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 مقـدمة 

 أما بعد.    وصحبه أمجعنياحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله 

الكريم واجلن فالقرآن  اإلنس  على  القائمة  واحلجة  الباقية  املعجزة  اهلل،  واإلعجاز  كالم  والعظمة  الكمال  غاية  وفيه  لإلسالم،  األول  املصدر  وهو  أمجعني، 

ويقول   (، وَأُوحِيَ إَِليَّ هَذَا اْلقُرْآنُ ِلأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ... ).... قال تعاىل والبيان، وبه تقوم احلجة على املكلفني، وقد أمرنا اهلل سبحانه بإبالغه للناس،

ِللنَّاسِ وَِليُنْذَرُوا بِهِ ....(تعاىل َلمْ تَفْعَلْ فَمَا  (ويقول تعاىل   ،) هَذَا بَالغٌ  وقال تعاىل:  (، بَلَّغْتَ رِسَاَلتَهُ ....يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إَِليْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ 

وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )بلغوا عين ولو آية( رواه البخاري، وقال صلى اهلل عليه وسلم )خريكم من تعلم القرآن   )وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِريًا(،

 وعلمه( رواه البخاري.

العربية يف اللغة  بغري  الناطقني  يزيدون على  وحيث أن  الزمان  الكريم ومعانيه   تسعني يف املئة هذا  القرآن  نور  البالغ ويتحقق إيصال  فلن حيصل  البشرية،  من 

 وحججه وبراهينه وإعجازه للناطقني بغري العربية، إال بإجياد ترمجات متقنة بلغاهتم. 

وللقيام بشيء من الواجب، فقد   يعط حقه من العناية يف كثري من اللغات،ونظراً ألن العمل على ترمجات معاني القرآن الكريم فيه ضعف وقصور كبري، ومل  

( التابع للمكتب التعاوني للدعوة وتوعية اجلاليات بالربوة  www.islamhouse.comبادر مركز رواد الرتمجة بالشراكة مع موقع دار اإلسالم )

ي بالقرآن الكريم وبيان معانيه ونشرها، من خالل جمموعة من املشاريع باللغات اليت هتدف إىل توفري ترمجات متقنة وموثوقة ومتطورة ملعان  بتنفيذ مبادرة للعناية

 ( www.quranenc.comموسوعة القرآن الكريم ) موقع القرآن الكريم بلغات العامل، ثم طباعتها وإتاحتها جماناً، ونشرها على

للناطقني هبذه اللغة، وحنمد اهلل سبحانه أن يسر ووفق  جتالوج، خدمة -ويطيب لنا أن نقدم هذه الرتمجة اجلديدة ملعاني القرآن الكريم باللغة الفلبينية   

 جهد إلجناز هذا املشروع الكبري.إلجناز هذا العمل الذي نرجو أن يكون خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به، ونشكر كل من قام بأي 

ستكون قاصرة عن أداء املعاني العظيمة اليت يدل عليها النص القرآني املعجز،   - مهما بلغت دقتها -وقبل اخلتام فإننا لندرك أن ترمجة معاني القرآن الكريم 

 اهلل الكريم، ومعلوم أنه يعرتيها ما يعرتي كل عمل بشري. وأن املعاني اليت تؤديها الرتمجة إمنا هي حصيلة ما بلغه علم فريق العمل يف فهم كتاب 

أمام كل آية ضمن هذه  وحيث نسعى دائماً إىل التطوير املستمر للرتمجات، فنأمل حال وجود أي مالحظات إرساهلا من خالل نافذة املالحظات املوجود

(، وألي مقرتحات أو استفسارات أخرى ميكن مراسلتنا عرب الربيد  www.quranenc.comالرتمجة يف موقع موسوعة القرآن الكريم )

    info@quranenc.comاإللكرتوني:  

ونسأل اهلل العون و التوفيق و السداد، و صالح النية والعمل، وصلى اهلل على نبينا حممد. 

http://www.islamhouse.com/
http://www.quranenc.com/
http://www.quranenc.com/
mailto:info@quranenc.com


Ang Panimula 

Ang papuri ay ukol kay Allāh, ang Panginoon ng mga nilalang. Ang basbas at ang pagbati ng 

pagpapala ay ukol sa Propeta nating si Muḥammad at ukol sa mag-anak niya at mga Kasamahan 

niya sa kalahatan. Sa pagsisimula,  

Ang Marangal na Qur'ān ay Salita ni Allāh, ang himalang mamamalagi at ang katwirang mananatili 

sa tao at jinn sa kalahatan. Ito ang unang pinagbabatayan para sa Islām. Narito ang kasukdulan ng 

kalubusan, kadakilaan, himala, at paglilinaw. Dito sumasalalay ang katwiran sa mga naaatangan 

ng tungkulin. Nag-utos nga sa atin si Allāh (kaluwalhatian sa Kanya) ng pagpapaabot nito sa mga 

tao. Nagsabi Siya (pagkataas-taas Siya): "...Ikinasi sa akin ang Qur’ān na ito upang magbabala ako 

sa inyo nito at sa sinumang naabot nito..." (Qur'ān 6:19) Nagsasabi pa Siya (pagkataas-taas Siya): 

"Ito ay isang pagpapaabot para sa mga tao at upang mapagbalaan sila sa pamamagitan nito,..." 

(Qur'ān 14:52) Nagsasabi pa Siya (pagkataas-taas Siya): "O Sugo, magpaabot ka ng pinababa sa iyo 

mula sa Panginoon mo. Kung hindi mo gag̶̶̶̶awin ay hindi ka nagpapaaabot ng pasugo Niya..." 

(Qur'ān 5:67) Nagsasabi pa Siya (pagkataas-taas Siya): "...at makibaka ka sa kanila nang isang 

pakikibakang malaki." (Qur'ān 25:52) Nagsabi naman ang Sugo ni Allāh (basbasan siya ni Allāh at 

batiin ng kapayapaan): "Magpaabot kayo tungkol sa akin kahit isang talata [ng Qur'ān]." 

Nagsalaysay nito si Imām Al-Bukhārīy. Nagsabi pa siya (basbasan siya ni Allāh at batiin ng 

kapayapaan): "Ang pinakamabuti sa inyo ay ang sinumang natuto ng Qur'ān at nagturo nito." 

Nagsalaysay nito si Imām Al-Bukhārīy.  

Yayamang ang mga nagsasalita ng hindi wikang Arabe sa panahon ngayon ay humihigit sa 90% ng 

Sangkatauhan, hindi mangyayari ang pagpapaabot at ang pagsasakatuparan ng pagpaparating ng 

liwanag ng Marangal na Qur'ān, mga kahulugan nito, mga katwiran nito, mga patotoo nito, at 

himala nito sa mga nagsasalita ng hindi wikang Arabe malibang sa pamamagitan ng paglalahad ng 

mga saling tumpak sa mga wika nila. 

Sa pagsasaalang-alang na ang gawain sa mga salin ng mga kahulugan ng Marangal na Qur'ān ay 

may malaking kahinaan at pagkukulang at hindi naibigay ang karapatan nito na pag-iingat sa 

marami sa mga wika at para sa pagsasagawa ng isang bahagi ng tungkulin, ang Markaz Rowad At-

Tarjumah sa pakikilahok ng website ng Islāmhouse na www.Islāmhouse.com, na sangay ng 

Kooperatibang Opisina ng Pag-aanya at Pagpapamulat sa mga Dayuhan sa Rabwah, ay nagkusa sa 

pagpapatupad ng isang inisyatiba para sa pangangalaga sa Marangal ng Qur'ān, paglilinaw ng mga 

kahulugan nito, at pagpapalaganap nito sa pamamagitan ng isang pangkat ng mga proyekto sa 

maraming wika na naglalayon ng paglalahad ng mga salin na tumpak, mapagkakatiwalaan, at 

pinaunlad para sa mga kahulugan Marangal na Qur'ān sa mga wika ng Mundo, pagkatapos ay ng 

pag-iimprinta nito, pamimigay nito nang libre, at pagpapalaganap nito sa website ng Ensiklopedya 

ng Marangal na Qur'ān sa www.quranenc.com.   

Minamabuti namin na maglahad kami ng bagong saling ito ng mga kahulugan ng Marangal na 

Qur'ān sa wikang Filipino bilang paglilingkod sa mga nagsasalita ng wikang ito. Nagpupuri kami 

kay Allāh (basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan) na nagpadali Siya at nagtuon Siya sa 

pagsasakatuparan ng gawaing ito na inaasahan namin na maging wagas na ukol sa marangal na 

mukha Niya at magpakinabang sa pamamagitan nito. Nagpapasalamat kami sa bawat sinumang 

nagsagawa ng anumang pagsisikap para sa pagsasakatuparan ng malaking proyektong ito. 

Bago magwakas, tunay na kami ay talagang nakatatalos na ang salin ng mga kahulugan ng 

Marangal na Qur'ān, gaano man umabot ang katumpakan nito, ay mananatiling nagkukulang sa 

pagpaparating ng mga dakilang kahulugan na ipinahihiwatig ng tekstong Qur'ānikong mahimala 

http://www.quranenc.com/


at na ang mga kahulugang ipinararating ng salin ay resulta lamang ng naabot ng kaalaman ng 

pangkat ng gawain sa pag-intindi sa Marangal na Aklat ni Allāh. Nalalaman natin na ito ay 

dumaranas ng kapintasang dinaranas ng gawang taoYayamang nagsisikap tayo palagi tungo sa 

nagpapatuloy na pagpapaunlad ng mga salin, umaasa tayo na sa sandaling magkaroon ng alinmang 

puna ay ipadala ito sa pamamagitan ng window ng mga puna, na matatagpuan sa harapan ng 

bawat talata sa loob ng saling ito sa website ng Ensiklopedya ng Marangal na Qur'ān sa 

www.quranenc.com.  Para sa alinmang mungkahi o iba pang pag-uusisa, maaaring makipag-

ugnayan sa amin sa email na info@quranenc.com.  

Humihiling tayo kay Allāh ng tulong, pagtutuon sa tagumpay, pagtatama, at kaayusan ng layunin 

at gawain. Basbasan ni Allāh ang Sugo nating si Muḥammad. 

  

http://www.quranenc.com/
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 الفاتحة 

Al-Fatihah  الفاتحة 

1. Sa ngalan ni Allāh, ang Napakamaawain, ang Maawain.  ِِنَٰمۡح ٱلرهِحيم ِ ٱلره  ١ ِمۡسِب ٱَّلله

2. Ang papuri ay ukol kay Allāh, ang Panginoon ng mga 

nilalang, 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ٢ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

3. ang Napakamaawain, ang Maawain,  ِِنَٰمۡح ٱلرهِحيم  ٣ ٱلره

4. Ang May-ari ng Araw ng Paggantimpala.  ِِين  ٤ َمَٰلِِك يَۡوِم ٱلد 

5. Sa Iyo [lamang] kami sumasamba at sa Iyo [lamang] kami 

nagpapatulong. 
 ٥ إِيهاَك َنۡعُبُد َوِإيهاَك نَۡسَتعِينُ 

6. Patnubayan Mo kami sa landasing tuwid:  َرََٰط ِ  ٦ ٱلُۡمۡسَتقِيمَ ٱۡهِدنَا ٱلص 

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

kinagalitan, at hindi ng mga naliligaw. 
ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم َغيِۡر ٱلَۡمۡغُضوِب  

َ
هِذيَن أ ِصَرََٰط ٱل

ٓال ِينَ   ٧ َعلَۡيِهۡم َولَا ٱلضه
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 البقرة

Al-Baqarah  البقرة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. Lām. Mīm.  ٓ١ الٓم 

2. Ang Aklat na ito ay walang alinlangan dito, isang 

patnubay ukol sa mga tagapangilag magkasala,I 
َٰلَِك ٱلِۡكَتَُٰب لَا َرۡيَبَۛ    ٢ فِيهِِۛ ُهٗدى ل ِلُۡمتهقِينَ َذ

3. na mga sumasampalataya sa Nakalingid, nagpapanatili 

sa pagdarasal, at mula sa itinustos Namin sa kanila ay 

gumugugol, 

ا  َة َوِممه لَوَٰ هِذيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱلَۡغۡيِب َويُقِيُموَن ٱلصه ٱل
 ٣ َرَزقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقونَ 

4. na mga sumasampalataya sa pinababa sa iyo at sa 

pinababa bago mo pa, at sa Kabilang-buhay sila ay 

nakatitiyak. 

نزَِل ِمن َقۡبلَِك  
ُ
نزَِل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
هِذيَن يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ َوٱل

 ٤ َوبِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم يُوقُِنونَ 

5. Ang mga iyon ay nasa patnubay mula sa Panginoon nila 

at ang mga iyon ay ang mga magtatagumpay. 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ب ِِهۡمۖۡ َوأ ِن ره ْوَلَٰٓئَِك عَلَىَٰ ُهٗدى م 

ُ
أ

 ٥ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

6. Tunay na ang mga tumangging sumampalataya – 

magkapantay sa kanila nagbabala ka man sa kanila o hindi 

ka nagbabala sa kanila – ay hindi sumasampalataya. 

ۡم لَۡم  
َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
هِذيَن َكَفُرواْ َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم َءأ إِنه ٱل

 ٦ تُنِذۡرُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ 

7. Magpapasak si Allāh sa mga puso nila at sa pandinig nila. 

Sa mga paningin nila ay may pambalot. Ukol sa kanila ay 

isang pagdurusang sukdulan. 

بَۡصَٰرِهِۡم  
َ
ُ عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم وَعَلَىَٰ َسۡمعِِهۡمۖۡ وَعَلَىَٰٓ أ َخَتَم ٱَّلله

 ٧ ِغَشََٰوة ۖۡ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيم  

8. Mayroon sa mga tao na nagsasabi: "Sumampalataya 

kami kay Allāh at sa Huling Araw," samantalang hindi sila 

mga mananampalataya. 

ِ َوبِٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ َوَما   اِس َمن َيُقوُل َءاَمنها بِٱَّلله َوِمَن ٱلنه
 ٨ ُهم بُِمۡؤِمنِينَ 

9. Nagtatangka silang mandaya kay Allāh at sa mga 

sumampalataya samantalang hindi sila nandaraya maliban 

sa mga sarili nila habang hindi nila nararamdaman. 

هٓا   هِذيَن َءاَمُنواْ َوَما َيخَۡدُعوَن إِل َ َوٱل يَُخَِٰدُعوَن ٱَّلله
نُفَسُهۡم َوَما يَۡشُعُرونَ 

َ
 ٩ أ

10. Sa mga puso nila ay may karamdaman, at nagdagdag 

pa sa kanila si Allāh ng karamdaman. Ukol sa kanila ay 

isang pagdurusang masakit dahil sila dati ay 

nagsisinungaling. 

ُ َمرَٗضاۖۡ َولَُهۡم َعَذاٌب   رَض  فََزاَدُهُم ٱَّلله فِي قُلُوبِِهم مه
ُۢ بَِما َكانُواْ يَۡكِذبُونَ  لِيُم

َ
 ١٠ أ
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11. Kapag sinabi sa kanila: "Huwag kayong manggulo sa 

lupa," nagsasabi sila: "Kami ay mga tagapagsaayos 

lamang." 

ۡرِض قَالُٓواْ إِنهَما َنحُۡن  
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهۡم لَا ُتۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ

 ١١ ُمۡصلُِحونَ 

12. Pansinin, tunay na sila ay ang mga tagagulo subalit hindi 

sila nakararamdam. 
ها   لَٓا إِنهُهۡم ُهُم ٱلُۡمۡفِسُدوَن َوَلَِٰكن ل

َ
 ١٢ يَۡشُعُرونَ أ

13. Kapag sinabi sa kanila: "Sumampalataya kayo kung 

paanong sumampalataya ang mga tao" ay nagsasabi sila: 

"Sasampalataya ba kami kung paanong sumampalataya ang 

mga hunghang?" Pansinin, tunay na sila ay ang mga 

hunghang subalit hindi nila nalalaman. 

نُۡؤِمُن  
َ
اُس قَالُٓواْ أ َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َءاِمُنواْ َكَمآ َءاَمَن ٱلنه

ها   َفَهآُء َوَلَِٰكن ل لَٓا إِنهُهۡم ُهُم ٱلسُّ
َ
ُۗ أ َفَهآُء َكَمآ َءاَمَن ٱلسُّ

 ١٣ َيۡعلَُمونَ 

14. Kapag nakipagkita sila sa mga sumampalataya ay 

nagsasabi sila: "Sumampalataya kami," ngunit kapag 

nakipagsarilinan sila sa mga demonyo nila ay nagsasabi 

sila: "Tunay na kami ay kasama sa inyo; kami ay mga 

nangungutya lamang." 

هِذيَن َءاَمُنواْ قَالُٓواْ َءاَمنها َوِإَذا َخلَۡواْ إِلَيَٰ   َوِإَذا لَُقواْ ٱل
 ١٤ ۡم قَالُٓواْ إِنها َمَعُكۡم إِنهَما َنحُۡن ُمۡسَتۡهزُِءونَ َشَيَِٰطينِهِ 

15. Si Allāh ay nangungutya sa kanila at nagpapalawig sa 

kanila sa pagmamalabis nila habang nag-aapuhap sila. 
ُهۡم فِي ُطۡغَيَٰنِِهۡم َيۡعَمُهونَ  ُ يَۡسَتۡهزُِئ بِِهۡم َويَُمدُّ  ١٥ ٱَّلله

16. Ang mga iyon ay ang mga bumili sa kaligawan kapalit ng 

patnubay kaya hindi tumubo ang kalakalan nila. Hindi sila 

noon mga napatnubayan. 

َلَٰلََة بِٱلُۡهَدىَٰ َفَما َربَِحت   هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلضه ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

 ١٦ ت َِجََٰرُتُهۡم َوَما َكانُواْ ُمۡهَتِدينَ 

17. Ang paghahalintulad sa kanila ay gaya ng 

paghahalintulad sa nagpaningas ng apoy, ngunit noong 

tumanglaw ito sa nasa palibot niya ay nag-alis si Allāh sa 

liwanag nila at nag-iwan Siya sa kanila sa mga kadiliman 

habang hindi sila nakakikita. 

َضآَءۡت َما  َمَثلُُهۡم كَ 
َ
آ أ هِذي ٱۡسَتۡوَقَد نَاٗرا فَلَمه َمَثِل ٱل

ها   ُ بُِنورِهِۡم َوتََرَكُهۡم فِي ُظلَُمَٰٖت ل َحۡولَُهۥ َذَهَب ٱَّلله
 ١٧ ُيۡبِصُرونَ 

18. Mga bingi na mga pipi na mga bulag, kaya sila ay hindi 

na bumabalik [mula sa pagkaligaw]. 
 ُۢ  ١٨ بُۡكٌم ُعۡمي  َفُهۡم لَا يَرِۡجُعونَ ُصمُّ

19. O gaya ng isang unos mula sa langit, na sa loob nito ay 

mga kadiliman, kulog, at kidlat. Naglalagay sila ng mga daliri 

nila sa mga tainga nila dahil sa mga lintik, dala ng hilakbot 

sa kamatayan. Si Allāh ay Tagasaklaw sa mga tagatangging 

sumampalataya. 

َمآِء فِيهِ ُظلَُمَٰت  َورَۡعد  َوبَۡرق    َِن ٱلسه ۡو َكَصي ِٖب م 
َ
أ

َِٰعِق َحَذَر   َو َِن ٱلصه َصَٰبَِعُهۡم فِٓي َءاَذانِِهم م 
َ
َيجَۡعلُوَن أ

َٰفِرِينَ  ُ ُمحِيُۢط بِٱلَۡك  ١٩ ٱلَۡمۡوِتِۚ َوٱَّلله

20. Halos ang kidlat ay tumangay sa mga paningin nila. 

Tuwing tumanglaw ito para sa kanila ay naglalakad sila rito 

at kapag nagpadilim ito sa ibabaw nila ay tumatayo sila. 

Kung sakaling niloob ni Allāh ay talaga sanang nag-alis Siya 

ng pandinig nila at mga paningin nila. Tunay na si Allāh sa 

bawat bagay ay May-kakayahan. 

َشۡواْ   َضآَء لَُهم مه
َ
بَۡصَٰرَُهۡمۖۡ ُكلهَمآ أ

َ
يَكَاُد ٱلۡبَۡرُق َيخَۡطُف أ

ُ لََذَهَب   ْْۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله ۡظلََم َعلَۡيِهۡم قَاُموا
َ
فِيهِ َوِإَذآ أ

ِ َشۡيٖء  
َ عَلَىَٰ ُكل  بَۡصَٰرِهِۡمْۚ إِنه ٱَّلله

َ
 ٢٠ قَِدير  بَِسۡمعِِهۡم َوأ
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21. O mga tao, sumamba kayo sa Panginoon ninyo na 

lumikha sa inyo at sa mga nauna pa sa inyo, nang sa gayon 

kayo ay mangingilag magkasala, 

هِذي َخلََقُكۡم   اُس ٱۡعُبُدواْ َربهُكُم ٱل َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

هِذيَن ِمن َقۡبلُِكۡم    ٢١ لََعلهُكۡم َتتهُقونَ َوٱل

22. na gumawa para sa inyo ng lupa bilang himlayan at ng 

langit bilang silong, at nagpababa mula sa langit ng tubig 

kaya nagpalabas Siya sa pamamagitan nito ng mga bunga 

bilang panustos para sa inyo. Kaya huwag kayong gumawa 

para kay Allāh ng mga kaagaw samantalang kayo ay 

nakaaalam. 

نَزَل  
َ
َمآَء بَِناٗٓء َوأ َٰٗشا َوٱلسه ۡرَض فَِر

َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ٱل

َمَرَِٰت رِۡزٗقا   ۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱلثه
َ
َمآِء َماٗٓء فَأ ِمَن ٱلسه

نُتۡم َتعۡ 
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ  ٢٢ لَُمونَ لهُكۡمۖۡ فَلَا َتجَۡعلُواْ َّلِله

23. Kung kayo ay nasa isang pag-aalinlangan sa ibinaba 

Namin sa Lingkod Namin, maglahad kayo ng isang 

kabanata kabilang sa tulad nito at tumawag kayo ng mga 

saksi ninyo bukod pa kay Allāh kung kayo ay mga tapat. 

ا  ِمه تُواْ    َوِإن ُكنُتۡم فِي َرۡيٖب م 
ۡ
لَۡنا عَلَىَٰ َعۡبِدنَا فَأ نَزه

  ِ ِن ُدوِن ٱَّلله ِۡثلِهِۦ َوٱۡدُعواْ ُشَهَدآَءُكم م  ِن م  بُِسوَرةٖ م 
 ٢٣ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

24. Ngunit kung hindi kayo nakagawa – at hindi kayo 

makagagawa – ay mangilag kayo sa Apoy na ang 

panggatong nito ay ang mga tao at ang mga bato. Inihanda 

ito para sa mga tagatangging sumampalataya. 

اَر ٱلهتِي َوقُوُدَها   هۡم َتۡفَعلُواْ َولَن َتۡفَعلُواْ فَٱتهُقواْ ٱلنه فَإِن ل
َٰفِرِينَ  ۡت لِلَۡك ِعده

ُ
ۖۡ أ اُس َوٱلۡحَِجاَرُة  ٢٤ ٱلنه

25. Magbalita ka ng nakagagalak sa mga sumampalataya at 

gumawa ng mga maayos na ukol sa kanila ay mga Hardin 

na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog. Sa 

tuwing tinutustusan sila mula sa mga ito ng bunga bilang 

panustos ay nagsasabi sila: "Ito ay ang itinustos sa amin 

bago pa niyan." Bibigyan sila nito na nagkakawangisan. Ukol 

sa kanila roon ay mga asawang dinalisay at sila ay doon 

mga mananatili. 

نه لَُهۡم  
َ
َٰلَِحَِٰت أ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ِر ٱل ِ َوبَش 

ۖۡ ُكلهَما ُرزِقُواْ ِمۡنَها  نَۡهَُٰر
َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ ِمن  َجنه
تُواْ بِهِۦ  

ُ
ۖۡ َوأ هِذي ُرزِۡقَنا ِمن َقۡبُل ِۡزٗقا قَالُواْ َهََٰذا ٱل َثَمَرةٖ ر 
َرة ۖۡ وَُهۡم فِيَها   َطهه ۡزَوَٰج  مُّ

َ
ُمتََشَٰبِٗهاۖۡ َولَُهۡم فِيَهآ أ

 ٢٥ َخَٰلُِدونَ 

26. Tunay na si Allāh ay hindi nahihiya na maglahad ng 

isang paghahalintulad na anuman: isang lamok man at 

anumang higit dito. Tungkol naman sa mga sumampalataya, 

nakaaalam sila na ito ay ang katotohanan mula sa 

Panginoon nila. Tungkol naman sa mga tumangging 

sumampalataya, nagsasabi sila: "Ano ang ninais ni Allāh rito 

bilang paghahalintulad?" Nagpapaligaw Siya sa 

pamamagitan nito sa marami at nagpapatnubay Siya sa 

pamamagitan nito sa marami. Hindi Siya nagpapaligaw sa 

pamamagitan nito kundi sa mga suwail. 

ا َبُعوَضٗة   ن يَۡضرَِب َمَثلٗا مه
َ
ۦٓ أ َ لَا يَۡسَتۡحِى ۞إِنه ٱَّلله

 
َ
نهُه ٱلۡحَقُّ ِمن  َفَما فَوَۡقَهاْۚ فَأ

َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َفَيۡعلَُموَن أ ا ٱل مه

  ُ َراَد ٱَّلله
َ
هِذيَن َكَفُرواْ َفَيُقولُوَن َماَذآ أ ا ٱل مه

َ
ب ِِهۡمۖۡ َوأ ره

بَِهََٰذا َمَثلٗاۘ يُِضلُّ بِهِۦ َكثِيٗرا َويَۡهِدي بِهِۦ َكثِيٗراْۚ َوَما  
ها ٱلَۡفَِٰسقِينَ  ۦٓ إِل  ٢٦ يُِضلُّ بِهِ

27. Ang mga kumakalas sa kasunduan kay Allāh nang 

matapos ng pagtitibay nito, pumuputol sa ipinag-utos ni 

Allāh na iugnay, at nanggugulo sa lupa, ang mga iyon ay 

ang mga lugi. 

ِ ِمنُۢ َبۡعِد ِميَثَٰقِهِۦ   هِذيَن يَنُقُضوَن َعۡهَد ٱَّلله ٱل
 
َ
ن يُوَصَل َويُۡفِسُدوَن فِي  َويَۡقَطُعوَن َمآ أ

َ
ۦٓ أ ُ بِهِ َمَر ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
ُ
ۡرِضِۚ أ

َ
 ٢٧ ٱلۡأ
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28. Papaano kayong tumatangging sumampalataya kay 

Allāh samantalang kayo noon ay mga patay at nagbigay-

buhay Siya sa inyo, pagkatapos magbibigay-kamatayan 

Siya sa inyo, pagkatapos magbibigay-buhay Siya sa inyo, 

pagkatapos tungo sa Kanya pababalikin kayo. 

ۡحَيَُٰكۡمۖۡ ُثمه  
َ
َٰٗتا فَأ ۡمَو

َ
ِ َوُكنُتۡم أ َكۡيَف تَۡكُفُروَن بِٱَّلله

 ٢٨ يُِميُتُكۡم ُثمه ُيحۡيِيُكۡم ُثمه إِلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

29. Siya ay ang lumikha para sa inyo ng nasa lupa sa 

kalahatan. Pagkatapos lumuklok Siya sa langit at bumuo 

Siya sa mga ito bilang pitong langit. Siya sa bawat bagay ay 

Maalam. 

ۡرِض َجمِيٗعا ُثمه ٱۡسَتَوىَٰٓ  
َ
ا فِي ٱلۡأ هِذي َخلََق لَُكم مه ُهَو ٱل

َُٰهنه سَ  ى َمآِء فََسوه ِ َشۡيٍء  إِلَي ٱلسه
َٰٖتِۚ وَُهَو بِكُل  ۡبَع َسَمََٰو

 ٢٩ َعلِيم  

30. [Banggitin] noong nagsabi ang Panginoon mo sa mga 

anghel: "Tunay na Ako ay maglalagay sa lupa ng isang 

kahalili." Nagsabi sila: "Maglalagay Ka ba roon ng 

manggugulo roon at magpapadanak ng mga dugo 

samantalang kami ay nagluluwalhati sa kapurihan Mo at 

nagpapabanal sa Iyo?" Nagsabi Siya: "Tunay na ako ay 

nakaaalam ng hindi ninyo nalalaman." 

ۡرِض  
َ
َوِإۡذ قَاَل َربَُّك لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن ِي َجاِعل  فِي ٱلۡأ

َتجَۡعُل فِيَها َمن ُيۡفسِ 
َ
ۖۡ قَالُٓواْ أ ُد فِيَها َويَۡسفُِك  َخلِيَفٗة

ُس لََكۖۡ قَاَل إِن ِٓي   ِ َمآَء َوَنحُۡن نَُسب ُِح ِبحَۡمِدَك َوُنَقد  ِ ٱلد 
ۡعلَُم َما لَا َتۡعلَُمونَ 

َ
 ٣٠ أ

31. Nagturo Siya kay Adan ng mga pangalan sa kalahatan 

ng mga ito. Pagkatapos naglahad Siya sa mga ito sa mga 

anghel at nagasabi: "Magbalita kayo sa Akin ng mga 

pangalan ng mga ito kung kayo ay mga tapat." 

ۡسَمآَء ُكلهَها ُثمه َعرََضُهۡم عَلَى ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ  
َ
وََعلهَم َءاَدَم ٱلۡأ

ُؤلَآِء إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ  ۡسَمآِء َهَٰٓ
َ
ۢنبِـ ُونِي بِأ

َ
 ٣١ َفَقاَل أ

32. Nagsabi Sila: "Kaluwalhatian sa Iyo! Wala kaalaman sa 

amin maliban sa itinuro Mo sa amin. Tunay na Ikaw ay ang 

Maalam, ang Marunong." 

نَت  
َ
ۖۡ إِنهَك أ ها َما َعلهۡمَتَنآ قَالُواْ ُسۡبَحََٰنَك لَا ِعلَۡم لََنآ إِل

 ٣٢ ٱلَۡعلِيُم ٱلۡحَِكيمُ 

33. Nagsabi Siya: "O Adan, magbalita ka sa kanila ng mga 

pangalan ng mga ito." Kaya noong nagbalita ito sa kanila ng 

mga pangalan ng mga ito ay nagsabi Siya: "Hindi ba 

nagsabi Ako sa inyo tunay na Ako ay nakaaalam sa Lingid 

ng mga langit at lupa at nakaaalam sa anumang inilalantad 

ninyo at anumang dati ninyong ikinukubli?" 

ۡسَمآئِِهۡم  
َ
ُهم بِأ

َ
ۢنَبأ

َ
آ أ ۡسَمآئِِهۡمۖۡ فَلَمه

َ
ۢنبِۡئُهم بِأ

َ
ـ َاَدُم أ قَاَل َيَٰٓ

َِٰت   َمََٰو ۡعلَُم َغۡيَب ٱلسه
َ
قُل لهُكۡم إِن ِٓي أ

َ
لَۡم أ

َ
قَاَل أ

ۡعلَُم َما ُتۡبُدوَن َوَما ُكنُتۡم تَۡكُتُمونَ 
َ
ۡرِض َوأ

َ
 ٣٣ َوٱلۡأ

34. [Banggitin] noong nagsabi Kami sa mga anghel: 

"Magpatirapa kayo kay Adan;" kaya nagpatirapa sila maliban 

si Satanas. Tumanggi siya, nagmalaki siya, at siya ay 

naging kabilang sa mga tagatangging sumampalataya. 

هٓا  َوِإۡذ قُلَۡنا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسجُ  ُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ إِل
َٰفِرِينَ  بَيَٰ َوٱۡسَتۡكبََر وََكاَن ِمَن ٱلَۡك

َ
 ٣٤ إِبۡلِيَس أ

35. Nagsabi Kami: "O Adan, manahan ka at ang asawa mo 

sa Paraiso at kumain kayong dalawa mula rito nang 

masagana saanman ninyong dalawa loobin ngunit huwag 

kayong dalawa lumapit sa punong-kahoy na ito dahil kayong 

dalawa ay maging kabilang sa mga tagalabag sa 

katarungan." 

نَت َوَزوُۡجَك ٱلۡجَنهَة وَُكلَا ِمۡنَها  
َ
ـ َاَدُم ٱۡسُكۡن أ َوقُلَۡنا َيَٰٓ

َجَرَة َفتَ  ُكونَا  رََغًدا َحۡيُث ِشۡئُتَما َولَا َتۡقَربَا َهَِٰذهِ ٱلشه
َٰلِِمينَ   ٣٥ ِمَن ٱلظه
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36. Ngunit nagpatisod sa kanilang dalawa ang demonyo 

palayo roon at nagpalabas siya sa kanilang dalawa mula sa 

dating kinaroroonan nilang dalawa. Nagsabi Kami: 

"Lumapag kayo; ang iba sa inyo para sa iba ay kaaway. 

Ukol sa inyo sa lupa ay isang pinagtitigilan at isang 

natatamasa hanggang sa isang panahon." 

ا َكانَا فِيهِِۖ   ۡخرََجُهَما ِممه
َ
ۡيَطَُٰن َعۡنَها فَأ هُهَما ٱلشه َزل

َ
فَأ

ۖۡ َولَُكۡم فِي   َوقُلَۡنا ٱۡهبُِطواْ َبۡعُضُكۡم لَِبۡعٍض َعُدو  
 َ ۡرِض ُمۡسَتَقر   َوَمَتٌَٰع إِل

َ
 ٣٦ يَٰ ِحينٖ ٱلۡأ

37. Saka nakatanggap si Adan mula sa Panginoon nito ng 

mga salita saka tumanggap Siya sa pagbabalik-loob nito. 

Tunay na Siya ay ang Palatanggap ng pagbabalik-loob, ang 

Maawain. 

ب ِهِۦ َكلَِمَٰٖت َفَتاَب َعلَۡيهِِۚ إِ  ىَٰٓ َءاَدُم ِمن ره نهُهۥ ُهَو  َفَتلَقه
وهاُب ٱلرهِحيمُ   ٣٧ ٱلته

38. Nagsabi Kami: "Bumaba kayo mula rito sa kalahatan. 

Kung may darating nga sa inyo mula sa Akin na isang 

patnubay, ang mga sumunod sa patnubay Ko ay walang 

pangamba sa kanila ni sila ay malulungkot." 

ِن ِي ُهٗدى  قُلَۡنا  تِيَنهُكم م 
ۡ
ا يَأ ٱۡهبُِطواْ ِمۡنَها َجمِيٗعاۖۡ فَإِمه

َفَمن تَبَِع ُهَداَي فَلَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم  
 ٣٨ َيحَۡزنُونَ 

39. Ang mga tumangging sumampalataya at 

nagpasinungaling sa mga tanda Namin, ang mga iyon ay 

ang mga maninirahan sa Apoy; sila ay doon mga mananatili. 

ۡصَحَُٰب  
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ أ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ   ٣٩ ٱلنه

40. O mga anak ni Israel, alalahanin ninyo ang biyaya Ko na 

ibiniyaya Ko sa inyo at magpatupad kayo sa kasunduan sa 

Akin, magpapatupad Ako sa kasunduan sa inyo. Sa Akin ay 

masindak kayo. 

ۡنَعۡمُت َعلَۡيُكۡم  
َ
َِٰٓءيَل ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمتَِي ٱلهتِٓي أ َيََٰبنِٓي إِۡسَر

ََٰي فَٱۡرَهُبونِ  وِف بَِعۡهِدُكۡم َوِإيه
ُ
ۡوفُواْ بَِعۡهِدٓي أ

َ
 ٤٠ َوأ

41. Sumampalataya kayo sa pinababa Ko bilang 

tagapagpatotoo para sa taglay ninyo. Huwag kayong maging 

una na tagatangging sumampalataya rito. Huwag kayong 

magbili sa mga tanda Ko sa isang halagang kakaunti. Sa 

Akin ay mangilag kayong magkasala. 

 ِ ٗقا ل  ِ نَزلُۡت ُمَصد 
َ
َما َمَعُكۡم َولَا تَُكونُٓواْ  َوَءاِمُنواْ بَِمآ أ

ََٰي   َل َكافِِۭر بِهِۖۦۡ َولَا تَۡشتَُرواْ أَـِبَيَٰتِي َثَمٗنا قَلِيلٗا َوِإيه وه
َ
أ

 ٤١ فَٱتهُقونِ 

42. Huwag kayong maghalo sa katotohanan ng 

kasinungalingan ni magtago kayo ng katotohanan 

samantalang kayo ay nakaaalam. 

نُتۡم   َولَا
َ
تَلۡبُِسواْ ٱلۡحَقه بِٱلَۡبَِٰطِل َوتَۡكُتُمواْ ٱلۡحَقه َوأ

 ٤٢ َتۡعلَُمونَ 

43. Magpanatili kayo ng pagdarasal, magbigay kayo ng 

zakāh, at yumukod kayo kasama sa mga yumuyukod. 
ةَ َوٱۡرَكُعواْ َمَع   َكوَٰ َة َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه

َ
َوأ

 َٰ  ٤٣ كِعِينَ ٱلره

44. Nag-uutos ba kayo sa mga tao ng pagpapakabuti 

samantalang nakalilimot kayo sa mga sarili ninyo habang 

kayo ay bumibigkas ng Kasulatan? Hindi ba kayo nakapag-

uunawa? 

نُفَسُكۡم 
َ
ِ َوتَنَسۡوَن أ اَس بِٱلۡبِر  ُمُروَن ٱلنه

ۡ
تَأ

َ
نُتۡم  ۞أ

َ
َوأ

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
 ٤٤ َتۡتلُوَن ٱلِۡكَتََٰبْۚ أ
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45. Magpatulong kayo sa pamamagitan ng pagtitiis at 

pagdarasal. Tunay na ito ay talagang mabigat maliban sa 

mga tagapagpakumbaba, 

ه  ةِِۚ َوِإنهَها لََكبِيَرةٌ إِل لَوَٰ بِۡر َوٱلصه ا عَلَى  َوٱۡسَتعِيُنواْ بِٱلصه
 ٤٥ ٱلَۡخَِٰشعِينَ 

46. na tumitiyak na sila ay mga makikipagkita sa Panginoon 

nila, at na sila tungo sa Kanya ay mga babalik. 

  

نهُهۡم إِلَۡيهِ  
َ
َلَُٰقواْ َرب ِِهۡم َوأ نهُهم مُّ

َ
هِذيَن َيُظنُّوَن أ ٱل

 ٤٦ َرَِٰجُعونَ 

47. O mga anak ni Israel, alalahanin ninyo ang biyaya Ko na 

ibiniyaya Ko sa inyo, at na Ako ay nagtangi sa inyo higit sa 

mga nilalang. 

ۡنَعۡمُت َعلَۡيُكۡم  
َ
َِٰٓءيَل ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمتَِي ٱلهتِٓي أ َيََٰبنِٓي إِۡسَر

لُۡتُكۡم عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ن ِي فَضه
َ
 ٤٧ َوأ

48. Mangilag kayo sa isang Araw na hindi makasasapat ang 

isang kaluluwa para sa isang kaluluwa sa anuman, ni 

tatanggap mula sa kanya ng isang pamamagitan, ni kukuha 

mula sa kanya ng isang panumbas, ni sila ay iaadya. 

ا َولَا   ها َتجۡزِي َنۡفٌس َعن نهۡفٖس َشۡيـ ٗ َوٱتهُقواْ يَۡوٗما ل
ۡقَبُل ِمۡنَها َشَفََٰعة  َولَا يُۡؤَخُذ مِۡنَها َعۡدل  َولَا ُهۡم  يُ 

 ٤٨ يُنَصُرونَ 

49. [Banggitin] noong nagligtas Kami sa inyo mula sa 

angkan ni Paraon. Nagpapataw sila sa inyo ng kasagwaan 

ng pagdurusa: pinagkakatay nila ang mga lalaking anak 

ninyo at pinamumuhay nila ang mga babae ninyo. Sa gayon 

ay may isang pagsubok, mula sa Panginoon ninyo, na 

sukdulan. 

ِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن يَُسوُمونَُكۡم ُسوَٓء   َوِإۡذ َنجهۡيَنَُٰكم م 
ۡبَنآَءُكۡم َويَۡسَتۡحُيوَن نَِسآَءُكۡمْۚ  

َ
حُوَن أ ٱلَۡعَذاِب يَُذب ِ

َٰلِكُ  ب ُِكۡم َعِظيم  َوفِي َذ ِن ره  ٤٩ م بَلَآء  م 

50. [Banggitin] noong naghati Kami para sa inyo ng dagat 

kaya pinaligtas Namin kayo at nilunod Namin ang angkan ni 

Paraon habang kayo ay nakatingin. 

ۡغَرۡقَنآ ءَ 
َ
نجَۡيَنَُٰكۡم َوأ

َ
اَل  َوِإۡذ فََرۡقَنا بُِكُم ٱلَۡبۡحَر فَأ

نُتۡم تَنُظُرونَ 
َ
 ٥٠ فِرَۡعۡوَن َوأ

51. [Banggitin] noong nakipagtipan Kami kay Moises nang 

apatnapung gabi. Pagkatapos gumawa kayo sa guya [bilang 

diyus-diyusan] nang matapos [ng pag-alis] niya habang kayo 

ay mga tagalabag sa katarungan. 

خَۡذُتُم ٱلۡعِۡجَل  َوِإۡذ َوََٰعدۡ  ۡربَعِيَن لَۡيلَٗة ُثمه ٱته
َ
نَا ُموَسيَٰٓ أ

نُتۡم َظَٰلُِمونَ 
َ
 ٥١ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ َوأ

52. Pagkatapos nagpaumanhin Kami sa inyo nang matapos 

niyon, nang sa gayon kayo ay magpapasalamat. 
َٰلَِك لََعلهكُ  ِنُۢ َبۡعِد َذ ۡم  ُثمه َعَفۡونَا َعنُكم م 

 ٥٢ تَۡشُكُرونَ 

53. [Banggitin] noong nagbigay Kami kay Moises ng 

Kasulatan at Pamantayan, nang sa gayon kayo ay 

mapapatnubayan. 

َوِإۡذ َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب َوٱلُۡفۡرَقاَن لََعلهُكۡم  
 ٥٣ َتۡهَتُدونَ 

54. [Banggitin] noong nagsabi si Moises sa mga kalipi niya: 

"O mga kalipi ko, tunay na kayo ay lumabag sa katarungan 

sa mga sarili ninyo sa paggawa ninyo sa guya [bilang diyus-

diyusan] kaya magbalik-loob kayo sa Tagapaglalang ninyo 

at patayin ninyo ang mga [may-salang] kapwa ninyo. Iyon ay 

َوِإۡذ قَاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِۦ َيََٰقوِۡم إِنهُكۡم َظلَۡمُتۡم  
خَاذُِكُم ٱلۡعِۡجَل َفُتوبُٓواْ إِلَيَٰ بَارِئُِكۡم   نُفَسُكم بِٱت ِ

َ
أ
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higit na mabuti para sa inyo sa ganang Tagapaglalang 

ninyo;" saka tumanggap Siya ng pagbabalik-loob ninyo. 

Tunay na Siya ay ang Palatanggap ng pagbabalik-loob, ang 

Maawain. 

َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم ِعنَد بَارِئُِكۡم   نُفَسُكۡم َذ
َ
فَٱۡقُتلُٓواْ أ

وهاُب ٱلرهِحيمُ   ٥٤ َفَتاَب َعلَۡيُكۡمْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلته

55. [Banggitin] noong magsabi kayo: "O Moises, hindi kami 

sasamplataya sa iyo hanggang sa makakita kami kay Allāh 

nang hayagan." Kaya dumaklot sa inyo ang lintik habang 

kayo ay nakatingin. 

َ َجۡهَرٗة  َوِإۡذ قُلُۡتۡم َيَُٰموَسيَٰ لَن نُّۡؤِمَن لََك َحتهيَٰ نََرى ٱ  َّلله
نُتۡم تَنُظُرونَ 

َ
َٰعَِقُة َوأ َخَذتُۡكُم ٱلصه

َ
 ٥٥ فَأ

56. Pagkatapos bumuhay Kami sa inyo nang matapos ng 

kamatayan ninyo, nang sa gayon kayo ay magpapasalamat. 
ِنُۢ َبۡعِد َمۡوتُِكۡم لََعلهُكۡم   ُثمه َبَعۡثَنَُٰكم م 

 ٥٦ تَۡشُكُرونَ 

57. Naglilim Kami sa inyo ng mga ulap at nagpababa Kami 

sa inyo ng manna at mga pugo, [na nagsasabi]: "Kumain 

kayo mula sa mga kaaya-ayang itinustos Namin sa inyo." 

Hindi sila lumabag sa katarungan sa Amin, subalit sila noon 

sa mga sarili nila ay lumalalabag sa katarungan. 

نَزلَۡنا َعلَۡيُكُم ٱلَۡمنه  
َ
َوَظلهلَۡنا َعلَۡيُكُم ٱلَۡغَماَم َوأ

لَۡوىَِٰۖ ُكلُواْ ِمن َطي َِبَِٰت َما َرَزقَۡنَُٰكۡمْۚ َوَما َظلَُمونَا  َوٱلسه
نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 

َ
 ٥٧ َوَلَِٰكن َكانُٓواْ أ

58. [Banggitin] noong nagsabi Kami: "Magsipasok kayo sa 

pamayanang ito at kumain kayo mula rito saanman ninyo 

loobin nang masagana. Magsipasok kayo sa pinto na mga 

nakayukod. Magsabi kayo: "Pag-aalis-sala," magpapatawad 

Kami sa inyo sa mga kasalanan ninyo at magdaragdag Kami 

sa mga tagapagpaganda ng gawa. 

قُلَۡنا ٱۡدُخلُواْ َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريََة فَكُلُواْ ِمۡنَها َحۡيُث  َوِإۡذ 
ة    ٗدا َوقُولُواْ ِحطه ِشۡئُتۡم رََغٗدا َوٱۡدُخلُواْ ٱلَۡباَب ُسجه

 ٥٨ نهۡغفِۡر لَُكۡم َخَطََٰيَُٰكۡمْۚ وََسنَِزيُد ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

59. Ngunit nagpalit ang mga lumabag sa katarungan ng 

isang sabing iba sa sinabi sa kanila, kaya nagpababa Kami 

sa mga lumabag sa katarungan ng isang pasakit mula sa 

langit dahil sila noon ay nagpapakasuwail. 

نَزلَۡنا  
َ
هِذي قِيَل لَُهۡم فَأ هِذيَن َظلَُمواْ قَۡولًا َغيَۡر ٱل َل ٱل َفَبده

هِذيَن َظلَُمواْ رِۡجزٗ  َمآِء بَِما َكانُواْ  عَلَى ٱل َِن ٱلسه ا م 
 ٥٩ َيۡفُسُقونَ 

60. [Banggitin] noong humiling ng tubig si Moises para sa 

mga kalipi niya kaya nagsabi Kami: "Humampas ka ng 

tungkod mo sa bato." Kaya bumulwak mula roon ang 

labindalawang bukal. Nakaalam nga ang bawat [pangkat ng] 

mga tao sa inuman nila. Kumain kayo at uminom kayo mula 

sa panustos ni Allāh at huwag kayong manampalasan sa 

lupa bilang mga tagagulo. 

۞َوِإذِ ٱۡستَۡسَقىَٰ ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِۦ َفُقلَۡنا ٱۡضرِب ب َِعَصاَك  
ۖۡ فَٱنَفَجَرۡت ِمۡنُه ٱثۡ  نََتا َعۡشَرَة َعۡيٗناۖۡ قَۡد َعلَِم ُكلُّ  ٱلۡحََجَر

ِ َولَا َتۡعَثۡواْ   ِۡزِق ٱَّلله ۡشَربَُهۡمۖۡ ُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ ِمن ر  نَاٖس مه
ُ
أ

ۡرِض ُمۡفِسِدينَ 
َ
 ٦٠ فِي ٱلۡأ

61. [Banggitin] noong nagsabi kayo: "O Moises, hindi kami 

makatitiis sa nag-iisang [pares ng] pagkain; kaya 

manalangin ka para sa amin sa Panginoon mo, 

magpapalabas Siya para sa amin ng pinatutubo ng lupa 

gaya ng mga halaman nito, mga pipino nito, mga bawang 

nito, mga lentiha nito, at mga sibuyas nito." Nagsabi siya: 

"Magpapalit ba kayo ng higit na hamak sa higit na mabuti? 

Bumaba kayo sa isang kabayanan sapagkat tunay na ukol 

َوِإۡذ قُلُۡتۡم َيَُٰموَسيَٰ لَن نهۡصبَِر عَلَىَٰ َطَعاٖم َوَِٰحٖد فَٱۡدُع  
 
َ
ا تُۢنبُِت ٱلۡأ ۡرُض ِمنُۢ َبۡقلَِها  لََنا َربهَك ُيخۡرِۡج لََنا ِممه

تَۡستَۡبِدلُوَن  
َ
َوقِثهآئَِها َوفُوِمَها وََعَدِسَها َوبََصلَِهاۖۡ قَاَل أ

هِذي ُهَو َخيٌۡرْۚ ٱۡهبُِطواْ ِمۡصٗرا فَإِنه   ۡدنَيَٰ بِٱل
َ
هِذي ُهَو أ ٱل
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sa inyo ang hiningi ninyo." Itinatak sa kanila ang kaabahan 

at ang karukhaan at bumalik sila kalakip ng isang galit mula 

kay Allāh. Iyon ay dahil sila noon ay tumatangging 

sumampalataya sa mga tanda ni Allāh at pumapatay sa mga 

propeta ayon nang walang karapatan. Iyon ay dahil 

sumuway sila, at sila noon ay lumalabag. 

لهُة َوٱلَۡمۡسَكَنُة   ِ لُۡتۡمُۗ َوُضِربَۡت َعلَيِۡهُم ٱلذ 
َ
ا َسأ لَُكم مه

نهُهۡم َكانُواْ يَۡكُفُروَن  َوبَآُءو بَِغضَ 
َ
َٰلَِك بِأ ِْۚ َذ َِن ٱَّلله ٖب م 

َٰلَِك بَِما   ِۚ َذ ِ بِي ِـَۧن بَِغيِۡر ٱلۡحَق  ِ َويَۡقُتلُوَن ٱلنه أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
 ٦١ َعَصواْ وهَكانُواْ َيۡعَتُدونَ 

62. Tunay na ang mga sumampalataya, ang mga nagpaka-

Hudyo, ang mga Kristiyano, at ang mga Sabeano – ang 

sinumang sumampalataya kay Allāh at sa Huling Araw at 

gumawa ng maayos – ay ukol sa kanila ang pabuya nila sa 

ganang Panginoon nila, at walang pangamba sa kanila ni 

sila ay malulungkot. 

هِذيَن َهاُدو هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱل َٰبِـ ِيَن إِنه ٱل اْ َوٱلنهَصََٰرىَٰ َوٱلصه
ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَُهۡم   َمۡن َءاَمَن بِٱَّلله

ۡجرُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َولَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم  
َ
أ

 ٦٢ َيحَۡزنُونَ 

63. [Banggitin] noong tumanggap Kami ng kasunduan sa 

inyo at nag-angat Kami sa ibabaw ninyo ng bundok, [na nag-

uutos]: "Tanggapin ninyo ang ibinigay Namin sa inyo nang 

may lakas at alalahanin ninyo ang anumang narito, nang sa 

gayon kayo ay mangingilag magkasala." 

وَر خُ  َخۡذنَا ِميَثََٰقُكۡم َوَرَفۡعَنا فَۡوَقُكُم ٱلطُّ
َ
ُذواْ  َوِإۡذ أ

ةٖ َوٱۡذُكُرواْ َما فِيهِ لََعلهُكۡم   َمآ َءاَتۡيَنَُٰكم بُِقوه
 ٦٣ َتتهُقونَ 

64. Pagkatapos tumalikod kayo nang matapos niyon, ngunit 

kung hindi dahil sa kabutihang-loob ni Allāh sa inyo at awa 

Niya ay talaga sanang kayo ay naging kabilang sa mga lugi. 

ِ َعلَۡيُكۡم   َٰلَِكۖۡ فَلَۡولَا فَۡضُل ٱَّلله ِنُۢ َبۡعِد َذ هۡيُتم م  ُثمه تََول
َِن ٱلَۡخَِٰسِرينَ   ٦٤ َوَرۡحمَُتُهۥ لَُكنُتم م 

65. Talaga ngang nakaalam kayo sa lumabag kabilang sa 

inyo sa Sabath, at nagsabi Kami sa kanila: "Maging mga 

unggoy kayo na itinataboy!" 

ۡبِت َفُقلَۡنا  هِذيَن ٱۡعَتَدۡواْ ِمنُكۡم فِي ٱلسه َولََقۡد َعلِۡمُتُم ٱل
 ٦٥ لَُهۡم ُكونُواْ قَِرَدةً َخَِٰسـ ِينَ 

66. Kaya gumawa Kami rito bilang parusang panghalimbawa 

para sa kapiling nito at kasunod nito at bilang pangaral para 

sa mga tagapangilag magkasala. 

َٰلٗا ل َِما َبيَۡن يََدۡيَها َوَما َخلَۡفَها َوَموِۡعَظٗة   فََجَعلَۡنََٰها نََك
 ٦٦ ل ِلُۡمتهقِينَ 

67. [Banggitin] noong nagsabi si Moises sa mga kalipi niya: 

"Tunay na si Allāh ay nag-utos sa inyo na magkatay kayo ng 

isang baka." Nagsabi sila: "Gumagawa ka ba sa amin ng 

isang pagkutya?" Nagsabi siya: "Nagpapakupkop ako kay 

Allāh na ako ay maging kabilang sa mga mangmang." 

ن تَۡذَبحُواْ  
َ
ُمُرُكۡم أ

ۡ
َ يَأ ۦٓ إِنه ٱَّلله َوِإۡذ قَاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِ

َتتهِخُذنَا هُ 
َ
ۖۡ قَالُٓواْ أ ُكوَن  َبَقَرٗة

َ
ۡن أ

َ
ِ أ ُعوُذ بِٱَّلله

َ
ُزٗواۖۡ قَاَل أ

 ٦٧ ِمَن ٱلَۡجَِٰهلِينَ 

68. Nagsabi sila: "Dumalangin ka para amin sa Panginoon 

mo, magpapalinaw Siya para sa amin kung ano ito." 

Nagsabi siya: "Tunay na Siya ay nagsasabi na tunay na ito 

ay isang baka na hindi matanda at hindi dumalaga, 

katamtaman sa pagitan niyon; kaya gawin ninyo ang ipinag-

uutos sa inyo." 

هَنا َما ِهَىْۚ قَاَل إِنهُهۥ َيُقوُل   قَالُواْ ٱۡدُع لََنا َربهَك يُبَي ِن ل
َٰلَِكۖۡ   ها فَارِض  َولَا بِۡكٌر َعَواُنُۢ َبيَۡن َذ إِنهَها َبَقَرة  ل

 ْ  ٦٨  َما تُۡؤَمُرونَ فَٱۡفَعلُوا
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69. Nagsabi sila: "Dumalangin ka para sa amin sa 

Panginoon mo, magpapalinaw Siya para sa amin kung ano 

ang kulay nito." Nagsabi siya: "Tunay na Siya ay nagsasabi 

na tunay na ito ay isang baka na dilaw na matingkad ang 

kulay nito, na nakagagalak sa mga tumitingin." 

هَنا َما لَۡوُنَهاْۚ قَاَل إِنهُهۥ َيُقوُل   قَالُواْ ٱۡدُع لََنا َربهَك يُبَي ِن ل
َِٰظرِينَ  هۡوُنَها تَُسرُّ ٱلنه  ٦٩ إِنهَها َبَقَرة  َصۡفَرآُء فَاقِع  ل

70. Nagsabi sila: "Dumalangin ka para amin sa Panginoon 

mo, magpapalinaw Siya para sa amin kung ano ito; tunay na 

ang mga baka ay nagkahawigan sa amin. Tunay na kami, 

kung niloob ni Allāh, ay talagang mga mapapatnubayan." 

هَنا َما ِهَى إِنه ٱلَۡبَقَر تََشََٰبَه   قَالُواْ ٱۡدُع لََنا َربهَك يُبَي ِن ل
ُ لَُمۡهَتُدونَ َعلَۡيَنا َوِإنهآ إِ   ٧٠ ن َشآَء ٱَّلله

71. Nagsabi siya: "Tunay na Siya ay nagsasabing tunay na 

ito ay isang baka, na hindi maamo na nagbubungkal ng lupa 

at hindi nagpapatubig ng taniman, na binusilak na walang 

batik dito." Nagsabi sila: "Ngayon ay naghatid ka ng 

katotohanan." Kaya kinatay nila ito at hindi nila halos 

nagawa. 

ۡرَض َولَا  
َ
ها َذلُول  تُثِيُر ٱلۡأ قَاَل إِنهُهۥ َيُقوُل إِنهَها َبَقَرة  ل

ها ِشَيَة فِيَهاْۚ قَالُواْ ٱلَٰٔۡـَن ِجۡئَت   تَۡسِقى ٱلۡحَۡرَث ُمَسلهَمة  ل
 ِۚ ِ  ٧١ فََذَبحُوَها َوَما َكاُدواْ َيۡفَعلُونَ بِٱلۡحَق 

72. [Banggitin] noong pumatay kayo ng isang tao at nagtalu-

talo kayo hinggil sa kanya. Si Allāh ay tagapagpalabas ng 

dati ninyong itinatago. 

رِج  مه 
ُ ُمخۡ ََٰرَُٰٔتۡم فِيَهاۖۡ َوٱَّلله ا ُكنُتۡم  َوِإۡذ َقَتلُۡتۡم َنۡفٗسا فَٱده

 ٧٢ تَۡكُتُمونَ 

73. Kaya nagsabi Kami: "Humampas kayo sa kanya ng 

bahagi ng [bakang] iyon." Gayon nagbibigay-buhay si Allāh 

sa mga patay. Nagpapakita Siya sa inyo ng mga tanda Niya, 

nang sa gayon kayo makapag-uunawa. 

ُ ٱلَۡمۡوتَيَٰ  َفُقلَۡنا ٱۡضِربُوهُ بَِبۡعضِ  َهاْۚ َكَذَٰلَِك يُۡحِى ٱَّلله
 ٧٣ َويُرِيُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ لََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ 

74. Pagkatapos tumigas ang mga puso ninyo nang matapos 

niyon, kaya ang mga ito ay para bang mga bato o higit na 

matindi sa katigasan. Tunay na mayroon sa mga bato na 

talagang bumubulwak mula rito ang mga ilog. Tunay na 

mayroon sa mga ito na talagang nagkakabiyak-biyak kaya 

lumalabas mula rito ang tubig. Tunay na mayroon sa mga ito 

na talagang lumalapag dala ng takot kay Allāh. Si Allāh ay 

hindi nalilingat sa anumang ginagawa ninyo. 

ۡو  
َ
َٰلَِك فَِهَى َكٱلۡحَِجاَرةِ أ ِنُۢ َبۡعِد َذ ُثمه قََسۡت قُلُوبُُكم م 

  ْۚ نَۡهَُٰر
َ
ُر ِمۡنُه ٱلۡأ ْۚ َوِإنه ِمَن ٱلۡحَِجاَرةِ لََما َيَتَفجه َشدُّ قَۡسَوٗة

َ
أ

ْۚ َوِإنه ِمۡنَها لَمَ  ُق َفَيۡخُرُج مِۡنُه ٱلَۡمآُء قه ا  َوِإنه ِمۡنَها لََما يَشه
ا   ُ بَِغَٰفٍِل َعمه ُِۗ َوَما ٱَّلله َيۡهبُِط ِمۡن َخۡشَيةِ ٱَّلله

 ٧٤ َتۡعَملُونَ 

75. Kaya naghahangad ba kayo na maniwala sila sa inyo 

samantalang nangyari ngang may isang pangkat mula sa 

kanila na nakaririnig sa salita ni Allāh? Pagkatapos 

pumipilipit sila nito nang matapos na nakapag-unawa sila 

rito samantalang sila ay nakaaalam. 

ِۡنُهۡم   ن يُۡؤِمُنواْ لَُكۡم َوَقۡد َكاَن فَرِيق  م 
َ
َفَتۡطَمُعوَن أ

َ
۞أ

ِفُونَُهۥ ِمنُۢ َبۡعِد َما َعَقلُوهُ   ِ ُثمه ُيحَر  يَۡسَمُعوَن َكَلََٰم ٱَّلله
 ٧٥ وَُهۡم َيۡعلَُمونَ 

76. Kapag nakipagkita sila sa mga sumampalataya ay 

nagsasabi sila: "Sumampalataya kami," at kapag 

nagsarilinan ang iba sa kanila sa iba pa ay nagsasabi sila: 

"Kumakausap ba kayo sa kanila ng hinggil sa inihayag ni 

Allāh sa inyo upang mangatwiran sila sa inyo hinggil dito sa 

هِذيَن َءاَمُنواْ قَالُٓواْ َءاَمنها َوِإَذا َخلَا َبۡعُضُهۡم   َوِإَذا لَُقواْ ٱل
ُ َعلَۡيُكۡم   ثُوَنُهم بَِما َفَتَح ٱَّلله ِ ُتحَد 

َ
إِلَيَٰ َبۡعٖض قَالُٓواْ أ

وُكم بِهِۦ ِعندَ  فَلَا َتۡعقِلُونَ لُِيَحآجُّ
َ
 ٧٦  َرب ُِكۡمْۚ أ
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piling ng Panginoon ninyo? Kaya hindi ba kayo nakapag-

uunawa?" 

77. Hindi ba sila nakaaalam na si Allāh ay nakaaalam sa 

anumang inililihim nila at anumang inihahayag nila? 
وَن َوَما   َ َيۡعلَُم َما يُِسرُّ نه ٱَّلله

َ
َولَا َيۡعلَُموَن أ

َ
أ

 ٧٧ ُيۡعلُِنونَ 

78. Kabilang sa kanila ay mga iliterato na walang nalalaman 

sa Kasulatan kundi mga mithiin, at walang iba sila kundi 

nagpapalagay. 

َمانِيه َوِإۡن ُهۡم  
َ
هٓا أ ِيُّوَن لَا َيۡعلَُموَن ٱلِۡكَتََٰب إِل م 

ُ
َوِمۡنُهۡم أ

ها َيُظنُّونَ   ٧٨ إِل

79. Kaya kapighatian ay ukol sa mga sumusulat ng 

kasulatan sa pamamagitan ng mga kamay nila. Pagkatapos 

nagsasabi silang ito ay mula sa ganang kay Allāh upang 

magbili sila nito sa kaunting halaga. Kaya kapighatian ay 

ukol sa kanila dahil sa sinulat ng mga kamay nila at 

kapighatian ay ukol sa kanila dahil sa nakakamit nila. 

يِۡديِهۡم ُثمه َيُقولُوَن  
َ
هِذيَن يَۡكُتُبوَن ٱلِۡكَتََٰب بِأ فََوۡيل  ل ِل

ِ لِيَۡشتَُرواْ بِهِۦ َثَمٗنا قَلِيلٗاۖۡ فََوۡيل    َهََٰذا ِمۡن ِعنِد ٱَّلله
ا يَۡكِسُبونَ  ِمه هُهم م  يِۡديِهۡم َوَوۡيل  ل

َ
ا َكَتَبۡت أ ِمه هُهم م   ٧٩ ل

80. Nagsasabi sila: "Hindi sasaling sa amin ang Apoy 

maliban sa mga araw na mabibilang." Sabihin mo: "Gumawa 

ba kayo sa ganang kay Allāh ng isang kasunduan sapagkat 

hindi sisira si Allāh sa kasunduan sa Kanya, o nagsasabi 

kayo hinggil kay Allāh ng hindi ninyo nalalaman?" 

خَۡذُتۡم   ته
َ
ْۚ قُۡل أ ۡعُدوَدٗة يهاٗما مه

َ
هٓا أ اُر إِل َنا ٱلنه َوَقالُواْ لَن َتَمسه

ۡم َتُقولُوَن  
َ
ۥٓۖۡ أ ُ َعۡهَدهُ ِ َعۡهٗدا فَلَن ُيخۡلَِف ٱَّلله ِعنَد ٱَّلله

ِ َما لَا َتۡعلَُمونَ   ٨٠ عَلَى ٱَّلله

81. Bagkus, ang mga nagkamit ng isang masagwang gawa 

at pumaligid sa kanila ang kamalian nila, ang mga iyon ay 

ang mga maninirahan sa Apoy; sila ay doon mga mananatili. 

َحََٰطۡت بِهِۦ َخِطٓيـ َُتُهۥ  
َ
ِۚ َمن َكَسَب َسي ِئَٗة َوأ بَلَىَٰ

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ٨١ فَأ

82. Ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos, 

ang mga iyon ay ang mga maninirahan sa Hardin; sila ay 

doon mga mananatili. 

ۡصَحَُٰب  
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َٰلَِحَِٰت أ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل

 ٨٢ ٱلۡجَنهةِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ 

83. [Banggitin] noong tumanggap Kami ng kasunduan sa 

mga anak ni Israel, [na nag-uutos]: "Hindi kayo sasamba 

maliban kay Allāh; sa mga magulang ay gumawa ng 

maganda, at sa may pagkakamag-anak, mga ulila, at mga 

dukha; magsabi kayo sa mga tao ng maganda; 

magpapanatili kayo ng pagdarasal; at magbigay kayo ng 

zakāh." Pagkatapos tumalikod kayo maliban sa kakaunti sa 

inyo habang kayo ay mga umaayaw. 

  َ ها ٱَّلله َِٰٓءيَل لَا َتۡعُبُدوَن إِل َخۡذنَا ِميَثََٰق بَنِٓي إِۡسَر
َ
َوِإۡذ أ

َٰلَِديِۡن إِۡحَساٗنا َوذِي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتَٰ  َميَٰ  َوبِٱلَۡو
ةَ   لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه

َ
َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوقُولُواْ لِلنهاِس ُحۡسٗنا َوأ

نُتم  
َ
ِنُكۡم َوأ ها قَلِيلٗا م  هۡيُتۡم إِل ةَ ُثمه تََول َكوَٰ َوَءاتُواْ ٱلزه

ۡعرُِضونَ   ٨٣ مُّ

84. [Banggitin] noong tumanggap Kami ng kasunduan sa 

inyo, [na nag-uutos]: "Hindi kayo magpapadanak ng mga 

dugo ninyo at hindi kayo magpapalisan ng mga kapwa ninyo 

mula sa mga tahanan ninyo." Pagkatapos kumilala kayo 

habang kayo ay sumasaksi. 

َخۡذنَا ِميَثََٰقُكۡم لَا تَۡسفُِكوَن دَِمآَءُكۡم َولَا  
َ
َوِإۡذ أ

َٰرِ  ِن دَِي نُفَسُكم م 
َ
نُتۡم  ُتخۡرُِجوَن أ

َ
قَۡرۡرُتۡم َوأ

َ
ُكۡم ُثمه أ

 ٨٤ تَۡشَهُدونَ 
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85. Pagkatapos kayo itong pumapatay sa mga kapwa ninyo 

at nagpapalisan sa isang pangkat kabilang sa inyo mula sa 

mga tahanan nila, habang nagtataguyudan kayo laban sa 

kanila sa kasalanan at pangangaway. Kung pumupunta sila 

sa inyo bilang mga bihag ay tumutubos kaya sa kanila 

samantalang ipinagbabawal sa inyo ang pagpapalisan sa 

kanila. Kaya sumasampalataya ba kayo sa isang bahagi ng 

Aklat at tumatanggi kayong sumampalataya sa isang 

bahagi? Kaya walang ganti sa sinumang gumagawa niyon 

kabilang sa inyo kundi isang kahihiyan sa buhay na 

pangmundo. Sa Araw ng Pagbangon ay ipagtutulakan sila 

sa pinakamatindi sa pagdurusa. Si Allāh ay hindi nalilingat 

sa anumang ginagawa ninyo. 

ُؤلَآِء َتۡقُتلُونَ  نُتۡم َهَٰٓ
َ
نُفَسُكۡم َوُتخۡرُِجوَن فَرِيٗقا  ُثمه أ

َ
 أ

ِن دَِيَٰرِهِۡم تََظََٰهُروَن َعلَۡيِهم بِٱلِۡإثِۡم   ِنُكم م  م 
ٌم   َسََٰرىَٰ تَُفَُٰدوُهۡم وَُهَو ُمحَره

ُ
تُوُكۡم أ

ۡ
َوٱلُۡعۡدَوَِٰن َوِإن يَأ

َفُتۡؤِمُنوَن بَِبۡعِض ٱلِۡكَتَِٰب  
َ
َعلَۡيُكۡم إِۡخَراُجُهۡمْۚ أ
َٰلَِك  َوتَۡكُفُروَن بَِبۡعٖضِۚ  َفَما َجَزآُء َمن َيۡفَعُل َذ

ۡنَياۖۡ َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ   ةِ ٱلدُّ ها ِخۡزي  فِي ٱلۡحََيوَٰ ِمنُكۡم إِل
ا   ُ بَِغَٰفٍِل َعمه ِ ٱلَۡعَذاِبِۗ َوَما ٱَّلله َشد 

َ
يَُردُّوَن إِلَيَٰٓ أ

 ٨٥ َتۡعَملُونَ 

86. Ang mga iyon ay ang mga bumili sa buhay na 

pangmundo kapalit ng Kabilang-buhay kaya hindi 

pagagaanin sa kanila ang pagdurusa ni sila ay iaadya. 

ۡنَيا بِٱٓأۡلِخَرةِِۖ فَلَا   ةَ ٱلدُّ هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلۡحََيوَٰ ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ُف َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاُب َولَا ُهۡم يُنَصُرونَ   ٨٦ ُيخَفه

87. Talaga ngang nagbigay Kami kay Moises ng Kasulatan 

at nagpasunod Kami nang matapos Niya ng mga sugo. 

Nagbigay Kami kay Jesus na anak ni Maria ng mga malinaw 

na patunay at nag-alalay Kami sa kanya sa pamamagitan ng 

Espiritu ng Kabanalan. Kaya ba sa tuwing may naghatid sa 

inyo na isang sugo ng hindi pinipithaya ng mga sarili ninyo 

ay nagmamalaki kayo sapagkat sa isang pangkat ay 

nagpapabula kayo at sa isang pangkat ay pumapatay kayo? 

ۡيَنا ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ   َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب َوَقفه
يهۡدَنَُٰه  بِٱلرُُّسِلِۖ َوَءاتَيَۡنا ِعيَسي ٱۡبَن مَ 

َ
ۡريََم ٱلَۡبي َِنَِٰت َوأ

فَكُلهَما َجآَءُكۡم رَُسوُلُۢ بَِما لَا َتۡهَوىَٰٓ  
َ
بُِروِح ٱلُۡقُدِسِۗ أ

ۡبُتۡم َوَفرِيٗقا   نُفُسُكُم ٱۡسَتۡكبَۡرُتۡم َفَفرِيٗقا َكذه
َ
أ

 ٨٧ َتۡقُتلُونَ 

88. Nagsabi sila: "Ang mga puso namin ay mga nakabalot." 

Bagkus isinumpa sila ni Allāh dahil sa kawalang- 

pananampalataya nila kaya sa kakaunti sila 

sumasampalataya. 

ُ بُِكۡفرِهِۡم   ْۚ بَل لهَعَنُهُم ٱَّلله َوَقالُواْ قُلُوبَُنا ُغلُۡفُۢ
ا يُۡؤِمُنونَ   ٨٨ َفَقلِيلٗا مه

89. Noong may dumating sa kanila na isang Aklat mula sa 

ganang kay Allāh, na tagapagpatotoo para sa taglay nila – 

samantalang sila dati bago pa niyan ay humihiling ng 

pagwawagi laban sa mga tumangging sumampalataya – at 

noong dumating sa kanila ang nakilala nila ay tumanggi 

silang sumampalataya rito. Kaya ang sumpa ni Allāh ay sa 

mga tagatangging sumampalataya. 

ق  ل َِما َمَعُهۡم   ِ ِ ُمَصد  ِۡن ِعنِد ٱَّلله ا َجآَءُهۡم كَِتَٰب  م  َولَمه
ا   هِذيَن َكَفُرواْ فَلَمه وََكانُواْ ِمن َقۡبُل يَۡسَتۡفتُِحوَن عَلَى ٱل

 ِ ا َعَرفُواْ َكَفُرواْ بِهۚۦِْ فَلَۡعَنُة ٱَّلله  عَلَى  َجآَءُهم مه
َٰفِرِينَ   ٨٩ ٱلَۡك

90. Kay saklap ng pinagbilihan nila sa mga sarili nila, na 

tumanggi silang sumampalataya sa pinababa ni Allāh dala 

ng kalapastanganan dahil nagbaba si Allāh ng kabutihang-

loob Niya sa sinumang niloloob Niya kabilang sa mga 

lingkod Niya. Kaya bumalik sila kalakip ng isang galit sa 

ibabaw ng isang galit. Ukol sa mga tagatangging 

sumampalataya ay isang pagdurusang manghahamak. 

نَزَل  
َ
ن يَۡكُفُرواْ بَِمآ أ

َ
نُفَسُهۡم أ

َ
ۦٓ أ بِۡئَسَما ٱۡشتََرۡواْ بِهِ

 ُ َِل ٱَّلله ن ُينَز 
َ
ُ َبۡغًيا أ  ِمن فَۡضلِهِۦ عَلَىَٰ َمن يََشآُء ِمۡن  ٱَّلله
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َٰفِرِيَن   ِعَبادِهۖۦِۡ َفَبآُءو بَِغَضٍب عَلَىَٰ َغَضٖبِۚ َولِلَۡك
ِهين    ٩٠ َعَذاب  مُّ

91. Kapag sinabi sa kanila: "Sumampalataya kayo sa 

pinababa ni Allāh," ay nagsasabi sila: "Sumasampalataya 

kami sa pinababa sa amin." Tumatanggi silang 

sumampalataya sa iba pa roon samantalang ito ay ang 

katotohanan bilang tagapagpatotoo para sa taglay nila. 

Sabihin mo: "Kaya bakit pumapatay kayo ng mga propeta ni 

Allāh bago pa niyan kung kayo ay mga mananampalataya?" 

 َ ُ قَالُواْ نُۡؤِمُن بَِمآ  َوِإَذا قِيَل ل نَزَل ٱَّلله
َ
ُهۡم َءاِمُنواْ بَِمآ أ

نزَِل َعلَۡيَنا َويَۡكُفُروَن بَِما َوَرآَءهُۥ وَُهَو ٱلۡحَقُّ  
ُ
أ

ِ ِمن   ۢنبَِيآَء ٱَّلله
َ
ٗقا ل َِما َمَعُهۡمُۗ قُۡل فَلَِم َتۡقُتلُوَن أ ِ ُمَصد 

ۡؤِمنِينَ   ٩١ َقۡبُل إِن ُكنُتم مُّ

92. Talaga ngang naghatid sa inyo si Moises ng mga 

malinaw na patunay. Pagkatapos gumawa kayo sa guya 

[bilang diyus-diyusan] nang matapos [ng pag-alis] niya 

habang kayo ay mga tagalabag sa katarungan. 

خَۡذُتُم   وَسيَٰ بِٱلَۡبي َِنَِٰت ُثمه ٱته ۞َولََقۡد َجآَءُكم مُّ
نُتۡم َظَٰلُِمونَ ٱلۡعِ 

َ
 ٩٢ ۡجَل ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ َوأ

93. [Banggitin] noong tumanggap Kami ng kasunduan sa 

inyo at nag-angat Kami sa ibabaw ninyo ng bundok, [na 

nagsasabi]: "Tanggapin ninyo ang ibinigay Namin sa inyo 

nang may lakas at makinig kayo." Nagsabi sila: "Nakarinig 

kami at sumuway kami." Pinahumaling sila sa mga puso nila 

ng [pagsamba sa] guya dahil sa kawalang-pananampalataya 

nila. Sabihin mo: "Kay saklap ng ipinag-uutos sa inyo ng 

pananampalataya ninyo, kung kayo ay mga 

mananampalataya." 

َخۡذنَا 
َ
وَر ُخُذواْ   َوِإۡذ أ ِميَثََٰقُكۡم َوَرَفۡعَنا فَۡوَقُكُم ٱلطُّ

ْۖۡ قَالُواْ َسِمۡعَنا وََعَصۡيَنا  ةٖ َوٱۡسَمُعوا َمآ َءاَتۡيَنَُٰكم بُِقوه
ۡشِربُواْ فِي قُلُوبِِهُم ٱلۡعِۡجَل بُِكۡفرِهِۡمْۚ قُۡل بِۡئَسَما  

ُ
َوأ

ۡؤِمنِينَ  ۦٓ إِيَمَُٰنُكۡم إِن ُكنُتم مُّ ُمُرُكم بِهِ
ۡ
 ٩٣ يَأ

94. Sabihin mo: "Kung ukol sa inyo ang tahanan sa 

Kabilang-buhay sa piling ni Allāh nang natatangi bukod pa 

sa mga tao ay magmithi kay ng kamatayan kung kayo ay 

mga tapat." 

ِ َخالَِصٗة   اُر ٱٓأۡلِخَرُة ِعنَد ٱَّلله قُۡل إِن َكانَۡت لَُكُم ٱلده
ِن  اِس َفَتَمنهُواْ ٱلَۡمۡوَت إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ م   ٩٤ ُدوِن ٱلنه

95. Hindi sila magmimithi niyon magpakailanman dahil sa 

ipinauna ng mga kamay nila. Si Allāh ay Maalam sa mga 

tagalabag sa katarungan. 

َمۡت   بََدُۢا بَِما قَده
َ
ُۢ  َولَن َيَتَمنهۡوُه أ ُ َعلِيُم يِۡديِهۡمْۚ َوٱَّلله

َ
أ

َٰلِِمينَ   ٩٥ بِٱلظه

96. Talagang makatatagpo ka nga sa kanila na 

pinakamasigasig sa mga tao sa buhay kaysa sa mga 

nagtambal [kay Allāh]. Nag-aasam ang isa sa kanila na kung 

sana palawigin siya ng isang libong taon samantalang ito ay 

hindi maghahango sa kanya mula sa pagdurusa na 

palawigin siya. Si Allāh ay Nakakikita sa anumang ginagawa 

nila. 

هِذيَن   ةٖ َوِمَن ٱل اِس عَلَىَٰ َحَيوَٰ ۡحرََص ٱلنه
َ
َولََتِجَدنهُهۡم أ

لَۡف َسَنةٖ َوَما 
َ
ُر أ َحُدُهۡم لَۡو ُيَعمه

َ
ْْۚ يََودُّ أ ۡشَرُكوا

َ
ُهَو   أ

ُۢ بَِما   ُ بَِصيُر ُۗ َوٱَّلله َر ن ُيَعمه
َ
بُِمزَۡحزِِحهِۦ ِمَن ٱلَۡعَذاِب أ

 ٩٦ َيۡعَملُونَ 
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97. Sabihin mo: "Ang sinumang naging isang kaaway para 

kay Gabriel, tunay na siya ay nagbaba nito sa puso mo ayon 

sa pahintulot ni Allāh, bilang tagapagpatotoo para sa nauna 

rito, bilang patnubay, at bilang nakagagalak na balita para 

sa mga mananampalataya." 

لَُهۥ عَلَىَٰ قَلۡبَِك   ا ل ِـِجبِۡريَل فَإِنهُهۥ نَزه قُۡل َمن َكاَن َعُدو ٗ
ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ وَُهٗدى َوبُۡشَرىَٰ   ِ ِ ُمَصد  بِإِۡذِن ٱَّلله

 ٩٧ نَ لِلُۡمۡؤِمنِي 

98. Ang sinumang naging isang kaaway para kay Allāh, sa 

mga anghel Niya, sa mga sugo Niya, kay Gabriel, at kay 

Miguel; tunay na si Allāh ay isang kaaway para sa mga 

tagatangging sumampalataya. 

ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َورُُسلِهِ  ه ِ ا َّلل  ۦ وَِجبِۡريَل  َمن َكاَن َعُدو ٗ
َٰفِرِينَ  َ َعُدو   ل ِلَۡك ََٰل فَإِنه ٱَّلله  ٩٨ َوِميَكى

99. Talaga ngang nagpababa Kami sa iyo ng mga tandang 

malilinaw at walang tumatangging sumampalataya sa mga 

ito kundi ang mga suwail. 

نَزلَۡنآ إِلَۡيَك َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖتِۖ 
َ
ها  َولََقۡد أ َوَما يَۡكُفُر بَِهآ إِل

 ٩٩ ٱلَۡفَِٰسُقونَ 

100. Sa tuwing nakikipagkasunduan ba sila ng isang 

kasunduan ay itinatapon ito ng isang pangkat kabilang sa 

kanila? Bagkus ang higit na marami sa kanila ay hindi 

sumasampalataya. 

وَُكلهَما 
َ
ۡكثَرُُهۡم  أ

َ
ِۡنُهمِۚ بَۡل أ ََٰهُدواْ َعۡهٗدا نهَبَذهُۥ فَرِيق  م  َع

 ١٠٠ لَا يُۡؤِمُنونَ 

101. Noong may dumating sa kanila na isang Sugo mula sa 

ganang kay Allāh, na tagapagpatotoo para sa taglay nila, ay 

itinatapon ng isang pangkat kabilang sa mga binigyan ng 

Kasulatan ang Aklat ni Allāh sa likuran ng mga likod nila na 

para bang sila ay hindi nakaaalam. 

ق  ل َِما َمَعُهۡم   ِ ِ ُمَصد  ِۡن ِعنِد ٱَّلله ا َجآَءُهۡم رَُسول  م  َولَمه
ِ َوَرآَء   وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب كَِتََٰب ٱَّلله

ُ
هِذيَن أ َِن ٱل َنَبَذ فَرِيق  م 

نهُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ ُظُهورِ 
َ
 ١٠١ هِۡم َكأ

102. Sumunod sila sa binibigkas ng mga demonyo sa 

paghahari ni Solomon. Hindi tumangging sumampalataya si 

Solomon bagkus ang mga demonyo ay tumangging 

sumampalataya; nagtuturo sila sa mga tao ng panggagaway 

at ng pinababa sa dalawang anghel sa Babilonia, na sina 

Hārūt at Mārūt. Hindi nagtuturo silang dalawa sa isa man 

hanggang sa magsabi silang dalawa: "Kami ay tukso 

lamang, kaya huwag kang tumangging sumampalataya." 

Kaya natututo sila mula sa kanilang dalawa ng 

nagpapahihiwalay sa pagitan ng lalaki at maybahay nito. 

Sila ay hindi mga nakapipinsala sa pamamagitan nito sa isa 

man malibang ayon sa pahintulot ni Allāh. Natututo sila ng 

nakapipinsala sa kanila at hindi nagpapakinabang sa kanila. 

Talaga ngang nakaalam sila na talagang ang sinumang 

bumili nito ay walang ukol sa kanya sa Kabilang-buhay na 

anumang bahagi. Talagang kay saklap ng pinagbilihan nila 

sa mga sarili nila, kung sakaling sila noon ay nakaaalam. 

َيَِٰطيُن عَلَىَٰ ُملِۡك ُسلَيۡ  َمََٰنۖۡ َوَما  َوٱتهَبُعواْ َما َتۡتلُواْ ٱلشه
َيَِٰطيَن َكَفُرواْ ُيَعل ُِموَن   َكَفَر ُسلَۡيَمَُٰن َوَلَِٰكنه ٱلشه
نزَِل عَلَى ٱلَۡملََكيِۡن بَِبابَِل َهَُٰروَت 

ُ
ۡحَر َوَمآ أ ِ اَس ٱلس  ٱلنه

َحٍد َحتهيَٰ َيُقولَٓا إِنهَما َنحُۡن  
َ
َوَمَُٰروَتْۚ َوَما ُيَعل َِماِن ِمۡن أ

 ۡۖ ِقُوَن بِهِۦ  فِۡتَنة  فَلَا تَۡكُفۡر َفَيَتَعلهُموَن ِمنُۡهَما َما ُيَفر 
َحٍد  

َ
ِيَن بِهِۦ ِمۡن أ َبيَۡن ٱلَۡمۡرِء َوَزوِۡجهۚۦِْ َوَما ُهم بَِضآر 

ُهۡم َولَا يَنَفُعُهۡمْۚ   ِْۚ َويََتَعلهُموَن َما يَُضرُّ ها بِإِۡذِن ٱَّلله إِل
َُٰه َما لَُهۥ فِي ٱٓأۡلخِ  َرةِ ِمۡن َخَلَٰٖقِۚ  َولََقۡد َعلُِمواْ لََمِن ٱۡشتََرى

نُفَسُهۡمْۚ لَۡو َكانُواْ َيۡعلَُمونَ 
َ
ۦٓ أ  ١٠٢ َولَبِۡئَس َما َشَرۡواْ بِهِ

103. Kung sakaling sila ay sumampalataya at nangilag 

magkasala, talaga sanang ang isang gantimpala mula sa 

ganang kay Allāh ay higit na mabuti kung sakaling sila noon 

ay nakaaalam. 

هۡو   ِ َخيۡر ْۚ ل ِۡن ِعنِد ٱَّلله نهُهۡم َءاَمُنواْ َوٱتهَقۡواْ لََمُثوبَة  م 
َ
َولَۡو أ

 ١٠٣ َكانُواْ َيۡعلَُمونَ 
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104. O mga sumampalataya, huwag ninyong sabihin: 

"Magsaalang-alang ka sa amin," ngunit sabihin ninyo: 

"Maghintay ka sa amin," at makinig kayo. Ukol sa mga 

tagatangging sumampalataya ay isang pagdurusang 

masakit. 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتُقولُواْ َرَِٰعَنا َوقُولُواْ ٱنُظۡرنَا  َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

لِيم  
َ
َٰفِرِيَن َعَذاٌب أ ُْۗ َولِلَۡك  ١٠٤ َوٱۡسَمُعوا

105. Hindi nag-aasam ang mga tumangging sumampalataya 

kabilang sa mga May Kasulatan ni ang mga tagapagtambal 

na may ibaba sa inyo na anumang mabuti mula sa 

Panginoon ninyo. Si Allāh ay nagtatangi ng awa Niya sa 

sinumang niloloob Niya. Si Allāh ay may kabutihang-loob na 

sukdulan. 

ا  ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب َولَا  مه
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ يََودُّ ٱل

ب ُِكۡمْۚ   ِن ره ِۡن َخيٖۡر م  َل َعلَۡيُكم م  ن ُينَزه
َ
ٱلُۡمۡشِركِيَن أ

ُ ُذو ٱلَۡفۡضِل   ْۚ َوٱَّلله ُ َيخَۡتصُّ بَِرۡحمَتِهِۦ َمن يََشآُء َوٱَّلله
 ١٠٥ ٱلَۡعِظيمِ 

106. Ang anumang ipinawalang-bisa Namin na isang talata 

o ipinalimot Namin iyon ay magdudulot Kami ng isang higit 

na mainam kaysa roon o ng tulad niyon. Hindi ka ba 

nakaaalam na si Allāh sa bawat bagay ay May-kakayahan? 

ۡو  
َ
ِۡنَهآ أ ِت ِبخَيٖۡر م 

ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
۞َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايٍَة أ

ِ َشۡيٖء قَِديرٌ ِمۡثلِهَ 
َ عَلَىَٰ كُل  نه ٱَّلله

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
ُۗ أ  ١٠٦ آ

107. Hindi ka ba nakaaalam na si Allāh ay may paghahari sa 

mga langit at lupa? Walang ukol sa inyo bukod pa kay Allāh 

na anumang katangkilik ni mapag-adya. 

 َ َ ل نه ٱَّلله
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
ۡرِضِۗ َوَما  أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ُهۥ ُملُۡك ٱلسه

ٖ َولَا نَِصيرٍ  ِ ِمن َولِي  ِن ُدوِن ٱَّلله  ١٠٧ لَُكم م 

108. O nagnanais ba kayong humiling sa Sugo ninyo gaya 

ng pagkahiling kay Moises bago pa niyan? Ang sinumang 

magpapalit ng kawalang-pananampalataya sa 

pananampalataya ay lumihis nga palayo sa katumpakan ng 

landas. 

ن تَۡسـ َلُواْ رَُسولَُكۡم َكَما ُسئَِل ُموَسيَٰ  
َ
ۡم تُرِيُدوَن أ

َ
أ

ِل ٱلُۡكۡفَر بِٱلِۡإيَمَِٰن َفَقۡد َضله   ُۗ َوَمن يَتََبده ِمن َقۡبُل
بِيلِ   ١٠٨ َسَوآَء ٱلسه

109. Inasam ng marami sa mga May Kasulatan na kung 

sana magpapanauli sila sa inyo, nang matapos ng 

pagsampalataya ninyo, bilang mga tagatangging 

sumampalataya dala ng inggit mula sa ganang mga sarili 

nila nang matapos na luminaw para sa kanila ang 

katotohanan. Kaya magpaumanhin kayo at magpawalang-

sala kayo hanggang sa magparating si Allāh ng utos Niya. 

Tunay na si Allāh sa bawat bagay ay May-kakayahan. 

ِنُۢ َبۡعِد   ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب لَۡو يَُردُّونَُكم م 
َ
ِۡن أ َوده َكثِير  م 

ِنُۢ َبۡعِد   نُفِسِهم م 
َ
ِۡن ِعنِد أ اًرا َحَسٗدا م  إِيَمَٰنُِكۡم ُكفه

ُ  َما تَبَ  تَِي ٱَّلله
ۡ
ۖۡ فَٱۡعُفواْ َوٱۡصَفُحواْ َحتهيَٰ يَأ يهَن لَُهُم ٱلۡحَقُّ

ِ َشۡيٖء قَِدير  
َ عَلَىَٰ ُكل  ۦُٓۗ إِنه ٱَّلله ِ ۡمرِه

َ
 ١٠٩ بِأ

110. Magpanatili kayo ng pagdarasal at magbigay kayo ang 

zakāh. Ang anumang ipinauna ninyo para sa mga sarili 

ninyo na kabutihan ay matatagpuan ninyo ito sa piling ni 

Allāh. Tunay na si Allāh sa anumang ginagawa ninyo ay 

Nakakikita. 

نُفِسُكم  
َ
ُمواْ لِأ ِ ْۚ َوَما ُتَقد  َة َكوَٰ َة َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه

َ
َوأ

َ بَِما  ُِۗ إِنه ٱَّلله ِۡن َخيٖۡر َتِجُدوهُ ِعنَد ٱَّلله َتۡعَملُوَن  م 
 ١١٠ بَِصير  
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111. Nagsabi sila: "Walang papasok sa Paraiso kundi mga 

Hudyo o mga Kristiyano." Iyon ay mga pinakamimithi nila. 

Sabihin mo: "Magbigay kayo ng patunay ninyo kung kayo ay 

mga tapat." 

ها َمن  ۡو نََصََٰرىَِٰۗ  َوَقالُواْ لَن يَۡدُخَل ٱلۡجَنهَة إِل
َ
َكاَن ُهوًدا أ

َمانِيُُّهۡمُۗ قُۡل َهاتُواْ بُۡرَهََٰنُكۡم إِن ُكنُتۡم  
َ
تِلَۡك أ

 ١١١ َصَِٰدقِينَ 

112. Bagkus ang sinumang nagsuko ng mukha niya kay 

Allāh, habang siya ay gumagawa ng maganda, ay ukol sa 

kanya ang pabuya sa kanya sa ganang Panginoon niya. 

Walang pangamba sa kanila ni sila ay malulungkot. 

ۡجُرُهۥ  
َ
ۥٓ أ ِ وَُهَو ُمحِۡسن  فَلَُه ۡسلََم وَۡجَهُهۥ َّلِله

َ
ِۚ َمۡن أ بَلَىَٰ

 ١١٢ ِعنَد َرب ِهِۦ َولَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

113. Nagsabi ang mga Hudyo: "Ang mga Kristiyano ay hindi 

nakabatay sa anuman," at nagsabi ang mga Kristiyano: "Ang 

mga Hudyo ay hindi nakabatay sa anuman," samantalang 

sila ay nagbabasa ng Kasulatan. Gayon nagsabi ang mga 

hindi nakaaalam ng tulad ng sabi nila. Kaya si Allāh ay 

hahatol sa pagitan nila sa Araw ng Pagbangon hinggil sa 

anumang sila noon hinggil doon ay nagkakaiba-iba. 

َوَقالَِت ٱلَۡيُهوُد لَيَۡسِت ٱلنهَصََٰرىَٰ عَلَىَٰ َشۡيٖء َوَقالَِت  
ٱلنهَصََٰرىَٰ لَيَۡسِت ٱلَۡيُهوُد عَلَىَٰ َشۡيٖء وَُهۡم َيۡتلُوَن  

هِذيَن لَا َيۡعلَُمونَ   ِمۡثَل قَۡولِِهۡمْۚ  ٱلِۡكَتََٰبُۗ َكَذَٰلَِك قَاَل ٱل
ُ َيحُۡكُم بَيَۡنُهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما َكانُواْ فِيهِ   فَٱَّلله

 ١١٣ َيخَۡتلُِفونَ 

114. Sino pa ang higit na tagalabag sa katarungan kaysa sa 

sinumang pumigil sa mga masjid ni Allāh na banggitin sa 

mga ito ang pangalan Niya at nagpunyagi sa pagkasira ng 

mga ito. Ang mga iyon ay hindi ukol sa kanilang pumasok sa 

mga ito malibang mga nangangamba. Ukol sa kanila sa 

Mundo ay isang kahihiyan at ukol sa kanila sa Kabilang-

buhay ay isang pagdurusang sukdulan. 

ن مه  ۡظلَُم ِممه
َ
ن يُۡذَكَر فِيَها  َوَمۡن أ

َ
ِ أ َنَع َمَسَِٰجَد ٱَّلله

ن  
َ
ْوَلَٰٓئَِك َما َكاَن لَُهۡم أ

ُ
ْۚ أ ٱۡسُمُهۥ وََسَعىَٰ فِي َخَرابَِهآ

ۡنَيا ِخۡزي  َولَُهۡم فِي   ها َخآئِفِيَنْۚ لَُهۡم فِي ٱلدُّ يَۡدُخلُوَهآ إِل
 ١١٤ ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيم  

115. Sa kay Allāh ang silangan at ang kanluran kaya 

saanman kayo humarap ay naroon ang Mukha ni Allāh. 

Tunay na si Allāh ay Malawak, Maalam. 

  ِْۚ ُّواْ َفَثمه وَۡجُه ٱَّلله ۡيَنَما تَُول
َ
ِ ٱلَۡمۡشِرُق َوٱلَۡمۡغرُِبْۚ فَأ َوَّلِله

َ َوَِٰسٌع َعلِيم    ١١٥ إِنه ٱَّلله

116. Nagsabi sila: "Nagkaroon si Allāh ng anak." 

Kaluwalhatian sa Kanya! Bagkus sa Kanya ang anumang 

nasa mga langit at lupa. Lahat sa Kanya ay mga masunurin, 

هُهۥ َما فِي   ۖۥۡ بَل ل ُ َولَٗداُۗ ُسۡبَحََٰنُه خََذ ٱَّلله َوَقالُواْ ٱته
َٰنُِتونَ  هُهۥ َق ۡرِضِۖ ُكل   ل

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ١١٦ ٱلسه

117. ang Tagapagpasimula ng mga langit at lupa. Kapag 

nagtadhana Siya ng isang bagay ay nagsasabi lamang Siya 

rito na mangyari saka mangyayari ito. 

ۡمٗرا فَإِنهَما َيُقوُل  
َ
ۡرِضِۖ َوِإَذا قََضيَٰٓ أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو بَِديُع ٱلسه

 ١١٧ لَُهۥ ُكن َفَيُكونُ 

118. Nagsabi ang mga hindi nakaaalam: "Bakit kasi hindi 

kumakausap sa atin si Allāh o may pumupunta sa atin na 

isang tanda? Gayon nagsabi ang mga nauna pa sa kanila 

ng tulad ng sabi nila. Nagkawangisan ang mga puso nila. 

Naglinaw na Kami ng mga tanda para sa mga taong 

nakatitiyak. 

تِيَنآ  
ۡ
ۡو تَأ

َ
ُ أ هِذيَن لَا َيۡعلَُموَن لَۡولَا يُكَل ُِمَنا ٱَّلله َوَقاَل ٱل

ِۡثَل قَۡولِِهۡمۘ   هِذيَن ِمن َقۡبلِِهم م  ُۗ َكَذَٰلَِك قَاَل ٱل َءايَة 
 ١١٨ تََشََٰبَهۡت قُلُوبُُهۡمُۗ قَۡد بَيهنها ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم يُوقُِنونَ 
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119. Tunay na Kami ay nagsugo sa iyo kalakip ng 

katotohanan bilang mapagbalita ng nakagagalak at 

mapagbabala. Hindi ka tatanungin tungkol sa mga 

maninirahan sa Impiyerno. 

ِ بَِشيٗرا َونَِذيٗراۖۡ َولَا تُۡسـ َُل َعۡن   ۡرَسلَۡنََٰك بِٱلۡحَق 
َ
إِنهآ أ

ۡصَحَِٰب ٱلۡجَِحيمِ 
َ
 ١١٩ أ

120. Hindi malulugod sa iyo ang mga Hudyo ni ang mga 

Kristiyano hanggang sa sumunod ka sa kapaniwalaan nila. 

Sabihin mo: "Tunay na ang patnubay ni Allāh ay ang 

patnubay ni Allāh." Talagang kung sumunod ka sa mga 

pithaya nila matapos na may dumating sa iyo na kaalaman, 

walang ukol sa iyo laban kay Allāh na anumang katangkilik 

ni mapag-adya. 

َولَن تَۡرَضيَٰ َعنَك ٱلَۡيُهوُد َولَا ٱلنهَصََٰرىَٰ َحتهيَٰ تَتهبَِع  
ِ ُهَو ٱلُۡهَدىَِٰۗ َولَئِِن ٱتهَبۡعَت   ِملهَتُهۡمُۗ قُۡل إِنه ُهَدى ٱَّلله

ۡهَوآَءُهم َبۡعَد 
َ
ِ  أ هِذي َجآَءَك ِمَن ٱلۡعِلِۡم َما لََك ِمَن ٱَّلله ٱل

ٖ َولَا نَِصيرٍ   ١٢٠ ِمن َولِي 

121. Ang [ilan sa] mga binigyan Namin ng Kasulatan ay 

bumibigkas nito nang totoong pagbigkas. Ang mga iyon ay 

sumasampalataya rito. Ang sinumang tumangging 

sumampalataya rito, ang mga iyon ay ang mga lugi. 

ۦٓ   هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡتلُونَُهۥ َحقه تِلَاَوتِهِ ٱل
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ْوَلَٰٓئَِك يُۡؤِمُنوَن بِهِۗۦُ َوَمن يَۡكُفۡر بِهِۦ فَأ

ُ
أ

 ١٢١ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

122. O mga anak ni Israel, alalahanin ninyo ang biyaya 

Kong ibiniyaya Ko sa inyo at na Ako ay nagtangi sa inyo 

higit sa mga nilalang. 

ۡنَعۡمُت َعلَۡيُكۡم  
َ
َِٰٓءيَل ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمتَِي ٱلهتِٓي أ َيََٰبنِٓي إِۡسَر

لُۡتُكۡم عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ن ِي فَضه
َ
 ١٢٢ َوأ

123. Mangilag kayo sa isang Araw na hindi makasasapat 

ang isang kaluluwa para sa isang kaluluwa sa anuman, ni 

tatanggap mula sa kanya ng isang panumbas, ni 

magpapakinabang sa kanya ang isang pamamagitan, ni sila 

ay iaadya. 

ا َولَا   ها َتجۡزِي َنۡفٌس َعن نهۡفٖس َشۡيـ ٗ َوٱتهُقواْ يَۡوٗما ل
ِمۡنَها َعۡدل  َولَا تَنَفُعَها َشَفََٰعة  َولَا ُهۡم   ُيۡقَبُل 

 ١٢٣ يُنَصُرونَ 

124. [Banggitin] noong sumubok kay Abraham ang 

Panginoon niya sa pamamagitan ng mga salita at tumupad 

siya sa mga ito. Nagsabi Siya: "Tunay na Ako ay gagawa sa 

iyo para sa mga tao bilang pinuno." Nagsabi ito: "May 

kabilang sa mga supling ko?" Nagsabi Siya: "Hindi 

sumasakop ang kasunduan sa Akin sa mga tagalabag sa 

katarungan." 

ۖۡ قَاَل إِن ِي   ُهنه َتمه
َ
۞َوِإذِ ٱۡبَتلَىَٰٓ إِبَۡرَٰهِـَۧم َربُُّهۥ بِكَلَِمَٰٖت فَأ

ِيهتِيِۖ قَاَل لَا َيَناُل  َجاِعلَُك لِلنهاِس إَِماٗماۖۡ  قَاَل َوِمن ُذر 
َٰلِِمينَ   ١٢٤ َعۡهِدي ٱلظه

125. [Banggitin] noong gumawa Kami sa Bahay bilang 

balikan para sa mga tao at bilang katiwasayan. Gumawa 

kayo mula sa tayuan ni Abraham ng isang dasalan. 

Naghabilin Kami kina Abraham at Ismael na dalisayin nilang 

dalawa ang Bahay Ko para sa mga lumilibot, mga 

namimintuho, at mga yumuyukod na nagpapatirapa. 

خُِذواْ ِمن   ۡمٗنا َوٱته
َ
َوِإۡذ َجَعلَۡنا ٱلَۡبۡيَت َمَثابَٗة ل ِلنهاِس َوأ
َقاِم إِبَۡرَٰهِـَۧم ُمَصل ٗىِۖ وََعِهۡدنَآ إِلَيَٰٓ إِبۡ  َرَٰهِـَۧم َوِإۡسَمَٰعِيَل  مه

ِع   كه آئِفِيَن َوٱلَۡعَِٰكفِيَن َوٱلرُّ َِرا بَيۡتَِي لِلطه ن َطه 
َ
أ

ُجوِد  ١٢٥ ٱلسُّ

126. [Banggitin] noong nagsabi si Abraham: "Panginoon ko, 

gawin Mo ito na isang bayang matiwasay at tustusan Mo 

ang mga naninirahan dito mula sa mga bunga – ang 

sinumang sumampalataya kabilang sa kanila kay Allāh at sa 

ِ ٱۡجَعۡل َهََٰذا بَلًَدا َءاِمٗنا َوٱۡرُزۡق   َوِإۡذ قَاَل إِبَۡرَٰهِـُۧم َرب 
َمَرَٰتِ  ۡهلَُهۥ ِمَن ٱلثه

َ
ِ َوٱلَۡيۡوِم    أ َمۡن َءاَمَن مِۡنُهم بِٱَّلله
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Huling Araw." Nagsabi Siya: "Ang sinumang tumangging 

sumampalataya ay pagtatamasain Ko siya nang kaunti, 

pagkatapos ipagpipilitan Ko siya sa pagdurusa sa Apoy. Kay 

saklap ang kahahantungan!" 

ۥٓ   ُه ۡضَطرُّ
َ
َمت ُِعُهۥ قَلِيلٗا ُثمه أ

ُ
ٱٓأۡلِخرِِۚ قَاَل َوَمن َكَفَر فَأ

ارِِۖ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ   ١٢٦ إِلَيَٰ َعَذاِب ٱلنه

127. [Banggitin] noong nag-angat si Abraham ng mga 

pundasyon ng Bahay, at si Ismael, [ay dumalangin siya]: 

"Panginoon Namin, tanggapin Mo mula sa amin; tunay na 

Ikaw ay ang Madinigin, ang Maalam. 

َوِإۡذ يَۡرَفُع إِبَۡرَٰهِـُۧم ٱلَۡقَواِعَد ِمَن ٱلَۡبۡيِت َوِإۡسَمَٰعِيُل  
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ  نَت ٱلسه

َ
ۖۡ إِنهَك أ  ١٢٧ َربهَنا َتَقبهۡل ِمنهآ

128. O Panginoon namin, at gawin Mo kami bilang mga 

tagapagpasakop sa Iyo at mula sa mga supling namin bilang 

kalipunang tagapagpasakop sa Iyo, ipakita Mo sa amin ang 

mga pamamaraan [ng pagsamba] namin, at tanggapin Mo 

ang pagbabalik-loob namin. Tunay na Ikaw ay ang 

Palatanggap ng pagbabalik-loob, ang Maawain. 

ۡسلَِمٗة   ٗة مُّ مه
ُ
ِيهتَِنآ أ َربهَنا َوٱۡجَعلَۡنا ُمۡسلَِميِۡن لََك َوِمن ُذر 

وهاُب   نَت ٱلته
َ
ۖۡ إِنهَك أ رِنَا َمَناِسَكَنا َوتُۡب َعلَۡيَنآ

َ
هَك َوأ ل

 ١٢٨ ٱلرهِحيمُ 

129. Panginoon namin, at magpadala Ka sa kanila ng isang 

sugong kabilang sa kanila, na bibigkas sa kanila ng mga 

talata Mo, magtuturo sa kanila ng kasulatan at karunungan, 

at maglilinis sa kanila. Tunay na Ikaw ay ang 

Makapangyarihan, ang Marunong." 

ِۡنُهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتَِك   َربهَنا َوٱۡبَعۡث فِيِهۡم رَُسولٗا م 
نَت  

َ
ِيِهۡمۖۡ إِنهَك أ َويَُعل ُِمُهُم ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة َويَُزك 

 ١٢٩ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

130. Sino ang nasusuya sa kapaniwalaan ni Abraham kundi 

ang nagpahangal sa sarili niya? Talaga ngang humirang 

Kami sa kanya sa Mundo. Tunay na siya sa Kabilang-buhay 

ay talagang kabilang sa mga maayos. 

ۚۥْ   ها َمن َسفَِه َنۡفَسُه ِلهةِ إِبَۡرَٰهِـَۧم إِل َوَمن يَرَۡغُب َعن م 
ۡنَياۖۡ َوِإنهُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن   َولََقِد ٱۡصَطَفۡيَنَُٰه فِي ٱلدُّ

َٰلِِحينَ   ١٣٠ ٱلصه

131. [Banggitin] noong nagsabi sa kanya ang Panginoon 

niya: "Magpasakop ka" ay nagsabi siya: "Nagpasakop ako 

sa Panginoon ng mga nilalang." 

  ِ ۡسلَۡمُت لَِرب 
َ
ۡسلِۡمۖۡ قَاَل أ

َ
ۥٓ أ إِۡذ قَاَل لَُهۥ َربُُّه

 ١٣١ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

132. Nagtagubilin niyon si Abraham sa mga anak niya, at si 

Jacob: "O mga anak ko, tunay na si Allāh ay humirang para 

sa inyo ng relihiyon kaya huwag nga kayong mamamatay 

malibang habang kayo ay mga tagapagpasakop [sa 

Kanya]." 

 َ يَٰ بَِهآ إِبَۡرَٰهِـُۧم بَنِيهِ َويَۡعُقوُب َيََٰبنِيه إِنه ٱَّلله   َوَوصه
نُتم  

َ
ها َوأ يَن فَلَا َتُموُتنه إِل ِ ٱۡصَطَفىَٰ لَُكُم ٱلد 

ۡسلُِمونَ   ١٣٢ مُّ

133. O kayo ba ay mga saksi noong dumating kay Jacob 

ang kamatayan? Noong nagsabi siya sa mga anak niya: 

"Ano ang sasambahin ninyo matapos ko" ay nagsabi sila: 

"Sasambahin namin ang Diyos mo at ang Diyos ng mga 

ninuno mong sina Abraham, Ismael, at Isaac: nag-iisang 

Diyos, at kami ay sa Kanya mga tagapagpasakop." 

ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َحَضَر َيۡعُقوَب ٱلَۡمۡوُت إِۡذ قَاَل  
َ
أ

 ْ َنۡعُبُد إَِلََٰهَك َوِإَلََٰه   لَِبنِيهِ َما َتۡعُبُدوَن ِمنُۢ َبۡعِديِۖ قَالُوا
َٰٗها َوَِٰحٗدا   َءابَآئَِك إِبَۡرَٰهِـَۧم َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق إَِل

 ١٣٣ َوَنحُۡن لَُهۥ ُمۡسلُِمونَ 
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134. Iyon ay isang kalipunang lumipas na. Ukol doon ang 

nakamit niyon at ukol sa inyo ang nakamit ninyo. Hindi kayo 

tatanungin tungkol sa anumang dati nilang ginagawa. 

ا   ة  قَۡد َخلَۡتۖۡ لََها َما َكَسَبۡت َولَُكم مه مه
ُ
تِلَۡك أ

ا َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ١٣٤ َكَسبُۡتۡمۖۡ َولَا تُۡسـ َلُوَن َعمه

135. Nagsabi sila: "Maging mga Hudyo o mga Kristiyano 

kayo, mapapatnubayan kayo." Sabihin mo: "Bagkus 

[sumunod] sa kapaniwalaan ni Abraham bilang makatotoo. 

Hindi siya naging kabilang sa mga tagapagtambal [kay 

Allāh]." 

ُْۗ قُۡل بَۡل ِملهَة   ۡو نََصََٰرىَٰ َتۡهَتُدوا
َ
َوَقالُواْ ُكونُواْ ُهوًدا أ

 ۡ  ١٣٥ ُمۡشِركِينَ إِبَۡرَٰهِـَۧم َحنِيٗفاۖۡ َوَما َكاَن ِمَن ٱل

136. Sabihin ninyo: "Sumampalataya kami kay Allāh, sa 

pinababa sa amin, at sa pinababa kina Abraham, Ismael, 

Isaac, Jacob, sa mga lipi ng Israel, sa ibinigay kay Moises at 

kay Jesus, at sa ibinigay sa mga propeta mula sa Panginoon 

nila. Hindi kami nagtatangi-tangi sa isa kabilang sa kanila. 

Kami sa Kanya ay mga tagapagpasakop." 

نزَِل إِلَيَٰٓ إِبَۡرَٰهِـَۧم  
ُ
نزَِل إِلَۡيَنا َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ قُولُٓواْ َءاَمنها بِٱَّلله

وتَِي  
ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب َوٱلۡأ

ُِق  ُموَس  ب ِِهۡم لَا ُنَفر  بِيُّوَن ِمن ره وتَِي ٱلنه
ُ
يَٰ وَِعيَسيَٰ َوَمآ أ

ِۡنُهۡم َوَنحُۡن لَُهۥ ُمۡسلُِمونَ  َحٖد م 
َ
 ١٣٦ َبيَۡن أ

137. Kaya kung sumampalataya sila sa tulad ng 

sinampalatayanan ninyo ay napatnubayan nga sila; at kung 

tatalikod sila, sila lamang ay nasa isang hidwaan at sasapat 

sa iyo laban sa kanila si Allāh. Siya ay ang Madinigin, ang 

Maalam. 

ِإن   ْۖۡ وه فَإِۡن َءاَمُنواْ بِِمۡثِل َمآ َءاَمنُتم بِهِۦ َفَقِد ٱۡهَتَدوا
ْۚ وَُهَو   ُ هۡواْ فَإِنهَما ُهۡم فِي ِشَقاقِٖۖ فََسَيۡكفِيَكُهُم ٱَّلله تََول

 ١٣٧ ِميُع ٱلَۡعلِيمُ ٱلسه 

138. [Manatili sa] relihiyon ni Allāh. Sino pa ang higit na 

magaling kaysa kay Allāh sa [pagtatag ng] relihiyon? Tayo 

sa Kanya ay mga tagasamba. 

ۖۡ َوَنحُۡن لَُهۥ   ِ ِصۡبَغٗة ۡحَسُن ِمَن ٱَّلله
َ
ِ َوَمۡن أ ِصۡبَغَة ٱَّلله

َٰبُِدونَ   ١٣٨ َع

139. Sabihin mo: "Nangangatwiran ba kayo sa amin hinggil 

kay Allāh samantalang Siya ay ang Panginoon namin at ang 

Panginoon ninyo? Ukol sa amin ang mga gawa namin at 

ukol sa inyo ang mga gawa ninyo. Kami para sa Kanya ay 

mga nagpapakawagas." 

ِ وَُهَو َربَُّنا َوَربُُّكۡم َولََنآ  قُۡل  وَنَنا فِي ٱَّلله ُتحَآجُّ
َ
أ

ۡعَمَٰلُُكۡم َوَنحُۡن لَُهۥ ُمخۡلُِصونَ 
َ
ۡعَمَٰلَُنا َولَُكۡم أ

َ
 ١٣٩ أ

140. O nagsasabi kayo: "Tunay na sina Abraham, Ismael, 

Isaac, Jacob, at ang mga lipi [ng Israel] ay noon mga Hudyo 

o mga Kristiyano?" Sabihin mo: "Kayo ba ay higit na maalam 

o si Allāh? Sino pa ang higit na tagalabag sa katarungan 

kaysa sa sinumang nagtatago ng isang pagsaksi na nasa 

ganang kanya mula kay Allāh? Si Allāh ay hindi nalilingat sa 

anumang ginagawa ninyo." 

ۡم تَ 
َ
ُقولُوَن إِنه إِبَۡرَٰهِـَۧم َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب  أ

ِم  
َ
ۡعلَُم أ

َ
نُتۡم أ

َ
ۡو نََصََٰرىَِٰۗ قُۡل َءأ

َ
ۡسَباَط َكانُواْ ُهوًدا أ

َ
َوٱلۡأ

ُِۗ َوَما   ن َكَتَم َشَهََٰدةً ِعنَدهُۥ ِمَن ٱَّلله ۡظلَُم ِممه
َ
ُۗ َوَمۡن أ ُ ٱَّلله

ا َتۡعَملُ  ُ بَِغَٰفٍِل َعمه  ١٤٠ ونَ ٱَّلله

141. Iyon ay isang kalipunang lumipas na. Ukol doon ang 

nakamit niyon at ukol sa inyo ang nakamit ninyo. Hindi kayo 

tatanungin tungkol sa anumang dati nilang ginagawa. 

ا   ة  قَۡد َخلَۡتۖۡ لََها َما َكَسَبۡت َولَُكم مه مه
ُ
تِلَۡك أ

ا َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ١٤١ َكَسبُۡتۡمۖۡ َولَا تُۡسـ َلُوَن َعمه
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142. Magsasabi ang mga hunghang kabilang sa mga tao: 

"Ano ang nagpatalikod sa kanila palayo sa qiblah nila na sila 

dati ay nakabatay roon?" Sabihin mo: "Sa kay Allāh ang 

silangan at ang kanluran. Nagpapatnubay siya sa sinumang 

niloloob Niya tungo sa isang landasing tuwid." 

َُٰهۡم َعن قِۡبلَتِِهُم   اِس َما َولهى َفَهآُء ِمَن ٱلنه ۞َسَيُقوُل ٱلسُّ
ِ ٱلَۡمۡشِرُق َوٱلَۡمۡغرُِبْۚ َيۡهِدي   ه ِ ٱلهتِي َكانُواْ َعلَۡيَهاْۚ قُل َّلل 

ۡسَتقِيمٖ َمن يََشآُء إِلَيَٰ ِصَرَٰطٖ   ١٤٢  مُّ

143. Gayon Kami gumawa sa inyo bilang kalipunang 

makakatamtaman upang kayo ay maging mga saksi sa mga 

tao at ang Sugo sa inyo ay maging saksi. Hindi Kami 

gumawa sa qiblah na ikaw dati ay nakabatay roon kundi 

upang magpaalam Kami sa sinumang susunod sa Sugo sa 

sinumang tatalikod sa mga sakong niya. Tunay na ito ay 

naging talagang mabigat, maliban sa mga pinatnubayan ni 

Allāh. Hindi nangyaring si Allāh ay ukol na magsayang ng 

pananampalataya ninyo. Tunay na si Allāh sa mga tao ay 

talagang Mahabagin, Maawain. 

ٗة وََسٗطا ل َِتُكونُواْ ُشَهَدآَء عَلَى   مه
ُ
َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنَُٰكۡم أ

اِس َويَُكوَن ٱلرهُسوُل َعلَۡيُكۡم َشِهيٗداُۗ َوَما َجَعلَۡنا  ٱلنه
ها لَِنۡعلََم َمن يَتهبُِع ٱلرهُسوَل   ٱلۡقِۡبلََة ٱلهتِي ُكنَت َعلَۡيَهآ إِل

ن يَنَقلُِب  ها عَلَى    ِممه عَلَىَٰ َعقَِبۡيهِِۚ َوِإن كَانَۡت لََكبِيَرًة إِل
ُ لُِيِضيَع إِيَمََٰنُكۡمْۚ إِنه   ُۗ َوَما َكاَن ٱَّلله ُ هِذيَن َهَدى ٱَّلله ٱل

اِس لََرُءوف  رهِحيم   َ بِٱلنه  ١٤٣ ٱَّلله

144. Nakakikita nga Kami sa pagtuon ng mukha mo sa 

langit, kaya magbabaling nga Kami sa iyo sa isang qiblah na 

kalulugdan mo iyon. Kaya magbaling ka ng mukha mo sa 

dakong Masjid na Pinakababanal. Saan man kayo ay 

magbaling kayo ng mga mukha ninyo sa dakong iyon. Tunay 

na ang mga binigyan ng Kasulatan ay talagang nakaaalam 

na iyon ay ang totoo mula sa Panginoon nila. Si Allāh ay 

hindi nalilingat sa anumang ginagawa nila. 

َمآِءِۖ فَلَُنَول َِينهَك قِۡبلَٗة  قَۡد نََرىَٰ َتَقلَُّب وَۡجِهَك فِي ٱلسه
ِ وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِمِۚ وََحۡيُث   ََٰهاْۚ فََول  تَۡرَضى

 ْ ُّوا وتُواْ  َما ُكنُتۡم فََول
ُ
هِذيَن أ ۗۥُ َوِإنه ٱل  وُُجوَهُكۡم َشۡطَرُه

  ُ ب ِِهۡمُۗ َوَما ٱَّلله نهُه ٱلۡحَقُّ ِمن ره
َ
ٱلِۡكَتََٰب لََيۡعلَُموَن أ
ا َيۡعَملُونَ   ١٤٤ بَِغَٰفٍِل َعمه

145. Talagang kung naghatid ka sa mga binigyan ng 

Kasulatan ng bawat tanda ay hindi sila susunod sa qiblah 

mo. Ikaw ay hindi susunod sa qiblah nila, at ang iba sa 

kanila ay hindi susunod sa qiblah ng iba pa. Talagang kung 

sumunod ka sa mga pithaya nila nang matapos na may 

dumating sa iyo na kaalaman, tunay na ikaw samakatuwid 

ay talagang kabilang sa mga tagalabag sa katarungan. 

ا تَبُِعواْ   ِ َءايَةٖ مه
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب بِكُل 

ُ
هِذيَن أ َتۡيَت ٱل

َ
َولَئِۡن أ

نَت بَِتابِٖع قِۡبلََتُهۡمْۚ َوَما َبۡعُضُهم بَِتابِٖع  
َ
قِۡبلََتَكْۚ َوَمآ أ

ِنُۢ َبۡعِد مَ  ۡهَوآَءُهم م 
َ
ا َجآَءَك  قِۡبلََة َبۡعٖضِۚ َولَئِِن ٱتهَبۡعَت أ

َٰلِِمينَ  هِمَن ٱلظه  ١٤٥ ِمَن ٱلۡعِلِۡم إِنهَك إِٗذا ل

146. Ang mga binigyan Namin ng kasulatan ay nakakikilala 

rito gaya ng pagkakilala nila sa mga anak nila. Tunay na 

may isang pangkat kabilang sa kanila na talagang 

nagkukubli sa katotohanan habang sila ay nakaaalam. 

هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡعرِفُونَُهۥ َكَما َيۡعرِفُوَن   ٱل
ِۡنُهۡم لََيۡكُتُموَن ٱلۡحَقه وَُهۡم   ۡبَنآَءُهۡمۖۡ َوِإنه فَرِيٗقا م 

َ
أ

 ١٤٦ َيۡعلَُمونَ 

147. Ang katotohanan ay mula sa Panginoon mo kaya 

huwag ka ngang maging kabilang sa mga nag-aalangan. 
ب َِك فَلَا تَُكوَننه ِمَن ٱلُۡمۡمتَِرينَ   ١٤٧ ٱلۡحَقُّ ِمن ره
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148. Bawat [kalipunan] ay may dakong ito ay humaharap 

doon. Kaya mag-unahan kayo sa mga kabutihan. Saan man 

kayo naroon ay maghahatid sa inyo si Allāh sa kalahatan. 

Tunay na si Allāh sa bawat bagay ay May-kakayahan. 

ۡيَن َما  
َ
ٖ وِۡجَهٌة ُهَو ُمَول ِيَهاۖۡ فَٱۡستَبُِقواْ ٱلۡخَۡيَرَِٰتِۚ أ

َولِكُل 
ِ َشۡيٖء  

َ عَلَىَٰ ُكل  ُ َجمِيًعاْۚ إِنه ٱَّلله ِت بُِكُم ٱَّلله
ۡ
تَُكونُواْ يَأ

 ١٤٨ قَِدير  

149. Mula saan ka man lumabas ay magbaling ka ng mukha 

mo sa dako ng Masjid na Pinakababanal. Tunay na ito ay 

talagang ang katotohanan mula sa Panginoon mo. Si Allāh 

ay hindi nalilingat sa anumang ginagawa ninyo. 

ِ وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد   َوِمۡن َحۡيُث َخرَۡجَت فََول 
ا  ٱلۡحََراِمِۖ َوِإنه  ُ بَِغَٰفٍِل َعمه ب َِكُۗ َوَما ٱَّلله ُهۥ لَلَۡحقُّ ِمن ره

 ١٤٩ َتۡعَملُونَ 

150. Mula saan ka man lumabas ay magbaling ka ng mukha 

mo sa dako ng Masjid na Pinakababanal. Saanman kayo 

naroon ay magbaling kayo ng mga mukha ninyo sa dako 

niyon upang hindi magkaroon para mga tao laban sa inyo ng 

isang katwiran maliban sa mga lumabag sa katarungan 

kabilang sa kanila kaya huwag kayong matakot sa kanila at 

matakot kayo sa Akin, at upang lumubos Ako ng biyaya Ko 

sa inyo at nang sa gayon kayo ay mapapatnubayan. 

ِ وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد  َومِ  ۡن َحۡيُث َخرَۡجَت فََول 
ُّواْ وُُجوَهُكۡم َشۡطَرُهۥ لَِئلها   ٱلۡحََراِمِۚ وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََول

هِذيَن َظلَُمواْ   ها ٱل ٌة إِل يَُكوَن لِلنهاِس َعلَۡيُكۡم ُحجه
تِمه نِۡعَمتِ 

ُ
ي َعلَۡيُكۡم  ِمۡنُهۡم فَلَا َتخَۡشوُۡهۡم َوٱۡخَشۡونِي َولِأ

 ١٥٠ َولََعلهُكۡم َتۡهَتُدونَ 

151. Kung paanong nagsugo Kami sa inyo ng isang Sugong 

kabilang sa inyo, na bumigkas sa inyo ng mga tanda Namin, 

nagdadalisay sa inyo, nagtuturo sa inyo ng Aklat at 

Karunungan, at nagtuturo sa inyo ng hindi ninyo dati 

nalalaman. 

ِنُكۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيُكۡم   ۡرَسلَۡنا فِيُكۡم رَُسولٗا م 
َ
َكَمآ أ

ِيُكۡم َويَُعل ُِمُكُم ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة   َءاَيَٰتَِنا َويَُزك 
ا لَۡم تَُكونُواْ َتۡعلَُمونَ   ١٥١ َويَُعل ُِمُكم مه

152. Kaya alalahanin ninyo Ako, aalalahanin Ko kayo; at 

magpasalamat kayo sa Akin at huwag kayong tumangging 

sumampalataya sa Akin. 

ۡذُكۡرُكۡم َوٱۡشُكُرواْ لِي َولَا تَۡكُفُرونِ 
َ
 ١٥٢ فَٱۡذُكُرونِٓي أ

153. O mga sumampalataya, magpatulong kayo sa 

pamamagitan ng pagtitiis at pagdarasal. Tunay na si Allāh 

ay kasama ng mga nagtitiis. 

ةِِۚ إِنه   لَوَٰ بِۡر َوٱلصه هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡسَتعِيُنواْ بِٱلصه َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َٰبِِرينَ  َ َمَع ٱلصه  ١٥٣ ٱَّلله

154. Huwag kayong magsabi hinggil sa mga namamatay sa 

landas ni Allāh na mga patay [sila], bagkus mga buhay [sila], 

subalit hindi ninyo nararamdaman. 

ْۚ بَۡل   َُٰتُۢ ۡمَو
َ
ِ أ َولَا َتُقولُواْ لَِمن ُيۡقَتُل فِي َسبِيِل ٱَّلله

ها تَۡشُعُرونَ  ۡحَيآء  َوَلَِٰكن ل
َ
 ١٥٤ أ

155. Talagang susubok nga Kami sa inyo sa pamamagitan 

ng isang anumang kabilang sa pangamba at gutom, at ng 

isang kabawasan mula sa mga ari-arian, mga buhay, at mga 

bunga. Magbalita ka ng nakagagalak sa mga nagtitiis, 

َِن   َِن ٱلۡخَوِۡف َوٱلۡجُوِع َوَنۡقٖص م  َولََنۡبلَُونهُكم بَِشۡيٖء م 
َٰبِِرينَ  ِر ٱلصه ِ َمَرَِٰتِۗ َوبَش  نُفِس َوٱلثه

َ
َِٰل َوٱلۡأ ۡمَو

َ
 ١٥٥ ٱلۡأ

156. na mga kapag tinamaan sila ng isang kasawian ay 

nagsasabi sila: "Tunay na kami ay kay Allāh at tunay na 

kami ay tungo sa Kanya mga babalik. 

ِ َوِإنهآ إِلَۡيهِ   ِصيَبة  قَالُٓواْ إِنها َّلِله َصََٰبۡتُهم مُّ
َ
هِذيَن إَِذآ أ ٱل

 ١٥٦ َرَِٰجُعونَ 
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157. Ang mga iyon ay may ukol sa kanila na mga 

pagbubunyi mula sa Panginoon nila at awa. Ang mga iyon 

ay ang mga napapatnubayan. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ۖۡ َوأ ب ِِهۡم َوَرۡحمَة  ِن ره ْوَلَٰٓئَِك َعلَۡيِهۡم َصلََوَٰت  م 

ُ
أ

 ١٥٧ ُهُم ٱلُۡمۡهَتُدونَ 

158. Tunay na ang Ṣafā at ang Marwah ay kabilang sa mga 

sagisag ni Allāh. Kaya ang sinumang nagsagawa ng ḥajj sa 

Bahay o nagsagawa ng `umrah ay walang maisisisi sa 

kanya na magpabalik-balik sa pagitan ng dalawang iyon. 

Ang sinumang nagkusang-loob ng isang kabutihan, tunay na 

si Allāh ay Tagapagpasalamat, Maalam. 

ِۖۡ َفَمۡن َحجه ٱلَۡبۡيَت   َفا َوٱلَۡمۡرَوَة ِمن َشَعآئِرِ ٱَّلله ۞إِنه ٱلصه
وهَف بِِهَماْۚ َوَمن   ن َيطه

َ
وِ ٱۡعَتَمَر فَلَا ُجَناَح َعلَۡيهِ أ

َ
أ

َ َشاكٌِر َعلِيمٌ  َع َخيٗۡرا فَإِنه ٱَّلله  ١٥٨ َتَطوه

159. Tunay na ang mga nagtatago ng anumang pinababa na 

mga malinaw na patunay at patnubay nang matapos na 

naglinaw nito sa Kasulatan, ang mga iyon ay isinusumpa ni 

Allāh at isinusumpa ng mga tagasumpa. 

نَزلَۡنا ِمَن ٱلَۡبي َِنَِٰت َوٱلُۡهَدىَٰ  
َ
هِذيَن يَۡكُتُموَن َمآ أ إِنه ٱل

ْوَلَٰٓئَِك يَلَۡعُنُهُم   ِمنُۢ َبۡعِد َما 
ُ
َُٰه لِلنهاِس فِي ٱلِۡكَتَِٰب أ َبيهنه

َٰعُِنونَ  ُ َويَلَۡعُنُهُم ٱلله  ١٥٩ ٱَّلله

160. Maliban sa mga nagbalik-loob, nagsaayos, at naglinaw 

sapagkat ang mga iyon ay tatanggapan Ko ng pagbabalik-

loob at Ako ay ang Palatanggap ng pagbabalik-loob, ang 

Maaawain. 

تُوُب  
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ۡصلَُحواْ َوبَيهنُواْ فَأ

َ
هِذيَن تَابُواْ َوأ ها ٱل إِل

وهاُب ٱلرهِحيمُ  نَا ٱلته
َ
 ١٦٠ َعلَۡيِهۡم َوأ

161. Tunay na ang mga tumangging sumampalataya at 

namatay habang sila ay mga tagatangging sumampalataya, 

ang mga iyon ay ukol sa kanila ang sumpa ni Allāh, ng mga 

anghel, at ng mga tao nang magkakasama, 

ْوَلَٰٓئَِك َعلَۡيِهۡم  
ُ
اٌر أ هِذيَن َكَفُرواْ َوَماتُواْ وَُهۡم ُكفه إِنه ٱل
ۡجمَعِينَ 

َ
اِس أ ِ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ َوٱلنه  ١٦١ لَۡعَنُة ٱَّلله

162. bilang mga mananatili roon. Hindi pagagaanin sa kanila 

ang pagdurusa ni sila ay palulugitan. 
ُف َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاُب َولَا ُهۡم   َخَٰلِِديَن فِيَها لَا ُيخَفه

 ١٦٢ يُنَظُرونَ 

163. Ang Diyos ninyo ay nag-iisang Diyos; walang Diyos 

kundi Siya, ang Napakamaawain, ang Maawain. 
ها ُهَو ٱلرهۡحَمَُٰن   ََٰه إِل هٓا إَِل ۖۡ ل َوِإَلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد 

 ١٦٣ ٱلرهِحيمُ 

164. Tunay na sa pagkalikha sa mga langit at lupa, sa 

pagsasalit-salitan ng gabi at maghapon, sa mga sasakyang-

dagat na naglalayag sa dagat kalakip ng ipinakikinabang 

nito sa mga tao, sa anumang pinababa ni Allāh mula sa 

langit na tubig saka nagbigay-buhay Siya sa pamamagitan 

nito sa lupa matapos ng kamatayan nito at nagkalat Siya rito 

ng bawat gumagalaw na nilalang, at sa pagpihit sa mga 

hangin at mga ulap na pinagsisilbi sa pagitan ng langit at 

lupa ay talagang mga tanda para sa mga taong nakapag-

uunawa. 

هۡيِل   ۡرِض َوٱۡختَِلَِٰف ٱل
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو إِنه فِي َخلِۡق ٱلسه

َهارِ َوٱلُۡفلِۡك ٱلهتِي َتجۡرِي فِي ٱلَۡبۡحرِ بَِما يَنَفُع   َوٱلنه
 ُ نَزَل ٱَّلله

َ
اَس َوَمآ أ ۡحَيا بِهِ ٱلنه

َ
آٖء فَأ َمآِء ِمن مه ِمَن ٱلسه

ِ َدآبهةٖ َوتَۡصِريِف  
ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِها َوبَثه فِيَها ِمن ُكل 

َ
ٱلۡأ

ۡرِض  
َ
َمآِء َوٱلۡأ رِ َبيَۡن ٱلسه َحاِب ٱلُۡمَسخه َِٰح َوٱلسه َِي ٱلر 

 ١٦٤ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ 
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165. May mga tao na gumagawa sa bukod pa kay Allāh 

bilang mga kaagaw na umiibig sila sa mga ito gaya ng pag-

ibig kay Allāh samantalang ang mga sumampalataya ay higit 

na matindi sa pag-ibig kay Allāh. Kung sana nakakikita ang 

mga lumabag sa katarungan, kapag nakikita nila ang 

pagdurusa, na ang lakas ay sa kay Allāh sa kalahatan at na 

si Allāh ay matindi ang parusa! 

نَداٗدا ُيحِبُّوَنُهۡم  
َ
ِ أ اِس َمن َيتهِخُذ ِمن ُدوِن ٱَّلله َوِمَن ٱلنه

ُِۗ َولَۡو يََرى   ه ِ َشدُّ ُحب ٗا َّلل 
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ ِۖۡ َوٱل ِ ٱَّلله َكُحب 

هِذيَن َظلَُمٓواْ إِۡذ   ِ َجمِيٗعا ٱل نه ٱلُۡقوهةَ َّلِله
َ
يََرۡوَن ٱلَۡعَذاَب أ

َ َشِديُد ٱلَۡعَذابِ  نه ٱَّلله
َ
 ١٦٥ َوأ

166. [Banggitin] kapag nagpawalang-kaugnayan ang mga 

sinunod sa mga sumunod, nakakita sila sa pagdurusa, 

nagkaputul-putol na sa kanila ang mga ugnayan, 

ُواْ ٱلَۡعَذاَب  إِۡذ َتبَره 
َ
هِذيَن ٱتهَبُعواْ َوَرأ هِذيَن ٱتُّبُِعواْ ِمَن ٱل  ٱل

َ
أ

ۡسَباُب 
َ
َعۡت بِِهُم ٱلۡأ  ١٦٦ َوَتَقطه

167. at nagsabi ang mga sumunod: "Kung sana mayroon 

kaming isang balik para magpawalang-kaugnayan kami sa 

kanila kung paanong nagpawalang-kaugnayan sila sa amin." 

Gayon ipakikita sa kanila ni Allāh ang mga gawa nila bilang 

mga panghihinayang para sa kanila. Sila ay hindi mga 

makalalabas mula sa Apoy. 

 ِمۡنُهۡم َكَما  
َ
ٗة َفَنتَبَرهأ نه لََنا َكره

َ
هِذيَن ٱتهَبُعواْ لَۡو أ َوَقاَل ٱل

 ْ ۡعَمَٰلَُهۡم َحَسَرٍَٰت  َتبَرهُءوا
َ
ُ أ ُۗ َكَذَٰلَِك يُرِيِهُم ٱَّلله  ِمنها

ارِ   ١٦٧ َعلَۡيِهۡمۖۡ َوَما ُهم بَِخَٰرِِجيَن ِمَن ٱلنه

168. O mga tao, kumain kayo mula sa nasa lupa bilang 

ipinahihintulot na kaaya-aya at huwag kayong sumunod sa 

mga yapak ng demonyo. Tunay na siya para sa inyo ay 

isang kaaway na malinaw. 

ۡرِض َحَلَٰلٗا َطي ِٗبا َولَا  
َ
ا فِي ٱلۡأ اُس ُكلُواْ ِممه َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

بِينٌ  ۡيَطَِٰنِۚ إِنهُهۥ لَُكۡم َعُدو   مُّ َِٰت ٱلشه  ١٦٨ تَتهبُِعواْ ُخُطَو

169. Nag-uutos lamang Siya sa inyo ng kasagwaan at 

kahalayan, at na magsabi kayo hinggil kay Allāh ng hindi 

ninyo nalalaman. 

  ِ ن َتُقولُواْ عَلَى ٱَّلله
َ
وِٓء َوٱلَۡفۡحَشآِء َوأ ُمُرُكم بِٱلسُّ

ۡ
إِنهَما يَأ

 ١٦٩ َما لَا َتۡعلَُمونَ 

170. Kapag sinabi sa kanila: "Sumunod kayo sa pinababa ni 

Allāh" ay nagsasabi sila: "Bagkus sumusunod kami sa 

nasumpungan namin sa mga magulang namin." Kahit ba 

nangyaring ang mga magulang nila ay hindi nakapag-

uunawa ng anuman at hindi napapatnubayan? 

ُ قَالُواْ بَۡل نَتهبُِع مَ  نَزَل ٱَّلله
َ
آ  َوِإَذا قِيَل لَُهُم ٱتهبُِعواْ َمآ أ

َولَۡو َكاَن َءابَآؤُُهۡم لَا َيۡعقِلُوَن  
َ
ْۚ أ ٓ لَۡفۡيَنا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا

َ
أ

ا َولَا َيۡهَتُدونَ   ١٧٠ َشۡيـ ٗ

171. Ang paghahalintulad sa mga tumangging 

sumampalataya ay gaya ng paghahalintulad sa umuunga sa 

hindi nakaririnig maliban sa isang tawag at isang 

panawagan. Mga pipi na mga bingi na mga bulag, kaya sila 

ay hindi nakapag-uunawa. 

هِذي َيۡنعُِق بَِما لَا يَۡسَمُع   هِذيَن َكَفُرواْ َكَمَثِل ٱل َوَمَثُل ٱل
ُۢ بُۡكٌم ُعۡمي  َفُهۡم لَا َيۡعقِلُونَ  ْۚ ُصمُّ ها ُدعَاٗٓء َونَِداٗٓء  ١٧١ إِل

172. O mga sumampalataya, kumain kayo mula sa mga 

kaaya-aya na itinustos sa inyo. Magpasalamat kayo kay 

Allāh, kung kayo ay sa Kanya sumasamba. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ُكلُواْ ِمن َطي َِبَِٰت َما َرَزقَۡنَُٰكۡم   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِ إِن ُكنُتۡم إِيهاهُ َتۡعبُ   ١٧٢ ُدونَ َوٱۡشُكُرواْ َّلِله
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173. Ipinagbawal lamang sa inyo ang namatay, ang dugo, 

ang laman ng baboy, at ang anumang inialay sa iba pa kay 

Allāh, ngunit ang sinumang napilitan, nang hindi 

naghahangad ni lumalabag, ay walang kasalanan sa kanya. 

Tunay na si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain. 

َم َولَحَۡم ٱلۡخِنِزيرِ َوَمآ   إِنهَما َحرهَم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتَة َوٱلده
ِۖۡ َفَمِن ٱۡضُطره َغيَۡر بَاٖغ َولَا عَادٖ   هِله بِهِۦ لَِغيِۡر ٱَّلله

ُ
أ

َ َغُفور  رهِحيمٌ   ١٧٣ فَلَآ إِۡثَم َعلَۡيهِِۚ إِنه ٱَّلله

174. Tunay na ang mga nagtatago ng pinababa ni Allāh 

mula sa kasulatan at ipinagbibili ito sa kaunting halaga, ang 

mga iyon ay walang kinakain sa mga tiyan nila kundi ang 

apoy. Hindi kakausap sa kanila si Allāh sa Araw ng 

Pagbangon ni magdadalisay sa kanila. Ukol sa kanila ay 

isang pagdurusang masakit. 

ُ ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب   نَزَل ٱَّلله
َ
هِذيَن يَۡكُتُموَن َمآ أ إِنه ٱل

ُكلُوَن فِي  
ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َما يَأ

ُ
َويَۡشتَُروَن بِهِۦ َثَمٗنا قَلِيلًا أ

ُ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َولَا   اَر َولَا يُكَل ُِمُهُم ٱَّلله ها ٱلنه ُبُطونِِهۡم إِل
ِيِهۡم  لِيمٌ يَُزك 

َ
 ١٧٤ َولَُهۡم َعَذاٌب أ

175. Ang mga iyon ay ang mga bumili sa kaligawan kapalit 

ng patnubay at ng pagdurusa kapalit ng kapatawaran. Kaya 

anong mapagtiis nila sa Apoy! 

َلَٰلََة بِٱلُۡهَدىَٰ َوٱلَۡعَذاَب   هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلضه ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ارِ بِٱلَۡمغۡ  ۡصبَرَُهۡم عَلَى ٱلنه
َ
 ١٧٥ فَِرةِِۚ َفَمآ أ

176. Iyon ay dahil si Allāh ay nagbaba ng kasulatan kalakip 

ng katotohanan. Tunay na ang mga nagkaiba-iba hinggil sa 

kasulatan ay talagang nasa isang hidwaang malayo. 

َل ٱلِۡكَتََٰب  َ نَزه نه ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ هِذيَن  َذ ِۗ َوِإنه ٱل ِ  بِٱلۡحَق 

 ١٧٦ ٱۡخَتلَُفواْ فِي ٱلِۡكَتَِٰب لَِفى ِشَقاقِۭ بَعِيدٖ 

177. Ang pagpapakabuti ay hindi na magbaling kaya ng mga 

mukha ninyo sa harap ng silangan at kanluran, subalit ang 

pagpapakabuti ay ang sinumang sumampalataya kay Allāh, 

sa Huling Araw, sa mga anghel, sa mga kasulatan, at sa 

mga propeta; nagbigay ng yaman, sa kabila ng pagkaibig 

dito, sa mga may pagkakamag-anak, sa mga ulila, sa mga 

dukha, sa kinapos sa daan, sa mga nanghihingi, at alang-

alang sa pagpapalaya ng mga alipin; [ang] nagpanatili ng 

dasal; [ang] nagbigay ng zakāh; at ang mga tumutupad sa 

kasunduan sa kanila kapag nakipagkasunduan sila; at [lalo 

na] ang mga matiisin sa kadahupan at kariwaraan, at sa 

sandali ng labanan. Ang mga iyon ay ang mga nagpakatotoo 

at ang mga iyon ay ang mga tagapangilag magkasala. 

ُّواْ وُُجوَهُكۡم قَِبَل ٱلَۡمۡشِرِق   ن تَُول
َ
۞لهيَۡس ٱلۡبِره أ

ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ   َوٱلَۡمۡغرِِب َوَلَِٰكنه ٱلۡبِره َمۡن َءاَمَن بِٱَّلله
بِي ِـَۧن َوَءاتَي ٱلَۡماَل عَ  لَىَٰ  َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ َوٱلِۡكَتَِٰب َوٱلنه

ُحب ِهِۦ َذوِي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيَن َوٱۡبَن  
ةَ َوَءاتَي   لَوَٰ قَاَم ٱلصه

َ
َِقاِب َوأ آئِلِيَن َوفِي ٱلر  بِيِل َوٱلسه ٱلسه

َٰبِِريَن فِي   ْۖۡ َوٱلصه ََٰهُدوا َة َوٱلُۡموفُوَن بَِعۡهِدهِۡم إَِذا َع َكوَٰ ٱلزه
آِء وَحِ  ره َسآِء َوٱلضه

ۡ
ْۖۡ  ٱلَۡبأ هِذيَن َصَدقُوا ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
ِسِۗ أ

ۡ
يَن ٱلَۡبأ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمتهُقونَ 
ُ
 ١٧٧ َوأ

178. O mga sumampalataya, isinatungkulin sa inyo ang 

ganting-pinsala kaugnay sa mga pinatay: ang malaya sa 

malaya, ang alipin sa alipin, at ang babae sa babae; ngunit 

ang sinumang pinagpaumanhinan ng kapatid niya ng 

anuman ay may pagsunod sa makatuwiran at pagsasagawa 

roon ng isang pagmamagandang-loob. Iyon ay isang 

pagpapagaan mula sa Panginoon ninyo at isang awa. Kaya 

ang sinumang nangaway matapos niyon, ukol sa kanya ay 

isang pagdurusang masakit. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلۡقَِصاُص فِي   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

  ِۚ نَثيَٰ
ُ
نَثيَٰ بِٱلۡأ

ُ
ِ َوٱلَۡعۡبُد بِٱلَۡعۡبِد َوٱلۡأ ٱلَۡقۡتلَىِۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُر 

ُۢ بِٱلَۡمۡعُروِف   ِخيهِ َشۡيء  فَٱت َِباُع
َ
َفَمۡن ُعِفَى لَُهۥ ِمۡن أ

َدآ 
َ
ُۗ َوأ ب ُِكۡم َوَرۡحمَة  ِن ره َٰلَِك َتخۡفِيف  م  ٌء إِلَۡيهِ بِإِۡحَسَٰٖنِۗ َذ

لِيم  
َ
َٰلَِك فَلَُهۥ َعَذاٌب أ  ١٧٨ َفَمِن ٱۡعَتَدىَٰ َبۡعَد َذ
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179. Ukol sa inyo sa ganting-pinsala ay buhay, O mga may 

isip, nang sa gayon kayo ay mangingilag magkasala. 
لَۡبَِٰب لََعلهُكۡم  

َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
ة  َيَٰٓأ َولَُكۡم فِي ٱلۡقَِصاِص َحَيوَٰ

 ١٧٩ َتتهُقونَ 

180. Isinatungkulin sa inyo, kapag darating sa isa sa inyo 

ang kamatayan kung mag-iiwan siya ng yaman, ang 

tagubilin para sa mga magulang at mga malapit na kamag-

anak ayon sa makatuwiran bilang tungkulin para sa mga 

tagapangilag magkasala. 

َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت إِن تََرَك  
َ
ُكتَِب َعلَۡيُكۡم إَِذا َحَضَر أ

ا   ۡقَربِيَن بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ َحقًّ
َ
َٰلَِديِۡن َوٱلۡأ َخيًۡرا ٱلۡوَِصيهُة لِلَۡو

 ١٨٠ عَلَى ٱلُۡمتهقِينَ 

181. Kaya ang sinumang nagpalit nito matapos na narinig 

ito, ang pagkakasala rito ay nasa mga nagpapalit nito 

lamang. Tunay na si Allāh ay Madinigin, Maalam. 

هِذيَن   لَُهۥ َبۡعَد َما َسِمَعُهۥ فَإِنهَمآ إِۡثُمُهۥ عَلَى ٱل َفَمنُۢ بَده
َ َسِميٌع عَ  ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله لُونَُه ِ  ١٨١ لِيم  ُيَبد 

182. Ngunit ang sinumang nangamba sa isang 

tagapagsatagubilin ng isang kalisyaan o isang kasalanan, 

saka nagsaayos sa pagitan nila, ay walang pagkakasala sa 

kanya. Tunay na si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain. 

ۡو 
َ
وٖص َجَنًفا أ ۡصلََح بَيَۡنُهۡم  َفَمۡن َخاَف ِمن مُّ

َ
إِثٗۡما فَأ

َ َغُفور  رهِحيم    ١٨٢ فَلَآ إِۡثَم َعلَۡيهِِۚ إِنه ٱَّلله

183. O mga sumampalataya, isinatungkulin sa inyo ang pag-

aayuno kung paanong isinatungkulin ito sa mga nauna pa sa 

inyo, nang sa gayon kayo ay mangingilag magkasala. 

َياُم َكَما   ِ هِذيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلص  َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

هِذيَن ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلهُكۡم َتتهُقونَ   ١٨٣ ُكتَِب عَلَى ٱل

184. [Mag-ayuno ng] mga araw na bilang; ngunit ang 

sinumang kabilang sa inyo ay may-sakit o nasa isang 

paglalakbay ay [mag-aayuno ng mismong] bilang mula sa 

ibang mga araw. Kailangan sa mga nakakakaya nito ay 

isang pantubos na pagpapakain sa mga dukha; ngunit ang 

sinumang nagkusang-loob ng isang kabutihan, ito ay higit na 

mabuti para sa kanya. Ang mag-ayuno kayo ay higit na 

mabuti para sa inyo kung kayo ay nakaaalam. 

ۡو عَلَىَٰ  
َ
رِيًضا أ ۡعُدوَدَٰٖتِۚ َفَمن َكاَن ِمنُكم مه يهاٗما مه

َ
أ

هِذيَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَة    ْۚ وَعَلَى ٱل َخَر
ُ
يهاٍم أ

َ
ِۡن أ ة  م  َسَفرٖ فَعِده

ۚۥْ  هُه َع َخيٗۡرا َفُهَو َخيۡر  ل ن  َطَعاُم ِمۡسِكيٖنِۖ َفَمن َتَطوه
َ
َوأ

 ١٨٤ تَُصوُمواْ َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

185. Ang buwan ng Ramaḍān ay ang [buwang] pinababa rito 

ang Qur’ān bilang patnubay para sa mga tao at bilang mga 

malinaw na patunay mula sa patnubay at saligan. Kaya ang 

sinumang nakasaksi kabilang sa inyo sa buwan [ng 

Ramaḍān] ay mag-ayuno siya nito at ang sinumang 

maysakit o nasa isang paglalakbay ay [mag-aayuno ng 

mismong] bilang mula sa ibang mga araw. Nagnanais si 

Allāh sa inyo ng isang ginhawa at hindi Siya nagnanais sa 

inyo ng hirap at upang bumuo kayo ng bilang, upang 

dumakila kayo kay Allāh dahil nagpatnubay Siya sa inyo, at 

nang sa gayon kayo ay magpapasalamat. 

نزَِل فِيهِ ٱلُۡقۡرَءاُن ُهٗدى ل ِلنهاِس 
ُ
هِذٓي أ َشۡهُر َرَمَضاَن ٱل

َِن ٱلُۡهَدىَٰ َوٱلُۡفۡرَقاِنِۚ   َفَمن َشِهَد ِمنُكُم  َوبَي َِنَٰٖت م 
ة    ۡو عَلَىَٰ َسَفرٖ فَعِده

َ
ۡهَر فَلَۡيُصۡمُهۖۡ َوَمن َكاَن َمرِيًضا أ ٱلشه

ُ بُِكُم ٱلۡيُۡسَر َولَا يُرِيُد   ُۗ يُرِيُد ٱَّلله َخَر
ُ
يهاٍم أ

َ
ِۡن أ م 

َ عَلَىَٰ َما   ةَ َولُِتَكب ُِرواْ ٱَّلله بُِكُم ٱلُۡعۡسَر َولُِتۡكِملُواْ ٱلۡعِده
َُٰكمۡ   ١٨٥  َولََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ َهَدى
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186. Kapag nagtanong sa iyo ang mga lingkod Ko tungkol 

sa Akin, tunay na Ako ay malapit: sumasagot Ako sa 

panalangin ng dumadalangin kapag dumalangin siya sa Akin 

kaya tumugon sila sa Akin at sumampalataya sila sa Akin, 

nang sa gayon sila ay magagabayan. 

ِجيُب َدۡعَوةَ  
ُ
لََك ِعَبادِي َعن ِي فَإِن ِي قَرِيٌبۖۡ أ

َ
َوِإَذا َسأ

اِع إَِذا َدعَاِنِۖ فَلۡيَۡسَتِجيُبواْ لِي َولُۡيۡؤِمُنواْ بِي لََعلهُهۡم   ٱلده
 ١٨٦ يَۡرُشُدونَ 

187. Ipinahintulot sa inyo sa gabi ng pag-aayuno ang 

pakikipagtalik sa mga maybahay ninyo. Sila ay kasuutan 

para sa inyo at kayo ay kasuutan para sa kanila. Nakaalam 

si Allāh na kayo noon ay nagtataksil sa mga sarili ninyo 

ngunit tumanggap Siya sa inyo ng pagbabalik-loob at 

nagpaumanhin Siya sa inyo. Kaya ngayon ay makipagtalik 

kayo sa kanila at maghangad kayo ng isinatungkulin ni Allāh 

para sa inyo. Kumain kayo at uminom kayo hanggang sa 

luminaw para sa inyo ang puting sinulid sa itim na sinulid 

mula sa madaling-araw. Pagkatapos lubusin ninyo ang pag-

aayuno hanggang sa gabi. Huwag kayong makipagtalik sa 

kanila samantalang kayo ay mga namimintuho sa mga 

masjid. Iyon ay mga hangganan ni Allāh kaya huwag kayong 

lumapit sa mga iyon. Gayon naglilinaw si Allāh sa mga tanda 

Niya para sa mga tao, nang sa gayon sila ay mangingilag 

magkasala. 

فَُث إِلَيَٰ نَِسآئُِكۡمْۚ ُهنه   َياِم ٱلره ِ ِحله لَُكۡم لَۡيلََة ٱلص 
ُ
أ

نهُكۡم ُكنُتۡم  
َ
ُ أ ُۗ َعلَِم ٱَّلله هُهنه نُتۡم لَِباس  ل

َ
لَِباس  لهُكۡم َوأ

نُفَسُكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكۡم وََعَفا َعنُكۡمۖۡ  
َ
َتخَۡتانُوَن أ

ُ لَُكۡمْۚ وَُكلُواْ  فَٱلَٰٔۡـَن  َبَِٰشُروُهنه َوٱۡبَتُغواْ َما َكَتَب ٱَّلله
ۡبَيُض ِمَن  

َ
َوٱۡشَربُواْ َحتهيَٰ يَتََبيهَن لَُكُم ٱلۡخَۡيُط ٱلۡأ

هۡيِلِۚ   َياَم إِلَي ٱل ِ واْ ٱلص  تِمُّ
َ
ۡسَوِد ِمَن ٱلَۡفۡجرِِۖ ُثمه أ

َ
ٱلۡخَۡيِط ٱلۡأ

َِٰكُفوَن  نُتۡم َع
َ
فِي ٱلَۡمَسَِٰجِدِۗ تِلَۡك  َولَا تَُبَِٰشُروُهنه َوأ

ُ َءاَيَٰتِهِۦ  ُۗ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله ِ فَلَا َتۡقَربُوَها ُحُدوُد ٱَّلله
 ١٨٧ لِلنهاِس لََعلهُهۡم َيتهُقونَ 

188. Huwag kayong kumain ng mga yaman ng iba sa inyo 

sa pagitan ninyo sa kabulaanan, o mag-abot kayo ng mga 

ito sa mga namamahala upang makakain kayo ng isang 

pangkat mula sa mga yaman ng mga tao sa kasalanan 

samantalang kayo ay nakaaalam. 

َٰلَُكم بَيَۡنُكم بِٱلَۡبَِٰطِل َوتُۡدلُواْ بَِهآ   ۡمَو
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
َولَا تَأ

َِٰل ٱل ۡمَو
َ
ِۡن أ ُكلُواْ فَرِيٗقا م 

ۡ
اِس بِٱلِۡإثِۡم  إِلَي ٱلۡحُكهاِم لَِتأ نه
نُتۡم َتۡعلَُمونَ 

َ
 ١٨٨ َوأ

189. Nagtatanong sila sa iyo tungkol sa mga bagong buwan. 

Sabihin mo: "Ang mga ito ay mga sukatan ng panahon para 

sa mga tao at sa ḥajj." Ang pagpapakabuti ay hindi na 

pumunta kayo sa mga bahay mula sa mga likod ng mga ito, 

subalit ang pagpapakabuti ay sinumang nangilag 

magkasala. Pumunta kayo sa mga bahay mula sa mga 

pintuan ng mga ito. Mangilag kayong magkasala kay Allāh, 

nang sa gayon kayo ay magtatagumpay. 

َٰقِ  هِلهةِِۖ قُۡل ِهَى َمَو
َ
يُت لِلنهاِس ۞يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلۡأ

تُواْ ٱلُۡبُيوَت ِمن ُظُهورَِها  
ۡ
ن تَأ

َ
ُۗ َولَيَۡس ٱلۡبِرُّ بِأ َوٱلۡحَج ِ

َٰبَِهاْۚ  بَۡو
َ
تُواْ ٱلُۡبُيوَت ِمۡن أ

ۡ
ِۗ َوأ َوَلَِٰكنه ٱلۡبِره َمِن ٱتهَقىَٰ

َ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ   ١٨٩ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

190. Makipaglaban kayo sa landas ni Allāh sa mga 

kumakalaban sa inyo ngunit huwag kayong lumabag; tunay 

na si Allāh ay hindi umiibig sa mga tagalabag. 

  ْْۚ هِذيَن يَُقَٰتِلُونَُكۡم َولَا َتۡعَتُدٓوا ِ ٱل َٰتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َوَق
َ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡعَتِدينَ   ١٩٠ إِنه ٱَّلله

191. Patayin ninyo sila saanman kayo makasumpong sa 

kanila at palisanin ninyo sila mula saanman sila nagpalisan 

sa inyo. Ang panliligalig ay higit na matindi kaysa sa 

pagpatay. Huwag kayong makipaglaban sa kanila sa tabi ng 

Masjid na Pinakababanal hanggang sa kumalaban sila sa 

inyo rito. Ngunit kung nakipaglaban sila sa inyo rito ay 

ِۡن َحۡيُث   ۡخرُِجوُهم م 
َ
َوٱۡقُتلُوُهۡم َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم َوأ

َشدُّ ِمنَ 
َ
ۡخرَُجوُكۡمْۚ َوٱلۡفِۡتَنُة أ

َ
 ٱلَۡقۡتِلِۚ َولَا تَُقَٰتِلُوُهۡم ِعنَد  أ
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patayin ninyo sila. Gayon ang ganti sa mga tagatangging 

sumampalataya. 
ََٰتلُوُكۡم   ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم َحتهيَٰ يَُقَٰتِلُوُكۡم فِيهِِۖ فَإِن َق

َٰفِرِينَ   ١٩١ فَٱۡقُتلُوُهۡمُۗ َكَذَٰلَِك َجَزآُء ٱلَۡك

192. Ngunit kung tumigil sila, tunay na si Allāh ay 

Mapagpatawad, Maawain. 
َ َغُفور  رهِحيم  فَإِِن ٱنَتَهوۡ   ١٩٢ اْ فَإِنه ٱَّلله

193. Makipaglaban kayo sa kanila hanggang sa walang 

mangyaring panliligalig at ang relihiyon ay sa kay Allāh. 

Kaya kung tumigil sila ay walang pang-aaway kundi sa mga 

tagalabag sa katarungan. 

َٰتِلُوُهۡم َحتهيَٰ  ِۖۡ  َوَق يُن َّلِله ِ لَا تَُكوَن فِۡتَنة  َويَُكوَن ٱلد 
َٰلِِمينَ  ها عَلَى ٱلظه  ١٩٣ فَإِِن ٱنَتَهۡواْ فَلَا ُعۡدَوََٰن إِل

194. Ang Buwang Pinakababanal ay katumbas ng Buwang 

Pinakababanal at ang mga paglabag ay [may] ganting-

pinsala. Kaya ang sinumang nangaway sa inyo ay awayin 

ninyo siya ng tulad ng pangangaway niya sa inyo. Mangilag 

kayong magkasala kay Allāh at alamin ninyo na si Allāh ay 

kasama ng mga tagapangilag magkasala. 

  ْۚ ۡهرِ ٱلۡحََراِم َوٱلۡحُُرَمَُٰت قَِصاص  ۡهُر ٱلۡحََراُم بِٱلشه ٱلشه
لَۡيُكۡم فَٱۡعَتُدواْ َعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما  َفَمِن ٱۡعَتَدىَٰ عَ 

َ َمَع   نه ٱَّلله
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ٱۡعَتَدىَٰ َعلَۡيُكۡمْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

 ١٩٤ ٱلُۡمتهقِينَ 

195. Gumugol kayo ayon sa landas ni Allāh at huwag 

kayong magbulid sa pamamagitan ng mga kamay ninyo [sa 

mga sarili] sa kapahamakan. Gumawa kayo ng maganda; 

tunay na si Allāh ay umiibig sa mga tagagawa ng maganda. 

يِۡديُكۡم إِلَي  
َ
ِ َولَا تُلُۡقواْ بِأ نفُِقواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله

َ
َوأ

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِينَ  ْْۚ إِنه ٱَّلله ۡحِسُنٓوا
َ
ۡهلَُكةِ َوأ  ١٩٥ ٱلته

196. Lubusin ninyo ang ḥajj at ang `umrah para kay Allāh 

ngunit kung nahadlangan kayo ay [mag-alay ng] anumang 

madaling nakamit na handog. Huwag kayong mag-ahit ng 

mga ulo ninyo hanggang sa umabot ang handog sa pinag-

aalayan dito. Ang sinumang kabilang sa inyo ay maysakit o 

sa kanya ay may isang pinsala sa ulo niya ay [magbibigay 

ng] isang pantubos na pag-ayuno o isang kawanggawa o 

isang alay. Kung natiwasay kayo, ang sinumang nagsagawa 

ng `umrah na pinasusundan ng ḥajj ay [mag-aalay ng] 

anumang madaling nakamit na handog. Ngunit ang 

sinumang hindi nakatagpo ay [magsasagawa ng] pag-

aayuno ng tatlong araw sa ḥajj at pitong [araw] kapag 

bumalik kayo; iyon ay ganap na sampu. Iyon ay ukol sa 

sinumang ang mag-anak niya ay hindi mga nakadalo sa 

[paligid ng] Masjid na Pinakababanal. Mangilag kayong 

magkasala kay Allāh at alamin ninyo na si Allāh ay matindi 

ang parusa. 

ۡحِصۡرُتۡم َفَما ٱۡسَتيَۡسَر  
ُ
ِْۚ فَإِۡن أ واْ ٱلۡحَجه َوٱلُۡعۡمَرةَ َّلِله تِمُّ

َ
َوأ

  ِمَن ٱلَۡهۡدِيِۖ َولَا َتحۡلُِقواْ ُرُءوَسُكۡم َحتهيَٰ َيۡبلَُغ ٱلَۡهۡديُ 
ِن   ٗذى م 

َ
ۦٓ أ ۡو بِهِ

َ
رِيًضا أ ۚۥْ َفَمن َكاَن ِمنُكم مه هُه َمحِل

ۡو نُُسٖكِۚ فَإَِذآ  
َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ِن ِصَياٍم أ ِسهِۦ فَفِۡديَة  م 

ۡ
أ ره

ِمنُتۡم َفَمن َتَمتهَع بِٱلُۡعۡمَرةِ إِلَي ٱلۡحَج ِ َفَما ٱۡسَتيَۡسَر ِمَن  
َ
أ

هۡم َيِجۡد فَِصَياُم ثَ  يهاٖم فِي ٱلۡحَج ِ  ٱلَۡهۡدِيِۚ َفَمن ل
َ
َلََٰثةِ أ

هۡم   َٰلَِك لَِمن ل ُۗ َذ وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمُۗ تِلَۡك َعَشَرة  َكاِملَة 
  َ ۡهلُُهۥ َحاِضِري ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِمِۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

َ
يَُكۡن أ

َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ  نه ٱَّلله
َ
 ١٩٦ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

197. Ang ḥajj ay [nasa] mga buwang nalalaman. Kaya ang 

sinumang nag-obliga [sa sarili] sa mga ito ng ḥajj ay walang 

pagtatalik, walang mga kasuwailan, at walang pakikipagtalo 

sa ḥajj. Ang anumang ginagawa ninyo na kabutihan ay 

nakaaalam nito si Allāh. Magbaon kayo, at tunay na ang 

ْۚ َفَمن فَرََض فِيِهنه ٱلۡحَجه فَلَا   ۡعلُوَمَٰت  ۡشُهر  مه
َ
ٱلۡحَجُّ أ

ُۗ َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن   َرفََث َولَا فُُسوَق َولَا ِجَداَل فِي ٱلۡحَج ِ
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pinakamabuting baon ay ang pangingilag magkasala. 

Mangilag kayong magkasala sa Akin, O mga may isip. 
ۡقَوىَِٰۖ  َخيٖۡر َيۡعلَمۡ  ادِ ٱلته ُدواْ فَإِنه َخيَۡر ٱلزه ُۗ َوتََزوه ُ ُه ٱَّلله

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ١٩٧ َوٱتهُقوِن َيَٰٓأ

198. Hindi sa inyo ay maisisisi na maghangad kayo ng isang 

kabutihang-loob mula sa Panginoon ninyo. Kaya kapag 

lumisan kayo mula sa `Arafāt ay alalahanin ninyo si Allāh sa 

Bantayog na Pinakababanal at alalahanin ninyo Siya kung 

paanong nagpatnubay Siya sa inyo. Tunay na kayo bago pa 

nito ay talagang kabilang sa mga ligaw. 

ب ُِكۡمْۚ   ِن ره ن تَبَۡتُغواْ فَۡضلٗا م 
َ
لَيَۡس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

فَۡض 
َ
َ ِعنَد ٱلَۡمۡشَعرِ  فَإَِذآ أ َٰٖت فَٱذُۡكُرواْ ٱَّلله ِۡن َعَرَف ُتم م 

ِن َقۡبلِهِۦ   َُٰكۡم َوِإن ُكنُتم م  ٱلۡحََراِمِۖ َوٱۡذُكُروُه َكَما َهَدى
ٓال ِينَ   ١٩٨ لَِمَن ٱلضه

199. Pagkatapos lumisan kayo saanman lumisan ang mga 

tao at humingi kayo ng tawad kay Allāh; tunay na si Allāh ay 

Mapagpatawad, Maawain. 

  ْۚ َ اُس َوٱۡسَتۡغفُِرواْ ٱَّلله فَاَض ٱلنه
َ
فِيُضواْ ِمۡن َحۡيُث أ

َ
ُثمه أ

َ َغُفور  رهِحيم    ١٩٩ إِنه ٱَّلله

200. Kapag nakatapos kayo ng mga gawaing-pagsamba 

ninyo ay alalahanin ninyo si Allāh gaya ng pag-alaala ninyo 

sa mga ninuno ninyo o higit na matindi sa pag-alaala. 

Mayroon sa mga tao na nagsasabi: "Panginoon namin, 

magbigay Ka sa amin sa Mundo," at walang ukol sa kanila 

sa Kabilang-buhay na anumang bahagi. 

َ َكِذكۡ  َنَِٰسَكُكۡم فَٱۡذُكُرواْ ٱَّلله رُِكۡم  فَإَِذا قََضۡيُتم مه
اِس َمن َيُقوُل َربهَنآ   َشده ذِۡكٗراُۗ فَِمَن ٱلنه

َ
ۡو أ

َ
َءابَآَءُكۡم أ

ۡنَيا َوَما لَُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن َخَلَٰقٖ   ٢٠٠ َءاتَِنا فِي ٱلدُّ

201. Mayroon sa kanila na nagsasabi: "Panginoon namin, 

magbigay Ka sa amin sa Mundo ng maganda at sa 

Kabilang-buhay ng maganda, at magsanggalang Ka sa amin 

sa pagdurusa sa Apoy." 

ۡنَيا َحَسَنٗة َوفِي   ن َيُقوُل َربهَنآ َءاتَِنا فِي ٱلدُّ َوِمۡنُهم مه
ارِ   ٢٠١ ٱٓأۡلِخَرةِ َحَسَنٗة َوقَِنا َعَذاَب ٱلنه

202. Ang mga iyon ay may ukol sa kanila na isang bahagi 

mula sa kinamit nila. Si Allāh ay Mabilis ang pagtutuos. 
ُ َسِريُع   ْْۚ َوٱَّلله ا َكَسبُوا ِمه ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم نَِصيب  م 

ُ
أ

 ٢٠٢ ٱلۡحَِسابِ 

203. Mag-aalaala kayo kay Allāh sa mga araw na bilang, 

ngunit ang sinumang nagmadali [sa pag-alis] sa dalawang 

araw ay walang kasalanan sa kanya at ang sinumang 

naantala ay walang kasalanan sa kanya: sa sinumang 

nangilag magkasala. Mangilag kayong magkasala kay Allāh 

at alamin ninyo na kayo ay tungo sa Kanya kakalapin. 

يهاٖم مه 
َ
َ فِٓي أ َل فِي  ۞َوٱۡذُكُرواْ ٱَّلله ۡعُدوَدَٰٖتِۚ َفَمن َتَعجه

َر فَلَآ إِۡثَم َعلَۡيهِِۖ لَِمِن   خه
َ
يَۡوَميِۡن فَلَآ إِۡثَم َعلَۡيهِ َوَمن تَأ

نهُكۡم إِلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ 
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ِۗ َوٱتهُقواْ ٱَّلله  ٢٠٣ ٱتهَقىَٰ

204. Mayroon sa mga tao na nagpapahanga sa iyo ang sabi 

niya hinggil sa buhay na pangmundo at nagpapasaksi siya 

kay Allāh sa nasa puso niya samantalang siya ay 

pinakapalaban sa mga kaalitan. 

ۡنَيا   ةِ ٱلدُّ اِس َمن ُيۡعِجُبَك قَۡولُُهۥ فِي ٱلۡحََيوَٰ َوِمَن ٱلنه
لَدُّ 

َ
َ عَلَىَٰ َما فِي قَلۡبِهِۦ وَُهَو أ  ٢٠٤ ٱلۡخَِصامِ  َويُۡشِهُد ٱَّلله

205. Kapag tumalikod siya ay nagpupunyagi siya sa lupa 

upang manggulo rito at mamuksa ng mga pananim at mga 

hayupan. Si Allāh ay hindi umiibig sa kaguluhan. 

ۡرِض لُِيۡفِسَد فِيَها َويُۡهلَِك  
َ
هيَٰ َسَعىَٰ فِي ٱلۡأ َوِإَذا تََول

ُ لَا ُيحِبُّ ٱلَۡفَسادَ ٱلۡحَۡرَث َوٱل  ْۚ َوٱَّلله  ٢٠٥ نهۡسَل
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206. Kapag sinabi sa kanya: "Mangilag kang magkasala kay 

Allāh," dumadaklot sa kanya ang kapalaluan dahil sa 

kasalanan. Kaya kasapatan sa kanya ang Impiyerno. 

Talagang kay saklap ang himlayan! 

 َ ُة بِٱلِۡإثِۡمِۚ فََحۡسُبُهۥ  َوِإَذا قِيَل ل َخَذتُۡه ٱلۡعِزه
َ
َ أ ُه ٱتهِق ٱَّلله
 ٢٠٦ َجَهنهُمۖۡ َولَبِۡئَس ٱلِۡمَهادُ 

207. May mga tao na magbibili ng sarili niya sa 

paghahangad sa kaluguran ni Allāh. Si Allāh ay Mahabagin 

sa mga lingkod. 

اِس َمن  ِْۚ  َوِمَن ٱلنه يَۡشِري َنۡفَسُه ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱَّلله
ُ َرُءوُفُۢ بِٱلۡعَِبادِ  ٢٠٧ َوٱَّلله

208. O mga sumampalataya, magsipasok kayo sa Islām 

nang lubusan at huwag kayong sumunod sa mga yapak ng 

demonyo; tunay na siya para sa inyo ay isang kaaway na 

malinaw. 

لِۡم َكآفهٗة َولَا  َيَٰٓ  ِ هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡدُخلُواْ فِي ٱلس  َها ٱل يُّ
َ
أ

بِين   ۡيَطَِٰنِۚ إِنهُهۥ لَُكۡم َعُدو   مُّ َِٰت ٱلشه  ٢٠٨ تَتهبُِعواْ ُخُطَو

209. Ngunit kung natisod kayo nang matapos na dumating 

sa inyo ang mga malinaw na patunay, alamin ninyo na si 

Allāh ay Makapangyarihan, Marunong. 

ِنُۢ َبۡعِد َما َجآَءتُۡكُم ٱلَۡبي َِنَُٰت فَٱۡعلَُمٓواْ   فَإِن َزلَلُۡتم م 
َ َعزِيٌز َحِكيمٌ  نه ٱَّلله

َ
 ٢٠٩ أ

210. Naghihintay kaya sila maliban pa na pumunta sa kanila 

si Allāh na nasa mga lilim ng mga ulap at [gayon din] ang 

mga anghel at napagpasyahan ang usapin? Tungo kay Allāh 

pababalikin ang mga usapin. 

َِن ٱلَۡغَماِم   ُ فِي ُظلَٖل م  تَِيُهُم ٱَّلله
ۡ
ن يَأ

َ
هٓا أ َهۡل يَنُظُروَن إِل

ُمورُ 
ُ
ِ تُرَۡجُع ٱلۡأ ْۚ َوِإلَي ٱَّلله ۡمُر

َ
 ٢١٠ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوقُِضَي ٱلۡأ

211. Magtanong ka sa mga anak ni Israel kung ilan ang 

ibinigay Namin sa kanila na malinaw na tanda. Ang 

sinumang nagpapalit sa biyaya ni Allāh nang matapos na 

dumating ito sa kanya, tunay na si Allāh ay matindi ang 

parusa. 

َِٰٓءيَل َكۡم َءاَتۡيَنَٰهُ  ِۭ بَي َِنةِٖۗ َوَمن  َسۡل بَنِٓي إِۡسَر ِۡن َءايَة م م 
َ َشِديُد   ِ ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءتُۡه فَإِنه ٱَّلله ۡل نِۡعَمَة ٱَّلله ِ ُيَبد 

 ٢١١ ٱلۡعَِقابِ 

212. Ipinaakit para sa mga tumangging sumampalataya ang 

buhay na pangmundo at nanunuya sila sa mga 

sumampalataya samantalang ang mga nangilag magkasala 

ay sa ibabaw nila sa Araw ng Pagbangon. Si Allāh ay 

tumutustos sa sinumang niloloob Niya nang walang isang 

pagtutuos. 

ۡنَيا َويَۡسَخُروَن ِمَن   ُة ٱلدُّ هِذيَن َكَفُرواْ ٱلۡحََيوَٰ ُزي َِن لِل
هِذيَن ٱتهَقوۡ  ْۘ َوٱل هِذيَن َءاَمُنوا ُ  ٱل اْ فَوَۡقُهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ َوٱَّلله

 ٢١٢ يَۡرُزُق َمن يََشآُء بَِغيِۡر ِحَسابٖ 

213. Ang mga tao noon ay kalipunang nag-iisa, at 

nagpadala si Allāh ng mga propeta bilang mga tagapagbalita 

ng nakagagalak at mga tagapagbabala. Nagpababa Siya 

kasama sa kanila ng kasulatan kalakip ng katotohanan 

upang humatol sa pagitan ng mga tao sa anumang 

nagkaiba-iba sila hinggil doon. Walang nagkaiba-iba hinggil 

doon kundi ang mga binigyan nito nang matapos na 

dumating sa kanila ang mga malinaw na patunay dala ng 

paglabag sa pagitan nila, ngunit nagpatnubay si Allāh sa 

mga sumampalataya para sa anumang nagkakaiba-iba sila 

hinggil doon na katotohanan ayon sa pahintulot Niya. Si 

Allāh ay nagpapatnubay sa sinumang niloloob Niya tungo sa 

landasing tuwid. 

ِريَن  َكاَن ٱ ِ بِي ِـَۧن ُمبَش  ُ ٱلنه ٗة َوَِٰحَدٗة َفَبَعَث ٱَّلله مه
ُ
اُس أ لنه

ِ لَِيۡحُكَم َبيَۡن   نَزَل َمَعُهُم ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
َ
َوُمنِذرِيَن َوأ

هِذيَن   ها ٱل اِس فِيَما ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِِۚ َوَما ٱۡخَتلََف فِيهِ إِل ٱلنه
وتُوُه ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءۡتُهُم 

ُ
ُۢا بَيَۡنُهۡمۖۡ  أ ٱلَۡبي َِنَُٰت َبۡغَي

  ِ هِذيَن َءاَمُنواْ لَِما ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِ ِمَن ٱلۡحَق  ُ ٱل َفَهَدى ٱَّلله
ُ َيۡهِدي َمن يََشآُء إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط   بِإِۡذنِهِۗۦُ َوٱَّلله

ۡسَتقِيمٍ   ٢١٣ مُّ
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214. O nag-aakala ba kayo na papasok kayo sa Paraiso 

samantalang hindi pa dumating sa inyo ang tulad ng sa mga 

lumipas bago pa ninyo? Sumaling sa kanila ang kadahupan 

at ang kariwaraan. Niyanig sila hanggang sa magsabi ang 

sugo at ang mga sumampalataya kasama sa kanya: "Kailan 

ang pag-aadya ni Allāh?" Pansinin, tunay na ang pag-aadya 

ni Allāh ay malapit na! 

َثُل   تُِكم مه
ۡ
ا يَأ ن تَۡدُخلُواْ ٱلۡجَنهَة َولَمه

َ
ۡم َحِسبُۡتۡم أ

َ
أ

آُء   ره َسآُء َوٱلضه
ۡ
ۡتُهُم ٱلَۡبأ سه هِذيَن َخلَۡواْ ِمن َقۡبلُِكمِۖ مه ٱل

هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ مَ  َتيَٰ  َوُزلۡزِلُواْ َحتهيَٰ َيُقوَل ٱلرهُسوُل َوٱل
ِ قَرِيب   لَٓا إِنه نَۡصَر ٱَّلله

َ
ُِۗ أ  ٢١٤ نَۡصُر ٱَّلله

215. Nagtatanong sila sa iyo kung ano ang gugugulin nila. 

Sabihin mo: "Ang anumang gugugulin ninyo na kabutihan ay 

ukol sa mga magulang, mga kamag-anak, mga ulila, mga 

dukha, at kinapos sa daan." Ang anumang ginagawa ninyo 

na kabutihan, tunay na si Allāh dito ay Maalam. 

ِۡن َخيٖۡر   نَفۡقُتم م 
َ
يَۡسـ َلُونََك َماَذا يُنفُِقوَنۖۡ قُۡل َمآ أ

ۡقَربِيَن َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱبِۡن  
َ
َٰلَِديِۡن َوٱلۡأ فَلِلَۡو

بِيِلِۗ َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن خَ  َ بِهِۦ َعلِيم  ٱلسه  ٢١٥ يٖۡر فَإِنه ٱَّلله

216. Isinatungkulin sa inyo ang pakikipaglaban samantalang 

ito ay kasuklam-suklam para sa inyo. Marahil masuklam 

kayo sa isang bagay samantalang ito ay mabuti para sa inyo 

at marahil umibig kayo sa isang bagay samantalang ito ay 

masama para sa inyo. Si Allāh ay nakaaalam samantalang 

kayo ay hindi nakaaalam. 

ن  
َ
ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلۡقَِتاُل وَُهَو ُكۡره  لهُكۡمۖۡ وََعَسيَٰٓ أ

ن ُتحِبُّواْ  
َ
ا وَُهَو َخيۡر  لهُكۡمۖۡ وََعَسيَٰٓ أ تَۡكرَُهواْ َشۡيـ ٗ

ا وَُهَو َشر   لهُكۡمْۚ  نُتۡم لَا  َشۡيـ ٗ
َ
ُ َيۡعلَُم َوأ  َوٱَّلله

 ٢١٦ َتۡعلَُمونَ 

217. Nagtatanong sila sa iyo tungkol sa Buwang 

Pinakababanal: sa pakikipaglaban dito. Sabihin mo: "Ang 

isang pakikipaglaban dito ay isang malaking [kasalanan], 

ang isang pagsagabal sa landas ni Allāh, ang isang 

kawalang-pananampalataya sa Kanya, [ang isang 

paghadlang] sa pagpasok sa Masjid na Pinakababanal, at 

ang isang pagpapalayas sa mga naninirahan [malapit] dito 

ay higit na malaking [kasalanan] sa ganang kay Allāh. Ang 

panliligalig ay higit na malaking [kasalanan] kaysa sa 

pagpatay. Hindi sila titigil na kumakalaban sa inyo hanggang 

sa magpatalikod sila sa inyo palayo sa relihiyon ninyo kung 

makakakaya sila. Ang sinumang tumalikod kabilang sa inyo 

sa relihiyon niya at namatay habang siya ay isang 

tagatangging sumampalataya, ang mga iyon ay nawalang-

kabuluhan ang mga gawa nila sa Mundo at Kabilang-buhay. 

Ang mga iyon ay ang mga maninirahan sa Apoy; sila ay 

doon mga mananatili. 

ۡهرِ ٱلۡحََراِم قَِتاٖل فِيهِِۖ قُۡل قَِتال  فِيهِ   يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلشه
ُۢ بِهِۦ َوٱلَۡمۡسِجِد  َكبِ  ِ َوُكۡفُر ير ْۚ وََصدٌّ َعن َسبِيِل ٱَّلله

ِْۚ َوٱلۡفِۡتَنُة   ۡكبَُر ِعنَد ٱَّلله
َ
ۡهلِهِۦ ِمۡنُه أ

َ
ٱلۡحََراِم َوِإۡخَراُج أ

ۡكبَُر ِمَن ٱلَۡقۡتِلِۗ َولَا يََزالُوَن يَُقَٰتِلُونَُكۡم َحتهيَٰ  
َ
أ

 ْْۚ َوَمن يَۡرتَِدۡد  يَُردُّوُكۡم َعن دِينُِكۡم إِِن ٱۡسَتَطَُٰعوا
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ِمنُكۡم َعن دِينِهِۦ َفَيُمۡت وَُهَو َكافِر  فَأ

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوأ ۡعَمَٰلُُهۡم فِي ٱلدُّ

َ
َحبَِطۡت أ

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
 ٢١٧ أ

218. Tunay na ang mga sumampalataya at ang mga lumikas 

at nakibaka ayon sa landas ni Allāh, ang mga iyon ay nag-

aasam ng awa ni Allāh. Si Allāh ay Mapagpatawad, 

Maawain. 

هِذيَن َهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ فِي َسبِيِل   هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱل إِنه ٱل
ُ َغُفور    ِْۚ َوٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك يَرُۡجوَن َرۡحمََت ٱَّلله

ُ
ِ أ ٱَّلله
 ٢١٨ رهِحيم  
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219. Nagtatanong sila sa iyo tungkol sa alak at sugal. 

Sabihin mo: "Sa dalawang ito ay may kasalanang malaki at 

mga pakinabang para sa mga tao ngunit ang kasalanan sa 

dalawang ito ay higit na malaki kaysa sa kapakinabangan sa 

dalawang ito." Nagtatanong sila sa iyo kung ano gugugulin 

nila. Sabihin mo: "Ang kalabisan." Gayon naglilinaw si Allāh 

para sa inyo ng mga tanda, nang sa gayon kayo ay mag-

iisip-isip 

۞يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلۡخَۡمرِ َوٱلَۡميِۡسرِِۖ قُۡل فِيِهَمآ إِثۡم  َكبِير   
ُۗ  َوَمَنَٰ  ۡكبَُر ِمن نهۡفعِِهَما

َ
فُِع لِلنهاِس َوِإۡثُمُهَمآ أ

  ُ َويَۡسـ َلُونََك َماَذا يُنفُِقوَنۖۡ قُِل ٱلَۡعۡفَوُۗ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله
ُرونَ   ٢١٩ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُكۡم َتَتَفكه

220. hinggil sa Mundo at sa Kabilang-buhay. Nagtatanong 

sila sa iyo tungkol sa mga ulila. Sabihin mo: "Ang isang 

pagsasaayos para sa kanila ay mabuti." Kung nakihalo kayo 

sa kanila [sa ukol sa inyo], mga kapatid ninyo [sila]. Si Allāh 

ay nakaaalam sa tagagulo sa tagapagsaayos. Kung sakaling 

niloob ni Allāh ay talaga sanang nagpahirap Siya sa inyo. 

Tunay na si Allāh ay Makapangyarihan, Marunong. 

ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۗ َويَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلَۡيَتََٰميَِٰۖ قُۡل   فِي ٱلدُّ
  ُ َٰنُُكۡمْۚ َوٱَّلله هُهۡم َخيۡر ۖۡ َوِإن ُتخَالُِطوُهۡم فَإِۡخَو إِۡصلَاح  ل

ۡعَنَتُكۡمْۚ  َيۡعلَُم ٱلُۡمۡفِسَد ِمَن ٱلُۡمۡصلِِحِۚ 
َ
ُ لَأ  َولَۡو َشآَء ٱَّلله

َ َعزِيٌز َحِكيم    ٢٢٠ إِنه ٱَّلله

221. Huwag kayong magpakasal sa mga babaing 

tagapagtambal hanggang sa sumampalataya sila. Talagang 

ang isang babaing aliping mananampalataya ay higit na 

mabuti kaysa sa isang babaing tagapagtambal kahit pa man 

nagpahanga ito sa inyo. Huwag ninyong ipakasal [ang 

kababaihan ninyo] sa mga lalaking tagapagtambal 

hanggang sa sumampalataya sila. Talagang ang isang 

lalaking aliping mananampalataya ay higit na mabuti kaysa 

sa isang lalaking tagapagtambal kahit pa man nagpahanga 

ito sa inyo. Ang mga iyon ay nag-aanyaya tungo sa Apoy 

samantalang si Allāh ay nag-aanyaya tungo sa Paraiso at 

kapatawaran ayon sa pahintulot Niya. Naglilinaw Siya sa 

mga tanda Niya sa mga tao, nang sa gayon sila ay 

magsasaalaala. 

ۡؤِمَنٌة   َمة  مُّ
َ
ْۚ َولَأ َولَا تَنِكُحواْ ٱلُۡمۡشرَِكَِٰت َحتهيَٰ يُۡؤِمنه

ۡعَجَبۡتُكۡمُۗ َولَا تُنِكُحواْ  
َ
ۡشِرَكةٖ َولَۡو أ ِن مُّ َخيۡر  م 

ِن   ۡؤِمٌن َخيۡر  م  ْْۚ َولََعۡبد  مُّ ٱلُۡمۡشِركِيَن َحتهيَٰ يُۡؤِمُنوا
ْوَلَٰٓ 

ُ
ۡعَجَبُكۡمُۗ أ

َ
ۡشرِٖك َولَۡو أ ارِِۖ  مُّ ئَِك يَۡدُعوَن إِلَي ٱلنه

ُ يَۡدُعٓواْ إِلَي ٱلۡجَنهةِ َوٱلَۡمۡغفَِرةِ بِإِۡذنِهِۖۦۡ َويَُبي ُِن   َوٱَّلله
ُرونَ   ٢٢١ َءاَيَٰتِهِۦ لِلنهاِس لََعلهُهۡم َيَتَذكه

222. Nagtatanong sila sa iyo tungkol sa regla. Sabihin mo: 

"Ito ay pinsala kaya humiwalay kayo sa mga babae sa regla 

at huwag kayong lumapit sa kanila hanggang sa dumalisay 

sila, at kapag nagpakadalisay sila ay pumunta kayo sa 

kanila mula sa kung saan nag-utos sa inyo si Allāh. Tunay 

na si Allāh ay umiibig sa mga mapagbalik-loob at umiibig sa 

mga nagpapakadalisay." 

ٗذى فَٱۡعتَِزلُواْ  
َ
َويَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِضِۖ قُۡل ُهَو أ

ٱلن َِسآَء فِي ٱلَۡمِحيِض َولَا َتۡقَربُوُهنه َحتهيَٰ َيۡطُهۡرَنۖۡ فَإَِذا  
َ ُيحِبُّ   ْۚ إِنه ٱَّلله ُ َمَرُكُم ٱَّلله

َ
تُوُهنه ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
ۡرَن فَأ َتَطهه

َٰبِينَ  وه ِرِينَ ٱلته  ٢٢٢  َويُِحبُّ ٱلُۡمَتَطه 

223. Ang mga maybahay ninyo ay punlaan para sa inyo 

kaya pumunta kayo sa punlaan ninyo kung paanong niloob 

ninyo. Magpauna kayo [ng kabutihan] para sa mga sarili 

ninyo. Mangilag kayong magkasala kay Allāh. Alamin ninyo 

na kayo ay mga makikipagkita sa Kanya. Magbalita ka ng 

nakagagalak ng mga mananampalataya. 

هيَٰ ِشۡئُتۡمۖۡ   ن
َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
نَِسآؤُُكۡم َحۡرث  لهُكۡم فَأ

نهُكم  
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ نُفِسُكۡمْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

َ
ُمواْ لِأ ِ َوَقد 

ِر ٱلُۡمؤۡ  ِ َلَُٰقوُهُۗ َوبَش   ٢٢٣ ِمنِينَ مُّ
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224. Huwag kayong gumawa kay Allāh bilang hadlang sa 

mga panunumpa ninyo na magpakabuti kayo, mangilag 

kayong magkasala, at nagsasaayos kayo sa pagitan ng mga 

tao. Si Allāh ay Madinigin, Maalam. 

َ ُعۡرَضٗة  واْ َوَتتهُقواْ  َولَا َتجَۡعلُواْ ٱَّلله ن َتبَرُّ
َ
يَۡمَٰنُِكۡم أ

َ
ل ِأ

ُ َسِميٌع َعلِيم   اِسِۚ َوٱَّلله  ٢٢٤ َوتُۡصلُِحواْ َبيَۡن ٱلنه

225. Hindi magpapanagot sa inyo si Allāh sa pagkakamali 

sa mga panunumpa ninyo subalit magpapanagot Siya sa 

inyo kinamit ng mga puso ninyo. Si Allāh ay Mapagpatawad, 

Matimpiin. 

يَۡمَٰنُِكۡم َوَلَِٰكن  
َ
ُ بِٱللهۡغوِ فِٓي أ ها يَُؤاِخُذُكُم ٱَّلله ل

ُ َغُفوٌر   يَُؤاِخُذُكم بَِما َكَسَبۡت قُلُوبُُكۡمُۗ َوٱَّلله
 ٢٢٥ َحلِيم  

226. Ukol sa mga nanunumpang tatangging makipagtalik sa 

mga maybahay nila ay pag-antabay ng apat na buwan; 

ngunit kung bumalik sila [sa dati], tunay na si Allāh ay 

Mapagpatawad, Maawain. 

ۡشُهرِٖۖ فَإِن  
َ
ۡربََعةِ أ

َ
هِذيَن يُۡؤلُوَن ِمن ن َِسآئِِهۡم تََربُُّص أ ل ِل

َ َغُفور  رهِحيم    ٢٢٦ فَآُءو فَإِنه ٱَّلله

227. Kung nagtika sila ng diborsiyo, tunay na si Allāh ay 

Madinigin, Maalam. 
َ َسِميٌع َعلِيم   َلََٰق فَإِنه ٱَّلله  ٢٢٧ َوِإۡن َعَزُمواْ ٱلطه

228. Ang mga babaing diniborsiyo ay mag-aantabay sa mga 

sarili nila ng tatlong buwanang dalaw. Hindi ipinahihintulot sa 

kanila na ikubli nila ang nilikha ni Allāh sa mga sinapupunan 

nila, kung sila ay sumasampalataya kay Allāh at sa 

Kabilang-buhay. Ang mga asawa nila ay higit na karapat-

dapat sa pagbawi sa kanila sa [panahong] iyon kung 

nagnais ang mga ito ng isang pagsasaayos. Ukol sa kanila 

ang tulad ng tungkulin sa kanila ayon sa nakabubuti. Ukol sa 

mga lalaki sa tungkulin sa kanila ay isang antas. Si Allāh ay 

Makapangyarihan, Marunong. 

ِۚ َولَا َيحِلُّ   ََٰثَة قُُرٓوٖء نُفِسِهنه ثََل
َ
َوٱلُۡمَطلهَقَُٰت َيتََربهۡصَن بِأ

ن يَۡكُتۡمَن َما َخلََق 
َ
رَۡحاِمِهنه إِن ُكنه  لَُهنه أ

َ
ُ فِٓي أ ٱَّلله

ِهِنه فِي   َحقُّ بَِرد 
َ
ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۚ َوبُُعولَُتُهنه أ يُۡؤِمنه بِٱَّلله

هِذي َعلَۡيِهنه   َراُدٓواْ إِۡصَلَٰٗحاْۚ َولَُهنه ِمۡثُل ٱل
َ
َٰلَِك إِۡن أ َذ

 ُ ُۗ َوٱَّلله  َعزِيٌز  بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ َولِلر َِجاِل َعلَۡيِهنه َدرََجة 
 ٢٢٨ َحِكيمٌ 

229. Ang [magkakabalikang] diborsiyo ay dalawang ulit, 

kaya pagpapanatili ayon sa nakabubuti o pagpapalaya ayon 

sa pagmamagandang-loob. Hindi ipinahihintulot para sa inyo 

na kumuha kayo mula sa ibinigay ninyo sa kanila na 

anuman maliban na mangamba silang dalawa na hindi 

silang dalawa makapagpanatili sa mga hangganan ni Allāh. 

Kaya kung nangangamba kayo na hindi silang dalawa 

makapagpanatili sa mga hangganan ni Allāh, walang 

maisisisi sa kanilang dalawa kaugnay sa pagtubos [ng 

maybahay sa sarili]. Iyon ay mga hangganan ni Allāh kaya 

huwag kayong lumabag sa mga iyon. Ang sinumang 

lumampas sa mga hangganan ni Allāh, ang mga iyon ay ang 

mga tagalabag sa katarungan. 

ۡو تَۡسِريُحُۢ بِإِۡحَسَٰ 
َ
تَاِنِۖ فَإِۡمَساُكُۢ بَِمۡعُروٍف أ َلَُٰق َمره ٖنِۗ  ٱلطه

هٓا   آ َءاتَيُۡتُموُهنه َشۡيـ ًا إِل ُخُذواْ ِممه
ۡ
ن تَأ

َ
َولَا َيحِلُّ لَُكۡم أ

ها يُقِيَما   ل
َ
ِۖۡ فَإِۡن ِخۡفُتۡم أ ها يُقِيَما ُحُدوَد ٱَّلله ل

َ
ن َيخَافَآ أ

َ
أ

ِ فَلَا ُجَناَح َعلَۡيِهَما فِيَما ٱۡفَتَدۡت بِهِۗۦُ   ُحُدوَد ٱَّلله
 َ ِ فَل ِ  تِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله ا َتۡعَتُدوَهاْۚ َوَمن َيَتَعده ُحُدوَد ٱَّلله

َٰلُِمونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه
ُ
 ٢٢٩ فَأ

230. Kaya kung nagdiborsiyo siya rito [sa ikatlong 

pagkakataon] ay hindi na ito ipinahihintulot sa kanya nang 

matapos niyan hanggang sa makapag-asawa ito ng isang 

asawang iba pa sa kanya. Kung nagdiborsiyo naman iyon 

rito ay walang maisisisi sa kanilang dalawa na magbalikan 

 َحتهيَٰ تَنِكَح َزوًۡجا فَإِن َطلهَقَها فَلَا َتحِلُّ لَُهۥ ِمنُۢ َبۡعدُ 
ن َيتََراَجَعآ إِن  

َ
ۗۥُ فَإِن َطلهَقَها فَلَا ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ َغيَۡرُه
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silang dalawa kung nagpalagay silang dalawa na 

makapagpanatili silang dalawa sa mga hangganan ni Allāh. 

Iyon ay mga hangganan ni Allāh; naglilinaw Siya sa mga ito 

para sa mga taong umaalam. 

ِ يُبَي ُِنَها   ُِۗ َوتِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله ن يُقِيَما ُحُدوَد ٱَّلله
َ
َظنهآ أ

 ٢٣٠ لَِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ 

231. Kapag nagdiborsiyo kayo ng mga maybahay at umabot 

sila sa taning [ng paghihintay] nila ay magpanatili kayo sa 

kanila ayon sa nakabubuti o magpalaya kayo sa kanila ayon 

sa nakabubuti. Huwag kayong magpanatili sa kanila bilang 

pamiminsala para makalabag kayo. Ang sinumang 

gumagawa niyon ay lumabag nga sa katarungan sa sarili 

sarili. Huwag kayong gumawa sa mga tanda ni Allāh bilang 

kinukutya. Umalaala kayo sa biyaya ni Allāh sa inyo at 

pinababa Niya sa inyo na Aklat at Karunungan. Nangangaral 

Siya sa inyo nito. Mangilag kayong magkasala kay Allāh at 

alamin ninyo na si Allāh sa bawat bagay ay Maalam. 

ۡمِسُكوُهنه  
َ
َجلَُهنه فَأ

َ
َوِإَذا َطلهۡقُتُم ٱلن َِسآَء َفَبلَۡغَن أ

ُِحوُهنه بَِمۡعُروٖفِۚ َولَا ُتۡمِسُكوُهنه   ۡو َسر 
َ
بَِمۡعُروٍف أ

ۚۥْ   َٰلَِك َفَقۡد َظلََم َنۡفَسُه ْْۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذ ِضَراٗرا ل َِتۡعَتُدوا
  ِ ِ ُهُزٗواْۚ َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّلله َولَا َتتهِخُذٓواْ َءاَيَِٰت ٱَّلله

َِن ٱلِۡكَتَِٰب َوٱلۡحِۡكَمةِ   نَزَل َعلَۡيُكم م 
َ
َعلَۡيُكۡم َوَمآ أ

ِ َشۡيٍء  
َ بِكُل  نه ٱَّلله

َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ يَعُِظُكم بِهۚۦِْ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

 ٢٣١ َعلِيم  

232. Kapag nagdiborsiyo kayo ng mga maybahay ninyo at 

umabot sila sa `iddah nila ay huwag kayong magpasuliranin 

sa kanila na magpakasal sila sa mga [dating] asawa nila 

kapag nagkaluguran sa pagitan nila ayon sa nakabubuti. 

Iyon ay ipinangangaral sa sinumang kabilang sa inyo na 

sumasampalataya kay Allāh at sa Huling Araw. Iyon ay higit 

na lalago para sa inyo at higit na dalisay. Si Allāh ay 

nakaaalam at kayo ay hindi nakaaalam. 

َجلَُهنه فَلَا َتۡعُضلُوُهنه  
َ
َوِإَذا َطلهۡقُتُم ٱلن َِسآَء َفَبلَۡغَن أ

ۡزَوََٰجهُ 
َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
ََٰضۡواْ بَيَۡنُهم بِٱلَۡمۡعُروِفِۗ  أ نه إَِذا تََر

ِ َوٱلَۡيۡوِم   َٰلَِك يُوَعُظ بِهِۦ َمن َكاَن ِمنُكۡم يُۡؤِمُن بِٱَّلله َذ
نُتۡم  

َ
ُ َيۡعلَُم َوأ ْۚ َوٱَّلله ۡطَهُر

َ
ۡزكَيَٰ لَُكۡم َوأ

َ
َٰلُِكۡم أ ٱٓأۡلِخرِِۗ َذ

 ٢٣٢ لَا َتۡعلَُمونَ 

233. Ang mga ina ay magpapasuso sa mga anak nila nang 

dalawang buong taon, para sa sinumang nagnais na 

lumubos ng pagpapasuso. Tungkulin ng ama ang pagtustos 

sa kanila at ang pagpapadamit sa kanila ayon sa 

nakabubuti. Walang inaatangang kaluluwa maliban sa kaya 

nito. Walang pipinsalaing isang ina dahil sa anak niya ni 

isang ama dahil sa anak nito. Kailangan sa tagapagmana 

[ng ama] ang tulad ng [tungkuling] iyon. Kung nagnais silang 

dalawa ng pag-awat [sa bata] ayon sa pagkakaluguran mula 

sa kanilang dalawa at pagsasanggunian ay walang maisisisi 

sa kanilang dalawa. Kung nagnais kayo na ipasuso ninyo 

[sa iba] ang mga anak ninyo ay walang maisisisi sa inyo 

kapag nag-abot kayo ng ibibigay ninyo ayon sa nakabubuti. 

Mangilag kayong magkasala kay Allāh at alamin ninyo na si 

Allāh sa anumang ginagawa ninyo ay Nakakikita. 

ۡوَلََٰدُهنه َحۡولَيِۡن َكاِملَيِۡنِۖ لَِمۡن  
َ
َٰلَِدَُٰت يُۡرِضۡعَن أ ۞َوٱلَۡو

ْۚ وَعَلَى ٱلَۡمۡولُوِد لَُهۥ رِزُۡقُهنه   ن يُتِمه ٱلرهَضاَعَة
َ
َراَد أ

َ
أ

ها وُۡسَعَهاْۚ لَا   َوكِۡسَوُتُهنه بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ لَا تُكَلهُف َنۡفٌس إِل
 ِ ِۚۦْ وَعَلَى  تَُضآره َوَٰل هُهۥ بَِولَِده ُۢ بَِولَِدَها َولَا َمۡولُود  ل َدةُ

ِۡنُهَما   َراَدا فَِصالًا َعن تََراٖض م 
َ
َٰلَِكُۗ فَإِۡن أ ٱلَۡوارِِث ِمۡثُل َذ

ن تَۡستَرِۡضُعٓواْ  
َ
َردتُّۡم أ

َ
ُۗ َوِإۡن أ َوتََشاُورٖ فَلَا ُجَناَح َعلَۡيِهَما

ۡوَلََٰدُكۡم فَلَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إِ 
َ
آ َءاتَيُۡتم  أ َذا َسلهۡمُتم مه

َ بَِما َتۡعَملُوَن   نه ٱَّلله
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ بِٱلَۡمۡعُروِفِۗ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

 ٢٣٣ بَِصير  

234. Ang mga papapanawin kabilang sa inyo at mag-iiwan 

ng mga maybahay, mag-aantabay ang mga ito sa mga sarili 

ng mga ito nang apat na buwan at sampung [araw]. Kapag 

umabot ang mga ito sa taning ng mga ito ay walang 

ۡزَوَٰٗجا َيتََربهۡصَن  
َ
هِذيَن ُيَتَوفهۡوَن ِمنُكۡم َويََذُروَن أ َوٱل

َجلَُهنه فَلَا  
َ
ۡشُهرٖ وََعۡشٗراۖۡ فَإَِذا بَلَۡغَن أ

َ
ۡربََعَة أ

َ
نُفِسِهنه أ

َ
بِأ
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maisisisi sa inyo sa anumang ginawa ng mga ito sa mga 

sarili ng mga ito ayon sa nakabubuti. Si Allāh sa anumang 

ginagawa ninyo ay Mapagbatid. 

نُفِسِهنه بِٱلَۡمۡعُروِفِۗ  جُ 
َ
َناَح َعلَۡيُكۡم فِيَما َفَعلَۡن فِٓي أ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير    ٢٣٤ َوٱَّلله

235. Walang maisisisi sa inyo sa ipinahiwatig ninyo na isang 

pag-alok ng kasal sa mga babae o kinimkim ninyo sa mga 

sarili ninyo. Nakaalam si Allāh na kayo ay babanggit sa 

kanila [nito] subalit huwag kayong makipagtipan sa kanila 

nang palihim maliban na magsabi kayo ng isang sasabihing 

nakabubuti. Huwag kayong magpasya ng kasunduan ng 

kasal hanggang sa umabot ang takdang panahon sa taning 

nito. Alamin ninyo na si Allāh ay nakaaalam sa anumang 

nasa mga sarili ninyo kaya mag-ingat kayo sa Kanya. 

Alamin ninyo na si Allāh ay Mapagpatawad, Matimpiin. 

َولَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم فِيَما َعرهۡضُتم بِهِۦ ِمۡن ِخۡطَبةِ  
نُفِسُكۡمْۚ 

َ
ۡكَننُتۡم فِٓي أ

َ
ۡو أ

َ
نهُكۡم  ٱلن َِسآِء أ

َ
ُ أ  َعلَِم ٱَّلله

ن  
َ
هٓا أ ا إِل ها تَُواِعُدوُهنه ِسرًّ َسَتۡذُكُروَنُهنه َوَلَِٰكن ل

ِكَاِح َحتهيَٰ   ۡعُروٗفاْۚ َولَا َتۡعزُِمواْ ُعۡقَدةَ ٱلن  َتُقولُواْ قَۡولٗا مه
َ َيۡعلَُم َما فِٓي   نه ٱَّلله

َ
ۚۥْ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َجلَُه

َ
َيۡبلَُغ ٱلِۡكَتَُٰب أ

نُفسِ 
َ
َ َغُفوٌر  أ نه ٱَّلله

َ
ُكۡم فَٱۡحَذُروُهْۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

 ٢٣٥ َحلِيم  

236. Wala maisisisi sa inyo kung nagdiborsiyo kayo sa mga 

maybahay hanggat hindi pa kayo sumaling sa kanila o hindi 

pa kayo nagtakda para sa kanila ng isang tungkuling [bigay-

kaya]. Magpalubag-loob kayo sa kanila – sa nakaluluwag 

ayon sa kakayahan niya at sa naghihikahos ayon sa 

kakayahan niya – ng isang pampalubag-loob ayon sa 

nakabubuti bilang tungkulin sa mga tagagawa ng maganda. 

ها ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إِن َطلهۡقُتمُ   ٱلن َِسآَء َما لَۡم  ل
ْۚ َوَمت ُِعوُهنه عَلَى   ۡو َتۡفرُِضواْ لَُهنه فَرِيَضٗة

َ
وُهنه أ َتَمسُّ

ُۢا بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ   ٱلُۡموِسِع قََدُرُهۥ وَعَلَى ٱلُۡمۡقتِِر قََدُرُهۥ َمَتََٰع
ا عَلَى ٱلُۡمۡحِسنِينَ   ٢٣٦ َحقًّ

237. Kung nagdiborsiyo kayo sa kanila bago pa kayo 

sumaling sa kanila at nagsatungkulin na kayo para sa kanila 

ng isang tungkulin, ang kalahati ng isinatungkulin ninyo [ang 

ibibigay] maliban na magpaubaya sila o magpaubaya ang 

nasa kamay niya ang kasunduan ng kasal. Ang 

magpaubaya kayo ay higit na malapit sa pangingilag 

magkasala. Huwag kayong lumimot sa kabutihang-loob sa 

pagitan ninyo. Tunay na si Allāh sa anumang ginagawa 

ninyo ay Nakakikita. 

وُهنه َوَقۡد فَرَۡضُتۡم   ن َتَمسُّ
َ
َوِإن َطلهۡقُتُموُهنه ِمن َقۡبِل أ

ۡو  لَُهنه فَرِيَضٗة فَنِۡصُف َما فَرَۡضُتۡم 
َ
ن َيۡعُفوَن أ

َ
هٓا أ إِل

قَۡرُب  
َ
ن َتۡعُفٓواْ أ

َ
ِكَاِحِۚ َوأ هِذي بَِيِدهِۦ ُعۡقَدةُ ٱلن  َيۡعُفَواْ ٱل

َ بَِما   ِۚ َولَا تَنَسُواْ ٱلَۡفۡضَل بَيَۡنُكۡمْۚ إِنه ٱَّلله لِلتهۡقَوىَٰ
 ٢٣٧ َتۡعَملُوَن بَِصيرٌ 

238. Mangalaga kayo sa mga dasal at [lalo na] sa dasal na 

kalagitnaan. Tumayo kayo kay Allāh bilang mga masunurin. 
  ِ ةِ ٱلۡوُۡسَطىَٰ َوقُوُمواْ َّلِله لَوَٰ َِٰت َوٱلصه لََو َحَٰفُِظواْ عَلَى ٱلصه

َٰنِتِينَ   ٢٣٨ َق

239. Kung nangamba kayo ay [magdasal na] mga 

naglalakad o mga nakasakay, at kapag natiwasay kayo ay 

umalaala kayo kay Allāh gaya ng itinuro Niya sa inyo ng 

hindi ninyo noon nalalaman. 

  َ ِمنُتۡم فَٱۡذُكُرواْ ٱَّلله
َ
ۡو ُرۡكَباٗناۖۡ فَإَِذآ أ

َ
فَإِۡن ِخۡفُتۡم فَرَِجالًا أ

ا لَۡم تَُكونُواْ َتۡعلَُمونَ   ٢٣٩ َكَما َعلهَمُكم مه

240. Ang mga papapanawin kabilang sa inyo at mag-iiwan 

ng mga maybahay ay [mag-iiwan ng] isang tagubilin para sa 

mga maybahay nila na isang sustento hanggang sa buong 

taon nang walang pagpapalisan [sa kanila], ngunit kung 

ۡزَوَٰٗجا وَِصيهٗة  
َ
هِذيَن ُيَتَوفهۡوَن ِمنُكۡم َويََذُروَن أ َوٱل

َتًَٰعا إِلَي ٱلۡحَۡوِل َغيَۡر إِۡخَراٖجِۚ فَإِۡن َخرَۡجَن   ۡزَوَِٰجِهم مه
َ
ل ِأ
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lumisan sila ay walang maisisisi sa inyo sa anumang ginawa 

nila sa mga sarili nila na nakabubuti. Si Allāh ay 

Makapangyarihan, Marunong. 

 
َ
نُفِسِهنه ِمن  فَلَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم فِي َما َفَعلَۡن فِٓي أ

ُ َعزِيٌز َحِكيم   ۡعُروٖفِۗ َوٱَّلله  ٢٤٠ مه

241. Ukol sa mga babaing diniborsiyo ay isang sustento 

ayon sa nakabubuti bilang tungkulin sa mga tagapangilag 

magkasala. 

ا عَلَى   ٢٤١ ٱلُۡمتهقِينَ َولِلُۡمَطلهَقَِٰت َمَتَُٰعُۢ بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ َحقًّ

242. Gayon naglilinaw si Allāh para sa inyo ng mga tanda 

Niya, nang sa gayon kayo ay makapag-uunawa. 
ُ لَُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ لََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ   ٢٤٢ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله

243. Hindi ka ba nakaalam sa mga lumisan mula sa mga 

tahanan nila habang sila ay libu-libo dala ng pangingilag sa 

kamatayan kaya nagsabi sa kanila si Allāh: "Mamatay kayo," 

pagkatapos nagbigay-buhay Siya sa kanila? Tunay na si 

Allāh ay talagang may kabutihang-loob sa mga tao subalit 

ang higit na marami sa mga tao ay hindi nagpapasalamat. 

لُوٌف  
ُ
هِذيَن َخرَُجواْ ِمن دَِيَٰرِهِۡم وَُهۡم أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
۞أ

  َ ۡحَيَُٰهۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
ُ ُموتُواْ ُثمه أ َحَذَر ٱلَۡمۡوِت َفَقاَل لَُهُم ٱَّلله

اِس لَا   ۡكثََر ٱلنه
َ
اِس َوَلَِٰكنه أ لَُذو فَۡضٍل عَلَى ٱلنه

 ٢٤٣ يَۡشُكُرونَ 

244. Makipaglaban kayo ayon sa landas ni Allāh at alamin 

ninyo na si Allāh ay Madinigin, Maalam. 
َ َسِميٌع   نه ٱَّلله

َ
ِ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َٰتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َوَق

 ٢٤٤ َعلِيم  

245. Sino itong magpapautang kay Allāh ng isang pautang 

na maganda para pag-ibayuhin Niya nang maraming ibayo. 

Si Allāh ay nagpapagipit at nagpapaluwag, at tungo sa 

Kanya pababalikin kayo. 

ۥٓ   َ قَۡرًضا َحَسٗنا َفُيَضَٰعَِفُهۥ لَُه هِذي ُيۡقرُِض ٱَّلله ن َذا ٱل مه
ُط َوِإلَۡيهِ   ُ

ُ َيۡقبُِض َويَۡبص  ْۚ َوٱَّلله ۡضَعاٗفا َكثِيَرٗة
َ
أ

 ٢٤٥ تُرَۡجُعونَ 

246. Hindi ka ba nakaalam sa konseho mula sa mga anak ni 

Israel nang matapos ni Moises nang magsabi sila sa isang 

propeta para sa kanila: "Magtalaga ka para sa amin ng isang 

hari, makikipaglaban kami ayon sa landas ni Allāh." Nagsabi 

ito: "Harinawa kayo kaya, kung itinakda sa inyo ang 

pakikipaglaban, ay hindi kayo makipaglaban?" Nagsabi sila: 

"Hindi ukol sa amin na hindi kami makikipaglaban ayon sa 

landas ni Allāh samantalang pinalisan kami mula sa mga 

tahanan namin at mga anak namin." Ngunit noong itinakda 

sa kanila ang pakikipaglaban ay tumalikod sila maliban sa 

kakaunti mula sa kanila. Si Allāh ay Maalam sa mga 

tagalabag sa katarungan. 

َِٰٓءيَل ِمنُۢ َبۡعِد ُموَسيَٰٓ إِۡذ   لَۡم تََر إِلَي ٱلَۡملَِإ ِمنُۢ بَنِٓي إِۡسَر
َ
أ

هُهُم ٱۡبَعۡث  ِۖۡ   قَالُواْ لَِنِبي ٖ ل لََنا َملِٗكا نَُّقَٰتِۡل فِي َسبِيِل ٱَّلله
ها   ل

َ
قَاَل َهۡل َعَسيُۡتۡم إِن ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلۡقَِتاُل أ

ِ َوقَۡد   ها نَُقَٰتَِل فِي َسبِيِل ٱَّلله ل
َ
ْۖۡ قَالُواْ َوَما لََنآ أ تَُقَٰتِلُوا

ا ُكتَِب َعلَۡيهِ  ۡبَنآئَِناۖۡ فَلَمه
َ
َٰرِنَا َوأ ۡخرِۡجَنا ِمن دَِي

ُ
ُم  أ

  ُۢ ُ َعلِيُم ِۡنُهۡمْۚ َوٱَّلله ها قَلِيلٗا م  هۡواْ إِل ٱلۡقَِتاُل تََول
َٰلِِمينَ   ٢٤٦ بِٱلظه

247. Nagsabi sa kanila ang propeta nila: "Tunay na si Allāh 

ay nagtalaga para sa inyo kay Saul bilang hari." Nagsabi 

sila: "Paanong magiging ukol sa kanya ang paghahari sa 

amin samantalang kami ay higit na karapat-dapat sa 

paghahari kaysa sa kanya at hindi siya nabigyan ng 

kasaganaan sa yaman?" Nagsabi ito: "Tunay na si Allāh ay 

َ قَۡد َبَعَث لَُكۡم َطالُوَت َملِٗكاْۚ   َوَقاَل لَُهۡم نَبِيُُّهۡم إِنه ٱَّلله
َحقُّ  

َ
هيَٰ يَُكوُن لَُه ٱلُۡملُۡك َعلَۡيَنا َوَنحُۡن أ ن

َ
قَالُٓواْ أ

  َ َِن ٱلَۡماِلِۚ قَاَل إِنه ٱَّلله بِٱلُۡملِۡك ِمۡنُه َولَۡم يُۡؤَت َسَعٗة م 
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humirang sa kanya higit sa inyo at nagdagdag sa kanya ng 

isang paglago sa kaalaman at katawan. Si Allāh ay 

nagbibigay ng paghahari Niya sa sinumang niloloob Niya. Si 

Allāh ay Malawak, Maalam. 

َُٰه َعلَۡيُكۡم  َوَزاَدهُۥ بَۡسَطٗة فِي ٱلۡعِلِۡم َوٱلِۡجۡسِمِۖ  ٱۡصَطَفى
ُ َوَِٰسٌع َعلِيم   ْۚ َوٱَّلله ُ يُۡؤتِي ُملَۡكُهۥ َمن يََشآُء  ٢٤٧ َوٱَّلله

248. Nagsabi sa kanila ang propeta nila: "Tunay na ang 

tanda ng paghahari niya ay na darating sa inyo ang kaban – 

na sa loob nito ay may katiwasayan mula sa Panginoon 

ninyo at may labi mula sa naiwan ng angkan ni Moises at ng 

angkan ni Aaron – na dinadala ng mga anghel." Tunay na sa 

gayon ay talagang may tanda para sa inyo, kung kayo ay 

mga mananampalataya. 

تَِيُكُم    َوَقاَل لَُهۡم نَبِيُُّهۡم إِنه 
ۡ
ن يَأ

َ
ۦٓ أ َءايََة ُملِۡكهِ

ا تََرَك َءاُل   ِمه ب ُِكۡم َوبَقِيهة  م  ِن ره ابُوُت فِيهِ َسِكيَنة  م  ٱلته
َٰلَِك ٓأَليَٗة   ْۚ إِنه فِي َذ ُموَسيَٰ َوَءاُل َهَُٰروَن َتحِۡملُُه ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة

ۡؤِمنِينَ   ٢٤٨ لهُكۡم إِن ُكنُتم مُّ

249. Kaya noong humayo si Saul kasama ng mga hukbo ay 

nagsabi siya: "Tunay na si Allāh ay susubok sa inyo sa isang 

ilog. Kaya ang sinumang uminom mula roon ay hindi siya 

kabilang sa akin; at ang sinumang hindi tumikim doon ay 

tunay na siya ay kabilang sa akin, maliban sa sumalok ng 

salok sa pamamagitan ng kamay niya." Ngunit uminom sila 

maliban sa kakaunti kabilang sa kanila. Noong nakalampas 

doon siya at ang mga sumampalataya kasama sa kanya ay 

nagsabi sila: "Walang kapangyarihan ukol sa atin ngayong 

araw laban kay Goliat at sa mga hukbo nito." Nagsabi ang 

mga nakatitiyak na sila ay makikipagkita kay Allāh: "Kay 

raming pangkat na maliit na dumaig sa pangkat na malaki 

ayon sa pahintulot ni Allāh. Si Allāh ay kasama ng mga 

nagtitiis." 

ا فََصَل َطالُوُت بِٱلۡجُُنوِد قَ  َ ُمۡبَتلِيُكم  فَلَمه اَل إِنه ٱَّلله
هۡم َيۡطَعۡمُه   بَِنَهرٖ َفَمن َشرَِب ِمۡنُه فَلَيَۡس مِن ِي َوَمن ل

ِۚۦْ فََشِربُواْ ِمۡنُه   ها َمِن ٱۡغتََرَف ُغۡرَفَۢة بَِيِده فَإِنهُهۥ ِمن ِٓي إِل
هِذيَن َءاَمُنواْ مَ  ا َجاَوَزُهۥ ُهَو َوٱل ِۡنُهۡمْۚ فَلَمه ها قَلِيلٗا م  َعُهۥ  إِل

هِذيَن   ِۚۦْ قَاَل ٱل قَالُواْ لَا َطاقََة لََنا ٱلَۡيۡوَم ِبجَالُوَت وَُجُنوِده
ِن فِئَةٖ قَلِيلٍَة َغلََبۡت  ِ َكم م  َلَُٰقواْ ٱَّلله نهُهم مُّ

َ
َيُظنُّوَن أ

َٰبِِرينَ  ُ َمَع ٱلصه ُِۗ َوٱَّلله ُۢ بِإِۡذِن ٱَّلله  ٢٤٩ فِئَٗة َكثِيَرَة

250. Nang tumambad sila kina Goliat at mga hukbo nito ay 

nagsabi sila: "Panginoon namin, magbuhos Ka sa amin ng 

pagtitiis, magpatatag Ka ng mga paa namin, at mag-adya Ka 

sa amin laban sa mga taong tagatangging sumampalataya." 

ا بََرُزواْ ِلجَالُوَت وَُجُنوِدهِۦ قَالُواْ َربه  فۡرِۡغ َعلَۡيَنا َولَمه
َ
َنآ أ

قَۡداَمَنا َوٱنُصۡرنَا عَلَى ٱلَۡقوِۡم  
َ
َصبٗۡرا َوَثب ِۡت أ

َٰفِرِينَ   ٢٥٠ ٱلَۡك

251. Kaya tinalo nila ang mga iyon ayon sa pahintulot ni 

Allāh. Pinatay ni David si Goliat. Nagbigay rito si Allāh ng 

paghahari at karunungan at nagturo Siya rito ng mula sa 

anumang niloloob Niya. Kung hindi dahil sa pagpapataboy ni 

Allāh sa mga tao ng iba sa kanila sa pamamagitan ng iba pa 

ay talaga sanang nagulo ang lupa, subalit si Allāh ay may 

kabutihang-loob sa mga nilalang. 

 ِ ُ  َفَهَزُموُهم بِإِۡذِن ٱَّلله َُٰه ٱَّلله  َوَقَتَل َداوُۥُد َجالُوَت َوَءاتَى
  ِ ُۗ َولَۡولَا َدۡفُع ٱَّلله ا يََشآُء ٱلُۡملَۡك َوٱلۡحِۡكَمَة وََعلهَمُهۥ ِممه

  َ ۡرُض َوَلَِٰكنه ٱَّلله
َ
اَس َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض لهَفَسَدِت ٱلۡأ ٱلنه

 ٢٥١ ُذو فَۡضٍل عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

252. Iyon ay ang mga tanda ni Allāh, na binibigkas ang mga 

iyon sa iyo kalakip ng katotohanan. Tunay na ikaw ay 

talagang kabilang sa mga isinugo. 

ِۚ َوِإنهَك لَِمَن   ِ ِ َنۡتلُوَها َعلَۡيَك بِٱلۡحَق  تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱَّلله
 ٢٥٢ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 
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253. Ang mga sugong iyon ay nagtangi Kami sa iba sa 

kanila higit sa iba kabilang sa kanila. Mayroon sa kanila na 

kinausap ni Allāh. Nag-angat Siya sa iba sa kanila sa mga 

antas. Nagbigay kay Jesus na anak ni Maria ng mga 

malinaw na patunay at umalalay sa kanya sa pamamagitan 

ng Espiritu ng Kabanalan. Kung sakaling niloob ni Allāh ay 

hindi sana naglaban-laban ang mga nahuli na sa kanila 

nang matapos na dumating sa kanila ang mga malinaw na 

patunay; subalit nagkaiba-iba sila sapagkat mayroon sa 

kanila na sumampalataya at mayroon sa kanila na 

tumangging sumampalataya. Kung sakaling niloob ni Allāh 

ay hindi sana sila naglaban-laban; subalit si Allāh ay 

gumagawa ng anumang ninanais Niya. 

ن   ِۡنُهم مه لَۡنا َبۡعَضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖضٖۘ م  ۞تِلَۡك ٱلرُُّسُل فَضه
ۖۡ َوَرَفَع َبۡعَضُهمۡ  ُ  َدَرَجَٰٖتِۚ َوَءاتَيَۡنا ِعيَسي ٱۡبَن  َكلهَم ٱَّلله

  ُ يهۡدَنَُٰه بُِروِح ٱلُۡقُدِسِۗ َولَۡو َشآَء ٱَّلله
َ
َمۡريََم ٱلَۡبي َِنَِٰت َوأ

ِنُۢ َبۡعِد َما َجآَءۡتُهُم   هِذيَن ِمنُۢ َبۡعِدهِم م  َما ٱۡقَتَتَل ٱل
ۡن َءاَمَن َوِمۡنهُ  م  ٱلَۡبي َِنَُٰت َوَلَِٰكِن ٱۡخَتلَُفواْ فَِمنُۡهم مه
  َ ُ َما ٱۡقَتَتلُواْ َوَلَِٰكنه ٱَّلله ْۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله ن َكَفَر مه

 ٢٥٣ َيۡفَعُل َما يُرِيدُ 

254. O mga sumampalataya, gumugol kayo mula sa 

itinustos Namin sa inyo bago pa may pumuntang isang araw 

na walang bilihan doon ni pagkakaibigan ni pamamagitan. 

Ang mga tagatangging sumampalataya ay ang mga 

tagalabag sa katarungan. 

ِن َقۡبِل   ا َرَزقَۡنَُٰكم م  نفُِقواْ ِممه
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

  ُۗ ها َبۡيع  فِيهِ َولَا ُخلهة  َولَا َشَفََٰعة  تَِي يَوۡم  ل
ۡ
ن يَأ

َ
أ

َٰلُِمونَ  َٰفُِروَن ُهُم ٱلظه  ٢٥٤ َوٱلَۡك

255. Si Allāh, walang Diyos kundi Siya, ang Buháy, ang 

Mapagpanatili. Hindi Siya nadadala ng antok ni ng 

pagkatulog. Sa Kanya ang anumang nasa mga langit at ang 

anumang nasa lupa. Sino itong mamamagitan sa harap Niya 

malibang ayon pahintulot Niya? Nakaaalam Siya sa 

anumang nasa harapan nila at anumang nasa likuran nila. 

Hindi sila pumapaligid sa anuman mula sa kaalaman Niya 

malibang ayon sa niloob Niya. Sumakop ang luklukan Niya 

sa mga langit at lupa at hindi nakabibigat sa Kanya ang 

pangangalaga sa mga ito. Siya ay ang Mataas, ang 

Sukdulan. 

ُخُذهُۥ ِسَنة  َولَا  
ۡ
ْۚ لَا تَأ ها ُهَو ٱلَۡحىُّ ٱلَۡقيُّوُم ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل ٱَّلله

هِذي   ۡرِضِۗ َمن َذا ٱل
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو هُهۥ َما فِي ٱلسه ْۚ ل نَۡوم 

ها بِإِۡذنِهۚۦِْ َيۡعلَُم َما َبيۡنَ  ۥٓ إِل يِۡديِهۡم َوَما  يَۡشَفُع ِعنَدهُ
َ
 أ

  ْۚ ها بَِما َشآَء ۦٓ إِل ِۡن ِعلِۡمهِ َخلَۡفُهۡمۖۡ َولَا ُيحِيُطوَن بَِشۡيٖء م 
ۡرَضۖۡ َولَا يَـ ُوُدهُۥ ِحۡفُظُهَماْۚ  

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو وَِسَع ُكۡرِسيُُّه ٱلسه

 ٢٥٥ وَُهَو ٱلَۡعلِىُّ ٱلَۡعِظيمُ 

256. Walang pamimilit sa relihiyon. Luminaw nga ang 

pagkagabay sa pagkalisya. Kaya ang sinumang 

tumatangging sumampalataya sa mapagmalabis at 

sumasampalataya kay Allāh ay nakakapit nga sa hawakang 

pinakamatibay na walang pagkalamat para rito. Si Allāh ay 

Madinigin, Maalam. 

ِيِنِۖ قَ  ْۚ َفَمن  لَٓا إِۡكَراهَ فِي ٱلد  ِ د تهبَيهَن ٱلرُّۡشُد ِمَن ٱلَۡغى 
ِ َفَقِد ٱۡسَتۡمَسَك   َُٰغوِت َويُۡؤِمنُۢ بِٱَّلله يَۡكُفۡر بِٱلطه

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  ُۗ َوٱَّلله  ٢٥٦ بِٱلُۡعۡرَوةِ ٱلُۡوۡثَقىَٰ لَا ٱنفَِصاَم لََها

257. Si Allāh ay Katangkilik ng mga sumampalataya; 

nagpapalabas Siya sa kanila mula sa mga kadiliman tungo 

sa liwanag. Ang mga tumangging sumampalataya, ang mga 

katangkilik nila ay ang mapagmalabis; nagpapalabas ito sa 

kanila mula sa liwanag tungo sa mga kadiliman. Ang mga 

iyon ay ang mga maninirahan sa Apoy; sila ay doon mga 

mananatili. 

لَُمَِٰت إِلَي   َِن ٱلظُّ هِذيَن َءاَمُنواْ ُيخۡرُِجُهم م  ُ َولِيُّ ٱل ٱَّلله
َُٰغوُت ُيخۡرُِجوَنُهم   ۡولَِيآؤُُهُم ٱلطه

َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ ٱلنُّورِِۖ َوٱل

ارِِۖ ُهۡم   ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
لَُمَِٰتِۗ أ َِن ٱلنُّورِ إِلَي ٱلظُّ م 

 ٢٥٧ فِيَها َخَٰلُِدونَ 
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258. Hindi ka ba nakaalam sa nangatwiran kay Abraham 

hinggil sa Panginoon nito dahil nagbigay sa kanya si Allāh 

ng paghahari? Noong nagsabi si Abraham: "Ang Panginoon 

ko ay ang nagbibigay-buhay at nagbibigay-kamatayan" ay 

nagsabi siya: "Ako ay nagbibigay-buhay at nagbibigay-

kamatayan." Nagsabi si Abraham: "Ngunit tunay na si Allāh 

ay nagpaparating sa araw mula sa silangan kaya 

magparating ka nito mula sa kanluran." Kaya nagitla ang 

tumangging sumampalataya. Si Allāh ay hindi 

nagpapatnubay sa mga taong tagalabag sa katarungan. 

  ُ َُٰه ٱَّلله ۡن َءاتَى
َ
ۦٓ أ هِذي َحآجه إِبَۡرَٰهِـَۧم فِي َرب ِهِ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

هِذي يُۡحِىۦ َويُِميُت قَاَل   ٱلُۡملَۡك إِۡذ قَاَل إِبَۡرَٰهِـُۧم َرب َِي ٱل
 َ ِميُتۖۡ قَاَل إِبَۡرَٰهِـُۧم فَإِنه ٱَّلله

ُ
ۡحِىۦ َوأ

ُ
نَا۠ أ

َ
ۡمِس  أ تِي بِٱلشه

ۡ
يَأ

هِذي   ِت بَِها ِمَن ٱلَۡمۡغرِِب َفُبِهَت ٱل
ۡ
ِمَن ٱلَۡمۡشِرِق فَأ

َٰلِِمينَ  ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم ٱلظه ُۗ َوٱَّلله  ٢٥٨ َكَفَر

259. O gaya ng naparaan sa isang pamayanan samantalang 

iyon ay gumuho sa mga bubungan niyon. Nagsabi ito: 

"Paanong magbibigay-buhay rito si Allāh matapos ng 

kamatayan nito?" Kaya nagbigay-kamatayan dito si Allāh ng 

isandaang taon, pagkatapos bumuhay Siya rito. Nagsabi 

Siya: "Gaano ka katagal namalagi?" Nagsabi ito: "Namalagi 

ako ng isang araw o ng isang bahagi ng isang araw." 

Nagsabi Siya: "Bagkus namalagi ka ng isandaang taon. 

Tumingin ka sa pagkain mo at inumin mo, hindi ito nagbago. 

Tumingin ka sa asno mo, at upang gawin ka Naming isang 

tanda para sa mga tao. Tumingin ka sa mga buto [ng asno] 

kung papaano Kaming magbabangon sa mga ito, 

pagkatapos magbabalot sa mga ito ng laman." Kaya noong 

luminaw ito sa kanya ay nagsabi siya: "Nalalaman ko na si 

Allāh sa bawat bagay ay May-kakayahan." 

هِذي َمره عَلَىَٰ قَۡريَةٖ َوِهَى َخاوِيٌَة عَلَىَٰ ُعُروِشَها   ۡو َكٱل
َ
أ

ه  ن
َ
ُ ِماْئََة  قَاَل أ َماتَُه ٱَّلله

َ
ُ َبۡعَد َمۡوتَِهاۖۡ فَأ يَٰ يُۡحِىۦ َهَِٰذهِ ٱَّلله

ۡو  
َ
ۖۥۡ قَاَل َكۡم لَبِۡثَتۖۡ قَاَل لَبِۡثُت يَوًۡما أ عَاٖم ُثمه َبَعَثُه

هبِۡثَت ِماْئََة عَاٖم فَٱنُظۡر إِلَيَٰ   َبۡعَض يَۡومِٖۖ قَاَل بَل ل
ٱنُظۡر إِلَيَٰ ِحمَارَِك  َطَعاِمَك َوَشَرابَِك لَۡم يَتََسنهۡهۖۡ وَ 

َولَِنۡجَعلََك َءايَٗة ل ِلنهاِسِۖ َوٱنُظۡر إِلَي ٱلۡعَِظاِم َكۡيَف 
ۡعلَُم  

َ
ا تَبَيهَن لَُهۥ قَاَل أ نُنِشُزَها ُثمه نَۡكُسوَها لَحۡٗماْۚ فَلَمه

ِ َشۡيٖء قَِدير  
َ عَلَىَٰ ُكل  نه ٱَّلله

َ
 ٢٥٩ أ

260. [Banggitin] noong nagsabi si Abraham: "Panginoon ko, 

ipakita Mo sa akin kung papaano Kang nagbibigay-buhay sa 

mga patay." Nagsabi Siya: "At hindi ka ba sumampalataya?" 

Nagsabi ito: "Opo; subalit upang mapanatag ang puso ko." 

Nagsabi Siya: "Kaya kumuha ka ng apat na ibon saka 

maglagak ka ng mga ito sa iyo [upang pagputul-putulin]. 

Pagkatapos maglagay ka sa bawat burol mula sa mga ito ng 

isang bahagi. Pagkatapos manawagan ka sa mga ito, 

pupunta sa iyo ang mga ito sa iyo nang agaran. Alamin mo 

na si Allāh ay Makapangyarihan, Marunong." 

ِۖ قَاَل  َوِإۡذ قَ  رِنِي َكيَۡف تُۡحِى ٱلَۡمۡوتَيَٰ
َ
ِ أ اَل إِبَۡرَٰهِـُۧم َرب 

َولَۡم تُۡؤِمنِۖ قَاَل بَلَىَٰ َوَلَِٰكن ل َِيۡطَمئِنه قَلِۡبيِۖ قَاَل فَُخۡذ  
َ
أ

  ِ
يِۡر فَُصۡرُهنه إِلَۡيَك ُثمه ٱۡجَعۡل عَلَىَٰ ُكل  َِن ٱلطه ۡربََعٗة م 

َ
أ

ِۡنُهنه ُجۡزٗءا ُثمه ٱۡدُعهُ  تِيَنَك َسۡعٗياْۚ َوٱۡعلَۡم  َجَبٖل م 
ۡ
نه يَأ

َ َعزِيٌز َحِكيم   نه ٱَّلله
َ
 ٢٦٠ أ

261. Ang paghahalintulad sa mga gumugugol ng mga salapi 

nila sa landas ni Allāh ay katulad ng isang butil na 

nagpatubo ng pitong puso, na sa bawat puso ay may 

isandaang butil. Si Allāh ay nagpapaibayo para sa sinumang 

niloloob Niya. Si Allāh ay Malawak, Maalam. 

ِ َكَمَثِل   َٰلَُهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله ۡمَو
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ َثُل ٱل مه

ِاْئَُة َحبهةِٖۗ   ِ ُسۢنُبلَةٖ م 
ۢنَبَتۡت َسۡبَع َسَنابَِل فِي ُكل 

َ
َحبهٍة أ

ُ يَُضَٰعُِف لَِمن يََشآ  ُ َوَِٰسٌع َعلِيمٌ َوٱَّلله  ٢٦١ ُءْۚ َوٱَّلله
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262. Ang mga gumugugol ng mga salapi nila ayon sa landas 

ni Allāh, pagkatapos hindi nila pinasusundan ang anumang 

ginugol nila ng isang panunumbat ni pananakit, ukol sa 

kanila ang pabuya nila sa ganang Panginoon nila, at walang 

pangamba sa kanila ni sila ay malulungkot. 

ِ ُثمه لَا يُتۡبُِعوَن   َٰلَُهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله ۡمَو
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ ٱل

ۡجرُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َولَا  
َ
هُهۡم أ ٗذى ل

َ
ا َولَٓا أ نَفُقواْ َمن ٗ

َ
َمآ أ

 ٢٦٢ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

263. Anumang sinasabing nakabubuti at pagpapatawad ay 

higit na mainam kaysa sa isang kawanggawang sinusundan 

ng isang pananakit. Si Allāh ay Walang-pangangailangan, 

Matimpiin. 

ٗذىِۗ  
َ
ِن َصَدقَةٖ يَتَۡبُعَهآ أ ۡعُروف  َوَمۡغفَِرٌة َخيۡر  م  ۞قَۡول  مه

ُ غَ   ٢٦٣ نِيٌّ َحلِيم  َوٱَّلله

264. O mga sumampalataya, huwag kayong magpawalang-

saysay sa mga kawanggawa ninyo sa pamamagitan ng 

panunumbat at pananakit gaya ng gumugugol ng salapi niya 

dala ng pagpapakita sa mga tao ngunit hindi 

sumasampalataya kay Allāh at sa Huling Araw. Ang 

paghahalintulad sa kanya ay gaya ng paghahalintulad sa 

isang batong makinis na sa ibabaw nito ay may alabok at 

may tumama rito na isang masaganang ulan at nag-iwan 

iyon rito na hantad. Hindi sila nakakakaya sa anuman mula 

sa kinamit nila. Si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa mga 

taong tagatangging sumampalataya. 

  ِ َٰتُِكم بِٱلَۡمن  هِذيَن َءاَمُنواْ لَا ُتۡبِطلُواْ َصَدَق َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

اِس َولَا يُۡؤِمُن   هِذي يُنفُِق َمالَُهۥ رِئَآَء ٱلنه َذىَٰ َكٱل
َ
َوٱلۡأ

ِ َوٱلَۡيوِۡم  ٱٓأۡلِخرِِۖ َفَمَثلُُهۥ َكَمَثِل َصۡفَواٍن َعلَۡيهِ  بِٱَّلله
ها َيۡقِدُروَن عَلَىَٰ   َصابَُهۥ َوابِل  َفتََرَكُهۥ َصلٗۡداۖۡ ل

َ
تَُراب  فَأ

ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم   ُْۗ َوٱَّلله ا َكَسُبوا ِمه َشۡيٖء م 
َٰفِرِينَ   ٢٦٤ ٱلَۡك

265. Ang paghahalintulad sa mga gumugugol ng mga salapi 

nila sa paghahangad sa kaluguran ni Allāh at sa 

pagpapatatag sa mga sarili nila ay gaya ng paghahalintulad 

sa isang hardin sa nakaumbok na lupa na may tumama rito 

na isang masaganang ulan kaya nagbigay ito ng mga bunga 

nito nang dalawang ibayo, at kung walang tumama rito na 

isang masaganang ulan ay may ambon naman. Si Allāh, sa 

anumang ginagawa ninyo, ay Nakakikita. 

  ِ َٰلَُهُم ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱَّلله ۡمَو
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ َوَمَثُل ٱل

َصابَ 
َ
ِۭ بَِرۡبَوٍة أ نُفِسِهۡم َكَمَثِل َجنهة

َ
ِۡن أ َها َوابِل   َوتَثۡبِيٗتا م 

  ُۗ هۡم يُِصۡبَها َوابِل  َفَطل   ُكلََها ِضۡعَفيِۡن فَإِن ل
ُ
فَـ َاتَۡت أ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيرٌ   ٢٦٥ َوٱَّلله

266. Nag-aasam ba ang isa sa inyo na magkaroon siya ng 

isang hardin ng datiles at mga ubas, na dumadaloy mula sa 

ilalim nito ang mga ilog, na nagkaroon siya sa loob nito ng 

lahat ng mga bunga, at tumama sa kanya ang katandaan 

habang mayroon siyang mga supling na mahihina, saka may 

tumama roon na isang buhawi na sa loob nito ay may apoy 

kaya nasunog iyon? Gayon naglilinaw si Allāh para sa inyo 

ng mga tanda, nang sa gayon kayo ay mag-iisip-isip. 

خِيٖل   ِن نه ن تَُكوَن لَُهۥ َجنهة  م 
َ
َحُدُكۡم أ

َ
يََودُّ أ

َ
أ

  ِ
نَۡهَُٰر لَُهۥ فِيَها ِمن ُكل 

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

ۡعَناٖب َتجۡ
َ
َوأ

ِيهة  ُضَعَفآُء  َصابَُه ٱلِۡكبَُر َولَُهۥ ذُر 
َ
َمَرَِٰت َوأ َصاَبَهآ ٱلثه

َ
فَأ

ُ لَُكُم   إِۡعَصار  فِيهِ نَار  فَٱۡحتََرقَۡتُۗ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله
ُرونَ   ٢٦٦ ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُكۡم َتَتَفكه

267. O mga sumampalataya, gumugol kayo mula sa mga 

kaaya-ayang bagay na kinamit ninyo at mula sa mga 

pinalabas Namin para sa inyo mula sa lupa. Huwag kayong 

maglayon ng karima-rimarim mula roon, na gumugugol kayo 

samantalang kayo ay hindi mga tatanggap nito maliban na 

magpikit-mata kayo rito. Alamin ninyo na si Allāh ay Walang-

pangangailangan, Kapuri-puri. 

هِذيَن ءَ  َها ٱل يُّ
َ
أ نفُِقواْ ِمن َطي َِبَِٰت َما َكَسبُۡتۡم  َيَٰٓ

َ
اَمُنٓواْ أ

ُمواْ ٱلۡخَبِيَث  ۡرِضِۖ َولَا َتَيمه
َ
َِن ٱلۡأ ۡخرَۡجَنا لَُكم م 

َ
آ أ َوِممه

ن ُتۡغِمُضواْ فِيهِِۚ  
َ
هٓا أ ِمۡنُه تُنفُِقوَن َولَۡسُتم أَـِبِخِذيهِ إِل

َ َغنِيٌّ َحمِيدٌ  نه ٱَّلله
َ
 ٢٦٧ َوٱۡعلَُمٓواْ أ
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268. Ang demonyo ay nangangako sa inyo ng karalitaan at 

nag-uutos sa inyo ng kahalayan samantalang si Allāh ay 

nangangako sa inyo ng isang kapatawaran mula sa Kanya 

at isang kabutihang-loob. Si Allāh ay Malawak, Maalam. 

ُمرُ 
ۡ
ۡيَطَُٰن يَعُِدُكُم ٱلَۡفۡقَر َويَأ ُ  ٱلشه ُكم بِٱلَۡفۡحَشآِءِۖ َوٱَّلله

ُ َوَِٰسٌع َعلِيم   ِۡنُه َوَفۡضلٗاُۗ َوٱَّلله ۡغفَِرٗة م   ٢٦٨ يَعُِدُكم مه

269. Nagbibigay Siya ng karunungan sa sinumang niloloob 

Niya. Ang sinumang binigyan ng karunungan ay nabigyan 

nga ng kabutihang marami. Walang nagsasaalaala kundi 

ang mga may isip. 

ْۚ َوَمن يُۡؤَت ٱلۡحِۡكَمَة َفَقۡد   يُۡؤتِي ٱلۡحِۡكَمَة َمن يََشآُء
لَۡبَٰبِ 

َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
هٓا أ ُر إِل كه وتَِي َخيٗۡرا َكثِيٗراُۗ َوَما يَذه

ُ
 ٢٦٩ أ

270. Ang anumang ginugol ninyo na gugulin o ipinanata 

ninyo na panata, tunay na si Allāh ay nakaaalam nito. 

Walang ukol sa mga tagalabag sa katarungan na anumang 

mga tagaadya. 

  َ ِن نهۡذرٖ فَإِنه ٱَّلله ۡو نََذۡرتُم م 
َ
َفَقٍة أ ِن نه نَفۡقُتم م 

َ
َوَمآ أ

نَصارٍ 
َ
َٰلِِميَن ِمۡن أ ۗۥُ َوَما لِلظه  ٢٧٠ َيۡعلَُمُه

271. Kung maglalantad kayo ng mga kawanggawa ay kay 

inam ng mga ito! Kung magkukubli kayo ng mga ito at 

magbibigay kayo ng mga ito sa mga maralita, iyon ay higit 

na mabuti para sa inyo. Magtatakip-sala si Allāh para sa 

inyo sa mga masagwang gawa ninyo. Si Allāh sa anumang 

ginagawa ninyo ay Mapagbatid. 

ا ِهَىۖۡ َوِإن ُتخُۡفوَها َوتُۡؤتُوَها  َِٰت فَنِعِمه َدَق إِن ُتۡبُدواْ ٱلصه
ِن   ُِر َعنُكم م  ٱلُۡفَقَرآَء َفُهَو َخيۡر  لهُكۡمْۚ َويَُكف 

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير    ٢٧١ َسي ِـ َاتُِكۡمُۗ َوٱَّلله

272. Hindi nasa iyo ang pagpatnubay sa kanila, subalit si 

Allāh ay nagpapatnubay sa sinumang niloloob Niya. Ang 

anumang ginugugol ninyo na kabutihan ay ukol sa mga sarili 

ninyo. Hindi kayo gumugugol malibang sa paghahangad [ng 

ikalulugod] ng mukha ni Allāh. Ang anumang ginugugol 

ninyo na kabutihan ay lulubus-lubusin tungo sa inyo [ang 

kabayaran] at kayo ay hindi lalabagin sa katarungan. 

  ُۗ َ َيۡهِدي َمن يََشآُء َُٰهۡم َوَلَِٰكنه ٱَّلله ۞لهيَۡس َعلَۡيَك ُهَدى
ها   َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخيٖۡر فَلَِأنُفِسُكۡمْۚ َوَما تُنفُِقوَن إِل

 ِْۚ َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخيٖۡر يُوَفه إِلَۡيُكۡم  ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ ٱَّلله
نُتۡم لَا ُتۡظلَُمونَ 

َ
 ٢٧٢ َوأ

273. [Ang mga kawanggawa ay] ukol sa mga maralitang 

naitalaga ayon sa landas ni Allāh; hindi sila nakakakaya ng 

paglalakbay sa lupain [upang maghanapbuhay]. Nag-aakala 

sa kanila ang mangmang na mga mayaman [sila] dahil sa 

pagpipigil na manghingi. Nakakikilala ka sa kanila dahil sa 

tanda nila: hindi sila nanghihingi sa mga tao nang may 

pamimilit. Ang anumang ginugugol ninyo na mabuti, tunay si 

Allāh dito ay Maalam. 

ِ لَا يَۡسَتِطيُعوَن  لِلُۡفَقَرآِء  ۡحِصُرواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله
ُ
هِذيَن أ ٱل

ۡغنَِيآَء ِمَن  
َ
ۡرِض َيحَۡسُبُهُم ٱلۡجَاهُِل أ

َ
َضۡرٗبا فِي ٱلۡأ

  ُۗ اَس إِلۡحَاٗفا ِف َتۡعرُِفُهم بِِسيَمَُٰهۡم لَا يَۡسـ َلُوَن ٱلنه َعفُّ ٱلته
َ بِهِۦ َعلِ   ٢٧٣ يمٌ َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخيٖۡر فَإِنه ٱَّلله

274. Ang mga gumugugol ng mga yaman nila sa gabi at 

maghapon nang palihim at hayagan ay ukol sa kanila ang 

pabuya sa kanila sa ganang Panginoon nila, at walang 

pangamba sa kanila ni sila ay malulungkot. 

هۡيلِ  َٰلَُهم بِٱل ۡمَو
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ ا وََعلَانَِيٗة   ٱل َهارِ ِسر ٗ َوٱلنه

ۡجرُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َولَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم  
َ
فَلَُهۡم أ

 ٢٧٤ َيحَۡزنُونَ 

275. Ang mga kumakain ng papatubo ay hindi bumabangon 

malibang kung paanong bumangon ang pinatuliro ng 

demonyo dahil sa kabaliwan. Iyon ay dahil sila ay nagsabi 

na ang pagtitinda ay tulad ng patubo lamang. Nagpahintulot 

si Allāh ng pagtitinda at nagbawal Siya ng patubo. Kaya ang 

ها َكَما َيُقوُم   اْ لَا َيُقوُموَن إِل ِبَوَٰ ُكلُوَن ٱلر 
ۡ
هِذيَن يَأ ٱل

نهُهۡم قَالُٓواْ  
َ
َٰلَِك بِأ ْۚ َذ ِ ۡيَطَُٰن ِمَن ٱلَۡمس  هِذي َيَتَخبهُطُه ٱلشه ٱل

  ْْۚ ا ِبَوَٰ ُ ٱلَۡبۡيَع وََحرهَم ٱلر  َحله ٱَّلله
َ
ُْۗ َوأ ا ِبَوَٰ إِنهَما ٱلَۡبۡيُع ِمۡثُل ٱلر 
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sinumang dinatnan ng isang pangaral mula sa Panginoon 

niya at tumigil siya, ukol sa kanya ang nagdaan at ang 

kapakanan niya ay kay Allāh. Ang sinumang nanumbalik, 

ang mga iyon ay ang mga maninirahan sa Apoy; sila ay 

doon mga mananatili. 

ب ِهِۦ فَٱنَتَهىَٰ فَلَُهۥ َما َسلََف  َفَمن َجآَءهُۥ  ِن ره َموِۡعَظة  م 
ارِِۖ ُهۡم   ۡصَحَُٰب ٱلنه

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ِۖۡ َوَمۡن عَاَد فَأ ۥٓ إِلَي ٱَّلله ۡمُرُه

َ
َوأ

 ٢٧٥ فِيَها َخَٰلُِدونَ 

276. Lumilipol si Allāh sa patubo at nagpapalago Siya sa 

mga kawanggawa. Si Allāh ay hindi umiibig sa bawat 

palatangging sumampalataya na makasalanan. 

ُ لَا ُيحِبُّ ُكله   َِٰتِۗ َوٱَّلله َدَق اْ َويُۡربِي ٱلصه ِبَوَٰ ُ ٱلر  َيۡمَحُق ٱَّلله
ثِيمٍ 

َ
اٍر أ  ٢٧٦ َكفه

277. Tunay na ang mga sumampalataya, gumawa ng mga 

maayos, nagpanatili ng pagdarasal, at nagbigay ng zakāh ay 

ukol sa kanila ang pabuya sa kanila sa ganang Panginoon 

nila, at walang pangamba sa kanila ni sila ay malulungkot. 

ةَ   لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه
َ
َٰلَِحَِٰت َوأ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل

 ِ ۡجرُُهۡم ِعنَد َرب 
َ
ةَ لَُهۡم أ َكوَٰ ِهۡم َولَا َخوٌۡف  َوَءاتَُواْ ٱلزه

 ٢٧٧ َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

278. O mga sumampalataya, mangilag kayong magkasala 

kay Allāh at iwan ninyo ang anumang natira mula sa patubo 

kung kayo ay mga mananampalataya. 

َ وَ  هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َذُرواْ َما بَِقَى ِمَن  َيَٰٓ

ۡؤِمنِينَ  اْ إِن ُكنُتم مُّ ِبَوَٰٓ  ٢٧٨ ٱلر 

279. Ngunit kung hindi ninyo ginawa, tumiyak kayo ng isang 

digmaan mula kay Allāh at sa Sugo Niya. Kung nagbalik-

loob kayo ay ukol sa inyo ang mga puhunan ng mga salapi 

ninyo. Hindi kayo lalabag sa katarungan at hindi kayo 

lalabagin sa katarungan. 

ِ َورَُسولِهِۖۦۡ َوِإن   َِن ٱَّلله َذنُواْ ِبحَۡرٖب م 
ۡ
هۡم َتۡفَعلُواْ فَأ فَإِن ل

َٰلُِكۡم لَا َتۡظلُِموَن َولَا   ۡمَو
َ
تُبُۡتۡم فَلَُكۡم ُرُءوُس أ

 ٢٧٩ ُتۡظلَُمونَ 

280. Kung may kagipitan [ang nagkautang] ay [magbigay ng] 

isang paghihintay hanggang sa kaluwagan; ngunit ang 

magkawanggawa kayo ay higit na mabuti para sa inyo kung 

kayo ay nakaaalam. 

قُواْ   ن تََصده
َ
ِۚ َوأ َوِإن َكاَن ُذو ُعۡسَرةٖ َفَنِظَرةٌ إِلَيَٰ َميَۡسَرةٖ

 ٢٨٠ َتۡعلَُمونَ  َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتمۡ 

281. Mangilag kayo sa Araw na pababalikin kayo roon tungo 

kay Allāh. Pagkatapos lulubus-lubusin ang bawat kaluluwa 

sa [kabayaran ng] anumang nakamit nito at sila ay hindi 

lalabagin sa katarungan. 

هيَٰ ُكلُّ َنۡفٖس  َوٱتهُقواْ يَۡوٗما تُرَۡجُعوَن فِيهِ  ِۖۡ ُثمه تَُوف إِلَي ٱَّلله
ا َكَسَبۡت وَُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ   ٢٨١ مه

282. O mga sumampalataya, kapag nag-utangan kayo ng 

isang pautang sa isang taning na tinukoy ay isulat ninyo ito 

at isulat sa pagitan ninyo ng isang tagasulat ayon sa 

katarungan. Hindi tatanggi ang isang tagasulat na isulat niya 

gaya ng itinuro sa kanya ni Allāh. Kaya magsulat siya at 

magdikta ang nasa kanya ang tungkulin, mangilag siyang 

magkasala kay Allāh na Panginoon niya, at huwag siyang 

magpakulang mula roon ng anuman. Ngunit kung ang nasa 

kanya ang tungkulin ay isang hunghang o isang mahina o 

hindi nakakakaya na magdikta siya ay magdikta ang 

katangkilik niya ayon sa katarungan. Magpasaksi kayo ng 

dalawang saksi mula sa kalalakihan ninyo. Ngunit kung hindi 

َجٖل  
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا تََدايَنُتم بَِديٍۡن إِلَيَٰٓ أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ي فَٱۡكُتُبوُهْۚ َولَۡيۡكُتب بهيَۡنُكۡم َكاتُِبُۢ بِٱلۡعَ  َسم ٗ ۡدِلِۚ  مُّ
  ْۚ ُ ن يَۡكُتَب َكَما َعلهَمُه ٱَّلله

َ
َب َكاتٌِب أ

ۡ
َولَا يَأ

َ َربهُهۥ   هِذي َعلَۡيهِ ٱلۡحَقُّ َولَۡيتهِق ٱَّلله فَلَۡيۡكُتۡب َولُۡيۡملِِل ٱل
هِذي َعلَۡيهِ ٱلۡحَقُّ   اْۚ فَإِن َكاَن ٱل َولَا َيۡبَخۡس ِمۡنُه َشۡيـ ٗ

ۡو لَا يَۡسَتطِ 
َ
ۡو َضعِيًفا أ

َ
ن يُِمله ُهَو فَلُۡيۡملِۡل  َسفِيًها أ

َ
يُع أ

َولِيُُّهۥ بِٱلَۡعۡدِلِۚ َوٱۡستَۡشِهُدواْ َشهِيَديِۡن ِمن ر َِجالُِكۡمۖۡ  
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nangyaring may dalawang lalaki ay isang lalaki at dalawang 

babae kabilang sa sinumang nalugod kayo na mga saksi, 

upang kung makalimot ang isa sa dalawang [babae] ay 

magpapaalaala ang isa sa dalawa sa isa pa. Hindi tatanggi 

ang mga saksi kapag tinawag sila. Huwag kayong magsawa 

na magsulat kayo nito, maliit o malaki, hanggang sa taning 

nito. Iyon ay higit na makatarungan sa ganang kay Allāh, 

higit na mananatili para sa pagsasaksi, at higit na malapit 

upang hindi kayo magduda, malibang ito ay isang 

kalakalang dinadaluhan, na nagsasagawa kayo nito sa 

pagitan ninyo sapagkat walang maisisisi sa inyo na hindi 

kayo magsulat nito. Magpasaksi kayo kapag nagbilihan 

kayo. Hindi pinipinsala ang isang tagasulat ni ang isang 

saksi. Kung gagawa kayo [nito], tunay na ito ay mga 

kasuwailan sa inyo. Mangilag kayong magkasala kay Allāh 

at magtuturo sa inyo si Allāh. Si Allāh sa bawat bagay ay 

Maalam. 

ن تَۡرَضۡوَن   تَاِن ِممه
َ
هۡم يَُكونَا رَُجلَيِۡن فَرَُجل  َوٱۡمَرأ فَإِن ل

َُٰهَما   َِر إِۡحَدى َُٰهَما َفُتَذك  ن تَِضله إِۡحَدى
َ
َهَدآِء أ ِمَن ٱلشُّ

 
ُ
ْْۚ َولَا تَۡسـ َُمٓواْ  ٱلۡأ َهَدآُء إَِذا َما ُدُعوا َب ٱلشُّ

ۡ
ِۚ َولَا يَأ ۡخَرىَٰ

َٰلُِكۡم   َجلِهۚۦِْ َذ
َ
ۡو َكبِيًرا إِلَيَٰٓ أ

َ
ن تَۡكُتُبوهُ َصغِيًرا أ

َ
أ

هٓا   ها تَۡرتَابُٓواْ إِل ل
َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
َهََٰدةِ َوأ قۡوَُم لِلشه

َ
ِ َوأ قَۡسُط ِعنَد ٱَّلله

َ
أ

ن تَُكوَن تَِجََٰرةً َحا 
َ
ِضَرٗة تُِديُروَنَها بَيَۡنُكۡم فَلَيَۡس  أ

ۡشِهُدٓواْ إَِذا َتَباَيۡعُتۡمْۚ  
َ
ُۗ َوأ ها تَۡكُتُبوَها ل

َ
َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

ْۚ َوِإن َتۡفَعلُواْ فَإِنهُهۥ فُُسوُقُۢ   َولَا يَُضآره َكاتِب  َولَا َشِهيد 
 ُ ُۗ َوٱَّلله ُ ۖۡ َويَُعل ُِمُكُم ٱَّلله َ ِ َشۡيٍء  بُِكۡمُۗ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

 بِكُل 
 ٢٨٢ َعلِيم  

283. Kung kayo ay nasa isang paglalakbay at hindi kayo 

nakatagpo ng isang tagasulat, mga sanglang 

mapanghahawakan [ang kapalit]. Ngunit kung natiwasay 

ang iba sa inyo sa iba pa ay magsagawa ang 

pinagkatiwalaan ng ipinagkatiwala sa kanya at mangilag 

siyang magkasala kay Allāh na Panginoon niya. Huwag 

kayong maglingid ng pagsasaksi. Ang sinumang maglingid 

niyon, tunay na siya ay nagkakasala ang puso niya. Si Allāh 

sa anumang ginagawa ninyo ay Maalam. 

َولَۡم َتِجُدواْ َكاتِٗبا فَرَِهَٰن   ۞َوِإن ُكنُتۡم عَلَىَٰ َسَفرٖ 
هِذي   ِ ٱل ِمَن َبۡعُضُكم َبۡعٗضا فَلُۡيَؤد 

َ
ۖۡ فَإِۡن أ ۡقُبوَضة  مه

  ْۚ َهََٰدةَ ۗۥُ َولَا تَۡكُتُمواْ ٱلشه َ َربهُه َمََٰنَتُهۥ َولَۡيتهِق ٱَّلله
َ
ٱۡؤتُِمَن أ

ُ بَِما َتعۡ  ۗۥُ َوٱَّلله ۥٓ َءاثِم  قَلُۡبُه َملُوَن  َوَمن يَۡكُتۡمَها فَإِنهُه
 ٢٨٣ َعلِيم  

284. Sa kay Allāh ang anumang nasa mga langit at ang 

anumang nasa lupa. Kung maglalantad kayo ng nasa mga 

sarili ninyo o magkukubli kayo nito, magtutuos sa inyo nito si 

Allāh, saka magpapatawad Siya sa sinumang niloloob Niya 

at magpaparusa Siya sa sinumang niloloob Niya. Si Allāh sa 

bawat bagay ay May-kakayahan. 

ۡرِضِۗ َوِإن ُتۡبُدواْ َما فِٓي  
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه ه ِ َّلل 

ۖۡ َفَيۡغفُِر لَِمن   ُ ۡو ُتخُۡفوُه ُيحَاِسۡبُكم بِهِ ٱَّلله
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
أ

ُب َمن يَشَ  ِ ِ َشۡيٖء قَِديرٌ يََشآُء َويَُعذ 
ُ عَلَىَٰ ُكل  ُۗ َوٱَّلله  ٢٨٤ آُء

285. Sumampalataya ang Sugo sa anumang pinababa sa 

kanya mula sa Panginoon niya at ang mga 

mananampalataya [ay gayon din]. Bawat [isa] ay 

sumampalataya kay Allāh, sa mga anghel Niya, sa mga 

kasulatan Niya, at sa mga sugo Niya. [Sinabi:] "Hindi kami 

nagtatangi-tangi sa isa man sa mga sugo Niya," Nagsabi 

sila: "Nakarinig kami at tumalima kami. [Humihingi kami ng] 

pagpapatawad Mo, Panginoon namin. Tungo sa Iyo ang 

kahahantungan." 

نزَِل 
ُ
ب ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنْۚ ُكلٌّ  َءاَمَن ٱلرهُسوُل بَِمآ أ  إِلَۡيهِ ِمن ره

ُِق   ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ لَا ُنَفر  َءاَمَن بِٱَّلله
َطۡعَناۖۡ ُغۡفَرانََك  

َ
ِن رُُّسلِهۚۦِْ َوَقالُواْ َسِمۡعَنا َوأ َحٖد م 

َ
َبيَۡن أ

 ٢٨٥ َربهَنا َوِإلَۡيَك ٱلَۡمِصيرُ 

286. Hindi nag-aatang si Allāh sa isang kaluluwa malibang 

ayon sa kaya nito. Ukol dito ang kinamit nito at laban dito 

ang nakamit nito. Panginoon namin, huwag Kang manisi sa 

amin kung nakalimot kami o nagkamali kami. Panginoon 

ها وُۡسَعَهاْۚ لََها َما َكَسَبۡت   ُ َنۡفًسا إِل لَا يُكَل ُِف ٱَّلله
ۡو  

َ
هِسيَنآ أ وََعلَۡيَها َما ٱۡكتََسَبۡتُۗ َربهَنا لَا تَُؤاِخۡذنَآ إِن ن
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namin, huwag Kang magpabuhat sa amin ng isang pabigat 

na gaya ng ipinabuhat Mo sa mga nauna pa sa amin. 

Panginoon namin, huwag Kang magpapasan sa amin ng 

anumang wala kaming lakas doon. Magpaumanhin Ka sa 

amin, magpatawad Ka sa amin, at maawa Ka sa amin. Ikaw 

ay Tagapagtangkilik namin, kaya mag-adya Ka sa amin 

laban sa mga taong tagatangging sumampalataya. 

ْۚ َربهَنا َولَا َتحِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡصٗرا َكمَ  نَا
ۡ
ۡخَطأ

َ
ا َحمَلَۡتُهۥ عَلَى  أ

ِلَۡنا َما لَا َطاقََة لََنا بِهِۖۦۡ  هِذيَن ِمن َقۡبلَِناْۚ َربهَنا َولَا ُتحَم  ٱل
ََٰنا فَٱنُصۡرنَا   نَت َمۡولَى

َ
ْۚ أ َوٱۡعُف َعنها َوٱۡغفِۡر لََنا َوٱۡرَحمَۡنآ

َٰفِرِينَ   ٢٨٦ عَلَى ٱلَۡقوِۡم ٱلَۡك
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Ali ‘Imran عمران  آل  

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. Lām. Mīm.  ٓ١ الٓم 

2. Si Allāh, walang Diyos kundi Siya, ang Buhay, ang 

Mapagpanatili. 
ها ُهَو ٱلَۡحىُّ ٱلَۡقيُّومُ  ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل  ٢ ٱَّلله

3. Nagbaba Siya sa iyo ng Aklat kalakip ng katotohanan 

bilang tagapatotoo para sa nauna rito, nagpababa Siya ng 

Torah at Ebanghelyo, 

ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ   ِ ِ ُمَصد  َل َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق  نَزه
ََٰة َوٱلِۡإنِجيَل  ۡوَرى نَزَل ٱلته

َ
 ٣ َوأ

4. na bago pa nito ay isang patnubay para sa mga tao, at 

nagpababa Siya ng Pamantayan. Tunay na ang mga 

tumangging sumampalataya sa mga tanda ni Allāh, ukol sa 

kanila ay isang pagdurusang matindi. Si Allāh ay 

Makapangyarihan, May paghihiganti. 

 
َ
هِذيَن  ِمن َقۡبُل ُهٗدى ل ِلنهاِس َوأ نَزَل ٱلُۡفۡرَقاَنُۗ إِنه ٱل

ُ َعزِيز    ُۗ َوٱَّلله ِ لَُهۡم َعَذاب  َشِديد  َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
 ٤ ُذو ٱنتَِقامٍ 

5. Tunay na si Allāh ay walang naikukubli sa Kanya na 

anuman sa lupa ni sa langit. 
َ لَا َيخَۡفىَٰ َعلَۡيهِ َشۡيء  فِي ٱ ۡرِض َولَا فِي  إِنه ٱَّلله

َ
لۡأ

َمآءِ   ٥ ٱلسه

6. Siya ay ang nagbibigay-anyo sa inyo sa mga 

sinapupunan kung papaanong niloloob Niya. Walang Diyos 

kundi Siya, ang Makapangyarihan, ang Marunong. 

ْۚ لَٓا  رَۡحاِم َكۡيَف يََشآُء
َ
ُِرُكۡم فِي ٱلۡأ هِذي يَُصو  ََٰه  ُهَو ٱل إَِل

ها ُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ   ٦ إِل

7. Siya ay ang nagpababa sa iyo ng Aklat; bahagi nito ay 

mga talatang hinusto – ang mga ito ay ang batayan ng Aklat 

– at mga ibang talinghaga. Hinggil sa mga yaong sa mga 

puso nila ay may pagliko, sumusunod sila sa anumang 

tumalinghaga mula rito dala ng paghahangad ng ligalig at 

dala ng paghahangad ng pagpapakahulugan dito. Walang 

nakaaalam sa pagpapakahulugan dito kundi si Allāh. Ang 

mga nagpakalalim sa kaalaman ay nagsasabi: 

"Sumampalataya kami rito; lahat ay mula sa ganang 

Panginoon namin.” Walang nagsasaalaala kundi ang mga 

may isip. 

حَۡكَمٌَٰت   نَزَل َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب ِمۡنُه َءاَيَٰت  مُّ
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

هِذيَن فِي   ا ٱل مه
َ
ۖۡ فَأ َخُر ُمتََشَٰبَِهَٰت 

ُ
مُّ ٱلِۡكَتَِٰب َوأ

ُ
ُهنه أ

تََشََٰبَه ِمۡنُه ٱبۡتَِغآَء ٱلۡفِۡتَنةِ   قُلُوبِِهۡم َزۡيغ  َفَيتهبُِعوَن َما 
  ُۗ ُ ها ٱَّلله ۥٓ إِل وِيلَُه

ۡ
وِيلِهِۖۦۡ َوَما َيۡعلَُم تَأ

ۡ
َوٱبۡتَِغآَء تَأ

ِۡن ِعنِد   َِٰسُخوَن فِي ٱلۡعِلِۡم َيُقولُوَن َءاَمنها بِهِۦ ُكل   م  َوٱلره
لَۡبَٰبِ 

َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
هٓا أ ُر إِل كه ُۗ َوَما يَذه  ٧ َرب َِنا
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8. "Panginoon namin, huwag Kang magpaliko sa mga puso 

namin matapos noong nagpatnubay Ka sa amin at 

magkaloob Ka sa amin ng awa mula sa panig Mo; tunay na 

Ikaw ay ang Mapagkaloob. 

َربهَنا لَا تُزِۡغ قُلُوبََنا َبۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا وََهۡب لََنا ِمن  
هُدنَك  اُب ل نَت ٱلۡوَهه

َ
ْۚ إِنهَك أ  ٨ َرۡحمًَة

9. Panginoon namin, tunay na Ikaw ay ang Tagatipon sa 

mga tao sa isang araw na hindi mapag-aalinlanganan." 

Tunay na si Allāh ay hindi sumisira sa naipangako. 

ها َرۡيَب فِي اِس لَِيۡوٖم ل َ لَا  َربهَنآ إِنهَك َجاِمُع ٱلنه هِِۚ إِنه ٱَّلله
 ٩ ُيخۡلُِف ٱلِۡميَعادَ 

10. Tunay na ang mga tumangging sumampalataya ay hindi 

magpapakinabang para sa kanila ang mga yaman nila ni 

ang mga anak nila laban kay Allāh sa anuman. Ang mga 

iyon ay ang mga panggatong sa Apoy. 

هِذي َٰلُُهۡم َولَٓا  إِنه ٱل ۡمَو
َ
َن َكَفُرواْ لَن ُتۡغنَِي َعنُۡهۡم أ

ارِ  ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َوقُوُد ٱلنه
ُ
اۖۡ َوأ ِ َشۡيـ ٗ َِن ٱَّلله ۡوَلَُٰدُهم م 

َ
 ١٠ أ

11. Gaya ng kinagawian ng mga kampon ni Paraon at ng 

mga nauna pa sa kanila, nagpasinungaling sila sa mga 

tanda kaya dumaklot sa kanila si Allāh dahil sa mga 

pagkakasala nila. Si Allāh ay matindi ang parusa. 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا  هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َكذه ِب َءاِل فِرَۡعۡوَن َوٱل
ۡ
َكَدأ

ُ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ  ُ بُِذنُوبِِهۡمُۗ َوٱَّلله َخَذُهُم ٱَّلله
َ
 ١١ فَأ

12. Sabihin mo sa mga tumangging sumampalataya: 

"Gagapihin kayo at kakalapin kayo patungo sa Impiyerno. 

Kay saklap ang himlayan!" 

هِذيَن َكَفُرواْ َسُتۡغلَُبوَن َوُتحَۡشُروَن إِلَيَٰ َجَهنهَمۖۡ   قُل ل ِل
 ١٢ َوبِۡئَس ٱلِۡمَهادُ 

13. Nagkaroon nga kayo ng isang tanda sa dalawang 

pangkat na nagkita: may isang pangkat na nakikipaglaban 

ayon sa landas ni Allāh at may isa pang tagatangging 

sumampalataya. Nakakikita sila sa mga iyon na dalawang 

tulad nila ayon sa pagkakita ng mata. Si Allāh ay nag-

aalalay sa pamamagitan ng pag-aadya Niya sa sinumang 

niloloob Niya. Tunay na sa gayon ay talagang may 

maisasaalang-alang para sa mga may paningin. 

قَۡد َكاَن لَُكۡم َءايَة  فِي فِئَتَيِۡن ٱلَۡتَقَتاۖۡ فِئَة  تَُقَٰتُِل فِي  
ِۡثلَيۡ  ۡخَرىَٰ َكافَِرة  يََرۡوَنُهم م 

ُ
ِ َوأ َي ٱلَۡعيِۡنِۚ َسبِيِل ٱَّلله

ۡ
ِهۡم َرأ

َٰلَِك لَعِبَۡرٗة   ْۚ إِنه فِي َذ ُ يَُؤي ُِد بَِنۡصرِهِۦ َمن يََشآُء َوٱَّلله
بَۡصَٰرِ 

َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ١٣ ل ِأ

14. Ipinaakit para sa mga tao ang pagkaibig sa mga 

ninanasa gaya ng mga babae, mga anak, bunton-bunton na 

nakabuntong ginto at pilak, mga kabayong tinatakan, mga 

hayupan, at sakahan. Iyon ay ang natatamasa sa buhay na 

pangmundo samantalang si Allāh ay taglay Niya ang 

kagandahan ng uwian. 

َِٰت ِمَن ٱلن َِسآِء َوٱلَۡبنِيَن   َهَو ُزي َِن لِلنهاِس ُحبُّ ٱلشه
ةِ َوٱلۡخَۡيِل  َوٱلَۡقَنَِٰطيِر ٱلُۡمَقنَطَرةِ  َهِب َوٱلۡفِضه  ِمَن ٱلذه

ۡنَياۖۡ   ةِ ٱلدُّ َٰلَِك َمَتَُٰع ٱلۡحََيوَٰ نَۡعَِٰم َوٱلۡحَۡرِثِۗ َذ
َ
ٱلُۡمَسوهَمةِ َوٱلۡأ

ُ ِعنَدهُۥ ُحۡسُن ٱلَۡمـ َابِ   ١٤ َوٱَّلله
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15. Sabihin mo: "Magbabalita ba ako sa inyo ng higit na 

mabuti kaysa roon? Ukol sa mga nangilag magkasala, sa 

piling ng Panginoon nila, ay mga harding dumadaloy mula 

sa ilalim ng mga ito ang mga ilog bilang mga mananatili sa 

mga ito, mga asawang dinalisay, at isang pagkalugod mula 

kay Allāh. Si Allāh ay Nakakikita sa mga lingkod." 

ُؤنَ 
َ
هِذيَن ٱتهَقۡواْ ِعنَد  ۞قُۡل أ َٰلُِكۡمۖۡ لِل ِن َذ ب ِئُُكم ِبخَيٖۡر م 

نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها  
َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰت  َتجۡ َرب ِِهۡم َجنه
  ُۢ ُ بَِصيُر ُِۗ َوٱَّلله َِن ٱَّلله َٰن  م  َرة  َورِۡضَو َطهه ۡزَوَٰج  مُّ

َ
َوأ

 ١٥ بِٱلۡعَِبادِ

16. Ang mga nagsasabi: "Panginoon Namin, tunay na kami 

ay sumampalataya kaya magpatawad Ka sa amin sa mga 

pagkakasala namin at magsanggalang Ka sa amin sa 

pagdurusa sa Apoy." 

هِذيَن َيُقولُوَن َربهَنآ إِنهَنآ َءاَمنها فَٱۡغفِۡر لََنا ُذنُوبََنا َوقَِنا   ٱل
ارِ   ١٦ َعَذاَب ٱلنه

17. [Sila] ang mga matiisin, ang mga tapat, ang mga 

masunurin, ang mga gumugugol, at ang mga humihingi ng 

tawad sa mga huling bahagi ng gabi. 

َِٰدقِيَن َوٱلَۡقَٰنِتِيَن َوٱلُۡمنفِقِيَن   َٰبِِريَن َوٱلصه ٱلصه
ۡسَحارِ 

َ
 ١٧ َوٱلُۡمۡسَتۡغفِرِيَن بِٱلۡأ

18. Sumaksi si Allāh na walang Diyos kundi Siya, ang mga 

anghel, at ang mga may kaalaman, habang nagpapanatili sa 

pagkamakatarungan. Walang Diyos kundi Siya, ang 

Makapangyarihan, ang Marunong. 

 ْ ْولُوا
ُ
ها ُهَو َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوأ ََٰه إِل نهُهۥ لَٓا إَِل

َ
ُ أ ٱلۡعِلِۡم    َشِهَد ٱَّلله

ها ُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ  ََٰه إِل ُۢا بِٱلۡقِۡسِطِۚ لَٓا إَِل  ١٨ قَآئَِم

19. Tunay na ang relihiyon sa ganang kay Allāh ay ang 

Islām. Hindi nagkaiba-iba ang mga binigyan ng kasulatan 

kundi nang matapos na dumating sa kanila ang kaalaman 

dala ng paglabag sa pagitan nila. Ang sinumang tatangging 

sumampalataya sa mga tanda ni Allāh, tunay na si Allāh ay 

mabilis ang pagtutuos. 

وتُواْ  
ُ
هِذيَن أ ِ ٱلۡإِۡسَلَُٰمُۗ َوَما ٱۡخَتلََف ٱل يَن ِعنَد ٱَّلله ِ إِنه ٱلد 

ها ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءُهُم  ُۢا بَيَۡنُهۡمُۗ  ٱلِۡكَتََٰب إِل ٱلۡعِلُۡم َبۡغَي
َ َسِريُع ٱلۡحَِسابِ  ِ فَإِنه ٱَّلله  ١٩ َوَمن يَۡكُفۡر أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

20. Kaya kung nangatwiran sila sa iyo ay sabihin mo: 

"Nagpasakop ako ng mukha ko kay Allāh at ang sinumang 

sumunod sa akin." Sabihin mo sa mga binigyan ng 

Kasulatan at mga iliterato: "Nagpasakop ba kayo?" Kung 

nagpasakop sila ay napatnubayan nga sila; at kung 

tumalikod sila, tanging kailangan sa iyo ang pagpapaabot. Si 

Allāh ay Nakakikita sa mga lingkod. 

 ِ ۡسلَۡمُت وَۡجِهَى َّلِله
َ
وَك َفُقۡل أ  َوَمِن ٱتهَبَعِنِۗ  فَإِۡن َحآجُّ

ۡسلَۡمُتۡمْۚ فَإِۡن  
َ
ِي ِـَۧن َءأ م 

ُ
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡأ

ُ
هِذيَن أ َوقُل ل ِل

هۡواْ فَإِنهَما َعلَۡيَك ٱلَۡبَلَُٰغُۗ   ِإن تََول ْۖۡ وه ۡسلَُمواْ َفَقِد ٱۡهَتَدوا
َ
أ

ُۢ بِٱلۡعَِبادِ ُ بَِصيُر  ٢٠ َوٱَّلله

21. Tunay na ang mga tumatangging sumampalataya sa 

mga tanda ni Allāh, pumapatay sa mga propeta nang 

walang karapatan, at pumapatay sa mga nag-uutos sa 

pagkamakatarungan kabilang sa mga tao ay magbalita ka 

sa kanila ng isang pagdurusang masakit. 

 ِ هِذيَن يَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله بِي ِـَۧن   إِنه ٱل َويَۡقُتلُوَن ٱلنه
ُمُروَن بِٱلۡقِۡسِط ِمَن  

ۡ
هِذيَن يَأ ٖ َويَۡقُتلُوَن ٱل بَِغيِۡر َحق 

لِيمٍ 
َ
ۡرُهم بَِعَذاٍب أ ِ اِس فَبَش   ٢١ ٱلنه
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22. Ang mga iyon ay ang mga nawalang-kabuluhan ang 

mga gawa nila sa Mundo at Kabilang-buhay, at walang ukol 

sa kanila na anumang mga tagapag-adya. 

ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ   ۡعَمَٰلُُهۡم فِي ٱلدُّ
َ
هِذيَن َحبَِطۡت أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

َِٰصِرينَ  ِن نه  ٢٢ َوَما لَُهم م 

23. Hindi ka ba nakaalam sa mga binigyan ng isang bahagi 

mula sa Kasulatan? Inanyayahan sila tungo sa Kasulatan ni 

Allāh upang humatol Siya sa pagitan nila, pagkatapos may 

tumatalikod na isang pangkat kabilang sa kanila habang sila 

ay mga umaayaw. 

َِن ٱلِۡكَتَِٰب يُۡدَعۡوَن   وتُواْ نَِصيٗبا م 
ُ
هِذيَن أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

ِ لَِيۡحُكَم بَيَۡنُهۡم ُثمه  ِۡنُهۡم  إِلَيَٰ كَِتَِٰب ٱَّلله هيَٰ فَرِيق  م   َيَتَول
ۡعرُِضونَ   ٢٣ وَُهم مُّ

24. Iyon ay dahil sila ay nagsabi: "Hindi sasaling sa amin 

ang Apoy maliban sa mga araw na nabibilang." Luminlang 

sa kanila sa relihiyon nila ang dati nilang ginagawa-gawa. 

َٰلَِك  ۡعُدوَدَٰٖتِۖ  َذ يهاٗما مه
َ
هٓا أ اُر إِل َنا ٱلنه نهُهۡم قَالُواْ لَن َتَمسه

َ
بِأ

ا َكانُواْ َيۡفتَُرونَ   ٢٤ وََغرهُهۡم فِي دِينِِهم مه

25. Kaya papaano kapag nagtipon Kami sa kanila para sa 

Araw na walang pag-aalinlangan hinggil doon, at nilubus-

lubos ang bawat kaluluwa sa [kabayaran ng] anumang 

nakamit nito habang sila ay hindi lalabagin sa katarungan? 

َِيۡت ُكلُّ   ها َرۡيَب فِيهِ َوُوف  فََكۡيَف إَِذا َجمَۡعَنَُٰهۡم لَِيۡوٖم ل
ا َكَسَبۡت وَُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ   ٢٥ َنۡفٖس مه

26. Sabihin mo: "O Allāh, Tagapagmay-ari ng paghahari, 

nagbibigay Ka ng paghahari sa sinumang niloloob Mo, nag-

aalis Ka ng paghahari mula sa sinumang niloloob Mo, 

nagpaparangal Ka sa sinumang niloloob Mo, at nang-aaba 

Ka sa sinumang niloloob Mo. Nasa kamay Mo ang 

kabutihan. Tunay na Ikaw sa bawat bagay ay May-

kakayahan. 

قُِل ٱللهُهمه َمَٰلَِك ٱلُۡملِۡك تُۡؤتِي ٱلُۡملَۡك َمن تََشآُء َوتَنزُِع  
  ۡۖ ن تََشآُء َوتُعِزُّ َمن تََشآُء َوتُِذلُّ َمن تََشآُء ٱلُۡملَۡك ِممه

ِ َشۡيٖء قَِدير  
 ٢٦ بَِيِدَك ٱلۡخَيُۡرۖۡ إِنهَك عَلَىَٰ ُكل 

27. Nagpapalagos Ka ng gabi sa maghapon at 

nagpapalagos Ka ng maghapon sa gabi. Nagpapalabas Ka 

ng buhay mula sa patay at nagpapalabas Ka ng patay mula 

sa buhay. Nagtutustos Ka sa sinumang niloloob Mo nang 

walang pagtutuos." 

َهارِ َوتُولِ  هۡيَل فِي ٱلنه هۡيِلِۖ َوُتخۡرُِج  تُولُِج ٱل َهاَر فِي ٱل ُج ٱلنه
ۖۡ َوتَۡرُزُق   ٱلَۡحىه ِمَن ٱلَۡمي ِِت َوُتخۡرُِج ٱلَۡمي َِت ِمَن ٱلَۡحى ِ

 ٢٧ َمن تََشآُء بَِغيِۡر ِحَسابٖ 

28. Huwag gumawa ang mga mananampalataya sa mga 

tagatangging sumampalataya bilang mga katangkilik bukod 

pa sa mga mananampalataya. Ang sinumang gagawa niyon 

ay hindi siya kaugnay kay Allāh sa anuman, maliban na 

mangilag kayo sa kanila sa isang pinangingilagan. 

Nagbibigay-babala sa inyo si Allāh sa sarili Niya. Tungo kay 

Allāh ang kahahantungan. 

ها َيتهِخِذ ٱلۡمُ  ۡولَِيآَء ِمن ُدوِن  ل
َ
َٰفِرِيَن أ ۡؤِمُنوَن ٱلَۡك

ِ فِي َشۡيٍء   َٰلَِك فَلَيَۡس ِمَن ٱَّلله ٱلُۡمۡؤِمنِيَنۖۡ َوَمن َيۡفَعۡل َذ
ۗۥُ َوِإلَي   ُ َنۡفَسُه ُرُكُم ٱَّلله ِ ُۗ َويَُحذ  َٰٗة ن َتتهُقواْ ِمۡنُهۡم ُتَقى

َ
هٓا أ إِل

ِ ٱلَۡمِصيرُ   ٢٨ ٱَّلله
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29. Sabihin mo: "Kung magkukubli kayo ng anumang nasa 

mga dibdib ninyo o maglalantad kayo niyon, makaaalam 

niyon si Allāh. Nakaaalam Siya sa anumang nasa mga langit 

at ang anumang nasa lupa. Si Allāh sa bawat bagay ay May-

kakayahan. 

ۡو ُتۡبُدو
َ
ُۗ  قُۡل إِن ُتخُۡفواْ َما فِي ُصُدورُِكۡم أ ُ هُ َيۡعلَۡمُه ٱَّلله

  ِ
ُ عَلَىَٰ ُكل  ۡرِضِۗ َوٱَّلله

َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو َويَۡعلَُم َما فِي ٱلسه

 ٢٩ َشۡيٖء قَِدير  

30. Sa Araw na makatatagpo ang bawat kaluluwa sa 

anumang ginawa niya na kabutihan na padadaluhin at sa 

anumang ginawa niya na kasagwaan, mag-aasam siya na 

kung sana sa pagitan niya at niyon ay may isang agwat na 

malayo. Nagbibigay-babala sa inyo si Allāh sa sarili Niya. Si 

Allāh ay Mahabagin sa mga lingkod." 

حَۡضٗرا َوَما   ا َعِملَۡت ِمۡن َخيٖۡر مُّ يَۡوَم َتِجُد ُكلُّ َنۡفٖس مه
َمَدُۢا بَعِيٗداُۗ  عَ 

َ
ۥٓ أ نه بَيَۡنَها َوبَۡيَنُه

َ
ِملَۡت ِمن ُسوٖٓء تََودُّ لَۡو أ

ُ رَُءوُفُۢ بِٱلۡعَِبادِ ۗۥُ َوٱَّلله ُ َنۡفَسُه ُرُكُم ٱَّلله ِ  ٣٠ َويَُحذ 

31. Sabihin mo: "Kung kayo ay umiibig kay Allāh, sumunod 

kayo sa akin; iibig sa inyo si Allāh at magpapatawad Siya sa 

inyo sa mga pagkakasala ninyo. Si Allāh ay Mapagpatawad, 

Maawain." 

  ُ َ فَٱتهبُِعونِي ُيحۡبِۡبُكُم ٱَّلله قُۡل إِن ُكنُتۡم ُتحِبُّوَن ٱَّلله
ُ َغُفور  رهِحيم    ٣١ َويَۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوبَُكۡمْۚ َوٱَّلله

32. Sabihin mo: "Tumalima kayo kay Allāh at sa Sugo," 

ngunit kung tumalikod sila, tunay na si Allāh ay hindi umiibig 

sa mga tagatangging sumampalataya. 

َ لَا ُيحِبُّ   هۡواْ فَإِنه ٱَّلله ۖۡ فَإِن تََول َ َوٱلرهُسوَل ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
قُۡل أ

َٰفِرِينَ   ٣٢ ٱلَۡك

33. Tunay na si Allāh ay humirang kay Adan, kay Noe, sa 

mag-anak ni Abraham, at sa mag-anak ni `Imrān higit sa 

mga nilalang - 

َ ٱۡصَطَفىَٰٓ َءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل إِبَۡرَٰهِيَم َوَءاَل   ۞إِنه ٱَّلله
 ٣٣ ِعۡمَرََٰن عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

34. mga supling na ang ilan sa kanila ay mula sa ilan. Si 

Allāh ay Madinigin, Maalam. 
ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  ِيهَۢة َبۡعُضَها ِمنُۢ َبۡعٖضِۗ َوٱَّلله  ٣٤ ُذر 

35. [Banggitin] noong nagsabi ang maybahay ni `Imrān: 

"Panginoon ko, tunay na ako ay nagpanata para sa Iyo ng 

nasa sinapupunan ko bilang nakalaan, kaya tanggapin Mo 

mula sa akin; tunay na Ikaw ay ang Madinigin, ang Maalam." 

ِ إِن ِي نََذۡرُت لََك َما فِي   ُت ِعۡمَرََٰن َرب 
َ
إِۡذ قَالَِت ٱۡمَرأ

ِميُع   نَت ٱلسه
َ
ٗرا َفَتَقبهۡل ِمن ِٓيِۖ إِنهَك أ َبۡطنِي ُمحَره

 ٣٥ ٱلَۡعلِيمُ 

36. Ngunit noong nagsilang siya ito ay nagsabi siya: 

"Panginoon ko, tunay na ako ay nagsilang sa kanya na 

isang babae," – samantalang si Allāh ay higit na maalam sa 

isinilang niya at ang lalaki ay hindi gaya ng babae – "tunay 

na ako ay nagpangalan sa kanya na Maria, at tunay na ako 

ay naglalagay sa kanya at mga supling niya sa pagkukupkop 

Mo laban sa demonyong kasumpa-sumpa." 

  ُ نَثيَٰ َوٱَّلله
ُ
ِ إِن ِي وََضۡعُتَهآ أ ا وََضَعۡتَها قَالَۡت َرب  فَلَمه

ِۖ َوِإن ِي   نَثيَٰ
ُ
َكُر َكٱلۡأ ۡعلَُم بَِما وََضَعۡت َولَيَۡس ٱلذه

َ
أ

ِعيُذَها بَِك 
ُ
ۡيُتَها َمۡريََم َوِإن ِٓي أ ِيهَتَها ِمَن   َسمه َوُذر 

ۡيَطَِٰن ٱلرهِجيمِ   ٣٦ ٱلشه
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37. Kaya tinanggap ito ng Panginoon nito sa isang 

pagtanggap na maganda, hinubog Niya ito sa isang 

paghubog na maganda, at ipinaaruga Niya ito kay Zacarias. 

Sa tuwing pumapasok sa kinaroroonan nito si Zacarias sa 

sambahan, nakatatagpo siya sa piling nito ng isang 

panustos. Nagsabi Siya: "O Maria, paanong mayroon ka 

nito?" Nagsabi ito: "Ito ay mula sa ganang kay Allāh. Tunay 

na si Allāh ay nagtutustos sa sinumang niloloob Niya nang 

walang pagtutuos." 

ۢنَبَتَها َنَباتًا َحَسٗنا َفَتَقبه 
َ
لََها َربَُّها بَِقُبوٍل َحَسٖن َوأ

لََها َزَكرِيهاۖۡ ُكلهَما َدَخَل َعلَۡيَها َزَكرِيها ٱلِۡمۡحَراَب   َوَكفه
هيَٰ لَِك َهََٰذاۖۡ قَالَۡت ُهَو   ن

َ
وََجَد ِعنَدَها رِۡزٗقاۖۡ قَاَل َيََٰمۡريَُم أ

َ يَۡرزُ  ِۖۡ إِنه ٱَّلله ُق َمن يََشآُء بَِغيِۡر  ِمۡن ِعنِد ٱَّلله
 ٣٧ ِحَساٍب 

38. Doon dumalangin si Zacarias sa Panginoon niya. 

Nagsabi siya: "Panginoon ko, magkaloob Ka sa akin mula sa 

nasa Iyo ng isang supling na kaaya-aya; tunay na Ikaw ay 

Madinigin sa panalangin." 

هُدنَك  ُهَنالَِك َدعَا َزَكرِيها  ِ َهۡب لِي ِمن ل ۖۥۡ قَاَل َرب  َربهُه
عَآءِ  ۖۡ إِنهَك َسِميُع ٱلدُّ ِيهٗة َطي َِبًة  ٣٨ ُذر 

39. Kaya nanawagan sa kanya ang mga anghel, habang 

siya ay nakatayong nagdarasal sa isang silid-dasalan, na 

[nagsasabi]: "Si Allāh ay nagbabalita sa iyo ng nakagagalak 

hinggil kay Juan bilang tagapagpatotoo sa isang salita mula 

kay Allāh, bilang ginoo, bilang matimtiman, at bilang propeta 

kabilang sa mga maayos." 

نه  
َ
َفَناَدتُۡه ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة وَُهَو قَآئِم  يَُصل ِى فِي ٱلِۡمۡحَراِب أ

ُرَك بَِي  ِ َ يُبَش  ِ وََسي ِٗدا  ٱَّلله َِن ٱَّلله ُۢا بِكَلَِمةٖ م  قَ ِ ۡحَييَٰ ُمَصد 
َٰلِِحينَ  َِن ٱلصه ا م   ٣٩ وََحُصوٗرا َونَبِي ٗ

40. Nagsabi ito: "Panginoon ko, paanong magkakaroon ako 

ng isang batang lalaki samantalang umabot na sa akin ang 

katandaan at ang maybahay ko naman ay baog?" Nagsabi 

Siya: "Gayon si Allāh, gumagawa Siya ng anumang niloloob 

Niya." 

هيَٰ يَُكوُن لِي ُغَلَٰم  َوَقۡد بَلََغنَِي ٱلِۡكبَُر   ن
َ
ِ أ قَاَل َرب 

ُ َيۡفَعُل َما يََشآءُ  ۖۡ قَاَل َكَذَٰلَِك ٱَّلله تِي عَاقِر 
َ
 ٤٠ َوٱۡمَرأ

41. Nagsabi ito: "Panginoon ko, gumawa Ka para sa akin ng 

isang tanda." Nagsabi Siya: "Ang tanda mo ay na hindi ka 

makipag-usap sa mga tao nang tatlong araw malibang sa 

senyas. Alalahanin mo ang Panginoon mo nang madalas at 

magluwalhati ka sa hapon at umaga." 

ِ ٱۡجَعل ل ِٓي َءا  اَس  قَاَل َرب  ها تُكَل َِم ٱلنه ل
َ
ۖۡ قَاَل َءاَيُتَك أ يَٗة

بهَك َكثِيٗرا وََسب ِۡح   ها َرۡمٗزاُۗ َوٱذُۡكر ره يهاٍم إِل
َ
ََٰثَة أ ثََل

َٰرِ   ٤١ بِٱلَۡعِشي ِ َوٱلِۡإبَۡك

42. [Banggitin] noong nagsabi ang mga anghel kay Maria: 

"O Maria, tunay na si Allāh ay humirang sa iyo, nagdalisay 

sa iyo, at humirang sa iyo higit sa mga babae ng mga 

nilalang. 

َِٰك   َ ٱۡصَطَفى َوِإۡذ قَالَِت ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َيََٰمۡريَُم إِنه ٱَّلله
َِٰك عَلَىَٰ نَِسآِء ٱلَۡعَٰلَِمينَ  َرِك َوٱۡصَطَفى  ٤٢ َوَطهه

43. O Maria, magmasunurin ka sa Panginoon mo, 

magpatirapa ka, at yumukod ka kasama ng mga 

yumuyukod. 

َيََٰمۡريَُم ٱۡقُنتِي لَِرب ِِك َوٱۡسُجِدي َوٱۡرَكِعى َمَع  
َٰكِعِينَ   ٤٣ ٱلره
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44. Iyon ay kabilang sa mga balita ng Lingid; nagkakasi 

Kami nito sa iyo. Wala ka noon sa piling nila noong 

nagpapalabunutan sila sa mga panulat nila kung alin sa 

kanila ang mag-aaruga kay Maria at wala ka noon sa piling 

nila noong nag-aalitan sila. 

ۢنَبآِء ٱلَۡغۡيِب نُوِحيهِ إِلَۡيَكْۚ َوَما ُكنَت لََديِۡهۡم  
َ
َٰلَِك ِمۡن أ َذ

ُهۡم يَۡكُفُل َمۡريََم  يُّ
َ
قَۡلََٰمُهۡم أ

َ
َوَما ُكنَت  إِۡذ يُلُۡقوَن أ

 ٤٤ لََديِۡهۡم إِۡذ َيخَۡتِصُمونَ 

45. [Banggitin] noong nagsabi ang mga anghel: "O Maria, 

tunay na si Allāh ay nagbabalita sa iyo ng nakagagalak 

hinggil sa isang salita mula sa Kanya, na ang pangalan nito 

ay ang Kristo Jesus na anak ni Maria, bilang pinarangalan 

sa Mundo at sa Kabilang-buhay at kabilang sa mga inilapit 

[kay Allāh]. 

ِۡنُه   ُرِك بِكَلَِمةٖ م  ِ َ يُبَش  إِۡذ قَالَِت ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َيََٰمۡريَُم إِنه ٱَّلله
ۡنَيا   ٱۡسُمُه ٱلَۡمِسيُح ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم وَِجيٗها فِي ٱلدُّ

بِينَ َوٱٓأۡلِخَرةِ وَ   ٤٥ ِمَن ٱلُۡمَقره

46. Magsasalita siya sa mga tao habang nasa duyan pa at 

nasa kasapatang-gulang na, at [magiging] kabilang sa mga 

maayos." 

َٰلِِحينَ  اَس فِي ٱلَۡمۡهِد َوَكۡهلٗا َوِمَن ٱلصه  ٤٦ َويُكَل ُِم ٱلنه

47. Nagsabi siya: "O Panginoon ko, paanong magkakaroon 

ako ng isang anak samantalang walang nakasaling sa akin 

na isang lalaki?" Nagsabi ito: "Gayon si Allāh, lumilikha Siya 

ng anumang niloloob Niya. Kapag nagtadhana Siya ng isang 

bagay ay nagsasabi lamang Siya rito na mangyari saka 

mangyayari ito. 

هيَٰ يَُكوُن لِي َولَد  َولَۡم َيۡمَسۡسنِي بََشر ۖۡ   ن
َ
ِ أ قَالَۡت َرب 

ۡمٗرا فَإِنهَما  
َ
ْۚ إَِذا قََضيَٰٓ أ ُ َيخۡلُُق َما يََشآُء قَاَل َكَذَٰلِِك ٱَّلله

 ٤٧ َيُقوُل لَُهۥ ُكن َفَيُكونُ 

48. Magtuturo Siya rito ng Kasulatan, karunungan, Torah, at 

Ebanghelyo. 
ََٰة َوٱلِۡإنِجيَل  ۡوَرى  ٤٨ َويَُعل ُِمُه ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة َوٱلته

49. [Gagawa Siya rito] bilang sugo sa mga anak ni Israel, 

[na magsasabi]: 'Na ako ay naghatid nga sa inyo ng isang 

tanda mula sa Panginoon ninyo; na ako ay lilikha para sa 

inyo mula sa putik ng gaya ng anyo ng ibon, saka iihip rito, 

saka ito ay magiging isang ibon ayon sa pahintulot ni Allāh. 

Magpapagaling ako ng ipinanganak na bulag at ketungin. 

Magbibigay-buhay ako sa mga patay ayon sa pahintulot ni 

Allāh. Magbabalita ako sa inyo ng kinakain ninyo at iniimbak 

ninyo sa mga bahay ninyo. Tunay na sa gayon ay talagang 

may tanda para sa inyo kung kayo ay mga 

mananampalataya. 

ِن   ن ِي قَۡد ِجۡئُتُكم أَـِبيَةٖ م 
َ
َِٰٓءيَل أ َورَُسولًا إِلَيَٰ بَنِٓي إِۡسَر

ۡخلُقُ 
َ
ن ِٓي أ

َ
ب ُِكۡم أ يِۡر    ره يِن َكَهۡيـ َةِ ٱلطه ِ َِن ٱلط  لَُكم م 

ۡكَمَه  
َ
بۡرُِئ ٱلۡأ

ُ
ِۖۡ َوأ ُۢا بِإِۡذِن ٱَّلله نُفُخ فِيهِ َفَيُكوُن َطيَۡر

َ
فَأ

نَب ِئُُكم بَِما  
ُ
ِۖۡ َوأ ۡحِى ٱلَۡمۡوتَيَٰ بِإِۡذِن ٱَّلله

ُ
بۡرََص َوأ

َ
َوٱلۡأ

 ِ َٰل ِخُروَن فِي ُبُيوتُِكۡمْۚ إِنه فِي َذ ُكلُوَن َوَما تَده
ۡ
َك  تَأ

ۡؤِمنِينَ   ٤٩ ٓأَليَٗة لهُكۡم إِن ُكنُتم مُّ

50. [Dumating ako] bilang tagapagpatotoo para sa nauna sa 

akin na Torah at upang magpahintulot ako para sa inyo ng 

ilan sa ipinagbawal sa inyo. Naghatid ako sa inyo ng isang 

tanda mula sa Panginoon ninyo kaya mangilag kayong 

magkasala kay Allāh at tumalima kayo sa akin. 

ِحله لَُكم  
ُ
َٰةِ َولِأ ۡوَرى ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديه ِمَن ٱلته ِ َوُمَصد 

ِن   َِم َعلَۡيُكۡمْۚ وَِجۡئُتُكم أَـِبيَةٖ م  هِذي ُحر  َبۡعَض ٱل
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ ب ُِكۡم فَٱتهُقواْ ٱَّلله  ٥٠ ره
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51. Tunay na si Allāh ay Panginoon ko at Panginoon ninyo 

kaya sumamba kayo sa Kanya. Ito ay landasing tuwid.'" 
َ َرب ِي َوَربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوُهْۚ َهََٰذا ِصَرَٰط    إِنه ٱَّلله

ۡسَتقِيم    ٥١ مُّ

52. Ngunit noong nakadama si Jesus mula sa kanila ng 

kawalang-pananampalataya ay nagsabi siya: "Sino ang mga 

tagaadya ko tungo kay Allāh?" Nagsabi ang mga disipulo: 

"Kami ay ang mga tagaadya ni Allāh; sumampalataya kami 

kay Allāh, at sumaksi ka na kami ay mga tagapagpasakop 

[kay Allāh]. 

َحسه ِعيَسيَٰ ِمۡنُهُم ٱلُۡكفۡ 
َ
آ أ َر قَاَل َمۡن  ۞فَلَمه

  ِ نَصاُر ٱَّلله
َ
ِۖۡ قَاَل ٱلۡحََوارِيُّوَن َنحُۡن أ نَصارِٓي إِلَي ٱَّلله

َ
أ

نها ُمۡسلُِمونَ 
َ
ِ َوٱۡشَهۡد بِأ  ٥٢ َءاَمنها بِٱَّلله

53. Panginoon namin, sumampalataya kami sa pinababa Mo 

at sumunod kami sa sugo kaya isulat Mo kami kasama sa 

mga tagasaksi." 

نَزلَۡت َوٱتهَبۡعَنا ٱلرهُسوَل فَٱۡكُتبَۡنا َمَع  
َ
َربهَنآ َءاَمنها بَِمآ أ

َِٰهِدينَ   ٥٣ ٱلشه

54. Nanlansi sila at nanlansi si Allāh, ngunit Si Allāh ay ang 

pinakamabuti sa mga tagalansi. 
ُ َخيُۡر   ۖۡ َوٱَّلله ُ  ٥٤ ٱلَۡمَِٰكرِينَ َوَمَكُرواْ َوَمَكَر ٱَّلله

55. [Banggitin] noong nagsabi si Allāh: "O Jesus, tunay na 

Ako ay hahango sa iyo, mag-aangat sa iyo tungo sa Akin, 

magdadalisay sa iyo laban sa mga tumangging 

sumampalataya, at gagawa sa mga sumunod sa iyo na higit 

sa mga tumangging sumampalataya hanggang sa Araw ng 

Pagbangon. Pagkatapos tungo sa Akin ang babalikan ninyo, 

saka hahatol Ako sa pagitan ninyo sa anumang dati kayo 

hinggil doon ay nagkakaiba-iba. 

ُ َيَٰعِيَسيَٰٓ إِن ِي ُمَتَوف ِيَك َوَرافُِعَك إِلَيه   إِۡذ قَاَل ٱَّلله
ُِركَ  هِذيَن ٱتهَبُعوَك  َوُمَطه  هِذيَن َكَفُرواْ وََجاِعُل ٱل  ِمَن ٱل

هِذيَن َكَفُرٓواْ إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِِۖ ُثمه إِلَيه   فَۡوَق ٱل
ۡحُكُم بَيَۡنُكۡم فِيَما ُكنُتۡم فِيهِ  

َ
َمرِۡجُعُكۡم فَأ

 ٥٥ َتخَۡتلُِفونَ 

56. Ngunit tungkol sa mga tumangging sumampalataya, 

pagdurusahin Ko sila ng isang pagdurusang matindi sa 

Mundo at Kabilang-buhay, at walang ukol sa kanila na 

anumang mga tagapag-adya." 

ُبُهۡم َعَذاٗبا َشِديٗدا فِي   ِ َعذ 
ُ
هِذيَن َكَفُرواْ فَأ ا ٱل مه

َ
فَأ

ِن  ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوَما لَُهم م  َِٰصِرينَ ٱلدُّ  ٥٦ نه

57. Hinggil sa mga sumampalataya at gumawa ng mga 

maayos, maglulubus-lubos Siya sa kanila ng mga pabuya sa 

kanila. Si Allāh ay hindi umiibig sa mga tagalabag sa 

katarungan. 

َٰلَِحَِٰت َفُيَوف ِيهِ  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱل مه
َ
ۡم  َوأ

َٰلِِمينَ  ُ لَا ُيحِبُّ ٱلظه ُجورَُهۡمُۗ َوٱَّلله
ُ
 ٥٧ أ

58. Iyon ay binibigkas Namin sa iyo mula sa mga tanda at 

mga paalaalang marunong. 
ِۡكرِ ٱلۡحَِكيمِ  َٰلَِك َنۡتلُوُه َعلَۡيَك ِمَن ٱٓأۡلَيَِٰت َوٱلذ   ٥٨ َذ

59. Tunay na ang paghahalintulad kay Jesus sa ganang kay 

Allāh ay gaya ng paghahalintulad kay Adan; lumikha Siya 

rito mula sa alabok, pagkatapos nagsabi Siya rito na 

mangyari saka mangyayari ito. 

ۖۡ َخلََقُهۥ ِمن   ِ َكَمَثِل َءاَدَم إِنه َمَثَل ِعيَسيَٰ ِعنَد ٱَّلله
 ٥٩ تَُراٖب ُثمه قَاَل لَُهۥ ُكن َفَيُكونُ 
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60. Ang katotohanan ay mula sa Panginoon mo kaya huwag 

kang maging kabilang sa mga nag-aalangan. 
َِن ٱلُۡمۡمتَِرينَ  ب َِك فَلَا تَُكن م   ٦٠ ٱلۡحَقُّ ِمن ره

61. Kaya ang sinumang nangatwiran sa iyo hinggil sa kanya 

nang matapos na may dumating sa iyo na kaalaman ay 

magsabi ka: "Halikayo, magsitawag tayo sa mga anak namin 

at mga anak ninyo, mga kababaihan namin at mga 

kababaihan ninyo, at mga sarili namin at mga sarili ninyo. 

Pagkatapos maalab na manalangin tayo saka manawagan 

tayo ng sumpa ni Allāh sa mga sinungaling." 

َك فِيهِ ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱلۡعِلِۡم َفُقۡل   َفَمۡن َحآجه
ۡبَنآَءُكۡم َونَِسآَءنَا َونَِسآَءُكۡم  

َ
ۡبَنآَءنَا َوأ

َ
َتَعالَۡواْ نَۡدُع أ

  ِ نُفَسُكۡم ُثمه نَبَۡتِهۡل َفَنۡجَعل لهۡعَنَت ٱَّلله
َ
نُفَسَنا َوأ

َ
َوأ

َِٰذبِي   ٦١ نَ عَلَى ٱلَۡك

62. Tunay na ito ay talagang ang kasaysayang totoo. 

Walang anumang diyos kundi si Allāh. Tunay na si Allāh ay 

talagang ang Makapangyarihan, ang Marunong. 

ْۚ َوِإنه   ُ ها ٱَّلله ٍَٰه إِل ْۚ َوَما ِمۡن إَِل إِنه َهََٰذا لَُهَو ٱلَۡقَصُص ٱلۡحَقُّ
َ لَهُ   ٦٢ َو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ ٱَّلله

63. Kaya kung tumalikod sila, tunay na si Allāh ay Maalam 

sa mga tagagulo. 
ُۢ بِٱلُۡمۡفِسِدينَ  َ َعلِيُم هۡواْ فَإِنه ٱَّلله  ٦٣ فَإِن تََول

64. Sabihin mo: "O mga May Kasulatan, halikayo sa isang 

salitang magkatulad sa pagitan namin at ninyo: na hindi tayo 

sasamba kundi kay Allāh, hindi tayo magtatambal sa Kanya 

ng anuman, at hindi gagawa ang iba sa atin sa iba bilang 

mga panginoon bukod pa kay Allāh." Ngunit kung tumalikod 

sila ay sabihin ninyo: "Sumaksi kayo na kami ay mga 

Muslim." 

ِۭ بَيَۡنَنا   ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب َتَعالَۡواْ إِلَيَٰ َكلَِمةٖ َسَوآء
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

ا َولَا   َ َولَا نُۡشرَِك بِهِۦ َشۡيـ ٗ ها ٱَّلله ها َنۡعُبَد إِل ل
َ
َوبَۡيَنُكۡم أ

هۡواْ   ِْۚ فَإِن تََول ِن ُدوِن ٱَّلله ۡربَاٗبا م 
َ
َيتهِخَذ َبۡعُضَنا َبۡعًضا أ

نها ُمۡسلُِمونَ َفُقولُواْ ٱۡشَهُدو
َ
 ٦٤ اْ بِأ

65. O mga May Kasulatan, bakit kayo nakikipagkatwiran 

hinggil kay Abraham samantalang hindi pinababa ang Torah 

at ang Ebanghelyo kundi nang matapos niya? Kaya hindi ba 

kayo nakapag-uunawa? 

ونَ  ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم ُتحَآجُّ
َ
أ نزِلَِت   َيَٰٓ

ُ
فِٓي إِبَۡرَٰهِيَم َوَمآ أ

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
ۦْٓۚ أ ِ ها ِمنُۢ َبۡعِده َُٰة َوٱلِۡإنِجيُل إِل ۡوَرى  ٦٥ ٱلته

66. Kayo itong nakikipagkatwiran hinggil sa mayroon kayo 

ritong kaalaman kaya bakit kayo nakikipagkatwiran hinggil 

sa wala kayo ritong kaalaman? Si Allāh ay nakaaalam at 

kayo ay hindi nakaaalam. 

ُؤلَآِء َحََٰجۡجُتۡم فِيَما لَُكم بِهِۦ ِعلۡم  فَلَِم   نُتۡم َهَٰٓ
َ
أ َهَٰٓ

ُ َيۡعلَُم   وَن فِيَما لَيَۡس لَُكم بِهِۦ ِعلۡم ْۚ َوٱَّلله ُتحَآجُّ
نُتۡم لَا َتۡعلَُمونَ 

َ
 ٦٦ َوأ

67. Hindi nangyaring si Abraham ay isang Hudyo ni isang 

Kristiyano, subalit siya noon ay isang makatotoong Muslim 

at hindi siya naging kabilang sa mga tagapagtambal [kay 

Allāh]. 

ا َوَلَِٰكن َكاَن   َما َكاَن إِبَۡرَٰهِيُم َيُهوِدي ٗا َولَا نَۡصَرانِي ٗ
ۡسلِٗما َوَما َكاَن ِمَن ٱ  ٦٧ لُۡمۡشِركِينَ َحنِيٗفا مُّ

68. Tunay na ang pinakamalapit sa mga tao kay Abraham 

ay talagang ang mga sumunod sa kanya, ang Propetang ito, 

at ang mga sumampalataya. Si Allāh ay ang Katangkilik ng 

mga mananampalataya. 

هِذيَن  اِس بِإِبَۡرَٰهِيَم لَل ۡولَي ٱلنه
َ
ِبيُّ  إِنه أ ٱتهَبُعوُه َوَهََٰذا ٱلنه

ُ َولِيُّ ٱلُۡمۡؤمِنِينَ  ُْۗ َوٱَّلله هِذيَن َءاَمُنوا  ٦٨ َوٱل
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69. Inasam ng isang pangkatin kabilang sa mga May 

Kasulatan na kung sana ay nagpapaligaw sila sa inyo, 

ngunit hindi sila nagpapaligaw kundi sa mga sarili nila ngunit 

hindi sila nakararamdam. 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب لَۡو يُِضلُّونَُكۡم َوَما  
َ
ِۡن أ آئَِفة  م  َودهت طه

نُفَسُهۡم َوَما يَۡشُعُرونَ 
َ
هٓا أ  ٦٩ يُِضلُّوَن إِل

70. O mga May Kasulatan, bakit kayo tumatangging 

sumampalataya sa mga tanda ni Allāh samantalang kayo ay 

nakasasaksi. 

نُتۡم  
َ
ِ َوأ ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

َ
أ َيَٰٓ

 ٧٠ تَۡشَهُدونَ 

71. O mga May Kasulatan, bakit kayo naglalahok sa 

katotohanan ng kabulaanan at nagtatago kayo ng 

katotohanan samantalang kayo ay nakaaalam? 

ۡهَل ٱلِۡكَتَٰ 
َ
أ ِب لَِم تَلۡبُِسوَن ٱلۡحَقه بِٱلَۡبَِٰطِل  َيَٰٓ

نُتۡم َتۡعلَُمونَ 
َ
 ٧١ َوتَۡكُتُموَن ٱلۡحَقه َوأ

72. Nagsabi ang isang pangkatin kabilang sa mga May 

Kasulatan: "Sumampalataya kayo sa pinababa sa mga 

sumampalataya sa simula ng maghapon at tumanggi 

kayong sumampalataya sa katapusan niyon, nang sa gayon 

sila ay babalik [sa dati]. 

نزَِل  
ُ
هِذٓي أ ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب َءاِمُنواْ بِٱل

َ
ِۡن أ آئَِفة  م  َوَقالَت طه

َهارِ َوٱۡكُفُرٓواْ َءاِخَرُهۥ   هِذيَن َءاَمُنواْ وَۡجَه ٱلنه عَلَى ٱل
 ٧٢ لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ 

73. Huwag kayong maniwala maliban sa sinumang sumunod 

sa relihiyon ninyo." Sabihin mo: "Tunay na ang patnubay ay 

ang patnubay ni Allāh. [May pangamba ba] na magbigay sa 

isa ng tulad ng ibinigay sa inyo o makikipagkatwiran sila sa 

inyo sa piling ng Panginoon ninyo?" Sabihin mo: "Tunay na 

ang kabutihang-loob ay nasa kamay ni Allāh; nagbibigay 

Siya nito sa sinumang niloloob Niya. Si Allāh ay Malawak, 

Maalam." 

ها لَِمن تَبَِع دِيَنُكۡم قُۡل إِنه ٱلُۡهَدىَٰ   َولَا تُۡؤِمُنٓواْ إِل
ِثۡ  َحد  م 

َ
ن يُۡؤتَيَٰٓ أ

َ
ِ أ وُكۡم  ُهَدى ٱَّلله ۡو ُيحَآجُّ

َ
وتِيُتۡم أ

ُ
َل َمآ أ

ِ يُۡؤتِيهِ َمن   ِعنَد َرب ُِكۡمُۗ قُۡل إِنه ٱلَۡفۡضَل بَِيِد ٱَّلله
ُ َوَِٰسٌع َعلِيم   ُۗ َوٱَّلله  ٧٣ يََشآُء

74. Nagtatangi Siya sa awa Niya sa sinumang niloloob Niya. 

Si Allāh ay may kabutihang-loob na sukdulan. 
ُ ُذو ٱلَۡفۡضِل  َيخۡتَ  ُۗ َوٱَّلله صُّ بَِرۡحمَتِهِۦ َمن يََشآُء

 ٧٤ ٱلَۡعِظيمِ 

75. Kabilang sa mga May Kasulatan ang kung magtitiwala 

ka sa kanya ng isang bunton [na salapi] ay magsasauli siya 

nito sa iyo. Kabilang sa kanila ang kung magtitiwala ka sa 

kanya ng isang dīnār ay hindi siya magsasauli nito sa iyo 

malibang hindi ka tumigil sa kanya na naniningil. Iyon ay 

dahil sila ay nagsabi: "Wala sa aming kasalanan kaugnay sa 

mga iliterato." Nagsasabi sila hinggil kay Allāh ng 

kasinungalingan samantalang sila ay nakaaalam. 

ۦٓ   ِ ِه َمۡنُه بِقِنَطارٖ يَُؤد 
ۡ
ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب َمۡن إِن تَأ

َ
۞َوِمۡن أ

ها   ۦٓ إِلَۡيَك إِل ِ ِه ها يَُؤد  َمۡنُه بِِديَنارٖ ل
ۡ
ۡن إِن تَأ إِلَۡيَك َوِمۡنُهم مه

نهُهۡم قَالُواْ لَيَۡس َعلَۡيَنا 
َ
َٰلَِك بِأ ُۗ َذ َما ُدۡمَت َعلَۡيهِ قَآئِٗما

ِي ِـَۧن  م 
ُ
ِ ٱلَۡكِذَب وَُهۡم  فِي ٱلۡأ َسبِيل  َويَُقولُوَن عَلَى ٱَّلله

 ٧٥ َيۡعلَُمونَ 
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76. Bagkus ang sinumang magpatupad sa kasunduan sa 

kanya at nangilag magkasala sapagkat tunay na si Allāh ay 

umiibig sa mga tagapangilag magkasala. 

ۡوفَيَٰ بَِعۡهِدهِۦ َوٱته 
َ
ِۚ َمۡن أ َ ُيحِبُّ  بَلَىَٰ َقىَٰ فَإِنه ٱَّلله
 ٧٦ ٱلُۡمتهقِينَ 

77. Tunay na ang mga nagpapalit sa kasunduan kay Allāh at 

mga sinumpaan nila sa kaunting halaga, ang mga iyon ay 

walang bahagi ukol sa kanila sa Kabilang-buhay. Hindi 

makikipag-usap sa kanila si Allāh, hindi Siya titingin sa 

kanila sa Araw ng Pagbangon, at hindi Siya magdadalisay 

sa kanila. Ukol sa kanila ay isang pagdurusang masakit. 

يَۡمَٰنِِهۡم َثَمٗنا قَلِيلًا 
َ
ِ َوأ هِذيَن يَۡشتَُروَن بَِعۡهِد ٱَّلله إِنه ٱل

ْوَلَٰٓئَِك لَا َخَلََٰق لَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ وَ 
ُ
ُ َولَا  أ لَا يُكَل ُِمُهُم ٱَّلله

ِيِهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب   يَنُظُر إِلَۡيِهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ َولَا يَُزك 
لِيم  

َ
 ٧٧ أ

78. Tunay na kabilang sa kanila ay talagang isang pangkat 

na pumipilipit ng mga dila nila sa [pagbigkas ng] kasulatan 

upang mag-akala kayong iyon ay mula sa Kasulatan 

samantalang iyon ay hindi bahagi ng Kasulatan, na 

nagsasabing iyon ay mula sa ganang kay Allāh samantalang 

iyon ay hindi mula sa ganang kay Allāh, at na nagsasabi 

hinggil kay Allāh ng kasinungalingan samantalang sila ay 

nakaaalam. 

لِۡسنَتَُهم بِٱلِۡكَتَِٰب  
َ
َوِإنه ِمۡنُهۡم لََفرِيٗقا يَلۡوُۥَن أ

لَِتۡحَسُبوُه ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب َوَما ُهَو ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب َويَُقولُوَن  
ِۖۡ َويَُقولُوَن عَلَى   ِ َوَما ُهَو ِمۡن ِعنِد ٱَّلله ُهَو ِمۡن ِعنِد ٱَّلله

ِ ٱلَۡكِذَب وَُهۡم َيعۡ   ٧٨ لَُمونَ ٱَّلله

79. Hindi naging ukol sa isang tao na magbigay rito si Allāh 

ng kasulatan, kapamahalaan, at pagkapropeta, pagkatapos 

magsabi ito sa mga tao: "Kayo ay maging mga mananamba 

para sa akin bukod pa kay Allāh," bagkus, "Kayo ay maging 

mga paham dahil kayo noon ay nagtuturo ng kasulatan at 

dahil kayo noon ay nag-aaral;" 

ُ ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحُۡكَم   ن يُۡؤتَِيُه ٱَّلله
َ
َما َكاَن لِبََشٍر أ

ُبوهَة ُثمه َيُقوَل لِلنهاِس ُكونُواْ ِعَباٗدا ل ِي ِمن ُدوِن   َوٱلنُّ
َٰنِي ِـَۧن بَِما  ِ َوَلَِٰكن ُكونُواْ َربه ُكنُتۡم ُتَعل ُِموَن  ٱَّلله

 ٧٩ ٱلِۡكَتََٰب َوبَِما ُكنُتۡم تَۡدرُُسونَ 

80. ni mag-uutos ito sa inyo na gumawa kayo sa mga anghel 

at mga propeta bilang mga panginoon. Nag-uutos ba ito sa 

inyo ng kawalang-pananampalataya matapos noong kayo ay 

naging mga Muslim? 

 َ ْۚ َول ۡربَابًا
َ
بِي ِـَۧن أ ن َتتهِخُذواْ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة َوٱلنه

َ
ُمَرُكۡم أ

ۡ
ا يَأ

ۡسلُِمونَ  نُتم مُّ
َ
ُمُرُكم بِٱلُۡكۡفرِ َبۡعَد إِۡذ أ

ۡ
يَأ

َ
 ٨٠ أ

81. [Banggitin] noong gumawa si Allāh ng kasunduan sa 

mga propeta, [na nagsasaad]: "Talagang ang anumang 

ibinigay Ko sa inyo na kasulatan at karunungan, pagkatapos 

may dumating sa inyo na isang Sugo na tagapagpatotoo sa 

taglay ninyo, ay talagang sasampalataya nga kayo rito at 

talagang mag-aadya nga kayo rito." Nagsabi Siya: "Kumilala 

ba kayo at tumanggap ba kayo kaugnay roon sa kasunduan 

sa Akin?" Nagsabi sila: "Kumilala kami." Nagsabi Siya: 

"Kaya sumaksi kayo, at Ako ay kasama sa inyo kabilang sa 

mga tagasaksi." 

ِن   بِي ِـَۧن لََمآ َءاتَيُۡتُكم م  ُ ِميَثََٰق ٱلنه َخَذ ٱَّلله
َ
َوِإۡذ أ

ق  ل َِما  كَِتَٰٖب وَِحۡكَمةٖ ُثمه َجآَءُكۡم رَ  ِ َصد  ُسول  مُّ
قَۡرۡرُتۡم  

َ
ۚۥْ قَاَل َءأ َمَعُكۡم لَُتۡؤِمنُنه بِهِۦ َولََتنُصُرنهُه

ْۚ قَاَل   قَۡرۡرنَا
َ
َٰلُِكۡم إِۡصِريِۖ قَالُٓواْ أ َخۡذُتۡم عَلَىَٰ َذ

َ
َوأ

َِٰهِدينَ  َِن ٱلشه نَا۠ َمَعُكم م 
َ
 ٨١ فَٱۡشَهُدواْ َوأ
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82. Kaya ang sinumang tumalikod matapos niyon, ang mga 

iyon ay ang mga suwail. 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 

ُ
َٰلَِك فَأ هيَٰ َبۡعَد َذ  ٨٢ َفَمن تََول

83. Kaya ba sa iba pa sa relihiyon ni Allāh naghahangad sila 

samantalang sa Kanya nagpasakop ang sinumang nasa 

mga langit at lupa sa pagkukusang-loob at pagkasuklam at 

sa Kanya sila pababalikin? 

َِٰت   َمََٰو ۡسلََم َمن فِي ٱلسه
َ
ۥٓ أ ِ َيۡبُغوَن َولَُه َفَغيَۡر دِيِن ٱَّلله

َ
أ

ۡرِض َطوٗۡعا َوَكۡرٗها َوِإلَۡيهِ يُرَۡجُعونَ 
َ
 ٨٣ َوٱلۡأ

84. Sabihin mo: "Sumampalataya kami kay Allāh, sa 

anumang pinababa sa amin, at sa anumang pinababa kina 

Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, sa mga lipi, sa anumang 

ibinigay kina Moises at Jesus, at sa mga propeta mula sa 

Panginoon nila. Hindi kami nagtatangi-tangi sa isa sa kanila 

at kami sa Kanya ay mga tagapagpasakop." 

نزَِل عَلَىَٰٓ إِبَۡرَٰهِيَم  قُۡل َءا
ُ
نزَِل َعلَۡيَنا َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ َمنها بِٱَّلله

وتَِي  
ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب َوٱلۡأ

ُِق َبيَۡن   ب ِِهۡم لَا ُنَفر  بِيُّوَن ِمن ره ُموَسيَٰ وَِعيَسيَٰ َوٱلنه
ِۡنُهۡم َوَنحُۡن لَُهۥ ُمۡسلِمُ  َحٖد م 

َ
 ٨٤ ونَ أ

85. Ang sinumang naghahangad ng iba pa sa Islām bilang 

relihiyon ay hindi ito matatanggap mula sa kanya at siya sa 

Kabilang-buhay ay kabilang sa mga malulugi. 

َوَمن يَبَۡتِغ َغيَۡر ٱلۡإِۡسَلَِٰم دِيٗنا فَلَن ُيۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو فِي  
 ٨٥ َن ٱلَۡخَِٰسِرينَ ٱٓأۡلِخَرةِ مِ 

86. Papaanong magpapatnubay si Allāh sa mga taong 

tumangging sumampalataya matapos ng pagsampalataya 

nila at sumaksi na ang Sugo ay totoo at dumating sa kanila 

ang mga malinaw na patunay? Si Allāh ay hindi 

nagpapatnubay sa mga taong tagalabag sa katarungan. 

ُ قَۡوٗما َكَفُرواْ َبۡعَد إِيَمَٰنِِهۡم وََشِهُدٓواْ   َكۡيَف َيۡهِدي ٱَّلله
ُ لَا َيۡهِدي   نه ٱلرهُسوَل َحق   وََجآَءُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰتْۚ َوٱَّلله

َ
أ

َٰلِِمينَ   ٨٦ ٱلَۡقوَۡم ٱلظه

87. Ang mga iyon, ang ganti sa kanila ay na sa kanila ang 

sumpa ni Allāh, ng mga anghel, at ng mga tao nang 

magkakasama, 

ِ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ   نه َعلَۡيِهۡم لَۡعَنَة ٱَّلله
َ
ْوَلَٰٓئَِك َجَزآؤُُهۡم أ

ُ
أ

ۡجمَعِينَ 
َ
اِس أ  ٨٧ َوٱلنه

88. bilang mga mananatili roon. Hindi pagagaanin sa kanila 

ang pagdurusa ni sila ay palulugitan, 
ُف َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاُب َولَا ُهۡم   َخَٰلِِديَن فِيَها لَا ُيخَفه

 ٨٨ يُنَظُرونَ 

89. maliban sa mga nagbalik-loob nang matapos niyon at 

nagsaayos sapagkat tunay na si Allāh ay Mapagpatawad, 

Maawain. 

 َٰ هِذيَن تَابُواْ ِمنُۢ َبۡعِد َذ ها ٱل َ  إِل ۡصلَُحواْ فَإِنه ٱَّلله
َ
لَِك َوأ

 ٨٩ َغُفور  رهِحيمٌ 

90. Tunay na ang mga tumangging sumampalataya 

matapos ng pananampalataya nila, pagkatapos nadagdagan 

sila ng kawalang-pananampalataya, ay hindi tatanggapin 

ang pagbabalik-loob nila. Ang mga iyon ay ang mga 

naliligaw. 

هِذيَن َكَفُرواْ َبۡعَد إِيَمَٰنِِهۡم ُثمه ٱۡزَداُدواْ ُكۡفٗرا   إِنه ٱل
ُّونَ  آل ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلضه

ُ
 ٩٠ لهن ُتۡقَبَل تَۡوبَُتُهۡم َوأ



 

Ali ‘Imran 

 

56 

 

 آل عمران 

91. Tunay na ang mga tumangging sumampalataya at 

namatay samantalang sila ay mga tagatangging 

sumampalataya ay hindi tatanggapin mula sa isa sa kanila 

ang kasukat ng Mundo na ginto at kahit pa man ipantubos 

niya ito. Ang mga iyon ay may ukol sa kanila na isang 

pagdurusang masakit at walang ukol sa kanila na anumang 

mga tagapag-adya. 

هِذيَن َكَفرُ  ار  فَلَن ُيۡقَبَل ِمۡن  إِنه ٱل واْ َوَماتُواْ وَُهۡم ُكفه
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ۦُٓۗ أ ۡرِض َذَهٗبا َولَوِ ٱۡفَتَدىَٰ بِهِ

َ
ِۡلُء ٱلۡأ َحِدهِم م 

َ
أ

َِٰصِرينَ  ِن نه لِيم  َوَما لَُهم م 
َ
 ٩١ لَُهۡم َعَذاٌب أ

92. Hindi kayo magtatamo ng pagpapakabuti hanggang sa 

gumugol kayo mula sa naiibigan ninyo. Ang ginugugol ninyo 

na anuman, tunay na si Allāh rito ay Maalam. 

ا ُتحِبُّوَنْۚ َوَما تُنفُِقواْ ِمن   لَن َتَنالُواْ ٱلۡبِره َحتهيَٰ تُنفُِقواْ ِممه
َ بِهِۦ َعلِيم    ٩٢ َشۡيٖء فَإِنه ٱَّلله

93. Ang lahat ng pagkain noon ay ipinahintulot para sa mga 

anak ni Israel maliban sa ipinagbawal ni Israel sa sarili nito 

bago pa ibinaba ang Torah. Sabihin mo: "Maglahad kayo ng 

Torah saka bumigkas kayo nito kung kayo ay mga tapat." 

ها َما َحره  َِٰٓءيَل إِل ا ل َِبنِٓي إِۡسَر
َعاِم َكاَن ِحل ٗ َم  ۞ُكلُّ ٱلطه

ْۚ قُۡل   َُٰة ۡوَرى َل ٱلته ن ُتنَزه
َ
َِٰٓءيُل عَلَىَٰ َنۡفِسهِۦ ِمن َقۡبِل أ إِۡسَر

َٰةِ فَٱتۡلُوَهآ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ  ۡوَرى تُواْ بِٱلته
ۡ
 ٩٣ فَأ

94. Kaya ang sinumang gumawa-gawa laban kay Allāh ng 

kasinungalingan nang matapos niyon, ang mga iyon ay ang 

mga tagalabag sa katarungan. 

َٰلَِك   ِ ٱلَۡكِذَب ِمنُۢ َبۡعِد َذ َفَمِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله
َٰلُِمونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه

ُ
 ٩٤ فَأ

95. Sabihin mo: "Nagtotoo si Allāh kaya sundin ninyo ang 

kapaniwalaan ni Abraham bilang makatotoo at hindi siya 

noon kabilang sa mga tagapagtambal [kay Allāh]." 

ُۗ فَٱتهبُِعواْ ِملهَة إِبَۡرَٰهِيَم َحنِيٗفاۖۡ َوَما كَاَن   ُ قُۡل َصَدَق ٱَّلله
 ٩٥ ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

96. Tunay na ang unang Bahay [sambahan] na itinalaga 

para sa mga tao ay talagang ang nasa Bakkah bilang 

pinagpala at patnubay para sa mga nilalang. 

َة ُمَبارَٗكا وَُهٗدى   هِذي بَِبكه َل َبۡيٖت وُِضَع لِلنهاِس لَل وه
َ
إِنه أ

 ٩٦ ل ِلَۡعَٰلَِمينَ 

97. Dito ay may mga tandang malinaw [gaya ng] 

Pinagtayuan ni Abraham. Ang sinumang pumasok dito ay 

magiging matiwasay. Sa kay Allāh tungkulin ng mga tao ang 

pagsagawa ng ḥajj sa Bahay: ng sinumang nakayang 

[magkaroon] papunta roon ng isang daan. Ang sinumang 

tumangging sumasampalataya, tunay na si Allāh ay Walang-

pangangailangan sa mga Nilalalang. 

َقامُ  إِبَۡرَٰهِيَمۖۡ َوَمن َدَخلَُهۥ َكاَن   فِيهِ َءاَيَُٰتُۢ َبي َِنَٰت  مه
اِس ِحجُّ ٱلَۡبۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع إِلَۡيهِ   ِ عَلَى ٱلنه ُۗ َوَّلِله َءاِمٗنا

َ َغنِيٌّ َعِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٩٧ َسبِيلٗاْۚ َوَمن َكَفَر فَإِنه ٱَّلله

98. Sabihin mo: "O mga May Kasulatan, bakit kayo 

tumatangging sumampalataya sa mga tanda ni Allāh 

samantalang si Allāh ay Saksi sa anumang ginagawa 

ninyo?" 

  ُ ِ َوٱَّلله ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

 ٩٨ َشِهيٌد عَلَىَٰ َما َتۡعَملُونَ 
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99. Sabihin mo: "O mga May Kasulatan, bakit kayo 

sumasagabal sa landas ni Allāh sa sinumang 

sumampalataya, na naghahangad kayo rito ng isang 

kabaluktutan, samantalang kayo ay mga saksi. Si Allāh ay 

hindi nalilingat sa anumang ginagawa ninyo." 

ِ َمۡن   وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَُصدُّ
َ
أ قُۡل َيَٰٓ
ُ بَِغَٰفٍِل  َءاَمَن تَ  ُۗ َوَما ٱَّلله نُتۡم ُشَهَدآُء

َ
ۡبُغوَنَها ِعوَٗجا َوأ

ا َتۡعَملُونَ   ٩٩ َعمه

100. O mga sumampalataya, kung tatalima kayo sa isang 

pangkat kabilang sa mga binigyan ng kasulatan ay 

magsasauli sila sa inyo, matapos ng pagsampalataya ninyo, 

sa pagiging mga tagatangging sumampalataya. 

هِذيَن   َِن ٱل هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن تُِطيُعواْ فَرِيٗقا م  َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب يَُردُّوُكم َبۡعَد إِيَمَٰنُِكۡم َكَٰفِرِينَ 
ُ
 ١٠٠ أ

101. Papaano kayong tumatangging sumampalataya 

samantalang kayo ay binibigkasan ng mga tanda ni Allāh at 

nasa inyo ang Sugo Niya? Ang sinumang nangungunyapit 

kay Allāh ay napatnubayan nga sa isang landasing tuwid. 

  ِ نُتۡم ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡم َءاَيَُٰت ٱَّلله
َ
َوَكۡيَف تَۡكُفُروَن َوأ

ِ فَ  ۗۥُ َوَمن َيۡعَتِصم بِٱَّلله َقۡد ُهِدَي إِلَيَٰ  َوفِيُكۡم رَُسولُُه
ۡسَتقِيمٖ   ١٠١ ِصَرَٰٖط مُّ

102. O mga sumampalataya, mangilag kayong magkasala 

kay Allāh nang totoong pangingilag magkasala sa Kanya, at 

huwag nga kayong mamamatay malibang habang kayo ay 

mga Muslim. 

هِذيَن  َها ٱل يُّ
َ
أ َ َحقه ُتَقاتِهِۦ َولَا  َيَٰٓ َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله

ۡسلُِمونَ  نُتم مُّ
َ
ها َوأ  ١٠٢ َتُموُتنه إِل

103. Mangunyapit kayo sa lubid ni Allāh sa kalahatan at 

huwag kayong magkahati-hati. Umalaala kayo sa biyaya ni 

Allāh sa inyo yayamang kayo noon ay magkakaaway at 

nagbuklod Siya sa pagitan ng mga puso ninyo kaya kayo 

dahil sa biyaya Niya ay naging magkakapatid. Kayo noon ay 

nasa isang bingit ng isang hukay ng Apoy ngunit sumagip 

siya sa inyo mula roon. Gayon naglilinaw si Allāh para sa 

inyo ng mga tanda Niya nang sa gayon kayo ay 

mapapatnubayan. 

ْْۚ َوٱۡذُكُرواْ   قُوا ِ َجمِيٗعا َولَا َتَفره َوٱۡعَتِصُمواْ ِبحَۡبِل ٱَّلله
لهَف َبيَۡن 

َ
ۡعَداٗٓء فَأ

َ
ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ ُكنُتۡم أ نِۡعَمَت ٱَّلله

َٰٗنا َوُكنُتۡم عَلَىَٰ َشَفا   ۦٓ إِۡخَو ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِ
َ
قُلُوبُِكۡم فَأ

ُ  ُحفۡ  ُۗ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله ِنَۡها نَقَذُكم م 
َ
ارِ فَأ َِن ٱلنه َرةٖ م 

 ١٠٣ لَُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ لََعلهُكۡم َتۡهَتُدونَ 

104. Magkaroon kabilang sa inyo ng kalipunang nag-

aanyaya sa mabuti, nag-uutos sa nakabubuti, at sumasaway 

sa nakasasama. Ang mga iyon ay ang mga matagumpay. 

ُمُروَن  
ۡ
ة  يَۡدُعوَن إِلَي ٱلۡخَيِۡر َويَأ مه

ُ
ِنُكۡم أ َولَۡتُكن م 

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
بِٱلَۡمۡعُروِف َويَۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِِۚ َوأ

 ١٠٤ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

105. Huwag kayong maging gaya ng mga nagkahati-hati at 

nagkaiba-iba nang matapos na dumating sa kanila ang mga 

malinaw na patunay. Ang mga iyon ay may ukol sa kanila na 

isang pagdurusang sukdulan. 

قُواْ َوٱۡخَتلَُفواْ ِمنُۢ َبۡعِد َما   هِذيَن َتَفره َولَا تَُكونُواْ َكٱل
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاٌب َعِظيم  

ُ
 ١٠٥ َجآَءُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰتْۚ َوأ
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106. Sa Araw na may mamumuting mga mukha at 

mangingitim na mga mukha. Kaya tungkol sa mangingitim 

ang mga mukha nila, [tatanungin sila]: "Tumanggi ba kayong 

sumampalataya matapos ng pagsampalataya ninyo? Kaya 

lasapin ninyo ang pagdurusa dahil kayo noon ay 

tumatangging sumampalataya." 

هِذيَن ٱۡسَودهۡت   ا ٱل مه
َ
يَۡوَم تَبَۡيضُّ وُُجوه  َوتَۡسَودُّ وُُجوه ْۚ فَأ

َكَفۡرتُم َبۡعَد إِيَمَٰنُِكۡم فَُذوقُواْ ٱلَۡعَذاَب  
َ
وُُجوُهُهۡم أ

 ١٠٦ بَِما ُكنُتۡم تَۡكُفُرونَ 

107. Tungkol naman sa mamumuti ang mga mukha nila, sa 

awa ni Allāh sila ay dito mga mananatili. 
ِۖۡ ُهۡم فِيَها   ۡت وُُجوُهُهۡم فَِفى َرۡحمَةِ ٱَّلله هِذيَن ٱۡبَيضه ا ٱل مه

َ
َوأ

 ١٠٧ َخَٰلُِدونَ 

108. Iyon ay ang mga tanda ni Allāh; binibigkas ang mga ito 

sa iyo sa katotohanan. Hindi si Allāh nagnanais ng paglabag 

sa katarungan para sa mga nilalang. 

ُ يُرِيُد   ِۗ َوَما ٱَّلله ِ ِ َنۡتلُوَها َعلَۡيَك بِٱلۡحَق  تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱَّلله
 ١٠٨ ُظلۡٗما ل ِلَۡعَٰلَِمينَ 

109. Sa kay Allāh ang anumang nasa mga langit at ang 

anumang nasa lupa. Tungo kay Allāh pababalikin ang mga 

usapin. 

ِ تُرَۡجُع   ۡرِضِۚ َوِإلَي ٱَّلله
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

ُمورُ 
ُ
 ١٠٩ ٱلۡأ

110. Kayo ay pinakamabuting kalipunang pinalabas para sa 

mga tao. Nag-uutos kayo ng nakabubuti, sumasaway kayo 

ng nakasasama, at sumasampalataya kayo kay Allāh. Kung 

sakaling sumampalataya ang mga May Kasulatan, talagang 

iyon sana ay pinakamabuti para sa kanila. Kabilang sa 

kanila ang mga mananampalataya at ang higit na marami sa 

kanila ay ang mga suwail. 

 
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنهاِس تَأ

ُ
ٍة أ مه

ُ
ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف  ُكنُتۡم َخيَۡر أ

ۡهُل  
َ
ُِۗ َولَۡو َءاَمَن أ َوَتۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله

ۡكثَرُُهُم  
َ
ِۡنُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوأ هُهمِۚ م  ٱلِۡكَتَِٰب لَكَاَن َخيٗۡرا ل

 ١١٠ ٱلَۡفَِٰسُقونَ 

111. Hindi sila makapipinsala sa inyo maliban ng isang 

pananakit. Kung kakalaban sila sa inyo ay maghaharap sila 

sa inyo ng mga likod [nila], pagkatapos hindi sila iaadya. 

ۡدبَاَر  
َ
ُّوُكُم ٱلۡأ ٗذىِۖ َوِإن يَُقَٰتِلُوُكۡم يَُول

َ
هٓا أ وُكۡم إِل لَن يَُضرُّ

 ١١١ ُثمه لَا يُنَصُرونَ 

112. Itinatak sa kanila ang kaabahan saanman sila 

nasumpungan malibang nasa isang kasunduan mula kay 

Allāh at isang kasunduan mula sa mga tao. Bumalik sila na 

may galit mula kay Allāh at itinatak sa kanila ang karukhaan. 

Iyon ay dahil sila noon ay tumatangging sumampalataya sa 

mga tanda ni Allāh at pumapatay sa mga propeta nang 

walang karapatan. Iyon ay dahil sumuway sila at sila noon 

ay lumalabag. 

  ِ َِن ٱَّلله ها ِبحَۡبٖل م  ۡيَن َما ثُقُِفٓواْ إِل
َ
لهُة أ ِ ُضِربَۡت َعلَۡيِهُم ٱلذ 

ِ َوُضِربَۡت   َِن ٱَّلله اِس َوبَآُءو بَِغَضٖب م  َِن ٱلنه وََحۡبٖل م 
نهُهۡم َكانُواْ يَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت  عَ 

َ
َٰلَِك بِأ ْۚ َذ لَۡيِهُم ٱلَۡمۡسَكَنُة

َٰلَِك بَِما َعَصواْ   ِۚ َذ ٖ ۢنبَِيآَء بَِغيِۡر َحق 
َ
ِ َويَۡقُتلُوَن ٱلۡأ ٱَّلله

 ١١٢ وهَكانُواْ َيۡعَتُدونَ 
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113. Hindi sila magkapantay; kabilang sa mga May 

Kasulatan ay kalipunang matuwid. Bumibigkas sila ng mga 

talata ni Allāh sa mga bahagi ng gabi habang sila ay 

nagpapatirapa. 

ة  قَآئَِمة  َيۡتلُوَن   مه
ُ
ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب أ

َ
ِۡن أ ُۗ م  ۞لَيُۡسواْ َسَواٗٓء

هۡيِل وَُهۡم يَۡسُجُدونَ  ِ َءانَآَء ٱل  ١١٣ َءاَيَِٰت ٱَّلله

114. Sumasampalataya sila kay Allāh at sa Huling Araw, 

nag-uutos sila ng nakabubuti, sumasaway sila ng 

nakasasama, at nagmamabilis sila sa mga kabutihan. Ang 

mga iyon ay kabilang sa mga maayos. 

ُمُروَن بِٱلَۡمعۡ 
ۡ
ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ َويَأ ُروِف  يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله

َويَۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َويَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلۡخَۡيَرَِٰتِۖ  
َٰلِِحينَ  ْوَلَٰٓئَِك ِمَن ٱلصه

ُ
 ١١٤ َوأ

115. Ang anumang ginagawa nilang kabutihan ay hindi sila 

tatanggihan dito. Si Allāh ay Maalam sa mga tagapangilag 

magkasala. 

ُۢ  َوَما َيۡفَعلُواْ ِمۡن خَ  ُ َعلِيُم يٖۡر فَلَن يُۡكَفُروُهُۗ َوٱَّلله
 ١١٥ بِٱلُۡمتهقِينَ 

116. Tunay na ang mga tumangging sumampalataya, 

walang magagawang anuman para sa kanila ang mga 

yaman nila ni ang mga anak nila laban kay Allāh. Ang mga 

iyon ay ang mga maninirahan sa Apoy; sila ay doon mga 

mananatili. 

َٰلُُهۡم َولَٓا   ۡمَو
َ
هِذيَن َكَفُرواْ لَن ُتۡغنَِي َعنُۡهۡم أ إِنه ٱل

ارِِۖ ُهۡم   ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
اۖۡ َوأ ِ َشۡيـ ٗ َِن ٱَّلله ۡوَلَُٰدُهم م 

َ
أ

 ١١٦ فِيَها َخَٰلُِدونَ 

117. Ang paghahalintulad sa ginugugol nila sa buhay na ito 

sa Mundo ito ay gaya ng paghahalintulad sa isang hanging 

sa loob nito ay may matinding lamig, na tumama sa sakahan 

ng mga taong lumabag sa katarungan sa mga sarili nila 

kaya nagpahamak ito roon. Hindi lumabag sa katarungan sa 

kanila si Allāh, subalit ang mga sarili nila ay lumalabag sa 

katarungan. 

ۡنَيا َكَمَثِل رِيٖح   َمَثُل َما يُنفُِقوَن فِي َهَِٰذهِ ٱلۡحََيوَٰةِ ٱلدُّ
نُفَسُهۡم  

َ
َصابَۡت َحۡرَث قَۡوٖم َظلَُمٓواْ أ

َ
فِيَها ِصرٌّ أ

نُفَسُهۡم  
َ
ُ َوَلَِٰكۡن أ ۡهلََكۡتُهْۚ َوَما َظلََمُهُم ٱَّلله

َ
فَأ

 ١١٧ َيۡظلُِمونَ 

118. O mga sumampalataya, huwag kayong gumawa ng 

mga katapatang-loob na bukod pa sa inyo; hindi sila 

magmimintis sa inyo sa paninira at nag-asam sila ng 

paghihirap ninyo. Lumitaw nga ang pagkamuhi mula sa mga 

bibig nila ngunit ang ikinukubli ng mga dibdib nila ay higit na 

malaki. Naglinaw nga Kami para sa inyo ng mga tanda, kung 

nangyaring kayo ay nakapag-uunawa. 

ِن ُدونُِكۡم   هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذواْ بَِطانَٗة م  َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

لُونَُكۡم َخَبالٗا َودُّواْ َما َعنِتُّۡم قَۡد بََدِت ٱلَۡبۡغضَ 
ۡ
آُء  لَا يَأ

ۡكبَُرْۚ قَۡد بَيهنها 
َ
َٰهِِهۡم َوَما ُتخۡفِى ُصُدورُُهۡم أ فَۡو

َ
ِمۡن أ

 ١١٨ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰتِۖ إِن ُكنُتۡم َتۡعقِلُونَ 

119. Heto, kayo itong umiibig sa kanila samantalang hindi 

sila umiibig sa inyo habang sumasampalataya kayo sa 

kasulatan sa kabuuan nito. Kapag nakatagpo nila kayo ay 

nagsasabi sila: "Sumampalataya kami." Kapag 

nagkasarilinan sila ay kumakagat sila sa mga dulo ng mga 

daliri dala ng ngitngit sa inyo. Sabihin mo: "Mamatay kayo sa 

ngitngit ninyo." Tunay na si Allāh ay Maalam sa nilalaman ng 

mga dibdib. 

ْولَآِء ُتحِبُّوَنُهۡم َولَا ُيحِبُّونَُكۡم َوتُۡؤِمُنوَن  
ُ
نُتۡم أ

َ
أ َهَٰٓ

بِٱلِۡكَتَِٰب ُكل ِهِۦ َوِإَذا لَُقوُكۡم قَالُٓواْ َءاَمنها َوِإَذا َخلَۡواْ  
نَاِمَل ِمَن ٱلَۡغۡيِظِۚ قُۡل ُموتُواْ  

َ
واْ َعلَۡيُكُم ٱلۡأ َعضُّ

َ عَ  ُدورِ بَِغۡيِظُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ١١٩ لِيُم
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120. Kung may sumasaling sa inyo na isang maganda ay 

magpapasama ng loob sa kanila ito at kung may tumatama 

sa inyo na isang masagwa ay matutuwa sila dahil dito. Kung 

magtitiis kayo at mangingilag kayong magkasala ay hindi 

pipinsala sa inyo ang pakana nila ng anuman. Tunay na si 

Allāh sa anumang ginagawa nila ay Tagasaklaw. 

إِن َتۡمَسۡسُكۡم َحَسَنة  تَُسۡؤُهۡم َوِإن تُِصۡبُكۡم َسي ِئَة   
ُكۡم َكۡيُدُهۡم   َيۡفرَُحواْ بَِهاۖۡ َوِإن تَۡصبُِرواْ َوَتتهُقواْ لَا يَُضرُّ

َ بَِما َيۡعَملُوَن ُمحِيط  َشۡيـ ً  ُۗ إِنه ٱَّلله  ١٢٠ ا

121. [Banggitin] noong umalis ka sa umaga mula sa mag-

anak mo, na nagtatalaga sa mga mananampalataya ng mga 

himpilan para sa labanan. Si Allāh ay Madinigin, Maalam. 

 ۡ ۡهلَِك ُتَبو ُِئ ٱل
َ
ُمۡؤِمنِيَن َمَقَٰعَِد  َوِإۡذ َغَدۡوَت ِمۡن أ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ   ١٢١ لِلۡقَِتاِلِۗ َوٱَّلله

122. [Banggitin] noong may napipintong dalawang pangkat 

kabilang sa inyo na mapanghinaan ng loob samantalang si 

Allāh ay Katangkilik ng dalawang ito. Sa kay Allāh ay 

manalig ang mga mananampalataya. 

  ُۗ ُ َولِيُُّهَما ن َتۡفَشلَا َوٱَّلله
َ
آئَِفَتاِن ِمنُكۡم أ إِۡذ َهمهت طه

ِ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ   ١٢٢ وَعَلَى ٱَّلله

123. Talaga ngang nag-adya sa inyo si Allāh sa Badr 

habang kayo ay mga kaaba-aba; kaya mangilag kayong 

magkasala kay Allāh, nang sa gayon kayo ay 

magpapasalamat. 

  َ ۖۡ فَٱتهُقواْ ٱَّلله ذِلهة 
َ
نُتۡم أ

َ
ُ بَِبۡدرٖ َوأ َولََقۡد نََصَرُكُم ٱَّلله

 ١٢٣ لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

124. [Banggitin] noong nagsasabi ka sa mga 

sumasampalataya: "Hindi ba sasapat sa inyo na umayuda 

sa inyo ang Panginoon ninyo ng tatlong libong anghel, na 

mga pinabababa? 

ُكۡم   ن يُِمده
َ
لَن يَۡكفَِيُكۡم أ

َ
إِۡذ َتُقوُل لِلُۡمۡؤِمنِيَن أ

َِن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ُمنَزلِينَ   ١٢٤ َربُُّكم بَِثَلََٰثةِ َءاَلَٰٖف م 

125. Oo; kung magtitiis kayo, mangingilag kayong 

magkasala, at darating sila sa inyo dahil sa pag-aagad-agad 

nilang ito ay aayuda sa inyo ang Panginoon ninyo ng limang 

libong anghel na mga tinatakan. 

ِن فَۡورِهِۡم َهََٰذا   تُوُكم م 
ۡ
ْۚ إِن تَۡصبُِرواْ َوَتتهُقواْ َويَأ بَلَىَٰٓ

َن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ  ُيۡمِدۡدُكۡم َربُُّكم ِبخَۡمَسةِ َءاَلَٰٖف م ِ 
 ١٢٥ ُمَسو ِِمينَ 

126. Hindi gumawa nito si Allāh maliban bilang isang 

nakagagalak na balita para sa inyo at upang mapanatag ang 

mga puso ninyo dahil dito. Wala ang pagwawagi malibang 

mula sa ganang kay Allāh, ang Makapangyarihan, ang 

Marunong, 

ها بُۡشَرىَٰ لَُكۡم َولَِتۡطَمئِنه قُلُوبُُكم   ُ إِل َوَما َجَعلَُه ٱَّلله
ِ ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِكيمِ  ها ِمۡن ِعنِد ٱَّلله ۡصُر إِل  ١٢٦ بِهِۗۦُ َوَما ٱلنه

127. upang pumutol Siya ng isang panig mula sa mga 

tumangging sumampalataya o sumupil sa kanila para mauwi 

sila bilang mga bigo. 

ۡو يَۡكبَِتُهۡم  
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َِن ٱل لَِيۡقَطَع َطَرٗفا م 

 ١٢٧ َفَينَقلُِبواْ َخآئِبِينَ 
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128. Walang ukol sa iyo mula sa pagpapasya na anuman: 

na tumanggap Siya ng pagbabalik-loob sa kanila o 

magparusa Siya sa kanila sapagkat tunay na sila ay mga 

tagalabag sa katarungan. 

ۡو  
َ
ۡو َيُتوَب َعلَۡيِهۡم أ

َ
ۡمرِ َشۡيٌء أ

َ
لَيَۡس لََك ِمَن ٱلۡأ

َبُهۡم فَإِنهُهۡم َظَٰلُِمونَ  ِ  ١٢٨ ُيَعذ 

129. Sa kay Allāh ang anumang nasa mga langit at ang 

anumang nasa lupa. Nagpapatawad Siya sa sinumang 

niloloob Niya at nagpaparusa Siya sa sinumang niloloob 

Niya. Si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain. 

ۡرِضِۚ َيۡغفُِر لَِمن يََشآُء  
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

ُ َغُفور  رهِحيم   ْۚ َوٱَّلله ُب َمن يََشآُء ِ  ١٢٩ َويَُعذ 

130. O mga sumampalataya, huwag kayong kumain ng 

patubo, na mga ibayong pinag-ibayo. Mangilag kayong 

magkasala kay Allāh, nang sa gayon kayo ay 

magtatagumpay. 

ۡضَعَٰٗفا  
َ
اْ أ ِبَوَٰٓ ُكلُواْ ٱلر 

ۡ
هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَأ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ۖۡ َوٱتهقُ  َضََٰعَفٗة َ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ مُّ  ١٣٠ واْ ٱَّلله

131. Mangilag kayo sa Apoy na inihanda para sa mga 

tagatangging sumasampalataya. 
َٰفِرِينَ  ۡت لِلَۡك ِعده

ُ
اَر ٱلهتِٓي أ  ١٣١ َوٱتهُقواْ ٱلنه

132. Tumalima kayo kay Allāh at sa Sugo, nang sa gayon 

kayo ay kaaawaan. 
َ َوٱلرهُسوَل لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ  ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
 ١٣٢ َوأ

133. Magmabilis kayo tungo sa isang kapatawaran mula sa 

Panginoon ninyo at sa isang paraiso na ang luwang nito ay 

ang mga langit at ang lupa, na inihanda para sa mga 

tagapangilag magkasala, 

ب ُِكۡم وََجنهٍة َعۡرُضَها   ِن ره ۞وََسارُِعٓواْ إِلَيَٰ َمۡغفَِرةٖ م 
ۡت لِلُۡمتهقِينَ  ِعده

ُ
ۡرُض أ

َ
َُٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ١٣٣ ٱلسه

134. na mga gumugugol sa kariwasaan at kariwaraan, mga 

nagpipigil ng ngitngit, at mga nagpapaumanhin sa mga tao. 

Si Allāh ay umiibig sa mga tagagawa ng maganda, 

َِٰظِميَن ٱلَۡغۡيَظ   آِء َوٱلَۡك ره آِء َوٱلضه ره هِذيَن يُنفُِقوَن فِي ٱلسه ٱل
ُ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِينَ  اِسِۗ َوٱَّلله  ١٣٤ َوٱلَۡعافِيَن َعِن ٱلنه

135. na mga kapag nakagawa ng isang mahalay o lumabag 

sa katarungan sa mga sarili nila ay umaalaala kay Allāh 

kaya humihingi ng tawad para sa mga pagkakasala nila – at 

sino ang nagpapatawad sa mga pagkakasala kundi si Allāh 

– at hindi nagpupumilit sa nagawa nila habang sila ay 

nakaaalam. 

َٰحِ  هِذيَن إَِذا َفَعلُواْ َف نُفَسُهۡم َذَكُرواْ  َوٱل
َ
ۡو َظلَُمٓواْ أ

َ
َشًة أ

  ُ ها ٱَّلله نُوَب إِل َ فَٱۡسَتۡغَفُرواْ لُِذنُوبِِهۡم َوَمن َيۡغفُِر ٱلذُّ ٱَّلله
واْ عَلَىَٰ َما َفَعلُواْ وَُهۡم َيۡعلَُمونَ   ١٣٥ َولَۡم يُِصرُّ

136. Ang mga iyon, ang ganti sa kanila ay isang 

kapatawaran mula sa Panginoon nila at mga hardin na 

dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog bilang 

mga mananatili sa mga ito. Kay inam ang pabuya sa mga 

tagagawa. 

َٰت  َتجۡرِي ِمن   ب ِِهۡم وََجنه ِن ره ۡغفَِرة  م  ْوَلَٰٓئَِك َجَزآؤُُهم مه
ُ
أ

نَۡهَُٰر َخَٰلِدِ 
َ
ۡجُر ٱلَۡعَِٰملِينَ َتحۡتَِها ٱلۡأ

َ
 ١٣٦ يَن فِيَهاْۚ َونِۡعَم أ
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137. May lumipas na, bago pa ninyo, na mga kalakaran 

kaya humayo kayo sa lupain saka tumingin kayo kung 

papaano naging ang kinahinatnan ng mga 

tagapagpasinungaling. 

 ْ ۡرِض  قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلُِكۡم ُسنَن  فَِسيُروا
َ
 فِي ٱلۡأ

بِينَ  ِ َٰقَِبُة ٱلُۡمَكذ   ١٣٧ فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع

138. Ito ay isang paglilinaw para sa mga tao, isang 

patnubay, at isang pangaral sa mga tagapangilag 

magkasala. 

 ١٣٨ ل ِلُۡمتهقِينَ َهََٰذا َبَيان  ل ِلنهاِس وَُهٗدى َوَموِۡعَظة   

139. Huwag kayong panghinaan ng loob at huwag kayong 

malungkot, at kayo ay ang mga pinakamataas kung kayo ay 

mga mananampalataya. 

ۡعلَۡوَن إِن ُكنُتم  
َ
نُتُم ٱلۡأ

َ
َولَا تَِهُنواْ َولَا َتحَۡزنُواْ َوأ

ۡؤِمنِينَ   ١٣٩ مُّ

140. Kung may sumaling sa inyo na isang sugat ay may 

sumaling nga sa mga [ibang] tao na tulad nito. Ang mga 

araw na iyon, nagpapalipat-lipat Kami sa mga iyon sa 

pagitan ng mga tao at upang maghayag si Allāh sa mga 

sumampalataya at gumawa Siya mula sa inyo ng mga martir 

– si Allāh ay hindi umiibig sa mga tagalabag sa katarungan - 

ۚۥْ   ِۡثلُُه إِن َيۡمَسۡسُكۡم قَۡرح  َفَقۡد َمسه ٱلَۡقۡوَم قَۡرح  م 
هِذيَن   ُ ٱل اِس َولَِيۡعلََم ٱَّلله يهاُم نَُداوِلَُها َبيَۡن ٱلنه

َ
َوتِلَۡك ٱلۡأ

 ُ ُۗ َوٱَّلله لَا ُيحِبُّ   َءاَمُنواْ َويَتهِخَذ ِمنُكۡم ُشَهَدآَء
َٰلِِمينَ   ١٤٠ ٱلظه

141. at upang sumala si Allāh sa mga sumampalataya at 

pumuksa sa mga tagatangging sumampalataya. 
َٰفِرِينَ  هِذيَن َءاَمُنواْ َويَۡمَحَق ٱلَۡك ُ ٱل َص ٱَّلله  ١٤١ َولُِيَمح ِ

142. O nag-akala kayo na papasok kayo sa Paraiso 

samantalang hindi pa naghayag si Allāh sa mga nakibaka 

kabilang sa inyo at naghayag sa mga nagtitiis. 

هِذيَن   ُ ٱل ا َيۡعلَِم ٱَّلله ن تَۡدُخلُواْ ٱلۡجَنهَة َولَمه
َ
ۡم َحِسبُۡتۡم أ

َ
أ

َٰبِِرينَ   ١٤٢ َجََٰهُدواْ ِمنُكۡم َويَۡعلََم ٱلصه

143. Talaga ngang kayo dati ay nagmimithi ng kamatayan 

bago pa kayo makipagharap dito sapagkat nakakita nga 

kayo rito samantalang kayo ay nakatingin. 

ن تَلَۡقۡوهُ َفَقۡد  
َ
َولََقۡد ُكنُتۡم َتَمنهۡوَن ٱلَۡمۡوَت ِمن َقۡبِل أ

نُتۡم تَنُظُرونَ 
َ
ۡيُتُموُه َوأ

َ
 ١٤٣ َرأ

144. Walang iba si Muḥammad kundi isang Sugo, na 

nakalipas na bago pa niya ang mga sugo. Kaya ba kung 

namatay siya o napatay siya ay uuwi kayo sa mga 

pinagdaanan ninyo? Ang sinumang babalik sa pinagdaanan 

niya ay hindi siya makapipinsala kay Allāh ng anuman. 

Gaganti si Allāh sa mga tagapagpasalamat. 

فَإِيْن  
َ
ْۚ أ ها رَُسول  قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِهِ ٱلرُُّسُل ٌد إِل َوَما ُمحَمه

ۡعَقَٰبُِكۡمْۚ َوَمن يَنَقلِۡب  
َ
ۡو قُتَِل ٱنَقلَۡبُتۡم عَلَىَٰٓ أ

َ
اَت أ مه

  ُ اْۚ وََسَيۡجزِي ٱَّلله َ َشۡيـ ٗ عَلَىَٰ َعقَِبۡيهِ فَلَن يَُضره ٱَّلله
َِٰكرِينَ   ١٤٤ ٱلشه
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145. Hindi naging ukol sa isang tao na mamatay malibang 

may pahintulot ni Allāh bilang atas na tinaningan. Ang 

sinumang nagnanais ng gantimpala sa Mundo ay 

magbibigay Kami sa kanya mula rito. Ang sinumang 

nagnanais ng gantimpala sa Kabilang-buhay ay magbibigay 

Kami sa kanya mula roon. Gaganti Kami sa mga 

tagapagpasalamat. 

ِ كَِتَٰٗبا  ها بِإِۡذِن ٱَّلله ن َتُموَت إِل
َ
َوَما َكاَن لَِنۡفٍس أ

ۡنَيا نُۡؤتِهِۦ ِمۡنَها َوَمن يُرِۡد   لٗاُۗ َوَمن يُرِۡد ثََواَب ٱلدُّ َؤجه مُّ
َِٰكرِينَ ثََواَب ٱٓأۡلِخَرةِ نُۡؤتِهِۦ ِمۡنَهاْۚ   ١٤٥ وََسَنۡجزِي ٱلشه

146. Kay rami ng propetang na may nakipaglaban kasama 

sa kanya na maraming pulutong ngunit hindi sila 

pinanghinaan ng loob sa tumama sa kanila sa landas ni 

Allāh, hindi sila nanghina, at hindi sila nangayupapa. Si Allāh 

ay umiibig sa mga nagtitiis. 

ََٰتَل َمَعُهۥ رِب ِيُّوَن َكثِير  َفَما وََهُنواْ   ِن نهِبي ٖ َق ي ِن م 
َ
َوَكأ

  ُْۗ ِ َوَما َضُعُفواْ َوَما ٱۡسَتكَانُوا َصاَبُهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
لَِمآ أ

َٰبِِرينَ  ُ ُيحِبُّ ٱلصه  ١٤٦ َوٱَّلله

147. Walang iba ang sabi nila maliban na nagsabi sila: 

"Panginoon namin, magpatawad Ka sa amin sa mga 

pagkakasala namin at pagpapakalabis namin sa 

pumapatungkol sa amin, magpatatag Ka sa mga paa namin, 

at mag-adya Ka sa amin laban sa mga taong tagatangging 

sumampalataya." 

ن قَالُواْ َربهَنا ٱۡغفِۡر لََنا ُذنُوبََنا  َوَما َكاَن قَۡولَُهۡم إِ 
َ
هٓا أ ل

قَۡداَمَنا َوٱنُصۡرنَا عَلَى ٱلَۡقوِۡم  
َ
ۡمرِنَا َوَثب ِۡت أ

َ
َوِإۡسَراَفَنا فِٓي أ

َٰفِرِينَ   ١٤٧ ٱلَۡك

148. Kaya nagbigay sa kanila si Allāh ng gantimpala sa 

Mundo at ng kagandahan ng gantimpala sa Kabilang-buhay. 

Si Allāh ay umiibig sa mga tagagawa ng maganda. 

  ُ ۡنَيا وَُحۡسَن ثََواِب ٱٓأۡلِخَرةِِۗ َوٱَّلله ُ ثََواَب ٱلدُّ َُٰهُم ٱَّلله فَـ َاتَى
 ١٤٨ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

149. O mga sumampalataya, kung tatalima kayo sa mga 

tumangging sumampalataya ay magsasauli sila sa inyo sa 

mga pinagdaanan ninyo para umuwi kayo bilang mga lugi. 

هِذيَن َكَفُرواْ   هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن تُِطيُعواْ ٱل َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡعَقَٰبُِكۡم َفَتنَقلُِبواْ َخَِٰسِرينَ 
َ
 ١٤٩ يَُردُّوُكۡم عَلَىَٰٓ أ

150. Bagkus si Allāh ay ang Tagatangkilik ninyo at Siya ay 

ang pinakamabuti sa mga tagapag-adya. 
َِٰصِرينَ  َُٰكۡمۖۡ وَُهَو َخيُۡر ٱلنه ُ َمۡولَى  ١٥٠ بَِل ٱَّلله

151. Pupukol sa mga puso ng mga tumangging 

sumampalataya ng hilakbot dahil nagtambal sila kay Allāh 

ng anumang hindi Siya nagbaba para rito ng isang 

katunayan. Ang kanlungan nila ay ang Apoy. Kay saklap ang 

tuluyan ng mga tagalabag sa katarungan! 

ۡشَرُكواْ  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ٱلرُّۡعَب بَِمآ أ َسُنلِۡقى فِي قُلُوِب ٱل

َُٰهُم ٱلنه  َوى
ۡ
ِۡل بِهِۦ ُسلَۡطَٰٗناۖۡ َوَمأ ِ َما لَۡم ُينَز  ۖۡ َوبِۡئَس  بِٱَّلله اُر

َٰلِِمينَ   ١٥١ َمۡثَوى ٱلظه
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152. Talaga ngang nagtotoo sa inyo si Allāh ng pangako 

Niya noong kumikitil kayo sa kanila ayon sa pahintulot Niya 

hanggang sa nang pinanghinaan kayo ng loob, naghidwaan 

kayo hinggil sa utos, at sumuway kayo nang matapos na 

ipakita Niya sa inyo ang iniibig ninyo. Mayroon sa inyo na 

nagnanais ng Mundo at mayroon sa inyo na nagnanais ng 

Kabilang-buhay. Pagkatapos nagpalihis Siya sa inyo palayo 

sa kanila upang sumubok Siya sa inyo. Talaga ngang 

nagpaumanhin Siya sa inyo. Si Allāh ay may kabutihang-

loob sa mga mananampalataya. 

وَنُهم بِإِۡذنِهِۖۦۡ   ۥٓ إِۡذ َتحُسُّ ُ وَۡعَدهُ َولََقۡد َصَدقَُكُم ٱَّلله
ِنُۢ   ۡمرِ وََعَصۡيُتم م 

َ
َحتهيَٰٓ إَِذا فَِشلُۡتۡم َوتََنَٰزَۡعُتۡم فِي ٱلۡأ

ن  ا ُتحِبُّوَنْۚ ِمنُكم مه َُٰكم مه َرى
َ
ۡنَيا  َبۡعِد َمآ أ يُرِيُد ٱلدُّ

ْۚ ُثمه َصَرَفُكۡم َعۡنُهۡم   ن يُرِيُد ٱٓأۡلِخَرَة َوِمنُكم مه
ُ ُذو فَۡضٍل عَلَى   لَِيبَۡتلَِيُكۡمۖۡ َولََقۡد َعَفا َعنُكۡمُۗ َوٱَّلله

 ١٥٢ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

153. [Banggitin] noong umakyat kayo habang hindi kayo 

lumilingon sa isa samantalang ang Sugo ay nananawagan 

sa likuran ninyo. Kaya gumantimpala sa inyo si Allāh ng 

hapis sa hapis upang hindi kayo malungkot sa anumang 

nakaalpas sa inyo ni sa anumang tumama sa inyo. Si Allāh 

ay Mapagbatid sa anumang ginagawa ninyo. 

َحٖد َوٱلرهُسوُل  ۞إِۡذ تُۡصعُِدوَن َولَا تَلۡ 
َ
وُۥَن عَلَىَٰٓ أ

ٖ ل َِكۡيلَا   ُۢا بَِغم  َثََٰبُكۡم َغمه
َ
َُٰكۡم فَأ ۡخَرى

ُ
يَۡدُعوُكۡم فِٓي أ

  ُۢ ُ َخبِيُر َصََٰبُكۡمُۗ َوٱَّلله
َ
َتحَۡزنُواْ عَلَىَٰ َما فَاتَُكۡم َولَا َمآ أ

 ١٥٣ بَِما َتۡعَملُونَ 

154. Pagkatapos nagpababa Siya sa inyo, nang matapos ng 

hapis, ng isang katiwasayan na isang antok na bumabalot 

sa isang pangkatin kabilang sa inyo samantalang may isang 

pangkatin naman na nagpabalisa nga sa kanila ang mga 

sarili nila, na nagpapalagay kay Allāh ng hindi totoo, na 

pagpapalagay ng Panahon ng Kamangmangan. Nagsasabi 

sila: "May ukol kaya sa atin mula sa usapin na anuman?" 

Sabihin mo: "Tunay na ang usapin sa kabuuan nito ay ukol 

kay Allāh." Nagkukubli sila sa mga sarili nila ng hindi nila 

inilalantad sa iyo. Nagsasabi sila: "Kung sakaling may ukol 

sa amin mula sa usapin na anuman ay hindi sana kami 

napatayan dito." Sabihin mo: "Kung sakaling kayo noon ay 

nasa mga bahay ninyo ay talaga sanang natampok ang mga 

itinakda sa kanila ang pagkapatay tungo sa mga 

pagpapaslangan sa kanila." [Ito ay] upang sumubok si Allāh 

sa nasa mga dibdib ninyo at upang sumala Siya sa nasa 

mga puso ninyo. Si Allāh ay Maalam sa nilalaman ng mga 

dibdib. 

َمَنٗة نَُّعاٗسا َيۡغَشيَٰ  
َ
ِنُۢ َبۡعِد ٱلَۡغم ِ أ نَزَل َعلَۡيُكم م 

َ
ُثمه أ

ۡتهُ  َهمه
َ
ِنُكۡمۖۡ َوَطآئَِفة  قَۡد أ نُفُسُهۡم َيُظنُّوَن  َطآئَِفٗة م 

َ
ۡم أ

هَنا ِمَن   ِ َظنه ٱلَۡجَِٰهلِيهةِِۖ َيُقولُوَن َهل ل ِ َغيَۡر ٱلۡحَق  بِٱَّلله
ُِۗ ُيخُۡفوَن فِٓي   ۡمَر ُكلهُهۥ َّلِله

َ
ۡمرِ ِمن َشۡيٖءِۗ قُۡل إِنه ٱلۡأ

َ
ٱلۡأ

ا لَا ُيۡبُدوَن لََكۖۡ َيُقولُوَن لَۡو َكاَن لََنا ِمَن   نُفِسِهم مه
َ
أ

ۡمرِ 
َ
هۡو ُكنُتۡم فِي ُبُيوتُِكۡم  ٱلۡأ ُۗ قُل ل ا قُتِلَۡنا َهَُٰهَنا  َشۡيء  مه

هِذيَن ُكتَِب َعلَۡيِهُم ٱلَۡقتُۡل إِلَيَٰ َمَضاِجعِِهۡمۖۡ   لَبََرَز ٱل
َص َما فِي   ُ َما فِي ُصُدورُِكۡم َولُِيَمح ِ َولَِيبَۡتلَِى ٱَّلله

ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ ُ َعلِيُم  ١٥٤ قُلُوبُِكۡمْۚ َوٱَّلله

155. Tunay na ang mga tumalikod kabilang sa inyo sa araw 

na nagkita-kita ang dalawang bukluran ay nagpatisod 

lamang sa kanila ang demonyo dahil sa ilan sa mga kinamit 

nila. Talaga ngang nagpaumanhin si Allāh sa kanila. Tunay 

na si Allāh ay Mapagpatawad, Matimpiin. 

هۡواْ ِمنُكۡم يَوَۡم ٱلَۡتَقى ٱلۡجَۡمَعاِن إِنهَما   هِذيَن تََول إِنه ٱل
  ُ ْۖۡ َولََقۡد َعَفا ٱَّلله ۡيَطَُٰن بَِبۡعِض َما َكَسُبوا هُهُم ٱلشه ٱۡستََزل

َ َغُفوٌر َحلِيم    ١٥٥ َعۡنُهۡمُۗ إِنه ٱَّلله
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156. O mga sumampalataya, huwag kayong maging gaya 

ng mga tumangging sumampalataya at nagsabi sa mga 

kapatid nila nang naglakbay ang mga ito sa lupain o ang 

mga ito ay naging mga mandirigma: "Kung sakaling sila ay 

kapiling naming ay hindi sana sila namatay o napatay," 

upang gawin ni Allāh iyon bilang panghihinayang sa mga 

puso nila. Si Allāh ay nagbibigay-buhay at nagbibigay-

kamatayan. Si Allāh sa anumang ginagawa ninyo ay 

Nakakikita. 

هِذيَن َكَفُرواْ   هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَُكونُواْ َكٱل َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َٰنِِهۡم إَِذا َضَربُواْ فِي ٱ ى  َوَقالُواْ لِإِۡخَو ۡو َكانُواْ ُغز ٗ
َ
ۡرِض أ

َ
لۡأ

َٰلَِك   ُ َذ هۡو َكانُواْ ِعنَدنَا َما َماتُواْ َوَما قُتِلُواْ لَِيۡجَعَل ٱَّلله ل
ُ بَِما   ُ يُۡحِىۦ َويُِميُتُۗ َوٱَّلله َحۡسَرٗة فِي قُلُوبِِهۡمُۗ َوٱَّلله

 ١٥٦ َتۡعَملُوَن بَِصير  

157. Talagang kung napatay kayo sa landas ni Allāh o 

namatay kayo, talagang may isang kapatawaran mula kay 

Allāh at isang awa na higit na mabuti kaysa sa iniipon ninyo. 

  ِ َِن ٱَّلله ۡو ُمتُّۡم لََمۡغفَِرة  م 
َ
ِ أ َولَئِن قُتِلُۡتۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله

ا َيجَۡمُعونَ  ِمه  ١٥٧ َوَرۡحمٌَة َخيۡر  م 

158. Talagang kung namatay kayo o napatay kayo ay 

talagang tungo kay Allāh kakalapin kayo. 
ِ ُتحَۡشُرونَ  ۡو قُتِلُۡتۡم لَِإلَي ٱَّلله

َ
تُّۡم أ  ١٥٨ َولَئِن مُّ

159. Kaya dahil nga sa awa mula kay Allāh ay nagbanayad 

ka sa kanila. Kung sakaling ikaw ay naging isang mabagsik 

na magaspang ang puso ay talaga sanang nagkahiwa-

hiwalay sila mula sa paligid mo. Kaya magpaumanhin ka sa 

kanila, humingi ka ng tawad para sa kanila at 

makipagsanggunian ka sa kanila sa usapin. Kaya kapag 

nagtika ka ay manalig ka kay Allāh; tunay na si Allāh ay 

umiibig sa mga nananalig. 

ا َغلِيَظ   ِ لِنَت لَُهۡمۖۡ َولَۡو ُكنَت َفظًّ َِن ٱَّلله فَبَِما َرۡحمَةٖ م 
واْ ِمۡن َحۡولَِكۖۡ فَٱۡعُف َعۡنُهۡم َوٱۡسَتۡغفِۡر   ٱلَۡقلِۡب لَٱنَفضُّ
  ِْۚ ۡمرِِۖ فَإَِذا َعَزۡمَت َفَتوَكهۡل عَلَى ٱَّلله

َ
لَُهۡم وََشاوِۡرُهۡم فِي ٱلۡأ

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمَتوَك ِلِينَ إِ   ١٥٩ نه ٱَّلله

160. Kung mag-aadya sa inyo si Allāh ay walang dadaig sa 

inyo. Kung magtatatwa Siya sa inyo ay sino itong mag-

aadya sa inyo matapos pa Niya? Kay Allāh ay manalig ang 

mga mananampalataya. 

ُ فَ  لَا غَالَِب لَُكۡمۖۡ َوِإن َيخُۡذلُۡكۡم  إِن يَنُصۡرُكُم ٱَّلله
ِ فَلَۡيَتوَكهِل   ِنُۢ َبۡعِدهۗۦُِ وَعَلَى ٱَّلله هِذي يَنُصُرُكم م  َفَمن َذا ٱل

 ١٦٠ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

161. Hindi naging ukol sa isang propeta na mang-umit. Ang 

sinumang mang-uumit ay maghahatid siya ng inumit niya sa 

Araw ng Pagbangon. Pagkatapos lulubus-lubusin ang bawat 

kaluluwa sa [kabayaran ng] anumang nakamit nito at sila ay 

hindi lalabagin sa katarungan. 

ِت بَِما َغله يَۡوَم  
ۡ
ْۚ َوَمن َيۡغلُۡل يَأ ن َيُغله

َ
َوَما َكاَن لَِنِبي ٍ أ

هيَٰ ُكلُّ نَ  ا َكَسَبۡت وَُهۡم لَا  ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ ُثمه تَُوف ۡفٖس مه
 ١٦١ ُيۡظلَُمونَ 

162. Kaya ba ang sinumang sumunod sa pagkalugod ni 

Allāh ay gaya ng sinumang bumalik nang may pagkainis 

mula kay Allāh? Ang kanlungan niya ay ang Impiyerno. Kay 

saklap ang kahahantungan! 

َفَمِن 
َ
ِ  أ َِن ٱَّلله ِ َكَمنُۢ بَآَء بَِسَخٖط م  ََٰن ٱَّلله ٱتهَبَع رِۡضَو

َُٰه َجَهنهُمۖۡ َوبِئَۡس ٱلَۡمِصيرُ  َوى
ۡ
 ١٦٢ َوَمأ

163. Sila ay mga antas sa ganang kay Allāh. Si Allāh ay 

Nakakikita sa anumang ginagawa nila. 
 ِ ُۢ ب ُ بَِصيُر ُِۗ َوٱَّلله  ١٦٣ َما َيۡعَملُونَ ُهۡم َدَرَجٌَٰت ِعنَد ٱَّلله
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164. Talaga ngang nagmagandang-loob si Allāh sa mga 

mananampalataya yayamang nagpadala Siya sa kanila ng 

isang Sugo kabilang sa mga sarili nila, na bumibigkas sa 

kanila ng mga tanda Niya, nagdadalisay sa kanila, at 

nagtuturo sa kanila ng Aklat at Karunungan, bagamat sila 

dati bago pa niyan ay talagang nasa isang pagkaligaw na 

malinaw. 

ِۡن   ُ عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن إِۡذ َبَعَث فِيِهۡم رَُسولٗا م  لََقۡد َمنه ٱَّلله
ِيِهۡم َويَُعل ِمُ  نُفِسِهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتِهِۦ َويَُزك 

َ
ُهُم  أ

ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة َوِإن َكانُواْ ِمن َقۡبُل لَِفى َضَلَٰٖل  
بِينٍ   ١٦٤ مُّ

165. Noon bang may tumama sa inyo na isang kasawian 

gayong nakatama na kayo ng dalawang tulad nito ay 

nagsabi kayo: "Mula saan ito?" Sabihin mo: "Ito ay mula sa 

ganang mga sarili ninyo." Tunay na si Allāh sa bawat bagay 

ay May-kakayahan. 

هيَٰ  ن
َ
ِۡثلَۡيَها قُلُۡتۡم أ َصۡبُتم م 

َ
ِصيَبة  قَۡد أ َصََٰبۡتُكم مُّ

َ
آ أ َولَمه

َ
أ

  ِ
َ عَلَىَٰ ُكل  نُفِسُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله

َ
َهََٰذاۖۡ قُۡل ُهَو ِمۡن ِعنِد أ

 ١٦٥ َشۡيٖء قَِدير  

166. Ang tumama sa inyo sa araw na nagkita-kita ang 

dalawang bukluran ay ayon sa pahintulot ni Allāh at upang 

maghayag Siya sa mga mananampalataya 

ِ َولَِيۡعلََم   َصََٰبُكۡم يَۡوَم ٱلَۡتَقى ٱلۡجَۡمَعاِن فَبِإِۡذِن ٱَّلله
َ
َوَمآ أ

 ١٦٦ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

167. at upang maghayag Siya sa mga nagpaimbabaw. 

Sinabi sa kanila: "Halikayo, makipaglaban kayo ayon sa 

landas ni Allāh o magtanggol kayo." Nagsabi sila: "Kung 

sakaling nalalaman naming may labanan ay talaga sanang 

sumunod kami sa inyo." Sila para sa kawalang-

pananampalataya sa araw na iyon ay higit na malapit kaysa 

sa kanila para sa pananampalataya. Nagsasabi sila sa 

pamamagitan ng mga bibig nila ng wala sa mga puso nila. Si 

Allāh ay higit na maalam sa anumang itinatago nila. 

ْْۚ َوقِيَل لَُهۡم َتَعالَوۡ  هِذيَن نَاَفُقوا َٰتِلُواْ فِي َسبِيِل  َولَِيۡعلََم ٱل اْ َق
هٱتهَبۡعَنَُٰكۡمُۗ ُهۡم   ْۖۡ قَالُواْ لَۡو َنۡعلَُم قَِتالٗا ل وِ ٱۡدَفُعوا

َ
ِ أ ٱَّلله

قَۡرُب ِمۡنُهۡم لِلِۡإيَمَِٰنِۚ َيُقولُوَن  
َ
لِلُۡكۡفرِ يَۡوَمئٍِذ أ

ۡعلَُم بَِما  
َ
ُ أ ا لَيَۡس فِي قُلُوبِِهۡمْۚ َوٱَّلله َٰهِِهم مه فَۡو

َ
بِأ

 ١٦٧ يَۡكُتُمونَ 

168. [Sila] ang mga nagsabi sa mga kapatid nila 

samantalang namalagi sila: "Kung sakaling tumalima sila sa 

amin ay hindi sana sila napatay." Sabihin mo: "Kaya 

magtaboy kayo palayo sa mga sarili ninyo ng kamatayan, 

kung kayo ay mga tapat." 

ُْۗ قُۡل   َطاُعونَا َما قُتِلُوا
َ
َٰنِِهۡم َوَقَعُدواْ لَۡو أ هِذيَن قَالُواْ لِإِۡخَو ٱل

نُفِسُكُم ٱلَۡمۡوَت إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 
َ
 ١٦٨ فَٱۡدَرُءواْ َعۡن أ

169. Huwag ka ngang mag-akalang ang mga pinatay sa 

landas ni Allāh ay mga patay bagkus mga buhay, na sa 

piling ng Panginoon nila ay tinutustusan sila, 

ُۢاْۚ بَۡل   َٰتَ ۡمَو
َ
ِ أ هِذيَن قُتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َولَا َتحَۡسبَنه ٱل

ۡحَيآٌء ِعنَد َرب ِِهۡم يُۡرَزقُونَ 
َ
 ١٦٩ أ

170. na mga natutuwa sa ibinigay sa kanila ni Allāh mula sa 

kabutihang-loob Niya, at nagagalak para sa mga hindi pa 

nakasunod sa kanila kabilang sa naiwan nila, na walang 

pangamba sa kanila ni sila ay malulungkot. 

ُ ِمن فَۡضلِهِۦ َويَۡسَتبِۡشُروَن   َُٰهُم ٱَّلله فَرِِحيَن بَِمآ َءاتَى
ها َخوۡ  ل

َ
ِۡن َخلۡفِِهۡم أ هِذيَن لَۡم يَلَۡحُقواْ بِِهم م  ٌف َعلَۡيِهۡم  بِٱل

 ١٧٠ َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 
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171. Magagalak sila sa isang biyaya mula kay Allāh at isang 

kabutihang-loob, at na si Allāh ay hindi magsasayang sa 

pabuya sa mga mananampalataya, 

 َ نه ٱَّلله
َ
ِ َوَفۡضٖل َوأ َِن ٱَّلله لَا   ۞يَۡسَتبِۡشُروَن بِنِۡعَمةٖ م 

ۡجَر ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 
َ
 ١٧١ يُِضيُع أ

172. na mga tumugon kay Allāh at sa Sugo nang matapos 

na tumama sa kanila ang sugat. Ukol sa mga gumawa ng 

maganda kabilang sa kanila at nangilag magkasala ay isang 

pabuyang sukdulan. 

 ِ هِذيَن ٱۡسَتَجابُواْ َّلِله َصاَبُهُم  ٱل
َ
َوٱلرهُسوِل ِمنُۢ َبۡعِد َمآ أ

ۡجٌر َعِظيمٌ 
َ
َقۡواْ أ ۡحَسُنواْ ِمۡنُهۡم َوٱته

َ
هِذيَن أ ْۚ لِل  ١٧٢ ٱلَۡقۡرُح

173. [Sila] ang mga nagsabi sa kanila ang mga tao: "Tunay 

na ang mga tao ay nagtipon sa inyo kaya matakot kayo sa 

kanila." Ngunit nakadagdag ito sa kanila ng 

pananampalataya at nagsabi sila: "Kasapatan sa amin si 

Allāh at kay inam ang Pinananaligan." 

اَس قَۡد َجمَُعواْ لَُكۡم   اُس إِنه ٱلنه هِذيَن قَاَل لَُهُم ٱلنه ٱل
ُ َونِۡعَم   فَٱۡخَشوُۡهۡم فََزاَدُهۡم إِيَمَٰٗنا َوَقالُواْ َحۡسبَُنا ٱَّلله

 ١٧٣ ٱلَۡوكِيُل 

174. Kaya bumalik sila nang may isang biyaya mula kay 

Allāh at isang kabutihang-loob, na walang sumaling sa 

kanila na isang kasagwaan at sumunod sila sa pagkalugod 

ni Allāh. Si Allāh ay may isang kabutihang-loob na sukdulan. 

هۡم َيۡمَسۡسُهۡم ُسوٓء    ِ َوَفۡضٖل ل َِن ٱَّلله فَٱنَقلَُبواْ بِنِۡعَمةٖ م 
ُ ُذو فَۡضٍل َعِظيمٍ  ُِۗ َوٱَّلله ََٰن ٱَّلله  ١٧٤ َوٱتهَبُعواْ رِۡضَو

175. Iyon lamang ay ang demonyo; nagpapangamba siya sa 

mga katangkilik niya kaya huwag kayong mangamba sa 

kanila at mangamba kayo sa Akin kung kayo ay mga 

mananampalataya. 

ۡولَِيآَءهُۥ فَلَا َتخَافُوُهۡم  
َ
ۡيَطَُٰن ُيخَو ُِف أ َٰلُِكُم ٱلشه إِنهَما َذ

ۡؤِمنِينَ   ١٧٥ وََخافُوِن إِن ُكنُتم مُّ

176. Huwag magpalungkot sa iyo ang mga nagmamabilis sa 

kawalang-pananampalataya. Tunay na sila ay hindi 

pipinsala kay Allāh ng anuman. Nagnanais si Allāh na hindi 

maglagay para sa kanila ng isang bahagi sa Kabilang-

buhay. Ukol sa kanila ay isang pagdurusang sukdulan. 

هِذيَن يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلُۡكۡفرِِۚ إِنهُهۡم لَن   َولَا َيحُۡزنَك ٱل
ا فِي  يَ  ها َيجَۡعَل لَُهۡم َحظ ٗ ل

َ
ُ أ اْۚ يُرِيُد ٱَّلله َ َشۡيـ ٗ واْ ٱَّلله ُضرُّ

 ١٧٦ ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

177. Tunay na ang mga bumili ng kawalang-

pananampalataya kapalit ng pananampalataya ay hindi 

pipinsala kay Allāh ng anuman. Ukol sa kanila ay isang 

pagdurusang masakit. 

  َ واْ ٱَّلله هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلُۡكۡفَر بِٱلِۡإيَمَِٰن لَن يَُضرُّ إِنه ٱل
لِيم  

َ
اۖۡ َولَُهۡم َعَذاٌب أ  ١٧٧ َشۡيـ ٗ

178. Huwag ngang mag-akala ang mga tumangging 

sumampalataya na ang ipinapalugit Namin sa kanila ay 

mabuti para sa mga sarili nila; nagpapalugit lamang Kami sa 

kanila upang madagdagan sila ng kasalanan. Ukol sa kanila 

ay isang pagdurusang manghahamak. 

نهَما ُنۡملِى لَُهۡم َخيۡر   
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َولَا َيحَۡسبَنه ٱل

نُفِسِهۡمْۚ إِنهَما ُنۡملِى لَُهۡم لِيَ 
َ
ۡزَداُدٓواْ إِثٗۡماۖۡ َولَُهۡم َعَذاب   ل ِأ

ِهين    ١٧٨ مُّ
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179. Hindi nangyaring si Allāh ay ukol na mag-iwan sa mga 

mananampalataya sa anumang kayo ay naroon hanggang 

sa maibukod Niya ang karima-rimarim sa kaaya-aya. Hindi 

nangyaring si Allāh ay ukol na magpabatid sa inyo sa Lingid, 

subalit si Allāh ay humahalal mula sa mga sugo Niya ng 

sinumang loloobin Niya kaya sumampalataya kayo kay Allāh 

at sa mga sugo Niya. Kung sasampalataya kayo at 

mangingilag kayong magkasala, ukol sa inyo ay isang 

pabuyang sukdulan. 

نُتۡم َعلَۡيهِ َحتهيَٰ  
َ
ُ لَِيَذَر ٱلُۡمۡؤِمنِيَن عَلَىَٰ َمآ أ ا َكاَن ٱَّلله مه

ُ لُِيۡطلَِعُكۡم   ي ِِبِۗ َوَما َكاَن ٱَّلله يَِميَز ٱلۡخَبِيَث ِمَن ٱلطه
  ۡۖ َ َيجَۡتِبي ِمن رُُّسلِهِۦ َمن يََشآُء عَلَى ٱلَۡغۡيِب َوَلَِٰكنه ٱَّلله

 ِ ِ َورُُسل هۚۦِْ َوِإن تُۡؤمُِنواْ َوَتتهُقواْ فَلَُكۡم  فَـ َاِمُنواْ بِٱَّلله
ۡجٌر َعِظيم  

َ
 ١٧٩ أ

180. Huwag ngang mag-akala ang mga nagmamaramot ng 

ibinigay sa kanila ni Allāh mula sa kabutihang-loob Niya na 

iyon ay mabuti para sa kanila, bagkus iyon ay masama para 

sa kanila. Kukulyaran sila ng ipinagmaramot nila sa Araw ng 

Pagbangon. Ukol kay Allāh ang pagmamana sa mga langit 

at lupa. Si Allāh, sa anumang ginagawa ninyo, ay 

Mapagbatid. 

ُ ِمن   َُٰهُم ٱَّلله هِذيَن َيۡبَخلُوَن بَِمآ َءاتَى َولَا َيحَۡسبَنه ٱل
قُوَن َما  فَۡضلِهِۦ ُهَو َخيۡرٗ  هُهۡمۖۡ َسُيَطوه هُهمِۖ بَۡل ُهَو َشر   ل ا ل

َِٰت   َمََٰو ِ ِميَرَُٰث ٱلسه َبخِلُواْ بِهِۦ يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ َوَّلِله
ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير   ۡرِضِۗ َوٱَّلله

َ
 ١٨٠ َوٱلۡأ

181. Talaga ngang nakarinig si Allāh sa sabi ng mga 

nagsabi: "Tunay na si Allāh ay maralita samantalang kami 

ay mga mayaman." Magsusulat Kami ng sinabi nila at 

pagpatay nila sa mga propeta nang walang karapatan at 

magsasabi Kami: "Lumasap kayo ng pagdurusa ng 

pagsunog. 

 َ هِذيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله ُ قَۡوَل ٱل فَقِير  َوَنحُۡن  لهَقۡد َسِمَع ٱَّلله
  ٖ ۢنبَِيآَء بَِغيِۡر َحق 

َ
ۡغنَِيآُءۘ َسَنۡكُتُب َما قَالُواْ َوَقۡتلَُهُم ٱلۡأ

َ
أ

 ١٨١ َوَنُقوُل ُذوقُواْ َعَذاَب ٱلۡحَرِيقِ 

182. Iyon ay dahil sa ipinauna ng mga kamay ninyo at na si 

Allāh ay hindi palalabag sa katarungan sa mga lingkod." 
َ لَيَۡس بَِظلهاٖم   نه ٱَّلله

َ
يِۡديُكۡم َوأ

َ
َمۡت أ َٰلَِك بَِما قَده َذ

 ١٨٢ ل ِلَۡعبِيدِ 

183. [Sila] ang mga nagsabi: "Tunay na si Allāh ay 

naghabilin sa amin na hindi kami maniwala sa isang sugo 

hanggang sa maghatid ito sa amin ng isang handog na 

kakainin ng apoy." Sabihin mo: "May naghatid na sa inyo na 

mga sugo bago ko pa ng mga malinaw na patunay at ng 

sinabi ninyo, kaya bakit kayo pumatay sa kanila kung kayo 

ay mga tapat?" 

ها نُۡؤِمَن لِرَُسوٍل حَ  ل
َ
َ َعِهَد إِلَۡيَنآ أ هِذيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله تهيَٰ  ٱل

ُۗ قُۡل قَۡد َجآَءُكۡم رُُسل    اُر ُكلُُه ٱلنه
ۡ
تِيََنا بُِقۡربَاٖن تَأ

ۡ
يَأ

هِذي قُلُۡتۡم فَلَِم َقَتلُۡتُموُهۡم إِن   ِن َقۡبلِى بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوبِٱل م 
 ١٨٣ ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

184. Kaya kung nagpasinungaling sila sa iyo ay may 

pinasinungalingan nga na mga sugo bago mo pa, na 

naghatid ng mga malinaw na patunay, mga kautusan, at 

kasulatang nagbibigay-liwanag. 

ِن َقۡبلَِك َجآُءو   َب رُُسل  م  ِ بُوَك َفَقۡد ُكذ  فَإِن َكذه
بُرِ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمنِيرِ   ١٨٤ بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوٱلزُّ
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185. Bawat kaluluwa ay lalasap ng kamatayan. Lulubus-

lubusin lamang kayo sa mga pabuya sa inyo sa Araw ng 

Pagbangon. Kaya ang sinumang hinango palayo sa Apoy at 

pinapasok sa Paraiso ay nagtamo nga siya. Walang iba ang 

buhay na pangmundo kundi ang natatamasa ng kahibangan. 

ُجوَرُكۡم يَوَۡم  ُكلُّ َنۡفٖس 
ُ
َذآئَِقُة ٱلَۡمۡوِتِۗ َوِإنهَما تَُوفهۡوَن أ

ۡدِخَل ٱلۡجَنهَة َفَقۡد  
ُ
ارِ َوأ ٱلۡقَِيََٰمةِِۖ َفَمن زُۡحزَِح َعِن ٱلنه

ها َمَتَُٰع ٱلُۡغُرورِ  ۡنَيآ إِل ُة ٱلدُّ ُۗ َوَما ٱلۡحََيوَٰ  ١٨٥ فَاَز

186. Talagang susubukin nga kayo sa mga yaman ninyo at 

mga sarili ninyo at talaga ngang makaririnig kayo mula sa 

mga binigyan ng kasulatan bago pa ninyo at mula sa mga 

nagtambal [kay Allāh] ng maraming pananakit. Kung 

magtitiis kayo at mangingilag kayong magkasala, tunay na 

iyon ay kabilang sa pinagpapasyahan sa mga usapin. 

نُفِسُكۡم َولَتَۡسَمُعنه ِمَن  
َ
َٰلُِكۡم َوأ ۡمَو

َ
۞لَُتۡبلَُونه فِٓي أ

هِذيَن   وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبلُِكۡم َوِمَن ٱل
ُ
هِذيَن أ ٱل

َٰلَِك   ٗذى َكثِيٗراْۚ َوِإن تَۡصبُِرواْ َوَتتهُقواْ فَإِنه َذ
َ
ۡشَرُكٓواْ أ

َ
أ

ُمورِ 
ُ
 ١٨٦ ِمۡن َعۡزِم ٱلۡأ

187. [Banggitin] noong gumawa si Allāh ng kasunduan sa 

mga binigyan ng kasulatan, [na nagsasaad]: "Talagang 

lilinawin nga ninyo ito sa mga tao at hindi kayo magkukubli 

nito." Ngunit itinapon nila ito sa hulihan ng mga likuran nila 

at bumili sila sa pamamagitan nito ng kaunting halaga kaya 

kay saklap ang binibili nila! 

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب لَُتبَي ِنُنهُهۥ  
ُ
هِذيَن أ ُ ِميَثََٰق ٱل َخَذ ٱَّلله

َ
َوِإۡذ أ

لِلنهاِس َولَا تَۡكُتُمونَُهۥ َفَنَبُذوهُ َوَرآَء ُظُهورِهِۡم  
 ١٨٧ َما يَۡشتَُرونَ  َوٱۡشتََرۡواْ بِهِۦ َثَمٗنا قَلِيلٗاۖۡ فَبِۡئَس 

188. Huwag ka ngang mag-akalang ang mga natutuwa sa 

isinagawa nila at umiibig na purihin sila sa hindi naman nila 

ginawa – huwag ka ngang mag-akalang sila ay nasa isang 

maliligtasan mula sa pagdurusa. Ukol sa kanila ay isang 

pagdurusang masakit. 

ن  
َ
يُِحبُّوَن أ تَواْ وه

َ
هِذيَن َيۡفرَُحوَن بَِمآ أ لَا َتحَۡسبَنه ٱل

َِن   ُيحَۡمُدواْ بَِما لَۡم َيۡفَعلُواْ فَلَا َتحَۡسبَنهُهم بَِمَفاَزةٖ م 
لِيم  

َ
 ١٨٨ ٱلَۡعَذاِبِۖ َولَُهۡم َعَذاٌب أ

189. Sa kay Allāh ang paghahari sa mga langit at lupa. Si 

Allāh sa bawat bagay ay May-kakayahan. 
ِ َشۡيٖء  

ُ عَلَىَٰ ُكل  ۡرِضِۗ َوٱَّلله
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُملُۡك ٱلسه َوَّلِله

 ١٨٩ قَِديرٌ 

190. Tunay na sa pagkalikha sa mga langit at lupa at 

pagsasalit-salitan ng gabi at maghapon ay talagang may 

mga tanda ukol sa mga may isip, 

هۡيِل   ۡرِض َوٱۡختَِلَِٰف ٱل
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو إِنه فِي َخلِۡق ٱلسه

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
َهارِ ٓأَلَيَٰٖت ل ِأ  ١٩٠ َوٱلنه

191. na mga umaalaala kay Allāh nang nakatayo o nakaupo 

o nakahiga sa mga tagiliran nila at nag-iisip-isip sa 

pagkalikha sa mga langit at lupa, [na nagsasabi]: 

"Panginoon namin, hindi Ka lumikha nito nang walang-

saysay. Kaluwalhatian sa Iyo, kaya magsanggalang Ka sa 

amin sa pagdurusa sa Apoy. 

َ قَِيَٰٗما َوُقُعوٗدا وَعَلَىَٰ ُجُنوبِِهۡم   هِذيَن يَۡذُكُروَن ٱَّلله ٱل
 ِ ُروَن ف ۡرِض َربهَنا َما َويََتَفكه

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ي َخلِۡق ٱلسه

ارِ   ١٩١ َخلَۡقَت َهََٰذا َبَِٰطلٗا ُسۡبَحََٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ٱلنه
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192. Panginoon namin, tunay na Ikaw, sa sinumang 

ipapasok Mo sa Apoy, ay nagpahiya nga sa kanya. Walang 

ukol sa mga tagalabag sa katarungan na mga tagaadya. 

ۖۥۡ َوَما   ۡخَزۡيَتُه
َ
اَر َفَقۡد أ َربهَنآ إِنهَك َمن تُۡدِخِل ٱلنه

نَصارٖ 
َ
َٰلِِميَن ِمۡن أ  ١٩٢ لِلظه

193. Panginoon namin, tunay na kami ay duminig sa isang 

tagapanawagang nananawagan para sa pananampalataya, 

na [nagsasabi]: "Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyo," 

kaya sumampalataya kami. Panginoon namin, kaya 

magpatawad Ka sa amin sa mga pagkakasala namin, 

magtakip-sala Ka sa amin sa mga masagwang gawa namin, 

at magpapanaw Ka sa amin kasama sa mga nagpapakabuti. 

بهَنآ إِنه  ۡن َءاِمُنواْ  ره
َ
َنا َسِمۡعَنا ُمَنادِٗيا ُيَنادِي لِلِۡإيَمَِٰن أ

ِۡر َعنها   بَِرب ُِكۡم فَـ َاَمنهاْۚ َربهَنا فَٱۡغفِۡر لََنا ُذنُوبََنا َوَكف 
بَۡرارِ 

َ
َنا َمَع ٱلۡأ  ١٩٣ َسي ِـ َاتَِنا َوتََوفه

194. Panginoon namin, magbigay Ka sa amin ng ipinangako 

Mo sa mga sugo Mo, at huwag Kang magpahiya sa amin sa 

Araw ng Pagbangon; tunay na Ikaw ay hindi sumisira sa 

ipinangako." 

زِنَا يَۡوَم  
َربهَنا َوَءاتَِنا َما وََعدتهَنا عَلَىَٰ رُُسلَِك َولَا ُتخۡ

 ١٩٤ ٱلۡقَِيََٰمةِِۖ إِنهَك لَا ُتخۡلُِف ٱلِۡميَعادَ 

195. Kaya tumugon sa kanila ang Panginoon nila: "Tunay na 

Ako ay hindi magsasayang ng gawa ng isang gumagawa 

kabilang sa inyo, na isang lalaki o isang babae. Ang isa’t isa 

sa inyo ay bahagi ng isa’t isa. Kaya ang mga lumikas, 

pinalisan mula sa mga tahanan nila, sinaktan sa landas Ko, 

nakipaglaban, at pinatay ay talagang magtatakip-sala nga 

Ako sa kanila sa mga masagwang gawa nila at talagang 

magpapapasok nga Ako sa kanila sa mga hardin na 

dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog," bilang 

gantimpala mula sa ganang kay Allāh. Si Allāh, taglay Niya 

ang kagandahan ng gantimpala. 

َِٰمٖل   ِضيُع َعَمَل َع
ُ
ن ِي لَٓا أ

َ
فَٱۡسَتَجاَب لَُهۡم َربُُّهۡم أ

ِنُۢ َبۡعٖضِۖ   ِۖ َبۡعُضُكم م  نَثيَٰ
ُ
ۡو أ

َ
ِن َذَكٍر أ ِنُكم م  م 

 ِ وُذواْ ف
ُ
ۡخرُِجواْ ِمن دَِيَٰرِهِۡم َوأ

ُ
هِذيَن َهاَجُرواْ َوأ ي  فَٱل

َِرنه َعۡنُهۡم َسي ِـ َاتِِهۡم   َكف 
ُ
ََٰتلُواْ َوقُتِلُواْ لَأ َسبِيلِى َوَق

ِۡن   نَۡهَُٰر ثََواٗبا م 
َ
َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ ۡدِخلَنهُهۡم َجنه

ُ
َولَأ

َوابِ  ُ ِعنَدهُۥ ُحۡسُن ٱلثه ِْۚ َوٱَّلله  ١٩٥ ِعنِد ٱَّلله

196. Huwag ngang manlilinlang sa iyo ang pagpapagala-

gala ng mga tumangging sumampalataya sa bayan. 
هِذيَن َكَفُرواْ فِي ٱلۡبَِلَٰدِ  نهَك َتَقلُُّب ٱل  ١٩٦ لَا َيُغره

197. Isang natatamasang kakaunti, pagkatapos ang 

kanlungan nila ay Impiyerno. Kay saklap ang himlayan! 
 َٰ َوى

ۡ
 ١٩٧ ُهۡم َجَهنهُمۖۡ َوبِۡئَس ٱلِۡمَهادُ َمَتَٰع  قَلِيل  ُثمه َمأ

198. Subalit ang mga nangilag magkasala sa Panginoon 

nila, ukol sa kanila ay mga hardin na dumadaloy mula sa 

ilalim ng mga ito ang mga ilog bilang mga mananatili sa mga 

ito bilang tuluyan mula sa ganang kay Allāh. Ang anumang 

nasa ganang kay Allāh ay higit na mabuti para sa mga 

nagpapakabuti. 

رِي ِمن  
َٰت  َتجۡ هِذيَن ٱتهَقۡواْ َربهُهۡم لَُهۡم َجنه َلَِٰكِن ٱل

ُِۗ َوَما   ِۡن ِعنِد ٱَّلله نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها نُُزلٗا م 
َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

 ۡ ِ َخيۡر  ل ِل  ١٩٨ َأبَۡرارِ ِعنَد ٱَّلله
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199. Tunay na mayroon sa mga May Kasulatan na talagang 

sumasampalataya kay Allāh at sa pinababa sa inyo at sa 

pinababa sa kanila, na mga tagapagpakumbaba kay Allāh. 

Hindi sila nagtitinda sa mga talata ni Allāh sa kaunting 

halaga. Ang mga iyon ay may ukol sa kanila na pabuya sa 

kanila sa ganang Panginoon nila. Tunay na si Allāh ay 

mabilis ang pagtutuos. 

نزَِل  
ُ
ِ َوَمآ أ ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب لََمن يُۡؤِمُن بِٱَّلله

َ
َوِإنه ِمۡن أ

ِ لَا يَۡشتَُرونَ  نزَِل إِلَۡيِهۡم َخَِٰشعِيَن َّلِله
ُ
  إِلَۡيُكۡم َوَمآ أ

ۡجرُُهۡم ِعنَد  
َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم أ

ُ
ِ َثَمٗنا قَلِيلًاْۚ أ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

َ َسِريُع ٱلۡحَِسابِ   ١٩٩ َرب ِِهۡمُۗ إِنه ٱَّلله

200. O mga sumampalataya, magtiis kayo, manaig kayo sa 

pagtitiis, mamalagi kayo, at mangilag kayong magkasala kay 

Allāh, nang sa gayon kayo ay magtatagumpay. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡصبُِرواْ وََصابُِرواْ َوَرابُِطواْ َوٱتهُقواْ   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ   ٢٠٠ ٱَّلله
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An-Nisaa’  النساء 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. O mga tao, mangilag kayong magkasala sa Panginoon 

ninyo na lumikha sa inyo mula sa nag-iisang kaluluwa, 

lumikha mula rito ng kabiyak nito, at nagkalat mula sa 

dalawang ito ng kalalakihang marami at kababaihan. 

Mangilag kayong magkasala kay Allāh, na naghihilingan kayo 

sa pamamagitan Niya, at sa mga sinapupunan. Tunay na si 

Allāh laging sa inyo ay Mapagmasid. 

ِن   هِذي َخلََقُكم م  اُس ٱتهُقواْ َربهُكُم ٱل َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡنَها َزوَۡجَها َوبَثه ِمۡنُهَما رَِجالٗا  نهۡفٖس َوَِٰحَدةٖ وََخلََق مِ 
هِذي تََسآَءلُوَن بِهِۦ  َ ٱل ْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َكثِيٗرا َونَِساٗٓء

َ َكاَن َعلَۡيُكۡم َرقِيٗبا  ْۚ إِنه ٱَّلله رَۡحاَم
َ
 ١ َوٱلۡأ

2. Ibigay ninyo sa mga ulila ang mga yaman nila. Huwag 

ninyong ipalit ang karima-rimarim ng kaaya-aya. Huwag 

ninyong kainin ang mga yaman nila kasama sa mga yaman 

ninyo. Tunay na ito ay laging isang kasalanang malaki. 

ي ِِبِۖ   لُواْ ٱلۡخَبِيَث بِٱلطه َٰلَُهۡمۖۡ َولَا تَتََبده ۡمَو
َ
َوَءاتُواْ ٱلَۡيَتََٰميَٰٓ أ

 َٰ ۡمَو
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
َٰلُِكۡمْۚ إِنهُهۥ َكاَن ُحوٗبا  َولَا تَأ ۡمَو

َ
لَُهۡم إِلَيَٰٓ أ

 ٢ َكبِيٗرا

3. Kung nangamba kayo na hindi kayo 

magpakamakatarungan sa mga babaing ulila ay mag-asawa 

kayo ng naging kaaya-aya para sa inyo na mga babae: 

dalawahan o tatluhan o apatan. Ngunit kung nangamba kayo 

na hindi kayo maging makatarungan ay [mag-asawa ng] isa o 

anumang minay-ari ng mga kanang kamay ninyo. Iyon ay 

pinakamalapit na hindi kayo mang-api. 

ها ُتۡقِسُطواْ فِي ٱلَۡيَتََٰميَٰ فَٱنِكُحواْ َما   ل
َ
َوِإۡن ِخۡفُتۡم أ

َِن ٱلن َِسآِء مَ  ۡثَنيَٰ َوثَُلََٰث َوُرَبََٰعۖۡ فَإِۡن  َطاَب لَُكم م 
يَۡمَُٰنُكۡمْۚ  

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
َِٰحَدةً أ ها َتۡعِدلُواْ فََو ل

َ
ِخۡفُتۡم أ

 ْ ها َتُعولُوا ل
َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
َٰلَِك أ  ٣ َذ

4. Magbigay kayo sa mga babae ng mga bigay-kaya sa 

kanila bilang tungkuling regalo. Ngunit kung nagparaya sila 

para sa inyo ng anuman mula rito nang kusang-loob ay 

tanggapin ninyo ito nang kaiga-igayang kasiya-siya. 

ْۚ فَإِن ِطبَۡن لَُكۡم َعن   َٰتِِهنه ِنحۡلَٗة َوَءاتُواْ ٱلن َِسآَء َصُدَق
ا  رِيٓـ ٗ ا مه ِۡنُه َنۡفٗسا فَكُلُوُه َهنِٓيـ ٗ  ٤ َشۡيٖء م 

5. Huwag kayong magbigay sa mga hunghang ng mga 

yaman ninyo na ginawa ni Allāh para sa inyo bilang 

pantaguyod. Tumustos kayo sa kanila sa mga ito, 

magpadamit kayo sa kanila, at magsabi kayo sa kanila ng 

isang pagsabing nakabubuti. 

َٰلَُكمُ  ۡمَو
َ
َفَهآَء أ ُ لَُكۡم   َولَا تُۡؤتُواْ ٱلسُّ ٱلهتِي َجَعَل ٱَّلله

قَِيَٰٗما َوٱۡرُزقُوُهۡم فِيَها َوٱۡكُسوُهۡم َوقُولُواْ لَُهۡم قَۡولٗا  
ۡعُروٗفا   ٥ مه
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6. Subukin ninyo ang mga ulila hanggang sa nang umabot 

sila sa pag-aasawa. Kaya kung nakapansin kayo mula sa 

kanila ng isang pagkagabay ay ibigay ninyo sa kanila ang 

mga yaman nila. Huwag kayong gumamit ng mga ito sa 

pagpapakalabis at pagdadali-dali na baka lumaki sila. Ang 

sinumang naging mayaman ay magpigil [sa pagpapabayad] 

at ang sinumang naging maralita ay kumuha ayon sa 

makatwiran. Kaya kapag nag-abot kayo sa kanila ng mga 

yaman nila ay magpasaksi kayo sa kanila. Sumapat si Allāh 

bilang Mapagtuos. 

ِكَاَح فَإِۡن َءانَۡسُتم   َوٱۡبَتلُواْ ٱلَۡيَتََٰميَٰ َحتهيَٰٓ إَِذا بَلَُغواْ ٱلن 
َٰلَُهۡمۖۡ َولَا ۡمَو

َ
ِۡنُهۡم رُۡشٗدا فَٱۡدَفُعٓواْ إِلَۡيِهۡم أ ُكلُوَهآ    م 

ۡ
تَأ

ا   ْْۚ َوَمن َكاَن َغنِي ٗ ن يَۡكبَُروا
َ
إِۡسَراٗفا َوبَِداًرا أ

ُكۡل بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ  
ۡ
فَلۡيَۡسَتۡعفِۡفۖۡ َوَمن َكاَن فَقِيٗرا فَلَۡيأ

ۡشِهُدواْ َعلَۡيِهۡمْۚ َوَكَفىَٰ  
َ
َٰلَُهۡم فَأ ۡمَو

َ
فَإَِذا َدَفۡعُتۡم إِلَۡيِهۡم أ

ِ َحِسيٗبا   ٦ بِٱَّلله

7. Ukol sa mga lalaki ay isang bahagi mula sa naiwan ng 

mga magulang at mga pinakamalapit na kaanak at ukol sa 

mga babae ay isang bahagi mula sa naiwan ng mga 

magulang at mga pinakamalapit na kaanak, na kaunti man 

mula roon o marami, bilang bahaging isinatungkulin. 

 ِ ۡقَربُوَن  ل 
َ
َٰلَِداِن َوٱلۡأ ا تََرَك ٱلَۡو ِمه لر َِجاِل نَِصيب  م 

ا   ۡقَربُوَن ِممه
َ
َٰلَِداِن َوٱلۡأ ا تََرَك ٱلَۡو ِمه َولِلن َِسآِء نَِصيب  م 

ۡفُروٗضا  ۡو َكثَُرْۚ نَِصيٗبا مه
َ
 ٧ قَله ِمۡنُه أ

8. Kapag dumalo sa paghahati ang mga may pagkakamag-

anak, ang mga ulila, at ang mga dukha ay magkaloob kayo 

sa kanila mula rito at magsabi kayo sa kanila ng nakabubuti. 

ْولُواْ ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ  
ُ
َوِإَذا َحَضَر ٱلۡقِۡسَمَة أ

ِۡنُه َوقُولُواْ لَُهۡم قَۡولٗا   َوٱلَۡمَسَِٰكيُن فَٱۡرُزقُوُهم م 
ۡعُروٗفا   ٨ مه

9. Matakot ang mga kung sakaling nag-iwan sila sa pagyao 

nila ng mga supling na mahina ay mangangamba sila para sa 

mga ito. Kaya mangilag silang magkasala kay Allāh at 

magsabi sila ng sinasabing tama. 

هِذيَن لَۡو تََرُكواْ ِمنۡ  ِيهٗة ِضَعًَٰفا    َولَۡيۡخَش ٱل َخلۡفِِهۡم ُذر 
َ َولَۡيُقولُواْ قَۡولٗا َسِديًدا  ٩ َخافُواْ َعلَۡيِهۡم فَلَۡيتهُقواْ ٱَّلله

10. Tunay na ang mga kumakain ng mga yaman ng mga ulila 

dala ng paglabag sa katarungan ay kumakain lamang sa mga 

tiyan nila ng apoy at masusunog sila sa isang liyab. 

ََٰل ٱلَۡيَتََٰميَٰ ُظلًۡما إِنهَما   ۡمَو
َ
ُكلُوَن أ

ۡ
هِذيَن يَأ إِنه ٱل

ُكلُوَن فِي ُبُطونِِهۡم نَاٗراۖۡ وََسَيۡصلَۡوَن َسعِيٗرا
ۡ
 ١٠ يَأ
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11. Nagsasatagubilin sa inyo si Allāh hinggil sa mga anak 

ninyo na ukol sa lalaki ay katumbas ng bahagi ng dalawang 

babae. Ngunit kung sila ay mga babaing higit sa dalawa, ukol 

sa kanila ay dalawang katlo ng naiwan niya; at kung ito ay 

nag-iisang babae, ukol dito ay kalahati. Ukol sa dalawang 

magulang niya, ukol sa bawat isa sa kanilang dalawa ay ang 

ikaanim mula sa naiwan niya kung nagkaroon siya ng isang 

anak. Ngunit kung hindi siya nagkaroon ng anak at nagmana 

sa kanya ang dalawang magulang niya, ukol sa ina niya ang 

ikatlo. Ngunit kung nagkaroon siya ng mga kapatid, ukol sa 

ina niya ang ikaanim nang matapos ng [pagkaltas ng] isang 

tagubiling isinasatagubilin niya o ng [pambayad sa] isang 

utang. Ang mga magulang ninyo at ang mga anak ninyo ay 

hindi kayo nakababatid kung alin sa kanila ang higit na 

malapit para sa inyo sa pakinabang. [Ang paghahating ito ay] 

isang tungkulin mula kay Allāh. Tunay na si Allāh ay laging 

Maalam, Marunong. 

نثََييِۡنِۚ  
ُ
ِ ٱلۡأ َكرِ ِمۡثُل َحظ  ۡوَلَِٰدُكۡمۖۡ لِلذه

َ
ُ فِٓي أ يُوِصيُكُم ٱَّلله

فَإِن ُكنه نَِساٗٓء فَۡوَق ٱثۡنََتيِۡن فَلَُهنه ثُلَُثا َما تََرَكۖۡ َوِإن  
ِ َوَِٰحٖد  َكانَۡت َوَِٰحَدٗة فَلَ 

بََوۡيهِ لِكُل 
َ
َها ٱلن ِۡصُفْۚ َولِأ

هۡم   ْۚ فَإِن ل ا تََرَك إِن َكاَن لَُهۥ َولَد  ُدُس ِممه ِۡنُهَما ٱلسُّ م 
لُُثْۚ فَإِن َكاَن   ِهِ ٱلثُّ بََواهُ فَلُِأم 

َ
ۥٓ أ هُهۥ َولَد  َوَورِثَُه يَُكن ل

ُدُسْۚ ِمنُۢ َبۡعِد وَِصيهةٖ  ِهِ ٱلسُّ ۥٓ إِۡخَوة  فَلُِأم  يُوِصي بَِهآ  لَُه
قَۡرُب  

َ
ُهۡم أ يُّ

َ
ۡبَنآؤُُكۡم لَا تَۡدُروَن أ

َ
ۡو َديٍۡنِۗ َءابَآؤُُكۡم َوأ

َ
أ

َ َكاَن َعلِيًما   ُِۗ إِنه ٱَّلله َِن ٱَّلله لَُكۡم َنۡفٗعاْۚ فَرِيَضٗة م 
 ١١ َحِكيٗما 

12. Ukol sa inyo ang kalahati ng naiwan ng mga maybahay 

ninyo kung hindi sila nagkaroon ng anak ngunit kung 

nagkaroon sila ng anak ay ukol sa inyo ang ikaapat mula sa 

naiwan nila nang matapos ng [pagkaltas ng] isang tagubiling 

isinasatagubilin nila o ng [pambayad sa] isang utang. Ukol sa 

kanila ang ikaapat mula sa naiwan ninyo kung hindi kayo 

nagkaroon ng anak ngunit kung nagkaroon kayo ng anak ay 

ukol sa kanila ang ikawalo mula sa naiwan ninyo nang 

matapos ng [pagkaltas ng] ng isang tagubiling 

isinasatagubilin ninyo o ng [pambayad sa] isang utang. Kung 

ang isang lalaki o isang babaing nagpapamana ay walang 

anak ni magulang at mayroon siyang isang kapatid na lalaki o 

isang kapatid na babae, ukol sa bawat isa sa dalawa ang 

ikaanim; ngunit kung sila ay higit kaysa roon, sila ay 

magkakahati sa ikatlo nang matapos ng [pagkaltas ng] isang 

tagubiling isinasatagubilin o ng [pambayad sa] isang utang, 

nang hindi pumipinsala, bilang tagubilin mula kay Allāh. Si 

Allāh ay Maalam, Matimpiin. 

هۡم يَُكن   ۡزَوَُٰجُكۡم إِن ل
َ
۞َولَُكۡم نِۡصُف َما تََرَك أ

ْۚ فَإِن َكاَن لَُهنه َولَد  فَلَُكُم ٱ هُهنه َولَد  ا تََرۡكَنْۚ  ل بُُع ِممه لرُّ
ا   بُُع ِممه ۡو َديٖۡنِۚ َولَُهنه ٱلرُّ

َ
ِمنُۢ َبۡعِد وَِصيهةٖ يُوِصيَن بَِهآ أ

ْۚ فَإِن َكاَن لَُكۡم َولَد    هۡم يَُكن لهُكۡم َولَد  تََرۡكُتۡم إِن ل
ِنُۢ َبۡعِد وَِصيهةٖ تُوُصوَن بَِهآ   ا تََرۡكُتمِۚ م  ُمُن ِممه فَلَُهنه ٱلثُّ

ۡو دَ 
َ
ٌخ  أ

َ
ۥٓ أ ة  َولَُه

َ
وِ ٱۡمَرأ

َ
يٖۡنِۗ َوِإن َكاَن رَُجل  يُوَرُث َكَلَٰلًَة أ

ُدُسْۚ فَإِن َكانُٓواْ   ِۡنُهَما ٱلسُّ ِ َوَِٰحٖد م 
ۡخت  فَلِكُل 

ُ
ۡو أ

َ
أ

لُِثِۚ ِمنُۢ َبۡعِد   َٰلَِك َفُهۡم ُشَرَكآُء فِي ٱلثُّ ۡكثََر ِمن َذ
َ
أ

ۡو َديٍۡن َغيَۡر ُمَضآ 
َ
ُِۗ  وَِصيهةٖ يُوَصيَٰ بَِهآ أ َِن ٱَّلله ْۚ وَِصيهٗة م  ٖ ر 
ُ َعلِيٌم َحلِيم    ١٢ َوٱَّلله

13. Iyon ay ang mga hangganan ni Allāh. Ang sinumang 

tumatalima kay Allāh at sa Sugo Niya ay magpapapasok Siya 

sa mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang 

mga ilog bilang mga mananatili sa mga ito. Iyon ay ang 

pagkatamong sukdulan. 

َ َورَُسولَُهۥ يُۡدِخلُۡه   ِْۚ َوَمن يُِطِع ٱَّلله تِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله
َٰلَِك   نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ َوَذ

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ َجنه
 ١٣ ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ 

14. Ang sinumang sumusuway kay Allāh at sa Sugo Niya at 

lumalampas sa mga hangganan Niya ay magpapapasok Siya 

sa Apoy bilang mananatili roon at ukol sa kanya ay isang 

pagdurusang manghahamak. 

َ َورَُسولَُهۥ َويََتَعده ُحُدوَدهُۥ يُۡدِخلُۡه نَاًرا   َوَمن َيۡعِص ٱَّلله
 َ ِهين  َخَٰلِٗدا فِيَها َول  ١٤ ُهۥ َعَذاب  مُّ
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15. Ang mga gumagawa ng mahalay kabilang sa kababaihan 

ninyo ay magpasaksi kayo laban sa kanila sa apat kabilang 

sa inyo. Kaya kung sumaksi ang mga iyon ay panatilihin 

ninyo sila sa mga bahay hanggang sa magpapanaw sa kanila 

ang kamatayan o gumawa si Allāh para sa kanila ng isang 

landas. 

تِيَن ٱلَۡفَِٰحَشَة ِمن ن َِسآئُِكۡم فَٱۡستَۡشِهُدواْ  
ۡ
َٰتِي يَأ َوٱله

ۡمِسُكوُهنه فِي  
َ
ِنُكۡمۖۡ فَإِن َشِهُدواْ فَأ ۡربََعٗة م 

َ
َعلَۡيِهنه أ

ۡو َيجَۡعَل 
َ
َُٰهنه ٱلَۡمۡوُت أ ُ لَُهنه   ٱلُۡبُيوِت َحتهيَٰ َيَتَوفهى ٱَّلله

 ١٥ َسبِيلٗا

16. Ang dalawang gumagawa nitong [mahalay] kabilang sa 

inyo ay saktan ninyo silang dalawa. Kung nagbalik-loob 

silang dalawa at nagsaayos silang dalawa ay iwan ninyo 

silang dalawa. Tunay na si Allāh ay laging Palatanggap ng 

pagbabalik-loob, Maawain. 

ۡصلََحا  
َ
تَِيَٰنَِها ِمنُكۡم فَـ َاُذوُهَماۖۡ فَإِن تَابَا َوأ

ۡ
هَذاِن يَأ َوٱل

اٗبا رهِحيًما  َ َكاَن تَوه ُۗ إِنه ٱَّلله ۡعرُِضواْ َعۡنُهَمآ
َ
 ١٦ فَأ

17. Ang pagtanggap ng pagbabalik-loob ay nasa kay Allāh 

lamang ukol sa mga nakagagawa ng kasagwaan dahil sa 

kamangmangan, pagkatapos nagbabalik-loob kaagad, kaya 

sa mga iyon tumatanggap si Allāh ng pagbabalik-loob. Laging 

si Allāh ay Maalam, Marunong. 

وَٓء ِبجََهَٰلَةٖ ُثمه   هِذيَن َيۡعَملُوَن ٱلسُّ ِ لِل ۡوبَُة عَلَى ٱَّلله إِنهَما ٱلته
ُ َعلَۡيِهۡمُۗ وََكاَن  َيُتو ْوَلَٰٓئَِك َيُتوُب ٱَّلله

ُ
بُوَن ِمن قَرِيٖب فَأ

ُ َعلِيًما َحِكيٗما   ١٧ ٱَّلله

18. Ang pagtanggap ng pagbabalik-loob ay hindi ukol sa mga 

gumagawa ng mga masagwang gawa, na hanggang sa nang 

dumalo sa isa sa kanila ang kamatayan ay magsasabi siya: 

"Tunay na ako ay nagbalik-loob ngayon," at hindi ukol sa 

mga namamatay samantalang sila ay mga tagatangging 

sumampalataya. Ang mga iyon ay naghanda Kami para sa 

kanila ng isang pagdurusang masakit. 

هِذيَن َيۡعَملُوَن ٱ ۡوبَُة لِل ي ِـ َاِت َحتهيَٰٓ إَِذا  َولَيَۡسِت ٱلته لسه
هِذيَن   َحَدُهُم ٱلَۡموُۡت قَاَل إِن ِي ُتۡبُت ٱلَٰٔۡـَن َولَا ٱل

َ
َحَضَر أ

ۡعَتۡدنَا لَُهۡم َعَذابًا  
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ْۚ أ اٌر َيُموتُوَن وَُهۡم ُكفه

لِيٗما 
َ
 ١٨ أ

19. O mga sumampalataya, hindi ipinahihintulot para sa inyo 

na magmana kayo ng mga babae nang sapilitan ni 

humadlang kayo sa kanila [sa pag-aasawa] upang makakuha 

kayo ng ilan sa ibinigay ninyo sa kanila, maliban na gumawa 

sila ng isang mahalay na nagliliwanag. Makitungo kayo sa 

kanila ayon sa nakabubuti sapagkat kung nasuklam kayo sa 

kanila ay marahil nasusuklam kayo sa isang bagay at 

gumagawa naman si Allāh dito ng maraming kabutihan. 

ن تَرِثُواْ ٱلن َِسآَء  
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َيحِلُّ لَُكۡم أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

آ َءاتَيُۡتُموُهنه  َكۡرٗهاۖۡ َولَا َتۡعُضلُوُهنه لَِتۡذَهُبواْ بَِبۡعِض مَ 
َبي َِنةِٖۚ وَعَاِشُروُهنه بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ   تِيَن بَِفَِٰحَشةٖ مُّ

ۡ
ن يَأ

َ
هٓا أ إِل

ا َويَۡجَعَل   ن تَۡكرَُهواْ َشۡيـ ٗ
َ
فَإِن َكرِۡهُتُموُهنه َفَعَسيَٰٓ أ

ُ فِيهِ َخيٗۡرا َكثِيٗرا  ١٩ ٱَّلله

20. Kung nagnais kayo ng pagpapalit ng isang maybahay 

kapalit ng [ibang] maybahay at nagbigay kayo sa isa sa 

kanila ng isang bunton [ng regalo] ay huwag kayong kumuha 

mula rito ng anuman. Kukuha ba kayo nito bilang paninirang-

puri at kasalanang malinaw? 

كَاَن َزۡوجٖ  َردتُُّم ٱۡستِۡبَداَل َزۡوٖج مه
َ
َوَءاتَيُۡتۡم   َوِإۡن أ

ُخُذونَُهۥ  
ۡ
تَأ

َ
ُخُذواْ مِۡنُه َشۡيـ ًاْۚ أ

ۡ
َُٰهنه قِنَطاٗرا فَلَا تَأ إِۡحَدى

بِيٗنا   ٢٠ ُبۡهَتَٰٗنا َوِإثٗۡما مُّ
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21. Papaano kayong kukuha nito samantalang nagtalik na 

ang isa’t isa sa inyo at tumanggap sila mula sa inyo ng isang 

kasunduang mahigpit? 

فَۡضيَٰ َبۡعُضُكۡم إِلَيَٰ َبۡعٖض  
َ
ُخُذونَُهۥ َوَقۡد أ

ۡ
َوَكۡيَف تَأ

ِيَثًَٰقا َغلِيٗظا  َخۡذَن ِمنُكم م 
َ
 ٢١ َوأ

22. Huwag kayong mag-asawa ng mga babaing 

napangasawa ng mga ama ninyo, maliban sa nagdaan na. 

Tunay na iyon ay laging mahalay, kapuot-puot, at sumagwa 

bilang landas. 

ها َما   َِن ٱلن َِسآِء إِل َولَا تَنِكُحواْ َما نََكَح َءابَآؤُُكم م 
َِٰحَشٗة َوَمۡقٗتا وََسآَء َسبِيلًا   ٢٢ قَۡد َسلََفْۚ إِنهُهۥ َكاَن َف

23. Ipinagbawal sa inyo [na mapangasawa] ang mga ina 

ninyo, ang mga babaing anak ninyo, ang mga babaing 

kapatid ninyo, ang mga tiyahin ninyo sa ama, ang mga 

tiyahin ninyo sa ina, ang mga babaing anak ng lalaking 

kapatid ninyo, ang mga babaing anak ng babaing kapatid 

ninyo, ang mga ina ninyo na nagpasuso sa inyo, ang mga 

babaing kapatid ninyo sa pagpapasuso, ang mga ina ng mga 

maybahay ninyo, ang mga babaing anak na panguman 

ninyong nasa ilalim ng pangangalaga ninyo mula sa mga 

maybahay ninyong nakipagtalik kayo sa kanila, subalit kung 

hindi kayo nakipagtalik sa kanila ay walang maisisisi sa iyo, 

ang mga maybahay ng mga lalaking anak ninyo mula sa mga 

gulugod ninyo, at na pagsabayin ninyo ang dalawang 

magkapatid na babae, maliban sa nagdaan na. Tunay na si 

Allāh ay laging Mapagpatawad, Maawain.I 

َهَُٰتُكۡم َوبََناتُُكۡم وَ  مه
ُ
َٰتُُكۡم  ُحر َِمۡت َعلَۡيُكۡم أ َخَو

َ
أ

ۡخِت  
ُ
ِخ َوبََناُت ٱلۡأ

َ
َُٰتُكۡم َوَخََٰلَُٰتُكۡم َوبََناُت ٱلۡأ وََعمه

َِن   َٰتُُكم م  َخَو
َ
ۡرَضۡعَنُكۡم َوأ

َ
َٰتِٓي أ َهَُٰتُكُم ٱله مه

ُ
َوأ

َٰتِي فِي   ئُِبُكُم ٱله َهَُٰت نَِسآئُِكۡم َوَرَبَٰٓ مه
ُ
َضََٰعةِ َوأ ٱلره

َٰتِي دَ  ِن ن َِسآئُِكُم ٱله هۡم  ُحُجورُِكم م  َخلُۡتم بِِهنه فَإِن ل
تَُكونُواْ َدَخلُۡتم بِِهنه فَلَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم وََحَلَٰٓئُِل  

ن َتجَۡمُعواْ َبيَۡن  
َ
ۡصَلَٰبُِكۡم َوأ

َ
هِذيَن ِمۡن أ ۡبَنآئُِكُم ٱل

َ
أ

َ َكاَن َغُفوٗرا   ها َما قَۡد َسلََفُۗ إِنه ٱَّلله ۡخَتيِۡن إِل
ُ
ٱلۡأ

 ٢٣ رهِحيٗما 

24. [Ipinagbawal din] ang mga nakapag-asawa kabilang sa 

mga babae maliban sa minay-ari ng mga kanang kamay 

ninyo, bilang pagtatakda ni Allāh para sa inyo. Ipinahintulot 

sa inyo ang anumang iba pa roon, [sa kundisyon] na 

maghangad kayo kapalit ng [bigay-kaya mula sa] mga yaman 

ninyo bilang mga nanananggalang sa pangangalunya hindi 

mga nangangalunya. Ang nagpakaligaya kayo kabilang sa 

kanila ay magbigay kayo sa kanila ng mga pabuya sa kanila 

bilang tungkuling regalo. Walang maisisisi sa inyo kaugnay 

sa nagkaluguran kayo nang matapos ng [pagtatakda ng 

regalong] tungkulin. Tunay na si Allāh ay laging Maalam, 

Marunong. 

يَۡمَُٰنُكۡمۖۡ  
َ
ها َما َملََكۡت أ ۞َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت ِمَن ٱلن َِسآِء إِل

َٰلُِكۡم   ا َوَرآَء َذ ِحله لَُكم مه
ُ
ِ َعلَۡيُكۡمْۚ َوأ كَِتََٰب ٱَّلله

ن 
َ
حِۡصنِيَن َغيَۡر ُمَسَٰفِِحيَنْۚ َفَما  أ َٰلُِكم مُّ ۡمَو

َ
تَبَۡتُغواْ بِأ

ْۚ َولَا   ُجورَُهنه فَرِيَضٗة
ُ
ٱۡسَتۡمَتۡعُتم بِهِۦ ِمۡنُهنه فَـ َاتُوُهنه أ

ََٰضۡيُتم بِهِۦ ِمنُۢ َبۡعِد   ُجَناَح َعلَۡيُكۡم فِيَما تََر
َ َكاَن َعلِيًما َحِكيٗما   ٢٤ ٱلَۡفرِيَضةِِۚ إِنه ٱَّلله

 

I Kung ang pagpapasuso ay kulang sa limang beses, hindi magkakabisa ang pagbabawal sa pag-aasawa (Ibnu Kathīr, 

Tomo 2, Numero 416). 
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25. Ang sinumang hindi nakaya kabilang sa inyo ng 

kaparaanan na mag-asawa ng mga malayang babaing 

mananampalataya ay [mag-asawa] mula sa minay-ari ng 

mga kanang kamay ninyo kabilang sa mga babaing alipin 

ninyong mga mananampalataya. Si Allāh ay higit na maalam 

sa pananampalataya ninyo. Kayo ay kabilang sa isa’t isa. 

Kaya mag-asawa kayo sa kanila – ayon sa pahintulot ng mga 

amo nila at magbigay kayo sa kanila ng mga pabuya sa 

kanila ayon sa makatwiran – na mga pinasasanggalang sa 

pangangalunya na hindi mga nangangalunya ni mga 

gumagawa ng mga kalaguyo. Ngunit kapag pinasanggalang 

sila [sa pag-aasawa] at kung gumawa sila ng isang mahalay 

ay kailangan sa kanila ang kalahati ng kailangan sa mga 

babaing malaya mula sa pagdurusa. Iyon ay ukol sa 

sinumang natakot sa kalunya kabilang sa inyo. Ang magtiis 

kayo ay higit na mabuti para sa inyo. Si Allāh ay 

Mapagpatawad, Maawain. 

ن يَنِكَح ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت  
َ
هۡم يَۡسَتِطۡع ِمنُكۡم َطۡولًا أ َوَمن ل

ِن َفَتَيَٰتُِكُم   يَۡمَُٰنُكم م 
َ
ا َملََكۡت أ ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت فَِمن مه

ِنُۢ  ٱلُۡمۡؤِمَنَٰ  ۡعلَُم بِإِيَمَٰنُِكمِۚ َبۡعُضُكم م 
َ
ُ أ ِتِۚ َوٱَّلله

ُجورَُهنه  
ُ
ۡهلِِهنه َوَءاتُوُهنه أ

َ
َبۡعٖضِۚ فَٱنِكُحوُهنه بِإِۡذِن أ

بِٱلَۡمۡعُروِف ُمحَۡصَنٍَٰت َغيَۡر ُمَسَٰفَِحَٰٖت َولَا ُمتهِخَذَِٰت  
َتيَۡن بَِفَِٰحَشةٖ َفَعلَ 

َ
ۡحِصنه فَإِۡن أ

ُ
ۡخَداٖنِۚ فَإَِذآ أ

َ
ۡيِهنه أ

َٰلَِك لَِمۡن   نِۡصُف َما عَلَى ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت ِمَن ٱلَۡعَذاِبِۚ َذ
  ُ ن تَۡصبُِرواْ َخيۡر  لهُكۡمُۗ َوٱَّلله

َ
َخِشَي ٱلَۡعَنَت ِمنُكۡمْۚ َوأ

 ٢٥ َغُفور  رهِحيم  

26. Nagnanais si Allāh na maglinaw para sa inyo, 

magpatnubay sa inyo ng mga kalakaran ng mga nauna pa sa 

inyo, at tumanggap ng pagbabalik-loob sa inyo. Si Allāh ay 

Maalam, Marunong. 

هِذيَن ِمن   ُ لُِيبَي َِن لَُكۡم َويَۡهِديَُكۡم ُسنََن ٱل يُرِيُد ٱَّلله
ُ َعلِيٌم َحِكيم    ٢٦ َقۡبلُِكۡم َويَُتوَب َعلَۡيُكۡمُۗ َوٱَّلله

27. Si Allāh ay nagnanais na tumanggap ng pagbabalik-loob 

sa inyo at nagnanais ang mga sumusunod sa mga 

pagnanasa na lumihis kayo nang isang pagkalihis na 

sukdulan. 

هِذيَن يَتهبُِعوَن   ن َيُتوَب َعلَۡيُكۡم َويُرِيُد ٱل
َ
ُ يُرِيُد أ َوٱَّلله

ن تَِميلُواْ َمۡيلًا 
َ
َِٰت أ َهَو  ٢٧ َعِظيٗما ٱلشه

28. Nagnanais si Allāh na magpagaan sa inyo. Nilikha ang 

tao na mahina. 
َِف َعنُكۡمْۚ وَُخلَِق ٱلۡإِنَسَُٰن   ن ُيخَف 

َ
ُ أ يُرِيُد ٱَّلله

 ٢٨ َضعِيٗفا 

29. O mga sumampalataya, huwag kayong gumamit sa mga 

yaman ninyo sa pagitan ninyo ayon sa kawalang-kabuluhan, 

maliban na ito ay maging isang kalakalan ayon sa 

pagkakaluguran mula sa inyo. Huwag kayong pumatay sa 

mga sarili ninyo; tunay na si Allāh laging sa inyo ay Maawain. 

َٰلَُكم بَيَۡنُكم   ۡمَو
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَأ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ
ِنُكۡمْۚ  بِٱلۡ  ن تَُكوَن تَِجََٰرًة َعن تََراٖض م 

َ
هٓا أ َبَِٰطِل إِل

َ َكاَن بُِكۡم رَِحيٗما  نُفَسُكۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
 ٢٩ َولَا َتۡقُتلُٓواْ أ

30. Ang sinumang gumagawa niyon dala ng pangangaway at 

paglabag sa katarungan ay magsusunog Kami sa kanya sa 

Apoy. Laging iyon kay Allāh ay madali. 

َٰلَِك ُعۡدَوَٰٗنا َوُظلۡٗما فََسۡوَف نُۡصلِيهِ نَاٗراْۚ  َوَمن َيۡفَعۡل َذ
ِ يَِسيًرا  َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ٣٠ وََكاَن َذ

31. Kung iiwas kayo sa mga malaking kasalanan na isinaway 

sa inyo ay magtatakip-sala Kami sa inyo sa mga masagwang 

gawa ninyo at magpapapasok Kami sa inyo sa isang 

pasukang marangal. 

ِۡر َعنُكۡم   إِن َتجَۡتنُِبواْ َكَبآئَِر َما ُتۡنَهۡوَن َعۡنُه نَُكف 
ۡدَخلٗا َكرِيٗما   ٣١ َسي ِـ َاتُِكۡم َونُۡدِخلُۡكم مُّ
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32. Huwag kayong magmithi ng ipinantangi ni Allāh sa ilan sa 

inyo higit sa iba. Ukol sa mga lalaki ay bahagi mula sa 

nakamit nila at ukol sa mga babae ay bahagi mula sa 

nakamit nila. Humingi kayo kay Allāh mula sa kabutihang-

loob Niya. Tunay na si Allāh laging sa bawat bagay ay 

Maalam. 

ُ بِهِۦ َبۡعَضُكۡم عَلَىَٰ َبۡعٖضِۚ  َولَا َتَتَمنهۡواْ َما فَضه  َل ٱَّلله
ا   ِمه ْۖۡ َولِلن َِسآِء نَِصيب  م  ا ٱۡكتََسُبوا ِمه ل ِلر َِجاِل نَِصيب  م 
  ِ

َ َكاَن بِكُل  ۦْٓۚ إِنه ٱَّلله َ ِمن فَۡضلِهِ ٱۡكتََسبَۡنْۚ وَۡسـ َلُواْ ٱَّلله
 ٣٢ َشۡيٍء َعلِيٗما 

33. Para sa lahat ay gumawa Kami ng mga tagapagmana 

mula sa naiwan ng mga magulang at mga pinakamalapit na 

kaanak. Ang mga pumatungkol ang mga panunumpa ninyo 

ay magbigay kayo sa kanila ng bahagi nila. Tunay na si Allāh, 

sa bawat bagay, ay Saksi. 

 َٰ ا تََرَك ٱلَۡو َٰلَِي ِممه ٖ َجَعلَۡنا َمَو
ۡقَربُوَنْۚ  َولِكُل 

َ
لَِداِن َوٱلۡأ

  َ يَۡمَُٰنُكۡم فَـ َاتُوُهۡم نَِصيَبُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
هِذيَن َعَقَدۡت أ َوٱل

ِ َشۡيٖء َشِهيًدا
 ٣٣ َكاَن عَلَىَٰ ُكل 

34. Ang mga lalaki ay mga tagapagpanatili ng mga babae 

dahil nagtangi si Allāh sa iba sa kanila higit sa iba at dahil 

gumugol sila mula sa mga yaman nila. Kaya ang mga 

maayos na babae ay mga masunurin, mga tagapag-ingat sa 

pagkaliban [ng mga asawa] sa iningatan ni Allāh. Ang mga 

[maybahay na] nangangamba kayo sa kapalaluan nila ay 

pangaralan ninyo sila, iwan ninyo sila sa mga higaan [kung 

nagpupumilit], at paluin ninyo sila [kung tumanggi pa]; ngunit 

kung tumalima sila sa inyo ay huwag kayong maghanap 

laban sa kanila ng isang paraan. Tunay na si Allāh ay laging 

Mataas, Malaki. 

 ِ َُٰموَن عَلَى ٱلن َِسآِء ب ُ َبۡعَضُهۡم  ٱلر َِجاُل قَوه َل ٱَّلله َما فَضه
َٰلَِحَُٰت   َٰلِِهۡمْۚ فَٱلصه ۡمَو

َ
نَفُقواْ ِمۡن أ

َ
عَلَىَٰ َبۡعٖض َوبَِمآ أ

َٰتِي   ْۚ َوٱله ُ َٰنَِتٌَٰت َحَٰفَِظَٰت  ل ِلَۡغۡيِب بَِما َحفَِظ ٱَّلله َق
َتخَافُوَن نُُشوزَُهنه فَعُِظوُهنه َوٱۡهُجُروُهنه فِي ٱلَۡمَضاِجِع  

 ۡۖ َطۡعَنُكۡم فَلَا َتۡبُغواْ َعلَۡيِهنه َسبِيلًاُۗ  َوٱۡضِربُوُهنه
َ
فَإِۡن أ

ا َكبِيٗرا َ َكاَن َعلِي ٗ  ٣٤ إِنه ٱَّلله

35. Kung nangamba kayo sa isang hidwaan sa pagitan nilang 

dalawa ay magpadala kayo ng isang tagahatol mula sa mag-

anak ng lalaki at isang tagahatol mula sa mag-anak ng 

babae. Kung magnanais silang dalawa ng isang 

pagsasaayos ay magpapatugma si Allāh sa pagitan nilang 

dalawa. Tunay na si Allāh ay laging Maalam, Mapagbatid. 

ۡهلِهِۦ  
َ
ِۡن أ َوِإۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَيۡنِِهَما فَٱۡبَعثُواْ َحَكٗما م 

ِنۡ  ُ   وََحَكٗما م  ِِق ٱَّلله ۡهلَِهآ إِن يُرِيَدآ إِۡصَلَٰٗحا يَُوف 
َ
أ

َ َكاَن َعلِيًما َخبِيٗرا ُۗ إِنه ٱَّلله  ٣٥ بَيَۡنُهَمآ

36. Sumamba kayo Allāh at huwag kayong magtambal sa 

Kanya ng anuman. Sa mga magulang ay [mag-ukol ng] 

paggawa ng maganda, at sa may pagkakamag-anak, mga 

ulila, mga dukha, kapit-bahay na may pagkakamag-anak, 

kapit-bahay na malayo, kasamahan sa tabi, kinapos sa daan, 

at minay-ari ng mga kanang kamay ninyo. Tunay na si Allāh 

ay hindi umiibig sa sinumang hambog na mayabang. 

َٰلَِديِۡن  ۞َوٱۡعُبُدواْ ٱ  اۖۡ َوبِٱلَۡو َ َولَا تُۡشِرُكواْ بِهِۦ َشۡيـ ٗ َّلله
إِۡحَسَٰٗنا َوبِِذي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱلۡجَارِ 

اِحِب بِٱلۡجَۢنِب َوٱبِۡن   ذِي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلۡجَارِ ٱلۡجُُنِب َوٱلصه
 َ يَۡمَُٰنُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله

َ
بِيِل َوَما َملََكۡت أ  لَا ُيحِبُّ َمن  ٱلسه

 ٣٦ َكاَن ُمخَۡتالٗا فَُخوًرا 



 

An-Nisaa’ 

 

79 

 

 النساء

37. [Sila] ang mga nagmamaramot, nag-uutos sa mga tao ng 

pagmamaramot, at nagtatago ng ibinigay sa kanila ni Allāh 

mula sa kabutihang-loob Niya. Naghanda para sa mga 

tagatangging sumampalataya ng isang pagdurusang 

manghahamak. 

اَس بِٱلُۡبۡخِل َويَۡكُتُموَن   ُمُروَن ٱلنه
ۡ
هِذيَن َيۡبَخلُوَن َويَأ ٱل

َٰفِرِيَن َعَذاٗبا  ۡعَتۡدنَا لِلَۡك
َ
ُ ِمن فَۡضلِهِۗۦُ َوأ َُٰهُم ٱَّلله َمآ َءاتَى

ِهيٗنا   ٣٧ مُّ

38. [Sila] ang mga gumugugol ng mga yaman nila bilang 

pagpapakita sa mga tao at hindi sumasampalataya kay Allāh 

at sa Huling Araw. Ang sinumang ang demonyo para sa 

kanya ay naging isang kapisan, sumagwa ito bilang kapisan. 

اِس َولَا يُۡؤِمُنوَن   َٰلَُهۡم رِئَآَء ٱلنه ۡمَو
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ َوٱل

ِ َولَا بِٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلخِ  ۡيَطَُٰن لَُهۥ  بِٱَّلله رِِۗ َوَمن يَُكِن ٱلشه
 ٣٨ قَرِيٗنا فََسآَء قَرِيٗنا 

39. Ano [ang pinsala] sa kanila kung sakaling 

sumampalataya sila kay Allāh at sa Huling Araw at gumugol 

sila mula sa itinustos sa kanila ni Allāh? Laging si Allāh sa 

kanila ay Maalam. 

نَفُقواْ  َومَ 
َ
ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوأ اَذا َعلَۡيِهۡم لَۡو َءاَمُنواْ بِٱَّلله

ُ بِِهۡم َعلِيًما  ْۚ وََكاَن ٱَّلله ُ ا َرزََقُهُم ٱَّلله  ٣٩ ِممه

40. Tunay na si Allāh ay hindi lumalabag sa katarungan na 

kasimbigat ng isang katiting. Kung may isang magandang 

gawa ay pag-iibayuhin Niya ito [sa gantimpala] at magbibigay 

Siya mula sa taglay Niya ng isang pabuyang mabigat. 

ةِٖۖ َوِإن تَُك َحَسَنٗة   َ لَا َيۡظلُِم ِمۡثَقاَل َذره إِنه ٱَّلله
ۡجًرا َعِظيٗما 

َ
هُدنُۡه أ  ٤٠ يَُضَٰعِۡفَها َويُۡؤِت ِمن ل

41. Kaya papaano kapag naghatid Kami mula sa bawat 

kalipunan ng isang saksi at naghatid Kami sa iyo sa mga ito 

bilang saksi? 

ِۭ بَِشِهيٖد وَِجۡئَنا بَِك عَلَىَٰ   ة مه
ُ
ِ أ

فََكۡيَف إَِذا ِجۡئَنا ِمن ُكل 
ُؤلَآِء َشِهيٗدا  ٤١ َهَٰٓ

42. Sa Araw na iyon ay mag-aasam ang mga tumangging 

sumampalataya at sumuway sa Sugo na kung sana itatabon 

sa kanila ang lupa. Hindi sila makapagtatago kay Allāh ng 

isang pag-uusap. 

ىَٰ   هِذيَن َكَفُرواْ وََعَصُواْ ٱلرهُسوَل لَۡو تَُسوه يَۡوَمئِٖذ يََودُّ ٱل
 َ ۡرُض َولَا يَۡكُتُموَن ٱَّلله

َ
 ٤٢  َحِديٗثا بِِهُم ٱلۡأ

43. O mga sumampalataya, huwag kayong lumapit sa 

pagdarasal habang kayo ay mga lasing hanggang sa 

makaalam kayo sa sinasabi ninyo ni habang mga kailangang-

maligo, malibang mga tumatawid sa landas [ng 

pagdarasalan], hanggang sa makapaligo kayo. Kung kayo ay 

mga may-sakit o nasa isang paglalakbay, o dumating ang isa 

sa inyo mula sa palikuran, o sumaling kayo ng mga babae at 

hindi kayo nakatagpo ng tubig, ay magsadya kayo sa isang 

lupang kaaya-aya saka humaplos kayo sa mga mukha ninyo 

at mga kamay ninyo. Tunay na si Allāh ay laging 

Mapagpaumanhin, Mapagpatawad.I 

ََٰرىَٰ   نُتۡم ُسَك
َ
َة َوأ لَوَٰ هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتۡقَربُواْ ٱلصه َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ها عَابِرِي َسبِيٍل   َحتهيَٰ َتۡعلَُمواْ َما َتُقولُوَن َولَا ُجُنًبا إِل
ۡو َجآَء  َحتهيَٰ َتۡغتَِسلُ 

َ
ۡو عَلَىَٰ َسَفٍر أ

َ
ۡرَضيَٰٓ أ ْْۚ َوِإن ُكنُتم مه وا

ۡو َلََٰمۡسُتُم ٱلن َِسآَء فَلَۡم  
َ
َِن ٱلَۡغآئِِط أ ِنُكم م  َحد  م 

َ
أ

ُمواْ َصعِيٗدا َطي ِٗبا فَٱۡمَسُحواْ   َتِجُدواْ َماٗٓء َفَتَيمه
َ َكاَن َعُفوًّا َغُفو يِۡديُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله

َ
 ٤٣ ًرا بِوُُجوهُِكۡم َوأ

 

I Ang paghaplos sa mukha at mga kamay ng mga kamay na ipinagpag sa malinis na lupa ay tinatawag na tayammum. Ito ay 

pamalit sa wuḍu' kapag hindi maaaring gumamit ng tubig. 
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44. Hindi ka ba nakaalam sa mga binigyan ng isang bahagi 

mula sa Kasulatan? Bumibili sila ng kaligawan at nagnanais 

sila na maligaw kayo ng landas. 

َِن ٱلِۡكَتَِٰب يَۡشتَُروَن   وتُواْ نَِصيٗبا م 
ُ
هِذيَن أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

َلَٰلََة َويُرِيُدونَ  بِيَل  ٱلضه ن تَِضلُّواْ ٱلسه
َ
 ٤٤ أ

45. Si Allāh ay higit na maalam sa mga kaaway ninyo. 

Nakasapat si Allāh bilang Katangkilik at nakasapat si Allāh 

bilang Mapag-adya. 

  ِ ا َوَكَفىَٰ بِٱَّلله ِ َولِي ٗ ۡعَدآئُِكۡمْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله
َ
ۡعلَُم بِأ

َ
ُ أ َوٱَّلله
 ٤٥ نَِصيٗرا

46. Mayroon sa mga nagpakahudyo na naglilihis sa mga 

salita palayo sa mga katuturan ng mga ito at nagsasabi: 

"Nakinig kami at sumuway kami," "Makinig ka ng hindi 

pinaririnig," at "Rā`inā" bilang pagpilipit sa mga dila nila at 

paninirang-puri sa relihiyon. Kung sakaling sila ay nagsabi: 

"Nakinig kami at tumalima kami," "Makinig ka," at "Tumingin 

ka sa amin," talaga sanang iyon ay naging higit na mabuti 

para sa kanila at higit na matuwid, subalit isinumpa sila ni 

Allāh dahil sa kawalang-pananampalataya nila kaya hindi sila 

sumasampalataya malibang kaunti.I 

َواِضعِهِۦ   ِفُوَن ٱلۡكَلَِم َعن مه هِذيَن َهاُدواْ ُيحَر  َِن ٱل م 
َويَُقولُوَن َسِمۡعَنا وََعَصۡيَنا َوٱۡسَمۡع َغيَۡر ُمۡسَمٖع َوَرَِٰعَنا  

يِنِۚ َولَۡو  ِ لِۡسنَتِِهۡم َوَطۡعٗنا فِي ٱلد 
َ
ُۢا بِأ نهُهۡم قَالُواْ َسِمۡعَنا لَيه

َ
أ

قۡوََم  
َ
هُهۡم َوأ َطۡعَنا َوٱۡسَمۡع َوٱنُظۡرنَا لَكَاَن َخيٗۡرا ل

َ
َوأ

ها   ُ بُِكۡفرِهِۡم فَلَا يُۡؤِمُنوَن إِل َوَلَِٰكن لهَعَنُهُم ٱَّلله
 ٤٦ قَلِيلٗا

47. O mga binigyan ng Kasulatan, sumampalataya kayo sa 

ibinaba Namin bilang tagapagpatotoo para sa taglay ninyo 

bago pa Kami bumura ng mga mukha para magpabaling sa 

mga ito sa mga likuran ng mga ito, o sumumpa Kami sa 

kanila gaya ng pagsumpa Namin sa mga lumabag sa Sabath. 

Laging ang utos ni Allāh ay nagagawa. 

هِذينَ  َها ٱل يُّ
َ
أ ٗقا   َيَٰٓ ِ لَۡنا ُمَصد  وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب َءاِمُنواْ بَِما نَزه

ُ
أ

َها عَلَىَٰٓ   ن نهۡطِمَس وُُجوٗها َفنَُرده
َ
ِن َقۡبِل أ ل َِما َمَعُكم م 

ۡبِتِۚ وََكاَن   ۡصَحََٰب ٱلسه
َ
ۡو نَلَۡعَنُهۡم َكَما لََعنهآ أ

َ
ۡدبَارَِهآ أ

َ
أ

ِ َمۡفُعولًا  ۡمُر ٱَّلله
َ
 ٤٧ أ

48. Tunay na si Allāh ay hindi magpapatawad na tambalan 

Siya at magpapatawad naman Siya sa anumang mababa pa 

roon sa sinumang loloobin Niya. Ang sinumang nagtatambal 

kay Allāh ay gumawa-gawa nga ng isang kasalanang 

sukdulan. 

ن يُۡشَرَك بِهِۦ َويَ 
َ
َ لَا َيۡغفُِر أ َٰلَِك  إِنه ٱَّلله ۡغفُِر َما ُدوَن َذ

ِ َفَقِد ٱۡفتََرىَٰٓ إِۡثًما   ْۚ َوَمن يُۡشرِۡك بِٱَّلله لَِمن يََشآُء
 ٤٨ َعِظيًما 

49. Hindi ka ba tumingin sa mga nagmamalinis ng mga sarili 

nila? Bagkus si Allāh ay naglilinis ng sinumang loloobin Niya. 

Hindi sila lalabagin sa katarungan nang gahibla. 

ُ يَُزك ِي َمن   نُفَسُهمِۚ بَِل ٱَّلله
َ
وَن أ هِذيَن يَُزكُّ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

 ٤٩ يََشآُء َولَا ُيۡظلَُموَن فَتِيلًا

50. Tumingin ka kung papaano silang gumagawa-gawa laban 

kay Allāh ng kasinungalingan. Nakasapat iyon bilang 

kasalanang malinaw. 

ۦٓ إِثٗۡما   ِ ٱلَۡكِذَبۖۡ َوَكَفىَٰ بِهِ ٱنُظۡر َكۡيَف َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله
بِيًنا   ٥٠ مُّ

 

I Ang sinabi nilang "Rā`inā" ay maaaring mangahulugang mag-unawaan tayo ngunit nangangahulugan ng panlalait sa 

wikang Hebreo nila. 



 

An-Nisaa’ 

 

81 

 

 النساء

51. Hindi ka ba nakaalam sa mga binigyan ng isang bahagi 

mula sa Kasulatan? Sumasampalataya sila sa diyus-diyusan 

at mapagmalabis at nagsasabi sila sa mga tumangging 

sumampalataya na ang mga ito ay higit na napatnubayan 

kaysa sa mga sumampalataya ayon sa landas. 

َِن ٱلِۡكَتَِٰب يُۡؤِمُنوَن   وتُواْ نَِصيٗبا م 
ُ
هِذيَن أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

ُؤلَآِء   هِذيَن َكَفُرواْ َهَٰٓ َُٰغوِت َويَُقولُوَن لِل بِٱلِۡجۡبِت َوٱلطه
 
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َسبِيلًا أ  ٥١ ۡهَدىَٰ ِمَن ٱل

52. Ang mga iyon ay isinumpa ni Allāh. Ang sinumang 

isusumpa ni Allāh ay hindi ka makatatagpo para sa kanya ng 

isang mapag-adya. 

ُ فَلَن   ۖۡ َوَمن يَلَۡعِن ٱَّلله ُ هِذيَن لََعَنُهُم ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
َتِجَد  أ

 ٥٢ لَُهۥ نَِصيًرا 

53. O mayroon ba silang isang bahagi mula sa paghahari? 

Kaya samakatuwid, hindi sila magbibigay sa mga tao ng 

isang kapiranggot. 

اَس   ها يُۡؤتُوَن ٱلنه َِن ٱلُۡملِۡك فَإِٗذا ل ۡم لَُهۡم نَِصيب  م 
َ
أ

 ٥٣ نَقِيًرا 

54. O naiinggit ba sila sa mga tao dahil sa ibinigay ni Allāh sa 

mga ito mula sa kabutihang-loob Niya? Nagbigay nga Kami 

sa angkan ni Abraham ng Kasulatan at Karunungan, at 

nagbigay Kami sa mga ito ng isang paghaharing dakila. 

َُٰهمُ  اَس عَلَىَٰ َمآ َءاتَى ۡم َيحُۡسُدوَن ٱلنه
َ
ُ ِمن فَۡضلِهِۖۦۡ   أ ٱَّلله

َفَقۡد َءاتَيَۡنآ َءاَل إِبَۡرَٰهِيَم ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة َوَءاَتۡيَنَُٰهم  
لۡكًا َعِظيٗما   ٥٤ مُّ

55. Mayroon sa kanila ang sumasampalataya sa kanya at 

mayroon sa kanila ang tumutol sa kanya. Nakasapat ang 

Impiyerno bilang lagablab. 

ن َصده َعۡنُهْۚ َوَكَفىَٰ   ۡن َءاَمَن بِهِۦ َوِمۡنُهم مه فَِمۡنُهم مه
 ٥٥ ِبجََهنهَم َسعِيًرا 

56. Tunay na ang mga tumangging sumampalataya sa mga 

tanda Namin ay magsusunog Kami sa kanila sa Apoy. Sa 

tuwing naluto ang mga balat nila magpapalit Kami sa kanila 

ng mga balat na iba sa mga ito upang lumasap sila ng 

pagdurusa.Tunay na si Allāh ay laging Makapangyarihan, 

Marunong. 

هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَٰتَِنا َسوَۡف نُۡصلِيِهۡم نَاٗرا ُكلهَما   إِنه ٱل
لَۡنَُٰهۡم ُجلُوًدا  َغيۡرََها لَِيُذوقُواْ  نَِضَجۡت ُجلُوُدُهم بَده

َ َكاَن َعزِيًزا َحِكيٗما   ٥٦ ٱلَۡعَذاَبُۗ إِنه ٱَّلله

57. Ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos ay 

magpapapasok Kami sa kanila sa mga hardin na dumadaloy 

mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog bilang mga mananatili 

sa mga ito magpakailanman. Magkakaroon sila sa mga ito ng 

mga asawang dinalisay, at magpapapasok Kami sa kanila sa 

lilim na malilim. 

َٰٖت   َٰلَِحَِٰت َسُنۡدِخلُُهۡم َجنه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
بَدٗ 

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

هُهۡم فِيَهآ  َتجۡ اۖۡ ل
ا َظلِيلًا

َرة ۖۡ َونُۡدِخلُُهۡم ِظل ٗ َطهه ۡزَوَٰج  مُّ
َ
 ٥٧ أ

58. Tunay na si Allāh ay nag-uutos sa inyo na gampanan 

ninyo ang mga ipinagkatiwala sa mga kinauukulan ng mga ito 

at kapag humatol kayo sa pagitan ng mga tao na humatol 

kayo ayon sa katarungan. Tunay na si Allāh ay kay inam ng 

ipinangangaral sa inyo! Tunay na si Allāh ay laging 

Madinigin, Nakakikita. 

ۡهلَِها َوِإَذا  
َ
َمََٰنَِٰت إِلَيَٰٓ أ

َ
واْ ٱلۡأ ن تَُؤدُّ

َ
ُمُرُكۡم أ

ۡ
َ يَأ ۞إِنه ٱَّلله

ن َتحُۡكُمواْ بِٱ
َ
اِس أ ا  َحَكۡمُتم َبيَۡن ٱلنه َ نِعِمه لَۡعۡدِلِۚ إِنه ٱَّلله

ُۢا بَِصيٗرا َ َكاَن َسِميَع ۦُٓۗ إِنه ٱَّلله  ٥٨ يَعُِظُكم بِهِ



 

An-Nisaa’ 

 

82 

 

 النساء

59. O mga sumampalataya, tumalima kayo kay Allāh at 

tumalima kayo sa Sugo at sa mga may kapamahalaan sa 

inyo. Kaya kung naghidwaan kayo sa isang bagay ay 

sumangguni kayo kay Allāh at sa Sugo, kung kayo ay 

sumasampalataya kay Allāh at sa Huling Araw. Iyon ay higit 

na mabuti at higit na maganda sa pagsasakatuparan. 

ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل  
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ۡمرِ ِمنكُ 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
وُه إِلَي  َوأ ۡمۖۡ فَإِن تََنَٰزَۡعُتۡم فِي َشۡيٖء فَُردُّ

ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۚ   ِ َوٱلرهُسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله ٱَّلله
وِيلًا

ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
َٰلَِك َخيۡر  َوأ  ٥٩ َذ

60. Hindi ka ba nakaalam sa mga nag-aangkin na sila ay 

sumampalataya raw sa pinababa sa iyo at pinababa bago mo 

pa? Nagnanais sila na magpahatol sa mapagmalabis 

samantalang inutusan nga sila na tumangging 

sumampalataya rito. Nagnanais ang demonyo na magligaw 

sa kanila sa isang pagkaligaw na malayo. 

 
َ
هِذيَن يَزُۡعُموَن أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
نزَِل  أ

ُ
نهُهۡم َءاَمُنواْ بَِمآ أ

ن َيَتَحاَكُمٓواْ إِلَي  
َ
نزَِل ِمن َقۡبلَِك يُرِيُدوَن أ

ُ
إِلَۡيَك َوَمآ أ

ن يَۡكُفُرواْ بِهِۖۦۡ َويُرِيُد  
َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
َُٰغوِت َوقَۡد أ ٱلطه

ُۢا بَعِيٗدا َ ن يُِضلهُهۡم َضَلَٰل
َ
ۡيَطَُٰن أ  ٦٠ ٱلشه

61. Kapag sinabi sa kanila: "Halikayo sa pinababa ni Allāh at 

sa Sugo," makakikita ka sa mga mapagpaimbabaw na 

tumututol sa iyo ng isang pagtutol. 

ُ َوِإلَي ٱلرهُسوِل   نَزَل ٱَّلله
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ إِلَيَٰ َمآ أ

وَن َعنَك ُصُدوٗدا يَۡت ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن يَُصدُّ
َ
 ٦١ َرأ

62. Kaya papaano kapag may tumama sa kanila na isang 

kapahamakan dahil sa ipinauna ng mga kamay nila, 

pagkatapos dumating sila sa iyo na nanunumpa kay Allāh: 

"Hindi kami nagnais maliban ng isang paggawa ng maganda 

at pagtutugma." 

َصََٰبۡتُهم مُّ 
َ
يِۡديِهۡم ُثمه  فََكۡيَف إَِذآ أ

َ
َمۡت أ ِصيَبُۢة بَِما قَده

هٓا إِۡحَسَٰٗنا   َرۡدنَآ إِل
َ
ِ إِۡن أ َجآُءوَك َيحۡلُِفوَن بِٱَّلله

 ٦٢ َوتَۡوفِيًقا 

63. Ang mga iyon ay ang mga nakaaalam si Allāh ng nasa 

mga puso nila kaya umayaw ka sa kanila, mangaral ka sa 

kanila, at magsabi ka sa kanila sa mga sarili nila ng isang 

sinasabing nanunuot. 

ۡعرِۡض  
َ
ُ َما فِي قُلُوبِِهۡم فَأ هِذيَن َيۡعلَُم ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

ُۢا بَلِيٗغا  َ نُفِسِهۡم قَۡول
َ
هُهۡم فِٓي أ  ٦٣ َعۡنُهۡم وَِعۡظُهۡم َوقُل ل

64. Hindi nagsugo ng anumang sugo kundi upang talimain ito 

ayon sa pahintulot ni Allāh. Kung sakaling sila, noong 

lumabag sila sa katarungan sa mga sarili nila, ay dumating sa 

iyo saka humingi ng tawad kay Allāh at humingi ng tawad 

para sa kanila ang Sugo, talaga sanang nakatagpo sila na si 

Allāh ay Palatanggap ng pagbabalik-loob, Maawain. 

نهُهۡم  
َ
ِْۚ َولَۡو أ ها لُِيَطاَع بِإِۡذِن ٱَّلله ۡرَسلَۡنا ِمن رهُسوٍل إِل

َ
َوَمآ أ

َ َوٱۡسَتۡغَفَر   نُفَسُهۡم َجآُءوَك فَٱۡسَتۡغَفُرواْ ٱَّلله
َ
لَُمٓواْ أ إِذ ظه

َ تَوهاٗبا رهِحيمٗ   ٦٤ ا لَُهُم ٱلرهُسوُل لَوََجُدواْ ٱَّلله

65. Kaya hindi, sumpa man sa Panginoon mo, hindi sila 

sumasampalataya hanggang sa nagpapahatol sila sa iyo sa 

anumang pinagtalunan sa pagitan nila, pagkatapos hindi sila 

nakatatagpo sa mga sarili nila ng isang pagkaasiwa sa 

anumang inihusga mo at nagpapasakop sila nang isang 

pagpapasakop [na lubos]. 

ُِموَك فِيَما َشَجَر   فَلَا َوَرب َِك لَا يُۡؤِمُنوَن َحتهيَٰ ُيحَك 
ا قََضۡيَت   ِمه نُفِسِهۡم َحرَٗجا م 

َ
بَيَۡنُهۡم ُثمه لَا َيِجُدواْ فِٓي أ

 ٦٥ َويَُسل ُِمواْ تَۡسلِيٗما 
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66. Kung sakaling Kami ay nagtakda sa kanila na: "Patayin 

ninyo ang mga sarili ninyo o lumisan kayo sa mga tahanan 

ninyo" ay hindi sana sila gumawa nito maliban sa kaunti sa 

kanila. Kung sakaling sila ay nagsagawa ng ipinangangaral 

sa kanila, talaga sanang ito ay naging higit na mabuti para sa 

kanila at higit na matindi sa pagpapatatag 

وِ ٱۡخرُُجواْ  
َ
نُفَسُكۡم أ

َ
ِن ٱۡقُتلُٓواْ أ

َ
نها َكَتبَۡنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
َولَۡو أ

نهُهۡم َفَعلُواْ  
َ
ِۡنُهۡمۖۡ َولَۡو أ ها قَلِيل  م  ا َفَعلُوهُ إِل َٰرُِكم مه ِمن دَِي

هُهۡم  َشده تَثۡبِيٗتا َما يُوَعُظوَن بِهِۦ لَكَاَن َخيٗۡرا ل
َ
 ٦٦ َوأ

67. at samakatuwid talaga sanang nagbigay Kami sa kanila 

mula sa nasa Amin na isang pabuyang dakila, 
ۡجًرا َعِظيٗما 

َ
هُدنهآ أ ِن ل  ٦٧ َوِإٗذا ٓأَّلَتۡيَنَُٰهم م 

68. at talaga sanang nagpatnubay Kami sa kanila sa isang 

landasing tuwid. 
ۡسَتقِيٗما   ٦٨ َولََهَديَۡنَُٰهۡم ِصَرَٰٗطا مُّ

69. Ang sinumang tumatalima kay Allāh at sa Sugo, ang mga 

iyon ay kasama ng mga biniyayaan ni Allāh kabilang sa mga 

propeta, mga matapat, mga martir, at mga maayos. Kay 

ganda ang mga iyon bilang kasabayan! 

ۡنَعَم  
َ
هِذيَن أ ْوَلَٰٓئَِك َمَع ٱل

ُ
َ َوٱلرهُسوَل فَأ َوَمن يُِطِع ٱَّلله

َهَدآِء   يقِيَن َوٱلشُّ ِ د  ِ بِي ِـَۧن َوٱلص  َِن ٱلنه ُ َعلَۡيِهم م  ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك َرفِيٗقا 

ُ
َٰلِِحيَنْۚ وََحُسَن أ  ٦٩ َوٱلصه

70. Ang kabutihang-loob na iyon ay mula kay Allāh. 

Nakasapat si Allāh bilang Maalam. 
ِ َعلِيٗما  ِْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله َٰلَِك ٱلَۡفۡضُل ِمَن ٱَّلله  ٧٠ َذ

71. O mga sumampalataya, humawak kayo sa pag-iingat 

ninyo saka humayo kayo nang pulu-pulutong o humayo kayo 

sa kalahatan. 

 ْ هِذيَن َءاَمُنوا َها ٱل يُّ
َ
أ وِ    َيَٰٓ

َ
ُخُذواْ ِحۡذَرُكۡم فَٱنفُِرواْ ُثَباٍت أ

 ٧١ ٱنفُِرواْ َجمِيٗعا 

72. Tunay na kabilang sa inyo ay talagang ang 

magpapabagal nga. Kaya kung may tumama sa inyo na 

isang kapahamakan ay magsasabi siya: "Nagbiyaya nga si 

Allāh sa akin yayamang hindi ako naging kasama sa kanila 

bilang saksi." 

ِصيَبة    َصََٰبۡتُكم مُّ
َ
ئَنه فَإِۡن أ ِ هُيَبط  َوِإنه ِمنُكۡم لََمن ل

َعُهۡم َشِهيٗدا ُكن مه
َ
ُ عَلَىه إِۡذ لَۡم أ ۡنَعَم ٱَّلله

َ
 ٧٢ قَاَل قَۡد أ

73. Talagang kung may tumama sa inyo na kabutihang-loob 

mula kay Allāh ay talagang magsasabi nga siya, na para 

bang walang nangyari sa pagitan ninyo at niya na isang 

pagmamahal: "O kung sana ako ay naging kasama sa kanila 

para magtamo ako ng isang pagkatamong sukdulan." 

 
َ
ِ لََيُقولَنه َكأ َِن ٱَّلله َصََٰبُكۡم فَۡضل  م 

َ
هۡم  َولَئِۡن أ ن ل

ة  َيَٰلَۡيتَنِي ُكنُت َمَعُهۡم   تَُكنُۢ بَيَۡنُكۡم َوبَۡيَنُهۥ َمَوده
فُوَز فَۡوًزا َعِظيٗما 

َ
 ٧٣ فَأ

74. Kaya makipaglaban ayon sa landas ni Allāh ang mga 

nagbili ng buhay na pangmundo kapalit ng Kabilang-buhay. 

Ang sinumang makikipaglaban ayon sa landas ni Allāh at 

mapapatay ito o mananaig ito ay magbibigay rito ng isang 

pabuyang sukdulan. 

ۡنَيا   َة ٱلدُّ هِذيَن يَۡشُروَن ٱلۡحََيوَٰ ِ ٱل ۞فَلُۡيَقَٰتِۡل فِي َسبِيِل ٱَّلله
ۡو َيۡغلِۡب  

َ
ِ َفُيۡقَتۡل أ بِٱٓأۡلِخَرةِِۚ َوَمن يَُقَٰتِۡل فِي َسبِيِل ٱَّلله

ۡجًرا َعِظيٗما  فََسۡوَف 
َ
 ٧٤ نُۡؤتِيهِ أ
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75. Ano ang [pumipigil] sa inyo? Hindi kayo nakikipaglaban 

alang-alang sa landas ni Allāh at ng mga minamahina 

kabilang sa mga lalaki, mga babae, at mga bata, na 

nagsasabi: "Panginoon namin, magpalisan Ka sa amin mula 

sa pamayanang ito, na tagalabag sa katarungan ang mga 

naninirihan dito, magtalaga Ka para sa amin mula sa ganang 

Iyo ng isang katangkilik, at magtalaga Ka para sa amin mula 

sa ganang Iyo ng isang mapag-adya." 

 ِ َوٱلُۡمۡسَتۡضَعفِيَن  َوَما لَُكۡم لَا تَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله
هِذيَن َيُقولُوَن َربهَنآ   ِمَن ٱلر َِجاِل َوٱلن َِسآِء َوٱلۡوِلَۡدَِٰن ٱل

هَنا   ۡهلَُها َوٱۡجَعل ل
َ
الِِم أ ۡخرِۡجَنا ِمۡن َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريَةِ ٱلظه

َ
أ

هُدنَك نَِصيًرا  هَنا ِمن ل ا َوٱۡجَعل ل هُدنَك َولِي ٗ  ٧٥ ِمن ل

76. Ang mga sumampalataya ay nakikipaglaban ayon sa 

landas ni Allāh at ang mga tumangging sumampalataya ay 

nakikipaglaban ayon sa landas ng mapagmalabis. Kaya 

makipaglaban kayo sa mga katangkilik ng demonyo. Tunay 

na ang pakana ng demonyo ay laging mahina. 

 ْ هِذيَن َءاَمُنوا هِذيَن َكَفُرواْ   ٱل ِۖۡ َوٱل يَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله
ۡيَطَِٰنِۖ   ۡولَِيآَء ٱلشه

َ
َُٰغوِت فََقَٰتِلُٓواْ أ يَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل ٱلطه

ۡيَطَِٰن َكاَن َضعِيًفا   ٧٦ إِنه َكۡيَد ٱلشه

77. Hindi ka ba nakaalam sa mga sinabihan: "Magpigil kayo 

ng mga kamay ninyo, magpanatili kayo ng pagdarasal, at 

magbigay kayo ng zakāh," ngunit noong itinakda sa kanila 

ang pakikipaglaban biglang may isang pangkat kabilang sa 

kanila na natatakot sa mga tao gaya ng pagkatakot kay Allāh 

o higit na matindi sa pagkatakot? Nagsabi sila: "Panginoon 

Namin, bakit Ka nagtakda sa amin ng pakikipaglaban? Bakit 

kasi hindi Ka nag-antala sa amin sa maikling taning?" Sabihin 

mo: "Ang natatamasa sa Mundo ay kakaunti at ang Kabilang-

buhay ay higit na mabuti para sa sinumang nangilag 

magkasala. Hindi kayo lalabagin sa katarungan nang 

gahibla." 

قِيُمواْ  
َ
يِۡديَُكۡم َوأ

َ
ٓواْ أ هِذيَن قِيَل لَُهۡم ُكفُّ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

ا ُكتَِب َعلَۡيِهُم ٱلۡقَِتاُل إَِذا   َة فَلَمه َكوَٰ َة َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ ٱلصه
 ِ اَس َكَخۡشَيةِ ٱَّلله ِۡنُهۡم َيخَۡشۡوَن ٱلنه َشده  فَرِيق  م 

َ
ۡو أ

َ
 أ

ْۚ َوَقالُواْ َربهَنا لَِم َكَتۡبَت َعلَۡيَنا ٱلۡقَِتاَل لَۡولَٓا   َخۡشَيٗة
ۡنَيا قَلِيل    َجٖل قَرِيٖبِۗ قُۡل َمَتَُٰع ٱلدُّ

َ
ۡرَتَنآ إِلَيَٰٓ أ خه

َ
أ

 ٧٧ َوٱٓأۡلِخَرُة َخيۡر  ل َِمِن ٱتهَقىَٰ َولَا ُتۡظلَُموَن فَتِيلًا

78. Maging saanman kayo, aabot sa inyo ang kamatayan 

kahit pa man kayo ay nasa mga toreng pinatatag. Kung may 

tumama sa kanila na isang maganda ay nagsasabi sila: "Ito 

ay mula sa ganang kay Allāh." Kung may tumama sa kanila 

na isang masagwa ay nagsasabi sila: "Ito ay mula sa ganang 

iyo." Sabihin mo: "Lahat ay mula sa ganang kay Allāh." Kaya 

ano ang mayroon sa mga taong ito na hindi halos sila 

nakauunawa ng isang pag-uusap? 

ُم ٱلَۡموُۡت َولَۡو ُكنُتۡم فِي بُُروٖج   ۡيَنَما تَُكونُواْ يُۡدرِككُّ
َ
أ

َشيهَدةِٖۗ َوِإن تُِصۡبُهۡم َحَسَنة   َيُقولُواْ َهَِٰذهِۦ ِمۡن ِعنِد  مُّ
ِۖۡ َوِإن تُِصۡبُهۡم َسي ِئَة  َيُقولُواْ َهَِٰذهِۦ ِمۡن ِعنِدَكْۚ قُۡل   ٱَّلله

ُؤلَآِء ٱلَۡقوِۡم لَا يَكَاُدوَن   ِۖۡ َفَماِل َهَٰٓ ِۡن ِعنِد ٱَّلله ُكل   م 
 ٧٨ َيۡفَقُهوَن َحِديٗثا 

79. Ang anumang tumama sa iyo na maganda ay mula kay 

Allāh at ang anumang tumama sa iyo na masagwa ay mula 

sa sarili mo. Nagsugo sa iyo sa mga tao bilang sugo. 

Nakasapat si Allāh bilang Saksi. 

َصابََك ِمن  
َ
ِۖۡ َوَمآ أ َصابََك ِمۡن َحَسَنةٖ فَِمَن ٱَّلله

َ
آ أ مه

ۡرَسلَۡنََٰك لِلنه 
َ
اِس رَُسولٗاْۚ َوَكَفىَٰ  َسي ِئَةٖ فَِمن نهۡفِسَكْۚ َوأ

ِ َشِهيٗدا  ٧٩ بِٱَّلله
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80. Ang sinumang tumatalima sa Sugo ay tumalima nga kay 

Allāh. Ang sinumang tumalikod, hindi nagsugo sa iyo bilang 

tagapag-ingat sa kanila. 

ۖۡ َوَمن  َ َطاَع ٱَّلله
َ
ن يُِطِع ٱلرهُسوَل َفَقۡد أ هيَٰ َفَمآ  مه تََول

ۡرَسلَۡنََٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا 
َ
 ٨٠ أ

81. Nagsasabi sila ng pagtalima ngunit kapag nakaalis sila 

mula sa piling mo ay may nagpapanukala sa gabi na isang 

pangkatin kabilang sa kanila ng iba pa sa sinasabi mo. Si 

Allāh ay nagsusulat ng anumang ipinapanukala nila sa gabi 

kaya umayaw ka sa kanila at manalig ka kay Allāh. 

Nakasapat si Allāh bilang Pinananaligan. 

َويَُقولُوَن َطاَعة  فَإَِذا بََرُزواْ ِمۡن ِعنِدَك َبيهَت َطآئَِفة   
 ِ ُ يَۡكُتُب َما يُبَي  ۖۡ َوٱَّلله هِذي َتُقوُل ِۡنُهۡم َغيَۡر ٱل ُتوَنۖۡ  م 

ِ َوكِيلًا  ِْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله ۡعرِۡض َعۡنُهۡم َوتَوَكهۡل عَلَى ٱَّلله
َ
 ٨١ فَأ

82. Kaya hindi ba sila nagmumuni-muni sa Qur’ān? Kung 

sakaling ito ay mula sa ganang iba pa kay Allāh, talaga 

sanang nakatagpo sila rito ng pagkakaiba-ibang marami. 

 َ فَل
َ
ِ  أ ا َيَتَدبهُروَن ٱلُۡقۡرَءاَنْۚ َولَۡو َكاَن ِمۡن ِعنِد َغيِۡر ٱَّلله

َٰٗفا َكثِيٗرا   ٨٢ لَوََجُدواْ فِيهِ ٱۡختَِل

83. Kapag may dumating sa kanilang isang usapin ng 

katiwasayan o pangangamba ay nagpapatalastas sila nito. 

Kung sakaling sumangguni sila nito sa Sugo at sa mga may 

kapamahalaan kabilang sa kanila ay talaga sanang nakaalam 

dito ang mga naghihinuha nito kabilang sa kanila. Kung hindi 

dahil sa kabutihang-loob ni Allāh sa inyo at awa Niya ay 

talaga sanang sumunod kayo sa demonyo, maliban sa 

kakaunti. 

َذاُعواْ بِهِۖۦۡ  
َ
وِ ٱلۡخَۡوِف أ

َ
ۡمِن أ

َ
َِن ٱلۡأ ۡمر  م 

َ
َوِإَذا َجآَءُهۡم أ

ۡمرِ ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه  
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
وُه إِلَي ٱلرهُسوِل َوِإلَيَٰٓ أ َولَۡو َردُّ

ِ َعلَۡيُكۡم   هِذيَن يَۡسَتۢنبُِطونَُهۥ ِمۡنُهۡمُۗ َولَۡولَا فَۡضُل ٱَّلله ٱل
ها قَلِيلٗاَوَرۡحمَُتُهۥ لَٱتهَبعۡ  ۡيَطََٰن إِل  ٨٣ ُتُم ٱلشه

84. Kaya makipaglaban ka ayon sa landas ni Allāh; hindi ka 

nag-aatang maliban sa sarili mo. Mag-udyok ka sa mga 

mananampalataya, harinawang si Allāh ay sumupil sa lakas 

ng mga tumangging sumampalataya. Si Allāh ay higit na 

matindi sa lakas at higit na matindi sa pagpaparusang 

panghalimbawa. 

ها َنۡفَسَكْۚ وََحر ِِض   ِ لَا تُكَلهُف إِل فََقَٰتِۡل فِي َسبِيِل ٱَّلله
  ْْۚ هِذيَن َكَفُروا َس ٱل

ۡ
ن يَُكفه بَأ

َ
ُ أ ٱلُۡمۡؤِمنِيَنۖۡ َعَسي ٱَّلله

َشدُّ تَنكِ 
َ
ٗسا َوأ

ۡ
َشدُّ بَأ

َ
ُ أ  ٨٤ يلٗاَوٱَّلله

85. Ang sinumang mamamagitan ng isang magandang 

pamamagitan ay magkakaroon siya ng isang bahagi mula 

rito. Ang sinumang mamamagitan ng isang masagwang 

pamamagitan ay magkakaroon siya ng isang pasanin mula 

rito. Laging si Allāh sa bawat bagay ay Tagakandili. 

ِۡنَهاۖۡ   هُهۥ نَِصيب  م  ن يَۡشَفۡع َشَفََٰعًة َحَسَنٗة يَُكن ل مه
ُۗ وََكاَن   ِۡنَها هُهۥ كِۡفل  م  َوَمن يَۡشَفۡع َشَفََٰعٗة َسي ِئَٗة يَُكن ل

قِيٗتا  ِ َشۡيٖء مُّ
ُ عَلَىَٰ ُكل   ٨٥ ٱَّلله

86. Kapag binati kayo ng isang pagbati ay bumati kayo ng 

higit na maganda kaysa roon o gumanti kayo roon. Tunay na 

si Allāh sa bawat bagay ay laging Mapagtuos. 

ُۗ إِنه   ۡو ُردُّوَهآ
َ
ۡحَسَن ِمۡنَهآ أ

َ
َوِإَذا ُحي ِيُتم بَِتِحيهةٖ فََحيُّواْ بِأ

ِ َشۡيٍء َحِسيًبا 
َ َكاَن عَلَىَٰ ُكل   ٨٦ ٱَّلله

87. Si Allāh – walang Diyos kundi Siya – ay talagang 

magtitipon nga sa inyo sa Araw ng Pagbangon; walang pag-

aalinlangan hinggil dito. Sino pa ang higit na tapat kaysa kay 

Allāh sa pakikipag-usap? 

ها ُهَوْۚ لََيۡجَمَعنهُكۡم إِلَيَٰ يَوِۡم  ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل ٱلۡقَِيََٰمةِ لَا  ٱَّلله
ِ َحِديٗثا  ۡصَدُق ِمَن ٱَّلله

َ
 ٨٧ َرۡيَب فِيهِِۗ َوَمۡن أ
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88. Kaya ano ang mayroon sa inyo hinggil sa mga 

mapagpaimbabaw para may dalawang pangkat, gayong si 

Allāh ay nagpabalik na sa kanila [sa kawalang-

pananampalataya] dahil sa nakamit nila? Nagnanais ba kayo 

na magpatnubay sa pinaligaw ni Allāh? Ang sinumang 

pinaligaw ni Allāh ay hindi ka makatatagpo para sa kanya ng 

isang landas. 

ۡرَكَسُهم بَِما  
َ
ُ أ ۞َفَما لَُكۡم فِي ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن فِئَتَيِۡن َوٱَّلله

 ْ ن َتۡهُدوا
َ
تُرِيُدوَن أ

َ
ْْۚ أ ۖۡ َوَمن  َكَسُبٓوا ُ َضله ٱَّلله

َ
 َمۡن أ
ُ فَلَن َتِجَد لَُهۥ َسبِيلٗا  ٨٨ يُۡضلِِل ٱَّلله

89. Nag-asam sila na kung sana tumatanggi kayong 

sumampalataya kung paanong tumanggi silang 

sumampalataya kaya kayo ay magiging magkatulad. Kaya 

huwag kayong gumawa mula sa kanila ng mga katangkilik 

hanggang sa lumilikas sila ayon sa landas ni Allāh. Kaya 

kung tumalikod sila ay kunin ninyo sila, patayin ninyo sila 

saanman ninyo sila matagpuan, at huwag kayong gumawa 

mula sa kanila ng isang katangkilik ni ng isang mapag-adya, 

ۖۡ فَلَا  َودُّ  واْ لَۡو تَۡكُفُروَن َكَما َكَفُرواْ َفَتُكونُوَن َسَواٗٓء
  ِْۚ ۡولَِيآَء َحتهيَٰ ُيَهاِجُرواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله

َ
َتتهِخُذواْ ِمۡنُهۡم أ

هۡواْ فَُخُذوُهۡم َوٱۡقُتلُوُهۡم َحۡيُث وََجدتُُّموُهۡمۖۡ َولَا   فَإِن تََول
ا َولَا   ٨٩ نَِصيًرا َتتهِخُذواْ ِمۡنُهۡم َولِي ٗ

90. maliban sa mga umaabot sa mga taong sa pagitan ninyo 

at ng mga ito ay may isang kasunduan, o sa mga dumating 

sa inyo habang nanikip ang mga dibdib nila na makipaglaban 

sila sa inyo o makipaglaban sila sa mga kalipi nila. Kung 

sakaling niloob ni Allāh ay talaga sanang nagpanaig Siya sa 

inyo saka talaga sanang kumalaban sila sa inyo. Kaya kung 

humiwalay sila sa inyo saka hindi sila nakipaglaban sa inyo at 

nag-ukol sa inyo ng kapayapaan, hindi maglalagay si Allāh 

para sa inyo laban sa kanila ng isang daan. 

ۡو  
َ
ِيَثٌَٰق أ هِذيَن يَِصلُوَن إِلَيَٰ قَۡوِۭم بَيَۡنُكۡم َوبَۡيَنُهم م  ها ٱل إِل

ۡو يَُقَٰتِلُواْ  
َ
ن يَُقَٰتِلُوُكۡم أ

َ
َجآُءوُكۡم َحِصَرۡت ُصُدورُُهۡم أ

ُ لََسلهَطُهۡم َعلَۡيُكۡم فَلََقََٰتلُوُكۡمْۚ   قَۡوَمُهۡمْۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله
 ُ لََم  فَإِِن ٱۡعتََزل لَۡقۡواْ إِلَۡيُكُم ٱلسه

َ
وُكۡم فَلَۡم يَُقَٰتِلُوُكۡم َوأ

ُ لَُكۡم َعلَۡيِهۡم َسبِيلٗا  ٩٠ َفَما َجَعَل ٱَّلله

91. Makatatagpo kayo ng mga ibang nagnanais na 

magpatiwasay sa inyo at magpatiwasay sa mga kalipi nila. 

Sa tuwing isinasauli sila sa ligalig ay napanunumbalik sila 

roon. Kaya kung hindi sila humiwalay sa inyo at nag-ukol sa 

inyo ng kapayapaan at sumupil sa mga kamay nila ay kunin 

ninyo sila at patayin ninyo sila saanman ninyo sila 

masumpungan. Ang mga iyon ay gumawa Kami para sa inyo 

laban sa kanila ng isang katunayang malinaw. 

َمُنواْ  
ۡ
َمُنوُكۡم َويَأ

ۡ
ن يَأ

َ
َسَتِجُدوَن َءاَخرِيَن يُرِيُدوَن أ

هۡم   ۡركُِسواْ فِيَهاْۚ فَإِن ل
ُ
ٓواْ إِلَي ٱلۡفِۡتَنةِ أ قَۡوَمُهۡم ُكله َما ُردُّ

يِۡدَيهُ 
َ
ٓواْ أ لََم َويَُكفُّ ۡم  َيۡعتَِزلُوُكۡم َويُلُۡقٓواْ إِلَۡيُكُم ٱلسه

ْوَلَٰٓئُِكۡم  
ُ
فَُخُذوُهۡم َوٱۡقُتلُوُهۡم َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡمْۚ َوأ

بِيٗنا   ٩١ َجَعلَۡنا لَُكۡم َعلَۡيِهۡم ُسلَۡطَٰٗنا مُّ
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92. Hindi nangyaring ukol sa isang mananampalataya na 

makapatay ng isang mananampalataya malibang dala ng 

isang pagkakamali. Ang sinumang nakapatay ng isang 

mananampalataya dala ng isang pagkakamali, [ang panakip-

sala ay] pagpapalaya ng isang aliping mananampalataya at 

isang pagbabayad-pinsalang inaabot sa mag-anak nito, 

malibang magkawanggawa sila. Kaya kung [ang napatay na] 

ito ay kabilang sa mga taong kaaway para sa inyo at siya ay 

isang mananampalataya, [ang panakip-sala ay] pagpapalaya 

ng isang aliping mananampalataya. Kung [ang napatay na] 

ito ay kabilang sa mga taong sa pagitan ninyo at nila ay may 

isang kasunduan, [ang panakip-sala ay] pagbabayad-

pinsalang inaabot sa mag-anak nito at pagpapalaya ng isang 

aliping mananampalataya; ngunit ang sinumang hindi 

makatagpo, [ang panakip-sala ay] pag-aayuno ng dalawang 

buwang magkakasunod bilang paghiling ng pagbabalik-loob 

mula kay Allāh. Laging si Allāh ay Maalam, Marunong. 

اْۚ َوَمن َقَتَل  ها َخَطـ ٗ ن َيۡقُتَل ُمۡؤِمًنا إِل
َ
َوَما َكاَن لُِمۡؤِمٍن أ

َسلهَمٌة إِلَيَٰٓ   ۡؤِمَنةٖ َوِديَة  مُّ ا َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ مُّ ُمۡؤِمًنا َخَطـ ٗ
ْْۚ فَ  قُوا ده ن يَصه

َ
هٓا أ ۦٓ إِل ۡهلِهِ

َ
ٖ لهُكۡم  أ إِن َكاَن ِمن قَۡوٍم َعُدو 

ۡؤمَِنةِٖۖ َوِإن َكاَن ِمن قَۡوِۭم   وَُهَو ُمۡؤِمن  َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ مُّ
ۡهلِهِۦ  

َ
َسلهَمٌة إِلَيَٰٓ أ ِيَثَٰق  فَِديَة  مُّ بَيَۡنُكۡم َوبَۡيَنُهم م 

هۡم َيِجۡد فَِصَياُم َشۡهَرۡينِ  ۡؤِمَنةِٖۖ َفَمن ل رِيُر َرَقَبةٖ مُّ
  َوَتحۡ

ُ َعلِيًما َحِكيٗما  ُِۗ وََكاَن ٱَّلله َِن ٱَّلله  ٩٢ ُمَتَتابَِعيِۡن تَۡوبَٗة م 

93. Ang sinumang papatay ng isang mananampalataya nang 

sinasadya, ang ganti sa kanya ay Impiyerno bilang mananatili 

roon. Magagalit si Allāh sa kanya, susumpa sa kanya, at 

maghahanda sa kanya ng isang pagdurusang sukdulan. 

ِٗدا فََجَزآُؤُهۥ َجَهنهُم َخَٰلِٗدا فِيَها  َتَعم  َوَمن َيۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ
َعده لَُهۥ َعَذابًا 

َ
ُ َعلَۡيهِ َولََعَنُهۥ َوأ وََغِضَب ٱَّلله

 ٩٣ َعِظيٗما 

94. O mga sumampalataya, kapag naglalakbay kayo ayon sa 

landas ni Allāh ay magpakalinaw kayo at huwag kayong 

magsabi sa kaninumang nag-ukol sa inyo ng pagbabati: 

"Hindi ka isang mananampalataya," habang naghahangad 

kayo ng mapapala sa buhay na pangmundo sapagkat nasa 

ganang kay Allāh ay maraming mahihita. Gayon kayo bago 

pa niyan ngunit nagmagandang-loob si Allāh sa inyo kaya 

magpakalinaw kayo. Tunay na si Allāh laging sa anumang 

ginagawa ninyo ay Mapagbatid. 

  ِ هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا َضَرۡبُتۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 ْ َلََٰم لَۡسَت  َفَتبَيهُنواْ َولَا َتُقولُوا لَۡقىَٰٓ إِلَۡيُكُم ٱلسه
َ
 لَِمۡن أ

ِ َمَغانُِم   ۡنَيا فَعِنَد ٱَّلله ةِ ٱلدُّ ُمۡؤِمٗنا تَبَۡتُغوَن َعرََض ٱلۡحََيوَٰ
ُ َعلَۡيُكۡم   ِن َقۡبُل َفَمنه ٱَّلله َكثِيَرة ْۚ َكَذَٰلَِك ُكنُتم م 

َ َكاَن بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيٗرا ْْۚ إِنه ٱَّلله  ٩٤ َفَتبَيهُنٓوا

95. Hindi nagkakapantay ang mga nagpapaiwan kabilang sa 

mga mananampalatayang walang mga taglay na kapinsalaan 

at ang mga nakikibaka ayon sa landas ni Allāh sa 

pamamagitan ng mga yaman nila at mga sarili nila. Nagtangi 

si Allāh sa mga nakikibaka sa pamamagitan ng mga yaman 

nila at mga sarili nila higit sa mga nagpapaiwan ayon sa 

antas. Sa bawat isa ay nangako si Allāh ng pinakamaganda. 

Nagtangi si Allāh sa mga nakikibaka higit sa mga 

nagpapaiwan ng isang pabuyang mabigat: 

ها يَۡسَتوِي ٱلَۡقَٰعُِدوَن مِ  َررِ  ل ْولِي ٱلضه
ُ
َن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َغيُۡر أ

َل   نُفِسِهۡمْۚ فَضه
َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
ِ بِأ َوٱلُۡمَجَِٰهُدوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله

نُفِسِهۡم عَلَى ٱلَۡقَٰعِِديَن  
َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
ُ ٱلُۡمَجَِٰهِديَن بِأ ٱَّلله

 ُ َل ٱَّلله ِۚ َوَفضه ُ ٱلۡحُۡسَنيَٰ ا وََعَد ٱَّلله
ْۚ وَُكل ٗ   َدرََجٗة

ۡجًرا َعِظيٗما 
َ
 ٩٥ ٱلُۡمَجَِٰهِديَن عَلَى ٱلَۡقَٰعِِديَن أ
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96. mga antas mula sa Kanya, kapatawaran, at awa. Laging 

si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain. 
ُ َغُفوٗرا   ْۚ وَكَاَن ٱَّلله ِۡنُه َوَمۡغفَِرٗة َوَرۡحمَٗة َدَرَجَٰٖت م 

 ٩٦ رهِحيًما 

97. Tunay na ang mga binawi ng mga anghel habang mga 

tagalabag sa katarungan sa mga sarili nila ay magsasabi 

[ang mga anghel]: "Nasa ano kayo noon?" Magsasabi sila: 

"Kami noon ay mga sinisiil sa lupa." Magsasabi sila: "Hindi ba 

nangyaring ang lupa ni Allāh ay malawak para lumikas kayo 

roon?" Kaya ang mga iyon, ang kanlungan nila ay Impiyerno 

– at masagwa ito bilang kahahantungan – 

نُفِسِهۡم قَالُواْ فِيَم  
َ
َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َظالِِمٓي أ هِذيَن تََوفهى إِنه ٱل

ۡرِضِۚ 
َ
لَۡم  ُكنُتۡمۖۡ قَالُواْ ُكنها ُمۡسَتۡضَعفِيَن فِي ٱلۡأ

َ
قَالُٓواْ أ

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ِ َوَِٰسَعٗة َفُتَهاِجُرواْ فِيَهاْۚ فَأ ۡرُض ٱَّلله

َ
تَُكۡن أ

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ وََسآَءۡت َمِصيًرا  َوى
ۡ
 ٩٧ َمأ

98. maliban sa mga sinisiil kabilang sa mga lalaki, mga 

babae, at mga bata na hindi nakakakaya ng isang 

kaparaanan at hindi napapatnubayan sa landas 

َِٰن لَا   ها ٱلُۡمۡسَتۡضَعفِيَن ِمَن ٱلر َِجاِل َوٱلن َِسآِء َوٱلۡوِلَۡد إِل
 ٩٨ يَۡسَتِطيُعوَن ِحيلَٗة َولَا َيۡهَتُدوَن َسبِيلٗا

99. sapagkat ang mga iyon, harinawa, si Allāh ay 

magpapaumanhin sa kanila. Laging si Allāh ay 

Mapagpaumanhin, Mapagpatawad. 

ُ َعُفوًّا   ن َيۡعُفَو َعۡنُهۡمْۚ وََكاَن ٱَّلله
َ
ُ أ ْوَلَٰٓئَِك َعَسي ٱَّلله

ُ
فَأ

 ٩٩ َغُفوٗرا

100. Ang sinumang lilikas ayon sa landas ni Allāh ay 

makatatagpo siya sa lupa ng maraming malilipatan at 

kasaganaan. Ang sinumang lilisan mula sa bahay niya nang 

lumilikas tungo kay Allāh at sa Sugo Nito, pagkatapos 

aabutan siya ng kamatayan, ay napagtibay na ang pabuya sa 

kanya kay Allāh. Laging si Allāh ay Mapagpatawad, 

Maawain. 

ۡرِض ُمَرَٰغَ 
َ
ِ َيِجۡد فِي ٱلۡأ ٗما  ۞َوَمن ُيَهاِجۡر فِي َسبِيِل ٱَّلله

  ِ ْۚ َوَمن َيخُۡرۡج ِمنُۢ بَيۡتِهِۦ ُمَهاِجًرا إِلَي ٱَّلله َكثِيٗرا وََسَعٗة
  ُِۗ ۡجُرهُۥ عَلَى ٱَّلله

َ
َورَُسولِهِۦ ُثمه يُۡدرِۡكُه ٱلَۡمۡوُت َفَقۡد َوَقَع أ

ُ َغُفوٗرا رهِحيٗما   ١٠٠ وََكاَن ٱَّلله

101. Kapag naglakbay kayo sa lupa ay hindi sa inyo maisisi 

na magpaikli kayo ng dasal kung nangamba kayo na ligaligin 

kayo ng mga tumangging sumampalataya. Tunay na ang 

mga tagatangging sumampalataya laging para sa inyo ay 

kaaway na malinaw. 

ن  
َ
ۡرِض فَلَيَۡس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

َ
َوِإَذا َضَرۡبُتۡم فِي ٱلۡأ

هِذيَن  َتۡقُصرُ  ن َيۡفتَِنُكُم ٱل
َ
لَوَٰةِ إِۡن ِخۡفُتۡم أ واْ ِمَن ٱلصه

بِيٗنا  ا مُّ َٰفِرِيَن َكانُواْ لَُكۡم َعُدو ٗ ْْۚ إِنه ٱلَۡك  ١٠١ َكَفُرٓوا
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102. Kapag ikaw ay nasa kanila at namuno ka sa kanila sa 

pagdarasal, tumayo ang isang pangkatin kabilang sa kanila 

kasama sa iyo at magdala sila ng mga sandata nila. Kapag 

nagpatirapa sila, sila ay maging nasa likuran ninyo, pumunta 

ang isa pang pangkatin na hindi nakapagdasal at magdasal 

sila kasama sa iyo, at magdala sila ng pag-iingat nila at mga 

sandata nila. Nag-asam ang mga tumangging 

sumampalataya na kung sana nalilingat kayo sa mga 

sandata ninyo at mga dala-dalahan ninyo at susugod sila sa 

inyo nang nag-iisang pagsugod. Walang maisisisi sa inyo 

kung mayroon kayong isang kapinsalaan mula sa ulan o kayo 

ay mga may-sakit, na maglapag kayo ng mga sandata ninyo 

ngunit magdala kayo ng pag-iingat ninyo. Tunay na si Allāh 

ay naghanda para sa mga tagatangging sumampalataya ng 

isang pagdurusang manghahamak. 

َة فَلَۡتُقۡم َطآئَِفة   لَوَٰ َقۡمَت لَُهُم ٱلصه
َ
  َوِإَذا ُكنَت فِيِهۡم فَأ

ۡسلَِحَتُهۡمۖۡ فَإَِذا َسَجُدواْ  
َ
ُخُذٓواْ أ

ۡ
َعَك َولَۡيأ ِۡنُهم مه م 

ۡخَرىَٰ لَۡم  
ُ
ِت َطآئَِفٌة أ

ۡ
فَلَۡيُكونُواْ ِمن َوَرآئُِكۡم َولَۡتأ

ۡسلَِحَتُهۡمُۗ  
َ
ُخُذواْ ِحۡذرَُهۡم َوأ

ۡ
يَُصلُّواْ فَلُۡيَصلُّواْ َمَعَك َولَۡيأ

هِذيَن َكَفُرواْ لَۡو َتۡغُفلُو ۡسلَِحتُِكۡم  َوده ٱل
َ
َن َعۡن أ

ْۚ َولَا   ۡيلَٗة َوَِٰحَدٗة ۡمتَِعتُِكۡم َفَيِميلُوَن َعلَۡيُكم مه
َ
َوأ

ۡو  
َ
َطٍر أ ِن مه ٗذى م 

َ
ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إِن َكاَن بُِكۡم أ

ۡسلَِحَتُكۡمۖۡ وَُخُذواْ ِحۡذَرُكۡمُۗ  
َ
ن تََضُعٓواْ أ

َ
ۡرَضيَٰٓ أ ُكنُتم مه

َٰفِرِينَ  َعده لِلَۡك
َ
َ أ ِهيٗنا إِنه ٱَّلله  ١٠٢  َعَذاٗبا مُّ

103. Kaya kapag nagwakas kayo sa pagdarasal ay 

bumanggit kayo kay Allāh nang nakatayo, o nakaupo, o 

[nakahiga] sa mga tagiliran ninyo. Kaya kapag napanatag 

kayo ay magpanatili kayo ng pagdarasal. Tunay na ang 

pagdarasal, laging para sa mga mananampalataya, ay isang 

tungkuling tinakdaan ng panahon. 

َ قَِيَٰٗما َوُقُعوٗدا وَعَلَىَٰ   َة فَٱۡذُكُرواْ ٱَّلله لَوَٰ فَإَِذا قََضۡيُتُم ٱلصه
ةَ   لَوَٰ ْۚ إِنه ٱلصه َة لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه

َ
نَنُتۡم فَأ

ۡ
ُجُنوبُِكۡمْۚ فَإَِذا ٱۡطَمأ

ۡوقُوٗتا َكانَ   ١٠٣ ۡت عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن كَِتَٰٗبا مه

104. Huwag kayong panghinaan ng loob sa pagtugis sa mga 

tao [na kaaway]. Kung kayo ay nasasaktan, tunay na sila ay 

nasasaktan kung paanong nasasaktan kayo. Nakaaasam 

kayo mula kay Allāh ng hindi sila nakaaasam. Laging si Allāh 

ay Maalam, Marunong. 

لَُموَن فَإِنهُهۡم  
ۡ
َولَا تَِهُنواْ فِي ٱبۡتَِغآِء ٱلَۡقوِۡمِۖ إِن تَُكونُواْ تَأ

ِ َما لَا يَرُۡجوَنُۗ   لَُموَنۖۡ َوتَرُۡجوَن ِمَن ٱَّلله
ۡ
لَُموَن َكَما تَأ

ۡ
يَأ

ُ َعلِيًما َحِكيًما   ١٠٤ وََكاَن ٱَّلله

105. Tunay na Kami ay nagpababa sa iyo ng Aklat kalakip ng 

katotohanan upang humatol ka sa pagitan ng mga tao sa 

pamamagitan ng ipinakita sa iyo ni Allāh. Huwag ka, para sa 

mga taksil, maging isang kaalitan. 

ِ لَِتۡحُكَم َبيۡ  نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
َ
اِس  إِنهآ أ َن ٱلنه

ْۚ َولَا تَُكن ل ِلَۡخآئِنِيَن َخِصيٗما  ُ ََٰك ٱَّلله َرى
َ
 ١٠٥ بَِمآ أ

106. Humingi ka ng tawad kay Allāh. Tunay na si Allāh ay 

laging Mapagpatawad, Maawain. 
َ َكاَن َغُفوٗرا رهِحيٗما  ۖۡ إِنه ٱَّلله َ  ١٠٦ َوٱۡسَتۡغفِرِ ٱَّلله

107. Huwag kang makipagtalo para sa mga nagtataksil sa 

mga sarili nila. Tunay na si Allāh ay hindi umiibig sa 

sinumang mapagtaksil na makasalanan. 

َ لَا   نُفَسُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
هِذيَن َيخَۡتانُوَن أ َولَا تَُجَِٰدۡل َعِن ٱل

ثِيٗما 
َ
 ١٠٧ ُيحِبُّ َمن َكاَن َخوهانًا أ
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108. Nagpapakubli sila mula sa mga tao ngunit hindi sila 

nagpapakubli mula kay Allāh at Siya ay kasama sa kanila 

noong nagpapanukala sila sa magdamag ng anumang hindi 

Siya nalulugod na sinasabi. Laging si Allāh, sa anumang 

ginagawa nila, ay Tagasaklaw. 

ِ وَُهَو  يَۡسَتۡخُفوَن ِمنَ  اِس َولَا يَۡسَتۡخُفوَن ِمَن ٱَّلله  ٱلنه
  ُ َمَعُهۡم إِۡذ يُبَي ُِتوَن َما لَا يَۡرَضيَٰ ِمَن ٱلَۡقۡوِلِۚ وََكاَن ٱَّلله

 ١٠٨ بَِما َيۡعَملُوَن ُمحِيًطا 

109. Kayo itong nakipagtalo para sa kanila sa buhay na 

makamundo, ngunit sino ang makikipagtalo kay Allāh para sa 

kanila sa Araw ng Pagbangon, o sino ang sa kanila ay 

magiging isang pinananaligan? 

ۡنَيا َفَمن   ةِ ٱلدُّ ُؤلَآِء َجََٰدلُۡتۡم َعۡنُهۡم فِي ٱلۡحََيوَٰ نُتۡم َهَٰٓ
َ
أ َهَٰٓ

ن يَُكونُ  م مه
َ
َ َعۡنُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ أ   يَُجَِٰدُل ٱَّلله

 ١٠٩ َعلَۡيِهۡم َوكِيلٗا

110. Ang sinumang gumagawa ng kasagwaan o lumalabag 

sa katarungan sa sarili niya, pagkatapos humihingi ng tawad 

kay Allāh, makatatagpo siya na si Allāh ay Mapagpatawad, 

Maawain. 

ۡو َيۡظلِۡم َنۡفَسُهۥ ُثمه 
َ
َ  َوَمن َيۡعَمۡل ُسوًٓءا أ  يَۡسَتۡغفِرِ ٱَّلله

َ َغُفوٗرا رهِحيٗما   ١١٠ َيِجِد ٱَّلله

111. Ang sinumang nagkakamit ng isang kasalanan ay 

nagkakamit lamang siya nito laban sa sarili niya. Laging si 

Allāh ay Maalam, Marunong. 

ِسهۚۦِْ  َوَمن يَۡكِسۡب إِثٗۡما فَإِنهَما يَۡكِسُبُهۥ عَلَىَٰ َنفۡ 
ُ َعلِيًما َحِكيٗما   ١١١ وََكاَن ٱَّلله

112. Ang sinumang nagkakamit ng isang pagkakamali o 

isang kasalanan, pagkatapos bumabato siya nito sa isang 

inosente, pumasan nga siya ng isang paninirang-puri at isang 

kasalanang malinaw. 

ا َفَقِد  َوَمن يَۡكِسۡب َخِطيٓ  ۡو إِثٗۡما ُثمه يَۡرِم بِهِۦ بَرِيٓـ ٗ
َ
ـ ًَة أ

بِيٗنا   ١١٢ ٱۡحَتَمَل ُبۡهَتَٰٗنا َوِإثٗۡما مُّ

113. Kung hindi dahil sa kabutihang-loob ni Allāh sa iyo at sa 

awa Niya ay talaga sanang may naglayon na isang pangkatin 

kabilang sa kanila na magligaw sila sa iyo ngunit hindi sila 

nagliligaw kundi sa mga sarili nila at hindi sila nakapipinsala 

sa iyo ng anuman. Nagpababa si Allāh sa iyo ng Aklat at 

Karunungan at nagturo Siya sa iyo ng hindi mo noon 

nalalaman. Laging ang kabutihang-loob ni Allāh sa iyo ay 

sukdulan. 

ِۡنُهۡم   آئَِفة  م  ِ َعلَۡيَك َوَرۡحمَُتُهۥ لََهمهت طه َولَۡولَا فَۡضُل ٱَّلله
ونََك   نُفَسُهۡمۖۡ َوَما يَُضرُّ

َ
هٓا أ ن يُِضلُّوَك َوَما يُِضلُّوَن إِل

َ
أ

ُ َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة   نَزَل ٱَّلله
َ
ِۚ َوأ ِمن َشۡيٖء

ِ َعلَۡيَك  وََعلهَمَك َما لَۡم تَُكن َتعۡ  لَُمْۚ وََكاَن فَۡضُل ٱَّلله
 ١١٣ َعِظيٗما 

114. Walang mabuti sa madalas na lihim na pag-uusap nila, 

maliban sa sinumang nag-utos ng isang kawanggawa o isang 

nakabubuti o isang pagsasaayos sa pagitan ng mga tao. Ang 

sinumang gumagawa niyon sa paghahangad sa kaluguran ni 

Allāh ay magbibigay Siya rito ng isang pabuyang sukdulan. 

َمَر بَِصَدقٍَة  
َ
ها َمۡن أ َُٰهۡم إِل جَۡوى ِن نه ها َخيَۡر فِي َكثِيٖر م  ۞ل

َٰلَِك   اِسِۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذ ۡو إِۡصَلَِٰۭح َبيَۡن ٱلنه
َ
ۡو َمۡعُروٍف أ

َ
أ

ۡجًرا َعِظيٗما ٱبۡتَِغآَء 
َ
ِ فََسوَۡف نُۡؤتِيهِ أ  ١١٤ َمۡرَضاِت ٱَّلله
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115. Ang sinumang nakikipaghidwaan sa Sugo nang 

matapos na luminaw para sa kanya ang patnubay at 

sumusunod sa iba pa sa landas ng mga mananampalataya, 

magtutuon Kami sa kanya sa tinuunan niya at magsusunog 

Kami sa kanya Impiyerno. Kay sagwa ito bilang 

kahahantungan! 

َوَمن يَُشاقِِق ٱلرهُسوَل ِمنُۢ َبۡعِد َما تَبَيهَن لَُه ٱلُۡهَدىَٰ  
هيَٰ َونُۡصلِهِۦ   َويَتهبِۡع َغيَۡر َسبِيِل ٱلُۡمۡؤِمنِيَن نَُول ِهِۦ َما تََول

 ١١٥ َجَهنهَمۖۡ وََسآَءۡت َمِصيًرا 

116. Tunay na si Allāh ay hindi magpapatawad na tambalan 

Siya at magpapatawad sa anumang bukod pa roon sa 

sinumang loloobin Niya. Ang sinumang nagtatambal kay 

Allāh ay naligaw nga nang isang pagkaligaw na malayo. 

ن يُۡشَرَك بِهِۦ  
َ
َ لَا َيۡغفُِر أ َٰلَِك  إِنه ٱَّلله َويَۡغفُِر َما ُدوَن َذ

ُۢا   َ ِ َفَقۡد َضله َضَلَٰل ْۚ َوَمن يُۡشرِۡك بِٱَّلله لَِمن يََشآُء
 ١١٦ بَعِيًدا

117. Wala silang dinadalangin bukod pa sa Kanya kundi mga 

babae [na diyus-diyusan] at wala silang dinadalanginan kundi 

isang demonyong mapaghimagsik, 

ها   هٓا إَِنَٰٗثا َوِإن يَۡدُعوَن إِل ۦٓ إِل إِن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ
رِيٗدا  ١١٧ َشۡيَطَٰٗنا مه

118. na isinumpa ni Allāh at nagsabi ito: "Talagang kukuha 

nga ako mula sa mga lingkod Mo ng isang bahagi itinakda, 
ۘ َوَقاَل  ُ خَِذنه ِمۡن ِعَبادَِك نَِصيٗبا لهَعَنُه ٱَّلله ته

َ
لَأ

ۡفُروٗضا   ١١٨ مه

119. talagang magliligaw nga ako sa kanila, talagang 

magpapamithi nga ako sa kanila, talagang mag-uutos nga 

ako sa kanila kaya talagang magpuputol nga sila ng mga 

tainga ng mga hayupan, at talagang mag-uutos nga ako sa 

kanila kaya magpapalit nga sila sa pagkakalikha ni Allāh." 

Ang sinumang gumagawa sa demonyo bilang katangkilik 

bukod pa kay Allāh ay nalugi nga siya ng isang pagkaluging 

malinaw. 

َمن ِيَنهُهۡم َوٓأَلُمَرنهُهۡم 
ُ
ِضلهنهُهۡم َولَأ

ُ
فَلَُيبَت ُِكنه َءاَذاَن  َولَأ

ِْۚ َوَمن َيتهِخِذ   نَۡعَِٰم َوٓأَلُمَرنهُهۡم فَلَُيَغي ُِرنه َخلَۡق ٱَّلله
َ
ٱلۡأ

ِ َفَقۡد َخِسَر ُخۡسَراٗنا   ِن ُدوِن ٱَّلله ا م  ۡيَطََٰن َولِي ٗ ٱلشه
بِيٗنا   ١١٩ مُّ

120. Nangangako siya sa kanila at nagpapamithi siya sa 

kanila. Walang ipinangangako sa kanila ang demonyo kundi 

kahibangan. 

ها ُغُروًرا  ۡيَطَُٰن إِل  ١٢٠ يَعُِدُهۡم َويَُمن ِيِهۡمۖۡ َوَما يَعُِدُهُم ٱلشه

121. Ang mga iyon, ang kanlungan nila ay Impiyerno at hindi 

sila makatatagpo palayo roon na isang mapupuslitan. 
ْوَلَٰٓ 

ُ
َُٰهۡم َجَهنهُم َولَا َيِجُدوَن َعۡنَها َمحِيٗصا أ َوى

ۡ
 ١٢١ ئَِك َمأ

122. Ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos 

ay magpapapasok Kami sa kanila sa mga hardin na 

dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog bilang 

mga mananatili sa mga ito magpakailanman bilang pangako 

ni Allāh na isang katotohanan. Sino kaya ang higit na tapat 

kaysa kay Allāh sa sinasabi? 

َٰٖت   َٰلَِحَِٰت َسُنۡدِخلُُهۡم َجنه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
بَٗداۖۡ وَۡعَد 

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

ِ  َتجۡ ٱَّلله
ِ قِيلٗا ۡصَدُق ِمَن ٱَّلله

َ
اْۚ َوَمۡن أ  ١٢٢ َحق ٗ
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123. Hindi ito mga mithiin ninyo ni mga mithiin ng mga May 

Kasulatan. Ang sinumang gumagawa ng kasagwaan ay 

gagantihan siya dahil dito at hindi siya makatatagpo para sa 

kanya bukod pa kay Allāh ng isang katangkilik ni isang 

mapag-adya. 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰبِۗ َمن َيۡعَمۡل  
َ
ِ أ َمانِي 

َ
َمانِي ُِكۡم َولَٓا أ

َ
لهيَۡس بِأ

ا َولَا   ِ َولِي ٗ ُسوٗٓءا ُيجَۡز بِهِۦ َولَا َيِجۡد لَُهۥ ِمن ُدوِن ٱَّلله
 ١٢٣ نَِصيٗرا

124. Ang sinumang gumagawa ng mga maayos, na lalaki 

man o babae, habang siya ay isang mananampalataya, ang 

mga iyon ay papasok sa Paraiso at hindi lalabagin sa 

katarungan nang kapiranggot. 

نَثيَٰ وَُهَو  
ُ
ۡو أ

َ
َٰلَِحَِٰت ِمن َذَكٍر أ َوَمن َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصه

ْوَلَٰٓئَِك يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنهَة َولَا ُيۡظلَ 
ُ
ُموَن  ُمۡؤِمن  فَأ

 ١٢٤ نَقِيٗرا

125. Sino ang higit na maganda sa relihiyon kaysa sa 

sinumang nagpasakop ng mukha niya kay Allāh habang siya 

ay tagagawa ng maganda at sumunod sa kapaniwalaan ni 

Abraham bilang makatotoo. Gumawa si Allāh kay Abraham 

bilang matalik na kaibigan. 

ِ وَُهَو ُمحِۡسن    ۡسلََم وَۡجَهُهۥ َّلِله
َ
ۡن أ ِمه ۡحَسُن دِيٗنا م 

َ
َوَمۡن أ

ُ إِبَۡرَٰهِيَم   خََذ ٱَّلله ُۗ َوٱته َوٱتهَبَع ِملهَة إِبَۡرَٰهِيَم َحنِيٗفا
 ١٢٥ َخلِيلٗا

126. Sa kay Allāh ang anumang nasa mga langit at ang 

anumang nasa lupa. Laging si Allāh, sa bawat bagay, ay 

Tagasaklaw. 

  ِ
ُ بِكُل  ۡرِضِۚ وََكاَن ٱَّلله

َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

حِيٗطا   ١٢٦ َشۡيٖء مُّ

127. Nagpapapahabilin sila sa iyo hinggil sa mga babae. 

Sabihin mo: “Si Allāh ay naghahabilin sa inyo hinggil sa 

kanila at sa anumang binibigkas sa inyo sa Aklat hinggil sa 

mga ulila sa mga babae na hindi kayo nagbibigay sa kanila 

ng itinakda para sa kanila at nagmimithi kayo na makapag-

asawa kayo sa kanila, at sa mga sinisiil kabilang sa mga 

bata, at na magtaguyod kayo para sa mga ulila ayon sa 

pagkamakatarungan.” Ang anumang ginagawa ninyo na 

kabutihan, tunay na si Allāh laging dito ay Maalam. 

ُ ُيۡفتِيُكۡم فِيِهنه َوَما   َويَۡسَتۡفُتونََك فِي ٱلن َِسآِءِۖ قُِل ٱَّلله
َٰتِي لَا  ُيۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡم فِي ٱلِۡكَتَِٰب فِي يََتََٰمي ٱلن ِسَ  آِء ٱله

ن تَنِكُحوُهنه  
َ
تُۡؤتُوَنُهنه َما ُكتَِب لَُهنه َوتَرَۡغبُوَن أ

ن َتُقوُمواْ لِلَۡيَتََٰميَٰ  
َ
َوٱلُۡمۡسَتۡضَعفِيَن ِمَن ٱلۡوِلَۡدَِٰن َوأ

َ َكاَن بِهِۦ   بِٱلۡقِۡسِطِۚ َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن َخيٖۡر فَإِنه ٱَّلله
 ١٢٧ َعلِيٗما 

128. Kung ang isang babae ay nangamba mula sa asawa 

niya ng isang kasutilan o isang pag-ayaw, walang maisisisi 

sa kanilang dalawa na magsaayos silang dalawa sa pagitan 

nilang dalawa ayon sa isang pag-aayos. Ang pag-aayos ay 

higit na mabuti. Isinakatutubo ang mga kaluluwa sa 

kasakiman. Kung gumagawa kayo ng maganda at 

nangingilag kayong magkasala, tunay na si Allāh laging sa 

anumang ginagawa ninyo ay Mapagbatid. 

ۡو إِۡعَراٗضا فَلَا  
َ
ةٌ َخافَۡت ِمنُۢ َبۡعلَِها نُُشوًزا أ

َ
َوِإِن ٱۡمَرأ

ن يُۡصلَِحا بَيۡنَهُ 
َ
لُۡح  ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ َما ُصلۡٗحاْۚ َوٱلصُّ

ْۚ َوِإن ُتحِۡسُنواْ َوَتتهُقواْ   حه نُفُس ٱلشُّ
َ
ۡحِضَرِت ٱلۡأ

ُ
ُۗ َوأ َخيۡر 

َ َكاَن بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيٗرا  ١٢٨ فَإِنه ٱَّلله
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129. Hindi kayo makakakaya na magmakatarungan sa mga 

maybahay kahit pa nagsigasig kayo. Kaya huwag kayong 

kumiling nang buong pagkiling [sa isa] para magpabaya kayo 

sa iba gaya ng nakabitin [sa alanganin]. Kung magsasaayos 

kayo at mangingilag kayong magkasala, tunay na si Allāh ay 

laging Mapagpatawad, Maawain. 

 ِ ن َتۡعِدلُواْ َبيَۡن ٱلن 
َ
َسآِء َولَۡو َحرَۡصُتۡمۖۡ  َولَن تَۡسَتِطيُعٓواْ أ

فَلَا تَِميلُواْ ُكله ٱلَۡمۡيِل َفَتَذُروَها َكٱلُۡمَعلهَقةِِۚ َوِإن  
َ َكاَن َغُفوٗرا رهِحيٗما   ١٢٩ تُۡصلُِحواْ َوَتتهُقواْ فَإِنه ٱَّلله

130. Kung magkakahiwalay silang dalawa, magpapasapat si 

Allāh sa bawat [isa] mula sa lawak Niya. Laging si Allāh ay 

Malawak, Marunong. 

  ُ ِن َسَعتِهۚۦِْ وََكاَن ٱَّلله ا م 
ُ ُكل ٗ َقا ُيۡغِن ٱَّلله َوِإن َيَتَفره

 ١٣٠ َوَِٰسًعا َحِكيٗما 

131. Sa kay Allāh ang anumang nasa mga langit at ang 

anumang nasa lupa. Talaga ngang nagtagubilin sa mga 

binigyan ng Kasulatan bago pa ninyo at sa inyo, na mangilag 

kayong magkasala kay Allāh. Kung tatanggi kayong 

sumampalataya, tunay na sa kay Allāh ang anumang nasa 

mga langit at ang anumang nasa lupa. Laging si Allāh ay 

Walang-pangangailangan, Kapuri-puri. 

ۡيَنا  ۡرِضِۗ َولََقۡد وَصه
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

ِن ٱتهُقواْ  
َ
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبلُِكۡم َوِإيهاُكۡم أ

ُ
هِذيَن أ ٱل

َِٰت َوَما فِي   َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه ْۚ َوِإن تَۡكُفُرواْ فَإِنه َّلِله َ ٱَّلله
ُ َغنِيًّا  ۡرِضِۚ وََكاَن ٱَّلله

َ
 ١٣١ َحمِيٗدا  ٱلۡأ

132. Sa kay Allāh ang anumang nasa mga langit at ang 

anumang nasa lupa. Nakasapat na si Allāh bilang 

Pinananaligan. 

  ِ ۡرِضِۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

 ١٣٢ َوكِيلًا

133. Kung loloobin Niya, aalisin Niya kayo, O mga tao, at 

magdadala Siya ng mga iba pa. Laging si Allāh sa gayon ay 

May-kakayahan. 

ِت أَـِبَخرِيَنْۚ وََكاَن  
ۡ
اُس َويَأ َها ٱلنه يُّ

َ
 يُۡذهِۡبُكۡم أ

ۡ
إِن يََشأ

َٰلَِك قَِديٗرا ُ عَلَىَٰ َذ  ١٣٣ ٱَّلله

134. Ang sinumang nagnanais ng gantimpala sa Mundo ay 

nasa ganang kay Allāh ang gantimpala sa Mundo at 

Kabilang-buhay. Laging si Allāh ay Madinigin, Nakakikita. 

ۡنَيا   ِ ثََواُب ٱلدُّ ۡنَيا فَعِنَد ٱَّلله ن َكاَن يُرِيُد ثََواَب ٱلدُّ مه
ُۢا بَِصيٗرا ُ َسِميَع  ١٣٤ َوٱٓأۡلِخَرةِِۚ وََكاَن ٱَّلله

135. O mga sumampalataya, kayo ay maging mga 

tagapagpanatili ng pagkamakatarungan, mga saksi para kay 

Allāh kahit pa laban sa mga sarili ninyo o mga magulang at 

mga pinakamalapit na kaanak. Kung naging isang mayaman 

o isang maralita, si Allāh ay higit na karapat-dapat sa 

kanilang dalawa. Kaya huwag kayong sumunod sa pithaya, 

na baka lumihis kayo. Kung magbabaluktot kayo [ng 

pagsasaksi] o aayaw kayo, tunay na si Allāh laging sa 

anumang ginagawa ninyo ay Mapagbatid. 

َِٰمينَ  هِذيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَوه َها ٱل يُّ
َ
أ بِٱلۡقِۡسِط ُشَهَدآَء   ۞َيَٰٓ

ۡقَربِيَنْۚ إِن  
َ
َٰلَِديِۡن َوٱلۡأ وِ ٱلَۡو

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ِ َولَۡو عَلَىَٰٓ أ َّلِله

ۡولَيَٰ بِِهَماۖۡ فَلَا تَتهبُِعواْ  
َ
ُ أ ۡو فَقِيٗرا فَٱَّلله

َ
يَُكۡن َغنِيًّا أ

 َ ۡو ُتۡعرُِضواْ فَإِنه ٱَّلله
َ
اْ أ ۥٓ ْْۚ َوِإن تَلُۡو ن َتۡعِدلُوا

َ
َكاَن  ٱلَۡهَوىَٰٓ أ

 ١٣٥ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيٗرا 
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136. O mga sumampalataya, sumampalataya kayo kay Allāh, 

sa Sugo Niya, sa Aklat na ibinaba Niya sa Sugo Niya, at sa 

Kasulatang pinababa Niya bago pa niyan. Ang sinumang 

tumatangging sumampalataya kay Allāh, sa mga anghel 

Niya, sa mga aklat Niya, sa mga sugo Niya, at sa Huling 

Araw ay naligaw nga sa isang pagkaligaw na malayo. 

ِ َورَُسولِهِۦ َوٱلِۡكَتَِٰب   هِذيَن َءاَمُنٓواْ َءاِمُنواْ بِٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

نَزَل مِ 
َ
هِذٓي أ َل عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱل هِذي نَزه ن  ٱل

ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ  ْۚ َوَمن يَۡكُفۡر بِٱَّلله َقۡبُل
ُۢا بَعِيًدا َ  ١٣٦ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َفَقۡد َضله َضَلَٰل

137. Tunay na ang mga sumampalataya, pagkatapos 

tumangging sumampalataya, pagkatapos sumampalataya, 

pagkatapos tumangging sumampalataya, pagkatapos 

nadagdagan ng kawalang-pananampalataya, hindi 

mangyayaring si Allāh ay ukol magpatawad sa kanila at hindi 

ukol magpatnubay sa kanila sa isang landas. 

 ْ هِذيَن َءاَمُنواْ ُثمه َكَفُرواْ ُثمه َءاَمُنوا  ُثمه َكَفُرواْ  إِنه ٱل
ُ لَِيۡغفَِر لَُهۡم َولَا   هۡم يَُكِن ٱَّلله ُثمه ٱۡزَداُدواْ ُكۡفٗرا ل

ُۢا َ  ١٣٧ لَِيۡهِدَيُهۡم َسبِيل

138. Magbalita ka ng nakagagalak sa mga mapagpaimbabaw 

na ukol sa kanila ay isang pagdurusang masakit, 
 َ نه ل

َ
ِر ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن بِأ ِ لِيًما بَش 

َ
 ١٣٨ ُهۡم َعَذابًا أ

139. na mga gumagawa sa mga tagatangging 

sumampalataya bilang mga katangkilik bukod pa sa mga 

mananampalataya. Naghahangad ba sila sa ganang mga 

iyon ng kapangyarihan gayong tunay na ang kapangyarihan 

ay ukol kay Allāh sa kalahatan? 

ۡولَِيآَء ِمن ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَنْۚ 
َ
َٰفِرِيَن أ هِذيَن َيتهِخُذوَن ٱلَۡك ٱل

ِ َجمِيٗعا  َة َّلِله َة فَإِنه ٱلۡعِزه يَبَۡتُغوَن ِعنَدُهُم ٱلۡعِزه
َ
 ١٣٩ أ

140. Nagbaba nga Siya sa inyo sa Aklat na kapag nakarinig 

kayo sa mga tanda ni Allāh ay tinatanggihang 

sumampalataya sa mga ito at nangungutya sa mga ito. Kaya 

huwag kayong umupo kasama sa kanila hanggang sa 

tumalakay sila ng isang pag-uusap na iba roon. Tunay na 

kayo, samakatuwid, ay tulad nila. Tunay na si Allāh ay 

magtitipon sa mga mapagpaimbabaw at mga tagatangging 

sumampalataya sa Impiyerno sa kalahatan, 

ۡن إَِذا َسِمۡعُتۡم َءاَيَِٰت  
َ
َل َعلَۡيُكۡم فِي ٱلِۡكَتَِٰب أ َوَقۡد نَزه

 بَِها فَلَا َتۡقُعُدواْ َمَعُهۡم َحتهيَٰ  
ُ
ِ يُۡكَفُر بَِها َويُۡسَتۡهَزأ ٱَّلله

ۦٓ إِنهُكۡم إِذٗ  ِ َ  َيخُوُضواْ فِي َحِديٍث َغيۡرِه ِۡثلُُهۡمُۗ إِنه ٱَّلله ا م 
َٰفِرِيَن فِي َجَهنهَم َجمِيًعا   ١٤٠ َجاِمُع ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱلَۡك

141. na mga nag-aantabay sa inyo. Kaya kung nagkaroon 

kayo ng isang pagkapanalo mula kay Allāh ay magsasabi 

sila: "Hindi ba kami ay naging kasama sa inyo?" Kung 

nagkaroon ang mga tagatangging sumampalataya ng isang 

bahagi ay magsasabi sila: "Hindi ba kami nakapangibabaw 

sa inyo at nagtanggol kami sa inyo laban sa mga 

mananampalataya?" Kaya si Allāh ay hahatol sa pagitan 

ninyo sa Araw ng Pagbangon. Hindi gagawa si Allāh para sa 

mga tagatangging sumampalataya ng isang daan. 

  ِ َِن ٱَّلله هِذيَن َيتََربهُصوَن بُِكۡم فَإِن َكاَن لَُكۡم َفۡتح  م  ٱل
َٰفِرِيَن نَِصيب    َعُكۡم َوِإن كَاَن لِلَۡك لَۡم نَُكن مه

َ
قَالُٓواْ أ

لَۡم نَۡسَتۡحوِۡذ َعلَۡيُكۡم َوَنۡمَنۡعكُ 
َ
َِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَنْۚ  قَالُٓواْ أ م م 

  ُ ُ َيحُۡكُم بَيَۡنُكۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ َولَن َيجَۡعَل ٱَّلله فَٱَّلله
َٰفِرِيَن عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َسبِيلًا  ١٤١ لِلَۡك
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142. Tunay na ang mga mapagpaimbabaw ay nagtatangkang 

manlinlang kay Allāh samantalang Siya ay lumilinlang sa 

kanila. Kapag tumayo sila patungo sa dasal ay tumatayo sila 

bilang mga tamad na nagpapakitang-gilas sa mga tao at hindi 

sila umaalaala kay Allāh malibang madalang, 

َ وَُهَو َخَِٰدُعُهۡم َوِإَذا   إِنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن يَُخَِٰدُعوَن ٱَّلله
اَس َولَا  قَاُمٓواْ إِلَي ٱلصه  ةِ قَاُمواْ ُكَسالَيَٰ يَُرآُءوَن ٱلنه لَوَٰ

ها قَلِيلٗا َ إِل  ١٤٢ يَۡذُكُروَن ٱَّلله

143. na mga umuurung-sulong sa pagitan niyon: hindi 

patungo sa mga ito at hindi patungo sa mga iyan. Ang 

sinumang pinaligaw ni Allāh ay hindi ka makatatagpo para sa 

kanya ng isang landas. 

  ِۚ َٰلَِك لَٓا إِلَيَٰ َهَُٰٓؤلَآِء َولَٓا إِلَيَٰ َهَُٰٓؤلَآِء َذبَۡذبِيَن َبيَۡن َذ مُّ
ُ فَلَن َتِجَد لَُهۥ َسبِيلٗا  ١٤٣ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله

144. O mga sumampalataya, huwag kayong gumawa sa mga 

tagatangging sumampalataya bilang mga katangkilik bukod 

pa sa mga mananampalataya. Nagnanais ba kayo na 

gumawa para kay Allāh laban sa inyo ng isang katunayang 

malinaw? 

ۡولَِيآَء ِمن  
َ
َٰفِرِيَن أ هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذواْ ٱلَۡك َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

تُ 
َ
ِ َعلَۡيُكۡم  ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَنْۚ أ ن َتجَۡعلُواْ َّلِله

َ
رِيُدوَن أ

بِيًنا   ١٤٤ ُسلَۡطَٰٗنا مُّ

145. Tunay na ang mga mapagpaimbabaw ay nasa 

pinakamababang palapag ng Apoy. Hindi ka makatatagpo 

para sa kanila ng isang mapag-adya, 

ۡسَفِل ِمنَ 
َ
ۡرِك ٱلۡأ ارِ َولَن َتِجَد   إِنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن فِي ٱلده ٱلنه

 ١٤٥ لَُهۡم نَِصيًرا 

146. maliban sa mga nagbalik-loob, nagsaayos, nangunyapit 

kay Allāh, at nagpakawagas sa relihiyon nila para kay Allāh 

sapagkat ang mga iyon ay kasama sa mga 

mananampalataya. Magbibigay si Allāh sa mga 

mananampalataya ng isang pabuyang sukdulan. 

ۡخلَُصواْ  
َ
ِ َوأ ۡصلَُحواْ َوٱۡعَتَصُمواْ بِٱَّلله

َ
هِذيَن تَابُواْ َوأ ها ٱل إِل

  ُ ْوَلَٰٓئَِك َمَع ٱلُۡمۡؤِمنِيَنۖۡ وََسۡوَف يُۡؤِت ٱَّلله
ُ
ِ فَأ دِيَنُهۡم َّلِله

ۡجًرا َعِظيٗما 
َ
 ١٤٦ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن أ

147. Ano ang gagawin ni Allāh sa pagdurusa ninyo kung 

nagpasalamat kayo at sumampalataya kayo? Laging si Allāh 

ay Tagapagpasalamat, Maalam. 

ُ بَِعَذابُِكۡم إِن َشَكۡرُتۡم َوَءاَمنُتۡمْۚ وََكاَن   ا َيۡفَعُل ٱَّلله مه
ُ َشاكًِرا َعلِيٗما   ١٤٧ ٱَّلله

148. Hindi nakaiibig si Allāh sa paghahayag ng kasagwaan 

kabilang sa sinasabi, maliban sa sinumang nilabag sa 

katarungan. Laging si Allāh ay Madinigin, Maalam. 

ها َمن ُظلَِمْۚ   وِٓء ِمَن ٱلَۡقۡوِل إِل ُ ٱلۡجَۡهَر بِٱلسُّ ها ُيحِبُّ ٱَّلله ۞ل
ُ َسِميًعا َعلِيًما   ١٤٨ وََكاَن ٱَّلله

149. Kung maglalantad kayo ng kabutihan o magkukubli kayo 

nito o magpapaumanhin kayo sa kasagwaan, tunay na si 

Allāh ay laging Mapagpaumanhin, May-kakayahan. 

  َ ۡو َتۡعُفواْ َعن ُسوٖٓء فَإِنه ٱَّلله
َ
ۡو ُتخُۡفوُه أ

َ
إِن ُتۡبُدواْ َخيًۡرا أ
ا قَِديًرا   ١٤٩ َكاَن َعُفو ٗ
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150. Tunay na ang mga tumatangging sumampalataya kay 

Allāh at sa mga sugo Niya, nagnanais na magtangi-tangi sa 

pagitan ni Allāh at ng mga sugo Niya, nagsasabi: 

"Sumasampalataya kami sa ilan at tumatanggi kaming 

sumampalataya sa iba pa," at nagnanais na gumawa sa 

pagitan niyon ng isang landas, 

ن  
َ
ِ َورُُسلِهِۦ َويُرِيُدوَن أ هِذيَن يَۡكُفُروَن بِٱَّلله إِنه ٱل

ِ َورُُسلِهِۦ َويَُقولُوَن نُۡؤِمُن بَِبۡعٖض   ِقُواْ َبيَۡن ٱَّلله ُيَفر 
َٰلَِك   ن َيتهِخُذواْ َبيَۡن َذ

َ
َونَۡكُفُر بَِبۡعٖض َويُرِيُدوَن أ

 ١٥٠ َسبِيلًا

151. ang mga iyon ay ang mga tagatangging 

sumampalataya, sa totoo. Naglaan Kami para sa mga 

tagatangging sumampalataya ng isang pagdurusang 

manghahamak. 

َٰفِرِيَن   ۡعَتۡدنَا لِلَۡك
َ
اْۚ َوأ َٰفُِروَن َحق ٗ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡك

ُ
أ

ِهيٗنا   ١٥١ َعَذاٗبا مُّ

152. Ang mga sumampalataya kay Allāh at sa mga sugo Niya 

at hindi nagtangi-tangi sa isa man kabilang sa kanila, ang 

mga iyon ay bibigyan Niya ng mga pabuya nila. Laging si 

Allāh ay Mapagpatawad, Maawain. 

 ْ ِقُوا ِ َورُُسلِهِۦ َولَۡم ُيَفر  هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله َحٖد  َوٱل
َ
 َبيَۡن أ

  ُ ُجورَُهۡمْۚ وََكاَن ٱَّلله
ُ
ْوَلَٰٓئَِك َسۡوَف يُۡؤتِيِهۡم أ

ُ
ِۡنُهۡم أ م 

 ١٥٢ َغُفوٗرا رهِحيٗما 

153. Humihiling sa iyo ang mga May Kasulatan na magbaba 

ka sa kanila ng isang kasulatan mula sa langit, sapagkat 

humiling nga sila kay Moises ng higit na malaki kaysa roon 

sapagkat nagsabi sila: "Ipakita mo sa amin si Allāh nang 

hayagan," kaya dumaklot sa kanila ang lintik dahil sa 

kawalang-katarungan nila. Pagkatapos gumawa sila sa guya 

[bilang diyus-diyusan] nang matapos na dumating sa kanila 

ang mga malinaw na patunay, ngunit nagpaumanhin Kami 

niyon. Nagbigay Kami kay Moises ng isang katunayang 

malinaw. 

َِن   َِل َعلَۡيِهۡم كَِتَٰٗبا م  ن ُتنَز 
َ
ۡهُل ٱلِۡكَتَِٰب أ

َ
يَۡسـ َلَُك أ

َٰلَِك َفَقالُٓواْ   ۡكبََر ِمن َذ
َ
لُواْ ُموَسيَٰٓ أ

َ
ِۚ َفَقۡد َسأ َمآِء ٱلسه

رِ 
َ
َٰعَِقُة بُِظلِۡمِهۡمْۚ ُثمه  أ َخَذۡتُهُم ٱلصه

َ
َ َجۡهَرٗة فَأ نَا ٱَّلله

خَُذواْ ٱلۡعِۡجَل ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءۡتُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰت َفَعَفۡونَا   ٱته
بِيٗنا  َٰلَِكْۚ َوَءاتَيَۡنا ُموَسيَٰ ُسلَۡطَٰٗنا مُّ  ١٥٣ َعن َذ

154. Nag-angat Kami sa ibabaw nila ng bundok dahil sa tipan 

sa kanila. Nagsabi Kami sa kanila: "Magsipasok kayo sa 

pinto na mga nakayukod." Nagsabi Kami sa kanila: "Huwag 

kayong lumabag sa Sabado." Tumanggap Kami mula sa 

kanila ng isang tipang mahigpit. 

وَر بِِميَثَٰ  قِِهۡم َوقُلَۡنا لَُهُم ٱۡدُخلُواْ  َوَرَفۡعَنا فَوَۡقُهُم ٱلطُّ
َخۡذنَا  

َ
ۡبِت َوأ ٗدا َوقُلَۡنا لَُهۡم لَا َتۡعُدواْ فِي ٱلسه ٱلَۡباَب ُسجه

ِيَثًَٰقا َغلِيٗظا   ١٥٤ ِمۡنُهم م 

155. Kaya [isinumpa sila] dahil sa pagkalas nila sa tipan nila, 

sa kawalang-pananampalataya nila sa mga tanda ni Allāh, sa 

pagpatay nila sa mga propeta nang walang karapatan, sa at 

pagsabi nila: "Ang mga puso namin ay binalot," bagkus 

nagpinid si Allāh sa mga ito dahil sa kawalang-

pananampalataya nila kaya hindi sila sumasampalataya 

malibang kaunti. 

ِ َوَقۡتلِِهُم   فَبَِما َنۡقِضِهم ِيَثََٰقُهۡم َوُكۡفرِهِم أَـِبَيَِٰت ٱَّلله م 
ْۚ بَۡل َطَبَع   ٖ َوقَۡولِِهۡم قُلُوبَُنا ُغلُۡفُۢ ۢنبَِيآَء بَِغيِۡر َحق 

َ
ٱلۡأ

ها قَلِيلٗا ُ َعلَۡيَها بُِكۡفرِهِۡم فَلَا يُۡؤِمنُوَن إِل  ١٥٥ ٱَّلله
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156. [Isinumpa sila] dahil sa kawalang-pananampalataya nila, 

sa pagsabi nila laban kay Maria ng isang paninirang-puring 

sukdulan, 

 ١٥٦ َوبُِكۡفرِهِۡم َوقَۡولِِهۡم عَلَىَٰ َمۡريََم ُبۡهَتًَٰنا َعِظيٗما 

157. at sa pagsabi nila: "Tunay na kami ay pumatay sa Kristo 

Jesus na anak ni Maria, na Sugo ni Allāh." Hindi sila 

nakapatay sa kanya at hindi sila nagpako sa kanya sa krus 

subalit may pinahawig sa kanya para sa kanila. Tunay na ang 

mga nagkaiba-iba hinggil sa kanya ay talagang nasa isang 

pagdududa sa kanya. Walang ukol sa kanila hinggil sa kanya 

na anumang kaalaman maliban sa pagsunod sa palagay. 

Hindi sila nakapatay sa kanya sa katiyakan, 

َوقَۡولِِهۡم إِنها َقَتلَۡنا ٱلَۡمِسيَح ِعيَسي ٱۡبَن َمۡريََم رَُسوَل  
ِ َوَما َقَتلُوُه َوَما َصلَُبوُه َوَلَِٰكن ُشب َِه لَُهۡمْۚ َوِإنه   ٱَّلله

هِذيَن ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِ لَ  ِۡنُهْۚ َما لَُهم بِهِۦ ِمۡن  ٱل ٖ م  ِفى َشك 
ُۢا ْۚ َوَما َقَتلُوُه يَقِيَن ِ ن  ها ٱت َِباَع ٱلظه  ١٥٧ ِعلٍۡم إِل

158. bagkus nag-angat sa kanya si Allāh tungo sa Kanya. 

Laging si Allāh ay Makapangyarihan, Marunong. 
 ُ ُ إِلَۡيهِِۚ وََكاَن ٱَّلله َفَعُه ٱَّلله  ١٥٨ َعزِيًزا َحِكيٗما بَل ره

159. Walang kabilang sa mga May Kasulatan malibang 

talagang sasampalataya nga sa kanya bago ng kamatayan 

niya. Sa Araw ng Pagbangon, siya laban sa kanila ay 

magiging isang saksi. 

ها لَُيۡؤِمنَنه بِهِ  ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب إِل
َ
ِۡن أ ۦ َقۡبَل َمۡوتِهِۖۦۡ َوِإن م 

 ١٥٩ َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ يَُكوُن َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا

160. Kaya dahil sa isang kawalang-katarungan mula sa mga 

nagpakahudyo ay nagbawal sa kanila ng mga kaaya-ayang 

ipinahintulot [dati] sa kanila, at dahil sa pagsagabal nila sa 

landas ni Allāh nang madalas, 

ۡمَنا َعلَۡيِهۡم َطي َِبٍَٰت   هِذيَن َهاُدواْ َحره َِن ٱل فَبُِظلٖۡم م 
ِ َكثِيٗرا  هِۡم َعن َسبِيِل ٱَّلله ِ ِحلهۡت لَُهۡم َوبَِصد 

ُ
 ١٦٠ أ

161. pagkuha nila ng patubo, gayong sinaway na sila 

kaugnay rito, at paglamon nila sa mga yaman ng mga tao sa 

kawalang-saysay. Naglaan Kami para sa mga tagatangging 

sumampalataya kabilang sa kanila ng isang pagdurusang 

masakit. 

ََٰل   ۡمَو
َ
ۡكلِِهۡم أ

َ
اْ َوَقۡد ُنُهواْ َعۡنُه َوأ ِبَوَٰ ۡخِذهُِم ٱلر 

َ
َوأ

َٰفِرِينَ  ۡعَتۡدنَا لِلَۡك
َ
اِس بِٱلَۡبَِٰطِلِۚ َوأ  ِمۡنُهۡم َعَذابًا ٱلنه

لِيٗما 
َ
 ١٦١ أ

162. Subalit ang mga nagpakalalim sa kaalaman kabilang sa 

kanila at ang mga mananampalataya ay sumasampalataya 

sa anumang pinababa sa iyo at anumang pinababa bago mo 

pa. Ang mga tagapanatili sa pagdarasal [lalo na], ang mga 

tagabigay ng zakāh, at ang mga mananampalataya kay Allāh 

at sa Huling Araw, ang mga iyon ay bibigyan ng isang 

pabuyang sukdulan. 

َِٰسُخوَن فِي ٱلۡعِلِۡم ِمنُۡهۡم َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن   َِٰكِن ٱلره له
نزَِل ِمن َقۡبلَِكْۚ 

ُ
نزَِل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
  يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

  ِ َة َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن بِٱَّلله َكوَٰ ْۚ َوٱلُۡمۡؤتُوَن ٱلزه َة لَوَٰ َوٱلُۡمقِيِميَن ٱلصه
ۡجًرا َعِظيًما 

َ
ْوَلَٰٓئَِك َسُنۡؤتِيِهۡم أ

ُ
 ١٦٢ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ أ
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163. Tunay na Kami ay nagkasi sa iyo kung paanong nagkasi 

Kami kay Noe at sa mga propeta nang matapos niya; nagkasi 

kina Abraham, Ismael, Isaac, at Jacob, sa mga lipi, kina 

Jesus, Job, Jonas, Aaron, at Solomon; at nagbigay kay David 

ng Salmo. 

بِي ِـَۧن ِمنُۢ   وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ نُوٖح َوٱلنه
َ
وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك َكَمآ أ

َ
۞إِنهآ أ

وَۡحۡيَنآ 
َ
ِۚۦْ َوأ إِلَيَٰٓ إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق  َبۡعِده

يُّوَب َويُونَُس َوَهَُٰروَن  
َ
ۡسَباِط وَِعيَسيَٰ َوأ

َ
َويَۡعُقوَب َوٱلۡأ

 ١٦٣ وَُسلَۡيَمََٰنْۚ َوَءاتَيَۡنا َداوُۥَد َزبُوٗرا

164. May mga sugong isinalaysay na Namin sa iyo bago pa 

niyan at may mga sugong hindi Namin isinalaysay sa iyo. 

Kumausap si Allāh kay Moises sa isang pakikipag-usap. 

هۡم   َورُُسلٗا قَۡد قََصۡصَنَُٰهۡم َعلَۡيَك ِمن َقۡبُل َورُُسلٗا ل
ُ ُموَسيَٰ تَكۡلِيٗما   ١٦٤ َنۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكْۚ وََكلهَم ٱَّلله

165. [Nagsugo ng] mga sugo bilang mga tagapagbalita ng 

nakagagalak at mga tagapagbabala upang hindi magkaroon 

ang mga tao laban kay Allāh ng isang katwiran matapos ng 

mga sugo. Laging si Allāh ay Makapangyarihan, Marunong. 

ِريَن َوُمنِذرِيَن لَِئلها يَُكوَن لِلنهاِس  ِ بَش  عَلَى  رُُّسلٗا مُّ
ُ َعزِيًزا َحِكيٗما  ُۢة َبۡعَد ٱلرُُّسِلِۚ وََكاَن ٱَّلله ِ ُحجه  ١٦٥ ٱَّلله

166. Subalit si Allāh ay sumasaksi sa pinababa Niya sa iyo. 

Nagpababa Siya nito kalakip ng kaalaman Niya habang ang 

mga anghel ay sumasaksi. Nakasapat si Allāh bilang Saksi. 

 َٰ نَزلَُهۥ بِعِلِۡمهِۖۦۡ  له
َ
نَزَل إِلَۡيَكۖۡ أ

َ
ُ يَۡشَهُد بَِمآ أ ِكِن ٱَّلله

ِ َشِهيًدا  ١٦٦ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَۡشَهُدوَنْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله

167. Tunay na ang mga tumangging sumampalataya at 

sumagabal sa landas ni Allāh ay naligaw nga nang isang 

pagkaligaw na malayo. 

ِ قَۡد َضلُّواْ   واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن َكَفُرواْ وََصدُّ إِنه ٱل
ُۢا بَعِيًدا َ  ١٦٧ َضَلَٰل

168. Tunay na ang mga tumangging sumampalataya at 

lumabag sa katarungan, hindi nangyaring si Allāh ay ukol 

magpatawad sa kanila ni ukol magpatnubay sa kanila sa 

isang daan, 

ُ لَِيۡغفَِر لَُهۡم   هِذيَن َكَفُرواْ َوَظلَُمواْ لَۡم يَُكِن ٱَّلله إِنه ٱل
 ١٦٨ َولَا لَِيۡهِدَيُهۡم َطرِيًقا 

169. maliban sa daan ng Impiyerno bilang mga mananatili 

roon magpakailanman. Laging iyon, kay Allāh, ay madali. 
ها َطرِيقَ  َٰلَِك عَلَى  إِل بَٗداْۚ وََكاَن َذ

َ
 َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

ِ يَِسيٗرا  ١٦٩ ٱَّلله

170. O mga tao, naghatid nga sa inyo ang Sugo ng 

katotohanan mula sa Panginoon ninyo. Kaya sumampalataya 

kayo, mabuti ito para sa inyo. Kung tumatanggi kayong 

sumampalataya, tunay na sa kay Allāh ang anumang nasa 

mga langit at lupa. Laging si Allāh ay Maalam, Marunong. 

ِ ِمن   اُس قَۡد َجآَءُكُم ٱلرهُسوُل بِٱلۡحَق  َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

  ِ ب ُِكۡم فَـ َاِمُنواْ َخيٗۡرا لهُكۡمْۚ َوِإن تَۡكُفُرواْ فَإِنه َّلِله ره
 َٰ َمََٰو ُ َعلِيًما  َما فِي ٱلسه ۡرِضِۚ وََكاَن ٱَّلله

َ
ِت َوٱلۡأ

 ١٧٠ َحِكيٗما 
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171. O mga May Kasulatan, huwag kayong magpalabis sa 

relihiyon ninyo at huwag kayong magsabi tungkol kay Allāh 

kundi ng totoo. Ang Kristo Jesus na anak ni Maria ay sugo ni 

Allāh lamang, salita Niya na ipinarating Niya kay Maria, at 

isang espiritu na mula sa Kanya. Kaya sumampalataya kayo 

kay Allāh at sa mga sugo Niya. Huwag kayong magsabi ng 

tatlo. Tumigil kayo; mabuti [ito] para sa inyo. Si Allāh ay nag-

iisang Diyos lamang. Kaluwalhatian sa Kanya na magkaroon 

Siya ng isang anak. Sa Kanya ang anumang nasa mga langit 

at ang anumang nasa lupa. Nakasapat si Allāh bilang 

Pinananaligan. 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَا َتۡغلُواْ فِي دِينُِكۡم َولَا َتُقولُواْ عَلَى  
َ
أ َيَٰٓ

ْۚ إِنهَما ٱلَۡمِسيحُ  ها ٱلۡحَقه ِ إِل  ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم رَُسوُل  ٱَّلله
ِۡنُهۖۡ فَـ َاِمُنواْ  ََٰهآ إِلَيَٰ َمۡريََم َوُروح  م  لَۡقى

َ
ۥٓ أ ِ وََكلَِمُتُه ٱَّلله

ْۚ ٱنَتُهواْ َخيٗۡرا لهُكۡمْۚ   ََٰثٌة ِ َورُُسلِهِۖۦۡ َولَا َتُقولُواْ ثََل بِٱَّلله
ن يَُكوَن لَهُ 

َ
ۥٓ أ ۖۡ ُسۡبَحََٰنُه ُ إَِلَٰه  َوَِٰحد  هُهۥ  إِنهَما ٱَّلله ۘ ل ۥ َولَد 

ِ َوكِيلٗا  ۡرِضِۗ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو  ١٧١ َما فِي ٱلسه

172. Hindi magmamata ang Kristo na siya ay maging isang 

lingkod ni Allāh, ni ang mga anghel na minamalapit [kay 

Allāh]. Ang sinumang nangmamata sa pagsamba sa Kanya 

at nagmamalaki ay kakalap Siya sa kanila tungo sa Kanya sa 

kalahatan. 

ِ َولَا   ه ِ ن يَُكوَن َعۡبٗدا َّلل 
َ
لهن يَۡستَنِكَف ٱلَۡمِسيُح أ

بُوَنْۚ َوَمن يَۡستَنِكۡف َعۡن ِعَباَدتِهِۦ   ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ٱلُۡمَقره
 ١٧٢ َويَۡسَتۡكبِۡر فََسَيۡحُشُرُهۡم إِلَۡيهِ َجمِيٗعا 

173. Kaya hinggil sa mga sumampalataya at gumawa ng 

mga maayos, maglulubus-lubos Siya sa kanila ng mga 

pabuya sa kanila at magdaragdag Siya sa kanila mula sa 

kabutihang-loob Niya. Hinggil naman sa mga nangmata at 

nagmalaki, pagdurusahin Niya sila ng isang pagdurusang 

masakit at hindi sila makatatagpo para sa kanila bukod pa 

kay Allāh ng isang katangkilik ni isang mapag-adya. 

َٰلَِحَِٰت َفُيَوف ِيِهۡم   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱل مه
َ
فَأ

هِذينَ  ا ٱل مه
َ
ِن فَۡضلِهِۖۦۡ َوأ ُجورَُهۡم َويَزِيُدُهم م 

ُ
ٱۡستَنَكُفواْ   أ

لِيٗما َولَا َيِجُدوَن لَُهم  
َ
ُبُهۡم َعَذابًا أ ِ َوٱۡسَتۡكبَُرواْ َفُيَعذ 
ا َولَا نَِصيٗرا ِ َولِي ٗ ِن ُدوِن ٱَّلله  ١٧٣ م 

174. O mga tao, may dumating nga sa inyo na isang patunay 

mula sa Panginoon ninyo. Nagpababa Kami sa inyo ng isang 

liwanag na malinaw. 

ب ُِكۡم   ِن ره اُس قَۡد َجآَءُكم بُۡرَهَٰن  م  َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

بِيٗنا  نَزلَۡنآ إِلَۡيُكۡم نُوٗرا مُّ
َ
 ١٧٤ َوأ

175. Kaya tungkol naman sa mga sumampalataya kay Allāh 

at nangunyapit sa Kanya, magpapapasok Siya sa kanila sa 

isang awa mula sa Kanya at isang kabutihang-loob at 

magpapatnubay Siya sa kanila tungo sa Kanya sa isang 

landasing tuwid. 

ِ َوٱۡعَتَصُمواْ بِهِۦ فََسُيۡدِخلُُهۡم   هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله ا ٱل مه
َ
فَأ

ِۡنُه َوَفۡضٖل َويَۡهِديِهۡم إِلَۡيهِ ِصَرَٰٗطا   فِي َرۡحمَةٖ م 
ۡسَتقِيٗما   ١٧٥ مُّ
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176. Nagpapahabilin sila sa iyo. Sabihin mo: "Si Allāh ay 

naghahabilin sa inyo hinggil sa kalālah." Kung may isang 

taong namatay na wala siyang isang anak at mayroon siyang 

isang kapatid na babae, ukol dito ang kalahati ng naiwan 

niya. Siya ay magmamana rito kung wala itong isang anak. 

Kung sila ay dalawang [babae], ukol sa kanilang dalawa ang 

dalawang katlo mula sa naiwan niya. Kung sila ay 

magkakapatid na mga lalaki at mga babae, ukol sa lalaki ang 

tulad sa parte ng dalawang babae. Naglilinaw si Allāh para sa 

inyo nang hindi kayo maligaw. Si Allāh, sa bawat bagay, ay 

Maalam. 

ُ ُيۡفتِيُكۡم فِي ٱلَۡكَلَٰلَةِِۚ إِِن ٱۡمُرٌؤاْ   يَۡسَتۡفُتونََك قُِل ٱَّلله
ۡخت  فَلََها نِۡصُف َما تََرَكْۚ  

ُ
ۥٓ أ َهلََك لَيَۡس لَُهۥ َولَد  َولَُه

ه  هۡم يَُكن ل ْۚ فَإِن َكاَنَتا ٱثۡنََتيِۡن وَُهَو يَرُِثَهآ إِن ل َها َولَد 
ا تََرَكْۚ َوِإن َكانُٓواْ إِۡخَوٗة ر َِجالٗا َونَِساٗٓء   لَُثاِن ِممه فَلَُهَما ٱلثُّ

ن  
َ
ُ لَُكۡم أ نثََييِۡنِۗ يُبَي ُِن ٱَّلله

ُ
ِ ٱلۡأ َكرِ ِمۡثُل َحظ  فَلِلذه

 ُۢ ِ َشۡيٍء َعلِيُم
ُ بِكُل  ُْۗ َوٱَّلله  ١٧٦ تَِضلُّوا
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. O mga sumampalataya, magpatupad kayo sa mga 

kontrata. Ipinahintulot para sa inyo ang hayop ng mga 

hayupan maliban sa bibigkasin pa sa inyo, habang hindi 

naman mga napahihintulutan ng pangangaso samantalang 

kayo ay mga nasa iḥrām. Tunay na si Allāh ay naghahatol ng 

ninanais Niya. 

ِحلهۡت لَُكم  
ُ
ۡوفُواْ بِٱلُۡعُقوِدِۚ أ

َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ها َما يُ  نَۡعَِٰم إِل
َ
ۡيِد  بَِهيَمُة ٱلۡأ ۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡم َغيَۡر ُمحِل ِى ٱلصه

َ َيحُۡكُم َما يُرِيدُ  ُۗ إِنه ٱَّلله نُتۡم ُحُرٌم
َ
 ١ َوأ

2. O mga sumampalataya, huwag kayong lumapastangan sa 

mga sagisag ni Allāh ni sa Buwang Pinakababanal ni sa 

handog, ni sa mga nakakuwintas [na alay], ni sa mga 

nagsasadya sa Bahay na Pinakababanal na naghahangad ng 

isang kabutihang-loob mula sa Panginoon nila at isang 

pagkalugod. Kapag kumalas kayo [sa iḥrām ay maaaring] 

mangaso kayo. Huwag ngang mag-uudyok sa inyo ang 

pagkasuklam sa ilang tao na sumagabal sa inyo sa Masjid na 

Pinakababanal na lumabag kayo. Magtulungan kayo sa 

pagpapakabuti at pangingilag magkasala at huwag kayong 

magtulungan sa kasalanan at paglabag. Mangilag kayong 

magkasala kay Allāh. Tunay na si Allāh ay matindi ang 

parusa. 

َها ٱ يُّ
َ
أ ۡهَر  َيَٰٓ ِ َولَا ٱلشه هِذيَن َءاَمُنواْ لَا ُتحِلُّواْ َشَعَٰٓئَِر ٱَّلله ل

ِيَن ٱلَۡبۡيَت   ٱلۡحََراَم َولَا ٱلَۡهۡدَي َولَا ٱلَۡقَلَٰٓئَِد َولَٓا َءآم 
َٰٗناْۚ َوِإَذا َحلَلُۡتۡم  ب ِِهۡم َورِۡضَو ِن ره ٱلۡحََراَم يَبَۡتُغوَن فَۡضلٗا م 

ْْۚ َولَا َيجۡرَِمنه  وُكۡم  فَٱۡصَطاُدوا ن َصدُّ
َ
ُكۡم َشَنـ َاُن قَۡوٍم أ

  ِ ْۘ َوَتَعاَونُواْ عَلَى ٱلۡبِر  ن َتۡعَتُدوا
َ
َعِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم أ

  ۡۖ َ ۡقَوىَِٰۖ َولَا َتَعاَونُواْ عَلَى ٱلِۡإثِۡم َوٱلُۡعۡدَوَِٰنِۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َوٱلته
َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ   ٢ إِنه ٱَّلله

3. Ipinagbawal sa inyo ang namatay [bago nakatay], ang 

dugo, ang laman ng baboy, ang anumang inihandog sa iba 

pa kay Allāh, ang nasakal, ang hinambalos, ang nalaglag, 

ang nasuwag, ang anumang kinainan ng mabangis na hayop 

maliban sa nakatay ninyo [bago namatay], ang inialay sa 

mga dambana, at na magsapalaran kayo sa pamamagitan ng 

mga tagdan. Iyon ay kasuwailan. Sa araw na ito ay nawalan 

ang mga tumangging sumampalataya ng pag-asa [na 

tatalikod kayo] sa Relihiyon ninyo, kaya huwag kayong 

matakot sa kanila at matakot kayo sa Akin. Sa araw na ito 

bumuo Ako para sa inyo ng Relihiyon ninyo, lumubos Ako sa 

inyo ng biyaya Ko at nalugod Ako para sa inyo sa Islām 

bilang relihiyon. Ngunit ang sinumang napilitan dahil sa 

kagutuman, nang hindi nagkakahilig sa pagkakasala, tunay 

na si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain.I 

ُم َولَحُۡم ٱلۡخِنِزيرِ َوَمآ   ُحر َِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱلده
ِيَُة   ِ بِهِۦ َوٱلُۡمۡنَخنَِقُة َوٱلَۡمۡوقُوَذةُ َوٱلُۡمتََرد  هِله لَِغيِۡر ٱَّلله

ُ
أ

ۡيُتۡم َوَما ذُ  ها َما َذكه ُبُع إِل َكَل ٱلسه
َ
ِطيَحُة َوَمآ أ بَِح  َوٱلنه

  ُۗ َٰلُِكۡم فِۡسٌق ۡزَلَِٰمِۚ َذ
َ
ن تَۡسَتۡقِسُمواْ بِٱلۡأ

َ
عَلَى ٱلنُُّصِب َوأ

هِذيَن َكَفُرواْ ِمن دِينُِكۡم فَلَا َتخَۡشوُۡهۡم   ٱلَۡيۡوَم يَئَِس ٱل
ۡتَمۡمُت  

َ
ۡكَملُۡت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
َوٱۡخَشۡوِنِۚ ٱلَۡيۡوَم أ

َلََٰم دِيٗناْۚ َفَمِن  َعلَۡيُكۡم نِۡعَمتِي َورَِضيُت لَُكُم ٱلۡإِسۡ 
  َ ٱۡضُطره فِي َمخَۡمَصٍة َغيَۡر ُمَتَجانِٖف ل ِِإثٖۡم فَإِنه ٱَّلله

 ٣ َغُفور  رهِحيم  

 

I - Ang patpat ng palaso hindi kasama ang ulo at ang buntot nito. 
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4. Nagtatanong sila sa iyo kung ano ang ipinahintulot para sa 

kanila. Sabihin mo: "Ipinahintulot sa inyo ang mga kaaya-aya 

at ang [nahuli ng] tinuruan ninyo na mga nangangasong 

hayop, bilang mga sinanay mangaso, na tinuturuan ninyo ang 

mga ito ng mula sa itinuro sa inyo ni Allāh. Kaya kumain kayo 

mula sa nahuli ng mga ito para sa inyo at bumanggit kayo ng 

pangalan ni Allāh dito." Mangilag kayong magkasala kay 

Allāh. Tunay na si Allāh ay mabilis ang pagtutuos. 

ي َِبَُٰت   ِحله لَُكُم ٱلطه
ُ
ِحله لَُهۡمۖۡ قُۡل أ

ُ
يَۡسـ َلُونََك َماَذآ أ

ا   َِن ٱلۡجََوارِِح ُمكَل ِبِيَن ُتَعل ُِموَنُهنه ِممه َوَما َعلهۡمُتم م 
ۡمَسكۡ 

َ
آ أ ۖۡ فَكُلُواْ ِممه ُ َن َعلَۡيُكۡم  َعلهَمُكُم ٱَّلله

َ َسِريُع   ْۚ إِنه ٱَّلله َ ِ َعلَۡيهِِۖ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َوٱۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱَّلله
 ٤ ٱلۡحَِسابِ 

5. Sa araw na ito, ipinahintulot para sa inyo ang mga kaaya-

aya. Ang pagkain ng mga nabigyan ng Kasulatan ay 

ipinahihintulot para sa inyo. Ang pagkain ninyo ay 

ipinahihintulot para sa kanila. Ang mga babaing malinis ang 

puri kabilang sa mga mananampalataya at ang mga babaing 

malinis ang puri kabilang sa mga nabigyan ng Kasulatan 

bago pa ninyo kapag nagbigay kayo sa kanila ng mga bigay-

kaya sa kanila, bilang mga nagpapakalinis ng puri, hindi 

bilang mga mangangalunya, at hindi mga gumagawa ng mga 

kalaguyo. Ang sinumang tumanggi sa pananampalataya ay 

nawalang-kabuluhan nga ang gawa niya. Siya sa Kabilang-

buhay ay kabilang sa mga lugi. 

وتُواْ  ٱلَۡيۡوَم 
ُ
هِذيَن أ ي َِبَُٰتۖۡ َوَطَعاُم ٱل ِحله لَُكُم ٱلطه

ُ
أ

هُهۡمۖۡ   ٱلِۡكَتََٰب ِحل   لهُكۡم َوَطَعاُمُكۡم ِحل   ل
هِذيَن   َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت ِمَن ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت ِمَن ٱل

ُجورَُهنه  
ُ
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبلُِكۡم إَِذآ َءاتَيُۡتُموُهنه أ

ُ
أ

ۡخَداٖنِۗ َوَمن  ُم 
َ
حِۡصنِيَن َغيَۡر ُمَسَٰفِِحيَن َولَا ُمتهِخِذٓي أ

يَۡكُفۡر بِٱلِۡإيَمَِٰن َفَقۡد َحبَِط َعَملُُهۥ وَُهَو فِي ٱٓأۡلِخَرةِ  
 ٥ ِمَن ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

6. O mga sumampalataya, kapag tumayo kayo patungo sa 

pagdarasal ay maghugas kayo ng mga mukha ninyo, mga 

kamay ninyo hanggang sa mga siko – humaplos kayo sa 

mga ulo ninyo – at mga paa ninyo hanggang sa mga 

bukungbukong. Kung kayo ay kailangang-maligo ay maligo 

kayo. Kung kayo ay mga may-sakit o nasa isang 

paglalakbay, o dumating ang isa sa inyo mula sa dumihan, o 

sumaling kayo ng mga babae saka hindi kayo nakatagpo ng 

tubig, ay magsadya kayo sa isang lupang kaaya-aya saka 

humaplos kayo sa mga mukha ninyo at mga kamay ninyo [ng 

alikabok] mula roon. Hindi nagnanais si Allāh na maglagay sa 

inyo ng pagkaasiwa, subalit nagnanais Siya na dumalisay sa 

inyo at lumubos sa pagpapala Niya sa inyo, nang sa gayon 

kayo ay magpapasalamat. 

ةِ فَٱۡغِسلُواْ   لَوَٰ هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا ُقۡمُتۡم إِلَي ٱلصه َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

يِۡديَُكۡم إِلَي ٱلَۡمَرافِِق َوٱمۡ 
َ
َسُحواْ  وُُجوَهُكۡم َوأ

رُۡجلَُكۡم إِلَي ٱلَۡكۡعَبيِۡنِۚ َوِإن ُكنُتۡم ُجُنٗبا  
َ
بُِرُءوِسُكۡم َوأ

َحد   
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ۡو عَلَىَٰ َسَفٍر أ

َ
ۡرَضيَٰٓ أ ْْۚ َوِإن ُكنُتم مه ُروا هه فَٱطه

ۡو َلََٰمۡسُتُم ٱلن َِسآَء فَلَۡم َتِجُدواْ  
َ
َِن ٱلَۡغآئِِط أ ِنُكم م  م 

ُمواْ َصعِ  يٗدا َطي ِٗبا فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِكۡم  َماٗٓء َفَتَيمه
ِۡن   ُ لَِيۡجَعَل َعلَۡيُكم م  ِۡنُهْۚ َما يُرِيُد ٱَّلله يِۡديُكم م 

َ
َوأ

َِرُكۡم َولُِيتِمه نِۡعَمَتُهۥ   َحَرٖج َوَلَِٰكن يُرِيُد لُِيَطه 
 ٦ َعلَۡيُكۡم لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

7. Umalaala kayo sa biyaya ni Allāh sa inyo at kasunduan 

Niya na nakipagkasunduan Siya sa inyo sa pamamagitan nito 

noong nagsabi kayo: "Nakarinig kami at tumalima kami." 

Mangilag kayong magkasala kay Allāh. Tunay na si Allāh ay 

Maalam sa nilalaman ng mga dibdib. 

ِ عَ  هِذي َواَثَقُكم  َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَة ٱَّلله لَۡيُكۡم َوِميَثََٰقُه ٱل
  ُۢ َ َعلِيُم ْۚ إِنه ٱَّلله َ َطۡعَناۖۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

َ
ۦٓ إِۡذ قُلُۡتۡم َسِمۡعَنا َوأ بِهِ

ُدورِ   ٧ بَِذاِت ٱلصُّ
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8. O mga sumampalataya, kayo ay maging mga 

mapagpanatili para kay Allāh, mga saksi sa 

pagkamakatarungan. Huwag ngang mag-uudyok sa inyo ang 

pagkasuklam sa ilang tao upang hindi kayo 

magmakatarungan. Magmakatarungan kayo; ito ay 

pinakamalapit sa pangingilag magkasala. Mangilag kayong 

magkasala kay Allāh. Tunay na si Allāh ay Mapagbatid sa 

anumang ginagawa ninyo. 

ِ ُشَهَدآَء   َِٰميَن َّلِله هِذيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَوه َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

  ْْۚ ها َتۡعِدلُوا ل
َ
بِٱلۡقِۡسِطِۖ َولَا َيجۡرَِمنهُكۡم َشَنـ َاُن قَۡوٍم عَلَىَٰٓ أ

  ُۢ َ َخبِيُر ْۚ إِنه ٱَّلله َ قَۡرُب لِلتهۡقَوىَِٰۖ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
ٱۡعِدلُواْ ُهَو أ

 ٨ نَ بَِما َتۡعَملُو

9. Nangako si Allāh sa mga sumampalataya at gumawa ng 

mga maayos na ukol sa kanila ay isang kapatawaran at isang 

pabuyang sukdulan. 

َٰلَِحَِٰت لَُهم   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ُ ٱل وََعَد ٱَّلله
ۡجٌر َعِظيم  

َ
ۡغفَِرة  َوأ  ٩ مه

10. Ang mga tumangging sumampalataya at 

nagpasinungaling sa mga tanda Namin ay ang mga iyon ang 

mga maninirahan sa Impiyerno. 

ۡصَحَُٰب  
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ أ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل

 ١٠ ٱلۡجَِحيمِ 

11. O mga sumampalataya, alalahanin ninyo ang biyaya ni 

Allāh sa inyo noong may naglayon na mga tao na mag-abot 

laban sa inyo ng mga kamay nila ngunit pumigil Siya sa mga 

kamay nila palayo sa inyo. Mangilag kayong magkasala kay 

Allāh. Kay Allāh ay manalig ang mga mananampalataya. 

هِذيَن َءاَمُنو َها ٱل يُّ
َ
أ ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ  َيَٰٓ اْ ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّلله

يِۡدَيُهۡم  
َ
يِۡدَيُهۡم فََكفه أ

َ
ن يَبُۡسُطٓواْ إِلَۡيُكۡم أ

َ
َهمه قَوٌۡم أ

ِ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ْۚ وَعَلَى ٱَّلله َ  ١١ َعنُكۡمۖۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

12. Talaga ngang tumanggap si Allāh ng tipan sa mga anak 

ni Israel. Nagpadala mula sa kanila ng labindalawang pinuno. 

Nagsabi si Allāh: "Tunay na Ako ay kasama sa inyo. 

Talagang kung nagpanatili kayo ng pagdarasal, nagbigay 

kayo ng zakāh, sumampalataya kayo sa mga sugo Ko, 

kumatig kayo sa kanila, at nagpautang kayo kay Allāh ng 

isang magandang pautang, talagang magtatakip-sala nga 

Ako para sa inyo sa mga masagwang gawa ninyo at talagang 

magpapapasok nga Ako sa inyo sa mga hardin na 

dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog. Kaya ang 

sinumang tumangging sumampalataya matapos niyon 

kabilang sa inyo ay naligaw nga sa katumpakan ng landas." 

َِٰٓءيَل َوبََعۡثَنا ِمۡنُهُم  ُ ِميَثََٰق بَنِٓي إِۡسَر َخَذ ٱَّلله
َ
۞َولََقۡد أ

َقۡمُتُم  
َ
ُ إِن ِي َمَعُكۡمۖۡ لَئِۡن أ ٱۡثَنۡي َعَشَر نَقِيٗباۖۡ َوَقاَل ٱَّلله

َة َوَءا لَوَٰ ۡرُتُموُهۡم  ٱلصه َة َوَءاَمنُتم بِرُُسلِى وََعزه َكوَٰ تَيُۡتُم ٱلزه
َِرنه َعنُكۡم   َكف 

ُ
هأ َ قَۡرًضا َحَسٗنا ل قۡرَۡضُتُم ٱَّلله

َ
َوأ

رِي ِمن َتحۡتَِها 
َٰٖت َتجۡ ۡدِخلَنهُكۡم َجنه

ُ
َسي ِـ َاتُِكۡم َولَأ

َٰلَِك ِمنُكۡم َفَقۡد َضله   ْۚ َفَمن َكَفَر َبۡعَد َذ نَۡهَُٰر
َ
ٱلۡأ
بِيلِ سَ   ١٢ َوآَء ٱلسه

13. Kaya dahil sa pagkalas nila sa tipan sa kanila, isinumpa 

Namin sila at ginawa Namin ang puso nila na matigas. 

Naglilihis sila sa mga salita palayo sa mga katuturan ng mga 

ito. Lumimot sila ng isang bahagi mula sa ipinaalaala sa 

kanila. Hindi ka titigil sa pagkabatid sa kataksilan mula sa 

kanila maliban sa kaunti sa kanila, ngunit magpaumanhin ka 

sa kanila at magpawalang-sala ka. Tunay na si Allāh ay 

umiibig sa mga tagagawa ng maganda. 

َُٰهۡم وَ  ِيَثََٰقُهۡم لََعنه ۖۡ  فَبَِما َنۡقِضِهم م  َِٰسَيٗة َجَعلَۡنا قُلُوبَُهۡم َق
ُِرواْ   ا ُذك  ِمه ا م  َواِضعِهِۦ َونَُسواْ َحظ ٗ ِفُوَن ٱلۡكَلَِم َعن مه ُيحَر 
ِۡنُهۡمۖۡ   ها قَلِيلٗا م  ِۡنُهۡم إِل لُِع عَلَىَٰ َخآئَِنةٖ م  بِهۚۦِْ َولَا تََزاُل َتطه

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحسِ   ١٣ نِينَ فَٱۡعُف َعۡنُهۡم َوٱۡصَفۡحْۚ إِنه ٱَّلله
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14. Mula sa mga nagsabi: "Tunay na kami ay mga 

Kristiyano," tumanggap Kami ng tipan sa kanila, ngunit 

lumimot sila sa isang bahagi mula sa ipinaalaala sa kanila 

kaya nag-udyok Kami sa pagitan nila ng pagkamuhi at 

pagkapoot hanggang sa Araw ng Pagbangon. Magbabalita 

sa kanila si Allāh hinggil sa anumang dating pinaggagawa 

nila. 

َخۡذنَا ِميَثََٰقُهۡم فَنَُسواْ  
َ
هِذيَن قَالُٓواْ إِنها نََصََٰرىَٰٓ أ َوِمَن ٱل

ۡغَرۡيَنا بَيَۡنُهُم ٱلَۡعَداَوَة  
َ
ُِرواْ بِهِۦ فَأ ا ُذك  ِمه ا م  َحظ ٗ

ُ بَِما  َوٱلَۡبۡغَضآَء إِلَيَٰ يَ  ۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ وََسوَۡف يُنَب ِئُُهُم ٱَّلله
 ١٤ َكانُواْ يَۡصَنُعونَ 

15. O mga May Kasulatan, dumating nga sa inyo ang Sugo 

Namin na naglilinaw sa inyo ng marami mula sa dating 

itinatago ninyo mula sa Kasulatan at nagsasaisang-tabi sa 

marami. May dumating nga sa inyo mula kay Allāh na isang 

liwanag at isang Aklat na naglilinaw, 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب قَۡد َجآَءُكۡم رَُسولَُنا يُبَي ُِن لَُكۡم  
َ
أ َيَٰٓ

ا ُكنُتۡم ُتخُۡفوَن ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب َويَۡعُفواْ َعن   ِمه َكثِيٗرا م 
 ِ َِن ٱَّلله ِۚ قَۡد َجآَءُكم م  بِين   َكثِيٖر  ١٥ نُور  َوكَِتَٰب  مُّ

16. na nagpapatnubay sa pamamagitan nito si Allāh sa 

sinumang sumunod sa kaluguran Niya, na mga landas ng 

kapayapaan, nagpapalabas Siya sa kanila mula sa mga 

kadiliman tungo sa liwanag ayon sa pahintulot Niya, at 

nagpapatnubay Siya sa kanila tungo sa landasing tuwid. 

َلَِٰم   َٰنَُهۥ ُسُبَل ٱلسه ُ َمِن ٱتهَبَع رِۡضَو َيۡهِدي بِهِ ٱَّلله
لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِ بِإِۡذنِهِۦ َويَۡهِديِهۡم   َِن ٱلظُّ َويُۡخرُِجُهم م 

ۡسَتقِيمٖ   ١٦ إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

17. Talaga ngang tumangging sumampalataya ang mga 

nagsabi: "Tunay na si Allāh ay ang Kristo na anak ni Maria." 

Sabihin mo: "Kaya sino ang nakapangyayari laban kay Allāh 

sa anuman kung nagnais Siya na magpahamak sa Kristo na 

anak ni Maria, sa ina niya, at sa sinumang nasa lupa sa 

kalahatan?" Sa kay Allāh ang paghahari sa mga langit at lupa 

at anumang nasa pagitan ng mga ito. Lumilikha Siya ng 

anumang niloloob Niya. Si Allāh, sa bawat bagay, ay May-

kakayahan. 

َ ُهَو ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن   هِذيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله لهَقۡد َكَفَر ٱل
ن  َمۡريََمْۚ 

َ
َراَد أ

َ
ِ َشۡيـ ًا إِۡن أ  قُۡل َفَمن َيۡملُِك ِمَن ٱَّلله

ۡرِض  
َ
ُهۥ َوَمن فِي ٱلۡأ مه

ُ
ُيۡهلَِك ٱلَۡمِسيَح ٱۡبَن َمۡريََم َوأ

ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَماْۚ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُملُۡك ٱلسه ُۗ َوَّلِله َجمِيٗعا

ِ َشۡيٖء قَدِ 
ُ عَلَىَٰ ُكل  ْۚ َوٱَّلله  ١٧ ير  َيخۡلُُق َما يََشآُء

18. Nagsabi ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano: "Kami ay 

mga anak ni Allāh at mga iniibig Niya." Sabihin mo: "Ngunit 

bakit pagdurusahin Niya kayo sa mga pagkakasala ninyo? 

Bagkus kayo ay mga tao kabilang sa nilikha Niya. 

Magpapatawad Siya sa sinumang loloobin Niya at 

magpaparusa Siya sa sinumang loloobin Niya. Sa kay Allāh 

ang paghahari sa mga langit at lupa at anumang nasa 

pagitan ng mga ito, at tungo sa Kanya ang kahahantungan. 

 
َ
ِ َوأ ُؤاْ ٱَّلله بَۡنَٰٓ

َ
َصََٰرىَٰ َنحُۡن أ ۚۥْ  َوَقالَِت ٱلَۡيُهوُد َوٱلنه ُؤُه َٰٓ ِحبه

ۡن   ِمه نُتم بََشر  م 
َ
بُُكم بُِذنُوبُِكمِۖ بَۡل أ ِ قُۡل فَلَِم ُيَعذ 

ِ ُملُۡك   ْۚ َوَّلِله ُب َمن يََشآُء ِ ْۚ َيۡغفُِر لَِمن يََشآُء َويَُعذ  َخلََق
ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَماۖۡ َوِإلَۡيهِ ٱلَۡمِصيرُ 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ١٨ ٱلسه

19. O mga May Kasulatan, dumating nga sa inyo ang Sugo 

Namin na naglilinaw sa inyo sa isang yugto ng kawalan ng 

mga sugo upang [hindi] kayo magsabi: “Walang dumating sa 

amin na anumang mapagbalita ng nakagagalak ni 

mapagbabala,” sapagkat may dumating nga sa inyo na isang 

mapagbalita ng nakagagalak isang mapagbabala. Si Allāh, 

sa bawat bagay, ay May-kakayahan. 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب قَۡد َجآَءُكۡم رَُسولَُنا يُبَي ُِن لَُكۡم  
َ
أ َيَٰٓ

ن َتُقولُواْ َما َجآَءنَا ِمنُۢ بَِشيٖر  
َ
َِن ٱلرُُّسِل أ عَلَىَٰ َفتَۡرةٖ م 

ِ    َولَا نَِذيرِٖۖ َفَقۡد َجآَءُكم بَِشير  
ُ عَلَىَٰ ُكل  ُۗ َوٱَّلله َونَِذير 

 ١٩ َشۡيٖء قَِدير  
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20. [Banggitin] noong nagsabi si Moises sa mga kalipi niya: 

"O mga kalipi ko, alalahanin ninyo ang biyaya ni Allāh sa inyo 

noong gumawa Siya sa inyo ng mga propeta, gumawa sa 

inyo na mga hari, at nagbigay sa inyo ng hindi Niya ibinigay 

sa isa man mula sa mga nilalang. 

  ِ َوِإۡذ قَاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِۦ َيََٰقوِۡم ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَة ٱَّلله
لُوٗكا   ۢنبَِيآَء وََجَعلَُكم مُّ

َ
َعلَۡيُكۡم إِۡذ َجَعَل فِيُكۡم أ

َِن ٱلَۡعَٰلَ  َحٗدا م 
َ
ا لَۡم يُۡؤِت أ َُٰكم مه  ٢٠ ِمينَ َوَءاتَى

21. O mga kalipi ko, magsipasok kayo sa lupaing pinabanal 

na itinakda ni Allāh para sa inyo at huwag kayong umurong 

sa mga likod ninyo para umuwi kayo na mga lugi." 

  ُ َسَة ٱلهتِي َكَتَب ٱَّلله ۡرَض ٱلُۡمَقده
َ
َيََٰقۡوِم ٱۡدُخلُواْ ٱلۡأ

ۡدبَارُِكۡم َفَتنَقلُِبواْ َخَِٰسِرينَ   لَُكۡم َولَا
َ
واْ عَلَىَٰٓ أ  ٢١ تَۡرتَدُّ

22. Nagsabi sila: "O Moises, tunay na sa loob niyon ay may 

mga taong higante at tunay na kami ay hindi papasok doon 

hanggang sa lumalabas sila mula roon. Kaya kung lalabas 

sila mula roon, tunay na kami ay mga papasok." 

قَالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِنه فِيَها قَۡوٗما َجبهارِيَن َوِإنها لَن نهۡدُخلََها  
 ٢٢ َحتهيَٰ َيخۡرُُجواْ ِمۡنَها فَإِن َيخۡرُُجواْ ِمۡنَها فَإِنها َدَِٰخلُونَ 

23. May nagsabing dalawang lalaki kabilang sa mga 

nangangamba, na nagbiyaya si Allāh sa kanilang dalawa: 

"Magsipasok kayo sa kanila sa pinto sapagkat kapag 

pumasok kayo roon ay tunay na kayo ay mga mananaig. Kay 

Allāh ay manalig kayo, kung kayo ay mga 

mananampalataya." 

هِذيَن َيخَا  ُ َعلَۡيِهَما  قَاَل رَُجلَاِن ِمَن ٱل ۡنَعَم ٱَّلله
َ
فُوَن أ

ٱۡدُخلُواْ َعلَۡيِهُم ٱلَۡباَب فَإَِذا َدَخلُۡتُموُه فَإِنهُكۡم َغَٰلُِبوَنْۚ  
ۡؤِمنِينَ  ِ َفَتوَكهلُٓواْ إِن ُكنُتم مُّ  ٢٣ وَعَلَى ٱَّلله

24. Nagsabi sila: "O Moises, tunay na kami ay hindi papasok 

doon magpakailanman hanggat namamalagi sila roon. Kaya 

pumunta ka at ang Panginoon mo at makipaglaban kayong 

dalawa; tunay na kami rito ay mga uupo." 

ا َداُمواْ فِيَها   بَٗدا مه
َ
قَالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِنها لَن نهۡدُخلََهآ أ

 َٰ نَت َوَربَُّك فََقَٰتِلَآ إِنها َهَُٰهَنا َق
َ
 ٢٤ عُِدونَ فَٱۡذَهۡب أ

25. Nagsabi siya: "Panginoon ko, tunay na ako ay hindi 

nakapangyayari maliban sa sarili ko at kapatid ko, kaya 

magpahiwalay Ka sa pagitan namin at ng mga taong suwail." 

ِخىِۖ فَٱفُۡرۡق بَيۡنَ 
َ
ها َنۡفِسي َوأ ۡملُِك إِل

َ
ِ إِن ِي لَٓا أ َنا قَاَل َرب 

 ٢٥ َوبَيَۡن ٱلَۡقوِۡم ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

26. Nagsabi Siya: "Kaya tunay na iyon ay ipagbabawal sa 

kanila nang apatnapung taon habang nagpapagala-gala sa 

lupa. Kaya huwag kang magdalamhati sa mga taong suwail." 

ۡربَ 
َ
َمٌة َعلَۡيِهۡمَۛ أ َۛ يَتِيُهوَن فِي  قَاَل فَإِنهَها ُمحَره عِيَن َسَنٗة

َس عَلَى ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡفَِٰسقِينَ 
ۡ
ۡرِضِۚ فَلَا تَأ

َ
 ٢٦ ٱلۡأ

27. Bumigkas ka sa kanila ng balita ng dalawang anak ni 

Adan ayon sa katotohanan noong naghandog silang dalawa 

ng handog saka tinanggap mula isa sa kanila at hindi naman 

tinanggap mula sa iba. Nagsabi [si Cain]: "Talagang 

papatayin nga kita." Nagsabi naman [si Abel]: "Tumatanggap 

lamang si Allāh mula sa mga tagapangilag magkasala. 

بَا قُۡربَاٗنا   ِ إِۡذ قَره  ٱۡبَنۡي َءاَدَم بِٱلۡحَق 
َ
۞َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

َحِدهَِما َولَۡم ُيَتَقبهۡل ِمَن ٱٓأۡلَخرِ قَاَل  َفُتُقب َِل مِ 
َ
ۡن أ

ُ ِمَن ٱلُۡمتهقِينَ  ۡقُتلَنهَكۖۡ قَاَل إِنهَما َيَتَقبهُل ٱَّلله
َ
 ٢٧ لَأ
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28. Talagang kung nag-abot ka sa akin ng kamay mo upang 

pumatay sa akin, ako ay hindi mag-aabot ng kamay ko sa iyo 

upang pumatay sa iyo. Tunay na ako ay nangangamba kay 

Allāh, na Panginoon ng mga nilalang. 

نَا۠ بَِباِسٖط يَِدَي  
َ
لَئِنُۢ بََسطَت إِلَيه يََدَك لَِتۡقُتلَنِي َمآ أ

َ َربه ٱلَۡعَٰلَِمينَ  َخاُف ٱَّلله
َ
ۡقُتلََكۖۡ إِن ِٓي أ

َ
 ٢٨ إِلَۡيَك لِأ

29. Tunay na ako ay nagnanais na bumalik ka kalakip ng 

kasalanan ko at kasalanan mo para ikaw ay maging kabilang 

sa mga maninirahan sa Apoy. Iyon ay ganti sa mga 

tagalabag sa katarungan." 

ۡصَحَِٰب  
َ
 بِإِثِۡمي َوِإثِۡمَك َفَتُكوَن ِمۡن أ

َ
ن َتُبٓوأ

َ
رِيُد أ

ُ
إِن ِٓي أ

َٰلَِك  ِۚ َوَذ ارِ َٰلِِمينَ ٱلنه ُؤاْ ٱلظه  ٢٩ َجَزَٰٓ

30. Nagpatalima sa kanya ang sarili niya ng pagpatay sa 

kapatid niya kaya pinatay niya ito saka siya ay naging 

kabilang siya sa mga lugi. 

ۡصَبَح ِمَن  
َ
ِخيهِ َفَقَتلَُهۥ فَأ

َ
َفَطوهَعۡت لَُهۥ َنۡفُسُهۥ َقۡتَل أ

 ٣٠ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

31. Kaya nagpadala si Allāh ng isang uwak na kakahig sa 

lupa upang magpakita ito sa kanya kung papaanong 

magkukubli ng bangkay ng kapatid niya. Nagsabi siya: "O 

kapighatian sa akin, pinanghinaan ako na maging tulad ng 

uwak na ito para magkubli ako ng bangkay ng kapatid ko." 

Kaya siya ay naging kabilang sa mga nagsisisi. 

ۡرِض لِيُِريَُهۥ َكۡيَف  
َ
ُ ُغَراٗبا َيۡبَحُث فِي ٱلۡأ َفَبَعَث ٱَّلله

ُكوَن  
َ
ۡن أ

َ
َعَجۡزُت أ

َ
ِخيهِِۚ قَاَل َيََٰوۡيلََتيَٰٓ أ

َ
َٰرِي َسوَۡءةَ أ يَُو

خِ 
َ
َوَٰرَِي َسوَۡءةَ أ

ُ
ۡصَبَح ِمَن  ِمۡثَل َهََٰذا ٱلُۡغَراِب فَأ

َ
ىِۖ فَأ

َِٰدِمينَ   ٣١ ٱلنه

32. Alang-alang doon, nag-atas Kami sa mga anak ni Israel 

na ang sinumang pumatay sa isang tao nang hindi dahil [sa 

pagpatay] sa isang tao o sa [paggawa ng] kaguluhan sa lupa 

ay para bang pumatay siya sa mga tao sa kalahatan, at ang 

sinumang nagbigay-buhay rito ay para bang nagbigay-buhay 

siya sa mga tao sa kalahatan. Talaga ngang naghatid sa 

kanila ang mga sugo Namin ng mga malinaw na patunay. 

Pagkatapos, tunay na marami mula sa kanila, matapos niyon, 

sa lupa ay talagang mga nagpapakalabis. 

نهُهۥ َمن َقَتَل  
َ
َِٰٓءيَل أ َٰلَِك َكَتبَۡنا عَلَىَٰ بَنِٓي إِۡسَر ۡجِل َذ

َ
ِمۡن أ

نهَما َقَتَل  
َ
ۡرِض فََكأ

َ
ۡو فََسادٖ فِي ٱلۡأ

َ
ا بَِغيِۡر َنۡفٍس أ َنۡفَسُۢ

اَس   ۡحَيا ٱلنه
َ
نهَمآ أ

َ
ۡحَياَها فََكأ

َ
اَس َجمِيٗعا َوَمۡن أ ٱلنه

 َجآَءۡتُهۡم رُُسلَُنا بِٱلَۡبي َِنَِٰت ُثمه إِنه َكثِيٗرا  َجمِيٗعاْۚ َولََقدۡ 
ۡرِض لَُمۡسِرفُونَ 

َ
َٰلَِك فِي ٱلۡأ ِۡنُهم َبۡعَد َذ  ٣٢ م 

33. Ang ganti lamang sa mga nakikipagdigma kay Allāh at sa 

Sugo Niya at nagpupunyagi sa lupa ng kaguluhan ay na 

pagpapatayin sila o bitayin sila o pagpuputulin ang mga 

kamay nila at ang mga paa nila nang magkabilaan o ipatapon 

sila sa [ibang] lupain. Iyon ay ukol sa kanila: isang kahihiyan 

sa Mundo; at ukol sa kanila sa Kabilang-buhay ay isang 

pagdurusang sukdulan, 

هذِ  ُؤاْ ٱل َ َورَُسولَُهۥ َويَۡسَعۡوَن فِي  إِنهَما َجَزَٰٓ يَن ُيحَارِبُوَن ٱَّلله
يِۡديِهۡم  

َ
َع أ ۡو ُتَقطه

َ
ۡو يَُصلهُبٓواْ أ

َ
ن ُيَقتهلُٓواْ أ

َ
ۡرِض فََساًدا أ

َ
ٱلۡأ

َٰلَِك لَُهۡم   ۡرِضِۚ َذ
َ
ۡو يُنَفۡواْ ِمَن ٱلۡأ

َ
ِۡن ِخَلٍَٰف أ رُۡجلُُهم م 

َ
َوأ

ۡنَياۖۡ َولَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخرَ   ٣٣ ةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ ِخۡزي  فِي ٱلدُّ

34. maliban sa mga nagbalik-loob bago pa kayo makakaya 

[na makadakip] sa kanila. Kaya alamin ninyo na si Allāh ay 

Mapagpatawad, Maawain. 

ن َتۡقِدُرواْ َعلَۡيِهۡمۖۡ فَٱۡعلَُمٓواْ  
َ
هِذيَن تَابُواْ ِمن َقۡبِل أ ها ٱل إِل

نه 
َ
َ َغُفور  رهِحيم  أ  ٣٤ ٱَّلله
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35. O mga sumampalataya, mangilag kayong magkasala kay 

Allāh, maghangad kayo tungo sa Kanya ng pampalapit, at 

makibaka kayo alang-alang sa landas Niya, nang sa gayon 

kayo ay magtatagumpay. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱته  َها ٱل يُّ
َ
أ َ َوٱۡبَتُغٓواْ إِلَۡيهِ ٱلۡوَِسيلََة َيَٰٓ ُقواْ ٱَّلله

 ٣٥ َوَجَِٰهُدواْ فِي َسبِيلِهِۦ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ 

36. Tunay na ang mga tumangging sumampalataya, kung 

sakaling sa kanila ang anumang nasa lupa sa kalahatan at 

ang tulad nito kasama rito upang matubos sila sa 

pamamagitan niyon mula sa pagdurusa sa Araw ng 

Pagbangon ay hindi iyon matatanggap mula sa kanila. Ukol 

sa kanila ay isang pagdurusang masakit. 

ۡرِض َجمِيٗعا  
َ
ا فِي ٱلۡأ نه لَُهم مه

َ
هِذيَن َكَفُرواْ لَۡو أ إِنه ٱل
 ْ بِهِۦ ِمۡن َعَذاِب يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ َما  َوِمۡثلَُهۥ َمَعُهۥ لَِيۡفَتُدوا

لِيم  
َ
 ٣٦ ُتُقب َِل ِمۡنُهۡمۖۡ َولَُهۡم َعَذاٌب أ

37. Magnanais sila na lumabas mula sa Apoy ngunit sila ay 

hindi mga lalabas mula roon. Ukol sa kanila ay isang 

pagdurusang mananatili. 

ن َيخۡرُُجواْ مِ 
َ
ارِ َوَما ُهم بَِخَٰرِِجيَن ِمۡنَهاۖۡ يُرِيُدوَن أ َن ٱلنه

قِيم    ٣٧ َولَُهۡم َعَذاب  مُّ

38. Ang lalaking magnanakaw at ang babaing magnanakaw 

ay putulin ninyo ang mga kamay nila bilang ganti sa nakamit 

nilang dalawa, bilang parusang panghalimbawa mula kay 

Allāh. Si Allāh ay Makapangyarihan, Marunong. 

ُۢ بَِما   يِۡدَيُهَما َجَزآَء
َ
ارِقَُة فَٱۡقَطُعٓواْ أ ارُِق َوٱلسه َوٱلسه

ُ َعزِيٌز َحِكيم   ُِۗ َوٱَّلله َِن ٱَّلله َٰلٗا م   ٣٨ َكَسَبا نََك

39. Kaya ang sinumang nagbalik-loob nang matapos ng 

kawalang-katarungan niya at nagsaayos, tunay na si Allāh ay 

tatanggap sa kanya ng pagbabalik-loob. Tunay na si Allāh ay 

Mapagpatawad, Maawain. 

َ َيُتوُب   ۡصلََح فَإِنه ٱَّلله
َ
َفَمن تَاَب ِمنُۢ َبۡعِد ُظلِۡمهِۦ َوأ

َ َغُفور  رهِحيمٌ   ٣٩ َعلَۡيهِِۚ إِنه ٱَّلله

40. Hindi ka ba nakaaalam na si Allāh ay may-ari ng 

paghahari sa mga langit at lupa; pinagdurusa Niya ang 

sinumang loloobin Niya at pinatatawad Niya ang sinumang 

loloobin Niya. Si Allāh sa bawat bagay ay May-kakayahan. 

 َٰ َمََٰو َ لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه نه ٱَّلله
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
ۡرِض  أ

َ
ِت َوٱلۡأ

  ِ
ُ عَلَىَٰ ُكل  ُۗ َوٱَّلله ُب َمن يََشآُء َويَۡغفُِر لَِمن يََشآُء ِ ُيَعذ 

 ٤٠ َشۡيٖء قَِدير  
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41. O Sugo, huwag magpalungkot sa iyo ang mga 

nagmamabilis sa kawalang-pananampalataya kabilang sa 

mga nagsabi: "Sumampalataya kami," sa pamamagitan ng 

mga bibig nila samantalang hindi sumampalataya ang mga 

puso nila, at kabilang sa mga nagpakahudyo. Mga 

palapakinig sa kasinungalingan, mga palapakinig sa mga 

ibang taong hindi nakapunta sa iyo, naglilihis sila sa mga 

salita nang matapos [ng paglalagay] ng mga katuturan ng 

mga ito. Nagsasabi sila: "Kung binigyan kayo nito ay kunin 

ninyo, at kung hindi kayo binigyan nito ay mangilag kayo. Ang 

sinumang nagnais si Allāh ng tukso sa kanya ay hindi ka 

makapangyayari para sa kanya laban kay Allāh sa anuman. 

Ang mga iyon ay ang mga hindi nagnais si Allāh na 

magdalisay sa mga puso nila. Ukol sa kanila sa Mundo ay 

isang kahihiyan at ukol sa kanila sa Kabilang-buhay ay isang 

pagdurusang sukdulan. 

هِذيَن يَُسَٰرُِعوَن فِي   َها ٱلرهُسوُل لَا َيحُۡزنَك ٱل يُّ
َ
أ ۞َيَٰٓ

َٰهِِهۡم َولَۡم تُۡؤِمن  ٱلۡ  فَۡو
َ
هِذيَن قَالُٓواْ َءاَمنها بِأ ُكۡفرِ ِمَن ٱل

َُٰعوَن   َُٰعوَن لِلَۡكِذِب َسمه َْۛ َسمه هِذيَن َهاُدوا قُلُوبُُهۡمَۛ َوِمَن ٱل
ِفُوَن ٱلۡكَلَِم ِمنُۢ َبۡعِد   تُوَكۖۡ ُيحَر 

ۡ
لَِقۡوٍم َءاَخرِيَن لَۡم يَأ

وتِيتُ 
ُ
هۡم  َمَواِضعِهِۖۦۡ َيُقولُوَن إِۡن أ ۡم َهََٰذا فَُخُذوُه َوِإن ل

ُ فِۡتنََتُهۥ فَلَن َتۡملَِك لَُهۥ   ْْۚ َوَمن يُرِِد ٱَّلله تُۡؤتَۡوُه فَٱۡحَذُروا
َِر   ن ُيَطه 

َ
ُ أ هِذيَن لَۡم يُرِدِ ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
ِ َشۡيـ ًاْۚ أ ِمَن ٱَّلله

ۖۡ َولَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخرَ  ۡنَيا ِخۡزي  ةِ َعَذاٌب  قُلُوبَُهۡمْۚ لَُهۡم فِي ٱلدُّ
 ٤١ َعِظيم  

42. Mga palakinig sa kasinungalingan, mga palakain ng kinita 

sa masama, kaya kung dumating sila sa iyo ay humatol ka sa 

pagitan nila o umayaw ka palayo sa kanila. Kung aayaw ka 

palayo sa kanila ay hindi sila makapipinsala sa iyo ng 

anuman. Kung hahatol ka ay humatol ka sa pagitan nila ayon 

sa pagkamakatarungan. Tunay na si Allāh ay umiibig sa mga 

nagpapakamakatarungan. 

ۡحِتِۚ فَإِن َجآُءوَك   َٰلُوَن لِلسُّ كه
َ
َُٰعوَن لِلَۡكِذِب أ َسمه

ۡعرِۡض َعۡنُهۡمۖۡ َوِإن ُتعۡ 
َ
ۡو أ

َ
رِۡض َعۡنُهۡم  فَٱۡحُكم بَيَۡنُهۡم أ

اۖۡ َوِإۡن َحَكۡمَت فَٱۡحُكم بَيَۡنُهم   وَك َشۡيـ ٗ فَلَن يَُضرُّ
َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطينَ   ٤٢ بِٱلۡقِۡسِطِۚ إِنه ٱَّلله

43. Papaanong nagpapahatol sila sa iyo samantalang taglay 

nila ang Torah na naroon ang kahatulan ni Allāh, pagkatapos 

tatalikod sila nang matapos niyon. Ang mga iyon ay hindi ang 

mga mananampalataya. 

َُٰة فِيَها ُحۡكُم   ۡوَرى ُِمونََك وَِعنَدُهُم ٱلته َوَكۡيَف ُيحَك 
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
َٰلَِكْۚ َوَمآ أ هۡوَن ِمنُۢ َبۡعِد َذ ِ ُثمه َيَتَول ٱَّلله

 ٤٣ بِٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

44. Tunay na Kami ay nagpababa ng Torah, na doon ay may 

patnubay at liwanag. Humahatol sa pamamagitan nito ang 

mga propeta na mga nagpasakop para sa mga 

nagpakahudyo, at ang mga rabbi, at ang mga pantas sa 

pamamagitan ng pinaingatan sa kanila mula sa Kasulatan ni 

Allāh. Sila noon doon ay mga saksi. Kaya huwag kayong 

matakot sa mga tao at matakot kayo sa Akin. Huwag kayong 

magtinda sa mga tanda Ko sa kakaunting halaga. Ang 

sinumang hindi humatol ng ayon sa pinababa ni Allāh, ang 

mga iyon ay ang mga tagatangging sumampalataya. 

ْۚ َيحُۡكُم بَِها  إِنهآ  ََٰة فِيَها ُهٗدى َونُور  ۡوَرى نَزلَۡنا ٱلته
َ
أ

َٰنِيُّوَن  به هِذيَن َهاُدواْ َوٱلره ۡسلَُمواْ لِل
َ
هِذيَن أ بِيُّوَن ٱل ٱلنه

ِ وََكانُواْ َعلَۡيهِ  ۡحَباُر بَِما ٱۡسُتۡحفُِظواْ ِمن كَِتَِٰب ٱَّلله
َ
َوٱلۡأ

اَس َوٱخۡ  ْۚ فَلَا َتخَۡشُواْ ٱلنه َشۡوِن َولَا تَۡشتَُرواْ  ُشَهَدآَء
  ُ نَزَل ٱَّلله

َ
هۡم َيحُۡكم بَِمآ أ أَـِبَيَٰتِي َثَمٗنا قَلِيلٗاْۚ َوَمن ل

َٰفُِرونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡك
ُ
 ٤٤ فَأ
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45. Nagtakda Kami sa kanila roon na ang buhay ay sa buhay, 

ang mata ay sa mata, ang ilong ay sa ilong, ang tainga ay sa 

tainga, ang ngipin ay sa ngipin, at ang mga sugat ay may 

pantay na ganti. Ngunit ang sinumang nagkawanggawa [ng 

pagpapaumanhin] doon, ito ay isang panakip-sala para sa 

kanya. Ang sinumang hindi humatol ng ayon sa pinababa ni 

Allāh, ang mga iyon ay ang mga tagalabag sa katarungan. 

ۡفِس َوٱلَۡعيَۡن   نه ٱلنهۡفَس بِٱلنه
َ
َوَكَتبَۡنا َعلَۡيِهۡم فِيَهآ أ

نه   ِ ُذِن َوٱلس 
ُ
ذَُن بِٱلۡأ

ُ
نِف َوٱلۡأ

َ
نَف بِٱلۡأ

َ
بِٱلَۡعيِۡن َوٱلۡأ

َق بِهِۦ َفُهَو   ْۚ َفَمن تََصده ِ َوٱلۡجُُروَح قَِصاص  ن  ِ بِٱلس 
ههُ  اَرة  ل ْوَلَٰٓئَِك  َكفه

ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
هۡم َيحُۡكم بَِمآ أ ۚۥْ َوَمن ل

َٰلُِمونَ   ٤٥ ُهُم ٱلظه

46. Nagpatunton Kami, sa mga bakas nila, kay Jesus na 

anak ni Maria, bilang tagapagpatotoo para sa nauna sa 

kanya na Torah. Nagbigay Kami sa kanya ng Ebanghelyo, na 

dito ay may patnubay at liwanag, bilang tagapagpatotoo para 

sa nauna rito na Torah bilang patnubay at bilang pangaral 

para sa mga tagapangilag magkasala. 

ٗقا ل َِما   ِ ۡيَنا عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِم بِعِيَسي ٱبِۡن َمۡريََم ُمَصد  َوَقفه
َٰةِِۖ  ۡوَرى  َوَءاَتۡيَنَُٰه ٱلِۡإنِجيَل فِيهِ ُهٗدى  َبيَۡن يََديۡهِ ِمَن ٱلته

َٰةِ وَُهٗدى   ۡوَرى ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ ِمَن ٱلته ِ َونُور  َوُمَصد 
 ٤٦ َوَموِۡعَظٗة ل ِلُۡمتهقِينَ 

47. Humatol ang mga May Ebanghelyo ng ayon sa pinababa 

ni Allāh sa loob niyon! Ang sinumang hindi humatol ng ayon 

sa pinababa ni Allāh, ang mga iyon ay ang mga suwail. 

هۡم   ُ فِيهِِۚ َوَمن ل نَزَل ٱَّلله
َ
ۡهُل ٱلِۡإنِجيِل بَِمآ أ

َ
َولَۡيۡحُكۡم أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
 ٤٧ َيحُۡكم بَِمآ أ

48. Nagpababa Kami sa iyo ng Aklat kalakip ng katotohanan 

bilang tagapagpatotoo para sa nauna rito na kasulatan at 

bilang tagapangibabaw rito. Kaya humatol ka sa pagitan nila 

ng ayon sa pinababa ni Allāh at huwag kang sumunod sa 

mga pithaya nila kapalit ng dumating sa iyo na katotohanan. 

Para sa bawat kabilang sa inyo ay gumawa Kami ng isang 

pagbabatas at isang pamamaraan. Kung sakaling niloob ni 

Allāh ay talaga sanang gumawa Siya sa inyo na nag-iisang 

kalipunang subalit [pinag-iiba kayo] upang sumubok Siya sa 

inyo sa ibinigay Niya sa inyo. Kaya mag-unahan kayo sa mga 

kabutihan. Tungo kay Allāh ang babalikan ninyo sa kalahatan 

saka magbabalita Siya sa inyo hinggil sa anumang kayo dati 

kaugnay roon ay nagkakaiba-iba. 

ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ   ِ ِ ُمَصد  نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
َ
َوأ

َهۡيِمًنا َعلَۡيهِِۖ فَٱۡحُكم بَيَۡنُهم بَِمآ  ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب َومُ 
  ِۚ ِ ا َجآَءَك ِمَن ٱلۡحَق  ۡهَوآَءُهۡم َعمه

َ
ۖۡ َولَا تَتهبِۡع أ ُ نَزَل ٱَّلله

َ
أ

  ُ ٖ َجَعلَۡنا ِمنُكۡم ِشۡرَعٗة َوِمۡنَهاٗجاْۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله
لِكُل 

ٗة َوَِٰحَدٗة َوَلَِٰكن ل َِيۡبلَُوُكۡم فِي مه
ُ
َمآ   لَجََعلَُكۡم أ

ِ َمرِۡجُعُكۡم   َُٰكۡمۖۡ فَٱۡستَبُِقواْ ٱلۡخَۡيَرَِٰتِۚ إِلَي ٱَّلله َءاتَى
 ٤٨ َجمِيٗعا َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم فِيهِ َتخَۡتلُِفونَ 

49. Na humatol ka sa pagitan nila ng ayon sa pinababa ni 

Allāh, huwag kang sumunod sa mga pithaya nila, at mag-

ingat ka sa kanila na makatukso sila sa iyo palayo sa ilan sa 

pinababa ni Allāh sa iyo. Kaya kung tumalikod sila ay alamin 

mo na nagnanais lamang si Allāh na magpatama sa kanila ng 

ilan sa mga pagkakasala nila. Tunay na marami sa mga tao 

ay talagang mga suwail. 

ۡهَوآَءُهۡم  وَ 
َ
ُ َولَا تَتهبِۡع أ نَزَل ٱَّلله

َ
ِن ٱۡحُكم بَيَۡنُهم بَِمآ أ

َ
أ

ُ إِلَۡيَكۖۡ   نَزَل ٱَّلله
َ
ن َيۡفتُِنوَك َعنُۢ َبۡعِض َمآ أ

َ
َوٱۡحَذۡرُهۡم أ

ن يُِصيَبُهم بَِبۡعِض  
َ
ُ أ نهَما يُرِيُد ٱَّلله

َ
هۡواْ فَٱۡعلَۡم أ فَإِن تََول

اِس لََفَِٰسُقونَ ُذنُوبِِهۡمُۗ َوِإنه َكثِيٗرا  َِن ٱلنه  ٤٩ م 
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50. Kaya ang paghatol ng Kamangmangan ba ay hinahangad 

nila? Sino pa ang higit na magaling kaysa kay Allāh sa 

paghatol para sa mga taong nakatitiyak? 

  ِ ۡحَسُن ِمَن ٱَّلله
َ
فَُحۡكَم ٱلَۡجَِٰهلِيهةِ َيۡبُغوَنْۚ َوَمۡن أ

َ
أ

 ٥٠ ل َِقۡوٖم يُوقُِنونَ  ُحۡكٗما 

51. O mga sumampalataya, huwag kayong gumawa sa mga 

Hudyo at mga Kristiyano bilang mga katangkilik. Ang ilan sa 

kanila ay mga katangkilik ng iba. Ang sinumang tumatangkilik 

sa kanila kabilang sa inyo, tunay na siya ay kabilang sa 

kanila. Tunay na si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa mga 

taong tagalabag sa katarungan. 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذواْ ٱلَۡيُهوَد َوٱلنهَصََٰرىَٰٓ   َها ٱل يُّ
َ
أ ۞َيَٰٓ

ِنُكۡم   هُهم م  ۡولَِيآُء َبۡعٖضِۚ َوَمن َيَتَول
َ
ۡولَِيآَءۘ َبۡعُضُهۡم أ

َ
أ

َٰلِِمينَ فَإِ  َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم ٱلظه  ٥١ نهُهۥ ِمۡنُهۡمُۗ إِنه ٱَّلله

52. Kaya nakikita mo ang mga sa mga sa mga puso nila ay 

may karamdaman na nagmamabilis [sa pagtangkilik] sa mga 

iyon, na nagsasabi: "Natatakot kami na may tumama sa amin 

na isang pananalanta." Ngunit harinawang si Allāh ay 

magdala ng pagwawagi o isang utos mula sa ganang Kanya 

kaya sila, dahil sa inililihim nila sa mga sarili nila, ay magiging 

mga nagsisisi. 

رَض  يَُسَٰرُِعوَن فِيِهۡم   هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه َفتََرى ٱل
تَِي  َيُقولُوَن َنخَۡشيَٰٓ 

ۡ
ن يَأ

َ
ُ أ ن تُِصيبََنا َدآئَِرة ْۚ َفَعَسي ٱَّلله

َ
 أ

واْ فِٓي   َسرُّ
َ
ِۡن ِعنِدهِۦ َفُيۡصبُِحواْ عَلَىَٰ َمآ أ ۡمرٖ م 

َ
ۡو أ

َ
بِٱلَۡفۡتِح أ

نُفِسِهۡم َنَِٰدِمينَ 
َ
 ٥٢ أ

53. Magsasabi ang mga sumampalataya: "Ang mga ito ba 

ang mga sumumpa kay Allāh nang taimtiman sa mga 

panunumpa nila na tunay na sila ay talagang kasama sa 

inyo." Nawalang-kabuluhan ang mga gawa nila kaya sila ay 

naging mga lugi. 

  ِ قَۡسُمواْ بِٱَّلله
َ
هِذيَن أ َهَُٰٓؤلَآِء ٱل

َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َويَُقوُل ٱل

يَۡمَٰنِِهۡم 
َ
ۡعَمَٰلُُهۡم  َجۡهَد أ

َ
إِنهُهۡم لََمَعُكۡمْۚ َحبَِطۡت أ

ۡصَبُحواْ َخَِٰسِرينَ 
َ
 ٥٣ فَأ

54. O mga sumampalataya, ang sinumang tatalikod kabilang 

sa inyo sa relihiyon niya ay papalitan ni Allāh ng mga taong 

iibig Siya sa kanila at iibig sila sa Kanya, na mga kaaba-aba 

sa mga mananampalataya, na mga makapangyarihan sa 

mga tagatangging sumampalataya, na nakikibaka ayon sa 

landas ni Allāh at hindi nangangamba sa paninisi ng isang 

naninisi. Iyon ay ang kagandahang-loob ni Allāh; nagbibigay 

Siya nito sa sinumang loloobin Niya. Si Allāh ay Malawak, 

Maalam. 

هِذيَن َءاَمُنواْ َمن يَۡرتَده ِمنُكۡم َعن دِينِهِۦ   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ذِلهٍة عَلَى  
َ
ۥٓ أ ُ بَِقۡوٖم ُيحِبُُّهۡم َويُِحبُّونَُه تِي ٱَّلله

ۡ
فََسۡوَف يَأ

َٰفِرِيَن يَُجَِٰهُدوَن فِي َسبِيِل   ٍة عَلَى ٱلَۡك ِعزه
َ
ٱلُۡمۡؤِمنِيَن أ

 ِ ِ يُۡؤتِيهِ  ٱَّلله َٰلَِك فَۡضُل ٱَّلله َولَا َيخَافُوَن لَۡوَمَة لَٓائِٖمِۚ َذ
ُ َوَِٰسٌع َعلِيمٌ  ْۚ َوٱَّلله  ٥٤ َمن يََشآُء

55. Ang katangkilik ninyo lamang ay si Allāh, ang Sugo Niya, 

at ang mga sumampalataya na nagpapanatili sa pagdarasal 

at nagbibigay ng zakāh habang sila ay mga nakayukod. 

هِذيَن   هِذيَن َءاَمُنواْ ٱل ُ َورَُسولُُهۥ َوٱل إِنهَما َولِيُُّكُم ٱَّلله
َة وَُهۡم َرَٰكُِعونَ  َكوَٰ ةَ َويُۡؤتُوَن ٱلزه لَوَٰ  ٥٥ يُقِيُموَن ٱلصه

56. Ang sinumang tatangkilik kay Allāh, sa Sugo Niya, at sa 

mga sumampalataya ay tunay na ang lapian ni Allāh ay ang 

mga mananaig. 

هِذيَن َءاَمُنواْ فَإِنه ِحۡزَب   َ َورَُسولَُهۥ َوٱل َوَمن َيَتَوله ٱَّلله
ِ ُهُم ٱلَۡغَٰلُِبونَ   ٥٦ ٱَّلله
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57. O mga sumampalataya, huwag kayong gumawa, bilang 

mga katangkilik, sa mga gumawa sa relihiyon ninyo ng 

pangungutya at paglalaro kabilang sa mga nabigyan ng 

Kasulatan bago pa ninyo, at sa mga tagatangging 

sumampalataya. Mangilag kayong magkasala kay Allāh, 

kung kayo ay mga mananampalataya. 

 ْ هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذوا َها ٱل يُّ
َ
أ خَُذواْ   َيَٰٓ هِذيَن ٱته ٱل

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِمن  
ُ
هِذيَن أ َِن ٱل دِيَنُكۡم ُهُزٗوا َولَعِٗبا م 

َ إِن ُكنُتم   ْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ۡولَِيآَء
َ
اَر أ َقۡبلُِكۡم َوٱلُۡكفه

ۡؤِمنِينَ   ٥٧ مُّ

58. Kapag nanawagan kayo tungo sa pagdarasal, gumagawa 

sila rito ng pangungutya at paglalaro. Iyon ay dahil sila ay 

mga taong hindi nakapag-uunawa. 

َٰلَِك   خَُذوَها ُهُزٗوا َولَعِٗباْۚ َذ ةِ ٱته لَوَٰ َوِإَذا نَاَدۡيُتۡم إِلَي ٱلصه
ها َيۡعقِلُونَ  نهُهۡم قَوۡم  ل

َ
 ٥٨ بِأ

59. Sabihin mo: "O mga May Kasulatan, naghihinanakit kaya 

kayo sa amin maliban pa na sumampalataya kami kay Allāh, 

sa pinababa sa amin, at sa pinababa bago pa niyan, at dahil 

ang higit na marami sa inyo ay mga suwail?" 

ۡن َءاَمنها  
َ
هٓا أ ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب َهۡل تَنقُِموَن ِمنهآ إِل

َ
أ قُۡل َيَٰٓ

نزَِل إِلَيۡ 
ُ
ِ َوَمآ أ ۡكثََرُكۡم  بِٱَّلله

َ
نه أ

َ
نزَِل ِمن َقۡبُل َوأ

ُ
َنا َوَمآ أ

َِٰسُقونَ   ٥٩ َف

60. Sabihin mo: "Magbabalita kaya Ako sa inyo hinggil sa 

higit na masama kaysa roon bilang ganti mula sa ganang kay 

Allāh? [Hinggil ito] sa isinumpa ni Allāh; kinagalitan Niya; at 

ginawa Niya kabilang sa kanila na mga unggoy, mga baboy, 

at mga alipin ng mapagmalabis. Ang mga iyon ay higit na 

masama sa kalagayan at higit na ligaw palayo sa 

katumpakan ng landas." 

ِْۚ َمن   َٰلَِك َمُثوبًَة ِعنَد ٱَّلله ِن َذ ٖ م  نَب ِئُُكم بَِشر 
ُ
قُۡل َهۡل أ

ُ وََغِضَب َعلَۡيهِ وََجَعَل ِمۡنُهُم ٱلۡقَِرَدةَ   لهَعَنهُ  ٱَّلله
َضلُّ  

َ
كَاٗنا َوأ ْوَلَٰٓئَِك َشر   مه

ُ
َُٰغوَتْۚ أ َوٱلۡخََنازِيَر وََعَبَد ٱلطه

بِيلِ   ٦٠ َعن َسَوآِء ٱلسه

61. Kapag dumating sila sa inyo ay nagsasabi sila: 

"Sumampalataya kami," samantalang pumasok na sila taglay 

ang kawalang-pananampalataya at lumabas na sila taglay 

ito. Si Allāh ay higit na maalam sa anumang dati nilang 

itinatago. 

َخلُواْ بِٱلُۡكۡفرِ وَُهۡم   َوِإَذا َجآُءوُكۡم قَالُٓواْ َءاَمنها َوَقد ده
ۡعلَُم بِمَ 

َ
ُ أ  ٦١ ا َكانُواْ يَۡكُتُمونَ قَۡد َخرَُجواْ بِهۚۦِْ َوٱَّلله

62. Nakakikita ka ng marami kabilang sa kanila na 

nagmamabilis sa kasalanan, paglabag, at pagkain nila ng 

kinita sa masama. Talagang kay saklap ang dati nilang 

ginagawa. 

ِۡنُهۡم يَُسَٰرُِعوَن فِي  ٱلِۡإثِۡم َوٱلُۡعۡدَوَِٰن  َوتََرىَٰ َكثِيٗرا م 
ۡحَتْۚ لَبِۡئَس َما كَانُواْ َيۡعَملُونَ  ۡكلِِهُم ٱلسُّ

َ
 ٦٢ َوأ

63. Bakit kasi hindi sumasaway sa kanila ang mga rabbi at 

ang mga pantas sa pagsasabi nila ng kasalanan at pagkain 

nila ng kinita sa masama. Talagang kay saklap ang dati 

nilang pinaggagawa. 

ۡحَباُر َعن قَۡولِِهُم ٱلِۡإۡثَم  
َ
َٰنِيُّوَن َوٱلۡأ به َُٰهُم ٱلره لَۡولَا َيۡنَهى

ۡحَتْۚ لَبِۡئَس َما كَانُواْ يَۡصَنُعونَ  ۡكلِِهُم ٱلسُّ
َ
 ٦٣ َوأ
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64. Nagsabi ang mga Hudyo: "Ang kamay ni Allāh ay 

nakakulyar." Makulyar nawa ang mga kamay nila at isinumpa 

sila dahil sa sinabi nila. Bagkus ang dalawang Kamay Niya 

ay mga nakabukas; gumugugol Siya kung papaanong Niyang 

niloloob. Talagang magdaragdag nga sa marami kabilang sa 

kanila ang pinababa sa iyo mula sa Panginoon mo ng isang 

pagmamalabis at isang kawalang-pananampalataya. 

Pumukol Kami sa pagitan nila ng pagkamuhi at pagkapoot 

hanggang sa Araw ng Pagbangon. Sa tuwing nagpapaningas 

sila ng isang apoy para sa digmaan, umaapula rito si Allāh. 

Nagpupunyagi sila sa lupa ng kaguluhan. Si Allāh ay hindi 

umiibig sa mga tagagulo. 

يِۡديِهۡم َولُعُِنواْ  
َ
ْۚ ُغلهۡت أ ِ َمۡغلُولٌَة َوَقالَِت ٱلَۡيُهوُد يَُد ٱَّلله

  ْۚ ْۘ بَۡل يََداهُ َمبُۡسوَطَتاِن يُنفُِق َكۡيَف يََشآُء بَِما قَالُوا
ب َِك   نزَِل إِلَۡيَك ِمن ره

ُ
آ أ ِۡنُهم مه َولَيَِزيَدنه َكثِيٗرا م 

لَۡقۡيَنا بَيَۡنُهُم ٱلَۡعَدََٰوَة َوٱلَۡبۡغَضآَء إِلَيَٰ  ُطۡغَيَٰنٗ 
َ
ا َوُكۡفٗراْۚ َوأ

  ْۚ ُ َها ٱَّلله
َ
ۡطَفأ

َ
ۡوَقُدواْ نَاٗرا ل ِلَۡحۡرِب أ

َ
يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ ُكلهَمآ أ

ُ لَا ُيحِبُّ   ۡرِض فََساٗداْۚ َوٱَّلله
َ
َويَۡسَعۡوَن فِي ٱلۡأ

 ٦٤ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

65. Kung sakaling ang mga May Kasulatan ay 

sumampalataya at nangilag magkasala ay talaga sanang 

magtatakip-sala Kami sa kanila sa mga masagwang gawa 

nila at talaga sanang magpapapasok Kami sa kanila sa mga 

hardin ng lugod. 

 ْ َقۡوا ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب َءاَمُنواْ َوٱته
َ
نه أ

َ
ۡرنَا َعۡنُهۡم   َولَۡو أ لََكفه

َِٰت ٱلنهعِيمِ  ۡدَخلَۡنَُٰهۡم َجنه
َ
 ٦٥ َسي ِـ َاتِِهۡم َولَأ

66. Kung sakaling sila ay nagpanatili sa Torah, Ebanghelyo, 

at anumang pinababa sa kanila mula sa Panginoon nila, 

talaga sanang kumain sila mula sa itaas nila at mula sa ilalim 

ng mga paa nila. Kabilang sa kanila ay isang kalipunang 

makatwiran ngunit marami sa kanila ay kay sagwa ang 

ginagawa nila. 

نزَِل إِلَۡيِهم  
ُ
ََٰة َوٱلِۡإنجِيَل َوَمآ أ ۡوَرى قَاُمواْ ٱلته

َ
نهُهۡم أ

َ
َولَۡو أ

َكلُواْ ِمن فَۡوقِِهۡم َوِمن
َ
ب ِِهۡم لَأ ِن ره رُۡجلِِهمِۚ   م 

َ
َتحِۡت أ

ِۡنُهۡم َسآَء َما َيۡعَملُونَ  ۡقَتِصَدة ۖۡ َوَكثِير  م  ة  مُّ مه
ُ
ِۡنُهۡم أ  ٦٦ م 

67. O Sugo, magpaabot ka ng pinababa sa iyo mula sa 

Panginoon mo. Kung hindi mo gag̶̶̶̶awin ay hindi ka 

nagpapaabot ng pasugo Niya. Si Allāh ay magsasanggalang 

sa iyo sa mga tao. Tunay na si Allāh ay hindi nagpapatnubay 

sa mga taong tagatangging sumampalataya. 

هۡم   ب َِكۖۡ َوِإن ل نزَِل إِلَۡيَك ِمن ره
ُ
َها ٱلرهُسوُل بَل ِۡغ َمآ أ يُّ

َ
أ ۞َيَٰٓ

ا  ُ َيۡعِصُمَك ِمَن ٱلنه ۚۥْ َوٱَّلله ِسِۗ  َتۡفَعۡل َفَما بَلهۡغَت رَِسالََتُه
َٰفِرِينَ  َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم ٱلَۡك  ٦٧ إِنه ٱَّلله

68. Sabihin mo: "O mga May Kasulatan, kayo ay hindi batay 

sa anuman hanggang sa magpanatili kayo sa Torah, 

Ebanghelyo, at anumang pinababa sa inyo mula sa 

Panginoon ninyo." Talagang magdaragdag nga sa marami sa 

kanila ang pinababa sa iyo mula sa Panginoon mo ng isang 

pagmamalabis at isang kawalang-pananampalataya. Kaya 

huwag kang magdalamhati sa mga taong tagatangging 

sumampalataya. 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَۡسُتۡم عَلَىَٰ َشۡيٍء حَ 
َ
أ تهيَٰ تُقِيُمواْ  قُۡل َيَٰٓ

ب ُِكۡمُۗ   ِن ره نزَِل إِلَۡيُكم م 
ُ
ََٰة َوٱلِۡإنِجيَل َوَمآ أ ۡوَرى ٱلته

ب َِك   نزَِل إِلَۡيَك ِمن ره
ُ
آ أ ِۡنُهم مه َولَيَِزيَدنه َكثِيٗرا م 

َٰفِرِينَ  َس عَلَى ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡك
ۡ
 ٦٨ ُطۡغَيَٰٗنا َوُكۡفٗراۖۡ فَلَا تَأ

69. Tunay na ang mga sumampalataya, ang mga 

nagpakahudyo, ang mga Sabeo, at ang mga Kristiyano, ang 

sinumang sumampalataya kay Allāh at sa Huling Araw at 

gumawa ng maayos ay walang pangamba sa kanila ni sila ay 

malulungkot. 

 َٰ هِذيَن َهاُدواْ َوٱلصه هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱل بِـ ُوَن َوٱلنهَصََٰرىَٰ  إِنه ٱل
ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَا   َمۡن َءاَمَن بِٱَّلله

 ٦٩ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 
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70. Talaga ngang tumanggap Kami ng tipan sa mga anak ni 

Israel at nagsugo Kami sa kanila ng mga sugo. Sa tuwing 

may nagdadala sa kanila na isang sugo ng hindi pinipithaya 

ng mga sarili nila, sa isang pangkat ay nagpapasinungaling 

sila at sa isang pangkat ay pumapatay sila. 

ۡرَسلَۡنآ إِلَۡيِهۡم رُُسلٗاۖۡ  
َ
َِٰٓءيَل َوأ َخۡذنَا ِميَثََٰق بَنِٓي إِۡسَر

َ
لََقۡد أ

نُفُسُهۡم فَرِيٗقا  ُكلهَما َجآءَ 
َ
ُهۡم رَُسوُلُۢ بَِما لَا َتۡهَوىَٰٓ أ

بُواْ َوَفرِيٗقا َيۡقُتلُونَ   ٧٠ َكذه

71. Nag-akala sila na walang maging isang ligalig kaya 

nabulag sila at nabingi sila. Pagkatapos tumanggap si Allāh 

ng pagbabalik-loob sa kanila. Pagkatapos may nabulag at 

nabinging marami sa kanila. Si Allāh ay nakakikita sa 

anumang ginagawa nila. 

  ُ واْ ُثمه تَاَب ٱَّلله ها تَُكوَن فِۡتَنة  َفَعُمواْ وََصمُّ ل
َ
وََحِسُبٓواْ أ

ُۢ بَِما   ُ بَِصيُر ِۡنُهۡمْۚ َوٱَّلله واْ َكثِير  م  َعلَۡيِهۡم ُثمه َعُمواْ وََصمُّ
 ٧١ َيۡعَملُونَ 

72. Talaga ngang tumangging sumampalataya ang mga 

nagsabi: "Tunay na si Allāh ay ang Kristo na anak ni Maria," 

samantalang nagsabi ang Kristo: "O mga anak ni Israel, 

sumamba kayo kay Allāh, na Panginoon ko at Panginoon 

ninyo." Tunay na ang sinumang nagtatambal kay Allāh ay 

nagkait nga si Allāh sa kanya ng Paraiso at ang kanlungan 

niya ay ang Apoy. Walang ukol sa mga tagalabag sa 

katarungan na mga tagaadya. 

َ ُهَو ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن   هِذيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله لََقۡد َكَفَر ٱل
َ َرب ِي  َمۡريََمۖۡ َوَقاَل ٱلَۡمِسيُح  َِٰٓءيَل ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله َيََٰبنِٓي إِۡسَر

ُ َعلَۡيهِ   ِ َفَقۡد َحرهَم ٱَّلله َوَربهُكۡمۖۡ إِنهُهۥ َمن يُۡشرِۡك بِٱَّلله
نَصارٖ 

َ
َٰلِِميَن ِمۡن أ ۖۡ َوَما لِلظه اُر َُٰه ٱلنه َوى

ۡ
 ٧٢ ٱلۡجَنهَة َوَمأ

73. Talaga ngang tumangging sumampalataya ang mga 

nagsabi: "Tunay na si Allāh ay ikatlo ng tatlo." Walang 

anumang Diyos maliban sa nag-iisang Diyos. Kung hindi sila 

titigil sa sinasabi nila ay talagang dadapuan nga ang mga 

tumangging sumampalataya kabilang sa kanila ng isang 

pagdurusang masakit. 

ٖۘ َوَما ِمۡن  لهَقۡد   ََٰثةٖ َ ثَالُِث ثََل هِذيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله َكَفَر ٱل
نه   ا َيُقولُوَن لََيَمسه هۡم يَنَتُهواْ َعمه ْۚ َوِإن ل هٓا إَِلَٰه  َوَِٰحد  ٍَٰه إِل إَِل

لِيمٌ 
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡنُهۡم َعَذاٌب أ  ٧٣ ٱل

74. Kaya hindi ba sila nagbabalik-loob kay Allāh at humihingi 

ng tawad sa Kanya? Si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain. 
ُ َغُفور    ۚۥْ َوٱَّلله ِ َويَۡسَتۡغفُِرونَُه فَلَا َيُتوبُوَن إِلَي ٱَّلله

َ
أ

 ٧٤ رهِحيم  

75. Walang iba ang Kristo na anak ni Maria kundi isang sugo, 

na nakalipas na bago pa niya ang mga sugo. Ang ina niya ay 

isang matapat. Silang dalawa noon ay kumakain ng pagkain. 

Tumingin ka kung papaanong naglilinaw Kami para sa kanila 

ng mga tanda. Pagkatapos tumingin ka kung paanong 

nalilinlang sila. 

ها رَُسول  قَۡد َخلَ  ا ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن َمۡريََم إِل ۡت ِمن َقۡبلِهِ  مه
ُۗ ٱنُظۡر   َعاَم ُكلَاِن ٱلطه

ۡ
ۖۡ َكانَا يَأ يَقة  ِ ُهۥ ِصد  مُّ

ُ
ٱلرُُّسُل َوأ

هيَٰ يُۡؤفَُكونَ  ن
َ
 ٧٥ َكۡيَف نُبَي ُِن لَُهُم ٱٓأۡلَيَِٰت ُثمه ٱنُظۡر أ

76. Sabihin mo: "Sumasamba ba kayo bukod pa kay Allāh sa 

hindi nakapagdudulot para sa inyo ng isang pinsala ni 

pakinabang." Si Allāh ay ang Madinigin, ang Maalam. 

ا   ِ َما لَا َيۡملُِك لَُكۡم َضر ٗ َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
َ
قُۡل أ

ِميُع ٱلَۡعلِيمُ  ُ ُهَو ٱلسه  ٧٦ َولَا َنۡفٗعاْۚ َوٱَّلله
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77. Sabihin mo: "O mga May Kasulatan, huwag kayong 

magpalabis sa relihiyon ninyo ng hindi katotohanan at huwag 

kayong sumunod sa mga pithaya ng mga taong naligaw na 

bago pa niyan, nagligaw sa marami, at naligaw palayo sa 

katumpakan ng landas." 

  ِ ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَا َتۡغلُواْ فِي دِينُِكۡم َغيَۡر ٱلۡحَق 
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

َضلُّواْ  َولَا تَ 
َ
ۡهَوآَء قَۡوٖم قَۡد َضلُّواْ ِمن َقۡبُل َوأ

َ
تهبُِعٓواْ أ

بِيلِ   ٧٧ َكثِيٗرا وََضلُّواْ َعن َسَوآِء ٱلسه

78. Isinumpa ang mga tumangging sumampalataya kabilang 

sa mga anak ni Israel ayon sa dila ni David at Jesus na anak 

ni Maria. Iyon ay dahil sumuway sila at sila noon ay 

lumalabag. 

َِٰٓءيَل عَلَىَٰ لَِساِن   هِذيَن َكَفُرواْ ِمنُۢ بَنِٓي إِۡسَر لُعَِن ٱل
َٰلَِك بَِما َعَصواْ وهَكانُواْ   َداوُۥَد وَِعيَسي ٱبِۡن َمۡريََمْۚ َذ

 ٧٨ َيۡعَتُدونَ 

79. Sila noon ay hindi nagsasawayan laban sa isang 

nakasasamang ginawa nila. Talagang kay saklap ang dati 

nilang ginagawa. 

نَكرٖ َفَعلُوُهْۚ لَبِۡئَس َما َكانُواْ   َكانُواْ لَا يَتََناَهۡوَن َعن مُّ
 ٧٩ َيۡفَعلُونَ 

80. Nakakikita ka ng marami kabilang sa kanila na 

tumatangkilik sa mga tumangging sumampalataya. Talagang 

kay saklap ang ipinauna para sa kanila ng mga sarili nila, na 

nainis si Allāh sa kanila. Sa pagdurusa, sila ay mga 

mananatili. 

ْْۚ لَبِۡئَس َما   هِذيَن َكَفُروا هۡوَن ٱل ِۡنُهۡم َيَتَول تََرىَٰ َكثِيٗرا م 
 ُ ن َسِخَط ٱَّلله

َ
نُفُسُهۡم أ

َ
َمۡت لَُهۡم أ  َعلَۡيِهۡم َوفِي  قَده

 ٨٠ ٱلَۡعَذاِب ُهۡم َخَٰلُِدونَ 

81. Kung sakaling sila noon ay sumasampalataya kay Allāh, 

sa Propeta, at sa pinababa rito, hindi sana sila gumawa sa 

mga iyon bilang mga katangkilik; subalit marami sa kanila ay 

mga suwail. 

 ْ نزَِل إِلَۡيهِ َما  َولَۡو َكانُوا
ُ
ِبي ِ َوَمآ أ ِ َوٱلنه  يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله

َِٰسُقونَ  ِۡنُهۡم َف ۡولَِيآَء َوَلَِٰكنه َكثِيٗرا م 
َ
خَُذوُهۡم أ  ٨١ ٱته

82. Talagang makatatagpo ka nga na ang pinakamatindi sa 

mga tao sa pagkamuhi sa mga sumampalataya ay mga 

Hudyo at ang mga nagtambal [kay Allāh]. Talagang 

makatatagpo ka nga na ang pinakamalapit sa kanila sa 

pagmamahal para sa mga sumampalataya ay ang mga 

nagsabi: "Tunay na kami ay mga Kristiyano." Iyon ay dahil 

kabilang sa kanila ay mga ministro at mga monghe, at na sila 

ay hindi nagmamalaki. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱلَۡيُهوَد   اِس َعَدََٰوٗة ل ِل َشده ٱلنه
َ
۞لََتِجَدنه أ

هِذيَن َءاَمُنواْ   ٗة ل ِل َوده قَۡربَُهم مه
َ
ْۖۡ َولََتِجَدنه أ ۡشَرُكوا

َ
هِذيَن أ َوٱل

يِسيَن   ِ نه ِمۡنُهۡم قِس 
َ
َٰلَِك بِأ ِۚ َذ هِذيَن قَالُٓواْ إِنها نََصََٰرىَٰ ٱل

نهُهۡم لَا يَۡسَتۡكبُِرونَ وَ 
َ
 ٨٢ رُۡهَباٗنا َوأ

83. Kapag nakarinig sila ng pinababa sa Sugo ay makakikita 

ka sa mga mata nila na nag-uumapaw sa luha dahil sa 

nakilala nila na katotohanan. Nagsasabi sila: "Panginoon 

Namin, sumampalataya kami kaya magtala Ka sa amin 

kasama sa mga tagasaksi. 

ۡعُيَنُهۡم تَفِيُض  
َ
نزَِل إِلَي ٱلرهُسوِل تََرىَٰٓ أ

ُ
َوِإَذا َسِمُعواْ َمآ أ

ِۖ َيُقولُوَن َربهَنآ َءاَمنها   ِ ا َعَرفُواْ ِمَن ٱلۡحَق  ۡمِع ِممه ِمَن ٱلده
َِٰهِدينَ   ٨٣ فَٱۡكُتبَۡنا َمَع ٱلشه
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84. Ano ang mayroon sa amin na hindi kami 

sumasampalataya kay Allāh at sa dumating sa amin na 

katotohanan, at naghahangad kami na magpapasok sa amin 

ang Panginoon namin [sa Paraiso] kasama sa mga taong 

maayos? 

ِ َونَ  ِ َوَما َجآَءنَا ِمَن ٱلۡحَق  ۡطَمُع  َوَما لََنا لَا نُۡؤِمُن بِٱَّلله
َٰلِِحينَ  ن يُۡدِخلََنا َربَُّنا َمَع ٱلَۡقۡوِم ٱلصه

َ
 ٨٤ أ

85. Kaya naggantimpala sa kanila si Allāh, dahil sa sinabi 

nila, ng mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito 

ang mga ilog bilang mga mananatili sa mga ito. Iyon ay ang 

ganti sa mga tagagawa ng maganda. 

نَۡهَُٰر  
َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ ُ بَِما قَالُواْ َجنه َثََٰبُهُم ٱَّلله
َ
فَأ

َٰلَِك َجَزآُء ٱلُۡمۡحِسنِينَ   ٨٥ َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ َوَذ

86. Ang mga tumangging sumampalataya at 

nagpasinungaling sa mga tanda Namin, ang mga iyon ay 

mga maninirahan sa Impiyerno. 

ۡصَحَُٰب  
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ أ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل

 ٨٦ ٱلۡجَِحيمِ 

87. O mga sumampalataya, huwag kayong magbawal ng 

mga kaaya-ayang ipinahintulot ni Allāh para sa inyo at huwag 

kayong lumabag. Tunay na si Allāh ay hindi umiibig sa mga 

tagalabag. 

  ُ َحله ٱَّلله
َ
ُِمواْ َطي َِبَِٰت َمآ أ هِذيَن َءاَمُنواْ لَا ُتحَر  َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡعَتِدينَ  ْْۚ إِنه ٱَّلله  ٨٧ لَُكۡم َولَا َتۡعَتُدٓوا

88. Kumain kayo mula sa itinustos sa inyo ni Allāh bilang 

ipinahintulot na kaaya-aya. Mangilag kayong magkasala kay 

Allāh, na kayo ay sa Kanya mga mananampalataya. 

هِذٓي   َ ٱل ُ َحَلَٰلٗا َطي ِٗباْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ا َرَزَقُكُم ٱَّلله وَُكلُواْ ِممه
نُتم بِهِۦ ُمۡؤِمُنونَ 

َ
 ٨٨ أ

89. Hindi naninisi sa inyo si Allāh dahil sa pagkadulas sa mga 

panunumpa ninyo subalit naninisi Siya sa inyo dahil sa 

[pagsira ng] isinagawa ninyo na mga panunumpa. Kaya ang 

panakip-sala niyon ay ang pagpapakain sa sampung dukha 

ng katamtaman sa ipinakakain ninyo sa mag-anak ninyo o 

ang pagpapadamit sa kanila o ang pagpapalaya sa isang 

alipin, ngunit ang sinumang hindi nakatagpo ay pag-aayuno 

ng tatlong araw. Iyon ay panakip-sala sa mga panunumpa 

ninyo kapag nanumpa kayo. Pag-ingatan ninyo ang mga 

panunumpa ninyo. Gayon naglilinaw si Allāh para sa inyo ng 

mga tanda Niya, nang sa gayon kayo ay magpapasalamat. 

يَۡمَٰنُِكۡم َوَلَِٰكن  
َ
ُ بِٱللهۡغوِ فِٓي أ لَا يَُؤاِخُذُكُم ٱَّلله

ۥٓ إِۡطَعاُم  ََٰرتُُه يَۡمََٰنۖۡ فََكفه
َ
دتُُّم ٱلۡأ يَُؤاِخُذُكم بَِما َعقه

 
َ
ۡوَسِط َما ُتۡطعُِموَن أ

َ
ۡو  َعَشَرةِ َمَسَِٰكيَن ِمۡن أ

َ
ۡهلِيُكۡم أ
ََٰثةِ   هۡم َيِجۡد فَِصَياُم ثََل ۡو َتحۡرِيُر َرَقَبةِٖۖ َفَمن ل

َ
كِۡسَوُتُهۡم أ

يَۡمَٰنُِكۡم إَِذا َحلَۡفُتۡمْۚ َوٱۡحَفُظٓواْ  
َ
ََٰرةُ أ َٰلَِك َكفه يهاٖمِۚ َذ

َ
أ

ُ لَُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ لََعلهُكۡم   يَۡمََٰنُكۡمْۚ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله
َ
أ

 ٨٩ تَۡشُكُرونَ 

90. O mga sumampalataya, ang alak, ang pagpusta, ang 

[pag-aalay sa] mga dambana, at [ang pagsasapalaran gamit] 

ang mga tagdan ng palaso ay kasalaulaan lamang kabilang 

sa gawain ng demonyo, kaya umiwas kayo rito, nang sa 

gayon kayo ay magtatagumpay. 

نَصاُب  
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنهَما ٱلۡخَۡمُر َوٱلَۡميِۡسُر َوٱلۡأ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ۡيَطَِٰن فَٱۡجَتنُِبوهُ   ِۡن َعَمِل ٱلشه ۡزَلَُٰم رِۡجس  م 
َ
َوٱلۡأ

 ٩٠ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ 
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91. Nagnanais lamang ang demonyo na magsadlak sa 

pagitan ninyo ng poot at suklam dahil sa alak at pagpusta, at 

humadlang sa inyo sa pag-alaala kay Allāh at sa pagdarasal, 

kaya kayo ba ay mga titigil? 

ن يُوقَِع بَيَۡنُكُم ٱلَۡعَدََٰوَة  
َ
ۡيَطَُٰن أ إِنهَما يُرِيُد ٱلشه

ُكۡم َعن ذِۡكرِ   َوٱلَۡبۡغَضآَء فِي ٱلۡخَۡمرِ َوٱلَۡميِۡسِر َويَُصده
 ِ نَتُهونَ ٱَّلله نُتم مُّ

َ
لَوَٰةِِۖ َفَهۡل أ  ٩١  وََعِن ٱلصه

92. Tumalima kayo kay Allāh at tumalima kayo sa Sugo at 

mag-ingat kayo. Ngunit kung tumalikod kayo ay alamin ninyo 

na tungkulin sa Sugo Namin ang pagpapaabot na malinaw 

lamang. 

 
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
هۡيُتۡم  َوأ ْْۚ فَإِن تََول ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل َوٱۡحَذُروا

نهَما عَلَىَٰ رَُسولَِنا ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ 
َ
 ٩٢ فَٱۡعلَُمٓواْ أ

93. Walang maisisisi sa mga sumampalataya at gumawa ng 

mga maayos kaugnay sa anumang kinain nila [noon] kapag 

nangilag silang magkasala, sumampalataya sila, at gumawa 

sila ng mga maayos, pagkatapos nangilag silang magkasala 

at sumampalataya sila, pagkatapos nangilag silang 

magkasala at gumawa sila ng maganda. Si Allāh ay umiibig 

sa mga tagagawa ng maganda. 

 ْ هِذيَن َءاَمُنوا َٰلَِحَِٰت ُجَناح   لَيَۡس عَلَى ٱل  وََعِملُواْ ٱلصه
َٰلَِحَِٰت   فِيَما َطعُِمٓواْ إَِذا َما ٱتهَقواْ وهَءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه

ُ ُيحِبُّ   ْْۚ َوٱَّلله ۡحَسُنوا
َ
أ ُثمه ٱتهَقواْ وهَءاَمُنواْ ُثمه ٱتهَقواْ وه

 ٩٣ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

94. O mga sumampalataya, talagang magsusulit nga sa inyo 

si Allāh sa pamamagitan ng isang bagay gaya ng 

pinangangasong hayop, na nagtatamo nito ang mga kamay 

ninyo at ang mga sibat ninyo, upang maghayag si Allāh sa 

sinumang nangangamba sa Kanya nang nakalingid. Kaya 

ang sinumang lumabag matapos niyon, ukol sa kanya ay 

isang pagdurusang masakit. 

َِن   ُ بَِشۡيٖء م  هِذيَن َءاَمُنواْ لََيۡبلَُونهُكُم ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ُ َمن   يِۡديُكۡم َورَِماُحُكۡم لَِيۡعلََم ٱَّلله
َ
ۥٓ أ ۡيِد َتَنالُُه ٱلصه

َٰلَِك فَلَهُ  ۥ َعَذاٌب  َيخَافُُهۥ بِٱلَۡغۡيِبِۚ َفَمِن ٱۡعَتَدىَٰ َبۡعَد َذ
لِيم  

َ
 ٩٤ أ

95. O mga sumampalataya, huwag kayong pumatay ng 

pinangangasong hayop habang kayo ay mga nasa iḥrām. 

Ang sinumang pumatay nito kabilang sa inyo nang 

sinasadya, may isang ganti, na tulad ng pinatay niya, mula sa 

mga hayupan, na hahatol dito ang dalawang may katarungan 

kabilang sa inyo bilang handog na aabot sa Ka`bah; o may 

isang panakip-sala na pagpapakain ng mga dukha o 

katumbas niyon na pag-aayuno upang makalasap siya ng 

kasaklapan ng kalagayan nila. Nagpaumanhin si Allāh sa 

anumang nagdaan. Ang sinumang nanumbalik ay 

maghihiganti si Allāh sa kanya. Si Allāh ay Makapangyarihan, 

May paghihiganti. 

  ْۚ نُتۡم ُحُرم 
َ
ۡيَد َوأ هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتۡقُتلُواْ ٱلصه َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ِۡثُل َما َقتَ  ِٗدا فََجَزآء  م  َتَعم  َل ِمَن  َوَمن َقَتلَُهۥ ِمنُكم مُّ
ُۢا َبَٰلَِغ   ِنُكۡم َهۡديَ َعِم َيحُۡكُم بِهِۦ َذَوا َعۡدٖل م  ٱلنه
َٰلَِك   ۡو َعۡدُل َذ

َ
ََٰرة  َطَعاُم َمَسَِٰكيَن أ ۡو َكفه

َ
ٱلَۡكۡعَبةِ أ

ا َسلََفْۚ َوَمۡن   ُ َعمه ۡمرِهۗۦُِ َعَفا ٱَّلله
َ
ِصَياٗما ل َِيُذوَق َوبَاَل أ

 ُ ُ ِمۡنُهْۚ َوٱَّلله  ٩٥  َعزِيز  ُذو ٱنتَِقامٍ عَاَد َفَينَتقُِم ٱَّلله

96. Ipinahintulot para sa inyo ang nahuhuli sa dagat at ang 

pagkain doon bilang natatamasa para sa inyo at para sa mga 

manlalakbay. Ipinagbawal sa inyo ang nahuhuli sa katihan 

hanggat kayo ay nananatiling mga nasa iḥrām. Mangilag 

kayong magkasala kay Allāh na tungo sa Kanya kakalapin 

kayo. 

ِحله لَُكۡم َصۡيُد ٱلَۡبۡحرِ َوَطَعاُمُهۥ َمَتَٰٗعا لهُكۡم  
ُ
أ

  ُۗ ِ َما ُدۡمُتۡم ُحُرٗما َِم َعلَۡيُكۡم َصۡيُد ٱلۡبَر  يهاَرةِِۖ وَُحر  َولِلسه
هِذٓي إِلَۡيهِ ُتحَۡشُرو  َ ٱل  ٩٦ نَ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
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97. Ginawa ni Allāh ang Ka`bah, ang Bahay na 

Pinakababanal, bilang pagpapanatili para sa mga tao, ang 

Buwang Pinakababanal, ang alay, at ang mga nakakuwintas. 

Iyon ay upang makaalam kayo na si Allāh ay nakaaalam sa 

anumang nasa mga langit at anumang nasa lupa at na si 

Allāh, sa bawat bagay, ay Maalam. 

ُ ٱلَۡكۡعَبَة ٱلَۡبۡيَت ٱلۡحََراَم قَِيَٰٗما ل ِلنهاِس   ۞َجَعَل ٱَّلله
نه  

َ
َٰلَِك لَِتۡعلَُمٓواْ أ ۡهَر ٱلۡحََراَم َوٱلَۡهۡدَي َوٱلَۡقَلَٰٓئَِدْۚ َذ َوٱلشه

 ۡ َِٰت َوَما فِي ٱل َمََٰو َ َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه َ  ٱَّلله نه ٱَّلله
َ
ۡرِض َوأ

َ
أ

ِ َشۡيٍء َعلِيمٌ 
 ٩٧ بِكُل 

98. Alamin ninyo na si Allāh ay matindi ang parusa at na si 

Allāh ay Mapagpatawad, Maawain. 
َ َغُفور    نه ٱَّلله

َ
َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب َوأ نه ٱَّلله

َ
ٱۡعلَُمٓواْ أ

 ٩٨ رهِحيم  

99. Walang tungkulin ang Sugo kundi ang pagpapaabot. Si 

Allāh ay nakaaalam sa anumang ihinahayag ninyo at sa 

anumang itinatago ninyo. 

ُ َيۡعلَُم َما ُتۡبُدوَن َوَما   ها ٱلَۡبَلَُٰغُۗ َوٱَّلله ا عَلَى ٱلرهُسوِل إِل مه
 ٩٩ تَۡكُتُمونَ 

100. Sabihin mo: "Hindi nagkakapantay ang karima-rimarim 

at ang kaaya-aya, kahit pa man nagpahanga sa iyo ang dami 

ng karima-rimarim." Kaya mangilag kayong magkasala kay 

Allāh, O mga may isip, nang sa gayon kayo ay 

magtatagumpay. 

ۡعَجَبَك َكثَۡرُة 
َ
ي ُِب َولَۡو أ ها يَۡسَتوِي ٱلۡخَبِيُث َوٱلطه   قُل ل

لَۡبَِٰب لََعلهُكۡم  
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
َ َيَٰٓأ ٱلۡخَبِيِثِۚ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

 ١٠٠ ُتۡفلُِحونَ 

101. O mga sumampalataya, huwag kayong magtanong 

tungkol sa mga bagay na kung ihahayag ang mga ito sa inyo 

ay magpapasama ng loob sa inyo ang mga ito. Kung 

magtatanong kayo tungkol sa mga ito sa sandaling ibinababa 

ang Qur’ān ay ihahayag ang mga ito sa inyo. Nagpaumanhin 

si Allāh sa mga ito. Si Allāh ay Mapagpatawad, Matimpiin. 

ۡشَيآَء إِن ُتۡبَد  
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَۡسـ َلُواْ َعۡن أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ُل ٱلُۡقۡرَءاُن  لَُكۡم تَُسۡؤُكمۡ   َوِإن تَۡسـ َلُواْ َعۡنَها ِحيَن ُينَزه
ُ َغُفوٌر َحلِيم   ُۗ َوٱَّلله ُ َعۡنَها  ١٠١ ُتۡبَد لَُكۡم َعَفا ٱَّلله

102. May nagtanong nga ng mga ito na mga tao bago pa 

ninyo, pagkatapos sila sa mga ito ay naging mga 

tagatangging sumampalataya. 

ۡصَبُحواْ بَِها  
َ
ِن َقۡبلُِكۡم ُثمه أ لََها قَۡوم  م 

َ
قَۡد َسأ

 ١٠٢ َكَٰفِرِينَ 

103. Hindi nagtalaga si Allāh ng baḥīrah, ni sā’ibah, ni 

waṣīlah, ni ḥāmī, subalit ang mga tumangging 

sumampalataya ay gumawa-gawa kay Allāh ng 

kasinungalingan, at ang higit na marami sa kanila ay hindi 

nakapag-uunawa. 

ُ ِمنُۢ َبحِيَرةٖ َولَا َسآئَِبةٖ َولَا وَِصيلَةٖ َولَا   َما َجَعَل ٱَّلله
  ِ هِذيَن َكَفُرواْ َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله َحاٖم َوَلَِٰكنه ٱل

ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعقِلُونَ 
َ
 ١٠٣ ٱلَۡكِذَبۖۡ َوأ

104. Kapag sinabi sa kanila: "Halikayo sa pinababa ni Allāh 

at sa Sugo" ay nagsasabi sila: "Kasapatan sa amin ang 

natagpuan namin sa mga magulang namin." Kahit ba noon 

ang mga magulang nila ay hindi nakaaalam ng anuman at 

hindi napapatnubayan? 

ُ َوِإلَي ٱلرهُسوِل  َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَوۡ  نَزَل ٱَّلله
َ
اْ إِلَيَٰ َمآ أ

َولَۡو َكاَن  
َ
ْۚ أ ٓ قَالُواْ َحۡسبَُنا َما وََجۡدنَا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا

ا َولَا َيۡهَتُدونَ   ١٠٤ َءابَآؤُُهۡم لَا َيۡعلَُموَن َشۡيـ ٗ
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105. O mga sumampalataya, mangalaga kayo sa mga sarili 

ninyo. Hindi makapipinsala sa inyo ang sinumang naligaw 

kapag napatnubayan kayo. Tungo kay Allāh ang babalikan 

ninyo sa kalahatan saka magbabalita Siya sa inyo hinggil sa 

anumang dati ninyong ginagawa. 

كُ  نُفَسُكۡمۖۡ لَا يَُضرُّ
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َعلَۡيُكۡم أ َها ٱل يُّ

َ
أ م  َيَٰٓ

ِ َمرِۡجُعُكۡم َجمِيٗعا   ن َضله إَِذا ٱۡهَتَدۡيُتۡمْۚ إِلَي ٱَّلله مه
 ١٠٥ َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

106. O mga sumampalataya, ang pagsasaksi sa pagitan 

ninyo kapag dumalo sa isa sa inyo ang kamatayan sa sandali 

ng tagubilin ay [gagawin ng] dalawang may katarungan 

kabilang sa inyo o dalawang iba pa kabilang sa iba sa inyo 

kung kayo ay naglakbay sa lupain at tumama sa inyo ang 

pagtama ng kamatayan. Pipigil kayo sa kanilang dalawa 

nang matapos ng pagdarasal at manunumpa silang dalawa 

kay Allāh, kung nag-aalinlangan kayo: "Hindi kami 

magbebenta nito sa isang halaga kahit pa man iyon ay isang 

may pagkakamag-anak at hindi kami magtatago ng 

pagsasaksi kay Allāh; tunay na kami, kung gayon, ay 

talagang kabilang sa mga nagkakasala." 

هذِ  َها ٱل يُّ
َ
أ يَن َءاَمُنواْ َشَهََٰدةُ بَيۡنُِكۡم إَِذا َحَضَر  َيَٰٓ

َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت ِحيَن ٱلۡوَِصيهةِ ٱۡثَناِن َذَوا َعۡدٖل  
َ
أ

نُتۡم َضَرۡبُتۡم فِي  
َ
ۡو َءاَخَراِن ِمۡن َغيِۡرُكۡم إِۡن أ

َ
ِنُكۡم أ م 

ِصيَبُة ٱلَۡمۡوِتِۚ َتحۡبُِسوَنُهَما ِمنُۢ   َصََٰبۡتُكم مُّ
َ
ۡرِض فَأ

َ
ٱلۡأ

ِ إِِن ٱۡرتَبُۡتۡم لَا نَۡشتَِري   َبۡعدِ  ةِ َفُيۡقِسَماِن بِٱَّلله لَوَٰ ٱلصه
ِ إِنهآ   بِهِۦ َثَمٗنا َولَۡو َكاَن َذا قُۡربَيَٰ َولَا نَۡكُتُم َشَهََٰدةَ ٱَّلله

هِمَن ٱٓأۡلثِِمينَ   ١٠٦ إِٗذا ل

107. Ngunit kung natuklasan na silang dalawang ay naging 

karapat-dapat sa isang kasalanan, may dalawang ibang 

tatayo sa katayuan nilang dalawa, na dalawang 

pinakamalapit na kaanak kabilang sa mga naging karapat-

dapat [sa pagmamana], saka manunumpa ang dalawang ito 

kay Allāh: "Talagang ang pagsasaksi namin ay higit na totoo 

kaysa sa pagsasaksi nilang dalawa at hindi kami lumabag; 

tunay na kami, samakatuwid, ay talagang kabilang sa mga 

tagalabag sa katarungan." 

آ إِثٗۡما فَـ َاَخَراِن َيُقوَماِن   نهُهَما ٱۡسَتَحقه
َ
فَإِۡن ُعثَِر عَلَىَٰٓ أ

هِذيَن  ۡولََيَِٰن  َمَقاَمُهَما ِمَن ٱل
َ
ٱۡسَتَحقه َعلَۡيِهُم ٱلۡأ

َحقُّ ِمن َشَهََٰدتِِهَما َوَما  
َ
ِ لََشَهََٰدُتَنآ أ َفُيۡقِسَماِن بِٱَّلله

َٰلِِمينَ  هِمَن ٱلظه  ١٠٧ ٱۡعَتَدۡيَنآ إِنهآ إِٗذا ل

108. Iyon ay higit na malamang na magsagawa sila ng 

pagsasaksi ayon sa katunayan nito o mangamba sila na 

tanggihan ang mga panunumpa matapos ng mga 

panunumpa nila. Mangilag kayong magkasala kay Allāh at 

duminig kayo. Si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa mga taong 

suwail. 

ۡو َيخَافُ 
َ
َهََٰدةِ عَلَىَٰ وَۡجِهَهآ أ تُواْ بِٱلشه

ۡ
ن يَأ

َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
َٰلَِك أ ن  َذ

َ
ٓواْ أ

ُ لَا   ُْۗ َوٱَّلله َ َوٱۡسَمُعوا يَۡمَٰنِِهۡمُۗ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
يَۡمَُٰنُۢ َبۡعَد أ

َ
تَُرده أ

 ١٠٨ َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

109. Sa araw na kakalap si Allāh sa mga sugo saka 

magsasabi Siya: "Ano ang isinagot sa inyo?" ay magsasabi 

sila: "Walang kaalaman sa amin; tunay na Ikaw ay ang 

Palaalam sa mga lingid." 

ِجۡبُتۡمۖۡ قَالُواْ لَا  
ُ
ُ ٱلرُُّسَل َفَيُقوُل َماَذآ أ ۞يَوَۡم َيجَۡمُع ٱَّلله

َُٰم ٱلُۡغُيوبِ  نَت َعله
َ
ۖۡ إِنهَك أ  ١٠٩ ِعلَۡم لََنآ
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110. [Banggitin] kapag magsasabi si Allāh: "O Jesus na anak 

ni Maria, bumanggit ka sa biyaya Ko sa iyo at sa ina mo 

noong umalalay Ako sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu ng 

Kabanalan habang nagsasalita ka sa mga tao habang nasa 

duyan at nasa kasapatang-gulang; noong nagturo Ako sa iyo 

ng pagsulat, karunungan, at Torah, at Ebanghelyo; noong 

lumilikha ka mula sa putik ng gaya ng anyo ng ibon ayon sa 

pahintulot Ko saka umiihip ka rito kaya ito ay nagiging ibon, 

at nagpapagaling ka ng ipinanganak na bulag at ng ketungin 

ayon sa pahintulot Ko; noong nagpapalabas ka sa mga patay 

ayon sa pahintulot Ko; at noong pumigil Ako sa mga anak ni 

Israel palayo sa iyo noong naghatid ka sa kanila ng mga 

malinaw na patunay at nagsabi ang mga tumangging 

sumampalataya kabilang sa kanila: Walang iba ito kundi 

isang panggagaway na malinaw." 

ُ َيَٰعِيَسي ٱۡبَن َمۡريََم ٱۡذُكۡر نِۡعَمتِي َعلَۡيَك   إِۡذ قَاَل ٱَّلله
اَس   يهدتَُّك بُِروِح ٱلُۡقُدِس تُكَل ُِم ٱلنه

َ
وَعَلَىَٰ َوَٰلَِدتَِك إِۡذ أ

فِي ٱلَۡمۡهِد َوَكۡهلٗاۖۡ َوِإۡذ َعلهۡمُتَك ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة  
ۖۡ َوِإۡذ تَ  ََٰة َوٱلِۡإنِجيَل ۡوَرى يِن َكَهۡيـ َةِ  َوٱلته ِ خۡلُُق ِمَن ٱلط 

ُۢا بِإِۡذنِيِۖ َوُتبۡرُِئ   يِۡر بِإِۡذنِي َفَتنُفُخ فِيَها َفَتُكوُن َطيَۡر ٱلطه
رُِج ٱلَۡمۡوتَيَٰ بِإِۡذنِيِۖ  

بۡرََص بِإِۡذنِيِۖ َوِإۡذ ُتخۡ
َ
ۡكَمَه َوٱلۡأ

َ
ٱلۡأ

َِٰٓءيَل َعنَك إِۡذ ِجۡئَتُهم بِٱلَۡبي َِنَٰ  ِت  َوِإۡذ َكَفۡفُت بَنِٓي إِۡسَر
ها ِسۡحر    هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡنُهۡم إِۡن َهََٰذآ إِل َفَقاَل ٱل

بِين    ١١٠ مُّ

111. [Banggitin] noong nagkasi Ako sa mga disipulo, na 

[nagsasabi]: "Sumampalataya kayo sa Akin at sa Sugo Ko" 

ay nagsabi sila: "Sumampalataya kami at sumaksi Ka na 

kami ay mga Muslim." 

ۡن َءاِمُنواْ بِي َوبِرَُسولِي  
َ
وَۡحۡيُت إِلَي ٱلۡحََوارِي ِـَۧن أ

َ
َوِإۡذ أ

نهَنا ُمۡسلُِمونَ 
َ
 ١١١ قَالُٓواْ َءاَمنها َوٱۡشَهۡد بِأ

112. [Banggitin] noong nagsabi ang mga disipulo: "O Jesus 

na anak na Maria, makakakaya kaya ang Panginoon mo na 

magpababa sa atin ng isang hapag mula sa langit?" ay 

nagsabi siya: "Mangilag kayong magkasala kay Allāh kung 

kayo ay mga mananampalataya." 

إِۡذ قَاَل ٱلۡحََوارِيُّوَن َيَٰعِيَسي ٱۡبَن َمۡريََم َهۡل يَۡسَتِطيُع  
ِ َِل َعلَۡيَنا َمآئَِدٗة م  ن ُينَز 

َ
َمآِءِۖ قَاَل ٱتهُقواْ  َربَُّك أ َن ٱلسه

ۡؤِمنِينَ  َ إِن ُكنُتم مُّ  ١١٢ ٱَّلله

113. Nagsabi sila: "Nagnanais kami na kumain mula roon, 

mapanatag ang mga puso namin, makaalam kami na 

nagpakatapat ka nga sa amin, at kami roon ay maging 

kabilang sa mga tagasaksi." 

ُكَل ِمۡنَها َوَتۡطَمئِنه قُلُوبَُنا َوَنۡعلََم  
ۡ
ن نهأ

َ
قَالُواْ نُرِيُد أ

َِٰهِدينَ  ن قَۡد َصَدۡقَتَنا َونَُكوَن َعلَۡيَها ِمَن ٱلشه
َ
 ١١٣ أ

114. Nagsabi si Jesus na anak ni Maria: "O Allāh, Panginoon 

namin, magpababa Ka sa amin ng isang hapag mula sa 

langit, na para sa amin ay magiging isang pagdiriwang para 

sa una sa amin at huli sa amin at isang tanda mula sa Iyo. 

Magtustos Ka sa amin, at Ikaw ay pinakamainam sa mga 

tagatustos." 

نزِۡل َعلَۡينَ 
َ
ا َمآئَِدٗة  قَاَل ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم ٱللهُهمه َربهَنآ أ

لَِنا َوَءاِخرِنَا َوَءايَٗة   وه
َ
َمآِء تَُكوُن لََنا ِعيٗدا ل ِأ َِن ٱلسه م 

َٰزِقِينَ  نَت َخيُۡر ٱلره
َ
ِنَكۖۡ َوٱۡرزُۡقَنا َوأ  ١١٤ م 

115. Nagsabi si Allāh: "Tunay na Ako ay magbababa nito sa 

inyo; kaya ang sinumang tatangging sumampalataya 

matapos niyon kabilang sa inyo, tunay na Ako ay 

magpaparusa sa kanya ng isang pagdurusang hindi Ako 

nagpaparusa nito sa isa kabilang sa mga nilalang." 

ِلَُها َعلَۡيُكۡمۖۡ َفَمن يَۡكُفۡر َبۡعُد   ُ إِن ِي ُمنَز  قَاَل ٱَّلله
َعذ ِ 

ُ
َِن  ِمنُكۡم فَإِن ِٓي أ َحٗدا م 

َ
ۥٓ أ بُُه ِ َعذ 

ُ
هٓا أ بُُهۥ َعَذاٗبا ل

 ١١٥ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 
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116. [Banggitin] kapag magsasabi si Allāh: "O Jesus na anak 

ni Maria, ikaw ba ay nagsabi sa mga tao: Gawin ninyo ako at 

ang ina ko bilang dalawang diyos bukod pa kay Allāh?" 

Magsasabi ito: "Kaluwalhatian sa Iyo! Hindi nagiging ukol sa 

akin na magsabi ako ng anumang wala akong karapatan. 

Kung nangyaring nagsabi ako niyon ay nakaalam Ka nga 

niyon. Nakaaalam Ka ng nasa sarili ko ngunit hindi ako 

nakaaalam ng nasa sarili Mo. Tunay na Ikaw ay ang 

Palaalam sa mga lingid. 

نَت قُلَۡت لِلنهاِس 
َ
ُ َيَٰعِيَسي ٱۡبَن َمۡريََم َءأ َوِإۡذ قَاَل ٱَّلله

ِۖۡ قَاَل ُسۡبَحََٰنَك َما   ََٰهيِۡن ِمن ُدوِن ٱَّلله َِي إَِل م 
ُ
خُِذونِي َوأ ٱته

ِۚ إِن ُكنُت قُلُۡتُهۥ   قُوَل َما لَيَۡس لِي ِبحَق ٍ
َ
ۡن أ

َ
يَُكوُن لِٓي أ

ۡعلَُم َما فِي  َفَقۡد َعلِ 
َ
ۚۥْ َتۡعلَُم َما فِي َنۡفِسي َولَٓا أ ۡمَتُه

َُٰم ٱلُۡغُيوبِ  نَت َعله
َ
 ١١٦ َنۡفِسَكْۚ إِنهَك أ

117. Hindi ako nagsabi sa kanila maliban ng ipinag-utos Mo 

sa akin na: Sumamba kayo kay Allāh na Panginoon ko at 

Panginoon ninyo. Ako noon sa kanila ay isang saksi hanggat 

nananatili ako sa piling nila; ngunit noong kumuha Ka sa 

akin, Ikaw ay ang Mapagmasid sa kanila. Ikaw sa bawat 

bagay ay Saksi. 

َ َرب ِي   ِن ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
ۦٓ أ َمۡرتَنِي بِهِ

َ
ها َمآ أ َما قُلُۡت لَُهۡم إِل
ا  َوَربهُكۡمْۚ َوُكنُت َعلَيۡ  ا ُدۡمُت فِيِهۡمۖۡ فَلَمه ِهۡم َشِهيٗدا مه

  ِ
نَت عَلَىَٰ ُكل 

َ
نَت ٱلرهقِيَب َعلَۡيِهۡمْۚ َوأ

َ
ۡيتَنِي ُكنَت أ تََوفه

 ١١٧ َشۡيٖء َشِهيدٌ 

118. Kung magpaparusa Ka sa kanila, tunay na sila ay mga 

lingkod Mo; at kung magpapatawad Ka sa kanila, tunay na 

Ikaw ay ang Makapangyarihan, ang Marunong." 

نَت  
َ
ۡبُهۡم فَإِنهُهۡم ِعَباُدَكۖۡ َوِإن َتۡغفِۡر لَُهۡم فَإِنهَك أ ِ إِن ُتَعذ 

 ١١٨ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

119. Magsasabi si Allāh: "Ito ay Araw na magpapakinabang 

sa mga tapat ang katapatan nila. Ukol sa kanila ay mga 

hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog 

bilang mga nananatili sa mga ito magpakailanman." Nalugod 

si Allāh sa kanila at nalugod naman sila sa Kanya. Iyon ay 

ang pagkatamong sukdulan. 

َِٰدقِيَن  ُ َهََٰذا يَوُۡم يَنَفُع ٱلصه ِصۡدُقُهۡمْۚ لَُهۡم قَاَل ٱَّلله
بَٗداۖۡ  

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰت  َتجۡ َجنه
َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ  ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُهْۚ َذ  ١١٩ رهِضَي ٱَّلله

120. Sa kay Allāh ang paghahari sa mga langit at lupa at 

anumang nasa mga ito. Siya sa bawat bagay ay May-

kakayahan. 

  ِ
ْۚ وَُهَو عَلَىَٰ ُكل  ۡرِض َوَما فِيِهنه

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُملُۡك ٱلسه َّلِله

 ُۢ  ١٢٠ َشۡيٖء قَِديُر
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ang papuri ay ukol kay Allāh na lumikha ng mga langit at 

lupa, at gumawa sa mga kadiliman at liwanag. Pagkatapos 

ang mga tumangging sumampalataya sa Panginoon nila ay 

nagpapantay [sa iba]. 

 ِ ۡرَض وََجَعَل  ٱلۡحَۡمُد َّلِله
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه ٱل

هِذيَن َكَفُرواْ بَِرب ِِهۡم   ۖۡ ُثمه ٱل وَر لَُمَِٰت َوٱلنُّ ٱلظُّ
 ١ َيۡعِدلُونَ 

2. Siya ay ang lumikha sa inyo mula sa putik, pagkatapos 

nagpasya Siya ng isang taning. May isang taning na tinukoy 

sa ganang Kanya. Pagkatapos kayo ay nag-aalangan. 

َجل   
َ
َجلٗاۖۡ َوأ

َ
ِن ِطيٖن ُثمه قََضيَٰٓ أ هِذي َخلََقُكم م  ُهَو ٱل

نُتۡم َتۡمتَُرونَ 
َ
ۖۥۡ ُثمه أ ي ِعنَدهُ َسمًّ  ٢ مُّ

3. Siya ay si Allāh [ang Diyos] sa mga langit at sa lupa. 

Nakaaalam Siya sa lihim ninyo at kahayagan ninyo at 

nakaaalam Siya sa nakakamit ninyo. 

ُكۡم   ۡرِض َيۡعلَُم ِسره
َ
َِٰت َوفِي ٱلۡأ َمََٰو ُ فِي ٱلسه وَُهَو ٱَّلله
 ٣ وََجۡهَرُكۡم َويَۡعلَُم َما تَۡكِسُبونَ 

4. Walang pumupunta sa kanila na isang tanda mula sa mga 

tanda ng Panginoon nila malibang sila noon sa mga ito ay 

mga tagaayaw 

ها َكانُواْ َعۡنَها   ِۡن َءاَيَِٰت َرب ِِهۡم إِل ِۡن َءايَةٖ م  تِيِهم م 
ۡ
َوَما تَأ

 ٤ ُمۡعرِِضينَ 

5. sapagkat nagpasinungaling nga sila sa katotohanan noong 

dumating ito sa kanila kaya pupunta sa kanila ang mga balita 

ng dati nilang kinukutya. 

ُؤاْ   ۢنَبَٰٓ
َ
تِيِهۡم أ

ۡ
ا َجآَءُهۡم فََسۡوَف يَأ ِ لَمه بُواْ بِٱلۡحَق  َفَقۡد َكذه

 ٥ َما َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

6. Hindi ba nila napag-alaman kung ilan ang ipinahamak 

Namin, bago pa nila, na salinlahi na nagbigay-kapangyarihan 

Kami sa mga iyon sa lupa habang hindi Kami nagbigay-

kapangyarihan sa inyo? Nagsugo Kami sa langit sa ibabaw 

nila ng masaganang ulan at gumawa Kami sa mga ilog na 

dumadaloy mula sa ilalim nila, saka nagpahamak Kami sa 

kanila dahil sa mga pagkakasala nila at nagpasimula Kami, 

nang matapos nila, ng salinlahing iba. 

َُٰهۡم   نه كه ِن قَۡرٖن مه ۡهلَۡكَنا ِمن َقۡبلِِهم م 
َ
لَۡم يََرۡواْ َكۡم أ

َ
أ

َمآَء   ۡرَسلَۡنا ٱلسه
َ
ن لهُكۡم َوأ ِ ۡرِض َما لَۡم ُنَمك 

َ
فِي ٱلۡأ

رِي ِمن 
نَۡهََٰر َتجۡ

َ
ِۡدَراٗرا وََجَعلَۡنا ٱلۡأ َتحۡتِِهۡم  َعلَۡيِهم م 

نَا ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم قَۡرنًا  
ۡ
نَشأ

َ
ۡهلَۡكَنَُٰهم بُِذنُوبِِهۡم َوأ

َ
فَأ

 ٦ َءاَخرِينَ 

7. Kung sakaling nagbaba Kami sa iyo ng isang aklat na nasa 

isang kalatas saka humipo sila nito ng mga kamay nila ay 

talaga sanang nagsabi ang mga tumangging 

sumampalataya: "Walang iba ito kundi isang panggagaway 

na malinaw." 

يِۡديِهۡم  
َ
لَۡنا َعلَۡيَك كَِتَٰٗبا فِي قِۡرَطاٖس فَلََمُسوهُ بِأ َولَۡو نَزه

بِين   ها ِسۡحر  مُّ هِذيَن َكَفُرٓواْ إِۡن َهََٰذآ إِل  ٧ لََقاَل ٱل
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8. Nagsabi sila: "Bakit kasi walang pinababa sa kanya na 

isang anghel?" Kung sakaling nagpababa Kami sa kanya ng 

isang anghel ay talaga sanang napagpasyahan ang usapin, 

pagkatapos hindi sila palulugitan. 

نَزلَۡنا َملَٗكا لهُقِضَي  
َ
ۖۡ َولَۡو أ نزَِل َعلَۡيهِ َملَك 

ُ
َوَقالُواْ لَۡولَٓا أ

ۡمُر ُثمه لَا  
َ
 ٨ يُنَظُرونَ ٱلۡأ

9. Kung sakaling gumawa Kami sa kanya na isang anghel ay 

talaga sanang gumawa Kami sa kanya na isang lalaki at 

talaga sanang nagpalito Kami sa kanila ng ikinalilito nila. 

ا  َولَۡو َجَعلَۡنَُٰه َملَٗكا لهجََعلَۡنَُٰه رَُجلٗا  َولَلَبَۡسَنا َعلَۡيِهم مه
 ٩ يَلۡبُِسونَ 

10. Talaga ngang nangutya sa mga sugo bago mo pa kaya 

pumaligid sa mga nanuya kabilang sa kanila ang dati nilang 

kinukutya. 

هِذيَن   ِن َقۡبلَِك فََحاَق بِٱل َولََقِد ٱۡسُتۡهزَِئ بِرُُسٖل م 
ا كَ   ١٠ انُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ َسِخُرواْ ِمۡنُهم مه

11. Sabihin mo: "Humayo kayo sa lupain, pagkatapos 

tumingin kayo kung papaano naging ang kinahinatnan ng 

mga tagapasinungaling." 

َٰقَِبُة   ۡرِض ُثمه ٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع
َ
قُۡل ِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

بِينَ  ِ  ١١ ٱلُۡمَكذ 

12. Sabihin mo: "Kanino ang anumang nasa mga langit at 

mga lupa?" Sabihin mo: "Sa kay Allāh." Itinakda Niya sa sarili 

Niya ang awa. Talagang magtitipon nga Siya sa inyo tungo 

sa Araw ng Pagbangon, walang pag-aalinlangan hinggil dito. 

Ang mga nagpalugi sa mga sarili nila, sila ay hindi 

sumasampalataya. 

ِْۚ َكَتَب عَلَىَٰ   ه ِ ۡرِضِۖ قُل َّلل 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ا فِي ٱلسه قُل ل َِمن مه

ْۚ لََيۡجَمَعنهُكۡم إِلَيَٰ يَوِۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ لَا َرۡيَب   ۡحمََة َنۡفِسهِ ٱلره
نُفَسُهۡم َفُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ 

َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ  ١٢ فِيهِِۚ ٱل

13. Sa Kanya ang anumang nanahan sa gabi at maghapon. 

Siya ay ang Madinigin, ang Maalam. 
ِميُع   ِۚ وَُهَو ٱلسه َهارِ هۡيِل َوٱلنه ۞َولَُهۥ َما َسَكَن فِي ٱل

 ١٣ ٱلَۡعلِيمُ 

14. Sabihin mo: "Sa iba pa kay Allāh ba gagawa ako bilang 

katangkilik, na Tagapaglalang ng mga langit at lupa, at Siya 

ay nagpapakain at hindi pinakakain?" Sabihin mo: "Tunay na 

ako ay inutusan na maging una sa nagpasakop." Huwag ka 

ngang magiging kabilang sa mga tagapagtambal [kay Allāh]. 

 ِ َغيَۡر ٱَّلله
َ
ۡرِض  قُۡل أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ا فَاِطرِ ٱلسه خُِذ َولِي ٗ ته

َ
أ

َل   وه
َ
ُكوَن أ

َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
وَُهَو ُيۡطعُِم َولَا ُيۡطَعُمُۗ قُۡل إِن ِٓي أ

ۡسلََمۖۡ َولَا تَُكوَننه ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 
َ
 ١٤ َمۡن أ

15. Sabihin mo: "Tunay na ako ay nangangamba, kung 

sumuway ako sa Panginoon ko, sa pagdurusa sa isang Araw 

na sukdulan." 

َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرب ِي َعَذاَب يَۡوٍم  
َ
قُۡل إِن ِٓي أ

 ١٥ َعِظيمٖ 

16. Ang sinumang pinalihis palayo roon sa Araw na iyon ay 

naawa nga Siya rito. Iyon ay ang pagkatamong malinaw. 
ن يُۡصَرۡف َعۡنُه يَۡومَ  َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز  مه ۚۥْ َوَذ ئِٖذ َفَقۡد َرِحمَُه

 ١٦ ٱلُۡمبِينُ 
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17. Kung sumasaling sa iyo si Allāh ng isang kapinsalaan ay 

walang tagapawi para rito kundi Siya. Kung sumasaling Siya 

sa iyo ng isang kabutihan, Siya sa bawat bagay ay May-

kakayahan. 

ها ُهَوۖۡ َوِإن  َوِإن َيۡمَسسۡ  ۥٓ إِل ٖ فَلَا كَاِشَف لَُه ُ بُِضر  َك ٱَّلله
ِ َشۡيٖء قَِدير  

 ١٧ َيۡمَسۡسَك ِبخَيٖۡر َفُهَو عَلَىَٰ ُكل 

18. Siya ay ang Tagalupig sa ibabaw ng mga lingkod Niya at 

Siya ay ang Marunong, ang Mapagbatid. 
ِۚۦْ وَهُ   ١٨ َو ٱلۡحَِكيُم ٱلۡخَبِيرُ وَُهَو ٱلَۡقاهُِر فَۡوَق ِعَبادِه

19. Sabihin mo: "Aling bagay ang pinakamalaki sa 

pagsasaksi?" Sabihin mo: "Si Allāh ay saksi sa pagitan ko at 

ninyo. Ikinasi sa akin ang Qur’ān na ito upang magbabala 

ako sa inyo nito at sa sinumang naabot nito. Tunay na kayo 

ba ay talagang sumasaksi na may kasama kay Allāh na mga 

ibang diyos?" Sabihin mo: "Hindi ako sumasaksi." Sabihin 

mo: "Siya ay nag-iisang Diyos lamang at tunay na ako ay 

walang-kaugnayan sa anumang itinatambal ninyo." 

ۖۡ قُ  ۡكبَُر َشَهََٰدٗة
َ
يُّ َشۡيٍء أ

َ
ۖۡ َشِهيُدُۢ بَيۡنِي  قُۡل أ ُ ِل ٱَّلله

نِذَرُكم بِهِۦ َوَمنُۢ  
ُ
وِحَى إِلَيه َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاُن لِأ

ُ
َوبَۡيَنُكۡمْۚ َوأ

ِۚ قُل   ۡخَرىَٰ
ُ
ِ َءالَِهًة أ نه َمَع ٱَّلله

َ
ئِنهُكۡم لَتَۡشَهُدوَن أ

َ
بَلََغْۚ أ

ۡشَهُدْۚ قُۡل إِنهَما ُهَو إَِلَٰه  َوَِٰحد  َوِإنهنِي بَرِٓيء  
َ
هٓا أ ا  ل ِمه م 

 ١٩ تُۡشِرُكونَ 

20. Ang mga binigyan Namin ng Kasulatan ay nakakikilala sa 

kanya gaya ng pagkakilala nila sa mga anak nila. Ang mga 

nagpalugi sa mga sarili nila, sila ay hindi sumasampalataya. 

هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب  َيۡعرِفُونَُهۥ َكَما َيۡعرِفُوَن  ٱل
نُفَسُهۡم َفُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ 

َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ ۡبَنآَءُهُمۘ ٱل

َ
 ٢٠ أ

21. Sino pa ang higit na tagalabag sa katarungan kaysa sa 

sinumang gumawa-gawa laban kay Allāh ng isang 

kasinungalingan o nagpasinungaling sa mga tanda Niya? 

Tunay na hindi nagtatagumpay ang mga tagalabag sa 

katarungan. 

َب   ۡو َكذه
َ
ِ َكِذبًا أ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه

َ
َوَمۡن أ

َٰلُِمونَ  ۦْٓۚ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح ٱلظه  ٢١ أَـِبَيَٰتِهِ

22. Sa araw na kakalap Kami sa kanila sa kalahatan, 

pagkatapos magsasabi Kami sa mga nagtambal: "Nasaan 

ang mga itinambal ninyo na dati ninyong inaakala?" 

ۡيَن  
َ
ۡشَرُكٓواْ أ

َ
هِذيَن أ َويَۡوَم َنحُۡشُرُهۡم َجمِيٗعا ُثمه َنُقوُل لِل

هِذيَن ُكنُتۡم تَزُۡعُمونَ   ٢٢ ُشَرَكآؤُُكُم ٱل

23. Pagkatapos walang [tugon sa] pagsusulit sa kanila kundi 

na nagsabi sila: "Sumpa man kay Allāh na Panginoon Namin, 

kami noon ay hindi mga tagapagtambal." 

ِ َرب َِنا َما ُكنها   ن قَالُواْ َوٱَّلله
َ
هٓا أ ُثمه لَۡم تَُكن فِۡتنَُتُهۡم إِل

 ٢٣ ُمۡشِركِينَ 

24. Tumingin ka kung papaanong nagsinungaling sila laban 

sa mga sarili nila at nawala sa kanila ang dati nilang 

ginagawa-gawa. 

ا َكانُواْ   نُفِسِهۡمْۚ وََضله َعۡنُهم مه
َ
ٱنُظۡر َكۡيَف َكَذبُواْ عَلَىَٰٓ أ

 ٢٤ َيۡفتَُرونَ 
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25. Kabilang sa kanila ang nakikinig sa iyo ngunit naglagay 

Kami sa mga puso nila ng mga panakip sa pag-unawa nila 

nito at sa mga tainga nila ng pagkabingi. Kung makikita nila 

ang bawat tanda ay hindi sila sasampalataya rito. Hanggang 

sa kapag dumating sila sa iyo, makikipagtalo sila sa iyo. 

Magsasabi ang mga tumangging sumampalataya: "Walang 

iba ito kundi mga alamat ng mga sinauna." 

ِكنهًة  
َ
ن يَۡسَتِمُع إِلَۡيَكۖۡ وََجَعلَۡنا عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم أ َوِمۡنُهم مه

ها   ن َيۡفَقُهوُه َوفِٓي َءاَذانِِهۡم َوۡقٗراْۚ َوِإن يََرۡواْ ُكله َءايَةٖ ل
َ
أ

هِذيَن  يُۡؤِمُنواْ بَِهاۖۡ َحتهيَٰٓ إَِذا َجآُءوكَ   يَُجَِٰدلُونََك َيُقوُل ٱل
لِينَ  وه

َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
هٓا أ  ٢٥ َكَفُرٓواْ إِۡن َهََٰذآ إِل

26. Sila ay sumasaway laban sa kanya at lumalayo sa kanya. 

Hindi sila nagpapahamak kundi sa mga sarili nila ngunit hindi 

nila nararamdaman. 

هٓا  وَُهۡم  َيۡنَهۡوَن َعۡنُه َويَۡنـ َۡوَن َعۡنُهۖۡ َوِإن ُيۡهلُِكوَن إِل
نُفَسُهۡم َوَما يَۡشُعُرونَ 

َ
 ٢٦ أ

27. Kung sakaling makakikita ka kapag patitigilin sila sa 

ibabaw ng Apoy saka magsasabi sila: "O kung sana kami ay 

pababalikin at [upang] hindi magpasinungaling sa mga tanda 

ng Panginoon Natin at maging kabilang sa mga 

mananampalataya!" 

ارِ َفَقالُواْ َيَٰلَۡيتََنا نَُردُّ َولَا   َولَۡو تََرىَٰٓ إِۡذ ُوقُِفواْ عَلَى ٱلنه
َب أَـِبَيَِٰت َرب َِنا َونَُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  ِ  ٢٧ نَُكذ 

28. Bagkus lumitaw sa kanila ang dati nilang ikinukubli bago 

pa nito. Kung sakaling isinauli sila ay talaga sanang 

nanumbalik sila sa isinaway sa kanila. Tunay na sila ay 

talagang mga sinungaling. 

ۖۡ َولَۡو ُردُّواْ لََعاُدواْ   ا َكانُواْ ُيخُۡفوَن ِمن َقۡبُل بَۡل بََدا لَُهم مه
َِٰذبُونَ لَِما   ٢٨ ُنُهواْ َعۡنُه َوِإنهُهۡم لََك

29. Nagsabi sila: "Walang iba ito kundi ang buhay namin sa 

Mundo, at kami ay hindi mga bubuhayin." 
ۡنَيا َوَما َنحُۡن   ها َحَياُتَنا ٱلدُّ َوَقالُٓواْ إِۡن ِهَى إِل

 ٢٩ بَِمۡبُعوثِينَ 

30. Kung sakaling nakakikita ka kapag pinatayo sila sa 

Panginoon mo ay magsasabi Siya: "Hindi ba ito ang totoo?" 

Magsasabi sila: "Opo, sumpa man sa Panginoon namin." 

Magsasabi Siya: "Kaya lasapin ninyo ang pagdurusa dahil 

kayo noon ay tumatangging sumampalataya." 

ِۚ  َولَۡو تَرَ  ِ لَيَۡس َهََٰذا بِٱلۡحَق 
َ
ىَٰٓ إِۡذ ُوقُِفواْ عَلَىَٰ َرب ِِهۡمْۚ قَاَل أ

قَالُواْ بَلَىَٰ َوَرب َِناْۚ قَاَل فَُذوقُواْ ٱلَۡعَذاَب بَِما ُكنُتۡم  
 ٣٠ تَۡكُفُرونَ 

31. Nalugi nga ang mga nagpasinungaling sa pakikipagkita 

kay Allāh, na hanggang sa nang dumating sa kanila ang 

Huling Sandali nang biglaan ay magsasabi sila: "O 

panghihinayang namin dahil sa nagpabaya tayo kaugnay 

rito," habang sila ay nagdadala ng mga pasanin nila sa mga 

likod nila. Pansinin, kay sagwa ang pinapasan nila! 

ِۖۡ َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَءۡتُهُم  قَۡد َخِسَر  بُواْ بِلَِقآِء ٱَّلله هِذيَن َكذه ٱل
اَعُة َبۡغَتٗة قَالُواْ َيََٰحۡسَرَتَنا عَلَىَٰ َما فَرهۡطَنا فِيَها وَُهۡم   ٱلسه

لَا َسآَء َما يَزُِرونَ 
َ
ۡوَزارَُهۡم عَلَىَٰ ُظُهورِهِۡمْۚ أ

َ
 ٣١ َيحِۡملُوَن أ

32. Walang iba ang buhay na pangmundo kundi isang 

paglalaro at isang paglilibang; ngunit talagang ang tahanan 

sa Kabilang-buhay ay higit na mabuti para sa mga 

nangingilag magkasala. Kaya hindi ba kayo nakapag-

uunawa? 

اُر ٱٓأۡل ۖۡ َولَلده ها لَعِب  َولَۡهو  ۡنَيآ إِل ُة ٱلدُّ ِخَرةُ َخيۡر   َوَما ٱلۡحََيوَٰ
فَلَا َتۡعقِلُونَ 

َ
هِذيَن َيتهُقوَنْۚ أ  ٣٢ ل ِل
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33. Nalalaman nga Namin na tunay na talagang 

nagpapalungkot sa iyo ang sinasabi nila ngunit tunay na sila 

ay hindi nagpapasinungaling sa iyo subalit ang mga 

tagalabag sa katarungan ay sa mga tanda ni Allāh 

nagkakaila. 

هِذي َيُقولُوَنۖۡ فَإِنهُهۡم لَا   قَۡد َنۡعلَُم إِنهُهۥ لََيۡحُزنَُك ٱل
  ِ َٰلِِميَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله بُونََك َوَلَِٰكنه ٱلظه ِ يَُكذ 

 ٣٣ َيجَۡحُدونَ 

34. Talaga ngang may pinasinungalingan na mga sugo bago 

mo pa ngunit nagtiis sila sa anumang ipinasinungaling sa 

kanila at ipinaminsala sa kanila hanggang sa pumunta sa 

kanila ang pag-aadya Namin. Walang tagapalit sa mga salita 

ni Allāh. Talaga ngang may dumating sa iyo na balita ng mga 

isinugo. 

ِن َقۡبلَِك فَ  بَۡت رُُسل  م  ِ بُواْ  َولََقۡد ُكذ  ِ َصبَُرواْ عَلَىَٰ َما ُكذ 
  ِْۚ َل لِكَلَِمَِٰت ٱَّلله ِ ْۚ َولَا ُمَبد  َُٰهۡم نَۡصُرنَا تَى

َ
وُذواْ َحتهيَٰٓ أ

ُ
َوأ

 ٣٤ َولََقۡد َجآَءَك ِمن نهَبإِْي ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

35. Kung nangyaring bumigat sa iyo ang pag-ayaw nila saka 

kung nakaya mo na maghanap ng isang lagusan sa lupa o 

isang hagdan sa langit para magdala ka sa kanila ng isang 

tanda, [gawin mo]. Kung sakaling niloob ni Allāh ay talaga 

sanang tinipon Niya sila sa patnubay, kaya huwag ka ngang 

magiging kabilang sa mga mangmang. 

ن   َوِإن َكاَن َكبَُر َعلَۡيَك 
َ
إِۡعَراُضُهۡم فَإِِن ٱۡسَتَطۡعَت أ

تَِيُهم  
ۡ
َمآِء َفَتأ ۡو ُسلهٗما فِي ٱلسه

َ
ۡرِض أ

َ
تَبَۡتِغَى َنَفٗقا فِي ٱلۡأ

ِۚ فَلَا تَُكوَننه   ُ لَجََمَعُهۡم عَلَى ٱلُۡهَدىَٰ أَـِبيَةِٖۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله
 ٣٥ ِمَن ٱلَۡجَِٰهلِينَ 

36. Tumutugon lamang ang mga nakaririnig. Ang mga patay 

ay bubuhayin ni Allāh, pagkatapos tungo sa Kanya sila 

pababalikin. 

هِذيَن يَۡسَمُعوَنۘ َوٱلَۡمۡوتَيَٰ َيۡبَعُثُهُم   ۞إِنهَما يَۡسَتِجيُب ٱل
ُ ُثمه إِلَۡيهِ يُرَۡجُعونَ   ٣٦ ٱَّلله

37. Nagsabi sila: "Bakit kasi walang ibinaba sa kanya na 

isang tanda mula sa Panginoon niya?" Sabihin mo: "Tunay 

na si Allāh ay nakakakaya na magbaba ng isang tanda 

subalit ang higit na marami sa kanila ay hindi nakaaalam." 

َ قَادٌِر   ب ِهۚۦِْ قُۡل إِنه ٱَّلله ِن ره َِل َعلَۡيهِ َءايَة  م  َوَقالُواْ لَۡولَا نُز 
ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ عَ 

َ
َِل َءايَٗة َوَلَِٰكنه أ ن ُينَز 

َ
 ٣٧ لَىَٰٓ أ

38. Walang anumang gumagalaw na nilalang sa lupa ni ibong 

lumilipad sa pamamagitan ng mga pakpak nito malibang mga 

kalipunang mga tulad ninyo. Wala Kaming pinabayaan sa 

Aklat na anumang bagay. Pagkatapos tungo sa Panginoon 

nila kakalapin sila. 

هٓا   ۡرِض َولَا َطَٰٓئِرٖ يَِطيُر ِبجََناَحۡيهِ إِل
َ
َوَما ِمن َدآبهةٖ فِي ٱلۡأ

ِۚ ُثمه إِلَيَٰ   ا فَرهۡطَنا فِي ٱلِۡكَتَِٰب ِمن َشۡيٖء ۡمَثالُُكمِۚ مه
َ
َمٌم أ

ُ
أ

 ٣٨ َرب ِِهۡم ُيحَۡشُرونَ 

39. Ang mga nagpasinungaling sa mga tanda Namin ay mga 

bingi at mga pipi na nasa mga kadiliman. Ang sinumang 

loloobin ni Allāh ay magliligaw Siya rito at ang sinumang 

loloobin Niya ay maglalagay Siya rito sa isang landasing 

tuwid. 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا ُص  هِذيَن َكذه لَُمَِٰتِۗ َمن  َوٱل م   َوبُۡكم  فِي ٱلظُّ
 َيجَۡعلُۡه عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط  

ۡ
ُ يُۡضلِلُۡه َوَمن يََشأ يََشإِ ٱَّلله

ۡسَتقِيمٖ   ٣٩ مُّ
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40. Sabihin mo: "Naisaalang-alang ba sa inyo kung pumunta 

sa inyo ang pagdurusa mula kay Allāh o pumunta sa inyo ang 

Huling Sandali? Sa iba pa kay Allāh ba kayo dadalangin kung 

kayo ay mga tapat?" 

َتۡتُكُم  
َ
ۡو أ

َ
ِ أ َُٰكۡم َعَذاُب ٱَّلله تَى

َ
َرَءۡيَتُكۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

ِ تَۡدُعوَن إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ  َغيَۡر ٱَّلله
َ
اَعُة أ  ٤٠ ٱلسه

41. Bagkus sa Kanya kayo dadalangin saka papawi Siya sa 

idinadalangin ninyo sa Kanya kung niloob Niya at 

kakalimutan ninyo ang itinatambal ninyo. 

بَۡل إِيهاهُ تَۡدُعوَن َفَيۡكِشُف َما تَۡدُعوَن إِلَۡيهِ إِن َشآَء  
 ٤١ َوتَنَسۡوَن َما تُۡشِرُكونَ 

42. Talaga ngang nagsugo Kami sa mga kalipunan bago mo 

pa saka nagpataw Kami sa kanila ng kadahupan at 

kariwaraan, nang sa gayon sila ay magpapakumbaba. 

َسآِء  
ۡ
َخۡذَنَُٰهم بِٱلَۡبأ

َ
ِن َقۡبلَِك فَأ َمٖم م 

ُ
ۡرَسلَۡنآ إِلَيَٰٓ أ

َ
َولََقۡد أ

آِء لََعلهُهۡم َيَتَضرهُعونَ  ره  ٤٢ َوٱلضه

43. Ngunit bakit kasi hindi – noong dumating sa kanila ang 

parusa Namin – sila nagpakumbaba? Subalit tumigas ang 

mga puso nila at ipinang-akit sa kanila ng demonyo ang dati 

nilang ginagawa. 

ُسَنا تََضرهُعواْ َوَلَِٰكن قََسۡت  
ۡ
فَلَۡولَٓا إِۡذ َجآَءُهم بَأ

ۡيَطَٰ   ٤٣ ُن َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ قُلُوبُُهۡم َوَزيهَن لَُهُم ٱلشه

44. Kaya noong lumimot sila sa ipinaalaala sa kanila, 

nagbukas Kami sa kanila ng mga pinto ng bawat bagay, na 

hanggang sa nang natuwa sila sa ibinigay sa kanila ay 

dumaklot Kami sa kanila nang biglaan kaya biglang sila ay 

mga nalulumbay. 

  ِ
ََٰب ُكل  بَۡو

َ
ُِرواْ بِهِۦ َفَتۡحَنا َعلَۡيِهۡم أ ا نَُسواْ َما ُذك  فَلَمه

َخۡذَنَُٰهم َبۡغَتٗة فَإَِذا  
َ
وتُٓواْ أ

ُ
َشۡيٍء َحتهيَٰٓ إَِذا فَرُِحواْ بَِمآ أ

ۡبلُِسونَ   ٤٤ ُهم مُّ

45. Kaya pinutol ang kahuli-hulihan sa mga taong lumalabag 

sa katarungan. Ang papuri ay ukol kay Allāh, ang Panginoon 

ng mga nilalang. 

  ِ ِ َرب  ْْۚ َوٱلۡحَۡمُد َّلِله هِذيَن َظلَُموا َفُقِطَع َدابُِر ٱلَۡقوِۡم ٱل
 ٤٥ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

46. Sabihin mo: "Nagsaalang-alang ba kayo kung kumuha si 

Allāh sa pandinig ninyo at mga paningin ninyo at nagpinid 

Siya sa mga puso ninyo, sinong diyos na iba pa kay Allāh 

ang magdudulot sa inyo nito?" Tumingin ka kung papaano 

Kaming nagsasarisari ng mga tanda, pagkatapos sila ay 

lumilihis. 

ُ َسمۡ  َخَذ ٱَّلله
َ
َرَءۡيُتۡم إِۡن أ

َ
بَۡصََٰرُكۡم وََخَتَم  قُۡل أ

َ
َعُكۡم َوأ

تِيُكم بِهِِۗ ٱنُظۡر  
ۡ
ِ يَأ ٌَٰه َغيُۡر ٱَّلله ۡن إَِل عَلَىَٰ قُلُوبُِكم مه

ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت ُثمه ُهۡم يَۡصِدفُونَ   ٤٦ َكۡيَف نَُصر 

47. Sabihin mo: "Naisaalang-alang ba sa inyo kung pumunta 

sa inyo ang pagdurusa mula kay Allāh nang biglaan o 

lantaran? [May] ipinahahamak pa kaya kundi ang mga taong 

tagalabag sa katarungan?" 

ۡو َجۡهَرًة  
َ
ِ َبۡغَتًة أ َُٰكۡم َعَذاُب ٱَّلله تَى

َ
َرَءۡيَتُكۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

َٰلُِمونَ  ها ٱلَۡقۡوُم ٱلظه  ٤٧ َهۡل ُيۡهلَُك إِل

48. Hindi Kami nagsusugo ng mga isinugo kundi bilang mga 

tagapagbalita ng nakagagalak at mga tagapagbabala. Kaya 

ang sinumang sumampalataya at nagsaayos ay walang 

pangamba sa kanila ni sila ay malulungkot. 

ِريَن َوُمنِذرِيَنۖۡ َفَمۡن   ِ ها ُمبَش  َوَما نُۡرِسُل ٱلُۡمۡرَسلِيَن إِل
ۡصلََح فَلَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ َءاَمَن 

َ
 ٤٨ َوأ
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49. Ang mga nagpasinungaling sa mga tanda Namin ay 

sasaling sa kanila ang pagdurusa dahil sa dati silang 

nagpapakasuwail. 

ُهُم ٱلَۡعَذاُب بَِما َكانُ  بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َيَمسُّ هِذيَن َكذه واْ  َوٱل
 ٤٩ َيۡفُسُقونَ 

50. Sabihin mo: "Hindi ako nagsasabi sa inyo na taglay ko 

ang mga imbakan ni Allāh. Hindi ako nakaaalam sa Lingid. 

Hindi ako nagsasabi sa inyo na tunay na ako ay isang 

anghel. Hindi ako sumusunod maliban sa ikinakasi sa akin." 

Sabihin mo: "Nagkakapantay kaya ang bulag at ang 

nakakikita? Hindi ba kayo nag-iisip-isip?" 

ۡعلَُم  
َ
ِ َولَٓا أ قُوُل لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن ٱَّلله

َ
هٓا أ قُل ل

ها َما   تهبُِع إِل
َ
قُوُل لَُكۡم إِن ِي َملٌَكۖۡ إِۡن أ

َ
ٱلَۡغۡيَب َولَٓا أ

ْۚ قُۡل َهۡل يَۡستَ  فَلَا  يُوَحىَٰٓ إِلَيه
َ
ۡعَميَٰ َوٱلَۡبِصيُرْۚ أ

َ
وِي ٱلۡأ

ُرونَ   ٥٠ َتَتَفكه

51. Magbabala ka nito sa mga nangangamba na kalapin sila 

tungo sa Panginoon nila – walang ukol sa kanila bukod pa sa 

Kanya na anumang katangkilik ni mapagpamagitan – nang 

sa gayon sila ay mangingilag magkasala. 

ن ُيحَۡشُرٓواْ إِلَيَٰ َرب ِِهۡم لَيَۡس  
َ
هِذيَن َيخَافُوَن أ نِذۡر بِهِ ٱل

َ
َوأ

ِن ُدونِهِۦ َولِي   َولَا َشفِيع  لهَعلهُهۡم َيتهُقونَ   ٥١ لَُهم م 

52. Huwag kang magtaboy sa mga dumadalangin sa 

Panginoon nila sa umaga at dapit-hapon, na nagnanais [ng 

ikalulugod] ng mukha Niya. Walang kailangan sa iyo na 

pagtutuos sa kanila sa anuman at walang pagtutuos sa iyo 

na kailangan sa kanila sa anuman, para magtaboy ka sa 

kanila para ikaw ay maging kabilang sa mga tagalabag sa 

katarungan. 

هِذيَن يَۡدُعوَن َربهُهم بِٱلَۡغَدوَٰةِ َوٱلَۡعِشي ِ  َولَا َتۡطُردِ  ٱل
ِن َشۡيٖء   ۖۥۡ َما َعلَۡيَك ِمۡن ِحَسابِِهم م  يُرِيُدوَن وَۡجَهُه

ِن َشۡيٖء َفَتۡطُرَدُهۡم   َوَما ِمۡن ِحَسابَِك َعلَۡيِهم م 
َٰلِِمينَ   ٥٢ َفَتُكوَن ِمَن ٱلظه

53. Gayon Kami tumukso sa ilan sa kanila sa pamamagitan 

ng iba pa upang magsabi sila: "Ang mga ito ba ay 

nagmagandang-loob si Allāh sa kanila sa gitna namin?" Hindi 

ba si Allāh ay higit na maalam sa mga tagapagpasalamat? 

ُؤلَآِء َمنه   َهَٰٓ
َ
َوَكَذَٰلَِك َفَتنها َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض ل َِيُقولُٓواْ أ

 ُ ۡعلََم  ٱَّلله
َ
ُ بِأ لَيَۡس ٱَّلله

َ
ُۗ أ ِنُۢ بَيۡنَِنآ  َعلَۡيِهم م 

َِٰكرِينَ   ٥٣ بِٱلشه

54. Kapag dumating sa iyo ang mga sumasampalataya sa 

mga tanda Namin ay sabihin mo: "Kapayapaan ay 

sumainyo." Nagtakda ang Panginoon ninyo sa sarili Niya ng 

pagkaawa: na ang sinumang gumawa kabilang sa inyo ng 

kasagwaan dahil sa kamangmangan, pagkatapos nagbalik-

loob nang matapos nito at nagsaayos, tunay na Siya ay 

Mapagpatawad, Maawain. 

هِذيَن يُۡؤِمُنوَن أَـِبَيَٰتَِنا َفُقۡل َسَلٌَٰم   َوِإَذا َجآَءَك ٱل
نهُهۥ َمۡن  َعلَۡيُكۡمۖۡ َكَتَب رَ 

َ
ۡحمََة أ بُُّكۡم عَلَىَٰ َنۡفِسهِ ٱلره

ُۢا ِبجََهَٰلَةٖ ُثمه تَاَب ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ   َعِمَل ِمنُكۡم ُسوَٓء
نهُهۥ َغُفور  رهِحيم  

َ
ۡصلََح فَأ

َ
 ٥٤ َوأ

55. Gayon Kami nagdedetalye ng mga tanda at upang 

mapaglinawan ang landas ng mga salarin. 
ُل ٱٓأۡلَيَِٰت َولِتَۡستَبِيَن َسبِيُل َوَكَذَٰلَِك  ِ  ُنَفص 

 ٥٥ ٱلُۡمۡجرِِمينَ 
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56. Sabihin mo: "Tunay na ako ay sinaway na sumamba sa 

mga dinadalanginan ninyo bukod pa kay Allāh." Sabihin mo: 

"Hindi ako sumusunod sa mga pithaya ninyo; naligaw nga 

sana ako samakatuwid at hindi sana ako kabilang sa mga 

napapatnubayan." 

  ِْۚ هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ۡعُبَد ٱل
َ
ۡن أ

َ
قُۡل إِن ِي نُِهيُت أ

نَا۠ ِمَن  
َ
ۡهَوآَءُكۡم قَۡد َضلَلُۡت إِٗذا َوَمآ أ

َ
تهبُِع أ

َ
هٓا أ قُل ل

 ٥٦ ٱلُۡمۡهَتِدينَ 

57. Sabihin mo: "Tunay na ako ay nasa isang malinaw na 

patunay mula sa Panginoon ko at nagpasinungaling kayo rito. 

Hindi nasa ganang akin ang minamadali ninyo. Ang 

paghahatol ay ukol kay Allāh lamang. Isinasalaysay Niya ang 

katotohanan at Siya ay ang pinakamainam sa mga 

tagabukod." 

ۡبُتم بِهۚۦِْ َما ِعنِدي َما  قُۡل إِن ِي عَ  ب ِي َوَكذه ِن ره لَىَٰ بَي َِنةٖ م 
ۖۡ وَُهَو   ِۖۡ َيُقصُّ ٱلۡحَقه ها َّلِله ۦْٓۚ إِِن ٱلۡحُۡكُم إِل تَۡسَتۡعِجلُوَن بِهِ

 ٥٧ َخيُۡر ٱلَۡفَِٰصلِينَ 

58. Sabihin mo: "Kung sakaling nasa ganang akin ang 

minamadali ninyo ay talaga sanang napagpasyahan ang 

usapin sa pagitan ko at ninyo. Si Allāh ay higit na maalam sa 

mga tagalabag sa katarungan." 

ۡمُر  
َ
نه ِعنِدي َما تَۡسَتۡعِجلُوَن بِهِۦ لَُقِضَي ٱلۡأ

َ
هۡو أ قُل ل

َٰلِِمينَ  ۡعلَُم بِٱلظه
َ
ُ أ  ٥٨ بَيۡنِي َوبَۡيَنُكۡمُۗ َوٱَّلله

59. Taglay Niya ang mga susi ng Lingid; walang nakaaalam 

sa mga iyon kundi Siya. Nalalaman Niya ang anumang nasa 

katihan at dagat. Walang nalalaglag na anumang dahon 

malibang nalalaman Niya ito. Walang butil sa mga kadiliman 

ng lupa at walang mahalumigmig ni tuyot malibang nasa 

isang aklat na malinaw. 

ها ُهَوْۚ َويَۡعلَُم َما   ۞وَِعنَدهُۥ َمَفاتُِح ٱلَۡغۡيِب لَا َيۡعلَُمَهآ إِل
ها َيۡعلَُمَها َولَا   ِ َوٱلَۡبۡحرِِۚ َوَما تَۡسُقُط ِمن َوَرقٍَة إِل فِي ٱلۡبَر 
ها فِي   ۡرِض َولَا َرۡطٖب َولَا يَابٍِس إِل

َ
َحبهةٖ فِي ُظلَُمَِٰت ٱلۡأ

بِينٖ كِ   ٥٩ َتَٰٖب مُّ

60. Siya ay ang bumabawi sa inyo sa gabi at nakaaalam sa 

nagawa ninyo sa maghapon. Pagkatapos bumubuhay Siya 

sa inyo roon upang makatapos ng isang taning na tinukoy. 

Pagkatapos tungo sa Kanya ang babalikan ninyo. 

Pagkatapos magbabalita Siya sa inyo hinggil sa dati ninyong 

ginagawa. 

هۡيِل َويَۡعلَُم َما َجرَۡحُتم   َُٰكم بِٱل هِذي َيَتَوفهى وَُهَو ٱل
يِۖ ُثمه   َسم ٗ َجل  مُّ

َ
َهارِ ُثمه َيۡبَعُثُكۡم فِيهِ لُِيۡقَضيَٰٓ أ بِٱلنه

 ٦٠ ۡعَملُونَ إِلَۡيهِ َمرِۡجُعُكۡم ُثمه يُنَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم تَ 

61. Siya ay ang Tagalupig sa ibabaw ng mga lingkod Niya. 

Nagsusugo Siya sa inyo ng mga tagapag-ingat hanggang sa 

kapag dumating sa isa sa inyo ang kamatayan, babawiin ito 

ng mga sugo Namin, at sila ay hindi nagpapabaya. 

َق ِعَبادِهۖۦِۡ َويُۡرِسُل َعلَۡيُكۡم َحَفَظًة  وَُهَو ٱلَۡقاهُِر فَوۡ 
ۡتُه رُُسلَُنا وَُهۡم لَا   َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت تََوفه

َ
َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَء أ

 ٦١ ُيَفر ُِطونَ 

62. Pagkatapos isasauli sila kay Allāh, ang Tagatangkilik 

nilang totoo. Pansinin, ukol sa Kanya ang paghahatol, at Siya 

ay ang pinakamabilis sa mga tagatuos. 

لَا لَُه ٱلۡحُۡكُم وَُهَو  
َ
ِۚ أ ِ َُٰهُم ٱلۡحَق  ِ َمۡولَى ٓواْ إِلَي ٱَّلله ُثمه ُردُّ

ۡسَرُع ٱلَۡحَِٰسبِينَ 
َ
 ٦٢ أ
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63. Sabihin mo: "Sino ang magliligtas sa inyo mula sa mga 

kadiliman ng katihan at dagat, na dumadalangin kayo sa 

Kanya dala ng pagpapakumbaba at palihim, [na nagsasabi]: 

"Talagang kung paliligtasin Niya kami mula rito, talagang 

kami nga ay magiging kabilang sa mga tagapagpasalamat." 

ِ َوٱلَۡبۡحرِ تَۡدُعونَُهۥ   ِن ُظلَُمَِٰت ٱلۡبَر  يُكم م  ِ قُۡل َمن ُيَنج 
عٗ  ََٰنا ِمۡن َهَِٰذهِۦ لََنُكوَننه ِمَن  تََضرُّ نجَى

َ
ا وَُخۡفَيٗة لهئِۡن أ

َِٰكرِينَ   ٦٣ ٱلشه

64. Sabihin mo: "Si Allāh ay magliligtas sa inyo mula roon at 

mula sa bawat dalamhati, pagkatapos kayo ay nagtatambal." 
ِ َكۡرٖب ثُ 

ِۡنَها َوِمن كُل  يُكم م  ِ ُ ُيَنج  نُتۡم  قُِل ٱَّلله
َ
مه أ

 ٦٤ تُۡشِرُكونَ 

65. Sabihin mo: "Siya ay ang Nakakakaya na magpadala sa 

inyo ng isang pagdurusa mula sa ibabaw ninyo o mula sa 

ilalim ng mga paa ninyo, o na magpalito sa inyo [para 

maging] mga pangkatin at magpalasap sa ilan sa inyo ng 

kabangisan ng iba pa." Tumingin ka kung papaano Kaming 

nagsasarisari ng mga tanda, nang sa gayon sila ay 

makauunawa. 

ِن   ن َيۡبَعَث َعلَۡيُكۡم َعَذاٗبا م 
َ
قُۡل ُهَو ٱلَۡقادُِر عَلَىَٰٓ أ

ۡو يَلۡبَِسُكۡم ِشَيٗعا 
َ
رُۡجلُِكۡم أ

َ
ۡو ِمن َتحِۡت أ

َ
فَۡوقُِكۡم أ

ُِف   َس َبۡعٍضِۗ ٱنُظۡر َكۡيَف نَُصر 
ۡ
َويُِذيَق َبۡعَضُكم بَأ

 ٦٥ ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُهۡم َيۡفَقُهونَ 

66. Nagpasinungaling dito ang mga tao mo gayong ito ay ang 

katotohanan. Sabihin mo: "Hindi ako sa inyo isang 

pinananaligan." 

َب بِهِۦ قَۡوُمَك وَُهَو ٱ  هۡسُت َعلَۡيُكم  َوَكذه ْۚ قُل ل لۡحَقُّ
 ٦٦ بَِوكِيلٖ 

67. Para sa bawat balita ay isang tinitigilan, at malalaman 

ninyo. 
ْۚ وََسۡوَف َتۡعلَُمونَ  ۡسَتَقر   ِ َنَبإٖ مُّ

 ٦٧ ل ِكُل 

68. Kapag nakakita ka sa mga tumatalakay [sa pagpapabula] 

sa mga talata Namin ay umayaw ka sa kanila hanggang sa 

tumalakay sila sa isang pag-uusap na iba roon. Kung 

magpapalimot nga sa iyo ang demonyo ay huwag kang 

manatili, matapos ng pagkaalaala, kasama sa mga taong 

tagalabag sa katarungan. 

هِذيَن َيخُوُضوَن فِٓي َءاَيَٰتِ  يَۡت ٱل
َ
ۡعرِۡض َعۡنُهۡم  َوِإَذا َرأ

َ
َنا فَأ

ا يُنِسيَنهَك   ِۚۦْ َوِإمه َحتهيَٰ َيخُوُضواْ فِي َحِديٍث َغيۡرِه
ِۡكَرىَٰ َمَع ٱلَۡقۡوِم   ۡيَطَُٰن فَلَا َتۡقُعۡد َبۡعَد ٱلذ  ٱلشه

َٰلِِمينَ   ٦٨ ٱلظه

69. Walang kailangan sa mga nangingilag magkasala na 

pagtutuos sa mga ito sa anuman subalit bilang paalaala, 

nang sa gayon sila ay mangingilag magkasala. 

ِن َشۡيٖء   هِذيَن َيتهُقوَن ِمۡن ِحَسابِِهم م  َوَما عَلَى ٱل
 ٦٩ َوَلَِٰكن ذِۡكَرىَٰ لََعلهُهۡم َيتهُقونَ 
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70. Hayaan mo ang mga gumawa sa relihiyon nila bilang laro 

at paglilibang at luminlang sa kanila ang buhay na 

pangmundo. Magpaalaala ka nito na baka may 

mapariwarang isang kaluluwa dahil sa nakamit niya, na 

walang ukol sa kanya bukod pa kay Allāh na anumang 

katangkilik ni mapagpamagitan. Kahit tubusin niya ng bawat 

pantubos ay hindi iyon kukunin mula sa kanya. Ang mga iyon 

ay ang mga napariwara dahil sa nakamit nila. Para sa kanila 

ay isang inumin mula sa nakapapasong tubig at isang 

pagdurusang masakit dahil dati silang tumatangging 

sumampalataya. 

خَُذواْ دِيَنُهۡم لَعِ  هِذيَن ٱته ُة  َوَذرِ ٱل ۡتُهُم ٱلۡحََيوَٰ ٗبا َولَۡهٗوا وََغره
ن تُبَۡسَل َنۡفُسُۢ بَِما َكَسَبۡت لَيَۡس  

َ
ۦٓ أ ِۡر بِهِ ۡنَياْۚ َوَذك  ٱلدُّ

ِ َولِي   َولَا َشفِيع  َوِإن َتۡعِدۡل ُكله َعۡدٖل   لََها ِمن ُدوِن ٱَّلله
بِۡسلُواْ بَِما َكسَ 

ُ
هِذيَن أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
ُۗ أ ها يُۡؤَخۡذ ِمۡنَهآ ْۖۡ لَُهۡم  ل ُبوا

ُۢ بَِما َكانُواْ   لِيُم
َ
ِۡن َحمِيٖم وََعَذاٌب أ َشَراب  م 

 ٧٠ يَۡكُفُرونَ 

71. Sabihin mo: "Dadalangin ba kami sa bukod pa kay Allāh, 

na hindi nakapagpapakinabang sa amin at hindi 

nakapipinsala sa amin? Panunumbalikin kami sa [dinaanan 

ng] mga sakong namin matapos noong pumatnubay sa amin 

si Allāh, gaya ng hinalina ng mga demonyo sa lupa na litung-

lito habang mayroon siyang mga kasamahang nag-aanyaya 

sa kanya tungo sa patnubay, [na nagsasabi]: Pumunta ka sa 

amin." Sabihin mo: "Tunay na ang patnubay ni Allāh ay ang 

patnubay. Inutusan tayo upang magpasakop tayo sa 

Panginoon ng mga nilalang, 

نَا   ِ َما لَا يَنَفُعَنا َولَا يَُضرُّ نَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله
َ
قُۡل أ

هِذي   ُ َكٱل ََٰنا ٱَّلله ۡعَقابَِنا َبۡعَد إِۡذ َهَدى
َ
َونَُردُّ عَلَىَٰٓ أ

ۡصَحَٰب   ٱۡسَتۡهَوتُۡه 
َ
ۥٓ أ ۡرِض َحيَۡراَن لَُه

َ
َيَِٰطيُن فِي ٱلۡأ ٱلشه

ِ ُهَو   ُۗ قُۡل إِنه ُهَدى ٱَّلله ۥٓ إِلَي ٱلُۡهَدى ٱئۡتَِنا يَۡدُعونَُه
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِمۡرنَا لِنُۡسلَِم لَِرب 

ُ
 ٧١ ٱلُۡهَدىَِٰۖ َوأ

72. at na magpanatili kayo ng pagdarasal at mangilag kayong 

magkasala sa Kanya." Siya ay ang tungo sa Kanya kakalapin 

kayo. 

هِذٓي إِلَۡيهِ   َة َوٱتهُقوُهْۚ وَُهَو ٱل لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
ۡن أ

َ
َوأ

 ٧٢ ُتحَۡشُرونَ 

73. Siya ay ang lumikha ng mga langit at lupa ayon sa 

katotohanan. Sa Araw na magsasabi Siya na mangyari saka 

mangyayari ito, ang sabi Niya ay ang katotohanan. Sa Kanya 

ang paghahari sa Araw na iihip sa tambuli. [Siya] ang 

Nakaaalam sa Lingid at Hayag. Siya ay ang Marunong, ang 

Mapagbatid. 

ِۖ َويَۡوَم   ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه وَُهَو ٱل

ْۚ َولَُه ٱلُۡملُۡك يَۡوَم يُنَفُخ  َيُقوُل ُكن َفَي  ُكوُنْۚ قَۡولُُه ٱلۡحَقُّ
ِِۚ وَُهَو ٱلۡحَِكيُم   َهََٰدة َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه ِۚ َع ورِ فِي ٱلصُّ

 ٧٣ ٱلۡخَبِيرُ 

74. [Banggitin] noong nagsabi si Abraham sa ama niyang si 

Āzar: "Gumagawa ka ba sa mga anito bilang mga diyos? 

Tunay na ako ay nakakikita sa iyo at mga kalipi mo sa isang 

pagkaligaw na malinaw." 

ۡصَناًما َءالَِهًة  
َ
َتتهِخُذ أ

َ
بِيهِ َءاَزَر أ

َ
۞َوِإۡذ قَاَل إِبَۡرَٰهِيُم لِأ

بِينٖ  ََٰك َوقَۡوَمَك فِي َضَلَٰٖل مُّ َرى
َ
 ٧٤ إِن ِٓي أ

75. Gayon Kami nagpapakita kay Abraham ng kaharian ng 

mga langit at lupa at upang siya ay maging kabilang sa mga 

nakatitiyak. 

ۡرِض  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َوَكَذَٰلَِك نُرِٓي إِبَۡرَٰهِيَم َملَُكوَت ٱلسه

 ٧٥ َولَِيُكوَن ِمَن ٱلُۡموقِنِينَ 
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76. Kaya noong tumakip sa kanya ang gabi ay nakakita siya 

ng isang tala. Nagsabi siya: "Ito ay Panginoon ko;" ngunit 

noong lumubog ito ay nagsabi siya: "Hindi ko naiibigan ang 

mga lumulubog." 

آ   هۡيُل َرَءا َكۡوَكٗباۖۡ قَاَل َهََٰذا َرب ِيِۖ فَلَمه ا َجنه َعلَۡيهِ ٱل فَلَمه
ِحبُّ ٱٓأۡلفِلِينَ 

ُ
فََل قَاَل لَٓا أ

َ
 ٧٦ أ

77. Kaya noong nakita niya ang buwan na sumisikat ay 

nagsabi siya: "Ito ay Panginoon ko;" ngunit noong lumubog 

ito ay nagsabi siya: "Talagang kung hindi nagpatnubay sa 

akin ang Panginoon ko, talagang ako nga ay magiging 

kabilang sa mga taong ligaw." 

ا رَ  فََل قَاَل لَئِن  فَلَمه
َ
آ أ َءا ٱلَۡقَمَر بَازِغٗا قَاَل َهََٰذا َرب ِيِۖ فَلَمه

ٓال ِينَ  ُكوَننه ِمَن ٱلَۡقۡوِم ٱلضه
َ
هۡم َيۡهِدنِي َرب ِي لَأ  ٧٧ ل

78. Kaya noong nakita niya ang araw na sumisikat ay 

nagsabi siya: "Ito ay Panginoon ko; ito ay higit na malaki;" 

ngunit noong lumubog ito ay nagsabi siya: "O mga kalipi ko, 

tunay na ako ay walang-kaugnayan sa anumang itinatambal 

ninyo. 

ۡكبَُرۖۡ  
َ
ۡمَس بَازَِغٗة قَاَل َهََٰذا َرب ِي َهََٰذآ أ ا َرَءا ٱلشه فَلَمه

 ُ ا ت ِمه فَلَۡت قَاَل َيََٰقوِۡم إِن ِي بَرِٓيء  م 
َ
آ أ  ٧٨ ۡشِرُكونَ فَلَمه

79. Tunay na ako ay nagbaling ng mukha ko sa naglalang ng 

mga langit at lupa bilang makakatotohanan, at ako ay hindi 

kabilang sa mga tagapagtambal." 

ۡرَض  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َفَطَر ٱلسه ۡهُت وَۡجِهَى لِل إِن ِي وَجه

نَا۠ 
َ
 ٧٩ ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ َحنِيٗفاۖۡ َوَمآ أ

80. Nangatwiran sa kanya ang mga kalipi niya. Nagsabi siya: 

"Nangangatwiran ba kayo sa akin hinggil kay Allāh 

samantalang nagpatnubay nga Siya sa akin? Hindi ako 

nangangamba sa anumang itinatambal ninyo sa Kanya 

malibang may niloloob ang Panginoon ko na isang bagay. 

Sumasaklaw ang Panginoon ko sa bawat bagay sa 

kaalaman. Kaya hindi ba kayo nakapag-aalaala?" 

َِٰنِۚ   ِ َوَقۡد َهَدى ٓون ِي فِي ٱَّلله جُّ تَُحَٰٓ
َ
ۚۥْ قَاَل أ ُهۥ قَۡوُمُه وََحآجه

 َ ن ي
َ
هٓا أ ۦٓ إِل َخاُف َما تُۡشِرُكوَن بِهِ

َ
اْۚ  َولَٓا أ َشآَء َرب ِي َشۡيـ ٗ

ُرونَ  فَلَا َتَتَذكه
َ
 ٨٠ وَِسَع َرب ِي ُكله َشۡيٍء ِعلًۡماْۚ أ

81. Papaanong mangangamba ako sa anumang itinambal 

ninyo samantalang hindi kayo nangangamba na kayo ay 

nagtambal kay Allāh ng hindi Siya nagbaba sa inyo ng isang 

katunayan? Kaya alin sa dalawang pangkat ang higit na 

karapat-dapat sa katiwasayan, kung kayo ay nakaaalam? 

نهُكۡم  
َ
ۡشَرۡكُتۡم َولَا َتخَافُوَن أ

َ
َخاُف َمآ أ

َ
َوَكۡيَف أ

يُّ  
َ
ِۡل بِهِۦ َعلَۡيُكۡم ُسلَۡطَٰٗناْۚ فَأ ِ َما لَۡم ُينَز  ۡشَرۡكُتم بِٱَّلله

َ
أ

ۡمِنِۖ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ  ٱلَۡفرِيَقيۡنِ 
َ
َحقُّ بِٱلۡأ

َ
 ٨١ أ

82. Ang mga sumampalataya at hindi naghalo sa 

pananampalataya nila ng isang kawalang-katarungan, ang 

mga iyon ay ukol sa kanila ang katiwasayan at sila ay mga 

napapatnubayan. 

هِذيَن َءاَمُنواْ  ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم  ٱل
ُ
َولَۡم يَلۡبُِسٓواْ إِيَمََٰنُهم بُِظلٍۡم أ

ۡهَتُدونَ  ۡمُن وَُهم مُّ
َ
 ٨٢ ٱلۡأ

83. Iyon ay ang katwiran Namin; nagbigay Kami nito kay 

Abraham laban sa mga kalipi niya. Nag-aangat Kami ng mga 

antas ng sinumang niloloob Namin. Tunay na ang Panginoon 

mo ay Marunong, Maalam. 

ُتَنآ َءاَتۡيَنََٰهآ إِبَۡرَٰهِيَم عَلَىَٰ قَۡوِمهۚۦِْ نَۡرَفُع   َوتِلَۡك ُحجه
ُۗ إِنه َربهَك َحِكيٌم َعلِيم   هَشآُء ن ن  ٨٣ َدَرَجَٰٖت مه
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84. Nagkaloob Kami sa kanya kina Isaac at Jacob, na sa 

bawat isa ay nagpatnubay Kami. Kay Noe ay nagpatnubay 

Kami bago pa niyan at sa kabilang sa mga supling niyang 

sina David, Solomon, Job, Jose, Moises, at Aaron. Gayon 

Kami gumaganti sa mga tagagawa ng maganda. 

ۥٓ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَبْۚ ُكلًّا َهَدۡيَناْۚ َونُوًحا َهَدۡيَنا  َووََهۡبَنا لَُه
يُّوَب  مِ 

َ
ِيهتِهِۦ َداوُۥَد وَُسلَۡيَمََٰن َوأ ۖۡ َوِمن ُذر  ن َقۡبُل

َويُوُسَف َوُموَسيَٰ َوَهَُٰروَنْۚ َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي  
 ٨٤ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

85. Sina Zacarias, Juan, Jesus, at Elias ay lahat kabilang sa 

mga maayos. 
َِن  َوَزَكرِيها َويَۡحَييَٰ وَِعيَسيَٰ َوِإلَۡياَسۖۡ  ُكل   م 

َٰلِِحينَ   ٨٥ ٱلصه

86. Kina Ismael, Eliseo, Jonas, at Lot, sa lahat ay nagtangi 

Kami sa mga nilalang. 
لَۡنا عَلَى   ا فَضه

َوِإۡسَمَٰعِيَل َوٱلۡيََسَع َويُونَُس َولُوٗطاْۚ وَُكل ٗ
 ٨٦ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

87. [Nagpatnubay Kami] sa kabilang sa mga ama nila, mga 

supling nila, at mga kapatid nila. Humirang Kami sa kanila at 

nagpatnubay Kami sa kanila tungo sa isang landasing tuwid. 

َٰنِِهۡمۖۡ َوٱۡجَتبَۡيَنَُٰهۡم   َٰتِِهۡم َوِإۡخَو ِيه َوِمۡن َءابَآئِِهۡم َوُذر 
ۡسَتقِيمٖ   ٨٧ وََهَديَۡنَُٰهۡم إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

88. Iyon ay patnubay ni Allāh; nagpapatnubay Siya sa 

pamamagitan niyon sa sinumang niloloob Niya kabilang sa 

mga lingkod Niya. Kung sakaling nagtambal sila ay talaga 

sanang nawalang-kabuluhan para sa kanila ang dati nilang 

ginagawa. 

ِ َيۡهدِ  َٰلَِك ُهَدى ٱَّلله ِۚۦْ َولَۡو  َذ ي بِهِۦ َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِه
ا َكانُواْ َيۡعَملُونَ  ۡشَرُكواْ لَحَبَِط َعۡنُهم مه

َ
 ٨٨ أ

89. Ang mga iyon ay ang mga binigyan Namin ng Kasulatan, 

dunong, at pagkapropeta; ngunit kung tatangging 

sumampalataya sa mga iyan ang mga ito, naipagkatiwala na 

Namin ang mga iyan sa mga taong sa mga iyan ay hindi mga 

tagatangging sumampalataya. 

  ْۚ َة ُبوه هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحُۡكَم َوٱلنُّ ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ُؤلَآِء َفَقۡد وَكهلَۡنا بَِها قَۡوٗما لهيُۡسواْ   فَإِن يَۡكُفۡر بَِها َهَٰٓ
َٰفِرِينَ بَِها   ٨٩ بَِك

90. Ang mga iyon ay ang mga pinatnubayan ni Allāh, kaya sa 

patnubay nila ay tumulad ka. Sabihin mo: "Hindi ako 

nanghihingi sa inyo dahil dito ng isang pabuya; walang iba ito 

kundi isang pagpapaalaala para sa mga nilalang." 

ه  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
هٓا  أ ُۗ قُل ل َُٰهُم ٱۡقَتِدهۡ ۖۡ فَبُِهَدى ُ ِذيَن َهَدى ٱَّلله

ها ذِۡكَرىَٰ لِلَۡعَٰلَِمينَ  ۡجًراۖۡ إِۡن ُهَو إِل
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ أ

َ
 ٩٠ أ
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91. Hindi sila nagpahalaga kay Allāh nang totoong 

pagpapahalaga sa Kanya noong nagsabi sila: "Hindi 

nagpababa si Allāh sa isang tao ng anuman." Sabihin mo: 

"Sino ang nagpababa sa kasulatang ihinatid ni Moises bilang 

liwanag at patnubay para sa mga tao? Gumagawa kayo roon 

bilang mga pahina, na naglalantad kayo [ng ilan] nito at 

nagkukubli kayo ng marami. Tinuruan kayo ng hindi nalaman 

ninyo ni ng mga magulang ninyo." Sabihin mo: "Si Allāh [ay 

nagpababa]." Pagkatapos hayaan mo sila sa masamang 

pagtatalakay nila habang naglalaro sila. 

ُ عَلَىَٰ   نَزَل ٱَّلله
َ
ۦٓ إِۡذ قَالُواْ َمآ أ ِ َ َحقه قَۡدرِه َوَما قََدُرواْ ٱَّلله

هِذي َجآَء بِهِۦ  بَشَ  نَزَل ٱلِۡكَتََٰب ٱل
َ
ِن َشۡيٖءِۗ قُۡل َمۡن أ ٖر م 

ُموَسيَٰ نُوٗرا وَُهٗدى ل ِلنهاِسِۖ َتجَۡعلُونَُهۥ قََراِطيَس  
نُتۡم  

َ
ا لَۡم َتۡعلَُمٓواْ أ ُتۡبُدوَنَها َوُتخُۡفوَن َكثِيٗراۖۡ وَُعل ِۡمُتم مه

ۖۡ ُثمه َذۡرُهمۡ  ُ فِي َخوِۡضِهۡم   َولَٓا َءابَآؤُُكۡمۖۡ قُِل ٱَّلله
 ٩١ يَلَۡعُبونَ 

92. Ito ay Aklat na pinababa Namin, na pinagpala, na 

tagapagpatotoo sa nauna rito at upang magbabala ka sa ina 

ng mga nayon at sa sinumang nasa paligid nito. Ang mga 

sumasampalataya sa Kabilang-buhay ay sumasampalataya 

rito; at sila, sa pagdarasal nila, ay nangangalaga. 

هِذي َبيَۡن يََديۡهِ   ُق ٱل ِ َصد  نَزلَۡنَُٰه ُمَباَرك  مُّ
َ
َوَهََٰذا كَِتٌَٰب أ

هِذيَن يُۡؤِمُنوَن   مه ٱلُۡقَرىَٰ َوَمۡن َحۡولََهاْۚ َوٱل
ُ
َولُِتنِذَر أ

 ٩٢ فُِظونَ بِٱٓأۡلِخَرةِ يُۡؤِمُنوَن بِهِۖۦۡ وَُهۡم عَلَىَٰ َصلَاتِِهۡم ُيحَا 

93. Sino pa ang higit na tagalabag sa katarungan kaysa sa 

sinumang gumawa-gawa laban kay Allāh ng isang 

kasinungalingan o nagsabi: "Nagkasi sa akin" samantalang 

hindi nagkasi sa kanya ng anuman, at sinumang nagsabi: 

"Magpapababa ako ng tulad sa pinababa ni Allāh." Kung 

sakaling nakikita mo kapag ang mga tagalabag sa 

katarungan ay nasa mga hapdi ng kamatayan samantalang 

ang mga anghel ay nag-aabot ng mga kamay nila [na 

nagsasabi]: "Magpalabas kayo ng mga kaluluwa ninyo! Sa 

araw na ito ay gagantihan kayo ng pagdurusa ng 

pagkahamak dahil kayo noon ay nagsasabi hinggil kay Allāh 

ng hindi totoo at kayo noon sa mga tanda Niya ay 

nagmamalaki." 

وِحَى  
ُ
ۡو قَاَل أ

َ
ِ َكِذبًا أ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه

َ
َوَمۡن أ

نزُِل ِمۡثَل َمآ  إِلَيه َولَۡم يُوَح إِلَۡيهِ َشۡيء  
ُ
َوَمن قَاَل َسأ

َٰلُِموَن فِي َغَمَرَِٰت ٱلَۡمۡوِت   ُۗ َولَۡو تََرىَٰٓ إِذِ ٱلظه ُ نَزَل ٱَّلله
َ
أ

نُفَسُكُمۖۡ ٱلَۡيۡوَم  
َ
ۡخرُِجٓواْ أ

َ
يِۡديِهۡم أ

َ
َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة بَاِسُطٓواْ أ

  ِ ُتجَۡزۡوَن َعَذاَب ٱلُۡهوِن بَِما ُكنُتۡم َتُقولُوَن عَلَى ٱَّلله
ِ َوُكنُتۡم َعۡن َءاَيَٰتِهِۦ تَۡسَتۡكبُِرونَ غَ   ٩٣ يَۡر ٱلۡحَق 

94. Talaga ngang dumating kayo sa Amin bilang mga bukod-

tangi gaya ng paglikha Namin sa inyo sa unang pagkakataon. 

Umiwan kayo sa mga iginawad Namin sa inyo sa likuran ng 

mga likod ninyo. Hindi Kami nakakikita kasama sa inyo ng 

mga tagapagpamagitan ninyo na inakala ninyo na sila sa inyo 

ay mga katambal [kay Allāh]. Talaga ngang nagkaputul-putol 

[ang ugnayan] sa pagitan ninyo at nawala sa inyo ang dati 

ninyong inaangkin. 

ةٖ  َولََقۡد ِجۡئُتُمونَ  َل َمره وه
َ
ََٰدىَٰ َكَما َخلَۡقَنَُٰكۡم أ ا فَُر

لَۡنَُٰكۡم َوَرآَء ُظُهورُِكۡمۖۡ َوَما نََرىَٰ   ا َخوه َوتََرۡكُتم مه
نهُهۡم فِيُكۡم  

َ
هِذيَن زََعۡمُتۡم أ َمَعُكۡم ُشَفَعآَءُكُم ٱل

ا ُكنُتۡم   َع بَيَۡنُكۡم وََضله َعنُكم مه ْْۚ لََقد تهَقطه ُشَرَكَُٰٓؤا
 ٩٤ ونَ تَزُۡعمُ 

95. Tunay na si Allāh ay tagapabuka ng mga butil at mga 

buto, na nagpapalalabas ng buhay mula sa patay, at 

tagapagpalabas ng patay mula sa buhay. Iyon si Allāh, kaya 

paanong nalilinlang kayo? 

رُِج ٱلۡ 
َوىَِٰۖ ُيخۡ ِ َوٱلنه َ فَالُِق ٱلۡحَب  َحىه ِمَن  ۞إِنه ٱَّلله

هيَٰ   ن
َ
ۖۡ فَأ ُ َٰلُِكُم ٱَّلله ْۚ َذ رُِج ٱلَۡمي ِِت ِمَن ٱلَۡحى ِ

ٱلَۡمي ِِت َوُمخۡ
 ٩٥ تُۡؤَفُكونَ 
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96. [Siya ay] ang tagabuka ng madaling-araw at gumawa sa 

gabi bilang pamamahinga at sa araw at buwan bilang 

pagtutuus-tuos. Iyon ay ang pagtatakda ng 

Makapangyarihan, Maalam. 

ۡمَس َوٱلَۡقَمَر   هۡيَل َسَكٗنا َوٱلشه فَالُِق ٱلۡإِۡصَباِح وََجَعَل ٱل
َٰلَِك َتۡقِديُر ٱلَۡعزِيزِ ٱلَۡعلِيمِ   ٩٦ ُحۡسَباٗناْۚ َذ

97. Siya ay ang gumawa para sa inyo ng mga bituin upang 

mapatnubayan kayo sa pamamagitan ng mga ito sa mga 

kadiliman ng katihan at dagat. Nagsarisari nga Kami ng mga 

tanda para sa mga taong umaalam. 

ُجوَم لَِتۡهَتُدواْ بَِها فِي   هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلنُّ وَُهَو ٱل
لَۡنا ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم   ِ َوٱلَۡبۡحرِِۗ قَۡد فَصه ُظلَُمَِٰت ٱلۡبَر 

 ٩٧ َيۡعلَُمونَ 

98. Siya ay ang nagpaluwal sa inyo mula sa nag-iisang 

kaluluwa saka [nagbigay ng] isang pinagtitigilan at isang 

pinaglalagakan. Nagsarisari nga Kami ng mga tanda para sa 

mga taong umuunawa. 

ِن نهۡفٖس َوَِٰحَدةٖ َفُمۡسَتَقر     ُكم م 
َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ وَُهَو ٱل
 ُۗ لَۡنا ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم َيۡفَقُهونَ َوُمۡسَتۡوَدع   ٩٨ قَۡد فَصه

99. Siya ay ang nagpababa mula sa langit ng tubig kaya 

nagpalabas sa pamamagitan nito ng halaman ng bawat 

bagay, saka nagpalabas mula rito ng mga luntian, na 

nagpapalabas mula sa mga ito ng mga butil na 

nagkakapatung-patong at mula sa mga punong datiles mula 

sa bunga ng mga ito ng mga buwig na naaabot, at ng mga 

hardin ng mga ubas, ng mga oliba, at mga granada, na 

nagkakahawigan at hindi nagkakahawigan. Tumingin kayo sa 

mga bunga ng mga ito kapag namunga ang mga ito at sa 

paghinog ng mga ito. Tunay na sa gayon ay talagang may 

mga tanda para sa mga taong sumasampalataya. 

ۡخرَۡجَنا بِهِۦ َنَباَت  
َ
َمآِء َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
هِذٓي أ وَُهَو ٱل

رُِج 
خۡ ۡخرَۡجَنا ِمۡنُه َخِضٗرا نُّ

َ
ِ َشۡيٖء فَأ

ا  ُكل  ِمۡنُه َحب ٗ
َٰٖت   ۡخِل ِمن َطلۡعَِها قِۡنَوان  َدانَِية  وََجنه تََراكِٗبا َوِمَن ٱلنه مُّ
اَن ُمۡشتَبِٗها وََغيَۡر ُمتََشَٰبِهٍِۗ   ۡيُتوَن َوٱلرُّمه ۡعَناٖب َوٱلزه

َ
ِۡن أ م 

َٰلُِكۡم   ۦْٓۚ إِنه فِي َذ ۡثَمَر َويَنۡعِهِ
َ
ۦٓ إَِذآ أ ِ ٱنُظُرٓواْ إِلَيَٰ َثَمرِه

 ٩٩  ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ ٓأَلَيَٰتٖ 

100. Gumawa sila para kay Allāh ng mga katambal – ang 

mga jinn samantalang nilikha Niya ang mga ito – at gumawa-

gawa sila para sa Kanya ng mga anak na lalaki at mga anak 

na babae nang walang kaalaman. Kaluwalhatian sa Kanya at 

pagkataas-taas Siya kaysa sa anumang inilalarawan nila. 

ِ ُشَرَكآَء ٱلِۡجنه وََخلََقُهۡمۖۡ وََخَرقُواْ لَُهۥ بَنِيَن  وََجَعلُواْ َّلِله
ا يَِصُفونَ   ١٠٠ َوبََنَٰتِۭ بَِغيِۡر ِعلٖۡمِۚ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه

101. Tagapagpasimula ng mga langit at lupa, paano 

mangyayaring mayroon siyang anak samantalang hindi 

naman nangyaring mayroon siyang asawa? Lumikha Siya ng 

bawat bagay at Siya sa bawat bagay ay Maalam. 

هيَٰ يَُكوُن لَُهۥ َولَد  َولَۡم   ن
َ
ۡرِضِۖ أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو بَِديُع ٱلسه

ۖۡ وََخلَ  هُهۥ َصَِٰحَبة  ِ َشۡيٍء  تَُكن ل
َق ُكله َشۡيٖءِۖ وَُهَو بِكُل 

 ١٠١ َعلِيم  

102. Iyon ay si Allāh, ang Panginoon ninyo; walang Diyos 

kundi Siya, ang Tagalikha ng bawat bagay kaya sumamba 

kayo sa Kanya. Siya sa bawat bagay ay Pinananaligan. 

 َٰ ُ َربُُّكۡمۖۡ لَٓا إَِل َٰلُِكُم ٱَّلله ِ َشۡيٖء  َذ
ها ُهَوۖۡ َخَٰلُِق ُكل  َه إِل

ِ َشۡيٖء َوكِيل  
 ١٠٢ فَٱۡعُبُدوُهْۚ وَُهَو عَلَىَٰ ُكل 
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103. Hindi nakaaabot sa Kanya ang mga paningin 

samantalang Siya ay nakaaabot sa mga paningin. Siya ay 

ang Nakatatalos, ang Mapagbatid. 

بَۡصَُٰر وَ 
َ
ها تُۡدرُِكُه ٱلۡأ ۖۡ وَُهَو ٱللهِطيُف  ل بَۡصََٰر

َ
ُهَو يُۡدرُِك ٱلۡأ

 ١٠٣ ٱلۡخَبِيرُ 

104. May dumating nga sa inyo na mga hayag na patunay 

mula sa Panginoon ninyo. Kaya ang sinumang nakakita ay 

para sa sarili niya [ang pakinabang]; at ang sinumang 

nabulag ay laban dito [ang pinsala]. Hindi ako sa inyo isang 

mapag-ingat. 

بَۡصَر  
َ
ب ُِكۡمۖۡ َفَمۡن أ قَۡد َجآَءُكم بََصآئُِر ِمن ره

نَا۠ َعلَۡيُكم  
َ
فَلَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمۡن َعِمَي َفَعلَۡيَهاْۚ َوَمآ أ

 ١٠٤ ِبحَفِيٖظ 

105. Gayon Kami nagsasarisari ng mga talata at upang 

magsabi sila na nag-aral ka at upang maglinaw ka nito para 

sa mga taong umaalam. 

ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت َولَِيُقولُواْ َدرَۡسَت َولُِنبَي َِنُهۥ   َوَكَذَٰلَِك نَُصر 
 ١٠٥ لَِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ 

106. Sumunod ka sa ikinasi sa iyo mula sa Panginoon mo – 

walang Diyos kundi Siya – at umayaw ka sa mga 

tagapagtambal. 

ۡعرِۡض  
َ
ها ُهَوۖۡ َوأ ََٰه إِل ب َِكۖۡ لَٓا إَِل وِحَى إِلَۡيَك ِمن ره

ُ
ٱتهبِۡع َمآ أ

 ١٠٦ َعِن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

107. Kung sakaling niloob ni Allāh ay hindi sana sila 

nagtambal. Hindi Kami gumawa sa iyo para sa kanila na 

isang mapag-ingat. Ikaw sa kanila ay hindi isang 

pinananaligan. 

ُْۗ َوَما َجَعلَۡنََٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظاۖۡ   ۡشَرُكوا
َ
ُ َمآ أ َولَۡو َشآَء ٱَّلله

نَت َعلَۡيِهم بَِوكِيلٖ 
َ
 ١٠٧ َوَمآ أ

108. Huwag kayong mang-alipusta sa mga dinadalanginan 

nila bukod pa kay Allāh para mag-alipusta sila kay Allāh dala 

ng pang-aaway nang walang kaalaman. Gayon ipinang-akit 

Namin para sa bawat kalipunan ang gawa nila. Pagkatapos 

tungo sa Panginoon nila ang babalikan nila saka magbabalita 

Siya sa kanila hinggil sa dati nilang ginagawa. 

َ   َولَا ِ فَيَُسبُّواْ ٱَّلله هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله تَُسبُّواْ ٱل
ٍة َعَملَُهۡم ُثمه   مه

ُ
ِ أ

َعۡدَوُۢا بَِغيِۡر ِعلٖۡمِۗ َكَذَٰلَِك َزيهنها لِكُل 
رِۡجُعُهۡم َفُينَب ِئُُهم بَِما َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ١٠٨ إِلَيَٰ َرب ِِهم مه

109. Nanumpa sila kay Allāh ng mariin sa mga panunumpa 

nila na talagang kung may dumating sa kanila na isang tanda 

ay talagang sasampalataya nga sila rito. Sabihin mo: "Ang 

mga tanda ay nasa ganang kay Allāh lamang. Ano ang 

nagpaparamdam sa inyo na kapag dumating ito ay hindi sila 

sasampalataya?" 

يَۡمَٰنِِهۡم لَئِن َجآَءۡتُهۡم َءايَة   
َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
َوأ

ِۖۡ َوَما يُۡشعُِرُكۡم   هُيۡؤِمنُنه بَِهاْۚ قُۡل إِنهَما ٱٓأۡلَيَُٰت ِعنَد ٱَّلله ل
نهَهآ إَِذا َجآَءۡت لَا يُۡؤِمُنونَ 

َ
 ١٠٩ أ

110. Pumipihit Kami sa mga puso nila at mga paningin nila 

kung paanong hindi sila sumampalataya rito sa unang 

pagkakataon at nagpapabaya Kami sa kanila sa 

pagmamalabis nila habang nag-aapuhap sila. 

َل   وه
َ
ۦٓ أ بَۡصَٰرَُهۡم َكَما لَۡم يُۡؤِمُنواْ بِهِ

َ
فۡـ َِدَتُهۡم َوأ

َ
َوُنَقل ُِب أ

ةٖ َونََذرُُهمۡ   ١١٠ فِي ُطۡغَيَٰنِِهۡم َيۡعَمُهونَ  َمره



 

Al An’am 

 

136 

 

 األنعام

111. Kahit pa Kami ay nagbaba sa kanila ng mga anghel, 

kumausap sa kanila ang mga patay, at kumalap sa kanila ng 

bawat bagay nang harapan, hindi sila naging ukol na 

sumampalataya maliban na niloob ni Allāh, subalit ang higit 

na marami sa kanila ay nagpapakamangmang. 

لَۡنآ إِلَۡيِهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة وََكلهَمُهُم ٱلَۡمۡوتَيَٰ   نهَنا نَزه
َ
۞َولَۡو أ

هٓا   ا َكانُواْ لُِيۡؤِمُنٓواْ إِل وََحَشۡرنَا َعلَۡيِهۡم ُكله َشۡيٖء ُقُبلٗا مه
 
َ
ُ َوَلَِٰكنه أ ن يََشآَء ٱَّلله

َ
 ١١١ ۡكثَرَُهۡم َيجَۡهلُونَ أ

112. Gayon Kami gumawa para sa bawat propeta ng kaaway 

na mga demonyo ng tao at jinn, na nagkakasi ang iba sa 

kanila sa iba pa ng palamuti ng sinasabi bilang panlilinlang. 

Kung sakaling niloob ng Panginoon mo ay hindi sana sila 

gumawa iyon. Kaya hayaan mo sila at ang anumang 

ginagawa-gawa nila, 

ا َشَيَِٰطيَن ٱلۡإِنِس   ِ نَِبي ٍ َعُدو ٗ
َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنا لِكُل 

َوٱلِۡجن ِ يُوِحى َبۡعُضُهۡم إِلَيَٰ َبۡعٖض زُۡخُرَف ٱلَۡقۡوِل  
َوَما  ُغُروٗراْۚ َولَۡو َشآَء َربَُّك َما َفَعلُوُهۖۡ فََذۡرُهۡم 

 ١١٢ َيۡفتَُرونَ 

113. at upang mahilig doon ang mga puso ng mga hindi 

sumasampalataya sa Kabilang-buhay, at upang malugod sila 

roon, at upang magkamit sila ng anumang sila ay mga 

magkakamit. 

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنونَ  فۡـ َِدةُ ٱل
َ
 بِٱٓأۡلِخَرةِ  َولَِتۡصَغىَٰٓ إِلَۡيهِ أ

ۡقتَِرفُونَ   ١١٣ َولِيَرَۡضۡوهُ َولَِيۡقتَِرفُواْ َما ُهم مُّ

114. Kaya sa iba pa ba kay Allāh maghahangad ako ng isang 

hukom samantalang Siya ay ang nagpababa sa inyo ng Aklat 

bilang dinidetalye? Ang mga binigyan Namin ng Kasulatan ay 

nakaaalam na ito ay ibinaba mula sa Panginoon mo sa 

katotohanan kaya huwag ka ngang maging kabilang sa mga 

nag-aalangan. 

نَزَل إِلَۡيُكُم  
َ
هِذٓي أ ۡبَتِغى َحَكٗما وَُهَو ٱل

َ
ِ أ َفَغيَۡر ٱَّلله

َ
أ

هِذيَن َءاَتيَۡنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡعلَمُ  لٗاْۚ َوٱل وَن  ٱلِۡكَتََٰب ُمَفصه
ِۖ فَلَا تَُكوَننه ِمَن   ِ ب َِك بِٱلۡحَق  ِن ره ل  م  نهُهۥ ُمنَزه

َ
أ

 ١١٤ ٱلُۡمۡمتَِرينَ 

115. Nalubos ang Salita ng Panginoon mo sa katapatan at 

katarungan. Walang tagapalit sa mga Salita Niya. Siya ay 

ang Madinigin, ang Maalam. 

 ِ ۡت َكلَِمُت َرب  َل لِكَلَِمَٰتِهۚۦِْ  َوَتمه ِ ها ُمَبد  َك ِصۡدٗقا وََعۡدلٗاْۚ ل
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ١١٥ وَُهَو ٱلسه

116. Kung tatalima ka sa higit na marami sa mga nasa lupa 

ay magliligaw sila sa iyo palayo sa landas ni Allāh. 

Sumusunod sila sa pagpapalagay lamang at sila ay 

nagsasapantaha lamang. 

ۡرِض يُِضلُّوَك َعن َسبِيِل  
َ
ۡكثََر َمن فِي ٱلۡأ

َ
َوِإن تُِطۡع أ

ها َيخۡرُُصونَ  نه َوِإۡن ُهۡم إِل ها ٱلظه ِْۚ إِن يَتهبُِعوَن إِل  ١١٦ ٱَّلله

117. Tunay na ang Panginoon mo ay higit na maalam sa 

sinumang naliligaw palayo sa landas Niya. Siya ay higit na 

maalam sa mga napatnubayan. 

ۡعلَُم  
َ
ۡعلَُم َمن يَِضلُّ َعن َسبِيلِهِۖۦۡ وَُهَو أ

َ
إِنه َربهَك ُهَو أ

 ١١٧ بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 

118. Kaya kumain kayo mula sa binanggit ang pangalan ni 

Allāh roon, kung kayo sa mga tanda Niya ay mga 

mananampalataya. 

ِ َعلَۡيهِ إِن ُكنُتم أَـِبَيَٰتِهِۦ   ا ُذكَِر ٱۡسُم ٱَّلله فَكُلُواْ ِممه
 ١١٨ ُمۡؤِمنِينَ 
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119. Ano ang mayroon sa inyo na hindi kayo kumakain mula 

sa anumang binanggit ang pangalan ni Allāh rito 

samantalang nagdetalye nga Siya sa inyo ng ipinagbawal 

Niya sa inyo, maliban sa anumang napilitan kayo roon? 

Tunay na may marami na talagang nagliligaw sa 

pamamagitan ng mga pithaya nila nang walang kaalaman. 

Tunay na ang Panginoon mo ay higit na maalam sa mga 

tagalabag. 

ا ُذكِ  ُكلُواْ ِممه
ۡ
ها تَأ ل

َ
ِ َعلَۡيهِ َوَقۡد  َوَما لَُكۡم أ َر ٱۡسُم ٱَّلله

ها َما ٱۡضُطرِۡرُتۡم إِلَۡيهِِۗ   ا َحرهَم َعلَۡيُكۡم إِل َل لَُكم مه فَصه
ۡهَوآئِِهم بَِغيِۡر ِعلٍۡمِۚ إِنه َربهَك  

َ
هُيِضلُّوَن بِأ َوِإنه َكثِيٗرا ل

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡعَتِدينَ 
َ
 ١١٩ ُهَو أ

120. Iwan ninyo ang nakalantad sa kasalanan at ang 

nakakubli rito. Tunay na ang mga nagkakamit ng kasalanan 

ay gagantihan sa dati nilang nagagawa. 

هِذيَن يَۡكِسُبوَن   ۥْٓۚ إِنه ٱل َوَذُرواْ َظَِٰهَر ٱلِۡإثِۡم َوبَاِطَنُه
 ١٢٠ ٱلِۡإۡثَم َسُيۡجَزۡوَن بَِما َكانُواْ َيۡقتَِرفُونَ 

121. Huwag kayong kumain mula sa anumang hindi binanggit 

ang pangalan ni Allāh roon. Tunay na ito ay talagang 

kasuwailan. Tunay na ang mga demonyo ay talagang 

nagkakasi sa mga katangkilik nila upang makipagtalo sila sa 

inyo. Kung tumalima kayo sa kanila, tunay na kayo ay 

talagang mga tagapagtambal. 

ِ َعلَۡيهِ َوِإنهُهۥ   ا لَۡم يُۡذَكرِ ٱۡسُم ٱَّلله ُكلُواْ ِممه
ۡ
َولَا تَأ

ۡولَِيآئِِهۡم  
َ
َيَِٰطيَن لَُيوُحوَن إِلَيَٰٓ أ ُۗ َوِإنه ٱلشه لَفِۡسق 

َطۡعُتُموُهۡم إِنهُكۡم لَُمۡشِرُكونَ 
َ
 ١٢١ لُِيَجَِٰدلُوُكۡمۖۡ َوِإۡن أ

122. Ang sinumang noon ay patay saka bumuhay Kami sa 

kanya at naglagay Kami sa kanya ng isang liwanag na 

naglalakad siya sa pamamagitan nito sa mga tao ay gaya ba 

ng sinumang ang paghahalintulad sa kanya ay nasa mga 

kadiliman, na hindi lalabas mula sa mga ito? Gayon ipinaakit 

para sa mga tagatangging sumampalataya ang dati nilang 

ginagawa. 

ۡحَيۡيَنَُٰه وََجَعلَۡنا لَُهۥ نُوٗرا َيۡمِشي  
َ
َوَمن َكاَن َمۡيٗتا فَأ

َ
أ

لَُمَِٰت لَيَۡس ِبخَارِٖج   َثلُُهۥ فِي ٱلظُّ اِس َكَمن مه بِهِۦ فِي ٱلنه
َٰفِرِ  ِۡنَهاْۚ َكَذَٰلَِك ُزي َِن لِلَۡك  ١٢٢ يَن َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ م 

123. Gayon Kami nagtalaga para sa bawat pamayanan ng 

pinakamalaki sa mga salarin nito upang manlansi sila rito 

ngunit hindi sila nanlalansi maliban sa mga sarili nila ngunit 

hindi sila nakararamdam. 

َكَٰبَِر ُمجۡرِِميَها لَِيۡمُكُرواْ  َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنا 
َ
ِ قَۡريٍَة أ

فِي ُكل 
نُفِسِهۡم َوَما يَۡشُعُرونَ 

َ
ها بِأ  ١٢٣ فِيَهاۖۡ َوَما َيۡمُكُروَن إِل

124. Kapag may dumating sa kanila na isang tanda ay 

nagsasabi sila: "Hindi kami sasampalataya hanggang sa 

bigyan kami ng tulad sa ibinigay sa mga sugo ni Allāh." Si 

Allāh ay higit na maalam kung saan Siya maglalagay ng 

pasugo Niya. May tatama sa mga nagpakasalarin na isang 

pagmamaliit sa ganang Allāh at isang pagdurusang sukdulan 

dahil sa sila noon ay nanlalansi. 

َءايَة  قَالُواْ لَن نُّۡؤِمَن َحتهيَٰ نُۡؤتَيَٰ ِمۡثَل َمآ   َوِإَذا َجآَءۡتُهمۡ 
ۗۥُ   ۡعلَُم َحيُۡث َيجَۡعُل رَِسالََتُه

َ
ُ أ ِۘ ٱَّلله وتَِي رُُسُل ٱَّلله

ُ
أ

ِ وََعَذاب    ۡجَرُمواْ َصَغاٌر ِعنَد ٱَّلله
َ
هِذيَن أ َسُيِصيُب ٱل

 ١٢٤ َشِديُدُۢ بَِما َكانُواْ َيۡمُكُرونَ 
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125. Kaya sa sinumang magnanais si Allāh na magpatnubay 

ay magpapaluwag Siya ng dibdib nito para sa Islām. Sa 

sinumang magnanais Siya na magligaw ay gagawa Siya sa 

dibdib nito na [maging] isang masikip na pagkaasiwa na para 

bang umaakyat siya sa kalangitan. Gayon naglalagay si Allāh 

ng kasalaulaan sa mga hindi sumasampalataya. 

ن َيۡهِديَُهۥ يَۡشَرۡح َصۡدَرُهۥ لِلِۡإۡسَلَِٰمِۖ  
َ
ُ أ َفَمن يُرِدِ ٱَّلله

ن يُِضلهُهۥ َيجَۡعۡل َصۡدَرُهۥ َضي ًِقا َحرَٗجا  
َ
َوَمن يُرِۡد أ

ُ ٱ ِۚ َكَذَٰلَِك َيجَۡعُل ٱَّلله َمآِء ُد فِي ٱلسه عه نهَما يَصه
َ
لر ِۡجَس  َكأ

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنونَ   ١٢٥ عَلَى ٱل

126. Ito ay landasin ng Panginoon mo: tuwid. Nagdetalye nga 

Kami ng mga tanda para sa mga taong nakapag-aalaala. 
لَۡنا ٱٓأۡلَيَِٰت   ُۗ قَۡد فَصه َوَهََٰذا ِصَرَُٰط َرب َِك ُمۡسَتقِيٗما

ُرونَ  كه  ١٢٦ لَِقۡوٖم يَذه

127. Ukol sa kanila ang tahanan ng kaligtasan sa piling ng 

Panginoon nila. Siya ay Katangkilik nila dahil sa dati nilang 

ginagawa. 

َلَِٰم ِعنَد َرب ِِهۡمۖۡ وَُهَو َولِيُُّهم بَِما َكانُواْ   ۞لَُهۡم َداُر ٱلسه
 ١٢٧ َيۡعَملُونَ 

128. [Banggitin mo] ang araw na kakalap Siya sa kanila sa 

kalahatan: "O umpukan ng jinn, nagparami nga kayo [ng 

pagliligaw] sa tao at jinn." Magsasabi ang mga katangkilik 

nila kabilang sa tao: "Panginoon namin, nagtamasa ang ilan 

sa amin sa iba pa at umabot kami sa taning na itinaning Mo 

para sa amin." Magsasabi Siya: "Ang Apoy ay tuluyan ninyo 

bilang mga mananatili roon, maliban sa niloob ni Allāh. Tunay 

na ang Panginoon mo ay Marunong, Maalam. 

ِ قَِد ٱۡسَتۡكثَۡرتُم   َويَۡوَم َيحُۡشُرُهۡم َجمِيٗعا َيََٰمۡعَشَر ٱلِۡجن 
َِن ٱلۡإِنِسِۖ َوَقاَل  َِن ٱلۡإِنِس َربهَنا ٱۡسَتۡمَتَع  م  ۡولَِيآؤُُهم م 

َ
 أ

لَۡت لََناْۚ قَاَل   جه
َ
هِذٓي أ َجلََنا ٱل

َ
َبۡعُضَنا بَِبۡعٖض َوبَلَۡغَنآ أ

ْۚ إِنه   ُ ها َما َشآَء ٱَّلله َُٰكۡم َخَٰلِِديَن فِيَهآ إِل اُر َمۡثَوى ٱلنه
 ١٢٨ َربهَك َحِكيٌم َعلِيم  

129. Gayon Namin ipinatatangkilik ang iba sa mga tagalabag 

sa katarungan sa iba pa dahil sa dati nilang ginagawa. 
ا بَِما َكانُواْ   َٰلِِميَن َبۡعَضُۢ َوَكَذَٰلَِك نَُول ِي َبۡعَض ٱلظه

 ١٢٩ يَۡكِسُبونَ 

130. O umpukan ng jinn at tao, wala bang pumunta sa inyo 

na mga sugo kabilang sa inyo, na sumasaysay sa inyo ng 

mga tanda Ko at nagbababala sa inyo ng pakikipagkita sa 

Araw ninyong ito? Magsasabi sila: "Sumaksi kami laban sa 

mga sarili namin." Luminlang sa kanila ang buhay na 

pangmundo, at sumaksi sila laban sa mga sarili nila na sila 

ay noon mga tagatangging sumampalataya. 

ِنُكۡم   تُِكۡم رُُسل  م 
ۡ
لَۡم يَأ

َ
ِ َوٱلۡإِنِس أ َيََٰمۡعَشَر ٱلِۡجن 

وَن َعلَۡيُكۡم َءاَيَٰتِي َويُنِذُرونَُكۡم لَِقآَء   َيُقصُّ
ۡتُهُم   نُفِسَناۖۡ وََغره

َ
يَۡوِمُكۡم َهََٰذاْۚ قَالُواْ َشِهۡدنَا عَلَىَٰٓ أ

ۡنَيا  ُة ٱلدُّ نهُهۡم َكانُواْ  ٱلۡحََيوَٰ
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
وََشِهُدواْ عَلَىَٰٓ أ

 ١٣٠ َكَٰفِرِينَ 

131. Iyon ay dahil hindi nangyaring ang Panginoon mo ay 

magpapahamak sa mga pamayanan dahil sa kawalang-

katarungan habang ang mga naninirahan sa mga ito ay mga 

nalilingat. 

همۡ  ن ل
َ
َٰلَِك أ ۡهلَُها   َذ

َ
بَُّك ُمۡهلَِك ٱلُۡقَرىَٰ بُِظلٖۡم َوأ يَُكن ره

 ١٣١ َغَٰفِلُونَ 
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132. Lahat ay may mga antas ayon sa ginawa nila. Ang 

Panginoon mo ay hindi nalilingat sa mga ginagawa nila. 
ا   ْْۚ َوَما َربَُّك بَِغَٰفٍِل َعمه ا َعِملُوا ِمه ٖ َدَرَجَٰت  م 

َولِكُل 
 ١٣٢ لُونَ َيۡعمَ 

133. Ang Panginoon mo ay ang Walang-pangangailangan, 

ang May Awa. Kung loloobin Niya ay pupuksain Niya kayo at 

ipahahalili Niya matapos ninyo ang loloobin Niya, gaya ng 

pagpaluwal Niya sa inyo mula sa mga supling ng mga ibang 

tao. 

 يُۡذهِۡبُكۡم  
ۡ
ۡحمَةِِۚ إِن يََشأ َوَربَُّك ٱلَۡغنِيُّ ُذو ٱلره

ِن   ُكم م 
َ
نَشأ

َ
ا يََشآُء َكَمآ أ َويَۡسَتۡخلِۡف ِمنُۢ َبۡعِدُكم مه

ِيهةِ قَۡوٍم َءاَخرِينَ   ١٣٣ ُذر 

134. Tunay na ang ipinangangako sa inyo ay talagang 

pupunta, at kayo ay hindi mga makapagpapahina. 
نُتم بُِمۡعِجزِينَ 

َ
 ١٣٤ إِنه َما تُوَعُدوَن ٓأَلٖتِۖ َوَمآ أ

135. Sabihin mo: "O mga tao ko, gumawa kayo ayon sa 

paraan ninyo; tunay na ako ay gumagawa; saka malalaman 

ninyo kung sino ang magkakaroon ng kahihinatnan sa 

Tahanan. Tunay na hindi magtatagumpay ang mga 

tagalabag sa katarungan." 

ۖۡ فََسۡوَف   قُۡل َيََٰقوِۡم ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ َمكَانَتُِكۡم إِن ِي عَاِمل 
ِۚ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح   ارِ َٰقَِبُة ٱلده َتۡعلَُموَن َمن تَُكوُن لَُهۥ َع

َٰلُِمونَ   ١٣٥ ٱلظه

136. Nagtalaga sila ukol kay Allāh ng isang bahagi mula sa 

nilalang Niya na pananim at mga hayupan saka nagsabi sila: 

"Ito ay ukol kay Allāh," ayon sa pag-aangkin nila: "at ito ay 

ukol sa mga pantambal natin [kay Allāh]." Ang anumang ukol 

sa mga itinambal nila ay hindi nakararating kay Allāh; at ang 

anumang ukol kay Allāh, ito ay nakararating sa mga 

itinatambal nila. Kay sagwa ang ihinahatol nila! 

نَۡعَِٰم نَِصيٗبا  
َ
 ِمَن ٱلۡحَۡرِث َوٱلۡأ

َ
ا َذَرأ ِ ِممه وََجَعلُواْ َّلِله

ِ بِزَۡعِمِهۡم َوَهََٰذا لُِشَرَكآئَِناۖۡ َفَما َكاَن   َفَقالُواْ َهََٰذا َّلِله
 ِ ِ َفُهَو يَِصُل  لُِشَرَكآئ ِۖۡ َوَما َكاَن َّلِله ِهۡم فَلَا يَِصُل إِلَي ٱَّلله

 ١٣٦ إِلَيَٰ ُشَرَكآئِِهۡمُۗ َسآَء َما َيحُۡكُمونَ 

137. Gayon ipinang-akit sa marami sa mga tagapagtambal 

ng mga pantambal nila [kay Allāh] ang pagpatay sa mga 

anak nila upang magpahamak ang mga ito sa kanila at upang 

manlito ang mga ito sa kanila sa relihiyon nila. Kung sakaling 

niloob ni Allāh ay hindi sana sila gumawa niyon. Kaya hayaan 

mo sila at ang ginagawa-gawa nila. 

َِن ٱلُۡمۡشِركِيَن َقتۡ  ۡوَلَِٰدهِۡم  َوَكَذَٰلَِك َزيهَن لَِكثِيٖر م 
َ
َل أ

ُشَرَكآؤُُهۡم لِيُۡرُدوُهۡم َولَِيلۡبُِسواْ َعلَۡيِهۡم دِيَنُهۡمۖۡ َولَۡو َشآَء  
ُ َما َفَعلُوُهۖۡ فََذرُۡهۡم َوَما َيۡفتَُرونَ   ١٣٧ ٱَّلله

138. Nagsabi sila: "Ang mga ito ay mga hayupan at mga 

pananim na bawal, na walang kakain sa mga ito kundi ang 

sinumang niloloob natin," ayon sa pag-aangkin nila. May mga 

hayupang ipinagbawal ang mga likod ng mga ito at may mga 

hayupang hindi sila bumabanggit ng pangalan ni Allāh sa 

[pagkakatay sa] mga ito, dala ng isang paggawa-gawa [ng 

kasinungalingan] sa Kanya. Gaganti Siya sa kanila sa 

anumang dati nilang ginagawa-gawa. 

ها َمن   ها َيۡطَعُمَهآ إِل نَۡعَٰم  وََحۡرٌث ِحۡجر  ل
َ
ۦٓ أ ِ َوَقالُواْ َهَِٰذه

ها   نَۡعَٰم  ل
َ
نَۡعٌَٰم ُحر َِمۡت ُظُهورَُها َوأ

َ
هَشآُء بِزَۡعِمِهۡم َوأ ن

ِ َعلَۡيَها ٱ فۡتَِرآًء َعلَۡيهِِۚ َسَيۡجزِيِهم بَِما  يَۡذُكُروَن ٱۡسَم ٱَّلله
 ١٣٨ َكانُواْ َيۡفتَُرونَ 
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139. Nagsabi sila: "Ang nasa mga tiyan ng mga hayupan na 

ito ay nakalaan para sa mga lalaki namin at ipinagbabawal sa 

mga maybahay namin. Kung ito ay [isinilang na] isang patay, 

sila rito ay magkakatambal." Gaganti Siya sa paglalarawan 

nila; tunay na Siya ay Marunong, Maalam. 

نَۡعَِٰم َخالَِصة  ل ُِذُكورِنَا  
َ
َوَقالُواْ َما فِي ُبُطوِن َهَِٰذهِ ٱلۡأ

  ْۚ ۡيَتٗة َفُهۡم فِيهِ ُشَرَكآُء ۡزَوَِٰجَناۖۡ َوِإن يَُكن مه
َ
َوُمحَرهٌم عَلَىَٰٓ أ

 ١٣٩ ِهۡم وَۡصَفُهۡمْۚ إِنهُهۥ َحِكيٌم َعلِيم  َسَيۡجزِي

140. Nalugi nga ang mga pumatay sa mga anak nila dala ng 

isang kahunghangang walang kaalaman at nagbawal sa 

itinustos sa kanila ni Allāh dala ng paggawa-gawa [ng 

kasinungalingan] laban kay Allāh. Naligaw nga sila at sila 

noon ay hindi mga napatnubayan. 

ُۢا بَِغيِۡر ِعلٖۡم   ۡوَلََٰدُهۡم َسَفَه
َ
هِذيَن َقَتلُٓواْ أ قَۡد َخِسَر ٱل

ِْۚ قَۡد َضلُّواْ َوَما   ُ ٱفۡتَِرآًء عَلَى ٱَّلله ُمواْ َما َرزََقُهُم ٱَّلله وََحره
 ١٤٠ َكانُواْ ُمۡهَتِدينَ 

141. Siya ay ang nagpalabas ng mga hardin na mga 

binalagan at hindi mga binalagan, ng mga datiles at mga 

pananim na nagkakaiba-iba ang lasa ng mga ito, at ng mga 

oliba at mga granada na nagkakahawigan at hindi 

nagkakahawigan. Kumain kayo mula sa bunga ng mga ito 

kapag namunga ang mga ito at magbigay kayo ng tungkulin 

ng mga ito sa araw ng pag-aani ng mga ito. Huwag kayong 

magpakalabis; tunay na Siya ay hindi umiibig sa mga 

nagpapakalabis. 

ۡعُروَشَٰٖت وََغيَۡر   َٰٖت مه  َجنه
َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ ۞وَُهَو ٱل

ۡرَع ُمخۡتَ  ۡخَل َوٱلزه ۡيُتوَن  َمۡعُروَشَٰٖت َوٱلنه ُكلُُهۥ َوٱلزه
ُ
لًِفا أ

ۦٓ إَِذآ   ِ اَن ُمتََشَٰبِٗها وََغيَۡر ُمتََشَٰبِهِٖۚ ُكلُواْ ِمن َثَمرِه َوٱلرُّمه
ْْۚ إِنهُهۥ لَا   ُهۥ يَۡوَم َحَصادِهۖۦِۡ َولَا تُۡسِرفُٓوا ۡثَمَر َوَءاتُواْ َحقه

َ
أ

 ١٤١ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡسرِفِينَ 

142. May mga hayupang [nilikhang] bilang tagapasan at 

bilang munti. Kumain kayo mula sa itinustos sa inyo ni Allāh 

at huwag kayong sumunod sa mga hakbang ng demonyo. 

Tunay na siya para sa inyo ay isang kaaway na malinaw. 

 ُ ا َرَزَقُكُم ٱَّلله نَۡعَِٰم َحمُولَٗة َوَفۡرٗشاْۚ ُكلُواْ ِممه
َ
  َوِمَن ٱلۡأ

ۡيَطَِٰنِۚ إِنهُهۥ لَُكۡم َعُدو     َِٰت ٱلشه َولَا تَتهبُِعواْ ُخُطَو
بِين    ١٤٢ مُّ

143. [Lumikha ng] walong pares. Mula sa mga tupa ay may 

dalawa at mula sa mga kambing ay may dalawa. Sabihin mo: 

"Ang dalawang lalaki ba ay ipinagbawal Niya o ang dalawang 

babae o ang nilaman ng mga sinapupunan ng dalawang 

babae? Magbalita kayo sa akin ng isang kaalaman kung kayo 

ay mga tapat." 

ِن ٱثۡنَيِۡن َوِمَن ٱلَۡمۡعزِ ٱثۡنَيِۡنِۗ قُۡل  
ۡ
أ َِن ٱلضه ۡزَوَٰٖجِۖ م 

َ
ثََمَٰنَِيَة أ

مه 
َ
نثََييِۡن أ

ُ
ِم ٱلۡأ

َ
َكَرۡيِن َحرهَم أ ا ٱۡشَتَملَۡت َعلَۡيهِ  َءآلذه

نثََييِۡنِۖ َنب ِـ ُونِي بِعِلٍۡم إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 
ُ
رَۡحاُم ٱلۡأ

َ
 ١٤٣ أ

144. Mula sa mga kamelyo ay may dalawa at mula sa mga 

baka ay may dalawa. Sabihin mo: "Sa dalawang lalaki ba ay 

nagbawal Siya o sa dalawang babae o sa nilaman ng mga 

sinapupunan ng dalawang babae? O kayo ba noon ay mga 

saksi noong nagtagubilin sa inyo si Allāh nito? Kaya sino pa 

ang higit na tagalabag sa katarungan kaysa sa sinumang 

gumawa-gawa laban kay Allāh ng isang kasinungalingan 

upang magligaw sa mga tao nang walang kaalaman. Tunay 

na si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa mga taong tagalabag 

sa katarungan." 

َكَرۡيِن   َوِمَن ٱلِۡإبِِل ٱثۡنَيِۡن َوِمَن ٱلَۡبَقرِ ٱثۡنَيِۡنِۗ قُۡل َءآلذه
نثَيَ 

ُ
رَۡحاُم ٱلۡأ

َ
ا ٱۡشَتَملَۡت َعلَۡيهِ أ مه

َ
نثََييِۡن أ

ُ
ِم ٱلۡأ

َ
َم أ يِۡنِۖ َحره

ۡظلَُم  
َ
ُ بَِهََٰذاْۚ َفَمۡن أ َُٰكُم ٱَّلله ى ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ وَصه

َ
أ

اَس بَِغيِۡر ِعلٍۡمِۚ   ِ َكِذٗبا ل ُِيِضله ٱلنه ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ِممه
َٰلِِمينَ  َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم ٱلظه  ١٤٤ إِنه ٱَّلله
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145. Sabihin mo: "Hindi ako nakatatagpo sa anumang ikinasi 

sa akin ng isang ipinagbabawal sa isang tagakain na kakain 

niyon maliban na ito ay maging isang patay, o dugong 

ibinubo, o laman ng baboy sapagkat tunay na ito ay isang 

kasalaulaan o isang kasuwailang inaalay sa iba pa kay Allāh. 

Ngunit ang sinumang napilitan nang hindi naghahangad ni 

lumalampas, tunay na ang Panginoon mo ay Mapagpatawad, 

Maawain." 

ًما عَلَىَٰ َطاِعٖم   وِحَى إِلَيه ُمحَره
ُ
ِجُد فِي َمآ أ

َ
هٓا أ قُل ل

ۡسُفوحً  ۡو َدٗما مه
َ
ن يَُكوَن َمۡيَتًة أ

َ
هٓا أ ۥٓ إِل ۡو لَحَۡم  َيۡطَعُمُه

َ
ا أ

ِ بِهۚۦِْ   هِله لَِغيِۡر ٱَّلله
ُ
ۡو فِۡسًقا أ

َ
ِخنِزيرٖ فَإِنهُهۥ رِۡجٌس أ

َفَمِن ٱۡضُطره َغيَۡر بَاٖغ َولَا عَادٖ فَإِنه َربهَك َغُفور   
 ١٤٥ رهِحيم  

146. Sa mga nagpakahudyo ay nagbawal Kami ng bawat 

may mga buong kuko. Mula sa mga baka at mga tupa ay 

nagbawal Kami sa kanila ng mga taba ng dalawang [uring] ito 

maliban sa anumang kinapitan ng mga likod ng dalawang 

[uring] ito o ng mga bituka nito o anumang nahalo sa buto. 

Iyon ay iginanti Namin sa kanila dahil sa paglabag nila. 

Tunay na Kami ay talagang Tapat. 

ۡمَنا ُكله ذِي ُظُفرِٖۖ َوِمَن ٱلَۡبَقرِ   هِذيَن َهاُدواْ َحره وَعَلَى ٱل
ها َما َحمَلَۡت   ۡمَنا َعلَۡيِهۡم ُشُحوَمُهَمآ إِل َوٱلَۡغَنِم َحره
َٰلَِك   ۡو َما ٱۡختَلََط بَِعۡظٖمِۚ َذ

َ
وِ ٱلۡحََوايَآ أ

َ
ُظُهورُُهَمآ أ

 ١٤٦ َوِإنها لََصَِٰدقُونَ  َجَزۡيَنَُٰهم بَِبۡغيِِهۡمۖۡ 

147. Kaya kung nagpasinungaling sila sa iyo ay sabihin mo: 

"Ang Panginoon ninyo ay may awang malawak ngunit hindi 

naitutulak ang kaparusahan Niya palayo sa mga taong 

salarin." 

بُُّكۡم ُذو َرۡحمَةٖ َوَٰسِ  بُوَك َفُقل ره َعةٖ َولَا يَُردُّ  فَإِن َكذه
ُسُهۥ َعِن ٱلَۡقوِۡم ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

ۡ
 ١٤٧ بَأ

148. Magsasabi ang mga nagtambal: "Kung sakaling niloob 

ni Allāh ay hindi sana kami nagtambal ni ang mga ninuno 

namin at hindi sana kami nagbawal ng anuman." Gayon 

nagpasinungaling ang mga nauna pa sa kanila hanggang sa 

lumasap sila ng kaparusahan Namin. Sabihin mo: "Mayroon 

kaya sa ganang inyo na anumang kaalaman para 

magpalabas kayo niyon sa Amin? Sumusunod kayo sa 

pagpapalagay lamang. Walang iba kayo kundi 

nagsasapantaha." 

هِذينَ  ۡشَرۡكَنا َولَٓا  َسَيُقوُل ٱل
َ
ُ َمآ أ ۡشَرُكواْ لَۡو َشآَء ٱَّلله

َ
 أ

هِذيَن   َب ٱل ِۚ َكَذَٰلَِك َكذه ۡمَنا ِمن َشۡيٖء َءابَآُؤنَا َولَا َحره
ِۡن   ُۗ قُۡل َهۡل ِعنَدُكم م  َسَنا

ۡ
ِمن َقۡبلِِهۡم َحتهيَٰ َذاقُواْ بَأ

نه  ها ٱلظه ۖۡ إِن تَتهبُِعوَن إِل نُتۡم  ِعلٖۡم َفُتۡخرُِجوهُ لََنآ
َ
 َوِإۡن أ

ها َتخۡرُُصونَ   ١٤٨ إِل

149. Sabihin mo: "Ngunit kay Allāh ang katwirang masidhi 

kaya kung sakaling niloob Niya ay talaga sanang 

nagpatnubay Siya sa inyo nang magkakasama." 

َُٰكمۡ  ۖۡ فَلَۡو َشآَء لََهَدى ُة ٱلَۡبَٰلَِغُة   قُۡل ِهَّلِلَف ٱلۡحُجه
ۡجمَعِينَ 

َ
 ١٤٩ أ

150. Sabihin mo: "Maglahad kayo ng mga saksi ninyo na 

sasaksi na si Allāh ay nagbawal nito, saka kung sumaksi sila 

ay huwag kang sumaksi kasama sa kanila. Huwag kang 

sumunod sa mga pithaya ng mga nagpasinungaling sa mga 

tanda Namin at ng mga hindi sumasampalataya sa Kabilang-

buhay habang sila sa Panginoon nila ay nagpapantay [sa 

iba]." 

َم   َ َحره نه ٱَّلله
َ
هِذيَن يَۡشَهُدوَن أ قُۡل َهلُمه ُشَهَدآَءُكُم ٱل

ۡهَوآَء  َهََٰذاۖۡ فَإِن َشِهُدواْ فَلَا تَۡشَهۡد َمَعُهۡمْۚ َولَا تَتهبِۡع 
َ
أ

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ وَُهم   بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َوٱل هِذيَن َكذه ٱل
 ١٥٠ بَِرب ِِهۡم َيۡعِدلُونَ 
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151. Sabihin mo: "Halikayo, bibigkas ako ng ipinagbawal ng 

Panginoon ninyo sa inyo: na huwag kayong magtambal sa 

Kanya ng anuman; sa mga magulang ay [mag-ukol ng] 

paggawa ng maganda; huwag kayong pumatay ng mga anak 

ninyo dahil sa isang paghihikahos, Kami ay nagtutustos sa 

inyo at sa kanila; huwag kayong lumapit sa mga malaswa: 

anumang nalantad mula sa mga ito at anumang nakubli; at 

huwag kayong pumatay ng buhay na ipinagbawal ni Allāh 

malibang ayon sa karapatan." Iyon ay itinagubilin Niya sa 

inyo, nang sa gayon kayo ay makapag-uunawa. 

ها   ل
َ
تُۡل َما َحرهَم َربُُّكۡم َعلَۡيُكۡمۖۡ أ

َ
۞قُۡل َتَعالَۡواْ أ

 َٰ اۖۡ َوبِٱلَۡو لَِديِۡن إِۡحَسَٰٗناۖۡ َولَا َتۡقُتلُٓواْ  تُۡشِرُكواْ بِهِۦ َشۡيـ ٗ
حُۡن نَۡرُزقُُكۡم َوِإيهاُهۡمۖۡ َولَا   ِۡن إِۡمَلَٰٖق نه ۡوَلََٰدُكم م 

َ
أ

َِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َبَطَنۖۡ َولَا َتۡقُتلُواْ   َتۡقَربُواْ ٱلَۡفَو
َٰلُِكۡم وَصه  ِۚ َذ ِ ها بِٱلۡحَق  ُ إِل ۡفَس ٱلهتِي َحرهَم ٱَّلله َُٰكم  ٱلنه ى

 ١٥١ بِهِۦ لََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ 

152. Huwag kayong lumapit sa yaman ng ulila kundi sa 

[paraang] pinakamaganda hanggang sa umabot siya sa 

kalakasan niya. Magpalubus-lubos kayo ng pagtatakal at 

[pagtitimbang sa] timbangan ayon sa pagkamakatarungan. 

Hindi Kami nag-aatang sa isang kaluluwa malibang ayon sa 

kakayahan nito. Kapag nagsabi kayo ay 

magpakamakatarungan kayo kahit pa sa isang may 

pagkakamag-anak. Sa kasunduan kay Allāh ay magpatupad 

kayo. Iyon ay itinagubilin Niya sa inyo, nang sa gayon kayo 

ay magsasaalaala. 

ۡحَسُن َحتهيَٰ  
َ
ها بِٱلهتِي ِهَى أ َولَا َتۡقَربُواْ َماَل ٱلَۡيتِيِم إِل

ۡوفُواْ ٱلَۡكۡيَل َوٱلِۡميَزاَن بِٱلۡقِۡسِطِۖ لَا  
َ
ۚۥْ َوأ هُ ُشده

َ
َيۡبلَُغ أ

ها وُۡسَعَهاۖۡ َوِإَذا قُلُۡتۡم فَٱۡعِدلُواْ َولَۡو َكاَن   نُكَل ُِف َنۡفًسا إِل
َُٰكم بِهِۦ  َذا  ى َٰلُِكۡم وَصه ْْۚ َذ ۡوفُوا

َ
ِ أ ِۖ َوبَِعۡهِد ٱَّلله قُۡربَيَٰ

ُرونَ   ١٥٢ لََعلهُكۡم تََذكه

153. Na ito ay ang landasin Ko, tuwid, kaya sumunod kayo 

rito. Huwag kayong sumunod sa mga [ibang] landas para 

magpahiwa-hiwalay ang mga ito sa inyo palayo sa landas 

Niya. Iyon ay itinagubilin Niya sa inyo, nang sa gayon kayo 

ay mangingilag magkasala. 

نه َهََٰذا ِصَرَِٰطى ُمۡسَتقِيٗما فَٱتهبُِعوُهۖۡ َولَا تَتهبُِعواْ  
َ
َوأ

َُٰكم   ى َٰلُِكۡم وَصه َق بُِكۡم َعن َسبِيلِهۚۦِْ َذ ُبَل َفَتَفره ٱلسُّ
 ١٥٣ نَ بِهِۦ لََعلهُكۡم َتتهُقو

154. Karagdagan, nagbigay Kami kay Moises ng kasulatan 

bilang paglulubos para sa gumawa ng maganda, bilang 

pagdedetalye para sa bawat bagay, bilang patnubay, at 

bilang awa, nang sa gayon sila, sa pakikipagkita sa 

Panginoon nila, ay sasampalataya. 

ۡحَسَن  ثُ 
َ
هِذٓي أ مه َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب َتَماًما عَلَى ٱل

ِ َشۡيٖء وَُهٗدى َوَرۡحمَٗة لهَعلهُهم بِلَِقآِء  
َوَتۡفِصيلٗا ل ِكُل 
 ١٥٤ َرب ِِهۡم يُۡؤِمُنونَ 

155. Ito ay isang Aklat na pinababa Namin, na pinagpala, 

kaya sumunod kayo rito at mangilag kayong magkasala, 

nang sa gayon kayo ay kaaawaan, 

نَزلَۡنَُٰه ُمَباَرك  فَٱتهبُِعوُه َوٱتهُقواْ لََعلهُكۡم  
َ
َوَهََٰذا كَِتٌَٰب أ

 ١٥٥ تُۡرَحمُونَ 

156. dahil [baka] magsabi kayo: "Pinababa lamang ang 

Kasulatan sa dalawang pangkatin bago pa namin at tunay na 

kami noon, sa pag-aaral nila, ay talagang mga nalilingat," 

نزَِل ٱلِۡكَتَُٰب عَلَىَٰ َطآئَِفَتيِۡن ِمن َقۡبلَِنا 
ُ
ن َتُقولُٓواْ إِنهَمآ أ

َ
أ

 ١٥٦ َوِإن ُكنها َعن دَِراَستِِهۡم لََغَٰفِلِينَ 
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157. o [dahil baka] magsabi kayo: "Kung sakaling kami ay 

pinababaan ng kasulatan, talaga sanang kami ay naging higit 

na napatnubayan kaysa sa kanila," sapagkat may dumating 

nga sa inyo na isang malinaw na patunay mula sa Panginoon 

ninyo, isang patnubay, at isang awa. Kaya sino pa ang higit 

na tagalabag sa katarungan kaysa sa sinumang 

nagpasinungaling sa mga tanda ni Allāh at lumihis palayo sa 

mga ito? Gaganti Kami sa mga lumilihis palayo sa mga tanda 

Namin ng kasagwaan ng pagdurusa dahil sila noon ay 

lumilihis. 

نزَِل َعلَۡيَنا ٱلِۡكَتَٰ 
ُ
نهآ أ

َ
ۡو َتُقولُواْ لَۡو أ

َ
ۡهَدىَٰ  أ

َ
ُب لَُكنهآ أ

  ْۚ ب ُِكۡم وَُهٗدى َوَرۡحمَة  ِن ره ِمۡنُهۡمْۚ َفَقۡد َجآَءُكم بَي َِنة  م 
  ُۗ ِ وََصَدَف َعۡنَها َب أَـِبَيَِٰت ٱَّلله ن َكذه ۡظلَُم ِممه

َ
َفَمۡن أ

هِذيَن يَۡصِدفُوَن َعۡن َءاَيَٰتَِنا ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب   َسَنۡجزِي ٱل
 ١٥٧ ونَ بَِما َكانُواْ يَۡصِدفُ 

158. Naghihintay kaya sila maliban pa na pumunta sa kanila 

ang mga anghel o pumunta ang Panginoon mo o pumunta 

ang ilan sa mga tanda ng Panginoon mo? Sa araw na 

pumunta ang ilan sa mga tanda ng Panginoon mo ay hindi 

magpapakinabang sa isang kaluluwa ang pananampalataya 

nito [kung] hindi ito dating sumampalataya bago pa niyan o 

nagkamit ito sa pananampalataya nito ng isang kabutihan. 

Sabihin mo: "Maghintay kayo; tunay na Kami ay mga 

naghihintay." 

تَِيُهُم ٱلَۡمَلَٰٓئِكَ 
ۡ
ن تَأ

َ
هٓا أ تَِي َربَُّك  َهۡل يَنُظُروَن إِل

ۡ
ۡو يَأ

َ
ُة أ

تِي َبۡعُض َءاَيَِٰت  
ۡ
تَِي َبۡعُض َءاَيَِٰت َرب َِكُۗ يَوَۡم يَأ

ۡ
ۡو يَأ

َ
أ

َرب َِك لَا يَنَفُع َنۡفًسا إِيَمَُٰنَها لَۡم تَُكۡن َءاَمَنۡت ِمن  
ۡو َكَسَبۡت فِٓي إِيَمَٰنَِها َخيٗۡراُۗ قُِل ٱنَتِظُرٓواْ إِنها  

َ
َقۡبُل أ

 ١٥٨ ُمنَتِظُرونَ 

159. Tunay na ang mga naghati-hati sa relihiyon nila at sila 

ay naging mga sekta, hindi ka kabilang sa kanila sa anuman. 

Ang nauukol sa kanila ay nasa kay Allāh lamang. Pagkatapos 

magbabalita Siya sa kanila hinggil sa anumang dati nilang 

ginagawa. 

هذِ  هۡسَت ِمۡنُهۡم فِي  إِنه ٱل قُواْ دِيَنُهۡم وََكانُواْ ِشَيٗعا ل يَن فَره
ِ ُثمه يُنَب ِئُُهم بَِما َكانُواْ   ۡمرُُهۡم إِلَي ٱَّلله

َ
ِۚ إِنهَمآ أ َشۡيٍء

 ١٥٩ َيۡفَعلُونَ 

160. Ang sinumang naghatid ng gawang maganda ay ukol sa 

kanya ang sampung tulad nito, at ang sinumang naghatid ng 

gawang masagwa ay hindi siya gagantihan maliban ng tulad 

nito; at sila ay hindi lalabagin sa katarungan. 

ۡمَثالَِهاۖۡ َوَمن َجآَء  
َ
َمن َجآَء بِٱلۡحََسَنةِ فَلَُهۥ َعۡشُر أ

ها ِمۡثلََها وَُهۡم لَا ُيۡظلَمُ  ي ِئَةِ فَلَا ُيجَۡزىَٰٓ إِل  ١٦٠ ونَ بِٱلسه

161. Sabihin mo: "Tunay na ako ay pinatnubayan ng 

Panginoon ko tungo sa landasing tuwid – isang relihiyong 

tama, na kapaniwalaan ni Abraham bilang makakatotohanan. 

Hindi siya naging kabilang sa mga tagapagtambal." 

َٰنِي َرب ِٓي إِ  ۡسَتقِيٖم دِيٗنا قَِيٗما  قُۡل إِنهنِي َهَدى لَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ
ِلهَة إِبَۡرَٰهِيَم َحنِيٗفاْۚ َوَما َكاَن ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ   ١٦١ م 

162. Sabihin mo: "Tunay na ang dasal ko, ang pag-aalay ko, 

ang buhay ko, at ang kamatayan ko ay ukol kay Allāh, ang 

Panginoon ng mga nilalang – 

  ِ ِ َرب  قُۡل إِنه َصلَاتِي َونُُسكِي َوَمحَۡياَي َوَمَماتِي َّلِله
 ١٦٢ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

163. walang katambal sa Kanya. Gayon nag-utos sa akin, at 

ako ay una sa mga Muslim." 
ُل ٱلُۡمۡسلِِمينَ  وه

َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َوأ

ُ
َٰلَِك أ ۖۥۡ َوبَِذ  ١٦٣ لَا َشِريَك لَُه



 

Al An’am 

 

144 

 

 األنعام

164. Sabihin mo: "Sa iba pa ba kay Allāh maghahangad ako 

bilang Panginoon samantalang Siya ay Panginoon ng bawat 

bagay? Walang [kasalanang] nakakamit ang bawat kaluluwa 

malibang laban dito. Hindi magpapasan ang isang tagapasan 

ng pasanin ng iba. Pagkatapos tungo sa Panginoon ninyo 

ang babalikan ninyo saka magbabalita Siya sa inyo hinggil sa 

anumang kayo noon hinggil doon ay nagkakaiba-iba." 

ِۚ َولَا   ِ َشۡيٖء
ا وَُهَو َربُّ ُكل  بِۡغى َرب ٗ

َ
ِ أ َغيَۡر ٱَّلله

َ
قُۡل أ

ها َعلَۡيَهاْۚ َولَا تَزُِر َوازَِرة  وِۡزَر   تَۡكِسُب ُكلُّ َنۡفٍس إِل
رِۡجُعُكۡم َفُينَب ِئُُكم بَِما   ِۚ ُثمه إِلَيَٰ َرب ُِكم مه ۡخَرىَٰ

ُ
أ

 ١٦٤ ُكنُتۡم فِيهِ َتخَۡتلُِفونَ 

165. Siya ay ang gumawa sa inyo bilang mga kahalili sa lupa. 

Nag-angat Siya sa iba sa inyo higit sa iba sa mga antas 

upang sumubok Siya sa inyo sa ibinigay Niya sa inyo. Tunay 

na ang Panginoon mo ay mabilis ang parusa at tunay na Siya 

ay talagang Mapagpatawad, Maawain. 

ۡرِض َوَرَفَع  
َ
هِذي َجَعلَُكۡم َخَلَٰٓئَِف ٱلۡأ وَُهَو ٱل

َبۡعَضُكۡم فَۡوَق َبۡعٖض َدَرَجَٰٖت ل َِيۡبلَُوُكۡم فِي َمآ 
َُٰكۡمُۗ إِنه َربهَك َسِريُع ٱلۡعَِقاِب َوِإنهُهۥ لََغُفور   ءَ  اتَى

 ُۢ  ١٦٥ رهِحيُم



 

Al-A’raf 

 

145 

 

 األعراف 

Al-A’raf األعراف 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. Lām. Mīm. Sād.  ١ الٓٓمٓص 

2. [Ito ay] isang Aklat na pinababa sa iyo, kaya huwag 

magkaroon sa dibdib mo ng pagkaasiwa mula rito, upang 

magbabala ka sa pamamagitan nito at bilang paalaala para 

sa mga mananampalataya. 

ِۡنُه   نزَِل إِلَۡيَك فَلَا يَُكن فِي َصۡدرَِك َحَرج  م 
ُ
كَِتٌَٰب أ

 ٢ ۡكَرىَٰ لِلُۡمۡؤِمنِينَ لُِتنِذَر بِهِۦ َوذِ 

3. Sumunod kayo sa pinababa sa inyo mula sa Panginoon 

ninyo at huwag kayong sumunod sa bukod pa sa Kanya 

bilang mga katangkilik. Kakaunti ang isinasaalaala ninyo! 

ب ُِكۡم َولَا تَتهبِعُ  ِن ره نزَِل إِلَۡيُكم م 
ُ
واْ ِمن  ٱتهبُِعواْ َمآ أ

ُرونَ  ا تََذكه ُۗ قَلِيلٗا مه ۡولَِيآَء
َ
ۦٓ أ  ٣ ُدونِهِ

4. Kay rami ng pamayanang ipinahamak Namin saka 

dumating doon ang parusa Namin sa magdamag o habang 

sila ay mga umiidlip sa hapon, 

ُسَنا بََيَٰتً 
ۡ
ۡهلَۡكَنََٰها فََجآَءَها بَأ

َ
ِن قَۡريٍَة أ ۡو ُهۡم  َوَكم م 

َ
ا أ

 ٤ قَآئِلُونَ 

5. saka walang iba ang panawagan nila noong dumating sa 

kanila ang parusa Namin maliban na nagsabi sila: "Tunay na 

kami dati ay mga tagalabag sa katarungan." 

ن قَالُوٓ 
َ
هٓا أ ُسَنآ إِل

ۡ
َُٰهۡم إِۡذ َجآَءُهم بَأ اْ إِنها  َفَما َكاَن َدۡعَوى

 ٥ ُكنها َظَٰلِِمينَ 

6. Saka talagang magtatanong nga Kami sa mga 

pinagsuguan at talagang magtatanong nga Kami sa mga 

isinugo. 

ۡرِسَل إِلَۡيِهۡم َولَنَۡسـ َلَنه ٱلُۡمۡرَسلِينَ 
ُ
هِذيَن أ  ٦ فَلَنَۡسـ َلَنه ٱل

7. Kaya talagang magsasalaysay nga Kami sa kanila nang 

may kaalaman at Kami lagi ay hindi nakaliban. 
نه َعلَۡيِهم بِعِلۡمِٖۖ َوَما ُكنها غَآئِبِينَ   ٧ فَلََنُقصه

8. Ang pagtitimbang sa Araw na iyon ay ang katotohanan. 

Kaya ang mga bumigat ang mga timbangan nila [ng 

kabutihan], ang mga iyon ay ang mga magtatagumpay. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
َٰزِيُنُهۥ فَأ ْۚ َفَمن َثُقلَۡت َمَو َوٱلَۡوۡزُن يَۡوَمئٍِذ ٱلۡحَقُّ

 ٨ ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

9. Ang mga gumaan ang mga timbangan nila [ng kabutihan], 

ang mga iyon ay ang mga nagpalugi sa mga sarili nila dahil 

sila noon sa mga tanda Namin ay lumalabag sa katarungan. 

هِذيَن َخِسُرٓواْ   ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
َٰزِيُنُهۥ فَأ ۡت َمَو َوَمۡن َخفه

نُفَسُهم بَِما َكانُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َيۡظلُِمونَ 
َ
 ٩ أ

10. Talaga ngang nagbigay-kapangyarihan Kami sa inyo sa 

lupa at gumawa Kami para sa inyo rito ng mga kabuhayan. 

Kaunti ang pinasasalamatan ninyo! 

ۡرِض وََجَعلَۡنا لَُكۡم فِيَها  
َ
َُٰكۡم فِي ٱلۡأ نه َولََقۡد َمكه

ا تَۡشُكُرونَ   ١٠ َمَعَٰيَِشُۗ قَلِيلٗا مه
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11. Talaga ngang lumikha Kami sa inyo. Pagkatapos nag-

anyo Kami sa inyo. Pagkatapos nagsabi Kami sa mga 

anghel: "Magpatirapa kayo kay Adan," kaya nagpatirapa sila 

maliban si Satanas; hindi siya naging kabilang sa mga 

nagpapatirapa. 

ۡرَنَُٰكۡم ُثمه قُلَۡنا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ   َولََقۡد َخلَۡقَنَُٰكۡم ُثمه َصوه
ه  َِن  ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ إِل ٓا إِبۡلِيَس لَۡم يَُكن م 

َِٰجِدينَ   ١١ ٱلسه

12. Nagsabi Siya: "Ano ang pumigil sa iyo na hindi ka 

magpatirapa noong nag-utos Ako sa iyo?" Nagsabi ito: "Ako 

ay higit na mainam kaysa sa kanya. Lumikha Ka sa akin mula 

sa apoy samantalang lumikha Ka sa kanya mula sa putik." 

ِۡنُه   نَا۠ َخيۡر  م 
َ
َمۡرتَُكۖۡ قَاَل أ

َ
ها تَۡسُجَد إِۡذ أ ل

َ
قَاَل َما َمَنَعَك أ

 ١٢ َخلَۡقَتنِي ِمن نهارٖ وََخلَۡقَتُهۥ ِمن ِطينٖ 

13. Nagsabi Siya: "Kaya lumapag ka mula rito sapagkat hindi 

nagiging ukol sa iyo na magpakamalaki rito. Kaya lumabas 

ka; tunay na ikaw ay kabilang sa mga nanliliit." 

ن َتَتَكبهَر فِيَها  
َ
قَاَل فَٱۡهبِۡط ِمۡنَها َفَما يَُكوُن لََك أ

َٰغِرِينَ   ١٣ فَٱۡخُرۡج إِنهَك ِمَن ٱلصه

14. Nagsabi ito: "Magpaantala Ka sa akin hanggang sa araw 

na bubuhayin sila." 
نِظۡرنِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ 

َ
 ١٤ قَاَل أ

15. Nagsabi Siya: "Tunay na ikaw ay kabilang sa mga 

ipagpapaliban." 
 ١٥ قَاَل إِنهَك ِمَن ٱلُۡمنَظرِينَ 

16. Nagsabi ito: "Kaya dahil nagpalisya Ka sa akin, talagang 

mag-aabang nga ako sa kanila sa landasin Mong tuwid. 
ۡقُعَدنه لَُهۡم ِصَرََٰطَك  

َ
ۡغَوۡيَتنِي لَأ

َ
قَاَل فَبَِمآ أ
 ١٦ ٱلُۡمۡسَتقِيمَ 

17. Pagkatapos talagang pupunta nga ako sa kanila sa 

harapan nila at sa likuran nila at sa dakong mga kanan nila at 

sa dakong mga kaliwa nila. Hindi Ka makatatagpo sa higit na 

marami sa kanila bilang mga tagapagpasalamat." 

يِۡديِهۡم َوِمۡن َخلۡفِِهۡم وََعۡن  
َ
ِنُۢ َبيِۡن أ ُثمه ٓأَلتِيَنهُهم م 

ۡكثَرَُهۡم  
َ
يَۡمَٰنِِهۡم وََعن َشَمآئِلِِهۡمۖۡ َولَا َتِجُد أ

َ
أ

 ١٧ َشَِٰكرِينَ 

18. Nagsabi Siya: "Lumabas ka mula rito bilang nilalait na 

pinalalayas. Talagang ang sinumang sumunod sa iyo 

kabilang sa kanila ay talagang magpupuno nga Ako ng 

Impiyerno mula sa inyo nang magkakasama. 

هَمن تَبَِعَك ِمۡنُهۡم   ۡدُحوٗراۖۡ ل قَاَل ٱۡخُرۡج ِمۡنَها َمۡذُءوٗما مه
ۡملََأنه َجَهنهمَ 

َ
ۡجمَعِينَ  لَأ

َ
 ١٨ ِمنُكۡم أ

19. O Adan, manahan ka at ang asawa mo sa Paraiso, saka 

kumain kayong dalawa mula saanman ninyo loobin ngunit 

huwag kayong dalawa lumapit sa punong-kahoy na ito para 

kayong dalawa ay [hindi] maging kabilang sa mga tagalabag 

sa katarungan." 

نَت َوَزوُۡجَك ٱلۡجَنهَة فَكُلَا ِمۡن  
َ
ـ َاَدُم ٱۡسُكۡن أ َوَيَٰٓ

َجَرةَ َفَتُكونَا ِمَن   َحۡيُث ِشۡئُتَما َولَا َتۡقَربَا َهَِٰذهِ ٱلشه
َٰلِِمينَ   ١٩ ٱلظه
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20. Ngunit nagpasaring sa kanilang dalawa ang demonyo 

upang magtambad siya sa kanilang dalawa ng binalot para 

sa kanilang dalawa mula sa kahubaran nilang dalawa. 

Nagsabi siya: "Hindi sumaway sa inyong dalawa ang 

Panginoon ninyong dalawa laban sa punong-kahoy na ito 

maliban na kayong dalawa ay maging mga anghel o kayong 

dalawa ay maging kabilang sa mga nananatiling-buhay." 

ۡيَطَُٰن لُِيۡبِدَي لَُهَما َما وُۥرَِي َعۡنُهَما   فَوَۡسوََس لَُهَما ٱلشه
َُٰكَما َربُُّكَما َعۡن َهَِٰذهِ   ِمن َسۡوَٰءتِِهَما َوَقاَل َما َنَهى

ۡو تَُكونَا ِمَن  
َ
ن تَُكونَا َملََكيِۡن أ

َ
هٓا أ َجَرةِ إِل ٱلشه

 ٢٠ ٱلَۡخَٰلِِدينَ 

21. Nakipagsumpaan siya sa kanilang dalawa: "Tunay na ako 

para sa inyong dalawa ay kabilang sa mga tagapayo." 
َِٰصِحينَ   ٢١ َوَقاَسَمُهَمآ إِن ِي لَُكَما لَِمَن ٱلنه

22. Kaya nagpamithi siya sa kanilang dalawa dahil sa 

kahibangan. Kaya noong nakatikim silang dalawa sa [bunga 

ng] punong-kahoy ay natambad sa kanilang dalawa ang 

kahubaran nilang dalawa at nagsimula silang dalawa na 

magkapit sa kanilang dalawa ng mula sa mga dahon ng 

Paraiso. Nanawagan sa kanilang dalawa ang Panginoon 

nilang dalawa: "Hindi ba Ako sumaway sa inyong dalawa 

laban sa punong-kahoy na iyon at nagsabi sa inyong dalawa: 

Tunay na ang demonyo para sa inyong dalawa ay isang 

kaaway na malinaw?" 

َجَرَة بََدۡت لَُهَما   ا َذاقَا ٱلشه ِۚ فَلَمه َُٰهَما بُِغُرورٖ فََدلهى
ا َيخِۡصَفاِن َعلَيِۡهَما ِمن َوَرِق ٱلۡجَنهةِِۖ  َسۡوَٰءُتُهَما َوَطفِقَ 

َجَرةِ   ۡنَهُكَما َعن تِلُۡكَما ٱلشه
َ
لَۡم أ

َ
َُٰهَما َربُُّهَمآ أ َونَاَدى

بِين   ۡيَطََٰن لَُكَما َعُدو   مُّ قُل لهُكَمآ إِنه ٱلشه
َ
 ٢٢ َوأ

23. Nagsabi silang dalawa: "Panginoon namin, lumabag kami 

sa katarungan sa mga sarili namin. Kung hindi Ka 

magpapatawad sa amin at maaawa sa amin, talagang kami 

nga ay magiging kabilang sa mga lugi." 

هۡم َتۡغفِۡر لََنا َوتَۡرَحمَۡنا  نُفَسَنا َوِإن ل
َ
قَالَا َربهَنا َظلَۡمَنآ أ

 ٢٣ لََنُكوَننه ِمَن ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

24. Nagsabi Siya: "Lumapag kayo; ang iba sa inyo para sa 

iba ay kaaway. Ukol sa inyo sa lupa ay isang pinagtitigilan at 

isang natatamasa hanggang sa isang panahon." 

ۖۡ َولَُكۡم فِي   قَاَل ٱۡهبُِطواْ َبۡعُضُكۡم لَِبۡعٍض َعُدو  
ۡرِض ُمۡسَتَقر   

َ
 ٢٤ َوَمَتٌَٰع إِلَيَٰ ِحينٖ ٱلۡأ

25. Nagsabi Siya: "Sa loob niyon mabubuhay kayo, sa loob 

niyon mamamatay kayo, at mula roon ilalabas kayo. 
 ٢٥ قَاَل فِيَها َتحَۡيۡوَن َوفِيَها َتُموتُوَن َوِمۡنَها ُتخۡرَُجونَ 

26. O mga anak ni Adan, nagpababa nga Kami sa inyo ng 

kasuutan na magbabalot sa kahubaran ninyo at bilang gayak. 

Ang kasuutan ng pangingilag magkasala, iyon ay higit na 

mabuti. Iyon ay kabilang sa mga tanda ni Allāh, nang sa 

gayon sila ay magsasaalaala. 

نَزلَۡنا َعلَۡيُكۡم لَِباٗسا 
َ
َٰرِي  َيََٰبنِٓي َءاَدَم قَۡد أ يَُو

َٰلَِك   َٰلَِك َخيۡر ْۚ َذ ۡقَوىَٰ َذ َسۡوَٰءتُِكۡم َورِيٗشاۖۡ َولَِباُس ٱلته
ُرونَ  كه ِ لََعلهُهۡم يَذه  ٢٦ ِمۡن َءاَيَِٰت ٱَّلله
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27. O mga anak ni Adan, huwag ngang tutukso sa inyo ang 

demonyo yayamang nagpalabas siya sa mga magulang 

ninyo mula sa Paraiso habang nag-aalis sa kanilang dalawa 

ng kasuutan nilang dalawa upang magpakita siya sa kanilang 

dalawa ng kahubaran nilang dalawa. Tunay na siya ay 

nakakikita sa inyo, siya at ang mga kampon niya, mula sa 

kung saan hindi kayo nakakikita sa kanila. Tunay na Kami ay 

gumawa sa mga demonyo bilang mga katangkilik para sa 

mga hindi sumasampalataya." 

ۡخَرَج  
َ
ۡيَطَُٰن َكَمآ أ َيََٰبنِٓي َءاَدَم لَا َيۡفتِنَنهُكُم ٱلشه

َِن ٱلۡجَنهةِ يَنزُِع َعۡنُهَما لَِباَسُهَما لِيُِريَُهَما   بََوۡيُكم م 
َ
أ

ْۚ إِنههُ  َُٰكۡم ُهَو َوقَبِيلُُهۥ ِمۡن َحۡيُث لَا  َسۡوَٰءتِِهَمآ ۥ يََرى
هِذيَن لَا   ۡولَِيآَء لِل

َ
َيَِٰطيَن أ تََرۡوَنُهۡمُۗ إِنها َجَعلَۡنا ٱلشه

 ٢٧ يُۡؤِمُنونَ 

28. Kapag gumawa sila ng isang malaswa ay magsasabi sila: 

"Nakatagpo kami sa gayon sa mga magulang namin at si 

Allāh ay nag-utos sa amin niyon." Sabihin mo: "Tunay na si 

Allāh ay hindi nag-uutos ng kalaswaan; nagsasabi ba kayo 

hinggil kay Allāh ng hindi ninyo nalalaman?" 

  ُ َِٰحَشٗة قَالُواْ وََجۡدنَا َعلَۡيَهآ َءابَآَءنَا َوٱَّلله َوِإَذا َفَعلُواْ َف
ُۗ قُۡل إِ  َمَرنَا بَِها

َ
َتُقولُوَن  أ

َ
ُمُر بِٱلَۡفۡحَشآِءِۖ أ

ۡ
َ لَا يَأ نه ٱَّلله

ِ َما لَا َتۡعلَُمونَ   ٢٨ عَلَى ٱَّلله

29. Sabihin mo: "Nag-utos ang Panginoon ko ng 

pagkamakatarungan, at na magpanatili kayo ng mga mukha 

ninyo sa bawat patirapaan at manalangin kayo sa Kanya 

habang mga nagpapakawagas para sa Kanya sa relihiyon. 

Kung paanong nagsimula Siya sa inyo, [gayon] kayo 

manunumbalik." 

  ِ
قِيُمواْ وُُجوَهُكۡم ِعنَد ُكل 

َ
َمَر َرب ِي بِٱلۡقِۡسِطِۖ َوأ

َ
قُۡل أ

ُكۡم  
َ
يَنْۚ َكَما بََدأ ِ َمۡسِجٖد َوٱۡدُعوُه ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد 

 ٢٩ َتُعوُدونَ 

30. May isang pangkat na pinatnubayan Niya at may isang 

pangkat na nagindapat sa kanila ang kaligawan. Tunay na 

sila ay gumawa sa mga demonyo bilang mga katangkilik 

bukod pa kay Allāh at nag-aakala na mga napapatnubayan. 

ْۚ إِنهُهُم  فَرِيًقا َهَدىَٰ  َلَٰلَُة َوَفرِيًقا َحقه َعلَۡيِهُم ٱلضه
ِ َويَۡحَسُبوَن   ۡولَِيآَء ِمن ُدوِن ٱَّلله

َ
َيَِٰطيَن أ خَُذواْ ٱلشه ٱته

ۡهَتُدونَ  نهُهم مُّ
َ
 ٣٠ أ

31. O mga anak ni Adan, magsuot kayo ng gayak ninyo sa 

bawat masjid. Kumain kayo at uminom kayo at huwag 

kayong magpakalabis; tunay na Siya ay hindi umiibig sa mga 

nagpapakalabis. 

ِ َمۡسِجٖد وَُكلُواْ  
۞َيََٰبنِٓي َءاَدَم ُخُذواْ زِيَنَتُكۡم ِعنَد ُكل 

ْْۚ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡسرِفِينَ   ٣١ َوٱۡشَربُواْ َولَا تُۡسِرفُٓوا

32. Sabihin mo: "Sino ang nagbawal sa gayak ni Allāh na 

pinalabas Niya para sa mga lingkod Niya at sa mga kaaya-

aya mula sa panustos?" Sabihin mo: "Ito ay para sa mga 

sumampalataya sa [sandali ng] buhay na pangmundo 

samantalang nakalaan [sa kanila] sa Araw ng Pagbangon." 

Gayon Kami nagdedetalye ng mga tanda para sa mga taong 

umaalam.I 

ۡخَرَج لِعَِبادِهِۦ  
َ
ِ ٱلهتِٓي أ قُۡل َمۡن َحرهَم زِيَنَة ٱَّلله

ةِ   هِذيَن َءاَمُنواْ فِي ٱلۡحََيوَٰ ِۡزِقِۚ قُۡل ِهَى لِل ي َِبَِٰت ِمَن ٱلر  َوٱلطه
ُل ٱٓأۡلَيَٰ  ِ ۡنَيا َخالَِصٗة يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ َكَذَٰلَِك ُنَفص  ِت  ٱلدُّ

 ٣٢ لَِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ 

 

I - Isang tinatamasang kakaunti, pagkatapos ang kanlungan nila ay Impiyerno. Kay saklap ang himlayan! 
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33. Sabihin mo: "Nagbawal lamang ang Panginoon ko ng 

mga malaswa: anumang nalantad sa mga ito at anumang 

nakubli, ng kasalanan, ng paglabag nang walang karapatan, 

na magtambal kayo kay Allāh ng anumang hindi naman Siya 

nagbaba roon ng isang katunayan, at na magsabi kayo 

hinggil kay Allāh ng hindi ninyo nalalaman." 

َِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َبَطَن   قُۡل إِنهَما َحرهَم َرب َِي ٱلَۡفَو
ِ َما لَۡم   ن تُۡشِرُكواْ بِٱَّلله

َ
ِ َوأ َوٱلِۡإۡثَم َوٱلَۡبۡغَى بَِغيِۡر ٱلۡحَق 

ِۡل بِهِ  ِ َما لَا  ُينَز  ن َتُقولُواْ عَلَى ٱَّلله
َ
ۦ ُسلَۡطَٰٗنا َوأ

 ٣٣ َتۡعلَُمونَ 

34. Para sa bawat kalipunan ay may taning. Kaya kapag 

dumating ang taning nila ay hindi sila makapagpapaantala ng 

isang sandali at hindi sila makapagpapauna. 

ۖۡ فَإِ  َجل 
َ
ٍة أ مه

ُ
ِ أ

ِخُروَن  َولِكُل 
ۡ
َجلُُهۡم لَا يَۡسَتأ

َ
َذا َجآَء أ

 ٣٤ َساَعٗة َولَا يَۡسَتۡقِدُمونَ 

35. O mga anak ni Adan, kung may pupunta nga sa inyo na 

mga sugo kabilang sa inyo, na nagsasalaysay sa inyo ng 

mga tanda Ko, ang mga nangilag magkasala at nagsaayos 

ay walang pangamba sa kanila ni sila ay malulungkot. 

وَن   ِنُكۡم َيُقصُّ تِيَنهُكۡم رُُسل  م 
ۡ
ا يَأ َيََٰبنِٓي َءاَدَم إِمه

ۡصلََح فَلَا َخوٌۡف  
َ
َعلَۡيُكۡم َءاَيَٰتِي َفَمِن ٱتهَقىَٰ َوأ

 ٣٥ َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

36. Ang mga nagpasinungaling sa mga tanda Namin at 

nagmalaki sa mga ito, ang mga iyon ang mga maninirahan sa 

Apoy; sila ay doon mga mananatili. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َوٱۡسَتۡكبَُرواْ َعۡنَهآ أ هِذيَن َكذه َوٱل

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
 ٣٦ أ

37. Kaya sino pa ang higit na tagalabag sa katarungan kaysa 

sa sinumang gumawa-gawa laban kay Allāh ng isang 

kasinungalingan o nagpasinungaling sa mga tanda Niya. Ang 

mga iyon, aabot sa kanila ang bahagi nila mula sa talaan, na 

hanggang sa nang dumating sa kanila ang mga sugo Namin 

na magpapapanaw sa kanila ay magsasabi ang mga ito: 

"Nasaan ang dati ninyong dinadalanginan bukod pa kay 

Allāh?" Magsasabi sila: "Nawala sila sa amin." Sumaksi sila 

laban sa mga sarili nila na sila noon ay mga tagatangging 

sumampalataya. 

ۡظلَُم ِممه 
َ
َب  َفَمۡن أ ۡو َكذه

َ
ِ َكِذبًا أ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله

َِن ٱلِۡكَتَِٰبِۖ َحتهيَٰٓ   ْوَلَٰٓئَِك َيَنالُُهۡم نَِصيُبُهم م 
ُ
ۦْٓۚ أ أَـِبَيَٰتِهِ

ۡيَن َما ُكنُتۡم  
َ
إَِذا َجآَءۡتُهۡم رُُسلَُنا َيَتَوفهۡوَنُهۡم قَالُٓواْ أ

ِۖۡ قَالُواْ َضلُّواْ َعنه  ا وََشِهُدواْ عَلَىَٰٓ  تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
نهُهۡم َكانُواْ َكَٰفِرِينَ 

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
 ٣٧ أ

38. Nagsabi Siya: "Magsipasok kayo Apoy kasama sa mga 

kalipunang nakalipas na bago pa ninyo kabilang sa jinn at 

tao. Sa tuwing pumapasok ang isang kalipunan ay 

isinusumpa nito ang [kalipunang] huwaran nito, na hanggang 

sa nang nagsunuran sila roon sa kalahatan ay magsasabi 

ang huli sa kanila sa una sa kanila: "Panginoon Namin, ang 

mga ito ay nagligaw sa amin kaya bigyan Mo sila ng isang 

ibayong pagdurusa mula sa Apoy." Magsasabi Siya: "Ukol sa 

bawat isa ay ibayo, subalit hindi ninyo nalalaman." 

  ِ َِن ٱلِۡجن  َمٖم قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلُِكم م 
ُ
قَاَل ٱۡدُخلُواْ فِٓي أ

ۡخَتَهاۖۡ َحتهيَٰٓ  
ُ
ة  لهَعَنۡت أ مه

ُ
ارِِۖ ُكلهَما َدَخلَۡت أ َوٱلۡإِنِس فِي ٱلنه

اَرُكواْ فِيَها َجمِيٗعا قَالَۡت  َُٰهۡم َربهَنا إَِذا ٱده ولَى
ُ
َُٰهۡم لِأ ۡخَرى

ُ
 أ

ارِِۖ قَاَل   َِن ٱلنه َضلُّونَا فَـ َاتِِهۡم َعَذاٗبا ِضۡعٗفا م 
َ
ُؤلَآِء أ َهَٰٓ

ها َتۡعلَُمونَ  ٖ ِضۡعف  َوَلَِٰكن ل
 ٣٨ لِكُل 
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39. Magsasabi ang una sa kanila sa huli sa kanila: "Sapagkat 

hindi kayo nagkaroon higit sa amin ng anumang kalamangan, 

kaya lasapin ninyo ang pagdurusa dahil sa dati ninyong 

nakakamit." 

َُٰهۡم َفَما كَاَن لَُكۡم َعلَۡيَنا ِمن   ۡخَرى
ُ
َُٰهۡم لِأ ولَى

ُ
َوَقالَۡت أ

 ٣٩ فَۡضٖل فَُذوقُواْ ٱلَۡعَذاَب بَِما ُكنُتۡم تَۡكِسُبونَ 

40. Tunay na ang mga nagpasinungaling sa mga tanda 

Namin at nagmalaki sa mga ito ay hindi bubuksan para sa 

kanila ang mga pinto ng langit at hindi sila papasok sa 

Paraiso hanggang sa lumagos ang kamelyo sa mata ng 

karayom. Gayon Kami gaganti sa mga salarin. 

بُواْ أَـِبَيَٰ  هِذيَن َكذه تَِنا َوٱۡسَتۡكبَُرواْ َعۡنَها لَا ُتَفتهُح  إِنه ٱل
َمآِء َولَا يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنهَة َحتهيَٰ يَلَِج   َُٰب ٱلسه بَۡو

َ
لَُهۡم أ

زِي ٱلُۡمۡجرِِمينَ 
 ٤٠ ٱلۡجََمُل فِي َسم ِ ٱلۡخَِياِطِۚ َوَكَذَٰلَِك َنجۡ

41. Para sa kanila mula sa Impiyerno ay himlayan at mula sa 

ibabaw nila ay mga pambalot. Gayon Kami gaganti sa mga 

tagalabag sa katarungan. 

ِن َجَهنهَم ِمَهاد  َوِمن فَۡوقِِهۡم َغَواٖشِۚ َوَكَذَٰلَِك   لَُهم م 
َٰلِِمينَ  زِي ٱلظه

 ٤١ َنجۡ

42. Ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos – 

hindi Kami nag-aatang sa isang kaluluwa malibang ayon sa 

kakayahan nito – ang mga iyon ay ang mga maninirahan sa 

Paraiso; sila ay doon mga mananatili. 

َٰلَِحَِٰت لَا نُكَل ُِف َنۡفًسا   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۖ ُهۡم فِيَها 

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ها وُۡسَعَهآ أ إِل

 ٤٢ َخَٰلُِدونَ 

43. Magtatanggal Kami ng anumang nasa mga dibdib nila na 

hinanakit, habang dumadaloy mula sa ilalim nila ang mga 

ilog. Magsasabi sila: "Ang papuri ay ukol kay Allāh na 

nagpatnubay sa amin para rito. Hindi sana kami naging ukol 

mapatnubayan kung sakaling hindi dahil nagpatnubay sa 

amin si Allāh. Talaga ngang naghatid ang mga sugo ng 

Panginoon namin ng katotohanan." Tatawagin sila: "Iyon ay 

ang Paraiso; ipinamana sa inyo iyon dahil sa dati ninyong 

ginagawa." 

ِنۡ  رِي ِمن َتحۡتِِهُم   َونَزَۡعَنا َما فِي ُصُدورِهِم م 
ٖ َتجۡ

ِغل 
ََٰنا لَِهََٰذا َوَما ُكنها   هِذي َهَدى ِ ٱل ۖۡ َوَقالُواْ ٱلۡحَۡمُد َّلِله نَۡهَُٰر

َ
ٱلۡأ

ۖۡ لََقۡد َجآَءۡت رُُسُل َرب َِنا   ُ ََٰنا ٱَّلله ۡن َهَدى
َ
لَِنۡهَتِدَي لَۡولَٓا أ

 ِ ورِۡثُتُموَها ب
ُ
ن تِلُۡكُم ٱلۡجَنهُة أ

َ
ِۖ َونُوُدٓواْ أ ِ َما ُكنُتۡم  بِٱلۡحَق 

 ٤٣ َتۡعَملُونَ 

44. Mananawagan ang mga maninirahan sa Paraiso sa mga 

maninirahan sa Apoy, na [nagsasabi]: "Nakatagpo nga kami 

sa ipinangako sa amin ng Panginoon namin bilang totoo, 

kaya nakatagpo ba kayo sa ipinangako ng Panginoon ninyo 

bilang totoo?" Magsasabi sila: "Oo." Kaya magpapahayag 

ang isang tagapagpahayag sa pagitan nila na ang sumpa ni 

Allāh ay nasa mga tagalabag sa katarungan, 

ن قَۡد وََجۡدنَا  
َ
ارِ أ ۡصَحََٰب ٱلنه

َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِ أ

َ
َونَاَدىَٰٓ أ

ا َفَهۡل  ا وََعَد َربُُّكۡم   َما وََعَدنَا َربَُّنا َحق ٗ وََجدتُّم مه
ِ عَلَى   ن لهۡعَنُة ٱَّلله

َ
ذهَن ُمَؤذ ُِنُۢ بَيۡنَُهۡم أ

َ
اۖۡ قَالُواْ َنَعۡمْۚ فَأ َحق ٗ

َٰلِِمينَ   ٤٤ ٱلظه

45. ang mga sumasagabal sa landas ni Allāh at 

naghahangad dito ng isang kabaluktutan samantalang sila sa 

Kabilang-buhay ay mga tagatangging sumampalataya." 

ِ َويَۡبُغوَنَها ِعوَٗجا وَُهم   وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن يَُصدُّ ٱل
 ٤٥ بِٱٓأۡلِخَرةِ َكَٰفُِرونَ 
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46. Sa pagitan ng dalawang [pangkat na] ito ay may tabing. 

Sa mga tuktok ay may mga lalaking nakakikilala sa lahat 

ayon sa mga tatak ng mga ito. Mananawagan sila sa mga 

maninirahan sa Paraiso, na [nagsasabi]: "Kapayapaan ay 

sumainyo." Hindi pa nakapasok ang mga ito roon at ang mga 

ito ay naghahangad. 

ُۢا   ه ۡعَراِف رَِجال  َيۡعرِفُوَن ُكل
َ
ْۚ وَعَلَى ٱلۡأ َوبَۡيَنُهَما ِحَجاب 

ن َسَلٌَٰم َعلَۡيُكۡمْۚ  بِسِ 
َ
ۡصَحََٰب ٱلۡجَنهةِ أ

َ
َُٰهۡمْۚ َونَاَدۡواْ أ يَمى

 ٤٦ لَۡم يَۡدُخلُوَها وَُهۡم َيۡطَمُعونَ 

47. Kapag inilihis ang mga paningin nila paharap sa mga 

maninirahan sa Apoy ay magsasabi sila: "Panginoon Namin, 

huwag Kang maglagay sa amin kasama sa mga taong 

tagalabag sa katarungan." 

ارِ قَالُواْ   ۡصَحَِٰب ٱلنه
َ
بَۡصَٰرُُهۡم تِلَۡقآَء أ

َ
۞َوِإَذا ُصِرفَۡت أ

َٰلِِمينَ   ٤٧ َربهَنا لَا َتجَۡعلَۡنا َمَع ٱلَۡقۡوِم ٱلظه

48. Mananawagan ang mga nananatili sa mga tuktok sa mga 

taong nakikilala nila ayon sa mga tatak ng mga ito, na 

magsasabi: "Walang naidulot para sa inyo ang pagtipon 

ninyo at ang dati ninyong ipinagmamalaki." 

ۡعَراِف رَِجالٗا َيۡعرِفُوَنُهم  
َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡأ

َ
َونَاَدىَٰٓ أ

ۡغَنيَٰ َعنُكۡم َجمُۡعُكۡم َوَما ُكنُتۡم  
َ
َُٰهۡم قَالُواْ َمآ أ بِِسيَمى

 َ  ٤٨ ۡسَتۡكبُِرونَ ت

49. Ang mga ito ba ang mga sumumpa kayong hindi 

magpapakamit sa kanila si Allāh ng awa? [Sasabihin]: 

"Magsipasok kayo sa Paraiso; walang pangamba sa inyo ni 

kayo ay malulungkot." 

 ُ قَۡسۡمُتۡم لَا َيَنالُُهُم ٱَّلله
َ
هِذيَن أ ُؤلَآِء ٱل َهَٰٓ

َ
 بَِرۡحمٍَةِۚ ٱۡدُخلُواْ  أ

نُتۡم َتحَۡزنُونَ 
َ
 ٤٩ ٱلۡجَنهَة لَا َخۡوٌف َعلَۡيُكۡم َولَٓا أ

50. Mananawagan ang mga naninirahan sa Apoy sa mga 

naninirahan sa Paraiso, na [nagsasabi]: "Magpabaha kayo sa 

amin ng tubig o ng anumang itinustos sa inyo ni Allāh." 

Magsasabi ang mga ito: "Tunay na si Allāh ay nagbawal ng 

dalawang ito sa mga tagatangging sumampalataya, 

فِيُضواْ  
َ
ۡن أ

َ
ۡصَحََٰب ٱلۡجَنهةِ أ

َ
ارِ أ ۡصَحَُٰب ٱلنه

َ
َونَاَدىَٰٓ أ

  َ ْۚ قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله ُ ا َرَزَقُكُم ٱَّلله ۡو ِممه
َ
َعلَۡيَنا ِمَن ٱلَۡمآِء أ

َٰفِرِينَ حَ  َمُهَما عَلَى ٱلَۡك  ٥٠ ره

51. na mga gumawa sa relihiyon nila bilang libingan at laro, 

at luminlang sa kanila ang buhay na pangmundo." Kaya 

ngayong Araw lilimot Kami sa kanila kung paanong lumimot 

sila sa pakikipagkita sa Araw nilang ito at sila dati sa mga 

tanda Namin ay nagkakaila. 

ةُ   ۡتُهُم ٱلۡحََيوَٰ خَُذواْ دِيَنُهۡم لَۡهٗوا َولَعِٗبا وََغره هِذيَن ٱته ٱل
َُٰهۡم َكَما نَُسواْ لَِقآَء يَۡوِمِهۡم َهََٰذا   ۡنَياْۚ فَٱلَۡيوَۡم نَنَسى ٱلدُّ

 ٥١ َوَما َكانُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َيجَۡحُدونَ 

52. Talaga ngang naghatid Kami sa kanila ng isang aklat na 

dinetalye Namin ayon sa kaalaman bilang patnubay at awa 

para sa mga taong sumasampalataya. 

لَۡنَُٰه عَلَىَٰ ِعلٍۡم ُهٗدى   َولََقۡد ِجۡئَنَُٰهم بِِكَتَٰٖب فَصه
 ٥٢ َوَرۡحمَٗة ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ 
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53. Naghihintay kaya sila maliban pa ng pagsasakatuparan 

nito? Sa araw na pupunta ang pagsasakatuparan nito ay 

magsasabi ang mga lumimot nito bago pa niyan: "Naghatid 

nga ang mga sugo ng Panginoon Namin ng katotohanan, 

kaya mayroon ba kaming anumang mga tagapagpamagitan 

para mamagitan sila para sa amin, o pababalikin kami para 

gumawa kami ng iba sa dati naming ginagawa?" Nagpalugi 

nga sila ng mga sarili nila at nawala sa kanila ang dati nilang 

ginawa-gawa. 

ۚۥْ يَۡوَم   وِيلَُه
ۡ
ها تَأ وِيلُُهۥ َيُقوُل  َهۡل يَنُظُروَن إِل

ۡ
تِي تَأ

ۡ
يَأ

  ِ هِذيَن نَُسوُه ِمن َقۡبُل قَۡد َجآَءۡت رُُسُل َرب َِنا بِٱلۡحَق  ٱل
ۡو نَُردُّ َفَنۡعَمَل َغيَۡر  

َ
هَنا ِمن ُشَفَعآَء فَيَۡشَفُعواْ لََنآ أ َفَهل ل

ا   نُفَسُهۡم وََضله َعۡنُهم مه
َ
ْۚ قَۡد َخِسُرٓواْ أ هِذي ُكنها َنۡعَمُل ٱل

 ٥٣ نُواْ َيۡفتَُرونَ َكا

54. Tunay na ang Panginoon ninyo ay si Allāh na lumikha ng 

mga langit at lupa sa anim na araw, pagkatapos lumuklok 

Siya sa Trono. Nagbabalot Siya ng gabi sa maghapon na 

humahabol doon nang maliksi. [Lumikha Siya] ng araw, 

buwan, at mga bituin bilang mga pinagsisilbi ayon sa utos 

Niya. Pansinin, sa Kanya ang paglikha at ang pag-uutos. 

Napakamapagpala si Allāh, ang Panginoon ng mga nilalang. 

ۡرَض فِي  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه ُ ٱل إِنه َربهُكُم ٱَّلله

يهاٖم ُثمه ٱۡستَ 
َ
َهاَر  ِستهةِ أ هۡيَل ٱلنه َوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ ُيۡغِشي ٱل

َرَٰتِۭ   ُجوَم ُمَسخه ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َوٱلنُّ َيۡطلُُبُهۥ َحثِيٗثا َوٱلشه
ُ َربُّ   ُۗ َتَباَرَك ٱَّلله ۡمُر

َ
لَا لَُه ٱلۡخَلُۡق َوٱلۡأ

َ
ۦُٓۗ أ ِ ۡمرِه

َ
بِأ

 ٥٤ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

55. Manalangin kayo sa Panginoon ninyo nang may 

pagpapakumbaba at pagkukubli. Tunay na Siya ay hindi 

umiibig sa mga tagalabag. 

ْۚ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ   ٗعا وَُخۡفَيًة ٱۡدُعواْ َربهُكۡم تََضرُّ
 ٥٥ ٱلُۡمۡعَتِدينَ 

56. Huwag kayong manggulo sa lupa matapos ng 

pagsasaayos nito. Dumalangin kayo sa Kanya nang may 

pangamba at paghahangad. Tunay na ang awa ni Allāh ay 

malapit sa mga tagagawa ng maganda. 

ۡرِض َبۡعَد إِۡصَلَِٰحَها َوٱۡدُعوهُ َخۡوٗفا  
َ
َولَا ُتۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ

َِن ٱلُۡمۡحِسنِينَ  ِ قَرِيب  م   ٥٦ َوَطَمًعاْۚ إِنه َرۡحمََت ٱَّلله

57. Siya ay ang nagsusugo ng mga hangin bilang mga 

tagapagbalita ng nakagagalak sa harap ng awa Niya, na 

hanggang sa nang nagdala ang mga iyon ng mga ulap na 

mabigat ay umakay Kami sa mga ito tungo sa isang bayang 

patay saka nagpababa Kami roon ng tubig kaya nagpalabas 

Kami sa pamamagitan nito ng lahat ng mga bunga. Gayon 

Kami magpapalabas ng mga patay, nang sa gayon kayo ay 

magsasaalaala. 

ََٰح بُۡشَرُۢا َبيَۡن يََدۡي َرۡحمَتِهِۖۦۡ َحتهيَٰٓ   َِي هِذي يُۡرِسُل ٱلر  وَُهَو ٱل
ي ِتٖ  قَلهۡت َسَحاٗبا ثَِقالٗا ُسۡقَنَُٰه لَِبلَٖد مه

َ
نَزلَۡنا بِهِ  إَِذآ أ

َ
 فَأ

َمَرَِٰتِۚ َكَذَٰلَِك ُنخۡرُِج   ِ ٱلثه
ۡخرَۡجَنا بِهِۦ ِمن ُكل 

َ
ٱلَۡمآَء فَأ

ُرونَ   ٥٧ ٱلَۡمۡوتَيَٰ لََعلهُكۡم تََذكه

58. Ang bayang kaaya-aya ay lumalabas ang tanim nito ayon 

sa pahintulot ng Panginoon nito at ang naging karima-rimarim 

ay hindi lumalabas ito kundi pahirapan. Gayon Kami 

nagsarisari ng mga tanda para sa mga taong 

nagpapasalamat. 

هِذي َخُبَث   ي ُِب َيخُۡرُج َنَباتُُهۥ بِإِۡذِن َرب ِهِۖۦۡ َوٱل َوٱلَۡبلَُد ٱلطه
ُِف ٱٓأۡل ها نَِكٗداْۚ َكَذَٰلَِك نَُصر  َيَِٰت لَِقۡوٖم  لَا َيخُۡرُج إِل

 ٥٨ يَۡشُكُرونَ 
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59. Talaga ngang nagsugo Kami kay Noe sa mga kababayan 

niya, saka nagsabi siya: “O mga kababayan ko, sumamba 

kayo kay Allāh; walang ukol sa inyo na anumang Diyos na 

iba pa sa Kanya. Tunay na ako ay nangangamba para sa 

inyo sa pagdurusa sa isang araw na sukdulan." 

  َ ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ قَۡوِمهِۦ َفَقاَل َيََٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
لََقۡد أ

َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب  
َ
ۥٓ إِن ِٓي أ ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل َما لَُكم م 

 ٥٩ يَۡوٍم َعِظيمٖ 

60. Nagsabi ang pamunuan kabilang sa mga kalipi niya: 

"Tunay na kami ay talagang nakakikita sa iyo sa isang 

pagkaligaw na malinaw." 

بِينٖ  ََٰك فِي َضَلَٰٖل مُّ ۦٓ إِنها لَنََرى  ٦٠ قَاَل ٱلَۡملَُأ ِمن قَۡوِمهِ

61. Nagsabi siya: "O mga kalipi ko, walang kaligawan sa 

akin, subalit ako ay isang sugo mula sa Panginoon ng mga 

nilalang. 

  ِ ِن رهب  قَاَل َيََٰقۡوِم لَيَۡس بِي َضَلَٰلَة  َوَلَِٰكن ِي رَُسول  م 
 ٦١ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

62. Nagpapaabot ako sa inyo ng mga pasugo ng Panginoon 

ko, nagpapayo ako sa inyo, at nakaaalam ako mula kay Allāh 

ng hindi ninyo nalalaman. 

 
ُ
ِ  أ ۡعلَُم ِمَن ٱَّلله

َ
نَصُح لَُكۡم َوأ

َ
بَل ُِغُكۡم رَِسََٰلَِٰت َرب ِي َوأ

 ٦٢ َما لَا َتۡعلَُمونَ 

63. Namangha ba kayo na may dumating sa inyo na isang 

paalaala mula sa Panginoon ninyo dala ng isang lalaking 

kabilang sa inyo upang magbabala siya sa inyo, upang 

mangilag kayong magkasala, at nang sa gayon kayo ay 

kaaawaan?" 

ب ُِكۡم عَلَىَٰ رَُجٖل   ِن ره ن َجآَءُكۡم ذِۡكر  م 
َ
وََعِجۡبُتۡم أ

َ
أ

ِنُكۡم لُِينِذَرُكۡم َولَِتتهُقواْ َولََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ   ٦٣ م 

64. Ngunit nagpasinungaling sila sa kanya, kaya pinaligtas 

Namin siya at ang mga kasama sa kanya sa daong at nilunod 

Namin ang mga nagpasinungaling sa mga tanda Namin. 

Tunay na sila noon ay mga taong bulag. 

ۡغَرۡقَنا  
َ
هِذيَن َمَعُهۥ فِي ٱلُۡفلِۡك َوأ نجَۡيَنَُٰه َوٱل

َ
بُوُه فَأ فََكذه

بُواْ  هِذيَن َكذه ْۚ إِنهُهۡم َكانُواْ قَۡوًما َعِمينَ ٱل  ٦٤ أَـِبَيَٰتَِنآ

65. [Nagsugo sa] `Ād ng kapatid nilang si Hūd. Nagsabi siya: 

"O mga kalipi ko, sumamba kayo kay Allāh; walang ukol sa 

inyo na anumang Diyos na iba pa sa Kanya. Kaya hindi ba 

kayo mangingilag magkasala?" 

َ َما   َخاُهۡم ُهوٗداْۚ قَاَل َيََٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
۞َوِإلَيَٰ عَاٍد أ

فَلَا َتتهُقونَ 
َ
ۥْٓۚ أ ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل  ٦٥ لَُكم م 

66. Nagsabi ang konseho na mga tumangging 

sumampalataya kabilang sa mga kalipi niya: "Tunay na kami 

ay talagang nakakikita sa iyo sa isang kahunghangan at 

tunay na kami ay nakatitiyak sa iyo na kabilang sa mga 

sinungaling." 

ََٰك فِي   ۦٓ إِنها لَنََرى هِذيَن َكَفُرواْ ِمن قَۡوِمهِ قَاَل ٱلَۡملَُأ ٱل
َِٰذبِينَ   ٦٦ َسَفاَهةٖ َوِإنها لََنُظنَُّك ِمَن ٱلَۡك

67. Nagsabi siya: "O mga kalipi ko, walang kahunghangan sa 

akin subalit ako ay isang sugo mula sa Panginoon ng mga 

nilalang. 

  ِ ِن رهب  قَاَل َيََٰقۡوِم لَيَۡس بِي َسَفاَهة  َوَلَِٰكن ِي رَُسول  م 
 ٦٧ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 



 

Al-A’raf 

 

154 

 

 األعراف 

68. Nagpapaabot ako sa inyo ng mga pasugo ng Panginoon 

ko, at ako para sa inyo ay isang tagapayong 

pinagkakatiwalaan. 

ِمينٌ 
َ
نَا۠ لَُكۡم نَاِصٌح أ

َ
بَل ُِغُكۡم رَِسََٰلَِٰت َرب ِي َوأ

ُ
 ٦٨ أ

69. Namangha ba kayo na may dumating sa inyo na isang 

paalaala mula sa Panginoon ninyo dala ng isang lalaking 

kabilang sa inyo upang magbabala sa inyo? Alalahanin ninyo 

noong gumawa Siya sa inyo bilang mga kahalili nang 

matapos ng mga tao ni Noe at nagdagdag Siya sa inyo ng 

kalakasan sa pangangatawan. Kaya alalahanin ninyo ang 

mga pagpapala ng Panginoon ninyo, nang sa gayon kayo ay 

magtatagumpay. 

ب ُِكۡم عَلَىَٰ رَُجٖل   ِن ره ن َجآَءُكۡم ذِۡكر  م 
َ
وََعِجۡبُتۡم أ

َ
أ

ِنُكۡم لُِينِذَرُكۡمْۚ َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ َجَعلَُكۡم ُخلََفآَء ِمنُۢ   م 
ۖۡ فَٱۡذُكُرٓواْ   َطٗة ۡ

َبۡعِد قَوِۡم نُوٖح َوَزاَدُكۡم فِي ٱلۡخَلِۡق بَص 
  ِ  ٦٩ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ َءالَآَء ٱَّلله

70. Nagsabi sila: "Dumating ka ba sa Amin upang sumamba 

kami kay Allāh lamangat umiwan Kami sa anumang dating 

sinasamba ng mga magulang namin? Kaya maglahad ka sa 

amin ng ipinangangako mo sa amin kung ikaw ay kabilang sa 

mga tapat." 

َ وَۡحَدهُۥ َونََذَر َما َكاَن َيۡعُبُد   ِجۡئتََنا لَِنۡعُبَد ٱَّلله
َ
قَالُٓواْ أ

َِٰدقِينَ  تَِنا بَِما تَعُِدنَآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه
ۡ
 ٧٠ َءابَآُؤنَا فَأ

71. Nagsabi siya: "May bumagsak nga sa inyo mula sa 

Panginoon ninyo na isang kasalaulaan at isang galit. 

Nakikipagtalo ba kayo sa akin hinggil sa mga pangalang 

ipinangalan ninyo mismo at ng mga magulang ninyo, na hindi 

nagbaba si Allāh sa mga ito ng anumang katunayan. Kaya 

maghintay kayo; tunay na ako ay kasama sa inyo kabilang sa 

mga naghihintay." 

ب ُِكۡم رِۡجس  وََغَضٌبۖۡ  قَاَل  ِن ره  قَۡد َوَقَع َعلَۡيُكم م 
ا   نُتۡم َوَءابَآؤُُكم مه

َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَمآٖء َسمه

َ
تَُجَِٰدلُونَنِي فِٓي أ

َ
أ

َِن   ُ بَِها ِمن ُسلَۡطَٰٖنِۚ فَٱنَتِظُرٓواْ إِن ِي َمَعُكم م  َل ٱَّلله نَزه
 ٧١ ٱلُۡمنَتِظرِينَ 

72. Kaya pinaligtas Namin siya at ang mga kasama sa kanya 

dahil sa isang awa mula sa Amin. Pumutol Kami sa ugat ng 

mga nagpasinungaling sa mga tanda Namin. Sila noon ay 

hindi mga mananampalataya. 

هِذيَن   ِنها َوَقَطۡعَنا َدابَِر ٱل هِذيَن َمَعُهۥ بَِرۡحمَةٖ م  نجَۡيَنَُٰه َوٱل
َ
فَأ

 ٧٢ بُواْ أَـِبَيَٰتَِناۖۡ َوَما َكانُواْ ُمۡؤِمنِينَ َكذه 

73. [Nagsugo sa] Thamūd ng kapatid nilang si Ṣāliḥ. Nagsabi 

siya: "O mga kalipi ko, sumamba kayo kay Allāh; walang ukol 

sa inyo na anumang Diyos na iba pa sa Kanya. May 

dumating nga sa inyo na isang malinaw na patunay mula sa 

Panginoon ninyo. Ito ay dumalagang kamelyo ni Allāh; para 

sa inyo ay isang tanda, kaya hayaan ninyo itong manginain 

sa lupain ni Allāh at huwag ninyong salingin ito ng isang 

kasagwaan para hindi kayo daklutin ng isang pagdurusang 

masakit. 

َ َما   َخاُهۡم َصَٰلِٗحاْۚ قَاَل َيََٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
َوِإلَيَٰ َثُموَد أ

ب ُِكۡمۖۡ   ِن ره ۖۥۡ قَۡد َجآَءتُۡكم بَي َِنة  م  ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل لَُكم م 
ۡرِض  

َ
ُكۡل فِٓي أ

ۡ
ۖۡ فََذُروَها تَأ ِ لَُكۡم َءايَٗة َهَِٰذهِۦ نَاقَُة ٱَّلله

وهَ  ِۖۡ َولَا َتَمسُّ لِيم  ٱَّلله
َ
ُخَذُكۡم َعَذاٌب أ

ۡ
 ٧٣ ا بُِسوٖٓء َفَيأ
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74. Alalahanin ninyo noong gumawa Siya sa inyo na mga 

kahalili nang matapos ng [lipi ng] `Ād at nagpatahan Siya sa 

inyo sa lupain. Gumagawa kayo mula sa mga kapatagan nito 

ng mga palasyo at lumililok kayo ng mga bundok na maging 

mga bahay. Kaya alalahanin ninyo ang mga biyaya ni Allāh at 

huwag kayong manampalasan sa lupa bilang mga tagagulo." 

ُكۡم  
َ
َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ َجَعلَُكۡم ُخلََفآَء ِمنُۢ َبۡعِد عَادٖ َوبَوهأ

ۡرِض َتتهِخُذوَن ِمن ُسُهولَِها قُُصو
َ
ٗرا َوَتۡنِحُتوَن  فِي ٱلۡأ

ۡرِض  
َ
ِ َولَا َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ ٱلِۡجَباَل ُبُيوٗتاۖۡ فَٱۡذُكُرٓواْ َءالَآَء ٱَّلله

 ٧٤ ُمۡفِسِدينَ 

75. Nagsabi ang konseho na mga nagmalaki kabilang sa 

mga kalipi niya sa mga minamahina – sa sinumang 

sumampalataya kabilang sa kanila: "Nakaaalam ba kayo na 

si Ṣāliḥ ay isang isinugo mula sa Panginoon niya?" Nagsabi 

ang mga ito: "Tunay na kami sa ipinasugo sa kanya ay mga 

mananampalataya." 

هِذيَن   هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ لِل قَاَل ٱلَۡملَُأ ٱل
نه َصَٰلِٗحا  ٱۡسُتۡضعُِفواْ لَِمۡن َءامَ 

َ
َتۡعلَُموَن أ

َ
َن ِمۡنُهۡم أ

رِۡسَل بِهِۦ ُمۡؤِمُنونَ 
ُ
ب ِهۚۦِْ قَالُٓواْ إِنها بَِمآ أ ِن ره ۡرَسل  م   ٧٥ مُّ

76. Nagsabi ang mga nagmalaki: "Tunay na kami sa 

sinampalatayanan ninyo ay mga tagatangging 

sumampalataya." 

هِذيَن ٱۡسَتۡكبَ  هِذٓي َءاَمنُتم بِهِۦ  قَاَل ٱل ُرٓواْ إِنها بِٱل
 ٧٦ َكَٰفُِرونَ 

77. Kaya kinitil nila ang dumalagang kamelyo, nanampalasan 

sila sa utos ng Panginoon nila, at nagsabi sila: "O Ṣāliḥ, 

maglahad ka sa amin ng ipinangangako mo sa amin kung 

ikaw ay kabilang sa mga isinugo." 

ۡمرِ َرب ِِهۡم َوَقالُواْ َيََٰصَٰلُِح  
َ
اقََة وََعَتۡواْ َعۡن أ َفَعَقُرواْ ٱلنه

 ٧٧ ٱئۡتَِنا بَِما تَعُِدنَآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

78. Kaya dumaklot sa kanila ang yanig, saka sila, sa tahanan 

nila, ay naging mga [patay na] nakasubsob. 
َخَذتۡ 

َ
ۡصَبُحواْ فِي َدارِهِۡم َجَٰثِِمينَ فَأ

َ
 ٧٨ ُهُم ٱلرهۡجَفُة فَأ

79. Kaya tumalikod siya sa kanila at nagsabi: "O mga kalipi 

ko, talaga ngang nagpaabot ako sa inyo ng pasugo ng 

Panginoon ko at nagpayo ako sa inyo subalit hindi kayo 

umiibig sa mga tagapayo." 

بۡلَۡغُتُكۡم رَِسالََة َرب ِي  فَ 
َ
هيَٰ َعۡنُهۡم َوَقاَل َيََٰقوِۡم لََقۡد أ َتَول

َِٰصِحينَ  ها ُتحِبُّوَن ٱلنه  ٧٩ َونََصۡحُت لَُكۡم َوَلَِٰكن ل

80. [Banggitin mo] si Lot noong nagsabi siya sa mga 

kababayan niya: "Gumagawa ba kayo ng mahalay, na 

walang nakauna sa inyo roon na isa man kabilang sa mga 

nilalang? 

تُوَن ٱلَۡفَِٰحَشَة َما َسَبَقُكم  
ۡ
تَأ

َ
ۦٓ أ َولُوًطا إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِ

َِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ  َحٖد م 
َ
 ٨٠ بَِها ِمۡن أ

81. Tunay na kayo ay talagang pumupunta sa mga lalaki dala 

ng pagnanasa sa bukod pa sa mga babae, bagkus kayo ay 

mga taong nagpapakalabis." 

ِۚ بَۡل   ِن ُدوِن ٱلن َِسآِء تُوَن ٱلر َِجاَل َشۡهَوٗة م 
ۡ
إِنهُكۡم لََتأ

ۡسِرفُونَ  نُتۡم قَۡوم  مُّ
َ
 ٨١ أ

82. Walang iba ang sagot ng mga kababayan niya kundi na 

nagsabi sila: "Palabasin ninyo sila mula sa pamayanan ninyo; 

tunay na sila ay mga taong nagpapakadalisay." 

ِن   ۡخرُِجوُهم م 
َ
ن قَالُٓواْ أ

َ
هٓا أ ۦٓ إِل َوَما َكاَن َجَواَب قَۡوِمهِ

ُرونَ  نَاس  َيَتَطهه
ُ
 ٨٢ قَۡريَتُِكۡمۖۡ إِنهُهۡم أ
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83. Kaya pinaligtas Namin siya at ang mag-anak niya 

maliban sa maybahay niya; ito ay naging kabilang sa mga 

nagpapaiwan. 

تَُهۥ َكانَۡت ِمَن ٱلَۡغَٰبِِرينَ 
َ
ها ٱۡمَرأ ۥٓ إِل ۡهلَُه

َ
نجَۡيَنَُٰه َوأ

َ
 ٨٣ فَأ

84. Nagpaulan Kami sa kanila ng isang ulan, kaya tumingin 

ka kung papaano naging ang kinahinatnan ng mga salarin. 
َٰقَِبُة   َطٗراۖۡ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َع ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مه

َ
َوأ

 ٨٤ ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

85. [Nagsugo sa] Madyan ng kapatid nilang si Shu`ayb. 

Nagsabi siya: "O mga kalipi ko, sumamba kayo kay Allāh; 

walang ukol sa inyo na anumang Diyos na iba pa sa Kanya. 

May dumating nga sa inyo na isang malinaw na patunay 

mula sa Panginoon ninyo. Kaya magpalubus-lubos kayo ng 

pagtatakal at [pagtitimbang sa] timbangan, huwag kayong 

magpakulang sa mga tao sa mga bagay-bagay nila, at huwag 

kayong manggulo sa lupa matapos ng pagsasaayos nito. 

Iyon ay higit na mabuti para sa inyo kung kayo ay mga 

mananampalataya. 

َ َما   َخاُهۡم ُشَعۡيٗباْۚ قَاَل َيََٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
َوِإلَيَٰ َمۡدَيَن أ

ب ُِكۡمۖۡ   ِن ره ۖۥۡ قَۡد َجآَءتُۡكم بَي َِنة  م  ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل لَُكم م 
ۡوفُواْ ٱلَۡكيۡ 

َ
ۡشَيآَءُهۡم  فَأ

َ
اَس أ َل َوٱلِۡميَزاَن َولَا َتۡبَخُسواْ ٱلنه

َٰلُِكۡم َخيۡر    ۡرِض َبۡعَد إِۡصَلَِٰحَهاْۚ َذ
َ
َولَا ُتۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ

ۡؤِمنِينَ   ٨٥ لهُكۡم إِن ُكنُتم مُّ

86. Huwag kayong umupo sa bawat landasin, na nagbabanta 

kayo at sumasagabal kayo sa landas ni Allāh sa sinumang 

sumampalataya sa Kanya, at naghahangad kayo rito ng 

isang kabaluktutan. Alalahanin ninyo, noong kayo dati ay 

kakaunti, pinarami Niya kayo. Tumingin kayo kung papaano 

naging ang kinahinatnan ng mga tagagulo. 

وَن َعن  َولَا  ِ ِصَرَٰٖط تُوِعُدوَن َوتَُصدُّ
َتۡقُعُدواْ بِكُل 

ِ َمۡن َءاَمَن بِهِۦ َوَتۡبُغوَنَها ِعوَٗجاْۚ َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ   َسبِيِل ٱَّلله
َٰقَِبُة   ُكنُتۡم قَلِيلٗا فََكثهَرُكۡمۖۡ َوٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع

 ٨٦ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

87. Kung may isang pangkatin kabilang sa inyo na 

sumampalataya sa ipinasugo sa akin at may isang 

pangkating hindi sumampalataya, magtiis kayo hanggang sa 

humatol si Allāh sa pagitan natin. Siya ay ang pinakamainam 

sa mga tagahatol." 

ۡرسِ 
ُ
هِذٓي أ ِنُكۡم َءاَمُنواْ بِٱل لُۡت بِهِۦ  َوِإن َكاَن َطآئَِفة  م 

ُ بَيَۡنَناْۚ   هۡم يُۡؤِمُنواْ فَٱۡصبُِرواْ َحتهيَٰ َيحُۡكَم ٱَّلله َوَطآئَِفة  ل
 ٨٧ وَُهَو َخيُۡر ٱلَۡحَِٰكِمينَ 

88. Nagsabi ang konseho na mga nagmalaki kabilang sa 

mga kalipi niya: "Talagang magpapalabas nga Kami sa iyo, O 

Shu`ayb, at sa mga sumampalataya kasama sa iyo mula sa 

pamayanan natin, o talagang manunumbalik nga kayo sa 

kapaniwalaan namin." Nagsabi siya: "Kahit ba kami ay 

naging mga nasusuklam? 

هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ لَُنۡخرَِجنهَك   ۞قَاَل ٱلَۡملَُأ ٱل
هذِ  ۡو لََتُعوُدنه  َيَُٰشَعۡيُب َوٱل

َ
يَن َءاَمُنواْ َمَعَك ِمن قَۡريَتَِنآ أ

َولَۡو ُكنها َكَٰرِهِينَ 
َ
 ٨٨ فِي ِملهتَِناْۚ قَاَل أ
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89. Gumawa-gawa nga kami laban kay Allāh ng isang 

kasinungalingan kung nanumbalik kami sa kapaniwalaan 

ninyo matapos noong nagligtas sa amin si Allāh mula roon. 

Hindi nagiging ukol sa amin na manumbalik kami roon 

maliban na loobin ni Allāh, ang Panginoon namin. Sumakop 

ang Panginoon namin sa bawat bagay sa kaalaman. Kay 

Allāh kami nananalig. Panginoon naming, humusga Ka sa 

pagitan namin at ng mga kalipi namin ayon sa katotohanan, 

at Ikaw ay ang pinakamabuti sa mga tagahusga." 

ِ َكِذبًا إِۡن ُعۡدنَا فِي ِملهتُِكم َبۡعَد   قَِد ٱۡفتََرۡيَنا عَلَى ٱَّلله
هٓا   ن نهُعوَد فِيَهآ إِل

َ
ُ ِمۡنَهاْۚ َوَما يَُكوُن لََنآ أ ََٰنا ٱَّلله إِۡذ َنجهى

 ُ ن يََشآَء ٱَّلله
َ
ِ  أ  َربَُّناْۚ وَِسَع َربَُّنا كُله َشۡيٍء ِعلًۡماْۚ عَلَى ٱَّلله

نَت َخيُۡر  
َ
ِ َوأ تَوَكهلَۡناْۚ َربهَنا ٱۡفَتۡح بَيَۡنَنا َوبَيَۡن قَوِۡمَنا بِٱلۡحَق 

 ٨٩ ٱلَۡفَٰتِِحينَ 

90. Nagsabi ang konseho na mga tumangging 

sumampalataya kabilang sa mga kalipi niya: "Talagang kung 

sumunod kayo kay Shu`ayb, tunay na kayo samakatuwid ay 

talagang mga lugi." 

هِذيَن َكَفُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ لَئِِن ٱتهَبۡعُتۡم   َوَقاَل ٱلَۡملَُأ ٱل
 ٩٠ ُشَعۡيًبا إِنهُكۡم إِٗذا لهَخَِٰسُرونَ 

91. Kaya dumaklot sa kanila ang yanig, saka sila, sa tahanan 

nila, ay naging mga [patay na] nakasubsob. 
ۡصَبُحواْ فِي َدارِهِۡم َجَٰثِِمينَ 

َ
َخَذۡتُهُم ٱلرهۡجَفُة فَأ

َ
 ٩١ فَأ

92. Ang mga nagpasinungaling kay Shu`ayb ay para bang 

hindi nanirahan doon. Ang mga nagpasinungaling kay 

Shu`ayb, sila noon ay ang mga lugi. 

بُواْ   هِذيَن َكذه هۡم َيۡغَنۡواْ فِيَهاْۚ ٱل ن ل
َ
بُواْ ُشَعۡيٗبا َكأ هِذيَن َكذه ٱل

 ٩٢ ُشَعۡيٗبا َكانُواْ ُهُم ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

93. Kaya tumalikod siya sa kanila at nagsabi: "O mga kalipi 

ko, talaga ngang nagpaabot ako sa inyo ng mga pasugo ng 

Panginoon ko at nagpayo ako sa inyo, kaya papaano akong 

magdadalamhati sa mga taong tagatangging 

sumampalataya?" 

بۡلَۡغُتُكۡم رَِسََٰلَِٰت َرب ِي  
َ
هيَٰ َعۡنُهۡم َوَقاَل َيََٰقوِۡم لََقۡد أ َفَتَول

َونََصۡحُت لَُكۡمۖۡ فََكۡيَف َءاَسيَٰ عَلَىَٰ قَۡوٖم  
 ٩٣ َكَٰفِرِينَ 

94. Hindi Kami nagsugo sa isang pamayanan ng anumang 

propeta malibang nagpataw Kami sa mga mamamayan nito 

ng kadahupan at kariwaraan, nang sa gayon sila ay 

magpapakumbaba. 

ۡهلََها  
َ
َخۡذنَآ أ

َ
هٓا أ ِن نهِبي ٍ إِل ۡرَسلَۡنا فِي قَۡريَةٖ م 

َ
َوَمآ أ

َسآ 
ۡ
رهُعونَ بِٱلَۡبأ آِء لََعلهُهۡم يَضه ره  ٩٤ ِء َوٱلضه

95. Pagkatapos nagpalit Kami sa lugar ng masagwang lagay 

ng magandang lagay hanggang sa lumago sila at nagsabi: 

"Sumaling nga sa mga magulang namin ang kariwaraan at 

ang kariwasaan." Kaya dumaklot Kami sa kanila nang 

biglaan habang sila ay hindi nakararamdam. 

َقالُواْ قَۡد   ي ِئَةِ ٱلۡحََسَنَة َحتهيَٰ َعَفواْ وه لَۡنا َمكَاَن ٱلسه ُثمه بَده
َخۡذَنَُٰهم َبۡغَتٗة وَُهۡم لَا  

َ
آُء فَأ ره آُء َوٱلسه ره َمسه َءابَآَءنَا ٱلضه

 ٩٥ يَۡشُعُرونَ 

96. Kung sakaling ang mga naninirahan sa mga pamayanan 

ay sumampalataya at nangilag magkasala, talaga sanang 

nagbukas Kami sa kanila ng mga pagpapala mula sa langit at 

lupa subalit nagpasinungaling sila kaya dumaklot Kami sa 

kanila dahil sa dati nilang kinakamit. 

 
َ
نه أ

َ
ۡهَل ٱلُۡقَرىَٰٓ َءاَمُنواْ َوٱتهَقۡواْ لََفَتۡحَنا َعلَۡيِهم  َولَۡو أ

بُواْ   ۡرِض َوَلَِٰكن َكذه
َ
َمآِء َوٱلۡأ َِن ٱلسه بَرََكَٰٖت م 

َخۡذَنَُٰهم بَِما َكانُواْ يَۡكِسُبونَ 
َ
 ٩٦ فَأ
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97. Kaya natiwasay ba ang mga naninirahan sa mga 

pamayanan na pumunta sa kanila ang parusa Namin sa 

magdamag habang sila ay mga tulog? 

ُسَنا بََيَٰٗتا وَُهۡم  
ۡ
تَِيُهم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
ۡهُل ٱلُۡقَرىَٰٓ أ

َ
ِمَن أ

َ
فَأ

َ
أ

 ٩٧ نَآئُِمونَ 

98. Natiwasay ba ang mga naninirahan sa mga pamayanan 

na pumunta sa kanila ang parusa Namin sa kaumagahan 

habang sila ay naglalaro? 

ُسَنا ُضٗحى وَُهۡم  
ۡ
تَِيُهم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
ۡهُل ٱلُۡقَرىَٰٓ أ

َ
ِمَن أ

َ
َوأ

َ
أ

 ٩٨ يَلَۡعُبونَ 

99. Kaya natiwasay ba sila sa panlalansi ni Allāh sapagkat 

walang natitiwasay sa panlalansi ni Allāh kundi ang mga 

taong lugi? 

 َ ِْۚ فَل ِمُنواْ َمۡكَر ٱَّلله
َ
فَأ

َ
ها ٱلَۡقۡوُم  أ ِ إِل َمُن َمۡكَر ٱَّلله

ۡ
ا يَأ

 ٩٩ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

100. Hindi ba napaglinawan para sa mga nagmamana ng 

lupa matapos ng mga [naunang] naninirahan dito na kung 

sakaling niloloob Namin ay nagpasakit sana Kami sa kanila 

dahil sa mga pagkakasala nila? Nagpipinid Kami sa mga 

puso nila kaya sila ay hindi nakaririnig. 

هۡو   ن ل
َ
ۡهلَِهآ أ

َ
ۡرَض ِمنُۢ َبۡعِد أ

َ
هِذيَن يَرِثُوَن ٱلۡأ َولَۡم َيۡهِد لِل

َ
أ

َصۡبَنَُٰهم بُِذنُوبِِهۡمْۚ َوَنۡطَبُع عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم َفُهۡم لَا  
َ
نََشآُء أ

 ١٠٠ يَۡسَمُعونَ 

101. Ang mga pamayanang iyon ay nagsasalaysay Kami sa 

iyo ng ilan sa mga balita ng mga iyon. Talaga ngang naghatid 

sa kanila ang mga sugo nila ng mga malinaw na patunay, 

ngunit hindi sila naging ukol na sumampalataya sa 

pinasinungalingan nila bago pa niyan. Gayon nagpipinid si 

Allāh sa mga puso ng mga tagatangging sumampalataya. 

ۢنَبآئَِهاْۚ َولََقۡد َجآَءۡتُهۡم  
َ
تِلَۡك ٱلُۡقَرىَٰ َنُقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ

بُواْ ِمن   رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَما َكانُواْ لُِيۡؤِمُنواْ بَِما َكذه
ْۚ َكَذَٰلَِك َيۡطَبُع  َٰفِرِينَ َقۡبُل ُ عَلَىَٰ قُلُوِب ٱلَۡك  ١٠١ ٱَّلله

102. Hindi Kami nakatagpo sa higit na marami sa kanila ng 

anumang kasunduan at nakatagpo lamang Kami sa higit na 

marami sa kanila na talagang mga suwail. 

ِۡن َعۡهدِٖۖ َوِإن وََجۡدنَآ  ۡكثَرِهِم م 
َ
  َوَما وََجۡدنَا لِأ

ۡكثَرَُهۡم لََفَِٰسقِينَ 
َ
 ١٠٢ أ

103. Pagkatapos nagpadala Kami, nang matapos nila, kay 

Moises kalakip ng mga tanda Namin patungo kay Paraon at 

sa konseho nito, ngunit lumabag sila sa katarungan sa mga 

ito kaya tumingin ka kung papaano naging ang kinahinatnan 

ng mga tagatiwali. 

وَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنآ إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن   ُثمه َبَعۡثَنا ِمنُۢ َبۡعِدهِم مُّ
َٰقَِبُة   َوَملَِإيْهِۦ َفَظلَُمواْ بَِهاۖۡ فَٱنُظۡر َكيَۡف َكاَن َع

 ١٠٣ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

104. Nagsabi si Moises: "O Paraon, tunay na ako ay isang 

sugo mula sa Panginoon ng mga nilalang. 
  ِ ِن رهب  َوَقاَل ُموَسيَٰ َيَٰفِرَۡعۡوُن إِن ِي رَُسول  م 

 ١٠٤ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 
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105. Karapat-dapat na hindi ako magsabi tungkol kay Allāh 

malibang ng totoo. Nagdala nga ako sa inyo ng isang 

malinaw na patunay mula sa Panginoon ninyo kaya ipadala 

mo kasama sa akin ang mga anak ni Israel. 

ْۚ قَۡد   ها ٱلۡحَقه ِ إِل قُوَل عَلَى ٱَّلله
َ
هٓا أ ن ل

َ
َحقِيٌق عَلَىَٰٓ أ

ۡرِسۡل َمِعَى بَنِٓي  
َ
ب ُِكۡم فَأ ِن ره ِجۡئُتُكم بِبَي َِنةٖ م 

َِٰٓءيَل   ١٠٥ إِۡسَر

106. Nagsabi ito: "Kung ikaw ay nagdala ng isang tanda, 

maglahad ka nito kung ikaw ay naging kabilang sa mga 

tapat." 

ِت بَِهآ إِن ُكنَت ِمَن  
ۡ
قَاَل إِن ُكنَت ِجۡئَت أَـِبيَةٖ فَأ

َِٰدقِينَ   ١٠٦ ٱلصه

107. Kaya pumukol siya ng tungkod niya at biglang ito ay 

isang ulupong na malinaw. 
لَۡقىَٰ َعَصاهُ فَإِ 

َ
بِين  فَأ  ١٠٧ َذا ِهَى ُثۡعَبان  مُّ

108. Humugot siya ng kamay niya at biglang ito ay maputi 

para sa mga tagatingin. 
َِٰظرِينَ   ١٠٨ َونََزَع يََدهُۥ فَإَِذا ِهَى َبۡيَضآُء لِلنه

109. Nagsabi ang konseho kabilang sa mga tao ni Paraon: 

"Tunay na ito ay talagang isang manggagaway na maalam. 
 ١٠٩ قَاَل ٱلَۡملَُأ ِمن قَۡوِم فِرَۡعۡوَن إِنه َهََٰذا لََسَِٰحٌر َعلِيم  

110. Nagnanais siya na magpalabas sa inyo mula sa lupain 

ninyo kaya ano ang ipag-uutos ninyo?" 
ۡرِضُكۡمۖۡ َفَماذَ 

َ
ِۡن أ ن ُيخۡرَِجُكم م 

َ
ُمُرونَ يُرِيُد أ

ۡ
 ١١٠ ا تَأ

111. Nagsabi sila: "Mag-antala ka sa kanya at sa kapatid niya 

at magsugo ka sa mga lungsod ng mga tagakalap, 
ۡرِسۡل فِي ٱلَۡمَدآئِِن َحَِٰشِرينَ 

َ
َخاهُ َوأ

َ
رِۡجۡه َوأ

َ
 ١١١ قَالُٓواْ أ

112. na magdadala sila sa iyo ng bawat manggagaway na 

maalam." 
ِ َسَِٰحٍر َعلِيمٖ 

تُوَك بِكُل 
ۡ
 ١١٢ يَأ

113. Dumating ang mga manggagaway kay Paraon. Nagsabi 

sila: "Tunay na mayroon kami talagang pabuya kung kami ay 

ang mga tagapanaig." 

ۡجًرا إِن ُكنها 
َ
َحَرُة فِرَۡعۡوَن قَالُٓواْ إِنه لََنا لَأ َنحُۡن  وََجآَء ٱلسه

 ١١٣ ٱلَۡغَٰلِبِينَ 

114. Nagsabi ito: "Oo, at tunay na kayo ay talagang kabilang 

sa mga inilapit [sa akin]." 
بِينَ   ١١٤ قَاَل َنَعۡم َوِإنهُكۡم لَِمَن ٱلُۡمَقره

115. Nagsabi sila: "O Moises, maaari na pumukol ka o 

maaari na maging kami mismo ang mga tagapukol." 
ن نهُكوَن َنحُۡن  

َ
آ أ ن تُلِۡقَى َوِإمه

َ
آ أ قَالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِمه

 ١١٥ ٱلُۡملۡقِينَ 

116. Nagsabi siya: "Pumukol kayo." Kaya noong pumukol sila 

ay gumaway sila sa mga mata ng mga tao, nagpangilabot 

sila sa mga ito, at naghatid sila ng isang panggagaway na 

sukdulan. 

اِس   ۡعيَُن ٱلنه
َ
لَۡقۡواْ َسَحُرٓواْ أ

َ
آ أ ْۖۡ فَلَمه لُۡقوا

َ
قَاَل أ

 ١١٦ َوٱۡستَرَۡهُبوُهۡم وََجآُءو بِِسۡحٍر َعِظيمٖ 
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117. Nagkasi Kami kay Moises, na [nagsasabi]: "Pumukol ka 

ng tungkod mo," kaya biglang ito ay lumalamon sa 

ipinanlilinlang nila. 

لِۡق َعَصاَكۖۡ فَإَِذا ِهَى تَلَۡقُف  
َ
ۡن أ

َ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
۞َوأ

فُِكونَ 
ۡ
 ١١٧ َما يَأ

118. Kaya napagtibay ang katotohanan at napawalang-

saysay ang dati nilang ginagawa. 
 ١١٨ فَوََقَع ٱلۡحَقُّ َوبََطَل َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

119. Kaya nadaig sila roon at umuwi na mga nanliliit.  َ١١٩ َفُغلُِبواْ ُهَنالَِك َوٱنَقلَُبواْ َصَٰغِرِين 

120. Kaya napahandusay ang mga manggagaway na mga 

nakapatirapa. 
َحَرُة َسَِٰجِدينَ  لِۡقَى ٱلسه

ُ
 ١٢٠ َوأ

121. Nagsabi sila: "Sumampalataya kami sa Panginoon ng 

mga nilalang, 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ١٢١ قَالُٓواْ َءاَمنها بَِرب 

122. na Panginoon nina Moises at Aaron."  َُموَسيَٰ َوَهَُٰرون ِ  ١٢٢ َرب 

123. Nagsabi si Paraon: "Sumampalataya kayo sa kanya 

bago ako magpahintulot sa inyo. Tunay na ito ay talagang 

isang panlalansi na ipinanlansi ninyo sa lungsod upang 

magpalabas kayo mula rito ng mga naninirahan dito, kaya 

malalaman ninyo. 

ۡن َءاَذَن لَُكۡمۖۡ إِنه َهََٰذا  
َ
قَاَل فِرَۡعۡوُن َءاَمنُتم بِهِۦ َقۡبَل أ

َكۡرُتُموهُ فِي ٱلۡمَ  ۡهلََهاۖۡ لََمۡكر  مه
َ
ِديَنةِ لُِتۡخرُِجواْ ِمۡنَهآ أ

 ١٢٣ فََسۡوَف َتۡعلَُمونَ 

124. Talagang magpuputul-putol nga ako ng mga kamay 

ninyo at mga paa ninyo nang magkabilaan, pagkatapos 

talagang magbibitin nga ako sa inyo nang magkakasama." 

يِۡديَُكۡم 
َ
َعنه أ ِ َقط 

ُ
ِۡن ِخَلَٰٖف ُثمه  لَأ رُۡجلَُكم م 

َ
َوأ
ۡجمَعِينَ 

َ
َصل َِبنهُكۡم أ

ُ
 ١٢٤ لَأ

125. Nagsabi sila: "Tunay na kami ay sa Panginoon namin 

mga mauuwi. 
 ١٢٥ قَالُٓواْ إِنهآ إِلَيَٰ َرب َِنا ُمنَقلُِبونَ 

126. Hindi ka naghiganti sa amin kundi dahil sumampalataya 

kami sa mga tanda ng Panginoon namin noong dumating ang 

mga ito sa amin. Panginoon namin, magbuhos Ka sa amin ng 

pagtitiis at magpapanaw Ka sa amin bilang mga Muslim." 

ا جَ  ۡن َءاَمنها أَـِبَيَِٰت َرب َِنا لَمه
َ
هٓا أ آَءۡتَناْۚ  َوَما تَنقُِم ِمنهآ إِل

َنا ُمۡسلِِمينَ  فۡرِۡغ َعلَۡيَنا َصبٗۡرا َوتََوفه
َ
 ١٢٦ َربهَنآ أ

127. Nagsabi ang konseho kabilang sa mga tao ni Paraon: 

"Magpapabaya ka ba kay Moises at sa mga kalipi niya upang 

manggulo sila sa lupain at magpabaya sa iyo at sa mga diyos 

mo?" Nagsabi siya: "Pagpapatayin natin ang mga anak na 

lalaki nila at pamumuhayin natin ang mga babae nila. Tunay 

na tayo sa ibabaw nila ay mga tagalupig." 

تََذُر ُموَسيَٰ َوقَۡوَمُهۥ  
َ
َوَقاَل ٱلَۡملَُأ ِمن قَوِۡم فِرَۡعۡوَن أ

ۡرِض َويَذَ 
َ
َرَك َوَءالَِهَتَكْۚ قَاَل َسُنَقت ُِل  لُِيۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ

َِٰهُرونَ  ۡبَنآَءُهۡم َونَۡسَتۡحِىۦ نَِسآَءُهۡم َوِإنها فَوَۡقُهۡم َق
َ
 ١٢٧ أ
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128. Nagsabi si Moises sa mga tao niya: "Magpatulong kayo 

kay Allāh at magtitiis kayo. Tunay na ang lupa ay sa kay 

Allāh; nagpapamana Siya nito sa sinumang niloloob Niya 

kabilang sa mga lingkod Niya. Ang kahihinatnan ay ukol sa 

mga tagapangilag magkasala." 

ۡرَض  
َ
ْۖۡ إِنه ٱلۡأ ِ َوٱۡصبُِرٓوا قَاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِ ٱۡسَتعِيُنواْ بِٱَّلله

ِ يُورُِثَها َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهۖۦِۡ َوٱلَۡعَٰقِ  َبُة  َّلِله
 ١٢٨ لِلُۡمتهقِينَ 

129. Nagsabi sila: "Sinaktan kami bago ka pa pumunta sa 

amin at nang matapos na dumating ka sa amin." Nagsabi 

siya: "Marahil ang Panginoon ninyo ay magpahamak sa 

kaaway ninyo at magpahalili sa inyo sa lupain para makakita 

Siya kung papaano kayong gumagawa." 

تِيََنا َوِمنُۢ َبۡعِد َما ِجۡئتََناْۚ  
ۡ
ن تَأ

َ
وذِيَنا ِمن َقۡبِل أ

ُ
قَالُٓواْ أ

ُكۡم َويَۡسَتۡخلَِفُكۡم   ن ُيۡهلَِك َعُدوه
َ
قَاَل َعَسيَٰ َربُُّكۡم أ

ۡرِض َفَينُظَر َكۡيَف َتۡعَملُونَ 
َ
 ١٢٩ فِي ٱلۡأ

130. Talaga ngang dumaklot Kami sa angkan ni Paraon sa 

pamamagitan ng mga taon [ng tagtuyot] at isang kabawasan 

mula sa mga bunga, nang sa gayon sila ay magsasaalaala. 

َِن   نِيَن َوَنۡقٖص م  ِ َخۡذنَآ َءاَل فِرَۡعۡوَن بِٱلس 
َ
َولََقۡد أ

ُرونَ  كه َمَرَِٰت لََعلهُهۡم يَذه  ١٣٠ ٱلثه

131. Ngunit noong dumating sa kanila ang maganda ay 

nagsabi sila: "Ukol sa atin ito." Kung may tatama sa kanila na 

isang masagwa ay nag-uugnay sila ng kamalasan kay 

Moises at sa sinumang kasama sa kanya. Pansinin, ang 

kamalasan nila ay nasa ganang kay Allāh lamang subalit ang 

higit na marami sa kanila ay hindi nakaaalam. 

فَإَِذا َجآَءۡتُهُم ٱلۡحََسَنُة قَالُواْ لََنا َهَِٰذهۖۦِۡ َوِإن تُِصۡبُهۡم  
لَٓا إِنهَما َطَٰٓئِرُُهۡم  

َ
ۥُٓۗ أ َعُه يهُرواْ بُِموَسيَٰ َوَمن مه َسي ِئَة  َيطه
ۡكثَرَُهۡم لَا َيعۡ 

َ
ِ َوَلَِٰكنه أ  ١٣١ لَُمونَ ِعنَد ٱَّلله

132. Nagsabi sila: "Anupaman ang ilahad mo sa amin na 

himala upang gumaway ka sa amin sa pamamagitan nito, 

hindi kami sa iyo mga mananampalataya." 

تَِنا بِهِۦ ِمۡن َءايَةٖ ل ِتَۡسَحَرنَا بَِها َفَما َنحُۡن  
ۡ
َوَقالُواْ َمۡهَما تَأ

 ١٣٢ بُِمۡؤِمنِينَ لََك 

133. Kaya nagsugo Kami sa kanila ng baha, mga balang, 

mga kuto, mga palaka, at dugo bilang mga himalang 

nagdedetalye ngunit nagmalaki sila. Sila noon ay mga taong 

salarin. 

َل وَ  وَفاَن َوٱلۡجََراَد َوٱلُۡقمه ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهُم ٱلطُّ
َ
َفادَِع  فَأ ٱلضه

َلَٰٖت فَٱۡسَتۡكبَُرواْ وََكانُواْ قَوٗۡما   َفصه َم َءاَيَٰٖت مُّ َوٱلده
جۡرِِمينَ   ١٣٣ مُّ

134. Noong bumagsak sa kanila ang pasakit ay nagsabi sila: 

"O Moises, manalangin ka para sa amin sa Panginoon mo sa 

pamamagitan ng ihinabilin Niya sa ganang iyo. Talagang 

kung nagpawi ka sa amin ng pasakit ay talagang 

sasampalataya nga kami sa iyo at talagang magpapadala 

nga kami kasama sa iyo ng mga anak ni Israel." 

ا َوَقَع َعلَۡيِهُم ٱلر ِۡجُز قَالُواْ َيَُٰموَسي ٱۡدُع لََنا َربهَك   َولَمه
َكۖۡ لَئِن َكَشۡفَت َعنها ٱلر ِۡجَز لَُنۡؤِمنَنه لََك  بَِما َعِهَد ِعندَ 

َِٰٓءيَل   ١٣٤ َولَنُرِۡسلَنه َمَعَك بَنِٓي إِۡسَر

135. Ngunit noong pumawi Kami sa kanila ng pasakit 

hanggang sa taning na sila ay aabot doon, biglang sila ay 

sumisira [sa pangako]. 

ا َكَشۡفَنا   َجٍل ُهم َبَٰلُِغوهُ إَِذا ُهۡم  فَلَمه
َ
َعۡنُهُم ٱلر ِۡجَز إِلَيَٰٓ أ

 ١٣٥ يَنُكُثونَ 
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136. Kaya naghiganti Kami sa kanila saka lumunod Kami sa 

kanila sa dagat dahil sila ay nagpasinungaling sa kanila sa 

mga tanda Namin at sila noon sa mga ito ay mga nalilingat. 

بُواْ  فَٱن نهُهۡم َكذه
َ
ۡغَرقَۡنَُٰهۡم فِي ٱلَۡيم ِ بِأ

َ
َتَقۡمَنا ِمۡنُهۡم فَأ

 ١٣٦ أَـِبَيَٰتَِنا وََكانُواْ َعۡنَها َغَٰفِلِينَ 

137. Ipinamana Namin sa mga taong dating sinisiil ang mga 

silangan ng lupain at ang mga kanluran nito, na nagbiyaya 

Kami sa mga ito. Nalubos ang napakagandang salita ng 

Panginoon mo sa mga anak ni Israel dahil nagtiis sila. 

Winasak Namin ang dating niyayari ni Paraon at ng mga tao 

niya at ang dati nilang ipinatatayo. 

هِذيَن َكانُواْ  ۡوَرۡثَنا ٱلَۡقۡوَم ٱل
َ
يُۡسَتۡضَعُفوَن َمَشَٰرَِق  َوأ

ۡت َكلَِمُت   ۡرِض َوَمَغَٰرِبََها ٱلهتِي َبََٰرۡكَنا فِيَهاۖۡ َوَتمه
َ
ٱلۡأ

ۡرنَا   ْۖۡ َوَدمه َِٰٓءيَل بَِما َصبَُروا َرب َِك ٱلۡحُۡسَنيَٰ عَلَىَٰ بَنِٓي إِۡسَر
 ١٣٧ َما َكاَن يَۡصَنُع فِرَۡعۡوُن َوقَۡوُمُهۥ َوَما َكانُواْ َيۡعرُِشونَ 

138. Nagpalampas Kami sa mga anak ni Israel sa dagat saka 

napunta sila sa mga taong namimintuho sa mga anito para 

sa mga iyon. Nagsabi sila: "O Moises, gumawa ka para sa 

amin ng isang diyos kung paanong mayroon silang mga 

diyos." Nagsabi siya: "Tunay na kayo ay mga taong 

nagpapakamangmang." 

تَۡواْ عَلَىَٰ قَۡوٖم  
َ
َِٰٓءيَل ٱلَۡبۡحَر فَأ َوَجََٰوۡزنَا بِبَنِٓي إِۡسَر

هَنآ   هُهۡمْۚ قَالُواْ َيَُٰموَسي ٱۡجَعل ل ۡصَناٖم ل
َ
َيۡعُكُفوَن عَلَىَٰٓ أ

ْۚ قَاَل إِنهُكۡم قَۡوم  َتجَۡهلُونَ  َٰٗها َكَما لَُهۡم َءالَِهة   ١٣٨ إَِل

139. Tunay na ang mga ito ay dinurog ang anumang sila ay 

naroon at walang-kabuluhan ang anumang dati nilang 

ginagawa. 

ا َكانُواْ   ا ُهۡم فِيهِ َوَبَِٰطل  مه ُؤلَآِء ُمَتبهر  مه إِنه َهَٰٓ
 ١٣٩ َيۡعَملُونَ 

140. Nagsabi siya: "Sa iba pa kay Allāh ba maghahangad 

ako sa inyo bilang Diyos samantalang Siya ay nagtangi sa 

inyo sa mga nilalang?" 

لَُكۡم عَلَى   َٰٗها وَُهَو فَضه بۡغِيُكۡم إَِل
َ
ِ أ َغيَۡر ٱَّلله

َ
قَاَل أ

 ١٤٠ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

141. [Banggitin] noong pinaligtas Namin kayo mula sa 

angkan ni Paraon. Nagpapataw sila sa inyo ng kasagwaan 

ng pagdurusa: pinagpapatay nila ang mga lalaking anak 

ninyo at pinamumuhay nila ang mga babae ninyo. Sa gayon 

ay may isang pagsubok, mula sa Panginoon ninyo, na 

sukdulan. 

ِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن يَُسوُمونَُكۡم ُسوَٓء   نجَۡيَنَُٰكم م 
َ
َوِإۡذ أ
ۡبَنآَءُكۡم َويَۡسَتۡحُيوَن نَِسآَءُكۡمْۚ  ٱلَۡعذَ 

َ
اِب ُيَقت ِلُوَن أ

ب ُِكۡم َعِظيم   ِن ره َٰلُِكم بَلَآء  م   ١٤١ َوفِي َذ

142. Nakipagtipan Kami kay Moises nang tatlumpong gabi at 

lumubos Kami sa mga ito sa [pagdagdag ng] sampu, kaya 

nalubos ang takdang oras ng Panginoon niya sa apatnapung 

gabi. Nagsabi si Moises sa kapatid niyang si Aaron: "Humalili 

ka sa akin sa mga tao ko, magsaayos ka, at huwag kang 

sumunod sa landas ng mga tagatiwali." 

ۡتَمۡمَنََٰها بَِعۡشٖر َفَتمه 
َ
َٰثِيَن لَۡيلَٗة َوأ   ۞َوَوََٰعۡدنَا ُموَسيَٰ ثََل

ِخيهِ َهَُٰروَن  
َ
ْۚ َوَقاَل ُموَسيَٰ لِأ ۡربَعِيَن لَۡيلَٗة

َ
ۦٓ أ ِميَقَُٰت َرب ِهِ

ۡصلِۡح َولَا تَتهبِۡع َسبِيَل  
َ
ٱۡخلُۡفنِي فِي قَۡومِي َوأ

 ١٤٢ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 
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143. Noong dumating si Moises para sa takdang oras at 

kumausap rito ang Panginoon nito ay nagsabi ito: 

"Panginoon ko, magpakita Ka sa akin, titingin ako sa Iyo." 

Nagsabi Siya: "Hindi ka makakikita sa Akin, subalit tumingin 

ka sa bundok sapagkat kung namalagi iyon sa lugar niyon ay 

makakikita ka sa Akin." Kaya noong lumantad ang Panginoon 

niya sa bundok ay ginawa Niya ito na isang patag. Bumagsak 

si Moises na hinimatay. Noong nagkamalay ito ay nagsabi 

ito: "Kaluwalhatian sa iyo! Nagbabalik-loob ako sa Iyo, at ako 

ay ang una sa mga mananampalataya." 

ا َجآَء ُموَسيَٰ لِِميَقَٰتَِنا وََكلهَمهُ  رِنِٓي  َولَمه
َ
ِ أ ۥ َربُُّهۥ قَاَل َرب 

َٰنِي َوَلَِٰكِن ٱنُظۡر إِلَي ٱلۡجََبِل   نُظۡر إِلَۡيَكْۚ قَاَل لَن تََرى
َ
أ

هىَٰ َربُُّهۥ   ا َتجَل َٰنِيِۚ فَلَمه فَإِِن ٱۡسَتَقره َمكَانَُهۥ فََسوَۡف تََرى
فَاَق  

َ
آ أ ا وََخره ُموَسيَٰ َصعِٗقاْۚ فَلَمه لِلَۡجَبِل َجَعلَُهۥ َدك ٗ

ُل ٱلُۡمۡؤِمنِينَ قَاَل  وه
َ
نَا۠ أ

َ
 ١٤٣  ُسۡبَحََٰنَك ُتۡبُت إِلَۡيَك َوأ

144. Nagsabi Siya: "O Moises, tunay na Ako ay humirang sa 

iyo sa mga tao sa mga pasugo Ko at sa pananalita Ko, kaya 

kunin mo ang ibinigay Ko sa iyo at maging kabilang ka sa 

mga tagapagpasalamat." 

اِس بِرَِسََٰلَٰتِي   قَاَل َيَُٰموَسيَٰٓ إِن ِي ٱۡصَطَفۡيُتَك عَلَى ٱلنه
َِٰكرِينَ  َِن ٱلشه  ١٤٤ َوبَِكَلَِٰمي فَُخۡذ َمآ َءاتَيُۡتَك َوُكن م 

145. Nagsulat Kami para sa kanya sa mga tablero ng bawat 

bagay bilang pangaral at pagdedetalye para sa bawat bagay, 

kaya kunin mo ang mga ito nang may lakas at ipag-utos mo 

sa mga tao mo na kumuha sila ng pinakamaganda sa mga 

ito. Ipakikita Ko sa inyo ang tahanan ng mga suwail. 

وِۡعَظٗة   ِ َشۡيٖء مه
لَۡواِح ِمن ُكل 

َ
َوَكَتبَۡنا لَُهۥ فِي ٱلۡأ

ِ َشيۡ 
ُمۡر قَۡوَمَك  َوَتۡفِصيلٗا ل ِكُل 

ۡ
ةٖ َوأ ٖء فَُخۡذَها بُِقوه

ْورِيُكۡم َداَر ٱلَۡفَِٰسقِينَ 
ُ
ۡحَسنَِهاْۚ َسأ

َ
ُخُذواْ بِأ

ۡ
 ١٤٥ يَأ

146. Maglilihis Ako palayo sa mga tanda Ko sa mga 

nagpapakamalaki sa lupa nang walang karapatan. Kung 

makakikita sila ng bawat tanda ay hindi sila sasampalataya 

rito. Kung makakikita sila ng landas ng pagkagabay ay hindi 

sila gagawa rito bilang landas. Kung makakikita sila ng 

landas ng pagkalisya ay gagawa sila rito bilang landas. Iyon 

ay dahil sila ay nagpasinungaling sa mga tanda Namin, at 

sila noon sa mga ito ay mga nalilingat. 

ۡرِض  
َ
هِذيَن َيَتَكبهُروَن فِي ٱلۡأ ۡصرُِف َعۡن َءاَيَٰتَِي ٱل

َ
َسأ

ها يُۡؤِمُنواْ بَِها َوِإن يََرۡواْ   ِ َوِإن يََرۡواْ ُكله َءايَةٖ ل بَِغيِۡر ٱلۡحَق 
ِ  َسبِيَل ٱلرُّۡشِد لَا َيتهِخُذوُه َسبِيلٗا َوِإن يََرۡواْ َسبِيَل ٱ لَۡغى 
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا وََكانُواْ   نهُهۡم َكذه

َ
َٰلَِك بِأ َيتهِخُذوُه َسبِيلٗاْۚ َذ

 ١٤٦ َعۡنَها َغَٰفِلِينَ 

147. Ang mga nagpasinungaling sa mga tanda Namin at sa 

pakikipagkita sa Kabilang-buhay ay nawalang-kabuluhan ang 

mga gawa nila. Ginagantihan kaya sila ng maliban pa sa dati 

nilang ginagawa? 

ۡعَمَٰلُُهۡمْۚ  
َ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َولَِقآِء ٱٓأۡلِخَرةِ َحبَِطۡت أ هِذيَن َكذه َوٱل

ها َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ١٤٧ َهۡل ُيجَۡزۡوَن إِل

148. Gumawa ang mga tao ni Moises, nang matapos [ng 

paglisan] niya, mula sa mga hiyas nila ng isang guyang 

rebulto na mayroon itong pag-unga. Hindi ba sila nakakita na 

ito ay hindi nagsasalita sa kanila at hindi pumapatnubay sa 

kanila sa isang landas? Gumawa sila nito habang sila noon 

ay mga tagalabag sa katarungan. 

خَذَ  قَۡوُم ُموَسيَٰ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ ِمۡن ُحلِي ِِهۡم ِعۡجلٗا   َوٱته
نهُهۥ لَا يُكَل ُِمُهۡم َولَا  

َ
لَۡم يََرۡواْ أ

َ
ْۚ أ هُهۥ ُخَواٌر َجَسٗدا ل

خَُذوهُ وََكانُواْ َظَٰلِِمينَ   ١٤٨ َيۡهِديِهۡم َسبِيلًاۘ ٱته
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149. Noong nagsisi sila at nakita nila na sila ay naligaw nga, 

nagsabi sila: "Talagang kung hindi naawa sa atin ang 

Panginoon Natin at nagpatawad sa atin, talagang tayo nga ay 

magiging kabilang sa mga lugi." 

نهُهۡم قَۡد َضلُّواْ قَالُواْ لَئِن  
َ
ۡواْ أ

َ
يِۡديِهۡم َوَرأ

َ
ا ُسقَِط فِٓي أ َولَمه

هۡم يَۡرَحمَۡنا َربَُّنا وَ   ١٤٩ يَۡغفِۡر لََنا لََنُكوَننه ِمَن ٱلَۡخَِٰسِرينَ ل

150. Noong bumalik si Moises sa mga tao niya, na galit na 

galit na naghihinagpis, ay nagsabi siya: "Kay saklap ang 

ipinanghalili ninyo sa akin nang matapos [ng paglisan] ko. 

Nagmadali ba kayo sa nauukol sa Panginoon ninyo?" 

Itinapon niya ang mga tablero at dumaklot siya sa ulo ng 

kapatid niya, na hinihila ito patungo sa kanya. Nagsabi ito: 

"Anak ng ina ko, tunay na ang mga tao ay nagmahina sa 

akin. Sila ay halos papatay sa akin. Kaya huwag kang 

magpatuwa dahil sa akin sa mga kaaway at huwag kang 

maglagay sa akin kasama sa mga taong tagalabag sa 

katarungan." 

ِسٗفا قَاَل  
َ
ا رََجَع ُموَسيَٰٓ إِلَيَٰ قَۡوِمهِۦ َغۡضَبََٰن أ َولَمه

ۡمَر َرب ُِكۡمۖۡ  
َ
َعِجلُۡتۡم أ

َ
بِۡئَسَما َخلَۡفُتُمونِي ِمنُۢ َبۡعِدٓيِۖ أ

 
َ
لَۡقى ٱلۡأ

َ
ۥٓ إِلَۡيهِِۚ قَاَل ٱۡبَن  َوأ ُه ِخيهِ َيجُرُّ

َ
ِس أ

ۡ
َخَذ بَِرأ

َ
لَۡواَح َوأ

مه إِنه ٱلَۡقوَۡم ٱۡسَتۡضَعُفونِي وََكاُدواْ َيۡقُتلُونَنِي فَلَا  
ُ
أ

ۡعَدآَء َولَا َتجَۡعلۡنِي َمَع ٱلَۡقوِۡم  
َ
تُۡشِمۡت بَِي ٱلۡأ

َٰلِِمينَ   ١٥٠ ٱلظه

151. Nagsabi siya: "Panginoon ko, magpatawad Ka sa akin 

at sa kapatid ko at magpapasok Ka sa amin sa awa Mo. Ikaw 

ay ang pinakamaawain sa mga naaawa." 

نَت  
َ
ۡدِخلَۡنا فِي َرۡحمَتَِكۖۡ َوأ

َ
ِخى َوأ

َ
ِ ٱۡغفِۡر لِي َولِأ قَاَل َرب 

َِٰحمِينَ  رَۡحُم ٱلره
َ
 ١٥١ أ

152. Tunay na ang mga gumawa sa guya [bilang diyos] ay 

may aabot sa kanila na isang galit mula sa Panginoon nila at 

isang kaabahan sa buhay na pangmundo. Gayon Kami 

gumaganti sa mga tagagawa-gawa [ng kabulaanan]. 

ب ِِهۡم   ِن ره خَُذواْ ٱلۡعِۡجَل َسيََنالُُهۡم َغَضب  م  هِذيَن ٱته إِنه ٱل
زِي ٱلُۡمۡفتَِرينَ َوذِلهة  

ۡنَياْۚ َوَكَذَٰلَِك َنجۡ ةِ ٱلدُّ  ١٥٢ فِي ٱلۡحََيوَٰ

153. Ang mga gumawa ng mga masagwang gawa, 

pagkatapos nagbalik-loob nang matapos niyon at 

sumampalataya, tunay na ang Panginoon mo, nang matapos 

niyon, ay talagang Mapagpatawad, Maawain. 

ي ِـ َاِت ُثمه تَابُواْ ِمنُۢ َبۡعِدَها َوَءاَمُنٓواْ  وَ  هِذيَن َعِملُواْ ٱلسه ٱل
 ١٥٣ إِنه َربهَك ِمنُۢ َبۡعِدَها لََغُفور  رهِحيم  

154. Noong humupa kay Moises ang galit ay kinuha niya ang 

mga tablero. Sa nakatitik sa mga ito ay may patnubay at awa 

para sa kanila na sa Panginoon nila ay nangingilabot. 

ۖۡ َوفِي   لَۡواَح
َ
َخَذ ٱلۡأ

َ
وَسي ٱلَۡغَضُب أ ا َسَكَت َعن مُّ َولَمه

هِذيَن ُهۡم لَِرب ِِهۡم يَرَۡهُبونَ   ١٥٤ نُۡسَختَِها ُهٗدى َوَرۡحمَة  ل ِل

155. Pumili si Moises sa mga tao niya ng pitumpung lalaki 

para sa takdang oras sa Amin, ngunit noong dumaklot sa 

kanila ang pagyanig ay nagsabi siya: "Panginoon ko, kung 

sakaling niloob Mo ay nagpahamak Ka sana sa kanila bago 

pa niyan at sa akin. Magpapahamak Ka ba sa amin dahil sa 

ginawa ng mga hunghang kabilang sa amin? Ito ay walang 

iba kundi pagsubok Mo, na nagliligaw Ka sa pamamagitan 

nito ng sinumang niloloob Mo at nagpapatnubay Ka sa 

sinumang niloloob Mo. Ikaw ay ang Katangkilik namin kaya 

magpatawad Ka sa Amin at maawa Ka sa amin. Ikaw ay ang 

pinakamainam sa mga tagapagpatawad. 

آ  َوٱۡخَتاَر ُموَسيَٰ قَۡوَمُهۥ َسۡبعِيَن رَُجلٗا ل ِِميَقَٰتَِناۖۡ فَلَمه
ِن   ۡهلَۡكَتُهم م 

َ
ِ لَۡو ِشۡئَت أ َخَذۡتُهُم ٱلرهۡجَفُة قَاَل َرب 

َ
أ

ها   ۖۡ إِۡن ِهَى إِل َفَهآُء ِمنهآ ُتۡهلُِكَنا بَِما َفَعَل ٱلسُّ
َ
ََٰيۖۡ أ َقۡبُل َوِإيه

نَت  فِۡتنَُتَك تُضِ 
َ
ۖۡ أ لُّ بَِها َمن تََشآُء َوَتۡهِدي َمن تََشآُء

نَت َخيُۡر ٱلَۡغَٰفِرِينَ 
َ
 ١٥٥ َولِيَُّنا فَٱۡغفِۡر لََنا َوٱۡرَحمَۡناۖۡ َوأ
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156. Magtakda Ka para sa amin sa Mundong ito ng isang 

maganda at sa Kabilang-buhay; tunay na kami ay nagbalik sa 

Iyo." Nagsabi Siya: "Ang pagdurusang dulot Ko ay 

pinatatama Ko sa sinumang niloloob Ko. Ang awa Ko ay 

sumakop sa bawat bagay kaya magtatakda Ako nito para sa 

mga nangingilag magkasala at nagbibigay ng zakāh, at sa 

kanila na sa mga tanda Namin ay sumasampalataya, 

ۡنَيا َحَسَنٗة َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِ إِنها  ۞َوٱۡكتُ  ۡب لََنا فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ
ۖۡ َوَرۡحمَتِي   َشآُء

َ
ِصيُب بِهِۦ َمۡن أ

ُ
ُهۡدنَآ إِلَۡيَكْۚ قَاَل َعَذابِٓي أ

هِذيَن َيتهُقوَن َويُۡؤتُوَن   ۡكُتُبَها لِل
َ
ِۚ فََسأ وَِسَعۡت ُكله َشۡيٖء

هِذيَن ُهم أَـِبَيَٰتِنَ  َة َوٱل َكوَٰ  ١٥٦ ا يُۡؤِمُنونَ ٱلزه

157. na mga sumusunod sa Sugo na Propetang iliterato, na 

nakatatagpo sila sa kanya na nakasulat sa ganang kanila sa 

Torah at Ebanghelyo, na nag-uutos sa kanila sa nakabubuti, 

sumasaway sa kanila sa nakasasama, nagpapahintulot sa 

kanila ng mga kaaya-aya, nagbabawal sa kanila ng mga 

karima-rimarim, at nag-aalis sa kanila ng pabigat sa kanila at 

mga kulyar na dating nasa kanila. Kaya ang mga 

sumampalataya sa kanya, nagpitagan sa kanya, nag-adya sa 

kanya, at sumunod sa liwanag na pinababa kasama sa 

kanya, ang mga iyon ay ang mga magtatagumpay." 

هِذي َيِجُدونَُهۥ   ِيه ٱل م 
ُ
ِبيه ٱلۡأ هِذيَن يَتهبُِعوَن ٱلرهُسوَل ٱلنه ٱل

ُمرُُهم  
ۡ
َٰةِ َوٱلِۡإنِجيِل يَأ ۡوَرى َمۡكُتوبًا ِعنَدُهۡم فِي ٱلته

 َ َُٰهۡم َعِن ٱلُۡمنَكرِ َويُِحلُّ ل ُهُم  بِٱلَۡمۡعُروِف َويَۡنَهى
ُِم َعلَۡيِهُم ٱلۡخََبَٰٓئَِث َويََضُع َعۡنُهۡم   ي َِبَِٰت َويَُحر  ٱلطه

هِذيَن َءاَمُنواْ   ۡغَلََٰل ٱلهتِي َكانَۡت َعلَۡيِهۡمْۚ فَٱل
َ
إِۡصَرُهۡم َوٱلۡأ

ۥٓ   نزَِل َمَعُه
ُ
هِذٓي أ ُروُه َونََصُروُه َوٱتهَبُعواْ ٱلنُّوَر ٱل بِهِۦ وََعزه

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمفۡ 
ُ
 ١٥٧ لُِحونَ أ

158. Sabihin mo: "O mga tao, tunay na ako ay Sugo ni Allāh 

sa inyo sa kalahatan, na ukol sa Kanya ang paghahari sa 

mga langit at lupa. Walang Diyos kundi Siya; nagbibigay-

buhay Siya at nagbibigay-kamatayan Siya. Kaya 

sumampalataya kayo kay Allāh at sa Sugo Niya, ang Propeta 

na iliterato, na sumasampalataya kay Allāh at sa mga salita 

Niya. Sumunod kayo sa kanya, nang sa gayon kayo ay 

mapapatnubayan." 

ِ إِلَۡيُكۡم َجمِيًعا  اُس إِن ِي رَُسوُل ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

هِذي لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه  ها ُهَو  ٱل ََٰه إِل ۡرِضِۖ لَٓا إَِل
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو

  ِ ِي  م 
ُ
ِبي ِ ٱلۡأ ِ َورَُسولِهِ ٱلنه يُۡحِىۦ َويُِميُتۖۡ فَـ َاِمُنواْ بِٱَّلله
ِ وََكلَِمَٰتِهِۦ َوٱتهبُِعوُه لََعلهُكۡم   هِذي يُۡؤِمُن بِٱَّلله ٱل

 ١٥٨ َتۡهَتُدونَ 

159. Kabilang sa nilikha Namin ay isang kalipunang 

nagpapatnubay ayon sa katotohanan at ayon dito ay 

nagpapatupad ng katarungan. 

ِ َوبِهِۦ َيۡعِدلُونَ  ة  َيۡهُدوَن بِٱلۡحَق  مه
ُ
 ١٥٩ َوِمن قَوِۡم ُموَسيَٰٓ أ



 

Al-A’raf 

 

166 

 

 األعراف 

160. Naghati-hati Kami sa kanila sa labindalawang lipi bilang 

mga kalipunan. Nagkasi Kami kay Moises noong humingi ng 

tubig sa kanya ang mga tao niya, [na nagsasabi]: 

"Humampas ka ng tungkod mo sa bato." Kaya may tumagas 

mula roon na labindalawang bukal. Nakaalam nga ang bawat 

[lipi ng] mga tao sa inuman nila. Naglilim Kami sa kanila ng 

mga ulap at nagpababa Kami sa kanila ng mana at mga 

pugo, [na nagsasabi]: "Kumain kayo mula sa mga kaaya-aya 

na itinustos Namin sa inyo." Hindi sila lumabag sa 

katarungan sa Amin, subalit sila noon sa mga sarili nila ay 

lumalabag sa katarungan. 

ۡعَنَُٰهُم ٱثۡنَ  وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ  َوَقطه
َ
َمٗماْۚ َوأ

ُ
ۡسَباًطا أ

َ
َتۡي َعۡشَرَة أ

ِن ٱۡضرِب ب َِعَصاَك  
َ
ۥٓ أ َُٰه قَۡوُمُه ُموَسيَٰٓ إِذِ ٱۡستَۡسَقى

ۖۡ فَٱۢنَبَجَسۡت ِمۡنُه ٱثۡنََتا َعۡشَرَة َعۡيٗناۖۡ قَۡد َعلَِم   ٱلۡحََجَر
 
َ
ۡشَربَُهۡمْۚ َوَظلهلَۡنا َعلَۡيِهُم ٱلَۡغَمََٰم َوأ نَاٖس مه

ُ
نَزلَۡنا  ُكلُّ أ

لَۡوىَِٰۖ ُكلُواْ ِمن َطي َِبَِٰت َما   َعلَۡيِهُم ٱلَۡمنه َوٱلسه
نُفَسُهۡم  

َ
َرَزقَۡنَُٰكۡمْۚ َوَما َظلَُمونَا َوَلَِٰكن َكانُٓواْ أ

 ١٦٠ َيۡظلُِمونَ 

161. [Banggitin] noong sinabi sa kanila: "Tumahan kayo sa 

pamayanang ito, kumain kayo mula rito saanman ninyo 

loobin, magsabi kayo: 'Pag-aalis-sala,' at magsipasok kayo 

sa pinto na mga nakayukod; magpapatawad Kami sa inyo sa 

mga kamalian ninyo. Magdaragdag Kami sa mga tagagawa 

ng maganda." 

ِمۡنَها َحۡيُث  َوِإۡذ قِيَل لَُهُم ٱۡسُكُنواْ َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريََة وَُكلُواْ 
ٗدا نهۡغفِۡر   ة  َوٱۡدُخلُواْ ٱلَۡباَب ُسجه ِشۡئُتۡم َوقُولُواْ ِحطه

 ١٦١ لَُكۡم َخِطٓئَٰـتُِكۡمْۚ َسنَِزيُد ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

162. Ngunit nagpalit ang mga lumabag sa katarungan 

kabilang sa kanila ng isang sabing iba sa sinabi sa kanila, 

kaya nagsugo Kami sa kanila ng isang pasakit mula sa langit 

dahil sila noon ay lumalabag sa katarungan. 

هِذي قِيَل لَُهۡم   هِذيَن َظلَُمواْ ِمۡنُهۡم قَۡولًا َغيَۡر ٱل َل ٱل َفَبده
َمآِء بَِما َكانُواْ   َِن ٱلسه ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم رِۡجٗزا م 

َ
فَأ

 ١٦٢ َيۡظلُِمونَ 

163. Tanungin mo sila tungkol sa pamayanan, na iyon noon 

ay nasa tabi ng dagat, noong lumalabag sila sa Sabado, 

noong pumupunta sa kanila ang mga isda nila sa araw ng 

Sabado nila nang mga nakalitaw, samantalang sa araw na 

hindi sila nangingilin ay hindi pumupunta ang mga ito sa 

kanila. Gayon Kami sumusubok sa kanila dahil sila noon ay 

nagpapakasuwail. 

وَۡسـ َلُۡهۡم َعِن ٱلَۡقۡريَةِ ٱلهتِي َكانَۡت َحاِضَرَة ٱلَۡبۡحرِ إِۡذ  
تِيِهۡم ِحيَتاُنُهۡم يَوَۡم َسبۡتِِهۡم  

ۡ
ۡبِت إِۡذ تَأ َيۡعُدوَن فِي ٱلسه

ٗعا َويَوۡ  تِيِهۡمْۚ َكَذَٰلَِك َنۡبلُوُهم بَِما  ُشره
ۡ
َم لَا يَۡسبُِتوَن لَا تَأ

 ١٦٣ َكانُواْ َيۡفُسُقونَ 

164. [Banggitin] noong may nagsabing isang kalipunan 

kabilang sa kanila: "Bakit kayo nangangaral sa mga tao na si 

Allāh ay magpapahamak sa mga iyon o magpaparusa sa 

mga iyon ng isang matinding pagdurusa?" ay nagsabi sila: 

"Upang mapawalang-sala sa Panginoon ninyo at nang sa 

gayon sila ay mangingilag magkasala." 

ۡو  
َ
ُ ُمۡهلُِكُهۡم أ ِۡنُهۡم لَِم تَعُِظوَن قَۡوًما ٱَّلله ة  م  مه

ُ
َوِإۡذ قَالَۡت أ

ُبُهۡم َعَذاٗبا َشدِ  ِ يٗداۖۡ قَالُواْ َمۡعِذَرًة إِلَيَٰ َرب ُِكۡم  ُمَعذ 
 ١٦٤ َولََعلهُهۡم َيتهُقونَ 

165. Kaya noong lumimot sila sa ipinaalaala sa kanila, 

pinaligtas Namin ang mga sumasaway sa kasagwaan at 

dumaklot Kami sa mga lumabag sa katarungan sa 

pamamagitan ng isang pagdurusang masaklap dahil dati 

silang nagpapakasuwail. 

هِذيَن َيۡنَهۡوَن َعِن   نجَۡيَنا ٱل
َ
ۦٓ أ ُِرواْ بِهِ ا نَُسواْ َما ُذك  فَلَمه

هِذيَن َظلَُمواْ بَِعَذابِۭ بَـ ِيِۭس بَِما َكانُواْ   َخۡذنَا ٱل
َ
وِٓء َوأ ٱلسُّ
 ١٦٥ َيۡفُسُقونَ 
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166. Kaya noong nagtampalasan sila sa sinaway sa kanila ay 

nagsabi Kami sa kanila: "Kayo ay maging mga unggoy na 

ipinagtatabuyan." 

ا ُنُهواْ َعۡنُه قُلَۡنا لَُهۡم ُكونُواْ قَِرَدةً   ا َعَتۡواْ َعن مه فَلَمه
 ١٦٦ َخَِٰسـ ِينَ 

167. [Banggitin] noong nagpahayag ang Panginoon mo na 

talagang magpapadala nga Siya laban sa kanila hanggang 

sa Araw ng Pagbangon ng magpapataw sa kanila ng 

kasagwaan ng pagdurusa. Tunay na ang Panginoon mo ay 

talagang mabilis ang parusa, at tunay na Siya ay talagang 

Mapagpatawad, Maawain. 

ذه 
َ
َن َربَُّك لََيۡبَعثَنه َعلَۡيِهۡم إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ َمن  َوِإۡذ تَأ

يَُسوُمُهۡم ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِبِۗ إِنه َربهَك لََسِريُع ٱلۡعَِقاِب  
 ١٦٧ َوِإنهُهۥ لََغُفور  رهِحيم  

168. Naghati-hati Kami sa kanila sa lupa bilang mga 

kalipunan. Kabilang sa kanila ang mga maayos at kabilang 

sa kanila ang mababa roon. Sumubok Kami sa kanila ng mga 

magandang gawa at mga masagwang gawa, nang sa gayon 

sila ay babalik. 

َٰلُِحوَن َوِمۡنُهۡم   ِۡنُهُم ٱلصه َمٗماۖۡ م 
ُ
ۡرِض أ

َ
ۡعَنَُٰهۡم فِي ٱلۡأ َوَقطه

َٰلَِكۖۡ َوبَلَۡوَنَُٰهم بِٱلۡ  ي ِـ َاِت لََعلهُهۡم  ُدوَن َذ حََسَنَِٰت َوٱلسه
 ١٦٨ يَرِۡجُعونَ 

169. Saka may humalili, nang matapos nila, na mga kahalili 

na nagmana ng Kasulatan, na kumukuha ng alok ng 

pinakamababang at nagsasabi: "Magpapatawad sa atin." 

Kung may pumunta sa kanila na isang alok na tulad niyon ay 

kukuha sila niyon. Hindi ba kinuha sa kanila ang kasunduan 

ng Kasulatan na huwag sila magsabi tungkol kay Allāh 

maliban ng katotohanan, at nag-aral naman sila ng nasa loob 

nito? Ang tahanan sa Kabilang-buhay ay higit na mabuti para 

sa mga nangingilag magkasala, kaya hindi ba kayo nakapag-

uunawa? 

ُخُذوَن  
ۡ
فََخلََف ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم َخلۡف  َورِثُواْ ٱلِۡكَتََٰب يَأ

تِِهۡم  
ۡ
ۡدنَيَٰ َويَُقولُوَن َسُيۡغَفُر لََنا َوِإن يَأ

َ
َعرََض َهََٰذا ٱلۡأ

لَۡم يُۡؤَخۡذ َعلَۡيِهم 
َ
ُخُذوُهْۚ أ

ۡ
ِۡثلُُهۥ يَأ ِيَثَُٰق  َعرَض  م  م 

ها ٱلۡحَقه َوَدرَُسواْ َما   ِ إِل ها َيُقولُواْ عَلَى ٱَّلله ن ل
َ
ٱلِۡكَتَِٰب أ

فَلَا  
َ
هِذيَن َيتهُقوَنْۚ أ اُر ٱٓأۡلِخَرُة َخيۡر  ل ِل فِيهِِۗ َوٱلده

 ١٦٩ َتۡعقِلُونَ 

170. Ang mga kumakapit sa Kasulatan at nagpapanatili ng 

pagdarasal, tunay na Kami ay hindi magwawala sa pabuya 

ng mga tagapagsaayos. 

َة إِنها لَا   لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه
َ
ُكوَن بِٱلِۡكَتَِٰب َوأ ِ هِذيَن ُيَمس  َوٱل

ۡجَر ٱلُۡمۡصلِِحينَ 
َ
 ١٧٠ نُِضيُع أ

171. [Banggitin] noong nag-angat Kami ng bundok sa ibabaw 

nila na para bang ito ay isang kulandong at nakatiyak sila na 

ito ay babagsak sa kanila. [Sinabi]: "Kunin ninyo ang ibinigay 

Namin sa inyo nang may lakas at tandaan ninyo ang nariyan, 

nang sa gayon kayo ay mangingilag magkasala." 

نهُهۥ ُظلهة  
َ
نهُهۥ  ۞َوِإۡذ َنَتۡقَنا ٱلۡجََبَل فَوَۡقُهۡم َكأ

َ
َوَظنُّٓواْ أ

ةٖ َوٱۡذُكُرواْ َما فِيهِ   ُۢ بِِهۡم ُخُذواْ َمآ َءاَتۡيَنَُٰكم بُِقوه َواقُِع
 ١٧١ لََعلهُكۡم َتتهُقونَ 
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172. [Banggitin] noong kinuha ng Panginoon mo mula sa 

mga anak ni Adan mula sa mga likod nila ang mga supling 

nila at pinasaksi Niya sila sa mga sarili nila: "Hindi ba Ako ay 

Panginoon ninyo?" ay nagsabi sila: "Opo; sumaksi kami," 

upang hindi kayo magsabi sa Araw ng Pagbangon: "Tunay 

na Kami dati tungkol dito ay mga nalilingat," 

َخَذ َربَُّك ِمنُۢ بَنِٓي َءاَدَم ِمن ُظُهورِهِمۡ 
َ
ِيهَتُهۡم  َوِإۡذ أ  ُذر 

لَۡسُت بَِرب ُِكۡمۖۡ قَالُواْ بَلَىَٰ  
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ۡشَهَدُهۡم عَلَىَٰٓ أ

َ
َوأ

ن َتُقولُواْ يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ إِنها ُكنها َعۡن َهََٰذا  
َ
ْۚ أ َشِهۡدنَآ
 ١٧٢ َغَٰفِلِينَ 

173. o [upang hindi] kayo magsabi: "Nagtambal lamang ang 

mga ninuno namin bago pa niyan at kami dati ay mga supling 

nang matapos nila; kaya magpapahamak Ka ba sa amin 

dahil sa ginawa ng mga tagapagpabula?" 

ِنُۢ   ِيهٗة م  ۡشَرَك َءابَآُؤنَا ِمن َقۡبُل َوُكنها ُذر 
َ
ۡو َتُقولُٓواْ إِنهَمآ أ

َ
أ

َفُتۡهلُِكَنا بَِما َفَعَل 
َ
 ١٧٣ ٱلُۡمۡبِطلُونَ َبۡعِدهِۡمۖۡ أ

174. Gayon Kami nagdedetalye ng mga tanda, at nang sa 

gayon sila ay babalik. 
ُل ٱٓأۡلَيَِٰت َولََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ  ِ  ١٧٤ َوَكَذَٰلَِك ُنَفص 

175. Bumigkas ka sa kanila ng balita ng binigyan Namin ng 

mga tanda Namin ngunit kumalas siya sa mga ito kaya 

sumunod sa kanya ang demonyo, at siya ay naging kabilang 

sa mga nalilisya. 

هِذٓي َءاَتۡيَنَُٰه َءاَيَٰتَِنا فَٱنَسلََخ ِمۡنَها    ٱل
َ
َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

ۡيَطَُٰن فَكَاَن ِمَن ٱلَۡغاوِينَ  ۡتَبَعُه ٱلشه
َ
 ١٧٥ فَأ

176. Kung sakaling niloob Namin ay talaga sanang nag-angat 

Kami sa kanya sa pamamagitan ng mga [tandang] ito subalit 

siya ay nahilig sa lupa at sumunod sa pithaya niya. Kaya ang 

paghahalintulad sa kanya ay kahalintulad ng aso: kung 

dadaluhong ka rito ay maglalawit-lawit ng dila ito o [kung] 

mag-iiwan ka rito ay maglalawit-lawit ng dila ito. Iyon ang 

paghahalintulad sa mga taong nagpasinungaling sa mga 

tanda Namin. Kaya magsalaysay ka ng mga kasaysayan, 

nang sa gayon sila ay mag-iisip-isip. 

ۥٓ  ۡرِض  َولَۡو ِشۡئَنا لََرَفۡعَنَُٰه بَِها َوَلَِٰكنهُه
َ
ۡخلََد إِلَي ٱلۡأ

َ
 أ

َُٰهْۚ َفَمَثلُُهۥ َكَمَثِل ٱلۡكَلِۡب إِن َتحِۡمۡل َعلَۡيهِ   َوٱتهَبَع َهَوى
بُواْ   هِذيَن َكذه َٰلَِك َمَثُل ٱلَۡقوِۡم ٱل ۡو َتتُۡرۡكُه يَلَۡهثِۚ ذه

َ
يَلَۡهۡث أ

ُرونَ   ١٧٦ أَـِبَيَٰتَِناْۚ فَٱقُۡصِص ٱلَۡقَصَص لََعلهُهۡم َيَتَفكه

177. Kay sagwa bilang paghahalintulad ang mga taong 

nagpasinungaling sa mga tanda Namin, at sa mga sarili nila 

sila noon ay lumalabag sa katarungan! 

نُفَسُهۡم َكانُواْ  
َ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َوأ هِذيَن َكذه َسآَء َمَثلًا ٱلَۡقوُۡم ٱل

 ١٧٧ َيۡظلُِمونَ 

178. Ang sinumang pinapatnubayan ni Allāh, siya ang 

napapatnubayan. Ang sinumang pinaliligaw Niya, ang mga 

iyon ay ang mga lugi. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ُ َفُهَو ٱلُۡمۡهَتِديِۖ َوَمن يُۡضلِۡل فَأ َمن َيۡهِد ٱَّلله

 ١٧٨ ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
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179. Talaga ngang lumalang Kami para sa Impiyerno ng 

marami kabilang sa jinn at tao. Mayroon silang mga puso na 

hindi sila nakauunawa sa pamamagitan ng mga ito, mayroon 

silang mga mata na hindi sila nakakikita sa pamamagitan ng 

mga ito, at mayroon silang mga tainga na hindi sila 

nakaririnig sa pamamagitan ng mga ito. Ang mga iyon ay 

gaya ng mga hayupan, bagkus sila ay higit na ligaw. Ang 

mga iyon ay ang mga nalilingat. 

ِ َوٱلۡإِنِسِۖ لَُهۡم   َِن ٱلِۡجن  نَا ِلجََهنهَم َكثِيٗرا م 
ۡ
َولََقۡد َذَرأ

ها  ۡعيُن  ل
َ
ها َيۡفَقُهوَن بَِها َولَُهۡم أ ُيۡبِصُروَن بَِها قُلُوب  ل

نَۡعَِٰم بَۡل ُهۡم  
َ
ْوَلَٰٓئَِك َكٱلۡأ

ُ
ْۚ أ ها يَۡسَمُعوَن بَِهآ َولَُهۡم َءاَذان  ل

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡغَٰفِلُونَ 
ُ
ْۚ أ َضلُّ

َ
 ١٧٩ أ

180. Taglay ni Allāh ang mga pangalang napakagaganda 

kaya dumalangin kayo sa Kanya sa pamamagitan ng mga ito. 

Hayaan ninyo ang mga sumisinsay sa mga pangalan Niya; 

gagantihan sila sa dati nilang ginagawa. 

هِذيَن   ۡسَمآُء ٱلۡحُۡسَنيَٰ فَٱۡدُعوهُ بَِهاۖۡ َوَذُرواْ ٱل
َ
ِ ٱلۡأ َوَّلِله

ۡسَمَٰٓئِهۚۦِْ َسُيۡجَزۡوَن َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 
َ
 ١٨٠ يُلِۡحُدوَن فِٓي أ

181. Kabilang sa nilikha Namin ay isang kalipunang 

nagpapatnubay ayon sa katotohanan at ayon dito ay 

nagpapatupad ng katarungan. 

ِ َوبِهِۦ َيۡعِدلُونَ  ة  َيۡهُدوَن بِٱلۡحَق  مه
ُ
ۡن َخلَۡقَنآ أ  ١٨١ َوِممه

182. Ang mga nagpasinungaling sa mga tanda Namin ay 

magpapain Kami sa kanila mula sa kung saan hindi nila 

nalalaman. 

ِۡن َحۡيُث لَا   بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َسنَۡسَتۡدرُِجُهم م  هِذيَن َكذه َوٱل
 ١٨٢ َيۡعلَُمونَ 

183. Magpapalugit Ako para sa kanila. Tunay na ang pakana 

Ko ay matibay. 
ۡملِى لَُهۡمْۚ إِنه َكۡيِدي 

ُ
 ١٨٣ َمتِينٌ َوأ

184. Hindi ba sila nag-isip-isip? Sa kasamahan nila ay 

walang anumang kabaliwan. Walang iba siya kundi isang 

mapagbabalang malinaw. 

ها نَِذير    ِن ِجنهٍةِۚ إِۡن ُهَو إِل ُْۗ َما بَِصاِحبِِهم م  ُروا َولَۡم َيَتَفكه
َ
أ

بِينٌ   ١٨٤ مُّ

185. Hindi ba sila tumingin sa kaharian ng mga langit at lupa 

at nilikha ni Allāh na bagay, at na marahil maging napalapit 

na ang taning nila? Kaya sa aling pag-uusap matapos nito 

sasampalataya sila? 

ۡرِض َوَما  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َولَۡم يَنُظُرواْ فِي َملَُكوِت ٱلسه

َ
أ

ن يَُكوَن قَِد   َخلَقَ 
َ
ۡن َعَسيَٰٓ أ

َ
ُ ِمن َشۡيٖء َوأ ٱَّلله

ي ِ َحِديثِۭ َبۡعَدهُۥ يُۡؤِمُنونَ 
َ
َجلُُهۡمۖۡ فَبِأ

َ
 ١٨٥ ٱۡقتََرَب أ

186. Ang sinumang pinaligaw ni Allāh ay walang 

tagapagpatnubay para sa kanya. Nagpapabaya Siya sa 

kanila sa pagmamalabis nila habang nag-aapuhap sila. 

ۚۥْ َويََذرُُهۡم فِي ُطۡغَيَٰنِِهۡم   ُ فَلَا َهادَِي لَُه َمن يُۡضلِِل ٱَّلله
 ١٨٦ َيۡعَمُهونَ 
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187. Nagtatanong sila sa iyo tungkol sa Huling Sandali: 

Kailan ang pagdaong niyon? Sabihin mo: "Ang kaalaman dito 

ay nasa ganang Panginoon ko lamang; walang maglalantad 

dito para sa oras nito kundi Siya. Bumigat ito sa mga langit at 

lupa. Hindi ito pupunta sa inyo malibang biglaan." 

Nagtatanong sila sa iyo na para bang ikaw ay mausisa 

tungkol dito. Sabihin mo: "Ang kaalaman dito ay nasa 

Panginoon ko lamang, subalit ang higit na marami sa mga 

tao ay hindi nakaaalam." 

ََٰهاۖۡ قُۡل إِنهَما ِعلُۡمَها  يهاَن ُمۡرَسى
َ
اَعةِ أ يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلسه

ها ُهَوْۚ َثُقلَۡت فِي   ِعنَد َرب ِيِۖ لَا ُيجَل ِيَها لَِوقۡتَِهآ إِل
ه  تِيُكۡم إِل

ۡ
ۡرِضِۚ لَا تَأ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ُۗ يَۡسـ َلُونََك  ٱلسه ا َبۡغَتٗة

ِ َوَلَِٰكنه   نهَك َحِفىٌّ َعۡنَهاۖۡ قُۡل إِنهَما ِعلُۡمَها ِعنَد ٱَّلله
َ
َكأ

اِس لَا َيۡعلَُمونَ  ۡكثََر ٱلنه
َ
 ١٨٧ أ

188. Sabihin mo: "Hindi ako nakapagdudulot para sa sarili ko 

ng pakinabang ni pinsala maliban sa niloob ni Allāh. Kung 

sakaling nangyaring ako ay nakaaalam sa Lingid, talaga 

sanang nakapagparami ako ng kabutihan at hindi sumaling 

sa akin ang kasagwaan. Walang iba ako kundi isang 

mapagbabala at isang mapagbalita ng nakagagalak para sa 

mga taong sumasampalataya." 

  ْۚ ُ ها َما َشآَء ٱَّلله ا إِل ۡملُِك لَِنۡفِسي َنۡفٗعا َولَا َضرًّ
َ
هٓا أ قُل ل

ۡعلَُم ٱلَۡغۡيَب لَٱۡسَتۡكثَۡرُت ِمَن ٱلۡخَيِۡر َوَما  
َ
َولَۡو ُكنُت أ

ها نَِذير  َوبَِشير  ل َِقۡوٖم   نَا۠ إِل
َ
وُٓءْۚ إِۡن أ نَِي ٱلسُّ َمسه

 ١٨٨ يُۡؤِمُنونَ 

189. Siya ay ang lumikha sa inyo mula sa nag-iisang 

kaluluwa at gumawa Siya mula rito ng maybahay nito upang 

matiwasay ito roon. Kaya noong lumukob ito roon ay nagdala 

iyon ng isang magaang dala saka nagpatuloy iyon dito. 

Ngunit noong nabigatan iyon ay nanalangin ang dalawa sa 

Panginoon ng dalawa: "Talagang kung magbibigay Ka sa 

amin ng isang [anak na] maayos, talagang kami nga ay 

magiging kabilang sa mga tagapagpasalamat." 

ِن نهۡفٖس َوَِٰحَدةٖ وََجَعَل ِمۡنَها   هِذي َخلََقُكم م  ۞ُهَو ٱل
ا َتغَ  ََٰها َحمَلَۡت َحمۡلًا َزوَۡجَها لِيَۡسُكَن إِلَۡيَهاۖۡ فَلَمه ى شه

َ َربهُهَما لَئِۡن   َعَوا ٱَّلله ۡثَقلَت ده
َ
آ أ َخفِيٗفا َفَمرهۡت بِهِۖۦۡ فَلَمه

َِٰكرِينَ  هَنُكوَننه ِمَن ٱلشه  ١٨٩ َءاتَيَۡتَنا َصَٰلِٗحا ل

190. Ngunit noong nagbigay Siya sa kanilang dalawa ng 

isang anak na maayos ay gumawa silang dalawa para sa 

Kanya ng mga katambal kaugnay sa ibinigay Niya sa 

kanilang dalawa, ngunit pagkataas-taas si Allāh kaysa sa 

anumang itinatambal nila. 

َُٰهَماْۚ   َُٰهَما َصَٰلِٗحا َجَعلَا لَُهۥ ُشَرَكآَء فِيَمآ َءاتَى آ َءاتَى فَلَمه
ا  ُ َعمه  ١٩٠ يُۡشِرُكونَ َفَتَعَٰلَى ٱَّلله

191. Nagtatambal ba sila ng hindi lumilikha ng anuman 

samantalang ang mga ito ay nililikha? 
ا وَُهۡم ُيخۡلَُقونَ  يُۡشِرُكوَن َما لَا َيخۡلُُق َشۡيـ ٗ

َ
 ١٩١ أ

192. Hindi nakakakaya ang mga ito para sa kanila ng isang 

pag-aadya, at hindi sa mga sarili ng mga ito nakapag-aadya 

ang mga ito. 

نُفَسُهۡم يَنُصُرونَ 
َ
 ١٩٢ َولَا يَۡسَتِطيُعوَن لَُهۡم نَۡصٗرا َولَٓا أ

193. Kung mag-aanyaya kayo sa mga ito tungo sa patnubay 

ay hindi susunod ang mga ito sa inyo. Magkatulad sa inyo na 

nag-anyaya kayo sa mga ito o kayo ay mga nananahimik. 

َوِإن تَۡدُعوُهۡم إِلَي ٱلُۡهَدىَٰ لَا يَتهبُِعوُكۡمْۚ َسَوآٌء َعلَۡيُكۡم  
نُتۡم َصَِٰمُتونَ 

َ
ۡم أ

َ
َدَعۡوُتُموُهۡم أ

َ
 ١٩٣ أ
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194. Tunay na ang mga dinadalanginan ninyo bukod pa kay 

Allāh ay mga lingkod na mga tulad ninyo. Kaya dumalangin 

kayo saka tumugon sila sa inyo, kung kayo ay mga tapat. 

ۡمَثالُُكۡمۖۡ  
َ
ِ ِعَباٌد أ هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله إِنه ٱل

 ١٩٤ فَٱۡدُعوُهۡم فَلۡيَۡسَتِجيُبواْ لَُكۡم إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

195. Mayroon ba silang mga paang naglalakad sila sa 

pamamagitan ng mga ito, o mayroon silang mga kamay na 

sumusunggab sila sa pamamagitan ng mga ito, o mayroon 

silang mga matang nakakikita sila sa pamamagitan ng mga 

ito, o mayroon silang mga taingang nakaririnig sila sa 

pamamagitan ng mga ito? Sabihin mo: "Dumalangin kayo sa 

mga pantambal ninyo, pagkatapos magpakana kayo sa akin 

saka huwag kayong magpaliban sa akin." 

ۡم  
َ
ۖۡ أ يٖۡد َيۡبِطُشوَن بَِهآ

َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
ۖۡ أ رُۡجل  َيۡمُشوَن بَِهآ

َ
لَُهۡم أ

َ
أ

ۡم لَُهۡم َءاَذا
َ
ۖۡ أ ۡعيُن  ُيۡبِصُروَن بَِهآ

َ
ُۗ  لَُهۡم أ ن  يَۡسَمُعوَن بَِها

 ١٩٥ قُِل ٱۡدُعواْ ُشَرَكآَءُكۡم ُثمه كِيُدوِن فَلَا تُنِظُرونِ 

196. Tunay na ang Katangkilik ko ay si Allāh na nagbaba ng 

Aklat. Siya ay tumatangkilik sa mga maayos. 
َل ٱلِۡكَتََٰبۖۡ وَُهَو َيَتوَ  هِذي نَزه ُ ٱل هي  إِنه َوَيِّۧـِل ٱَّلله ل

َٰلِِحينَ   ١٩٦ ٱلصه

197. Ang mga dinadalanginan ninyo bukod pa sa Kanya ay 

hindi nakakakaya ng pag-aadya sa inyo at hindi sa mga sarili 

nila nag-aadya. 

هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ لَا يَۡسَتِطيُعوَن نَۡصَرُكۡم   َوٱل
نُفَسُهۡم يَنُصُرونَ 

َ
 ١٩٧ َولَٓا أ

198. Kung mag-aanyaya kayo sa kanila sa patnubay ay hindi 

sila makaririnig. Nakakikita ka sa kanila na tumitingin sa iyo 

samantalang sila ay hindi nakakikita. 

َُٰهۡم يَنُظُروَن   ْۖۡ َوتََرى َوِإن تَۡدُعوُهۡم إِلَي ٱلُۡهَدىَٰ لَا يَۡسَمُعوا
 ١٩٨ ۡبِصُرونَ إِلَۡيَك وَُهۡم لَا يُ 

199. Tumanggap ka ng paumanhin, mag-utos ka ng 

nakabubuti, at umayaw ka sa mga mangmang. 
ۡعرِۡض َعِن ٱلَۡجَِٰهلِينَ 

َ
ُمۡر بِٱلُۡعۡرِف َوأ

ۡ
 ١٩٩ ُخِذ ٱلَۡعۡفَو َوأ

200. Kung may magbubuyo nga sa iyo mula sa demonyo na 

isang pambubuyo ay humiling ka ng pagkukupkop ni Allāh. 

Tunay na Siya ay Madinigin, Maalam. 

ِْۚ إِنهُهۥ   ۡيَطَِٰن نَۡزغ  فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّلله ا يَنزََغنهَك ِمَن ٱلشه َوِإمه
 ٢٠٠ َسِميٌع َعلِيمٌ 

201. Tunay na ang mga nangilag magkasala, kapag may 

sumaling sa kanila na isang udyok mula sa demonyo ay 

nagsasaalaala sila kaya biglang sila ay mga nakakikita. 

ۡيَطَِٰن   َِن ٱلشه ُهۡم َطَٰٓئِف  م  َقۡواْ إَِذا َمسه هِذيَن ٱته إِنه ٱل
ۡبِصُرونَ  ُرواْ فَإَِذا ُهم مُّ  ٢٠١ تََذكه

202. Ang mga kapatid nila ay umaayuda sa kanila sa 

pagkalisya, pagkatapos hindi nagkukulang. 
ِ ُثمه لَا ُيۡقِصُرونَ  وَنُهۡم فِي ٱلَۡغى  َُٰنُهۡم َيُمدُّ  ٢٠٢ َوِإۡخَو
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203. Kapag hindi ka naglahad sa kanila ng isang tanda ay 

nagsasabi sila: "Bakit kasi hindi ka kumatha-katha nito." 

Sabihin mo: "Sumusunod lamang ako sa ikinakasi sa akin 

mula sa Panginoon ko. Ito ay mga pagkawari mula sa 

Panginoon ninyo, isang patnubay, at isang awa para sa mga 

taong sumasampalataya." 

تهبُِع  
َ
تِِهم أَـِبيَةٖ قَالُواْ لَۡولَا ٱۡجَتبَۡيَتَهاْۚ قُۡل إِنهَمآ أ

ۡ
َوِإَذا لَۡم تَأ

 َ ب ُِكۡم وَُهٗدى  َما يُوَحىَٰٓ إِل ِۚ َهََٰذا بََصآئُِر ِمن ره ب ِي يه ِمن ره
 ٢٠٣ َوَرۡحمَة  ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ 

204. Kapag binigkas ang Qur’ān ay makinig kayo roon at 

manahimik kayo, nang sa gayon kayo ay kaaawaan. 
نِصتُ 

َ
واْ لََعلهُكۡم  َوِإَذا قُرَِئ ٱلُۡقۡرَءاُن فَٱۡسَتِمُعواْ لَُهۥ َوأ

 ٢٠٤ تُۡرَحمُونَ 

205. Alalahanin mo ang Panginoon mo sa sarili mo nang may 

pagpapakumbaba at pangamba at walang kalakasan sa 

pagsasabi, sa mga umaga at mga hapon, at huwag kang 

maging kabilang sa mga nalilingat. 

بهَك فِي  ٗعا وَِخيَفٗة َوُدوَن ٱلۡجَۡهرِ  َوٱۡذُكر ره َنۡفِسَك تََضرُّ
َِن   ِ َوٱٓأۡلَصاِل َولَا تَُكن م  ِمَن ٱلَۡقۡوِل بِٱلُۡغُدو 

 ٢٠٥ ٱلَۡغَٰفِلِينَ 

206. Tunay na ang mga [anghel] sa piling ng Panginoon mo 

ay hindi nagmamalaki [sa pagtanggi] sa pagsamba sa Kanya, 

nagluluwalhati sa Kanya, at sa Kanya nagpapatirapa. 

هِذيَن ِعنَد َرب َِك لَا يَۡسَتۡكبُِروَن َعۡن ِعَباَدتِهِۦ   إِنه ٱل
 ٢٠٦ َويَُسب ُِحونَُهۥ َولَُهۥ َۤنوُدُجۡسَي۩ 
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Al-Anfal  الأنفال 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Nagtatanong sila sa iyo tungkol sa mga samsam sa 

digmaan? Sabihin mo: "Ang mga samsam sa digmaan ay 

ukol kay Allāh at sa Sugo." Kaya mangilag kayong 

magkasala kay Allāh at magsaayos kayo ng nasa pagitan 

ninyo. Tumalima kayo kay Allāh at sa Sugo Niya, kung kayo 

ay mga mananampalataya. 

ِ َوٱلرهُسوِلِۖ   نَفاُل َّلِله
َ
نَفاِلِۖ قُِل ٱلۡأ

َ
يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلۡأ

  َ ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
ۡصلُِحواْ َذاَت بَيۡنُِكۡمۖۡ َوأ

َ
َ َوأ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

ۡؤِمنِينَ  ۥٓ إِن ُكنُتم مُّ  ١ َورَُسولَُه

2. Ang mga mananampalataya lamang ay ang mga kapag 

nabanggit si Allāh ay nasisindak ang mga puso nila at kapag 

binigkas sa kanila ang mga tanda Niya ay nadaragdagan sila 

ng pananampalataya at sa Panginoon nila nananalig sila, 

ه  ُ وَِجلَۡت قُلُوبُُهۡم  إِنهَما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱل ِذيَن إَِذا ذُكَِر ٱَّلله
َوِإَذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتُهۥ َزاَدۡتُهۡم إِيَمَٰٗنا وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم  

 ٢ َيَتوَكهلُونَ 

3. na mga nagpapanatili sa pagdarasal at mula sa 

ipinagkaloob Namin sa kanila ay gumugugol. 
ا َرَزقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقونَ  ةَ َوِممه لَوَٰ هِذيَن يُقِيُموَن ٱلصه  ٣ ٱل

4. Ang mga iyon ay ang mga mananampalataya, sa totoo. 

Ukol sa kanila ay mga antas sa ganang Panginoon nila, isang 

kapatawaran, at isang panustos na masagana. 

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمنُ 
ُ
هُهۡم َدَرَجٌَٰت ِعنَد َرب ِِهۡم  أ اْۚ ل وَن َحق ٗ

 ٤ َوَمۡغفَِرة  َورِۡزق  َكرِيم  

5. Gaya ng pagpalabas sa iyo ng Panginoon mo mula sa 

bahay mo ayon sa katotohanan at tunay na ang isang 

pangkat kabilang sa mga mananampalataya ay talagang mga 

nasusuklam, 

َِن  َكمَ  ِ َوِإنه فَرِيٗقا م  ۡخرََجَك َربَُّك ِمنُۢ بَيۡتَِك بِٱلۡحَق 
َ
آ أ

َٰرُِهونَ   ٥ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن لََك

6. na nakikipagtalo sila sa iyo hinggil sa katotohanan 

matapos na luminaw ito, para bang inaakay sila tungo sa 

kamatayan habang sila ay nakatingin. 

نهَما يَُساقُوَن إِلَي  
َ
ِ َبۡعَد َما تَبَيهَن َكأ يَُجَِٰدلُونََك فِي ٱلۡحَق 

 ٦ ٱلَۡمۡوِت وَُهۡم يَنُظُرونَ 

7. [Banggitin] noong nangangako sa inyo si Allāh ng isa sa 

dalawang pangkatin, na ito ay ukol sa inyo, at nag-aasam 

kayo na ang walang taglay na sandata ay magiging para sa 

inyo samantalang nagnanais si Allāh na magtotoo sa 

katotohanan sa pamamagitan ng mga salita Niya at pumutol 

sa ugat ng mga tagatangging sumampalataya 

نهَها لَُكۡم  
َ
آئَِفَتيِۡن أ ُ إِۡحَدى ٱلطه َوِإۡذ يَعُِدُكُم ٱَّلله

ۡوَكةِ تَُكوُن لَُكۡم َويُرِيُد  َوتََودُّوَن  نه َغيَۡر َذاِت ٱلشه
َ
أ

ن ُيحِقه ٱلۡحَقه بِكَلَِمَٰتِهِۦ َويَۡقَطَع َدابَِر  
َ
ُ أ ٱَّلله

َٰفِرِينَ   ٧ ٱلَۡك

8. upang magtotoo sa katotohanan at magpabula sa 

kabulaanan, kahit pa man nasuklam ang mga salarin. 
 ٨ يُۡبِطَل ٱلَۡبَِٰطَل َولَۡو َكرَِه ٱلُۡمۡجرُِمونَ لُِيِحقه ٱلۡحَقه وَ 
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9. [Banggitin] noong nagpasaklolo kayo sa Panginoon ninyo 

ay tumugon Siya sa inyo, [na nagsasabi]: "Tunay na Ako ay 

mag-aayuda sa inyo ng isang libo mula sa mga anghel na 

mga nagkakasunud-sunod." 

ن ِي  
َ
إِۡذ تَۡسَتغِيُثوَن َربهُكۡم فَٱۡسَتَجاَب لَُكۡم أ

َِن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ُمۡرِدفِينَ  لٖۡف م 
َ
ُكم بِأ  ٩ ُمِمدُّ

10. Hindi gumawa niyon si Allāh kundi bilang balitang 

nakagagalak at upang mapanatag doon ang mga puso ninyo. 

Walang pagwawagi kundi mula sa ganang kay Allāh. Tunay 

na si Allāh ay Makapangyarihan, Marunong. 

ها بُۡشَرىَٰ َولَِتۡطَمئِنه بِهِۦ قُلُوبُُكۡمْۚ   ُ إِل َوَما َجَعلَُه ٱَّلله
َ َعزِيٌز   ِْۚ إِنه ٱَّلله ها ِمۡن ِعنِد ٱَّلله ۡصُر إِل َوَما ٱلنه

 ١٠ َحِكيمٌ 

11. [Banggitin] noong bumabalot Siya sa inyo ng pagkaantok 

bilang katiwasayan mula sa Kanya at nagbababa Siya sa 

inyo mula sa langit ng tubig upang magdalisay Siya sa inyo 

sa pamamagitan nito at mag-alis Siya sa inyo ng udyok ng 

demonyo at upang magpatibay Siya sa mga puso at 

magpatatag Siya sa pamamagitan nito ng mga paa. 

َِن   ُِل َعلَۡيُكم م  ِنُۡه َويُنَز  َمَنٗة م 
َ
َعاَس أ يُكُم ٱلنُّ ِ إِۡذ ُيَغش 

َِرُكم بِهِۦ َويُۡذهَِب َعنُكۡم رِۡجَز   َمآِء َماٗٓء ل ُِيَطه  ٱلسه
ۡيَطَِٰن َولِيَۡربَِط عَلَىَٰ قُلُوبُِكۡم َويَُثب َِت بِهِ   ٱلشه

 ۡ ۡقَدامَ ٱل
َ
 ١١ أ

12. [Banggitin] noong nagkakasi ang Panginoon mo sa mga 

anghel, [na nagsasabi]: "Tunay na Ako ay kasama sa inyo 

kaya magpatatag kayo sa mga sumampalataya. Pupukol Ako 

sa mga puso ng mga tumangging sumampalataya ng 

hilakbot, kaya humagupit kayo sa ibabaw ng mga leeg at 

humagupit kayo mula sa kanila sa bawat daliri." 

ن ِي َمَعُكۡم َفَثب ُِتواْ  
َ
إِۡذ يُوِحى َربَُّك إِلَي ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ أ

هِذيَن َكَفُرواْ ٱلرُّۡعَب   لِۡقى فِي قُلُوِب ٱل
ُ
ْْۚ َسأ هِذيَن َءاَمُنوا ٱل

ۡعَناِق َوٱ 
َ
 ١٢ ۡضِربُواْ ِمۡنُهۡم ُكله َبَنانٖ فَٱۡضِربُواْ فَۡوَق ٱلۡأ

13. Iyon ay dahil sila ay nakipaghidwaan kay Allāh at sa Sugo 

Niya. Ang sinumang nakikipaghidwaan kay Allāh at sa Sugo 

Niya, tunay na si Allāh ay matindi ang parusa. 

ۚۥْ  َ َورَُسولَُه نهُهۡم َشآقُّواْ ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ َ  َذ َوَمن يَُشاقِِق ٱَّلله

َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ   ١٣ َورَُسولَُهۥ فَإِنه ٱَّلله

14. Iyon [ay ukol sa inyo], kaya lasapin ninyo iyon; at na ukol 

sa mga tagatangging sumampalataya ay ang pagdurusa sa 

Apoy. 

نه 
َ
َٰلُِكۡم فَُذوقُوُه َوأ ارِ َذ َٰفِرِيَن َعَذاَب ٱلنه  ١٤ لِلَۡك

15. O mga sumampalataya, kapag nakipagkita kayo sa mga 

tumangging sumampalataya sa isang pagsulong [sa labanan] 

ay huwag kayong magbaling sa kanila ng mga likod. 

هِذي هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا لَقِيُتُم ٱل َها ٱل يُّ
َ
أ َن َكَفُرواْ زَۡحٗفا  َيَٰٓ

ۡدبَارَ 
َ
ُّوُهُم ٱلۡأ  ١٥ فَلَا تَُول

16. Ang sinumang magbabaling sa kanila sa araw na iyon ng 

likod niya – malibang gumigilid para sa pakikipaglaban o 

sumasama sa isang hukbo – ay bumalik nga kalakip ng isang 

galit mula kay Allāh. Ang kanlungan niya ay ang Apoy. Kay 

saklap ang kahahantungan! 

ۡو  
َ
ِٗفا ل ِقَِتاٍل أ ها ُمَتَحر  ۥٓ إِل َوَمن يَُول ِِهۡم يَۡوَمئِٖذ ُدبَُرُه

َُٰه   َوى
ۡ
ِ َوَمأ َِن ٱَّلله ُمَتَحي ًِزا إِلَيَٰ فِئَةٖ َفَقۡد بَآَء بَِغَضٖب م 

 ١٦ َجَهنهُمۖۡ َوبِئَۡس ٱلَۡمِصيرُ 
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17. Kaya hindi kayo pumatay sa kanila, subalit si Allāh ay 

pumatay sa kanila. Hindi ka bumato nang bumato ka, subalit 

si Allāh ay bumato at upang sumubok Siya sa mga 

mananampalataya ng isang magandang pagsubok mula sa 

Kanya. Tunay na si Allāh ay Madinigin, Maalam. 

َ َقَتلَُهۡمْۚ َوَما َرَمۡيَت إِۡذ  فَ  لَۡم َتۡقُتلُوُهۡم َوَلَِٰكنه ٱَّلله
َ َرَميَٰ َولُِيۡبلَِى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ِمۡنُه بَلَآًء   َرَمۡيَت َوَلَِٰكنه ٱَّلله

َ َسِميٌع َعلِيم    ١٧ َحَسًناْۚ إِنه ٱَّلله

18. Iyon na, at na si Allāh ay tagapahina sa pakana ng mga 

tagatangging sumampalataya. 
َٰفِرِينَ  َ ُموهُِن َكۡيِد ٱلَۡك نه ٱَّلله

َ
َٰلُِكۡم َوأ  ١٨ َذ

19. Kung humihiling kayo ng pasya ay dumating na sa inyo 

ang pasya. Kung titigil kayo, ito ay mabuti para sa inyo. Kung 

manunumbalik kayo ay manunumbalik Kami at hindi 

makapagdudulot sa inyo ang pangkatin ninyo ng anuman 

kahit pa man dumami ito. Si Allāh ay kasama sa mga 

mananampalataya. 

إِن تَۡسَتۡفتُِحواْ َفَقۡد َجآَءُكُم ٱلَۡفۡتُحۖۡ َوِإن تَنَتُهواْ َفُهَو  
َخيۡر  لهُكۡمۖۡ َوِإن َتُعوُدواْ َنُعۡد َولَن ُتۡغنَِي َعنُكۡم  

َ َمَع ٱلُۡمۡؤِمنِينَ فِئَ  نه ٱَّلله
َ
ا َولَۡو َكثَُرۡت َوأ  ١٩ ُتُكۡم َشۡيـ ٗ

20. O mga sumampalataya, tumalima kayo kay Allāh at sa 

Sugo Niya at huwag kayong tumalikod sa kanya habang kayo 

ay nakaririnig. 

ِطيُعواْ 
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ هۡواْ  َيَٰٓ َ َورَُسولَُهۥ َولَا تََول ٱَّلله

نُتۡم تَۡسَمُعونَ 
َ
 ٢٠ َعۡنُه َوأ

21. Huwag kayong maging gaya ng mga nagsabi: "Nakarinig 

kami," samantalang sila ay hindi nakaririnig. 
هِذيَن قَالُواْ َسِمۡعَنا وَُهۡم لَا   َولَا تَُكونُواْ َكٱل

 ٢١ يَۡسَمُعونَ 

22. Tunay na ang pinakamasama sa mga kumikilos na 

nilalang sa ganang kay Allāh ay ang mga bingi at ang mga 

pipi, na hindi nakapag-uunawa. 

هِذيَن لَا   مُّ ٱلُۡبۡكُم ٱل ِ ٱلصُّ ِ ِعنَد ٱَّلله َوآب  ۞إِنه َشره ٱلده
 ٢٢ َيۡعقِلُونَ 

23. Kung sakaling nakaalam si Allāh sa kanila ng isang 

kabutihan, talaga sanang nagparinig Siya sa kanila; at kung 

sakaling nagparinig Siya sa kanila, talaga sanang tumalikod 

sila habang sila ay mga umaayaw. 

ۡسَمَعُهۡم  
َ
ۡسَمَعُهۡمۖۡ َولَۡو أ

َ
هأ ُ فِيِهۡم َخيٗۡرا ل َولَۡو َعلَِم ٱَّلله

ۡعرُِضونَ لََتوَ  هواْ وهُهم مُّ  ٢٣ ل

24. O mga sumampalataya, tumugon kayo kay Allāh at sa 

Sugo kapag nag-anyaya siya sa inyo para sa magbibigay-

buhay sa inyo. Alamin ninyo na si Allāh ay humaharang sa 

pagitan ng tao at puso nito at na tungo sa Kanya kakalapin 

kayo. 

ِ َولِلرهُسوِل إَِذا   هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡسَتِجيُبواْ َّلِله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َ َيحُوُل َبيَۡن   نه ٱَّلله
َ
َدعَاُكۡم لَِما ُيحۡيِيُكۡمۖۡ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ۥٓ إِلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ  نهُه
َ
 ٢٤ ٱلَۡمۡرِء َوقَلۡبِهِۦ َوأ

25. Mangilag kayo sa isang pagsubok na hindi nga tatama 

nang natatangi sa mga lumabag sa katarungan kabilang sa 

inyo. Alamin ninyo na si Allāh ay matindi ang parusa. 

  ۡۖ ٗة هِذيَن َظلَُمواْ ِمنُكۡم َخآصه ها تُِصيبَنه ٱل َوٱتهُقواْ فِۡتَنٗة ل
َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ  نه ٱَّلله

َ
 ٢٥ َوٱۡعلَُمٓواْ أ
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26. Alalahanin ninyo noong kayo ay kaunti na mga 

minamahina sa lupa, na nangangamba kayo na dukutin kayo 

ng mga tao, ngunit kumanlong Siya sa inyo, nag-ayuda Siya 

sa inyo sa pamamagitan ng pag-aadya Niya, at tumustos 

Siya sa inyo mula sa mga kaaya-ayang bagay, nang sa 

gayon kayo ay magpapasalamat. 

ۡرِض  
َ
ۡسَتۡضَعُفوَن فِي ٱلۡأ نُتۡم قَلِيل  مُّ

َ
َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ أ

يهَدُكم  
َ
َُٰكۡم َوأ اُس فَـ َاَوى َفُكُم ٱلنه ن َيَتَخطه

َ
َتخَافُوَن أ

ي َِبَِٰت لََعلهُكۡم   َِن ٱلطه بَِنۡصرِهِۦ َوَرَزَقُكم م 
 ٢٦ تَۡشُكُرونَ 

27. O mga sumampalataya, huwag kayong magtaksil kay 

Allāh at sa Sugo at magtaksil sa mga ipinagkatiwala sa inyo 

habang kayo ay nakaaalam. 

َ َوٱلرهُسوَل َوَتخُونُٓواْ   هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتخُونُواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

نُتۡم َتۡعلَُمونَ 
َ
َمََٰنَٰتُِكۡم َوأ

َ
 ٢٧ أ

28. Alamin ninyo na ang mga yaman ninyo at ang mga anak 

ninyo ay isang tukso lamang at na si Allāh, sa ganang Kanya, 

ay may isang pabuyang sukdulan. 

  َ نه ٱَّلله
َ
ۡوَلَُٰدُكۡم فِۡتَنة  َوأ

َ
َٰلُُكۡم َوأ ۡمَو

َ
نهَمآ أ

َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ۡجٌر َعِظيم  
َ
ۥٓ أ  ٢٨ ِعنَدهُ

29. O mga sumampalataya, kung mangingilag kayong 

magkasala kay Allāh ay gagawa Siya para sa inyo ng isang 

pamantayan, magtatakip Siya para sa inyo ng mga 

masagwang gawa ninyo, at magpapatawad Siya sa inyo. Si 

Allāh ay ang may kabutihang-loob na sukdulan. 

َ َيجَۡعل لهُكۡم  َيَٰٓ  هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن َتتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ

ِۡر َعنُكۡم َسي ِـ َاتُِكۡم َويَۡغفِۡر لَُكۡمُۗ   فُۡرَقاٗنا َويَُكف 
ُ ُذو ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيمِ   ٢٩ َوٱَّلله

30. [Banggitin] noong nanlalansi sa iyo ang mga tumangging 

sumampalataya upang bihagin ka nila o patayin ka nila o 

palisanin ka nila. Nanlalansi sila at nanlalansi si Allāh at si 

Allāh ay pinakamabuti sa mga nanlalansi. 

ۡو  
َ
ۡو َيۡقُتلُوَك أ

َ
هِذيَن َكَفُرواْ لُِيثۡبُِتوَك أ َوِإۡذ َيۡمُكُر بَِك ٱل

 ۡۖ ُ ُ َخيُۡر  ُيخۡرُِجوَكْۚ َويَۡمُكُروَن َويَۡمُكُر ٱَّلله  َوٱَّلله
 ٣٠ ٱلَۡمَِٰكرِينَ 

31. Kapag binibigkas sa kanila ang mga tanda Namin ay 

nagsasabi sila: "Nakarinig na kami. Kung sakaling loloobin 

namin ay talaga sanang nagsabi kami ng tulad nito. Walang 

iba ito kundi mga alamat ng mga sinauna." 

َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا قَالُواْ قَۡد َسِمۡعَنا لَۡو نََشآُء  
لِينَ  وه

َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
هٓا أ  ٣١ لَُقلَۡنا ِمۡثَل َهََٰذآ إِۡن َهََٰذآ إِل

32. [Banggitin] noong nagsabi sila: "O Allāh, kung ito ay ang 

katotohanan mula sa ganang Iyo, magpaulan Ka sa amin ng 

mga bato mula sa langit o magdala Ka sa amin ng isang 

pagdurusang masakit." 

َوِإۡذ قَالُواْ ٱللهُهمه إِن َكاَن َهََٰذا ُهَو ٱلۡحَقه ِمۡن ِعنِدَك  
وِ ٱئۡتَِنا بَِعَذاٍب  

َ
َمآِء أ َِن ٱلسه ۡمِطۡر َعلَۡيَنا ِحَجاَرٗة م 

َ
فَأ

لِيمٖ 
َ
 ٣٢ أ

33. Hindi nangyaring si Allāh ay ukol magparusa sa kanila 

habang ikaw ay nasa kanila. Hindi mangyayaring si Allāh ay 

magpaparusa sa kanila habang sila ay humihingi ng tawad. 

  ُ نَت فِيِهۡمْۚ َوَما َكاَن ٱَّلله
َ
َبُهۡم َوأ ِ ُ لُِيَعذ  َوَما َكاَن ٱَّلله

َبُهۡم وَهُ  ِ  ٣٣ ۡم يَۡسَتۡغفُِرونَ ُمَعذ 
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34. Ano ang mayroon sa kanila na hindi magparusa sa kanila 

si Allāh samantalang sila ay sumasagabal sa Masjid na 

Pinakababanal at sila ay hindi naging mga katangkilik Niya? 

Walang iba ang mga katangkilik Niya kundi ang mga 

tagapangilag magkasala, subalit ang higit na marami sa 

kanila ay hindi nakaaalam. 

وَن َعِن ٱلَۡمۡسِجِد   ُ وَُهۡم يَُصدُّ َبُهُم ٱَّلله ِ ها ُيَعذ  ل
َ
َوَما لَُهۡم أ

ها ٱلُۡمتهُقوَن   ۥٓ إِل ۡولَِيآُؤُه
َ
ۥْٓۚ إِۡن أ ۡولَِيآَءهُ

َ
ٱلۡحََراِم َوَما َكانُٓواْ أ

ۡكثَرَ 
َ
 ٣٤ ُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ َوَلَِٰكنه أ

35. Walang iba ang pagdarasal nila sa tabi ng Bahay [ni 

Allāh] kundi sipol at palakpak. Kaya lasapin ninyo ang 

pagdurusa dahil dati kayong tumatangging sumampalataya. 

ها ُمكَاٗٓء َوتَۡصدِ  ْۚ  َوَما َكاَن َصلَاُتُهۡم ِعنَد ٱلَۡبۡيِت إِل يَٗة
 ٣٥ فَُذوقُواْ ٱلَۡعَذاَب بَِما ُكنُتۡم تَۡكُفُرونَ 

36. Tunay na ang mga tumangging sumampalataya ay 

gumugugol ng mga yaman nila upang sumagabal sila sa 

landas ni Allāh. Kaya gugugol sila ng mga ito, pagkatapos 

ang mga ito sa kanila ito ay magiging isang hinagpis, 

pagkatapos madadaig sila. Ang mga tumangging 

sumampalataya ay tungo sa Impiyerno kakalapin 

واْ َعن   َٰلَُهۡم لَِيُصدُّ ۡمَو
َ
هِذيَن َكَفُرواْ يُنفُِقوَن أ إِنه ٱل

ِْۚ فََسيُنفُِقوَنَها ُثمه تَُكوُن َعلَۡيِهۡم َحۡسَرٗة   َسبِيِل ٱَّلله
هِذيَن َكَفُرٓواْ إِلَيَٰ َجَهنهَم ُيحَۡشُرونَ ُثمه ُيۡغلَبُ   ٣٦ وَنُۗ َوٱل

37. upang magbukod si Allāh sa karima-rimarin mula sa 

kaaya-aya at maglagay Siya sa karima-rimarim – ang ilan sa 

mga iyon ay nasa ibabaw ng iba – para magtumpok Siya nito 

sa kalahatan para maglagay Siya nito sa Impiyerno. Ang mga 

iyon ay ang mga lugi. 

ي ِِب َويَۡجَعَل ٱلۡخَبِيَث  ُ ٱلۡخَبِيَث ِمَن ٱلطه لَِيِميَز ٱَّلله
َبۡعَضُهۥ عَلَىَٰ َبۡعٖض َفيَۡرُكَمُهۥ َجمِيٗعا َفَيۡجَعلَُهۥ فِي  

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
ُ
 ٣٧ َجَهنهَمْۚ أ

38. Sabihin mo sa mga tumangging sumampalataya na kung 

titigil sila ay magpapatawad sa kanila sa anumang nakalipas 

na at kung manunumbalik sila ay nagdaan na ang kalakaran 

sa mga sinauna. 

ا قَۡد َسلََف  هِذيَن َكَفُرٓواْ إِن يَنَتُهواْ ُيۡغَفۡر لَُهم مه   قُل ل ِل
لِينَ  وه

َ
 ٣٨ َوِإن َيُعوُدواْ َفَقۡد َمَضۡت ُسنهُت ٱلۡأ

39. Makipaglaban kayo sa kanila hanggang sa walang 

mangyaring ligalig at mangyaring ang relihiyon sa kabuuan 

nito ay ukol kay Allāh. Kaya kung tumigil sila, tunay na si 

Allāh sa anumang ginagawa nila ay Nakakikita. 

يُن ُكلُُّهۥ   ِ َٰتِلُوُهۡم َحتهيَٰ لَا تَُكوَن فِۡتَنة  َويَُكوَن ٱلد  َوَق
َ بَِما َيۡعَملُوَن بَِصير   ِْۚ فَإِِن ٱنَتَهۡواْ فَإِنه ٱَّلله  ٣٩ َّلِله

40. Kung tatalikod sila, alamin ninyo na si Allāh ay 

Tagatangkilik ninyo. Kay inam na Tagatangkilik at kay inam 

na Mapag-adya. 

َُٰكۡمْۚ نِۡعَم ٱلَۡمۡولَيَٰ   َ َمۡولَى نه ٱَّلله
َ
هۡواْ فَٱۡعلَُمٓواْ أ َوِإن تََول

 ٤٠ َونِۡعَم ٱلنهِصيرُ 
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41. Alamin ninyo na ang nasamsam ninyo [sa digmaan] na 

anumang bagay ay na para kay Allāh ang ikalima nito, para 

sa Sugo, at para sa may pagkakamag-anak [sa kanya], mga 

ulila, mga dukha, at manlalakbay na kinapos sa daan, kung 

nangyaring kayo ay sumampalataya kay Allāh at sa pinababa 

sa Lingkod sa araw ng pagtatangi, sa araw na nagkita ang 

dalawang pangkat. Si Allāh sa bawat bagay ay May-

kakayahan. 

ِ ُخمَُسُهۥ   نه َّلِله
َ
ِن َشۡيٖء فَأ نهَما َغنِۡمُتم م 

َ
۞َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َولِلرهُسوِل َولِِذي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱبِۡن  
نَزلَۡنا عَلَىَٰ َعۡبِدنَا 

َ
ِ َوَمآ أ بِيِل إِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم بِٱَّلله ٱلسه

ِ َشۡيٖء   يَۡومَ 
ُ عَلَىَٰ ُكل  ٱلُۡفۡرَقاِن يَوَۡم ٱلَۡتَقى ٱلۡجَۡمَعاِنِۗ َوٱَّلله

 ٤١ قَِديرٌ 

42. [Banggitin] noong kayo ay nasa pampang na 

pinakamalapit at sila ay nasa pampang na pinakamalayo at 

ang karaban ay nasa higit na mababa kaysa sa inyo. Kung 

sakaling nagtipanan kayo ay talaga sanang nagkaiba-iba 

kayo sa tipanan, subalit [nagkatagpo kayo] upang 

magpatupad si Allāh ng isang bagay na mangyayaring 

gagawin upang mapahamak ang sinumang mapapahamak 

ayon sa isang malinaw na patunay at mabuhay ang 

sinumang mabubuhay ayon sa isang malinaw na patunay. 

Tunay na si Allāh ay talagang Madinigin, Maalam. 

ۡنَيا وَُهم بِٱلُۡعۡدَوةِ ٱلُۡقۡصَوىَٰ   نُتم بِٱلُۡعۡدَوةِ ٱلدُّ
َ
إِۡذ أ

ۡسَفَل ِمنُكۡمْۚ َولَۡو تََواَعدتُّۡم لَٱۡخَتلَۡفُتۡم فِي  
َ
ۡكُب أ َوٱلره

ۡمٗرا َكاَن َمۡفُعولٗا  ٱلِۡميَعَِٰد َوَلَِٰكن ل َِيۡقِض 
َ
ُ أ َي ٱَّلله

ل َِيۡهلَِك َمۡن َهلََك َعنُۢ بَي َِنةٖ َويَۡحَييَٰ َمۡن َحىه َعنُۢ بَي َِنةِٖۗ  
َ لََسِميٌع َعلِيمٌ   ٤٢ َوِإنه ٱَّلله

43. [Banggitin] noong ipinakikita sa iyo sila ni Allāh sa 

pananaginip mo bilang kaunti; at kung sakaling ipinakita Niya 

sa iyo sila na marami ay talaga sanang naduwag kayo at 

talaga sanang naghidwaan kayo sa usapin, subalit si Allāh ay 

nagpaligtas sa inyo. Tunay na Siya ay Maalam sa nilalaman 

ng mga dibdib. 

ُ فِي َمَناِمَك قَلِ  ََٰكُهۡم  إِۡذ يُرِيَكُهُم ٱَّلله َرى
َ
يلٗاۖۡ َولَۡو أ

  َ ۡمرِ َوَلَِٰكنه ٱَّلله
َ
َكثِيٗرا لهَفِشلُۡتۡم َولََتَنَٰزَۡعُتۡم فِي ٱلۡأ

ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ٤٣ َسلهَمْۚ إِنهُهۥ َعلِيُم

44. [Banggitin] noong ipinakita Niya sa inyo sila, noong 

nagkita kayo, sa mga mata ninyo bilang kaunti at 

pinangangaunti Niya kayo sa mga mata nila upang 

magpatupad si Allāh ng isang bagay na mangyayaring 

gagawin. Tungo kay Allāh pababalikin ang mga usapin. 

ۡعُينُِكۡم قَلِيلٗا  
َ
َوِإۡذ يُرِيُكُموُهۡم إِذِ ٱلَۡتَقۡيُتۡم فِٓي أ

 ِ ۡعُينِِهۡم ل
َ
ُۗ  َويَُقل ِلُُكۡم فِٓي أ ۡمٗرا َكاَن َمۡفُعولٗا

َ
ُ أ َيۡقِضَي ٱَّلله

ُمورُ 
ُ
ِ تُرَۡجُع ٱلۡأ  ٤٤ َوِإلَي ٱَّلله

45. O mga sumampalataya, kapag nakipagkita kayo sa isang 

pangkat ay magpakatatag kayo at umalaala kayo kay Allāh 

nang madalas, nang sa gayon kayo ay magtatagumpay. 

يُّ 
َ
أ هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا لَقِيُتۡم فِئَٗة فَٱثۡبُُتواْ َوٱۡذُكُرواْ  َيَٰٓ َها ٱل

َ َكثِيٗرا لهَعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ   ٤٥ ٱَّلله

46. Tumalima kayo kay Allāh at sa Sugo Niya, huwag kayong 

maghidwaan para maduwag kayo at maalis ang lakas ninyo, 

at magtiis kayo. Tunay na si Allāh ay kasama sa mga 

nagtitiis. 

َ َورَُسولَُهۥ َولَا تََنَٰزَُعواْ َفَتۡفَشلُواْ َوتَۡذَهَب   ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
َوأ

َٰبِِرينَ  َ َمَع ٱلصه ْْۚ إِنه ٱَّلله  ٤٦ رِيُحُكۡمۖۡ َوٱۡصبُِرٓوا
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47. Huwag kayong maging gaya ng mga lumabas mula sa 

mga tahanan nila dala ng kayabangan at pagpapakitang-gilas 

sa mga tao at sumasagabal sa landas ni Allāh. Si Allāh, sa 

anumang ginagawa nila, ay Tagasaklaw. 

هِذيَن َخرَُجواْ ِمن دَِيَٰرِهِم َبَطٗرا   َولَا تَُكونُواْ َكٱل
 ُ ِْۚ َوٱَّلله وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله اِس َويَُصدُّ  بَِما  َورِئَآَء ٱلنه

 ٤٧ َيۡعَملُوَن ُمحِيط  

48. [Banggitin] noong ipinang-akit sa kanila ng demonyo ang 

mga gawa nila at nagsabi siya: "Walang tagadaig para sa 

inyo sa araw na ito kabilang sa mga tao at tunay na ako ay 

isang tagakanlong para sa inyo.” Ngunit noong nagkitaan ang 

dalawang pangkat ay umurong siya sa mga sakong niya at 

nagsabi siya: "Tunay na ako ay walang-kaugnayan sa inyo. 

Tunay na ako ay nakikita ng hindi ninyo nakikita. Tunay na 

ako ay nangangamba kay Allāh. Si Allāh ay matindi ang 

parusa.” 

ۡعَمَٰلَُهۡم َوَقاَل لَا غَالَِب  
َ
ۡيَطَُٰن أ َوِإۡذ َزيهَن لَُهُم ٱلشه

ا تََرآَءِت   اِس َوِإن ِي َجار  لهُكۡمۖۡ فَلَمه لَُكُم ٱلَۡيوَۡم ِمَن ٱلنه
ِنُكۡم   ٱلۡفِئََتاِن نََكَص عَلَىَٰ َعقَِبۡيهِ َوَقاَل إِن ِي بَرِٓيء  م 

 
َ
َرىَٰ َما لَا تََرۡوَن إِن ِٓي أ

َ
ُ َشِديُد  إِن ِٓي أ ْۚ َوٱَّلله َ َخاُف ٱَّلله

 ٤٨ ٱلۡعَِقابِ 

49. [Banggitin] noong nagsasabi ang mga mapagpaimbabaw 

at ang mga nasa puso nila ay may karamdaman: "Luminlang 

sa mga ito ang relihiyon nila.” Ang sinumang nananalig kay 

Allāh, tunay na si Allāh ay Makapangyarihan, Marunong. 

رٌَض َغره   هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه إِۡذ َيُقوُل ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱل
َ َعزِيٌز   ِ فَإِنه ٱَّلله ُؤلَآِء دِيُنُهۡمُۗ َوَمن َيَتوَكهۡل عَلَى ٱَّلله َهَٰٓ

 ٤٩ َحِكيم  

50. Kung sakaling nakakikita ka kapag nagpapapanaw sa 

mga tumangging sumasampalataya ang mga anghel habang 

humahagupit sa mga mukha nila at mga likod nila at 

[nagsasabi]: "Lumasap kayo ng pagdurusa ng pagkasunog.” 

هِذيَن َكَفُرواْ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَۡضِربُوَن   هي ٱل َولَۡو تََرىَٰٓ إِۡذ َيَتَوف
ۡدَبَٰرَُهۡم َوُذوقُواْ 

َ
 ٥٠ َعَذاَب ٱلۡحَرِيقِ وُُجوَهُهۡم َوأ

51. Iyon ay dahil sa ipinaunang gawa ng mga kamay ninyo at 

na si Allāh ay hindi palalabag sa katarungan sa mga lingkod. 
َٰٖم   َ لَيَۡس بَِظله نه ٱَّلله

َ
يِۡديُكۡم َوأ

َ
َمۡت أ َٰلَِك بَِما قَده َذ

 ٥١ ل ِلَۡعبِيدِ 

52. Gaya ng kinagawian ng mga kampon ni Paraon at ng 

mga nauna pa sa kanila, tumanggi silang sumampalataya sa 

mga tanda ni Allāh kaya dumaklot sa kanila si Allāh dahil sa 

mga pagkakasala nila. Tunay na si Allāh ay Malakas, matindi 

ang parusa. 

ِب َءاِل فِرَۡعۡونَ 
ۡ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َكَفُرواْ   َكَدأ َوٱل

َ قَوِي     ُ بُِذنُوبِِهۡمْۚ إِنه ٱَّلله َخَذُهُم ٱَّلله
َ
ِ فَأ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

 ٥٢ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ 

53. Iyon ay dahil si Allāh ay hindi nangyaring nag-iiba sa 

isang biyayang ibiniyaya Niya sa mga tao hanggang sa mag-

iba sila ng nasa mga sarili nila, at si Allāh ay Madinigin, 

Maalam. 

ۡنَعَمَها عَلَىَٰ قَۡوٍم  
َ
َ لَۡم يَُك ُمَغي ِٗرا ن ِۡعَمًة أ نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

َ َسِميٌع َعلِيم   نه ٱَّلله
َ
نُفِسِهۡم َوأ

َ
 ٥٣ َحتهيَٰ ُيَغي ُِرواْ َما بِأ
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54. Gaya ng kinagawian ng mga kampon ni Paraon at ng 

mga nauna pa sa kanila, nagpasinungaling sila sa mga tanda 

ng Panginoon nila kaya nagpahamak Kami sa kanila dahil sa 

mga pagkakasala nila at lumunod Kami sa mga kampon ni 

Paraon. Lahat sila noon ay mga tagalabag sa katarungan. 

 
ۡ
بُواْ أَـِبَيَِٰت  َكَدأ هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َكذه ِب َءاِل فِرَۡعۡوَن َوٱل

ۡغَرۡقَنآ َءاَل فِرَۡعۡوَنْۚ وَُكل    
َ
ۡهلَۡكَنَُٰهم بُِذنُوبِِهۡم َوأ

َ
َرب ِِهۡم فَأ

 ٥٤ َكانُواْ َظَٰلِِمينَ 

55. Tunay na pinakamasama sa mga palausad sa ganang 

kay Allāh ay ang mga tumangging sumampalataya – 

sapagkat sila ay hindi sumasampalataya – 

هِذيَن َكَفُرواْ َفُهۡم لَا   ِ ٱل ِ ِعنَد ٱَّلله َوآب  إِنه َشره ٱلده
 ٥٥ يُۡؤِمُنونَ 

56. ang mga nakipagkasunduan ka sa kanila, pagkatapos 

kumalas sila sa kasunduan sa kanila sa bawat pagkakataon 

habang sila ay hindi nangingilag magkasala. 

  ِ
ََٰهدته ِمۡنُهۡم ُثمه يَنُقُضوَن َعۡهَدُهۡم فِي ُكل  هِذيَن َع ٱل

ةٖ وَُهۡم لَا َيتهُقونَ   ٥٦ َمره

57. Kaya kung makasusumpong ka nga sa kanila sa digmaan 

ay magpawatak-watak ka sa pamamagitan nila ng sinumang 

nasa likuran nila, nang sa gayon sila ay magsasaalaala. 

ۡن َخلَۡفُهۡم   ِۡد بِِهم مه ا َتۡثَقَفنهُهۡم فِي ٱلۡحَۡرِب فََشر  فَإِمه
ُرونَ  كه  ٥٧ لََعلهُهۡم يَذه

58. Kung mangangamba ka nga sa mga tao ng isang 

pagtataksil ay ibato mo sa kanila [ang kasunduan] ayon sa 

pagkakapantay. Tunay na si Allāh ay hindi umiibig sa mga 

taksil. 

  ِۚ ا َتخَاَفنه ِمن قَۡوٍم ِخَيانَٗة فَٱۢنبِۡذ إِلَۡيِهۡم عَلَىَٰ َسَوآٍء َوِإمه
َ لَا ُيحِبُّ ٱلۡخَآئِنِينَ   ٥٨ إِنه ٱَّلله

59. Huwag ngang mag-aakala ang mga tumangging 

sumampalataya na makalulusot sila. Tunay na sila ay hindi 

makapagpapahina [kay Allāh]. 

ْْۚ إِنهُهۡم لَا   هِذيَن َكَفُرواْ َسَبُقٓوا َولَا َيحَۡسبَنه ٱل
 ٥٩ ُيۡعِجُزونَ 

60. Maghanda kayo para sa kanila ng nakaya ninyo na 

anumang lakas at anumang mga kawan ng mga kabayo na 

magpapangilabot kayo sa pamamagitan ng mga ito sa 

kaaway ni Allāh, kaaway ninyo, at mga iba pa bukod pa sa 

kanila na hindi kayo nakaaalam sa kanila samantalang si 

Allāh ay nakaaalam sa kanila. Ang anumang ginugugol ninyo 

na bagay ayon sa landas ni Allāh ay lulubus-lubusin tungo sa 

inyo [ang kabayaran] habang kayo ay hindi nilalabag sa 

katarungan. 

ِبَاِط ٱلۡخَۡيِل   ةٖ َوِمن ر  ِن قُوه ا ٱۡسَتَطۡعُتم م  واْ لَُهم مه ِعدُّ
َ
َوأ

ُكۡم َوَءاَخرِيَن ِمن ُدونِِهۡم   ِ وََعُدوه تُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدوه ٱَّلله
ُ َيۡعلَُمُهۡمْۚ َوَما تُنفُِقواْ ِمن َشۡيٖء فِي   لَا َتۡعلَُموَنُهُم ٱَّلله

نُتۡم لَا ُتۡظلَُمونَ 
َ
ِ يُوَفه إِلَۡيُكۡم َوأ  ٦٠ َسبِيِل ٱَّلله

61. Kung humilig sila sa kapayapaan ay kumiling ka roon at 

manalig ka kay Allāh. Tunay na Siya ay ang Madinigin, ang 

Maalam. 

ِْۚ إِنهُهۥ   لِۡم فَٱۡجَنۡح لََها َوتَوَكهۡل عَلَى ٱَّلله ۞َوِإن َجَنُحواْ لِلسه
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ٦١ ُهَو ٱلسه
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62. Kung magnanais sila na manlinlang sa iyo, tunay na 

kasapatan sa iyo si Allāh. Siya ay ang umalalay sa iyo sa 

pamamagitan ng pag-aadya Niya at sa pamamagitan ng mga 

mananampalataya. 

هِذٓي   ْۚ ُهَو ٱل ُ ن َيخَۡدُعوَك فَإِنه َحۡسَبَك ٱَّلله
َ
َوِإن يُرِيُدٓواْ أ

يهَدَك بَِنۡصرِهِۦ َوبِٱلُۡمۡؤِمنِينَ 
َ
 ٦٢ أ

63. Nagpatugma Siya sa pagitan ng mga puso nila. Kung 

sakaling gumugol ka ng anumang nasa lupa sa kalahatan ay 

hindi ka makapagtutugma sa pagitan ng mga puso nila 

subalit si Allāh ay nagpatugma sa pagitan nila. Tunay na Siya 

ay Makapangyarihan, Marunong. 

آ   ۡرِض َجمِيٗعا مه
َ
نَفۡقَت َما فِي ٱلۡأ

َ
لهَف َبيَۡن قُلُوبِِهۡمْۚ لَۡو أ

َ
َوأ

لهۡفَت َبيۡنَ 
َ
لهَف بَيَۡنُهۡمْۚ إِنهُهۥ  أ

َ
َ أ  قُلُوبِِهۡم َوَلَِٰكنه ٱَّلله

 ٦٣ َعزِيٌز َحِكيم  

64. O Propeta, kasapatan sa iyo si Allāh at sa sinumang 

sumunod sa iyo kabilang sa mga mananampalataya. 
ُ َوَمِن ٱتهَبَعَك ِمَن   ِبيُّ َحۡسُبَك ٱَّلله َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ٦٤ ِمنِينَ ٱلُۡمؤۡ 

65. O Propeta, umudyok ka sa mga mananampalataya sa 

pakikipaglaban. Kung kabilang sa inyo ay may dalawampung 

magtitiis, dadaig sila ng dalawang daan; kung kabilang sa 

inyo ay may isang daan, dadaig sila ng isang libo kabilang sa 

mga tumangging sumampalataya dahil ang mga ito ay mga 

taong hindi nakauunawa. 

ِبيُّ َحر ِِض ٱلُۡمۡؤِمنِيَن عَلَى ٱلۡقَِتاِلِۚ إِن يَُكن   َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِنُكۡم ِعۡشُروَن َصَٰبُِروَن َيۡغلُِبواْ ِماْئَتَيِۡنِۚ َوِإن يَُكن   م 
َِن  لٗۡفا م 

َ
ِاْئَة  َيۡغلُِبٓواْ أ ِنُكم م  نهُهۡم  م 

َ
هِذيَن َكَفُرواْ بِأ ٱل

ها َيۡفَقُهونَ   ٦٥ قَۡوم  ل

66. Ngayon, nagpagaan si Allāh sa inyo at nalaman Niya na 

sa inyo ay may kahinaan. Kaya kung kabilang sa inyo ay may 

isang daang magtitiis, dadaig sila ng dalawang daan; kung 

kabilang sa inyo ay may isang libo, dadaig sila ng dalawang 

libo ayon sa pahintulot ni Allāh. Si Allāh ay kasama sa mga 

nagtitiis. 

نه فِيُكۡم َضۡعٗفاْۚ  
َ
ُ َعنُكۡم وََعلَِم أ َف ٱَّلله ٱلَٰٔۡـَن َخفه

ِاْئَة  َصابَِرة  َيۡغلُِبواْ ِماْئَتَيِۡنِۚ َوِإن   ِنُكم م  فَإِن يَُكن م 
ُ  يَُكن م ِ  ُِۗ َوٱَّلله لَۡفيِۡن بِإِۡذِن ٱَّلله

َ
لۡف  َيۡغلُِبٓواْ أ

َ
نُكۡم أ

َٰبِِرينَ   ٦٦ َمَع ٱلصه

67. Hindi naging ukol sa isang propeta na magkaroon siya ng 

mga bihag hanggang sa manlipol siya sa lupa. Nagnanais 

kayo ng mahihita sa lupa samantalang si Allāh ay nagnanais 

ng Kabilang-buhay. Si Allāh ay Makapangyarihan, Marunong. 

ۡسَرىَٰ َحتهيَٰ ُيۡثِخَن فِي  
َ
ۥٓ أ ن يَُكوَن لَُه

َ
َما َكاَن لَِنِبي ٍ أ

  ُۗ ُ يُرِيُد ٱٓأۡلِخَرَة ۡنَيا َوٱَّلله ۡرِضِۚ تُرِيُدوَن َعرََض ٱلدُّ
َ
ٱلۡأ

ُ َعزِيٌز َحِكيم    ٦٧ َوٱَّلله

68. Kung hindi dahil sa isang atas mula kay Allāh na nauna 

ay talaga sanang may sumaling sa inyo, dahil sa kinuha 

ninyo, na isang pagdurusang sukdulan. 

َخۡذُتۡم  
َ
ُكۡم فِيَمآ أ ِ َسَبَق لََمسه َِن ٱَّلله هۡولَا كَِتَٰب  م  ل

 ٦٨ َعَذاٌب َعِظيم  

69. Kaya kumain kayo mula sa nasamsam ninyo [sa 

digmaan] bilang ipinahihintulot na kaaya-aya at mangilag 

kayong magkasala kay Allāh; tunay na si Allāh ay 

Mapagpatawad, Maawain. 

  َ ْۚ إِنه ٱَّلله َ ا َغنِۡمُتۡم َحَلَٰلٗا َطي ِٗباْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله فَكُلُواْ ِممه
 ٦٩ َغُفور  رهِحيم  
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70. O Propeta, sabihin mo sa sinumang nasa mga kamay 

ninyo na mga bihag: "Kung nakaaalam si Allāh sa mga puso 

ninyo ng isang mabuti ay magbibigay Siya sa inyo ng higit na 

mabuti kaysa sa kinuha mula sa inyo at magpapatawad Siya 

sa inyo. Si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain.” 

ۡسَرىَٰٓ إِن  
َ
َِن ٱلۡأ يِۡديُكم م 

َ
ِبيُّ قُل ل َِمن فِٓي أ َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

آ   ِمه ُ فِي قُلُوبُِكۡم َخيٗۡرا يُۡؤتُِكۡم َخيٗۡرا م  َيۡعلَِم ٱَّلله
ُ َغُفور  رهِحيم   ِخَذ ِمنُكۡم َويَۡغفِۡر لَُكۡمْۚ َوٱَّلله

ُ
 ٧٠ أ

71. Kung nagnanais sila ng kataksilan sa iyo ay nagtaksil na 

sila kay Allāh bago pa nito, kaya pinakaya [ka] Niya laban sa 

kanila. Si Allāh ay Maalam, Marunong. 

َ ِمن َقۡبُل   َوِإن يُرِيُدواْ ِخَياَنَتَك َفَقۡد َخانُواْ ٱَّلله
ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ۡمَكَن ِمۡنُهۡمُۗ َوٱَّلله

َ
 ٧١ فَأ

72. Tunay na ang mga sumampalataya, lumikas, at nakibaka 

sa pamamagitan ng mga yaman nila at mga sarili nila ayon 

sa landas ni Allāh at ang mga kumanlong at nag-adya, ang 

mga iyon ang mga katangkilik ng isa’t isa sa kanila. Ang mga 

sumampalataya at hindi lumikas ay walang ukol sa inyo na 

pagtangkilik sa kanila na anuman hanggang sa lumikas sila. 

Kung nagpaadya sila sa inyo sa Relihiyon, kailangan sa inyo 

ang pag-adya maliban sa laban sa mga taong sa pagitan 

ninyo at nila ay may kasunduan. Si Allāh sa anumang 

ginagawa ninyo ay Nakakikita. 

َٰلِِهۡم   ۡمَو
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ وََهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ بِأ إِنه ٱل

نََصُرٓواْ   هِذيَن َءاَوواْ وه ِ َوٱل نُفِسِهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
َوأ

هِذيَن َءاَمُنواْ َولَۡم   ۡولَِيآُء َبۡعٖضِۚ َوٱل
َ
ْوَلَٰٓئَِك َبۡعُضُهۡم أ

ُ
أ

ِن َشۡيٍء َحتهيَٰ  ُيَهاِجُرواْ َما لَ  ِن َوَلََٰيتِِهم م  ُكم م 
يِن َفَعلَۡيُكُم   ِ ْْۚ َوِإِن ٱۡستَنَصُروُكۡم فِي ٱلد  ُيَهاِجُروا

ُ بَِما   ُۗ َوٱَّلله ِيَثَٰق  ها عَلَىَٰ قَۡوِۭم بَيَۡنُكۡم َوبَۡيَنُهم م  ۡصُر إِل ٱلنه
 ٧٢ َتۡعَملُوَن بَِصير  

73. Ang mga tumangging sumampalataya ay mga katangkilik 

ng isa’t isa sa kanila. Kung hindi ninyo gagawin [ang 

pagtangkilik na] ito ay may mangyayaring isang sigalot sa 

lupa at isang malaking katiwalian. 

ها َتۡفَعلُوُه   ۡولَِيآُء َبۡعٍضِۚ إِل
َ
هِذيَن َكَفُرواْ َبۡعُضُهۡم أ َوٱل

 
َ
 ٧٣ ۡرِض َوَفَساد  َكبِير  تَُكن فِۡتَنة  فِي ٱلۡأ

74. Ang mga sumampalataya, lumikas, at nakibaka ayon sa 

landas ni Allāh, at ang mga kumanlong at nag-adya, ang mga 

iyon ay ang mga mananampalataya nang totohanan. Ukol sa 

kanila ay isang kapatawaran at isang panustos na 

masagana. 

  ِ هِذيَن َءاَمُنواْ وََهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َوٱل
اْۚ   ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحق ٗ

ُ
نََصُرٓواْ أ هِذيَن َءاَوواْ وه َوٱل

ۡغفَِرة  َورِۡزق  َكرِيم   هُهم مه  ٧٤ ل

75. Ang mga sumampalataya nang matapos niyan, lumikas, 

at nakibaka kasama sa inyo, ang mga iyon ay kabilang sa 

inyo. Ang mga may mga ugnayang pangkaanak, ang iba sa 

kanila ay higit na karapat-dapat sa iba [sa pagmamana] sa 

atas ni Allāh. Tunay na si Allāh sa bawat bagay ay Maalam. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ِمنُۢ َبۡعُد وََهاَجرُ  واْ َوَجََٰهُدواْ َمَعُكۡم  َوٱل
ۡولَيَٰ  

َ
رَۡحاِم َبۡعُضُهۡم أ

َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
ْوَلَٰٓئَِك ِمنُكۡمْۚ َوأ

ُ
فَأ

 ُۢ ِ َشۡيٍء َعلِيُم
َ بِكُل  ِْۚ إِنه ٱَّلله  ٧٥ بَِبۡعٖض فِي كَِتَِٰب ٱَّلله
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At-Tawbah  التوبة 

1. [Ito ay pagpapahayag ng] isang kawalang-kaugnayan, 

mula kay Allāh at sa Sugo Niya, sa mga nakipagkasunduan 

kayo kabilang sa mga tagapagtambal. 

َِن   ََٰهدتُّم م  هِذيَن َع ۦٓ إِلَي ٱل ِ َورَُسولِهِ َِن ٱَّلله بََرآَءة  م 
 ١ ٱلُۡمۡشِركِينَ 

2. Kaya maglakbay kayo sa lupain ng apat na buwan at 

alamin ninyo na kayo ay hindi magpapawalang-kakayahan 

kay Allāh at na si Allāh ay magpapahiya sa mga tagatangging 

sumampalataya. 

نهُكۡم َغيُۡر  
َ
ۡشُهرٖ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َ
ۡربََعَة أ

َ
ۡرِض أ

َ
فَِسيُحواْ فِي ٱلۡأ

نه 
َ
ِ َوأ َٰفِرِينَ ُمۡعِجزِي ٱَّلله َ ُمخۡزِي ٱلَۡك  ٢  ٱَّلله

3. [Ito ay] isang pagpapahayag, mula kay Allāh at sa Sugo 

Niya, sa mga tao sa araw ng ḥajj na pinakamalaki na si Allāh 

ay walang-kaugnayan sa mga tagapagtambal at ang Sugo 

Niya. Kaya kung nagbalik-loob kayo, ito ay higit na mabuti 

para sa inyo; at kung tumalikod kayo ay alamin ninyo na kayo 

ay hindi magpapawalang-kakayahan kay Allāh. Magbalita ka 

sa mga tumangging sumampalataya hinggil sa isang 

pagdurusang masakit. 

ۦٓ إِلَي ٱلنهاِس يَۡومَ  ِ َورَُسولِهِ َِن ٱَّلله َٰن  م  َذ
َ
 ٱلۡحَج ِ  َوأ

ۚۥْ فَإِن   َِن ٱلُۡمۡشِركِيَن َورَُسولُُه َ بَرِٓيء  م  نه ٱَّلله
َ
ۡكبَِر أ

َ
ٱلۡأ

نهُكۡم  
َ
هۡيُتۡم فَٱۡعلَُمٓواْ أ تُبُۡتۡم َفُهَو َخيۡر  لهُكۡمۖۡ َوِإن تََول

هِذيَن َكَفُرواْ بَِعَذاٍب   ِر ٱل ِ ُِۗ َوبَش  َغيُۡر ُمۡعِجزِي ٱَّلله
لِيمٍ 

َ
 ٣ أ

4. Maliban sa mga nakipagkasunduan kayo kabilang sa mga 

tagapagtambal, pagkatapos hindi sila bumawas sa inyo ng 

anuman at hindi sila nakipagtaguyudan laban sa inyo sa isa 

man, kaya lumubos kayo sa kanila sa kasunduan sa kanila 

hanggang sa yugto nila. Tunay si Allāh ay umiibig sa mga 

tagapangilag magkasala. 

َِن ٱلُۡمۡشِركِيَن ُثمه لَۡم يَنُقُصوُكۡم   ََٰهدتُّم م  هِذيَن َع ها ٱل إِل
ٓواْ إِلَۡيِهۡم   تِمُّ

َ
َحٗدا فَأ

َ
ا َولَۡم يَُظَِٰهُرواْ َعلَۡيُكۡم أ َشۡيـ ٗ

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمتهقِينَ  تِِهۡمْۚ إِنه ٱَّلله  ٤ َعۡهَدُهۡم إِلَيَٰ ُمده

5. Kaya kapag lumipas ang mga buwang pinakababanal ay 

patayin ninyo ang mga tagapagtambal saanman kayo 

nakatagpo sa kanila, kunin ninyo sila, kubkubin ninyo sila, at 

abangan ninyo sila sa bawat tambangan. Ngunit kung 

nagbalik-loob sila, nagpanatili sila ng pagdarasal, at nagbigay 

sila ng zakāh ay hayaan ninyo ang landas nila. Tunay na si 

Allāh ay Mapagpatawad, Maawain. 

ۡشُهُر ٱلۡحُُرُم فَٱۡقتُلُواْ ٱلُۡمۡشِركِيَن َحۡيُث  
َ
فَإَِذا ٱنَسلََخ ٱلۡأ

وََجدتُُّموُهۡم وَُخُذوُهۡم َوٱۡحُصُروُهۡم َوٱۡقُعُدواْ لَُهۡم ُكله  
َة فََخلُّواْ  مَ  َكوَٰ َة َوَءاتَُواْ ٱلزه لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه

َ
ۡرَصٖدِۚ فَإِن تَابُواْ َوأ

َ َغُفور  رهِحيم    ٥ َسبِيلَُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله

6. Kung may isa kabilang sa mga tagapagtambal na 

nagpakalinga sa iyo ay kalingain mo siya hanggang sa 

makarinig siya ng pananalita ni Allāh. Pagkatapos paabutin 

mo siya sa pook ng kaligtasan niya. Iyon ay dahil sila ay mga 

taong hindi nakaaalam. 

ِجۡرهُ َحتهيَٰ  
َ
َِن ٱلُۡمۡشِركِيَن ٱۡسَتَجاَرَك فَأ َحد  م 

َ
َوِإۡن أ

نه 
َ
َٰلَِك بِأ ۚۥْ َذ َمَنُه

ۡ
بۡلِۡغُه َمأ

َ
ِ ُثمه أ ها  يَۡسَمَع َكَلََٰم ٱَّلله ُهۡم قَوۡم  ل

 ٦ َيۡعلَُمونَ 
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7. Papaanong magkakaroon ang mga tagapagtambal ng 

isang kasunduan sa ganang kay Allāh at sa ganang Sugo 

Niya maliban sa mga nakipagkasunduan kayo sa tabi ng 

Masjid na Pinakababanal? Kaya hanggat nanatili sila [sa 

kasunduan] sa inyo ay manatili kayo [sa kasunduan] sa 

kanila. Tunay na si Allāh ay umiibig sa mga tagapangilag 

magkasala. 

ِ وَِعنَد   َكۡيَف يَُكوُن لِلُۡمۡشِركِيَن َعۡهٌد ِعنَد ٱَّلله
ََٰهدتُّۡم ِعنَد ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِمِۖ َفَما   هِذيَن َع ها ٱل ۦٓ إِل رَُسولِهِ

َ ُيحِبُّ   ٱۡسَتَقَُٰمواْ لَُكۡم فَٱۡسَتقِيُمواْ لَُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله
 ٧ ٱلُۡمتهقِينَ 

8. Papaanong [magkakaroon ng isang kasunduan] 

samantalang kung mangingibabaw sila sa inyo ay hindi sila 

magpapakundangan sa inyo sa pagkakamag-anak ni sa 

usapan? Nagpapalugod sila sa inyo sa pamamagitan ng mga 

bibig nila samantalang tumatanggi ang mga puso nila. Ang 

higit na marami sa kanila ay mga suwail. 

ا  
َكۡيَف َوِإن َيۡظَهُرواْ َعلَۡيُكۡم لَا يَۡرُقُبواْ فِيُكۡم إِل ٗ

بَيَٰ 
ۡ
َٰهِِهۡم َوتَأ فَۡو

َ
ْۚ يُۡرُضونَُكم بِأ ٗة  قُلُوبُُهۡم  َولَا ذِمه

َِٰسُقونَ  ۡكثَرُُهۡم َف
َ
 ٨ َوأ

9. Nagtinda sila ng mga tanda ni Allāh sa isang halagang 

kaunti kaya sumagabal sila sa landas Niya. Tunay na sila ay 

kay sagwa ang dati nilang ginagawa! 

واْ  ِ َثَمٗنا قَلِيلٗا فََصدُّ ۦْٓۚ  ٱۡشتََرۡواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله َعن َسبِيلِهِ
 ٩ إِنهُهۡم َسآَء َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

10. Hindi sila nagpapakundangan sa isang 

mananampalataya sa pagkakamag-anak ni sa usapan. Ang 

mga iyon ay ang mga tagalabag. 

ْوَلَٰٓئَِك ُهمُ 
ُ
ْۚ َوأ ٗة ا َولَا ذِمه

  لَا يَۡرُقُبوَن فِي ُمۡؤِمٍن إِل ٗ
 ١٠ ٱلُۡمۡعَتُدونَ 

11. Ngunit kung nagbalik-loob sila, nagpanatili sila ng 

pagdarasal, at nagbigay sila ng zakāh, mga kapatid ninyo sila 

sa relihiyon. Nagdedetalye Kami ng mga tanda para sa mga 

taong umaalam. 

ةَ َوَءا لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه
َ
َٰنُُكۡم فِي  فَإِن تَابُواْ َوأ َة فَإِۡخَو َكوَٰ تَُواْ ٱلزه

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ  ِ يِنِۗ َوُنَفص  ِ  ١١ ٱلد 

12. Kung lumabag sila sa mga sinumpaan nila nang matapos 

ng kasunduan sa kanila at tumuligsa sila sa relihiyon ninyo, 

makipaglaban kayo sa mga tagapanguna ng kawalang-

pananampalataya – tunay na sila ay walang mga 

sinumpaang ukol sa kanila – nang sa gayon sila ay titigil. 

ِنُۢ َبۡعِد َعۡهِدهِۡم َوَطَعُنواْ فِي   يَۡمََٰنُهم م 
َ
َوِإن نهَكُثٓواْ أ

يَۡمََٰن لَهُ 
َ
َة ٱلُۡكۡفرِ إِنهُهۡم لَٓا أ ئِمه

َ
ۡم  دِينُِكۡم فََقَٰتِلُٓواْ أ

 ١٢ لََعلهُهۡم يَنَتُهونَ 

13. Hindi ba kayo nakikipaglaban sa mga taong lumabag sa 

mga sinumpaan nila at nagbalak ng pagpapalisan sa Sugo 

samantalang sila ay nagpasimula [sa pakikipag-away] sa inyo 

sa unang pagkakataon? Natatakot ba kayo sa kanila gayong 

si Allāh ay higit na karapat-dapat na katakutan ninyo kung 

kayo ay mga mananampalataya? 

 

 

 

 

واْ بِإِۡخَراِج   يَۡمَٰنَُهۡم وََهمُّ
َ
لَا تَُقَٰتِلُوَن قَۡوٗما نهَكُثٓواْ أ

َ
أ

 ِۚ ٍة َل َمره وه
َ
َحقُّ  ٱلرهُسوِل وَُهم بََدُءوُكۡم أ

َ
ُ أ َتخَۡشۡوَنُهۡمْۚ فَٱَّلله

َ
أ

ۡؤِمنِينَ  ن َتخَۡشۡوُه إِن ُكنُتم مُّ
َ
 ١٣ أ
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14. Makipaglaban kayo sa kanila, magpaparusa sa kanila si 

Allāh sa pamamagitan ng mga kamay ninyo, magpapahiya 

Siya sa kanila, mag-aadya Siya sa inyo laban sa kanila, 

magpapagaling Siya sa mga dibdib ng mga taong 

mananampalataya, 

يِۡديُكۡم َويُۡخزِهِۡم َويَنُصۡرُكۡم  
َ
ُ بِأ ۡبُهُم ٱَّلله ِ َٰتِلُوُهۡم ُيَعذ  َق

ۡؤِمنِينَ   ١٤ َعلَۡيِهۡم َويَۡشِف ُصُدوَر قَۡوٖم مُّ

15. at mag-aalis Siya ng ngitngit sa mga puso nila. 

Tumatanggap si Allāh ng pagbabalik-loob sa sinumang 

niloloob Niya. Si Allāh ay Maalam, Marunong. 

  ُۗ ُ عَلَىَٰ َمن يََشآُء َويُۡذهِۡب َغۡيَظ قُلُوبِِهۡمُۗ َويَُتوُب ٱَّلله
ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ   ١٥ َوٱَّلله

16. O nag-akala ba kayo na iiwan kayo samantalang hindi pa 

naghayag si Allāh sa mga nakikibaka kabilang sa inyo at 

hindi gumawa sa bukod pa kay Allāh ni sa Sugo ni sa mga 

mananampalataya bilang kapalagayang-loob? Si Allāh ay 

Mapagbatid sa anumang ginagawa ninyo. 

 ُ ا َيۡعلَِم ٱَّلله ن ُتتَۡرُكواْ َولَمه
َ
ۡم َحِسبُۡتۡم أ

َ
هِذيَن َجََٰهُدواْ  أ ٱل

ِ َولَا رَُسولِهِۦ َولَا   ِمنُكۡم َولَۡم َيتهِخُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله
ُۢ بَِما َتۡعَملُونَ  ُ َخبِيُر ْۚ َوٱَّلله  ١٦ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َولِيَجٗة

17. Hindi naging ukol sa mga tagapagtambal na magtaguyod 

sa mga masjid ni Allāh habang mga tagasaksi laban sa mga 

sarili nila sa kawalang-pananampalataya nila. Ang mga iyon 

ay nawalang-kabuluhan ang mga gawa nila, at sa Impiyerno 

sila ay mga mamamalagi. 

ِ َشَِٰهِديَن   ن َيۡعُمُرواْ َمَسَِٰجَد ٱَّلله
َ
َما َكاَن لِلُۡمۡشِركِيَن أ

نُفِسِهم بِٱلُۡكۡفرِِۚ 
َ
ۡعَمَٰلُُهۡم َوفِي  عَلَىَٰٓ أ

َ
ْوَلَٰٓئَِك َحبَِطۡت أ

ُ
 أ

ارِ ُهۡم َخَٰلُِدونَ   ١٧ ٱلنه

18. Nagtataguyod lamang sa mga masjid ni Allāh ang 

sinumang sumampalataya kay Allāh at sa Huling Araw, 

nagbigay ng zakāh, at hindi natakot maliban kay Allāh. Kaya 

maaasahan ang mga iyon na maging kabilang sa mga 

napapatnubayan. 

ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ   ِ َمۡن َءاَمَن بِٱَّلله إِنهَما َيۡعُمُر َمَسَِٰجَد ٱَّلله
ۖۡ َفَعَسيَٰٓ   َ ها ٱَّلله ةَ َولَۡم َيخَۡش إِل َكوَٰ َة َوَءاتَي ٱلزه لَوَٰ قَاَم ٱلصه

َ
َوأ

ن يَُكونُواْ ِمَن ٱلُۡمۡهَتِدينَ 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ١٨ أ

19. Gumawa ba kayo sa [nakatalaga sa] pagpapainom sa 

tagasagawa ng ḥajj at sa pagtataguyod sa Masjid na 

Pinakababanal gaya ng sumampalataya kay Allāh at sa 

Huling Araw at nakibaka ayon sa landas ni Allāh? Hindi sila 

nagkakapantay sa ganang kay Allāh. Si Allāh ay hindi 

nagpapatnubay sa mga taong tagalabag sa katarungan. 

َجَعلُۡتۡم ِسَقايََة ٱلۡحَآج ِ وَِعَماَرَة ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم  
َ
۞أ

  ِْۚ ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ َوَجََٰهَد فِي َسبِيِل ٱَّلله َكَمۡن َءاَمَن بِٱَّلله
 ُ ُِۗ َوٱَّلله  لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم  لَا يَۡسَتوُۥَن ِعنَد ٱَّلله

َٰلِِمينَ   ١٩ ٱلظه

20. Ang mga sumampalataya, lumikas, at nakibaka ayon sa 

landas ni Allāh sa pamamagitan ng mga yaman nila at mga 

sarili nila ay higit na dakila sa antas sa ganang kay Allāh. Ang 

mga iyon ay ang mga magtatamo. 

هذِ  ِ  ٱل يَن َءاَمُنواْ وََهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ِْۚ َوأ ۡعَظُم َدرََجًة ِعنَد ٱَّلله

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
بِأ

 ٢٠ ُهُم ٱلَۡفآئُِزونَ 
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21. Nagbabalita ng nakagagalak sa kanila ang Panginoon 

nila hinggil sa isang awa mula sa Kanya, isang pagkalugod, 

at mga harding may ukol sa kanila sa mga iyon na isang 

kaginhawahang mamamalagi, 

هُهۡم فِيَها   َٰٖت ل َٰٖن وََجنه ِۡنُه َورِۡضَو ُرُهۡم َربُُّهم بَِرۡحمَةٖ م  ِ يُبَش 
قِيمٌ   ٢١ نَعِيم  مُّ

22. bilang mga mananatili sa mga iyon magpakailanman. 

Tunay na si Allāh, sa ganang Kanya, ay may isang pabuyang 

sukdulan. 

ۡجٌر َعِظيم  
َ
ۥٓ أ َ ِعنَدهُ بًَداْۚ إِنه ٱَّلله

َ
 ٢٢ َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

23. O mga sumampalataya, huwag kayong gumawa sa mga 

magulang ninyo at mga kapatid ninyo bilang mga katangkilik 

kung napaibig sila sa kawalang-pananampalataya higit sa 

pananampalataya. Ang sinumang tumangkilik sa kanila 

kabilang sa inyo, ang mga iyon ay ang mga tagalabag sa 

katarungan. 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذٓواْ َءابَآَءُكۡم   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡولَِيآَء إِِن ٱۡسَتَحبُّواْ ٱلُۡكۡفَر عَلَى ٱلِۡإيَمَِٰنِۚ  َوِإخۡ 
َ
َٰنَُكۡم أ َو

َٰلُِمونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه
ُ
ِنُكۡم فَأ هُهم م   ٢٣ َوَمن َيَتَول

24. Sabihin mo: "Kung ang mga magulang ninyo, ang mga 

kapatid ninyo, ang mga asawa ninyo, ang angkan ninyo, ang 

ilang yamang nakamtan ninyo, ang isang pangangalakal na 

kinatatakutan ninyo ang pagtumal nito, at ang ilang tirahang 

kinalulugdan ninyo ay higit na kaibig-ibig sa inyo kaysa kay 

Allāh, sa Sugo Niya, at sa isang pakikibaka ayon sa landas 

Niya, mag-abang kayo hanggang sa magparating si Allāh ng 

utos Niya.” Si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa mga taong 

suwail. 

َٰنُُكۡم   ۡبَنآؤُُكۡم َوِإۡخَو
َ
قُۡل إِن َكاَن َءابَآؤُُكۡم َوأ

ٌَٰل ٱۡقتََرۡفُتُموَها   ۡمَو
َ
ۡزَوَُٰجُكۡم وََعِشيَرتُُكۡم َوأ

َ
َوأ

َحبه  َوتَِجََٰرة  َتخَۡشۡوَن َكَساَدَها وَ 
َ
َمَسَِٰكُن تَۡرَضۡوَنَهآ أ

ِ َورَُسولِهِۦ وَِجَهادٖ فِي َسبِيلِهِۦ   َِن ٱَّلله إِلَۡيُكم م 
ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم   ۡمرِهۗۦُِ َوٱَّلله

َ
ُ بِأ تَِي ٱَّلله

ۡ
َفتََربهُصواْ َحتهيَٰ يَأ

 ٢٤ ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

25. Talaga ngang nag-adya sa inyo si Allāh sa maraming 

larangan ng labanan, at sa araw ng [labanan sa] Ḥunayn 

noong nagpahanga sa inyo ang dami ninyo ngunit hindi 

nagdulot sa inyo ng anuman at sumikip sa inyo ang lupa 

gayong malawak ito, pagkatapos lumisan kayo na mga 

tumatalikod. 

ُ فِي مَ  َواِطَن َكثِيَرةٖ َويَۡوَم ُحَنيٍۡن إِۡذ  لََقۡد نََصَرُكُم ٱَّلله
ا   ۡعَجَبۡتُكۡم َكثَۡرتُُكۡم فَلَۡم ُتۡغِن َعنُكۡم َشۡيـ ٗ

َ
أ

هۡيُتم   ۡرُض بَِما رَُحَبۡت ُثمه َول
َ
وََضاقَۡت َعلَۡيُكُم ٱلۡأ

ۡدبِرِينَ   ٢٥ مُّ

26. Pagkatapos nagpababa si Allāh ng kapanatagan Niya sa 

Sugo Niya at sa mga mananampalataya, nagpababa Siya ng 

mga kawal na hindi ninyo nakita, at nagparusa Siya sa mga 

tumangging sumampalataya. Iyon ay ang ganti sa mga 

tagatangging sumampalataya. 

ُ َسِكينََتُهۥ عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ وَعَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن   نَزَل ٱَّلله
َ
ُثمه أ
نزَ 

َ
َٰلَِك  َوأ ْْۚ َوَذ هِذيَن َكَفُروا َب ٱل هۡم تََرۡوَها وََعذه َل ُجُنوٗدا ل

َٰفِرِينَ   ٢٦ َجَزآُء ٱلَۡك

27. Pagkatapos tumatanggap ng pagbabalik-loob si Allāh 

nang matapos niyon sa sinumang niloloob Niya. Si Allāh ay 

Mapagpatawad, Maawain. 

ُ مِ  ُ  ُثمه َيُتوُب ٱَّلله ُۗ َوٱَّلله َٰلَِك عَلَىَٰ َمن يََشآُء نُۢ َبۡعِد َذ
 ٢٧ َغُفور  رهِحيم  
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28. O mga sumampalataya, ang mga tagapagtambal ay 

salaula lamang kaya huwag silang lumapit sa Masjid na 

Pinakababanal matapos ng taon nilang ito. Kung nangamba 

kayo sa isang paghihikahos ay magpapayaman sa inyo si 

Allāh mula sa kabutihang-loob Niya kung niloob Niya. Tunay 

na si Allāh ay Maalam, Marunong. 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنهَما ٱلُۡمۡشِرُكوَن َنجَس  فَلَا   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َهََٰذاْۚ َوِإۡن ِخۡفُتۡم  َيۡقَربُواْ ٱلَۡمۡسِجَد ٱلۡحََراَم َبۡعَد عَاِمِهۡم 
ْۚ إِنه   ۦٓ إِن َشآَء ُ ِمن فَۡضلِهِ َعۡيلَٗة فََسۡوَف ُيۡغنِيُكُم ٱَّلله

َ َعلِيٌم َحِكيم    ٢٨ ٱَّلله

29. Makipaglaban kayo sa mga hindi sumasampalataya kay 

Allāh ni sa Huling Araw, hindi nagbabawal sa ipinagbawal ni 

Allāh at ng Sugo Niya, at hindi nagrerelihiyon ng Relihiyon ng 

katotohanan, kabilang sa mga binigyan ng kasulatan 

hanggang sa magbigay sila ng jizyah nang kusang-loob 

habang sila ay mga nanliliit. 

ِ َولَا بِٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ وَ  هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله َٰتِلُواْ ٱل لَا  َق
ُ َورَُسولُُهۥ َولَا يَِديُنوَن دِيَن   ُِموَن َما َحرهَم ٱَّلله ُيحَر 

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب َحتهيَٰ ُيۡعُطواْ ٱلِۡجۡزيََة  
ُ
هِذيَن أ ِ ِمَن ٱل ٱلۡحَق 

 ٢٩ َعن يَٖد وَُهۡم َصَٰغُِرونَ 

30. Nagsabi ang mga Hudyo: "Si Ezra ay anak ni Allāh,” at 

nagsabi ang mga Kristiyano: "Ang Kristo ay anak ni Allāh.” 

Iyon ay ang sabi nila sa pamamagitan ng mga bibig nila. 

Pumaparis sila sa sabi ng mga tumangging sumampalataya 

bago pa niyan. Pumaslang sa kanila si Allāh! Paanong 

nalilinlang sila? 

ِ َوَقالَِت ٱلنهَصََٰرى   َوَقالَِت ٱلَۡيُهوُد ُعَزۡيٌر ٱۡبنُ  ٱَّلله
َٰهِِهۡمۖۡ يَُضَِٰهـ ُوَن   فَۡو

َ
َٰلَِك قَۡولُُهم بِأ ِۖۡ َذ ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن ٱَّلله

هيَٰ   ن
َ
ۖۡ أ ُ ََٰتلَُهُم ٱَّلله ْۚ َق هِذيَن َكَفُرواْ ِمن َقۡبُل قَۡوَل ٱل

 ٣٠ يُۡؤَفُكونَ 

31. Gumawa sila sa mga pantas nila at mga monghe nila 

bilang mga panginoon bukod pa kay Allāh at pati na sa Kristo 

na anak ni Maria samantalang walang ipinag-utos sa kanila 

kundi sumamba sila sa nag-iisang Diyos – walang Diyos 

kundi Siya. Kaluwalhatian sa Kanya kaysa sa mga 

itinatambal nila! 

ۡحَبارَُهۡم وَ 
َ
خَُذٓواْ أ ِ  ٱته ِن ُدوِن ٱَّلله ۡربَاٗبا م 

َ
رُۡهَبََٰنُهۡم أ

َٰٗها  ها لَِيۡعُبُدٓواْ إَِل ِمُرٓواْ إِل
ُ
َوٱلَۡمِسيَح ٱۡبَن َمۡريََم َوَمآ أ

ا يُۡشِرُكونَ  ها ُهَوْۚ ُسۡبَحََٰنُهۥ َعمه ََٰه إِل هٓا إَِل  ٣١ َوَِٰحٗداۖۡ ل

32. Nagnanais sila na mag-apula sa liwanag ni Allāh sa 

pamamagitan ng mga bibig nila samantalang tumatanggi si 

Allāh maliban na magpalubos Siya sa liwanag Niya, kahit pa 

nasuklam ang mga tagatangging sumampalataya. 

هٓا   ُ إِل بَي ٱَّلله
ۡ
َٰهِِهۡم َويَأ فَۡو

َ
ِ بِأ ن ُيۡطفِـ ُواْ نُوَر ٱَّلله

َ
يُرِيُدوَن أ

ن يُتِمه نُوَرُه 
َ
َٰفُِرونَ أ  ٣٢ ۥ َولَۡو َكرِهَ ٱلَۡك

33. Siya ay ang nagsugo sa Sugo Niya kalakip ng patnubay 

at relihiyon ng katotohanan upang magpangibabaw Siya rito 

sa relihiyon sa kabuuan nito, kahit pa nasuklam ang mga 

tagapagtambal. 

ۡرَسَل 
َ
هِذٓي أ ِ لُِيۡظِهَرُهۥ  ُهَو ٱل رَُسولَُهۥ بِٱلُۡهَدىَٰ َوِديِن ٱلۡحَق 

ِيِن ُكل ِهِۦ َولَۡو َكرَِه ٱلُۡمۡشِرُكونَ   ٣٣ عَلَى ٱلد 
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34. O mga sumampalataya, tunay na marami sa mga pantas 

at mga monghe ay talagang kumakain ng mga yaman ng 

mga tao ayon sa kabulaanan at sumasagabal sa landas ni 

Allāh. Ang mga nag-iimbak ng ginto at pilak at hindi 

gumugugol sa mga ito ayon sa landas ni Allāh ay magbalita 

ka sa kanila hinggil sa isang pagdurusang masakit. 

ۡحَبارِ  
َ
َِن ٱلۡأ هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنه َكثِيٗرا م  َها ٱل يُّ

َ
أ ۞َيَٰٓ
وَن  َوٱلرُّهۡ  اِس بِٱلَۡبَِٰطِل َويَُصدُّ ََٰل ٱلنه ۡمَو

َ
ُكلُوَن أ

ۡ
َباِن لََيأ

َة   َهَب َوٱلۡفِضه هِذيَن يَۡكنُِزوَن ٱلذه ُِۗ َوٱل َعن َسبِيِل ٱَّلله
لِيمٖ 

َ
ۡرُهم بَِعَذاٍب أ ِ ِ فَبَش   ٣٤ َولَا يُنفُِقوَنَها فِي َسبِيِل ٱَّلله

35. Sa araw na papainitan ang mga ito sa apoy ng Impiyerno 

at heheruhan sa pamamagitan ng mga ito ang mga noo nila, 

ang mga tagiliran nila, at ang mga likod nila [ay sasabihin]: 

"Ito ang inimbak ninyo para sa mga sarili ninyo, kaya lasapin 

ninyo ang dati ninyong iniimbak!” 

نَارِ َجَهنهَم َفُتۡكَوىَٰ بَِها ِجَباُهُهۡم   يَۡوَم ُيحَۡميَٰ َعلَۡيَها فِي
نُفِسُكۡم  

َ
وَُجُنوبُُهۡم َوُظُهورُُهۡمۖۡ َهََٰذا َما َكنَۡزُتۡم لِأ

 ٣٥ فَُذوقُواْ َما ُكنُتۡم تَۡكنُِزونَ 

36. Tunay na ang bilang ng mga buwan sa ganang kay Allāh 

ay labindalawang buwan sa talaan ni Allāh sa araw na nilikha 

Niya ang mga langit at lupa; kabilang sa mga ito ay apat na 

pinakababanal. Iyon ay ang relihiyong matuwid, kaya huwag 

kayong lumabag sa katarungan sa mga [buwang] ito sa mga 

sarili ninyo. Makipaglaban kayo sa mga tagapagtambal nang 

lahatan gaya ng pakikipaglaban nila sa inyo nang lahatan. 

Alamin ninyo na si Allāh ay kasama sa mga tagapangilag 

magkasala. 

ِ ٱۡثَنا َعَشَر َشۡهٗرا فِي كَِتَِٰب   ُهورِ ِعنَد ٱَّلله ةَ ٱلشُّ إِنه ِعده
ۡربََعٌة ُحرُ 

َ
ۡرَض ِمۡنَهآ أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ يَۡوَم َخلََق ٱلسه ْۚ  ٱَّلله م 

نُفَسُكۡمْۚ  
َ
يُن ٱلَۡقي ُِمْۚ فَلَا َتۡظلُِمواْ فِيِهنه أ ِ َٰلَِك ٱلد  َذ

  ْۚ َٰتِلُواْ ٱلُۡمۡشِركِيَن َكآفهٗة َكَما يَُقَٰتِلُونَُكۡم َكآفهٗة َوَق
َ َمَع ٱلُۡمتهقِينَ  نه ٱَّلله

َ
 ٣٦ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

37. Ang pag-aantala [sa pagbabawal sa buwang 

pinakababanal] ay isang karagdagan sa kawalang-

pananampalataya. Pinaliligaw dahil dito ang mga tumangging 

sumampalataya. Nagpapahintulot sila nito sa isang taon at 

nagbabawal sila nito sa [ibang] taon upang magtugma sila ng 

bilang ng ipinagbawal ni Allāh kaya nagpapahintulot sila ng 

ipinagbawal ni Allāh. Ipinaakit para sa kanila ang kasagwaan 

ng mga gawain nila. Si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa mga 

taong tagatangging sumampalataya. 

هِذيَن   إِنهَما ٱلنهِسٓيُء زِيَاَدة  فِي ٱلُۡكۡفرِِۖ يَُضلُّ بِهِ ٱل
ُِمونَُهۥ عَاٗما ل ُِيَواِطـ ُواْ  َكَفُرواْ ُيحِلُّونَ  ُهۥ عَاٗما َويَُحر 

ْۚ ُزي َِن لَُهۡم ُسوُٓء   ُ ُ َفُيِحلُّواْ َما َحرهَم ٱَّلله ةَ َما َحرهَم ٱَّلله ِعده
َٰفِرِينَ  ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡك ۡعَمَٰلِِهۡمُۗ َوٱَّلله

َ
 ٣٧ أ

38. O mga sumampalataya, ano ang mayroon sa inyo na 

kapag sinabi sa inyo na humayo kayo ayon sa landas ni Allāh 

ay nagpabigat kayo sa pagkapit sa lupa? Nalugod ba kayo sa 

buhay na pangmundo sa halip ng Kabilang-buhay? Ngunit 

ano ang natatamasa sa buhay na pangmundo kapalit sa 

Kabilang-buhay kundi kaunti. 

هِذيَن َءاَمُنواْ َما لَُكۡم إَِذا قِيَل لَُكُم ٱنفُِرواْ  َيَٰٓ  َها ٱل يُّ
َ
أ

ةِ   رَِضيُتم بِٱلۡحََيوَٰ
َ
ۡرِضِۚ أ

َ
ِ ٱثهاقَلُۡتۡم إِلَي ٱلۡأ فِي َسبِيِل ٱَّلله

ۡنَيا فِي ٱٓأۡلِخَرةِ   ةِ ٱلدُّ ۡنَيا ِمَن ٱٓأۡلِخَرةِِۚ َفَما َمَتَُٰع ٱلۡحََيوَٰ ٱلدُّ
ها قَلِيٌل   ٣٨ إِل
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39. Kung hindi kayo hahayo ay magpaparusa Siya sa inyo ng 

isang pagdurusang masakit, magpapalit Siya [sa inyo] ng 

mga taong iba sa inyo, at hindi kayo makapipinsala sa Kanya 

ng anuman. Si Allāh sa bawat bagay ay May-kakayahan. 

بُۡكۡم عَ  ِ ها تَنفُِرواْ ُيَعذ  لِيٗما َويَۡستَۡبِدۡل قَۡوًما  إِل
َ
َذابًا أ

ِ َشۡيٖء  
ُ عَلَىَٰ ُكل  ُۗ َوٱَّلله ا وهُ َشۡيـ ٗ َغيَۡرُكۡم َولَا تَُضرُّ

 ٣٩ قَِديرٌ 

40. Kung hindi kayo mag-aadya sa kanya, nag-adya na sa 

kanya si Allāh noong nagpalisan sa kanya ang mga 

tumangging sumampalataya bilang ikalawa sa dalawa noong 

silang dalawa ay nasa yungib noong nagsasabi siya sa 

kasamahan niya: "Huwag kang malungkot; tunay na si Allāh 

ay kasama sa atin.” Kaya nagpababa si Allāh ng katiwasayan 

Niya rito, nag-alalay Siya rito ng mga kawal na hindi ninyo 

nakita, at gumawa Siya sa salita ng mga tumangging 

sumampalataya bilang ang pinakamababa samantalang ang 

salita ni Allāh ay ang pinakamataas. Si Allāh ay 

Makapangyarihan, Marunong. 

هِذيَن َكَفُرواْ   ۡخرََجُه ٱل
َ
ُ إِۡذ أ ها تَنُصُروهُ َفَقۡد نََصَرهُ ٱَّلله إِل

ثَانَِي ٱثۡنَيِۡن إِۡذ ُهَما فِي ٱلَۡغارِ إِۡذ َيُقوُل لَِصَِٰحبِهِۦ لَا  
ُ َسِكينََتُهۥ َعلَۡيهِ   نَزَل ٱَّلله

َ
َ َمَعَناۖۡ فَأ َتحَۡزۡن إِنه ٱَّلله

هِذيَن َكَفُرواْ   هۡم تََروَۡها وََجَعَل َكلَِمَة ٱل يهَدهُۥ ِبجُُنوٖد ل
َ
َوأ

ِ ِهىَ  ِۗ وََكلَِمُة ٱَّلله ۡفلَىَٰ ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ ٱلسُّ ُۗ َوٱَّلله  ٤٠  ٱلُۡعلَۡيا

41. Humayo kayo nang magagaan at mabibigat at makibaka 

kayo sa pamamagitan ng mga yaman ninyo at mga sarili 

ninyo ayon sa landas ni Allāh. Iyon ay mabuti para sa inyo 

kung kayo ay nakaaalam. 

َٰلُِكۡم  ٱنفُِرواْ ِخَفاٗفا وَ  ۡمَو
َ
ثَِقالٗا َوَجَِٰهُدواْ بِأ

َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم إِن   ِْۚ َذ نُفِسُكۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
َوأ

 ٤١ ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

42. Kung sakaling ito ay naging isang mahihitang malapit o 

isang paglalakbay na katamtaman, talaga sanang sumunod 

sila sa iyo, subalit lumayo para sa kanila ang agwat. 

Manunumpa sila kay Allāh: "Kung sakaling nakaya namin ay 

talaga sanang lumisan kami kasama sa inyo,” habang 

nagpapahamak sila ng mga sarili nila. Si Allāh ay nakaaalam 

na tunay na sila ay talagang mga sinungaling. 

هٱتهَبُعوَك َوَلَِٰكنُۢ   لَوۡ  َكاَن َعرَٗضا قَرِيٗبا وََسَفٗرا قَاِصٗدا ل
ِ لَوِ ٱۡسَتَطۡعَنا   ْۚ وََسَيۡحلُِفوَن بِٱَّلله ُة قه َبُعَدۡت َعلَۡيِهُم ٱلشُّ
ُ َيۡعلَُم إِنهُهۡم   نُفَسُهۡم َوٱَّلله

َ
لَخَرَۡجَنا َمَعُكۡم ُيۡهلُِكوَن أ

َِٰذبُونَ   ٤٢ لََك

43. Magpaumanhin si Allāh sa iyo; bakit ka nagpahintulot sa 

kanila [na manatili]? [Sana ay] hanggang sa luminaw sa iyo 

ang mga nagtotoo at nalaman mo ang mga sinungaling. 

هِذيَن   ذِنَت لَُهۡم َحتهيَٰ يَتََبيهَن لََك ٱل
َ
ُ َعنَك لَِم أ َعَفا ٱَّلله

َِٰذبِينَ َصَدقُواْ َوتَ   ٤٣ ۡعلََم ٱلَۡك

44. Hindi nagpapaalam sa iyo ang mga sumasampalataya 

kay Allāh at sa Huling Araw na makibaka sila sa 

pamamagitan ng mga yaman nila at mga sarili nila. Si Allāh 

ay Maalam sa mga tagapangilag sa pagkakasala. 

هذِ  ن  لَا يَۡسَتـ ِۡذنَُك ٱل
َ
ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ أ يَن يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله
ُۢ بِٱلُۡمتهقِينَ  ُ َعلِيُم نُفِسِهۡمُۗ َوٱَّلله

َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
 ٤٤ يَُجَِٰهُدواْ بِأ

45. Nagpapaalam lamang sa iyo ang mga hindi 

sumasampalataya kay Allāh at sa Huling Araw at nag-

aalinlangan ang mga puso nila kaya sila dahil sa pag-

aalinlangan nila ay nag-aatubili. 

ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ   هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله إِنهَما يَۡسَتـ ِۡذنَُك ٱل
ُدونَ   ٤٥ َوٱۡرتَابَۡت قُلُوبُُهۡم َفُهۡم فِي َرۡيبِِهۡم َيتََرده
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46. Kung sakaling nagnais sila ng pagsugod ay talaga 

sanang naghanda sila para roon ng isang paghahanda, 

subalit nasuklam si Allāh sa pagkapadala sa kanila kaya 

nagpatamlay Siya sa kanila at sinabi: "Umupo kayo kasama 

sa mga nakaupo.” 

َعدُّ 
َ
َراُدواْ ٱلۡخُُروَج لَأ

َ
ٗة َوَلَِٰكن َكرِهَ  ۞َولَۡو أ واْ لَُهۥ ُعده

ُ ٱۢنبَِعاَثُهۡم َفَثبهَطُهۡم َوقِيَل ٱۡقُعُدواْ َمَع   ٱَّلله
 ٤٦ ٱلَۡقَٰعِِدينَ 

47. Kung sakaling sumugod sila kasabay sa inyo ay hindi 

sana sila nakadagdag sa inyo kundi ng isang paninira at 

talaga sanang kumaripas sila [sa paninirang-puri] sa gitna 

ninyo, na naghahangad sa inyo ng sigalot at sa piling inyo ay 

may mga palakinig para sa kanila. Si Allāh ay Maalam sa 

mga tagalabag sa katarungan. 

ۡوَضُعواْ  
َ
ها َخَبالٗا َولَأ ا َزاُدوُكۡم إِل لَۡو َخرَُجواْ فِيُكم مه

َُٰعوَن لَُهۡمُۗ  ِخَلَٰلَكُ  ۡم َيۡبُغونَُكُم ٱلۡفِۡتَنَة َوفِيُكۡم َسمه
َٰلِِمينَ  ُۢ بِٱلظه ُ َعلِيُم  ٤٧ َوٱَّلله

48. Talaga ngang naghangad sila ng sigalot bago pa niyan. 

Bumulabog sila sa iyo sa mga usapin hanggang sa dumating 

ang katotohanan at lumitaw ang utos ni Allāh samantalang 

sila ay mga nasusuklam. 

ُموَر َحتهيَٰ  
ُ
لََقِد ٱۡبَتَغُواْ ٱلۡفِۡتَنَة ِمن َقۡبُل َوقَلهُبواْ لََك ٱلۡأ

ِ وَُهۡم َكَٰرُِهونَ  ۡمُر ٱَّلله
َ
 ٤٨ َجآَء ٱلۡحَقُّ َوَظَهَر أ

49. Mayroon sa kanila na nagsasabi: "Magpahintulot ka sa 

akin [na magpaiwan] at huwag kang sumubok sa akin.” 

Kaingat, sa pagsubok ay bumagsak sila. Tunay na ang 

Impiyerno ay talagang sasaklaw sa mga tagatangging 

sumampalataya. 

لَا فِي ٱلۡفِۡتَنةِ  
َ
ِٓيِۚ أ ن َيُقوُل ٱئَۡذن ل ِي َولَا َتۡفتِن  َوِمۡنُهم مه

 َ ُْۗ َوِإنه َجَهنهَم ل َٰفِرِينَ َسَقُطوا  ٤٩ ُمِحيَطُۢة بِٱلَۡك

50. Kung may tatama sa iyo na isang maganda ay 

magpapasama ng loob nila ito. Kung may tatama sa iyo na 

isang kapahamakan ay magsasabi sila: "Gumawa na kami ng 

pag-iingat namin bago pa niyan," at tatalikod sila habang sila 

ay masaya. 

إِن تُِصۡبَك َحَسَنة  تَُسۡؤُهۡمۖۡ َوِإن تُِصۡبَك ُمِصيَبة   
هواْ وهُهۡم   ۡمَرنَا ِمن َقۡبُل َويََتَول

َ
َخۡذنَآ أ

َ
َيُقولُواْ قَۡد أ

 ٥٠ فَرُِحونَ 

51. Sabihin mo: "Walang tatama sa amin kundi ang itinakda 

ni Allāh para sa amin. Siya ay ang Tagatangkilik namin. Kay 

Allāh ay manalig ang mga mananampalataya.” 

ََٰناْۚ وَعَلَى   ُ لََنا ُهَو َمۡولَى ها َما َكَتَب ٱَّلله قُل لهن يُِصيبََنآ إِل
ِ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ   ٥١ ٱَّلله

52. Sabihin mo: "Nag-aabang kaya kayo sa amin maliban pa 

ng isa sa dalawang pinakamaganda samantalang kami ay 

nag-aabang sa inyo na magpatama sa inyo si Allāh ng isang 

pagdurusa mula sa ganang Kanya o sa pamamagitan ng 

mga kamay namin. Kaya mag-abang kayo; tunay na kami ay 

kasama sa inyo na mga nag-aabang." 

هٓا إِۡحَدى ٱلۡحُۡسنََييِۡنِۖ َوَنحُۡن  قُۡل َهۡل تَرَ  بهُصوَن بَِنآ إِل
ۦٓ   ِ ِۡن ِعنِده ُ بَِعَذاٖب م  ن يُِصيَبُكُم ٱَّلله

َ
َنتََربهُص بُِكۡم أ

تََرب ُِصونَ  يِۡديَناۖۡ َفتََربهُصٓواْ إِنها َمَعُكم مُّ
َ
ۡو بِأ

َ
 ٥٢ أ

53. Sabihin mo: "Gumugol kayo nang kusang-loob o 

napipilitan; hindi ito tatanggapin mula sa inyo. Tunay na kayo 

ay laging mga taong suwail.” 

ۡو َكۡرٗها لهن ُيَتَقبهَل ِمنُكۡم إِنهُكۡم  
َ
نفُِقواْ َطوۡعًا أ

َ
قُۡل أ

َِٰسقِينَ   ٥٣ ُكنُتۡم قَۡوٗما َف
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54. Walang pumigil sa kanila na tanggapin mula sa kanila 

ang mga gugol nila kundi dahil sila ay tumangging 

sumampalataya kay Allāh at sa Sugo Niya, hindi pumupunta 

sa dasal kundi habang sila ay mga tamad, at hindi 

gumugugol kundi habang sila ay mga nasusuklam. 

نه 
َ
هٓا أ ن ُتۡقَبَل ِمۡنُهۡم َنَفَقَُٰتُهۡم إِل

َ
ُهۡم َكَفُرواْ  َوَما َمَنَعُهۡم أ

ها وَُهۡم ُكَسالَيَٰ   َة إِل لَوَٰ تُوَن ٱلصه
ۡ
ِ َوبِرَُسولِهِۦ َولَا يَأ بِٱَّلله

ها وَُهۡم َكَٰرُِهونَ   ٥٤ َولَا يُنفُِقوَن إِل

55. Kaya huwag magpahanga sa iyo ang mga yaman nila ni 

ang mga anak nila. Nagnanais lamang si Allāh na 

pagdusahin sila sa pamamagitan ng mga ito sa buhay na 

pangmundo at pumanaw ang mga kaluluwa nila habang sila 

ay mga tagatangging sumampalataya. 

  ُ ۡوَلَُٰدُهۡمْۚ إِنهَما يُرِيُد ٱَّلله
َ
َٰلُُهۡم َولَٓا أ ۡمَو

َ
فَلَا ُتۡعِجۡبَك أ

ۡنَيا  ةِ ٱلدُّ َبُهم بَِها فِي ٱلۡحََيوَٰ ِ نُفُسُهۡم وَُهۡم  لُِيَعذ 
َ
َوتَزَۡهَق أ

 ٥٥ َكَٰفُِرونَ 

56. Nanunumpa sila kay Allāh na tunay na sila ay talagang 

kabilang sa inyo samantalang hindi sila kabilang sa inyo, 

subalit sila ay mga taong nahihintakutan. 

ِ إِنهُهۡم لَِمنُكۡم   ِنُكۡم  َويَۡحلُِفوَن بِٱَّلله َوَما ُهم م 
 ٥٦ َوَلَِٰكنهُهۡم قَوۡم  َيۡفَرقُونَ 

57. Kung sakaling nakatatagpo sila ng isang kalingaan o mga 

yungib o isang pinapasukan ay talaga sanang bumaling sila 

roon habang sila ay humahagibis. 

ۡو مُ 
َ
ۡو َمَغََٰرٍَٰت أ

َ
هۡواْ إِلَۡيهِ  لَۡو َيِجُدوَن َملَۡجـ ًا أ هَول َخلٗا ل ده

 ٥٧ وَُهۡم َيجَۡمُحونَ 

58. Kabilang sa kanila ang tumutuligsa sa iyo kaugnay sa 

mga kawanggawa; ngunit kung nabigyan sila mula sa mga ito 

ay malulugod sila, at kung hindi sila nabigyan mula sa mga 

ito, biglang sila ay naiinis. 

ۡعُطواْ ِمۡنَها  
ُ
َِٰت فَإِۡن أ َدَق ن يَلِۡمُزَك فِي ٱلصه َوِمۡنُهم مه

هۡم ُيۡعَطۡواْ ِمۡنَهآ إَِذا ُهۡم يَۡسَخُطونَ   ٥٨ رَُضواْ َوِإن ل

59. Kung sana sila ay nalugod sa ibinigay sa kanila ni Allāh at 

ng Sugo Niya at nagsabi: "Kasapatan sa amin si Allāh; 

magbibigay sa amin si Allāh mula sa kabutihang-loob Niya at 

ang Sugo Niya. Tunay na kami kay Allāh ay mga nagmimithi.” 

ُ َورَُسولُُهۥ َوَقالُواْ   َُٰهُم ٱَّلله نهُهۡم رَُضواْ َمآ َءاتَى
َ
َولَۡو أ

ُ ِمن فَۡضلِهِۦ َورَ  ُ َسُيۡؤتِيَنا ٱَّلله ۥٓ إِنهآ  َحۡسبَُنا ٱَّلله ُسولُُه
ِ َرَِٰغُبونَ   ٥٩ إِلَي ٱَّلله

60. Ang mga kawanggawa ay ukol lamang sa mga maralita, 

mga dukha, mga manggagawa sa mga ito, napalulubag-loob 

ang mga puso, sa pagpapalaya ng alipin at mga 

nagkakautang, ayon sa landas ni Allāh, at manlalakbay na 

kinapos – bilang tungkulin mula kay Allāh. Si Allāh ay 

Maalam, Marunong. 

َُٰت لِلُۡفَقَرآِء َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱلَۡعَِٰملِيَن  َدَق ۞إِنهَما ٱلصه
َِقاِب َوٱلَۡغَٰرِِميَن َوفِي   َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلهَفةِ قُلُوبُُهۡم َوفِي ٱلر 

بِ  ِ َوٱبِۡن ٱلسه ُ َعلِيٌم  َسبِيِل ٱَّلله ُِۗ َوٱَّلله َِن ٱَّلله يِلِۖ فَرِيَضٗة م 
 ٦٠ َحِكيم  
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61. Kabilang sa kanila ang mga nananakit sa Propeta at 

nagsasabi: "Siya ay isang tainga [na dumidinig].” Sabihin mo: 

"[Siya ay] isang tainga ng kabutihan para sa inyo, na 

sumasampalataya kay Allāh at naniniwala sa mga 

mananampalataya, at isang awa para sa mga 

sumampalataya kabilang sa inyo." Ang mga nananakit sa 

Sugo ni Allāh, ukol sa kanila ay isang pagdurusang masakit. 

ذُ 
ُ
ْۚ قُۡل أ ُذن 

ُ
ِبيه َويَُقولُوَن ُهَو أ هِذيَن يُۡؤُذوَن ٱلنه ُن  َوِمۡنُهُم ٱل

ِ َويُۡؤِمُن لِلُۡمۡؤِمنِيَن َوَرۡحمَة   َخيٖۡر لهُكۡم يُۡؤِمُن بِٱَّلله
ِ لَُهۡم   هِذيَن يُۡؤُذوَن رَُسوَل ٱَّلله هِذيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡمْۚ َوٱل ل ِل

لِيم  
َ
 ٦١ َعَذاٌب أ

62. Nanunumpa sila kay Allāh para sa inyo upang 

magpalugod sila sa inyo samantalang si Allāh at ang Sugo 

Niya ay higit na karapat-dapat na palugurin nila kung sila ay 

mga mananampalataya. 

َحقُّ  
َ
ۥٓ أ ُ َورَُسولُُه ِ لَُكۡم لِيُرُۡضوُكۡم َوٱَّلله َيحۡلُِفوَن بِٱَّلله

ن يُۡرُضوهُ إِن َكانُواْ ُمۡؤِمنِينَ 
َ
 ٦٢ أ

63. Hindi ba sila nakaalam na ang sinumang 

sumasalangsang kay Allāh at sa Sugo Niya ay ukol sa kanya 

ang Apoy ng Impiyerno bilang mananatili roon? Iyon ay ang 

kahihiyang sukdulan. 

نه لَُهۥ نَاَر  
َ
َ َورَُسولَُهۥ فَأ نهُهۥ َمن ُيحَادِدِ ٱَّلله

َ
لَۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َ
أ

 ِ َٰلَِك ٱلۡخِۡزُي ٱلَۡعِظيمُ َجَهنهَم َخَٰل  ٦٣ ٗدا فِيَهاْۚ َذ

64. Nangingilag ang mga mapagpaimbabaw na may ibaba sa 

kanila na isang kabanata na magbabalita sa kanila hinggil sa 

nasa mga puso nila. Sabihin mo: "Mangutya kayo; tunay na 

si Allāh ay magpapalabas sa pinangingilagan ninyo.” 

َل َعلَۡيِهۡم ُسوَرة  تُنَب ِئُُهم بَِما   ن ُتنَزه
َ
َيحَۡذُر ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن أ

ا   َ ُمخۡرِج  مه فِي قُلُوبِِهۡمْۚ قُِل ٱۡسَتۡهزُِءٓواْ إِنه ٱَّلله
 ٦٤ َتحَۡذُرونَ 

65. Talagang kung nagtanong ka sa kanila ay talagang 

magsasabi nga sila: "Dati kaming tumatalakay [sa 

kabulaanan] at naglalaro lamang.” Sabihin mo: "Kay Allāh, sa 

mga tanda Niya, at sa Sugo Niya ba dati kayong 

nangungutya? 

لَۡتُهۡم لََيُقولُنه إِنهَما ُكنها َنخُوُض َونَلَۡعُبْۚ قُۡل  
َ
َولَئِن َسأ

ِ َوَءاَيَٰتِهِۦ َورَُسولِهِۦ كُ  بِٱَّلله
َ
 ٦٥ نُتۡم تَۡسَتۡهزُِءونَ أ

66. Huwag kayong magdahi-dahilan; tumanggi na kayong 

sumampalataya matapos ng pananampalataya ninyo. Kung 

magpapaumanhin Kami sa isang pangkatin kabilang sa inyo, 

magpaparusa Kami sa isang pangkatin dahil sila dati ay mga 

salarin.” 

لَا َتۡعَتِذُرواْ قَۡد َكَفۡرتُم َبۡعَد إِيَمَٰنُِكۡمْۚ إِن نهۡعُف  
نهُهۡم َكانُواْ  

َ
ۡب َطآئَِفَۢة بِأ ِ ِنُكۡم ُنَعذ  َعن َطآئَِفةٖ م 

 ٦٦ ُمجۡرِِمينَ 

67. Ang mga lalaking mapagpaimbabaw at ang mga babaing 

mapagpaimbabaw ay bahagi sila ng isa’t-isa. Nag-uutos sila 

ng nakasasama, sumasaway sila sa nakabubuti, at 

nagkukuyom sila ng mga kamay nila. Lumimot sila kay Allāh 

kaya lumimot Siya sila. Tunay na ang mga mapagpaimbabaw 

ay ang mga suwail. 

ِنُۢ َبۡعٖضِۚ  ُمُروَن  ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَُٰت َبۡعُضُهم م 
ۡ
يَأ

يِۡدَيُهۡمْۚ  
َ
بِٱلُۡمنَكرِ َويَۡنَهۡوَن َعِن ٱلَۡمۡعُروِف َويَۡقبُِضوَن أ

َ فَنَِسَيُهۡمْۚ إِنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ   ٦٧ نَُسواْ ٱَّلله
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68. Nangako si Allāh sa mga lalaking mapagpaimbabaw, 

mga babaing mapagpaimbabaw, at mga tagatangging 

sumampalataya ng Apoy ng Impiyerno bilang mga mananatili 

roon. Ito ay kasapatan sa kanila. Isinumpa sila ni Allāh. Ukol 

sa kanila ay isang pagdurusang mananatili. 

اَر نَاَر َجَهنهَم   ُ ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَِٰت َوٱلُۡكفه وََعَد ٱَّلله
ۖۡ َولَُهۡم َعَذاب    َخَٰلِِدينَ  ُ فِيَهاْۚ ِهَى َحۡسُبُهۡمْۚ َولََعَنُهُم ٱَّلله

قِيم    ٦٨ مُّ

69. [Kayo ay] gaya ng mga nauna pa sa inyo. Sila noon ay 

higit na matindi kaysa sa inyo sa lakas at higit na marami sa 

mga yaman at mga anak kaya nagtamasa sila ng bahagi nila 

saka nagtamasa kayo ng bahagi ninyo kung paanong 

nagtamasa ang mga nauna pa sa inyo ng bahagi nila. 

Ngumawa kayo ng gaya ng nginawa nila. Ang mga iyon ay 

nawalang-kabuluhan ang mga gawa nila sa Mundo at 

Kabilang-buhay. Ang mga iyon ay ang mga lugi. 

هِذي ۡكثََر  َكٱل
َ
َشده ِمنُكۡم قُوهٗة َوأ

َ
َن ِمن َقۡبلُِكۡم َكانُٓواْ أ

ۡوَلَٰٗدا فَٱۡسَتۡمَتُعواْ ِبخََلَٰقِِهۡم فَٱۡسَتۡمَتۡعُتم  
َ
َٰلٗا َوأ ۡمَو

َ
أ

َٰقِِهۡم   هِذيَن ِمن َقۡبلُِكم ِبخََل ِبخََلَٰقُِكۡم َكَما ٱۡسَتۡمَتَع ٱل
ْوَلَٰٓئَِك َحبِطَ 

ُ
ْْۚ أ هِذي َخاُضٓوا ۡعَمَٰلُُهۡم فِي  وَُخۡضُتۡم َكٱل

َ
ۡت أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
ُ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوأ  ٦٩ ٱلدُّ

70. Hindi ba pumunta sa kanila ang balita ng mga nauna pa 

sa kanila, kabilang sa mga tao ni Noe, [liping] `Ād, [liping] 

Thamūd, mga tao ni Abraham, at mga naninirahan sa 

Madyan at mga bayang itinaob? Nagdala sa kanila ang mga 

sugo nila ng mga patunay na malinaw kaya hindi nangyaring 

si Allāh ay ukol na lumabag sa katarungan sa kanila subalit 

sila noon sa mga sarili nila ay lumalabag sa katarungan. 

 ٱ 
ُ
تِِهۡم َنَبأ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم قَۡوِم نُوٖح وَعَادٖ َوَثُموَد  أ ل

َتۡتُهۡم  
َ
َِٰتِۚ أ ۡصَحَِٰب َمۡدَيَن َوٱلُۡمۡؤتَفَِك

َ
َوقَۡوِم إِبَۡرَٰهِيَم َوأ

ُ لَِيۡظلَِمُهۡم َوَلَِٰكن   رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰتِۖ َفَما َكاَن ٱَّلله
نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 

َ
 ٧٠ َكانُٓواْ أ

71. Ang mga lalaking mananampalataya at ang mga babaing 

mananampalataya ay mga katangkilik ng isa’t isa sa kanila. 

Nag-uutos sila ng nakabubuti, sumasaway sila sa 

nakasasama, nagpapanatili sila ng pagdarasal, nagbibigay 

sila ng zakāh, at tumatalima sila kay Allāh at sa Sugo Niya. 

Ang mga iyon ay kaaawaan sila ni Allāh. Tunay na si Allāh ay 

Makapangyarihan, Marunong. 

ۡولَِيآُء َبۡعٖضِۚ  
َ
َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت َبۡعُضُهۡم أ

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َويَۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َويُقِيُموَن  
ۡ
يَأ

َة َويُۡؤتُوَن ٱل لَوَٰ ۥْٓۚ  ٱلصه َ َورَُسولَُه َة َويُِطيُعوَن ٱَّلله َكوَٰ زه
َ َعزِيٌز َحِكيم   ُۗ إِنه ٱَّلله ُ ْوَلَٰٓئَِك َسيَۡرَحمُُهُم ٱَّلله

ُ
 ٧١ أ

72. Nangako si Allāh sa mga lalaking mananampalataya at 

mga babaing mananampalataya ng mga hardin na 

dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog bilang 

mga mananatili sa mga ito at ng mga tahanang kaaya-aya sa 

mga Hardin ng Eden. May isang pagkalugod mula kay Allāh 

na higit na malaki. Iyon ay ang pagkatamong sukdulan. 

َٰٖت َتجۡرِي ِمن   ُ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت َجنه وََعَد ٱَّلله
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها َوَمَسَِٰكَن َطي َِبٗة فِي  تَ 

َ
حۡتَِها ٱلۡأ

َٰلَِك ُهَو   ۡكبَُرْۚ َذ
َ
ِ أ َِن ٱَّلله َٰن  م  َِٰت َعۡدٖنِۚ َورِۡضَو َجنه

 ٧٢ ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ 

73. O Propeta, makibaka ka sa mga tagatangging 

sumampalataya at mga mapagpaimbabaw at magpakabagsik 

ka sa kanila. Ang kanlungan nila ay ang Impiyerno. Kay 

saklap ang kahahantungan! 

اَر َوٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱۡغلُۡظ   ِبيُّ َجَِٰهِد ٱلُۡكفه َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ  َوى
ۡ
 ٧٣ َعلَۡيِهۡمْۚ َوَمأ
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74. Nanunumpa sila kay Allāh na hindi sila nagsabi 

samantalang talaga ngang nagsabi sila ng salita ng 

kawalang-pananampalataya. Tumanggi silang 

sumampalataya matapos ng pagyakap nila sa Islām at 

naghangad sila ng hindi nila natamo. Wala silang 

ipinaghinanakit maliban na nagpayaman sa kanila si Allāh at 

ang Sugo Niya mula sa kabutihang-loob Niya. Kaya kung 

magbabalik-loob sila, ito ay magiging mabuti para sa kanila; 

at kung tatalikod sila, pagdurusahin sila ni Allāh ng isang 

pagdurusang masakit sa Mundo at Kabilang-buhay. Walang 

ukol sa kanila sa lupa na anumang katangkilik ni mapag-

adya. 

ِ َما قَالُواْ َولََقۡد قَالُواْ َكلَِمَة ٱلُۡكۡفرِ   َيحۡلُِفوَن بِٱَّلله
ْْۚ َوَما َنَقُمٓواْ   واْ بَِما لَۡم َيَنالُوا َوَكَفُرواْ َبۡعَد إِۡسَلَِٰمِهۡم وََهمُّ

ُ َورَسُ  َُٰهُم ٱَّلله ۡغَنى
َ
ۡن أ

َ
هٓا أ ولُُهۥ ِمن فَۡضلِهۚۦِْ فَإِن َيُتوبُواْ  إِل

لِيٗما  
َ
ُ َعَذابًا أ ۡبُهُم ٱَّلله ِ هۡواْ ُيَعذ  هُهۡمۖۡ َوِإن َيَتَول يَُك َخيٗۡرا ل

ٖ َولَا   ۡرِض ِمن َولِي 
َ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۚ َوَما لَُهۡم فِي ٱلۡأ فِي ٱلدُّ

 ٧٤ نَِصيرٖ 

75. Kabilang sa kanila ang nakipagkasunduan kay Allāh, [na 

nagsabi:] "Talagang kung nagbigay Siya sa amin mula sa 

kabutihang-loob Niya ay talagang magkakawanggawa nga 

kami at talagang kami nga ay magiging kabilang sa mga 

maayos.” 

ََٰنا ِمن فَۡضلِهِۦ   َ لَئِۡن َءاتَى ََٰهَد ٱَّلله ۡن َع ۞َوِمۡنُهم مه
ده  َٰلِِحينَ لََنصه  ٧٥ َقنه َولََنُكوَننه ِمَن ٱلصه

76. Ngunit noong nagbigay Siya sa kanila mula sa 

kabutihang-loob Niya ay nagmaramot sila nito at tumalikod 

sila habang sila ay mga umaayaw. 

هواْ وهُهم ِن فَۡضلِهِۦ َبخِلُواْ بِهِۦ َوتََول َُٰهم م  آ َءاتَى   فَلَمه
ۡعرُِضونَ   ٧٦ مُّ

77. Kaya nagparesulta Siya sa kanila ng pagpapaimbabaw 

sa mga puso nila hanggang sa araw na makikipagkita sila sa 

Kanya dahil sumira sila kay Allāh sa ipinangako nila sa 

Kanya at dahil sila noon ay nagsisinungaling. 

ۡعَقَبُهۡم نَِفاقٗ 
َ
ا فِي قُلُوبِِهۡم إِلَيَٰ يَۡوِم يَلَۡقۡونَُهۥ بَِمآ  فَأ

َ َما وََعُدوُه َوبَِما َكانُواْ يَۡكِذبُونَ  ۡخلَُفواْ ٱَّلله
َ
 ٧٧ أ

78. Hindi ba sila nakaalam na si Allāh ay nakaaalam sa lihim 

nila at sarilinang pag-uusap nila at na si Allāh Palaalam sa 

mga lingid? 

 
َ
َ  أ نه ٱَّلله

َ
َُٰهۡم َوأ ُهۡم َوَنجَۡوى َ َيۡعلَُم ِسره نه ٱَّلله

َ
لَۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َُٰم ٱلُۡغُيوبِ   ٧٨ َعله

79. Ang mga tumutuligsa sa mga nagkukusang-loob kabilang 

sa mga mananampalataya kaugnay sa mga kawanggawa at 

mga walang natatagpuan maliban sa pinagpunyagian ng mga 

ito kaya nanunuya sila sa mga ito, manunuya si Allāh sa 

kanila at ukol sa kanila ay isang pagdurusang masakit. 

و ِِعيَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن فِي  هِذيَن يَلِۡمُزوَن ٱلُۡمطه ٱل
ها ُجۡهَدُهۡم فَيَ  هِذيَن لَا َيِجُدوَن إِل َِٰت َوٱل َدَق ۡسَخُروَن  ٱلصه

لِيمٌ 
َ
ُ ِمۡنُهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ  ٧٩ ِمۡنُهۡم َسِخَر ٱَّلله

80. Humingi ka ng tawad para sa kanila o huwag kang 

humingi ng tawad para sa kanila. Kung hihingi ka ng tawad 

para sa kanila nang pitumpung ulit ay hindi magpapatawad si 

Allāh para sa kanila. Iyon ay dahil sila ay tumangging 

sumampalataya kay Allāh at sa Sugo Niya. Si Allāh ay hindi 

nagpapatnubay sa mga taong suwail. 

ۡو لَا تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم إِن تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم  
َ
ٱۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم أ

ُ لَُهۡمْۚ  ٗة فَلَن َيۡغفَِر ٱَّلله نهُهۡم َكَفُرواْ   َسۡبعِيَن َمره
َ
َٰلَِك بِأ َذ

ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم ٱلَۡفَِٰسقِينَ  ِ َورَُسولِهِۗۦُ َوٱَّلله  ٨٠ بِٱَّلله
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81. Natuwa ang mga iniwanan sa pananatili nila sa pag-iwan 

ng Sugo ni Allāh at nasuklam sila na makibaka sa 

pamamagitan ng mga yaman nila at mga sarili nila ayon sa 

landas ni Allāh. Nagsabi sila: "Huwag kayong humayo sa 

init.” Sabihin mo: "Ang apoy ng Impiyerno ay higit na matindi 

sa init kung sakaling sila ay nakauunawa.” 

  ِ فَرَِح ٱلُۡمَخلهُفوَن بَِمۡقَعِدهِۡم ِخَلََٰف رَُسوِل ٱَّلله
ن يَُجَٰ 

َ
ِ  َوَكرُِهٓواْ أ نُفِسِهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله

َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
ِهُدواْ بِأ

هۡو   اْۚ ل َشدُّ َحر ٗ
َ
ُۗ قُۡل نَاُر َجَهنهَم أ ِ َوَقالُواْ لَا تَنفُِرواْ فِي ٱلۡحَر 

 ٨١ َكانُواْ َيۡفَقُهونَ 

82. Kaya magsitawa sila nang kaunti at magsiiyak sila nang 

marami bilang ganti sa dati nilang nakakamit. 
ُۢ بَِما كَانُواْ   فَلَۡيۡضَحُكواْ قَلِيلٗا َولَۡيۡبُكواْ َكثِيٗرا َجَزآَء

 ٨٢ يَۡكِسُبونَ 

83. Kaya kung nagpabalik sa iyo si Allāh sa isang pangkatin 

kabilang sa kanila at nagpaalam sila sa iyo para sa pagsugod 

ay sabihin mo: "Hindi kayo susugod kasama sa akin 

magpakailanman at hindi kayo makikipaglaban kasama sa 

akin sa isang kaaway. Tunay na kayo nalugod sa pananatili 

sa unang pagkakataon, kaya manatili kayo kasama sa mga 

naiiwan.” 

ِنُۡهۡم فَٱۡستَ  ُ إِلَيَٰ َطآئَِفةٖ م  ـ َۡذنُوَك  فَإِن رهَجَعَك ٱَّلله
بَٗدا َولَن تَُقَٰتِلُواْ َمِعَى  

َ
لِلُۡخُروِج َفُقل لهن َتخۡرُُجواْ َمِعَى أ

ةٖ فَٱۡقُعُدواْ َمَع   َل َمره وه
َ
اۖۡ إِنهُكۡم رَِضيُتم بِٱلُۡقُعوِد أ َعُدوًّ

 ٨٣ ٱلَۡخَٰلِفِينَ 

84. Huwag kang magdasal para sa isa kabilang sa kanila na 

namatay – kailanman – at huwag kang tumayo sa puntod 

niya. Tunay na sila ay tumangging sumampalataya kay Allāh 

at sa Sugo Niya at namatay samantalang sila ay mga suwail. 

بَٗدا َولَا َتُقۡم عَلَىَٰ  
َ
اَت أ ِۡنُهم مه َحٖد م 

َ
ِ عَلَىَٰٓ أ

َولَا تَُصل 
ۦٓۖۡ  ِ ِ َورَُسولِهِۦ َوَماتُواْ وَُهۡم  َقبۡرِه إِنهُهۡم َكَفُرواْ بِٱَّلله

َِٰسُقونَ   ٨٤ َف

85. Huwag magpahanga sa iyo ang mga yaman nila ni ang 

mga anak nila. Nagnanais lamang si Allāh na pagdusahin sila 

sa pamamagitan ng mga ito sa Mundo at pumanaw ang mga 

kaluluwa nila habang sila ay mga tagatangging 

sumampalataya. 

ن  
َ
ُ أ ۡوَلَُٰدُهۡمْۚ إِنهَما يُرِيُد ٱَّلله

َ
َٰلُُهۡم َوأ ۡمَو

َ
َولَا ُتۡعِجۡبَك أ

نُفُسُهۡم وَُهۡم  
َ
ۡنَيا َوتَزَۡهَق أ َبُهم بَِها فِي ٱلدُّ ِ ُيَعذ 

 ٨٥ َكَٰفُِرونَ 

86. Nang may pinababa na isang kabanata, na [nag-uutos:] 

"Sumampalataya kayo kay Allāh at makibaka kayo kasama 

sa Sugo Niya,” humingi ng pahintulot sa iyo ang mga may 

kaya kabilang sa kanila at nagsasabi sila: "Hayaan mo kami, 

kami ay magiging kasama sa mga nananatili.” 

ۡن َءامِ 
َ
نزِلَۡت ُسوَرٌة أ

ُ
ِ َوَجَِٰهُدواْ َمَع  َوِإَذآ أ ُنواْ بِٱَّلله

ۡوِل ِمۡنُهۡم َوَقالُواْ َذۡرنَا   ْولُواْ ٱلطه
ُ
رَُسولِهِ ٱۡسَتـ َۡذنََك أ

َع ٱلَۡقَٰعِِدينَ   ٨٦ نَُكن مه

87. Nalugod sila na sila ay maging kasama sa mga naiiwan. 

Nagpinid sa mga puso nila kaya sila ay hindi nakauunawa. 
ن يَُكونُواْ َمَع ٱلۡخََوالِِف َوُطبَِع عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم  رَضُ 

َ
واْ بِأ

 ٨٧ َفُهۡم لَا َيۡفَقُهونَ 
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88. Subalit ang Sugo at ang mga sumampalataya kasama sa 

kanya ay nakibaka sa pamamagitan ng mga yaman nila at 

mga sarili nila. Ang mga iyon ay ukol sa kanila ang mga 

mabuti at ang mga iyon ay ang mga magtatagumpay. 

َٰلِِهۡم   ۡمَو
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ َجََٰهُدواْ بِأ َلَِٰكِن ٱلرهُسوُل َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم ٱلۡخَۡيَرَُٰتۖۡ َوأ

ُ
نُفِسِهۡمْۚ َوأ

َ
َوأ

 ٨٨ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

89. Naghanda si Allāh para sa kanila ng mga hardin na 

dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog bilang 

mga mananatili sa mga ito. Iyon ang pagkatamong sukdulan. 

نَۡهَُٰر  
َ
َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ ُ لَُهۡم َجنه َعده ٱَّلله

َ
أ

َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز   ٨٩ ٱلَۡعِظيمُ َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ َذ

90. Dumating ang mga nagdadahilan kabilang sa mga 

Arabeng disyerto upang mapahintulutan sila at nanatili ang 

mga nagpasinungaling kay Allāh at sa Sugo Niya. Tatamaan 

ang mga tumangging sumampalataya kabilang sa kanila ng 

isang pagdurusang masakit. 

ۡعَراِب لُِيۡؤَذَن لَُهۡم َوَقَعَد  
َ
ُروَن ِمَن ٱلۡأ ِ وََجآَء ٱلُۡمَعذ 

هِذيَن َكَفُرواْ   ۚۥْ َسُيِصيُب ٱل َ َورَُسولَُه هِذيَن َكَذبُواْ ٱَّلله ٱل
لِيم  

َ
 ٩٠ ِمۡنُهۡم َعَذاٌب أ

91. Hindi pagkaasiwa sa mga mahina, ni sa mga may-sakit, 

ni sa mga hindi nakatatagpo ng igugugol nila kapag 

nagpakatapat sila kay Allāh at sa Sugo Niya. Wala sa mga 

tagagawa ng maganda na anumang daan [para masisi]. Si 

Allāh ay Mapagpatawad, Maawain. 

هذِ  َعَفآِء َولَا عَلَى ٱلَۡمۡرَضيَٰ َولَا عَلَى ٱل يَن  لهيَۡس عَلَى ٱلضُّ
ِ َورَُسولِهۚۦِْ   لَا َيِجُدوَن َما يُنفُِقوَن َحَرٌج إَِذا نََصُحواْ َّلِله

ُ َغُفور  رهِحيم    ٩١ َما عَلَى ٱلُۡمۡحِسنِيَن ِمن َسبِيٖلِۚ َوٱَّلله

92. Walang [maisisi] sa mga kapag pumunta sa iyo upang 

magpasakay ka sana sa kanila ay nagsabi ka: "Hindi ako 

nakatatagpo ng maipasasakay ko sa inyo.” Tumalikod sila 

habang ang mga mata nila ay nag-uumapaw sa luha dala ng 

pagkalungkot na hindi sila nakatatagpo ng maigugugol nila. 

ِجُد  
َ
تَۡوَك لَِتۡحِملَُهۡم قُلَۡت لَٓا أ

َ
هِذيَن إَِذا َمآ أ َولَا عَلَى ٱل

 
َ
ۡمِع  َمآ أ ۡعُينُُهۡم تَفِيُض ِمَن ٱلده

َ
أ هواْ وه ۡحمِلُُكۡم َعلَۡيهِ تََول
ها َيِجُدواْ َما يُنفُِقونَ  ل

َ
 ٩٢ َحَزنًا أ

93. Ang landas [para masisi] ay sa mga humingi ng pahintulot 

sa iyo [na magpaiwan] samantalang sila ay mga mayaman. 

Nalugod sila na sila ay maging kasama ng mga naiiwan. 

Nagpinid si Allāh sa mga puso nila kaya sila ay hindi 

nakauunawa. 

  ْۚ ۡغنَِيآُء
َ
هِذيَن يَۡسَتـ ِۡذنُونََك وَُهۡم أ بِيُل عَلَى ٱل ۞إِنهَما ٱلسه

ُ عَلَىَٰ   ن يَُكونُواْ َمَع ٱلۡخََوالِِف َوَطَبَع ٱَّلله
َ
رَُضواْ بِأ

 ٩٣ لَا َيۡعلَُمونَ  قُلُوبِِهۡم َفُهمۡ 

94. Nagdadahi-dahilan sila sa inyo kapag bumalik kayo sa 

kanila. Sabihin mo: "Huwag kayong magdahi-dahilan; hindi 

kami maniniwala sa inyo. Nagbalita na sa amin si Allāh ng 

mga ulat sa inyo. Makakikita si Allāh sa gawa ninyo at ang 

Sugo Niya, pagkatapos isasauli kayo sa Nakaaalam sa Lingid 

at Hayag saka magbabalita Siya sa inyo hinggil sa dati 

ninyong ginagawa." 

ها َتۡعَتِذُرواْ   َيۡعَتِذُروَن إِلَۡيُكۡم إَِذا رََجۡعُتۡم إِلَۡيِهۡمْۚ قُل ل
ُ ِمۡن  نَا ٱَّلله

َ
ۡخَبارُِكۡمْۚ وََسيََرى  لَن نُّۡؤِمَن لَُكۡم قَۡد َنبهأ

َ
أ

َٰلِِم ٱلَۡغۡيِب   ُ َعَملَُكۡم َورَُسولُُهۥ ُثمه تَُردُّوَن إِلَيَٰ َع ٱَّلله
َهََٰدةِ َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ   ٩٤ َوٱلشه



 

At-Tawbah 

 

197 

 

 التوبة

95. Manunumpa sila kay Allāh para sa inyo kapag umuwi 

kayo sa kanila upang umayaw kayo sa kanila kaya umayaw 

kayo sa kanila. Tunay na sila ay kasalaulaan. Ang kanlungan 

nila ay ang Impiyerno bilang ganti sa dati nilang nakakamit. 

ِ لَُكۡم إَِذا ٱنَقلَۡبُتۡم إِلَۡيِهۡم لُِتۡعرُِضواْ   َسَيۡحلُِفوَن بِٱَّلله
ۡعرُِضواْ َعۡنُهۡمۖۡ إِنهُهۡم رِجۡ 

َ
َُٰهۡم َجَهنهُم  َعۡنُهۡمۖۡ فَأ َوى

ۡ
ۖۡ َوَمأ س 

ُۢ بَِما َكانُواْ يَۡكِسُبونَ   ٩٥ َجَزآَء

96. Nanunumpa sila para sa inyo upang malugod kayo sa 

kanila. Ngunit kung malulugod kayo sa kanila, tunay na si 

Allāh ay hindi nalulugod sa mga taong suwail. 

لِتَرَۡضۡواْ َعۡنُهۡمۖۡ فَإِن تَۡرَضۡواْ َعۡنُهۡم فَإِنه  َيحۡلُِفوَن لَُكۡم 
َ لَا يَۡرَضيَٰ َعِن ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡفَِٰسقِينَ   ٩٦ ٱَّلله

97. Ang mga Arabeng disyerto ay higit na matindi sa 

kawalang-pananampalataya at sa pagpapaimbabaw at higit 

na nababagay na hindi makaalam sa mga hangganan na 

pinababa ni Allāh sa Sugo Niya. Si Allāh ay Maalam, 

Marunong. 

ها َيۡعلَُمواْ   ل
َ
ۡجَدُر أ

َ
َشدُّ ُكۡفٗرا َونَِفاٗقا َوأ

َ
ۡعَراُب أ

َ
ٱلۡأ

ُ َعلِيٌم   ُ عَلَىَٰ رَُسولِهِۗۦُ َوٱَّلله نَزَل ٱَّلله
َ
ُحُدوَد َمآ أ

 ٩٧ َحِكيم  

98. Kabilang sa mga Arabeng disyerto ang nagtuturing sa 

ginugugol nila bilang pagkakamulta at nag-aabang sa inyo ng 

mga pananalanta. Sumakanila ang pananalanta ng 

kasagwaan! Si Allāh ay Madinigin, Maalam. 

ۡعَراِب َمن َيتهِخُذ َما يُنفُِق َمۡغَرٗما َويَتََربهُص  
َ
َوِمَن ٱلۡأ

وَ  ُ َسِميٌع  بُِكُم ٱلده وِۡءِۗ َوٱَّلله ْۚ َعلَۡيِهۡم َدآئَِرُة ٱلسه آئَِر
 ٩٨ َعلِيم  

99. Kabilang sa mga Arabeng disyerto ang sumasampalataya 

kay Allāh at sa Kabilang-buhay at gumagawa sa ginugugol 

niya bilang mga pampalapit-loob sa ganang kay Allāh at 

[pagkamit ng] mga panalangin ng Sugo. Pansinin, tunay na 

ito ay pampalapit-loob para sa kanila. Magpapasok sa kanila 

si Allāh sa awa Niya. Tunay na si Allāh ay Mapagpatawad, 

Maawain. 

ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َويَتهِخُذ   ۡعَراِب َمن يُۡؤِمُن بِٱَّلله
َ
َوِمَن ٱلۡأ

لَٓا إِنهَها  َما يُنفُِق قُ 
َ
َِٰت ٱلرهُسوِلِۚ أ ِ وََصلََو ُرَبٍَٰت ِعنَد ٱَّلله

َ َغُفور    ۦْٓۚ إِنه ٱَّلله ُ فِي َرۡحمَتِهِ هُهۡمْۚ َسُيۡدِخلُُهُم ٱَّلله قُۡربَة  ل
 ٩٩ رهِحيم  

100. Ang mga nangungunang kauna-unahan kabilang sa 

mga lumikas at mga tagaadya at ang mga sumunod sa kanila 

ayon sa paggawa ng maganda ay nalugod si Allāh sa kanila 

at nalugod sila sa Kanya. Naghanda Siya para sa kanila ng 

mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga 

ilog bilang mga mananatili sa mga ito magpakailanman. Iyon 

ang pagkatamong sukdulan. 

نَصارِ  
َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَهَِٰجرِيَن َوٱلۡأ وه

َ
َٰبُِقوَن ٱلۡأ َوٱلسه

ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ   هِذيَن ٱتهَبُعوُهم بِإِۡحَسَٰٖن رهِضَي ٱَّلله َوٱل
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن  

َ
رِي َتحَۡتَها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ َعده لَُهۡم َجنه
َ
َعۡنُه َوأ

َٰلَِك ٱلَۡفۡوزُ  بَٗداْۚ َذ
َ
 ١٠٠  ٱلَۡعِظيمُ فِيَهآ أ

101. Kabilang sa nasa paligid ninyo kabilang sa mga 

Arabeng disyerto ay mga mapagpaimbabaw at kabilang sa 

mga naninirahan sa Madīnah. Namihasa sila sa 

pagpapaimbabaw. Hindi ka nakaaalam sa kanila; Kami ay 

nakaaalam sa kanila. Pagdurusahin Namin sila nang 

dalawang ulit, pagkatapos itutulak sila sa isang pagdurusang 

sukdulan. 

ۡهِل  
َ
ۡعَراِب ُمَنَٰفُِقوَنۖۡ َوِمۡن أ

َ
َِن ٱلۡأ ۡن َحۡولَُكم م  َوِممه

َِفاِق لَا َتۡعلَُمُهۡمۖۡ َنحُۡن َنۡعلَُمُهۡمْۚ   ٱلَۡمِديَنةِ َمَرُدواْ عَلَى ٱلن 
َتيِۡن ُثمه يَُردُّوَن إِلَيَٰ َعَذاٍب َعِظيمٖ  ره ُبُهم مه ِ  ١٠١ َسُنَعذ 
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102. May mga ibang umamin sa mga pagkakasala nila. 

Naghalo sila sa isang gawang maayos ng iba pang 

masagwa. Marahil si Allāh ay tatanggap ng pagbabalik-loob 

sa kanila. Tunay na si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain. 

َوَءاَخُروَن ٱۡعتََرفُواْ بُِذنُوبِِهۡم َخلَُطواْ َعَملٗا َصَٰلِٗحا  
  َ ن َيتُوَب َعلَۡيِهۡمْۚ إِنه ٱَّلله

َ
ُ أ َوَءاَخَر َسي ِئًا َعَسي ٱَّلله

 ١٠٢ َغُفور  رهِحيمٌ 

103. Kumuha ka mula sa mga yaman nila ng isang 

kawanggawang magdadalisay sa kanila at magpapalago sa 

kanila sa pamamagitan nito, at manalangin ka para sa kanila. 

Tunay na ang panalangin mo ay isang katiwasayan para sa 

kanila. Si Allāh ay Madinigin, Maalam. 

ِيِهم بَِها  ِرُُهۡم َوتَُزك  َٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُتَطه  ۡمَو
َ
ِ   ُخۡذ ِمۡن أ

وََصل 
ُ َسِميٌع   هُهۡمُۗ َوٱَّلله تََك َسَكن  ل َعلَۡيِهۡمۖۡ إِنه َصلَوَٰ

 ١٠٣ َعلِيمٌ 

104. Hindi ba sila nakaalam na si Allāh ay tumatanggap ng 

pagbabalik-loob buhat sa mga lingkod Niya at kumukuha sa 

mga kawanggawa, at na si Allāh ay ang Palatanggap sa 

pagbabalik-loob, ang Maawain? 

ۡوبََة َعۡن ِعَبادِهِۦ  َ ُهَو َيۡقَبُل ٱلته نه ٱَّلله
َ
لَۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َ
أ

وهاُب ٱلرهِحيمُ  َ ُهَو ٱلته نه ٱَّلله
َ
َِٰت َوأ َدَق ُخُذ ٱلصه

ۡ
 ١٠٤ َويَأ

105. Sabihin mo: "Gumawa kayo sapagkat makakikita si 

Allāh sa gawa ninyo, ang Sugo Niya, at ang mga 

mananampalataya. Ibabalik kayo sa Nakaaalam sa Lingid at 

Hayag saka magbabalita Siya sa inyo hinggil sa dati ninyong 

ginagawa." 

ُ َعَملَُكۡم َورَُسولُُهۥ   َوقُِل ٱۡعَملُواْ فََسيََرى ٱَّلله
َٰلِمِ  َهََٰدةِ  َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۖۡ وََستَُردُّوَن إِلَيَٰ َع  ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه
 ١٠٥ َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

106. May mga ibang inaantala para sa atas ni Allāh: 

magpaparusa Siya sa kanila o tatanggap Siya ng pagbabalik-

loob sa kanila. Si Allāh ay Maalam, Marunong. 

 
َ
ا َيُتوُب  َوَءاَخُروَن ُمرَۡجۡوَن لِأ ُبُهۡم َوِإمه ِ ا ُيَعذ  ِ إِمه ۡمرِ ٱَّلله

ُ َعلِيٌم َحِكيم    ١٠٦ َعلَۡيِهۡمُۗ َوٱَّلله

107. [May] mga gumawa sa isang masjid bilang pamiminsala, 

bilang kawalang-pananampalataya, bilang paghahati-hati sa 

pagitan ng mga mananampalataya, at bilang pagtatambang 

para sa sinumang nakidigma kay Allāh at sa Sugo Niya bago 

pa niyan. Talagang manunumpa nga sila: "Wala kaming 

ninais kundi ang pinakamaganda," samantalang si Allāh ay 

sumasaksi na tunay na sila ay talagang mga sinungaling. 

خَُذواْ َمۡسِجٗدا ِضَراٗرا َوُكۡفٗرا َوَتۡفرِيَقُۢا َبيَۡن  هِذيَن ٱته َوٱل
َ َورَُسولَُهۥ ِمن   ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوِإۡرَصاٗدا ل َِمۡن َحاَرَب ٱَّلله
ُ يَۡشَهُد   ها ٱلۡحُۡسَنيَِٰۖ َوٱَّلله َرۡدنَآ إِل

َ
ْۚ َولََيۡحلُِفنه إِۡن أ َقۡبُل

َِٰذبُونَ   ١٠٧ إِنهُهۡم لََك

108. Huwag kang tumayo sa loob niyon magpakailanman. 

Talagang ang isang masjid na itinatag sa pangingilag 

magkasala sa unang araw ay higit na karapat-dapat na 

tumayo ka sa loob niyon. Doon ay may mga lalaking 

naiibigang magpakadalisay. Si Allāh ay umiibig sa mga 

nagpapakadalisay. 

ِل   وه
َ
ۡقَوىَٰ ِمۡن أ َس عَلَى ٱلته ِ س 

ُ
هَمۡسِجٌد أ بَٗداْۚ ل

َ
لَا َتُقۡم فِيهِ أ

  ْْۚ ُروا ن َيَتَطهه
َ
ن َتُقوَم فِيهِِۚ فِيهِ رَِجال  ُيحِبُّوَن أ

َ
َحقُّ أ

َ
يَۡوٍم أ

ِرِينَ  ه  ُ ُيحِبُّ ٱلُۡمطه  ١٠٨ َوٱَّلله
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109. Kaya ang nagtatag ba ng gusali niya sa isang 

pangingilag magkasala kay Allāh at isang pagkalugod ay higit 

na mabuti, o ang nagtatag ng gusali niya sa bingit ng isang 

pampang na paguho kaya gumuho ito kalakip sa kanya sa 

Apoy ng Impiyerno? Si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa mga 

taong tagalabag sa katarungan. 

ٍَٰن   ِ َورِۡضَو َس ُبۡنَيََٰنُهۥ عَلَىَٰ َتۡقَوىَٰ ِمَن ٱَّلله سه
َ
َفَمۡن أ

َ
أ

َس ُبۡنَيََٰنُهۥ عَلَىَٰ َشَفا ُجُرٍف َهارٖ   سه
َ
ۡن أ م مه

َ
َخيٌۡر أ

ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم   فَٱۡنَهاَر بِهِۦ فِي نَارِ َجَهنهَمُۗ َوٱَّلله
َٰلِِمينَ   ١٠٩ ٱلظه

110. Hindi titigil ang gusali nilang itinayo nila sa pagiging 

isang alinlangan sa mga puso nila maliban na magkakapira-

piraso ang mga puso nila. Si Allāh ay Maalam, Marunong. 

ن  
َ
هٓا أ هِذي َبَنۡواْ رِيبَٗة فِي قُلُوبِِهۡم إِل لَا يََزاُل ُبۡنَيَُٰنُهُم ٱل

َع  ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ َتَقطه  ١١٠ قُلُوبُُهۡمُۗ َوٱَّلله

111. Tunay na si Allāh ay bumili mula sa mga 

mananampalataya ng mga sarili nila at mga yaman nila dahil 

tataglayin nila ang Paraiso. Nakikipaglaban sila ayon sa 

landas ni Allāh kaya nakapapatay sila at napapatay sila, 

bilang pangako [na tutuparin] Niya na totoo sa Torah, 

Ebanghelyo, at Qur’ān. Sino pa ang higit na palatupad sa 

kasunduan kaysa kay Allāh? Kaya magalak kayo sa 

pagbibilihan ninyong nakipagbilihan kayo. Iyon ay ang 

pagkatamong sukdulan. 

 َ َٰلَُهم  ۞إِنه ٱَّلله ۡمَو
َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
ٱۡشتََرىَٰ ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن أ

ِ َفَيۡقُتلُوَن   ْۚ يَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله نه لَُهُم ٱلۡجَنهَة
َ
بِأ

َٰةِ َوٱلِۡإنِجيِل   ۡوَرى ا فِي ٱلته َويُۡقَتلُوَنۖۡ وَۡعًدا َعلَۡيهِ َحق ٗ
 ِْۚ ۡوفَيَٰ بَِعۡهِدهِۦ ِمَن ٱَّلله

َ
 فَٱۡسَتبِۡشُرواْ  َوٱلُۡقۡرَءاِنِۚ َوَمۡن أ

َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز   هِذي بَاَيۡعُتم بِهۚۦِْ َوَذ بِبَۡيعُِكُم ٱل
 ١١١ ٱلَۡعِظيمُ 

112. [Sila] ang mga nagbabalik-loob, na mga sumasamba, na 

mga nagpupuri, na mga nag-aayuno, na mga yumuyukod, na 

mga nagpapatirapa, na mga nag-uutos sa nakabubuti, na 

mga sumasaway sa nakasasama, at mga nag-iingat sa mga 

hangganan ni Allāh. Magbalita ka ng nakagagalak sa mga 

mananampalataya. 

ئُِحوَن   َٰٓ ئُِبوَن ٱلَۡعَٰبُِدوَن ٱلَۡحَِٰمُدوَن ٱلسه َٰٓ ٱلته
َِٰجُدوَن ٱٓأۡلِمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوٱل َٰكُِعوَن ٱلسه اُهوَن  ٱلره نه

ِر   ِ ُِۗ َوبَش  َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوٱلَۡحَٰفُِظوَن ِلحُُدوِد ٱَّلله
 ١١٢ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

113. Hindi naging ukol sa Propeta at sa mga sumampalataya 

na humingi sila ng tawad para sa mga tagapagtambal kahit 

pa man ang mga ito ay mga may pagkakamag-anak nang 

matapos na luminaw para sa kanila na ang mga ito ay mga 

maninirahan sa Impiyerno. 

ن يَۡسَتۡغفُِرواْ لِلُۡمۡشِركِيَن 
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َما َكاَن لِلنهِبي ِ َوٱل

نه 
َ
ْولِي قُۡربَيَٰ ِمنُۢ َبۡعِد َما تَبَيهَن لَُهۡم أ

ُ
ُهۡم  َولَۡو َكانُٓواْ أ

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَِحيمِ 
َ
 ١١٣ أ

114. Walang iba ang paghingi ng tawad ni Abraham para sa 

ama niya kundi dala ng isang kapangakuang ipinangako niya 

roon;, ngunit noong luminaw para sa kanya na iyon ay isang 

kaaway kay Allāh, nagpawalang-kaugnayan siya roon. Tunay 

na si Abraham ay talagang palataghoy, matimpiin. 

وِۡعَدةٖ   ها َعن مه بِيهِ إِل
َ
َوَما َكاَن ٱۡستِۡغَفاُر إِبَۡرَٰهِيَم لِأ

 ِمۡنُهْۚ إِنه  
َ
ِ َتبَرهأ ه ِ نهُهۥ َعُدو   َّلل 

َ
ۥٓ أ ا تَبَيهَن لَُه وََعَدَهآ إِيهاهُ فَلَمه

َٰهٌ َحلِيم   وه
َ
 ١١٤ إِبَۡرَٰهِيَم لَأ
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115. Hindi nangyaring si Allāh ay ukol na magligaw sa mga 

tao matapos noong nagpatnubay Siya sa kanila hanggang sa 

nagpalinaw siya sa kanila ng pangingilagan nilang 

magkasala. Tunay na si Allāh sa bawat bagay ay Maalam. 

ُ لُِيِضله قَ  َُٰهۡم َحتهيَٰ يُبَي َِن  َوَما َكاَن ٱَّلله ۡوَمُۢا َبۡعَد إِۡذ َهَدى
ِ َشۡيٍء َعلِيمٌ 

َ بِكُل  ا َيتهُقوَنْۚ إِنه ٱَّلله  ١١٥ لَُهم مه

116. Tunay na si Allāh ay nagtataglay ng paghahari sa mga 

langit at lupa. Nagbibigay-buhay Siya at nagbibigay-

kamatayan Siya. Walang ukol sa inyo bukod pa kay Allāh na 

anumang katangkilik ni mapag-adya. 

ۡرِضِۖ يُۡحِىۦ َويُِميُتْۚ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َ لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه إِنه ٱَّلله

ٖ َولَا نَِصيرٖ  ِ ِمن َولِي  ِن ُدوِن ٱَّلله  ١١٦ َوَما لَُكم م 

117. Talaga ngang tumanggap si Allāh ng pagbabalik-loob sa 

Propeta, mga lumikas, at mga tagaadya na mga sumunod sa 

kanya sa oras ng kagipitan nang matapos na halos lumiko 

ang mga puso ng isang pangkat kabilang sa kanila. 

Pagkatapos tumanggap Siya ng pagbabalik-loob sa kanila. 

Tunay na Siya sa kanila ay Mahabagin, Maawain. 

نَصارِ  
َ
ِبي ِ َوٱلُۡمَهَِٰجرِيَن َوٱلۡأ ُ عَلَى ٱلنه لهَقد تهاَب ٱَّلله

هِذيَن ٱتهَبُعوُه فِي َساَعةِ ٱلُۡعۡسَرةِ ِمنُۢ َبۡعِد َما َكاَد يَزِيُغ   ٱل
ِۡنُهۡم ُثمه تَاَب َعلَۡيِهۡمْۚ إِنهُهۥ بِِهۡم َرُءوف    قُلُوُب فَرِيٖق م 

 ١١٧ رهِحيم  

118. [Nagpatawad Siya] sa tatlo na iniwan hanggang sa nang 

sumikip sa kanila ang lupa sa kabila ng luwang nito, sumikip 

sa kanila ang mga sarili nila, at nakatiyak sila na walang 

kalingaan laban kay Allāh kundi tungo sa Kanya. Pagkatapos 

tumanggap Siya ng pagbabalik-loob sa kanila upang 

makapagbalik-loob sila. Tunay na si Allāh ay ang 

Palatanggap ng pagbabalik-loob, ang Maawain. 

هِذيَن ُخل ُِفواْ َحتهيَٰٓ إَِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم   َلََٰثةِ ٱل وَعَلَى ٱلثه
نُفُسُهۡم 

َ
ۡرُض بَِما رَُحَبۡت وََضاقَۡت َعلَۡيِهۡم أ

َ
َوَظنُّٓواْ  ٱلۡأ

  ْْۚ هٓا إِلَۡيهِ ُثمه تَاَب َعلَۡيِهۡم لَِيُتوبُٓوا ِ إِل  ِمَن ٱَّلله
َ
ها َملَۡجأ ن ل

َ
أ

وهاُب ٱلرهِحيمُ  َ ُهَو ٱلته  ١١٨ إِنه ٱَّلله

119. O mga sumampalataya, mangilag kayong magkasala 

kay Allāh at maging kasama kayo sa mga tapat. 
َها  يُّ

َ
أ َ َوُكونُواْ َمَع  َيَٰٓ هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله ٱل

َِٰدقِينَ   ١١٩ ٱلصه

120. Hindi naging ukol sa mga naninirahan sa Madīnah at 

sinumang nasa palibot nila kabilang sa mga Arabeng disyerto 

na magpaiwan sila palayo sa Sugo ni Allāh ni magtangi sila 

sa mga sarili nila kaysa sa sarili niya. Iyon ay dahil sila ay 

hindi dinadapuan ng isang pagkauhaw ni ng isang 

pagkapagal ni ng isang pagkagutom dahil sa landas ni Allāh, 

hindi humahakbang ng isang hakbang na nagpapangitngit sa 

mga tagatangging sumampalataya, at hindi nagtatamo mula 

sa kaaway ng isang kapinsalaan malibang may itinala para 

sa kanila dahil doon na isang gawang maayos. Tunay na si 

Allāh ay hindi magwawala ng pabuya sa mga tagagawa ng 

maganda. 

ِنَ  ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ َوَمۡن َحۡولَُهم م 
َ
ن   َما َكاَن لِأ

َ
ۡعَراِب أ

َ
ٱلۡأ

نُفِسِهۡم َعن  
َ
ِ َولَا يَرَۡغُبواْ بِأ َيَتَخلهُفواْ َعن رهُسوِل ٱَّلله

 َولَا نََصب  َولَا  
 
نهُهۡم لَا يُِصيُبُهۡم َظَمأ

َ
َٰلَِك بِأ نهۡفِسهۚۦِْ َذ

ِ َولَا َيَطـ ُوَن َموِۡطٗئا يَغِيُظ   َمخَۡمَصة  فِي َسبِيِل ٱَّلله
اَر َولَا َيَنالُو ها ُكتَِب لَُهم بِهِۦ  ٱلُۡكفه ٖ نهۡيلًا إِل َن ِمۡن َعُدو 

ۡجَر ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
َ
َ لَا يُِضيُع أ  ١٢٠ َعَمل  َصَٰلٌِحْۚ إِنه ٱَّلله
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121. Hindi sila gumugugol ng isang guguling maliit ni malaki 

at hindi sila tumatawid ng isang lambak malibang itinala para 

sa kanila upang gumanti sa kanila si Allāh ng higit na 

maganda sa dati nilang ginagawa. 

َولَا يُنفُِقوَن َنَفَقٗة َصغِيَرٗة َولَا َكبِيَرٗة َولَا َيۡقَطُعوَن  
ۡحَسَن َما كَانُواْ  

َ
ُ أ ها ُكتَِب لَُهۡم لَِيۡجزِيَُهُم ٱَّلله َوادِيًا إِل

 ١٢١ َيۡعَملُونَ 

122. Hindi nangyaring ang mga mananampalataya ay ukol na 

humayo sa kalahatan. Kaya bakit kasi hindi humayo mula sa 

bawat pulutong kabilang sa kanila ang isang pangkatin upang 

magpakaunawa sa relihiyon [ang mga naiwan] at upang 

magbabala sila sa mga tao nila kapag bumalik ang mga ito 

tungo sa kanila, nang sa gayon ang mga ito ay mag-iingat. 

  ِ
ْۚ فَلَۡولَا َنَفَر ِمن ُكل  ۞َوَما َكاَن ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لَِينفُِرواْ كَآفهٗة

يِن َولُِينِذُرواْ   ِ ُهواْ فِي ٱلد  ِۡنُهۡم َطآئَِفة  ل َِيَتَفقه فِۡرقَةٖ م 
 ١٢٢ ِهۡم لََعلهُهۡم َيحَۡذُرونَ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓواْ إِلَيۡ 

123. O mga sumampalataya, makipaglaban kayo sa mga 

nalalapit sa inyo kabilang sa mga tagatangging 

sumampalataya at makatagpo sila sa inyo ng kabagsikan. 

Alamin ninyo na si Allāh ay kasama sa mga tagapangilag 

magkasala. 

َِن  َيَٰٓ  هِذيَن يَلُونَُكم م  َٰتِلُواْ ٱل هِذيَن َءاَمُنواْ َق َها ٱل يُّ
َ
أ

َ َمَع   نه ٱَّلله
َ
ْۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ارِ َولَۡيِجُدواْ فِيُكۡم ِغلَۡظٗة ٱلُۡكفه

 ١٢٣ ٱلُۡمتهقِينَ 

124. Kapag may pinababa na isang kabanata ay mayroon sa 

kanila na nagsasabi: "Alin sa inyo ang nakadagdag sa kanya 

ito ng pananampalataya?" Kaya tungkol sa mga 

sumampalataya, nakadagdag ito sa kanila ng 

pananampalataya habang sila ay nagagalak. 

يُُّكۡم َزاَدتُۡه  
َ
ن َيُقوُل أ نزِلَۡت ُسوَرة  فَِمۡنُهم مه

ُ
َوِإَذا َمآ أ

ۦٓ إِيَمَٰٗناْۚ فَ  ِ هِذيَن َءاَمُنواْ فََزاَدۡتُهۡم إِيَمَٰٗنا وَُهۡم  َهَِٰذه ا ٱل مه
َ
أ

 ١٢٤ يَۡسَتبِۡشُرونَ 

125. Tungkol naman sa mga may karamdaman sa mga puso 

nila, nakadagdag ito sa kanila ng kasalaulaan sa [dating] 

kasalaulaan nila at namatay sila habang sila ay mga 

tagatangging sumampalataya. 

رَض  فََزاَدۡتُهۡم رِۡجًسا إِلَيَٰ   هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه ا ٱل مه
َ
َوأ

 ١٢٥ رِۡجِسِهۡم َوَماتُواْ وَُهۡم َكَٰفُِرونَ 

126. Hindi ba sila nakakikita na sila ay sinusubok sa bawat 

taon nang isang ulit o dalawang ulit, pagkatapos, hindi 

nagbabalik-loob, ni sila ay nagsasaalaala? 

َتيِۡن   ۡو َمره
َ
ًة أ ره ِ عَاٖم مه

نهُهۡم ُيۡفَتُنوَن فِي كُل 
َ
َولَا يََرۡوَن أ

َ
أ

ُرونَ  كه  ١٢٦ ُثمه لَا َيُتوبُوَن َولَا ُهۡم يَذه

127. Kapag may pinababa na isang kabanata ay tumitingin 

ang iba sa kanila sa iba, [na nagtatanong]: "May nakakikita 

kaya sa inyo na isa man?" pagkatapos lumilisan sila. Naglihis 

si Allāh sa mga puso nila dahil sila ay mga taong hindi 

umuunawa. 

نزِلَۡت ُسوَرة  نهَظَر َبۡعُضُهۡم إِلَيَٰ َبۡعٍض َهۡل  
ُ
َوِإَذا َمآ أ

َحٖد ُثمه ٱنصَ 
َ
ِۡن أ َُٰكم م  ُ قُلُوبَُهم  يََرى ْْۚ َصَرَف ٱَّلله َرفُوا

ها َيۡفَقُهونَ  نهُهۡم قَوۡم  ل
َ
 ١٢٧ بِأ

128. Talaga ngang may dumating sa inyo na isang Sugo 

kabilang sa mga sarili ninyo, na mabigat sa kanya ang 

anumang ininda ninyo, na masigasig sa inyo, na sa mga 

mananampalataya ay mahabaging maawain. 

نُفِسُكۡم َعزِيٌز َعلَۡيهِ َما  
َ
ِۡن أ لََقۡد َجآَءُكۡم رَُسول  م 

 ١٢٨ َعنِتُّۡم َحرِيٌص َعلَۡيُكم بِٱلُۡمۡؤِمنِيَن َرُءوف  رهِحيم  
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129. Ngunit kung tumalikod sila ay sabihin mo: "Kasapatan 

sa akin si Allāh. Walang Diyos kundi Siya; sa Kanya ako 

nanalig. Siya ay ang Panginoon ng tronong dakila." 

ها ُهَوۖۡ َعلَۡيهِ  ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل هۡواْ َفُقۡل َحۡسِبَي ٱَّلله فَإِن تََول
 ١٢٩ تَوَكهلُۡتۖۡ وَُهَو َربُّ ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡعِظيمِ 
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Yunus  يونس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. Lām. Rā’. Ang mga ito ang mga talata ng Aklat na 

marunong. 
 ١ الٓرِۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلۡحَِكيمِ 

2. Ang mga tao ba ay may pagtataka na nagkasi Kami sa 

isang lalaking kabilang sa kanila [na sinasabihan] na: 

"Magbabala ka sa mga tao at magbalita ka ng nakagagalak 

sa mga sumampalataya na ukol sa kanila ay isang 

pangunguna sa kalamangan sa ganang Panginoon nila?" 

Nagsabi ang mga tagatangging sumampalataya: "Tunay na 

ito ay talagang isang manggagaway na malinaw." 

ۡن  
َ
ِۡنُهۡم أ وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ رَُجٖل م 

َ
ۡن أ

َ
َكاَن لِلنهاِس َعَجًبا أ

َ
أ

نه لَُهۡم قََدَم ِصۡدٍق  
َ
هِذيَن َءاَمنُٓواْ أ ِر ٱل ِ اَس َوبَش  نِذرِ ٱلنه

َ
أ

َٰفُِروَن إِنه َهََٰذا لََسَِٰحر    ِعنَد َرب ِِهۡمُۗ قَاَل ٱلَۡك
بِينٌ   ٢ مُّ

3. Tunay na ang Panginoon ninyo ay si Allāh na lumikha ng 

mga langit at lupa sa anim na araw. Pagkatapos lumuklok 

Siya sa Trono, na nangangasiwa sa kapakanan. Walang 

anumang tagapagpamagitan kundi nang matapos ng 

pahintulot Niya. Iyon ay si Allāh, ang Panginoon ninyo, kaya 

sumamba kayo sa Kanya. Kaya hindi ba kayo 

nagsasaalaala? 

ۡرَض فِي  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه ُ ٱل إِنه َربهُكُم ٱَّلله

ۖۡ َما   ۡمَر
َ
يهاٖم ُثمه ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ يَُدب ُِر ٱلۡأ

َ
ِستهةِ أ

َٰلُِكُم  ها ِمنُۢ َبۡعِد إِۡذنِهۚۦِْ َذ ُ َربُُّكۡم  ِمن َشفِيٍع إِل ٱَّلله
ُرونَ  فَلَا تََذكه

َ
 ٣ فَٱۡعُبُدوُهْۚ أ

4. Tungo sa Kanya ang babalikan ninyo sa kalahatan, bilang 

pagpangako ni Allāh ng totoo. Tunay na Siya ay nagsisimula 

ng paglikha, pagkatapos mag-uulit nito upang gumanti sa 

mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos ayon sa 

pagkamakatarungan. Ang mga tumangging sumampalataya, 

ukol sa kanila ay isang inumin mula sa nakapapasong tubig 

at isang pagdurusang masakit dahil dati silang tumatangging 

sumampalataya. 

 ِ اْۚ إِنهُهۥ َيۡبَدُؤاْ   إِلَۡيهِ َمرِۡجُعُكۡم َجمِيٗعاۖۡ وَۡعَد ٱَّلله َحقًّ
هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُۥ لَِيۡجزَِي ٱل

هِذيَن َكَفُرواْ لَُهۡم َشَراب    َٰلَِحَِٰت بِٱلۡقِۡسِطِۚ َوٱل ٱلصه
ُۢ بَِما َكانُواْ يَۡكُفُرونَ  لِيُم

َ
ِۡن َحمِيٖم وََعَذاٌب أ  ٤ م 

5. Siya ang gumawa sa araw bilang tanglaw at sa buwan 

bilang liwanag at nagtakda Siya rito ng mga yugto upang 

malaman ninyo ang bilang ng mga taon at ang pagtutuos. 

Hindi lumikha si Allāh niyon kundi ayon sa katotohanan. 

Nagdedetalye Siya ng mga tanda para sa mga taong 

umaalam. 

ۡمَس ِضَياٗٓء َوٱلَۡقَمَر نُوٗرا   هِذي َجَعَل ٱلشه ُهَو ٱل
نِيَن َوٱلۡحَِساَبْۚ َما   ِ َرُهۥ َمَنازَِل لَِتۡعلَُمواْ َعَدَد ٱلس  َوَقده

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم   ِ ِۚ ُيَفص  ِ ها بِٱلۡحَق  َٰلَِك إِل ُ َذ َخلََق ٱَّلله
 ٥ َيۡعلَُمونَ 

6. Tunay na sa pagsasalitan ng gabi at maghapon at 

anumang nilikha ni Allāh sa mga langit at lupa ay talagang 

may mga tanda para sa mga taong nangingilag magkasala. 

ُ فِي   َهارِ َوَما َخلََق ٱَّلله هۡيِل َوٱلنه إِنه فِي ٱۡختَِلَِٰف ٱل
ۡرِض ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيتهُقونَ 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ٦ ٱلسه
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7. Tunay na ang mga hindi nag-aasam ng pakikipagkita sa 

Amin at nalugod sa buhay na pangmundo at napanatag rito, 

at ang mga sa mga tanda Namin ay mga pabaya, 

ۡنَيا   ةِ ٱلدُّ هِذيَن لَا يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا َورَُضواْ بِٱلۡحََيوَٰ إِنه ٱل
نُّواْ بَِها 

َ
هِذيَن ُهۡم َعۡن َءاَيَٰتَِنا َغَٰفِلُونَ َوٱۡطَمأ  ٧ َوٱل

8. ang mga iyon ay ang Apoy ang kanlungan nila dahil sa 

dati nilang nakakamit. 
اُر بَِما َكانُواْ يَۡكِسُبونَ  َُٰهُم ٱلنه َوى

ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َمأ

ُ
 ٨ أ

9. Tunay na ang mga sumampalataya at gumawa ng mga 

maayos ay nagpapatnubay sa kanila ang Panginoon nila 

dahil sa pananampalataya nila. Dadaloy mula sa ilalim nila 

ang mga ilog sa mga hardin ng kaginhawahan. 

َٰلَِحَِٰت َيۡهِديِهۡم َربُُّهم   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
َِٰت  بِإِيَمَٰنِِهۡمۖۡ َتجۡرِي ِمن َتحۡتِِهُم   نَۡهَُٰر فِي َجنه

َ
ٱلۡأ

 ٩ ٱلنهعِيمِ 

10. Ang panalangin nila doon ay "Kaluwalhatian sa Iyo, O 

Allāh" at ang pagbati nila roon ay "Kapayapaan." Ang 

panghuli sa panalangin nila ay na "Ang papuri ay ukol kay 

Allāh, ang Panginoon ng mga nilalang." 

َٰهُ  ۡم فِيَها ُسۡبَحََٰنَك ٱللهُهمه َوَتحِيهُتُهۡم فِيَها َسَلَٰم ْۚ  َدۡعَوى
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب  ِن ٱلۡحَۡمُد َّلِله

َ
َُٰهۡم أ  ١٠ َوَءاِخُر َدۡعَوى

11. Kung sakaling ipamamadali ni Allāh para sa mga tao ang 

kasamaan gaya ng pagpapamadali sa kanila sa kabutihan ay 

talaga sanang winakasan sa kanila ang taning nila. Ngunit 

nagpapabaya Kami sa mga hindi nag-aasam ng 

pakikipagkita sa Amin sa pagmamalabis nila habang nag-

aapuhap sila. 

ره   ُ لِلنهاِس ٱلشه ُل ٱَّلله ِ ٱۡستِۡعَجالَُهم بِٱلۡخَيِۡر  ۞َولَۡو ُيَعج 
هِذيَن لَا يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا   َجلُُهۡمۖۡ َفَنَذُر ٱل

َ
لَُقِضَي إِلَۡيِهۡم أ

 ١١ فِي ُطۡغَيَٰنِِهۡم َيۡعَمُهونَ 

12. Kapag sumaling sa tao ang kapinsalaan ay 

dumadalangin siya sa Amin [habang nakahiga] sa tagiliran 

niya o nakaupo o nakatayo. Ngunit noong pumawi Kami sa 

kanya ng kapinsalaan sa kanya ay nagpatuloy siya na para 

bang hindi siya dumalangin sa Amin [ng pagpawi] sa 

kapinsalaang sumaling sa kanya. Ganyan ipinaakit para sa 

mga nagpapakalabis ang dati nilang ginagawa. 

ۡو  َوِإذَ 
َ
ۡو قَاِعًدا أ

َ
ۦٓ أ رُّ َدعَانَا ِلجَۢنبِهِ ا َمسه ٱلۡإِنَسََٰن ٱلضُّ

هۡم يَۡدُعَنآ   ن ل
َ
ُهۥ َمره َكأ ا َكَشۡفَنا َعۡنُه ُضره قَآئِٗما فَلَمه

ۚۥْ َكَذَٰلَِك ُزي َِن لِلُۡمۡسرِفِيَن َما َكانُواْ   ُه سه ٖ مه إِلَيَٰ ُضر 
 ١٢ َيۡعَملُونَ 

13. Talaga ngang nagpahamak Kami sa mga salinlahi bago 

pa ninyo noong lumabag sila sa katarungan samantalang 

naghatid sa kanila ang mga sugo nila ng mga patunay na 

malinaw ngunit hindi naging ukol na sumampalataya sila. 

Gayon Kami gumaganti sa mga taong salarin. 

ۡهلَۡكنَ 
َ
ا َظلَُمواْ  َولََقۡد أ ا ٱلُۡقُروَن ِمن َقۡبلُِكۡم لَمه

  ْْۚ وََجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوَما َكانُواْ لُِيۡؤِمُنوا
زِي ٱلَۡقۡوَم ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

 ١٣ َكَذَٰلَِك َنجۡ

14. Pagkatapos gumawa Kami sa inyo bilang mga kahalili sa 

lupa nang matapos nila upang tumingin Kami kung papaano 

kayong gagawa. 

ۡرِض ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم  
َ
ُثمه َجَعلَۡنَُٰكۡم َخَلَٰٓئَِف فِي ٱلۡأ

 ١٤ لَِننُظَر َكۡيَف َتۡعَملُونَ 
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15. Kapag binibigkas sa kanila ang mga talata Namin bilang 

mga malinaw na patunay ay nagsasabi ang mga hindi nag-

aasam ng pakikipagkita sa Amin: "Magdala ka ng isang 

Qur’ān na iba rito o magpalit ka nito." Sabihin mo: "Hindi 

nagiging ukol sa akin na magpalit ako nito mula sa 

pagkukusa ng sarili ko. Hindi ako sumusunod maliban sa 

ikinakasi sa akin. Tunay na ako ay nangangamba, kung 

sumuway ako sa Panginoon, sa pagdurusa sa isang araw na 

sukdulan." 

هِذيَن لَا   َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءايَاُتَنا َبي َِنَٰٖت قَاَل ٱل
ْۚ قُۡل   لُۡه ِ ۡو بَد 

َ
يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا ٱئِۡت بُِقۡرَءاٍن َغيِۡر َهََٰذآ أ

لَُهۥ ِمن  ِ بَد 
ُ
ۡن أ

َ
تهبُِع  َما يَُكوُن لِٓي أ

َ
تِلَۡقآيِٕ َنۡفِسٓيِۖ إِۡن أ

َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرب ِي َعَذاَب  
َ
ۖۡ إِن ِٓي أ ها َما يُوَحىَٰٓ إِلَيه إِل

 ١٥ يَۡوٍم َعِظيمٖ 

16. Sabihin mo: "Kung sakaling niloob ni Allāh ay hindi sana 

ako bumigkas nito sa inyo at hindi sana Siya nagpaalam nito 

sa inyo sapagkat namalagi nga ako sa inyo nang tanang-

buhay bago pa nito. Kaya hindi ba kayo nakapag-uunawa?" 

َُٰكم   ۡدَرى
َ
ُ َما تَلَۡوتُُهۥ َعلَۡيُكۡم َولَٓا أ هۡو َشآَء ٱَّلله قُل ل

فَلَا  
َ
ۦْٓۚ أ ِن َقۡبلِهِ بِهِۖۦۡ َفَقۡد لَبِۡثُت فِيُكۡم ُعُمٗرا م 

 ١٦ َتۡعقِلُونَ 

17. Kaya sino pa ang higit na tagalabag sa katarungan kaysa 

sa sinumang gumawa-gawa laban kay Allāh ng isang 

kasinungalingan o nagpasinungaling sa mga tanda Niya. 

Tunay na hindi nagtatagumpay ang mga salarin. 

 ِ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه
َ
َب  َفَمۡن أ ۡو َكذه

َ
 َكِذبًا أ

ۦْٓۚ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح ٱلُۡمۡجرُِمونَ   ١٧ أَـِبَيَٰتِهِ

18. Sumasamba sila bukod pa kay Allāh sa hindi 

nakapipinsala sa kanila at hindi nagpapakinabang sa kanila, 

at nagsasabi sila: "Ang mga ito ay ang mga 

tagapagpamagitan namin sa ganang kay Allāh." Sabihin mo: 

"Nagbabalita ba kayo kay Allāh hinggil sa hindi Niya 

nalalaman sa mga langit ni sa lupa? Kaluwalhatian sa Kanya 

at pagkataas-taas Siya kaysa sa anumang itinatambal nila." 

ُهۡم وَ  ِ َما لَا يَُضرُّ لَا يَنَفُعُهۡم  َويَۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
تُنَب ِـ ُوَن  

َ
ِْۚ قُۡل أ َويَُقولُوَن َهَُٰٓؤلَآِء ُشَفَعَُٰٓؤنَا ِعنَد ٱَّلله

ۡرِضِۚ  
َ
َِٰت َولَا فِي ٱلۡأ َمََٰو َ بَِما لَا َيۡعلَُم فِي ٱلسه ٱَّلله

ا يُۡشِرُكونَ   ١٨ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه

19. Walang iba dati ang mga tao kundi nag-iisang kalipunan, 

saka nagkaiba-iba sila. Kung hindi dahil sa isang salitang 

nauna mula sa Panginoon mo ay talaga sanang humusga sa 

pagitan nila hinggil sa anumang kaugnay roon ay 

nagkakaiba-iba sila. 

 ْْۚ ٗة َوَِٰحَدٗة فَٱۡخَتلَُفوا مه
ُ
هٓا أ اُس إِل َولَۡولَا   َوَما َكاَن ٱلنه

ب َِك لَُقِضَي بَيَۡنُهۡم فِيَما فِيهِ   َكلَِمة  َسَبَقۡت ِمن ره
 ١٩ َيخَۡتلُِفونَ 

20. Nagsasabi sila: "Bakit kasi walang pinababa sa kanya na 

isang tanda mula sa Panginoon niya?" Kaya sabihin mo: 

"Ang Lingid ay ukol kay Allāh lamang kaya maghintay kayo; 

tunay na ako ay kasama sa inyo kabilang sa mga 

tagahintay." 

ب ِهِۖۦۡ َفُقۡل إِنهَما   ِن ره نزَِل َعلَۡيهِ َءايَة  م 
ُ
َويَُقولُوَن لَۡولَٓا أ

َِن   ِ فَٱنَتِظُرٓواْ إِن ِي َمَعُكم م  ٱلَۡغۡيُب َّلِله
 ٢٠ ٱلُۡمنَتِظرِينَ 

21. Nang nagpalasap Kami sa mga tao ng isang awa nang 

matapos ng isang kariwaraan na sumaling sa kanila, biglang 

mayroon silang isang panlalansi sa mga tanda Namin. 

Sabihin mo: "Si Allāh ay higit na mabilis sa panalalansi." 

Tunay na ang mga [anghel na] sugo Namin ay nagsusulat ng 

anumang ipinanlalansi ninyo. 

ۡتُهۡم إَِذا   آَء َمسه ِنُۢ َبۡعِد َضره اَس َرۡحمَٗة م  َذۡقَنا ٱلنه
َ
َوِإَذآ أ

ۡسَرُع َمۡكًراْۚ إِنه رُُسلََنا 
َ
ُ أ ۡكر  فِٓي َءايَاتَِناْۚ قُِل ٱَّلله لَُهم مه

 ٢١ يَۡكُتُبوَن َما َتۡمُكُرونَ 
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22. Siya ay ang nagpahayo sa inyo sa katihan at karagatan 

hanggang sa nang kayo ay naging nasa mga sasakyang-

dagat at naglayag ang mga ito kasama sa kanila sa 

pamamagitan ng isang hanging kaaya-aya at natuwa sila 

rito, may dumating naman sa mga ito na isang hanging 

bumubugso at dumating sa kanila ang mga alon mula sa 

bawat pook. Nagpalagay sila na sila ay pinalibutan. 

Dumalangin sila kay Allāh habang mga nagpapakawagas 

para sa Kanya sa relihiyon, [na nagsasabi]: "Talagang kung 

paliligtasin Mo kami mula rito, talagang kami nga ay 

magiging kabilang sa mga tagapagpasalamat." 

ِ َوٱلَۡبۡحرِِۖ َحتهيَٰٓ إَِذا ُكنُتۡم فِي   هِذي يَُسي ُِرُكۡم فِي ٱلۡبَر  ُهَو ٱل
ٱلُۡفلِۡك وََجَرۡيَن بِِهم بِرِيٖح َطي ِبَةٖ َوَفرُِحواْ بَِها َجآَءۡتَها  

ِ َمكَاٖن َوَظنُّٓواْ  
رِيٌح عَاِصف  وََجآَءُهُم ٱلَۡمۡوُج ِمن ُكل 

ِيَن لَئِۡن   َ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد  ِحيَط بِِهۡم َدَعُواْ ٱَّلله
ُ
نهُهۡم أ

َ
أ

َِٰكرِينَ  نجَۡيتََنا ِمۡن َهَِٰذهِۦ لََنُكوَننه ِمَن ٱلشه
َ
 ٢٢ أ

23. Ngunit noong pinaligtas Niya sila biglang sila ay 

nananampalasan sa lupa nang walang karapatan. O mga 

tao, ang pananampalasan ninyo ay laban sa mga sarili ninyo 

lamang, bilang natatamasa sa buhay na pangmundo. 

Pagkatapos tungo sa Amin ang babalikan ninyo saka 

magbabalita Kami sa inyo hinggil sa anumang dati ninyong 

ginagawa. 

َُٰهۡم إَِذا ُهۡم َيۡبُغوَن  نجَى
َ
آ أ ِۗ  فَلَمه ِ ۡرِض بَِغيِۡر ٱلۡحَق 

َ
فِي ٱلۡأ

َتََٰع   نُفِسُكمِۖ مه
َ
اُس إِنهَما َبۡغُيُكۡم عَلَىَٰٓ أ َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ۡنَياۖۡ ُثمه إِلَۡيَنا َمرِۡجُعُكۡم َفُننَب ِئُُكم بَِما   ةِ ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ
 ٢٣ ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

24. Ang paghahalintulad sa buhay na pangmundo ay gaya 

ng tubig lamang na pinababa Namin mula sa langit, saka 

humalo dito ang mga halaman ng lupa, na mula sa mga ito 

kumakain ang mga tao at ang mga hayupan. Hanggang sa 

nang kunin ng lupa ang palamuti nito, nagayakan ito, at 

nagpalagay ang mga naninirahan dito na sila ay mga 

nakakakaya rito ay dumating naman dito ang utos Namin sa 

gabi o maghapon, saka gumawa Kami rito bilang aning para 

bang hindi ito lumago kahapon. Gayon Kami nagdedetalye 

ng mga tanda para sa mga taong nag-iisip-isip. 

َمآِء  إِنهَما َمَثُل ٱلۡحََيوَٰ  نَزلَۡنَُٰه ِمَن ٱلسه
َ
ۡنَيا َكَمآٍء أ ةِ ٱلدُّ

اُس   ُكُل ٱلنه
ۡ
ا يَأ ۡرِض ِممه

َ
فَٱۡخَتلََط بِهِۦ َنَباُت ٱلۡأ

يهَنۡت   ۡرُض زُۡخُرَفَها َوٱزه
َ
َخَذِت ٱلۡأ

َ
نَۡعَُٰم َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

َ
َوٱلۡأ

مۡ 
َ
ََٰهآ أ تَى

َ
َِٰدُروَن َعلَۡيَهآ أ نهُهۡم َق

َ
ۡهلَُهآ أ

َ
ُرنَا لَۡيلًا  َوَظنه أ

ۡمِسِۚ  
َ
هۡم َتۡغَن بِٱلۡأ ن ل

َ
ۡو َنَهاٗرا فََجَعلَۡنََٰها َحِصيٗدا َكأ

َ
أ

ُرونَ  ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم َيَتَفكه ِ  ٢٤ َكَذَٰلَِك ُنَفص 

25. Si Allāh ay nag-aanyaya sa Tahanan ng Kapayapaan at 

nagpapatnubay sa sinumang niloloob Niya tungo sa isang 

landasing tuwid. 

َلَِٰم َويَۡهِدي َمن يََشآُء إِلَيَٰ   ُ يَۡدُعٓواْ إِلَيَٰ َدارِ ٱلسه َوٱَّلله
ۡسَتقِيمٖ   ٢٥ ِصَرَٰٖط مُّ

26. Ukol sa mga gumawa ng maganda ang pinakamaganda 

at isang karagdagan. Walang lulukob sa mga mukha nila na 

mga alikabok ni isang kaabahan. Ang mga iyon ay ang mga 

maninirahan sa Paraiso. Sila ay doon mga mananatili. 

ۡحَسُنواْ ٱلۡحُۡسَنيَٰ َوزِيَاَدة ۖۡ َولَا يَرَۡهُق  
َ
هِذيَن أ ۞ل ِل

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۖ ُهۡم  
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ْۚ أ وُُجوَهُهۡم َقتَر  َولَا ذِلهٌة

 ٢٦ فِيَها َخَٰلُِدونَ 
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27. Ang mga nagkamit ng mga masagwang gawa, ang ganti 

sa masagwang gawa ay katumbas sa tulad nito at may 

lulukob sa kanila na isang kaabahan. Walang ukol sa kanila 

laban kay Allāh na anumang tagapagsanggalang. Para bang 

tinakpan ang mga mukha nila ng mga piraso mula sa gabi 

bilang nagpapadilim. Ang mga iyon ay ang mga maninirahan 

sa Apoy. Sila ay doon mga mananatili. 

ِۭ بِِمۡثلَِها  ي ِـ َاِت َجَزآُء َسي ِئَة هِذيَن َكَسُبواْ ٱلسه َوٱل
نهَمآ  

َ
ِ ِمۡن عَاِصمِٖۖ َكأ َِن ٱَّلله ا لَُهم م  ۖۡ مه َوتَۡرَهُقُهۡم ذِلهة 

ۡغِشَيۡت 
ُ
ْوَلَٰٓئَِك   أ

ُ
هۡيِل ُمۡظلًِماْۚ أ َِن ٱل وُُجوُهُهۡم قَِطٗعا م 

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
 ٢٧ أ

28. Sa araw na kakalap Kami sa kanila sa kalahatan, 

pagkatapos magsasabi Kami sa mga nagtambal: "[Manitili] 

sa lugar ninyo, kayo at ang mga pantambal ninyo," at 

magpapahiwalay Kami sa pagitan nila. Magsasabi ang mga 

pantambal nila: "Hindi kayo dati sa amin sumasamba, 

ۡشَرُكواْ  
َ
هِذيَن أ َويَۡوَم َنحُۡشُرُهۡم َجمِيٗعا ُثمه َنُقوُل لِل

نُتۡم َوُشَرَكآؤُُكۡمْۚ فََزيهلَۡنا بَيَۡنُهۡمۖۡ 
َ
 َوَقاَل َمكَانَُكۡم أ

ا ُكنُتۡم إِيهانَا َتۡعُبُدونَ   ٢٨ ُشَرَكآؤُُهم مه

29. saka nakasapat si Allāh bilang saksi sa pagitan namin at 

ninyo. Tunay na kami noon sa pagsamba ninyo ay talagang 

mga nalilingat." 

ِ َشِهيَدُۢا بَيَۡنَنا َوبَۡيَنُكۡم إِن كُ  نها َعۡن  فََكَفىَٰ بِٱَّلله
 ٢٩ ِعَباَدتُِكۡم لََغَٰفِلِينَ 

30. Doon susulitin ang bawat tao sa ipinauna niya. Ibabalik 

sila kay Allāh, ang Tagatangkilik nilang totoo. Mawawala sa 

kanila ang dati nilang ginawa-gawa. 

وٓ  ۡسلََفۡتْۚ َوُردُّ
َ
آ أ ِ  ُهَنالَِك َتۡبلُواْ ُكلُّ َنۡفٖس مه اْ إِلَي ٱَّلله

ا َكانُواْ َيۡفتَُرونَ  ِۖ وََضله َعۡنُهم مه ِ َُٰهُم ٱلۡحَق   ٣٠ َمۡولَى

31. Sabihin mo: "Sino ang nagtutustos sa inyo mula sa langit 

at lupa? O sino ang nagmamay-ari ng pandinig at mga 

paningin? Sino ang nagpapalabas ng buhay mula sa patay 

at ang nagpapalabas ng patay mula sa buhay? Sino ang 

nangangasiwa sa kapakanan?" Magsasabi sila na si Allāh, 

kaya sabihin mo: "Kaya hindi ba kayo mangingilag 

magkasala?" 

ن َيۡملُِك   مه
َ
ۡرِض أ

َ
َمآِء َوٱلۡأ َِن ٱلسه قُۡل َمن يَۡرُزُقُكم م 

بَۡصَٰ 
َ
ۡمَع َوٱلۡأ َر َوَمن ُيخۡرُِج ٱلَۡحىه ِمَن ٱلَۡمي ِِت  ٱلسه

  ْۚ ۡمَر
َ
َويُۡخرُِج ٱلَۡمي َِت ِمَن ٱلَۡحى ِ َوَمن يَُدب ُِر ٱلۡأ

فَلَا َتتهُقونَ 
َ
ْۚ َفُقۡل أ ُ  ٣١ فََسَيُقولُوَن ٱَّلله

32. Kaya gayon si Allāh, ang Panginoon ninyong Totoo. 

Kaya ano pa matapos ng katotohanan kundi ang 

pagkaligaw? Kaya paano kayong inililihis?" 

ها   ِ إِل ۖۡ َفَماَذا َبۡعَد ٱلۡحَق  ُ َربُُّكُم ٱلۡحَقُّ فََذَٰلُِكُم ٱَّلله
هيَٰ تُۡصَرفُونَ  ن

َ
ۖۡ فَأ َلَُٰل  ٣٢ ٱلضه

33. Gayon nagindapat ang hatol ng Panginoon mo sa mga 

nagpakasuwail, na sila ay hindi sumasampalataya. 
نهُهۡم  

َ
هِذيَن فََسُقٓواْ أ ۡت َكلَِمُت َرب َِك عَلَى ٱل َكَذَٰلَِك َحقه

 ٣٣ لَا يُۡؤِمُنونَ 

34. Sabihin mo: "Kabilang kaya sa mga pantambal ninyo ang 

nagsisimula ng paglikha, pagkatapos nagpapanumbalik 

nito?" Sabihin mo: "Si Allāh ay nagsisimula ng paglikha, 

pagkatapos nagpapanumbalik nito. Kaya paanong nalilinlang 

kayo?" 

ن َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه   قُۡل َهۡل ِمن ُشَرَكآئُِكم مه
هيَٰ   ن

َ
ۖۥۡ فَأ ُ َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُ ۚۥْ قُِل ٱَّلله يُعِيُدهُ

 ٣٤ تُۡؤَفُكونَ 
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35. Sabihin mo: "Kabilang kaya sa mga pantambal ninyo ang 

nagpapatnubay tungo sa katotohanan?" Sabihin mo: "Si 

Allāh ay nagpapatnubay para sa katotohanan. Kaya ang 

nagpapatnubay ba tungo sa katotohanan ay higit na karapat-

dapat na sundin o ang hindi nagpapatnubay maliban na 

pinapatnubayan? Kaya ano ang mayroon sa inyo? Papaano 

kayong humahatol?" 

ِۚ قُِل   ِ ن َيۡهِدٓي إِلَي ٱلۡحَق  قُۡل َهۡل ِمن ُشَرَكآئُِكم مه
ن  

َ
َحقُّ أ

َ
ِ أ َفَمن َيۡهِدٓي إِلَي ٱلۡحَق 

َ
ِۗ أ ِ ُ َيۡهِدي لِلَۡحق  ٱَّلله

ن يُ 
َ
هٓا أ ٓي إِل ِ ها يَِهد  ن ل مه

َ
ۡهَدىَِٰۖ َفَما لَُكۡم َكۡيَف  يُتهَبَع أ

 ٣٥ َتحُۡكُمونَ 

36. Walang sinusunod ang higit na marami sa kanila kundi 

isang palagay. Tunay na ang palagay ay hindi nakasasapat 

sa katotohanan sa anuman. Tunay na si Allāh ay Maaalam 

sa anumang ginagawa nila. 

 
َ
نه لَا ُيۡغنِي ِمَن  َوَما يَتهبُِع أ ها َظنًّاْۚ إِنه ٱلظه ۡكثَرُُهۡم إِل

ُۢ بَِما َيۡفَعلُونَ  َ َعلِيُم ِ َشۡيـ ًاْۚ إِنه ٱَّلله  ٣٦ ٱلۡحَق 

37. Hindi nangyaring ang Qur’ān na ito ay magawa-gawa ng 

bukod pa kay Allāh, subalit [naging] pagpapatotoo sa nauna 

rito at pagdedetalye sa Kasulatan, na walang pag-

aalinlangan hinggil dito mula sa Panginoon ng mga nilalang. 

  ِ ن ُيۡفتََرىَٰ ِمن ُدوِن ٱَّلله
َ
َوَما َكاَن َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاُن أ

هِذي َبيَۡن يََديۡهِ َوَتۡفِصيَل   َوَلَِٰكن تَۡصِديَق ٱل
ِ ٱلَۡعَٰ   ٣٧ لَِمينَ ٱلِۡكَتَِٰب لَا َرۡيَب فِيهِ ِمن رهب 

38. O nagsasabi ba sila na ginawa-gawa niya ito? Sabihin 

mo: "Kaya magdala kayo ng isang kabanatang tulad nito at 

tumawag kayo ng sinumang nakaya ninyo bukod pa kay 

Allāh, kung kayo ay mga tapat." 

 ِ تُواْ ب
ۡ
َُٰهۖۡ قُۡل فَأ ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى

َ
ِۡثلِهِۦ َوٱۡدُعواْ  أ ُسوَرةٖ م 

ِ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ  ِن ُدوِن ٱَّلله  ٣٨ َمِن ٱۡسَتَطۡعُتم م 

39. Bagkus nagpasinungaling sila sa hindi sila pumaligid sa 

kaalaman niyon at hindi pa nakarating sa kanila ang 

pagpapakahulugan niyon. Gayon nagpasinungaling ang mga 

nauna pa sa kanila. Kaya tumingin ka kung papaano naging 

ang kinahinatnan ng mga tagalabag sa katarungan. 

تِِهۡم  
ۡ
ا يَأ بُواْ بَِما لَۡم ُيحِيُطواْ بِعِلِۡمهِۦ َولَمه بَۡل َكذه

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۖۡ فَٱنُظۡر   َب ٱل ۚۥْ َكَذَٰلَِك َكذه وِيلُُه
ۡ
تَأ

َٰلِِمينَ  َٰقَِبُة ٱلظه  ٣٩ َكۡيَف َكاَن َع

40. Kabilang sa kanila ang sumasampalataya rito at kabilang 

sa kanila ang hindi sumasampalataya rito. Ang Panginoon 

mo ay higit na maalam sa mga tagatiwali. 

ها يُۡؤِمنُ  ن ل ن يُۡؤِمُن بِهِۦ َوِمۡنُهم مه بِهۚۦِْ   َوِمۡنُهم مه
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡفِسِدينَ 

َ
 ٤٠ َوَربَُّك أ

41. Kung nagpasinungaling sila sa iyo ay sabihin mo: "Ukol 

sa akin ang gawain ko at ukol sa inyo ang gawain ninyo. 

Kayo ay mga walang-kaugnayan sa anumang ginagawa ko 

at ako ay walang-kaugnayan sa anumang ginagawa ninyo." 

نُتم  
َ
بُوَك َفُقل ل ِي َعَملِى َولَُكۡم َعَملُُكۡمۖۡ أ َوِإن َكذه

ا َتۡعَملُونَ  ِمه نَا۠ بَرِٓيء  م 
َ
ۡعَمُل َوأ

َ
آ أ  ٤١ بَرِيٓـ ُوَن ِممه

42. Kabilang sa kanila ang mga nakikinig sa iyo, ngunit ikaw 

ba ay nagpapakinig sa mga bingi kahit pa man sila ay hindi 

nakapag-uunawa? 

مه َولَۡو   نَت تُۡسِمُع ٱلصُّ
َ
فَأ

َ
ن يَۡسَتِمُعوَن إِلَۡيَكْۚ أ َوِمۡنُهم مه

 ٤٢ َكانُواْ لَا َيۡعقِلُونَ 

43. Kabilang sa kanila ang tumitingin sa iyo, ngunit ikaw ba 

ay nagpapatnubay sa mga bulag kahit pa man sila ay hindi 

nakakikita? 

نَت َتۡهِدي ٱلُۡعۡمَي َولَۡو  
َ
فَأ

َ
ن يَنُظُر إِلَۡيَكْۚ أ َوِمۡنُهم مه

 ٤٣ َكانُواْ لَا ُيۡبِصُرونَ 
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44. Tunay na si Allāh ay hindi lumalabag sa katarungan sa 

mga tao sa anuman subalit ang mga tao sa mga sarili nila ay 

lumalabag sa katarungan. 

اَس   إِنه  ا َوَلَِٰكنه ٱلنه اَس َشۡيـ ٗ َ لَا َيۡظلُِم ٱلنه ٱَّلله
نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 

َ
 ٤٤ أ

45. Sa araw na kakalap Siya sa kanila, para bang hindi sila 

namalagi maliban sa isang bahagi ng maghapon habang 

nagkakakilalahan sila sa gitna nila. Nalugi nga ang mga 

nagpasinungaling sa pakikipagkita kay Allāh at sila dati ay 

hindi mga napatnunubayan. 

َهارِ   َِن ٱلنه ها َساَعٗة م  هۡم يَلَۡبُثٓواْ إِل ن ل
َ
َويَۡوَم َيحُۡشُرُهۡم َكأ

  ِ بُواْ بِلَِقآِء ٱَّلله هِذيَن َكذه َيَتَعاَرفُوَن بَيَۡنُهۡمْۚ قَۡد َخِسَر ٱل
 ٤٥ انُواْ ُمۡهَتِدينَ َوَما كَ 

46. Kung magpapakita nga naman Kami sa iyo ng ilan sa 

ipinangangako Namin sa kanila o magpapayao nga naman 

Kami sa iyo ay tungo sa Amin ang babalikan nila. 

Pagkatapos si Allāh ay Saksi sa anumang ginagawa nila. 

ا نُرِيَنهَك بَ  َينهَك  َوِإمه ۡو َنَتَوفه
َ
هِذي نَعُِدُهۡم أ ۡعَض ٱل

ُ َشِهيٌد عَلَىَٰ َما َيۡفَعلُونَ   ٤٦ فَإِلَۡيَنا َمرِۡجُعُهۡم ُثمه ٱَّلله

47. Para sa bawat kalipunan ay may sugo. Kaya kapag 

dumating ang sugo nila ay huhusga sa pagitan nila ayon 

pagkamakatarungan habang sila ay hindi nilalabag sa 

katarungan. 

ۖۡ فَإَِذا َجآَء رَُسولُُهۡم قُِضَي بَيَۡنُهم   ةٖ رهُسول  مه
ُ
ِ أ

َولِكُل 
 ٤٧ بِٱلۡقِۡسِط وَُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ 

48. Magsasabi sila: "Kailan ang pangakong ito kung kayo ay 

mga tapat?" 
 ٤٨ ن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِ 

49. Sabihin mo: "Hindi ako nakapagdudulot para sa sarili ko 

ng isang pinsala ni isang pakinabang maliban sa niloob ni 

Allāh. Para sa bawat kalipunan ay may taning.Kapag 

dumating ang taning nila ay hindi sila makapagpapaantala 

ng isang sandali at hindi sila makapagpapauna." 

  ُۗ ُ ها َما َشآَء ٱَّلله ا َولَا َنۡفًعا إِل ۡملُِك لَِنۡفِسي َضر ٗ
َ
هٓا أ قُل ل

َجلُُهۡم فَلَا يَۡسَتـ ِۡخُروَن  
َ
ْۚ إَِذا َجآَء أ َجٌل

َ
ٍة أ مه

ُ
ِ أ

لِكُل 
 ٤٩ َساَعٗة َولَا يَۡسَتۡقِدُمونَ 

50. Sabihin mo: "Nagsaalang-alang ba kayo kung pumunta 

sa inyo ang pagdurusang dulot Niya sa magdamag o 

maghapon? Sa ano nagmamadali mula roon ang mga 

salarin? 

اَذا   ۡو َنَهاٗرا مه
َ
َُٰكۡم َعَذابُُهۥ بََيًَٰتا أ تَى

َ
َرَءۡيُتۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

 ٥٠ يَۡسَتۡعِجُل ِمۡنُه ٱلُۡمۡجرُِمونَ 

51. Pagkatapos ba kapag naganap ito ay mananampalataya 

kayo rito? Ngayon ba, samantalang kayo nga dati rito ay 

nagmamadali?" 

ۦْٓۚ َءآلَٰٔۡـَن َوَقۡد ُكنُتم بِهِۦ   ُثمه إَِذا َما َوَقَع َءاَمنُتم بِهِ
َ
أ

 ٥١ تَۡسَتۡعِجلُونَ 

52. Pagkatapos sasabihin sa mga lumabag sa katarungan: 

"Lasapin ninyo ang pagdurusa ng pananatiling-buhay. 

Ginagantihan kaya kayo ng maliban pa sa ayon sa dati 

ninyong nakakamit?" 

هِذيَن َظلَُمواْ ُذوقُواْ َعَذاَب ٱلۡخُلِۡد َهۡل   ُثمه قِيَل لِل
ها بَِما ُكنُتۡم تَۡكِسُبونَ   ٥٢ ُتجَۡزۡوَن إِل

53. Nagpapabalita sila sa iyo kung totoo ba ito? Sabihin mo: 

"Siya nga; sumpa man sa Panginoon ko, tunay na ito ay 

talagang totoo, at kayo ay hindi mga makalulusot." 

  ۡۖ َحقٌّ ُهَوۖۡ قُۡل إِي َوَرب ِٓي إِنهُهۥ لَحَق  
َ
۞َويَۡسَتۢنبِـ ُونََك أ

نُتم بُِمعۡ 
َ
 ٥٣ ِجزِينَ َوَمآ أ
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54. Kung sakaling taglay ng bawat kaluluwa na lumabag sa 

katarungan ang anumang nasa lupa ay talagang tutubos siya 

nito. Maglilihim sila ng pagsisisi kapag nakita nila ang 

pagdurusa. Huhusga sa pagitan nila ayon sa 

pagkamakatarungan habang sila ay hindi lalabagin sa 

katarungan. 

ۡرِض لَٱۡفَتَدۡت  
َ
ِ َنۡفٖس َظلََمۡت َما فِي ٱلۡأ

نه لِكُل 
َ
َولَۡو أ

ُواْ ٱلَۡعَذاَبۖۡ َوُقِضَي بَيَۡنُهم  
َ
ا َرأ َداَمَة لَمه واْ ٱلنه َسرُّ

َ
بِهِۗۦُ َوأ

 ٥٤ بِٱلۡقِۡسِط وَُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ 

55. Pakaalamin, tunay na sa kay Allāh ang anumang nasa 

mga langit at lupa. Pakaalamin, tunay na ang pangako ni 

Allāh ay totoo, subalit ang higit na marami sa kanila ay hindi 

nakaaalam. 

لَٓا إِنه وَۡعَد  
َ
ۡرِضِۗ أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه لَٓا إِنه َّلِله

َ
أ

كۡ 
َ
ِ َحق   َوَلَِٰكنه أ  ٥٥ ثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ ٱَّلله

56. Siya ay nagbibigay-buhay at nagbibigay-kamatayan, at 

tungo sa Kanya pababalikin kayo. 
 ٥٦ ُهَو يُۡحِىۦ َويُِميُت َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

57. O mga tao, may dumating nga sa inyo na isang pangaral 

mula sa Panginoon ninyo, isang lunas para sa nasa mga 

dibdib, isang patnubay, at isang awa para sa mga 

mananampalataya. 

ب ُِكۡم   ِن ره وِۡعَظة  م  اُس قَۡد َجآَءتُۡكم مه َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ُدورِ وَُهٗدى َوَرۡحمَة    ٥٧ ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ وَِشَفآء  ل َِما فِي ٱلصُّ

58. Sabihin mo: "Sa kagandahang-loob ni Allāh at sa awa 

Niya, doon ay magalak sila; ito ay higit na mabuti kaysa sa 

iniipon nila." 

َٰلَِك فَلَۡيۡفرَُحواْ ُهَو   ِ َوبَِرۡحمَتِهِۦ فَبَِذ قُۡل بَِفۡضِل ٱَّلله
ا َيجَۡمُعونَ  ِمه  ٥٨ َخيۡر  م 

59. Sabihin mo: "Nagsaalang-alang ba kayo sa pinababa ni 

Allāh para sa inyo na panustos, saka gumawa kayo mula rito 

ng ipinagbabawal at ipinahihintulot?" Sabihin mo: "Si Allāh 

ba ay pumayag sa inyo, o laban kay Allāh ay gumagawa-

gawa kayo?" 

َرَءۡيُتم 
َ
ِۡزٖق فََجَعلُۡتم قُۡل أ ِن ر  ُ لَُكم م  نَزَل ٱَّلله

َ
آ أ مه

  ِ ۡم عَلَى ٱَّلله
َ
ذَِن لَُكۡمۖۡ أ

َ
ُ أ ِۡنُه َحَراٗما وََحَلَٰلٗا قُۡل َءاَّلٓله م 

 ٥٩ َتۡفتَُرونَ 

60. Ano ang pagpapalagay ng mga gumawa-gawa laban kay 

Allāh ng kasinungalingan sa Araw ng Pagbangon? Tunay na 

si Allāh ay talagang may kagandahang-loob sa mga tao, 

subalit ang higit na marami sa kanila ay hindi 

nagpapasalamat. 

ِ ٱلَۡكِذَب يَوَۡم   هِذيَن َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله َوَما َظنُّ ٱل
اِس َوَلَِٰكنه   َ لَُذو فَۡضٍل عَلَى ٱلنه ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ إِنه ٱَّلله

ۡكثَ 
َ
 ٦٠ رَُهۡم لَا يَۡشُكُرونَ أ

61. Hindi ka nasa isang pinagkakaabalahan, hindi ka 

bumibigkas mula sa bahagi ng Qur’ān, at hindi kayo 

gumagawa ng anumang gawain malibang Kami sa inyo ay 

saksi noong nagsasagawa kayo niyon. Walang nawawaglit 

buhat sa Panginoon mo na kasimbigat ng isang katiting sa 

lupa ni sa langit, ni higit na maliit kaysa roon ni higit na 

malaki malibang nasa isang talaang malinaw. 

ٖن َوَما َتۡتلُواْ ِمۡنُه ِمن قُۡرَءاٖن َولَا  
ۡ
َوَما تَُكوُن فِي َشأ

ها ُكنها َعلَۡيكُ  ۡم ُشُهوًدا إِۡذ  َتۡعَملُوَن ِمۡن َعَمٍل إِل
ةٖ   ِۡثَقاِل َذره ب َِك ِمن م  تُفِيُضوَن فِيهِِۚ َوَما َيۡعُزُب َعن ره
َٰلَِك َولَٓا   ۡصَغَر ِمن َذ

َ
َمآِء َولَٓا أ ۡرِض َولَا فِي ٱلسه

َ
فِي ٱلۡأ

بِينٍ  ها فِي كَِتَٰٖب مُّ ۡكبََر إِل
َ
 ٦١ أ
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62. Pansinin, tunay na ang mga katangkilik ni Allāh ay 

walang pangamba sa kanila ni sila ay malulungkot. 
ِ لَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم   ۡولَِيآَء ٱَّلله

َ
لَٓا إِنه أ

َ
أ

 ٦٢ َيحَۡزنُونَ 

63. [Sila] ang mga sumampalataya at sila noon ay 

nangingilag magkasala kay Allāh. 
هِذيَن َءاَمُنواْ وََكانُواْ َيتهُقونَ   ٦٣ ٱل

64. Ukol sa kanila ang balitang nakagagalak sa buhay na 

pangmundo at sa Kabilang-buhay. Walang pagpapalit sa 

mga salita ni Allāh. Iyon ay ang pagkatamong sukdulan. 

ۡنَيا َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِِۚ لَا   ةِ ٱلدُّ لَُهُم ٱلۡبُۡشَرىَٰ فِي ٱلۡحََيوَٰ
َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ َتۡبِديَل لِكَلَِمَٰ  ِْۚ َذ  ٦٤ ِت ٱَّلله

65. Huwag magpalungkot sa iyo ang sabi nila. Tunay na ang 

karangalan ay ukol kay Allāh sa kalahatan. Siya ang 

Madinigin, ang Maalam. 

ِ َجمِيًعاْۚ ُهَو ٱلسه  َة َّلِله ِميُع  َولَا َيحُۡزنَك قَۡولُُهۡمۘ إِنه ٱلۡعِزه
 ٦٥ ٱلَۡعلِيمُ 

66. Pansinin, tunay na sa kay Allāh ang sinumang nasa mga 

langit at ang sinumang nasa lupa. Hindi sumusunod sa mga 

pantambal ang mga dumadalangin sa bukod pa kay Allāh. 

Hindi sila sumusunod kundi sa palagay at wala silang 

[ginagawa] kundi naghahaka-haka. 

ۡرِضِۗ َوَما  
َ
َِٰت َوَمن فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َمن فِي ٱلسه لَٓا إِنه َّلِله

َ
أ

ْۚ إِن   ِ ُشَرَكآَء هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله يَتهبُِع ٱل
ها َيخۡرُُصونَ  نه َوِإۡن ُهۡم إِل ها ٱلظه  ٦٦ يَتهبُِعوَن إِل

67. Siya ang gumawa para sa inyo ng gabi upang 

mamahinga kayo rito at ng maghapon bilang nagbibigay-

paningin. Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda 

para sa mga taong dumidinig. 

َهاَر  هۡيَل لِتَۡسُكُنواْ فِيهِ َوٱلنه هِذي َجَعَل لَُكُم ٱل ُهَو ٱل
 ِ َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل   ٦٧ َقۡوٖم يَۡسَمُعونَ ُمۡبِصًراْۚ إِنه فِي َذ

68. Nagsabi sila: "Gumawa si Allāh ng anak." Kaluwalhatian 

sa Kanya! Siya ay ang Walang-pangangailangan. Sa Kanya 

ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa. 

Wala kayong taglay na anumang katunayan dito. Nagsasabi 

ba kayo hinggil kay Allāh ng hindi ninyo nalalaman? 

ۖۡ لَُهۥ َما فِي   ۖۥۡ ُهَو ٱلَۡغنِيُّ ُ َولَٗداُۗ ُسۡبَحََٰنُه خََذ ٱَّلله قَالُواْ ٱته
ِن ُسلَۡطَِٰۭن   ۡرِضِۚ إِۡن ِعنَدُكم م 

َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ٱلسه

ِ َما لَا َتعۡ  َتُقولُوَن عَلَى ٱَّلله
َ
 ٦٨ لَُمونَ بَِهََٰذآْۚ أ

69. Sabihin mo: "Tunay na ang mga gumawa-gawa hinggil 

kay Allāh ng kasinungalingan ay hindi magtatagumpay." 
ِ ٱلَۡكِذَب لَا   هِذيَن َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله قُۡل إِنه ٱل

 ٦٩ ُيۡفلُِحونَ 

70. Isang natatamasa sa Mundo, pagkatapos tungo sa Amin 

ang babalikan nila. Pagkatapos magpapalasap Kami sa 

kanila ng pagdurusang matindi dahil dati silang 

tumatangging sumampalataya. 

ۡنَيا ُثمه إِلَۡيَنا َمرِۡجُعُهۡم ُثمه نُِذيُقُهُم   َمَتَٰع  فِي ٱلدُّ
ِديَد بَِما َكانُواْ يَۡكُفُرونَ   ٧٠ ٱلَۡعَذاَب ٱلشه
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71. Bigkasin mo sa kanila ang balita kay Noe noong nagsabi 

siya sa mga tao niya: "O mga tao ko, kung bumigat sa inyo 

ang pananatili ko at ang pagpapaalaala ko sa mga tanda ni 

Allāh ay kay Allāh naman ako nanalig. Kaya pagpasyahan 

ninyo ang balak ninyo kasama ng mga pantambal ninyo. 

Pagkatapos ang balak ninyo ay huwag sa inyo maging 

malabo. Pagkatapos humusga kayo sa akin at huwag 

kayong magpalugit sa akin. 

 نُوٍح إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِۦ َيََٰقوِۡم إِن  
َ
۞َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

َقامِي َوتَذۡ  ِ  َكاَن َكبَُر َعلَۡيُكم مه كِيِري أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
ۡمَرُكۡم َوُشَرَكآَءُكۡم ُثمه  

َ
ۡجمُِعٓواْ أ

َ
ِ تَوَكهلُۡت فَأ َفَعلَى ٱَّلله

ٗة ُثمه ٱقُۡضٓواْ إِلَيه َولَا   ۡمُرُكۡم َعلَۡيُكۡم ُغمه
َ
لَا يَُكۡن أ

 ٧١ تُنِظُرونِ 

72. Ngunit kung tumalikod kayo ay hindi ako humingi sa inyo 

ng anumang pabuya; walang iba ang pabuya sa akin kundi 

nasa kay Allāh. Inutusan ako na ako ay maging kabilang sa 

mga tagapagpasakop.” 

ها   ۡجرَِي إِل
َ
ۡجٍرِۖ إِۡن أ

َ
ِۡن أ لُۡتُكم م 

َ
هۡيُتۡم َفَما َسأ فَإِن تََول

ُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡسلِمِ 
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ِۖۡ َوأ  ٧٢ ينَ عَلَى ٱَّلله

73. Ngunit nagpasinungaling sila sa kanya kaya nagligtas 

Kami sa kanya at sa sinumang kasama sa kanya sa daong. 

Gumawa Kami sa kanila bilang mga kahalili at lumunod Kami 

sa mga nagpasinungaling sa mga tanda Namin. Kaya 

tumingin ka kung papaano naging ang kinahinatnan ng mga 

binalaan. 

َعُهۥ فِي ٱلُۡفلِۡك وََجَعلَۡنَُٰهۡم   ۡيَنَُٰه َوَمن مه بُوُه َفَنجه فََكذه
بُواْ أَـِبَيَٰتَِناۖۡ فَٱنُظۡر َكۡيَف   هِذيَن َكذه ۡغَرۡقَنا ٱل

َ
َخَلَٰٓئَِف َوأ

َٰقَِبُة ٱلُۡمنَذرِينَ   ٧٣ َكاَن َع

74. Pagkatapos nagpadala Kami, nang matapos niya, ng 

mga sugo sa mga tao nila at naghatid sila sa mga iyon ng 

mga malinaw na patunay. Ngunit hindi naging ukol sa mga 

iyon na sumampalataya sa pinasinungalingan ng mga iyon 

bago pa niyan. Gayon Kami nagpipinid sa mga puso ng mga 

lumalabag. 

ُثمه َبَعۡثَنا ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ رُُسلًا إِلَيَٰ قَۡوِمِهۡم فََجآُءوُهم  
  ْۚ بُواْ بِهِۦ ِمن َقۡبُل بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَما َكانُواْ لُِيۡؤِمُنواْ بَِما َكذه

 ٧٤ َكَذَٰلَِك َنۡطَبُع عَلَىَٰ قُلُوِب ٱلُۡمۡعَتِدينَ 

75. Pagkatapos nagpadala Kami, nang matapos nila, kina 

Moises at Aaron kay Paraon at sa konseho nito kalakip ng 

mga tanda Namin, ngunit nagmalaki sila at sila ay naging 

mga taong salarin. 

وَسيَٰ َوَهَُٰروَن إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن   ُثمه َبَعۡثَنا ِمنُۢ َبۡعِدهِم مُّ
جۡرِِمينَ َوَملَِإيْهِۦ أَـِبَيَٰتِ   ٧٥ َنا فَٱۡسَتۡكبَُرواْ وَكَانُواْ قَۡوٗما مُّ

76. Kaya noong dumating sa kanila ang katotohanan mula 

sa ganang Amin ay nagsabi sila: "Tunay na ito ay talagang 

isang panggagaway na malinaw." 

ا َجآَءُهُم ٱلۡحَقُّ ِمۡن ِعنِدنَا قَالُٓواْ إِ  نه َهََٰذا لَِسۡحر   فَلَمه
بِين    ٧٦ مُّ

77. Nagsabi si Moises: "Nagsasabi ba kayo sa katotohanan 

noong dumating ito sa inyo: Panggagaway ba ito? Hindi 

magtatagumpay ang mga manggagaway." 

ِسۡحٌر  
َ
ا َجآَءُكۡمۖۡ أ ِ لَمه َتُقولُوَن لِلَۡحق 

َ
قَاَل ُموَسيَٰٓ أ

َِٰحُرونَ َهََٰذا وَ   ٧٧ لَا ُيۡفلُِح ٱلسه

78. Nagsabi sila: "Dumating ka ba sa amin upang magbaling 

sa amin palayo sa natagpuan namin sa mga ninuno namin at 

maging ukol sa inyong dalawa ang kadakilaan sa lupa 

gayong kami sa inyong dalawa ay hindi mga naniniwala?" 

ا وََجۡدنَا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا  قَا  ِجۡئتََنا لَِتلۡفَِتَنا َعمه
َ
لُٓواْ أ

ۡرِض َوَما َنحُۡن لَُكَما  
َ
َوتَُكوَن لَُكَما ٱلِۡكبِۡريَآُء فِي ٱلۡأ

 ٧٨ بُِمۡؤِمنِينَ 
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79. Nagsabi si Paraon: "Magdala kayo sa akin ng bawat 

manggagaway na maalam." 
ِ َسَِٰحٍر َعلِيمٖ َوَقاَل 

 ٧٩ فِرَۡعۡوُن ٱۡئُتونِي بِكُل 

80. Kaya noong dumating ang mga manggagaway ay 

nagsabi sa kanila si Moises: "Pumukol kayo ng anumang 

kayo ay mga pupukol." 

نُتم  
َ
لُۡقواْ َمآ أ

َ
وَسيَٰٓ أ َحَرةُ قَاَل لَُهم مُّ ا َجآَء ٱلسه فَلَمه

لُۡقونَ   ٨٠ مُّ

81. Kaya noong pumukol sila ay nagsabi si Moises: "Ang 

inihatid ninyo ay ang panggagaway. Tunay na si Allāh ay 

magpapawalang-saysay rito. Tunay na si Allāh ay hindi 

nagsasaayos sa gawa ng mga tagatiwali. 

 ِ لَۡقۡواْ قَاَل ُموَسيَٰ َما ِجۡئُتم ب
َ
آ أ َ  فَلَمه ۖۡ إِنه ٱَّلله ۡحُر ِ هِ ٱلس 

َ لَا يُۡصلُِح َعَمَل ٱلُۡمۡفِسِدينَ  ۥٓ إِنه ٱَّلله  ٨١ َسيُۡبِطلُُه

82. Nagsasakatotohanan si Allāh sa katotohanan sa 

pamamagitan ng mga salita Niya kahit pa man nasuklam ang 

mga salarin." 

ُ ٱلۡحَقه بِكَلَِمَٰتِهِ   ٨٢ ۦ َولَۡو َكرَِه ٱلُۡمۡجرُِمونَ َويُِحقُّ ٱَّلله

83. Ngunit walang naniwala kay Moises kundi ilang supling 

mula sa mga tao niya dala ng pangamba kay Paraon at sa 

konseho ng mga ito na mang-usig sa kanila. Tunay na si 

Paraon ay talagang nagmamataas sa lupain, at tunay na 

siya ay talagang kabilang sa mga nagpapakalabis. 

ِن قَۡوِمهِۦ عَلَىَٰ َخوٖۡف   ِيهة  م  ها ُذر  َفَمآ َءاَمَن لُِموَسيَٰٓ إِل
ن َيۡفتَِنُهۡمْۚ َوِإنه فِرَۡعۡوَن لََعاٖل  

َ
ِن فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيِْهۡم أ م 

ۡرِض َوِإنهُهۥ لَِمَن ٱلُۡمۡسرِفِينَ 
َ
 ٨٣ فِي ٱلۡأ

84. Nagsabi si Moises: "O mga tao ko, kung nangyaring kayo 

ay sumampalataya kay Allāh, sa Kanya kayo manalig kung 

kayo ay naging mga Muslim." 

ِ َفَعلَۡيهِ  َوَقاَل ُموَسيَٰ َيََٰقوِۡم إِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم بِٱَّلله
ۡسلِِمينَ   ٨٤ تَوَكهلُٓواْ إِن ُكنُتم مُّ

85. Kaya nagsabi sila: "Kay Allāh ay nanalig kami. 

Panginoon namin, huwag Mo kaming gawin bilang pinag-

uusig para sa mga taong tagalabag sa katarungan, 

ِ تَوَكهلَۡنا َربهَنا لَا َتجَۡعلَۡنا فِۡتَنٗة ل ِلَۡقۡوِم   َفَقالُواْ عَلَى ٱَّلله
َٰلِِمينَ   ٨٥ ٱلظه

86. at iligtas Mo kami sa pamamagitan ng awa Mo laban sa 

mga taong tagatangging sumampalataya." 
َٰفِرِينَ   ٨٦ َوَنج َِنا بَِرۡحمَتَِك ِمَن ٱلَۡقوِۡم ٱلَۡك

87. Nagkasi Kami kay Moises at sa kapatid niya, na 

[nagsasabi]: "Magtalaga kayong dalawa para sa mga kalipi 

ninyong dalawa sa Ehipto ng mga bahay. Gumawa kayo ng 

mga bahay ninyo [paharap] sa qiblah. Magpanatili kayo ng 

pagdarasal. Magbalita ka ng nakagagalak sa mga 

mananampalataya." 

ن َتَبوهَءا لَِقۡوِمُكَما  
َ
ِخيهِ أ

َ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰ َوأ

َ
َوأ

قِيُمواْ  بِِمۡصَر ُبيُ 
َ
وٗتا َوٱۡجَعلُواْ ُبُيوتَُكۡم قِۡبلَٗة َوأ

ِر ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  ِ ُۗ َوبَش  َة لَوَٰ  ٨٧ ٱلصه

88. Nagsabi si Moises: "Panginoon namin, tunay na Ikaw ay 

nagbigay kay Paraon at sa konseho niya ng gayak at mga 

yaman sa buhay na pangmundo, Panginoon namin, upang 

magligaw sila palayo sa landas Mo. Panginoon namin, 

pumawi Ka sa mga yaman nila at magpatindi Ka sa mga 

puso nila para hindi sila manampalataya hanggang sa 

makakita sila sa pagdurusang masakit." 

فِرَۡعۡوَن َوَملََأهُۥ زِيَنٗة  َوَقاَل ُموَسيَٰ َربهَنآ إِنهَك َءاَتۡيَت  
ۡنَيا َربهَنا لُِيِضلُّواْ َعن َسبِيلَِكۖۡ   ةِ ٱلدُّ َٰلٗا فِي ٱلۡحََيوَٰ ۡمَو

َ
َوأ

َٰلِِهۡم َوٱۡشُدۡد عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم فَلَا   ۡمَو
َ
َربهَنا ٱۡطِمۡس عَلَىَٰٓ أ

لِيمَ 
َ
 ٨٨ يُۡؤِمُنواْ َحتهيَٰ يََرُواْ ٱلَۡعَذاَب ٱلۡأ
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89. Nagsabi Siya: "Sinagot na ang panalangin ninyong 

dalawa kaya magpakatuwid kayong dalawa at huwag nga 

kayong dalawa susunod sa landas ng mga hindi nakaaalam." 

 ِ ِجيَبت دهۡعَوتُُكَما فَٱۡسَتقِيَما َولَا تَتهبَِعآن 
ُ
قَاَل قَۡد أ

هِذيَن لَا َيۡعلَُمونَ   ٨٩ َسبِيَل ٱل

90. Nagpalampas Kami sa mga anak ni Israel sa dagat. 

Kaya pinasundan sila ni Paraon at ng hukbo niya dala ng 

paglabag at pangangaway. Hanggang sa nang umabot sa 

kanya ang pagkalunod ay nagsabi siya: "Sumampalataya 

ako na walang Diyos kundi ang sinampalatayanan ng mga 

anak ni Israel, at ako ay kabilang sa mga Muslim." 

ۡتَبَعُهۡم فِرَۡعۡوُن  
َ
َِٰٓءيَل ٱلَۡبۡحَر فَأ ۞َوَجََٰوۡزنَا بِبَنِٓي إِۡسَر

ۡدَرَكُه ٱلَۡغَرُق قَاَل  
َ
وَُجُنوُدهُۥ َبۡغٗيا وََعۡدًواۖۡ َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

ها  ََٰه إِل نهُهۥ لَٓا إَِل
َ
هِذٓي َءاَمَنۡت بِهِۦ َبُنٓواْ  َءاَمنُت أ ٱل

نَا۠ ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمينَ 
َ
َِٰٓءيَل َوأ  ٩٠ إِۡسَر

91. Ngayon ba samantalang sumuway ka nga noon pa man, 

at ikaw dati ay kabilang sa mga tagatiwali? 
َءآلَٰٔۡـَن َوَقۡد َعَصۡيَت َقۡبُل َوُكنَت ِمَن  

 ٩١ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

92. Kaya sa araw na ito, ililigtas ka Namin sa katawan mo 

upang ikaw para sa sinumang papalit sa iyo ay maging isang 

tanda. Tunay na marami sa mga tao sa mga tanda Namin ay 

talagang mga nalilingat. 

 ْۚ يَك بَِبَدنَِك لَِتُكوَن لَِمۡن َخلَۡفَك َءايَٗة ِ   فَٱلَۡيۡوَم ُنَنج 
اِس َعۡن َءاَيَٰتَِنا لََغَٰفِلُونَ  َِن ٱلنه  ٩٢ َوِإنه َكثِيٗرا م 

93. Talaga ngang nagpatahan Kami sa mga anak ni Israel sa 

pinatatahanang angkop at nagtustos Kami sa kanila mula sa 

mga kaaya-ayang bagay saka hindi sila nagkasalungatan 

hanggang sa dumating sa kanila ang kaalaman. Tunay na 

ang Panginoon mo ay maghuhusga sa pagitan nila sa Araw 

ng Pagbangon sa anumang dati silang nagkakaiba-iba 

hinggil doon. 

َِن    ِصۡدٖق َوَرَزقَۡنَُٰهم م 
َ
َِٰٓءيَل ُمَبوهأ نَا بَنِٓي إِۡسَر

ۡ
َولََقۡد بَوهأ

ي َِبَِٰت َفَما ٱ ۡخَتلَُفواْ َحتهيَٰ َجآَءُهُم ٱلۡعِلُۡمْۚ إِنه َربهَك  ٱلطه
َيۡقِضي بَيَۡنُهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما َكانُواْ فِيهِ  

 ٩٣ َيخَۡتلُِفونَ 

94. Kaya kung ikaw ay nasa isang pagdududa sa pinababa 

Namin sa iyo ay magtanong ka sa mga bumabasa ng 

Kasulatan bago mo pa. Talaga ngang dumating sa iyo ang 

katotohanan mula sa Panginoon mo kaya huwag ka ngang 

maging kabilang sa mga nag-aalangan. 

هِذيَن   نَزلَۡنآ إِلَۡيَك فَۡسـ َِل ٱل
َ
آ أ ِمه ٖ م  فَإِن ُكنَت فِي َشك 

قُّ ِمن  َيۡقَرُءوَن ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبلَِكْۚ لََقۡد َجآَءَك ٱلۡحَ 
ب َِك فَلَا تَُكوَننه ِمَن ٱلُۡمۡمتَِرينَ   ٩٤ ره

95. Huwag ka ngang maging kabilang sa mga 

nagpasinungaling sa mga tanda ni Allāh sapagkat magiging 

kabilang ka sa mga lugi. 

ِ َفَتُكوَن   بُواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله هِذيَن َكذه َولَا تَُكوَننه ِمَن ٱل
 ٩٥ ِمَن ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

96. Tunay na ang mga nagindapat sa kanila ang hatol ng 

Panginoon mo ay hindi sumasampalataya, 
ۡت َعلَۡيِهۡم َكلَِمُت َرب َِك لَا   هِذيَن َحقه إِنه ٱل

 ٩٦ يُۡؤِمُنونَ 

97. kahit pa man dumating sa kanila ang bawat tanda, 

hanggang sa makakita sila sa pagdurusang masakit. 
لِيمَ 

َ
 ٩٧ َولَۡو َجآَءۡتُهۡم ُكلُّ َءايٍَة َحتهيَٰ يََرُواْ ٱلَۡعَذاَب ٱلۡأ
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98. Kaya bakit kasi walang pamayanang sumampalataya 

kaya nagpakinabang dito ang pananampalataya nito maliban 

sa mga tao ni Jonas. Noong sumampalataya sila ay nag-alis 

Kami sa kanila ng pagdurusa ng kahihiyan sa buhay na 

pangmundo at nagpatamasa Kami sa kanila hanggang sa 

isang panahon. 

ها قَۡوَم   فَلَۡولَا َكانَۡت قَۡريٌَة َءاَمَنۡت َفَنَفَعَهآ إِيَمَُٰنَهآ إِل
آ َءامَ  ُنواْ َكَشۡفَنا َعۡنُهۡم َعَذاَب ٱلۡخِۡزِي فِي  يُونَُس لَمه

ۡنَيا َوَمتهۡعَنَُٰهۡم إِلَيَٰ ِحينٖ  ةِ ٱلدُّ  ٩٨ ٱلۡحََيوَٰ

99. Kung sakaling niloob ng Panginoon mo ay talaga sanang 

sumampalataya ang sinumang nasa lupa sa kabuuan nila sa 

kalahatan. Kaya ikaw ba ay mamimilit sa mga tao hanggang 

sa sila ay maging mga mananampalataya? 

ۡرِض ُكلُُّهۡم َجمِيًعاْۚ 
َ
َولَۡو َشآَء َربَُّك ٓأَلَمَن َمن فِي ٱلۡأ

اَس َحتهيَٰ يَُكونُواْ ُمۡؤِمنِينَ  نَت تُۡكرِهُ ٱلنه
َ
فَأ

َ
 ٩٩ أ

100. Hindi naging ukol sa isang kaluluwa na sumampalataya 

ito malibang ayon sa pahintulot ni Allāh. Naglalagay Siya ng 

karumihan sa mga hindi nakapag-uunawa. 

ِْۚ َويَۡجَعُل   ها بِإِۡذِن ٱَّلله ن تُۡؤِمَن إِل
َ
َوَما َكاَن لَِنۡفٍس أ

هِذيَن لَا َيۡعقِلُونَ   ١٠٠ ٱلر ِۡجَس عَلَى ٱل

101. Sabihin mo: "Tumingin kayo kung ano ang nasa mga 

langit at lupa." Hindi nagdudulot ang mga tanda at ang mga 

mapagbabala sa mga taong hindi sumasampalataya. 

ۡرِضِۚ َوَما ُتۡغنِي  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو قُِل ٱنُظُرواْ َماَذا فِي ٱلسه

ها يُۡؤِمُنونَ  ُذُر َعن قَۡوٖم ل  ١٠١ ٱٓأۡلَيَُٰت َوٱلنُّ

102. Kaya naghihintay kaya sila ng maliban pa sa tulad ng 

mga araw ng mga lumipas bago pa nila? Sabihin mo: "Kaya 

maghintay kayo; tunay na ako ay kasama sa inyo kabilang 

sa mga tagahintay." 

هِذيَن َخلَۡواْ ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ  يهاِم ٱل
َ
ها ِمۡثَل أ  َفَهۡل يَنَتِظُروَن إِل

َِن ٱلُۡمنَتِظرِينَ   ١٠٢ قُۡل فَٱنَتِظُرٓواْ إِن ِي َمَعُكم م 

103. Pagkatapos magliligtas Kami sa mga sugo Namin at sa 

mga sumampalataya. Gayon bilang tungkulin sa Amin na 

paliligtasin Namin ang mga mananampalataya. 

هِذيَن ءَ  ى رُُسلََنا َوٱل ا َعلَۡيَنا ُثمه ُنَنج ِ ْْۚ َكَذَٰلَِك َحقًّ اَمُنوا
 ١٠٣ نُنِج ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

104. Sabihin mo: "O mga tao, kung kayo ay nasa isang 

pagdududa sa Relihiyon ko, hindi ako sumasamba sa mga 

sinasamba ninyo bukod pa kay Allāh, subalit sumasamba 

ako kay Allāh na nagpapapanaw sa inyo. Inutusan ako na 

ako ay maging una sa mga mananampalataya." 

ِن دِينِي فَلَآ   اُس إِن ُكنُتۡم فِي َشك ٖ م  َها ٱلنه يُّ
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

ۡعُبُد  
َ
ِ َوَلَِٰكۡن أ هِذيَن َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ۡعُبُد ٱل

َ
أ

مِ 
ُ
َُٰكۡمۖۡ َوأ هِذي َيَتَوفهى َ ٱل ُكوَن ِمَن  ٱَّلله

َ
ۡن أ

َ
ۡرُت أ

 ١٠٤ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

105. [Ipinag-uutos] na: "Magpanatili ka ng mukha mo sa 

Relihiyon bilang makatotoo at huwag ka ngang maging 

kabilang sa mga tagapagtambal. 

ِيِن َحنِيٗفا َولَا تَُكوَننه ِمَن   قِۡم وَۡجَهَك لِلد 
َ
ۡن أ

َ
َوأ

 ١٠٥ ينَ ٱلُۡمۡشِركِ 

106. Huwag kang dumalangin sa bukod pa kay Allāh, na 

hindi nagpapakinabang sa iyo ni nakapipinsala sa iyo 

sapagkat kung ginawa mo, tunay na ikaw samakatuwid ay 

kabilang sa mga tagalabag sa katarungan." 

ِ َما لَا يَنَفعُ  َكۖۡ  َولَا تَۡدُع ِمن ُدوِن ٱَّلله َك َولَا يَُضرُّ
َٰلِِمينَ  َِن ٱلظه  ١٠٦ فَإِن َفَعلَۡت فَإِنهَك إِٗذا م 
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107. Kung sasaling sa iyo si Allāh ng isang kapinsalaan ay 

walang tagapawi nito kundi Siya. Kung magnanais Siya sa 

iyo ng isang kabutihan ay walang tagatulak sa kabutihang-

loob Niya. Nagpapatama Siya nito sa sinumang niloloob Niya 

kabilang sa mga lingkod Niya. Siya ay ang Mapagpatawad, 

ang Maawain. 

ها ُهَوۖۡ   ۥٓ إِل ٖ فَلَا كَاِشَف لَُه ُ بُِضر  َوِإن َيۡمَسۡسَك ٱَّلله
بِهِۦ َمن  َوِإن يُرِۡدَك ِبخَيٖۡر فَلَا َرآده لَِفۡضلِهۚۦِْ يُِصيُب 

ِۚۦْ وَُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ   ١٠٧ يََشآُء ِمۡن ِعَبادِه

108. Sabihin mo: "O mga tao, dumating nga sa inyo ang 

katotohanan mula sa Panginoon ninyo. Kaya ang sinumang 

napatnubayan ay napatnubayan lamang para sa sarili niya; 

at ang sinumang naligaw ay naligaw lamang laban dito. Ako 

sa inyo ay hindi isang pinananaligan." 

ب ُِكۡمۖۡ   اُس قَۡد َجآَءُكُم ٱلۡحَقُّ ِمن ره َها ٱلنه يُّ
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

َفَمِن ٱۡهَتَدىَٰ فَإِنهَما َيۡهَتِدي لَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن َضله  
نَا۠ َعلَ 

َ
 ١٠٨ ۡيُكم بَِوكِيلٖ فَإِنهَما يَِضلُّ َعلَۡيَهاۖۡ َوَمآ أ

109. Sumunod ka sa ikinakasi sa iyo at magtiis ka hanggang 

sa humatol si Allāh. Siya ay ang pinakamabuti sa mga 

tagahatol. 

ْۚ وَُهَو   ُ َوٱتهبِۡع َما يُوَحىَٰٓ إِلَۡيَك َوٱۡصبِۡر َحتهيَٰ َيحُۡكَم ٱَّلله
 ١٠٩ َخيُۡر ٱلَۡحَِٰكِمينَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. Lām. Rā’. [Ito ay] isang Aklat na hinusto ang mga 

talata nito, pagkatapos dinetalye mula sa panig ng isang 

Marunong, isang Mapagbatid. 

هُدۡن  الٓرِۚ كَِتٌَٰب  لَۡت ِمن ل ِ ۡحِكَمۡت َءاَيَُٰتُهۥ ُثمه فُص 
ُ
أ

 ١ َحِكيٍم َخبِيرٍ 

2. [Ipinasasabi sa Sugo:] "Na huwag kayong sumamba kundi 

kay Allāh. Tunay na ako para sa inyo mula sa Kanya ay isang 

mapagbabala at isang mapagbalita ng nakagagalak." 

ها  ل
َ
ِۡنُه نَِذير  َوبَِشير  أ ْۚ إِنهنِي لَُكم م  َ ها ٱَّلله  ٢ َتۡعُبُدٓواْ إِل

3. [Ipinasasabi sa Sugo:] "Na humingi kayo ng tawad sa 

Panginoon ninyo, pagkatapos magbalik-loob kayo sa Kanya, 

magpapatamasa Siya sa inyo ng isang natatamasang 

maganda hanggang sa isang taning na tinukoy at magbibigay 

Siya sa bawat may kabutihang-loob ng kabutihang-loob dito. 

Kung tatalikod kayo, tunay na ako ay nangangamba para sa 

inyo ng pagdurusa sa isang araw na malaki. 

ِن ٱۡسَتۡغفُِرواْ َربهُكۡم ُثمه تُوبُٓواْ إِلَۡيهِ ُيمَ 
َ
َتًَٰعا  َوأ ت ِۡعُكم مه

ۖۥۡ   ي َويُۡؤِت ُكله ذِي فَۡضٖل فَۡضلَُه َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
َحَسًنا إِلَيَٰٓ أ

َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٖم َكبِيرٍ 
َ
هۡواْ فَإِن ِٓي أ  ٣ َوِإن تََول

4. Tungo kay Allāh ang babalikan ninyo. Siya sa bawat bagay 

ay May-kakayahan." 
ِ مَ  ِ َشۡيٖء قَِديرٌ إِلَي ٱَّلله

 ٤ رِۡجُعُكۡمۖۡ وَُهَو عَلَىَٰ كُل 

5. Pansinin, tunay na sila ay nagtatabingi ng mga dibdib nila 

upang makapagkubli sila mula sa Kanya. Pansinin, kapag 

nagpapabalot sila ng mga kasuutan nila ay nakaaalam Siya 

sa anumang inililihim nila at anumang inihahayag nila. Tunay 

na Siya ay Maalam sa nilalaman ng mga dibdib. 

لَا ِحيَن  
َ
لَٓا إِنهُهۡم يَثُۡنوَن ُصُدورَُهۡم لِيَۡسَتۡخُفواْ ِمۡنُهْۚ أ

َ
أ

وَن َوَما ُيۡعلُِنوَنْۚ إِنهُهۥ  يَۡسَتۡغُشوَن ثَِياَبُهۡم َيۡعلَُم َما يُِسرُّ
ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ٥ َعلِيُم

6. Walang anumang gumagalaw na nilalang sa lupa malibang 

nasa kay Allāh ang panustos nito. Nakaaalam Siya sa 

tuluyan nito at pinaglalagakan dito. Bawat isa ay nasa isang 

talaang malinaw. 

ِ رِزُۡقَها  ها عَلَى ٱَّلله ۡرِض إِل
َ
َويَۡعلَُم   ۞َوَما ِمن َدآبهةٖ فِي ٱلۡأ

بِينٖ   ٦ ُمۡسَتَقرهَها َوُمۡسَتۡوَدَعَهاْۚ ُكل   فِي كَِتَٰٖب مُّ

7. Siya ang lumikha ng mga langit at lupa sa anim na araw – 

at ang Trono Niya ay nasa ibabaw ng tubig – upang sumubok 

Siya sa inyo kung alin sa inyo ang pinakamaganda sa gawa. 

Talagang kung nagsabi ka: "Tunay na kayo ay mga 

bubuhayin matapos ng kamatayan" ay talagang magsasabi 

nga ang mga tagatangging sumampalataya: "Walang iba ito 

kundi isang panggagaway na malinaw." 

يه 
َ
ۡرَض فِي ِستهةِ أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه اٖم  وَُهَو ٱل

ۡحَسُن  
َ
يُُّكۡم أ

َ
وََكاَن َعۡرُشُهۥ عَلَى ٱلَۡمآِء لَِيۡبلَُوُكۡم أ

ۡبُعوثُوَن ِمنُۢ َبۡعِد ٱلَۡمۡوِت   َعَملٗاُۗ َولَئِن قُلَۡت إِنهُكم مه
بِين   ها ِسۡحر  مُّ هِذيَن َكَفُرٓواْ إِۡن َهََٰذآ إِل  ٧ لََيُقولَنه ٱل
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8. Talagang kung nag-antala Kami sa kanila ng pagdurusa 

hanggang sa isang yugtong nabibilang ay talagang 

magsasabi nga sila: "Ano ang pumipigil dito?" Pakatandaan, 

sa araw na darating ito sa kanila ay hindi ito maililihis palayo 

sa kanila at papaligid sa kanila ang dati nilang kinukutya. 

هَيُقولُنه  َولَ  ۡعُدوَدةٖ ل ةٖ مه مه
ُ
ۡرنَا َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاَب إِلَيَٰٓ أ خه

َ
ئِۡن أ

تِيِهۡم لَيَۡس َمۡصُروًفا َعۡنُهۡم  
ۡ
لَا يَوَۡم يَأ

َ
ۥُٓۗ أ َما َيحۡبُِسُه

ا َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ   ٨ وََحاَق بِِهم مه

9. Talagang kung nagpalasap Kami sa tao ng isang awa 

mula sa Amin, pagkatapos nag-alis Kami nito mula sa kanya, 

tunay na siya ay talagang nawawalan ng pag-asa, 

palatangging magpasalamat. 

َذۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن ِمنها َرۡحمَٗة ُثمه نَزَۡعَنََٰها ِمۡنُه إِنهُهۥ  
َ
َولَئِۡن أ

 ٩ لََيـ ُوس  َكُفور  

10. Talagang kung nagpalasap Kami sa kanya ng isang 

kabiyayaan matapos ng isang kariwaraang sumaling sa 

kanya ay talagang magsasabi nga siya: "Umalis ang mga 

masagwa palayo sa akin." Tunay na siya ay talagang 

masaya, napakayabang – 

َذقَۡنَُٰه َنۡعَمآَء َبۡعَد َضره 
َ
ۡتُه لََيُقولَنه َذَهَب  َولَئِۡن أ آَء َمسه

ِٓيِۚ إِنهُهۥ لََفرِح  فَُخورٌ  ي ِـ َاُت َعن   ١٠ ٱلسه

11. maliban sa mga nagtiis at gumawa ng mga maayos; ang 

mga iyon ay may ukol sa kanila na isang kapatawaran at 

isang pabuyang malaki. 

هِذيَن َصبَُرواْ وَعَ  ها ٱل ْوَلَٰٓئَِك لَُهم  إِل
ُ
َٰلَِحَِٰت أ ِملُواْ ٱلصه

ۡجر  َكبِير  
َ
ۡغفَِرة  َوأ  ١١ مه

12. Kaya baka ikaw ay mag-iiwan sa ilan sa ikinakasi sa iyo 

at pinaninikipan dahil dito ng dibdib mo na magsabi sila sa 

iyo: "Bakit kasi walang pinababa sa kanya na isang 

kayamanan o may dumating kasama sa kanya na isang 

anghel?" Ikaw ay isang mapagbabala lamang. Si Allāh sa 

bawat bagay ay Pinagkakatiwalaan. 

فَلََعلهَك تَارُِكُۢ َبۡعَض َما يُوَحىَٰٓ إِلَۡيَك وََضآئُِقُۢ بِهِۦ  
وۡ 

َ
نزَِل َعلَۡيهِ َكنٌز أ

ُ
ن َيُقولُواْ لَۡولَٓا أ

َ
َجآَء َمَعُهۥ   َصۡدُرَك أ

ِ َشۡيٖء َوكِيٌل 
ُ عَلَىَٰ ُكل  ْۚ َوٱَّلله نَت نَِذير 

َ
 ١٢ َملٌَكْۚ إِنهَمآ أ

13. O nagsasabi ba sila na ginawa-gawa niya ito? Sabihin 

mo: “Kaya maglahad kayo ng sampung kabanata tulad nito 

na mga ginawa-gawa at tumawag kayo ng sinumang nakaya 

ninyo bukod pa kay Allāh kung kayo ay mga tapat." 

ِۡثلِهِۦ   تُواْ بَِعۡشِر ُسَورٖ م 
ۡ
َُٰهۖۡ قُۡل فَأ ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى

َ
أ

ِ إِن   ِن ُدوِن ٱَّلله ُمۡفتََرَيَٰٖت َوٱۡدُعواْ َمِن ٱۡسَتَطۡعُتم م 
 ١٣ ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

14. Kaya kung hindi sila tumugon sa inyo, alamin ninyo na 

pinababa lamang ito nang may kaalaman ni Allāh at na 

walang Diyos kundi Siya. Kaya kayo ba ay mga 

tagapagpasakop? 

  ِ نزَِل بِعِلِۡم ٱَّلله
ُ
نهَمآ أ

َ
هۡم يَۡسَتِجيُبواْ لَُكۡم فَٱۡعلَُمٓواْ أ فَإِل

ها ُهَوۖۡ َفَهۡل  ََٰه إِل هٓا إَِل ن ل
َ
ۡسلُِمونَ  َوأ نُتم مُّ

َ
 ١٤ أ

15. Ang sinumang nagnanais ng buhay na pangmundo at 

gayak nito, maglulubus-lubos Kami tungo sa kanila [ng 

kabayaran] sa mga gawa nila rito habang sila rito ay hindi 

kinukulangan. 

ۡنَيا  َة ٱلدُّ ِ إِلَۡيِهۡم  َمن َكاَن يُرِيُد ٱلۡحََيوَٰ َوزِيَنَتَها نَُوف 
ۡعَمَٰلَُهۡم فِيَها وَُهۡم فِيَها لَا ُيۡبَخُسونَ 

َ
 ١٥ أ
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16. Ang mga iyon, walang ukol sa kanila sa Kabilang-buhay 

kundi ang Apoy. Nawalang-kabuluhan ang niyari nila roon at 

walang-saysay ang dati nilang ginagawa. 

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
ۖۡ وََحبَِط   أ اُر ها ٱلنه هِذيَن لَيَۡس لَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ إِل ٱل

ا َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ١٦ َما َصَنُعواْ فِيَها َوَبَِٰطل  مه

17. Kaya ba ang nasa isang malinaw na patunay mula sa 

Panginoon niya [ay tulad ng nabanggit]? Sumusunod dito ang 

isang tagasaksi mula sa Kanya at, bago pa nito, ang 

kasulatan ni Moises bilang pinuno at bilang awa. Ang mga 

iyon ay sumasampalataya rito. Ang sinumang tumangging 

sumampalataya rito kabilang sa mga lapian, ang Apoy ay 

ipinangako sa kanya. Kaya huwag kang maging nasa isang 

pag-aalangan sa [Qur’ān na] ito. Tunay na ito ay ang 

katotohanan mula sa Panginoon mo, subalit ang higit na 

marami sa mga tao ay hindi sumasampalataya. 

ِۡنُه َوِمن   ب ِهِۦ َويَۡتلُوُه َشاهِد  م  ِن ره َفَمن َكاَن عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م 
َ
أ

ْوَلَٰٓئَِك يُۡؤِمُنوَن  َقۡبلِهِۦ كَِتَُٰب ُموَس 
ُ
ْۚ أ يَٰٓ إَِماٗما َوَرۡحمًَة

ۚۥْ   اُر َموِۡعُدهُ ۡحَزاِب فَٱلنه
َ
بِهۚۦِْ َوَمن يَۡكُفۡر بِهِۦ ِمَن ٱلۡأ

ب َِك َوَلَِٰكنه   ِۡنُهْۚ إِنهُه ٱلۡحَقُّ ِمن ره فَلَا تَُك فِي ِمۡريَةٖ م 
اِس لَا يُۡؤِمُنونَ  ۡكثََر ٱلنه

َ
 ١٧ أ

18. Sino pa ang higit na tagalabag sa katarungan kaysa sa 

sinumang gumawa-gawa laban kay Allāh ng isang 

kasinungalingan? Ang mga iyon ay ilalahad sa Panginoon 

nila at magsasabi ang mga saksi: "Ang mga ito ay ang mga 

nagsinungaling laban sa Panginoon nila." Pansinin, ang 

sumpa ni Allāh ay ukol sa mga tagalabag sa katarungan, 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ْۚ أ ِ َكِذبًا ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه

َ
َوَمۡن أ

هِذيَن   ُؤلَآِء ٱل ۡشَهَُٰد َهَٰٓ
َ
ُيۡعرَُضوَن عَلَىَٰ َرب ِِهۡم َويَُقوُل ٱلۡأ

َٰلِ  ِ عَلَى ٱلظه لَا لَۡعَنُة ٱَّلله
َ
 ١٨ ِمينَ َكَذبُواْ عَلَىَٰ َرب ِِهۡمْۚ أ

19. na mga sumasagabal sa landas ni Allāh at naghahangad 

dito ng isang kabaluktutan habang sila sa Kabilang-buhay ay 

mga tagatangging sumampalataya. 

ِ َويَۡبُغوَنَها ِعوَٗجا وَُهم   وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن يَُصدُّ ٱل
 ١٩ َكَٰفُِرونَ بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم 

20. Ang mga iyon ay hindi mga makalulusot sa lupa at hindi 

sila nagkaroon bukod pa kay Allāh ng mga katangkilik. Pag-

iibayuhin para sa kanila ang pagdurusa. Hindi sila dati 

nakakakaya ng pagdinig at hindi sila dati nakakikita. 

 َ ْوَلَٰٓئَِك ل
ُ
ۡرِض َوَما َكاَن  أ

َ
ۡم يَُكونُواْ ُمۡعِجزِيَن فِي ٱلۡأ

ۡولَِيآَءۘ يَُضََٰعُف لَُهُم ٱلَۡعَذاُبْۚ  
َ
ِ ِمۡن أ ِن ُدوِن ٱَّلله لَُهم م 

ۡمَع َوَما َكانُواْ ُيۡبِصُرونَ   ٢٠ َما َكانُواْ يَۡسَتِطيُعوَن ٱلسه

21. Ang mga iyon ay ang mga nagpalugi sa mga sarili nila at 

nawala sa kanila ang dati nilang ginagawa-gawa. 
ا َكانُواْ   نُفَسُهۡم وََضله َعۡنُهم مه

َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

 ٢١ َيۡفتَُرونَ 

22. Walang pasubali na sila sa Kabilang-buhay ay ang mga 

pinakalugi. 
خۡ 

َ
نهُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم ٱلۡأ

َ
 ٢٢ َسُرونَ لَا َجَرَم أ

23. Tunay na ang mga sumampalataya, gumawa ng mga 

maayos, at nagpakumbaba sa Panginoon nila, ang mga iyon 

ay ang mga maninirahan sa Paraiso; sila ay doon mga 

mananatili. 

ۡخَبُتٓواْ إِلَيَٰ 
َ
َٰلَِحَِٰت َوأ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه   إِنه ٱل

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ٢٣ َرب ِِهۡم أ
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24. Ang paghahalintulad sa dalawang pangkat ay gaya ng 

bulag at bingi, at ng nakakikita at nakaririnig. Nagkakapantay 

kaya ang dalawa sa paghahalintulad? Hindi ba kayo 

magsasaalaala? 

َصم ِ َوٱلَۡبِصيِر  
َ
ۡعَميَٰ َوٱلۡأ

َ
۞َمَثُل ٱلَۡفرِيَقيِۡن َكٱلۡأ

ُرونَ  فَلَا تََذكه
َ
ِميِعِۚ َهۡل يَۡسَتوِيَاِن َمَثلًاْۚ أ  ٢٤ َوٱلسه

25. Talaga ngang nagsugo Kami kay Noe sa mga tao niya, 

[na nagsasabi]: "Tunay na ako para sa inyo ay isang 

mapagbabalang malinaw, 

ۦٓ إِن ِي لَُكۡم نَِذير    ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ قَۡوِمهِ
َ
َولََقۡد أ

بِينٌ   ٢٥ مُّ

26. na huwag kayong sumamba kundi kay Allāh; tunay na 

ako ay nangangamba para sa inyo sa isang pagdurusa sa 

isang araw na masakit." 

 ْ ها َتۡعُبُدٓوا ن ل
َ
َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب  أ

َ
ۖۡ إِن ِٓي أ َ ها ٱَّلله  إِل

لِيمٖ 
َ
 ٢٦ يَۡوٍم أ

27. Kaya nagsabi ang konseho na tumangging 

sumampalataya kabilang sa mga kalipi niya: "Wala kaming 

nakikita sa iyo kundi isang tao tulad namin, wala kaming 

nakikita sa iyo na sumunod sa iyo kundi silang mga 

napakahamak sa amin sa unang tingin, at wala kaming 

nakikita para inyo na isang kalamangan sa amin, bagkus 

nagpapalagay kami na kayo ay mga sinungaling." 

ها   ََٰك إِل هِذيَن َكَفُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ َما نََرى َفَقاَل ٱلَۡملَُأ ٱل
َراذِلَُنا   بََشٗرا

َ
هِذيَن ُهۡم أ ها ٱل ََٰك ٱتهَبَعَك إِل ِۡثلََنا َوَما نََرى م 

ِي َوَما نََرىَٰ لَُكۡم َعلَۡيَنا ِمن فَۡضِۭل بَۡل  
ۡ
أ بَادَِي ٱلره

 ٢٧ َنُظنُُّكۡم َكَِٰذبِينَ 

28. Nagsabi siya: "O mga tao ko, nagsaalang-alang ba kayo 

kung ako ay nasa isang malinaw na patunay mula sa 

Panginoon ko at nagbigay Siya sa akin ng awa mula sa 

ganang Kanya ngunit pinalingid ito sa inyo? Mamimilit ba 

kami sa inyo rito samantalang kayo rito ay mga nasusuklam? 

ب ِي وَ  ِن ره َرَءۡيُتۡم إِن ُكنُت عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م 
َ
َٰنِي  قَاَل َيََٰقۡوِم أ َءاتَى

نُلۡزُِمُكُموَها  
َ
َِيۡت َعلَۡيُكۡم أ ِۡن ِعنِدهِۦ َفُعم  َرۡحمَٗة م 

نُتۡم لََها َكَٰرُِهونَ 
َ
 ٢٨ َوأ

29. O mga tao ko, hindi ako humihingi sa inyo dahil doon ng 

isang yaman; walang pabuya sa akin kundi nasa kay Allāh. 

Ako ay hindi magtataboy sa mga sumampalataya. Tunay na 

sila ay makikipagkita sa Panginoon nila, subalit ako ay 

nakakikita sa inyo bilang mga taong nagpapakamangmang. 

ها عَلَى   ۡجرَِي إِل
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ َمالًاۖۡ إِۡن أ

َ
َوَيََٰقۡوِم لَٓا أ

هِذيَن ءَ  نَا۠ بَِطارِِد ٱل
َ
ِْۚ َوَمآ أ َلَُٰقواْ َرب ِِهۡم  ٱَّلله ْْۚ إِنهُهم مُّ اَمُنٓوا

َُٰكۡم قَۡوٗما َتجَۡهلُونَ  َرى
َ
 ٢٩ َوَلَِٰكن ِٓي أ

30. O mga tao ko, sino ang mag-aadya sa akin laban kay 

Allāh kung nagtaboy ako sa kanila? Kaya hindi ba kayo 

nagsasaalaala? 

فَلَا  َوَيََٰقۡوِم َمن يَنُصُرنِي ِمَن 
َ
ِ إِن َطَردتُُّهۡمْۚ أ ٱَّلله

ُرونَ   ٣٠ تََذكه
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31. Hindi ako nagsasabi sa inyo na taglay ko ang mga 

imbakan ni Allāh. Hindi ako nakaaalam sa Lingid. Hindi ako 

nagsasabi na tunay na ako ay isang anghel. Hindi ako 

nagsasabi sa mga hinahamak ng mga mata ninyo na hindi 

magbibigay sa kanila si Allāh ng isang mabuti. Si Allāh ay 

higit na maalam sa nasa mga sarili nila. Tunay na ako 

samakatuwid ay talagang kabilang sa mga tagalabag sa 

katarungan." 

ۡعلَمُ 
َ
ِ َولَٓا أ قُوُل لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن ٱَّلله

َ
  َولَٓا أ

هِذيَن تَۡزَدرِٓي   قُوُل لِل
َ
قُوُل إِن ِي َملَك  َولَٓا أ

َ
ٱلَۡغۡيَب َولَٓا أ

ۡعلَُم بَِما فِٓي  
َ
ُ أ ُ َخيًۡراۖۡ ٱَّلله ۡعُيُنُكۡم لَن يُۡؤتَِيُهُم ٱَّلله

َ
أ

َٰلِِمينَ  هِمَن ٱلظه نُفِسِهۡم إِن ِٓي إِٗذا ل
َ
 ٣١ أ

32. Nagsabi sila: "O Noe, nakipagtalo ka na sa amin saka 

nagpadalas ka sa pakikipagtalo sa amin kaya magdala ka sa 

amin ng ipinangangako mo sa amin kung ikaw ay kabilang sa 

mga tapat." 

تَِنا بَِما  
ۡ
ۡكثَۡرَت ِجَدَٰلََنا فَأ

َ
قَالُواْ َيَُٰنوُح قَۡد َجََٰدلَۡتَنا فَأ

َِٰدقِينَ   ٣٢ تَعُِدنَآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه

33. Nagsabi siya: "Magdadala lamang sa inyo nito si Allāh 

kung niloob Niya, at kayo ay hindi mga makalulusot. 
نُتم  

َ
ُ إِن َشآَء َوَمآ أ تِيُكم بِهِ ٱَّلله

ۡ
قَاَل إِنهَما يَأ

 ٣٣ بُِمۡعِجزِينَ 

34. Hindi magpapakinabang sa inyo ang pagpapayo ko – 

kung nagnais ako na magpayo sa inyo – kung nangyaring si 

Allāh ay nagnanais na magpalisya sa inyo. Siya ay ang 

Panginoon ninyo, at tungo sa Kanya pababalikin kayo." 

نَصَح لَُكۡم إِن  
َ
ۡن أ

َ
َردتُّ أ

َ
َولَا يَنَفُعُكۡم نُۡصِحٓى إِۡن أ

ن ُيۡغوِيَُكۡمْۚ  
َ
ُ يُرِيُد أ ُهَو َربُُّكۡم َوِإلَۡيهِ  َكاَن ٱَّلله

 ٣٤ تُرَۡجُعونَ 

35. O nagsasabi sila na gumawa-gawa siya nito? Sabihin mo: 

"Kung gumawa-gawa ako nito ay sa akin ang 

pagpapakasalarin ko at ako ay walang-kaugnayan sa 

anumang pagpapakasalarin ninyo." 

َُٰهۖۡ قُ  ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى
َ
نَا۠  أ

َ
ۡل إِِن ٱۡفتََريُۡتُهۥ َفَعلَىه إِۡجَرامِي َوأ

ا ُتجۡرُِمونَ  ِمه  ٣٥ بَرِٓيء  م 

36. Ikinasi kay Noe: "Hindi sasampalataya kabilang sa mga 

tao mo kundi ang sinumang sumampalataya na, kaya huwag 

kang mahapis sa anumang dati nilang ginagawa. 

ها َمن قَۡد   نهُهۥ لَن يُۡؤِمَن ِمن قَۡوِمَك إِل
َ
وِحَى إِلَيَٰ نُوٍح أ

ُ
َوأ

 ٣٦ َءاَمَن فَلَا تَبَۡتئِۡس بَِما َكانُواْ َيۡفَعلُونَ 

37. Yumari ka ng daong sa pamamagitan ng mga mata 

Namin at pagkasi Namin. Huwag kang makipag-usap sa Akin 

hinggil sa mga lumabag sa katarungan; tunay na sila ay mga 

malulunod." 

ۡعُينَِنا َووَۡحيَِنا َولَا تَُخَِٰطۡبنِي فِي  
َ
َوٱۡصَنِع ٱلُۡفلَۡك بِأ

ۡغَرقُونَ  هِذيَن َظلَُمٓواْ إِنهُهم مُّ  ٣٧ ٱل

38. Yumayari siya ng daong. Sa tuwing may napadaan sa 

kanya na isang konseho kabilang sa mga tao niya ay 

nangungutya sila sa kanya. Nagsabi siya: "Kung 

nangungutya kayo sa amin, tunay na kami ay mangungutya 

sa inyo kung paanong nangungutya kayo, 

ِن قَۡوِمهِۦ    م 
 
َويَۡصَنُع ٱلُۡفلَۡك وَُكلهَما َمره َعلَۡيهِ َملَأ

 َ ۡسَخُرواْ مِنها فَإِنها نَۡسَخُر ِمنُكۡم  َسِخُرواْ ِمۡنُهْۚ قَاَل إِن ت
 ٣٨ َكَما تَۡسَخُرونَ 
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39. saka makaaalam kayo sa kung sino ang pupuntahan ng 

isang pagdurusang magpapahiya sa kanya at dadapuan ng 

isang pagdurusang mananatili." 

تِيهِ َعَذاب  ُيخۡزِيهِ 
ۡ
 َويَِحلُّ  فََسۡوَف َتۡعلَُموَن َمن يَأ

قِيمٌ   ٣٩ َعلَۡيهِ َعَذاب  مُّ

40. [Gayon nga] hanggang sa nang dumating ang utos 

Namin at sumambulat ang pugon. Nagsabi Kami: "Maglulan 

ka sa loob niyon ng mula sa bawat dalawang magkapares, 

ng mag-anak mo – maliban sa nauna sa kanya ang hatol – at 

ng sinumang sumampalataya." Walang sumampalataya 

kasama sa kanya kundi kakaunti. 

نُّوُر قُلَۡنا ٱۡحمِۡل فِيَها ِمن   ۡمُرنَا َوَفاَر ٱلته
َ
َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَء أ

ها َمن َسَبَق َعلَۡيهِ ٱلَۡقۡوُل   ۡهلََك إِل
َ
ٖ َزوَۡجيِۡن ٱثۡنَيِۡن َوأ

ُكل 
ها قَلِيل  َوَمۡن َءاَمَنْۚ  ۥٓ إِل  ٤٠ َوَمآ َءاَمَن َمَعُه

41. Nagsabi siya: "Sumakay kayo rito; sa ngalan ni Allāh ang 

paglalayag nito at ang pagdaong nito. Tunay na ang 

Panginoon ko ay talagang Mapagpatawad, Maawain." 

َٰهَ  ِ َمجۡرٜى ْۚ إِنه ۞َوَقاَل ٱۡرَكُبواْ فِيَها ِمۡسِب ٱَّلله ََٰهآ ا َوُمۡرَسى
 ٤١ َرب ِي لََغُفور  رهِحيم  

42. Ito ay naglayag lulan sila sa mga alon na gaya ng mga 

bundok. Nanawagan si Noe sa anak niya habang ito ay nasa 

pinaglayuan [nito]: "O anak ko, sumakay ka kasama sa amin 

at huwag kang maging kabilang sa mga tagatangging 

sumampalataya." 

َوِهَى َتجۡرِي بِِهۡم فِي َمۡوٖج َكٱلِۡجَباِل َونَاَدىَٰ نُوٌح ٱۡبَنُهۥ  
َع   َعَنا َولَا تَُكن مه وََكاَن فِي َمۡعزِٖل َيَُٰبَنيه ٱۡرَكب مه

َٰفِرِينَ   ٤٢ ٱلَۡك

43. Nagsabi ito: "Kakanlong ako sa isang bundok na 

magsasanggalang sa akin laban sa tubig." Nagsabi siya: 

"Walang tagapagsanggalang sa araw na ito laban sa pasya 

ni Allāh maliban sa kinaawaan Niya." Humarang sa pagitan 

nilang dalawa ang mga alon, kaya ito ay naging kabilang sa 

mga nalunod. 

 َ ِۚ قَاَل لَا  قَاَل َسـ َاوِٓي إِل يَٰ َجَبٖل َيۡعِصُمنِي ِمَن ٱلَۡمآِء
ها َمن رهِحَمْۚ وََحاَل بَيَۡنُهَما   ِ إِل ۡمرِ ٱَّلله

َ
عَاِصَم ٱلَۡيوَۡم ِمۡن أ

 ٤٣ ٱلَۡمۡوُج فَكَاَن ِمَن ٱلُۡمۡغَرقِينَ 

44. Sinabi: "O lupa, lulunin mo ang tubig mo; o langit, pigilin 

mo [ang ulan]." Pinahupa ang tubig, natapos ang pasya, at 

lumuklok ito sa ibabaw ng [bundok ng] Jūdīy. Sinabi: 

"Kalayuan [sa awa] ay ukol sa mga taong tagalabag sa 

katarungan." 

قۡلِِعى وَِغيَض  
َ
ۡرُض ٱبۡلَِعى َمآَءِك َوَيََٰسَمآُء أ

َ
أ َوقِيَل َيَٰٓ

ۡمُر َوٱسۡ 
َ
ۖۡ َوقِيَل ُبۡعٗدا  ٱلَۡمآُء َوُقِضَي ٱلۡأ َتَوۡت عَلَى ٱلۡجُوِدي ِ
َٰلِِمينَ   ٤٤ ل ِلَۡقۡوِم ٱلظه

45. Nanawagan si Noe sa Panginoon niya saka nagsabi: "O 

Panginoon ko, tunay na ang anak ko ay kabilang sa mag-

anak ko. Tunay na ang pangako Mo ay ang totoo. Ikaw ay 

ang pinakatagahatol sa mga tagahatol." 

ۡهلِى َوِإنه  
َ
ِ إِنه ٱبۡنِي ِمۡن أ بهُهۥ َفَقاَل َرب  َونَاَدىَٰ نُوح  ره

ۡحَكُم ٱلَۡحَِٰكِمينَ 
َ
نَت أ

َ
 ٤٥ وَۡعَدَك ٱلۡحَقُّ َوأ
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46. Nagsabi Siya: "O Noe, tunay na siya ay hindi kabilang sa 

mag-anak mo. Tunay na [ang paghiling na] ito ay gawang 

hindi maayos. Kaya huwag kang humiling sa Akin ng wala 

kang kaalaman hinggil doon. Tunay na Ako ay nangangaral 

sa iyo na baka ikaw ay maging kabilang sa mga mangmang."I 

ۡهلَِكۖۡ إِنهُهۥ َعَمٌل َغيُۡر  
َ
قَاَل َيَُٰنوُح إِنهُهۥ لَيَۡس ِمۡن أ

ِعُظَك  َصَٰلِٖحِۖ 
َ
 فَلَا تَۡسـ َلِۡن َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعلٌۡمۖۡ إِن ِٓي أ

ن تَُكوَن ِمَن ٱلَۡجَِٰهلِينَ 
َ
 ٤٦ أ

47. Nagsabi siya: "O Panginoon ko, tunay ako ay 

nagpapakupkop sa Iyo na humiling ako sa Iyo ng wala akong 

kaalaman hinggil doon. Kung hindi Ka magpapatawad sa 

akin at maaawa sa akin, ako ay magiging kabilang sa mga 

lugi." 

ۡسـ َلََك َما لَيَۡس لِي بِهِۦ  
َ
ۡن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ِ إِن ِٓي أ قَاَل َرب 

َِن   ُكن م 
َ
ها َتۡغفِۡر لِي َوتَۡرَحمۡنِٓي أ ِعلۡم ۖۡ َوِإل

 ٤٧ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

48. Sinabi: "O Noe, manaog ka nang may kapayapaan mula 

sa Amin at mga pagpapala sa iyo at sa mga kalipunan 

kabilang sa sinumang kasama sa iyo. May mga kalipunang 

pagtatamasain Namin, pagkatapos may sasaling sa kanila 

mula sa Amin na isang pagdurusang masakit." 

ِنها َوبَرََكٍَٰت َعلَۡيَك وَعَلَىَٰٓ  قِيَل َيَُٰنوُح ٱۡهبِۡط بِسَ  َلَٰٖم م 
ِنها   ُهم م  َمم  َسُنَمت ُِعُهۡم ُثمه َيَمسُّ

ُ
َعَكْۚ َوأ ن مه ِمه َمٖم م 

ُ
أ

لِيم  
َ
 ٤٨ َعَذاٌب أ

49. Iyon ay kabilang sa mga balita ng Lingid, na ikinakasi 

Namin sa iyo. Hindi ka dati nakaaalam nito, ikaw ni ang mga 

tao mo bago pa nito. Kaya magtiis ka; tunay na ang 

[magandang] kahihinatnan ay ukol sa mga tagapangilag 

magkasala. 

ۢنَبآِء ٱلَۡغۡيِب نُوِحيَهآ إِلَۡيَكۖۡ َما ُكنَت  
َ
تِلَۡك ِمۡن أ

نَت َولَا قَۡوُمَك ِمن َقۡبِل َهََٰذاۖۡ فَٱۡصبِۡرۖۡ إِنه  
َ
َتۡعلَُمَهآ أ

 ٤٩ قَِبَة لِلُۡمتهقِينَ ٱلَۡعَٰ 

50. [Nagsugo sa liping] `Ād ng kapatid nilang si Hūd. Nagsabi 

siya: "O mga kalipi ko, sumamba kayo kay Allāh; walang ukol 

sa inyo na anumang Diyos na iba pa sa Kanya. Walang iba 

kayo kundi mga gumagawa-gawa [ng kasinungalingan.]" 

َ َما  َخاُهۡم ُهوٗداْۚ قَاَل َيََٰقوِۡم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
َوِإلَيَٰ عَاٍد أ

ها ُمۡفتَُرونَ  نُتۡم إِل
َ
ۥٓۖۡ إِۡن أ ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل  ٥٠ لَُكم م 

51. O mga kalipi ko, hindi ako humihingi sa inyo dahil doon 

ng isang pabuya; walang iba ang pabuya sa akin kundi nasa 

lumalang sa akin. Kaya hindi ba kayo nakapag-uunawa? 

ها عَلَى   ۡجرَِي إِل
َ
ۡجًراۖۡ إِۡن أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ أ

َ
َيََٰقۡوِم لَٓا أ

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
ِۚ أ هِذي َفَطَرنِٓي  ٥١ ٱل

52. O mga kalipi ko, humingi kayo ng tawad sa Panginoon 

ninyo, pagkatapos magbalik-loob kayo sa Kanya, 

magpapadala Siya sa langit sa ibabaw ninyo ng masaganang 

[ulan] at magdaragdag Siya sa inyo ng lakas sa [dating] lakas 

ninyo. Huwag kayong tumalikod bilang mga salarin. 

َمآَء  َوَيََٰقۡوِم ٱۡسَتۡغفُِرواْ َربهُكۡم ُثمه تُوبُٓواْ إِلَۡيهِ يُرۡ  ِسِل ٱلسه
تُِكۡم َولَا   ِۡدَراٗرا َويَزِۡدُكۡم قُوهًة إِلَيَٰ قُوه َعلَۡيُكم م 

هۡواْ ُمجۡرِِمينَ   ٥٢ َتَتَول

 

I - Tunay na siya ay gawang hindi maayos. 
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53. Nagsabi sila: "O Hūd, hindi ka nagdala sa amin ng isang 

malinaw na patunay. Kami ay hindi mga mag-iiwan ng mga 

diyos namin dahil sa sabi mo at kami sa iyo ay hindi mga 

maniniwala. 

قَالُواْ َيَُٰهوُد َما ِجۡئتََنا بِبَي َِنةٖ َوَما َنحُۡن بَِتارِكِٓي َءالَِهتَِنا  
 ٥٣ َعن قَۡولَِك َوَما َنحُۡن لََك بُِمۡؤِمنِينَ 

54. Wala kaming sinasabi kundi nagpasapit sa iyo ang ilan sa 

mga diyos namin ng isang kasagwaan." Nagsabi siya: "Tunay 

na ako ay nagpapasaksi kay Allāh, at saksihan ninyo, na ako 

ay walang-kaugnayan sa anumang itinatambal ninyo 

ََٰك َبۡعُض َءالَِهتَِنا بُِسوٖٓءِۗ قَاَل إِن ِٓي   ها ٱۡعتََرى إِن نهُقوُل إِل
 ْ َ َوٱۡشَهُدٓوا ۡشِهُد ٱَّلله

ُ
ا تُۡشِرُكونَ أ ِمه ن ِي بَرِٓيء  م 

َ
 ٥٤  أ

55. bukod pa sa Kanya. Kaya magpakana kayo laban sa akin 

sa kalahatan, pagkatapos huwag kayong magpalugit sa akin. 
 ٥٥ ِمن ُدونِهِۖۦۡ فَِكيُدونِي َجمِيٗعا ُثمه لَا تُنِظُرونِ 

56. Tunay na ako ay nanalig kay Allāh, ang Panginoon ko at 

ang Panginoon ninyo. Walang anumang gumagalaw na 

nilalang malibang Siya ay humahawak sa unahan ng noo 

nito. Tunay na ang Panginoon ko ay nasa isang landasing 

tuwid." 

ا ِمن َدآبهةٍ  ِ َرب ِي َوَرب ُِكمِۚ مه ها ُهَو   إِن ِي تَوَكهلُۡت عَلَى ٱَّلله إِل
ۡسَتقِيمٖ  ْۚ إِنه َرب ِي عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط مُّ ُۢ بَِناِصَيتَِهآ  ٥٦ َءاِخُذ

57. Ngunit kung tatalikod kayo ay [sabihin mo:] "Nagpaabot 

na ako sa inyo ng ipinasugo sa akin sa inyo. Magtatalaga 

bilang kahalili ang Panginoon ko sa mga taong iba pa sa 

inyo. Hindi kayo makapipinsala sa Kanya ng anuman. Tunay 

na ang Panginoon sa bawat bagay ay Mapag-ingat." 

ۦٓ إِلَۡيُكۡمْۚ   رِۡسلُۡت بِهِ
ُ
آ أ بۡلَۡغُتُكم مه

َ
هۡواْ َفَقۡد أ فَإِن تََول

ونَُهۥ َشۡيـ ًاْۚ إِنه    َويَۡسَتۡخلُِف َرب ِي قَۡوًما َغيَۡرُكۡم َولَا تَُضرُّ
ِ َشۡيٍء َحفِيظ  

 ٥٧ َرب ِي عَلَىَٰ ُكل 

58. Noong dumating ang utos Namin ay nagligtas Kami kay 

Hūd at sa mga sumampalataya kasama sa kanya sa 

pamamagitan ng isang awa mula sa Amin at nagligtas Kami 

sa kanila mula sa isang pagdurusang mabagsik. 

هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ   ۡمُرنَا َنجهۡيَنا ُهوٗدا َوٱل
َ
ا َجآَء أ َولَمه

ِۡن َعَذاٍب َغلِيٖظ  ِنها َوَنجهۡيَنَُٰهم م   ٥٨ بَِرۡحمَةٖ م 

59. Iyon ay [liping] `Ād na nagkaila sa mga tanda ng 

Panginoon nila, sumuway sa mga sugo nila, at sumunod sa 

utos ng bawat mapaniil na mapagmatigas. 

ۖۡ َجَحُدواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم وََعَصۡواْ رُُسلَُهۥ   َوتِلَۡك عَاد 
ِ َجبهاٍر َعنِيدٖ 

ۡمَر ُكل 
َ
 ٥٩ َوٱتهَبُعٓواْ أ

60. Pinasundan sila sa Mundong ito ng isang sumpa at sa 

Araw ng Pagbangon. Pansinin, tunay na ang [liping] `Ād ay 

tumangging sumampalataya sa Panginoon nila. Pansinin, 

kalayuan [sa awa] ay ukol sa [liping] `Ād, na mga kalipi ni 

Hūd. 

لَٓا إِنه عَاٗدا  
َ
ۡنَيا لَۡعَنٗة َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ أ تۡبُِعواْ فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ

ُ
َوأ

لَا ُبۡعدٗ 
َ
 ٦٠ ا ل َِعادٖ قَۡوِم ُهودٖ َكَفُرواْ َربهُهۡمُۗ أ
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61. [Nagsugo sa liping] Thamūd ng kapatid nilang si Ṣāliḥ. 

Nagsabi siya: "O mga kalipi ko, sumamba kayo kay Allāh; 

walang ukol sa inyo na anumang Diyos na iba pa sa Kanya. 

Siya ay nagpaluwal sa inyo mula sa lupa at nagpanirahan sa 

inyo rito, kaya humingi kayo ng tawad sa Kanya, pagkatapos 

magbalik-loob kayo sa Kanya. Tunay na ang Panginoon ko 

ay Malapit, Tagasagot." 

  َ َخاُهۡم َصَٰلِٗحاْۚ قَاَل َيََٰقوِۡم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
۞َوِإلَيَٰ َثُموَد أ

 
َ
ۖۥۡ ُهَو أ ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل ۡرِض  َما لَُكم م 

َ
َِن ٱلۡأ ُكم م 

َ
نَشأ

َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيَها فَٱۡسَتۡغفُِروُه ُثمه تُوبُٓواْ إِلَۡيهِِۚ إِنه َرب ِي  
ِجيب    ٦١ قَرِيب  مُّ

62. Nagsabi sila: "O Ṣāliḥ, ikaw nga dati sa atin ay inaasam 

bago nito. Sumasaway ka ba sa amin na sumamba kami sa 

sinasamba ng mga ninuno namin? Tunay na kami ay 

talagang nasa isang pagdududang nag-aalinlangan sa 

inaanyaya ninyo sa amin." 

ََٰنآ  َتۡنَهى
َ
ا َقۡبَل َهََٰذاۖٓۡ أ قَالُواْ َيََٰصَٰلُِح قَۡد ُكنَت فِيَنا َمرُۡجو ٗ

ن نهۡعُبَد َما َيۡعُبُد َءابَآُؤنَا َوِإنهَنا لَِفى َشك ٖ م ِ 
َ
ا تَۡدُعونَآ  أ مه

 ٦٢ إِلَۡيهِ ُمرِيبٖ 

63. Nagsabi siya: "O mga kalipi ko, nagsaalang-alang ba 

kayo kung ako ay nasa isang malinaw na patunay mula sa 

Panginoon ko at nagbigay Siya sa akin mula sa Kanya ng 

isang awa? Kaya sino ang mag-aadya sa akin laban kay 

Allāh kung sumuway ako sa Kanya? Kaya hindi kayo 

nakadaragdag sa akin ng iba pa sa isang pagpapalugi. 

َٰنِي   ب ِي َوَءاتَى ِن ره َرَءۡيُتۡم إِن ُكنُت عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م 
َ
قَاَل َيََٰقۡوِم أ

ۖۥۡ َفَما  ِ إِۡن َعَصۡيُتُه   ِمۡنُه َرۡحمَٗة َفَمن يَنُصُرنِي ِمَن ٱَّلله
 ٦٣ تَزِيُدونَنِي َغيَۡر َتخِۡسيرٖ 

64. O mga kalipi ko, ito ay dumalagang kamelyo ni Allāh; 

para sa inyo ay isang tanda. Kaya hayaan ninyo ito na 

kumain sa lupain ni Allāh at huwag ninyong salingin ito ng 

isang kasagwaan dahil dadaklutin kayo ng isang 

pagdurusang malapit. 

ُكۡل  
ۡ
ۖۡ فََذُروَها تَأ ِ لَُكۡم َءايَٗة َوَيََٰقۡوِم َهَِٰذهِۦ نَاقَُة ٱَّلله

ُخَذُكۡم َعَذاب   
ۡ
وَها بُِسوٖٓء َفَيأ ِۖۡ َولَا َتَمسُّ ۡرِض ٱَّلله

َ
فِٓي أ

 ٦٤ قَرِيب  

65. Ngunit kinatay nila ito, kaya nagsabi siya: "Magtamasa 

kayo sa tahanan ninyo nang tatlong araw. Iyon ay isang 

pangakong hindi mapasisinungalingan." 

َٰلَِك   يهامِٖۖ َذ
َ
ََٰثَة أ َفَعَقُروَها َفَقاَل َتَمتهُعواْ فِي َدارُِكۡم ثََل

 ٦٥ وَۡعٌد َغيُۡر َمۡكُذوبٖ 

66. Kaya noong dumating ang utos Namin ay nagligtas Kami 

kay Ṣāliḥ at sa mga sumampalataya kasama sa kanya sa 

pamamagitan ng isang awa mula sa Amin at [nagligtas] mula 

sa kahihiyan sa araw na iyon. Tunay na ang Panginoon mo 

ay ang Malakas, ang Makapangyarihan. 

 ْ هِذيَن َءاَمُنوا ۡمُرنَا َنجهۡيَنا َصَٰلِٗحا َوٱل
َ
ا َجآَء أ َمَعُهۥ   فَلَمه

ِنها َوِمۡن ِخۡزِي يَۡوِمئٍِذِۚ إِنه َربهَك ُهَو ٱلَۡقوِيُّ   بَِرۡحمَةٖ م 
 ٦٦ ٱلَۡعزِيزُ 

67. Dumaklot sa mga lumabag sa katarungan ang hiyaw 

saka sila, sa mga tahanan nila, ay naging mga [patay na] 

nakasubsob. 

يۡ  هِذيَن َظلَُمواْ ٱلصه َخَذ ٱل
َ
ۡصَبُحواْ فِي دَِيَٰرِهِۡم  َوأ

َ
َحُة فَأ

 ٦٧ َجَٰثِِمينَ 

68. Para bang hindi sila namuhay roon. Pansinin, tunay na 

ang [liping] Thamūd ay tumangging sumampalataya sa 

Panginoon nila. Pansinin, kalayuan [sa awa] ay ukol sa 

[liping] Thamūd. 

هۡم َيۡغَنۡواْ فِ  ن ل
َ
لَا  َكأ

َ
لَٓا إِنه َثُموَداْ َكَفُرواْ َربهُهۡمُۗ أ

َ
ُۗ أ يَهآ

 ٦٨ ُبۡعٗدا ل َِثُمودَ 
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69. Talaga ngang naghatid ang mga [anghel na] sugo Namin 

kay Abraham ng balitang nakagagalak. Nagsabi sila: 

"Kapayapaan!" Nagsabi siya: "Kapayapaan." Kaya hindi 

naglaon na naghatid siya ng isang guyang inihaw. 

َولََقۡد َجآَءۡت رُُسلَُنآ إِبَۡرَٰهِيَم بِٱلۡبُۡشَرىَٰ قَالُواْ َسَلَٰٗماۖۡ  
ن َجآَء بِعِۡجٍل َحنِيذٖ 

َ
 ٦٩ قَاَل َسَلَٰم ۖۡ َفَما لَبَِث أ

70. Ngunit noong nakita niya ang mga kamay nila na hindi 

umaabot doon [sa inihaw], naghinala siya sa kanila at 

nakadama siya mula sa kanila ng isang pangangamba. 

Nagsabi sila: "Huwag kang mangamba; tunay na kami ay 

isinugo sa mga tao ni Lot." 

وَۡجَس  
َ
يِۡدَيُهۡم لَا تَِصُل إِلَۡيهِ نَِكرَُهۡم َوأ

َ
ا َرَءآ أ فَلَمه

 ْۚ ۡرِسلَۡنآ إِلَيَٰ قَۡوِم لُوطٖ ِمۡنُهۡم ِخيَفٗة
ُ
 ٧٠  قَالُواْ لَا َتخَۡف إِنهآ أ

71. Ang maybahay niya ay nakatayo, saka natawa ito, kaya 

nagbalita Kami ng nakagagalak dito hinggil kay Isaac, at 

matapos kay Isaac ay kay Jacob. 

تُُهۥ قَآئَِمة  فََضِحَكۡت فَبَشه 
َ
ۡرَنََٰها بِإِۡسَحََٰق َوِمن  َوٱۡمَرأ

 ٧١ َوَرآِء إِۡسَحََٰق َيۡعُقوَب 

72. Nagsabi ito: "O pambihira! Manganganak ba ako 

samantalang ako ay isang babaing matanda at ito ay asawa 

ko, isang matandang lalaki na? Tunay na ito ay talagang 

isang bagay kataka-taka!" 

نَا۠ َعُجوز  َوَهََٰذا َبۡعلِى َشۡيًخاۖۡ إِنه  قَالَۡت 
َ
لُِد َوأ

َ
 َيََٰوۡيلََتيَٰٓ َءأ

 ٧٢ َهََٰذا لََشۡيٌء َعِجيب  

73. Nagsabi sila: "Nagtataka ka ba sa pasya ni Allāh? Ang 

awa ni Allāh at ang mga pagpapala Niya ay sumainyo, O 

mga tao ng bahay. Tunay na Siya ay Kapuri-puri, Maringal." 

ِ َوبَرََكَُٰتُهۥ   ِۖۡ َرۡحمَُت ٱَّلله ۡمرِ ٱَّلله
َ
َتۡعَجبِيَن ِمۡن أ

َ
قَالُٓواْ أ

ِجيد   ۡهَل ٱلَۡبۡيِتِۚ إِنهُهۥ َحمِيد  مه
َ
 ٧٣ َعلَۡيُكۡم أ

74. Kaya noong umalis kay Abraham ang hilakbot at 

dumating sa kanya ang nakagagalak na balita, nakipagtalo 

siya sa [mga anghel] Namin alang-alang sa mga kababayan 

ni Lot. 

ۡوُع وََجآَءتُۡه ٱلۡبُۡشَرىَٰ   ا َذَهَب َعۡن إِبَۡرَٰهِيَم ٱلره فَلَمه
 ٧٤ يَُجَِٰدلَُنا فِي قَۡوِم لُوٍط 

75. Tunay na si Abraham ay talagang matimpiin, palataghoy, 

nagsisising tagapanumbalik. 
نِيب   َٰه  مُّ وه

َ
 ٧٥ إِنه إِبَۡرَٰهِيَم لَحَلِيٌم أ

76. [Sinabi:] "O Abraham, umayaw ka rito! Tunay na 

dumating na ang utos ng Panginoon mo. Tunay na sila ay 

pupuntahan ng isang pagdurusang hindi mapipigilan." 

ۡمُر َرب َِكۖۡ  
َ
ۡعرِۡض َعۡن َهََٰذاۖٓۡ إِنهُهۥ قَۡد َجآَء أ

َ
إِبَۡرَٰهِيُم أ َيَٰٓ

 ٧٦ َوِإنهُهۡم َءاتِيِهۡم َعَذاٌب َغيُۡر َمۡرُدودٖ 

77. Noong dumating ang mga [anghel na] sugo Namin kay 

Lot, sumama ang loob niya sa kanila, pinanikipan siya sa 

kanila ng dibdib, at nagsabi: "Ito ay isang araw na 

nakaririndi." 

ا َجآَءۡت رُُسلَُنا لُوٗطا ِسٓيَء بِِهۡم وََضاَق بِِهۡم َذۡرٗعا   َولَمه
 ٧٧ َوَقاَل َهََٰذا يَۡوٌم َعِصيب  
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78. Dumating sa kanya ang mga kababayan niya, na nag-

aapura patungo sa kanya, at bago pa niyan sila dati ay 

gumagawa ng mga masagwa. Nagsabi siya: "O mga 

kababayan ko, ang mga ito ay mga babaing anak ko; sila ay 

higit na dalisay para sa inyo. Kaya mangilag kayong 

magkasala kay Allāh at huwag kayong magpahiya sa akin sa 

mga panauhin ko. Wala bang kabilang sa inyo na isang 

lalaking matino?" 

وََجآَءهُۥ قَوُۡمُهۥ ُيۡهرَُعوَن إِلَۡيهِ َوِمن َقۡبُل َكانُواْ َيۡعَملُوَن  
ۡطَهُر لَُكۡمۖۡ  

َ
ُؤلَآِء َبَناتِي ُهنه أ ي ِـ َاِتِۚ قَاَل َيََٰقوِۡم َهَٰٓ ٱلسه

لَيَۡس ِمنُكمۡ 
َ
َ َولَا ُتخُۡزوِن فِي َضۡيِفٓىِۖ أ   فَٱتهُقواْ ٱَّلله

 ٧٨ رَُجل  رهِشيد  

79. Nagsabi sila: "Talaga ngang nalaman mo na wala kaming 

anumang pangangailangan sa mga babaing anak mo, at 

tunay na ikaw ay talagang nakaaalam sa ninanais namin." 

ٖ َوِإنهَك   قَالُواْ لََقۡد َعلِۡمَت َما لََنا فِي َبَناتَِك ِمۡن َحق 
 ٧٩ لََتۡعلَُم َما نُرِيدُ 

80. Nagsabi siya: "Kung sana mayroon akong lakas laban sa 

inyo o makapagpapakanlong ako sa isang masasandalang 

matindi." 

ۡو َءاوِٓي إِلَيَٰ ُرۡكٖن َشِديدٖ 
َ
نه لِي بُِكۡم قُوهًة أ

َ
 ٨٠ قَاَل لَۡو أ

81. Nagsabi sila: "O Lot, tunay na kami ay mga sugo ng 

Panginoon mo. Hindi sila aabot sa iyo, kaya lumisan ka 

kasama ng mag-anak mo sa isang bahagi ng gabi at huwag 

lilingon kabilang sa inyo ang isa man, maliban ang maybahay 

mo; tunay na tatama sa kanya ang tatama sa kanila. Tunay 

na ang tipanan nila ay sa umaga. Hindi ba ang umaga ay 

malapit na?" 

ۡسِر  
َ
قَالُواْ َيَٰلُوُط إِنها رُُسُل َرب َِك لَن يَِصلُٓواْ إِلَۡيَكۖۡ فَأ

ها   َحٌد إِل
َ
هۡيِل َولَا يَلَۡتفِۡت ِمنُكۡم أ َِن ٱل ۡهلَِك بِقِۡطٖع م 

َ
بِأ

 
َ
تََكۖۡ إِنهُهۥ ُمِصيُبَها َمآ أ

َ
َصاَبُهۡمْۚ إِنه َموِۡعَدُهُم  ٱۡمَرأ

ۡبُح بَِقرِيبٖ  لَيَۡس ٱلصُّ
َ
ۡبُحْۚ أ  ٨١ ٱلصُّ

82. Kaya noong dumating ang utos Namin, naglagay Kami sa 

ibabaw niyon ng mababa niyon at nagpaulan Kami roon ng 

mga batong yari sa natuyong luwad na nagkapatung-patong, 

ا َجآ  ۡمَطۡرنَا  فَلَمه
َ
َٰلَِيَها َسافِلََها َوأ ۡمُرنَا َجَعلَۡنا َع

َ
َء أ

نُضودٖ  يٖل مه ِ ِن ِسج   ٨٢ َعلَۡيَها ِحَجاَرٗة م 

83. na tinatakan sa ganang Panginoon mo. Ang mga ito, 

mula sa mga tagalabag sa katarungan, ay hindi malayo. 
َسوهَمًة ِعنَد َرب َِكۖۡ َوَما ِهَى مِ  َٰلِِميَن بَِبعِيدٖ مُّ  ٨٣ َن ٱلظه

84. [Nagsugo sa] Madyan ng kapatid nilang si Shu`ayb. 

Nagsabi siya: "O mga kalipi ko, sumamba kayo kay Allāh; 

walang ukol sa inyo na anumang Diyos na iba pa sa Kanya. 

Huwag kayong magbawas sa takalan at timbangan. Tunay 

na ako ay nakakikita sa inyo na nasa isang kariwasaan at 

tunay na ako ay nangangamba para sa inyo sa isang 

pagdurusa sa isang araw na sumasaklaw. 

  َ َخاُهۡم ُشَعۡيٗباْۚ قَاَل َيََٰقوِۡم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
۞َوِإلَيَٰ َمۡدَيَن أ

ۖۥۡ َولَا  ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل تَنُقُصواْ ٱلِۡمۡكَياَل  َما لَُكم م 
َخاُف َعلَۡيُكۡم  

َ
َُٰكم ِبخَيٖۡر َوِإن ِٓي أ َرى

َ
َوٱلِۡميَزاَنۖۡ إِن ِٓي أ

حِيٖط   ٨٤ َعَذاَب يَۡوٖم مُّ

85. O mga kalipi ko, magpalubus-lubos kayo sa takalan at 

timbangan ayon sa pagkamakatarungan, huwag kayong 

magpakulang sa mga tao sa mga bagay-bagay nila, at huwag 

kayong manampalasan sa lupa bilang mga tagagulo. 

ۡوفُواْ ٱلِۡمۡكَياَل َوٱلِۡميَزاَن بِٱلۡقِۡسِطِۖ َولَا  
َ
َوَيََٰقۡوِم أ

ۡرِض  
َ
ۡشَيآَءُهۡم َولَا َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ

َ
اَس أ َتۡبَخُسواْ ٱلنه

 ٨٥ ُمۡفِسِدينَ 
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86. Ang tira ni Allāh ay higit na mabuti para sa inyo kung 

kayo ay mga mananampalataya. Ako sa inyo ay hindi isang 

mapag-ingat." 

نَا۠  
َ
ۡؤِمنِيَنْۚ َوَمآ أ ِ َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتم مُّ بَقِيهُت ٱَّلله

 ٨٦ َعلَۡيُكم ِبحَفِيٖظ 

87. Nagsabi sila: "O Shu`ayb, ang dasal mo ba ay nag-uutos 

sa iyo na mag-iwan kami sa sinasamba ng mga ninuno 

namin at [na tumigil kami] na gumawa sa mga yaman namin 

ng niloloob namin? Tunay na ikaw ay talagang ikaw ang 

matimpiin, ang matino." 

ن نهتُۡرَك مَ 
َ
ُمُرَك أ

ۡ
تَُك تَأ َصلَوَٰ

َ
ا َيۡعُبُد  قَالُواْ َيَُٰشَعۡيُب أ

نَت  
َ
ْۖۡ إِنهَك لَأ ُؤا َٰلَِنا َما نََشَٰٓ ۡمَو

َ
ن نهۡفَعَل فِٓي أ

َ
ۡو أ

َ
َءابَآُؤنَآ أ

 ٨٧ ٱلۡحَلِيُم ٱلرهِشيدُ 

88. Nagsabi siya: "O mga kalipi ko, nagsasaalang-alang ba 

kayo kung ako ay nasa isang malinaw na patunay mula sa 

Panginoon ko at nagtustos Siya sa akin mula sa Kanya ng 

isang panustos na maganda? Hindi ako nagnanais na 

sumalungat sa inyo sa sinasaway ko sa inyo. Hindi ako 

nagnanais kundi ng pagsasaayos sa abot ng nakaya ko. 

Walang iba ang pagtutuon sa akin kundi sa pamamagitan ni 

Allāh. Sa Kanya ako nanalig at tungo sa Kanya ako 

nagsisising nanunumbalik. 

ب ِي َوَرَزقَنِي   ِن ره َرَءۡيُتۡم إِن ُكنُت عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م 
َ
قَاَل َيََٰقۡوِم أ

َخالَِفُكۡم إِلَيَٰ َمآ  
ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
ِمۡنُه رِۡزًقا َحَسٗناْۚ َوَمآ أ

ه  رِيُد إِل
ُ
َُٰكۡم َعۡنُهْۚ إِۡن أ ۡنَهى

َ
ا ٱلۡإِۡصَلََٰح َما ٱۡسَتَطۡعُتْۚ  أ

نِيُب 
ُ
ِْۚ َعلَۡيهِ تَوَكهلُۡت َوِإلَۡيهِ أ ها بِٱَّلله  ٨٨ َوَما تَۡوفِيِقٓى إِل

89. O mga kalipi ko, huwag ngang mag-uudyok sa inyo ang 

pakikipaghidwaan sa akin, na tumama sa inyo ang tulad sa 

tumama sa mga tao ni Noe o mga kalipi ni Hūd o mga kalipi 

ni Ṣāliḥ. Ang mga kababayan ni Lot mula sa inyo ay hindi 

malayo. 

ِۡثُل َمآ   ن يُِصيَبُكم م 
َ
َوَيََٰقۡوِم لَا َيجۡرَِمنهُكۡم ِشَقاقِٓي أ

ۡو قَۡوَم َصَٰلِٖحِۚ َوَما قَوُۡم  
َ
ۡو قَۡوَم ُهوٍد أ

َ
َصاَب قَۡوَم نُوٍح أ

َ
أ

ِنُكم بَِبعِ   ٨٩ يدٖ لُوٖط م 

90. Humingi kayo ng tawad sa Panginoon ninyo, pagkatapos 

magbalik-loob kayo sa Kanya. Tunay ang Panginoon ko ay 

Maawain, Mapagmahal." 

َوٱۡسَتۡغفُِرواْ َربهُكۡم ُثمه تُوبُٓواْ إِلَۡيهِِۚ إِنه َرب ِي رَِحيم   
 ٩٠ َوُدود  

91. Nagsabi sila: "O Shu`ayb, hindi kami nakauunawa sa 

marami sa sinasabi mo. Tunay na kami ay talagang 

nagtuturing sa iyo sa gitna namin bilang mahina. Kung hindi 

dahil sa angkan mo, talaga sanang binato ka namin. Ikaw sa 

amin ay hindi isang kagalang-galang." 

ََٰك  قَالُواْ َيَُٰشعَ  ا َتُقوُل َوِإنها لَنََرى ِمه ۡيُب َما َنۡفَقُه َكثِيٗرا م 
نَت َعلَۡيَنا 

َ
فِيَنا َضعِيٗفاۖۡ َولَۡولَا رَۡهُطَك لََرَجمَۡنََٰكۖۡ َوَمآ أ

 ٩١ بَِعزِيزٖ 

92. Nagsabi siya: "O mga kalipi ko, ang angkan ko ba ay higit 

na kagalang-galang sa inyo kaysa kay Allāh at naglagay kayo 

sa Kanya sa likuran ninyo sa likod? Tunay na ang Panginoon 

ko sa anumang ginagawa ninyo ay Tagasaklaw. 

خَۡذُتُموهُ   ِ َوٱته َِن ٱَّلله َعزُّ َعلَۡيُكم م 
َ
رَۡهِطٓى أ

َ
قَاَل َيََٰقۡوِم أ

 ٩٢ َتۡعَملُوَن ُمحِيط  َوَرآَءُكۡم ِظۡهرِيًّاۖۡ إِنه َرب ِي بَِما  
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93. O mga kalipi ko, gumawa kayo ayon sa kalagayan ninyo. 

Tunay na ako ay gumagawa. Makaaalam kayo sa kung sino 

ang pupuntahan ng isang pagdurusang magpapahiya sa 

kanya at kung sino ang siyang sinungaling. Magmasid kayo; 

tunay na ako kasama sa inyo ay mapagmasid." 

ۖۡ َسوَۡف   َِٰمل  َوَيََٰقۡوِم ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ َمكَانَتُِكۡم إِن ِي َع
  ۡۖ تِيهِ َعَذاب  ُيخۡزِيهِ َوَمۡن ُهَو َكَِٰذب 

ۡ
َتۡعلَُموَن َمن يَأ

 ٩٣ َوٱۡرتَقُِبٓواْ إِن ِي َمَعُكۡم َرقِيب  

94. Noong dumating ang utos Namin ay nagligtas Kami kay 

Shu`ayb at sa mga sumampalataya kasama sa kanya sa 

pamamagitan ng isang awa mula sa Amin. Dumaklot sa mga 

lumabag sa katarungan ang hiyaw saka sila, sa mga tahanan 

nila, ay naging mga [patay na] nakasubsob. 

ۡمُرنَا َنجهۡيَنا ُشعَ 
َ
ا َجآَء أ هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ  َولَمه ۡيٗبا َوٱل

ۡصَبُحواْ  
َ
ۡيَحُة فَأ هِذيَن َظلَُمواْ ٱلصه َخَذِت ٱل

َ
ِنها َوأ بَِرۡحمَةٖ م 

 ٩٤ فِي دَِيَٰرِهِۡم َجَٰثِِمينَ 

95. Para bang hindi sila namuhay roon. Pansinin, kalayuan 

[sa awa] ay ukol sa Madyan kung paanong nalayo [sa awa] 

ang Thamūd. 

لَا ُبۡعٗدا ل َِمۡدَيَن َكَما بَعَِدۡت  
َ
ُۗ أ هۡم َيۡغَنۡواْ فِيَهآ ن ل

َ
َكأ

 ٩٥ َثُمودُ 

96. Talaga ngang nagsugo Kami kay Moises kalakip ng mga 

tanda Namin at isang katunayang malinaw 
بِ  ۡرَسلَۡنا ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنا وَُسلَۡطَٰٖن مُّ

َ
 ٩٦ ينٍ َولََقۡد أ

97. kay Paraon at sa konseho nito, ngunit sumunod sila sa 

utos ni Paraon. Ang utos ni Paraon ay hindi matino. 
ۡمُر  

َ
ۡمَر فِرَۡعۡوَنۖۡ َوَمآ أ

َ
إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيْهِۦ فَٱتهَبُعٓواْ أ

 ٩٧ فِرَۡعۡوَن بِرَِشيدٖ 

98. Mangunguna siya sa mga tao niya sa Araw ng 

Pagbangon saka maghahatid siya sa kanila sa Apoy. Kay 

saklap ang hatirang paghahatiran! 

ۖۡ َوبِۡئَس   اَر ۡوَرَدُهُم ٱلنه
َ
َيۡقُدُم قَۡوَمُهۥ يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ فَأ

 ٩٨ ٱلۡوِۡرُد ٱلَۡمۡوُرودُ 

99. Pinasundan sila rito ng isang sumpa at sa Araw ng 

Pagbangon. Kay saklap ang handog na inihandog! 
ِۡفُد   تۡبُِعواْ فِي َهَِٰذهِۦ لَۡعَنٗة َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ بِۡئَس ٱلر 

ُ
َوأ

 ٩٩ ٱلَۡمۡرفُودُ 

100. Iyon ay bahagi ng mga balita ng mga pamayanan na 

isinasalaysay Namin sa iyo. Kabilang sa mga ito ay nakatayo 

pa at ginapas na. 

ُهۥ َعلَۡيَكۖۡ ِمۡنَها قَآئِم    ۢنَبآِء ٱلُۡقَرىَٰ َنُقصُّ
َ
َٰلَِك ِمۡن أ َذ

 ١٠٠ وََحِصيد  

101. Hindi lumabag sa katarungan sa kanila subalit lumabag 

sila sa katarungan sa mga sarili nila saka walang naidulot sa 

kanila na anuman ang mga diyos na dinadalanginan nila 

bukod pa kay Allāh noong dumating ang pasya ng Panginoon 

mo. Walang naidagdag ang mga ito sa kanila na iba pa sa 

pagpapahamak. 

ۡغَنۡت  
َ
نُفَسُهۡمۖۡ َفَمآ أ

َ
َوَما َظلَۡمَنَُٰهۡم َوَلَِٰكن َظلَُمٓواْ أ

ِ ِمن َشۡيٖء  َعۡنُهۡم َءالَِهُتُهُم ٱلهتِي يَ  ۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
ۡمُر َرب َِكۖۡ َوَما َزاُدوُهۡم َغيَۡر تَتۡبِيبٖ 

َ
ا َجآَء أ همه  ١٠١ ل
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102. Gayon ang pagdaklot ng Panginoon mo nang dumaklot 

Siya sa mga pamayanan samantalang ang mga ito ay 

lumalabag sa katarungan. Tunay na ang pagdaklot Niya ay 

masakit, matindi. 

ْۚ إِنه   َخَذ ٱلُۡقَرىَٰ َوِهَى َظَٰلَِمٌة
َ
ۡخُذ َرب َِك إَِذآ أ

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

لِيم  َشِديدٌ 
َ
ۥٓ أ ۡخَذهُ

َ
 ١٠٢ أ

103. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda para sa 

sinumang nangamba sa pagdurusa sa Kabilang-buhay. Iyon 

ay araw na titipunin para roon ang mga tao at iyon ay araw 

na sasaksihan. 

َٰلَِك يَۡوم    َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِمۡن َخاَف َعَذاَب ٱٓأۡلِخَرةِِۚ َذ إِنه فِي َذ
ۡشُهود   َٰلَِك يَۡوم  مه اُس َوَذ هُه ٱلنه جُۡموع  ل  ١٠٣ مه

104. Hindi Kami nag-aantala niyon maliban sa isang taning 

na mabibilang. 
ۡعُدودٖ  َجٖل مه

َ
ها لِأ ۥٓ إِل ُرُه ِ  ١٠٤ َوَما نَُؤخ 

105. Sa araw na darating iyon, walang nagsasalita na isang 

kaluluwa malibang ayon sa pahintulot Niya, saka mayroon sa 

kanilang malumbay at maligaya. 

ِت لَا تَكَلهُم َنۡفٌس 
ۡ
ها بِإِۡذنِهۚۦِْ فَِمۡنُهۡم َشِقى    يَۡوَم يَأ  إِل

 ١٠٥ وََسعِيد  

106. Hinggil sa mga malulumbay, sa Apoy [sila]. Ukol sa 

kanila roon ay singhal at singhot, 
ارِ لَُهۡم فِيَها َزفِير  وََشِهيقٌ  هِذيَن َشُقواْ فَِفى ٱلنه ا ٱل مه

َ
 ١٠٦ فَأ

107. bilang mga mananatili roon hanggat tumatagal ang mga 

langit at ang lupa maliban sa niloob ng Panginoon mo. Tunay 

na ang Panginoon mo ay palagawa ng anumang ninanais 

Niya. 

ها َما   ۡرُض إِل
َ
َُٰت َوٱلۡأ َمََٰو َخَٰلِِديَن فِيَها َما َداَمِت ٱلسه

ال  ل َِما يُرِيدُ  َشآَء َربَُّكْۚ إِنه َربهَك   ١٠٧ َفعه

108. Hinggil sa mga liligaya, sa Paraiso [sila] bilang mga 

mananatili roon hanggat tumatagal ang mga langit at ang 

lupa maliban sa niloob ng Panginoon mo, bilang bigay na 

hindi mapapatid. 

هِذيَن ُسعُِدواْ فَِفى ٱلۡ  ا ٱل مه
َ
جَنهةِ َخَٰلِِديَن فِيَها َما ۞َوأ

ها َما َشآَء َربَُّكۖۡ َعَطآًء   ۡرُض إِل
َ
َُٰت َوٱلۡأ َمََٰو َداَمِت ٱلسه

 ١٠٨ َغيَۡر َمجُۡذوذٖ 

109. Kaya huwag kang maging nasa isang pag-aalangan sa 

kung ano ang sinasamba ng mga ito. Hindi sila sumasamba 

kundi kung paanong sumasamba ang mga ninuno nila bago 

pa niyan. Tunay na Kami ay talagang magtutumbas sa kanila 

ng bahagi nila nang hindi kinukulangan. 

ها   ِۚ َما َيۡعُبُدوَن إِل ا َيۡعُبُد َهَُٰٓؤلَآِء ِمه فَلَا تَُك فِي ِمۡريَةٖ م 
 ْۚ ِن َقۡبُل َوِإنها لَُمَوفُّوُهۡم نَِصيَبُهۡم  َكَما َيۡعُبُد َءابَآؤُُهم م 

 ١٠٩ َغيَۡر َمنُقوٖص 

110. Talaga ngang nagbigay Kami kay Moises ng kasulatan, 

ngunit nagkakaiba-iba hinggil doon. Kung hindi dahil sa isang 

salitang nauna mula sa Panginoon mo ay talaga sanang 

humusga sa pagitan nila. Tunay na sila ay talagang nasa 

isang pagdududang nag-aalinlangan doon. 

َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب فَٱۡخُتلَِف فِيهِِۚ َولَۡولَا  
  ٖ ب َِك لَُقِضَي بَيَۡنُهۡمْۚ َوِإنهُهۡم لَِفى َشك  َكلَِمة  َسَبَقۡت ِمن ره

ِۡنُه ُمرِيبٖ   ١١٠ م 
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111. Tunay na sa bawat pangkat ay talagang maglulubus-

lubos nga sa kanila ang Panginoon mo [ng kabayaran] sa 

mga gawa nila. Tunay na Siya sa anumang ginagawa nila ay 

Mapagbatid. 

ۡعَمَٰلَُهۡمْۚ إِنهُهۥ بَِما  
َ
َِينهُهۡم َربَُّك أ ا لَُيَوف  همه ا ل

َوِإنه ُكل ٗ
 ١١١ َيۡعَملُوَن َخبِير  

112. Kaya maging matuwid ka gaya ng ipinag-utos sa iyo at 

sa sinumang nagbalik-loob kasama sa iyo. Huwag kayong 

magmalabis; tunay na Siya sa anumang ginagawa ninyo ay 

Nakakikita. 

ۥ  ْْۚ إِنهُه ِمۡرَت َوَمن تَاَب َمَعَك َولَا َتۡطَغۡوا
ُ
  فَٱۡسَتقِۡم َكَمآ أ

 ١١٢ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصير  

113. Huwag kayong sumandal sa mga lumabag sa 

katarungan para sumaling sa inyo ang Apoy. Walang ukol sa 

inyo bukod pa kay Allāh na anumang mga katangkilik, 

pagkatapos hindi kayo maiiadya. 

هِذيَن ظَ  اُر َوَما  َولَا تَۡرَكُنٓواْ إِلَي ٱل ُكُم ٱلنه لَُمواْ َفَتَمسه
ۡولَِيآَء ُثمه لَا تُنَصُرونَ 

َ
ِ ِمۡن أ ِن ُدوِن ٱَّلله  ١١٣ لَُكم م 

114. Magpanatili ka ng pagdarasal sa dalawang dulo ng 

maghapon at sa bahagi ng gabi. Tunay na ang mga 

magandang gawa ay nag-aalis sa mga masagwang gawa. 

Iyon ay isang paalaala para sa mga tagapag-alaala. 

هۡيِلِۚ إِنه   َِن ٱل َهارِ َوُزلَٗفا م  َة َطَرفَيِ ٱلنه لَوَٰ قِِم ٱلصه
َ
َوأ

َٰلَِك ذِۡكَرىَٰ   ي ِـ َاِتِۚ َذ ٱلۡحََسَنَِٰت يُۡذهِبَۡن ٱلسه
َٰكِرِينَ   ١١٤ لِلذه

115. Magtiis ka sapagkat tunay na si Allāh ay hindi 

nagwawala ng pabuya ng mga tagagawa ng maganda. 
ۡجَر ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

َ
َ لَا يُِضيُع أ  ١١٥ َوٱۡصبِۡر فَإِنه ٱَّلله

116. Kaya bakit kasi hindi nagkaroon mula sa mga salinlahi 

bago pa ninyo ng mga may tirang [kabutihang] sumasaway 

sa kaguluhan sa lupa, maliban sa kaunti kabilang sa 

pinaligtas Namin kabilang sa kanila? Sumunod ang mga 

lumabag sa katarungan sa ipinariwasa sa kanila roon, at sila 

ay naging mga salarin. 

ْولُواْ بَقِيهةٖ  
ُ
فَلَۡولَا َكاَن ِمَن ٱلُۡقُروِن ِمن َقۡبلُِكۡم أ

نجَۡيَنا َيۡنَهۡوَن َعِن ٱلَۡفسَ 
َ
ۡن أ ِمه ها قَلِيلٗا م  ۡرِض إِل

َ
ادِ فِي ٱلۡأ

تۡرِفُواْ فِيهِ وََكانُواْ  
ُ
هِذيَن َظلَُمواْ َمآ أ ِمۡنُهۡمُۗ َوٱتهَبَع ٱل

 ١١٦ ُمجۡرِِمينَ 

117. Hindi mangyayaring ang Panginoon mo ay ukol 

magpahamak ng mga pamayanan dahil sa paglabag sa 

katarungan samantalang ang mga mamamayan ng mga ito 

ay mga nagsasaayos. 

ۡهلَُها  
َ
َوَما َكاَن َربَُّك لُِيۡهلَِك ٱلُۡقَرىَٰ بُِظلٖۡم َوأ

 ١١٧ ُمۡصلُِحونَ 

118. Kung sakaling niloob ng Panginoon mo, talaga sanang 

gumawa Siya sa mga tao bilang kalipunan nag-iisa; ngunit 

hindi sila tumitigil na mga nagkakaiba-iba, 

ۖۡ َولَا يََزالُوَن   ٗة َوَِٰحَدٗة مه
ُ
اَس أ َولَۡو َشآَء َربَُّك لَجََعَل ٱلنه

 ١١٨ ُمخَۡتلِفِينَ 

119. maliban sa sinumang kinaawaan ng Panginoon mo, at 

dahil doon lumikha siya sa kanila. Malulubos ang salita ng 

Panginoon mo: "Talagang magpupuno nga Ako ng Impiyerno 

ng mga jinnīy at mga tao nang magkakasama." 

ۡت َكلَِمُة َرب َِك   َٰلَِك َخلََقُهۡمُۗ َوَتمه ها َمن رهِحَم َربَُّكْۚ َولَِذ إِل
ۡجمَعِينَ 

َ
اِس أ ۡملََأنه َجَهنهَم ِمَن ٱلِۡجنهةِ َوٱلنه

َ
 ١١٩ لَأ
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120. Bawat isa na isinalaysay Namin sa iyo mula sa mga 

balita hinggil sa mga sugo ay ang nagpapatatag Kami sa 

pamamagitan nito sa puso mo. Dumating sa iyo sa 

[kabanatang] ito ang totoo, isang pangaral, at isang paalaala 

para sa mga mananampalataya. 

ا نهُقصُّ َعلَيۡ 
ۢنَبآِء ٱلرُُّسِل َما نُثَب ُِت بِهِۦ  وَُكل ٗ

َ
َك ِمۡن أ

فَُؤاَدَكْۚ وََجآَءَك فِي َهَِٰذهِ ٱلۡحَقُّ َوَموِۡعَظة  َوذِۡكَرىَٰ  
 ١٢٠ لِلُۡمۡؤِمنِينَ 

121. Sabihin mo sa mga hindi sumasampalataya: "Gumawa 

kayo ayon sa kalagayan ninyo; tunay na kami ay mga 

gumagawa. 

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ َمكَانَتُِكۡم إِنها   َوقُل ل ِل
َِٰملُونَ   ١٢١ َع

122. Maghintay kayo; tunay na kami ay mga naghihintay."  َ١٢٢ َوٱنَتِظُرٓواْ إِنها ُمنَتِظُرون 

123. Sa kay Allāh ang Lingid ng mga langit at lupa at tungo 

sa Kanya pababalikin ang usapin sa kabuuan nito, kaya 

sumamba ka sa Kanya at manalig ka sa Kanya. Ang 

Panginoon mo ay hindi nalilingat sa anumang ginagawa 

ninyo. 

ۡمُر  
َ
ۡرِض َوِإلَۡيهِ يُرَۡجُع ٱلۡأ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ َغۡيُب ٱلسه َوَّلِله

ا  ُكلُُّهۥ فَٱۡعُبۡدهُ وَ  تَوَكهۡل َعلَۡيهِِۚ َوَما َربَُّك بَِغَٰفٍِل َعمه
 ١٢٣ َتۡعَملُونَ 
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Yusuf يوسف 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. Lām. Rā’. Ang mga ito ay ang mga talata ng Aklat na 

malinaw. 
 ١ َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِينِ الٓرِۚ تِلَۡك 

2. Tunay na Kami ay nagpababa nito bilang Qur’ān na Arabe, 

nang sa gayon kayo ay makapag-uunawa. 
ا لهَعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ  نَزلَۡنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِي ٗ

َ
 ٢ إِنهآ أ

3. Kami ay nagsasalaysay sa iyo ng pinakamaganda sa mga 

salaysay dahil nagkasi Kami sa iyo ng Qur’ān na ito, bagamat 

ikaw dati bago pa nito ay talagang kabilang sa mga nalilingat. 

وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك  
َ
ۡحَسَن ٱلَۡقَصِص بَِمآ أ

َ
َنحُۡن َنُقصُّ َعلَۡيَك أ

 ٣ َقۡبلِهِۦ لَِمَن ٱلَۡغَٰفِلِينَ َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َوِإن ُكنَت ِمن 

4. [Banggitin] noong nagsabi si Jose sa ama niya: "O ama ko, 

tunay na ako ay nakakita [sa panaginip] ng labing-isang tala, 

araw, at buwan; nakita ko sila na sa akin ay mga 

nakapatirapa." 

 
َ
أ بِيهِ َيَٰٓ

َ
َحَد َعَشَر  إِۡذ قَاَل يُوُسُف لِأ

َ
يُۡت أ

َ
بَِت إِن ِي َرأ

ۡيُتُهۡم لِي َسَِٰجِدينَ 
َ
ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َرأ  ٤ َكۡوَكٗبا َوٱلشه

5. Nagsabi ito: "O anak ko, huwag kang magsalaysay ng 

panaginip mo sa mga kapatid mo para [hindi] sila magpakana 

sa iyo ng isang pakana. Tunay na ang demonyo para sa tao 

ay isang kaaway na malinaw." 

قَاَل َيَُٰبَنيه لَا َتۡقُصۡص ُرۡءيَاَك عَلَىَٰٓ إِۡخَوتَِك َفَيِكيُدواْ  
بِين   ۡيَطََٰن لِلِۡإنَسَِٰن َعُدو   مُّ  ٥ لََك َكۡيًداۖۡ إِنه ٱلشه

6. Gayon naghahalal sa iyo ang Panginoon mo, nagtuturo sa 

iyo ng pagpapakahulugan ng mga panaginip, at naglulubos 

ng biyaya Niya sa iyo at sa mag-anak ni Jacob kung paanong 

naglubos Siya nito sa dalawang ninuno mo, bago pa niyan, 

na sina Abraham at Isaac. Tunay na ang Panginoon mo ay 

Maalam, Marunong. 

وِيِل  َوَكَذَٰلَِك َيجَۡتبِيَك َربُّ 
ۡ
َك َويَُعل ُِمَك ِمن تَأ

َحادِيِث َويُتِمُّ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيَك وَعَلَىَٰٓ َءاِل َيۡعُقوَب  
َ
ٱلۡأ

ْۚ إِنه   بََوۡيَك ِمن َقۡبُل إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَحََٰق
َ
َها عَلَىَٰٓ أ َتمه

َ
َكَمآ أ

 ٦ َربهَك َعلِيٌم َحِكيم  

7. Talaga ngang hinggil kay Jose at sa mga kapatid niya ay 

may mga tanda para sa mga nagtatanong. 
آئِلِينَ  ۦٓ َءاَيَٰت  ل ِلسه  ٧ ۞لهَقۡد َكاَن فِي يُوُسَف َوِإۡخَوتِهِ

8. [Banggitin] noong nagsabi sila: "Talagang si Jose at ang 

kapatid niya ay higit na kaibig-ibig sa ama natin kaysa sa atin 

samantalang tayo ay isang nakararaming pangkat. Tunay na 

ang ama natin ay talagang nasa isang pagkaligaw na 

malinaw. 

بِيَنا ِمنها َوَنحُۡن  
َ
َحبُّ إِلَيَٰٓ أ

َ
ُخوهُ أ

َ
إِۡذ قَالُواْ لَُيوُسُف َوأ

بِينٍ  بَانَا لَِفى َضَلَٰٖل مُّ
َ
 ٨ ُعۡصَبٌة إِنه أ

9. Patayin ninyo si Jose o itapon ninyo siya sa isang [ibang] 

lupain, malalaan para sa inyo ang mukha ng ama ninyo at 

kayo matapos niyon ay magiging mga taong maayos." 

ۡرٗضا َيخُۡل لَُكۡم وَۡجُه  
َ
وِ ٱۡطرَُحوهُ أ

َ
ٱۡقُتلُواْ يُوُسَف أ

بِيُكۡم َوتَُكونُواْ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ  
َ
 ٩ قَۡوٗما َصَٰلِِحينَ أ
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10. Nagsabi ang isang nagsasabi kabilang sa kanila: "Huwag 

ninyong patayin si Jose. Ihagis ninyo siya sa kailaliman ng 

balon, pupulutin siya ng ilan sa mga karaban kung kayo ay 

gagawa [niyon]." 

 ْ ِۡنُهۡم لَا َتۡقُتلُوا لُۡقوُه فِي َغَيََٰبِت    قَاَل قَآئِل  م 
َ
يُوُسَف َوأ

َٰعِلِينَ  يهاَرةِ إِن ُكنُتۡم َف ِ يَلَۡتقِۡطُه َبۡعُض ٱلسه  ١٠ ٱلۡجُب 

11. Nagsabi sila: "O ama namin, ano ang mayroon sa iyo na 

hindi ka nagtitiwala sa amin para kay Jose samantalang 

tunay na kami sa kanya ay talagang mga tagapayo? 

َ۬منها عَلَىَٰ يُوُسَف َوِإنها لَُهۥ  
ۡ
بَانَا َما لََك لَا تَأ

َ
أ قَالُواْ َيَٰٓ

 ١١ لََنَِٰصُحونَ 

12. Magpadala ka sa kanya kasama sa amin bukas, 

magpapasasa siya at maglalaro siya; at tunay na kami para 

sa kanya ay talagang mga tagapag-ingat." 

رۡ 
َ
 ١٢ ِسلُۡه َمَعَنا َغٗدا يَۡرَتۡع َويَلَۡعۡب َوِإنها لَُهۥ لََحَٰفُِظونَ أ

13. Nagsabi siya: "Tunay na ako ay talagang nalulungkot na 

umalis kayo kasama niya at nangangamba na kainin siya ng 

lobo habang kayo sa kanya ay mga nalilingat." 

ُكلَُه  قَاَل إِن ِي 
ۡ
ن يَأ

َ
َخاُف أ

َ
ن تَۡذَهُبواْ بِهِۦ َوأ

َ
لََيۡحُزنُنِٓي أ

نُتۡم َعۡنُه َغَٰفِلُونَ 
َ
ِئُۡب َوأ  ١٣ ٱلذ 

14. Nagsabi sila: "Talagang kung kinain siya ng lobo 

samantalang kami ay isang [malakas na] pangkat, tunay na 

kami samakatuwid ay talagang mga lugi." 

ِئُۡب َوَنحُۡن ُعۡصَبٌة إِنهآ إِٗذا  قَ  َكلَُه ٱلذ 
َ
الُواْ لَئِۡن أ
 ١٤ لهَخَِٰسُرونَ 

15. Kaya noong umalis sila kasama niya at nagkaisa sila na 

maglagay sa kanya sa kailaliman ng balon, nagkasi Kami sa 

kanya: "Talagang magbabalita ka nga sa kanila hinggil sa 

kagagawan nilang ito samantalang sila ay hindi 

nakararamdam." 

  ْۚ ِ ن َيجَۡعلُوُه فِي َغَيََٰبِت ٱلۡجُب 
َ
ۡجمَُعٓواْ أ

َ
ا َذَهُبواْ بِهِۦ َوأ فَلَمه

ۡمرِهِۡم َهََٰذا وَُهۡم لَا  
َ
وَۡحۡيَنآ إِلَۡيهِ لَُتنَب ِئَنهُهم بِأ

َ
َوأ

 ١٥ يَۡشُعُرونَ 

16. Dumating sila sa ama nila sa gabi na umiiyak.  َبَاُهۡم ِعَشاٗٓء َيۡبُكون
َ
 ١٦ وََجآُءٓو أ

17. Nagsabi sila: "O ama namin, tunay na kami ay umalis, na 

nag-uunahan, at iniwan namin si Jose sa tabi ng dala-

dalahan namin, saka kinain siya ng lobo. Ikaw ay hindi 

maniniwala sa amin kahit pa man nangyaring kami ay mga 

tapat." 

بَانَآ إِنها َذَهۡبَنا نَۡستَبُِق َوتََرۡكَنا يُوُسَف ِعنَد  
َ
أ قَالُواْ َيَٰٓ

هَنا َولَۡو ُكنها   نَت بُِمۡؤِمٖن ل
َ
ِئُۡبۖۡ َوَمآ أ َكلَُه ٱلذ 

َ
َمَتَٰعَِنا فَأ
 ١٧ َصَِٰدقِينَ 

18. Dumating sila kasama ng kamisa niya na may dugong 

huwad. Nagsabi siya: "Bagkus humalina sa inyo ang mga 

sarili ninyo sa isang bagay, kaya isang pagtitiis na marilag 

[ang pagtitiis ko]. Si Allāh ay ang ipinapantulong laban sa 

inilalarawan ninyo." 

لَۡت  وََجآُءو عَلَىَٰ قَِميِصهِۦ بَِدٖم َكِذٖبِۚ قَاَل   بَۡل َسوه
ُ ٱلُۡمۡسَتَعاُن   ۖۡ َوٱَّلله ۡمٗراۖۡ فََصبۡر  َجمِيل 

َ
نُفُسُكۡم أ

َ
لَُكۡم أ

 ١٨ عَلَىَٰ َما تَِصُفونَ 



 

Yusuf 

 

235 

 

 يوسف 

19. May dumating na isang karaban; saka nagsugo sila ng 

tagaigib nila saka nagpababa ito ng timba nito. Nagsabi ito: 

"O balitang nakagagalak! Ito ay isang batang lalaki." Inilihim 

nila siya bilang paninda. Si Allāh ay Maalam sa ginagawa 

nila. 

ۖۥۡ قَاَل   ۡدلَيَٰ َدلَۡوُه
َ
ۡرَسلُواْ َوارَِدُهۡم فَأ

َ
وََجآَءۡت َسيهاَرة  فَأ

ُ َعلِ  ْۚ َوٱَّلله وهُ بَِضََٰعٗة َسرُّ
َ
ُۢ بَِما  َيَٰبُۡشَرىَٰ َهََٰذا ُغَلَٰم ْۚ َوأ يُم

 ١٩ َيۡعَملُونَ 

20. Ipinagbili nila siya sa isang halagang kulang: mga dirham 

na mabibilang. Sila sa kanya ay kabilang sa mga 

nagwawalang-halaga. 

َوَشَرۡوُه بَِثَمِۭن َبخٖۡس َدَرَٰهَِم َمۡعُدوَدةٖ وََكانُواْ فِيهِ ِمَن  
َٰهِِدينَ   ٢٠ ٱلزه

21. Nagsabi ang bumili sa kanya mula sa Ehipto sa 

maybahay nito: "Magparangal ka sa panunuluyan niya; 

marahil magpakinabang siya sa atin o gumawa tayo sa kanya 

bilang anak." Gayon Kami nagbigay-kapangyarihan para kay 

Jose sa lupain at upang magturo Kami sa kanya ng 

pagpapakahulugan ng mga panaginip. Si Allāh ay nananaig 

sa pinangyayari Niya, subalit ang higit na marami sa mga tao 

ay hindi nakaaalam. 

ۡكرِمِي  
َ
ۦٓ أ تِهِ

َ
ِۡصَر لِٱۡمَرأ َُٰه ِمن م  هِذي ٱۡشتََرى َوَقاَل ٱل
ۥ  ۡو َنتهِخَذهُ

َ
ن يَنَفَعَنآ أ

َ
َُٰه َعَسيَٰٓ أ َولَٗداْۚ َوَكَذَٰلَِك   َمۡثَوى

وِيِل  
ۡ
ۡرِض َولُِنَعل َِمُهۥ ِمن تَأ

َ
نها لُِيوُسَف فِي ٱلۡأ َمكه

ۡكثََر  
َ
ۡمرِهِۦ َوَلَِٰكنه أ

َ
ُ غَالٌِب عَلَىَٰٓ أ َحادِيِثِۚ َوٱَّلله

َ
ٱلۡأ

اِس لَا َيۡعلَُمونَ   ٢١ ٱلنه

22. Noong umabot siya sa kalakasan niya ay nagbigay Kami 

sa kanya ng karunungan at kaalaman. Gayon Kami 

gumaganti sa mga tagagawa ng maganda. 

زِي  
ۥٓ َءاَتۡيَنَُٰه ُحۡكٗما وَِعلۡٗماْۚ َوَكَذَٰلَِك َنجۡ هُ ُشده

َ
ا بَلََغ أ َولَمه

 ٢٢ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

23. Nagtangkang umakit sa kanya sa sarili niya ang [babaing] 

siya ay nasa bahay nito. Nagsara ito ng mga pinto at 

nagsabi: "Heto ako para sa iyo!" Nagsabi siya: 

"Pagpapakupkop kay Allāh! Tunay na siya ay panginoon ko; 

gumawa siya ng maganda sa panunuluyan ko. Tunay na 

hindi nagtatagumpay ang mga tagalabag sa katarungan." 

تِي ُهَو فِي بَيۡتَِها َعن نهۡفِسهِۦ وََغلهَقِت  َوَرََٰوَدتُۡه ٱله 
ِۖۡ إِنهُهۥ َرب ِٓي   ََٰب َوَقالَۡت َهۡيَت لََكْۚ قَاَل َمَعاَذ ٱَّلله بَۡو

َ
ٱلۡأ

َٰلُِمونَ  ۡحَسَن َمۡثَواَيۖۡ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح ٱلظه
َ
 ٢٣ أ

24. Talaga ngang nagnasa ito sa kanya; at nagnasa sana 

siya, kung sakaling hindi siya nakakita ng patotoo ng 

Panginoon niya. Gayon ay upang maglihis Kami palayo sa 

kanya ng kasagwaan at kahalayan. Tunay na siya ay 

kabilang sa mga lingkod Naming mga itinatangi. 

ن رهَءا 
َ
ۡت بِهِۖۦۡ وََهمه بَِها لَۡولَٓا أ بُۡرَهََٰن َرب ِهۚۦِْ  َولََقۡد َهمه

ْۚ إِنهُهۥ ِمۡن   وَٓء َوٱلَۡفۡحَشآَء َكَذَٰلَِك لَِنۡصرَِف َعۡنُه ٱلسُّ
 ٢٤ ِعَبادِنَا ٱلُۡمۡخلَِصينَ 

25. Nag-unahan silang dalawa sa pinto, nakalaslas ito sa 

damit niya mula sa likuran, nakasumpong silang dalawa sa 

asawa nito sa gilid ng pintuan, at nagsabi ito: "Walang iba 

ang ganti sa sinumang nagnanais sa maybahay mo ng isang 

kasagwaan kundi na ibilanggo siya o [patawan ng] isang 

pagdurusang masakit." 

لَۡفَيا  
َ
ۡت قَِميَصُهۥ ِمن ُدبُرٖ َوأ َوٱۡستََبَقا ٱلَۡباَب َوَقده

 ۡ ۡهلَِك  َسي َِدَها لََدا ٱل
َ
َراَد بِأ

َ
َباِبِۚ قَالَۡت َما َجَزآُء َمۡن أ

لِيم  
َ
ۡو َعَذاٌب أ

َ
ن يُۡسَجَن أ

َ
هٓا أ  ٢٥ ُسوًٓءا إِل
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26. Nagsabi siya: "Siya ay nagtangkang umakit sa akin 

palayo sa sarili ko." Sumaksi ang isang tagasaksi kabilang sa 

kasambahay nito, [na nagsasabi]: "Kung nangyaring ang 

kamisa niya ay nalaslas mula sa harapan, nagpakatotoo ito 

at siya naman ay kabilang sa mga sinungaling. 

ۡهلَِهآ  
َ
ِۡن أ قَاَل ِهَى َرََٰوَدتۡنِي َعن نهۡفِسيِۚ وََشِهَد َشاهِد  م 

  إِن َكاَن قَِميُصُهۥ قُده ِمن ُقُبٖل فََصَدقَۡت وَُهَو ِمنَ 
َِٰذبِينَ   ٢٦ ٱلَۡك

27. Kung nangyaring ang kamisa niya ay nalaslas mula sa 

likuran, nagsinungaling ito at siya ay kabilang sa mga tapat." 
َوِإن َكاَن قَِميُصُهۥ قُده ِمن ُدبُرٖ فََكَذبَۡت وَُهَو ِمَن  

َِٰدقِينَ   ٢٧ ٱلصه

28. Kaya noong nakakita iyon sa kamisa niya na nalaslas 

mula sa likuran, nagsabi iyon: "Tunay na ito ay bahagi ng 

pakana ninyo [na mga babae]; tunay na ang pakana ninyo 

[na mga babae] ay sukdulan. 

  ۡۖ ا َرَءا قَِميَصُهۥ قُده ِمن ُدبُرٖ قَاَل إِنهُهۥ ِمن َكۡيِدُكنه فَلَمه
 ٢٨ يم  إِنه َكۡيَدُكنه َعظِ 

29. Jose, magsawalang-kibo ka tungkol dito! [Maybahay,] 

humingi ka ng tawad para sa pagkakasala mo! Tunay na 

ikaw ay kabilang sa mga nagkakamali. 

ۡعرِۡض َعۡن َهََٰذاْۚ َوٱۡستَۡغفِرِي لَِذۢنبِِكِۖ إِنهِك  
َ
يُوُسُف أ

 ٢٩ ُكنِت ِمَن ٱلۡخَاِطـ ِينَ 

30. May nagsabing mga babae sa lungsod: "Ang maybahay 

ng Makapangyarihan ay nagtatangkang umakit sa binatang 

alipin niya sa sarili nito; nagpahumaling ito sa kanya sa pag-

ibig. Tunay na kami ay nagtuturing sa kanya na nasa isang 

pagkaligaw na malinaw." 

ََٰها ۞َوَقاَل  َٰوُِد َفَتى ُت ٱلَۡعزِيزِ تَُر
َ
 نِۡسَوة  فِي ٱلَۡمِديَنةِ ٱۡمَرأ

ََٰها فِي َضَلَٰٖل   َعن نهۡفِسهِۖۦۡ قَۡد َشَغَفَها ُحبًّاۖۡ إِنها لَنََرى
بِينٖ   ٣٠ مُّ

31. Kaya noong nakarinig ito hinggil sa panlalansi nila ay 

nagsugo ito sa kanila, naglaan ito para sa kanila ng isang 

piging, nagbigay ito sa bawat isa mula sa kanila ng isang 

kutsilyo, at nagsabi ito [kay Jose]: "Lumabas ka sa 

kinaroroonan nila." Kaya noong nakakita sila sa kanya, 

dinakila nila siya, pinaghiwa-hiwa nila ang mga kamay nila, at 

sinabi nila: "Kasakdalan kay Allāh! Ito ay hindi isang mortal. 

Walang iba ito kundi isang anghel na marangal!" 

ۡعَتَدۡت لَُهنه  
َ
ۡرَسلَۡت إِلَۡيِهنه َوأ

َ
ا َسِمَعۡت بَِمۡكرِهِنه أ فَلَمه

ِيٗنا َوَقالَِت  ِۡنُهنه ِسك  ا َوَءاتَۡت ُكله َوَِٰحَدةٖ م  ُمتهَكـ ٗ
ۡعَن  ٱۡخُرۡج َعلَيۡ  ۡكبَۡرنَُهۥ َوَقطه

َ
ۥٓ أ ۡيَنُه

َ
ا َرأ ۖۡ فَلَمه ِهنه

ها   ِ َما َهََٰذا بََشًرا إِۡن َهََٰذآ إِل يِۡدَيُهنه َوقُلَۡن َحََٰش َّلِله
َ
أ

 ٣١ َملَك  َكرِيم  

32. Nagsabi ito: "Kaya iyon ang isinisisi ninyo sa akin hinggil 

sa kanya. Talaga ngang nagtangka akong umakit sa kanya 

sa sarili niya ngunit nagsanggalang siya. Talagang kung hindi 

siya gagawa ng ipinag-uutos ko sa kanya ay talagang 

ibibilanggo nga siya at talagang siya ay magiging kabilang 

nga sa mga nanliliit." 

هِذي لُۡمُتنهنِي فِيهِِۖ   َولََقۡد َرََٰودتُُّهۥ َعن  قَالَۡت فََذَٰلُِكنه ٱل
هۡم َيۡفَعۡل َمآ َءاُمُرُهۥ   نهۡفِسهِۦ فَٱۡسَتۡعَصَمۖۡ َولَئِن ل

َٰغِرِينَ  َِن ٱلصه  ٣٢ لَيُۡسَجنَنه َولََيُكوٗنا م 
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33. Nagsabi siya: "Panginoon ko, ang bilangguan ay higit na 

kaibig-ibig sa akin kaysa sa inaanyaya nila sa akin. Kung 

hindi Ka maglilihis palayo sa akin ng pakana nila, mahahalina 

ako sa kanila at ako ay magiging kabilang sa mga 

mangmang." 

ها   ا يَۡدُعونَنِٓي إِلَۡيهِِۖ َوِإل َحبُّ إِلَيه ِممه
َ
ۡجُن أ ِ ِ ٱلس  قَاَل َرب 

 
َ
ۡصُب إِلَۡيِهنه َوأ

َ
َِن  تَۡصرِۡف َعن ِي َكۡيَدُهنه أ ُكن م 

 ٣٣ ٱلَۡجَِٰهلِينَ 

34. Kaya tumugon sa kanya ang Panginoon niya, saka 

naglihis palayo sa kanya ng pakana nila. Tunay na Siya ay 

ang Madinigin, ang Maalam. 

ْۚ إِنهُهۥ ُهَو   فَٱۡسَتَجاَب لَُهۥ َربُُّهۥ فََصَرَف َعۡنُه َكۡيَدُهنه
ِميُع   ٣٤ ٱلَۡعلِيمُ ٱلسه

35. Pagkatapos lumitaw sa kanila, nang matapos na nakakita 

sila sa mga tanda, na talagang magbibilanggo nga sila sa 

kanya magpahanggang sa isang panahon. 

ُواْ ٱٓأۡلَيَِٰت لَيَۡسُجُننهُهۥ َحتهيَٰ  
َ
ِنُۢ َبۡعِد َما َرأ ُثمه بََدا لَُهم م 

 ٣٥ ِحينٖ 

36. May pumasok kasama sa kanya sa bilangguan na 

dalawang binata. Nagsabi ang isa sa dalawa: "Tunay na ako 

ay nananaginip na ako ay pumipiga ng alak." Nagsabi naman 

ang isa pa: "Tunay na ako ay nananaginip na ako ay 

bumubuhat sa ibabaw ng ulo ko ng tinapay, na kumakain ang 

mga ibon mula roon. Magbalita ka sa amin hinggil sa 

pagpapakahulugan nito. Tunay na kami ay nakakikita sa iyo 

na kabilang sa mga tagagawa ng maganda." 

َٰنِٓي   َرى
َ
َحُدُهَمآ إِن ِٓي أ

َ
ۡجَن َفَتَياِنِۖ قَاَل أ ِ َوَدَخَل َمَعُه ٱلس 

ۡعصِ 
َ
ِسي  أ

ۡ
ۡحمُِل فَۡوَق َرأ

َ
َٰنِٓي أ َرى

َ
ُر َخمۡٗراۖۡ َوَقاَل ٱٓأۡلَخُر إِن ِٓي أ

ََٰك ِمَن   ۦٓۖۡ إِنها نََرى وِيلِهِ
ۡ
يُۡر ِمۡنُهۖۡ نَب ِۡئَنا بَِتأ ُكُل ٱلطه

ۡ
ُخبٗۡزا تَأ

 ٣٦ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

37. Nagsabi siya: "Walang pumupunta sa inyo na pagkain na 

itinutustos sa inyong dalawa malibang magbabalita ako sa 

inyong dalawa hinggil sa pagpapakahulugan nito bago 

pumunta ito sa inyong dalawa. Iyan ay kabilang sa itinuro sa 

akin ng Panginoon ko. Tunay na ako ay nag-iwan sa 

kapaniwalaan ng mga taong hindi sumasampalataya kay 

Allāh habang sila sa Kabilang-buhay ay mga tagatangging 

sumampalataya. 

تُُكَما  
ۡ
ها َنبهأ ۦٓ إِل تِيُكَما َطَعام  تُۡرَزَقانِهِ

ۡ
قَاَل لَا يَأ

  ِۚ ا َعلهَمنِي َرب ِٓي َٰلُِكَما ِممه تَِيُكَماْۚ َذ
ۡ
ن يَأ

َ
وِيلِهِۦ َقۡبَل أ

ۡ
بَِتأ

ها يُۡؤمِ  ِ وَُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ  إِن ِي تََرۡكُت ِملهَة قَۡوٖم ل ُنوَن بِٱَّلله
 ٣٧ ُهۡم َكَٰفُِرونَ 

38. Sumunod ako sa kapaniwalaan ng mga ninuno kong sina 

Abraham, Isaac, at Jacob. Hindi naging ukol sa amin na 

magtambal kami kay Allāh ng anumang bagay. Iyon ay 

bahagi ng kagandahang-loob ni Allāh sa amin at sa mga tao, 

subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi 

nagpapasalamat. 

َوٱتهَبۡعُت ِملهَة َءابَآِءٓي إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَحََٰق َويَۡعُقوَبْۚ َما  
َٰلَِك ِمن فَۡضِل   ِۚ َذ ِ ِمن َشۡيٖء ُّۡشرَِك بِٱَّلله ن ن

َ
َكاَن لََنآ أ

ِ َعلَۡيَنا وَعَلَى ٱل اِس لَا  ٱَّلله ۡكثََر ٱلنه
َ
اِس َوَلَِٰكنه أ نه

 ٣٨ يَۡشُكُرونَ 

39. O dalawang kasamahan ko sa bilangguan, ang mga 

panginoong magkakahiwa-hiwalay ba ay higit na mabuti o si 

Allāh, ang Nag-iisa, ang Palalupig? 

ِقُوَن َخيۡ  َتَفر  ۡربَاب  مُّ
َ
ۡجِن َءأ ِ ُ  َيََٰصَِٰحَبِي ٱلس  ِم ٱَّلله

َ
ٌر أ

ارُ  َِٰحُد ٱلَۡقهه  ٣٩ ٱلَۡو
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40. Wala kayong sinasamba bukod pa sa Kanya kundi mga 

pangalang ipinangalan ninyo mismo at ng mga ninuno ninyo. 

Hindi nagpababa si Allāh sa mga ito ng anumang katunayan. 

Walang iba ang paghahatol kundi ukol kay Allāh. Nag-utos 

Siya na huwag kayong sumamba kundi sa Kanya. Iyan ang 

relihiyong matuwid, subalit ang higit na marami sa mga tao 

ay hindi nakaaalam. 

نُتۡم  
َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَماٗٓء َسمه

َ
هٓا أ ۦٓ إِل َما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدونِهِ

 ُ نَزَل ٱَّلله
َ
آ أ  بَِها ِمن ُسلَۡطٍَٰنِۚ إِِن ٱلۡحُۡكُم  َوَءابَآؤُُكم مه

يُن ٱلَۡقي ُِم   ِ َٰلَِك ٱلد  هٓا إِيهاهُْۚ َذ ها َتۡعُبُدٓواْ إِل ل
َ
َمَر أ

َ
ِ أ ها َّلِله إِل

اِس لَا َيۡعلَُمونَ  ۡكثََر ٱلنه
َ
 ٤٠ َوَلَِٰكنه أ

41. O dalawang kasamahan ko sa bilangguan, hinggil sa isa 

sa inyong dalawa, magpapainom siya sa panginoon niya ng 

alak; at hinggil naman sa isa pa, bibitayin siya saka kakain 

ang mga ibon mula sa ulo niya. Napagpasyahan ang usapin 

na hinggil dito ay nagpapahabilin kayong dalawa." 

َحُدُكَما 
َ
آ أ مه

َ
ۡجِن أ ِ فَيَۡسِقى َربهُهۥ َخمۡٗراۖۡ  َيََٰصَِٰحَبِي ٱلس 

ِسهۚۦِْ  
ۡ
أ يُۡر ِمن ره ُكُل ٱلطه

ۡ
ا ٱٓأۡلَخُر َفُيۡصلَُب َفَتأ مه

َ
َوأ

هِذي فِيهِ تَۡسَتۡفتَِيانِ  ۡمُر ٱل
َ
 ٤١ قُِضَي ٱلۡأ

42. Nagsabi siya sa natiyak niya na ito ay maliligtas mula sa 

dalawang ito: "Bumanggit ka sa akin sa piling ng panginoon 

mo," ngunit nagpalimot dito ang Demonyo sa pagbanggit sa 

panginoon nito kaya namalagi siya sa bilangguan nang ilang 

taon. 

ِۡنُهَما ٱۡذُكۡرنِي ِعنَد َرب َِك   نهُهۥ نَاٖج م 
َ
هِذي َظنه أ َوَقاَل لِل

ۡيَطَُٰن ذِۡكَر َرب ِهِۦ فَلَبَِث  َُٰه ٱلشه نَسى
َ
ۡجِن بِۡضَع   فَأ ِ فِي ٱلس 

 ٤٢ ِسنِينَ 

43. Nagsabi ang hari: "Tunay na ako ay nanaginip ng pitong 

bakang matataba na kinakain ng pitong bakang yayat at 

pitong uhay na luntian at mga iba pang tuyot. O konseho, 

maghabilin kayo hinggil sa panaginip ko kung kayo sa 

panaginip ay naghahayag." 

ُكلُُهنه  
ۡ
َرىَٰ َسۡبَع َبَقَرَٰٖت ِسَماٖن يَأ

َ
َوَقاَل ٱلَۡملُِك إِن ِٓي أ

َخَر يَابَِسَٰٖتِۖ  
ُ
َسۡبٌع ِعَجاف  وََسۡبَع ُسۢنُبَلٍَٰت ُخۡضٖر َوأ

ۡفُتونِي فِي ُرۡءَيََٰي إِن ُكنُتۡم لِلرُّۡءيَا 
َ
َها ٱلَۡملَُأ أ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ٤٣ َتۡعبُُرونَ 

44. Nagsabi sila: "Mga paglalahok ng mga napanaginipan 

[ito]. Kami, sa pagpapakahulugan ng mga napanaginipan, ay 

hindi mga nakaaalam." 

ۡحَلَِٰم  
َ
وِيِل ٱلۡأ

ۡ
ۡحَلَٰمِٖۖ َوَما َنحُۡن بَِتأ

َ
ۡضَغَُٰث أ

َ
قَالُٓواْ أ

 ٤٤ بَِعَٰلِِمينَ 

45. Nagsabi ang naligtas mula sa dalawa sa kanila at 

nakaalaala matapos ng isang yugto: "Ako ay magbabalita sa 

inyo hinggil sa pagpapakahulugan nito, kaya magsugo kayo 

sa akin [kay Jose]." 

نَب ِئُُكم  
ُ
نَا۠ أ

َ
ٍة أ مه

ُ
َكَر َبۡعَد أ هِذي َنجَا ِمۡنُهَما َوٱده َوَقاَل ٱل

ۡرِسلُونِ 
َ
وِيلِهِۦ فَأ

ۡ
 ٤٥ بَِتأ

46. Jose, O pagkatapat-tapat, maghabilin ka sa amin hinggil 

sa [panaginip na] pitong bakang matataba na kinain ng pitong 

bakang yayat at pitong uhay na luntian at mga iba pang tuyot, 

nang sa gayon ako ay babalik tungo sa mga tao, nang sa 

gayon sila ay makaaalam. 

فۡتَِنا فِي َسۡبِع َبَقَرَٰٖت ِسَماٖن  
َ
يُق أ ِ د  ِ َها ٱلص  يُّ

َ
يُوُسُف أ

َخَر  
ُ
ُكلُُهنه َسۡبٌع ِعَجاف  وََسۡبِع ُسۢنُبَلٍَٰت ُخۡضٖر َوأ

ۡ
يَأ

اِس لََعلهُهۡم َيۡعلَُمونَ  رِۡجُع إِلَي ٱلنه
َ
 ٤٦ يَابَِسَٰٖت لهَعل ِٓى أ

47. Nagsabi siya: "Magtatanim kayo nang pitong taong 

sunud-sunod, at ang anumang aanihin ninyo ay hayaan ninyo 

ito sa uhay nito, maliban sa kaunti mula sa kakainin ninyo. 

ٗبا َفَما َحَصدتُّۡم فََذُروُه فِي  
َ
قَاَل تَۡزرَُعوَن َسۡبَع ِسنِيَن َدأ

ها قَلِيلٗا م ِ  ۦٓ إِل ُكلُونَ ُسۢنُبلِهِ
ۡ
ا تَأ  ٤٧ مه
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48. Pagkatapos may darating matapos niyon na pitong [taon 

na] matitindi na kakain sa [naipong] ipinauna ninyo para sa 

mga [taon na] ito, maliban sa kaunti mula sa iniimbak ninyo. 

كُ 
ۡ
َٰلَِك َسۡبع  ِشَداد  يَأ تِي ِمنُۢ َبۡعِد َذ

ۡ
ۡمُتۡم  ُثمه يَأ لَۡن َما قَده

ا ُتحِۡصُنونَ  ِمه ها قَلِيلٗا م   ٤٨ لَُهنه إِل

49. Pagkatapos may darating matapos niyon na isang taon 

na doon ay uulanin ang mga tao at doon ay pipiga sila. 
اُس  َٰلَِك عَام  فِيهِ ُيَغاُث ٱلنه تِي ِمنُۢ َبۡعِد َذ

ۡ
َوفِيهِ  ُثمه يَأ

 ٤٩ َيۡعِصُرونَ 

50. Nagsabi ang Hari: "Dalhin ninyo siya sa akin." Ngunit 

noong dumating sa kanya ang sugo ay nagsabi siya: 

"Bumalik ka tungo sa panginoon mo at tanungin mo siya 

kung ano ang lagay ng mga babae na humiwa-hiwa ng mga 

kamay nila. Tunay na ang Panginoon ko, sa pakana nila, ay 

Maalam." 

ا َجآَءهُ ٱلرهُسوُل قَاَل   َوَقاَل ٱلَۡملُِك ٱۡئُتونِي بِهِۖۦۡ فَلَمه
ۡعَن   َٰتِي َقطه ٱرِۡجۡع إِلَيَٰ َرب َِك فَۡسـ َلُۡه َما بَاُل ٱلن ِۡسَوةِ ٱله

ْۚ إِنه َرب ِي بَِكۡيِدهِنه َعلِيم   يِۡدَيُهنه
َ
 ٥٠ أ

51. Nagsabi ito: "Ano ang katayuan ninyo nang nagtangka 

kayong mang-akit kay Jose sa sarili niya?" Nagsabi sila: 

"Kasakdalan ay ukol kay Allāh! Wala kaming nalaman sa 

kanya na isang kasagwaan." Nagsabi ang maybahay ng 

Makapangyarihan: "Ngayon, nabunyag ang totoo; ako ay 

nagtangkang umakit sa kanya sa sarili niya, at tunay na siya 

ay talagang kabilang sa mga tapat." 

قَاَل َما َخۡطُبُكنه إِۡذ َرََٰودتُّنه يُوُسَف َعن نهۡفِسهۚۦِْ  
ِۚ قَالَِت   ِ َما َعلِۡمَنا َعلَۡيهِ ِمن ُسوٖٓء قُلَۡن َحََٰش َّلِله

ُت ٱلَۡعزِيزِ 
َ
نَا۠ َرََٰودتُُّهۥ  ٱۡمَرأ

َ
ٱلَٰٔۡـَن َحۡصَحَص ٱلۡحَقُّ أ

َِٰدقِينَ   ٥١ َعن نهۡفِسهِۦ َوِإنهُهۥ لَِمَن ٱلصه

52. Iyon ay upang makaalam siya na ako ay hindi nagtaksil 

sa kanya nang lingid at na si Allāh ay hindi nagpapatnubay 

sa pakana ng mga taksil. 

َٰلَِك لَِيۡعلَ  َ لَا َيۡهِدي  َذ نه ٱَّلله
َ
ُخۡنُه بِٱلَۡغۡيِب َوأ

َ
ن ِي لَۡم أ

َ
َم أ

 ٥٢ َكۡيَد ٱلۡخَآئِنِينَ 

53. Hindi ako nagpapawalang-sala sa sarili ko; tunay na ang 

sarili ay talagang palautos ng kasagwaan, maliban sa 

kinaawaan ng Panginoon ko. Tunay na ang Panginoon ko ay 

Mapagpatawad, Maawain. 

ها َما   وِٓء إِل ُۢ بِٱلسُّ اَرُة مه
َ
ۡفَس لَأ ُِئ َنۡفِسٓيِۚ إِنه ٱلنه بَر 

ُ
۞َوَمآ أ

ِۚ إِنه َرب ِي َغُفور  رهِحيم    ٥٣ رَِحَم َرب ِٓي

54. Nagsabi ang hari: "Dalhin ninyo siya sa akin, magtatangi 

ako sa kanya para sa sarili ko." Kaya noong nakausap siya 

nito ay nagsabi ito: "Tunay na ikaw sa araw na ito sa amin ay 

isang matatag [sa katungkulan] na pinagkakatiwalaan." 

ا   ۡسَتۡخلِۡصُه لَِنۡفِسيِۖ فَلَمه
َ
ۦٓ أ َوَقاَل ٱلَۡملُِك ٱۡئُتونِي بِهِ

 َ ِمين  َكلهَمُهۥ قَاَل إِنهَك ٱلَۡيۡوَم ل
َ
 ٥٤ َدۡيَنا َمِكيٌن أ

55. Nagsabi siya: "Magtalaga ka sa akin sa mga imbakan ng 

lupain; tunay na ako ay mapag-ingat, maalam." 
ۡرِضِۖ إِن ِي َحفِيٌظ َعلِيم  

َ
 ٥٥ قَاَل ٱۡجَعلۡنِي عَلَىَٰ َخَزآئِِن ٱلۡأ

56. Gayon Kami nagbigay-kapangyarihan para kay Jose sa 

lupain. Tumatahan siya roon saanman niya niloloob. 

Nagpapatama Kami ng awa Namin sa sinumang niloloob 

Namin, at hindi Kami nagwawala ng pabuya sa mga 

tagagawa ng maganda. 

 ِمۡنَها َحۡيُث  
ُ
أ ۡرِض يَتََبوه

َ
نها لُِيوُسَف فِي ٱلۡأ َوَكَذَٰلَِك َمكه

 ْۚ ۡجَر  يََشآُء
َ
ۖۡ َولَا نُِضيُع أ هَشآُء  نُِصيُب بَِرۡحمَتَِنا َمن ن

 ٥٦ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
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57. Talagang ang pabuya ng Kabilang-buhay ay higit na 

mabuti para sa mga sumampalataya, at sila noon ay 

nangingilag magkasala. 

هِذيَن َءاَمُنو ۡجُر ٱٓأۡلِخَرةِ َخيۡر  ل ِل
َ
 ٥٧ اْ وََكانُواْ َيتهُقونَ َولَأ

58. Dumating ang mga kapatid ni Jose, saka pumasok sila sa 

kanya, saka nakakilala siya sa kanila samantalang sila sa 

kanya ay mga di-nakakikilala. 

وََجآَء إِۡخَوةُ يُوُسَف فََدَخلُواْ َعلَۡيهِ َفَعَرَفُهۡم وَُهۡم لَُهۥ  
 ٥٨ ُمنِكُرونَ 

59. Noong nagkaloob siya sa kanila ng kailangan nila ay 

nagsabi siya: "Dalhin ninyo sa akin ang isang kapatid ninyo 

mula sa ama ninyo. Hindi ba kayo nakakikita na ako ay 

nagpapalubus-lubos ng pagtatakal at ako ay pinakamabuti sa 

mga tagapagpatuloy? 

ِۡن   ٖخ لهُكم م 
َ
زَُهم ِبجََهازِهِۡم قَاَل ٱۡئُتونِي بِأ ا َجهه َولَمه

نَا۠ َخيُۡر  
َ
وفِي ٱلَۡكۡيَل َوأ

ُ
ن ِٓي أ

َ
لَا تََرۡوَن أ

َ
بِيُكۡمْۚ أ

َ
أ

 ٥٩ ٱلُۡمنِزلِينَ 

60. Ngunit kung hindi kayo magdadala sa kanya sa akin ay 

walang pagtatakal para sa inyo sa ganang akin at huwag 

kayong lumapit sa akin." 

تُونِي بِهِۦ فَلَا َكۡيَل لَُكۡم ِعنِدي َولَا  
ۡ
هۡم تَأ فَإِن ل

 ٦٠ َتۡقَربُونِ 

61. Nagsabi sila: "Magtatangka kaming humimok sa ama 

niya [sa pagsama] sa kanya, at tunay na kami ay talagang 

mga gagawa [niyon]." 

بَاهُ َوِإنها لََفَٰعِلُونَ قَا 
َ
 ٦١ لُواْ َسُنَرَٰوُِد َعۡنُه أ

62. Nagsabi siya sa mga alila niya: "Ilagay ninyo ang 

ipinambayad nila sa mga sisidlan nila, nang sa gayon sila ay 

makakikilala sa mga ito kapag nakauwi sila sa mag-anak nila, 

nang sa gayon sila ay babalik." 

َوَقاَل لِفِۡتَيَٰنِهِ ٱۡجَعلُواْ بَِضََٰعَتُهۡم فِي رَِحالِِهۡم لََعلهُهۡم  
ۡهلِِهۡم لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ 

َ
 ٦٢ َيۡعرِفُوَنَهآ إَِذا ٱنَقلَُبٓواْ إِلَيَٰٓ أ

63. Kaya noong bumalik sila sa ama nila ay nagsabi sila: "O 

ama namin, ipagkakait sa amin ang pagtatakal; kaya 

magpadala ka kasama sa amin ng kapatid namin, tatakalan 

kami. Tunay na kami sa kanya ay talagang mga tagapag-

ingat." 

بَانَا ُمنَِع ِمنها ٱلَۡكۡيُل  
َ
أ بِيِهۡم قَالُواْ َيَٰٓ

َ
ا رََجُعٓواْ إِلَيَٰٓ أ فَلَمه

َخانَا نَكۡ 
َ
ۡرِسۡل َمَعَنآ أ

َ
 ٦٣ َتۡل َوِإنها لَُهۥ لََحَٰفُِظونَ فَأ

64. Nagsabi siya: "Ipagkakatiwala ko kaya siya sa inyo 

malibang [napipilitan] kung paanong ipinagkatiwala ko sa 

inyo ang kapatid niya bago pa niyan? Ngunit si Allāh ay 

pinakamabuti bilang Tagapag-ingat, at Siya ay ang 

pinakamaawain sa mga naaawa." 

ِخيهِ  
َ
ِمنُتُكۡم عَلَىَٰٓ أ

َ
ها َكَمآ أ قَاَل َهۡل َءاَمُنُكۡم َعلَۡيهِ إِل

َِٰحمِينَ  رَۡحُم ٱلره
َ
ُ َخيٌۡر َحَٰفِٗظاۖۡ وَُهَو أ  ٦٤ ِمن َقۡبُل فَٱَّلله

65. Noong nagbukas sila ng dala-dalahan nila ay nakatagpo 

sila sa paninda nila na isinauli sa kanila. Nagsabi sila: "O 

ama namin, ano pa ang hahangarin namin? Ito ay mga 

paninda naming isinauli sa amin. Maglalaan kami sa mag-

anak namin. Mag-iingat kami sa kapatid namin. 

Madaragdagan kami ng isang takal [na pasan] ng kamelyo; 

iyon ay isang takal na madali." 

ۡت إِلَۡيِهۡمۖۡ   ا َفَتُحواْ َمَتََٰعُهۡم وََجُدواْ بَِضََٰعَتُهۡم ُرده َولَمه
ۡت إِلَۡيَناۖۡ  بَانَا َما َنۡبِغىِۖ َهَِٰذهِۦ بَِضََٰعُتَنا ُرده

َ
أ قَالُواْ َيَٰٓ

َخانَا َونَۡزَداُد َكۡيَل بَعِيٖرِۖ 
َ
ۡهلََنا َوَنحَۡفُظ أ

َ
َٰلَِك  َونَِميُر أ َذ

 ٦٥ َكۡيل  يَِسير  
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66. Nagsabi siya: "Hindi ako magpapadala sa kanya kasama 

sa inyo hanggang sa magbigay kayo sa akin ng isang taimtim 

na pangako kay Allāh na talagang dadalhin nga [muli] ninyo 

siya sa akin, maliban kung mapaliligiran kayo [ng 

kapahamakan]." Kaya noong nagbigay sila sa kanya ng 

taimtim na pangako nila ay nagsabi siya: "Si Allāh, sa 

anumang sinasabi natin, ay Pinagkakatiwalaan." 

  ِ َِن ٱَّلله ۡرِسلَُهۥ َمَعُكۡم َحتهيَٰ تُۡؤتُوِن َمۡوثِٗقا م 
ُ
قَاَل لَۡن أ

 
َ
هٓا أ ۦٓ إِل تُنهنِي بِهِ

ۡ
آ َءاتَۡوُه َمۡوثَِقُهۡم  لََتأ ن ُيحَاَط بُِكۡمۖۡ فَلَمه

ُ عَلَىَٰ َما َنُقوُل َوكِيل    ٦٦ قَاَل ٱَّلله

67. Nagsabi siya: "O mga anak ko, huwag kayong 

magsipasok mula sa isang pinto. Magsipasok kayo mula sa 

mga pintong magkakaiba-iba. Wala akong maidudulot sa inyo 

laban kay Allāh na anuman. Walang iba ang paghahatol 

kundi ukol kay Allāh. Sa Kanya ako nanalig at sa Kanya ay 

manalig ang mga nananalig." 

َوَقاَل َيََٰبنِيه لَا تَۡدُخلُواْ ِمنُۢ بَاٖب َوَِٰحٖد َوٱۡدُخلُواْ ِمۡن  
ۡغنِي َعن

ُ
ِقَةِٖۖ َوَمآ أ َتَفر  َٰٖب مُّ بَۡو

َ
ِ ِمن َشۡيٍءِۖ  أ َِن ٱَّلله ُكم م 

ِۖۡ َعلَۡيهِ تَوَكهلُۡتۖۡ وََعلَۡيهِ فَلَۡيَتوَكهِل   ها َّلِله إِِن ٱلۡحُۡكُم إِل
 ٦٧ ٱلُۡمَتوَك ِلُونَ 

68. Noong nakapasok sila mula sa kung saan ipinag-utos sa 

kanila ng ama nila, hindi nangyaring nagdudulot ito sa kanila 

laban kay Allāh ng anuman maliban ng isang 

pangangailangan sa sarili ni Jacob, na tinugon niya. Tunay 

na siya ay talagang may kaalaman dahil sa naituro Namin sa 

kanya, subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi 

nakaaalam. 

 
َ
ا َدَخلُواْ ِمۡن َحۡيُث أ ا َكاَن ُيۡغنِي  َولَمه بُوُهم مه

َ
َمرَُهۡم أ

ها َحاَجٗة فِي َنۡفِس َيۡعُقوَب   ِ ِمن َشۡيٍء إِل َِن ٱَّلله َعۡنُهم م 
ۡكثََر  

َ
ََٰهاْۚ َوِإنهُهۥ لَُذو ِعلٖۡم ل َِما َعلهۡمَنَُٰه َوَلَِٰكنه أ قََضى

اِس لَا َيۡعلَُمونَ   ٦٨ ٱلنه

69. Noong nakapasok sila kay Jose ay pinatuloy niya sa 

kanya ang kapatid niya. Nagsabi siya: "Tunay na ako ay 

kapatid mo kaya huwag kang magdalamhati sa dati nilang 

ginagawa." 

نَا۠  
َ
ۖۡ قَاَل إِن ِٓي أ َخاهُ

َ
ا َدَخلُواْ عَلَىَٰ يُوُسَف َءاَوىَٰٓ إِلَۡيهِ أ َولَمه

ُخوَك فَلَا تَبَۡتئِۡس بَِما كَانُواْ َيعۡ 
َ
 ٦٩ َملُونَ أ

70. Kaya noong nagkaloob siya sa kanila ng kailangan nila ay 

inilagay niya ang inuman sa sisidlan ng kapatid niya. 

Pagkatapos nanawagan ang isang tagapanawagan: "O 

karaban, tunay na kayo ay talagang mga magnanakaw." 

ا  ِخيهِ  فَلَمه
َ
َقايََة فِي رَۡحِل أ ِ زَُهم ِبجََهازِهِۡم َجَعَل ٱلس  َجهه

ُتَها ٱلۡعِيُر إِنهُكۡم لََسَٰرِقُونَ  يه
َ
ذهَن ُمَؤذ ٌِن أ

َ
 ٧٠ ُثمه أ

71. Nagsabi sila at lumapit sa mga iyon: "Ano ang 

nawawalan sa inyo?" 
اَذا َتۡفقُِدونَ  ۡقَبلُواْ َعلَۡيِهم مه

َ
 ٧١ قَالُواْ َوأ

72. Nagsabi ang mga iyon: "Nawawalan kami ng salop ng 

hari. Ukol sa sinumang maghahatid niyon ay [pagkaing] isang 

pasan ng kamelyo, at ako sa kanya ay tagapanagot." 

قَالُواْ َنۡفقُِد ُصَواَع ٱلَۡملِِك َولَِمن َجآَء بِهِۦ ِحمُۡل بَعِيٖر  
نَا۠ بِهِ 

َ
 ٧٢ ۦ زَِعيم  َوأ

73. Nagsabi sila: "Sumpa man kay Allāh, talaga ngang 

nalaman ninyo na hindi kami dumating upang magtiwali sa 

lupain, at hindi kami naging mga magnanakaw." 

ۡرِض  
َ
ا ِجۡئَنا لُِنۡفِسَد فِي ٱلۡأ ِ لََقۡد َعلِۡمُتم مه قَالُواْ تَٱَّلله

 ٧٣ َسَٰرِقِينَ َوَما ُكنها 

74. Nagsabi ang mga iyon: "Kaya ano ang ganti roon kung 

kayo ay naging mga sinungaling?" 
ۥٓ إِن ُكنُتۡم َكَِٰذبِينَ  ُؤُه  ٧٤ قَالُواْ َفَما َجَزَٰٓ
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75. Nagsabi sila: "Ang ganti rito: ang sinumang natagpuan 

iyon sa sisidlan niya ay siya ang ganti rito. Gayon kami 

gumaganti sa mga tagalabag sa katarungan." 

ۚۥْ َكَذَٰلَِك   ُؤُه ُؤُهۥ َمن وُِجَد فِي رَۡحلِهِۦ َفُهَو َجَزَٰٓ قَالُواْ َجَزَٰٓ
َٰلِِمينَ  زِي ٱلظه

 ٧٥ َنجۡ

76. Kaya nagsimula siya sa mga sisidlan nila bago ng 

sisidlan ng kapatid niya. Pagkatapos naipalabas niya ito mula 

sa sisidlan ng kapatid niya. Gayon nagpakana para kay Jose. 

Hindi naging ukol na magdala siya sa kapatid niya sa batas 

ng hari maliban kung niloob ni Allāh. Nag-aangat Kami sa 

mga antas ng sinumang niloloob Namin. Sa ibabaw ng bawat 

may kaalaman ay isang maalam. 

ِخيهِ ُثمه ٱۡسَتۡخرََجَها ِمن  
َ
وِۡعَيتِِهۡم َقۡبَل وِعَآِء أ

َ
 بِأ

َ
َفَبَدأ

َخاهُ  
َ
ُخَذ أ

ۡ
ِخيهِِۚ َكَذَٰلَِك كِۡدنَا لُِيوُسَفۖۡ َما َكاَن لَِيأ

َ
وِعَآِء أ

ْۚ نَۡرَفُع َدرَ  ُ ن يََشآَء ٱَّلله
َ
هٓا أ ن  فِي دِيِن ٱلَۡملِِك إِل َجَٰٖت مه

ِ ذِي ِعلٍۡم َعلِيم  
ُۗ َوفَۡوَق ُكل  هَشآُء  ٧٦ ن

77. Nagsabi sila: "Kung nagnakaw siya ay nagnakaw nga 

ang isang kapatid niya bago pa niyan." Ngunit naglihim nito si 

Jose sa sarili niya at hindi siya nagpahalata nito sa kanila. 

Nagsabi siya: "Kayo ay higit na masama sa kalagayan at si 

Allāh ay higit na maalam sa anumang inilalarawan ninyo." 

َها  َسره
َ
ْۚ فَأ هُهۥ ِمن َقۡبُل خ  ل

َ
۞قَالُٓواْ إِن يَۡسِرۡق َفَقۡد َسَرَق أ

كَاٗناۖۡ   نُتۡم َشر   مه
َ
يُوُسُف فِي َنۡفِسهِۦ َولَۡم ُيۡبِدَها لَُهۡمْۚ قَاَل أ

 ُ ۡعلَُم بَِما تَِصُفونَ َوٱَّلله
َ
 ٧٧  أ

78. Nagsabi sila: "O makapangyarihan, tunay na siya ay may 

isang amang matandang lubha, kaya kumuha ka po ng isa sa 

amin kapalit niya. Tunay na kami ay nakakikita sa iyo 

kabilang sa mga tagagawa ng maganda." 

ٗبا َشۡيٗخا َكبِيٗرا فَُخۡذ  قَالُواْ َيَٰٓ 
َ
ۥٓ أ َها ٱلَۡعزِيُز إِنه لَُه يُّ

َ
أ

ََٰك ِمَن ٱلُۡمۡحِسنِينَ  ۥٓۖۡ إِنها نََرى َحَدنَا َمكَانَُه
َ
 ٧٨ أ

79. Nagsabi siya: "[Humihiling ako ng] pagkukupkop ni Allāh 

na manghuli kami maliban sa sinumang nakatagpo kami sa 

pag-aari namin sa piling niya; tunay na kami, samakatuwid, 

ay talagang mga tagalabag sa katarungan." 

ۥٓ   ها َمن وََجۡدنَا َمَتََٰعَنا ِعنَدهُ ُخَذ إِل
ۡ
ن نهأ

َ
ِ أ قَاَل َمَعاَذ ٱَّلله
 ٧٩ إِنهآ إِٗذا لهَظَٰلُِمونَ 

80. Kaya noong nawalan sila ng pag-asa sa kanya, bumukod 

sila na nagsasanggunian. Nagsabi ang matanda nila: "Hindi 

ba kayo nakaalam na ang ama ninyo ay tumanggap nga sa 

inyo ng isang taimtim na pangako kay Allāh at bago niyan 

nagwalang-bahala kayo kay Jose? Kaya hindi ako mag-iiwan 

sa lupain hanggang sa magpahintulot sa akin ang ama ko o 

humatol si Allāh sa akin, at Siya ay ang pinakambuti sa mga 

tagahatol. 

لَۡم  
َ
اۖۡ قَاَل َكبِيرُُهۡم أ ا ٱۡستَۡيـ َُسواْ ِمۡنُه َخلَُصواْ َنجِي ٗ فَلَمه

  ِ َِن ٱَّلله ۡوثِٗقا م  َخَذ َعلَۡيُكم مه
َ
بَاُكۡم قَۡد أ

َ
نه أ

َ
َتۡعلَُمٓواْ أ

ۡرَض  
َ
بَۡرَح ٱلۡأ

َ
َوِمن َقۡبُل َما فَرهطُتۡم فِي يُوُسَفۖۡ فَلَۡن أ

ُ لِيِۖ وَُهَو َخيُۡر   ۡو َيحُۡكَم ٱَّلله
َ
بِٓي أ

َ
َذَن لِٓي أ

ۡ
َحتهيَٰ يَأ

 ٨٠ ٱلَۡحَِٰكِمينَ 

81. Bumalik kayo sa ama ninyo saka sabihin ninyo: ‘O ama 

namin, tunay na ang anak mo ay nagnakaw. Wala kaming 

nasaksihan maliban sa ayon sa nalaman namin. Hindi kami 

para sa Lingid naging mga tagapagbantay. 

بَانَآ إِنه ٱۡبَنَك َسَرَق  
َ
أ بِيُكۡم َفُقولُواْ َيَٰٓ

َ
ٱرِۡجُعٓواْ إِلَيَٰٓ أ

ها بَِما َعلِۡمَنا َوَما ُكنها لِلَۡغيۡ  ِب  َوَما َشِهۡدنَآ إِل
 ٨١ َحَٰفِِظينَ 

82. Magtanong ka sa pamayanan na kami dati ay naroon at 

sa karaban na pumunta kami kasama nito. Tunay na kami ay 

talagang mga tapat.'" 

ۡقَبلَۡنا فِيَهاۖۡ 
َ
وَۡسـ َِل ٱلَۡقۡريََة ٱلهتِي ُكنها فِيَها َوٱلۡعِيَر ٱلهتِٓي أ

 ٨٢ نَ َوِإنها لََصَِٰدقُو
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83. Nagsabi siya: "Bagkus humalina sa inyo ang mga sarili 

ninyo sa isang bagay, kaya isang pagtitiis na marilag [ang 

pagtitiis ko]. Sana si Allāh ay magdala sa akin sa kanila sa 

kalahatan; tunay na Siya ay ang Maalam, ang Marunong." 

ۖۡ قَاَل بَۡل َسوه  ۡمٗراۖۡ فََصبۡر  َجمِيٌل
َ
نُفُسُكۡم أ

َ
لَۡت لَُكۡم أ

تِيَنِي بِِهۡم َجمِيًعاْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡعلِيُم  
ۡ
ن يَأ

َ
ُ أ َعَسي ٱَّلله

 ٨٣ ٱلۡحَِكيمُ 

84. Tumalikod siya sa kanila at nagsabi: "Ah, hinagpis ko 

dahil kay Jose!" Pumuti ang mga mata niya dahil sa 

pagkalungkot sapagkat siya ay hapis. 

ۡت   َسَفىَٰ عَلَىَٰ يُوُسَف َوٱۡبَيضه
َ
أ هيَٰ َعۡنُهۡم َوَقاَل َيَٰٓ َوتََول

 ٨٤ َعۡيَناهُ ِمَن ٱلۡحُۡزِن َفُهَو َكِظيم  

85. Nagsabi sila: "Sumpa man kay Allāh, nagpapatuloy kang 

umaalaala kay Jose hanggang sa ikaw ay maging malubha o 

ikaw ay maging kabilang sa mga napapahamak." 

ِ َتۡفَتُؤاْ تَۡذُكُر يُوُسَف َحتهيَٰ تَُكوَن َحرًَضا   قَالُواْ تَٱَّلله
ۡو تَُكوَن ِمَن ٱلَۡهَٰلِِكينَ 

َ
 ٨٥ أ

86. Nagsabi siya: "Naghihinaing lamang ako ng dalamhati ko 

at lungkot ko kay Allāh at nakaaalam ako mula kay Allāh ng 

hindi ninyo nalalaman. 

  ِ ۡعلَُم ِمَن ٱَّلله
َ
ِ َوأ ۡشُكواْ َبث ِي وَُحۡزنِٓي إِلَي ٱَّلله

َ
قَاَل إِنهَمآ أ

 ٨٦ َما لَا َتۡعلَُمونَ 

87. O mga anak ko, umalis kayo at makiramdam kayo hinggil 

kay Jose at sa kapatid niya at huwag kayong mawalan ng 

pag-asa sa habag ni Allāh; tunay na walang nawawalan ng 

pag-asa sa habag ni Allāh kundi ang mga taong tagatangging 

sumampalataya." 

ِخيهِ َولَا  
َ
ُسواْ ِمن يُوُسَف َوأ َيََٰبنِيه ٱۡذَهُبواْ َفَتَحسه

ِۖۡ إِنهُهۥ لَا   ۡوِح ٱَّلله ِ  تَاْيۡـ َُسواْ ِمن ره ۡوِح ٱَّلله يَاْيۡـ َُس ِمن ره
َٰفُِرونَ  ها ٱلَۡقۡوُم ٱلَۡك  ٨٧ إِل

88. Kaya noong nakapasok sila sa kanya ay nagsabi sila: "O 

makapangyarihan, sumaling sa amin at sa mag-anak namin 

ang kapinsalaan at naghatid kami ng panindang mababang 

uri, ngunit magpalubus-lubos ka po para sa amin ng 

pagtatakal at magkawanggawa ka po sa amin; tunay na si 

Allāh ay gumaganti sa mga tagapagkawanggawa." 

ۡهلََنا  
َ
َنا َوأ َها ٱلَۡعزِيُز َمسه يُّ

َ
أ ا َدَخلُواْ َعلَۡيهِ قَالُواْ َيَٰٓ فَلَمه

َٰةٖ  زَۡجى رُّ وَِجۡئَنا بِبَِضََٰعةٖ مُّ ۡوِف لََنا ٱلَۡكۡيَل   ٱلضُّ
َ
فَأ

قِينَ  ِ زِي ٱلُۡمَتَصد 
َ َيجۡ ۖۡ إِنه ٱَّلله ۡق َعلَۡيَنآ  ٨٨ َوتََصده

89. Nagsabi siya: "Nakaalam kaya kayo sa ginawa ninyo kay 

Jose at sa kapatid niya noong kayo ay mga mangmang?" 
خِ 

َ
ا َفَعلُۡتم بُِيوُسَف َوأ نُتۡم  قَاَل َهۡل َعلِۡمُتم مه

َ
يهِ إِۡذ أ

 ٨٩ َجَِٰهلُونَ 

90. Nagsabi sila: "Tunay na ikaw ba ay talagang ikaw si 

Jose?" Nagsabi siya: "Ako si Jose at ito ay kapatid ko. 

Nagmagandang-loob nga si Allāh sa amin. Tunay na ang 

sinumang mangingilag magkasala at magtitiis, tunay na si 

Allāh ay hindi nagwawala sa pabuya sa mga tagagagawa ng 

maganda." 

ِخىِۖ  
َ
نَا۠ يُوُسُف َوَهََٰذآ أ

َ
نَت يُوُسُفۖۡ قَاَل أ

َ
ِءنهَك لَأ

َ
قَالُٓواْ أ

َ لَا   ۖۡ إِنهُهۥ َمن َيتهِق َويَۡصبِۡر فَإِنه ٱَّلله ُ َعلَۡيَنآ قَۡد َمنه ٱَّلله
ۡجَر ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

َ
 ٩٠ يُِضيُع أ

91. Nagsabi sila: "Sumpa man kay Allāh, talaga ngang 

nagmagaling si Allāh sa iyo higit sa amin at tunay na kami 

dati ay talagang mga nagkakamali." 

ُ َعلَۡيَنا َوِإن ُكنها  ِ لََقۡد َءاثََرَك ٱَّلله قَالُواْ تَٱَّلله
 ٩١ لََخَِٰطـ ِينَ 
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92. Nagsabi siya: "Walang panunumbat sa inyo sa araw na 

ito. Magpapatawad si Allāh sa inyo. Siya ay ang 

pinakamaawain sa mga naaawa. 

ُ لَُكۡمۖۡ وَُهَو   ۖۡ َيۡغفُِر ٱَّلله قَاَل لَا َتثِۡريَب َعلَۡيُكُم ٱلَۡيۡوَم
َِٰحمِينَ  رَۡحُم ٱلره

َ
 ٩٢ أ

93. Umalis kayo kalakip ng kamisa kong ito saka ipukol ninyo 

ito sa mukha ng ama ko, magiging nakakikita siya. Magdala 

kayo sa akin ng mag-anak ninyo nang magkakasama." 

ِت  
ۡ
بِي يَأ

َ
لُۡقوُه عَلَىَٰ وَۡجهِ أ

َ
ٱۡذَهُبواْ بَِقِميِصي َهََٰذا فَأ

ۡجمَعِينَ 
َ
ۡهلُِكۡم أ

َ
تُونِي بِأ

ۡ
 ٩٣ بَِصيٗرا َوأ

94. Noong nakalisan ang karaban ay nagsabi ang ama nila: 

"Tunay na ako ay talagang nakadarama ng halimuyak ni 

Jose, kung sakaling hindi kayo magturing ng pagkaulyanin sa 

akin." 

ِجُد رِيَح يُوُسَفۖۡ  
َ
بُوُهۡم إِن ِي لَأ

َ
ا فََصلَِت ٱلۡعِيُر قَاَل أ َولَمه

 ِ ن ُتَفن 
َ
 ٩٤ ُدونِ لَۡولَٓا أ

95. Nagsabi sila: "Sumpa man kay Allāh, tunay ikaw ay 

talagang nasa kamalian mong matanda." 
ِ إِنهَك لَفِى َضَلَٰلَِك ٱلَۡقِديمِ   ٩٥ قَالُواْ تَٱَّلله

96. Kaya noong dumating ang mapagbalita ng nakagagalak 

ay ipinukol nito iyon sa mukha niya kaya nanumbalik siya na 

nakakikita. Nagsabi siya: "Hindi ba nagsabi ako sa inyo na 

tunay na ako ay nakaaalam mula kay Allāh ng hindi ninyo 

nalalaman?" 

َُٰه عَلَىَٰ وَۡجِههِۦ فَٱۡرتَده بَِصيٗراۖۡ   لَۡقى
َ
ن َجآَء ٱلۡبَِشيُر أ

َ
آ أ فَلَمه

قُل لهكُ 
َ
لَۡم أ

َ
ِ َما لَا  قَاَل أ ۡعلَُم ِمَن ٱَّلله

َ
ۡم إِن ِٓي أ

 ٩٦ َتۡعلَُمونَ 

97. Nagsabi sila: "O ama namin, humingi ka po ng tawad 

para sa amin sa mga pagkakasala namin; tunay na kami dati 

ay mga nagkakamali." 

بَانَا ٱۡسَتۡغفِۡر لََنا ُذنُوبََنآ إِنها ُكنها 
َ
أ  ٩٧ َخَِٰطـ ِينَ  قَالُواْ َيَٰٓ

98. Nagsabi siya: "Hihingi ako ng tawad para sa inyo sa 

Panginoon ko; tunay na Siya ay ang Mapagpatawad, ang 

Maawain." 

ۡسَتۡغفُِر لَُكۡم َرب ِٓيِۖ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡغُفوُر  
َ
قَاَل َسۡوَف أ

 ٩٨ ٱلرهِحيمُ 

99. Kaya noong nakapasok sila kay Jose, pinatuloy niya sa 

kanya ang mga magulang niya at nagsabi: "Magsipasok kayo 

sa Ehipto, kung niloob ni Allāh, na mga natitiwasay." 

بََوۡيهِ َوَقاَل 
َ
ا َدَخلُواْ عَلَىَٰ يُوُسَف َءاَوىَٰٓ إِلَۡيهِ أ فَلَمه

ُ َءاِمنِينَ   ٩٩ ٱۡدُخلُواْ ِمۡصَر إِن َشآَء ٱَّلله

100. Nag-angat siya sa mga magulang niya sa trono at 

humandusay sila sa kanya na mga nakapatirapa. Nagsabi 

siya: "O ama ko, ito ay ang pagsasakatuparan ng panaginip 

ko bago pa niyan. Ginawa nga ito ng Panginoon na totoo. 

Gumawa nga Siya ng maganda sa akin noong nagpalabas 

Siya sa akin mula sa pagkabilanggo at naghatid Siya sa inyo 

mula sa ilang nang matapos na nagpasigalot ang demonyo 

sa pagitan ko at ng mga kapatid ko. Tunay na ang Panginoon 

ko ay Mabait sa anumang niloloob Niya. Tunay na Siya ay 

ang Maalam, ang Marunong. 

ٗداۖۡ َوَقاَل   واْ لَُهۥ ُسجه بََوۡيهِ عَلَى ٱلَۡعۡرِش وََخرُّ
َ
َوَرَفَع أ

وِيُل ُرۡءَيََٰي ِمن َقۡبُل قَۡد َجَعلََها َرب ِي  
ۡ
بَِت َهََٰذا تَأ

َ
أ َيَٰٓ

ۡجِن وََجآَء   ِ ۡخرََجنِي ِمَن ٱلس 
َ
ۡحَسَن بِٓي إِۡذ أ

َ
اۖۡ َوَقۡد أ َحق ٗ

َِن ٱلَۡبۡدوِ ِمنُۢ  ۡيَطَُٰن بَيۡنِي  بُِكم م  ن نهَزَغ ٱلشه
َ
 َبۡعِد أ

ْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡعلِيُم   ِۚ إِنه َرب ِي لَِطيف  ل َِما يََشآُء َوبَيَۡن إِۡخَوتِٓي
 ١٠٠ ٱلۡحَِكيمُ 
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101. Panginoon ko, nagbigay Ka nga sa akin ng bahagi ng 

paghahari at nagtuturo Ka sa akin ng bahagi ng 

pagpapakahulugan sa mga panaginip. Tagapaglalang ng 

mga langit at lupa, Ikaw ay Katangkilik ko sa Mundo at 

Kabilang-buhay. Magpapanaw Ka sa akin bilang Muslim at 

magpasama Ka sa akin sa mga maayos." 

وِيلِ 
ۡ
ِ قَۡد َءاتَيَۡتنِي ِمَن ٱلُۡملِۡك وََعلهۡمَتنِي ِمن تَأ   ۞َرب 

ِۦ فِي   نَت َولِي 
َ
ۡرِض أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َحادِيِثِۚ فَاِطَر ٱلسه

َ
ٱلۡأ

لۡحِۡقنِي  
َ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ تََوفهنِي ُمۡسلِٗما َوأ ٱلدُّ

َٰلِِحينَ   ١٠١ بِٱلصه

102. Iyon ay kabilang sa mga balita ng Lingid; nagkakasi 

Kami nito sa iyo. Wala ka noon sa piling nila noong nagkaisa 

sila sa pasya nila samantalang sila ay nanlalansi. 

ۢنَبآِء ٱلَۡغۡيِب نُوِحيهِ إِلَۡيَكۖۡ َوَما ُكنَت لََديِۡهۡم  
َ
َٰلَِك ِمۡن أ َذ

ۡمرَُهۡم وَُهۡم َيۡمُكُرونَ 
َ
ۡجمَُعٓواْ أ

َ
 ١٠٢ إِۡذ أ

103. Ang higit na marami sa mga tao, kahit pa man 

nagsigasig ka, ay hindi mga mananampalataya. 
اِس َولَۡو َحرَۡصَت بُِمۡؤِمنِينَ  ۡكثَُر ٱلنه

َ
 ١٠٣ َوَمآ أ

104. Hindi ka humihingi sa kanila dahil doon ng anumang 

pabuya; walang iba ito kundi isang paalaala para sa mga 

nilalang. 

ها ذِۡكر   َوَما تَۡسـ َلُُهۡم َعلَۡيهِ ِمۡن  ۡجٍرِۚ إِۡن ُهَو إِل
َ
أ

 ١٠٤ ل ِلَۡعَٰلَِمينَ 

105. Kay rami ng tanda sa mga langit at lupa, na dumaraan 

sila sa mga iyon samantalang sila sa mga iyon ay mga 

tagaayaw. 

وَن َعلَۡيَها  ۡرِض َيُمرُّ
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِۡن َءايَةٖ فِي ٱلسه ي ِن م 

َ
َوَكأ

 ١٠٥ َعۡنَها ُمۡعرُِضونَ   وَُهمۡ 

106. Hindi sumasampalataya ang higit na marami sa kanila 

kay Allāh malibang habang sila ay mga tagapagtambal. 
ۡشِرُكونَ  ها وَُهم مُّ ِ إِل ۡكثَرُُهم بِٱَّلله

َ
 ١٠٦ َوَما يُۡؤِمُن أ

107. Kaya natiwasay ba sila na pumunta sa kanila ang isang 

tagabalot mula sa pagdurusang dulot ni Allāh o pumunta sa 

kanila ang Huling Sandali nang biglaan samantalang sila ay 

hindi nakararamdam? 

تَِيُهُم  
ۡ
ۡو تَأ

َ
ِ أ ِۡن َعَذاِب ٱَّلله تَِيُهۡم َغَِٰشَية  م 

ۡ
ن تَأ

َ
ِمُنٓواْ أ

َ
فَأ

َ
أ

اَعُة َبۡغَتٗة وَُهۡم لَا   ١٠٧ يَۡشُعُرونَ  ٱلسه

108. Sabihin mo: "Ito ay landas ko. Nag-aanyaya ako tungo 

kay Allāh batay sa isang pagkatalos, ako at ang sinumang 

sumunod sa akin. Napakamaluwalhati ni Allāh! Hindi ako 

kabilang sa mga tagapagtambal." 

ۡدُعٓواْ إِ 
َ
نَا۠ َوَمِن  قُۡل َهَِٰذهِۦ َسبِيلِٓى أ

َ
ِْۚ عَلَىَٰ بَِصيَرٍة أ لَي ٱَّلله

نَا۠ ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 
َ
ِ َوَمآ أ  ١٠٨ ٱتهَبَعنِيِۖ وَُسۡبَحََٰن ٱَّلله

109. Hindi Kami nagsugo bago mo pa kundi ng mga lalaking 

nagkakasi Kami sa kanila kabilang sa mga mamayan ng mga 

pamayanan [nila]. Kaya hindi ba sila humayo sa lupain para 

tumingin sila kung papaano naging ang kinahinatnan ng mga 

nauna pa sa kanila? Talagang ang tahanan ng Kabilang-

buhay ay higit na mabuti para sa mga nangilag magkasala. 

Kaya hindi ba kayo nakapag-uunawa? 

ِۡن  َوَمآ  ها رَِجالٗا نُّوِحٓى إِلَۡيِهم م  ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك إِل
َ
أ

ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف  
َ
فَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
ُۗ أ ۡهِل ٱلُۡقَرىَٰٓ

َ
أ

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمُۗ َولََداُر ٱٓأۡلِخَرةِ َخيۡر    َٰقَِبُة ٱل َكاَن َع
فَلَا َتۡعقِلُونَ 

َ
ْْۚ أ هِذيَن ٱتهَقۡوا  ١٠٩ ل ِل
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110. [Nagpalugit] hanggang sa nang nawalan ng pag-asa 

ang mga sugo at nakatiyak sila na sila ay pinagsinungalingan 

nga, dumating naman sa kanila ang pag-aadya Namin at 

nailigtas ang sinumang niloloob Namin. Hindi napipigil ang 

parusa Namin sa mga taong salarin. 

نهُهۡم قَۡد ُكِذبُواْ  
َ
َحتهيَٰٓ إَِذا ٱۡستَۡيـ ََس ٱلرُُّسُل َوَظنُّٓواْ أ

ُسَنا َعِن  
ۡ
ۖۡ َولَا يَُردُّ بَأ هَشآُء َى َمن ن َجآَءُهۡم نَۡصُرنَا َفُنج ِ

 ١١٠ ٱلَۡقوِۡم ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

111. Talaga ngang sa mga kasaysayan nila ay may naging 

aral para sa mga may isip. Hindi ito naging isang sanaysay 

na magagawa-gawa, bagkus pagpapatotoo sa nauna rito, 

isang pagdedetalye sa bawat bagay, isang patnubay, at 

isang awa para sa mga taong sumasampalataya. 

 ۡ ْولِي ٱل
ُ
لَۡبَِٰبِۗ َما َكاَن  لََقۡد َكاَن فِي قََصِصِهۡم ِعبَۡرة  ل ِأ

َ
أ

هِذي َبيَۡن يََديۡهِ   َحِديٗثا ُيۡفتََرىَٰ َوَلَِٰكن تَۡصِديَق ٱل
ِ َشۡيٖء وَُهٗدى َوَرۡحمَٗة ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ 

 ١١١ َوَتۡفِصيَل ُكل 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. Lām. Mīm. Rā’. Ang mga ito ay ang mga talata ng 

Aklat. Ang pinababa sa iyo mula sa Panginoon mo ay ang 

katotohanan, subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi 

sumasampalataya. 

نزَِل إِلَۡيَك ِمن  الٓٓمرِۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلۡ 
ُ
هِذٓي أ ِكَتَِٰبِۗ َوٱل

ۡكثََر ٱلنهاِس لَا يُۡؤِمُنونَ 
َ
ب َِك ٱلۡحَقُّ َوَلَِٰكنه أ  ١ ره

2. Si Allāh ang nag-angat ng mga langit nang walang mga 

haligi na nakikita ninyo. Pagkatapos lumuklok Siya sa Trono. 

Pinagsilbi Niya ang araw at ang buwan; bawat isa ay umiinog 

sa isang taning na tinukoy. Nangangasiwa Siya ng nauukol. 

Nagdedetalye Siya ng mga tanda nang sa gayon kayo sa 

pakikipagkita sa Panginoon ninyo ay nakatitiyak. 

َِٰت بَِغيِۡر َعَمٖد تََرۡوَنَهاۖۡ  َمََٰو هِذي َرَفَع ٱلسه ُ ٱل  ُثمه  ٱَّلله
ۖۡ ُكل     ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َر ٱلشه ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ وََسخه
ُل ٱٓأۡلَيَِٰت   ِ ۡمَر ُيَفص 

َ
يِۚ يَُدب ُِر ٱلۡأ َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
رِي لِأ

َيجۡ
 ٢ لََعلهُكم بِلَِقآِء َرب ُِكۡم تُوقُِنونَ 

3. Siya ang bumanat ng lupa at naglagay rito ng mga 

matatag na bundok at mga ilog. Mula sa lahat ng mga bunga 

ay gumawa Siya sa mga ito ng dalawang magkapares. 

Nagbabalot Siya ng gabi sa maghapon. Tunay na sa gayon 

ay talagang may mga tanda para sa mga taong nag-iisip-isip. 

ۡرَض وََجَعَل فِيَها رَ 
َ
هِذي َمده ٱلۡأ نَۡهَٰٗراۖۡ  وَُهَو ٱل

َ
َوَِٰسَي َوأ

َمَرَِٰت َجَعَل فِيَها َزوَۡجيِۡن ٱثۡنَيِۡنِۖ ُيۡغِشي   ِ ٱلثه
َوِمن ُكل 

ُرونَ  َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيَتَفكه ْۚ إِنه فِي َذ َهاَر هۡيَل ٱلنه  ٣ ٱل

4. Sa lupa ay may mga lote na nagkakatabihan, mga hardin 

ng mga ubas, pananim, at mga punong datiles na 

magkakumpol o hindi magkakumpol, na dinidilig ng nag-

iisang tubig. Nagtangi Kami sa iba sa mga ito higit sa iba sa 

bunga. Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para 

sa mga taong nakapag-uunawa. 

َتَجَٰوَِرَٰت   ۡرِض قَِطع  مُّ
َ
ۡعَنَٰٖب  َوفِي ٱلۡأ

َ
ِۡن أ َٰت  م  وََجنه

َوَزۡرع  َوَنخِيل  ِصۡنَوان  وََغيُۡر ِصۡنَواٖن يُۡسَقىَٰ بَِمآٖء َوَِٰحٖد  
َٰلَِك   ُكِلِۚ إِنه فِي َذ

ُ
ُل َبۡعَضَها عَلَىَٰ َبۡعٖض فِي ٱلۡأ َوُنَفض ِ

 ٤ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ 

5. Kung magtataka ka ay kataka-taka ang sabi nila: "Kapag 

kami ba ay naging alabok, tunay na kami ba ay talagang 

nasa isang pagkakalikhang bago?" Ang mga iyon ay ang 

mga tumangging sumampalataya sa Panginoon nila. Ang 

mga iyon ay ang [lalagyan ng] mga kulyar sa mga leeg nila. 

Ang mga iyon ay ang mga maninirahan sa Apoy. Sila ay 

doon mga mananatili. 

ِءنها لَِفى  
َ
َٰبًا أ ِءَذا ُكنها تَُر

َ
۞َوِإن َتۡعَجۡب َفَعَجب  قَۡولُُهۡم أ

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
هِذيَن َكَفُرواْ بَِرب ِِهۡمۖۡ َوأ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
َخلٖۡق َجِديٍدِۗ أ

ۡصَحَُٰب ٱل
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ۡعَناقِِهۡمۖۡ َوأ

َ
ۡغَلَُٰل فِٓي أ

َ
ارِِۖ ُهۡم  ٱلۡأ نه

 ٥ فِيَها َخَٰلُِدونَ 

6. Nagmamadali sila sa iyo ng masagwa bago ng maganda 

samantalang lumipas na bago pa nila ang mga tulad na 

parusa. Tunay na ang Panginoon mo ay talagang may 

kapatawaran para sa mga tao sa kabila ng paglabag nila sa 

katarungan. Tunay ang Panginoon mo ay talagang matindi 

ang parusa. 

ي ِئَةِ َقۡبَل ٱلۡحََسَنةِ َوَقۡد َخلَۡت   َويَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱلسه
ِمن َقۡبلِِهُم ٱلَۡمُثَلَُٰتُۗ َوِإنه َربهَك لَُذو َمۡغفَِرةٖ ل ِلنهاِس 

 ٦ عَلَىَٰ ُظلِۡمِهۡمۖۡ َوِإنه َربهَك لََشِديُد ٱلۡعَِقابِ 
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7. Nagsasabi ang mga tumangging sumampalataya: "Bakit 

kasi walang pinababa sa kanya na isang tanda mula sa 

Panginoon niya?" Ikaw ay isang tagapagbabala lamang. Para 

sa bawat [pangkat ng] mga tao ay may tagapagpatnubay. 

هِذيَن َكَفُرواْ لَوۡ  ۦُٓۗ  َويَُقوُل ٱل ب ِهِ ِن ره نزَِل َعلَۡيهِ َءايَة  م 
ُ
لَٓا أ

ِ قَۡوٍم َهادٍ 
ۖۡ َولِكُل  نَت ُمنِذر 

َ
 ٧ إِنهَمآ أ

8. Si Allāh ay nakaaalam sa anumang dinadala ng bawat 

babae [sa sinapupunan], anumang kinakapos ang mga 

sinapupunan, at anumang lumalabis ang mga ito. Bawat 

bagay sa ganang Kanya ay ayon sa sukat, 

رَۡحاُم َوَما 
َ
نَثيَٰ َوَما تَغِيُض ٱلۡأ

ُ
ُ َيۡعلَُم َما َتحِۡمُل ُكلُّ أ ٱَّلله

 ٨ تَۡزَداُدْۚ وَُكلُّ َشۡيٍء ِعنَدهُۥ بِِمۡقَدارٍ 

9. ang Nakaaalam sa Lingid at Hayag, ang Malaki, ang 

Pagkataas-taas. 
َٰلُِم ٱلَۡغيۡ  َهََٰدةِ ٱلَۡكبِيُر ٱلُۡمَتَعالِ َع  ٩ ِب َوٱلشه

10. Pantay [sa Kanya] hinggil sa inyo ang sinumang naglihim 

ng sinabi at ang sinumang naghayag nito, at ang sinumang 

siyang tagapagpakubli sa gabi at tagapaglantad sa 

maghapon. 

َسره ٱلۡ 
َ
ۡن أ ِنُكم مه َقۡوَل َوَمن َجَهَر بِهِۦ َوَمۡن ُهَو  َسَوآء  م 

َهارِ  هۡيِل وََسارُِبُۢ بِٱلنه  ١٠ ُمۡسَتۡخفِۭ بِٱل

11. Para sa kanya ay may mga [anghel na] nagkakasunud-

sunod sa harapan niya at sa likuran niya, na nangangalaga 

sa kanya ayon sa utos ni Allāh. Tunay na si Allāh ay hindi 

nagpapaiba sa anumang nasa mga tao hanggang sa 

magpaiba sila sa nasa mga sarili nila. Kapag nagnais si Allāh 

sa mga tao ng isang kasagwaan ay walang pagpipigil doon. 

Walang ukol sa kanila bukod pa sa Kanya na anumang 

tagatangkilik. 

َِبَٰت   ِنُۢ َبيِۡن يََديۡهِ َوِمۡن َخلۡفِهِۦ َيحَۡفُظونَُهۥ  لَُهۥ ُمَعق  م 
َ لَا ُيَغي ُِر َما بَِقۡوٍم َحتهيَٰ ُيَغي ُِرواْ َما   ُِۗ إِنه ٱَّلله ۡمرِ ٱَّلله

َ
ِمۡن أ

ۚۥْ َوَما   ُ بَِقۡوٖم ُسوٗٓءا فَلَا َمَرده لَُه َراَد ٱَّلله
َ
نُفِسِهۡمُۗ َوِإَذآ أ

َ
بِأ

ِن ُدونِهِۦ ِمن َوالٍ   ١١ لَُهم م 

12. Siya ang nagpapakita sa inyo ng kidlat para mangamba 

at sa maghangad, at nagpapairal sa mga ulap na mabibigat. 
هِذي يُرِيُكُم ٱلۡبَۡرَق َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َويُنِشُئ   ُهَو ٱل

َِقاَل  َحاَب ٱلث   ١٢ ٱلسه

13. Nagluluwalhati ang kulog kalakip ng pagpupuri sa Kanya 

at ang mga anghel dahil sa pangagamba sa Kanya. 

Nagpapadala Siya ng mga lintik saka nagpapatama Siya ng 

mga ito sa sinumang niloloob Niya habang sila ay 

nakikipagtalo hinggil kay Allāh gayong Siya ay matindi ang 

kapangyarihan. 

َويَُسب ُِح ٱلرهۡعُد ِبحَۡمِدهِۦ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ِمۡن ِخيَفتِهِۦ 
َِٰعَق َفُيِصيُب بَِها َمن يََشآُء وَُهۡم   َو َويُۡرِسُل ٱلصه

ِ وَُهَو َشِديُد ٱلِۡمَحالِ   ١٣ يَُجَِٰدلُوَن فِي ٱَّلله

14. Ukol sa Kanya ang panalangin ng katotohanan 

samantalang ang mga dinadalanginan nila bukod pa sa 

Kanya ay hindi tumutugon sa kanila sa anuman kundi gaya 

ng nag-aabot ng mga palad niya sa tubig upang umabot ito 

sa bibig niya gayong ito ay hindi aabot doon. Walang iba ang 

panalangin ng mga tagatangging sumampalataya kundi nasa 

isang pagkaligaw. 

هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ لَا   ِۚ َوٱل ِ لَُهۥ َدۡعَوُة ٱلۡحَق 
ۡيهِ إِلَي ٱلَۡمآِء   ها َكَبَِٰسِط َكفه يَۡسَتِجيُبوَن لَُهم بَِشۡيٍء إِل

ها فِي   َٰفِرِيَن إِل لَِيۡبلَُغ فَاهُ َوَما ُهَو بَِبَٰلِغِهۚۦِْ َوَما ُدعَآُء ٱلَۡك
 ١٤ َضَلَٰلٖ 



 

Ar-Ra’d 

 

249 

 

 الرعد

15. Kay Allāh nagpapatirapa ang mga nasa mga langit at 

lupa nang kusang loob at labag sa loob at ang mga anino nila 

sa mga umaga at mga hapon. 

ۡرِض َطوٗۡعا َوَكۡرٗها  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي َمن فِي ٱلسه

ِ َوٱٓأۡلَصاِل۩  ١٥ َوِظَلَٰلُُهم بِٱلُۡغُدو 

16. Sabihin mo: "Sino ang Panginoon ng mga langit at lupa?" 

Sabihin mo: "Si Allāh." Sabihin mo: "Kaya gumawa ba kayo 

bukod pa sa Kanya ng mga katangkilik na hindi 

nakapagdudulot para sa mga sarili nila ng pakinabang ni 

pinsala?" Sabihin mo: "Nagkakapantay kaya ang bulag at 

ang nakakikita? O nagkakapantay kaya ang mga kadiliman at 

ang liwanag? O gumawa ba sila para kay Allāh ng mga 

katambal na lumikha gaya ng paglikha Niya kaya 

nagkawangisan ang pagkakalikha para sa kanila?" Sabihin 

mo: "Si Allāh ay Tagalikha ng bawat bagay at Siya ay ang 

Nag-iisa, ang Palalupig." 

خَۡذتُم   فَٱته
َ
ْۚ قُۡل أ ُ ۡرِض قُِل ٱَّلله

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو قُۡل َمن رهبُّ ٱلسه

نُفِسِهۡم َنۡفٗعا َولَا  
َ
ۡولَِيآَء لَا َيۡملُِكوَن لِأ

َ
ۦٓ أ ِن ُدونِهِ م 

ۡعَميَٰ َوٱلَۡبِصيرُ 
َ
اْۚ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱلۡأ ۡم َهۡل  َضر ٗ

َ
 أ

ِ ُشَرَكآَء َخلَُقواْ   ۡم َجَعلُواْ َّلِله
َ
ُۗ أ وُر لَُمَُٰت َوٱلنُّ تَۡسَتوِي ٱلظُّ

  ِ
ُ َخَٰلُِق ُكل  َكَخلۡقِهِۦ فَتََشََٰبَه ٱلۡخَلُۡق َعلَۡيِهۡمْۚ قُِل ٱَّلله

َٰرُ  َِٰحُد ٱلَۡقهه  ١٦ َشۡيٖء وَُهَو ٱلَۡو

17. Nagpababa Siya mula sa langit ng tubig kaya umagos 

ang mga lambak ayon sukat ng mga ito saka nagdala ang 

agos ng bulang pumapaibabaw. Mula sa bagay na 

nagpapaningas sila rito sa apoy dala ng paghahangad sa 

mga hiyas at kagamitan ay may bulang tulad niyon. Gayon 

naglalahad si Allāh ng katotohanan at kabulaanan. Kaya 

hinggil sa bula, naglalaho ito bilang patapon; at hinggil 

naman sa nagpapakinabang sa mga tao, nananatili ito sa 

lupa. Gayon naglalahad si Allāh ng mga paghahalintulad. 

ۡوِديَُۢة بَِقَدرَِها  
َ
َمآِء َماٗٓء فََسالَۡت أ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
أ

ا يُوقُِدوَن َعلَۡيهِ فِي  فَٱۡحتَ  ابِٗياۖۡ َوِممه ۡيُل َزبَٗدا ره َمَل ٱلسه
ۚۥْ َكَذَٰلَِك يَۡضرُِب   ِۡثلُُه ۡو َمَتَٰٖع َزبَد  م 

َ
ارِ ٱبۡتَِغآَء ِحلَۡيٍة أ ٱلنه

ا   مه
َ
ۖۡ َوأ بَُد َفَيۡذَهُب ُجَفاٗٓء ا ٱلزه مه

َ
ْۚ فَأ ُ ٱلۡحَقه َوٱلَۡبَِٰطَل ٱَّلله
اَس َفَيۡمكُ  ۡرِضِۚ َكَذَٰلَِك يَۡضرُِب  َما يَنَفُع ٱلنه

َ
ُث فِي ٱلۡأ

ۡمَثاَل 
َ
ُ ٱلۡأ  ١٧ ٱَّلله

18. Ukol sa mga tumugon sa Panginoon nila ang 

pinakamaganda. Ang mga hindi tumugon sa Kanya, kahit pa 

man taglay nila ang anumang nasa lupa sa kalahatan at tulad 

niyon kasama roon ay talagang ipantutubos nila ito. Ang mga 

iyon ay ukol sa kanila ang kasagwaan ng pagtutuos. Ang 

kanlungan nila ay ang Impiyerno. Kay saklap ang himlayan! 

هِذيَن لَۡم يَۡسَتِجيُبواْ   ِۚ َوٱل هِذيَن ٱۡسَتَجابُواْ لَِرب ِِهُم ٱلۡحُۡسَنيَٰ لِل
ا فِي  نه لَُهم مه

َ
ۡرِض َجمِيٗعا َوِمۡثلَُهۥ َمَعُهۥ  لَُهۥ لَۡو أ

َ
ٱلۡأ

َُٰهۡم   َوى
ۡ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم ُسوُٓء ٱلۡحَِساِب َوَمأ

ُ
ۦْٓۚ أ لَٱۡفَتَدۡواْ بِهِ

 ١٨ َجَهنهُمۖۡ َوبِئَۡس ٱلِۡمَهادُ 

19. Kaya ba ang sinumang nakaaalam na ang pinababa sa 

iyo mula sa Panginoon mo ay ang katotohanan ay gaya ng 

sinumang siya ay isang bulag? Nagsasaalaala lamang ang 

mga may isip, 

ب َِك ٱلۡحَقُّ َكَمۡن   نزَِل إِلَۡيَك ِمن ره
ُ
نهَمآ أ

َ
َفَمن َيۡعلَُم أ

َ
۞أ

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
ُر أ ْۚ إِنهَما َيَتَذكه ۡعَميَٰٓ

َ
 ١٩ ُهَو أ

20. na mga nagpapatupad sa kasunduan kay Allāh at hindi 

kumakalas sa tipan, 
ِ َولَا يَنُقُضوَن ٱلِۡميَثَٰقَ  هِذيَن يُوفُوَن بَِعۡهِد ٱَّلله  ٢٠ ٱل

21. at mga nag-uugnay sa ipinag-utos ni Allāh na iugnay, 

natatakot sa Panginoon nila, at nangangamba sa kasagwaan 

ng pagtutuos. 

ن يُوَصَل َويَۡخَشۡوَن  
َ
ۦٓ أ ُ بِهِ َمَر ٱَّلله

َ
هِذيَن يَِصلُوَن َمآ أ َوٱل

 ٢١ َربهُهۡم َويََخافُوَن ُسوَٓء ٱلۡحَِسابِ 
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22. Ang mga nagtiis sa paghahangad [ng ikasisiya] ng mukha 

ng Panginoon nila, nagpanatili ng pagdarasal, gumugol mula 

sa itinustos Namin sa kanila nang lihim at hayagan, at 

pumipigil sa pamamagitan ng magandang gawa sa 

masagwang gawa, ang mga iyon ay ukol sa kanila ang 

[magandang] pinakakahihinatnan sa tahanan: 

ةَ   لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه
َ
هِذيَن َصبَُرواْ ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ َرب ِِهۡم َوأ َوٱل

 
َ
ا وََعلَانَِيٗة َويَۡدَرُءوَن  َوأ ا َرَزقَۡنَُٰهۡم ِسر ٗ نَفُقواْ ِممه

ارِ  ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم ُعۡقَبي ٱلده
ُ
ي ِئََة أ  ٢٢ بِٱلۡحََسَنةِ ٱلسه

23. ang mga Hardin ng Eden na papapasukin nila at ng 

sinumang umayos kabilang sa mga ninuno nila, mga asawa 

nila, at mga supling nila. Ang mga anghel ay papasok sa 

kanila sa bawat pinto, [na bumabati]: 

َُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَنَها َوَمن َصلََح ِمۡن َءابَآئِِهۡم   َجنه
ِن   َٰتِِهۡمۖۡ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَۡدُخلُوَن َعلَۡيِهم م  ِيه ۡزَوَِٰجِهۡم َوُذر 

َ
َوأ

ِ بَابٖ 
 ٢٣ ُكل 

24. "Kapayapaan ay sumainyo dahil nagtiis kayo sapagkat 

kay inam ang [magandang] pinakakahihinatnan sa tahanan!" 
ارِ   ٢٤ َسَلٌَٰم َعلَۡيُكم بَِما َصبَۡرُتۡمْۚ فَنِۡعَم ُعۡقَبي ٱلده

25. Ang mga kumakalas sa kasunduan kay Allāh nang 

matapos ng pagtitibay nito, pumuputol sa ipinag-utos ni Allāh 

na iugnay, at nagtitiwali sa lupa, ang mga iyon ay ukol sa 

kanila ang sumpa at ukol sa kanila ang kasagwaan ng 

tahanan. 

ِ ِمنُۢ َبۡعِد ِميَثَٰقِهِۦ   هِذيَن يَنُقُضوَن َعۡهَد ٱَّلله َوٱل
ۦٓ  ُ بِهِ َمَر ٱَّلله

َ
ن يُوَصَل َويُۡفِسُدوَن فِي   َويَۡقَطُعوَن َمآ أ

َ
أ

ارِ  ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم ٱللهۡعَنُة َولَُهۡم ُسوُٓء ٱلده
ُ
ۡرِض أ

َ
 ٢٥ ٱلۡأ

26. Si Allāh ay nagpapaluwag ng panustos para sa sinumang 

niloloob Niya at naghihigpit. Natuwa sila sa buhay Mundo 

gayong walang iba ang buhay na pangmundo [sa 

paghahambing] sa Kabilang-buhay kundi isang [kaunting] 

natatamasa. 

ةِ   ْۚ َوَفرُِحواْ بِٱلۡحََيوَٰ ِۡزَق لَِمن يََشآُء َويَۡقِدُر ُ يَبُۡسُط ٱلر  ٱَّلله
ها َمَتَٰع   ۡنَيا فِي ٱٓأۡلِخَرةِ إِل ُة ٱلدُّ ۡنَيا َوَما ٱلۡحََيوَٰ  ٢٦ ٱلدُّ

27. Nagsasabi ang mga tumangging sumampalataya: "Bakit 

kasi walang pinababa sa kanya na isang tanda mula sa 

Panginoon niya?" Sabihin mo: "Tunay na si Allāh ay 

nagliligaw sa sinumang niloloob Niya at nagpapatnubay 

tungo sa Kanya sa sinumang nagsisising nanumbalik, 

هِذيَن  ب ِهۚۦِْ  َويَُقوُل ٱل ِن ره نزَِل َعلَۡيهِ َءايَة  م 
ُ
َكَفُرواْ لَۡولَٓا أ

َ يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَۡهِدٓي إِلَۡيهِ َمۡن   قُۡل إِنه ٱَّلله
نَاَب 

َ
 ٢٧ أ

28. na mga sumampalataya at napapanatag ang mga puso 

nila sa pag-aalaala kay Allāh. Pansinin, sa pag-aalaala kay 

Allāh napapanatag ang mga puso." 

لَا بِِذۡكرِ  
َ
ُِۗ أ هِذيَن َءاَمُنواْ َوَتۡطَمئِنُّ قُلُوبُُهم بِِذۡكرِ ٱَّلله ٱل

ِ َتۡطَمئِنُّ ٱلُۡقلُوُب   ٢٨ ٱَّلله

29. Ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos, 

kagalakan ay ukol sa kanila at isang kagandahan ng 

kauuwian. 

ه  َٰلَِحَِٰت ُطوبَيَٰ لَُهۡم وَُحۡسُن  ٱل ِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه
 ٢٩ َمـ َابٖ 
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30. Gayon Kami nagsugo sa iyo sa isang kalipunang may 

nagdaan na bago pa nito na mga kalipunan upang bumigkas 

ka sa kanila ng ikinasi Namin sa iyo habang sila ay 

tumatangging sumampalataya sa Napakamaawain. Sabihin 

mo: "Siya ay ang Panginoon ko; walang Diyos kundi Siya. Sa 

Kanya ako nanalig at sa Kanya ang pagbabalik-loob ko." 

َمم  
ُ
ةٖ قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلَِهآ أ مه

ُ
ۡرَسلَۡنََٰك فِٓي أ

َ
َكَذَٰلَِك أ

وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك وَُهۡم يَۡكُفُروَن  ل َِتۡتلَُواْ 
َ
هِذٓي أ َعلَۡيِهُم ٱل

ها ُهَو َعلَۡيهِ تَوَكهلُۡت   ََٰه إِل ِنَٰمۡحْۚ قُۡل ُهَو َرب ِي لَٓا إَِل بِٱلره
 ٣٠ َوِإلَۡيهِ َمَتابِ 

31. Kung sakaling may isang qur’ān na iniusad sa 

pamamagitan nito ang mga bundok o pinagputul-putol sa 

pamamagitan nito ang lupa o pinagsalita sa pamamagitan 

nito ang mga patay, [ito na iyon]. Bagkus sa kay Allāh ang 

pag-uutos sa kalahatan. Hindi ba nakatanto ang mga 

sumampalataya na kung sakaling niloloob ni Allāh ay talaga 

sanang nagpatnubay Siya sa mga tao sa kalahatan? Hindi 

natitigil ang mga tumangging sumampalataya na may 

tumatama sa kanila dahil sa pinaggagawa nila na isang 

dagok o dadapo ito nang malapit mula sa tahanan nila 

hanggang sa dumating ang pangako ni Allāh. Tunay na si 

Allāh ay hindi sumisira sa pangako. 

ۡرُض  
َ
َعۡت بِهِ ٱلۡأ ِ ۡو ُقط 

َ
نه قُۡرَءاٗنا ُسي َِرۡت بِهِ ٱلِۡجَباُل أ

َ
َولَۡو أ

فَلَۡم يَاْيۡـ َِس  
َ
ُۗ أ ۡمُر َجمِيًعا

َ
ِ ٱلۡأ ه ِ ِۗ بَل َّلل  ۡو ُكل َِم بِهِ ٱلَۡمۡوتَيَٰ

َ
أ

اَس  ُ لََهَدى ٱلنه هۡو يََشآُء ٱَّلله ن ل
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ ُۗ ٱل َجمِيٗعا

هِذيَن َكَفُرواْ تُِصيبُُهم بَِما َصَنُعواْ قَارَِعٌة   َولَا يََزاُل ٱل
  َ ِْۚ إِنه ٱَّلله تَِي وَۡعُد ٱَّلله

ۡ
ِن َدارِهِۡم َحتهيَٰ يَأ ۡو َتحُلُّ قَرِيٗبا م 

َ
أ

 ٣١ لَا ُيخۡلُِف ٱلِۡميَعادَ 

32. Talaga ngang nangutya sa mga sugo bago mo pa ngunit 

nagpalugit Ako sa mga tumangging sumampalataya. 

Pagkatapos dumaklot Ako sa kanila, kaya papaano naging 

ang parusa Ko? 

هِذيَن   ۡملَۡيُت لِل
َ
ِن َقۡبلَِك فَأ َولََقِد ٱۡسُتۡهزَِئ بِرُُسٖل م 

َخۡذُتُهۡمۖۡ فََكۡيَف كَاَن ِعَقابِ 
َ
 ٣٢ َكَفُرواْ ُثمه أ

33. Kaya ba ang sinumang siya ay isang tagapagpanatili sa 

bawat kaluluwa, [na nakaaalam] sa anumang nakamit nito [ay 

gaya ng iba]? Gumawa sila para kay Allāh ng mga katambal. 

Sabihin mo: "Pangalanan ninyo sila. O nagbabalita ba kayo 

sa Kanya hinggil sa hindi Niya nalalaman sa lupa o hinggil sa 

isang hayag mula sa sinabi?" Bagkus ipinaakit para sa mga 

tumangging sumampalataya ang panlalansi nila at 

sinagabalan sila palayo sa landas. Ang sinumang ililigaw ni 

Allāh ay walang ukol sa kanya na anumang 

tagapagpatnubay. 

َفَمۡن ُهوَ 
َ
ِ  أ ِ َنۡفِۭس بَِما َكَسَبۡتُۗ وََجَعلُواْ َّلِله

 قَآئٌِم عَلَىَٰ ُكل 
ۡم تُنَب ِـ ُونَُهۥ بَِما لَا َيۡعلَُم فِي  

َ
وُهۡمْۚ أ ُشَرَكآَء قُۡل َسمُّ

هِذيَن َكَفُرواْ   َِن ٱلَۡقۡوِلِۗ بَۡل ُزي َِن لِل م بَِظَِٰهرٖ م 
َ
ۡرِض أ

َ
ٱلۡأ

بِيِلِۗ وَ  واْ َعِن ٱلسه ُ َفَما  َمۡكرُُهۡم وَُصدُّ َمن يُۡضلِِل ٱَّلله
 ٣٣ لَُهۥ ِمۡن َهادٖ 

34. Ukol sa kanila ay isang pagdurusa sa buhay na 

pangmundo at talagang ang pagdurusa sa Kabilang-buhay 

ay higit na mahirap. Walang ukol sa kanila laban kay Allāh na 

anumang tagasangga. 

هُهۡم َعَذاب  فِي ٱ ۖۡ  ل َشقُّ
َ
ۡنَياۖۡ َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ ةِ ٱلدُّ لۡحََيوَٰ

ِ ِمن َواقٖ  َِن ٱَّلله  ٣٤ َوَما لَُهم م 

35. Ang paglalarawan sa Paraiso na ipinangako sa mga 

tagapangilag magkasala ay dumadaloy mula sa ilalim nito 

ang mga ilog at ang mga bunga nito ay namamalagi at ang 

lilim nito. Iyon ay ang pinakakahihinatnan ng mga 

tagapangilag magkasala, at ang pinakakahihinatnan ng mga 

tagatangging sumampalataya ay ang Apoy. 

رِي ِمن َتحۡتَِها 
َثُل ٱلۡجَنهةِ ٱلهتِي وُِعَد ٱلُۡمتهُقوَنۖۡ َتجۡ ۞مه

ُكلَُها َدآئِم  
ُ
ۖۡ أ نَۡهَُٰر

َ
ْْۚ   ٱلۡأ هِذيَن ٱتهَقوا َوِظلَُّهاْۚ تِلَۡك ُعۡقَبي ٱل

ارُ  َٰفِرِيَن ٱلنه  ٣٥ وهُعۡقَبي ٱلَۡك
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36. Ang mga binigyan Namin ng Kasulatan ay natutuwa sa 

pinababa sa iyo, ngunit mayroon sa mga lapian na 

nagkakaila sa bahagi nito. Sabihin mo: "Inutusan lamang ako 

na sumamba kay Allāh at hindi magtambal sa Kanya. Sa 

Kanya ako dumadalangin at tungo sa Kanya ang uwian ko." 

نزَِل إِلَۡيَكۖۡ  
ُ
هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡفرَُحوَن بَِمآ أ َوٱل

ۡن  
َ
ِمۡرُت أ

ُ
ۚۥْ قُۡل إِنهَمآ أ ۡحَزاِب َمن يُنِكُر َبۡعَضُه

َ
َوِمَن ٱلۡأ

عۡ 
َ
ۡدُعواْ َوِإلَۡيهِ َمـ َابِ أ

َ
ۦْٓۚ إِلَۡيهِ أ ۡشرَِك بِهِ

ُ
َ َولَٓا أ  ٣٦ ُبَد ٱَّلله

37. Gayon Kami nagpababa ng isang kahatulang Arabe. 

Talagang kung sumunod ka sa mga pithaya nila matapos na 

may dumating sa iyo na kaalaman, walang ukol sa iyo laban 

kay Allāh na anumang katangkilik ni tagasangga. 

ۡهَوآَءُهم  
َ
اْۚ َولَئِِن ٱتهَبۡعَت أ نَزلَۡنَُٰه ُحۡكًما َعَربِي ٗ

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

ٖ َولَا   ِ ِمن َولِي  َبۡعَد َما َجآَءَك ِمَن ٱلۡعِلِۡم َما لََك ِمَن ٱَّلله
 ٣٧ َواقٖ 

38. Talaga ngang nagsugo Kami ng mga sugo bago mo pa at 

gumawa Kami para sa kanila ng mga maybahay at mga 

supling. Hindi naging ukol sa isang sugo na maghatid ng 

isang tanda malibang ayon sa pahintulot ni Allāh. Para sa 

bawat taning ay may pagtatakda. 

 َ ِن َقۡبلَِك وََجَعلَۡنا ل ۡرَسلَۡنا رُُسلٗا م 
َ
ۡزَوَٰٗجا َولََقۡد أ

َ
ُهۡم أ

  ُِۗ ها بِإِۡذِن ٱَّلله تَِي أَـِبيٍَة إِل
ۡ
ن يَأ

َ
ْۚ َوَما َكاَن لِرَُسوٍل أ ِيهٗة َوُذر 

َجٖل كَِتاب  
َ
ِ أ

 ٣٨ لِكُل 

39. Nagpapawi si Allāh ng niloloob Niya at nagpapatibay 

Siya. Taglay Niya ang Ina ng Aklat. 
ُ َما يََشآُء َويُثۡ  مُّ ٱلِۡكَتَٰبِ َيۡمُحواْ ٱَّلله

ُ
ۥٓ أ  ٣٩ بُِتۖۡ وَِعنَدهُ

40. Kung magpapakita nga man Kami sa iyo ng ilan sa 

ipinangangako Namin sa kanila o babawi nga man Kami sa 

iyo, tanging kailangan sa iyo ang pagpapaabot at nasa Amin 

ang pagtutuos. 

هذِ  ا نُرِيَنهَك َبۡعَض ٱل َينهَك  َوِإن مه ۡو َنَتَوفه
َ
ي نَعُِدُهۡم أ
 ٤٠ فَإِنهَما َعلَۡيَك ٱلَۡبَلَُٰغ وََعلَۡيَنا ٱلۡحَِساُب 

41. Hindi ba sila nakakita na tunay na Kami ay pumupunta sa 

lupa, na nagbabawas rito mula sa mga gilid nito? Si Allāh ay 

humahatol; walang tagapagpabago sa kahatulan Niya. Siya 

ay ang mabilis ang pagtutuos. 

  ُ ۡطَرافَِهاْۚ َوٱَّلله
َ
ۡرَض نَنُقُصَها ِمۡن أ

َ
تِي ٱلۡأ

ۡ
نها نَأ

َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

َِب ِلحُۡكِمهۚۦِْ وَُهَو َسِريُع ٱلۡحَِسابِ   ٤١ َيحُۡكُم لَا ُمَعق 

42. Nanlansi nga ang mga nauna pa sa kanila, ngunit sa kay 

Allāh ang panlalansi sa kalahatan. Nakaaalam Siya sa 

nakakamit ng bawat kaluluwa. Malalaman ng mga 

tagatangging sumampalataya kung ukol kanino ang 

[magandang] pinakakahihinatnan sa tahanan. 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم ِهَّلِلَف  ٱلَۡمۡكُر َجمِيٗعاۖۡ َيۡعلَُم َوَقۡد َمَكَر ٱل
َُٰر لَِمۡن ُعۡقَبي   َما تَۡكِسُب ُكلُّ َنۡفٖسِۗ وََسَيۡعلَُم ٱلُۡكفه

ارِ   ٤٢ ٱلده

43. Nagsasabi ang mga tumangging sumampalataya na ikaw 

ay hindi isang isinugo. Sabihin mo: "Nakasapat si Allāh bilang 

saksi sa pagitan ko at ninyo, at ang sinumang may taglay ng 

kaalaman sa Kasulatan. 

  ِ هِذيَن َكَفُرواْ لَۡسَت ُمۡرَسلٗاْۚ قُۡل َكَفىَٰ بِٱَّلله َويَُقوُل ٱل
 ٤٣ َشِهيَدُۢا بَيۡنِي َوبَۡيَنُكۡم َوَمۡن ِعنَدهُۥ ِعلُۡم ٱلِۡكَتَٰبِ 



 

Ibrahim 

 

253 

 

 ابراهيم 

Ibrahim ابراهيم 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. Lām. Rā’. [Ito ay] isang Aklat na pinababa Namin sa 

iyo upang magpalabas ka sa mga tao mula sa mga kadiliman 

tungo sa liwanag ayon sa pahintulot ng Panginoon nila tungo 

sa landasin ng Makapangyarihan, Kapuri-puri: 

اَس ِمَن   نَزلَۡنَُٰه إِلَۡيَك لُِتۡخرَِج ٱلنه
َ
الٓرِۚ كَِتٌَٰب أ

لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِ بِإِۡذِن َرب ِِهۡم إِلَيَٰ ِصَرَِٰط ٱلَۡعزِيزِ   ٱلظُّ
 ١ ٱلۡحَِميدِ 

2. si Allāh, na sa Kanya ang anumang nasa mga langit at ang 

anumang nasa lupa. Kapighatian ay ukol sa mga 

tagatangging sumampalataya, mula sa isang pagdurusang 

matindi, 

ۡرِضِۗ َوَوۡيل   
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو هِذي لَُهۥ َما فِي ٱلسه ِ ٱل ٱَّلله

َٰفِرِيَن ِمۡن َعَذاٖب َشِديدٍ   ٢ ل ِلَۡك

3. na mga napaibig sa buhay na pangmundo higit sa 

Kabilang-buhay, sumasagabal sa landas ni Allāh, at 

naghahangad dito ng isang kabaluktutan. Ang mga iyon ay 

nasa isang pagkaligaw na malayo. 

وَن   ۡنَيا عَلَى ٱٓأۡلِخَرةِ َويَُصدُّ َة ٱلدُّ هِذيَن يَۡسَتِحبُّوَن ٱلۡحََيوَٰ ٱل
ِ َويَۡبُغوَنَها ِعوَ  ْوَلَٰٓئَِك فِي َضَلَِٰۭل  َعن َسبِيِل ٱَّلله

ُ
ًجاْۚ أ

 ٣ بَعِيدٖ 

4. Hindi nagsugo ng anumang sugo kundi ayon sa wika ng 

mga tao niya upang maglinaw siya sa kanila, ngunit 

nagliligaw si Allāh sa sinumang niloloob Niya at 

nagpapatnubay Siya sa sinumang niloloob Niya. Siya ay ang 

Makapangyarihan, ang Marunong. 

ها بِلَِساِن قَۡوِمهِۦ لُِيبَي َِن لَُهۡمۖۡ   ۡرَسلَۡنا ِمن رهُسوٍل إِل
َ
َوَمآ أ

ْۚ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز   ُ َمن يََشآُء َويَۡهِدي َمن يََشآُء َفُيِضلُّ ٱَّلله
 ٤ ٱلۡحَِكيمُ 

5. Talaga ngang nagsugo Kami kay Moises kalakip ng mga 

tanda Namin, [na nagsasabi:] "Magpalabas ka sa mga tao 

mo mula sa mga kadiliman tungo sa liwanag at magpaalaala 

ka sa kanila hinggil sa mga araw ni Allāh. Tunay na sa gayon 

ay talagang may mga tanda para sa bawat palatiis na 

mapagpasalamat. 

ۡرَسلَۡنا 
َ
ۡخرِۡج قَۡوَمَك ِمَن   َولََقۡد أ

َ
ۡن أ

َ
ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنآ أ

َٰلَِك   ِْۚ إِنه فِي َذ َِٰم ٱَّلله يهى
َ
ِۡرُهم بِأ لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِ َوَذك  ٱلظُّ

ِ َصبهارٖ َشُكورٖ 
 ٥ ٓأَلَيَٰٖت ل ِكُل 

6. [Banggitin] noong nagsabi si Moises sa mga tao niya: 

"Alalahanin ninyo ang biyaya ni Allāh sa inyo noong 

pinaligtas Niya kayo mula sa angkan ni Paraon. Nagpapataw 

sila sa inyo ng kasagwaan ng pagdurusa: pinagkakatay nila 

ang mga lalaking anak ninyo at pinamumuhay nila ang mga 

babae ninyo. Sa gayon ay may isang pagsubok, mula sa 

Panginoon ninyo, na sukdulan. 

ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ   َوِإۡذ قَاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِ ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَة ٱَّلله
ِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن يَُسوُمونَُكۡم ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب   َُٰكم م  نجَى

َ
أ

ۡبَنآَءُكۡم َويَۡسَتۡحُيوَن نَِسآَءُكۡمْۚ َوفِي  
َ
حُوَن أ َويَُذب ِ

ِن ره  َٰلُِكم بَلَآء  م   ٦ ب ُِكۡم َعِظيم  َذ
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7. [Banggitin] noong nagpahayag ang Panginoon ninyo: 

"Talagang kung nagpasalamat kayo ay talagang 

magdaragdag nga Ako sa inyo; at talagang kung nagkakaila 

kayo, tunay na ang pagdurusang dulo Ko ay talagang 

matindi." 

ذهَن رَ 
َ
زِيَدنهُكۡمۖۡ َولَئِن  َوِإۡذ تَأ

َ
بُُّكۡم لَئِن َشَكۡرُتۡم لَأ

 ٧ َكَفۡرُتۡم إِنه َعَذابِي لََشِديد  

8. Nagsabi si Moises: "Kung tatanggi kayong 

sumampalataya, kayo at ang sinumang nasa lupa sa 

kalahatan, tunay na si Allāh ay talagang Walang-

pangangailangan, Kapuri-puri." 

ۡرِض َجمِيٗعا 
َ
نُتۡم َوَمن فِي ٱلۡأ

َ
َوَقاَل ُموَسيَٰٓ إِن تَۡكُفُرٓواْ أ

َ لََغنِيٌّ َحمِيدٌ   ٨ فَإِنه ٱَّلله

9. Hindi ba pumunta sa inyo ang balita ng mga nauna pa sa 

inyo, na mga tao ni Noe, ng `Ād at Thamūd, at mga nahuli na 

sa kanila? Walang nakaaalam sa kanila kundi si Allāh. 

Naghatid sa kanila ang mga sugo nila ng mga malinaw 

patunay, ngunit nagtulak sila ng mga kamay nila sa mga bibig 

nila at nagsabi sila: "Tunay na kami ay tumangging 

sumampalataya sa ipinasugo sa inyo at tunay na kami ay 

talagang nasa isang pagdududang nag-aalinlangan sa 

inaanyaya ninyo." 

هِذيَن ِمن َقبۡلُِكۡم قَوِۡم نُوٖح وَعَادٖ   تُِكۡم َنَبُؤاْ ٱل
ۡ
لَۡم يَأ

َ
أ

  ْۚ ُ ها ٱَّلله هِذيَن ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم لَا َيۡعلَُمُهۡم إِل َوَثُموَد َوٱل
َٰهِِهۡم  َجآَءۡتُهۡم رُُسلُ  فَۡو

َ
يِۡدَيُهۡم فِٓي أ

َ
ٓواْ أ ُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت فََردُّ

ا   ِمه ٖ م  ۡرِسلُۡتم بِهِۦ َوِإنها لَِفى َشك 
ُ
َوَقالُٓواْ إِنها َكَفۡرنَا بَِمآ أ

 ٩ تَۡدُعوَنَنآ إِلَۡيهِ ُمرِيبٖ 

10. Nagsabi ang mga sugo nila: "Sa kay Allāh ba ay may 

pagdududa, ang Tagalalang ng mga langit at lupa? Nag-

aanyaya Siya sa inyo upang magpatawad Siya sa inyo sa 

mga pagkakasala ninyo at mag-antala Siya sa inyo hanggang 

sa isang taning na tinukoy." Nagsabi sila: "Walang iba kayo 

kundi mga taong tulad namin. Nagnanais kayo na bumalakid 

sa amin sa sinasamba noon ng mga ninuno namin kaya 

magdala kayo sa amin ng isang katunayang malinaw." 

َِٰت   َمََٰو ِ َشك   فَاِطرِ ٱلسه فِي ٱَّلله
َ
۞قَالَۡت رُُسلُُهۡم أ

ِن ُذنُوبُِكۡم   ۡرِضِۖ يَۡدُعوُكۡم لَِيۡغفَِر لَُكم م 
َ
َوٱلۡأ

 
َ
َرُكۡم إِلَيَٰٓ أ ِ ها بََشر   َويَُؤخ  نُتۡم إِل

َ
يِۚ قَالُٓواْ إِۡن أ َسم ٗ َجٖل مُّ

ا َكاَن َيۡعُبُد َءابَآُؤنَا   ونَا َعمه ن تَُصدُّ
َ
ِۡثلَُنا تُرِيُدوَن أ م 

بِينٖ  تُونَا بُِسلَۡطَٰٖن مُّ
ۡ
 ١٠ فَأ

11. Nagsabi sa kanila ang mga sugo nila: "Walang iba kami 

kundi mga taong tulad ninyo, subalit si Allāh ay 

nagmamagandang-loob sa sinumang niloloob Niya kabilang 

sa mga lingkod Niya. Hindi naging ukol sa amin na magdala 

sa inyo ng isang katunayan malibang ayon sa pahintulot ni 

Allāh. Sa kay Allāh ay manalig ang mga mananampalataya. 

ِۡثلُُكۡم َوَلَِٰكنه  قَالَۡت لَُهۡم رُ  ها بََشر  م  حُۡن إِل ُسلُُهۡم إِن نه
ن  

َ
َ َيُمنُّ عَلَىَٰ َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهۖۦِۡ َوَما َكاَن لََنآ أ ٱَّلله

ِ فَلَۡيَتوَكهِل   ِْۚ وَعَلَى ٱَّلله ها بِإِۡذِن ٱَّلله تَِيُكم بُِسلَۡطٍَٰن إِل
ۡ
نهأ

 ١١ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

12. Ano ang mayroon sa amin na hindi kami manalig kay 

Allāh samantalang nagpatnubay nga Siya sa amin sa mga 

landas namin? Talagang magtitiis nga kami sa anumang 

pananakit ninyo sa amin. Sa kay Allāh ay manalig ang mga 

nananalig." 

 ِ ها َنَتوَكهَل عَلَى ٱَّلله ل
َ
ََٰنا ُسُبلََناْۚ َوَما لََنآ أ َوَقۡد َهَدى

ِ فَلَۡيَتوَكهِل   ْۚ وَعَلَى ٱَّلله َولََنۡصبَِرنه عَلَىَٰ َمآ َءاَذۡيُتُمونَا
 ١٢ ٱلُۡمَتوَك ِلُونَ 
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13. Nagsabi ang mga tumangging sumampalataya sa mga 

sugo sa kanila: "Talagang magpapalisan nga kami sa inyo 

mula sa lupain natin, o talagang manunumbalik nga kayo sa 

kapaniwalaan natin." Kaya nagkasi sa kanila ang Panginoon 

nila: "Talagang magpapahamak nga Kami sa mga tagalabag 

sa katarungan, 

ِۡن   هِذيَن َكَفُرواْ لِرُُسلِِهۡم لَُنۡخرَِجنهُكم م  َوَقاَل ٱل
ۡو 

َ
ۡرِضَنآ أ

َ
ۡوَحىَٰٓ إِلَۡيِهۡم َربُُّهۡم  أ

َ
لََتُعوُدنه فِي ِملهتَِناۖۡ فَأ

َٰلِِمينَ   ١٣ لَُنۡهلَِكنه ٱلظه

14. at talagang magpapatahan nga Kami sa inyo sa lupain 

matapos nila. Iyon ay ukol sa sinumang nangamba sa 

katayuan Ko at nangamba sa banta Ko." 

َٰلَِك لَِمۡن َخاَف  َولَنُۡسِكَننهكُ  ۡرَض ِمنُۢ َبۡعِدهِۡمْۚ َذ
َ
ُم ٱلۡأ

 ١٤ َمَقامِي وََخاَف وَِعيدِ 

15. Humiling sila ng pagwawagi, at nabigo ang bawat 

mapaniil na mapagmatigas. 
 ١٥ َوٱۡسَتۡفَتُحواْ وََخاَب ُكلُّ َجبهاٍر َعنِيدٖ 

16. Mula sa harap niya ay Impiyerno, at paiinumin siya ng 

tubig na nana. 
آٖء َصِديدٖ  ِن َوَرآئِهِۦ َجَهنهُم َويُۡسَقىَٰ ِمن مه  ١٦ م 

17. Lalagok-lagukin niya ito at hindi niya halos malulunok ito. 

Pupunta sa kanya ang kamatayan mula sa bawat pook ngunit 

siya ay hindi patay. Mula sa harap niya ay may isang 

pagdurusang mabagsik. 

  ِ
تِيهِ ٱلَۡمۡوُت ِمن ُكل 

ۡ
َيَتَجرهُعُهۥ َولَا يَكَاُد يُِسيُغُهۥ َويَأ

 ١٧ َمكَاٖن َوَما ُهَو بَِمي ِٖتِۖ َوِمن َوَرآئِهِۦ َعَذاٌب َغلِيظ  

18. Ang paghahalintulad sa mga tumangging sumampalataya 

sa Panginoon nila [ay na] ang mga gawa nila ay gaya ng mga 

abo na tumindi sa mga ito ang hangin sa isang araw na 

umuunos; hindi sila nakakakaya [na magpanatili] sa anuman 

mula sa nakamit nila. Iyon ay ang pagkaligaw na malayo. 

ۡعَمَٰلُُهمۡ 
َ
هِذيَن َكَفُرواْ بَِرب ِِهۡمۖۡ أ َثُل ٱل ۡت   مه َكَرَماٍد ٱۡشَتده

ا َكَسُبواْ   ها َيۡقِدُروَن ِممه ِيُح فِي يَۡوٍم عَاِصٖفِۖ ل بِهِ ٱلر 
َلَُٰل ٱلَۡبعِيدُ  َٰلَِك ُهَو ٱلضه ِۚ َذ  ١٨ عَلَىَٰ َشۡيٖء

19. Hindi mo ba nakita na si Allāh ay lumikha ng mga langit at 

lupa ayon sa katotohanan. Kung loloobin Niya ay makapag-

aalis Siya sa inyo at makagagawa Siya ng isang bagong 

nilikha. 

ِۚ إِن   ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َ َخلََق ٱلسه نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ِت ِبخَلٖۡق َجِديدٖ 
ۡ
 يُۡذهِۡبُكۡم َويَأ

ۡ
 ١٩ يََشأ

20. Hindi iyon kay Allāh mahirap.  ِ َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ٢٠  بَِعزِيزٖ َوَما َذ

21. Tatambad sila kay Allāh sa kalahatan at magsasabi ang 

mga mahina sa mga nagmalaki: "Tunay na kami noon sa 

inyo ay tagasunod, kaya kayo kaya ay makapagdudulot sa 

amin ng anuman laban sa pagdurusang dulot ni Allāh?" 

Magsasabi ang mga iyon: "Kung sakaling nagpatnubay sa 

amin si Allāh ay talaga sanang nagpatnubay kami sa inyo. 

Magkapantay sa atin kung nanghinawa tayo o nagtiis tayo. 

Walang ukol sa atin na anumang mapupuslitan." 

هِذيَن  ُؤاْ لِل َعَفَٰٓ ِ َجمِيٗعا َفَقاَل ٱلضُّ ٱۡسَتۡكبَُرٓواْ  َوبََرُزواْ َّلِله
ۡغُنوَن َعنها ِمۡن َعَذاِب   نُتم مُّ

َ
إِنها ُكنها لَُكۡم َتَبٗعا َفَهۡل أ

ُ لََهَديَۡنَُٰكۡمۖۡ َسَوآٌء   ََٰنا ٱَّلله ِۚ قَالُواْ لَۡو َهَدى ِ ِمن َشۡيٖء ٱَّلله
حِيٖص  ۡم َصبَۡرنَا َما لََنا ِمن مه

َ
َجزِۡعَنآ أ

َ
 ٢١ َعلَۡيَنآ أ
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22. Magsasabi ang demonyo kapag tinapos ang pasya: 

"Tunay na si Allāh ay nangako sa inyo ng pangako ng 

katotohanan, at nangako ako sa inyo ngunit sumira ako sa 

inyo. Hindi ako nagkaroon sa inyo ng anumang 

kapamahalaan maliban na nag-anyaya ako sa inyo saka 

tumugon naman kayo sa akin. Kaya huwag kayong manisi sa 

akin. Sisihin ninyo ang mga sarili ninyo. Hindi ako 

makasasalba sa inyo at hindi kayo makasasalba sa akin. 

Tunay na ako ay nagkaila sa pagtambal ninyo sa akin [kay 

Allāh] bago pa niyan." Tunay na ang mga tagalabag sa 

katarungan, ukol sa kanila ay isang pagdurusang masakit. 

َ وََعَدُكۡم   ۡمُر إِنه ٱَّلله
َ
ا قُِضَي ٱلۡأ ۡيَطَُٰن لَمه َوَقاَل ٱلشه

ۡخلَۡفُتُكۡمۖۡ َوَما َكاَن لَِي  
َ
ِ َووََعدتُُّكۡم فَأ وَۡعَد ٱلۡحَق 

ن َدَعۡوتُُكۡم فَٱۡسَتَجۡبُتۡم  
َ
هٓا أ ِن ُسلَۡطٍَٰن إِل َعلَۡيُكم م 

 ِ نَا۠  ل
َ
آ أ نُفَسُكمِۖ مه

َ
يِۖ فَلَا تَلُوُمونِي َولُوُمٓواْ أ

نُتم بُِمۡصِرِخىه إِن ِي َكَفۡرُت بَِمآ  
َ
بُِمۡصرِِخُكۡم َوَمآ أ

َٰلِِميَن لَُهۡم َعَذاٌب   ُۗ إِنه ٱلظه ۡشَرۡكُتُموِن ِمن َقۡبُل
َ
أ

لِيم  
َ
 ٢٢ أ

23. Papapasukin ang mga sumampalataya at gumagawa ng 

mga maayos sa mga Hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng 

mga ito ang mga ilog bilang mga mananatili sa mga ito ayon 

sa pahintulot ng Panginoon nila. Ang pagbati nila roon ay 

kapayapaan. 

َٰٖت   َٰلَِحَِٰت َجنه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ۡدِخَل ٱل
ُ
َوأ

رِي
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها بِإِۡذِن َرب ِِهۡمۖۡ   َتجۡ

َ
ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

 ٢٣ َتحِيهُتُهۡم فِيَها َسَلَٰمٌ 

24. Hindi mo ba napag-alaman kung papaanong naglahad si 

Allāh ng isang paghahalintulad sa isang salitang kaaya-aya 

sa gaya ng isang punong-kahoy na kaaya-aya na ang ugat 

nito ay matatag at ang mga sanga nito ay nasa langit? 

ُ َمَثلٗا َكلَِمٗة َطي َِبٗة َكَشَجَرةٖ   لَۡم تََر َكۡيَف َضَرَب ٱَّلله
َ
أ

َمآءِ  ۡصلَُها ثَابِت  َوَفرُۡعَها فِي ٱلسه
َ
 ٢٤ َطي َِبٍة أ

25. Nagbibigay ito ng bunga nito sa bawat sandali ayon sa 

pahintulot ng Panginoon nito. Naglalahad si Allāh ng mga 

paghahalintulad para sa mga tao nang sa gayon sila ay 

magsasaalaala. 

  ُ ُۗ َويَۡضرُِب ٱَّلله ُكلََها ُكله ِحيِۭن بِإِۡذِن َرب َِها
ُ
تُۡؤتِٓي أ

ُرونَ  ۡمَثاَل لِلنهاِس لََعلهُهۡم َيَتَذكه
َ
 ٢٥ ٱلۡأ

26. Ang paghahalintulad sa isang salitang karima-rimarim ay 

gaya sa isang punong-kahoy na karima-rimarin na nabunot 

mula sa ibabaw ng lupa, na wala itong anumang 

pamamalagi. 

َوَمَثُل َكلَِمٍة َخبِيَثةٖ َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة ٱۡجُتثهۡت ِمن فَۡوِق  
ۡرِض 

َ
 ٢٦ َما لََها ِمن قََرارٖ  ٱلۡأ

27. Nagpapatatag si Allāh sa mga sumampalataya sa 

pamamagitan ng sinabing matatag sa buhay na pangmundo 

at sa Kabilang-buhay. Nagliligaw si Allāh sa mga tagalabag 

sa katarungan. Gumagawa si Allāh ng anumang niloloob 

Niya. 

 ِ ةِ  يُثَب  ابِِت فِي ٱلۡحََيوَٰ هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱلَۡقۡوِل ٱلثه ُ ٱل ُت ٱَّلله
  ُ َٰلِِميَنْۚ َويَۡفَعُل ٱَّلله ُ ٱلظه ۡنَيا َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َويُِضلُّ ٱَّلله ٱلدُّ

 ٢٧ َما يََشآءُ 

28. Hindi mo ba nakita ang mga nagpalit sa biyaya ni Allāh 

ng kawalang-pananampalataya at nagpatahan sa mga tao 

nila sa tahanan ng kapariwaraan? 

َحلُّواْ  
َ
ِ ُكۡفٗرا َوأ لُواْ نِۡعَمَت ٱَّلله هِذيَن بَده لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
۞أ

 ٢٨ قَۡوَمُهۡم َداَر ٱلَۡبَوارِ 
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29. Sa Impiyerno ay masusunog sila. Kay saklap ang 

pamamalagian! 
 ٢٩ اۖۡ َوبِۡئَس ٱلَۡقَرارُ َجَهنهَم يَۡصلَۡوَنهَ 

30. Gumawa sila para kay Allāh ng mga kaagaw upang 

magligaw ang mga ito palayo sa landas Niya. Sabihin mo: 

"Magtamasa kayo sapagkat tunay na ang kahahantungan 

ninyo ay tungo sa Apoy." 

نَداٗدا 
َ
ِ أ ل ُِيِضلُّواْ َعن َسبِيلِهِۗۦُ قُۡل َتَمتهُعواْ  وََجَعلُواْ َّلِله

ارِ   ٣٠ فَإِنه َمِصيَرُكۡم إِلَي ٱلنه

31. Sabihin mo sa mga lingkod Ko na mga sumampalataya 

na magpanatili sila sa pagdarasal at gumugol sila mula sa 

itinustos Namin sa kanila nang palihim at nang hayagan bago 

pa may pumuntang isang araw na walang bilihan doon at 

walang pakikipagkaibigan. 

ا   ةَ َويُنفُِقواْ ِممه لَوَٰ هِذيَن َءاَمُنواْ يُقِيُمواْ ٱلصه قُل ل ِعَِبادَِي ٱل
ها َبۡيع    تَِي يَوۡم  ل

ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقۡبِل أ ا وََعلَانَِيٗة م  َرَزقَۡنَُٰهۡم ِسر ٗ

 ٣١ َولَا ِخَلٌَٰل فِيهِ 

32. Si Allāh ang lumikha ng mga langit at lupa at nagpababa 

mula sa langit ng tubig kaya nagpalabas Siya sa 

pamamagitan nito ng mga bunga bilang panustos para sa 

inyo. Pinagsilbi Niya para sa inyo ang mga sasakyang-dagat 

upang maglayag sa dagat ayon sa utos Niya at pinagsilbi 

Niya para sa inyo ang mga ilog. 

نَزَل ِمَن  
َ
ۡرَض َوأ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه ُ ٱل ٱَّلله

َمَرَِٰت رِۡزٗقا لهُكۡمۖۡ   ۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱلثه
َ
َمآِء َماٗٓء فَأ ٱلسه

َر لَُكُم ٱلُۡفلَۡك لَِتۡجرَِي فِي ٱلَۡبۡحرِ  ۡمرِهۖۦِۡ  وََسخه
َ
 بِأ

نَۡهَٰرَ 
َ
َر لَُكُم ٱلۡأ  ٣٢ وََسخه

33. Pinagsilbi Niya para sa inyo ang araw at ang buwan 

habang mga umiinog. Pinagsilbi Niya para sa inyo ang gabi 

at ang maghapon. 

َر لَُكُم   ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َدآئَِبيِۡنِۖ وََسخه َر لَُكُم ٱلشه وََسخه
هۡيَل  َهارَ ٱل  ٣٣  َوٱلنه

34. Nagbigay Siya sa inyo ng bawat hiningi ninyo. Kung 

magbibilang kayo ng biyaya ni Allāh ay hindi kayo makapag-

iisa-isa sa mga ito. Tunay na ang tao ay talagang 

mapaglabag sa katarungan, palatangging sumampalataya. 

ِن كُ  َُٰكم م  ِ  َوَءاتَى واْ نِۡعَمَت ٱَّلله لُۡتُموُهْۚ َوِإن َتُعدُّ
َ
ِ َما َسأ

ل 
ار   ُۗ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن لََظلُوم  َكفه  ٣٤ لَا ُتحُۡصوَهآ

35. [Banggitin] noong nagsabi si Abraham: "Panginoon ko, 

gawin Mo ang bayang ito na matiwasay at paiwasin Mo ako 

at ang mga anak ko na sumamba kami sa mga anito. 

ِ ٱۡجَعۡل َهََٰذا ٱلَۡبلََد َءاِمٗنا   َوِإۡذ قَاَل إِبَۡرَٰهِيُم َرب 
ۡصَنامَ 

َ
ن نهۡعُبَد ٱلۡأ

َ
 ٣٥ َوٱۡجُنبۡنِي َوبَنِيه أ

36. Panginoon ko, tunay na ang mga ito ay nagligaw sa 

marami sa mga tao. Kaya ang sinumang sumunod sa akin, 

tunay na siya ay kabilang sa akin; at ang sinumang sumuway 

sa akin, tunay na Ikaw ay Mapagpatawad, Maawain. 

اِسِۖ َفَمن تَبَِعنِي   َِن ٱلنه ۡضلَلَۡن َكثِيٗرا م 
َ
ِ إِنهُهنه أ َرب 

 ٣٦ فَإِنهُهۥ ِمن ِيِۖ َوَمۡن َعَصانِي فَإِنهَك َغُفور  رهِحيم  
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37. Panginoon namin, tunay na ako ay nagpatahan ng ilan sa 

mga supling ko sa isang lambak na hindi may pananim, sa 

tabi ng Bahay Mong Binanal, Panginoon namin, upang 

magpanatili sila ng pagdarasal. Kaya gumawa Ka sa mga 

puso ng ilan sa mga tao na nahuhumaling sa kanila at 

magtustos Ka sa kanila mula sa mga bunga nang sa gayon 

sila ay magpapasalamat. 

ِيهتِي بَِواٍد َغيِۡر ذِي َزۡرٍع   ۡسَكنُت ِمن ُذر 
َ
بهَنآ إِن ِٓي أ ره

ةَ فَٱۡجَعۡل   لَوَٰ ِم َربهَنا لُِيقِيُمواْ ٱلصه ِعنَد بَيۡتَِك ٱلُۡمَحره
اِس َتهۡ  َِن ٱلنه فۡـ َِدٗة م 

َ
َمَرَِٰت  أ َِن ٱلثه وِٓي إِلَۡيِهۡم َوٱۡرزُۡقُهم م 

 ٣٧ لََعلهُهۡم يَۡشُكُرونَ 

38. Panginoon namin, tunay na Ikaw ay nakaaalam sa 

anumang ikinukubli namin at anumang inihahayag namin. 

Walang nakakukubli kay Allāh na anuman sa lupa ni sa 

langit. 

ِ  َربهَنآ إِنه  َك َتۡعلَُم َما ُنخِۡفى َوَما ُنۡعلُِنُۗ َوَما َيخَۡفىَٰ عَلَى ٱَّلله
َمآءِ  ۡرِض َولَا فِي ٱلسه

َ
 ٣٨ ِمن َشۡيٖء فِي ٱلۡأ

39. Ang papuri ay ukol kay Allāh na nagkaloob para sa akin 

sa katandaan kina Ismael at Isaac. Tunay na ang Panginoon 

ko ay talagang Madinigin sa panalangin. 

هِذي وََهَب لِي عَلَى ٱلِۡكبَِر إِۡسَمَٰعِيَل   ِ ٱل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
عَآءِ  ْۚ إِنه َرب ِي لََسِميُع ٱلدُّ  ٣٩ َوِإۡسَحََٰق

40. Panginoon ko, gawin Mo ako na tagapagpanatili ng 

pagdarasal at ang [marami] kabilang sa mga supling ko, 

Panginoon Namin, at tanggapin Mo ang panalangin ko. 

ِيهتِيِۚ َربهَنا َوَتَقبهۡل   لَوَٰةِ َوِمن ُذر  ِ ٱۡجَعلۡنِي ُمقِيَم ٱلصه َرب 
 ٤٠ ُدعَآءِ 

41. Panginoon namin, magpatawad Ka sa akin, sa mga 

magulang ko, at sa mga mananampalataya sa araw na 

magaganap ang pagtutuos." 

َٰلَِديه َولِلُۡمۡؤمِنِيَن يَۡوَم َيُقوُم   َربهَنا ٱۡغفِۡر لِي َولَِو
 ٤١ ٱلۡحَِساُب 

42. Huwag ka ngang mag-akalang si Allāh ay nalilingat sa 

anumang ginagawa ng mga tagalabag sa katarungan. Nag-

aantala lamang Siya sa kanila para sa isang araw na 

mapatititig doon ang mga paningin. 

َٰلُِموَنْۚ إِنهَما   ا َيۡعَمُل ٱلظه َ َغَٰفِلًا َعمه َولَا َتحَۡسبَنه ٱَّلله
بَۡصَٰرُ 

َ
رُُهۡم لَِيۡوٖم تَۡشَخُص فِيهِ ٱلۡأ ِ  ٤٢ يَُؤخ 

43. Mga kumakaripas na mga nagtitingala ng mga ulo nila, 

hindi manunumbalik sa kanila ang sulyap nila habang ang 

mga puso nila ay hungkag. 

ُمۡهِطعِيَن ُمۡقنِِعى ُرُءوِسِهۡم لَا يَۡرتَدُّ إِلَۡيِهۡم َطۡرُفُهۡمۖۡ  
فۡـ َِدُتُهۡم َهَوآء  

َ
 ٤٣ َوأ

44. Magbabala ka sa mga tao ng isang araw na pupunta sa 

kanila ang pagdurusa kaya magsasabi ang mga lumabag sa 

katarungan: "Panginoon namin, mag-antala Ka sa amin 

hanggang sa isang taning na malapit, sasagot kami sa 

paanyaya Mo at susunod kami sa mga sugo Mo." 

[Sasabihin:] "Hindi ba nangyaring kayo ay sumumpa bago pa 

niyan na wala kayong anumang pagtigil? 

 
َ
هِذيَن  َوأ تِيِهُم ٱلَۡعَذاُب َفَيُقوُل ٱل

ۡ
اَس يَۡوَم يَأ نِذرِ ٱلنه

ِجۡب َدۡعَوتََك   َجٖل قَرِيٖب نُّ
َ
ۡرنَآ إِلَيَٰٓ أ ِ خ 

َ
َظلَُمواْ َربهَنآ أ

ِن َقۡبُل َما   قَۡسۡمُتم م 
َ
َولَۡم تَُكونُٓواْ أ

َ
ُۗ أ َونَتهبِِع ٱلرُُّسَل

ِن َزَوالٖ   ٤٤ لَُكم م 
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45. Tumira kayo sa mga tirahan ng mga lumabag sa 

katarungan sa mga sarili nila. Luminaw para sa inyo kung 

papaano ang ginawa Namin sa kanila. Naglahad Kami para 

sa inyo ng mga paghahalintulad." 

نُفَسُهۡم َوتَبَيهَن 
َ
هِذيَن َظلَُمٓواْ أ وََسَكنُتۡم فِي َمَسَِٰكِن ٱل

ۡمَثاَل  لَُكۡم َكۡيَف 
َ
 ٤٥ َفَعلَۡنا بِِهۡم َوَضَربَۡنا لَُكُم ٱلۡأ

46. Nanlansi nga sila ng panlalansi nila samantalang 

[nakatala] sa ganang kay Allāh ang panlalansi nila kahit pa 

nangyaring ang panlalansi nila ay upang maalis dahil dito ang 

mga bundok. 

 ْ ِ َمۡكرُُهۡم َوِإن َكاَن  َوَقۡد َمَكُروا  َمۡكرَُهۡم وَِعنَد ٱَّلله
 ٤٦ َمۡكرُُهۡم لِتَُزوَل ِمۡنُه ٱلِۡجَباُل 

47. Kaya huwag ka ngang mag-akalang si Allāh ay sisira sa 

pangako Niya sa mga sugo Niya. Tunay na si Allāh ay 

Makapangyarihan, May paghihiganti. 

َ َعزِيز   فَلَا  ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله َ ُمخۡلَِف وَۡعِدهِۦ رُُسلَُه َتحَۡسبَنه ٱَّلله
 ٤٧ ُذو ٱنتَِقامٖ 

48. Sa Araw na papalitan ang lupa ng ibang lupa at ang mga 

langit, at lalantad sila kay Allāh, ang Nag-iisa, ang Palalupig. 
ۡر 
َ
ۡرُض َغيَۡر ٱلۡأ

َ
ُل ٱلۡأ ِ  يَۡوَم ُتَبده َُٰتۖۡ َوبََرُزواْ َّلِله َمََٰو ِض َوٱلسه

ارِ  َِٰحِد ٱلَۡقهه  ٤٨ ٱلَۡو

49. Makakikita ka sa mga salarin sa Araw na iyon na mga 

pinaggagapos sa mga posas, 
ۡصَفادِ

َ
نِيَن فِي ٱلۡأ َقره  ٤٩ َوتََرى ٱلُۡمۡجرِِميَن يَۡوَمئِٖذ مُّ

50. na ang mga damit nila ay yari sa alkitran at bumabalot sa 

mga mukha nila ang apoy, 
ارُ  ِن قَِطَراٖن َوَتۡغَشيَٰ وُُجوَهُهُم ٱلنه  ٥٠ َسَرابِيلُُهم م 

51. upang gumanti si Allāh sa bawat kaluluwa sa nakamit 

nito. Tunay na si Allāh ay mabilis ang pagtutuos. 
ُ ُكله َنۡفٖس مه  َ َسِريُع  لَِيۡجزَِي ٱَّلله ا َكَسَبۡتْۚ إِنه ٱَّلله

 ٥١ ٱلۡحَِسابِ 

52. Ito ay isang pagpapaabot para sa mga tao at upang 

mapagbalaan sila sa pamamagitan nito, upang makaalam 

sila na Siya ay Diyos na nag-iisa lamang, at upang 

magsaalaala ang mga may isip. 

َٰغ  ل ِل نهَما ُهَو  َهََٰذا بََل
َ
نهاِس َولُِينَذُرواْ بِهِۦ َولَِيۡعلَُمٓواْ أ

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
َر أ كه  ٥٢ إَِلَٰه  َوَِٰحد  َولَِيذه
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. Lām. Rā'. Ang mga ito ay mga talata ng Aklat at isang 

Qur’ān na malinaw. 
بِينٖ   ١ الٓرِۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب َوُقۡرَءاٖن مُّ

2. Marahil nag-aasam ang mga tumangging sumampalataya 

na kung sana sila ay naging mga Muslim. 
هِذيَن َكَفُرواْ لَۡو َكانُواْ ُمۡسلِِمينَ  بََما يََودُّ ٱل  ٢ رُّ

3. Hayaan mo sila, kakain sila, magtamasa sila, at libangin 

sila ng [tagal ng] pag-asa saka makaaalam sila. 
ۖۡ فَ  َمُل

َ
ُكلُواْ َويََتَمتهُعواْ َويُلِۡهِهُم ٱلۡأ

ۡ
َسۡوَف  َذۡرُهۡم يَأ
 ٣ َيۡعلَُمونَ 

4. Hindi Kami nagpahamak ng anumang pamayanan 

malibang habang mayroon iyong isang pagtatakdang 

nalalaman. 

ۡعلُوم   ها َولََها كَِتاب  مه ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡريٍَة إِل
َ
 ٤ َوَمآ أ

5. Walang nakauuna na anumang kalipunan sa taning nito at 

hindi sila nakapag-aantala. 
َجلََها َوَما يَۡسَتـ ِۡخُرونَ 

َ
ٍة أ مه

ُ
ا تَۡسبُِق ِمۡن أ  ٥ مه

6. Nagsabi sila: "O siyang ibinaba sa kanya ang paalaala, 

tunay na ikaw ay talagang isang baliw. 
ِۡكُر إِنهَك   َِل َعلَۡيهِ ٱلذ  هِذي نُز  َها ٱل يُّ

َ
أ َوَقالُواْ َيَٰٓ

 َ  ٦ َمۡجُنون  ل

7. Bakit kasi hindi ka nagdadala sa amin ng mga anghel 

kung ikaw ay naging kabilang sa mga tapat?" 
َِٰدقِينَ  تِيَنا بِٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه

ۡ
هۡوَما تَأ  ٧ ل

8. Hindi Kami nagbababa ng mga anghel malibang kalakip 

ng katotohanan; at hindi sila, samakatuwid, naging mga 

ipinagpapaliban. 

ِ َوَما َكانُٓواْ إِٗذا   ها بِٱلۡحَق  ُِل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة إِل َما ُننَز 
نَظرِينَ   ٨ مُّ

9. Tunay na Kami ay nagpababa sa Paalaala at tunay na 

Kami rito ay talagang mag-iingat. 
ِۡكَر َوِإنها لَُهۥ لََحَٰفُِظونَ إِنها َنحُۡن  لَۡنا ٱلذ   ٩ نَزه

10. Talaga ngang nagsugo Kami bago mo pa sa mga 

kampihan ng mga sinauna. 
لِينَ  وه

َ
ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك فِي ِشَيِع ٱلۡأ

َ
 ١٠ َولََقۡد أ

11. Walang pumupunta sa kanila na isang sugo malibang 

sila noon sa kanya ay nangungutya. 
ها َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ  ِن رهُسوٍل إِل تِيِهم م 

ۡ
 ١١ َوَما يَأ

12. Gayon Kami nagpapasok nito sa mga puso ng mga 

salarin. 
 ١٢ َكَذَٰلَِك نَۡسلُُكُهۥ فِي قُلُوِب ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

13. Hindi sila sumasampalataya rito samantalang lumipas na 

ang kalakaran sa mga sinauna. 
لِينَ  وه

َ
 ١٣ لَا يُۡؤِمُنوَن بِهِۦ َوَقۡد َخلَۡت ُسنهُة ٱلۡأ
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14. Kahit pa nagbukas Kami sa kanila ng isang pinto mula 

sa langit saka nanatili sila roon na umaakyat, 
َمآِء َفَظلُّواْ فِيهِ  َولَۡو َفَتۡحَنا َعلَۡيِهم  َِن ٱلسه بَاٗبا م 

 ١٤ َيۡعرُُجونَ 

15. talaga sanang nagsabi sila: "Nilango lamang ang mga 

paningin namin, bagkus kami ay mga taong nagaway." 
بَۡصَُٰرنَا بَۡل َنحُۡن قَۡوم   

َ
َِرۡت أ لََقالُٓواْ إِنهَما ُسك 

ۡسُحوُرونَ   ١٥ مه

16. Talaga ngang naglagay Kami sa langit ng mga kumpulan 

[ng mga bituin] at naggayak sa mga ito para sa mga 

tagapagmasid. 

َِٰظرِينَ  ََٰها لِلنه َمآِء بُُروٗجا َوَزيهنه  ١٦ َولََقۡد َجَعلَۡنا فِي ٱلسه

17. Nag-ingat Kami sa mga iyon laban sa bawat demonyong 

kasumpa-sumpa, 
ِ َشۡيَطَٰٖن رهِجيمٍ 

 ١٧ وََحفِۡظَنََٰها ِمن ُكل 

18. maliban sa sinumang nakanakaw ng pagkadinig kaya 

may sumunod sa kanya na isang bulalakaw na malinaw. 
بِين   ۡتَبَعُهۥ ِشَهاب  مُّ

َ
ۡمَع فَأ ها َمِن ٱۡستََرَق ٱلسه  ١٨ إِل

19. Ang lupa, bumanat Kami nito, naglapat Kami rito ng mga 

matibay na bundok, at nagpatubo Kami rito ng bawat bagay 

na balanse. 

ۢنَبتَۡنا فِيَها 
َ
لَۡقۡيَنا فِيَها َرَوَِٰسَي َوأ

َ
ۡرَض َمَدۡدَنََٰها َوأ

َ
َوٱلۡأ

ۡوُزونٖ  ِ َشۡيٖء مه
 ١٩ ِمن ُكل 

20. Gumawa Kami para sa inyo rito ng mga kabuhayan at sa 

sinumang hindi kayo sa kanya mga tagapagtustos. 
هۡسُتۡم لَُهۥ   وََجَعلَۡنا لَُكۡم فِيَها َمَعَٰيَِش َوَمن ل

 ٢٠ بَِرَٰزِقِينَ 

21. Walang anumang bagay malibang nasa ganang Amin 

ang mga lagakan nito, at hindi Kami nagbababa nito 

malibang ayon sa sukat na nalalaman. 

ها   ۥٓ إِل ِلُُه ها ِعنَدنَا َخَزآئُِنُهۥ َوَما ُننَز  ِن َشۡيٍء إِل َوِإن م 
ۡعلُومٖ   ٢١ بَِقَدرٖ مه

22. Nagsugo Kami ng mga hangin bilang mga 

tagapagsemilya at nagpababa Kami mula sa langit ng tubig 

kaya nagpainom Kami sa inyo nito samantalang kayo para 

rito ay hindi mga tagapag-imbak. 

َمآِء َماٗٓء   نَزلَۡنا ِمَن ٱلسه
َ
َٰقَِح فَأ ََٰح لََو َِي ۡرَسلَۡنا ٱلر 

َ
َوأ

نُتۡم لَُهۥ بَِخَٰزِنِينَ 
َ
ۡسَقۡيَنَُٰكُموهُ َوَمآ أ

َ
 ٢٢ فَأ

23. Tunay na Kami, talagang Kami ay nagbibigay-buhay at 

nagbibigay-kamatayan at Kami ay ang Tagapagpamana. 
َٰرِثُونَ   ٢٣ َوِإنها لََنۡحُن نُۡحِىۦ َونُِميُت َوَنحُۡن ٱلَۡو

24. Talaga ngang nakaalam Kami sa mga nakapagpapauna 

kabilang sa inyo at talaga ngang nakaalam Kami sa mga 

nakapagpapaantala. 

ٱلُۡمۡسَتۡقِدِميَن ِمنُكۡم َولََقۡد َعلِۡمَنا َولََقۡد َعلِۡمَنا 
 ٢٤ ٱلُۡمۡسَتـ ِۡخرِينَ 

25. Tunay na ang Panginoon mo ay kakalap sa kanila. 

Tunay na Siya ay Marunong, Maalam. 
 ٢٥ َوِإنه َربهَك ُهَو َيحُۡشُرُهۡمْۚ إِنهُهۥ َحِكيٌم َعلِيم  
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26. Talaga ngang lumikha Kami sa tao mula sa 

kumakalansing na luwad mula sa burak na inanyuan. 
ِۡن َحمَإٖ   َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن ِمن َصلَۡصَٰٖل م 

ۡسُنونٖ   ٢٦ مه

27. Ang jinn ay nilikha Namin ito bago pa niyan mula sa 

apoy ng nakapapasong hangin. 
ُمومِ َوٱلۡجَآنه َخلَۡقَنَُٰه ِمن َقۡبُل مِ   ٢٧ ن نهارِ ٱلسه

28. [Banggitin] noong nagsabi ang Panginoon mo sa mga 

anghel: "Tunay na Ako ay lilikha ng isang mortal mula sa 

kumakalansing na luwad mula sa burak na inanyuan." 

ِن َصلۡ  َصَٰٖل  َوِإۡذ قَاَل َربَُّك لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن ِي َخَٰلُِقُۢ بََشٗرا م 
ۡسُنونٖ  ِۡن َحمَإٖ مه  ٢٨ م 

29. Kaya noong humubog Ako rito at umihip Ako rito mula sa 

espiritu Ko ay magsibagsak kayo sa kanya na mga 

nakapatirapa. 

وِحى َفَقُعواْ لَُهۥ   ۡيُتُهۥ َوَنَفۡخُت فِيهِ ِمن رُّ فَإَِذا َسوه
 ٢٩ َسَِٰجِدينَ 

30. Kaya nagpatirapa ang mga anghel sa kabuuan nila nang 

magkakasama, 
ۡجمَُعونَ 

َ
 ٣٠ فََسَجَد ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ُكلُُّهۡم أ

31. maliban si Satanas; tumanggi siya na maging kasama sa 

mga tagapagpatirapa. 
َِٰجِدينَ  ن يَُكوَن َمَع ٱلسه

َ
بَيَٰٓ أ

َ
هٓا إِبۡلِيَس أ  ٣١ إِل

32. Nagsabi Siya: "O Satanas, ano ang mayroon sa iyo na 

hindi ka maging kasama sa mga tagapagpatirapa." 
َِٰجِدينَ  ها تَُكوَن َمَع ٱلسه ل

َ
إِبۡلِيُس َما لََك أ  ٣٢ قَاَل َيَٰٓ

33. Nagsabi ito: "Hindi nangyaring ukol sa akin na 

magpatirapa sa isang mortal na nilikha Mo mula sa 

kumakalansing na luwad mula sa burak na inanyuan." 

ۡسُجَد لِبََشٍر َخلَۡقَتُهۥ ِمن َصلَۡصَٰٖل  
َ
ُكن ل ِأ

َ
قَاَل لَۡم أ

ۡسُنونٖ  ِۡن َحمَإٖ مه  ٣٣ م 

34. Nagsabi Siya: "Kaya lumabas ka mula riyan sapagkat 

tunay na ikaw ay pinagtabuyan, 
 ٣٤ ِمۡنَها فَإِنهَك رَِجيم   قَاَل فَٱۡخُرجۡ 

35. at tunay na sumaiyo ang sumpa hanggang sa Araw ng 

Paggagantimpala." 
ِينِ   ٣٥ َوِإنه َعلَۡيَك ٱللهۡعَنَة إِلَيَٰ يَوِۡم ٱلد 

36. Nagsabi ito: "Panginoon ko, kaya magpaliban Ka sa akin 

hanggang sa Araw na bubuhayin sila." 
نِظۡرنِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ 

َ
ِ فَأ  ٣٦ قَاَل َرب 

37. Nagsabi Siya: "Kaya tunay na ikaw ay kabilang sa mga 

ipinagpapaliban 
 ٣٧ قَاَل فَإِنهَك ِمَن ٱلُۡمنَظرِينَ 

38. hanggang sa araw ng panahong nalalaman."  ِ٣٨ إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلَۡوقِۡت ٱلَۡمۡعلُوم 

39. Nagsabi ito: "Panginoon ko, dahil naglisya Ka sa akin, 

talagang mang-aakit nga ako sa kanila sa lupa at talagang 

maglilisya nga ako sa kanila nang magkakasama, 

ۡرِض  
َ
َزي ِنَنه لَُهۡم فِي ٱلۡأ

ُ
ۡغَوۡيَتنِي لَأ

َ
ِ بَِمآ أ قَاَل َرب 

ۡغوِيَنهُهمۡ 
ُ
ۡجمَعِينَ َولَأ

َ
 ٣٩  أ
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40. maliban sa mga lingkod Mo kabilang sa kanila ang mga 

itinangi." 
ها ِعَباَدَك ِمۡنُهُم ٱلُۡمۡخلَِصينَ   ٤٠ إِل

41. Nagsabi Siya: "Ito ay isang landasin sa Akin na tuwid.  ٌ٤١ قَاَل َهََٰذا ِصَرٌَٰط عَلَىه ُمۡسَتقِيم 

42. Tunay na ang mga lingkod Ko ay walang ukol sa iyo na 

kapamahalaanan sa kanila, maliban sa sinumang sumunod 

sa iyo kabilang sa mga nalilisya. 

ها َمِن ٱتهَبَعَك   إِنه ِعَبادِي لَيَۡس لََك َعلَۡيِهۡم ُسلَۡطٌَٰن إِل
 ٤٢ ِمَن ٱلَۡغاوِينَ 

43. Tunay na ang Impiyerno ay talagang ang tipanan nila 

nang magkakasama. 
ۡجمَعِينَ 

َ
 ٤٣ َوِإنه َجَهنهَم لََموِۡعُدُهۡم أ

44. Mayroon itong pitong pinto; para sa bawat pinto, mula sa 

kanila ay may isang bahaging itinalaga." 
ۡقُسومٌ  ِۡنُهۡم ُجۡزء  مه ِ بَاٖب م 

َٰٖب ل ِكُل  بَۡو
َ
 ٤٤ لََها َسۡبَعُة أ

45. Tunay na ang mga tagapangilag magkasala ay nasa 

mga hardin at mga bukal. 
َٰٖت وَُعُيونٍ   ٤٥ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َجنه

46. [Sasabihin:] "Pumasok kayo sa mga ito nang may 

kapayapaan habang mga natitiwasay." 
 ٤٦ َءاِمنِينَ ٱۡدُخلُوَها بَِسَلٍَٰم 

47. Magtatanggal Kami ng anumang nasa mga dibdib nila 

na hinanakit bilang magkakapatid habang nasa mga kama 

na mga nagkakaharapan. 

َٰنًا عَلَىَٰ ُسُررٖ   ٍ إِۡخَو
ِۡن ِغل  َونَزَۡعَنا َما فِي ُصُدورِهِم م 

َتَقَٰبِلِينَ   ٤٧ مُّ

48. Walang sasaling sa kanila roon na isang pagkapagal at 

hindi sila mula roon mga palalabasin. 
ِۡنَها بُِمۡخرَِجينَ  ُهۡم فِيَها نََصب  َوَما ُهم م   ٤٨ لَا َيَمسُّ

49. Magbalita ka sa mga lingkod Ko na Ako ay ang 

Mapagpatawad, ang Maawain, 
 
َ
ن ِٓي أ

َ
 ٤٩ نَا ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ ۞َنب ِۡئ ِعَبادِٓي أ

50. at na ang pagdurusang dulot Ko ay ang pagdurusang 

masakit. 
لِيمُ 

َ
نه َعَذابِي ُهَو ٱلَۡعَذاُب ٱلۡأ

َ
 ٥٠ َوأ

51. Magbalita ka sa kanila tungkol sa mga panauhin ni 

Abraham. 
 ٥١ َونَب ِۡئُهۡم َعن َضۡيِف إِبَۡرَٰهِيمَ 

52. Noong pumasok sila sa kanya at nagsabi sila: 

"Kapayapaan" ay nagsabi siya: "Tunay na kami sa inyo ay 

mga nasisindak." 

إِۡذ َدَخلُواْ َعلَۡيهِ َفَقالُواْ َسَلَٰٗما قَاَل إِنها ِمنُكۡم  
 ٥٢ وَِجلُونَ 

53. Nagsabi sila: "Huwag kang mabagabag; tunay na kami 

ay magbabalita ng nakagagalak sa iyo hinggil sa isang 

batang lalaking maalam." 

ُرَك بُِغَلٍَٰم َعلِيمٖ  ِ  ٥٣ قَالُواْ لَا تَوَۡجۡل إِنها نُبَش 
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54. Nagsabi siya: "Nagbalita ba kayo ng nakagagalak sa 

akin sa kabila na sumaling sa akin ang kagulangan? Kaya 

hinggil sa ano nagbabalita kayo ng nakagagalak sa akin?" 

نَِي ٱلِۡكبَُر فَبَِم   سه ن مه
َ
ۡرُتُمونِي عَلَىَٰٓ أ بَشه

َ
قَاَل أ

ُرونَ  ِ  ٥٤ تُبَش 

55. Nagsabi sila: "Nagbalita kami ng nakagagalak sa iyo 

hinggil sa katotohanan kaya huwag kang maging kabilang 

sa mga nalalagutan ng pag-asa." 

َِن ٱلَۡقَٰنِِطينَ  ِ فَلَا تَُكن م  ۡرَنََٰك بِٱلۡحَق   ٥٥ قَالُواْ بَشه

56. Nagsabi siya: "Sino ang nalalagutan ng pag-asa sa awa 

ng Panginoon niya maliban sa mga ligaw?" 
ُّونَ  آل ها ٱلضه ۦٓ إِل ۡحمَةِ َرب ِهِ  ٥٦ قَاَل َوَمن َيۡقَنُط ِمن ره

57. Nagsabi siya: "Kaya ano ang pakay ninyo, O mga 

isinugo?" 
َها ٱلُۡمۡرَسلُونَ  يُّ

َ
 ٥٧ قَاَل َفَما َخۡطُبُكۡم أ

58. Nagsabi sila: "Tunay na kami ay isinugo sa mga taong 

salarin, 
جۡرِِمينَ  ۡرِسلَۡنآ إِلَيَٰ قَۡوٖم مُّ

ُ
 ٥٨ قَالُٓواْ إِنهآ أ

59. maliban sa mag-anak ni Lot; tunay na kami ay mga 

magliligtas sa kanila nang magkakasama, 
ۡجمَعِينَ 

َ
وُهۡم أ هٓا َءاَل لُوٍط إِنها لَُمَنجُّ  ٥٩ إِل

60. maliban sa maybahay niya [sapagkat nagsabi si Allāh:] 

Nagtakda Kami na tunay na ito ay talagang kabilang sa mga 

magpapaiwan." 

ۡرنَآ إِنهَها لَِمَن ٱلَۡغَٰبِِرينَ  تَُهۥ قَده
َ
ها ٱۡمَرأ  ٦٠ إِل

61. Kaya noong dumating sa mag-anak ni Lot ang mga 

isinugo, 
ا َجآَء َءاَل لُوٍط ٱلُۡمۡرَسلُونَ   ٦١ فَلَمه

62. nagsabi siya: "Tunay na kayo ay mga taong di-kilala."  َنَكُرون  ٦٢ قَاَل إِنهُكۡم قَوۡم  مُّ

63. Nagsabi sila: "Bagkus naghatid kami sa iyo ng bagay na 

sila noon hinggil dito ay nag-aalangan. 
 ٦٣ قَالُواْ بَۡل ِجۡئَنََٰك بَِما َكانُواْ فِيهِ َيۡمتَُرونَ 

64. Nagdala kami sa iyo ng katotohanan at tunay na kami ay 

talagang mga tapat. 
ِ َوِإنها لََصَِٰدقُونَ  َتۡيَنََٰك بِٱلۡحَق 

َ
 ٦٤ َوأ

65. Kaya lumisan ka kasama ng mag-anak mo sa isang 

bahagi ng gabi. Sumunod ka sa mga likuran nila at walang 

lilingon kabilang sa inyo na isa man. Tumuloy kayo sa kung 

saan kayo uutusan." 

ۡدَبَٰرَُهۡم َولَا  
َ
هۡيِل َوٱتهبِۡع أ َِن ٱل ۡهلَِك بِقِۡطٖع م 

َ
ۡسِر بِأ

َ
فَأ

َحد  َوٱۡمُضواْ َحۡيُث تُۡؤَمُرونَ 
َ
 ٦٥ يَلَۡتفِۡت ِمنُكۡم أ

66. Nagsiwalat Kami sa kanya ng bagay na iyon: na ang 

pinag-ugatan ng mga ito ay puputulin kapag inumaga. 
ُؤلَآِء َمۡقُطوع    نه َدابَِر َهَٰٓ

َ
ۡمَر أ

َ
َٰلَِك ٱلۡأ َوَقَضۡيَنآ إِلَۡيهِ َذ

ۡصبِِحينَ   ٦٦ مُّ

67. Dumating ang mga naninirahan sa lungsod na 

nagagalak. 
ۡهُل ٱلَۡمِديَنةِ يَۡسَتبِۡشُرونَ 

َ
 ٦٧ وََجآَء أ
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68. Nagsabi siya: "Ang mga ito ay mga panauhin ko kaya 

huwag kayong mag-iskandalo sa akin. 
ُؤلَآِء َضۡيِفى فَلَا َتۡفَضُحونِ   ٦٨ قَاَل إِنه َهَٰٓ

69. Mangilag kayong magkasala kay Allāh at huwag ninyo 

akong dustain." 
َ َولَا ُتخُۡزونِ   ٦٩ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

70. Nagsabi sila: "Hindi ba sumaway kami sa iyo laban sa 

mga nilalang?" 
َولَۡم َنۡنَهَك َعِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

َ
 ٧٠ قَالُٓواْ أ

71. Nagsabi siya: "Ang mga ito ay mga babaing anak ko, 

kung nangyaring kayo ay mga magsasagawa [ng kasal]." 
َٰعِلِينَ  ُؤلَآِء َبَناتِٓي إِن ُكنُتۡم َف  ٧١ قَاَل َهَٰٓ

72. Sumpa man sa buhay mo, tunay na sila ay talagang 

nasa kalanguan nila habang nag-aapuhap sila. 
 ٧٢ لََعۡمُرَك إِنهُهۡم لَِفى َسۡكَرتِِهۡم َيۡعَمُهونَ 

73. Kaya dumaklot sa kanila ang sigaw nang sumisikat [sa 

kanila ang araw]. 
ۡيحَ  َخَذۡتُهُم ٱلصه

َ
 ٧٣ ُة ُمۡشرِقِينَ فَأ

74. Kaya gumawa Kami sa itaas nito na naging ibaba nito. 

Nagpaulan Kami sa kanila ng mga batong yari sa nanigas 

na luwad. 

ِن   ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهۡم ِحَجاَرٗة م 
َ
َٰلَِيَها َسافِلََها َوأ فََجَعلَۡنا َع

يلٍ  ِ  ٧٤ ِسج 

75. Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para sa 

mga tagapaghinuha. 
ِمينَ  ِ َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِلُۡمَتوَس   ٧٥ إِنه فِي َذ

76. Tunay na ito ay talagang nasa isang landas na 

nananatili. 
قِيمٍ   ٧٦ َوِإنهَها لَبَِسبِيٖل مُّ

77. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda para sa mga 

mananampalataya. 
َٰلَِك ٓأَليَٗة ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ   ٧٧ إِنه فِي َذ

78. Tunay na noon ang mga naninirahan sa kasukalan ay 

talagang mga tagalabag sa katarungan. 
يَۡكةِ لََظَٰلِِمينَ 

َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡأ

َ
 ٧٨ َوِإن َكاَن أ

79. Kaya naghiganti Kami sa kanila. Tunay na ang dalawang 

[lungsod na] ito ay talagang nasa isang daanang malinaw. 
بِينٖ   ٧٩ فَٱنَتَقۡمَنا ِمۡنُهۡم َوِإنهُهَما لَبِإَِماٖم مُّ

80. Talaga ngang nagpasinungaling ang mga mamamayan 

ng Batuhan sa mga isinugo. 
ۡصَحَُٰب ٱلۡحِۡجرِ ٱلُۡمۡرَسلِي 

َ
َب أ  ٨٠ نَ َولََقۡد َكذه

81. Nagbigay Kami sa kanila ng mga tanda Namin ngunit 

sila noon sa mga ito ay mga tagaayaw. 
 ٨١ َوَءاَتۡيَنَُٰهۡم َءاَيَٰتَِنا فَكَانُواْ َعۡنَها ُمۡعرِِضينَ 

82. Sila noon ay lumililok mula sa mga bundok ng mga 

bahay bilang mga matiwasay. 
 ٨٢ وََكانُواْ َيۡنِحُتوَن ِمَن ٱلِۡجَباِل ُبُيوتًا َءاِمنِينَ 

83. Ngunit dumaklot sa kanila ang sigaw nang inumaga.  َۡيَحُة ُمۡصبِِحين َخَذۡتُهُم ٱلصه
َ
 ٨٣ فَأ
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84. Kaya walang naidulot para sa kanila ang anumang 

dating nakakamit nila. 
ۡغَنيَٰ َعۡنهُ 

َ
ا َكانُواْ يَۡكِسُبونَ َفَمآ أ  ٨٤ م مه

85. Hindi Kami lumikha ng mga langit at lupa at anumang 

nasa pagitan ng mga ito malibang ayon sa katotohanan. 

Tunay na ang Huling Sandali ay talagang darating kaya 

magpalampas ka nang pagpapalampas na marilag. 

ِۗ  َوَما َخلَۡقنَ  ِ ها بِٱلۡحَق  ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَمآ إِل
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ا ٱلسه

ۡفَح ٱلۡجَِميَل  ۖۡ فَٱۡصَفِح ٱلصه اَعَة ٓأَلتَِية   ٨٥ َوِإنه ٱلسه

86. Tunay na ang Panginoon mo ay ang Palalikha, ang 

Maalam. 
َُٰق ٱلَۡعلِيمُ   ٨٦ إِنه َربهَك ُهَو ٱلۡخَله

87. Talaga ngang nagbigay Kami sa iyo ng pito mula mga 

inuulit-ulit at Dakilang Qur’ān. 
َِن ٱلَۡمَثانِي َوٱلُۡقۡرَءاَن   َولََقۡد َءاَتۡيَنََٰك َسۡبٗعا م 

 ٨٧ ٱلَۡعِظيمَ 

88. Huwag ka ngang magpatagal ng mga mata mo sa 

anumang ipinatamasa Namin na mga uri mula sa kanila, 

huwag kang malungkot sa kanila, at magbaba ka ng loob mo 

para sa mga mananampalataya. 

ِۡنُهۡم َولَا   ۡزَوَٰٗجا م 
َ
ۦٓ أ نه َعۡينَۡيَك إِلَيَٰ َما َمتهۡعَنا بِهِ لَا َتُمده

 ٨٨ َتحَۡزۡن َعلَۡيِهۡم َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك لِلُۡمۡؤِمنِينَ 

89. Sabihin mo: "Tunay na ako mismo ay ang 

mapagbabalang malinaw," 
ِذيُر ٱلُۡمبِينُ  نَا ٱلنه

َ
 ٨٩ َوقُۡل إِن ِٓي أ

90. gaya ng nagpababa Kami sa mga nagkahati-hati,  َنَزلَۡنا عَلَى ٱلُۡمۡقتَِسِمين
َ
 ٩٠ َكَمآ أ

91. na mga gumawa sa Qur’ān bilang mga baha-bahagi.   هِذيَن  ٩١ َجَعلُواْ ٱلُۡقۡرَءاَن ِعِضينَ ٱل

92. Kaya sumpa man sa Panginoon mo, talaga ngang 

magtatanong Kami sa kanila nang magkakasama 
ۡجمَعِينَ 

َ
 ٩٢ فََوَرب َِك لَنَۡسـ َلَنهُهۡم أ

93. tungkol sa anumang dati nilang ginagawa.  ْا َكانُوا  ٩٣ َيۡعَملُونَ َعمه

94. Kaya maglantad ka sa ipinag-uutos sa iyo at umayaw ka 

sa mga tagapagtambal. 
ۡعرِۡض َعِن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

َ
 ٩٤ فَٱۡصَدۡع بَِما تُۡؤَمُر َوأ

95. Tunay na Kami ay nakasapat sa iyo sa mga 

tagapangutya 
 ٩٥ إِنها َكَفۡيَنََٰك ٱلُۡمۡسَتۡهزِِءينَ 

96. na gumagawa kasama kay Allāh ng isang diyos na iba 

pa, ngunit malalaman nila. 
ْۚ فََسۡوَف   ًَٰها َءاَخَر ِ إَِل هِذيَن َيجَۡعلُوَن َمَع ٱَّلله ٱل

 ٩٦ َيۡعلَُمونَ 

97. Talaga ngang nakaaalam Kami na ikaw ay 

napaninikipan ng dibdib mo dahil sa sinasabi nila. 
نهَك يَِضيُق َصۡدُرَك بَِما َيُقولُونَ وَ 

َ
 ٩٧ لََقۡد َنۡعلَُم أ
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98. Kaya magluwalhati ka kasabay ng papuri sa Panginoon 

mo at maging kabilang ka sa mga tagapagpatirapa. 
َِٰجِدينَ  َِن ٱلسه  ٩٨ فََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك َوُكن م 

99. Sambahin mo ang Panginoon mo hanggang sa pumunta 

sa iyo ang tiyak [na kamatayan]. 
تَِيَك ٱلَۡيقِينُ 

ۡ
 ٩٩ َوٱۡعُبۡد َربهَك َحتهيَٰ يَأ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Darating ang pasya ni Allāh kaya huwag kayong 

magmadali nito. Kaluwalhatian sa Kanya at pagkataas-taas 

Siya kaysa sa anumang itinatambal nila. 

ِ فَلَا تَۡسَتۡعِجلُوُهْۚ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ  ۡمُر ٱَّلله
َ
تَيَٰٓ أ

َ
ا   أ َعمه

 ١ يُۡشِرُكونَ 

2. Nagbababa Siya ng mga anghel, kalakip ng espiritu mula 

sa utos Niya, sa sinumang niloloob Niya kabilang sa mga 

lingkod Niya, [na nagsasabi:] "Magbabala kayo na walang 

Diyos kundi Ako, kaya mangilag kayang magkasala sa Akin." 

ۡمرِهِۦ عَلَىَٰ َمن يََشآُء ِمۡن  ُينَز ِ 
َ
وِح ِمۡن أ ُل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة بِٱلرُّ

نَا۠ فَٱتهُقونِ 
َ
هٓا أ ََٰه إِل نهُهۥ لَٓا إَِل

َ
نِذُرٓواْ أ

َ
ۡن أ

َ
ۦٓ أ ِ  ٢ ِعَبادِه

3. Lumikha Siya ng mga langit at lupa sa katotohanan. 

Pagkataas-taas Siya kaysa sa anumang itinatambal nila. 
ا   ِۚ تََعَٰلَىَٰ َعمه ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َخلََق ٱلسه

 ٣ يُۡشِرُكونَ 

4. Lumikha Siya ng tao mula sa isang patak ng punlay, saka 

biglang iyon ay isang kaalitang malinaw. 
بِين    ٤ َخلََق ٱلۡإِنَسََٰن ِمن نُّۡطَفةٖ فَإَِذا ُهَو َخِصيم  مُّ

5. Ang mga hayupan, nilikha Niya ang mga ito para sa inyo; 

sa mga ito ay may init at mga pakinabang, at mula sa mga ito 

ay kumakain kayo. 

نَۡعََٰم َخلََقَهاۖۡ لَُكۡم فِيَها دِۡفء  َوَمَنَٰفُِع َوِمۡنَها  
َ
َوٱلۡأ

ُكلُونَ 
ۡ
 ٥ تَأ

6. Ukol sa inyo sa mga ito ay karilagan kapag nagpapahinga 

kayo at nagpapastol kayo. 
 ٦ َولَُكۡم فِيَها َجمَاٌل ِحيَن تُرِيُحوَن وَِحيَن تَۡسَرُحونَ 

7. Nagdadala ang mga ito ng mga pasanin ninyo tungo sa 

isang bayang hindi kayo aabot doon malibang may hirap ng 

mga sarili. Tunay na ang Panginoon ninyo ay talagang 

Mahabagin, Maawain. 

ها   هۡم تَُكونُواْ َبَٰلِغِيهِ إِل ۡثَقالَُكۡم إِلَيَٰ بَلَٖد ل
َ
َوَتحِۡمُل أ

نُفِسِۚ إِنه َربهُكۡم لََرُءوف  رهِحيم  
َ
ِ ٱلۡأ  ٧ بِِشق 

8. Ang mga kabayo, ang mga mola, at ang mga asno ay 

upang sakyan ninyo ang mga ito at bilang gayak. Lumilikha 

Siya ng mga hindi ninyo nalalaman. 

ْۚ َويَۡخلُُق َما   َوٱلۡخَۡيَل َوٱلۡبَِغاَل َوٱلۡحَِميَر لِتَۡرَكبُوَها َوزِيَنٗة
 ٨ لَا َتۡعلَُمونَ 

9. Nasa kay Allāh ang pagpapalinaw ng landas, at kabilang 

sa mga [daang] ito ay nakatabingi. Kung sakaling niloob Niya, 

talaga sanang nagpatnubay Siya sa inyo nang 

magkakasama. 

ْۚ َولَۡو َشآَء   بِيِل َوِمۡنَها َجآئِر  ِ قَۡصُد ٱلسه وَعَلَى ٱَّلله
ۡجمَعِينَ 

َ
َُٰكۡم أ  ٩ لََهَدى

10. Siya ay ang nagpababa mula sa langit ng tubig, na para 

sa inyo mula rito ay may inumin at mula rito ay may mga 

punong-kahoy na doon kayo nagpapastol. 

ِۡنُه َشَراب    ۖۡ لهُكم م  َمآِء َماٗٓء نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

 ١٠ َوِمۡنُه َشَجر  فِيهِ تُِسيُمونَ 
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11. Nagpapatubo Siya para sa inyo sa pamamagitan nito ng 

mga pananim, mga oliba, mga datiles, mga ubas, at kabilang 

sa lahat ng mga bunga. Tunay na sa gayon ay talagang may 

tanda para sa mga taong nag-iisip-isip. 

ۡعَنََٰب  
َ
ِخيَل َوٱلۡأ ۡيُتوَن َوٱلنه ۡرَع َوٱلزه يُۢنبُِت لَُكم بِهِ ٱلزه

َمَرَِٰتِۚ إِ  ِ ٱلثه
َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم  َوِمن ُكل  نه فِي َذ

ُرونَ   ١١ َيَتَفكه

12. Pinagsilbi Niya para sa inyo ang gabi at ang maghapon, 

at ang araw at ang buwan. Ang mga bituin ay mga 

pinagsisilbi ayon sa utos Niya. Tunay na sa gayon ay 

talagang may mga tanda para sa mga taong nakapag-

uunawa. 

  ۡۖ ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َهاَر َوٱلشه هۡيَل َوٱلنه َر لَُكُم ٱل وََسخه
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم   ۦْٓۚ إِنه فِي َذ ِ ۡمرِه

َ
َرَُٰتُۢ بِأ ُجوُم ُمَسخه َوٱلنُّ

 ١٢ َيۡعقِلُونَ 

13. [Pinagsilbi Niya] ang nilalang Niya para sa inyo sa lupa 

na nagkakaiba-iba ang mga kulay nito. Tunay na sa gayon ay 

talagang may tanda para sa mga taong nagsasaalaala. 

َٰلَِك   ۥْٓۚ إِنه فِي َذ َٰنُُه لَۡو
َ
ۡرِض ُمخَۡتلًِفا أ

َ
 لَُكۡم فِي ٱلۡأ

َ
َوَما َذَرأ

ُرونَ  كه  ١٣ ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم يَذه

14. Siya ay ang nagpasilbi ng dagat upang kumain kayo mula 

rito ng sariwang laman at humango kayo mula rito ng hiyas 

na isinusuot ninyo. Nakikita mo ang mga daong habang mga 

bumubungkal dito, upang maghangad kayo mula sa 

kabutihang-loob Niya; at nang sa gayon kayo ay 

magpapasalamat. 

ا  وَُهَو ٱ ُكلُواْ ِمۡنُه لَحۡٗما َطرِي ٗ
ۡ
َر ٱلَۡبۡحَر لَِتأ هِذي َسخه ل

َوتَۡسَتۡخرُِجواْ ِمۡنُه ِحلَۡيٗة تَلۡبَُسوَنَهاۖۡ َوتََرى ٱلُۡفلَۡك  
َمَواِخَر فِيهِ َولَِتبَۡتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولََعلهُكۡم  

 ١٤ تَۡشُكُرونَ 

15. Naglapat Siya sa lupa ng mga matatag na bundok nang 

hindi gumalaw-galaw ang mga ito sa inyo, mga ilog, mga 

landas nang sa gayon kayo ay mapapatnubayan, 

نَۡهَٰٗرا  
َ
ن تَِميَد بُِكۡم َوأ

َ
ۡرِض َرَوَِٰسَي أ

َ
لَۡقىَٰ فِي ٱلۡأ

َ
َوأ

 ١٥ وَُسُبلٗا لهَعلهُكۡم َتۡهَتُدونَ 

16. at mga palatandaan. Sa pamamagitan ng bituin, sila ay 

napapatnubayan. 
ۡجِم ُهۡم َيۡهَتُدونَ   ١٦ وََعَلََٰمَٰٖتِۚ َوبِٱلنه

17. Kaya ba ang sinumang lumilikha ay gaya ng sinumang 

hindi lumilikha? Kaya ba hindi kayo nagsasaalaala? 
ُرونَ  فَلَا تََذكه

َ
ْۚ أ ها َيخۡلُُق َفَمن َيخۡلُُق َكَمن ل

َ
 ١٧ أ

18. Kung magbibilang kayo ng biyaya ni Allāh ay hindi kayo 

makapag-iisa-isa nito. Tunay na si Allāh ay talagang 

Mapagpatawad, Maawain. 

َ لََغُفور    ُۗ إِنه ٱَّلله ِ لَا ُتحُۡصوَهآ واْ نِۡعَمَة ٱَّلله َوِإن َتُعدُّ
 ١٨ رهِحيم  

19. Si Allāh ay nakaaalam sa anumang inililihim ninyo at 

anumang inihahayag ninyo. 
وَن َوَما ُتۡعلُِنونَ  ُ َيۡعلَُم َما تُِسرُّ  ١٩ َوٱَّلله

20. Ang mga dinadalanginan nila bukod pa kay Allāh ay hindi 

lumilikha ng anuman samantalang ang mga ito ay nililikha. 
هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ا وَُهۡم  َوٱل ِ لَا َيخۡلُُقوَن َشۡيـ ٗ ٱَّلله

 ٢٠ ُيخۡلَُقونَ 
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21. Mga patay hindi mga buhay at hindi nakararamdam ang 

mga ito kung kailan bubuhayin ang mga ito. 
يهاَن ُيۡبَعُثونَ 

َ
ۡحَيآٖءِۖ َوَما يَۡشُعُروَن أ

َ
ٌَٰت َغيُۡر أ ۡمَو

َ
 ٢١ أ

22. Ang Diyos ninyo ay Diyos na nag-iisa. Ang mga hindi 

sumasampalataya sa Kabilang-buhay, ang mga puso nila ay 

mga nagkakaila habang sila ay mga nagmamalaki. 

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ   ْۚ فَٱل إَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد 
ۡسَتۡكبُِرونَ  نِكَرة  وَُهم مُّ  ٢٢ قُلُوبُُهم مُّ

23. Walang pasubali na si Allāh ay nakaaalam sa anumang 

inililihim nila at anumang inihahayag nila. Tunay na Siya ay 

hindi umiibig sa mga nagmamalaki. 

وَن َوَما ُيۡعلُِنوَنْۚ إِنهُهۥ لَا   َ َيۡعلَُم َما يُِسرُّ نه ٱَّلله
َ
لَا َجَرَم أ

 ٢٣ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡسَتۡكبِِرينَ 

24. Kapag sinabi sa kanila: "Ano ang pinababa ng Panginoon 

ninyo?" ay magsasabi sila: "Mga alamat ng mga sinauna," 
َسَِٰطيُر  

َ
نَزَل َربُُّكۡم قَالُٓواْ أ

َ
اَذآ أ َوِإَذا قِيَل لَُهم مه

لِينَ  وه
َ
 ٢٤ ٱلۡأ

25. upang magbuhat sila ng mga pasanin nila nang buo sa 

Araw ng Pagbangon at ng bahagi ng mga pasanin ng mga 

pinaliligaw nila nang walang kaalaman. Pansinin, kay sagwa 

ang pinapasan nila! 

ۡوَزارِ  
َ
ۡوَزارَُهۡم َكاِملَٗة يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َوِمۡن أ

َ
لَِيۡحِملُٓواْ أ

هِذيَن يُِضلُّوَنُهم بَِغيِۡر  لَا َسآَء َما يَزُِرونَ ٱل
َ
 ٢٥ ِعلٍۡمِۗ أ

26. Nagpakana nga ang mga nauna sa kanila kaya pumunta 

si Allāh sa gusali nila mula sa mga pundasyon kaya 

bumagsak sa kanila ang bubong mula sa ibabaw nila at 

pumunta sa kanila ang pagdurusa mula sa kung saan hindi 

nila nararamdaman. 

َِن   ُ ُبۡنَيََٰنُهم م  تَي ٱَّلله
َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم فَأ قَۡد َمَكَر ٱل

َُٰهُم   تَى
َ
ۡقُف ِمن فَۡوقِِهۡم َوأ ٱلَۡقَواِعِد فََخره َعلَۡيِهُم ٱلسه

 ٢٦ ٱلَۡعَذاُب ِمۡن َحۡيُث لَا يَۡشُعُرونَ 

27. Pagkatapos sa Araw ng Pagbangon ay magpapahiya 

Siya sa kanila at magsasabi Siya: "Nasaan na ang mga 

katambal sa Akin na kayo dati ay nakikipaghidwaan dahil sa 

kanila?" Magsasabi ang mga binigyan ng kaalaman: "Tunay 

na ang kahihiyan sa Araw na ito at ang kasagwaan ay ukol 

sa mga tagatangging sumampalataya, 

هِذيَن   ۡيَن ُشَرَكآِءَي ٱل
َ
زِيِهۡم َويَُقوُل أ

ُثمه يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ ُيخۡ
وتُواْ ٱلۡعِلَۡم إِنه  

ُ
هِذيَن أ وَن فِيِهۡمْۚ قَاَل ٱل قُّ ُكنُتۡم تَُشَٰٓ

َٰفِرِينَ  وَٓء عَلَى ٱلَۡك  ٢٧ ٱلۡخِۡزَي ٱلَۡيۡوَم َوٱلسُّ

28. na mga nagpapapanaw sa kanila ang mga anghel 

habang mga tagalabag sa katarungan sa mga sarili nila." 

Kaya mag-uukol sila ng pagsuko, [na nagsasabi]: "Hindi kami 

dati gumagawa ng anumang kasagwaan." Bagkus tunay na 

si Allāh ay Maalam sa anumang dati ninyong ginagawa. 

َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓ  هِذيَن َتَتَوفهى لَۡقُواْ  ٱل
َ
نُفِسِهۡمۖۡ فَأ

َ
ئَِكُة َظالِِمٓي أ

ُۢ بَِما   َ َعلِيُم ْۚ إِنه ٱَّلله ِِۭۚ بَلَىَٰٓ لََم َما ُكنها َنۡعَمُل ِمن ُسوٓء ٱلسه
 ٢٨ ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

29. Kaya magsipasok kayo sa mga pinto ng Impiyerno bilang 

mga mananatili roon. Saka talagang kay saklap ang tuluyan 

ng mga nagpapakamalaki! 

ََٰب َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَهاۖۡ فَلَبِۡئَس َمۡثَوى   بَۡو
َ
فَٱۡدُخلُٓواْ أ

 ٢٩ ٱلُۡمَتَكب ِِرينَ 
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30. Sasabihin sa mga nangilag magkasala: "Ano ang 

pinababa ng Panginoon ninyo?" Magsasabi sila: "Kabutihan." 

Ukol sa mga gumawa ng maganda sa Mundong ito ay isang 

maganda. Talagang ang tahanan sa Kabilang-buhay at higit 

na mabuti. Talagang kay inam ang tahanan ng mga 

tagapangilag magkasala: 

نَزَل َربُُّكۡمْۚ قَالُواْ َخيٗۡراُۗ  
َ
َقۡواْ َماَذآ أ هِذيَن ٱته ۞َوقِيَل لِل

ۡحسَ 
َ
هِذيَن أ ْۚ َولََداُر ٱٓأۡلِخَرةِ  ل ِل ۡنَيا َحَسَنة  ُنواْ فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ

 ٣٠ َخيۡر ْۚ َولَنِۡعَم َداُر ٱلُۡمتهقِينَ 

31. mga Hardin ng Eden na papasukin nila, na dumadaloy 

mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog. Ukol sa kanila roon 

ang anumang loloobin nila. Gayon gaganti si Allāh sa mga 

tagapangilag magkasala, 

ۖۡ لَُهۡم   نَۡهَُٰر
َ
َُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَنَها َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ َجنه
ُ ٱلُۡمتهقِينَ   ٣١ فِيَها َما يََشآُءوَنْۚ َكَذَٰلَِك َيجۡزِي ٱَّلله

32. na mga nagpapapanaw sa kanila ang mga anghel 

habang mga kaaya-aya, na nagsasabi: "Kapayapaan ay 

sumainyo. Magsipasok kayo sa Paraiso dahil sa dati ninyong 

ginagawa." 

َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َطي ِبِيَن َيُقولُوَن َسَلٌَٰم   هِذيَن َتَتَوفهى ٱل
 ٣٢ َعلَۡيُكُم ٱۡدُخلُواْ ٱلۡجَنهَة بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

33. Naghihintay kaya sila maliban pa na pumunta sa kanila 

ang mga anghel o pumunta sa kanila ang utos ng Panginoon 

mo? Gayon gumawa ang mga nauna pa sa kanila. Hindi 

lumabag sa kanila si Allāh sa katarungan subalit sila dati sa 

mga sarili nila ay lumalabag sa katarungan. 

ۡمُر  هَ 
َ
تَِي أ

ۡ
ۡو يَأ

َ
تَِيُهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة أ

ۡ
ن تَأ

َ
هٓا أ ۡل يَنُظُروَن إِل

  ُ هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َوَما َظلََمُهُم ٱَّلله َرب َِكْۚ َكَذَٰلَِك َفَعَل ٱل
نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 

َ
 ٣٣ َوَلَِٰكن َكانُٓواْ أ

34. Kaya tumama sa kanila ang mga masagwa ng ginawa 

nila at pumaligid sa kanila ang dati nilang kinukutya. 
ا َكانُواْ بِهِۦ   َصاَبُهۡم َسي ِـ َاُت َما َعِملُواْ وََحاَق بِِهم مه

َ
فَأ

 ٣٤ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

35. Nagsabi ang mga nagtambal: "Kung sakaling niloob ni 

Allāh ay hindi kami sumamba sa bukod pa sa Kanya na 

anuman, [hindi] kami ni ang mga ninuno namin, at hindi kami 

nagbawal bukod pa sa ayon sa Kanya na anuman." Gayon 

gumawa ang mga nauna pa sa kanila. Kaya may kailangan 

pa kaya sa mga sugo kundi ang pagpapaabot na malinaw? 

ۡشَرُكواْ لَۡو شَ 
َ
هِذيَن أ ُ َما َعَبۡدنَا ِمن ُدونِهِۦ  َوَقاَل ٱل آَء ٱَّلله

ۡمَنا ِمن ُدونِهِۦ ِمن   حُۡن َولَٓا َءابَآُؤنَا َولَا َحره ِمن َشۡيٖء نه
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َفَهۡل عَلَى ٱلرُُّسِل   ِۚ َكَذَٰلَِك َفَعَل ٱل َشۡيٖء

ها ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ   ٣٥ إِل

36. Talaga ngang nagpadala Kami sa bawat kalipunan ng 

isang sugo, na [nagsasabi]: "Sumamba kayo kay Allāh at 

umiwas kayo sa mapagmalabis." Kaya kabilang sa kanila ay 

pinatnubayan ni Allāh at kabilang sa kanila ay nagindapat sa 

kanya ang kaligawan. Kaya humayo kayo sa lupain saka 

tumingin kayo kung papaano naging ang kinahinatnan ng 

mga tagapagpasinungaling. 

  َ ِن ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
ةٖ رهُسولًا أ مه

ُ
ِ أ

َولََقۡد َبَعۡثَنا فِي ُكل 
ۡن   ُ َوِمۡنُهم مه ۡن َهَدى ٱَّلله َُٰغوَتۖۡ فَِمۡنُهم مه َوٱۡجَتنُِبواْ ٱلطه

 ِ ْۚ فَِسيُرواْ ف َلَٰلَُة ۡت َعلَۡيهِ ٱلضه ۡرِض فَٱنُظُرواْ  َحقه
َ
ي ٱلۡأ

بِينَ  ِ َٰقَِبُة ٱلُۡمَكذ   ٣٦ َكۡيَف َكاَن َع

37. Kung nagsisigasig ka sa pagpatnubay sa kanila, tunay na 

si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa pinaliligaw Niya at walang 

ukol sa kanila na anumang mga tagapag-adya. 

ۖۡ  إِن َتحۡرِۡص   َ لَا َيۡهِدي َمن يُِضلُّ َُٰهۡم فَإِنه ٱَّلله عَلَىَٰ ُهَدى
َِٰصِرينَ  ِن نه  ٣٧ َوَما لَُهم م 
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38. Nanumpa sila kay Allāh ng pinakamariin sa panunumpa 

nila na hindi bubuhay si Allāh sa sinumang mamamatay. 

Bagkus, [bubuhay Siya] bilang pangako mula sa Kanya na 

totoo, subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi 

nakaaalam, 

ُ َمن   يَۡمَٰنِِهۡم لَا َيۡبَعُث ٱَّلله
َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
َوأ

اِس   ۡكثََر ٱلنه
َ
ا َوَلَِٰكنه أ َيُموُتْۚ بَلَىَٰ وَۡعًدا َعلَۡيهِ َحق ٗ

 ٣٨ لَا َيۡعلَُمونَ 

39. upang maglinaw Siya sa kanila ng anumang nagkakaiba-

iba sila hinggil doon at upang makaalam ang mga 

tumatangging sumampalataya na sila noon ay mga 

sinungaling. 

هِذيَن َكَفُرٓواْ   هِذي َيخَۡتلُِفوَن فِيهِ َولَِيۡعلََم ٱل لُِيبَي َِن لَُهُم ٱل
نهُهۡم َكانُواْ َكَِٰذبِينَ 

َ
 ٣٩ أ

40. Ang sabi Namin lamang sa isang bagay kapag nagnais 

Kami nito ay na magsabi Kami rito na mangyari saka 

mangyayari ito. 

ن نهُقوَل لَُهۥ ُكن  
َ
َرۡدَنَُٰه أ

َ
إِنهَما قَۡولَُنا لَِشۡيٍء إَِذآ أ

 ٤٠ َفَيُكونُ 

41. Ang mga lumikas alang-alang kay Allāh noong matapos 

na nilabag sila sa katarungan ay talagang magpapatahan 

nga Kami sa kanila sa Mundo nang maganda. Talagang ang 

gantimpala sa Kabilang-buhay ay higit na malaki kung 

sakaling sila dati ay nakaaalam. 

ِ ِمنُۢ َبۡعِد َما ُظلُِمواْ   هِذيَن َهاَجُرواْ فِي ٱَّلله َِئنهُهۡم  َوٱل لَُنَبو 
ۡكبَُرْۚ لَۡو َكانُواْ  

َ
ۡجُر ٱٓأۡلِخَرةِ أ

َ
ۖۡ َولَأ ۡنَيا َحَسَنٗة فِي ٱلدُّ

 ٤١ َيۡعلَُمونَ 

42. [Sila] ang mga nagtiis at sa Panginoon nila ay nananalig.  َهِذيَن َصبَُرواْ وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم َيَتوَكهلُون  ٤٢ ٱل

43. Hindi Kami nagsugo bago mo pa kundi ng mga lalaking 

nagkakasi Kami sa kanila. Kaya magtanong kayo sa mga 

may paalaala kung kayo ay hindi nakaaalam. 

ها رَِجالٗا نُّوِحٓى إِلَۡيِهۡمۖۡ فَۡسـ َلُٓواْ   ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك إِل
َ
َوَمآ أ

ِۡكرِ إِن ُكنُتۡم لَا َتۡعلَُمونَ  ۡهَل ٱلذ 
َ
 ٤٣ أ

44. [Naghatid sa kanila] ng mga malinaw na patunay at mga 

kautusan. Nagpababa Kami sa iyo ng paalaala upang 

maglinaw ka sa mga tao ng pinababa sa kanila at nang sa 

gayon sila ay mag-iisip-isip. 

نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلذ ِ 
َ
بُرِِۗ َوأ ۡكَر لُِتبَي َِن لِلنهاِس بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوٱلزُّ

ُرونَ  َِل إِلَۡيِهۡم َولََعلهُهۡم َيَتَفكه  ٤٤ َما نُز 

45. Kaya natiwasay ba ang mga nagpakana ng mga gawang 

masagwa na baka magpalamon si Allāh sa kanila sa lupa, o 

pumunta sa kanila ang pagdurusa mula sa kung saan hindi 

nila nararamdaman, 

ُ بِِهُم   ن َيخِۡسَف ٱَّلله
َ
ي ِـ َاِت أ هِذيَن َمَكُرواْ ٱلسه ِمَن ٱل

َ
فَأ

َ
أ

تَِيُهُم ٱلَۡعَذاُب ِمۡن َحۡيُث لَا يَۡشُعُرونَ 
ۡ
ۡو يَأ

َ
ۡرَض أ

َ
 ٤٥ ٱلۡأ

46. o dumaklot Siya sa kanila habang nasa paggala-gala nila 

kaya hindi sila mga makalulusot, 
ۡو 

َ
ُخَذُهۡم فِي َتَقلُّبِِهۡم َفَما ُهم بُِمۡعِجزِينَ أ

ۡ
 ٤٦ يَأ

47. o dumaklot Siya sa kanila habang nasa isang 

pangangamba-ngamba? Ngunit tunay na ang Panginoon 

ninyo ay talagang Mahabagin, Maawain. 

ُخَذُهۡم عَلَىَٰ َتخَوُّٖف فَإِنه َربهُكۡم لََرُءوف  
ۡ
ۡو يَأ

َ
  أ

 ٤٧ رهِحيمٌ 
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48. Hindi ba sila nakakita sa mga nilikha ni Allāh na bagay? 

Humihilig ang mga anino ng mga iyon sa dakong kanan at sa 

mga dakong kaliwa, na mga nagpapatirapa kay Allāh habang 

ang mga iyon ay mga nagpapakaaba. 

َولَۡم يََرۡواْ إِلَيَٰ َما 
َ
ُ ِمن َشۡيٖء َيَتَفيهُؤاْ ِظَلَٰلُُهۥ  أ َخلََق ٱَّلله

ِ وَُهۡم َدَِٰخُرونَ  ه ِ ٗدا َّلل  َمآئِِل ُسجه  ٤٨ َعِن ٱلَۡيِميِن َوٱلشه

49. Kay Allāh nagpapatirapa ang anumang nasa mga langit 

at ang anumang nasa lupa na gumagalaw na nilalang, at ang 

mga anghel habang sila ay hindi nagmamalaki. 

ۡرِض ِمن َدآبهةٖ  
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو َوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي َما فِي ٱلسه

 ٤٩ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة وَُهۡم لَا يَۡسَتۡكبُِرونَ 

50. Nangangamba sila sa Panginoon nila mula sa itaas nila 

at gumagawa sila ng ipinag-uutos sa kanila. 
ِن فَۡوقِِهۡم َويَۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن۩يَ   ٥٠ خَافُوَن َربهُهم م 

51. Nagsabi si Allāh: "Huwag kayong gumawa ng dalawang 

diyos; Siya ay Diyos na nag-iisa lamang. Kaya sa Akin ay 

mangilabot kayo." 

ََٰهيِۡن ٱثۡنَيِۡنِۖ  ُ لَا َتتهِخُذٓواْ إَِل إِنهَما ُهَو إَِلَٰه    ۞َوَقاَل ٱَّلله
ََٰي فَٱرَۡهُبونِ   ٥١ َوَِٰحد  فَإِيه

52. Sa Kanya ang anumang nasa mga langit at lupa at ukol 

sa Kanya ang pagtalima nang palagian. Kaya ba sa iba pa 

kay Allāh kayo nangingilag magkasala? 

 َ ۡرِض َول
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو يُن َواِصًباْۚ  َولَُهۥ َما فِي ٱلسه ِ ُه ٱلد 

ِ َتتهُقونَ  َفَغيَۡر ٱَّلله
َ
 ٥٢ أ

53. Ang anumang nasa inyo na biyaya ay mula kay Allāh. 

Pagkatapos kapag sumaling sa inyo ang kapinsalaan ay sa 

Kanya kayo lumuluhog. 

ُكُم ٱل  ِۖۡ ُثمه إَِذا َمسه ِن ن ِۡعَمةٖ فَِمَن ٱَّلله رُّ  َوَما بُِكم م  ضُّ
 ٥٣ فَإِلَۡيهِ َتجۡـ َُرونَ 

54. Pagkatapos kapag pumawi Siya ng pinsala palayo sa 

inyo, biglang may isang pangkat kabilang sa inyo na sa 

Panginoon nila ay nagtatambal 

ِنُكم بَِرب ِِهۡم   ره َعنُكۡم إَِذا فَرِيق  م  ُثمه إَِذا َكَشَف ٱلضُّ
 ٥٤ يُۡشِرُكونَ 

55. upang magkaila sa anumang ibinigay Namin sa kanila. 

Kaya magtamasa kayo saka malalaman ninyo. 
 ٥٥ لَِيۡكُفُرواْ بَِمآ َءاَتۡيَنَُٰهۡمْۚ َفَتَمتهُعواْ فََسوَۡف َتۡعلَُمونَ 

56. Nagtatalaga sila para sa hindi nila nalalaman ng isang 

bahagi mula sa itinustos Namin sa kanila. Sumpa man kay 

Allāh, talagang tatanungin nga kayo tungkol sa dati ninyong 

ginagawa-gawa. 

  ِ ا َرَزقَۡنَُٰهۡمُۗ تَٱَّلله ِمه َويَۡجَعلُوَن لَِما لَا َيۡعلَُموَن نَِصيٗبا م 
ا ُكنُتۡم َتۡفتَُرونَ   ٥٦ لَتُۡسـ َلُنه َعمه

57. Nagtatalaga sila para kay Allāh ng mga babaing anak – 

kaluwalhatian sa Kanya – at para sa kanila ng ninanasa nila. 
ا يَۡشَتُهونَ  ِ ٱلَۡبَنَِٰت ُسۡبَحََٰنُهۥ َولَُهم مه  ٥٧ َويَۡجَعلُوَن َّلِله

58. Kapag binalitaan ang isa sa kanila hinggil sa [pagkasilang 

ng anak na] babae, ang mukha niya ay naging nangingitim 

habang siya ay hapis. 

ا وَُهَو   نَثيَٰ َظله وَۡجُهُهۥ ُمۡسَود ٗ
ُ
َحُدُهم بِٱلۡأ

َ
َر أ ِ َوِإَذا بُش 

 ٥٨ َكِظيم  
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59. Nagtatago siya sa mga tao dahil sa kasagwaan ng 

ibinalita sa kanya. Magpapanatili ba siya nito sa pagkahamak 

o magbabaon siya nito sa alabok? Pansinin, kay sagwa ang 

ihinahatol nila! 

ُيۡمِسُكُهۥ  
َ
ۦْٓۚ أ َر بِهِ ِ ََٰرىَٰ ِمَن ٱلَۡقۡوِم ِمن ُسوِٓء َما بُش  َيَتَو

لَا َسآَء َما  
َ
ُهۥ فِي ٱلتَُّراِبِۗ أ ۡم يَُدسُّ

َ
عَلَىَٰ ُهوٍن أ

 ٥٩ َيحُۡكُمونَ 

60. Ukol sa mga hindi sumasampalataya sa Kabilang-buhay 

ang katangian ng kasagwaan at ukol kay Allāh ang 

katangiang pinakamataas. Siya ay ang Makapangyarihan, 

ang Marunong. 

 ِ وِۡءِۖ َوَّلِله هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َمَثُل ٱلسه  ٱلَۡمَثُل  لِل
ِۚ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ  عۡلَىَٰ

َ
 ٦٠ ٱلۡأ

61. Kung sakaling maninisi si Allāh sa mga tao dahil sa 

kawalang-katarungan nila ay hindi sana Siya nag-iwan sa 

ibabaw nito ng anumang gumagalaw na nilalang subalit nag-

aantala Siya sa kanila hanggang sa isang taning na tinukoy. 

Kaya kapag dumating ang taning nila ay hindi sila 

makapagpapaantala ng isang sandali at hindi sila 

makapagpapauna. 

ا تََرَك َعلَۡيَها ِمن   اَس بُِظلِۡمِهم مه ُ ٱلنه َولَۡو يَُؤاِخُذ ٱَّلله
رُُهۡم إِلَيَٰٓ  ِ يِۖ فَإَِذا َجآَء  َدآبهةٖ َوَلَِٰكن يَُؤخ  َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
 أ

َجلُُهۡم لَا يَۡسَتـ ِۡخُروَن َساَعٗة َولَا يَۡسَتۡقِدُمونَ 
َ
 ٦١ أ

62. Nagtatalaga sila para kay Allāh ng kinasusuklaman nila. 

Naglalarawan ang mga dila nila ng kasinungalingan na ukol 

daw sa kanila ang pinakamaganda. Walang pasubali na ukol 

sa kanila ang Apoy at na sila ay mga pababayaan. 

لِۡسنَُتُهُم  
َ
ِ َما يَۡكرَُهوَنْۚ َوتَِصُف أ َويَۡجَعلُوَن َّلِله

نهُهم  
َ
اَر َوأ نه لَُهُم ٱلنه

َ
ِۚ لَا َجَرَم أ نه لَُهُم ٱلۡحُۡسَنيَٰ

َ
ٱلَۡكِذَب أ
ۡفَرُطونَ   ٦٢ مُّ

63. Sumpa man kay Allāh, talaga ngang nagsugo sa mga 

kalipunan bago mo pa ngunit ipinang-akit sa kanila ng 

demonyo ang mga gawa nila kaya siya ay tagatangkilik nila 

sa araw na ito at ukol sa kanila ay isang pagdurusang 

masakit. 

ِن َقبۡ  َمٖم م 
ُ
ۡرَسلَۡنآ إِلَيَٰٓ أ

َ
ِ لََقۡد أ لَِك فََزيهَن لَُهُم  تَٱَّلله

ۡعَمَٰلَُهۡم َفُهَو َولِيُُّهُم ٱلَۡيۡوَم َولَُهۡم َعَذاٌب  
َ
ۡيَطَُٰن أ ٱلشه

لِيم  
َ
 ٦٣ أ

64. Hindi Kami nagpababa sa iyo ng Aklat kundi upang 

maglinaw ka sa kanila ng nagkaiba-iba sila hinggil doon, at 

bilang patnubay at bilang awa para sa mga taong 

sumasampalataya. 

هِذي   ها لُِتبَي َِن لَُهُم ٱل نَزلَۡنا َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب إِل
َ
َوَمآ أ

 ٦٤ ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِ وَُهٗدى َوَرۡحمَٗة ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ 

65. Si Allāh ay nagpababa mula sa langit ng tubig saka 

nagbigay-buhay sa pamamagitan niyon sa lupa matapos ng 

kamatayan nito. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda 

para sa mga taong dumidinig. 

ۡرَض َبۡعَد  
َ
ۡحَيا بِهِ ٱلۡأ

َ
َمآِء َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
ُ أ َوٱَّلله

َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم يَۡسَمُعونَ  ْۚ إِنه فِي َذ  ٦٥ َمۡوتَِهآ

66. Tunay na para sa inyo sa mga hayupan ay talagang may 

maisasaalang-alang. Nagpapainom Kami sa inyo ― mula sa 

mga tiyan ng mga ito sa pagitan ng dumi at dugo ― ng isang 

gatas na dalisay na kasiya-siya para sa mga umiinom. 

نَۡعَٰ 
َ
ا فِي  َوِإنه لَُكۡم فِي ٱلۡأ ِمه ُّۡسقِيُكم م  ۖۡ ن ِم لَعِبَۡرٗة

هَبًنا َخالِٗصا َسآئِٗغا  ُبُطونِهِۦ ِمنُۢ َبيِۡن فَۡرٖث َوَدٖم ل
َٰرِبِينَ   ٦٦ ل ِلشه
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67. Mula sa mga bunga ng mga punong-datiles at mga ubas 

ay gumagawa kayo mula sa mga ito ng isang nakalalasing at 

isang panustos na maganda. Tunay na sa gayon ay talagang 

may tanda para sa mga taong nakapag-uunawa. 

ۡعَنَِٰب َتتهِخُذوَن ِمۡنُه َسَكٗرا  
َ
ِخيِل َوٱلۡأ َوِمن َثَمَرَِٰت ٱلنه

َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ   ٦٧ َورِۡزًقا َحَسًناْۚ إِنه فِي َذ

68. Nagkasi ang Panginoon mo sa babaing bubuyog, na 

[nagsasabi]: "Gumawa ka mula sa mga bundok ng mga 

bahay, mula sa mga punong-kahoy, at mula sa ipinatitindig 

nila. 

خِِذي ِمَن ٱلِۡجَباِل ُبُيوٗتا   ِن ٱته
َ
ۡوَحىَٰ َربَُّك إِلَي ٱلنهۡحِل أ

َ
َوأ

ا َيۡعرُِشونَ  َجرِ َوِممه  ٦٨ َوِمَن ٱلشه

69. Pagkatapos kumain ka mula sa lahat ng mga bunga saka 

tumahak ka sa mga landas ng Panginoon mo nang sunud-

sunuran." May lumalabas mula sa mga tiyan ng mga iyon na 

isang inuming nagkakaiba-iba ang mga kulay nito, na may 

taglay itong lunas para sa mga tao. Tunay na sa gayon ay 

talagang may tanda para sa mga taong nag-iisip-isip. 

َمَرَِٰت فَٱۡسلُكِي ُسُبَل َرب ِِك ُذلُلٗاْۚ   ِ ٱلثه
ُثمه كُلِي ِمن ُكل 

َٰنُُهۥ فِيهِ ِشَفآء    لَۡو
َ
خَۡتلٌِف أ َيخُۡرُج ِمنُۢ ُبُطونَِها َشَراب  مُّ

َٰلَِك ٓأَليَٗة   ُرونَ ل ِلنهاِسِۚ إِنه فِي َذ  ٦٩ ل َِقۡوٖم َيَتَفكه

70. Si Allāh ay lumikha sa inyo, pagkatapos nagpapapanaw 

sa inyo. Mayroon sa inyo na pinaaabot sa pinakahamak na 

gulang upang hindi siya makaalam, matapos ng pagkaalam, 

ng anuman. Tunay na si Allāh ay Maalam, May-kakayahan. 

ن يَُردُّ إِلَيَٰٓ  َوٱ  َُٰكۡمْۚ َوِمنُكم مه ُ َخلََقُكۡم ُثمه َيَتَوفهى َّلله
  َ ۡرَذِل ٱلُۡعُمرِ لِكَۡي لَا َيۡعلََم َبۡعَد ِعلٖۡم َشۡيـ ًاْۚ إِنه ٱَّلله

َ
أ

 ٧٠ َعلِيم  قَِدير  

71. Si Allāh ay nagtangi ng iba sa inyo higit sa iba sa 

pagtutustos ngunit ang mga itinangi ay hindi maglilipat ng 

panustos sa kanila sa mga minay-ari ng mga kanang kamay 

nila para sila rito ay maging pantay. Kaya ba sa biyaya ni 

Allāh ay nagkakaila sila? 

ِۡزِقِۚ َفَما   َل َبۡعَضُكۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض فِي ٱلر  ُ فَضه َوٱَّلله
 ْ لُوا هِذيَن فُض ِ يَۡمَُٰنُهۡم  ٱل

َ
 بَِرآد ِي رِۡزقِِهۡم عَلَىَٰ َما َملََكۡت أ

ِ َيجَۡحُدونَ  فَبِنِۡعَمةِ ٱَّلله
َ
ْۚ أ  ٧١ َفُهۡم فِيهِ َسَوآٌء

72. Si Allāh ay gumawa para sa inyo mula sa mga sarili ninyo 

ng mga asawa, gumawa para sa inyo mula sa mga asawa 

ninyo ng mga anak at mga apo, at tumustos sa inyo mula sa 

mga kaaya-ayang bagay. Kaya ba sa kabulaanan 

sumasampalataya kayo at sa biyaya ni Allāh kayo ay 

tumatangging kumilala? 

ۡزَوَٰٗجا وََجَعَل  
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ِۡن أ ُ َجَعَل لَُكم م  َوٱَّلله

ۡزَوَِٰجُكم بَنِيَن وََحَفدَ 
َ
ِۡن أ َِن  لَُكم م  ٗة َوَرَزَقُكم م 

ِ ُهۡم   فَبِٱلَۡبَِٰطِل يُۡؤِمُنوَن َوبِنِۡعَمِت ٱَّلله
َ
ي َِبَِٰتِۚ أ ٱلطه
 ٧٢ يَۡكُفُرونَ 

73. Sumasamba sila sa bukod pa kay Allāh, na hindi 

nakapagdudulot para sa kanila ng isang panustos mula sa 

mga langit at lupa na anuman, at hindi nakakakaya. 

َِن   ِ َما لَا َيۡملُِك لَُهۡم رِۡزٗقا م  َويَۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
ا َولَا يَۡسَتِطيُعونَ  ۡرِض َشۡيـ ٗ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ٧٣ ٱلسه

74. Kaya huwag kayong maglahad para kay Allāh ng mga 

paghahalintulad. Tunay na si Allāh ay nakaaalam 

samantalang kayo ay hindi nakaaalam. 

نُتۡم لَا  
َ
َ َيۡعلَُم َوأ ْۚ إِنه ٱَّلله ۡمَثاَل

َ
ِ ٱلۡأ فَلَا تَۡضِربُواْ َّلِله

 ٧٤ َتۡعلَُمونَ 
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75. Naglahad si Allāh ng isang paghahalintulad sa isang 

aliping pinagmamay-ari na hindi nakakakaya ng anuman at 

sa isang tinustusan Namin mula sa Amin ng isang panustos 

na maganda kaya siya ay gumugugol mula roon nang palihim 

at hayagan. Nagkakapantay kaya sila? Ang papuri ay ukol 

kay Allāh. Bagkus ang higit na marami sa kanila ay hindi 

nakaaalam. 

ُ َمَثلًا َعۡبٗدا  ها َيۡقِدُر عَلَىَٰ َشۡيٖء  ۞َضَرَب ٱَّلله ۡملُوٗكا ل مه
ا   َزقَۡنَُٰه ِمنها رِۡزًقا َحَسٗنا َفُهَو يُنفُِق ِمۡنُه ِسر ٗ َوَمن ره

ۡكثَرُُهۡم لَا  
َ
ِْۚ بَۡل أ وََجۡهًراۖۡ َهۡل يَۡسَتوُۥَنْۚ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

 ٧٥ َيۡعلَُمونَ 

76. Naglahad si Allāh ng isang paghahalintulad sa dalawang 

lalaki na ang isa sa kanilang dalawa ay pipi na hindi 

nakakakaya ng anuman at siya ay isang pabigat sa 

tagatangkilik niya, na saan man ito magbaling sa kanya ay 

hindi siya nakagagawa ng isang kabutihan. Nagkakapantay 

kaya siya mismo at ang sinumang nag-uutos ayon sa 

katarungan habang at ito ay nasa isang landasing tuwid? 

بَۡكُم لَا َيۡقِدُر  
َ
َحُدُهَمآ أ

َ
ُ َمَثلٗا رهُجلَيِۡن أ َوَضَرَب ٱَّلله

ِت  
ۡ
ههُّ لَا يَأ ِ ۡيَنَما يُوَج 

َ
َُٰه أ عَلَىَٰ َشۡيٖء وَُهَو َكلٌّ عَلَىَٰ َمۡولَى

ُمُر بِٱلَۡعۡدِل وَُهَو عَلَىَٰ  ِبخَيٍۡر َهۡل يَۡسَتوِي ُهَو َوَمن  
ۡ
يَأ

ۡسَتقِيمٖ   ٧٦ ِصَرَٰٖط مُّ

77. Ukol kay Allāh ang [kaalaman sa] Lingid sa mga langit at 

lupa. Walang iba ang lagay ng Huling Sandali kundi gaya ng 

kisap ng paningin o higit na malapit. Tunay na si Allāh sa 

bawat bagay ay May-kakayahan. 

ها   اَعةِ إِل ۡمُر ٱلسه
َ
ۡرِضِۚ َوَمآ أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ َغۡيُب ٱلسه َوَّلِله

ِ َشۡيٖء  
َ عَلَىَٰ ُكل  قَۡرُبْۚ إِنه ٱَّلله

َ
ۡو ُهَو أ

َ
َكلَۡمِح ٱلَۡبَصِر أ

 ٧٧ قَِدير  

78. Si Allāh ay nagpalabas sa inyo mula sa mga tiyan ng mga 

ina ninyo nang hindi kayo nakaaalam ng anuman at gumawa 

para sa inyo ng pandinig, mga paningin, at mga puso nang 

sa gayon kayo ay magpapasalamat. 

َهَٰتُِكۡم لَا َتۡعلَُموَن   مه
ُ
ِنُۢ ُبُطوِن أ ۡخرََجُكم م 

َ
ُ أ َوٱَّلله

فۡـ َِدةَ 
َ
بَۡصََٰر َوٱلۡأ

َ
ۡمَع َوٱلۡأ ا وََجَعَل لَُكُم ٱلسه   َشۡيـ ٗ

 ٧٨ لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

79. Hindi ba sila nakakita sa mga ibon habang mga 

pinagsisilbi sa himpapawid ng langit? Walang humahawak sa 

mga ito kundi si Allāh. Tunay na sa gayon ay talagang may 

mga tanda para sa mga taong sumasampalataya. 

 ْ لَۡم يََرۡوا
َ
َمآِء َما   أ ِ ٱلسه َرَٰٖت فِي َجو  يِۡر ُمَسخه إِلَي ٱلطه

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم   ْۚ إِنه فِي َذ ُ ها ٱَّلله ُيۡمِسُكُهنه إِل
 ٧٩ يُۡؤِمُنونَ 

80. Si Allāh ay gumawa para sa inyo mula sa mga bahay 

ninyo ng isang pagtahan at gumawa para sa inyo mula sa 

mga balat ng mga hayupan ng mga bahay na magagaanan 

kayo sa mga ito sa araw ng paglalakbay ninyo at sa araw ng 

paninirahan ninyo, at [gumawa] mula sa mga lana ng mga ito, 

mga balahibo ng mga ito, at mga buhok ng mga ito ng 

kasangkapan at natatamasa hanggang sa isang panahon. 

ِنُۢ ُبُيوتُِكۡم َسَكٗنا وََجَعَل لَُكم   ُ َجَعَل لَُكم م  َوٱَّلله
وَنَها يَوَۡم َظۡعنُِكۡم   نَۡعَِٰم ُبُيوٗتا تَۡسَتِخفُّ

َ
ِن ُجلُوِد ٱلۡأ م 

ۡشَعارَِهآ 
َ
ۡوبَارَِها َوأ

َ
ۡصَوافَِها َوأ

َ
َويَۡوَم إِقَاَمتُِكۡم َوِمۡن أ

َثَٰٗثا َوَمَتًَٰعا إِلَيَٰ ِحينٖ 
َ
 ٨٠ أ



 

An-Nahl 

 

277 

 

 النحل 

81. Si Allāh ay gumawa para sa inyo mula sa nilikha Niya ng 

mga silungan, gumawa para sa inyo mula sa mga bundok ng 

mga kanlungan, at gumawa para sa inyo ng mga kasuutang 

nagsasanggalang sa inyo sa init at mga kasuutang 

nagsasanggalang sa inyo sa karahasan sa inyo. Gayon Siya 

naglulubos ng biyaya Niya sa inyo nang sa gayon kayo ay 

magpapasakop. 

َِن   ا َخلََق ِظَلَٰلٗا وََجَعَل لَُكم م  ِمه ُ َجَعَل لَُكم م  َوٱَّلله
ۡكَنَٰٗنا وََجَعَل لَُكۡم َسَرَٰبِيَل تَقِيُكُم ٱلۡحَره  

َ
ٱلِۡجَباِل أ

 
ۡ
َسُكۡمْۚ َكَذَٰلَِك يُتِمُّ نِۡعَمَتُهۥ  وََسَرَٰبِيَل تَقِيُكم بَأ

 ٨١ َعلَۡيُكۡم لََعلهُكۡم تُۡسلُِمونَ 

82. Kaya kung tumalikod sila, tanging kailangan sa iyo ang 

pagpapaabot na malinaw. 
هۡواْ فَإِنهَما َعلَۡيَك ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ   ٨٢ فَإِن تََول

83. Nakakikilala sila sa biyaya ni Allāh, pagkatapos 

nagkakaila sila nito, at ang higit na marami sa kanila ay 

tagatangging sumampalataya. 

ۡكثَرُُهُم  
َ
ِ ُثمه يُنِكُروَنَها َوأ َيۡعرِفُوَن نِۡعَمَت ٱَّلله

َٰفُِرونَ   ٨٣ ٱلَۡك

84. [Banggitin mo] ang araw na bubuhay Kami mula sa bawat 

kalipunan ng isang saksi. Pagkatapos hindi magpapahintulot 

para sa mga tumangging sumampalataya at hindi sila 

hihilinging magpalugod. 

هِذيَن   ةٖ َشِهيٗدا ُثمه لَا يُۡؤَذُن لِل مه
ُ
ِ أ

َويَۡوَم َنۡبَعُث ِمن ُكل 
 ٨٤ َكَفُرواْ َولَا ُهۡم يُۡسَتۡعَتُبونَ 

85. Kapag nakita ng mga lumabag sa katarungan ang 

pagdurusa, hindi ito pagagaanin sa kanila at hindi sila 

palulugitan. 

ُف َعۡنُهۡم َولَا   هِذيَن َظلَُمواْ ٱلَۡعَذاَب فَلَا ُيخَفه َوِإَذا َرَءا ٱل
 ٨٥ ُهۡم يُنَظُرونَ 

86. Kapag nakita ng mga nagtambal ang mga pantambal nila 

ay magsasabi sila: "Panginoon namin, ang mga ito ay ang 

mga pantambal namin [sa Iyo] na kami dati ay dumadalangin 

sa kanila bukod pa sa Iyo;" ngunit magpaparating ang mga 

ito sa kanila ng sasabihin: "Tunay na kayo ay talagang mga 

sinungaling." 

ُؤلَآِء  َوِإ ۡشَرُكواْ ُشَرَكآَءُهۡم قَالُواْ َربهَنا َهَٰٓ
َ
هِذيَن أ َذا َرَءا ٱل

لَۡقۡواْ إِلَۡيِهُم  
َ
هِذيَن ُكنها نَۡدُعواْ ِمن ُدونَِكۖۡ فَأ ُشَرَكآُؤنَا ٱل

َِٰذبُونَ   ٨٦ ٱلَۡقۡوَل إِنهُكۡم لََك

87. Magpaparating sila kay Allāh sa araw na iyon ng 

pagpapasakop at maglalaho sa kanila ang dati nilang 

ginagawa-gawa. 

ا َكانُواْ   لََمۖۡ وََضله َعۡنُهم مه ِ يَۡوَمئٍِذ ٱلسه لَۡقۡواْ إِلَي ٱَّلله
َ
َوأ

 ٨٧ َيۡفتَُرونَ 

88. Ang mga tumangging sumampalataya at sumagabal sa 

landas ni Allāh ay magdaragdag sa kanila ng isang 

pagdurusa higit sa pagdurusa dahil sila dati ay nanggugulo. 

ِ زِۡدَنَُٰهۡم َعَذاٗبا   واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن َكَفُرواْ وََصدُّ ٱل
 ٨٨ فَۡوَق ٱلَۡعَذاِب بَِما َكانُواْ ُيۡفِسُدونَ 
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89. [Banggitin mo] ang araw na bubuhay Kami sa bawat 

kalipunan ng isang saksi sa kanila kabilang sa mga sarili nila 

at naghatid Kami sa iyo bilang saksi sa mga ito. Nagbaba 

Kami sa iyo ng Aklat bilang pagpapalinaw para sa bawat 

bagay, bilang patnubay, bilang awa, at bilang balitang 

nakagagalak para sa mga Muslim. 

نُفِسِهۡمۖۡ  
َ
ِۡن أ ةٖ َشِهيًدا َعلَۡيِهم م  مه

ُ
ِ أ

َويَۡوَم َنۡبَعُث فِي ُكل 
لَۡنا َعلَۡيَك   ِۚ َونَزه ُؤلَآِء وَِجۡئَنا بَِك َشِهيًدا عَلَىَٰ َهَٰٓ

ِ َشۡيٖء وَُهٗدى َوَرۡحمَٗة َوبُۡشَرىَٰ  
ٱلِۡكَتََٰب تِۡبَيَٰٗنا ل ِكُل 

 ٨٩ لِلُۡمۡسلِِمينَ 

90. Tunay na si Allāh ay nag-uutos ng katarungan, paggawa 

ng maganda, at pagbibigay sa may pagkakamag-anak; at 

sumasaway sa kahalayan, nakasasama, at paglabag. 

Nangangaral Siya sa inyo nang sa gayon kayo ay 

magsasaalaala. 

ُمُر بِٱلَۡعۡدِل َوٱلۡإِۡحَسَِٰن َوِإ 
ۡ
َ يَأ يَتآيِٕ ذِي  ۞إِنه ٱَّلله

ٱلُۡقۡربَيَٰ َويَۡنَهىَٰ َعِن ٱلَۡفۡحَشآِء َوٱلُۡمنَكرِ َوٱلَۡبۡغِىِۚ  
ُرونَ   ٩٠ يَعُِظُكۡم لََعلهُكۡم تََذكه

91. Magpatupad kayo sa kasunduan kay Allāh kapag 

nakipagkasunduan kayo at huwag kayong kumalas sa mga 

sinumpaan ninyo matapos ng pagbibigay-diin sa mga ito. 

Gumawa nga kayo kay Allāh bilang tagapanagot sa inyo. 

Tunay na si Allāh ay nakaaalam sa anumang ginagawa 

ninyo. 

يَۡمََٰن  
َ
ََٰهدتُّۡم َولَا تَنُقُضواْ ٱلۡأ ِ إَِذا َع ۡوفُواْ بَِعۡهِد ٱَّلله

َ
َوأ

 َ َعلَۡيُكۡم َكفِيلًاْۚ إِنه   َبۡعَد تَۡوكِيِدَها َوقَۡد َجَعلُۡتُم ٱَّلله
َ َيۡعلَُم َما َتۡفَعلُونَ   ٩١ ٱَّلله

92. Huwag kayong maging gaya ng [babaing] kumalas sa 

pagsisinulid niya, nang matapos ng isang kalakasan [ng 

pagkasinulid] nito, para maging mga himaymay. Gumagawa 

kayo sa mga sinumpaan ninyo bilang pandaraya sa pagitan 

ninyo dahil baka may isang kalipunang ito ay maging higit na 

malago kaysa sa isang kalipunan. Sumusubok lamang sa 

inyo si Allāh sa pamamagitan nito at talagang maglilinaw nga 

Siya para sa inyo sa Araw ng Pagbangon ng anumang dati 

kayo hinggil doon ay nagkakaiba-iba. 

ٍة   َولَا تَُكونُواْ َكٱلهتِي َنَقَضۡت َغۡزلََها ِمنُۢ َبۡعِد قُوه
ن  

َ
ُۢا بَيَۡنُكۡم أ َ يَۡمََٰنُكۡم َدَخل

َ
َٰٗثا َتتهِخُذوَن أ نَك

َ
أ

ُ بِهۚۦِْ   ٍةِۚ إِنهَما َيۡبلُوُكُم ٱَّلله مه
ُ
ۡربَيَٰ ِمۡن أ

َ
ٌة ِهَى أ مه

ُ
تَُكوَن أ

 ِ نَنه لَُكۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َما ُكنُتۡم فِيهِ  َولَُيبَي 
 ٩٢ َتخَۡتلُِفونَ 

93. Kung sakaling niloob ni Allāh ay talaga sanang gumawa 

Siya sa inyo bilang kalipunang nag-iisa, subalit nagliligaw 

Siya sa sinumang niloloob Niya at nagpapatnubay Siya sa 

sinumang niloloob Niya. Talagang tatanungin nga kayo 

tungkol sa anumang dati ninyong ginagawa. 

ٗة َوَِٰحَدٗة َوَلَِٰكن يُِضلُّ   مه
ُ
ُ لَجََعلَُكۡم أ َولَۡو َشآَء ٱَّلله

ا ُكنُتۡم   ْۚ َولَتُۡسـ َلُنه َعمه َمن يََشآُء َويَۡهِدي َمن يََشآُء
 ٩٣ َتۡعَملُونَ 

94. Huwag kayong gumawa sa mga sinumpaan ninyo bilang 

pandaraya sa pagitan ninyo dahil baka may matisod na paa 

matapos ng katatagan nito at lumasap kayo ng kasagwaan 

dahil sa sumagabal kayo sa landas ni Allāh. Ukol sa inyo ay 

isang pagdurusang sukdulan. 

ُۢ  َولَا َتتهخِ  ُۢا بَيَۡنُكۡم َفتَِزله قََدُم َ يَۡمََٰنُكۡم َدَخل
َ
ُذٓواْ أ

وَٓء بَِما َصَددتُّۡم َعن َسبِيِل  َبۡعَد ُثُبوتَِها َوتَُذوقُواْ ٱلسُّ
ِ َولَُكۡم َعَذاٌب َعِظيم    ٩٤ ٱَّلله

95. Huwag kayong magpalit sa kasunduan kay Allāh sa isang 

halagang kaunti. Tunay na ang nasa ganang kay Allāh ay 

pinakamabuti para sa inyo, kung kayo ay nakaaalam. 

ِ ُهَو   ِ َثَمٗنا قَلِيلًاْۚ إِنهَما ِعنَد ٱَّلله َولَا تَۡشتَُرواْ بَِعۡهِد ٱَّلله
 ٩٥ َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 
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96. Ang anumang nasa ganang inyo ay nauubos 

samantalang ang anumang nasa ganang kay Allāh ay 

mananatili. Talagang gaganti nga Kami sa mga nagtiis ng 

pabuya sa kanila ayon sa higit na maganda sa anumang dati 

nilang ginagawa. 

ِ بَاٖقِۗ َولََنۡجزِيَنه   َما ِعنَدُكۡم يَنَفُد َوَما ِعنَد ٱَّلله
جۡ 

َ
هِذيَن َصبَُرٓواْ أ ۡحَسِن َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ ٱل

َ
 ٩٦ رَُهم بِأ

97. Ang sinumang gumawa ng isang maayos, na isang lalaki 

o isang babae, habang siya ay isang mananampalataya ay 

talagang magpapamuhay nga Kami sa kanya nang isang 

buhay na kaaya-aya at talagang gaganti nga Kami sa kanila 

ng pabuya sa kanila ayon sa higit na maganda sa anumang 

dati nilang ginagawa. 

نَثيَٰ وَُهَو ُمۡؤِمن   
ُ
ۡو أ

َ
ِن َذَكٍر أ َمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا م 

ۡحَسِن  
َ
ۡجرَُهم بِأ

َ
ۖۡ َولََنۡجزِيَنهُهۡم أ ٗة َطي َِبٗة فَلَُنۡحيِيَنهُهۥ َحَيوَٰ

 ٩٧ َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

98. Kaya kapag bumigkas ka ng Qur’ān ay humiling ka ng 

pagkukupkop ni Allāh laban sa demonyong kasumpa-sumpa. 
ۡيَطَِٰن   ِ ِمَن ٱلشه َت ٱلُۡقۡرَءاَن فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّلله

ۡ
فَإَِذا قََرأ
 ٩٨ ٱلرهِجيمِ 

99. Tunay na siya ay walang kapamahalaan sa mga 

sumampalataya at sa Panginoon nila ay nananalig. 
هِذيَن َءاَمُنواْ وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم   إِنهُهۥ لَيَۡس لَُهۥ ُسلَۡطٌَٰن عَلَى ٱل

 ٩٩ َيَتوَكهلُونَ 

100. Tanging ang kapamahalaan niya ay nasa mga 

tumatangkilik sa kanya at yaong sila sa pamamagitan niya ay 

mga tagapagtambal [kay Allāh]. 

هِذيَن ُهم بِهِۦ   هۡونَُهۥ َوٱل هِذيَن َيَتَول إِنهَما ُسلَۡطَُٰنُهۥ عَلَى ٱل
 ١٠٠ ُمۡشِرُكونَ 

101. Kapag nagpalit ng isang talata sa halip ng isang talata – 

at si Allāh ay higit na maalam sa ibinababa Niya – ay 

nagsasabi sila: "Ikaw ay isang gumagawa-gawa lamang." 

Bagkus ang higit na marami sa kanila ay hindi nakaaalam. 

ُِل قَالُٓواْ   ۡعلَُم بَِما ُينَز 
َ
ُ أ كَاَن َءايَةٖ َوٱَّلله لَۡنآ َءايَٗة مه َوِإَذا بَده

ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
نَت ُمۡفَتِۭرْۚ بَۡل أ

َ
 ١٠١ إِنهَمآ أ

102. Sabihin mo: "Nagbaba nito ang Espiritu ng Kabanalan 

mula sa Panginoon mo kalakip ng katotohanan upang 

magpatatag siya mga sumampalataya at bilang patnubay at 

bilang balitang nakagagalak para sa mga Muslim." 

ب َِك بِٱلۡ  لَُهۥ ُروُح ٱلُۡقُدِس ِمن ره ِ لُِيثَب َِت  قُۡل نَزه حَق 
هِذيَن َءاَمُنواْ وَُهٗدى َوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمۡسلِِمينَ   ١٠٢ ٱل

103. Talaga ngang nakaaalam Kami na sila ay nagsasabi: 

"Tinuturuan lamang siya ng isang tao." Ang dila ng 

ipinasasaring nila ay banyaga samantalang ito ay isang 

dilang Arabeng malinaw." 

ُۗ ل َِساُن   نهُهۡم َيُقولُوَن إِنهَما ُيَعل ُِمُهۥ بََشر 
َ
َولََقۡد َنۡعلَُم أ

ۡعَجِمي   َوَهََٰذا لَِساٌن َعَربِي    
َ
هِذي يُلِۡحُدوَن إِلَۡيهِ أ ٱل

بِينٌ   ١٠٣ مُّ

104. Tunay na ang mga hindi sumasampalataya sa mga 

tanda ni Allāh ay hindi magpapatnubay sa kanila si Allāh at 

ukol sa kanila ay isang pagdurusang masakit. 

  ُ ِ لَا َيۡهِديِهُم ٱَّلله هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله إِنه ٱل
لِيمٌ 

َ
 ١٠٤ َولَُهۡم َعَذاٌب أ
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105. Gumagawa-gawa lamang ng kasinungalingan ang mga 

hindi sumasampalataya sa mga tanda ni Allāh. Ang mga iyon 

ay ang mga sinungaling. 

  ِۡۖ هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله إِنهَما َيۡفتَِري ٱلَۡكِذَب ٱل
َِٰذبُونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡك

ُ
 ١٠٥ َوأ

106. Ang sinumang tumangging sumampalataya kay Allāh 

noong matapos ng pagsampalataya niya – hindi ang 

sinumang pinilit habang ang puso niya ay napapanatag sa 

pananampalataya subalit ang sinumang nagbukas ng dibdib 

sa kawalang-pananampalataya – laban sa kanila ay isang 

galit mula kay Allāh at ukol sa kanila ay isang pagdurusang 

sukdulan. 

ۡكرِهَ  
ُ
ها َمۡن أ ۦٓ إِل ِ ِمنُۢ َبۡعِد إِيَمَٰنِهِ َمن َكَفَر بِٱَّلله

ن َشَرَح   ُۢ بِٱلِۡإيَمَِٰن َوَلَِٰكن مه َوقَلُۡبُهۥ ُمۡطَمئِنُّ
ِ َولَُهۡم   َِن ٱَّلله بِٱلُۡكۡفرِ َصۡدٗرا َفَعلَۡيِهۡم َغَضب  م 

 ١٠٦ َعَذاٌب َعِظيم  

107. Iyon ay dahil sila ay napaibig sa buhay na pangmundo 

higit sa Kabilang-buhay at na si Allāh ay hindi nagpapatnubay 

sa mga taong tagatangging sumampalataya. 

نه  
َ
ۡنَيا عَلَى ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ َة ٱلدُّ نهُهُم ٱۡسَتَحبُّواْ ٱلۡحََيوَٰ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

َٰفِرِ  َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم ٱلَۡك  ١٠٧ ينَ ٱَّلله

108. Ang mga iyon ang mga nagsara si Allāh sa mga puso 

nila, pandinig nila, at mga paningin nila. Ang mga iyon ay ang 

mga nalilingat. 

ُ عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم وََسۡمعِِهۡم   هِذيَن َطَبَع ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡغَٰ 
ُ
بَۡصَٰرِهِۡمۖۡ َوأ

َ
 ١٠٨ فِلُونَ َوأ

109. Walang pasubali na sila sa Kabilang-buhay ay ang mga 

lugi. 
نهُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

َ
 ١٠٩ لَا َجَرَم أ

110. Pagkatapos tunay na ang Panginoon mo para sa mga 

lumikas noong matapos na usigin sila pagkatapos nakibaka 

sila at nagtiis sila, tunay na ang Panginoon mo noong 

matapos niyon ay talagang Mapagpatawad, Maawain. 

هِذيَن َهاَجُرواْ ِمنُۢ َبۡعِد َما فُتُِنواْ ُثمه   ُثمه إِنه َربهَك لِل
َجََٰهُدواْ وََصبَُرٓواْ إِنه َربهَك ِمنُۢ َبۡعِدَها لََغُفور   

 ١١٠ رهِحيم  

111. [Banggitin mo] ang araw na pupunta ang bawat 

kaluluwa na makikipagtalo para sa sarili nito, lulubus-lubusin 

ang bawat kaluluwa sa [kabayaran sa] anumang ginawa nito 

at sila ay hindi lalabagin sa katarungan. 

تِي ُكلُّ َنۡفٖس تُ 
ۡ
هيَٰ ُكلُّ  ۞يَوَۡم تَأ َجَِٰدُل َعن نهۡفِسَها َوتَُوف

ا َعِملَۡت وَُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ   ١١١ َنۡفٖس مه

112. Naglahad si Allāh ng isang paghahalintulad sa isang 

pamayanan na iyon dati ay matiwasay at napapanatag. 

Pumupunta roon ang panustos niyon nang masagana mula 

sa bawat pook ngunit nagkaila iyon sa mga biyaya ni Allāh 

kaya nagpatikim doon si Allāh ng damit ng pagkagutom at 

pangamba dahil sa dati nilang niyayari. 

تِيَها  
ۡ
ۡطَمئِنهٗة يَأ ُ َمَثلٗا قَۡريَٗة َكانَۡت َءاِمَنٗة مُّ َوَضَرَب ٱَّلله

ِن ُكل ِ  ِ  رِزُۡقَها رََغٗدا م  ۡنُعِم ٱَّلله
َ
 َمكَاٖن فََكَفَرۡت بِأ

ُ لَِباَس ٱلۡجُوِع َوٱلۡخَۡوِف بَِما َكانُواْ   ََٰقَها ٱَّلله َذ
َ
فَأ

 ١١٢ يَۡصَنُعونَ 
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113. Talaga ngang may dumating sa kanila na isang sugong 

kabilang sa kanila ngunit nagpasinungaling sila sa kanya 

kaya dumaklot sa kanila ang pagdurusa habang sila ay mga 

tagalabag sa katarungan. 

َخَذُهُم ٱلَۡعَذاُب  
َ
بُوُه فَأ ِۡنُهۡم فََكذه َولََقۡد َجآَءُهۡم رَُسول  م 

 ١١٣ وَُهۡم َظَٰلُِمونَ 

114. Kaya kumain kayo mula sa itinustos sa inyo ni Allāh 

bilang ipinahihintulot na kaaya-aya at magpasalamat kayo sa 

biyaya ni Allāh, kung kayo ay sa Kanya sumasamba. 

ُ َحَلَٰلٗا َطي ِٗبا َوٱۡشُكُرواْ نِۡعَمَت   ا َرَزَقُكُم ٱَّلله فَكُلُواْ ِممه
ِ إِن ُكنُتۡم إِيهاهُ َتۡعُبُدونَ   ١١٤ ٱَّلله

115. Nagbawal lamang Siya sa inyo ng patay, dugo, laman 

ng baboy, at anumang inialay sa iba pa kay Allāh; ngunit ang 

sinumang napilitan, nang hindi naghahangad ni lumalampas, 

tunay na si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain. 

َم َولَحَۡم ٱلۡخِنِزيرِ َوَمآ   إِنهَما َحرهَم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتَة َوٱلده
 ِ هِله لَِغيِۡر ٱَّلله

ُ
 بِهِۖۦۡ َفَمِن ٱۡضُطره َغيَۡر بَاٖغ َولَا عَادٖ  أ

َ َغُفور  رهِحيم    ١١٥ فَإِنه ٱَّلله

116. Huwag kayong magsabi ukol sa anumang naglalarawan 

ang mga dila ninyo ng kasinungalingan: "Ito ay ipinahihintulot 

at ito ay ipinagbabawal," upang gumawa-gawa kayo laban 

kay Allāh ng kasinungalingan. Tunay na ang mga 

gumagawa-gawa laban kay Allāh ng kasinungalingan ay hindi 

magtatagumpay. 

لِۡسنَُتُكُم ٱلَۡكِذَب َهََٰذا  
َ
َولَا َتُقولُواْ لَِما تَِصُف أ

 ِ  ٱلَۡكِذَبْۚ إِنه  َحَلَٰل  َوَهََٰذا َحَرام  ل َِتۡفتَُرواْ عَلَى ٱَّلله
ِ ٱلَۡكِذَب لَا ُيۡفلُِحونَ  هِذيَن َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله  ١١٦ ٱل

117. [Ukol sa kanila ay] isang natatamasang kaunti at ukol sa 

kanila ay isang pagdurusang masakit. 
لِيم  

َ
 ١١٧ َمَتَٰع  قَلِيل  َولَُهۡم َعَذاٌب أ

118. Sa mga nagpakahudyo ay nagbawal Kami ng 

isinalaysay Namin sa iyo bago pa niyan. Hindi Kami lumabag 

sa kanila sa katarungan subalit sila dati sa mga sarili nila ay 

lumalabag sa katarungan. 

  ۡۖ ۡمَنا َما قََصۡصَنا َعلَۡيَك ِمن َقۡبُل هِذيَن َهاُدواْ َحره وَعَلَى ٱل
نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ َوَما َظلَۡمَنَٰ 

َ
 ١١٨ ُهۡم َوَلَِٰكن َكانُٓواْ أ

119. Pagkatapos tunay na ang Panginoon mo para sa mga 

gumawa ng kasagwaan dahil sa kamangmangan, 

pagkatapos nagbalik-loob sila noong matapos niyon at 

nagsaayos sila, tunay na ang Panginoon mo matapos niyon 

ay talagang Mapagpatawad, Maawain. 

وَٓء ِبجََهَٰلَةٖ ُثمه تَابُواْ ِمنُۢ   هِذيَن َعِملُواْ ٱلسُّ ُثمه إِنه َربهَك لِل
ۡصلَُحٓواْ إِنه َربهَك ِمنُۢ َبۡعِدَها لََغُفور   

َ
َٰلَِك َوأ َبۡعِد َذ

 ١١٩ رهِحيمٌ 

120. Tunay na si Abraham noon ay isang kalipunang 

masunurin kay Allāh, na makatotoo – at hindi nangyaring siya 

ay kabilang sa mga tagapagtambal – 

ِ َحنِيٗفا َولَۡم يَُك ِمَن   ه ِ ٗة قَانِٗتا َّلل  مه
ُ
إِنه إِبَۡرَٰهِيَم َكاَن أ

 ١٢٠ ٱلُۡمۡشِركِينَ 

121. na tagapagpasalamat sa mga biyaya Niya. Humalal Siya 

rito at nagpatnubay Siya rito tungo sa isang landasing tuwid. 
َُٰه إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط   َُٰه وََهَدى ۡنُعِمهِِۚ ٱۡجَتبَى

َ
َشاكِٗرا ل ِأ
ۡسَتقِيمٖ   ١٢١ مُّ
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122. Nagbigay Kami sa kanya sa Mundo ng isang maganda 

at tunay na siya sa Kabilang-buhay ay talagang kabilang sa 

mga maayos. 

ۖۡ َوِإنهُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن   ۡنَيا َحَسَنٗة َوَءاَتۡيَنَُٰه فِي ٱلدُّ
َٰلِِحينَ   ١٢٢ ٱلصه

123. Pagkatapos nagkasi Kami sa iyo na sumunod ka sa 

kapaniwalaan ni Abraham bilang makatotoo. Hindi siya noon 

kabilang sa mga tagapagtambal. 

ِن ٱتهبِۡع ِملهَة إِبَۡرَٰهِيَم َحنِيٗفاۖۡ َوَما َكاَن  
َ
وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك أ

َ
ُثمه أ

 ١٢٣ ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

124. Itinalaga lamang ang Sabath para sa mga nagkaiba-iba 

hinggil dito. Tunay na ang Panginoon mo ay talagang 

maghahatol sa pagitan nila sa Araw ng Pagbangon hinggil sa 

sila dati hinggil doon ay nagkakaiba-iba. 

هِذيَن ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِِۚ َوِإنه َربهَك   ۡبُت عَلَى ٱل إِنهَما ُجعَِل ٱلسه
لََيۡحُكُم بَيَۡنُهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما َكانُواْ فِيهِ  

 ١٢٤ َيخَۡتلُِفونَ 

125. Mag-anyaya ka tungo sa landas ng Panginoon mo sa 

pamamagitan ng karunungan at pangaral na maganda, at 

makipagtalo ka sa kanila ayon sa siyang pinakamaganda. 

Tunay na ang Panginoon mo ay higit na maalam sa 

sinumang naligaw palayo sa landas Niya. Siya ay higit na 

maalam sa mga napatnubayan. 

ٱۡدُع إِلَيَٰ َسبِيِل َرب َِك بِٱلۡحِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱلۡحََسَنةِِۖ  
ۡعلَُم بَِمن  

َ
ۡحَسُنْۚ إِنه َربهَك ُهَو أ

َ
َوَجَِٰدلُۡهم بِٱلهتِي ِهَى أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 
َ
 ١٢٥ َضله َعن َسبِيلِهِۦ وَُهَو أ

126. Kung magpaparusa kayo ay magparusa kayo ng tulad 

ng ipinarusa sa inyo. Talagang kung magtitiis kayo, talagang 

iyon ay pinakamabuti para sa mga nagtitiis. 

َوِإۡن عَاَقۡبُتۡم َفَعاقُِبواْ بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهِۖۦۡ َولَئِن  
َٰبِِرينَ   ١٢٦ َصبَۡرُتۡم لَُهَو َخيۡر  ل ِلصه

127. Magtiis ka at walang iba ang pagtitiis mo kundi sa 

pamamagitan ni Allāh. Huwag kang malungkot para sa kanila 

at huwag kang maging nasa isang paninikip [ng dibdib] dahil 

nanlalansi sila. 

ِْۚ َولَا َتحَۡزۡن َعلَۡيِهۡم َولَا   ها بِٱَّلله َوٱۡصبِۡر َوَما َصبُۡرَك إِل
ا َيۡمُكُرونَ تَُك فِي  ِمه  ١٢٧ َضۡيٖق م 

128. Tunay na si Allāh ay kasama ng mga nangilag 

magkasala at ng mga gumagawa ng maganda. 
حِۡسُنونَ  هِذيَن ُهم مُّ هِذيَن ٱتهَقواْ وهٱل َ َمَع ٱل  ١٢٨ إِنه ٱَّلله
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Al-Isra’  الإسراء 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Kaluwalhatian sa Kanya na nagdala sa lingkod Niya isang 

gabi mula sa Masjid na Pinakababanal patungo sa Masjid na 

Pinakamalayo, na pinagpala Namin ang palibot nito upang 

magpakita Kami sa kanya ng ilan sa mga tanda Namin. 

Tunay na Siya ay ang Madinigin, ang Nakakikita. 

َِن ٱلَۡمۡسِجِد   ۡسَرىَٰ بَِعۡبِدهِۦ لَۡيلٗا م 
َ
هِذٓي أ ُسۡبَحََٰن ٱل

هِذي َبََٰرۡكَنا َحۡولَُهۥ   ۡقَصا ٱل
َ
ٱلۡحََراِم إِلَي ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡأ
ْۚ إِنهُهۥ ِميُع ٱلَۡبِصيرُ  لِنُِريَُهۥ ِمۡن َءاَيَٰتَِنآ  ١ ُهَو ٱلسه

2. Nagbigay Kami kay Moises ng Kasulatan at gumawa Kami 

niyon bilang patnubay para sa mga anak ni Israel, [na nag-

uutos:] "Huwag kayong gumawa sa iba pa sa Akin bilang 

pinananaligan." 

ُه ُهٗدى ل َِبنِٓي  َوَءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب وََجَعلَۡنَٰ 
ها َتتهِخُذواْ ِمن ُدونِي َوكِيلٗا ل

َ
َِٰٓءيَل أ  ٢ إِۡسَر

3. Mga supling ng mga dinala Namin kasama kay Noe, tunay 

na siya noong ay isang lingkod na mapagpasalamat. 
ِيهَة َمۡن َحمَلَۡنا َمَع نُوٍحِۚ إِنهُهۥ كَاَن َعۡبٗدا   ُذر 

 ٣ َشُكوٗرا

4. Nagsiwalat Kami sa mga anak ni Israel sa Kasulatan: 

"Talagang manggugulo nga kayo sa lupa nang dalawang ulit 

at talagang magmamataas nga kayo nang pagmamataas na 

malaki." 

َِٰٓءيَل فِي ٱلِۡكَتَِٰب لَُتۡفِسُدنه  فِي  َوَقَضۡيَنآ إِلَيَٰ بَنِٓي إِۡسَر
ا َكبِيٗرا َتيِۡن َولََتۡعلُنه ُعلُو ٗ ۡرِض َمره

َ
 ٤ ٱلۡأ

5. Kaya kapag dumating ang pangako ng una sa dalawa ay 

magpapadala Kami sa inyo ng mga lingkod para sa Amin na 

mga may lakas na matindi at maghalughog sila sa kaloob-

looban ng mga tahanan. Ito ay naging isang pangakong 

gagawin. 

هَنآ   َُٰهَما َبَعۡثَنا َعلَۡيُكۡم ِعَباٗدا ل ولَى
ُ
فَإَِذا َجآَء وَۡعُد أ

ِۚ وََكاَن وَۡعٗدا   يَارِ ِ ٖس َشِديٖد فََجاُسواْ ِخَلََٰل ٱلد 
ۡ
ْولِي بَأ

ُ
أ

ۡفُعولٗا  ٥ مه

6. Pagkatapos magsasauli Kami para sa inyo ng 

pamamayani laban sa kanila, mag-aayuda Kami sa inyo ng 

mga yaman at mga anak, at gagawa Kami sa inyo na higit na 

marami sa tauhan. 

َٰٖل   ۡمَو
َ
ۡمَدۡدَنَُٰكم بِأ

َ
ةَ َعلَۡيِهۡم َوأ ُثمه َرَدۡدنَا لَُكُم ٱلَۡكره
ۡكثََر نَفِيًرا 

َ
 ٦ َوبَنِيَن وََجَعلَۡنَُٰكۡم أ

7. Kung gumawa kayo ng maganda ay gumawa kayo ng 

maganda para sa mga sarili ninyo at kung gumawa kayo ng 

masagwa ay para sa mga ito. Kaya kapag dumating ang 

pangako ng huling [panggugulo ay pangingibabawin ang 

mga kaaway ninyo] upang humamak sila sa mga mukha 

ninyo, upang pumasok sila sa Masjid kung paanong 

pumasok sila sa unang pagkakataon, at upang dumurog sila 

sa anumang nangibabaw sila nang [lubos na] pagdurog. 

ُتۡم فَلََهاْۚ  
ۡ
َسأ

َ
نُفِسُكۡمۖۡ َوِإۡن أ

َ
ۡحَسنُتۡم لِأ

َ
ۡحَسنُتۡم أ

َ
إِۡن أ

 ْ  وُُجوَهُكۡم َولَِيۡدُخلُواْ  فَإَِذا َجآَء وَۡعُد ٱٓأۡلِخَرةِ ؤُـُسَيِلا
ةٖ َولُِيتَب ُِرواْ َما َعلَۡواْ   َل َمره وه

َ
ٱلَۡمۡسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أ

 ٧ تَتۡبِيًرا 
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8. Inaasahan ang Panginoon ninyo na maawa sa inyo. Kung 

manunumbalik kayo ay manunumbalik Kami. Gumawa Kami 

sa Impiyerno para sa mga tagatangging sumampalataya 

bilang kulungan. 

  ْۚ ن يَۡرَحمَُكۡمْۚ َوِإۡن ُعدتُّۡم ُعۡدنَا
َ
َعَسيَٰ َربُُّكۡم أ

َٰفِرِيَن َحِصيًرا   ٨ وََجَعلَۡنا َجَهنهَم لِلَۡك

9. Tunay na ang Qur’ān na ito ay nagpapatnubay para sa 

siyang pinakaangkop at nagbabalita ng nakagagalak sa mga 

mananampalataya na gumagawa ng mga maayos na ukol sa 

kanila ay isang pabuyang malaki, 

ُر   ِ قَۡوُم َويُبَش 
َ
إِنه َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َيۡهِدي لِلهتِي ِهَى أ

ۡجٗرا  
َ
نه لَُهۡم أ

َ
َٰلَِحَِٰت أ هِذيَن َيۡعَملُوَن ٱلصه ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ٱل

 ٩ َكبِيٗرا

10. at na ang mga hindi sumasampalataya sa Kabilang-

buhay ay naglaan Kami para sa kanila ng isang 

pagdurusang masakit. 

ۡعَتۡدنَا لَُهۡم َعَذابًا  
َ
هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ أ نه ٱل

َ
َوأ

لِيٗما 
َ
 ١٠ أ

11. Dumadalangin ang tao ng masama gaya ng pagdalangin 

niya mabuti. Laging ang tao ay mapagmadali. 
ِ ُدعَآَءهُۥ بِٱلۡخَيِۡرِۖ وََكاَن ٱلۡإِنَسَُٰن   ر  َويَۡدُع ٱلۡإِنَسَُٰن بِٱلشه

 ١١ َعُجولٗا 

12. Gumawa Kami sa gabi at maghapon bilang dalawang 

tanda, saka pumawi Kami sa tanda ng gabi at gumawa Kami 

sa tanda ng maghapon bilang nagbibigay-paningin upang 

makapaghanap kayo ng kabutihang-loob mula sa Panginoon 

ninyo at upang makaalam kayo sa bilang ng mga taon at 

pagtutuos. Ang bawat bagay ay dinetalye Namin sa isang 

pagdedetalye. 

هۡيَل َوٱلنه  هۡيِل  وََجَعلَۡنا ٱل َهاَر َءايَتَيِۡنِۖ َفَمَحۡونَآ َءايََة ٱل
ِن   َهارِ ُمۡبِصَرٗة ل َِتبَۡتُغواْ فَۡضلٗا م  وََجَعلَۡنآ َءايََة ٱلنه

نِيَن َوٱلۡحَِساَبْۚ وَُكله   ِ ب ُِكۡم َولَِتۡعلَُمواْ َعَدَد ٱلس  ره
لَۡنَُٰه َتۡفِصيلٗا  ١٢ َشۡيٖء فَصه

13. Sa bawat tao ay nagdikit Kami ng gawain niya sa leeg 

niya at magpapalabas Kami para sa kanya sa Araw ng 

Pagbangon ng isang talaang matatagpuan niyang 

nakabuklat. 

لَۡزۡمَنَُٰه َطَٰٓئَِرهُۥ فِي ُعُنقِهِۖۦۡ َوُنخۡرُِج لَُهۥ  
َ
وَُكله إِنَسٍَٰن أ

َُٰه َمنُشورً   ١٣ ا يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ كَِتَٰٗبا يَلَۡقى

14. Basahin mo ang talaan mo; nakasapat ang sarili mo 

ngayong araw laban sa iyo bilang isang mapagtuos. 
 كَِتََٰبَك َكَفىَٰ بَِنۡفِسَك ٱلَۡيوَۡم َعلَۡيَك َحِسيٗبا 

ۡ
 ١٤ ٱقَۡرأ

15. Ang sinumang napatnubayan ay napatnubayan lamang 

para sa sarili niya at ang sinumang naligaw ay naligaw 

lamang laban dito. Hindi papasanin ng isang tagapasan ang 

pasanin ng iba. Hindi Kami magpaparusa hanggang sa 

magpadala Kami ng isang sugo. 

ِن ٱۡهَتَدىَٰ فَإِنهَما َيۡهَتِدي لَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن َضله فَإِنهَما   مه
ۡخَرىَِٰۗ َوَما ُكنها  يَِضلُّ َعلَ 

ُ
ۡيَهاْۚ َولَا تَزُِر َوازَِرة  وِۡزَر أ

بِيَن َحتهيَٰ َنۡبَعَث رَُسولٗا ِ  ١٥ ُمَعذ 

16. Kapag nagnais Kami na magpahamak ng isang 

pamayanan ay mag-uutos Kami sa mga nakaririwasa roon 

ngunit magpapakasuwail sila roon kaya magigindapat doon 

ang sasabihin kaya magwawasak Kami niyon sa isang 

pagwasak. 

َمۡرنَا ُمتَۡرفِيَها َفَفَسُقواْ  
َ
ن نُّۡهلَِك قَۡريًَة أ

َ
َرۡدنَآ أ

َ
َوِإَذآ أ

ۡرَنََٰها تَۡدِميٗرا  ١٦ فِيَها فََحقه َعلَۡيَها ٱلَۡقۡوُل فََدمه
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17. Kay rami ng ipinahamak Namin kabilang sa mga salinlahi 

noong matapos ni Noe. Nakasapat ang Panginoon mo sa 

mga pagkakasala ng mga lingkod Niya bilang Mapagbatid na 

Nakakikita. 

ۡهلَۡكَنا ِمَن ٱلُۡقُروِن ِمنُۢ َبۡعِد نُوٖحِۗ َوَكَفىَٰ  
َ
َوَكۡم أ

ُۢا بَِصيٗرا  ١٧ بَِرب َِك بُِذنُوِب ِعَبادِهِۦ َخبِيَر

18. Ang sinumang nagnanais ng panandalian ay 

magpapadali Kami para sa kanya roon ng loloobin Namin 

para sa sinumang nanaisin Namin. Pagkatapos magtatalaga 

Kami para sa kanya ng Impiyerno, na masusunog siya roon 

bilang pinupulaang pinalalayas. 

ن َكاَن يُرِيُد ٱلۡ  لَۡنا لَُهۥ فِيَها َما نََشآُء  مه َعاِجلََة َعجه
ََٰها َمۡذُموٗما   لَِمن نُّرِيُد ُثمه َجَعلَۡنا لَُهۥ َجَهنهَم يَۡصلَى

ۡدُحوٗرا  ١٨ مه

19. Ang sinumang nagnais ng Kabilang-buhay at nagpunyagi 

para roon ng pagpupunyagi ukol doon habang siya ay isang 

mananampalataya, ang pagpupunyagi ng mga iyon ay 

pahahalagahan. 

َراَد ٱٓأۡلِخَرَة وََسَعىَٰ لََها َسۡعَيَها وَُهَو ُمۡؤِمن   
َ
َوَمۡن أ

ۡشُكوٗرا ْوَلَٰٓئَِك َكاَن َسۡعُيُهم مه
ُ
 ١٩ فَأ

20. Sa bawat isa ay magpapalawig – sa mga ito at mga iyan 

– ng bigay ng Panginoon mo. Hindi nangyaring ang bigay ng 

Panginoon mo ay mapipigilan. 

ُؤلَآِء ِمۡن َعَطآِء َرب َِكْۚ َوَما َكاَن   ُؤلَآِء َوَهَٰٓ ا نُِّمدُّ َهَٰٓ
ُكل ٗ

 ٢٠ َعَطآُء َرب َِك َمحُۡظوًرا 

21. Tingnan mo kung papaano Kaming nagtangi sa iba sa 

kanila higit sa iba. Talagang ang Kabilang-buhay ay higit na 

malaki sa mga antas at higit na malaki sa pagkakatangi. 

لَۡنا َبۡعَضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖضِۚ َولٓأَۡلِخَرُة   ٱنُظۡر َكۡيَف فَضه
ۡكبَُر َتۡفِضيلٗا

َ
ۡكبَُر َدَرَجَٰٖت َوأ

َ
 ٢١ أ

22. Huwag kang gumawa kasama kay Allāh ng isang diyos 

na iba pa para mauuwi kang isang pinupulaang itinatatwa. 
ًَٰها َءاَخَر َفَتۡقُعَد َمۡذُموٗما   ِ إَِل ها َتجَۡعۡل َمَع ٱَّلله ل

خُۡذولٗا   ٢٢ مه

23. Nagtadhana ang Panginoon mo na huwag kayong 

sumamba maliban sa Kanya at sa mga magulang ay [mag-

ukol ng] paggawa ng maganda. Kung aabutan nga sa piling 

mo ng katandaan ang isa sa kanilang dalawa o ang kapwa 

sa kanilang dalawa ay huwag kang magsabi sa kanilang 

dalawa ng nakasusuya at huwag kang bumulyaw sa kanilang 

dalawa. Magsabi ka sa kanilang dalawa ng salitang 

marangal. 

َٰلَِديِۡن   هٓا إِيهاهُ َوبِٱلَۡو ها َتۡعُبُدٓواْ إِل ل
َ
۞َوَقَضيَٰ َربَُّك أ

ۡو  
َ
َحُدُهَمآ أ

َ
ا َيۡبلَُغنه ِعنَدَك ٱلِۡكبََر أ إِۡحَسًَٰناْۚ إِمه

هُهَما   ٖ َولَا َتۡنَهۡرُهَما َوقُل ل ف 
ُ
هُهَمآ أ كِلَاُهَما فَلَا َتُقل ل

 ٢٣ قَۡولٗا َكرِيٗما 

24. Magbaba ka para sa kanila ng loob sa pagkaaba bahagi 

ng pagkaawa at magsabi ka: "Panginoon ko, maawa Ka sa 

kanilang dalawa yayamang nag-alaga silang dalawa sa akin 

noong bata pa [ako]." 

  ِ ۡحمَةِ َوقُل رهب  ِ ِمَن ٱلره ل  َوٱۡخفِۡض لَُهَما َجَناَح ٱلذُّ
 ٢٤ ُهَما َكَما َربهَيانِي َصغِيٗراٱۡرَحمۡ 

25. Ang Panginoon ninyo ay higit na maalam sa anumang 

nasa mga sarili ninyo. Kung kayo ay magiging mga maayos, 

tunay na Siya laging sa mga palabalik [sa pagsisisi] ay 

Mapagpatawad. 

ۡعلَُم بَِما فِي 
َ
بُُّكۡم أ ُنُفوِسُكۡمْۚ إِن تَُكونُواْ  ره

َٰبِيَن َغُفوٗرا  ٢٥ َصَٰلِِحيَن فَإِنهُهۥ َكاَن لِلَۡأوه
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26. Magbigay ka sa may pagkakamag-anak ng karapatan 

nito, sa dukha, at sa kinapos sa daan. Huwag kang 

magwaldas ng isang pagwawaldas. 

 ۡ ُهۥ َوٱل بِيِل  َوَءاِت َذا ٱلُۡقۡربَيَٰ َحقه ِمۡسِكيَن َوٱۡبَن ٱلسه
ۡر َتۡبِذيًرا  ِ  ٢٦ َولَا ُتَبذ 

27. Tunay na ang mga tagapagwaldas ay laging mga kapatid 

ng demonyo. Ang demonyo sa Panginoon niya ay laging 

mapagtangging magpasalamat. 

ََٰن  رِيَن َكانُٓواْ إِۡخَو ِ َيَِٰطيِنِۖ وََكاَن إِنه ٱلُۡمَبذ  ٱلشه
ۡيَطَُٰن لَِرب ِهِۦ َكُفوٗرا  ٢٧ ٱلشه

28. Kung aayaw ka nga sa kanila dala ng pagmimithi ng 

isang awa mula sa Panginoon mo na inaasam mo ay 

magsabi ka sa kanila ng isang pananalitang pinadali. 

ا ُتۡعرَِضنه َعۡنُهُم ٱبۡتَِغآءَ  ب َِك تَرُۡجوَها   َوِإمه ِن ره َرۡحمَةٖ م 
يُۡسوٗرا هُهۡم قَۡولٗا مه  ٢٨ َفُقل ل

29. Huwag kang gumawa sa kamay mo na nakakulyar sa 

leeg mo at huwag kang magpaluwag nito nang buong 

pagpapaluwag para mauwi kang isang sinisising nasaid. 

لًَة إِلَيَٰ ُعُنقَِك َولَا تَبُۡسۡطَها  َولَا َتجَۡعۡل يََدَك َمۡغلُو
حُۡسوًرا   ٢٩ ُكله ٱلۡبَۡسِط َفَتۡقُعَد َملُوٗما مه

30. Tunay na ang Panginoon mo ay nagpapaluwag sa 

panustos para sa sinumang niloloob Niya at naghihigpit. 

Tunay na Siya sa mga lingkod Niya ay laging Mapagbatid, 

Nakakikita. 

ْۚ إِنهُهۥ َكاَن   ِۡزَق لَِمن يََشآُء َويَۡقِدُر إِنه َربهَك يَبُۡسُط ٱلر 
ُۢا بَِصيٗرا  ٣٠ بِعَِبادِهِۦ َخبِيَر

31. Huwag kayong pumatay ng mga anak ninyo dala ng 

takot sa isang paghihikahos. Kami ay magtutustos sa kanila 

at sa inyo. Tunay na ang pagpatay sa kanila ay laging isang 

pagkakamaling malaki. 

حُۡن نَۡرزُُقُهۡم   ۡوَلََٰدُكۡم َخۡشَيَة إِۡمَلَٰٖقِۖ نه
َ
َولَا َتۡقُتلُٓواْ أ

ا َكبِيٗرا  ٣١ َوِإيهاُكۡمْۚ إِنه َقۡتلَُهۡم َكاَن ِخۡطـ ٗ

32. Huwag kayong lumapit sa pangangalunya; tunay na ito 

ay laging mahalay at sumagwa bilang landas. 
َِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيلٗا ۖۡ إِنهُهۥ َكاَن َف ِنَيَٰٓ  ٣٢ َولَا َتۡقَربُواْ ٱلز 

33. Huwag kayong pumatay ng buhay na ipinagbawal ni 

Allāh [na patayin] malibang ayon sa karapatan. Ang 

sinumang pinatay na nilabag sa katarungan ay nagtalaga 

Kami sa katangkilik niya ng isang kapamahalaan, ngunit 

huwag siyang magpakalabis kaugnay sa pagpatay. Tunay na 

siya ay laging maiaadya. 

ِۗ َوَمن   ِ ها بِٱلۡحَق  ُ إِل َولَا َتۡقُتلُواْ ٱلنهۡفَس ٱلهتِي َحرهَم ٱَّلله
َنا لَِولِي ِهِۦ ُسلَۡطَٰٗنا فَلَا  قُتَِل َمۡظلُوٗما َفَقۡد َجَعلۡ 

 ٣٣ يُۡسرِف ف ِي ٱلَۡقۡتِلِۖ إِنهُهۥ َكاَن َمنُصوٗرا

34. Huwag kayong lumapit sa yaman ng ulila kundi sa 

[paraang] pinakamaganda hanggang sa umabot siya sa 

kalakasan niya. Magpatupad kayo sa kasunduan; tunay na 

ang kasunduan ay laging pinananagutan. 

ۡحَسُن َحتهيَٰ  
َ
ها بِٱلهتِي ِهَى أ َولَا َتۡقَربُواْ َماَل ٱلَۡيتِيِم إِل

ۡوفُواْ بِٱلَۡعۡهدِِۖ إِنه ٱلَۡعۡهَد َكاَن  
َ
ۚۥْ َوأ هُ ُشده

َ
َيۡبلَُغ أ

 ٣٤ َمۡسـ ُولٗا

35. Magpalubus-lubos kayo ng pagtatakal kapag nagtatakal 

kayo at tumimbang kayo sa pamamagitan ng timbangang 

tuwid. Iyon ay higit na mabuti at higit na maganda sa 

pagpapawakas. 

ۡوفُواْ ٱلَۡكۡيَل إَِذا كِلُۡتۡم َوزِنُواْ بِٱلۡقِۡسَطاِس  
َ
َوأ

وِيلٗا 
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
َٰلَِك َخيۡر  َوأ  ٣٥ ٱلُۡمۡسَتقِيِمِۚ َذ
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36. Huwag kang tumalunton sa anumang walang ukol sa iyo 

hinggil doon na isang kaalaman. Tunay na ang pandinig, ang 

paningin, at ang puso, ang bawat isa sa mga iyon ay laging 

pinananagutan. 

ۡمَع َوٱلَۡبَصَر   َولَا َتۡقُف َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعلٌۡمْۚ إِنه ٱلسه
ْوَلَٰٓ 

ُ
 ٣٦ ئَِك َكاَن َعۡنُه َمۡسـ ُولٗاَوٱلُۡفَؤاَد ُكلُّ أ

37. Huwag kang maglakad sa lupa nang may kapalaluan; 

tunay na ikaw ay hindi mo mapupunit ang lupa at hindi aabot 

sa mga bundok sa katangkaran. 

ۡرَض  
َ
ۡرِض َمرًَحاۖۡ إِنهَك لَن َتخۡرَِق ٱلۡأ

َ
َولَا َتۡمِش فِي ٱلۡأ

 ٣٧ َتۡبلَُغ ٱلِۡجَباَل ُطولٗاَولَن 

38. Lahat ng iyon, ang masagwa niyon sa ganang 

Panginoon mo ay laging kinasusuklaman. 
َٰلَِك َكاَن َسي ِئُُهۥ ِعنَد َرب َِك َمۡكُروٗها   ٣٨ ُكلُّ َذ

39. Iyon ay kabilang sa ikinasi sa iyo ng Panginoon mo na 

karunungan. Huwag kang gumawa kasama kay Allāh ng 

isang diyos na iba pa sapagkat maipupukol ka sa Impiyerno 

bilang sinisising pinalalayas. 

ۡوَحىَٰٓ إِلَۡيَك َربَُّك ِمَن ٱلۡحِۡكَمةِِۗ َولَا َتجَۡعۡل  
َ
آ أ َٰلَِك ِممه َذ

ًَٰها َءاَخَر َفُتلَۡقىَٰ فِي َجَهنهَم َملُومٗ  ِ إَِل ا َمَع ٱَّلله
ۡدُحوًرا   ٣٩ مه

40. Kaya ba humirang sa inyo ang Panginoon ninyo sa 

[pagkakaroon ng] mga anak na lalaki at gumawa Siya mula 

sa mga anghel ng mga [anak na] babae? Tunay na kayo ay 

talagang nagsasabi ng isang sinasabing sukdulan! 

َُٰكۡم َربُُّكم  ۡصَفى
َ
فَأ

َ
خََذ ِمَن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ  أ بِٱلَۡبنِيَن َوٱته

 ٤٠ إَِنًَٰثاْۚ إِنهُكۡم لََتُقولُوَن قَۡولًا َعِظيٗما 

41. Talaga ngang nagdetalye Kami sa Qur’ān na ito upang 

magsaalaala sila habang walang naidadagdag ito sa kanila 

kundi isang pagkaayaw.I 

ُرواْ َوَما  َولََقۡد  كه ۡفَنا فِي َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن لَِيذه َصره
ها ُنُفوٗرا  ٤١ يَزِيُدُهۡم إِل

42. Sabihin mo: "Kung sakaling kasama sa Kanya ay may 

mga diyos gaya ng sinasabi nila, samakatuwid, talaga 

sanang naghangad sila tungo sa May trono ng isang landas." 

هٱۡبَتَغۡواْ إِلَيَٰ   ۥٓ َءالَِهة  َكَما َيُقولُوَن إِٗذا ل هۡو َكاَن َمَعُه قُل ل
 ٤٢ ذِي ٱلَۡعۡرِش َسبِيلٗا

43. Kaluwalhatian sa Kanya at pagkataas-taas Siya kaysa sa 

sinasabi nila ayon sa kataasang malaki! 
ا َيُقولُونَ  ا َكبِيٗراُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه  ٤٣  ُعلُو ٗ

44. Nagluluwalhati sa Kanya ang pitong langit, ang lupa, at 

ang sinumang nasa mga ito. Walang anumang bagay kundi 

nagluluwalhati kalakip ng pagpupuri sa Kanya ngunit hindi 

kayo nakauunawa sa pagluluwalhati nila. Tunay na Siya ay 

laging Matimpiin, Mapagpatawad. 

ْۚ َوِإن   ۡرُض َوَمن فِيِهنه
َ
ۡبُع َوٱلۡأ َُٰت ٱلسه َمََٰو تَُسب ُِح لَُه ٱلسه

ها َتۡفَقُهوَن   ها يَُسب ُِح ِبحَۡمِدهِۦ َوَلَِٰكن ل ِن َشۡيٍء إِل م 
 ٤٤ تَۡسبِيَحُهۡمْۚ إِنهُهۥ َكاَن َحلِيًما َغُفوٗرا

45. Kapag bumigkas ka ng Qur’ān ay naglalagay Kami sa 

pagitan mo at ng mga hindi sumampalataya sa Kabilang-

buhay ng isang tabing na nakatakip 

هِذيَن لَا   َت ٱلُۡقۡرَءاَن َجَعلَۡنا بَيَۡنَك َوبَيَۡن ٱل
ۡ
َوِإَذا قََرأ

ۡسُتوٗرا  ٤٥ يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ ِحَجاٗبا مه

 

I Talaga ngang nagsarisari Kami sa Qur’ān na ito [ng nilalaman] upang magsaalaala sila ngunit walang naidadagdag ito sa 

kanila kundi isang pagkaayaw. 
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46. at naglalagay Kami sa mga puso nila ng mga panakip sa 

pag-unawa nila nito at sa mga tainga nila ng pagkabingi. 

Kapag bumanggit ka sa Panginoon mo sa Qur’ān – tanging 

sa Kanya – ay bumabaling sila sa mga likuran nila dala ng 

isang pagkaayaw. 

ِكنه 
َ
ن َيۡفَقُهوُه َوفِٓي َءاَذانِِهۡم  وََجَعلَۡنا عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم أ

َ
ًة أ

هۡواْ عَلَىَٰٓ   َوۡقٗراْۚ َوِإَذا َذَكۡرَت َربهَك فِي ٱلُۡقۡرَءاِن وَۡحَدهُۥ َول
ۡدَبَٰرِهِۡم ُنُفوٗرا

َ
 ٤٦ أ

47. Kami ay higit na maalam sa pinakikinggan nila noong 

nakikinig sila sa iyo at noong sila ay nagtatapatan noong 

nagsasabi ang mga tagalabag sa katarungan: "Wala kayong 

sinusunod maliban sa isang lalaking nagaway." 

ۦٓ إِۡذ يَۡسَتِمُعوَن إِلَۡيَك   ۡعلَُم بَِما يَۡسَتِمُعوَن بِهِ
َ
حُۡن أ نه

ها   َٰلُِموَن إِن تَتهبُِعوَن إِل َوِإۡذ ُهۡم َنجَۡوىَٰٓ إِۡذ َيُقوُل ٱلظه
ۡسُحوًرا   ٤٧ رَُجلٗا مه

48. Tumingin ka kung papaano silang naglahad para sa iyo 

ng mga paghahalintulad kaya naligaw sila at hindi sila 

nakakaya sa isang daan. 

ۡمَثاَل فََضلُّواْ فَلَا  
َ
ٱنُظۡر َكۡيَف َضَربُواْ لََك ٱلۡأ

 ٤٨ يَۡسَتِطيُعوَن َسبِيلٗا

49. Nagsabi sila: "Kapag kami ba ay naging mga buto at 

durug-durog, tunay na kami ba ay talagang mga bubuhayin 

bilang bagong nilikha?" 

ِءنها لََمۡبُعوثُوَن َخلۡٗقا  
َ
ًَٰتا أ ِءَذا ُكنها ِعَظَٰٗما َوُرَف

َ
َوَقالُٓواْ أ
 ٤٩ َجِديٗدا 

50. Sabihin mo: "Maging bato kayo o bakal  ۡو َحِديًدا
َ
 ٥٠ ۞قُۡل ُكونُواْ ِحَجاَرًة أ

51. o nilikhang kabilang sa dinadakila sa mga dibdib ninyo," 

kaya magsasabi sila: "Sino ang magpapanumbalik sa amin?" 

Sabihin mo: "Ang lumalang sa inyo sa unang pagkakataon," 

saka mag-iiling-iling sila sa iyo ng mga ulo nila at magsasabi 

sila: "Kailan iyon?" Sabihin mo: "Marahil ito ay maging 

malapit na: 

ا يَۡكبُُر فِي ُصُدورُِكۡمْۚ فََسَيُقولُوَن َمن   ِمه ۡو َخلۡٗقا م 
َ
أ

ِۚ فََسيُۡنغُِضوَن   ةٖ َل َمره وه
َ
هِذي َفَطَرُكۡم أ ۖۡ قُِل ٱل يُعِيُدنَا

ن  إِلَۡيَك ُرُءوَسُهۡم َويَ 
َ
ُقولُوَن َمَتيَٰ ُهَوۖۡ قُۡل َعَسيَٰٓ أ

 ٥١ يَُكوَن قَرِيٗبا 

52. sa araw na tatawag Siya sa inyo kaya tutugon kayo 

kalakip ng pagpupuri sa Kanya at magpapalagay kayong 

hindi kayo namalagi malibang sa kaunting [sandali]." 

ِبحَۡمِدهِۦ َوَتُظنُّوَن إِن    يَۡوَم يَۡدُعوُكۡم فَتَۡسَتِجيُبونَ 
ها قَلِيلٗا بِثُۡتۡم إِل

ه  ٥٢ ل

53. Sabihin mo sa mga lingkod Ko na sabihin nila ang siyang 

higit na maganda. Tunay na ang demonyo ay 

nagpapasigalot sa pagitan nila. Tunay na ang demonyo, 

para sa tao, ay laging isang kaaway na malinaw. 

ۡيَطََٰن   ۡحَسُنْۚ إِنه ٱلشه
َ
َوقُل ل ِعَِبادِي َيُقولُواْ ٱلهتِي ِهَى أ

ا   ۡيَطََٰن َكاَن لِلِۡإنَسَِٰن َعُدو ٗ يَنَزُغ بَيَۡنُهۡمْۚ إِنه ٱلشه
بِيٗنا   ٥٣ مُّ

54. Ang Panginoon ninyo ay higit na maalam sa inyo. Kung 

loloobin Niya ay kaaawaan Niya kayo, o kung loloobin Niya 

ay pagdurusahin Niya kayo. Hindi Kami nagsugo sa iyo sa 

kanila bilang pinananaligan. 

  
ۡ
ۡو إِن يََشأ

َ
 يَۡرَحمُۡكۡم أ

ۡ
ۡعلَُم بُِكۡمۖۡ إِن يََشأ

َ
بُُّكۡم أ ره

ۡرَسلَۡنََٰك َعلَۡيِهۡم َوكِيلٗا
َ
بُۡكۡمْۚ َوَمآ أ ِ  ٥٤ ُيَعذ 
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55. Ang Panginoon mo ay higit na maalam sa sinumang 

nasa mga langit at mga lupa. Talaga ngang nagtangi Kami 

sa iba sa mga propeta higit sa iba pa, at nagbigay Kami kay 

David ng Salmo. 

ۡرِضِۗ َولََقۡد  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡعلَُم بَِمن فِي ٱلسه

َ
َوَربَُّك أ

لَۡنا َبۡعَض ٱل بِي ِـَۧن عَلَىَٰ َبۡعٖضِۖ َوَءاتَيَۡنا َداوُۥَد  فَضه نه
 ٥٥ َزبُوٗرا

56. Sabihin mo: "Dumalangin kayo sa mga inaakala ninyo 

bukod pa sa Kanya sapagkat hindi sila nakapangyayari sa 

pagpawi ng pinsala palayo sa inyo ni ng isang paglilipat." 

هِذينَ  ِن ُدونِهِۦ فَلَا َيۡملُِكوَن   قُِل ٱۡدُعواْ ٱل زََعۡمُتم م 
ِ َعنُكۡم َولَا َتحۡوِيلًا ر   ٥٦ َكۡشَف ٱلضُّ

57. Yaong mga dinadalanginan nila ay naghahangad tungo 

sa Panginoon nila ng pampalapit, [na nagtatagisan] kung alin 

sa kanila ang [magiging] pinakamalapit, nag-aasam ng awa 

Niya, at nangangamba sa pagdurusa mula sa Kanya. Tunay 

na ang parusa ng Panginoon mo ay laging pinangingilagan. 

هِذيَن يَۡدُعوَن يَبَۡتُغوَن إِلَيَٰ َرب ِِهُم ٱلۡوَِسيلََة  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

قَۡرُب َويَرُۡجوَن َرۡحمَ 
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
ۥْٓۚ إِنه  أ َتُهۥ َويََخافُوَن َعَذابَُه

 ٥٧ َعَذاَب َرب َِك َكاَن َمحُۡذوٗرا

58. Walang anumang pamayanan malibang Kami ay 

magpapahamak doon bago ng Araw ng Pagbangon o 

magpaparusa roon ng isang pagdurusang matindi. Laging 

iyon sa talaan ay nakatitik. 

ها َنحُۡن ُمۡهلُِكوَها َقۡبَل يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ  َوِإن  ِن قَۡريٍَة إِل م 
َٰلَِك فِي ٱلِۡكَتَِٰب   بُوَها َعَذاٗبا َشِديٗداْۚ َكاَن َذ ِ ۡو ُمَعذ 

َ
أ

 ٥٨ َمۡسُطوٗرا

59. Walang pumigil sa Amin na magsugo Kami ng mga 

tanda maliban na nagpasinungaling sa mga ito ang mga 

sinauna. Nagbigay Kami sa [lipi ng] Thamūd ng dumalagang 

kamelyo bilang [himalang] nakikita ngunit lumabag sila sa 

katarungan dito. Hindi Kami nagsusugo ng mga tanda kundi 

bilang pagpapangamba. 

َب  ن َكذه
َ
هٓا أ ن نُّۡرِسَل بِٱٓأۡلَيَِٰت إِل

َ
 بَِها َوَما َمَنَعَنآ أ

اقََة ُمۡبِصَرٗة َفَظلَُمواْ بَِهاْۚ   لُوَنْۚ َوَءاتَيَۡنا َثُموَد ٱلنه وه
َ
ٱلۡأ

ها َتخۡوِيٗفا   ٥٩ َوَما نُۡرِسُل بِٱٓأۡلَيَِٰت إِل

60. [Banggitin] noong nagsabi Kami sa iyo: "Tunay na ang 

Panginoon mo ay pumaligid sa mga tao." Hindi Kami 

gumawa sa pangitaing ipinakita Namin sa iyo malibang 

bilang pagsubok para sa mga tao at sa isinumpang punong-

kahoy [na nasaad] sa Qur’ān. Nagpapangamba Kami sa 

kanila ngunit hindi nakadagdag ito sa kanila kundi ng isang 

pagmamalabis na malaki. 

اِسِۚ َوَما َجَعلَۡنا َوِإۡذ قُلَۡنا لََك إِنه  َحاَط بِٱلنه
َ
َربهَك أ

َجَرةَ   ها فِۡتَنٗة ل ِلنهاِس َوٱلشه َرۡيَنََٰك إِل
َ
ٱلرُّۡءيَا ٱلهتِٓي أ

ها   ٱلَۡملُۡعونََة فِي ٱلُۡقۡرَءاِنِۚ َوُنخَو ُِفُهۡم َفَما يَزِيُدُهۡم إِل
 ٦٠ ُطۡغَيَٰٗنا َكبِيٗرا

61. [Banggitin] noong nagsabi Kami sa mga anghel: 

"Magpatirapa kayo kay Adan," kaya nagpatirapa naman sila 

maliban si Satanas. Nagsabi ito: "Magpapatirapa ba ako sa 

nilikha Mo na isang putik?" 

هٓا   َوِإۡذ قُلَۡنا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ إِل
ۡسُجُد لِمَ 

َ
 ٦١ ۡن َخلَۡقَت ِطيٗنا إِبۡلِيَس قَاَل َءأ

62. Nagsabi ito: "Naisaalang-alang ba sa Iyo itong 

pinarangalan Mo higit sa akin? Talagang kung mag-aantala 

Ka sa akin hanggang sa Araw ng Pagbangon ay talagang 

makapagpapariwara nga Ako sa mga supling niya maliban 

sa kaunti." 

ۡرتَِن  قَاَل  خه
َ
هِذي َكرهۡمَت عَلَىه لَئِۡن أ َرَءۡيَتَك َهََٰذا ٱل

َ
أ

ها قَلِيلٗا ۥٓ إِل ِيهَتُه ۡحَتنَِكنه ُذر 
َ
 ٦٢ إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ لَأ
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63. Nagsabi Siya: "Umalis ka saka ang sinumang sumunod 

sa iyo kabilang sa kanila sapagkat tunay na ang Impiyerno 

ay ang gantimpala sa inyo bilang gantimpalang pinasagana. 

قَاَل ٱۡذَهۡب َفَمن تَبَِعَك ِمۡنُهۡم فَإِنه َجَهنهَم َجَزآؤُُكۡم  
ۡوفُوٗرا  ٦٣ َجَزاٗٓء مه

64. Mang-uto ka sa sinumang makakaya mo kabilang sa 

kanila sa pamamagitan ng tinig mo. Sumigaw ka sa kanila sa 

pamamagitan ng nangangabayong hukbo mo at naglalakad 

na hukbo mo. Makilahok ka sa kanila sa mga yaman at mga 

anak. Mangako ka sa kanila." Hindi nangangako sa kanila 

ang demonyo maliban ng pagkalinlang. 

ۡجلِۡب  َوٱۡسَتۡفزِۡز َمِن ٱۡسَتَطۡعَت ِمۡنُهم 
َ
بَِصۡوتَِك َوأ

َِٰل   ۡمَو
َ
َعلَۡيِهم ِبخَۡيلَِك َورَِجلَِك وََشارِۡكُهۡم فِي ٱلۡأ

ها   ۡيَطَُٰن إِل ۡوَلَِٰد وَِعۡدُهۡمْۚ َوَما يَعُِدُهُم ٱلشه
َ
َوٱلۡأ

 ٦٤ ُغُروًرا 

65. Tunay na ang mga lingkod Ko ay hindi ka magkakaroon 

sa kanila ng kapamahalaanan. Nakasapat na ang Panginoon 

mo bilang Pinananaligan. 

ْۚ َوَكَفىَٰ بَِرب َِك   إِنه ِعَبادِي لَيَۡس لََك َعلَۡيِهۡم ُسلَۡطَٰن 
 ٦٥ َوكِيلٗا

66. Ang Panginoon mo ay ang nagpapausad para sa inyo ng 

mga daong sa dagat upang maghanap kayo ng kabutihang-

loob Niya. Tunay na Siya sa inyo ay laging Maaawain. 

هِذي يُۡزِجى لَُكُم ٱلُۡفلَۡك فِي ٱلَۡبۡحرِ   بُُّكُم ٱل ره
ۦْٓۚ إِنهُهۥ َكاَن بُِكۡم رَِحيٗما   ٦٦ لَِتبَۡتُغواْ ِمن فَۡضلِهِ

67. Kapag sumaling sa inyo ang kapinsalaan sa dagat ay 

nawawala ang dinadalanginan ninyo maliban sa Kanya 

ngunit nang nagligtas Siya sa inyo papunta sa kalupaan ay 

umaayaw kayo. Laging ang tao ay mapagtangging 

magpasalamat. 

هٓا   رُّ فِي ٱلَۡبۡحرِ َضله َمن تَۡدُعوَن إِل ُكُم ٱلضُّ َوِإَذا َمسه
ۡعرَۡضُتۡمْۚ وََكانَ 

َ
ِ أ َُٰكۡم إِلَي ٱلۡبَر  ا َنجهى ۖۡ فَلَمه  ٱلۡإِنَسَُٰن  إِيهاهُ

 ٦٧ َكُفوًرا 

68. Kaya natiwasay ba kayo na baka magpalamon Siya sa 

inyo sa gilid ng katihan o baka magpadala Siya sa inyo ng 

isang unos ng mga bato, pagkatapos hindi kayo nakatatagpo 

para sa inyo ng isang pinananaligan? 

ن َيخۡ 
َ
ِمنُتۡم أ

َ
فَأ

َ
ۡو يُۡرِسَل  أ

َ
ِ أ ِسَف بُِكۡم َجانَِب ٱلۡبَر 

 ٦٨ َعلَۡيُكۡم َحاِصٗبا ُثمه لَا َتِجُدواْ لَُكۡم َوكِيلًا

69. O natiwasay ba kayo na baka magpanumbalik Siya sa 

inyo roon [sa dagat] sa ibang pagkakataon saka magsugo 

Siya sa inyo ng isang buhawing mula sa hangin para 

lumunod Siya sa inyo dahil tumanggi kayong 

sumampalataya, pagkatapos hindi kayo nakatatagpo para sa 

inyo laban sa Amin dito ng isang mapaghiganti? 

ۡخَرىَٰ َفيُرِۡسَل  
ُ
ن يُعِيَدُكۡم فِيهِ تَاَرًة أ

َ
ِمنُتۡم أ

َ
ۡم أ

َ
أ

ِيِح فَ  َِن ٱلر  يُۡغرَِقُكم بَِما  َعلَۡيُكۡم قَاِصٗفا م 
 ٦٩ َكَفۡرُتۡم ُثمه لَا َتِجُدواْ لَُكۡم َعلَۡيَنا بِهِۦ تَبِيٗعا 

70. Talaga ngang nagparangal Kami sa mga anak ni Adan, 

nagdala Kami sa kanila sa katihan at karagatan, tumustos 

Kami sa kanila mula sa mga kaaya-ayang bagay, at nagtangi 

Kami sa kanila higit sa marami sa nilikha Namin nang [higit 

na] pagtatangi. 

ِ َوٱلَۡبۡحرِ   ۡمَنا بَنِٓي َءاَدَم َوَحمَلَۡنَُٰهۡم فِي ٱلۡبَر  ۞َولََقۡد َكره
ۡن   ِمه لَۡنَُٰهۡم عَلَىَٰ َكثِيٖر م  ي َِبَِٰت َوَفضه َِن ٱلطه َوَرَزقَۡنَُٰهم م 

 ٧٠ اَخلَۡقَنا َتۡفِضيلٗ 
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71. [Banggitin mo] ang araw na tatawag Kami sa bawat 

[pangkat ng] mga tao sa pamamagitan ng pinuno nila. Kaya 

ang mga bibigyan ng talaan nila sa kanang kamay nila, ang 

mga iyon ay magbabasa ng talaan nila at hindi lalabagin sa 

katarungan nang gahibla. 

وتَِي كَِتََٰبُهۥ  
ُ
نَاِۭس بِإَِمَِٰمِهۡمۖۡ َفَمۡن أ

ُ
يَۡوَم نَۡدُعواْ ُكله أ

ْوَلَٰٓئَِك َيۡقَرُءوَن كَِتََٰبُهۡم َولَا ُيۡظلَُموَن  
ُ
بَِيِمينِهِۦ فَأ

 ٧١ فَتِيلٗا

72. Ang sinumang narito [sa Mundo] ay bulag [ang puso], 

siya sa Kabilang-buhay ay bulag at higit na ligaw sa landas. 
ۡعَميَٰ  

َ
ۡعَميَٰ َفُهَو فِي ٱٓأۡلِخَرةِ أ

َ
ۦٓ أ ِ َوَمن َكاَن فِي َهَِٰذه

َضلُّ َسبِيلٗا 
َ
 ٧٢ َوأ

73. Tunay na halos sila ay talagang tutukso sa iyo palayo sa 

ikinasi Namin sa iyo upang gumawa-gawa ka laban sa Amin 

ng iba pa rito [sa ikinasi]; at samakatuwid, talaga sanang 

gumawa sila sa iyo bilang matalik na kaibigan. 

وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك  
َ
هِذٓي أ َوِإن َكاُدواْ لََيۡفتُِنونََك َعِن ٱل

خَُذوَك َخلِيلٗا هٱته ۖۥۡ َوِإٗذا ل  ٧٣ لَِتۡفتَِرَي َعلَۡيَنا َغيَۡرُه

74. Kung hindi dahil na nagpatatag Kami sa iyo, talaga 

ngang halos ikaw ay sumandal sa kanila nang bahagyang 

kaunti. 

ا  ن ثَبهۡتَنََٰك لََقۡد كِدته تَۡرَكُن إِلَۡيِهۡم َشۡيـ ٗ
َ
َولَۡولَٓا أ

 ٧٤ قَلِيلًا

75. Samakatuwid, talaga sanang nagpalasap Kami sa iyo ng 

ibayong [pagdurusa] sa buhay at ibayong [pagdurusa] sa 

pagkamatay. Pagkatapos hindi ka makatatagpo ukol sa iyo 

laban sa Amin ng isang mapag-adya. 

ةِ وَِضۡعَف ٱلَۡمَماِت ُثمه لَا   َذقَۡنََٰك ِضۡعَف ٱلۡحََيوَٰ
َ
هأ إِٗذا ل

 ٧٥ َتِجُد لََك َعلَۡيَنا نَِصيٗرا 

76. Tunay na halos sila ay talagang nang-uuto sa iyo [na 

lumisan] mula sa lupain [ng Makkah] upang magpalabas sila 

sa iyo mula roon; at samakatuwid, hindi sila mamalagi 

pagkaiwan mo kundi sa kaunting [panahon]. 

ۡرِض لُِيۡخرُِجوَك  
َ
ونََك ِمَن ٱلۡأ َوِإن َكاُدواْ لَيَۡسَتفِزُّ

ها قَلِيلٗاِمۡنَهاۖۡ  ها يَلَۡبُثوَن ِخَلََٰفَك إِل  ٧٦ َوِإٗذا ل

77. [Iyan ay] bilang kalakaran sa sinumang isinugo na Namin 

bago mo kabilang sa mga sugo Namin. Hindi ka nakatatagpo 

para sa kalakaran Namin ng isang pagpapabago. 

ۡرَسلَۡنا َقۡبلََك 
َ
ِمن رُُّسلَِناۖۡ َولَا َتِجُد  ُسنهَة َمن قَۡد أ

 ٧٧ لُِسنهتَِنا َتحۡوِيلًا

78. Magpanatili ka ng pagdarasal mula sa paglilis [sa rurok] 

ng araw hanggang sa pagdilim ng gabi at ng [pagbigkas ng] 

Qur’ān sa madaling-araw; tunay na ang [pagbigkas ng] 

Qur’ān sa madaling-araw ay laging sinasaksihan [ng mga 

anghel]. 

هۡيِل َوُقۡرَءاَن   ۡمِس إِلَيَٰ َغَسِق ٱل ةَ لُِدلُوِك ٱلشه لَوَٰ قِِم ٱلصه
َ
أ

 ٧٨ ٱلَۡفۡجرِِۖ إِنه قُۡرَءاَن ٱلَۡفۡجرِ َكاَن َمۡشُهوٗدا

79. Mula sa gabi ay magdasal ka rito bilang karagdagang 

dasal para sa iyo; marahil buhayin ka ng Panginoon mo sa 

isang katayuang pinapupurihan. 

ن َيۡبَعَثَك  
َ
هَك َعَسيَٰٓ أ ۡد بِهِۦ نَافِلَٗة ل هۡيِل َفَتَهجه َوِمَن ٱل

حُۡموٗدا  ٧٩ َربَُّك َمَقاٗما مه
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80. Sabihin mo: "Panginoon ko, magpapasok Ka sa akin sa 

pasukan ng katapatan, magpalabas Ka sa akin sa labasan 

ng katapatan, at gumawa Ka para sa akin mula sa nasa Iyo 

ng isang kapamahalaang mapag-adya." 

ۡخرِۡجنِي ُمخَۡرَج  
َ
ۡدِخلۡنِي ُمۡدَخَل ِصۡدٖق َوأ

َ
ِ أ َوقُل رهب 

هُدنَك ُسلَۡطَٰٗنا نهِصيٗرا  ٨٠ ِصۡدٖق َوٱۡجَعل ل ِي ِمن ل

81. Sabihin mo: "Dumating ang katotohanan at naparam ang 

kabulaanan. Tunay na ang kabulaanan ay laging 

napaparam." 

ْۚ إِنه ٱلَۡبَِٰطَل َكاَن   َوقُۡل َجآَء ٱلۡحَقُّ َوزََهَق ٱلَۡبَِٰطُل
 ٨١ زَُهوٗقا 

82. Nagbababa Kami mula sa Qur’ān ng siyang 

pagpapagaling at awa para sa mga mananampalataya, at 

walang naidaragdag ito sa mga tagalabag sa katarungan 

kundi isang pagkalugi. 

ُِل ِمَن ٱلُۡقۡرَءاِن َما ُهَو ِشَفآء  َوَرۡحمَة  ل ِلُۡمۡؤِمنِيَن  َوُننَز 
ها َخَساٗرا َٰلِِميَن إِل  ٨٢ َولَا يَزِيُد ٱلظه

83. Kapag nagbiyaya Kami sa tao ay umaayaw siya at 

naglalayo ng sarili niya. Kapag sumaling sa kanya ang 

kasamaan, siya ay nagiging walang-pag-asa. 

ۡعرََض َونَـ َا ِبجَانِبِهِۦ َوِإَذا  
َ
ۡنَعۡمَنا عَلَى ٱلۡإِنَسَِٰن أ

َ
َوِإَذآ أ

رُّ َكاَن يَـ ُوٗسا  ُه ٱلشه  ٨٣ َمسه

84. Sabihin mo: "Bawat isa ay gumagawa ayon sa 

pamamaraan niya, ngunit ang Panginoon ninyo ay higit na 

maalam sa sinumang siya ay higit na napatnubayan sa 

landas." 

ۡعلَُم بَِمۡن ُهَو  
َ
قُۡل ُكل   َيۡعَمُل عَلَىَٰ َشاكِلَتِهِۦ فََربُُّكۡم أ

ۡهَدىَٰ َسبِيلٗا 
َ
 ٨٤ أ

85. Nagtatanong sila sa iyo tungkol sa kaluluwa. Sabihin mo: 

"Ang kaluluwa ay kabilang sa nauukol sa Panginoon ko at 

hindi kayo binigyan ng kaalaman kundi kakaunti." 

ۡمرِ َرب ِي َوَمآ  
َ
وُح ِمۡن أ وِحِۖ قُِل ٱلرُّ َويَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلرُّ

ها قَلِيلٗا َِن ٱلۡعِلِۡم إِل وتِيُتم م 
ُ
 ٨٥ أ

86. Talagang kung niloob Namin ay talaga sanang mag-aalis 

nga Kami ng ikinasi Namin sa iyo, pagkatapos hindi ka 

makakatagpo para sa iyo kaugnay rito laban sa Amin ng 

isang pinananaligan, 

وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك ُثمه 
َ
هِذٓي أ  لَا َتِجُد  َولَئِن ِشۡئَنا لََنۡذَهبَنه بِٱل

 ٨٦ لََك بِهِۦ َعلَۡيَنا َوكِيلًا

87. maliban bilang awa mula sa Panginoon mo. Tunay na 

ang kabutihang-loob Niya laging sa iyo ay malaki. 
ب َِكْۚ إِنه فَۡضلَُهۥ َكاَن َعلَۡيَك   ِن ره ها َرۡحمَٗة م  إِل

 ٨٧ َكبِيٗرا

88. Sabihin mo: "Talagang kung nagtipon ang tao at ang jinn 

para maglahad ng tulad ng Qur’ān na ito ay hindi sila 

makapaglalahad ng tulad nito at kahit pa ang iba sa kanila 

para sa iba pa ay naging tagapagtaguyod." 

ن يَ 
َ
تُواْ بِِمۡثِل  قُل لهئِِن ٱۡجَتَمَعِت ٱلۡإِنُس َوٱلِۡجنُّ عَلَىَٰٓ أ

ۡ
أ

تُوَن بِِمۡثلِهِۦ َولَۡو َكاَن َبۡعُضُهۡم  
ۡ
َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن لَا يَأ

 ٨٨ لَِبۡعٖض َظِهيٗرا

89. Talaga ngang nagdetalye Kami para sa mga tao sa 

Qur’ān na ito ng bawat paghahalintulad ngunit tumanggi ang 

higit na marami sa mga tao maliban sa pagkawalang-

pananampalataya. 

ِ َمَثٖل  
ۡفَنا لِلنهاِس فِي َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن ِمن ُكل  َولََقۡد َصره

ها ُكُفوٗرا اِس إِل ۡكثَُر ٱلنه
َ
بَيَٰٓ أ

َ
 ٨٩ فَأ
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90. Nagsabi sila: "Hindi kami maniniwala sa iyo hanggang sa 

magpabulwak ka para sa amin mula sa lupa ng isang batis; 
ۡرِض  

َ
َوَقالُواْ لَن نُّۡؤِمَن لََك َحتهيَٰ َتۡفُجَر لََنا ِمَن ٱلۡأ

 ٩٠ يَۢنُبوعًا

91. o magkaroon ka ng isang hardin ng datiles at ubas, saka 

magpabulwak ka ng mga ilog sa gitna ng mga ito nang 

[masaganang] pagpapabulwak; 

ۡو تَُكوَن لََك َجنه 
َ
َر  أ ِ خِيٖل وَِعَنٖب َفُتَفج  ِن نه ة  م 

نَۡهََٰر ِخَلَٰلََها َتۡفِجيًرا 
َ
 ٩١ ٱلۡأ

92. o magpabagsak ka ng langit, gaya ng pinagsasabi mo, 

sa amin nang tipak-tipak o magdala ka kay Allāh at sa mga 

anghel nang harapan; 

َمآَء َكَما زََعۡمَت عَ  ۡو تُۡسقَِط ٱلسه
َ
تَِي  أ

ۡ
ۡو تَأ

َ
لَۡيَنا كَِسًفا أ

ِ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ قَبِيلًا  ٩٢ بِٱَّلله

93. o magkaroon ka ng isang bahay yari sa ginto o umakyat 

ka sa langit at hindi kami maniniwala sa pag-akyat mo 

hanggang sa magbaba ka sa amin ng isang aklat na 

babasahin namin." Sabihin mo: "Kaluwalhatian sa Panginoon 

ko; ako kaya ay naging maliban pa sa isang mortal na 

sugo?" 

َمآِء   ۡو تَۡرقَيَٰ فِي ٱلسه
َ
ِن زُۡخُرٍف أ ۡو يَُكوَن لََك َبۡيت  م 

َ
أ

ۗۥُ   ۡقَرُؤُه َِل َعلَۡيَنا كَِتَٰٗبا نه َولَن نُّۡؤِمَن لُِرقِي َِك َحتهيَٰ ُتنَز 
ها بََشٗرا رهُسولٗا  ٩٣ قُۡل ُسۡبَحاَن َرب ِي َهۡل ُكنُت إِل

94. Walang pumigil sa mga tao na sumampalataya sila 

noong dumating sa kanila ang patnubay kundi na nagsabi 

sila: "Nagpadala ba si Allāh ng isang taong sugo?" 

ن يُۡؤِمُنوٓ 
َ
اَس أ هٓا  َوَما َمَنَع ٱلنه اْ إِۡذ َجآَءُهُم ٱلُۡهَدىَٰٓ إِل

ُ بََشٗرا رهُسولٗا َبَعَث ٱَّلله
َ
ن قَالُٓواْ أ

َ
 ٩٤ أ

95. Sabihin mo: "Kung sakaling sa lupa ay may mga anghel 

na naglalakad na mga napapanatag ay talaga sanang 

nagbaba Kami sa kanila mula sa langit ng isang anghel na 

sugo." 

ۡرِض َمَلَٰٓئَِكة  َيۡمُشوَن ُمۡطَمئِن ِيَن  
َ
هۡو َكاَن فِي ٱلۡأ قُل ل

َمآِء َملَٗكا رهُسولٗا َِن ٱلسه لَۡنا َعلَۡيِهم م   ٩٥ لَنَزه

96. Sabihin mo: "Nakasapat si Allāh bilang saksi sa pagitan 

ko at ninyo. Tunay na Siya, laging sa mga lingkod Niya, ay 

Mapagbatid, Nakakikita." 

ِ َشِهيَدُۢا بَيۡنِي َوبَۡيَنُكۡمْۚ إِنهُهۥ َكاَن   قُۡل َكَفىَٰ بِٱَّلله
ُۢا بَِصيٗرا  ٩٦ بِعَِبادِهِۦ َخبِيَر

97. Ang sinumang pinapatnubayan ni Allāh, siya ay ang 

napapatnubayan; ngunit ang sinumang pinaliligaw Niya ay 

hindi ka makatatagpo para sa kanila ng mga katangkilik 

bukod pa sa Kanya. Kakalap Kami sa kanila sa Araw ng 

Pagbangon [na kinakaladkad] sa mga mukha nila bilang mga 

bulag, mga pipi, at mga bingi. Ang kanlungan nila ay 

Impiyerno, na sa tuwing humuhupa ay nagdaragdag Kami sa 

kanila ng liyab. 

ُ َفُهَو ٱلُۡمۡهَتدِِۖ َوَمن يُۡضلِۡل فَلَن َتِجَد   َوَمن َيۡهِد ٱَّلله
ۡولَِيآَء ِمن ُدونِهِۖۦۡ َوَنحُۡشُرُهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ عَلَىَٰ  

َ
لَُهۡم أ

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ ُكلهَما  َوى
ۡ
أ اۖۡ مه وُُجوهِِهۡم ُعۡمٗيا َوبُۡكٗما وَُصم ٗ

 ٩٧ َسعِيٗرا َخَبۡت زِۡدَنَُٰهمۡ 

98. Iyon ay ganti sa kanila dahil sila ay tumangging 

sumampalataya sa mga tanda Namin. Nagsabi sila: "Kapag 

kami ba ay naging mga buto at pira-piraso, tunay na kami ba 

ay talagang bubuhayin bilang nilikhang bago?" 

َٰلَِك  ِءَذا  َذ
َ
نهُهۡم َكَفُرواْ أَـِبَيَٰتَِنا َوَقالُٓواْ أ

َ
َجَزآؤُُهم بِأ

ِءنها لََمۡبُعوثُوَن َخلۡٗقا َجِديًدا
َ
ًَٰتا أ  ٩٨ ُكنها ِعَظَٰٗما َوُرَف



 

Al-Isra’ 

 

294 

 

 اإلسراء 

99. Hindi ba sila nakakita na si Allāh na lumikha ng mga 

langit at lupa ay nakakakaya na lumikha ng tulad nila. 

Gumawa Siya para sa kanila ng isang taning na walang pag-

aalinlangan hinggil dito ngunit tumanggi [sa anuman] ang 

mga tagalabag sa katarungan maliban sa pagkawalang-

pananampalataya. 

ۡرَض  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه َ ٱل نه ٱَّلله

َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
۞أ
ها  قَا  َجلٗا ل

َ
ن َيخۡلَُق ِمۡثلَُهۡم وََجَعَل لَُهۡم أ

َ
دٌِر عَلَىَٰٓ أ

ها ُكُفوٗرا َٰلُِموَن إِل بَي ٱلظه
َ
 ٩٩ َرۡيَب فِيهِ فَأ

100. Sabihin mo: "Kung sakaling kayo ay nagmamay-ari ng 

mga imbakan ng awa ng Panginoon ko, samakatuwid talaga 

sanang nagkait kayo dala ng takot sa paggugol." Laging ang 

tao ay gahaman. 

نُتۡم َتۡملُِكوَن َخَزآئَِن َرۡحمَةِ َرب ِٓي إِٗذا  
َ
هۡو أ قُل ل

ۡمَسۡكُتۡم َخۡشَيَة ٱلِۡإنَفاِقِۚ وََكاَن ٱلۡإِنَسَُٰن َقُتوٗرا
َ
هأ  ١٠٠ ل

101. Talaga ngang nagbigay Kami kay Moises ng siyam na 

tandang malinaw, kaya magtanong ka sa mga anak ni Israel 

noong dumating siya sa kanila saka nagsabi sa kanya si 

Paraon: "Tunay na ako ay talagang nagpapalagay na ikaw, 

O Moises, ay nagaway." 

َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسيَٰ تِۡسَع َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖتِۖ فَۡسـ َۡل بَنِٓي  
 َٰٓ ُظنَُّك  إِۡسَر

َ
ِءيَل إِۡذ َجآَءُهۡم َفَقاَل لَُهۥ فِرَۡعۡوُن إِن ِي لَأ

 ١٠١ َيَُٰموَسيَٰ َمۡسُحوٗرا

102. Nagsabi siya: "Talaga ngang nalaman mong walang 

nagpababa sa mga ito kundi ang Panginoon ng mga langit at 

lupa bilang mga katibayan. Tunay na ako ay talagang 

nakatitiyak na ikaw, O Paraon, ay naigupo." 

َِٰت   َمََٰو ها َربُّ ٱلسه نَزَل َهَُٰٓؤلَآِء إِل
َ
قَاَل لََقۡد َعلِۡمَت َمآ أ

ُظنَُّك َيَٰفِرَۡعۡوُن َمۡثُبوٗرا
َ
ۡرِض بََصآئَِر َوِإن ِي لَأ

َ
 ١٠٢ َوٱلۡأ

103. Kaya nagnais siyang mang-uto sa kanila paalis sa 

lupain, kaya lumunod Kami sa kanya at sa sinumang 

kasama sa kanya sa kalahatan. 

ۡغَرقَۡنَُٰه َوَمن  
َ
ۡرِض فَأ

َ
َِن ٱلۡأ ن يَۡسَتفِزهُهم م 

َ
َراَد أ

َ
فَأ

َعُهۥ َجمِيٗعا   ١٠٣ مه

104. Nagsabi Kami noong matapos niya sa mga anak ni 

Israel: "Tumahan kayo sa lupain saka kapag dumating ang 

pangako ng Kabilang-buhay ay magdadala Kami sa inyo 

nang magkahalo." 

ۡرَض فَإَِذا  
َ
َِٰٓءيَل ٱۡسُكُنواْ ٱلۡأ َوقُلَۡنا ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ لَِبنِٓي إِۡسَر

 ١٠٤ َجآَء وَۡعُد ٱٓأۡلِخَرةِ ِجۡئَنا بُِكۡم لَفِيٗفا 

105. Kalakip ng katotohanan nagpababa Kami nito at kalakip 

ng katotohanan bumaba ito. Hindi Kami nagsugo sa iyo 

kundi bilang tagapagbalita ng nakagagalak at bilang 

mapagbabala. 

ها  ۡرَسلَۡنََٰك إِل
َ
ُۗ َوَمآ أ ِ نََزَل نَزلَۡنَُٰه َوبِٱلۡحَق 

َ
ِ أ َوبِٱلۡحَق 

ٗرا َونَِذيٗرا  ِ  ١٠٥ ُمبَش 

106. Isang Qur’ān na nagbaha-bahagi Kami nito upang 

bigkasin ka nito sa mga tao sa mga yugto at nagbaba Kami 

nito sa [unti-unting] pagbababa. 

اِس عَلَىَٰ ُمۡكٖث   هُۥ عَلَى ٱلنه
َ
َوُقۡرَءاٗنا فََرقَۡنَُٰه لَِتۡقَرأ

لَۡنَُٰه تَنِزيلٗا   ١٠٦ َونَزه

107. Sabihin mo: "Sumampalataya kayo rito o huwag kayong 

sumampalataya." Tunay na ang mga binigyan ng kaalaman 

bago pa nito, kapag binibigkas ito sa kanila, ay nagsusubsob 

sa mga mukha na mga nakapatirapa 

وتُو 
ُ
هِذيَن أ ْْۚ إِنه ٱل ۡو لَا تُۡؤِمُنٓوا

َ
ۦٓ أ اْ ٱلۡعِلَۡم  قُۡل َءاِمُنواْ بِهِ

ۦٓ إَِذا ُيۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َۤنوُّرِخَي ِۤناَقۡذَأۡلِل   ِمن َقۡبلِهِ
 ١٠٧ ۤاٗدَّجُس
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108. at nagsasabi: "Kaluwalhatian sa Panginoon namin; 

tunay na laging ang pangako ng Panginoon namin ay 

talagang magagawa." 

َكاَن وَۡعُد َرب َِنا   َويَُقولُوَن ُسۡبَحََٰن َرب َِنآ إِن
 ١٠٨ لََمۡفُعولٗا

109. Nagsusubsob sila ng mga mukha habang umiiyak at 

nakadaragdag ito sa kanila ng isang pagpapakumbaba. 
وَن لِلَۡأۡذقَاِن َيۡبُكوَن َويَزِيُدُهۡم ُخُشوٗعا۩  ١٠٩ َويَِخرُّ

110. Sabihin mo: "Dumalangin kayo kay Allāh o dumalangin 

kayo sa Napakamaawain; sa alin man kayo dumadalangin, 

taglay Niya ang mga pangalang pinakamagaganda. Huwag 

kang magpaingay sa dasal mo at huwag kang bumulong 

nito. Maghangad ka sa pagitan niyon ng isang 

[katamtamang] landas." 

ا تَۡدُعواْ فَلَُه  قُِل ٱۡدُعو ي ٗا مه
َ
وِ ٱۡدُعواْ ٱلرهۡحَمََٰنۖۡ أ

َ
َ أ اْ ٱَّلله

ِۚ َولَا َتجَۡهۡر بَِصلَاتَِك َولَا ُتخَافِۡت   ۡسَمآُء ٱلۡحُۡسَنيَٰ
َ
ٱلۡأ

َٰلَِك َسبِيلٗا  ١١٠ بَِها َوٱۡبَتِغ َبيَۡن َذ

111. Sabihin mo: "Ang papuri ay ukol kay Allāh na hindi 

gumawa ng anak. Hindi Siya nagkaroon ng katambal sa 

paghahari Niya at hindi Siya nagkaroon ng katangkilik dahil 

sa kaabahan. Dumakila ka sa Kanya nang [lubos na] 

pagdadakila. 

هُهۥ   هِذي لَۡم َيتهِخۡذ َولَٗدا َولَۡم يَُكن ل ِ ٱل َوقُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ۖۡ  َشِريك  فِي ٱلُۡملِۡك  ِ ل  َِن ٱلذُّ هُهۥ َولِي   م  َولَۡم يَُكن ل

ُۢا  ١١١ َوَكب ِۡرُه تَۡكبِيَر
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ang papuri ay ukol kay Allāh na nagpababa sa lingkod 

Niya ng Aklat at hindi Siya naglagay rito ng isang 

kabaluktutan. 

نَزَل عَلَىَٰ َعۡبِدهِ ٱلِۡكَتََٰب َولَۡم َيجَۡعل  
َ
هِذٓي أ ِ ٱل ٱلۡحَۡمُد َّلِله

هُهۥ ِعوََجا    ١ ل

2. [Ginawa Niya itong] matuwid upang magbabala ng isang 

parusang matindi mula sa nasa Kanya, magbalita ng 

nakagagalak sa mga mananampalatayang gumagawa ng 

mga maayos na ukol sa kanila ay isang pabuyang maganda 

َر ٱلُۡمۡؤِمنِيَن  ِ هُدنُۡه َويُبَش  ِن ل ٗسا َشِديٗدا م 
ۡ
َقي ِٗما ل ُِينِذَر بَأ

ۡجًرا َحسَ 
َ
نه لَُهۡم أ

َ
َٰلَِحَِٰت أ هِذيَن َيۡعَملُوَن ٱلصه  ٢ ٗنا ٱل

3. bilang mga mamamalagi roon magpakailanman, بَٗدا
َ
َِٰكثِيَن فِيهِ أ  ٣ مه

4. at magbabala sa mga nagsabing gumawa si Allāh ng anak. َولَٗدا ُ خََذ ٱَّلله هِذيَن قَالُواْ ٱته  ٤ َويُنِذَر ٱل

5. Walang ukol sa kanila hinggil dito na kaalaman at walang 

ukol sa mga magulang nila. May bumigat na isang salitang 

lumalabas sa mga bibig nila; wala silang sinasabi kundi 

kasinungalingan! 

ا لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعلٖۡم َولَا ٓأِلبَآئِِهۡمْۚ َكبَُرۡت َكلَِمٗة َتخُۡرُج   مه
ها َكذِ  َٰهِِهۡمْۚ إِن َيُقولُوَن إِل فَۡو

َ
 ٥ ٗبا ِمۡن أ

6. Kaya baka ikaw ay kikitil sa sarili mo dala ng dalamhati sa 

mga bakas nila kung hindi sila sumampalataya sa salaysay 

na ito. 

هۡم يُۡؤِمُنواْ   فَلََعلهَك َبَِٰخع  نهۡفَسَك عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِۡم إِن ل
َسًفا 

َ
 ٦ بَِهََٰذا ٱلۡحَِديِث أ

7. Tunay na Kami ay gumawa sa anumang nasa lupa bilang 

gayak para rito upang sumubok Kami sa kanila kung alin sa 

kanila ang pinakamaganda sa gawa. 

ُهۡم   يُّ
َ
هَها لَِنۡبلُوَُهۡم أ ۡرِض زِيَنٗة ل

َ
إِنها َجَعلَۡنا َما عَلَى ٱلۡأ

ۡحَسُن َعَملٗا
َ
 ٧ أ

8. Tunay na Kami ay talagang gagawa sa nasa ibabaw nito 

na isang lupang tigang. 
 ٨ َوِإنها لََجَٰعِلُوَن َما َعلَۡيَها َصعِيٗدا ُجُرًزا 

9. O nag-akala ka na ang magkakasama sa yungib at pinag-

ukitan ay noon kataka-takang kabilang sa mga tanda Namin? 
ۡصَحَٰ 

َ
نه أ

َ
ۡم َحِسۡبَت أ

َ
َب ٱلَۡكۡهِف َوٱلرهقِيِم َكانُواْ ِمۡن  أ

 ٩ َءاَيَٰتَِنا َعَجًبا 

10. [Banggitin noong] nagpakanlong ang mga binata sa 

yungib saka nagsabi sila: "Panginoon namin, magbigay Ka 

sa amin ng awa mula sa nasa Iyo at maglaan Ka para sa 

amin, kaugnay sa nauukol sa amin, ng isang kagabayan." 

َوى ٱلۡفِۡتَيُة إِلَي ٱلَۡكۡهِف َفَقالُواْ َربهَنآ َءاتَِنا ِمن  
َ
إِۡذ أ

ۡمرِنَا رََشٗدا
َ
هُدنَك َرۡحمَٗة وََهي ِۡئ لََنا ِمۡن أ  ١٠ ل

11. Kaya nagtakip Kami sa mga tainga nila sa yungib sa [loob 

ng] mga taon ayon sa bilang. 
 ١١ ۡبَنا عَلَىَٰٓ َءاَذانِِهۡم فِي ٱلَۡكۡهِف ِسنِيَن َعَدٗدا فََضرَ 
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12. Pagkatapos pumukaw Kami sa kanila upang magpaalam 

Kami kung alin sa dalawang panig ang higit na magaling sa 

pagtataya sa ipinamalagi nila ayon sa yugto. 

ۡحَصيَٰ لَِما لَبُِثٓواْ  ُثمه َبَعۡثَنَُٰهۡم 
َ
يُّ ٱلۡحِۡزبَيِۡن أ

َ
لَِنۡعلََم أ

َمٗدا
َ
 ١٢ أ

13. Kami ay nagsasalaysay sa iyo ng balita sa kanila ayon sa 

katotohanan. Tunay na sila ay mga binatang sumampalataya 

sa Panginoon nila. Nagdagdag Kami sa kanila ng patnubay. 

ِۚ إِنهُهۡم فِۡتَيٌة َءاَمُنواْ   ِ ُهم بِٱلۡحَق 
َ
حُۡن َنُقصُّ َعلَۡيَك َنَبأ نه
 ١٣ بَِرب ِِهۡم َوزِۡدَنَُٰهۡم ُهٗدى

14. Nagpatibay Kami sa mga puso nila noong tumindig sila 

saka nagsabi: "Ang Panginoon Namin ay ang Panginoon ng 

mga langit at lupa. Hindi kami mananalangin sa bukod pa sa 

Kanya bilang diyos [dahil] talaga ngang makapagsasabi 

Kami, samakatuwid, ng isang pagkalayu-layo [sa 

katotohanan]." 

َوَربَۡطَنا عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم إِۡذ قَاُمواْ َفَقالُواْ َربَُّنا َربُّ  
 ْ ۡرِض لَن نهۡدُعَوا

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َٰٗهاۖۡ لهَقۡد    ٱلسه ۦٓ إَِل ِمن ُدونِهِ
 ١٤ قُلَۡنآ إِٗذا َشَطًطا 

15. Ang mga ito, ang mga tao namin, ay gumawa sa bukod 

pa sa Kanya bilang mga diyos. Bakit kaya hindi sila 

naghahatid sa mga ito ng isang katunayang malinaw? Kaya 

sino pa ang higit na tagalabag sa katarungan kaysa sa 

sinumang gumawa-gawa laban kay Allāh ng isang 

kasinungalingan? 

تُوَن  
ۡ
هۡولَا يَأ ۖۡ ل ۦٓ َءالَِهٗة خَُذواْ ِمن ُدونِهِ ُؤلَآِء قَۡوُمَنا ٱته َهَٰٓ

ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى   ۡظلَُم ِممه
َ
َعلَۡيِهم بُِسلَۡطَِٰۭن َبي ِٖنِۖ َفَمۡن أ

ِ َكِذٗبا   ١٥ ٱَّلله

16. [Nagsabi ang magkakasama]: "Kung nagpakalayu-layo 

kayo sa kanila at sa anumang sinasamba nila maliban kay 

Allāh ay kumanlong kayo sa yungib; magpapalaganap para 

sa inyo ang Panginoon ninyo ng awa Niya at maglalaan Siya 

para sa inyo kaugnay sa nauukol sa inyo ng isang 

magagamit." 

اْ إِلَي   ۥٓ ُو
ۡ
َ فَأ ها ٱَّلله َوِإذِ ٱۡعتََزلُۡتُموُهۡم َوَما َيۡعُبُدوَن إِل

ۡحمَتِهِۦ َويَُهي ِۡئ   ِن ره ٱلَۡكۡهِف يَنُشۡر لَُكۡم َربُُّكم م 
ِۡرَفٗقا  ۡمرُِكم م 

َ
ِۡن أ  ١٦ لَُكم م 

17. [Kung naroon ka,] makikita mo ang araw, kapag lumitaw 

iyon, na humihilig palayo sa yungib nila sa gawing kanan, at 

kapag lumubog iyon, na lumalampas sa kanila sa gawing 

kaliwa habang sila ay nasa isang puwang mula roon. Iyon ay 

kabilang sa mga tanda ni Allāh. Ang sinumang 

pinapatnubayan ni Allāh ay siya ang napapatnubayan. Ang 

sinumang pinaliligaw Niya ay hindi ka makatatagpo para rito 

ng isang katangkilik na tagagabay. 

ۡمَس إَِذا َطلََعت تهَزََٰوُر َعن َكۡهفِِهۡم َذاَت   ۞َوتََرى ٱلشه
َماِل وَُهۡم فِي   ِ ٱلَۡيِميِن َوِإَذا َغَربَت تهۡقرُِضُهۡم َذاَت ٱلش 

ُ َفُهَو  فَ  ُِۗ َمن َيۡهِد ٱَّلله َٰلَِك ِمۡن َءاَيَِٰت ٱَّلله ِۡنُهْۚ َذ ۡجَوةٖ م 
ۡرِشٗدا  ا مُّ  ١٧ ٱلُۡمۡهَتدِِۖ َوَمن يُۡضلِۡل فَلَن َتِجَد لَُهۥ َولِي ٗ

18. Mag-aakala kang sila ay mga gising samantalang sila ay 

mga tulog. Nagpapabaling Kami sa kanila sa gawing kanan 

at sa gawing kaliwa habang ang aso nila ay nakaunat ang 

dalawang unahang biyas nito sa bungad. Kung sakaling 

tumingin ka sa kanila ay talaga sanang tumalikod ka mula sa 

kanila sa pagtakas at talaga sanang napuno ka dahil sa 

kanila ng hilakbot. 

ْۚ َوُنَقل ُِبُهۡم َذاَت ٱلَۡيِميِن  َوَتحَۡسبُ  ۡيَقاٗظا وَُهۡم ُرقُود 
َ
ُهۡم أ

َماِلِۖ وََكلُۡبُهم َبَِٰسط  ذَِراَعۡيهِ بِٱلۡوَِصيِدِۚ لَوِ   ِ َوَذاَت ٱلش 
هۡيَت ِمۡنُهۡم فَِراٗرا َولَُملِۡئَت ِمۡنُهۡم   لَۡعَت َعلَۡيِهۡم لََول ٱطه

 ١٨ رُۡعٗبا 
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19. Gayon din, pumukaw Kami sa kanila upang magtanungan 

sila sa pagitan nila. May nagsabing isang tagapagsabi 

kabilang sa kanila: "Gaano katagal kayo namalagi?" Nagsabi 

sila: "Namalagi kami nang isang araw o isang bahagi ng 

araw." Nagsabi pa sila: "Ang Panginoon ninyo ay higit na 

maalam sa ipinamalagi ninyo. Kaya magpadala kayo ng isa 

sa inyo kalakip ng salaping pilak ninyong ito sa lungsod saka 

tumingin siya kung alin doon ang pinakadalisay bilang 

pagkain saka magdala siya sa inyo ng isang panustos mula 

rito at magpakaingat-ingat siya. Huwag nga siyang 

magparamdam hinggil sa inyo sa isa man. 

ِۡنُهۡم   َوَكَذَٰلَِك َبَعۡثَنَُٰهۡم لَِيتََسآَءلُواْ بَيۡنَُهۡمْۚ قَاَل قَآئِل  م 
ۡو َبۡعَض يَۡوٖمِۚ قَالُواْ  

َ
َكۡم لَبِثُۡتۡمۖۡ قَالُواْ لَبِثَۡنا يَۡوًما أ

ۡعلَُم بَِما لَبِثُۡتۡم فَٱۡبَعثُ 
َ
َحَدُكم بَِورِقُِكۡم  َربُُّكۡم أ

َ
ٓواْ أ

ۡزكَيَٰ َطَعاٗما  
َ
َهآ أ يُّ

َ
ۦٓ إِلَي ٱلَۡمِديَنةِ فَلَۡينُظۡر أ ِ َهَِٰذه

ۡف َولَا يُۡشعَِرنه بُِكۡم   ِۡنُه َولَۡيَتلَطه تُِكم بِرِۡزٖق م 
ۡ
فَلَۡيأ

َحًدا
َ
 ١٩ أ

20. Tunay na sila, kung makababatid sa inyo, ay mambabato 

sa inyo o magpapanumbalik sa inyo sa kapaniwalaan nila at 

hindi kayo magtatagumpay, samakatuwid, magpakailanman." 

ۡو يُعِيُدوُكۡم فِي  
َ
إِنهُهۡم إِن َيۡظَهُرواْ َعلَۡيُكۡم يَۡرُجمُوُكۡم أ

بَٗدا 
َ
 ٢٠ ِملهتِِهۡم َولَن ُتۡفلُِحٓواْ إًِذا أ

21. Gayon din, ipinatuklas sa kanila upang makaalam sila na 

ang pangako ni Allāh ay totoo at na ang Huling Sandali ay 

walang pag-aalinlangan hinggil dito. [Ito ay] noong 

naghihidwaan sila sa pagitan nila sa nauukol sa kanila kaya 

nagsabi sila: "Magpatayo kayo sa ibabaw nila ng isang 

gusali. Ang Panginoon nila ay higit na maalam sa kanila." 

Nagsabi ang mga nanaig sa usapin nila: "Talagang gagawa 

nga kami sa ibabaw nila ng isang patirapaan." 

ِ َحق     نه وَۡعَد ٱَّلله
َ
ۡعثَۡرنَا َعلَۡيِهۡم لَِيۡعلَُمٓواْ أ

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

اَعَة لَا َرۡيَب  نه ٱلسه
َ
ۡمرَُهۡمۖۡ  َوأ

َ
 فِيَهآ إِۡذ َيَتَنَٰزَُعوَن بَيَۡنُهۡم أ

هِذيَن   ۡعلَُم بِِهۡمْۚ قَاَل ٱل
َ
بُُّهۡم أ َفَقالُواْ ٱۡبُنواْ َعلَۡيِهم ُبۡنَيَٰٗناۖۡ ره

ۡسِجٗدا  ۡمرِهِۡم لََنتهِخَذنه َعلَۡيِهم مه
َ
 ٢١ َغلَُبواْ عَلَىَٰٓ أ

22. Magsasabi ang mga iyon na [sila ay] tatlo, na ang ikaapat 

sa kanila ay ang aso nila; at magsasabi pa ang mga iyon na 

[sila ay] lima, na ang ikaanim sa kanila ay ang aso nila – 

bilang panghuhula sa lingid. Magsasabi ang mga iyon na [sila 

ay] pito, na ang ikawalo sa kanila ay ang aso nila. Sabihin 

mo: "Ang Panginoon ko ay higit na maalam sa bilang nila; 

walang nakaaalam sa kanila kundi kaunti. Kaya huwag 

kayong makipangatwiran hinggil sa kanila malibang ayon sa 

pakikipangatwirang hayag at huwag kayong magpahabilin 

hinggil sa kanila mula sa mga iyon sa isa man." 

ابُِعُهۡم َكلُۡبُهۡم َويَُقولُوَن َخمَۡسة    ََٰثة  ره َسَيُقولُوَن ثََل
ُۢا بِٱلَۡغۡيِبِۖ َويَُقولُوَن َسۡبَعة    َسادُِسُهۡم َكلُۡبُهۡم َرۡجمَ

ها   ا َيۡعلَُمُهۡم إِل تِِهم مه ۡعلَُم بِعِده
َ
ب ِٓي أ َوثَاِمُنُهۡم َكلُۡبُهۡمْۚ قُل ره

ُۗ فَلَا ُتَمارِ فِ  ها ِمَراٗٓء َظَِٰهٗرا َولَا تَۡسَتۡفِت  قَلِيل  يِهۡم إِل
َحٗدا

َ
ِۡنُهۡم أ  ٢٢ فِيِهم م 

23. Huwag ka ngang magsasabi sa anuman: "Tunay na ako 

ay gagawa niyon bukas," 
َٰلَِك َغًدا  ٢٣ َولَا َتُقولَنه لَِشاْۡيٍء إِن ِي فَاِعل  َذ

24. maliban na [magsabing] loobin ni Allāh. Alalahanin mo 

ang Panginoon mo kapag nakalimot ka at sabihin mo: 

"Harinawang magpatnubay sa akin ang Panginoon ko para 

sa higit na malapit kaysa rito sa kagabayan." 

بهَك إَِذا نَِسيَت َوقُۡل َعَسيَٰٓ   ْۚ َوٱۡذُكر ره ُ ن يََشآَء ٱَّلله
َ
هٓا أ إِل

ن َيۡهدِ 
َ
ۡقَرَب ِمۡن َهََٰذا رََشٗداأ

َ
 ٢٤ يَِن َرب ِي لِأ

25. Namalagi sila sa yungib nila nang tatlong daang taon at 

nadagdagan sila ng siyam. 
 ٢٥ َولَبُِثواْ فِي َكۡهفِِهۡم ثََلََٰث ِماْئَةٖ ِسنِيَن َوٱۡزَداُدواْ تِۡسٗعا 
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26. Sabihin mo: "Si Allāh ay higit na maalam sa tagal ng 

ipinamalagi nila. Taglay Niya ang [kaalaman sa] Lingid sa 

mga langit at lupa. Kay husay ng pagkakita Niya at kay husay 

ng pagkarinig Niya. Walang ukol sa kanila bukod pa sa 

Kanya na anumang katangkilik. Hindi Siya nagpapatambal sa 

paghahatol Niya ng isa man." 

ۡرِضِۖ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ْۖۡ لَُهۥ َغۡيُب ٱلسه ۡعلَُم بَِما لَبُِثوا

َ
ُ أ قُِل ٱَّلله

ٖ َولَا   ِن ُدونِهِۦ ِمن َولِي  ۡسِمۡعْۚ َما لَُهم م 
َ
بِۡصۡر بِهِۦ َوأ

َ
أ

َحٗدا
َ
ۦٓ أ  ٢٦ يُۡشرُِك فِي ُحۡكِمهِ

27. Bumigkas ka ng ikinasi sa iyo mula sa Aklat ng 

Panginoon mo. Walang tagapagpalit sa mga salita Niya at 

hindi ka makatatagpo bukod pa sa Kanya ng isang 

madadaupan. 

َل   ِ وِحَى إِلَۡيَك ِمن كَِتاِب َرب َِكۖۡ لَا ُمَبد 
ُ
َوٱتُۡل َمآ أ

 ٢٧ لِكَلَِمَٰتِهِۦ َولَن َتِجَد ِمن ُدونِهِۦ ُملَۡتَحٗدا

28. Magpatiis ka ng sarili mo kasama sa mga dumadalangin 

sa Panginoon nila sa umaga at gabi, na nagnanais [ng 

kaluguran] ng mukha Niya. Huwag lumampas ang dalawang 

mata mo palayo sa kanila, na nagnanais ng gayak ng buhay 

na pangmundo. Huwag kang tumalima sa sinumang 

nagpalingat Kami sa puso niya palayo sa pag-aalaala sa 

Amin at sumunod sa pithaya niya habang ang nauukol sa 

kanya ay naging kapabayaan. 

هِذيَن يَۡدُعوَن َربهُهم بِٱلَۡغَدوَٰةِ   َوٱۡصبِۡر َنۡفَسَك َمَع ٱل
ۖۥۡ َولَا َتعۡ  ُد َعۡيَناَك َعۡنُهۡم  َوٱلَۡعِشي ِ يُرِيُدوَن وَۡجَهُه

ۡغَفلَۡنا قَلَۡبُهۥ 
َ
ۡنَياۖۡ َولَا تُِطۡع َمۡن أ ةِ ٱلدُّ تُرِيُد زِيَنَة ٱلۡحََيوَٰ

ۡمُرُهۥ فُُرٗطا 
َ
َُٰه وََكاَن أ  ٢٨ َعن ذِۡكرِنَا َوٱتهَبَع َهَوى

29. Sabihin mo: "Ang katotohanan ay mula sa Panginoon 

ninyo. Kaya ang sinumang lumuob ay sumampalataya siya, 

at ang sinumang lumuob ay tumanggi siyang 

sumampalataya." Tunay na Kami ay naglaan para sa mga 

tagalabag sa katarungan ng isang apoy na papaligid sa 

kanila ang mga pader nito. Kung magpapasaklolo sila ay 

sasakloluhan sila ng isang tubig na gaya ng kumukulong 

langis, na iihaw sa mga mukha nila. Kay saklap ang inumin at 

kay sagwa ito bilang pahingahan! 

ب ُِكۡمۖۡ َفَمن َشآَء فَلُۡيۡؤِمن َوَمن َشآَء   َوقُِل ٱلۡحَقُّ ِمن ره
َحاَط بِِهمۡ 

َ
َٰلِِميَن نَاًرا أ ۡعَتۡدنَا لِلظه

َ
ْۚ إِنهآ أ   فَلَۡيۡكُفۡر

ُسَرادُِقَهاْۚ َوِإن يَۡسَتغِيُثواْ ُيَغاثُواْ بَِمآٖء َكٱلُۡمۡهِل يَۡشوِي  
َراُب وََسآَءۡت ُمۡرَتَفًقا   ٢٩ ٱلۡوُُجوَهْۚ بِۡئَس ٱلشه

30. Tunay na ang mga sumampalataya at gumawa ng mga 

maayos, tunay na Kami ay hindi nagsasayang sa pabuya sa 

sinumang nagpaganda ng gawa. 

َٰلَِحَِٰت إِنها لَا نُِضيُع   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
ۡحَسَن َعَملًا

َ
ۡجَر َمۡن أ

َ
 ٣٠ أ

31. Ang mga iyon ay ukol sa kanila ang mga hardin ng Eden 

na dumadaloy mula sa ilalim nila ang mga ilog. Gagayakan 

sila roon mula sa mga pulseras na ginto at magsusuot sila ng 

mga kasuutang luntian mula sa manipis na sutla at makapal 

na sutla, habang mga nakasandal doon sa mga kama. Kay 

inam ang pabuya at kay ganda iyon bilang pahingahan! 

َُٰت َعۡدٖن َتجۡرِي ِمن   ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َجنه
ُ
نَۡهَُٰر  أ

َ
َتحۡتِِهُم ٱلۡأ

َساوَِر ِمن َذَهٖب َويَلۡبَُسوَن ثَِيابًا 
َ
ُيحَلهۡوَن فِيَها ِمۡن أ

تهِكـ ِيَن فِيَها عَلَى   ِن ُسنُدٖس َوِإۡستَبَۡرٖق مُّ ُخۡضٗرا م 
َواُب وََحُسَنۡت ُمۡرَتَفٗقا  َرآئِِكِۚ نِۡعَم ٱلثه

َ
 ٣١ ٱلۡأ
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32. Maglahad ka para sa kanila ng isang paghahalintulad sa 

dalawang lalaki. Nagtalaga Kami para sa isa sa kanilang 

dalawa ng dalawang hardin ng mga ubas, nagpalibot Kami sa 

dalawang ito ng mga punong-datiles, at naglagay Kami sa 

pagitan ng dalawang ito ng mga pananim. 

َثلٗا ره  َحِدهَِما َجنهتَيِۡن  ۞َوٱۡضرِۡب لَُهم مه
َ
ُجلَيِۡن َجَعلَۡنا لِأ

ۡعَنَٰٖب وََحَفۡفَنَُٰهَما بَِنۡخٖل وََجَعلَۡنا بَيَۡنُهَما 
َ
ِمۡن أ
 ٣٢ َزۡرٗعا

33. Ang kapwa hardin ay nagbigay ng bunga nito at hindi 

nagkulang ito roon ng anuman. Nagpabulwak Kami sa gitna 

ng dalawang ito ng isang ilog. 

اْۚ  ِۡنُه َشۡيـ ٗ ُكلََها َولَۡم َتۡظلِم م 
ُ
كِلَۡتا ٱلۡجَنهتَيِۡن َءاتَۡت أ

ۡرنَا ِخَلَٰلَُهَما َنَهٗرا  ٣٣ َوَفجه

34. Nagkaroon siya ng bunga kaya nagsabi siya sa 

kasamahan niya habang siya ay nakikipagtalakayan dito: 

"Ako ay higit na marami kaysa sa iyo sa yaman at higit na 

makapangyarihan sa mga tauhan." 

نَا۠  
َ
ۥٓ أ وََكاَن لَُهۥ َثَمر  َفَقاَل لَِصَِٰحبِهِۦ وَُهَو ُيحَاوُِرُه

َعزُّ َنَفٗرا
َ
ۡكثَُر ِمنَك َمالٗا َوأ

َ
 ٣٤ أ

35. Pumasok siya sa hardin niya habang siya ay lumalabag 

sa katarungan sa sarili niya. Nagsabi siya: "Hindi ako 

nagpapalagay na mapupuksa ito magpakailanman. 

ن  
َ
ُظنُّ أ

َ
َوَدَخَل َجنهَتُهۥ وَُهَو َظالِم  ل َِنۡفِسهِۦ قَاَل َمآ أ

بَٗدا 
َ
ۦٓ أ ِ  ٣٥ تَبِيَد َهَِٰذه

36. Hindi ako nagpapalagay na ang Huling Sandali ay 

magaganap. Talagang kung isasauli ako sa Panginoon ko ay 

talagang makatatagpo nga ako ng higit na mabuti kaysa rito 

bilang uwian." 

ِجَدنه  
َ
اَعَة قَآئَِمٗة َولَئِن رُّدِدتُّ إِلَيَٰ َرب ِي لَأ ُظنُّ ٱلسه

َ
َوَمآ أ

ِۡنَها ُمنَقلَٗبا   ٣٦ َخيٗۡرا م 

37. Nagsabi sa kanya ang kasamahan niya habang ito ay 

nakikipagtalakayan sa kanya: "Tumanggi ka bang 

sumampalataya sa lumikha sa iyo mula sa alabok, 

pagkatapos mula sa patak ng punlay, pagkatapos bumuo sa 

iyo bilang lalaki? 

َكَفۡرَت 
َ
ۥٓ أ هِذي  قَاَل لَُهۥ َصاِحُبُهۥ وَُهَو ُيحَاوُِرُه بِٱل

ََٰك رَُجلٗا ى  ٣٧ َخلََقَك ِمن تَُراٖب ُثمه ِمن نُّۡطَفةٖ ُثمه َسوه

38. Subalit Siyang si Allāh ay Panginoon ko, at hindi ako 

nagtatambal sa Panginoon ko ng isa man. 
َحٗدا

َ
ۡشرُِك بَِرب ِٓي أ

ُ
ُ َرب ِي َولَٓا أ َِٰكنها۠ ُهَو ٱَّلله  ٣٨ له

39. Bakit hindi ka, noong pumasok ka sa hardin mo, nagsabi: 

'Ang niloob ni Allāh [ay naganap]; walang lakas maliban sa 

kay Allāh.' Kung nakikita mo ako mismo na higit na kaunti 

kaysa sa iyo sa yaman at anak, 

 ُ ها  َولَۡولَٓا إِۡذ َدَخلَۡت َجنهَتَك قُلَۡت َما َشآَء ٱَّلله  لَا قُوهةَ إِل
قَله ِمنَك َمالٗا َوَولَٗدا

َ
نَا۠ أ

َ
ِْۚ إِن تََرِن أ  ٣٩ بِٱَّلله

40. marahil ang Panginoon ko ay magbigay sa akin ng higit 

na mabuti kaysa sa hardin mo at magpadala riyan ng isang 

sakuna mula sa langit para iyan ay maging isang lupaing 

madulas, 

ِن َجنهتَِك َويُۡرِسَل   ن يُۡؤتِيَِن َخيٗۡرا م 
َ
َفَعَسيَٰ َرب ِٓي أ

َمآِء َفُتۡصبَِح َصعِيٗدا َزلًَقا  َِن ٱلسه  ٤٠ َعلَۡيَها ُحۡسَباٗنا م 

41. o ang tubig niyan ay maging lubog [sa lupa] kaya hindi 

mo kakayaning makahanap nito." 
ۡو يُۡصبَِح َمآ 

َ
 ٤١ ؤَُها َغۡوٗرا فَلَن تَۡسَتِطيَع لَُهۥ َطلَٗبا أ
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42. Pumaligid sa mga bunga niya [ang pagkawasak] kaya 

nagsimula siyang nagbaling-baling ng mga kamay niya [sa 

panghihinayang] sa ginugol niya roon, samantalang iyon ay 

gumuho sa mga balag niyon, at nagsasabi: "O kung sana ako 

ay hindi nagtambal sa Panginoon ko ng isa man!" 

نَفَق  
َ
ۡيهِ عَلَىَٰ َمآ أ ۡصَبَح ُيَقل ُِب َكفه

َ
ِحيَط بَِثَمرِهِۦ فَأ

ُ
َوأ

فِيَها َوِهَى َخاوِيٌَة عَلَىَٰ ُعُروِشَها َويَُقوُل َيَٰلَۡيتَنِي لَۡم  
َحٗدا

َ
ۡشرِۡك بَِرب ِٓي أ

ُ
 ٤٢ أ

43. Hindi siya nagkaroon ng isang pangkatin na mag-aadya 

sa kanya bukod pa kay Allāh at hindi nangyari siya ay isang 

naiaadya. 

ِ َوَما َكاَن   هُهۥ فِئَة  يَنُصُرونَُهۥ ِمن ُدوِن ٱَّلله َولَۡم تَُكن ل
 ٤٣ ُمنَتِصًرا 

44. Doon, ang pagtangkilik ay ukol kay Allāh, ang Totoo. Siya 

ay pinakamabuti sa gantimpala at pinakamabuti sa 

kinahihinatnan. 

ِۚ ُهَو َخيۡر  ثََواٗبا وََخيٌۡر ُعۡقٗبا  ِ ِ ٱلۡحَق   ٤٤ ُهَنالَِك ٱلَۡوَلََٰيُة َّلِله

45. Maglahad ka para sa kanila ng paghahalintulad sa buhay 

na pangmundo, na gaya ng tubig na pinababa Namin mula 

sa langit saka nahalo rito ang halaman ng lupa saka ito ay 

naging durog na tuyot na ikinakalat ng mga hangin. Laging si 

Allāh sa bawat bagay ay Kumakaya. 

نَزلَۡنَُٰه ِمَن  
َ
ۡنَيا َكَمآٍء أ ةِ ٱلدُّ َثَل ٱلۡحََيوَٰ َوٱۡضرِۡب لَُهم مه

َمآ  ۡصَبَح َهِشيٗما  ٱلسه
َ
ۡرِض فَأ

َ
ِء فَٱۡخَتلََط بِهِۦ َنَباُت ٱلۡأ

ۡقَتِدًرا  ِ َشۡيٖء مُّ
ُ عَلَىَٰ كُل  َُٰحُۗ وََكاَن ٱَّلله َِي  ٤٥ تَۡذُروهُ ٱلر 

46. Ang yaman at ang mga anak ay gayak ng buhay na 

pangmundo samantalang ang mga nanatiling gawang 

maayos ay higit na mabuti sa ganang Panginoon mo sa 

gantimpala at higit na mabuti sa pag-asa. 

ۡنَياۖۡ َوٱلَۡبَٰقَِيَُٰت   ةِ ٱلدُّ ٱلَۡماُل َوٱلَۡبُنوَن زِيَنُة ٱلۡحََيوَٰ
َملٗا

َ
َٰلَِحَُٰت َخيٌۡر ِعنَد َرب َِك ثََواٗبا وََخيٌۡر أ  ٤٦ ٱلصه

47. [Banggitin mo] ang araw na mag-uusad Kami ng mga 

bundok at makikita mo ang lupa na nakalitaw at kakalap 

Kami sa kanila saka hindi Kami lilisan sa isa man mula sa 

kanila. 

ۡرَض بَارَِزٗة وََحَشۡرَنَُٰهۡم  
َ
َويَۡوَم نَُسي ُِر ٱلِۡجَباَل َوتََرى ٱلۡأ

َحٗدا 
َ
 ٤٧ فَلَۡم ُنَغادِۡر ِمۡنُهۡم أ

48. Itatanghal sila sa Panginoon mo na nakahanay [at 

sasabihin:] "Talaga ngang pumunta kayo sa Amin gaya ng 

nilikha Namin kayo sa unang pagkakataon. Bagkus nag-

angkin kayo na hindi Kami gagawa para sa inyo ng isang 

tipanan." 

ا له  َقۡد ِجۡئُتُمونَا َكَما  وَُعرُِضواْ عَلَىَٰ َرب َِك َصف ٗ
جَۡعَل لَُكم   لهن نه

َ
ِِۭۚ بَۡل زََعۡمُتۡم أ ة َل َمره وه

َ
َخلَۡقَنَُٰكۡم أ

وِۡعٗدا  ٤٨ مه

49. Ilalagay ang talaan saka makikita mo ang mga salarin 

habang mga nababagabag dahil sa nasaad dito at 

magsasabi sila: "O kapighatian sa amin; ano ang mayroon sa 

talaang ito na hindi lumilisan sa isang maliit ni isang malaki 

malibang inisa-isa nito iyon." Matatagpuan nila ang anumang 

ginawa nila na nakadalo. Hindi lumalabag sa katarungan ang 

Panginoon mo sa isa man. 

 ۡ ا فِيهِ  َووُِضَع ٱلِۡكَتَُٰب َفتََرى ٱل ُمۡجرِِميَن ُمۡشفِقِيَن ِممه
َويَُقولُوَن َيََٰوۡيلََتَنا َماِل َهََٰذا ٱلِۡكَتَِٰب لَا ُيَغادُِر 

ََٰهاْۚ َووََجُدواْ َما َعِملُواْ   ۡحَصى
َ
هٓا أ َصغِيَرٗة َولَا َكبِيَرًة إِل

َحٗدا 
َ
 ٤٩ َحاِضٗراُۗ َولَا َيۡظلُِم َربَُّك أ
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50. [Banggitin] noong nagsabi Kami sa mga anghel: 

"Magpatirapa kayo kay Adan," kaya nagpatirapa naman sila 

maliban si Satanas; siya noon ay kabilang sa mga jinn ngunit 

nagpakasuwail siya sa utos ng Panginoon niya. Kaya ba 

gagawa kayo sa kanya at sa mga supling niya bilang mga 

katangkilik bukod pa sa Akin, samantalang sila para sa inyo 

ay kaaway? Kay saklap ito para sa mga tagalabag sa 

katarungan bilang pamalit! 

هٓا   َوِإۡذ قُلَۡنا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ إِل
ۡمرِ َرب ِهِ 

َ
ِ َفَفَسَق َعۡن أ ۦُٓۗ  إِبۡلِيَس َكاَن ِمَن ٱلِۡجن 

ۡولَِيآَء ِمن ُدونِي وَُهۡم لَُكۡم  
َ
ۥٓ أ ِيهَتُه َفَتتهِخُذونَُهۥ َوُذر 

َ
أ

َٰلِِميَن بََدلٗا ْۚ بِۡئَس لِلظه ُۢ  ٥٠ َعُدوُّ

51. Hindi Ko sila pinasaksi sa paglikha sa mga langit at lupa 

ni sa paglikha sa mga sarili nila. Hindi nangyaring Ako ay 

gagawa sa mga tagapagligaw bilang mga tagakatig. 

ۡرِض َولَا َخلَۡق  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡشَهدتُُّهۡم َخلَۡق ٱلسه

َ
آ أ ۞مه

نُفِسِهۡم َوَما ُكنُت ُمتهِخَذ ٱلُۡمِضل ِيَن َعُضٗدا
َ
 ٥١ أ

52. [Banggitin mo] ang araw na magsasabi Siya: 

"Manawagan kayo sa mga katambal sa Akin na inangkin 

ninyo," kaya tatawag sila sa mga iyon ngunit hindi tutugon 

ang mga iyon sa kanila at maglalagay Kami sa pagitan nila 

ng isang [lambak ng] kapahamakan. 

هِذيَن زََعۡمُتۡم فََدَعوُۡهۡم   َويَۡوَم َيُقوُل نَاُدواْ ُشَرَكآِءَي ٱل
 َ ۡوبِٗقا فَلَۡم يَۡسَتِجيُبواْ ل  ٥٢ ُهۡم وََجَعلَۡنا بَيۡنَُهم مه

53. Makikita ng mga salarin ng Apoy saka makatitiyak sila na 

sila ay babagsak doon at hindi sila makatatagpo palayo roon 

ng isang malilihisan. 

نهُهم 
َ
اَر َفَظنُّٓواْ أ َواقُِعوَها َولَۡم  َوَرَءا ٱلُۡمۡجرُِموَن ٱلنه مُّ

 ٥٣ َيِجُدواْ َعۡنَها َمۡصِرٗفا 

54. Talaga ngang nagdetalye Kami sa Qur’ān na ito para sa 

mga tao ng bawat [uri ng] paghahalintulad. Laging ang tao ay 

pinakamadalas na bagay sa pakikipagtalo. 

ۡفَنا فِي َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءانِ  ِ َمَثٖلِۚ  َولََقۡد َصره
 لِلنهاِس ِمن ُكل 

ۡكثََر َشۡيٖء َجَدلٗا
َ
 ٥٤ وََكاَن ٱلۡإِنَسَُٰن أ

55. Walang pumigil sa mga tao na sumampalataya sila noong 

dumating sa kanila ang patnubay at humingi sila ng tawad sa 

Panginoon nila kundi [ang paghiling] na pumunta sa kanila 

ang kalakaran ng mga sinauna o pumunta sa kanila ang 

pagdurusa nang harapan. 

ن يُۡؤِمُنٓواْ إِۡذ َجآَءُهُم ٱلُۡهَدىَٰ  
َ
اَس أ َوَما َمَنَع ٱلنه

ۡو  
َ
لِيَن أ وه

َ
تَِيُهۡم ُسنهُة ٱلۡأ

ۡ
ن تَأ

َ
هٓا أ َويَۡسَتۡغفُِرواْ َربهُهۡم إِل

تَِيُهُم ٱلَۡعَذاُب ُقُبلٗا
ۡ
 ٥٥ يَأ

56. Hindi Kami nagsusugo ng mga isinugo kundi bilang mga 

tagapagbalita ng nakagagalak at bilang mga tagapagbabala. 

Nakikipagtalo ang mga tumangging sumampalataya sa 

pamamagitan ng kabulaanan upang magpamali sa 

pamamagitan nito sa katotohanan. Gumawa sila sa mga 

tanda Ko at sa ibinabala sa kanila bilang pangungutya. 

ِريَن َوُمنِذرِيَنْۚ َويَُجَِٰدُل   ِ ها ُمبَش  َوَما نُۡرِسُل ٱلُۡمۡرَسلِيَن إِل
خَُذٓواْ   ۖۡ َوٱته هِذيَن َكَفُرواْ بِٱلَۡبَِٰطِل لُِيۡدِحُضواْ بِهِ ٱلۡحَقه ٱل

نِذُرواْ ُهُزٗوا 
ُ
 ٥٦ َءاَيَٰتِي َوَمآ أ
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57. Sino pa ang higit na tagalabag sa katarungan kaysa sa 

sinumang napaalalahanan ng mga tanda ng Panginoon niya 

ngunit umayaw siya rito at lumimot siya ipinauna ng mga 

kamay niya. Tunay na Kami ay naglagay sa mga puso nila ng 

mga panakip sa pag-unawa nila nito at sa mga tainga nila ng 

pagkabingi. Kung mag-aanyaya ka sa kanila tungo sa 

patnubay ay hindi sila mapapatnubayan, samakatuwid, 

magpakailanman. 

ۡعرََض َعۡنَها  
َ
َِر أَـِبَيَِٰت َرب ِهِۦ فَأ ن ُذك  ۡظلَُم ِممه

َ
َوَمۡن أ

َمۡت يََداهُْۚ إِنه  ِكنهًة  َونَِسَي َما قَده
َ
ا َجَعلَۡنا عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم أ

ن َيۡفَقُهوُه َوفِٓي َءاَذانِِهۡم َوۡقٗراۖۡ َوِإن تَۡدُعُهۡم إِلَي ٱلُۡهَدىَٰ  
َ
أ

بَٗدا
َ
 ٥٧ فَلَن َيۡهَتُدٓواْ إًِذا أ

58. Ang Panginoon mo ay ang Mapagpatawad, ang may 

awa. Kung sakaling maninisi Siya sa kanila dahil sa nakamit 

nila ay talaga sanang nagpamadali Siya para sa kanila ng 

pagdurusa. Bagkus ukol sa kanila ay isang tipanang hindi sila 

makatatagpo bukod pa rito ng isang malulusutan. 

ۡحمَةِِۖ لَۡو يَُؤاِخُذُهم بَِما َكَسُبواْ   َوَربَُّك ٱلَۡغُفوُر ُذو ٱلره
وِۡعد  لهن َيِجُدواْ ِمن   هُهم مه َل لَُهُم ٱلَۡعَذاَبْۚ بَل ل لََعجه

 ٥٨ ُدونِهِۦ َمۡوئِلٗا

59. Ang mga pamayanang iyon, nagpahamak Kami sa kanila 

noong lumabag sila sa katarungan at gumawa Kami para sa 

pagkakapahamakan nila ng isang tipanan. 

ا َظلَُمواْ وََجَعلَۡنا  ۡهلَۡكَنَُٰهۡم لَمه
َ
َوتِلَۡك ٱلُۡقَرىَٰٓ أ

وِۡعٗدا  ٥٩ لَِمۡهلِِكِهم مه

60. [Banggitin] noong nagsabi si Moises sa alila niya: "Hindi 

ako lulubay hanggang sa umabot ako sa pinagtitipunan ng 

dalawang dagat o isang magpatuloy ako sa mahabang 

panahon." 

بۡلَُغ َمجَۡمَع  
َ
بَۡرُح َحتهيَٰٓ أ

َ
َُٰه لَٓا أ َوِإۡذ قَاَل ُموَسيَٰ لَِفَتى

ۡمِضَي ُحُقٗبا 
َ
ۡو أ

َ
 ٦٠ ٱلَۡبۡحَرۡيِن أ

61. Kaya noong umabot silang dalawa sa pinagtitipunan sa 

pagitan ng dalawang [dagat] ay nakalimot silang dalawa sa 

isda nilang dalawa kaya gumawa ito ng landas nito sa dagat 

nang pailalim. 

خََذ َسبِيلَُهۥ   ا بَلََغا َمجَۡمَع بَيۡنِِهَما نَِسَيا ُحوَتُهَما فَٱته فَلَمه
 ٦١ فِي ٱلَۡبۡحرِ َسَرٗبا 

62. Kaya noong lumampas silang dalawa ay nagsabi siya sa 

alila niya: "Dalhin mo sa atin ang agahan natin. Talaga ngang 

dumanas tayo mula sa paglalakbay nating ito ng isang 

pagkapagal." 

َُٰه َءاتَِنا َغَدآَءنَا لََقۡد لَقِيَنا ِمن   ا َجاَوَزا قَاَل لَِفَتى فَلَمه
 ٦٢ َسَفرِنَا َهََٰذا نََصٗبا 

63. Nagsabi ito: "Nakita mo ba noong kumanlong tayo sa 

bato sapagkat tunay na ako ay nakalimot sa isda [doon]? 

Walang nagpalimot sa akin niyon kundi ang demonyo, na 

bumanggit sana ako niyon. Gumawa iyon ng landas niyon sa 

dagat nang kataka-taka." 

ۡخَرةِ فَإِن ِي نَسِ  َوۡيَنآ إِلَي ٱلصه
َ
َرَءيَۡت إِۡذ أ

َ
يُت ٱلۡحُوَت  قَاَل أ

خََذ َسبِيلَُهۥ   ۚۥْ َوٱته ۡذُكَرُه
َ
ۡن أ

َ
ۡيَطَُٰن أ ها ٱلشه َٰنِيُه إِل نَسى

َ
َوَمآ أ

 ٦٣ فِي ٱلَۡبۡحرِ َعَجٗبا 

64. Nagsabi siya: "Iyon ay ang dati na nating hinahangad." 

Kaya bumalik silang dalawa sa mga bakas nilang dalawa sa 

pagtunton. 

ا عَلَىَٰٓ َءاثَارِهَِما  قَاَل  َٰلَِك َما ُكنها َنۡبِغِۚ فَٱۡرتَده َذ
 ٦٤ قََصٗصا 
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65. Kaya nakatagpo silang dalawa ng isang lingkod kabilang 

sa mga lingkod Namin, na nagbigay Kami rito ng awa mula 

sa ganang Amin at nagturo Kami rito, mula sa nasa Amin, ng 

kaalaman. 

ِۡن ِعنِدنَا   ِۡن ِعَبادِنَآ َءاَتۡيَنَُٰه َرۡحمَٗة م  فَوََجَدا َعۡبٗدا م 
هُدنها ِعلۡٗما   ٦٥ وََعلهۡمَنَُٰه ِمن ل

66. Nagsabi sa kanya si Moises: "Susunod kaya ako sa iyo 

para magturo ka sa akin mula sa itinuro sa iyo bilang gabay?" 
ا  قَاَل لَُهۥ ُموَسيَٰ هَ  ن ُتَعل َِمِن ِممه

َ
تهبُِعَك عَلَىَٰٓ أ

َ
ۡل أ

 ٦٦ ُعل ِۡمَت رُۡشٗدا 

67. Nagsabi siya: "Tunay na ikaw ay hindi makakakaya sa 

akin sa pagtitiis. 
 ٦٧ قَاَل إِنهَك لَن تَۡسَتِطيَع َمعَِى َصبٗۡرا

68. Papaano kang magtitiis sa hindi ka nakapaligid doon sa 

kabatiran?" 
 ٦٨ َوَكۡيَف تَۡصبُِر عَلَىَٰ َما لَۡم ُتحِۡط بِهِۦ ُخبٗۡرا

69. Nagsabi ito: "Matatagpuan mo ako, kung niloob ni Allāh, 

na isang magtitiis at hindi ako susuway sa iyo ng isang utos." 
ۡعِصي لََك  

َ
ُ َصابِٗرا َولَٓا أ قَاَل َسَتِجُدنِٓي إِن َشآَء ٱَّلله

ۡمٗرا
َ
 ٦٩ أ

70. Nagsabi siya: "Kaya kung susunod ka sa akin ay huwag 

kang magtanong sa akin tungkol sa isang bagay hanggang 

sa magpasimula ako para sa iyo mula rito ng isang 

pagbanggit." 

ۡحِدَث  قَاَل فَإِِن ٱتهَبۡعَتنِي فَلَا تَۡسـ َلۡنِي َعن َشۡيٍء  
ُ
َحتهيَٰٓ أ

 ٧٠ لََك ِمۡنُه ذِۡكٗرا

71. Kaya humayo silang dalawa hanggang sa nang 

nakasakay silang dalawa sa daong ay binutas niyon ito. 

Nagsabi ito: "Binutas mo ba ito upang lumunod ka sa may-ari 

nito? Talaga ngang gumawa ka ng isang bagay na kasuklam-

suklam." 

فِيَنةِ َخَرَقَهاۖۡ قَاَل  فَٱنَطلََقا َحتهيَٰٓ إَِذا َركَِبا فِي ٱلسه
ۡهلََها لََقۡد ِجئَۡت َشۡيـ ًا إِۡمٗرا

َ
َخَرۡقَتَها لُِتۡغرَِق أ

َ
 ٧١ أ

72. Nagsabi siya: "Hindi ba nagsabi ako tunay na ikaw ay 

hindi makakakaya sa pagtitiis sa akin?" 
 
َ
قُۡل إِنهَك لَن تَۡسَتِطيَع َمِعَى َصبٗۡراقَاَل أ

َ
 ٧٢ لَۡم أ

73. Nagsabi ito: "Huwag kang manisi sa akin sa nakalimutan 

ko at huwag kang magpabigat sa akin sa nauukol sa akin ng 

isang pahirap." 

ۡمرِي  قَاَل لَا تَُؤاِخۡذنِي بَِما نَِسيُت َولَا تُرۡهِۡقنِي ِمۡن 
َ
أ

 ٧٣ ُعۡسٗرا

74. Kaya humayo silang dalawa hanggang sa nang 

nakasalubong silang dalawa ng isang batang lalaki ay 

pinatay niya iyon. Nagsabi ito: "Pumatay ka ba ng isang 

kaluluwang dalisay nang hindi dahil [sa pagpatay nito] sa 

isang kaluluwa? Talaga ngang gumawa ka ng isang bagay 

na pagkasama-sama." 

َقَتلَۡت 
َ
فَٱنَطلََقا َحتهيَٰٓ إَِذا لَقَِيا ُغَلَٰٗما َفَقَتلَُهۥ قَاَل أ

ا نُّۡكٗرا  ٧٤ َنۡفٗسا َزكِيهَۢة بَِغيِۡر َنۡفٖس لهَقۡد ِجۡئَت َشۡيـ ٗ

75. Nagsabi siya: "Hindi ba nagsabi ako tunay na ikaw ay 

hindi makakakaya sa akin sa pagtitiis?" 
هَك إِنهَك لَن تَۡسَتِطيَع َمِعَى َصبٗۡرا قُل ل

َ
لَۡم أ

َ
 ٧٥ ۞قَاَل أ
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76. Nagsabi ito: "Kung magtatanong ako sa iyo tungkol sa 

isang bagay matapos nito ay huwag kang makisama sa akin. 

Nagtamo ka nga mula sa nasa akin ng isang paumanhin." 

لُۡتَك َعن َشۡيءِۭ َبۡعَدَها فَلَا تَُصَِٰحۡبنِيِۖ قَۡد  
َ
قَاَل إِن َسأ

هُدن ِي ُعۡذٗرا  ٧٦ بَلَۡغَت ِمن ل

77. Kaya humayo silang dalawa hanggang sa nang 

nakapunta silang dalawa sa mga naninirahan sa isang 

pamayanan ay humingi silang dalawa ng makakain sa mga 

naninirahan doon ngunit tumanggi ang mga iyon na 

tumanggap sa kanilang dalawa bilang panauhin. Saka 

nakatagpo silang dalawa roon ng isang pader na napipintong 

gumuho kaya itinayo niya iyon. Nagsabi ito: "Kung sakaling 

niloob mo ay talagang nakakuha ka para roon ng isang upa." 

ۡهلََها  
َ
ۡهَل قَۡريٍَة ٱۡسَتۡطَعَمآ أ

َ
َتَيآ أ

َ
فَٱنَطلََقا َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

ن  
َ
ن يَُضي ُِفوُهَما فَوََجَدا فِيَها ِجَداٗرا يُرِيُد أ

َ
بَۡواْ أ

َ
فَأ

َخۡذَت َعلَۡيهِ   ۖۥۡ قَاَل لَۡو ِشۡئَت لَته قَاَمُه
َ
يَنَقضه فَأ

 
َ
 ٧٧ ۡجٗراأ

78. Nagsabi ito: "Ito ay ang paghihiwalay sa pagitan natin. 

Magbabalita ako sa iyo hinggil sa pagpapakahulugan ng hindi 

ka nakakaya roon ng isang pagtitiis. 

وِيِل َما لَۡم  
ۡ
نَب ِئَُك بَِتأ

ُ
قَاَل َهََٰذا فَِراُق بَيۡنِي َوبَۡينَِكْۚ َسأ

 ٧٨ لَۡيهِ َصبًۡرا تَۡسَتِطع عه 

79. Hinggil sa daong, iyon ay pag-aari ng mga dukhang 

nagtatrabaho sa dagat. Kaya nagnais akong puminsala 

niyon, sa hulihan nila ay may haring nangunguha ng bawat 

daong bilang pangingikil. 

فِيَنُة فَكَانَۡت لَِمَسَِٰكيَن َيعۡ  ا ٱلسه مه
َ
َملُوَن فِي ٱلَۡبۡحرِ  أ

ُخُذ ُكله  
ۡ
لِك  يَأ ِعيَبَها وََكاَن َوَرآَءُهم مه

َ
ۡن أ

َ
َردتُّ أ

َ
فَأ

 ٧٩ َسفِيَنٍة َغۡصٗبا 

80. Hinggil sa batang lalaki, ang mga magulang niya ay mga 

mananampalataya kaya natakot kami na magpabigat siya sa 

kanilang dalawa ng isang pagmamalabis at isang kawalang-

pananampalataya. 

ن يُۡرهَِقُهَما  
َ
بََواهُ ُمۡؤِمَنيِۡن فََخِشيَنآ أ

َ
ا ٱلُۡغَلَُٰم فَكَاَن أ مه

َ
َوأ

 ٨٠ ُطۡغَيَٰٗنا َوُكۡفٗرا

81. Kaya nagnais kami na magpalit sa kanilang dalawa ang 

Panginoon nilang dalawa ng isang higit na mabuti kaysa sa 

kanya sa kadalisayan at higit na malapit sa pagkaawa. 

قَۡرَب  
َ
ٗة َوأ ِۡنُه َزَكوَٰ ن ُيۡبِدلَُهَما َربُُّهَما َخيٗۡرا م 

َ
َرۡدنَآ أ

َ
فَأ

 ٨١ ُرۡحٗما 

82. Hinggil sa pader, iyon ay pag-aari ng dalawang batang 

lalaking ulila sa lungsod. Sa ilalim nito ay may kayaman para 

sa kanilang dalawa. Ang ama nilang dalawa ay matuwid. 

Kaya nagnais ang Panginoon mo na umabot silang dalawa 

sa kalakasan nilang dalawa at magpalabas silang dalawa ng 

kayamanan nilang dalawa bilang awa mula sa Panginoon 

mo. Hindi ako gumawa niyon dala ng pagkukusa ko. Iyon ay 

ang pagpapakahulugan ng hindi ka nakakaya roon ng isang 

pagtitiis." 

ا ٱلِۡجَداُر فَكَاَن لُِغَلََٰميِۡن يَتِيَميِۡن فِي ٱلَۡمِديَنةِ وَكَاَن   مه
َ
َوأ

َراَد رَ 
َ
بُوُهَما َصَٰلِٗحا فَأ

َ
هُهَما وََكاَن أ ن  َتحَۡتُهۥ َكنز  ل

َ
بَُّك أ

ب َِكْۚ   ِن ره ُهَما َويَۡسَتۡخرَِجا َكنزَُهَما َرۡحمَٗة م  ُشده
َ
َيۡبلَُغآ أ

وِيُل َما لَۡم تَۡسِطع  
ۡ
َٰلَِك تَأ ۡمرِيِۚ َذ

َ
َوَما َفَعلُۡتُهۥ َعۡن أ

لَۡيهِ َصبٗۡرا  ٨٢ عه

83. Nagtatanong sila sa iyo tungkol kay Dhulqarnayn. Sabihin 

mo: "Bibigkas ako sa inyo mula sa kanya ng isang 

pagbanggit. 

تۡلُواْ َعلَۡيُكم  
َ
َويَۡسـ َلُونََك َعن ذِي ٱلَۡقۡرَنيِۡنِۖ قُۡل َسأ

ِۡنُه ذِۡكًرا   ٨٣ م 
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84. Tunay na Kami ay nagbigay-kapangyarihan para sa 

kanya sa lupain at nagbigay sa kanya mula sa bawat ng 

isang daanan. 

ِ َشۡيٖء  إِنها مَ 
ۡرِض َوَءاَتۡيَنَُٰه ِمن ُكل 

َ
نها لَُهۥ فِي ٱلۡأ كه

 ٨٤ َسبَٗبا 

85. Kaya sumunod siya sa isang daanan  ۡتَبَع َسبًَبا
َ
 ٨٥ فَأ

86. hanggang sa nang umabot siya sa lubugan ng araw ay 

nakatagpo siya rito na [parang] lumulubog sa isang bukal na 

maburak at nakatagpo siya sa tabi niyon ng mga tao. 

Nagsabi Kami: O Dhulqarnayn, maski magparusa ka at maski 

gumawa ka sa kanila ng isang kagandahan." 

ۡمِس وََجَدَها َتۡغُرُب فِي َعيٍۡن  َحتهيَٰٓ إَِذا بَلََغ َمۡغرَِب ٱلشه
ن  َحمِئَةٖ َووََجَد ِعنَدَها قَوٗۡماۖۡ قُلۡنَ 

َ
آ أ ا َيََٰذا ٱلَۡقۡرَنيِۡن إِمه

ن َتتهِخَذ فِيِهۡم ُحۡسٗنا 
َ
آ أ َب َوِإمه ِ  ٨٦ ُتَعذ 

87. Nagsabi Siya: "Hinggil sa sinumang lumabag sa 

katarungan, pagdurusahin namin ito. Pagkatapos isasauli ito 

sa Panginoon nito saka pagdurusahin Niya ito ng isang 

pagdurusang pagkasama-sama. 

بُُهۥ ُثمه يَُردُّ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ   ِ ا َمن َظلََم فََسوَۡف ُنَعذ  مه
َ
قَاَل أ

بُُهۥ َعَذاٗبا نُّۡكٗرا ِ  ٨٧ َفُيَعذ 

88. Hinggil sa sinumang sumampalataya at gumawa ng 

gawang maayos, ukol dito bilang ganti ang Pinakamaganda. 

Magsasabi kami rito mula sa utos namin nang magaan." 

  ِۖ ا َمۡن َءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَُهۥ َجَزآًء ٱلۡحُۡسَنيَٰ مه
َ
َوأ

ۡمرِنَا يُۡسٗرا
َ
 ٨٨ وََسَنُقوُل لَُهۥ ِمۡن أ

89. Pagkatapos sumunod siya sa isang daanan  ۡتَبَع َسبًَبا
َ
 ٨٩ ُثمه أ

90. hanggang sa nang umabot siya sa litawan ng araw ay 

nakatagpo siya rito na [parang] lumilitaw sa mga taong hindi 

Kami gumawa para sa kanila laban dito ng isang panakip. 

ۡمِس وََجَدَها َتۡطلُُع عَلَىَٰ قَۡوٖم   َحتهيَٰٓ إَِذا بَلََغ َمۡطلَِع ٱلشه
هۡم َنجَۡعل  ِن ُدونَِها ِستٗۡرا ل هُهم م   ٩٠ ل

91. Gayon, at pumaligid nga Kami sa anumang taglay niyang 

kabatiran. 
َحۡطَنا بَِما لََديۡهِ ُخبٗۡرا

َ
 ٩١ َكَذَٰلَِكۖۡ َوقَۡد أ

92. Pagkatapos sumunod siya sa isang daanan  ۡتَبَع َسبًَبا
َ
 ٩٢ ُثمه أ

93. hanggang sa nang umabot siya sa pagitan ng dalawang 

bundok ay nakatagpo siya sa paanan ng dalawang ito ng 

mga taong hindi halos nakauunawa ng sinasabi. 

ها   يِۡن وََجَد ِمن ُدونِِهَما قَۡوٗما ل ده َحتهيَٰٓ إَِذا بَلََغ َبيَۡن ٱلسه
 ٩٣ يَكَاُدوَن َيۡفَقُهوَن قَۡولٗا

94. Nagsabi sila: "O Dhulqarnayn, tunay na ang Gog at ang 

Magog ay mga tagagulo sa lupain. Kaya magtatalaga kaya 

kami para sa iyo ng isang gugulin para gumawa ka sa 

pagitan namin at nila ng isang sagabal?" 

ُجوَج مُ 
ۡ
ُجوَج َوَمأ

ۡ
ۡفِسُدوَن فِي  قَالُواْ َيََٰذا ٱلَۡقۡرَنيِۡن إِنه يَأ

ن َتجَۡعَل بَيَۡنَنا  
َ
ۡرِض َفَهۡل َنجَۡعُل لََك َخرًۡجا عَلَىَٰٓ أ

َ
ٱلۡأ

ا  ٩٤ َوبَۡيَنُهۡم َسد ٗ
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95. Nasabi siya: "Ang nagbigay-kapangyarihan sa akin doon 

ang Panginoon ko ay higit na mabuti; ngunit tulungan ninyo 

ako ng isang lakas, gagawa ako sa pagitan ninyo at nila ng 

isang saplad. 

ۡجَعۡل  
َ
ٍة أ ِعيُنونِي بُِقوه

َ
ن ِي فِيهِ َرب ِي َخيۡر  فَأ قَاَل َما َمكه

 ٩٥ بَيَۡنُكۡم َوبَۡيَنُهۡم َرۡدًما 

96. Magbigay kayo sa akin ng mga kimpal ng bakal." 

Hanggang sa nang nagpantay siya sa pagitan ng dalawang 

bangin ay nagsabi siya: "Umihip kayo." Hanggang sa nang 

nakagawa siya rito na apoy ay nagsabi siya: "Magbigay kayo 

sa akin, magbubuhos ako rito ng lusaw ng tanso." 

َدَفيِۡن  َءاتُونِي ُزبََر ٱلۡحَِديدِِۖ َحتهيَٰٓ إَِذا َساَوىَٰ َبيَۡن ٱلصه
  ْۡۖ فۡرِۡغ  قَاَل ٱنُفُخوا

ُ
َحتهيَٰٓ إَِذا َجَعلَُهۥ نَاٗرا قَاَل َءاتُونِٓي أ

 ٩٦ َعلَۡيهِ قِۡطٗرا

97. Kaya hindi sila nakakaya na umakyat roon at hindi sila 

nakakaya roon ng isang paglagos. 
ن َيۡظَهُروُه َوَما ٱۡسَتَطَُٰعواْ لَُهۥ َنۡقٗبا 

َ
 ٩٧ َفَما ٱۡسَطَُٰعٓواْ أ

98. Nagsabi siya: "Ito ay isang awa mula sa Panginoon ko; 

ngunit kapag dumating ang pangako ng Panginoon ko, 

gagawin Niya itong durog. Laging ang pangako ng 

Panginoon ko ay totoo." 

ب ِيِۖ فَإَِذا َجآَء وَۡعُد َرب ِي َجَعلَُهۥ   ِن ره قَاَل َهََٰذا َرۡحمَة  م 
ا  ۖۡ وََكاَن وَۡعُد َرب ِي َحق ٗ  ٩٨ َدكهآَء

99. Mag-iiwan Kami sa iba sa kanila sa araw na iyon na 

dumadaluyong sa iba pa. Iihip sa tambuli saka magtitipon 

Kami sa kanila sa isang pagkakatipon. 

 فِي  ۞َوتََرۡكَنا َبۡعَضُهۡم يَۡوَمئِٖذ َيُموُج فِي َبۡعٖضِۖ َونُفِخَ 
ورِ فََجَمۡعَنَُٰهۡم َجمٗۡعا   ٩٩ ٱلصُّ

100. Maglalahad Kami ng Impiyerno sa araw na iyon para sa 

mga tagatangging sumampalataya sa isang paglalahad. 
َٰفِرِيَن َعۡرًضا   ١٠٠ وََعرَۡضَنا َجَهنهَم يَۡوَمئِٖذ ل ِلَۡك

101. [Sila] ang mga [taong] dati ang mga mata nila ay nasa 

isang pagtatakip palayo sa pag-aalaala sa Akin at sila dati ay 

hindi nakakakaya ng isang pagdinig. 

ۡعُيُنُهۡم فِي ِغَطآٍء َعن ذِۡكرِي وََكانُواْ لَا  
َ
هِذيَن َكانَۡت أ ٱل

 ١٠١ يَۡسَتِطيُعوَن َسۡمًعا 

102. Kaya nag-akala ba ang mga tumangging 

sumampalataya na makagawa sila sa mga alipin Ko bukod 

pa sa Akin bilang mga katangkilik? Tunay na Kami ay 

naglaan sa Impiyerno para sa mga tagatangging 

sumampalataya bilang tuluyan. 

ن َيتهِخُذواْ ِعَبادِي ِمن  
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ فََحِسَب ٱل

َ
أ

 
َ
َٰفِرِيَن نُُزلٗاُدونِٓي أ ۡعَتۡدنَا َجَهنهَم لِلَۡك

َ
ْۚ إِنهآ أ  ١٠٢ ۡولَِيآَء

103. Sabihin mo: "Magbabalita kaya kami sa inyo hinggil sa 

mga pinakalugi sa mga gawain, 
ۡعَمَٰلًا

َ
ۡخَسِريَن أ

َ
 ١٠٣ قُۡل َهۡل نُنَب ِئُُكم بِٱلۡأ

104. na mga nawala ang pinagsumikapan nila sa buhay na 

pangmundo habang sila ay nag-aakala na sila ay 

nagpapaganda sa paggawa? 

ۡنَيا وَُهۡم َيحَۡسُبوَن   ةِ ٱلدُّ هِذيَن َضله َسۡعُيُهۡم فِي ٱلۡحََيوَٰ ٱل
نهُهۡم ُيحِۡسُنوَن ُصۡنًعا 

َ
 ١٠٤ أ
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105. Ang mga iyon ay ang mga tumangging sumampalataya 

sa mga tanda ng Panginoon nila at pakikipagkita sa Kanya 

kaya nawalang-kabuluhan ang mga gawain nila saka hindi 

Kami mag-uukol para sa kanila sa Araw ng Pagbangon ng 

isang timbang. 

 ِ هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت َرب  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
ِهۡم َولَِقآئِهِۦ  أ

ۡعَمَٰلُُهۡم فَلَا نُقِيُم لَُهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ َوۡزٗنا 
َ
 ١٠٥ فََحبَِطۡت أ

106. Iyon ay ang ganti sa kanila: Impiyerno, dahil tumanggi 

silang sumampalataya at gumawa sila sa mga tanda Ko at 

mga sugo Ko bilang pangungutya. 

َٰلَِك َجزَ  خَُذٓواْ َءاَيَٰتِي  َذ آؤُُهۡم َجَهنهُم بَِما َكَفُرواْ َوٱته
 ١٠٦ َورُُسلِى ُهُزًوا 

107. Tunay na ang mga sumampalataya at gumawa ng mga 

maayos ay magiging ukol sa kanila ang mga Hardin ng 

Firdaws bilang tuluyan, 

 َٰ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه لَِحَِٰت َكانَۡت لَُهۡم  إِنه ٱل
َُٰت ٱلۡفِۡرَدۡوِس نُُزلًا  ١٠٧ َجنه

108. bilang mga mananatili sa mga iyon, na hindi sila 

maghahangad palayo sa mga iyon ng isang paglipat. 
 ١٠٨ َخَٰلِِديَن فِيَها لَا َيۡبُغوَن َعۡنَها ِحَولٗا

109. Sabihin mo: "Kung sakaling ang dagat ay tinta para sa 

mga salita ng Panginoon ko, talaga sanang naubos ang 

dagat bago maubos [isulat] ang mga salita ng Panginoon ko, 

kahit pa naghatid kami ng tulad nito na tinta." 

هۡو َكاَن ٱلَۡبۡحُر ِمَداٗدا ل ِكَلَِمَِٰت َرب ِي لََنفَِد ٱلَۡبۡحُر   قُل ل
ن تَنَفَد َكلَِمَُٰت َرب ِي َولَۡو ِجۡئَنا بِِمۡثلِهِۦ َمَدٗداقَ 

َ
 ١٠٩ ۡبَل أ

110. Sabihin mo: "Ako ay tao lamang tulad ninyo. Ikinakasi 

sa akin na ang Diyos ninyo ay Diyos na nag-iisa lamang. 

Kaya ang sinumang naging nag-aasam ng pakikipagkita sa 

Panginoon niya ay gumawa siya ng gawang maayos at 

huwag siyang magtambal sa pagsamba sa Panginoon Niya 

ng isa man." 

نهَمآ إَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه   
َ
ِۡثلُُكۡم يُوَحىَٰٓ إِلَيه أ نَا۠ بََشر  م 

َ
قُۡل إِنهَمآ أ

ۖۡ َفَمن َكاَن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرب ِهِۦ فَلۡ  َيۡعَمۡل َعَملٗا  َوَِٰحد 
َحَدُۢا 

َ
ۦٓ أ  ١١٠ َصَٰلِٗحا َولَا يُۡشرِۡك بِعَِباَدةِ َرب ِهِ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Kāf, Hā, Yā, `Ayn, Ṣād.  ١ ٓكهيٓعٓص 

2. Ang pagbanggit ng awa ng Panginoon mo sa lingkod 

Niyang si Zacarias 
 ٢ ذِۡكُر َرۡحمَِت َرب َِك َعۡبَدهُۥ َزَكرِيهآ 

3. noong nanawagan siya sa Panginoon niya sa isang 

panawagang kubli. 
ا   ٣ إِۡذ نَاَدىَٰ َربهُهۥ نَِدآًء َخفِي ٗ

4. Nagsabi siya: "Panginoon ko, tunay na ako ay 

napanghinaan ng mga buto mula sa akin, nagliyab ang ulo sa 

uban, at hindi naging malumbay sa pagdalangin sa Iyo, 

Panginoon ko. 

ُس َشيٗۡبا  
ۡ
أ ِ إِن ِي وََهَن ٱلَۡعۡظُم ِمن ِي َوٱۡشَتَعَل ٱلره قَاَل َرب 

ا  ِ َشقِي ٗ ُكنُۢ بُِدعَآئَِك َرب 
َ
 ٤ َولَۡم أ

5. Tunay na ako ay nangamba sa mga kaanak kabilang sa 

maiiwan ko. Ang maybahay ko naman ay baog. Kaya 

magkaloob ka sa akin mula sa nasa Iyo ng isang kalapit, 

تِي عَاقِٗرا  
َ
َٰلَِي ِمن َوَرآِءي وََكانَِت ٱۡمَرأ َوِإن ِي ِخۡفُت ٱلَۡمَو

ا  هُدنَك َولِي ٗ  ٥ َفَهۡب لِي ِمن ل

6. na magmamana sa akin at magmamana mula sa angkan 

ni Jacob. Gawin Mo siya, Panginoon ko, na isang lugod. 
ا  ِ رَِضي ٗ  ٦ يَرِثُنِي َويَرُِث ِمۡن َءاِل َيۡعُقوَبۖۡ َوٱۡجَعلُۡه َرب 

7. [Sinabi sa kanya:] "O Zacarias, tunay na Kami ay 

nagbabalita ng nakagagalak sa iyo hinggil sa isang batang 

lalaking ang pangalan niya ay Juan. Hindi Kami gumawa 

para sa kanya noong bago pa niyan ng isang kapangalan." 

هُهۥ   ُرَك بُِغَلٍَٰم ٱۡسُمُهۥ َيحَۡييَٰ لَۡم َنجَۡعل ل ِ َيََٰزَكرِيهآ إِنها نُبَش 
ا   ٧ ِمن َقۡبُل َسِمي ٗ

8. Nagsabi ito: "Panginoon ko, paanong magkakaroon ako ng 

isang batang lalaki samantalang ang maybahay ko ay baog 

at umabot na ako sa katandaan bilang hukluban?" 

تِي عَاقِٗرا  
َ
هيَٰ يَُكوُن لِي ُغَلَٰم  وََكانَِت ٱۡمَرأ ن

َ
ِ أ قَاَل َرب 

ا َوَقۡد بَلَۡغُت ِمَن   ٨ ٱلِۡكبَِر ِعتِي ٗ

9. Nagsabi [ang anghel]: "Gayon nagsabi ang Panginoon mo: 

Iyon sa Akin ay madali at lumikha nga Ako sa iyo bago pa 

niyan, samantalang hindi ka dati isang bagay." 

  قَاَل َكَذَٰلَِك قَاَل َربَُّك ُهَو عَلَىه َهي ِن  َوَقۡد َخلَۡقُتَك ِمن 
ا   ٩ َقۡبُل َولَۡم تَُك َشۡيـ ٗ

10. Nagsabi ito: "Panginoon ko, gumawa ka para sa akin ng 

isang tanda." Nagsabi siya: "Ang tanda mo ay na hindi ka 

magsalita sa mga tao nang tatlong gabi, gayong malusog." 

 
َ
ۖۡ قَاَل َءاَيُتَك أ ِ ٱۡجَعل ل ِٓي َءايَٗة اَس  قَاَل َرب  ها تُكَل َِم ٱلنه ل

ا   ١٠ ثََلََٰث لََياٖل َسوِي ٗ

11. Kaya lumabas siya sa mga kalipi niya mula sa dasalan 

saka nagpahiwatig sa kanila na magluwalhati sila sa umaga 

at hapon. 

ن  
َ
ۡوَحىَٰٓ إِلَۡيِهۡم أ

َ
فََخَرَج عَلَىَٰ قَۡوِمهِۦ ِمَن ٱلِۡمۡحَراِب فَأ

ا َسب ِحُ   ١١ واْ بُۡكَرٗة وََعِشي ٗ
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12. [Sinabi:] "O Juan, kunin mo ang kasulatan nang may 

lakas." Nagbigay Kami sa kanya ng paghahatol habang isang 

paslit pa, 

ةِٖۖ َوَءاَتۡيَنَُٰه ٱلۡحُۡكَم   َيََٰيۡحَييَٰ ُخِذ ٱلِۡكَتََٰب بُِقوه
ا   ١٢ َصبِي ٗ

13. ng pagsinta mula sa nasa Amin, at ng kadalisayan. Siya 

noon ay isang mapangilag magkasala, 
ا  ۖۡ وََكاَن تَقِي ٗ ٗة هُدنها َوَزَكوَٰ ِن ل  ١٣ وََحَناٗنا م 

14. isang nagpapakabuti sa mga magulang niya, at hindi 

naging isang mapaniil na masuwayin. 
َٰلَِديۡهِ َولَۡم   ُۢا بَِو ا َوبَره  ١٤ يَُكن َجبهاًرا َعِصي ٗ

15. Kapayapaan ay sumakanya sa araw na ipinanganak siya, 

sa araw na mamamatay siya, at sa araw na bubuhayin 

siyang isang buhay. 

وََسَلٌَٰم َعلَۡيهِ يَۡوَم ُولَِد َويَوَۡم َيُموُت َويَوَۡم ُيۡبَعُث  
ا   ١٥ َحي ٗ

16. Bumanggit ka sa Aklat kay Maria noong nagpakalayu-

layo siya mula sa mag-anak niya sa isang pook na 

silanganin. 

ۡهلَِها َمكَاٗنا  
َ
َوٱۡذُكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب َمۡريََم إِذِ ٱنتََبَذۡت ِمۡن أ

ا   ١٦ َشۡرقِي ٗ

17. Saka gumawa siya, mula sa pagbukod sa kanila, ng 

isang tabing, saka nagsugo Kami sa kanya ng espiritu 

Namin, saka nag-anyo ito sa kanya bilang taong lubos. 

ۡرَسلَۡنآ إِلَۡيَها ُروَحَنا 
َ
خََذۡت ِمن ُدونِِهۡم ِحَجاٗبا فَأ فَٱته

ا   ١٧ َفَتَمثهَل لََها بََشٗرا َسوِي ٗ

18. Nagsabi siya: "Tunay na ako ay nagpapakupkop sa 

Napakamaawain laban sa iyo; [lumayo ka,] kung ikaw ay 

isang mapangilag magkasala." 

ا  ِنَٰمۡح ِمنَك إِن ُكنَت تَقِي ٗ ُعوُذ بِٱلره
َ
 ١٨ قَالَۡت إِن ِٓي أ

19. Nagsabi ito: "Ako ay sugo ng Panginoon mo lamang 

upang maghandog ako sa iyo ng isang batang lalaking 

dalisay." 

ا  َهَب لَِك ُغَلَٰٗما َزكِي ٗ
َ
نَا۠ رَُسوُل َرب ِِك لِأ

َ
 ١٩ قَاَل إِنهَمآ أ

20. Nagsabi siya: "Paanong magkakaroon ako ng isang 

batang lalaki samantalang walang sumaling sa akin na isang 

lalaki at hindi ako naging isang mapakiapid?" 

هيَٰ يَُكوُن لِي ُغَلَٰم  َولَۡم َيۡمَسۡسنِي بََشر  َولَۡم  قَالَۡت  ن
َ
أ
ا  ُك بَغِي ٗ

َ
 ٢٠ أ

21. Nagsabi ito: "Gayon nagsabi ang Panginoon mo: Ito sa 

Akin ay madali, at upang gumawa Kami sa kanya bilang 

tanda para sa mga tao at bilang awa mula sa Amin. Ito ay 

naging isang bagay na naitadhana." 

ۥٓ َءايَٗة   ۖۡ َولَِنۡجَعلَُه قَاَل َكَذَٰلِِك قَاَل َربُِّك ُهَو عَلَىه َهي ِن 
ا  ۡقِضي ٗ ۡمٗرا مه

َ
ِنهاْۚ وََكاَن أ  ٢١ ل ِلنهاِس َوَرۡحمَٗة م 

22. Kaya nagdalang-tao siya nito at nagpakalayu-layo siya 

kasama nito sa isang pook na liblib. 
ا   ٢٢ ۞فََحَملَۡتُه فَٱنتََبَذۡت بِهِۦ َمكَاٗنا قَِصي ٗ

23. Saka nagpapunta sa kanya ang sakit ng panganganak 

tungo sa katawan ng punong datiles. Nagsabi siya: "O sana 

ako ay namatay bago nito at naging isang limot na 

kinalimutan." 

َجآَءَها ٱلَۡمخَ 
َ
ۡخلَةِ قَالَۡت َيَٰلَۡيتَنِي  فَأ اُض إِلَيَٰ ِجۡذِع ٱلنه

ا  نِسي ٗ  ٢٣ ِمتُّ َقۡبَل َهََٰذا َوُكنُت نَۡسٗيا مه
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24. Saka may nanawagan sa kanya mula sa ilalim niya: 

"Huwag kang malungkot; naglagay nga ang Panginoon mo 

sa ilalim mo ng isang batis. 

ََٰها ِمن تَ  ها َتحَۡزنِي قَۡد َجَعَل َربُِّك َتحَۡتِك  َفَناَدى ل
َ
حۡتَِهآ أ

ا   ٢٤ َسِري ٗ

25. Yumugyog ka patungo sa iyo sa katawan ng punong 

datiles, may maglalaglagan sa iyo na mga hinog na datiles na 

sariwa. 

ۡخلَةِ تَُسَٰقِۡط َعلَۡيِك  ِٓي إِلَۡيِك ِبِجۡذِع ٱلنه ُرَطٗبا وَُهز 
ا   ٢٥ َجنِي ٗ

26. Kaya kumain ka, uminom ka, at magalak ka. Saka kung 

makakikita ka nga kabilang sa mga tao ng isa man ay sabihin 

mo: Tunay na Ako ay namanata para sa Napakamaawain ng 

isang pananahimik kaya hindi ako mangungusap ngayong 

araw sa isang tao." 

َحٗدا  
َ
ا تََريِنه ِمَن ٱلۡبََشِر أ ِي َعۡيٗناۖۡ فَإِمه فَكُلِي َوٱۡشَربِي َوَقر 

َكل َِم ٱلَۡيۡوَم  
ُ
ِنَٰمۡح َصۡوٗما فَلَۡن أ َفُقولِٓي إِن ِي نََذۡرُت لِلره

ا   ٢٦ إِنِسي ٗ

27. Saka nagdala siya nito sa mga kalipi niya habang 

kinakarga ito. Nagsabi sila: "O Maria, talaga ngang nagdala 

ka ng isang bagay na mapanirang-puri! 

ۖۥۡ قَالُواْ َيََٰمۡريَُم لََقۡد ِجۡئِت   تَۡت بِهِۦ قَۡوَمَها َتحِۡملُُه
َ
فَأ

ا  ا فَرِي ٗ  ٢٧ َشۡيـ ٗ

28. O kapatid ni Aaron, ang ama mo ay hindi naging isang 

lalaki ng kasagwaan at ang ina mo ay hindi naging isang 

mapang-apid." 

 َسوٖۡء َوَما َكانَۡت  
َ
بُوِك ٱۡمَرأ

َ
ۡخَت َهَُٰروَن َما َكاَن أ

ُ
أ َيَٰٓ

ا  ِك بَغِي ٗ مُّ
ُ
 ٢٨ أ

29. Kaya tumuro siya rito. Nagsabi sila: "Papaano kaming 

mangungusap sa sinumang nasa lampin na isang paslit?" 
َشاَرۡت إِلَۡيهِِۖ قَالُواْ َكۡيَف نُكَل ُِم َمن َكاَن فِي ٱلَۡمۡهِد  

َ
فَأ

ا   ٢٩ َصبِي ٗ

30. Nagsabi ito: "Tunay na ako ay alipin ni Allāh. Nagbigay 

Siya sa akin ng Kasulatan at gumawa Siya sa akin bilang 

propeta. 

َٰنَِي ٱلِۡكَتَٰ  ِ َءاتَى ا قَاَل إِن ِي َعۡبُد ٱَّلله  ٣٠ َب وََجَعلَنِي نَبِي ٗ

31. Gumawa Siya sa akin bilang pinagpala saan man ako 

naroon at nagsatagubilin Siya sa akin ng pagdarasal at 

pagkakawanggawa hanggat nananatili akong buhay. 

ۡوَصَٰنِي 
َ
ۡيَن َما ُكنُت َوأ

َ
ةِ  وََجَعلَنِي ُمَبارًَكا أ لَوَٰ بِٱلصه

ا  ةِ َما ُدۡمُت َحي ٗ َكوَٰ  ٣١ َوٱلزه

32. [Gumawa Siya sa akin] bilang nagpapakabuti sa ina ko at 

hindi Siya gumawa sa akin bilang mapaniil na malumbay. 
ا  َٰلَِدتِي َولَۡم َيجَۡعلۡنِي َجبهاٗرا َشقِي ٗ ُۢا بَِو  ٣٢ َوبَره

33. Ang kapayapaan ay sumaakin sa araw na ipinanganak 

ako, sa araw na mamamatay ako, at sa araw na bubuhayin 

ako bilang buhay." 

ۡبَعُث  
ُ
ُموُت َويَوَۡم أ

َ
َلَُٰم عَلَىه يَۡوَم ُولِدتُّ َويَوَۡم أ َوٱلسه

ا   ٣٣ َحي ٗ

34. Iyon si Jesus na anak ni Maria, bilang pagsasabi ng 

katotohanan na hinggil dito ay nag-aalangan sila. 
هِذي فِيهِ   ِ ٱل َٰلَِك ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََمۖۡ قَۡوَل ٱلۡحَق  َذ

 ٣٤ َيۡمتَُرونَ 
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35. Hindi nangyaring ukol kay Allāh na gumawa Siya ng 

anumang anak – kaluwalhatian sa Kanya! Kapag nagtadhana 

Siya ng isang bagay ay nagsasabi lamang Siya rito na 

mangyari saka mangyayari ito. 

ۥْٓۚ إَِذا قََضيَٰٓ   ن َيتهِخَذ ِمن َولَٖدِۖ ُسۡبَحََٰنُه
َ
ِ أ َما َكاَن َّلِله

ۡمٗرا فَإِنهَما َيُقوُل لَُهۥ ُكن َفَيُكونُ 
َ
 ٣٥ أ

36. [Nagsabi si Jesus:] "Tunay na si Allāh ay Panginoon ko at 

Panginoon ninyo kaya sumamba kayo sa Kanya; ito ay isang 

landasing tuwid." 

َ َرب ِي َوَربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوُهْۚ َهََٰذا ِصَرَٰط    َوِإنه ٱَّلله
ۡسَتقِيم    ٣٦ مُّ

37. Ngunit nagkaiba-iba ang mga lapian sa gitna nila kaya 

kapighatian ay ukol sa mga tumangging sumampalataya, 

mula sa isang masasaksihan sa isang araw na sukdulan. 

هِذيَن َكَفُرواْ   ۡحَزاُب ِمنُۢ بَيۡنِِهۡمۖۡ فََوۡيل  ل ِل
َ
فَٱۡخَتلََف ٱلۡأ

ۡشَهِد يَۡوٍم َعِظيمٍ   ٣٧ ِمن مه

38. Kay husay ng pagkarinig nila at kay husay ng pagkakita 

sa Araw na pupunta sila sa Amin, subalit ang mga tagalabag 

sa katarungan sa araw na ito ay nasa isang pagkaligaw na 

malinaw. 

َٰلُِموَن ٱلَۡيوَۡم   تُوَنَنا َلَِٰكِن ٱلظه
ۡ
بِۡصۡر يَوَۡم يَأ

َ
ۡسِمۡع بِِهۡم َوأ

َ
أ

بِينٖ   ٣٨ فِي َضَلَٰٖل مُّ

39. Magbabala ka sa kanila ng Araw ng Panghihinayang 

kapag napagpasyahan ang usapin habang sila ay nasa isang 

pagkalingat habang sila ay hindi sumasampalataya. 

ۡمُر وَُهۡم فِي َغۡفلَةٖ  
َ
نِذۡرُهۡم يَۡوَم ٱلۡحَۡسَرةِ إِۡذ قُِضَي ٱلۡأ

َ
َوأ

 ٣٩ وَُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ 

40. Tunay na Kami ay magmamana ng lupa at ng sinumang 

nasa ibabaw nito, at tungo sa Amin sila pababalikin. 
ۡرَض َوَمۡن َعلَۡيَها َوِإلَۡيَنا يُرَۡجُعونَ 

َ
 ٤٠ إِنها َنحُۡن نَرُِث ٱلۡأ

41. Banggitin mo sa Aklat si Abraham. Tunay na siya noon ay 

isang napakatapat, isang propeta. 
يٗقا نهبِيًّا َوٱۡذُكۡر فِي ٱلِۡكَتَٰ  ِ  ٤١ ِب إِبَۡرَٰهِيَمْۚ إِنهُهۥ َكاَن ِصد 

42. [Banggitin] noong nagsabi siya sa ama niya: "O ama ko, 

bakit ka sumasamba sa hindi nakaririnig, hindi nakakikita, at 

hindi nagdudulot sa iyo ng anuman? 

بَِت لَِم 
َ
أ بِيهِ َيَٰٓ

َ
َتۡعُبُد َما لَا يَۡسَمُع َولَا ُيۡبِصُر  إِۡذ قَاَل لِأ

ا   ٤٢ َولَا ُيۡغنِي َعنَك َشۡيـ ٗ

43. O ama ko, tunay na ako ay dinatnan nga ng kaalamang 

hindi pumunta sa iyo; kaya sumunod ka sa akin, 

magpapatnubay ako sa iyo sa isang landasing patag. 

بَِت إِن ِي قَۡد َجآءَ 
َ
أ تَِك فَٱتهبِۡعنِٓي  َيَٰٓ

ۡ
نِي ِمَن ٱلۡعِلِۡم َما لَۡم يَأ

ا  ۡهِدَك ِصَرَٰٗطا َسوِي ٗ
َ
 ٤٣ أ

44. O ama ko, huwag kang sumamba sa demonyo; tunay na 

ang demonyo laging para sa Napakamaawain ay isang 

masuwayin. 

ۡيَطََٰنۖۡ إِنه  بَِت لَا َتۡعُبِد ٱلشه
َ
أ ِنَٰمۡح  َيَٰٓ ۡيَطََٰن َكاَن لِلره ٱلشه

ا   ٤٤ َعِصي ٗ

45. O ama ko, tunay na ako ay nangangamba na salingin ka 

ng isang pagdurusa mula sa Napakamaawain para ikaw para 

sa demonyo ay maging isang katangkilik." 

َِن ٱ َك َعَذاب  م  ن َيَمسه
َ
َخاُف أ

َ
بَِت إِن ِٓي أ

َ
أ ِنَٰمۡح  َيَٰٓ لره

ا  ۡيَطَِٰن َولِي ٗ  ٤٥ َفَتُكوَن لِلشه
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46. Nagsabi ito: "Tumututol ka ba sa mga diyos ko, O 

Abraham? Talagang kung hindi ka titigil ay talagang 

mambabato nga ako sa iyo, kaya umiwas ka sa akin nang 

matagal." 

نَت َعۡن َءالَِهتِي  
َ
َراِغٌب أ

َ
هۡم تَنَتهِ  قَاَل أ إِبَۡرَٰهِيُمۖۡ لَئِن ل َيَٰٓ

ا  ۡرُجمَنهَكۖۡ َوٱۡهُجۡرنِي َملِي ٗ
َ
 ٤٦ لَأ

47. Nagsabi siya: "Kapayapaan ay sumaiyo! Hihingi ako ng 

tawad para sa iyo sa Panginoon ko. Tunay na Siya laging sa 

akin ay Magiliw. 

ۡسَتۡغفُِر لََك 
َ
 َرب ِٓيِۖ إِنهُهۥ َكاَن بِي  قَاَل َسَلٌَٰم َعلَۡيَكۖۡ َسأ

ا   ٤٧ َحفِي ٗ

48. Hihiwalay ako sa inyo at sa anumang dinadalanginan 

ninyo bukod pa kay Allāh at dadalangin ako sa Panginoon ko; 

marahil hindi ako, sa pagdalangin sa Panginoon ko, maging 

isang malumbay." 

ۡدُعواْ َرب ِي  
َ
ِ َوأ ۡعتَِزلُُكۡم َوَما تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله

َ
َوأ

ا  ُكوَن بُِدعَآِء َرب ِي َشقِي ٗ
َ
هٓا أ ل

َ
 ٤٨ َعَسيَٰٓ أ

49. Kaya noong humiwalay siya sa kanila at sa anumang 

sinasamba nila bukod pa kay Allāh ay ipinagkaloob para sa 

kanya sina Isaac at Jacob. Bawat isa ay ginawa Naming 

propeta. 

ۥٓ   ِ وََهۡبَنا لَُه ا ٱۡعتََزلَُهۡم َوَما َيۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله فَلَمه
ا  ا َجَعلَۡنا نَبِي ٗ

 ٤٩ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَبۖۡ وَُكل ٗ

50. Nagkaloob Kami para sa kanila mula sa awa Namin at 

gumawa Kami para sa kanila ng isang mataas na pagbanggit 

ng kagandahan. 

ۡحمَتَِنا وََجَعلَۡنا لَُهۡم لَِساَن ِصۡدٍق   ِن ره َووََهۡبَنا لَُهم م 
ا   ٥٠ َعلِي ٗ

51. Banggitin mo sa Aklat si Moises. Tunay na siya noon ay 

isang itinangi at naging isang sugong propeta. 
ْۚ إِنهُهۥ َكاَن ُمخۡلَٗصا وََكاَن  َوٱۡذُكۡر فِي ٱلِۡكَتَٰ  ِب ُموَسيَٰٓ

ا   ٥١ رَُسولٗا نهبِي ٗ

52. Nanawagan Kami sa kanya mula sa gilid ng bundok sa 

kanan [niya] at nagpalapit Kami sa kanya, na 

nakikipagtapatan. 

ۡبَنَُٰه َنِجي ٗ  ۡيَمِن َوَقره
َ
ورِ ٱلۡأ  ٥٢ ا َوَنََٰديَۡنَُٰه ِمن َجانِِب ٱلطُّ

53. Nagkaloob Kami sa kanya mula sa awa Namin ng kapatid 

niyang si Aaron bilang propeta. 
ا  َخاهُ َهَُٰروَن نَبِي ٗ

َ
ۡحمَتَِنآ أ  ٥٣ َووََهۡبَنا لَُهۥ ِمن ره

54. Banggitin mo sa Aklat si Ismael. Tunay na siya noon ay 

tapat sa pangako at naging isang sugong propeta. 
ْۚ إِنهُهۥ َكاَن َصادَِق ٱلۡوَۡعِد   َوٱۡذُكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب إِۡسَمَٰعِيَل

ا   ٥٤ وََكاَن رَُسولٗا نهبِي ٗ

55. Siya noon ay nag-uutos sa mag-anak niya ng pagdarasal 

at pagkakawanggawa at siya noon sa ganang Panginoon 

niya ay isang kinalulugdan. 

ةِ وََكاَن ِعنَد َرب ِهِۦ   َكوَٰ ةِ َوٱلزه لَوَٰ ۡهلَُهۥ بِٱلصه
َ
ُمُر أ

ۡ
وََكاَن يَأ
ا   ٥٥ َمۡرِضي ٗ

56. Banggitin mo sa Aklat si Enoc. Tunay na siya noon ay 

isang napakatapat, isang propeta. 
يٗقا نهبِ  ِ ا َوٱۡذُكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب إِۡدرِيَسْۚ إِنهُهۥ َكاَن ِصد   ٥٦ ي ٗ
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57. Nag-angat Kami sa kanya sa isang pook na mataas.  ٥٧ َوَرَفۡعَنَُٰه َمكَانًا َعلِيًّا 

58. Ang mga iyon ay ang mga nagbibiyaya si Allāh sa kanila 

kabilang sa mga propeta kabilang sa mga supling ni Adan, 

kabilang sa dinala Namin kasama kay Noe, kabilang sa mga 

supling ni Abraham at ni Israel, at kabilang sa sinumang 

pinatnubayan Namin at hinirang Namin. Kapag binibigkas sa 

kanila ang mga tanda ng Napakamaawain ay bumabagsak 

sila na mga nakapatirapa, na mga umiiyak. 

ۡنَعمَ 
َ
هِذيَن أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
بِي ِـَۧن ِمن   أ َِن ٱلنه ُ َعلَۡيِهم م  ٱَّلله

ِيهةِ إِبَۡرَٰهِيَم   ۡن َحمَلَۡنا َمَع نُوٖح َوِمن ُذر  ِيهةِ َءاَدَم َوِممه ُذر 
ْۚ إَِذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم   ۡن َهَدۡيَنا َوٱۡجَتبَۡيَنآ َِٰٓءيَل َوِممه َوِإۡسَر

ِنَٰمۡح ْۤاوُّرَخ ۤاٗدَّجُس َوبُِكي ٗا۩  ٥٨ َءاَيَُٰت ٱلره

59. Saka may humalili, nang matapos nila, na mga kahalili na 

nagwalang-bahala sa pagdarasal at sumunod sa mga nasa, 

kaya magkikita sila ng isang pagkalisya, 

َة َوٱتهَبُعواْ   لَوَٰ َضاُعواْ ٱلصه
َ
۞فََخلََف ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم َخلٌۡف أ

َِٰتِۖ فََسۡوَف يَلَۡقۡوَن َغيًّا  َهَو  ٥٩ ٱلشه

60. maliban sa sinumang nagbalik-loob, sumampalataya, at 

gumawa ng maayos sapagkat ang mga iyon ay papasok sa 

Paraiso at hindi sila lalabagin sa katarungan sa anuman. 

ها َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل  ْوَلَٰٓئَِك  إِل
ُ
َصَٰلِٗحا فَأ

ا   ٦٠ يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنهَة َولَا ُيۡظلَُموَن َشۡيـ ٗ

61. [Papasok sila] sa mga Hardin ng Eden na ipinangako ng 

Napakamaawain sa mga lingkod Niya sa Lingid. Tunay na 

laging ang pangako Niya ay darating. 

َِٰت َعۡدٍن ٱلهتِي وََعدَ   ٱلرهۡحَمَُٰن ِعَباَدهُۥ بِٱلَۡغۡيِبِۚ  َجنه
ا  تِي ٗ

ۡ
 ٦١ إِنهُهۥ َكاَن وَۡعُدهُۥ َمأ

62. Hindi sila makaririnig sa mga iyon ng kabalbalan maliban 

sa kapayapaan. Ukol sa kanila ang panustos nila sa mga 

iyon sa umaga at sa hapon. 

ها يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغًوا إِ  ها َسَلَٰٗماۖۡ َولَُهۡم رِزُۡقُهۡم فِيَها  ل ل
ا   ٦٢ بُۡكَرٗة وََعِشي ٗ

63. Iyon ay ang Paraiso na ipamamana Namin sa kabilang sa 

mga lingkod Namin na naging mapangilaging magkasala. 
ا   ٦٣ تِلَۡك ٱلۡجَنهُة ٱلهتِي نُورُِث ِمۡن ِعَبادِنَا َمن َكاَن تَقِي ٗ

64. [Sabihin mo, O Gabriel:] "Hindi kami nagbababaan kundi 

ayon sa utos ng Panginoon mo. Sa Kanya ang nasa pagitan 

ng mga namin at ang nasa likuran namin at ang nasa pagitan 

niyon. Laging ang Panginoon mo ay hindi malilimutin. 

ۡمرِ رَ 
َ
ها بِأ ُل إِل يِۡديَنا َوَما  َوَما نَتَنَزه

َ
ب َِكۖۡ لَُهۥ َما َبيَۡن أ

ا  َٰلَِكْۚ َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي ٗ  ٦٤ َخلَۡفَنا َوَما َبيَۡن َذ

65. Ang Panginoon ng mga langit at lupa at anumang nasa 

pagitan ng mga ito, kaya sumamba ka sa Kanya at 

magpakamatiisin ka para sa pagsamba sa Kanya. 

Nakaaalam ka kaya para sa Kanya ng isang kapangalan?" 

ۡرِض َوَما بَيۡنَُهَما فَٱۡعُبۡدهُ َوٱۡصَطبِۡر  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو رهبُّ ٱلسه

ا   ٦٥ لِعَِبََٰدتِهۚۦِْ َهۡل َتۡعلَُم لَُهۥ َسِمي ٗ

66. Magsasabi ang tao: "Kapag namatay ba ako ay talagang 

ilalabas akong buhay?" 
ۡخَرُج َحيًّا 

ُ
ِءَذا َما ِمتُّ لََسۡوَف أ

َ
 ٦٦ َويَُقوُل ٱلۡإِنَسَُٰن أ

67. Hindi ba nakaaalaala ang tao na Kami ay lumikha sa 

kanya bago pa niyan, samantalang hindi siya dati isang 

bagay? 

نها َخلَۡقَنَُٰه ِمن َقۡبُل وَ 
َ
َولَا يَۡذُكُر ٱلۡإِنَسَُٰن أ

َ
لَۡم يَُك  أ

ا   ٦٧ َشۡيـ ٗ
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68. Kaya sumpa man sa Panginoon mo, talagang kakalap 

nga Kami sa kanila at sa mga demonyo. Pagkatapos 

talagang magpapadalo nga Kami sa kanila sa paligid ng 

Impiyerno na nakaluhod. 

 َ َيَِٰطيَن ُثمه ل ُنۡحِضَرنهُهۡم َحۡوَل  فََوَرب َِك لََنۡحُشَرنهُهۡم َوٱلشه
ا   ٦٨ َجَهنهَم ِجثِي ٗ

69. Pagkatapos talagang huhugot nga Kami mula sa bawat 

kampihan kung alin sa kanila ang pinakamatindi laban sa 

Napakamaawain sa pagkapalalo. 

ِنَٰمۡح َشدُّ عَلَى ٱلره
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
ِ ِشيَعٍة أ

  ُثمه لََننزَِعنه ِمن ُكل 
ا   ٦٩ ِعتِي ٗ

70. Pagkatapos talagang Kami ay higit na maalam sa mga 

higit na naaangkop doon sa pagsunog. 
ا  ۡولَيَٰ بَِها ِصلِي ٗ

َ
هِذيَن ُهۡم أ ۡعلَُم بِٱل

َ
 ٧٠ ُثمه لََنۡحُن أ

71. Walang kabilang sa inyo malibang sasapit doon. Laging 

ito sa Panginoon mo ay isang kapasyahang itinadhana. 
ها َوارُِدَهاْۚ َكاَن عَلَىَٰ َرب َِك َحۡتٗما   ِنُكۡم إِل َوِإن م 

ا  ۡقِضي ٗ  ٧١ مه

72. Pagkatapos magliligtas Kami sa mga nangilag magkasala 

at mag-iiwan Kami sa mga tagalabag sa katarungan doon na 

nakaluhod. 

ا  ُثمه  َٰلِِميَن فِيَها ِجثِي ٗ نََذُر ٱلظه هِذيَن ٱتهَقواْ وه ى ٱل  ٧٢ ُنَنج ِ

73. Kapag binibigkas sa kanila ang mga tanda Namin bilang 

mga malinaw na patunay ay nagsasabi ang mga tumangging 

sumampalataya sa mga sumampalataya: "Alin sa dalawang 

pangkat [natin] ang higit na mabuti sa katayuan at ang higit 

na maganda sa kapisanan?" 

هِذيَن َكَفُرواْ   َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت قَاَل ٱل
ۡحَسُن  

َ
َقاٗما َوأ يُّ ٱلَۡفرِيَقيِۡن َخيۡر  مه

َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ لِل

 ٧٣ نَِدي ٗا 

74. Kay rami ng ipinahamak Namin bago nila na salinlahi na 

higit na maganda sa ari-arian at anyong nakikita! 
َثَٰٗثا  

َ
ۡحَسُن أ

َ
ِن قَۡرٍن ُهۡم أ ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم م 

َ
َوَكۡم أ
 ٧٤ َورِۡءٗيا 

75. Sabihin mo: "Ang sinumang nasa kaligawan ay 

magpapalawig para sa kanya ang Napakamaawain ng isang 

pagpapalawig hanggang sa kapag nakita nila ang 

ipinangangako sa kanila na maaaring ang pagdurusa at 

maaaring ang Oras [ng pagkabuhay] kaya makaaalam sila sa 

kung sino ang higit na masama sa kalagayan at higit na 

mahina sa hukbo." 

اْۚ  قُۡل َمن  َلَٰلَةِ فَلَۡيۡمُدۡد لَُه ٱلرهۡحَمَُٰن َمدًّ َكاَن فِي ٱلضه
اَعَة   ا ٱلسه ا ٱلَۡعَذاَب َوِإمه ۡواْ َما يُوَعُدوَن إِمه

َ
َحتهيَٰٓ إَِذا َرأ

ۡضَعُف ُجنٗدا 
َ
كَاٗنا َوأ  ٧٥ فََسَيۡعلَُموَن َمۡن ُهَو َشر   مه

76. Nagdaragdag si Allāh sa mga napatnubayan ng 

patnubay. Ang mga nananatiling maayos na gawa ay higit na 

mabuti sa ganang Panginoon ninyo sa gantimpala at higit na 

mabuti sa kauuwian. 

هِذيَن ٱۡهَتَدۡواْ ُهٗدىِۗ َوٱلَۡبَٰقَِيَُٰت   ُ ٱل َويَزِيُد ٱَّلله
َٰلَِحَُٰت َخيٌۡر ِعنَد َرب َِك ثََواٗبا وََخيۡر   ا ٱلصه َردًّ  ٧٦ مه

77. Saka nakita mo ba ang tumangging sumampalataya sa 

mga tanda Namin? Nagsabi siya: "Talagang magbibigay nga 

sa akin ng yaman at anak?" 

وَتيَنه َمالٗا 
ُ
هِذي َكَفَر أَـِبَيَٰتَِنا َوَقاَل لَأ فََرَءيَۡت ٱل

َ
أ

 ٧٧ َوَولًَدا
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78. Nakabatid ba siya sa Lingid o nakagawa siya sa ganang 

Napakamaawain ng isang kasunduan? 
ِنَٰمۡح َعۡهٗدا  خََذ ِعنَد ٱلره ِم ٱته

َ
لََع ٱلَۡغۡيَب أ طه

َ
 ٧٨ أ

79. Aba'y hindi! Magsusulat Kami ng sinasabi niya at 

magpapalawig Kami para sa kanya ng pagdurusa sa isang 

pagpapalawig. 

ا هاْۚ َسَنۡكُتُب َما َيُقوُل َوَنُمدُّ لَُهۥ ِمَن ٱلَۡعَذاِب َمد ٗ  ٧٩ َكل

80. Magmamana Kami sa kanya ng sinasabi niya at pupunta 

siya sa Amin nang bukod. 
تِيَنا فَۡرٗدا

ۡ
 ٨٠ َونَرِثُُهۥ َما َيُقوُل َويَأ

81. Gumawa sila sa bukod pa kay Allāh bilang mga diyos 

upang magkaroon sila ng isang dangal. 
ا  ِ َءالَِهٗة ل َِيُكونُواْ لَُهۡم ِعز ٗ خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله  ٨١ َوٱته

82. Aba'y hindi! Magkakaila ang mga ito sa pagsamba nila at 

ang mga ito laban sa kanila ay magiging katunggali. 
هاْۚ  َسَيۡكُفُروَن بِعَِباَدتِِهۡم َويَُكونُوَن َعلَۡيِهۡم  َكل

ا  ٨٢ ِضدًّ

83. Hindi ka ba nakakita na Kami ay nagsugo sa mga 

demonyo sa mga tagatangging sumampalataya, na 

nanunulsol sa kanila sa isang panunulsol? 

َيَِٰطيَن عَلَى  ۡرَسلَۡنا ٱلشه
َ
نهآ أ

َ
لَۡم تََر أ

َ
َٰفِرِيَن تَُؤزُُّهۡم  أ ٱلَۡك

ا ز ٗ
َ
 ٨٣ أ

84. Kaya huwag kang magmabilis sa kanila; nagbibilang 

lamang Kami para sa kanila ng isang pagbilang. 
ا  ٨٤ فَلَا َتۡعَجۡل َعلَۡيِهۡمۖۡ إِنهَما َنُعدُّ لَُهۡم َعد ٗ

85. Sa Araw na kakalap sa mga tagapangilag magkasala 

patungo sa Napakamaawain sa isang delegasyon. 
ِنَٰمۡح َوۡفٗدا  ٨٥ يَۡوَم َنحُۡشُر ٱلُۡمتهقِيَن إِلَي ٱلره

86. Maghahatid Kami sa mga salarin tungo sa Impiyerno sa 

isang pagkauhaw. 
 ٨٦ َونَُسوُق ٱلُۡمۡجرِِميَن إِلَيَٰ َجَهنهَم وِۡرٗدا

87. Hindi sila makapagdudulot ng Pamamagitan maliban sa 

sinumang gumawa sa ganang Napakamaawain ng isang 

kasunduan. 

ِنَٰمۡح   خََذ ِعنَد ٱلره ها َمِن ٱته َفََٰعَة إِل ها َيۡملُِكوَن ٱلشه ل
 ٨٧ َعۡهٗدا 

88. Nagsabi sila: "Gumawa ang Napakamaawain ng anak."   خََذ  ٨٨ ٱلرهۡحَمَُٰن َولَٗداَوَقالُواْ ٱته

89. Talaga ngang nakagawa kayo ng isang bagay na kakila-

kilabot. 
ا   ٨٩ لهَقۡد ِجۡئُتۡم َشۡيـ ًا إِد ٗ

90. Halos ang mga langit ay nagkakabitak-bitak dahil dito, 

nabibiyak ang lupa, at bumabagsak ang mga bundok nang 

durug-durog, 

ۡرُض َوَتخِرُّ  تَكَ 
َ
ۡرَن ِمۡنُه َوتَنَشقُّ ٱلۡأ َُٰت َيَتَفطه َمََٰو اُد ٱلسه

ا   ٩٠ ٱلِۡجَباُل َهدًّ

91. dahil nag-angkin sila para sa Napakamaawain ng anak.  ِنَٰمۡح َولَٗدا ن َدَعۡواْ لِلره
َ
 ٩١ أ



 

Maryam 

 

317 

 

 مريم

92. Hindi nararapat para sa Napakamaawain na gumawa ng 

anak. 
ن َيتهِخَذ َولًَدا

َ
ِنَٰمۡح أ  ٩٢ َوَما يَۢنَبِغى لِلره

93. Walang [magagawa] ang bawat sinumang nasa mga 

langit at lupa kundi pupunta sa Napakamaawain bilang alipin. 
ِنَٰمۡح   هٓا َءاتِي ٱلره ۡرِض إِل

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو إِن ُكلُّ َمن فِي ٱلسه

 ٩٣ َعۡبٗدا 

94. Talaga ngang nag-isa-isa Siya sa kanila at bumilang Siya 

sa kanila sa isang pagbilang. 
ا ُهۡم َعد ٗ َُٰهۡم وََعده ۡحَصى

َ
 ٩٤ لهَقۡد أ

95. Lahat sila ay pupunta sa Kanya sa Araw ng Pagbangon 

nang bukod. 
 ٩٥ فَۡرًداوَُكلُُّهۡم َءاتِيهِ يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ 

96. Tunay na ang mga sumampalataya at gumawa ng mga 

maayos ay magtatalaga para sa kanila ang Napakamaawain 

ng pagmamahal. 

َٰلَِحَِٰت َسَيۡجَعُل لَُهُم   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
ا  ٩٦ ٱلرهۡحَمَُٰن ُود ٗ

97. Kaya nagpadali lamang Kami nito sa wika mo upang 

magbalita ka ng nakagagalak hinggil dito sa mga 

tagapangilag magkasala at magbabala ka hinggil dito sa mga 

taong palaban. 

َر بِهِ ٱلُۡمتهقِيَن َوتُنِذَر بِهِۦ   ِ ۡرَنَُٰه بِلَِسانَِك لُِتبَش  فَإِنهَما يَسه
ا ُّد ٗ  ٩٧ قَۡوٗما ل

98. Kay rami ng ipinahamak Namin bago nila na salinlahi! 

Nakadarama ka kaya mula sa kanila ng isa man o nakarinig 

ka sa kanila ng isang tunog? 

ِۡن   ِن قَۡرٍن َهۡل ُتحِسُّ ِمۡنُهم م  ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم م 
َ
َوَكۡم أ

ۡو تَۡسَمُع لَُهۡم رِۡكَزُۢا 
َ
َحٍد أ

َ
 ٩٨ أ
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Ta Ha  طه 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ṭā. Hā. ١ طه 

2. Hindi Kami nagpababa sa iyo ng Qur'ān upang lumumbay 

ka, 
نَزلَۡنا َعلَۡيَك ٱلُۡقۡرَءاَن لِتَۡشَقىَٰٓ 

َ
 ٢ َمآ أ

3. malibang bilang pagpapaalaala para sa sinumang 

natatakot, 
ها تَۡذكَِرٗة ل َِمن َيخَۡشيَٰ   ٣ إِل

4. isang pagbababa [ng kasi] mula sa lumikha ng lupa at mga 

langit na pinakamatataas. 
َِٰت ٱلُۡعلَى  َمََٰو ۡرَض َوٱلسه

َ
ۡن َخلََق ٱلۡأ ِمه  ٤ تَنِزيلٗا م 

5. Ang Napakamaawain ay sa trono lumuklok.  َٰ٥ ٱلرهۡحَمَُٰن عَلَى ٱلَۡعۡرِش ٱۡسَتَوى 

6. Sa Kanya ang anumang nasa mga langit, ang anumang 

nasa lupa, ang anumang nasa pagitan ng mga ito, at ang 

anumang nasa ilalim ng alabok. 

ۡرِض َوَما بَيۡنَ 
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ُهَما َوَما  لَُهۥ َما فِي ٱلسه

 ٦ َتحَۡت ٱلثهَرىَٰ 

7. Kung maglalantad ka ng sasabihin, tunay na Siya ay 

nakaaalam sa lihim at sa higit na kubli. 
ۡخَفى

َ
ره َوأ ِ  ٧ َوِإن َتجَۡهۡر بِٱلَۡقۡوِل فَإِنهُهۥ َيۡعلَُم ٱلس 

8. Si Allāh ay walang Diyos kundi Siya. Ukol sa Kanya ang 

mga pangalang pinakamagaganda. 
ۡسَمآُء ٱلۡحُۡسَنيَٰ 

َ
ها ُهَوۖۡ لَُه ٱلۡأ ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل  ٨ ٱَّلله

9. Nakarating kaya sa iyo ang sanaysay kay Moises?  َََٰٰٓك َحِديُث ُموَسي تَى
َ
 ٩ وََهۡل أ

10. Noong nakakita siya ng isang apoy ay nagsabi siya sa 

mag-anak niya: "Mamalagi kayo; tunay na ako ay nakatanaw 

ng isang apoy. Harinawa ako ay makapaghahatid sa inyo 

mula roon ng isang pamparikit o makatagpo ako sa apoy ng 

isang patnubay." 

 ِ
ۡهلِهِ ٱۡمُكُثٓواْ إِن ِٓي َءانَۡسُت نَاٗرا لهَعل 

َ
ٓى  إِۡذ َرَءا نَاٗرا َفَقاَل لِأ

ارِ ُهٗدى  ِجُد عَلَى ٱلنه
َ
ۡو أ

َ
ِۡنَها بَِقبٍَس أ  ١٠ َءاتِيُكم م 

11. Kaya noong nakapunta siya roon ay tinawag siya: "O 

Moises, 
ََٰها نُوِدَي َيَُٰموَسيَٰٓ  تَى

َ
آ أ  ١١ فَلَمه

12. tunay na Ako ay ang Panginoon mo. Kaya maghubad ka 

ng mga panyapak mo; tunay na ikaw ay nasa pinabanal na 

lambak ng Ṭuwā. 

ِس   نَا۠ َربَُّك فَٱۡخلَۡع َنۡعلَۡيَك إِنهَك بِٱلَۡوادِ ٱلُۡمَقده
َ
إِن ِٓي أ

 ١٢ ُطٗوى

13. Ako ay pumili sa iyo kaya makinig ka sa ikakasi:  َٰٓنَا ٱۡختَۡرتَُك فَٱۡسَتِمۡع لَِما يُوَحى
َ
 ١٣ َوأ
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14. Tunay na Ako ay si Allāh; walang Diyos kundi Ako, kaya 

sumamba ka sa Akin at magpanatili ka sa pagdarasal para sa 

pag-alaala sa Akin. 

َة   لَوَٰ قِِم ٱلصه
َ
نَا۠ فَٱۡعُبۡدنِي َوأ

َ
هٓا أ ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل نَا ٱَّلله

َ
إِنهنِٓي أ

 ١٤ لِِذۡكرِيٓ 

15. Tunay na ang Huling Sandali ay darating. Halos ako ay 

magkubli nito upang gantimpalaan ang bawat kaluluwa sa 

anumang ipinagpunyagi nito. 

ۡخفِيَها لُِتۡجَزىَٰ ُكلُّ َنۡفِۭس  
ُ
َكاُد أ

َ
اَعَة َءاتَِيٌة أ إِنه ٱلسه

 ١٥ بَِما تَۡسَعىَٰ 

16. Kaya huwag ngang bumalakid sa iyo palayo roon ang 

sinumang hindi sumasampalataya roon at sumunod sa 

pithaya niya para [hindi] ka mapahamak. 

َُٰه   ها يُۡؤِمُن بَِها َوٱتهَبَع َهَوى نهَك َعۡنَها َمن ل فَلَا يَُصده
 ١٦ َفتَۡرَدىَٰ 

17. Ano yaong nasa kanang kamay mo, O Moises?"  َٰ١٧ َوَما تِلَۡك بَِيِمينَِك َيَُٰموَسي 

18. Nagsabi ito: "Ito ay tungkod ko; sumasandal ako rito at 

nagpapalagas ako [ng mga dahon] sa pamamagitan nito para 

sa mga tupa ko. Mayroon ako ritong mga pinaggagamitang 

iba pa." 

ُهشُّ بَِها عَلَىَٰ َغنَ 
َ
ُؤاْ َعلَۡيَها َوأ تََوكه

َ
ِمي  قَاَل ِهَى َعَصاَي أ

ۡخَرىَٰ 
ُ
 ١٨ َولَِي فِيَها َمـ َارُِب أ

19. Nagsabi Siya: "Ihagis mo iyan, O Moises."  َٰلۡقَِها َيَُٰموَسي
َ
 ١٩ قَاَل أ

20. Kaya inihagis nito iyon saka biglang iyon ay naging isang 

ahas na sumisibad. 
ََٰها فَإَِذا ِهَى َحيهة   لَۡقى

َ
 ٢٠ تَۡسَعىَٰ فَأ

21. Nagsabi Siya: "Kunin mo iyan at huwag kang mangamba; 

magpapanumbalik Kami riyan sa unang lagay niyan. 
ولَيَٰ 

ُ
 ٢١ قَاَل ُخۡذَها َولَا َتخَۡفۖۡ َسُنعِيُدَها ِسيَرَتَها ٱلۡأ

22. Idikit mo ang kamay mo sa tagiliran mo, lalabas itong 

maputi na walang batik bilang isa pang tanda, 
َوٱۡضُمۡم يََدَك إِلَيَٰ َجَناِحَك َتخُۡرۡج َبۡيَضآَء ِمۡن َغيِۡر  

ۡخَرىَٰ 
ُ
 ٢٢ ُسوٍٓء َءايًَة أ

23. upang magpakita Kami sa iyo ng ilan sa mga tanda 

Naming pinakamalalaki. 
 ٢٣ لِنُِريََك ِمۡن َءاَيَٰتَِنا ٱلُۡكبَۡرى 

24. Pumunta ka kay Paraon; tunay na siya ay nagpakalabis."  َٰ٢٤ ٱۡذَهۡب إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن إِنهُهۥ َطَغى 

25. Nagsabi ito: "Panginoon ko, magpaluwag Ka para sa akin 

ng dibdib ko; 
ِ ٱۡشَرۡح لِي َصۡدرِي   ٢٥ قَاَل َرب 

26. magpadali Ka para sa akin ng nauukol sa akin;  ۡمرِي
َ
ۡر لِٓي أ ِ  ٢٦ َويَس 

27. magkalag Ka ng buhol mula sa dila ko, ِن ل َِسانِي  ٢٧ َوٱۡحلُۡل ُعۡقَدٗة م 
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28. makauunawa sila sa sasabihin ko;  ٢٨ َيۡفَقُهواْ قَۡولِي 

29. gumawa Ka para sa akin ng isang katuwang mula sa 

mag-anak ko, 
ۡهلِى َوٱۡجَعل 

َ
ِۡن أ  ٢٩ ل ِي َوزِيٗرا م 

30. si Aaron na kapatid ko; ِخى
َ
 ٣٠ َهَُٰروَن أ

31. magpatindi Ka sa pamamagitan niya ng lakas ko;  ۡزرِي
َ
ۦٓ أ  ٣١ ٱۡشُدۡد بِهِ

32. at magpalahok Ka sa kanya sa nauukol sa akin ۡمرِي
َ
ۡشِرۡكُه فِٓي أ

َ
 ٣٢ َوأ

33. upang magluwalhati kami sa Iyo nang madalas ٣٣ كَۡي نَُسب َِحَك َكثِيٗرا 

34. at umalaala kami sa Iyo nang madalas.  ٣٤ َونَۡذُكَرَك َكثِيًرا 

35. Tunay na Ikaw, laging sa amin, ay Nakakikita." ٣٥ إِنهَك ُكنَت بَِنا بَِصيٗرا 

36. Nagsabi Siya: "Binigyan ka nga ng hiling mo, O Moises.  َٰوتِيَت ُسۡؤلََك َيَُٰموَسي
ُ
 ٣٦ قَاَل قَۡد أ

37. Talaga ngang nagmagandang-loob Kami sa iyo sa isa 

pang pagkakataon, 
ۡخَرىَٰٓ 

ُ
ًة أ  ٣٧ َولََقۡد َمَننها َعلَۡيَك َمره

38. noong nagkasi Kami sa ina mo ng ikinakasi,  ٓوَۡحۡيَنا
َ
َِك َما يُوَحىَٰٓ إِۡذ أ م 

ُ
 ٣٨  إِلَيَٰٓ أ

39. na [nagsasabi]: 'Maghagis ka sa kanya sa baul saka 

maghagis ka nito sa ilog saka magtapon nito ang ilog sa 

pampang, kukunin siya ng isang kaaway para sa Akin at 

isang kaaway para sa kanya.' Nag-ukol Ako sa iyo ng isang 

pag-ibig mula sa Akin at upang mahubog ka sa ilalim ng mata 

Ko." 

ابُوِت فَٱقِۡذفِيهِ فِي ٱلَۡيم ِ فَلُۡيلۡقِهِ ٱلَۡيمُّ   ِن ٱقِۡذفِيهِ فِي ٱلته
َ
أ

لَۡقۡيُت َعلَۡيَك  
َ
ۚۥْ َوأ هُه ُخۡذهُ َعُدو   ل ِي وََعُدو   ل

ۡ
اِحِل يَأ بِٱلسه

ِن ِي َولُِتۡصَنَع عَ   ٣٩ لَىَٰ َعۡينِيٓ َمحَبهٗة م 

40. [Nagmagandang-loob sa iyo] noong pumunta ang 

babaing kapatid mo saka nagsabi: "Gagabay po kaya ako sa 

inyo sa mag-aaruga sa kanya?" Kaya nagpabalik Kami sa iyo 

sa ina mo upang magalak ang mata nito at hindi ito 

malungkot. Pumatay ka ng isang tao ngunit nagligtas Kami 

sa iyo mula sa dalamhati at sumubok Kami sa iyo ng isang 

pagsubok saka namalagi ka ng mga taon sa mga 

mamamayan ng Madyan. Pagkatapos dumating ka [rito] sa 

takdang [panahon], O Moises. 

ۡخُتَك َفَتُقوُل َهۡل 
ُ
ُدلُُّكۡم عَلَىَٰ َمن  إِۡذ َتۡمِشٓي أ

َ
 أ

َِك كَۡي َتَقره َعۡيُنَها َولَا   م 
ُ
ۖۥۡ فَرََجۡعَنََٰك إِلَيَٰٓ أ يَۡكُفلُُه

ََٰك   ۡيَنََٰك ِمَن ٱلَۡغم ِ َوَفَتنه َتحَۡزَنْۚ َوَقَتلَۡت َنۡفٗسا َفَنجه
ۡهِل َمۡدَيَن ُثمه ِجۡئَت عَلَىَٰ  

َ
ُفُتوٗناْۚ فَلَبِۡثَت ِسنِيَن فِٓي أ

 ٤٠ قََدرٖ َيَُٰموَسيَٰ 

41. Humalal Ako sa iyo para sa sarili Ko. ٤١ َوٱۡصَطَنۡعُتَك لَِنۡفِسي 
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42. Pumunta ka mismo at ang kapatid mo kalakip ng mga 

tanda Ko at huwag kayong dalawang lumubay sa pag-alaala 

sa Akin. 

ُخوَك أَـِبَيَٰتِي َولَا تَنَِيا فِي 
َ
نَت َوأ

َ
 ٤٢ ذِۡكرِيٱۡذَهۡب أ

43. Pumunta kayong dalawa kay Paraon; tunay na siya ay 

nagmalabis. 
 ٤٣ ٱۡذَهَبآ إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن إِنهُهۥ َطَغىَٰ 

44. Saka magsabi kayong dalawa sa kanya ng isang 

pagsasabing banayad nang sa gayon siya ay magsasaalaala 

o matatakot. 

ۡو َيخَۡشيَٰ 
َ
ُر أ هُهۥ َيَتَذكه هي ِٗنا لهَعل  ٤٤ َفُقولَا لَُهۥ قَۡولٗا ل

45. Nagsabi silang dalawa: "Panginoon namin, tunay na kami 

ay nangangamba na magdali-dali siya [sa pagpaparusa] sa 

amin o magmalabis siya." 

ن َيفۡ 
َ
ن َيۡطَغىَٰ قَالَا َربهَنآ إِنهَنا َنخَاُف أ

َ
ۡو أ

َ
 ٤٥ ُرَط َعلَۡيَنآ أ

46. Nagsabi Siya: "Huwag kayong dalawang mangamba. 

Tunay na Ako ay kasama sa inyong dalawa; nakaririnig Ako 

at nakakikita Ako. 

َرىَٰ 
َ
ۡسَمُع َوأ

َ
ۖۡ إِنهنِي َمَعُكَمآ أ  ٤٦ قَاَل لَا َتخَافَآ

47. Kaya pumunta kayong dalawa sa kanya saka magsabi 

kayong dalawa sa kanya: 'Tunay na kami ay dalawang sugo 

ng Panginoon mo kaya ipadala mo kasama sa amin ang mga 

anak ni Israel at huwag mo silang pagdusahin. Naghatid nga 

kami sa iyo ng isang tanda mula sa Panginoon mo. Ang 

kapayapaan ay sa sinumang sumunod sa patnubay. 

ۡرِسۡل َمَعَنا بَنِٓي 
َ
تَِياهُ َفُقولَٓا إِنها رَُسولَا َرب َِك فَأ

ۡ
فَأ

ب َِكۖۡ   ِن ره ۡبُهۡمۖۡ قَۡد ِجۡئَنََٰك أَـِبيَةٖ م  ِ َِٰٓءيَل َولَا ُتَعذ  إِۡسَر
َلَُٰم عَلَىَٰ َمِن ٱتهَبَع ٱلُۡهَدىَٰٓ   ٤٧ َوٱلسه

48. Tunay na kami ay kinasihan nga na ang pagdurusa ay sa 

sinumang nagpasinungaling at tumalikod." 
َب   نه ٱلَۡعَذاَب عَلَىَٰ َمن َكذه

َ
وِحَى إِلَۡيَنآ أ

ُ
إِنها قَۡد أ

هيَٰ   ٤٨ َوتََول

49. Nagsabi ito: "Kaya sino ang Panginoon ninyong dalawa, 

O Moises?" 
 ٤٩ بُُّكَما َيَُٰموَسيَٰ قَاَل َفَمن ره 

50. Nagsabi siya: "Ang Panginoon namin ay ang nagbigay sa 

bawat bagay ng kaanyuan nito, pagkatapos nagpatnubay." 
ۡعَطىَٰ ُكله َشۡيٍء َخلَۡقُهۥ ُثمه َهَدىَٰ 

َ
هِذٓي أ  ٥٠ قَاَل َربَُّنا ٱل

51. Nagsabi ito: "Kaya paano naman ang lagay ng mga 

salinlahing una?" 
ولَيَٰ 

ُ
 ٥١ قَاَل َفَما بَاُل ٱلُۡقُروِن ٱلۡأ

52. Nagsabi siya: "Ang kaalaman doon ay nasa ganang 

Panginoon ko sa isang talaan. Hindi naliligaw ang Panginoon 

ko at hindi Siya nakalilimot. 

ه  ا يَِضلُّ َرب ِي َولَا  قَاَل ِعلُۡمَها ِعنَد َرب ِي فِي كَِتَٰٖبِۖ ل
 ٥٢ يَنَسي

53. [Siya] ang gumawa para sa inyo ng lupa bilang nakalatag, 

nagsingit para sa inyo rito ng mga landas, at nagpababa 

mula sa langit ng tubig." Kaya nagpalabas sa pamamagitan 

nito ng mga kaurian ng halamang sarisari. 

ۡرَض َمۡهٗدا وََسلََك لَُكۡم فِيَها  
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ٱل

ۡزَوَٰٗجا  
َ
ۦٓ أ ۡخرَۡجَنا بِهِ

َ
َمآِء َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
ُسُبلٗا َوأ

ِن نهَباٖت َشتهيَٰ   ٥٣ م 
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54. Kumain kayo at magpastol kayo ng mga hayupan ninyo. 

Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para sa mga 

may katinuan. 

ْولِي  
ُ
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِأ نَۡعََٰمُكۡمْۚ إِنه فِي َذ

َ
ُكلُواْ َوٱرَۡعۡواْ أ

َهىَٰ   ٥٤ ٱلنُّ

55. Mula rito lumikha Kami sa inyo, dito magpapanumbalik 

Kami sa inyo, at mula rito magpapalabas Kami sa inyo sa 

isang pagkakataong iba pa. 

۞ِمۡنَها َخلَۡقَنَُٰكۡم َوفِيَها نُعِيُدُكۡم َوِمۡنَها 
ۡخَرىَٰ 

ُ
 ٥٥ ُنخۡرُِجُكۡم تَاَرةً أ

56. Talaga ngang nagpakita Kami sa kanya ng mga tanda 

Namin sa kabuuan ng mga ito ngunit nagpasinungaling siya 

at tumanggi siya. 

َرۡيَنَُٰه َءا
َ
بَيَٰ َولََقۡد أ

َ
َب َوأ  ٥٦ َيَٰتَِنا ُكلهَها فََكذه

57. Nagsabi ito: "Dumating ka ba sa amin upang magpalabas 

ka sa amin mula sa lupain namin sa pamamagitan ng 

panggagaway mo, O Moises? 

ۡرِضَنا بِِسۡحرَِك َيَُٰموَسيَٰ 
َ
ِجۡئتََنا لُِتۡخرَِجَنا ِمۡن أ

َ
 ٥٧ قَاَل أ

58. Kaya talagang magdadala nga kami sa iyo ng isang 

panggagaway tulad niyon. Kaya gumawa ka sa pagitan 

namin at ninyo ng isang tipanang hindi sisira niyon kami ni 

kayo sa isang pook na kalagitnaan." 

ِۡثلِهِۦ فَٱۡجَعۡل  تِيَنهَك بِِسۡحرٖ م 
ۡ
بَيَۡنَنا َوبَۡيَنَك َموِۡعٗدا  فَلََنأ

نَت َمكَاٗنا ُسٗوى 
َ
ها ُنخۡلُِفُهۥ َنحُۡن َولَٓا أ  ٥٨ ل

59. Nagsabi siya: "Ang tipanan ninyo ay ang araw ng gayak 

at na kalapin ang mga tao sa gitnang-umaga." 
اُس   ن ُيحَۡشَر ٱلنه

َ
ِيَنةِ َوأ قَاَل َموِۡعُدُكۡم يَوُۡم ٱلز 

 ٥٩ ُضٗحى

60. Kaya tumalikod si Paraon saka bumuo ito ng pakana nito, 

pagkatapos pumunta ito. 
تَيَٰ 

َ
هيَٰ فِرَۡعۡوُن فََجَمَع َكۡيَدهُۥ ُثمه أ  ٦٠ َفَتَول

61. Nagsabi sa kanila si Moises: "Kapighatian sa inyo! 

Huwag kayong gumawa-gawa laban kay Allāh ng isang 

kasinungalingan sapagkat pupuksa Siya sa inyo sa 

pamamagitan ng isang pagdurusa. Nabigo nga ang 

sinumang gumawa-gawa." 

ِ َكِذٗبا   وَسيَٰ َوۡيلَُكۡم لَا َتۡفتَُرواْ عَلَى ٱَّلله قَاَل لَُهم مُّ
 ٦١ فَيُۡسِحَتُكم بَِعَذاٖبِۖ َوقَۡد َخاَب َمِن ٱۡفتََرىَٰ 

62. Kaya naghidwaan sila sa nauukol sa kanila sa pagitan 

nila at naglihim sila ng sarilinang pag-uusap. 
ۡجَوىَٰ  واْ ٱلنه َسرُّ

َ
ۡمرَُهم بَيَۡنُهۡم َوأ

َ
 ٦٢ َفَتَنَٰزَُعٓواْ أ

63. Nagsabi sila: "Tunay na ang dalawang ito ay talagang 

dalawang manggagaway na nagnanais na magpalabas sa 

inyo mula sa lupain ninyo sa pamamagitan ng panggagaway 

nilang dalawa at mag-alis sa pamamaraan ninyong 

pinakauliran. 

ِۡن   ن ُيخۡرَِجاُكم م 
َ
قَالُٓواْ إِۡن َهََٰذَِٰن لََسَِٰحَرَِٰن يُرِيَداِن أ

ۡرِضُكم بِِسۡحرِهَِما َويَۡذَهَبا بَِطرِيَقتُِكُم ٱلُۡمثۡ 
َ
 ٦٣ لَىَٰ أ

64. Kaya magkaisa kayo sa pakana ninyo, pagkatapos 

pumunta kayo nang pahanay. Nagtagumpay nga sa araw na 

ito ang nangibabaw." 

فۡلََح ٱلَۡيوَۡم َمِن  
َ
اْۚ َوَقۡد أ ۡجمُِعواْ َكۡيَدُكۡم ُثمه ٱۡئُتواْ َصف ٗ

َ
فَأ

 ٦٤ ٱۡسَتۡعلَىَٰ 
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65. Nagsabi sila: "O Moises, maaaring pumukol ka o 

maaaring maging kami ang una sa pupukol." 
َل َمۡن   وه

َ
ن نهُكوَن أ

َ
آ أ ن تُلِۡقَى َوِإمه

َ
آ أ قَالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِمه

لَۡقىَٰ 
َ
 ٦٥ أ

66. Nagsabi siya: "Bagkus pumukol kayo." Kaya biglang ang 

mga lubid nila at ang mga tungkod nila ay ginuniguni sa 

kanya, dahil sa panggagaway nila, na ang mga ito ay 

sumisibad. 

ْۖۡ فَإَِذا ِحَبالُُهۡم وَِعِصيُُّهۡم ُيخَيهُل إِلَۡيهِ ِمن   لُۡقوا
َ
قَاَل بَۡل أ

نهَها تَۡسَعىَٰ 
َ
 ٦٦ ِسۡحرِهِۡم أ

67. Kaya nakadama sa sarili niya ng isang pangangamba si 

Moises. 
وَسيَٰ  وَۡجَس فِي َنۡفِسهِۦ ِخيَفٗة مُّ

َ
 ٦٧ فَأ

68. Nagsabi Kami: "Huwag kang mangamba; tunay na ikaw 

ay ang pinakamataas." 
عۡلَىَٰ 

َ
نَت ٱلۡأ

َ
 ٦٨ قُلَۡنا لَا َتخَۡف إِنهَك أ

69. Magpukol ka ng nasa kanang kamay mo, lalamon ito sa 

niyari nila. Yumari lamang sila ng isang pakana ng isang 

manggagaway at hindi nagtatagumpay ang manggagaway 

saanman siya pumunta. 

ْۖۡ إِنهَما َصَنُعواْ   لِۡق َما فِي يَِمينَِك تَلَۡقۡف َما َصَنُعٓوا
َ
َوأ

تَيَٰ 
َ
اِحُر َحۡيُث أ  ٦٩ َكۡيُد َسَِٰحرِٖۖ َولَا ُيۡفلُِح ٱلسه

70. Kaya napahandusay ang mga manggagaway na mga 

nakapatirapa. Nagsabi sila: "Sumampalataya kami sa 

Panginoon nina Aaron at Moises." 

ِ َهَُٰروَن   ٗدا قَالُٓواْ َءاَمنها بَِرب  َحَرُة ُسجه لِۡقَى ٱلسه
ُ
فَأ

 ٧٠ َوُموَسيَٰ 

71. Nagsabi ito: "Naniwala kayo sa kanya bago ako 

magpahintulot sa inyo. Tunay na siya ay talagang ang 

pasimuno ninyo na nagturo sa inyo ng panggagaway. Kaya 

talagang magpuputul-putol nga ako ng mga kamay ninyo at 

mga paa ninyo nang kabilaan, talagang magbibitin nga ako 

sa inyo sa mga puno ng mga datiles, at talagang makaaalam 

nga kayo kung alin sa atin ang higit na matindi sa 

[pagdudulot ng] pagdurusa at higit na nananatili." 

ۡن َءاَذَن لَُكۡمۖۡ إِنهُهۥ لََكبِيُرُكُم  
َ
قَاَل َءاَمنُتۡم لَُهۥ َقۡبَل أ

يِۡديَ 
َ
َِعنه أ ۖۡ فَلَُأَقط  ۡحَر ِ هِذي َعلهَمُكُم ٱلس  ُكۡم  ٱل

َصل َِبنهُكۡم فِي ُجُذوِع  
ُ
ِۡن ِخَلَٰٖف َولَأ رُۡجلَُكم م 

َ
َوأ

ۡبَقىَٰ 
َ
َشدُّ َعَذاٗبا َوأ

َ
َنآ أ يُّ

َ
ۡخِل َولََتۡعلَُمنه أ  ٧١ ٱلنه

72. Nagsabi sila: "Hindi kami magtatangi sa iyo higit sa 

dumating sa amin na mga malinaw na patunay at [higit] sa 

lumalang sa amin. Kaya magtadhana ka ng anumang ikaw ay 

magtatadhana. Nagtatadhana ka lamang sa buhay na ito sa 

Mundo. 

هِذي   قَالُواْ لَن نُّۡؤثَِرَك عَلَىَٰ َما َجآَءنَا ِمَن ٱلَۡبي َِنَِٰت َوٱل
نَت قَاٍضِۖ إِنهَما َتۡقِضي َهَِٰذهِ ٱلۡحََيوَٰ 

َ
ۖۡ فَٱقِۡض َمآ أ َة  َفَطَرنَا

ۡنَيآ   ٧٢ ٱلدُّ

73. Tunay na kami ay sumampalataya sa Panginoon namin 

upang magpatawad Siya sa amin sa mga kamalian namin at 

sa ipinilit mo sa amin na panggagaway. Si Allāh ay higit na 

mabuti at higit na nananatili." 

ۡكرَۡهَتَنا إِنهآ َءاَمنها 
َ
بَِرب َِنا لَِيۡغفَِر لََنا َخَطََٰيََٰنا َوَمآ أ

ۡبَقىَٰٓ 
َ
ُ َخيۡر  َوأ ۡحرِِۗ َوٱَّلله ِ  ٧٣ َعلَۡيهِ ِمَن ٱلس 

74. Tunay na ang sinumang pumunta sa Panginoon niya 

bilang salarin, tunay na ukol sa kanya ay Impiyerno. Hindi 

siya mamamatay roon at hindi mabubuhay. 

ِت َربهُهۥ ُمجۡرِٗما فَإِنه لَُهۥ َجَهنهَم لَا َيُموُت  
ۡ
إِنهُهۥ َمن يَأ

 ٧٤ فِيَها َولَا َيحَۡييَٰ 
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75. Ang sinumang pumunta sa Kanya bilang 

mananampalataya ay gumawa nga ng mga maayos na gawa. 

Kaya ang mga iyon ay ukol sa kanila ang mga antas na 

pinakamatataas: 

ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم  
ُ
َٰلَِحَِٰت فَأ تِهِۦ ُمۡؤِمٗنا قَۡد َعِمَل ٱلصه

ۡ
َوَمن يَأ

َرَجَُٰت ٱلُۡعلَىَٰ   ٧٥ ٱلده

76. ang mga hardin ng Eden na dumadaloy mula sa ilalim ng 

mga ito ang mga ilog bilang mga mananatili sa mga ito. Iyon 

ay ang ganti sa sinumang nagpakadalisay. 

نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ  
َ
َُٰت َعۡدٖن َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ َجنه

هيَٰ  َٰلَِك َجَزآُء َمن تََزك  ٧٦ َوَذ

77. Talaga ngang nagkasi Kami kay Moises, na [nagsasabi]: 

"Maglakbay ka sa gabi kasama ng mga lingkod ko saka 

gumawa ka para sa kanila ng isang tuyong daan sa dagat; 

huwag kang mangamba sa pagkaabot at huwag kang 

matakot." 

ۡسِر بِعَِبادِي فَٱۡضرِۡب لَُهۡم  
َ
ۡن أ

َ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
َولََقۡد أ

ها تََخَُٰف َدرَٗكا َولَا َتخَۡشيَٰ   ٧٧ َطرِيٗقا فِي ٱلَۡبۡحرِ يَبَٗسا ل

78. Kaya nagpasunod sa kanila si Paraon ng mga kawal niya 

saka bumalot sa kanila mula sa dagat ang bumalot sa kanila. 
َِن ٱلَۡيم ِ َما   ۡتَبَعُهۡم فِرَۡعۡوُن ِبجُُنودِهِۦ َفَغِشَيُهم م 

َ
فَأ

 ٧٨ َغِشَيُهمۡ 

79. Nagligaw si Paraon sa mga tao niya at hindi 

nagpatnubay. 
َضله فِرَۡعۡوُن قَۡوَمُهۥ َوَما َهَدىَٰ 

َ
 ٧٩ َوأ

80. O mga anak ni Israel, nagligtas nga Kami sa inyo mula sa 

kaaway ninyo, nakipagtipan Kami sa inyo sa kanang gilid ng 

bundok, at nagbaba Kami sa inyo ng manna at pugo. 

َِٰٓءيَل قَۡد  ِۡن َعُدو ُِكۡم  َيََٰبنِٓي إِۡسَر نجَۡيَنَُٰكم م 
َ
أ

لَۡنا َعلَۡيُكُم   ۡيَمَن َونَزه
َ
ورِ ٱلۡأ َوَوََٰعۡدَنَُٰكۡم َجانَِب ٱلطُّ

لَۡوىَٰ   ٨٠ ٱلَۡمنه َوٱلسه

81. Kumain kayo mula sa mga kaaya-aya na itinustos Namin 

sa inyo at huwag kayong magmalabis dito para [hindi] 

dumapo sa inyo ang galit Ko. Ang sinumang dumapo sa 

kanya ang galit Ko ay napariwara nga. 

ُكلُواْ ِمن َطي َِبَِٰت َما َرَزقَۡنَُٰكۡم َولَا َتۡطَغۡواْ فِيهِ َفَيِحله  
َعلَۡيُكۡم َغَضِبيِۖ َوَمن َيحۡلِۡل َعلَۡيهِ َغَضِبي َفَقۡد  

 ٨١ َهَوىَٰ 

82. Tunay na Ako ay talagang Palapatawad para sa 

sinumang nagbalik-loob, sumampalataya, at gumawa ng 

maayos, pagkatapos napatnubayan. 

ار  ل َِمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا ُثمه   َوِإن ِي لََغفه
 ٨٢ ٱۡهَتَدىَٰ 

83. Ano ang nagpamadali sa iyo palayo sa mga tao mo, O 

Moises? 
 
َ
 ٨٣ ۡعَجلََك َعن قَۡوِمَك َيَُٰموَسيَٰ ۞َوَمآ أ

84. Nagsabi ito: "Sila itong nasa bakas ko at nagmadali ako 

tungo sa iyo, Panginoon ko, upang malugod Ka." 
  ِ ثَرِي وََعِجلُۡت إِلَۡيَك َرب 

َ
ْولَآِء عَلَىَٰٓ أ

ُ
قَاَل ُهۡم أ

 ٨٤ لِتَۡرَضيَٰ 
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85. Nagsabi Siya: "Ngunit tunay na Kami ay sumulit nga sa 

mga tao mo noong matapos mo, at nagligaw sa kanila ang 

Sāmirīy." 

َضلهُهُم  
َ
قَاَل فَإِنها قَۡد َفَتنها قَۡوَمَك ِمنُۢ َبۡعِدَك َوأ

اِمرِيُّ   ٨٥ ٱلسه

86. Kaya bumalik si Moises sa mga tao niya na galit na 

naghihinagpis. Nagsabi ito: "O mga tao ko, hindi ba nangako 

sa inyo ang Panginoon ninyo ng isang pangakong maganda? 

Kaya tumagal ba sa inyo ang panahon o nagnais kayo na 

may dumapo sa inyo na isang galit mula sa Panginoon ninyo 

kaya sumira kayo sa naipangako sa akin?" 

لَۡم  فَرََجَع ُموَس 
َ
ِسٗفاْۚ قَاَل َيََٰقوِۡم أ

َ
يَٰٓ إِلَيَٰ قَۡوِمهِۦ َغۡضَبََٰن أ

َفَطاَل َعلَۡيُكُم  
َ
يَعِۡدُكۡم َربُُّكۡم وَۡعًدا َحَسًناْۚ أ

ِن   ن َيحِله َعلَۡيُكۡم َغَضب  م 
َ
َردتُّۡم أ

َ
ۡم أ

َ
ٱلَۡعۡهُد أ

وِۡعِدي ۡخلَۡفُتم مه
َ
ب ُِكۡم فَأ  ٨٦ ره

87. Nagsabi sila: "Hindi kami sumira sa ipinangako sa iyo 

dahil sa pagkukusa namin subalit kami ay pinagdala ng mga 

pasanin mula sa mga gayak ng mga tao kaya itinapon namin 

ang mga ito [sa isang hukay] saka gayon pumukol ang 

Sāmirīy." 

ۡخلَۡفَنا َموِۡعَدَك بَِملِۡكَنا وَ 
َ
ۡوَزاٗرا قَالُواْ َمآ أ

َ
َلَِٰكنها ُحم ِلَۡنآ أ

اِمرِيُّ  لَۡقى ٱلسه
َ
ِن زِيَنةِ ٱلَۡقوِۡم َفَقَذفَۡنََٰها فََكَذَٰلَِك أ  ٨٧ م 

88. Saka nagpalabas siya para sa kanila ng isang guyang 

rebulto na mayroon itong pag-unga saka nagsabi sila: "Ito ay 

diyos ninyo at diyos ni Moises, ngunit nakalimot siya." 

هُهۥ ُخَوار  َفَقالُواْ َهََٰذآ   ۡخَرَج لَُهۡم ِعۡجلٗا َجَسٗدا ل
َ
فَأ

 ٨٨ إَِلَُٰهُكۡم َوِإَلَُٰه ُموَسيَٰ فَنَِسيَ 

89. Kaya hindi ba sila nakakikita na hindi ito nagbabalik sa 

kanila ng isang pagsasabi at hindi nakapagdudulot para sa 

kanila ng isang pinsala ni isang pakinabang? 

ا   ها يَرِۡجُع إِلَۡيِهۡم قَۡولٗا َولَا َيۡملُِك لَُهۡم َضر ٗ ل
َ
فَلَا يََرۡوَن أ

َ
أ

 ٨٩ َولَا َنۡفٗعا 

90. Talaga ngang nagsabi sa kanila si Aaron bago pa niyan: 

"O mga tao ko, sinulit lamang kayo sa pamamagitan nito. 

Tunay na ang Panginoon ninyo ay ang Napakamaawain kaya 

sumunod kayo sa akin at tumalima kayo sa utos ko." 

َولََقۡد قَاَل لَُهۡم َهَُٰروُن ِمن َقۡبُل َيََٰقوِۡم إِنهَما فُتِنُتم بِهِۖۦۡ  
ۡمرِي َوِإنه َربهُكُم ٱلرهۡحَمَُٰن فَٱتهبُِعونِي وَ 

َ
ِطيُعٓواْ أ

َ
 ٩٠ أ

91. Nagsabi sila: "Hindi kami hihinto rito bilang mga 

namimintuho hanggang sa bumalik sa amin si Moises." 
َِٰكفِيَن َحتهيَٰ يَرِۡجَع إِلَۡيَنا  قَالُواْ لَن نهبَۡرَح َعلَۡيهِ َع

 ٩١ ُموَسيَٰ 

92. Nagsabi siya: "O Aaron, ano ang pumigil sa iyo, noong 

nakakita ka sa kanila na naligaw, 
 ْ ۡيتَُهۡم َضلُّٓوا

َ
 ٩٢ قَاَل َيََٰهَُٰروُن َما َمَنَعَك إِۡذ َرأ

93. na hindi ka sumunod sa akin? Kaya sumuway ka ba sa 

utos ko?" 
ۡمرِي 

َ
َفَعَصۡيَت أ

َ
ها تَتهبَِعِنِۖ أ ل

َ
 ٩٣ أ

94. Nagsabi ito: "O anak ng ina ko, huwag kang dumaklot sa 

balbas ko ni sa ulo ko. Tunay na ako ay natakot na magsabi 

ka: 'Naghati-hati ka sa pagitan ng mga anak ni Israel at hindi 

ka nag-abang sa sasabihin ko.'" 

ِسٓيِۖ إِن ِي َخِشيُت 
ۡ
ُخۡذ بِلِۡحَيتِي َولَا بَِرأ

ۡ
  قَاَل يَبَۡنُؤمه لَا تَأ

َِٰٓءيَل َولَۡم تَۡرقُۡب   قَۡت َبيَۡن بَنِٓي إِۡسَر ن َتُقوَل فَره
َ
أ

 ٩٤ قَۡولِي
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95. Nagsabi siya: "Kaya ano ang pakay mo, O Sāmirīy?"  ُّ٩٥ قَاَل َفَما َخۡطُبَك َيََٰسَِٰمرِي 

96. Nagsabi ito: "Nakakita ako ng hindi nila nakita kaya 

dumakot ako ng isang dakot mula sa bakas ng sugo at 

ihinagis ko iyon. Gayon humalina sa akin ang sarili ko." 

ِۡن   قَاَل بَُصۡرُت بَِما لَۡم َيۡبُصُرواْ بِهِۦ َفَقَبۡضُت َقۡبَضٗة م 
لَۡت لِي َنۡفِسي  ثَرِ ٱلرهُسوِل َفَنَبۡذُتَها َوَكَذَٰلَِك َسوه

َ
 ٩٦ أ

97. Nagsabi siya: "Kaya umalis ka sapagkat tunay na ukol sa 

iyo sa buhay na magsabi ka: 'Walang pananaling!' Tunay na 

ukol sa iyo ay isang ipinangako na hindi sisirain sa iyo. 

Tumingin ka sa diyos mo na namalagi ka riyan bilang 

namimintuho, talagang susunugin nga namin iyan, 

pagkatapos talagang isasabog nga namin iyan sa dagat sa 

isang pagsasabog. 

ن َتُقوَل لَا ِمَساَسۖۡ  
َ
ةِ أ قَاَل فَٱۡذَهۡب فَإِنه لََك فِي ٱلۡحََيوَٰ

هِذي   ۖۥۡ َوٱنُظۡر إِلَيَٰٓ إَِلَِٰهَك ٱل َوِإنه لََك َموِۡعٗدا لهن ُتخۡلََفُه
هُنَحر َِقنهُهۥ ُثمه  ۖۡ ل لََننِسَفنهُهۥ فِي ٱلَۡيم ِ   َظلَۡت َعلَۡيهِ عَاكِٗفا

 ٩٧ نَۡسًفا 

98. Tanging ang Diyos ninyo ay si Allāh na walang Diyos 

kundi Siya. Sumakop Siya sa bawat bagay sa kaalaman. 
ها ُهَوْۚ وَِسَع ُكله َشۡيٍء   ََٰه إِل هِذي لَٓا إَِل ُ ٱل إِنهَمآ إَِلَُٰهُكُم ٱَّلله

 ٩٨ ِعلۡٗما 

99. Gayon Kami nagsasalaysay sa iyo ng ilan sa mga balita 

ng nauna na. Nagbigay nga Kami mula sa nasa Amin ng 

isang paalaala. 

ْۚ َوَقۡد   ۢنَبآِء َما قَۡد َسَبَق
َ
َكَذَٰلَِك َنُقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ

هُدنها ذِۡكٗرا  ٩٩ َءاَتۡيَنََٰك ِمن ل

100. Ang sinumang umayaw rito, tunay na siya ay 

magpapasan sa Araw ng Pagbangon ng isang pabigat, 
ۡعرََض َعۡنُه فَإِنهُهۥ َيحِۡمُل يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ وِۡزًرا 

َ
ۡن أ  ١٠٠ مه

101. bilang mga mananatili roon. Kay sagwa ito sa para sa 

kanila sa Araw ng Pagbangon bilang pasanin! 
 ١٠١  فِيهِِۖ وََسآَء لَُهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ ِحمۡلٗاَخَٰلِِدينَ 

102. Sa Araw na iihip sa tambuli at kakalap Kami sa mga 

salarin sa Araw na iyon habang [may matang] bughaw. 
ِۚ َوَنحُۡشُر ٱلُۡمۡجرِِميَن يَۡوَمئِٖذ   ورِ يَۡوَم يُنَفُخ فِي ٱلصُّ

 ١٠٢ ُزۡرٗقا 

103. Magbubulungan sila sa gitna nila: "Hindi kayo namalagi 

kundi nang sampung [gabi]." 
ها َعۡشٗرا بِثُۡتۡم إِل

ه  ١٠٣ َيَتَخََٰفُتوَن بَيَۡنُهۡم إِن ل

104. Kami ay higit na maalam sa sinasabi nila noong 

nagsasabi ang pinakamagaling sa kanila sa pamamaraan: 

"Hindi kayo namalagi kundi nang isang araw." 

ۡمَثلُُهۡم َطرِيَقًة إِن  
َ
ۡعلَُم بَِما َيُقولُوَن إِۡذ َيُقوُل أ

َ
حُۡن أ نه

ها يَۡوٗما  بِثُۡتۡم إِل
ه  ١٠٤ ل

105. Nagtatanong sila sa iyo tungkol sa mga bundok kaya 

sabihin mo: "Isasabog ang mga ito ng Panginoon ko sa isang 

pagsasabog. 

 ١٠٥ َويَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلِۡجَباِل َفُقۡل يَنِسُفَها َرب ِي نَۡسٗفا 

106. Hahayaan Niya ang mga ito na maging kapatagang 

pantay. 
 ١٠٦ َفَيَذرَُها قَاٗعا َصۡفَصٗفا 
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107. Hindi ka makakikita roon ng isang lubak ni isang 

umbok." 
ۡمٗتا 

َ
ها تََرىَٰ فِيَها ِعوَٗجا َولَٓا أ  ١٠٧ ل

108. Sa Araw na iyon susundan nila ang tagapag-anyaya 

nang walang paglihis sa kanya at magpapakumbaba ang 

mga tinig para sa Napakamaawain kaya wala kang maririnig 

kundi isang bulong. 

ۖۥۡ وََخَشَعِت  يَۡوَمئِٖذ يَتهبُِعو اِعَى لَا ِعَوَج لَُه َن ٱلده
ها َهۡمٗسا  ِنَٰمۡح فَلَا تَۡسَمُع إِل ۡصَواُت لِلره

َ
 ١٠٨ ٱلۡأ

109. Sa Araw na iyon ay hindi magpapakinabang ang 

pamamagitan maliban sa sinumang nagpahintulot doon ang 

Napakamaawain at nalugod Siya roon sa sinasabi. 

ذَِن لَُه ٱلرهۡحَمَُٰن  
َ
ها َمۡن أ َفََٰعُة إِل ها تَنَفُع ٱلشه يَۡوَمئِٖذ ل

 ١٠٩ َوَرِضَي لَُهۥ قَۡولٗا

110. Nakaaalam Siya sa anumang nasa pagitan ng mga 

kamay nila at anumang nasa likuran nila habang hindi sila 

nakasasaklaw sa Kanya sa kaalaman. 

يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡم َولَا ُيحِيُطوَن بِهِۦ  
َ
َيۡعلَُم َما َبيَۡن أ

 ١١٠ ِعلۡٗما 

111. Nagpakumbaba ang mga mukha sa Buhay na 

Mapagpanatili samantalang nabigo nga ang sinumang 

nagpasan ng isang kawalang-katarungan. 

وِمِۖ َوَقۡد َخاَب َمۡن َحمََل ۞وََعَنِت ٱلۡوُُجوُه لِلَۡحى ِ ٱلَۡقيُّ 
 ١١١ ُظلۡٗما 

112. Ang sinumang gumagawa ng ilan sa mga maayos 

samantalang siya ay mananampalataya, hindi siya 

mangangamba sa isang kawalang-katarungan ni isang pang-

aapi. 

 َ َٰلَِحَِٰت وَُهَو ُمۡؤِمن  فَل ا َيخَاُف  َوَمن َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصه
 ١١٢ ُظلۡٗما َولَا َهۡضٗما 

113. Gayon Kami nagpababa ng isang Qur'ān na Arabe at 

nagdetalye Kami rito ng banta nang sa gayon sila ay 

mangingilag magkasala o magsasanhi ito sa kanila ng isang 

pag-aalaala. 

 ِ نَزلَۡنَُٰه قُۡرَءانًا َعَرب
َ
ۡفَنا فِيهِ ِمَن  َوَكَذَٰلَِك أ ا َوَصره ي ٗ

ۡو ُيحِۡدُث لَُهۡم ذِۡكٗرا
َ
 ١١٣ ٱلۡوَِعيِد لََعلهُهۡم َيتهُقوَن أ

114. Kaya pagkataas-taas si Allāh, ang Haring Totoo. Huwag 

kang magmadali sa pagbigkas ng Qur'ān bago pa matapos 

sa iyo ang pagkasi nito at magsabi ka: "Panginoon ko 

magdagdag Ka sa akin ng kaalaman." 

ُۗ َولَا َتۡعَجۡل بِٱلُۡقۡرَءاِن ِمن   ُ ٱلَۡملُِك ٱلۡحَقُّ َفَتَعَٰلَى ٱَّلله
ِ زِۡدنِي ِعلۡٗما  ۖۥۡ َوقُل رهب  ن ُيۡقَضيَٰٓ إِلَۡيَك وَۡحُيُه

َ
 ١١٤ َقۡبِل أ

115. Talaga ngang naghabilin Kami kay Adan bago pa niyan 

ngunit nakalimot siya at hindi Kami nakatagpo sa kanya ng 

pagtitika. 

َولََقۡد َعِهۡدنَآ إِلَيَٰٓ َءاَدَم ِمن َقۡبُل فَنَِسَي َولَۡم َنِجۡد لَُهۥ  
 ١١٥ َعۡزٗما 

116. [Banggitin] noong nagsabi Kami sa mga anghel: 

"Magpatirapa kayo kay Adan," kaya nagpatirapa naman sila 

maliban si Satanas; tumanggi ito. 

هٓا   َوِإۡذ قُلَۡنا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ إِل
بَيَٰ 

َ
 ١١٦ إِبۡلِيَس أ
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117. Kaya nagsabi Kami: "O Adan, tunay na ito ay isang 

kaaway para sa iyo at para sa asawa mo; kaya huwag nga 

siyang magpapalabas sa inyong dalawa mula sa hardin para 

malumbay ka." 

هَك َولَِزوِۡجَك فَلَا   ـ َاَدُم إِنه َهََٰذا َعُدو   ل َفُقلَۡنا َيَٰٓ
 ١١٧ ُيخۡرَِجنهُكَما ِمَن ٱلۡجَنهةِ فَتَۡشَقىَٰٓ 

118. Tunay na ukol sa iyo na hindi ka magutom dito at hindi 

ka maghubad, 
ها َتجُوَع فِيَها َولَا َتۡعَرىَٰ  ل

َ
 ١١٨ إِنه لََك أ

119. at na ikaw ay hindi mauuhaw rito at hindi mainitan.  َٰنهَك لَا َتۡظَمُؤاْ فِيَها َولَا تَۡضَحى
َ
 ١١٩ َوأ

120. Ngunit nagpasaring sa kanya ang demonyo. Nagsabi 

ito: "O Adan, gagabay kaya ako sa iyo sa Punong-kahoy ng 

Kawalang-hanggan at isang kahariang hindi nalalaspag?" 

َُّك عَلَىَٰ   ُدل
َ
ـ َاَدُم َهۡل أ ۡيَطَُٰن قَاَل َيَٰٓ فَوَۡسوََس إِلَۡيهِ ٱلشه

ها َيۡبلَىَٰ   ١٢٠ َشَجَرةِ ٱلۡخُلِۡد َوُملٖۡك ل

121. Kaya kumain silang dalawa mula roon, saka lumitaw sa 

kanilang dalawa ang kahubaran nilang dalawa. Nagsimula 

silang dalawa na nagtatakip sa kanilang dalawa ng mga 

dahon ng hardin. Sumuway si Adan sa Panginoon niya kaya 

nalisya siya. 

َكلَا ِمۡنَها َفَبَدۡت لَُهَما َسۡوَٰءُتُهَما َوَطفَِقا َيخِۡصَفاِن 
َ
فَأ

 ١٢١ ِهَما ِمن َوَرِق ٱلۡجَنهةِِۚ وََعَصيَٰٓ َءاَدُم َربهُهۥ َفَغَوىَٰ َعلَيۡ 

122. Pagkatapos humalal sa kanya ang Panginoon niya saka 

tumatanggap sa pagbabalik-loob niya at nagpatnubay. 
 ١٢٢ ُثمه ٱۡجَتَبَُٰه َربُُّهۥ َفَتاَب َعلَۡيهِ وََهَدىَٰ 

123. Nagsabi Siya: "Lumapag kayong dalawa mula rito sa 

kalahatan. Ang iba sa inyo sa iba pa ay kaaway. Kaya kung 

may pumunta nga sa inyo mula sa Akin na isang patnubay, 

ang sinumang sumunod sa patnubay Ko ay hindi maliligaw at 

hindi malulumbay." 

 ُۢ ا قَاَل ٱۡهبَِطا ِمۡنَها َجمِيَع ۖۡ فَإِمه اۖۡ َبۡعُضُكۡم لَِبۡعٍض َعُدو  
ِن ِي ُهٗدى َفَمِن ٱتهَبَع ُهَداَي فَلَا يَِضلُّ َولَا   تِيَنهُكم م 

ۡ
يَأ

 ١٢٣ يَۡشَقىَٰ 

124. Ang sinumang umayaw sa pag-aalaala sa Akin, tunay 

na ukol sa kanya ay isang pamumuhay na hikahos. Kakalap 

Kami sa kanya sa Araw ng Pagbangon na isang bulag. 

ۡعرََض َعن ذِۡكرِي فَإِنه لَُهۥ َمعِيَشٗة َضنٗكا  
َ
َوَمۡن أ

ۡعَميَٰ 
َ
 ١٢٤ َوَنحُۡشُرهُۥ يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ أ

125. Magsasabi ito: "Panginoon ko, bakit Ka kumalap sa akin 

na isang bulag samantalang ako nga dati ay isang 

nakakikita?" 

ۡعَميَٰ َوَقۡد ُكنُت بَِصيٗرا
َ
ِ لَِم َحَشۡرتَنِٓي أ  ١٢٥ قَاَل َرب 

126. Magsasabi Siya: "Gayon pumunta sa iyo ang mga tanda 

Namin saka lumimot ka sa mga iyon. Gayon ngayong Araw 

lilimutin ka." 

َتۡتَك َءاَيَُٰتَنا 
َ
فَنَِسيَتَهاۖۡ َوَكَذَٰلَِك ٱلَۡيوَۡم  قَاَل َكَذَٰلَِك أ

 ١٢٦ تُنَسيَٰ 

127. Gayon Kami gaganti sa sinumang nagpakalabis at hindi 

sumampalataya sa mga tanda ng Panginoon niya. Talagang 

ang pagdurusa sa Kabilang-buhay ay higit na matindi at higit 

na nananatili. 

زِ 
ۡسَرَف َولَۡم يُۡؤِمنُۢ أَـِبَيَِٰت َرب ِهۚۦِْ  َوَكَذَٰلَِك َنجۡ

َ
ي َمۡن أ

ۡبَقىَٰٓ 
َ
َشدُّ َوأ

َ
 ١٢٧ َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ
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128. Kaya hindi ba napaglinawan para sa kanila kung ilan 

ang ipinahamak Namin bago nila na mga salinlahi habang 

naglalakad ang mga iyon sa mga tirahan ng mga iyon? 

Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para sa mga 

may katinuan. 

َِن ٱلُۡقُروِن   ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم م 
َ
فَلَۡم َيۡهِد لَُهۡم َكۡم أ

َ
أ

ْولِي  
ُ
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِأ َيۡمُشوَن فِي َمَسَِٰكنِِهۡمْۚ إِنه فِي َذ

َهىَٰ   ١٢٨ ٱلنُّ

129. Kung hindi dahil sa isang salitang nauna mula sa 

Panginoon mo, talaga sanang ito ay naging kinakailangan, at 

[kung hindi rin dahil sa] isang taning na tinukoy. 

َجل   
َ
ب َِك لَكَاَن لَِزاٗما َوأ َولَۡولَا َكلَِمة  َسَبَقۡت ِمن ره

ي  َسم ٗ  ١٢٩ مُّ

130. Kaya magtiis ka sa anumang sinasabi nila at 

magluwalhati ka kalakip ng papuri sa Panginoon mo bago ng 

pagsikat ng araw at bago ng paglubog nito; at mula sa mga 

bahagi ng gabi ay magluwalhati ka at sa mga dulo ng 

maghapon, nang sa gayon ikaw ay malulugod. 

 وََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك َقۡبَل ُطلُوِع  فَٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُونَ 
هۡيِل فََسب ِۡح   ۡمِس َوَقۡبَل ُغُروبَِهاۖۡ َوِمۡن َءانَآيِٕ ٱل ٱلشه

َهارِ لََعلهَك تَۡرَضيَٰ  ۡطَراَف ٱلنه
َ
 ١٣٠ َوأ

131. Huwag ka ngang magpaabot ng mga mata tungo sa 

ipinatamasa Namin sa mga kaurian kabilang sa kanila bilang 

karangyaan ng buhay na pangmundo upang sumulit Kami sa 

kanila roon. Ang panustos ng Panginoon mo ay higit na 

mabuti at higit na nananatili. 

ِۡنُهۡم   ۡزَوَٰٗجا م 
َ
ۦٓ أ نه َعۡينَۡيَك إِلَيَٰ َما َمتهۡعَنا بِهِ َولَا َتُمده

ةِ ٱلدُّ  ۡنَيا لَِنۡفتَِنُهۡم فِيهِِۚ َورِۡزُق َرب َِك َخيۡر   زَۡهَرَة ٱلۡحََيوَٰ
ۡبَقىَٰ 

َ
 ١٣١ َوأ

132. Mag-utos ka sa mag-anak mo ng pagdarasal at 

magpakamatiisin ka rito. Hindi Kami humihingi sa iyo ng 

isang panustos; Kami ay tumutustos sa iyo. Ang 

[pinapupurihang] kahihinatnan ay ukol sa [mga may] 

pangingilag magkasala. 

ةِ َوٱۡصَطبِۡر َعلَۡيَهاۖۡ لَا نَۡسـ َلَُك   لَوَٰ ۡهلََك بِٱلصه
َ
ُمۡر أ

ۡ
َوأ

حُۡن نَۡرُزُقَكُۗ َوٱلَۡعَٰقَِبُة لِلتهۡقَوىَٰ   ١٣٢ رِۡزٗقاۖۡ نه

133. Nagsabi sila: "Bakit kaya hindi siya nagdala sa atin ng 

isang tanda mula sa Panginoon niya? Hindi ba pumunta sa 

kanila ang malinaw na patunay ng nasa mga unang kalatas?" 

تِِهم بَي َِنُة َما  
ۡ
َولَۡم تَأ

َ
ۦْٓۚ أ ب ِهِ ِن ره تِيَنا أَـِبيَةٖ م 

ۡ
َوَقالُواْ لَۡولَا يَأ

ولَيَٰ 
ُ
ُحِف ٱلۡأ  ١٣٣ فِي ٱلصُّ

134. Kung sakaling Kami ay nagpahamak sa kanila sa 

pamamagitan ng isang pagdurusa bago pa niya ay talagang 

magsasabi sila: "Panginoon namin, bakit kaya hindi Ka 

nagsugo sa amin ng isang sugo para sumunod kami sa mga 

tanda Mo bago pa na maaba kami at mapahiya kami?" 

 
َ
نهآ أ

َ
ِن َقۡبلِهِۦ لََقالُواْ َربهَنا لَۡولَٓا  َولَۡو أ ۡهلَۡكَنَُٰهم بَِعَذاٖب م 

ن نهِذله  
َ
ۡرَسلَۡت إِلَۡيَنا رَُسولٗا َفَنتهبَِع َءاَيَٰتَِك ِمن َقۡبِل أ

َ
أ

 ١٣٤ َوَنخَۡزىَٰ 

135. Sabihin mo: "Bawat [isa] ay nag-aantabay; kaya mag-

antabay kayo sapagkat makaaalam kayo kung sino ang mga 

kasamahan sa landasing matuwid at kung sino ang 

napatnubayan." 

ۡصَحَُٰب  
َ
ْۖۡ فََستَۡعلَُموَن َمۡن أ تََرب ِص  َفتََربهُصوا قُۡل ُكل   مُّ

وِي ِ َوَمِن ٱۡهَتَدىَٰ  َرَِٰط ٱلسه ِ  ١٣٥ ٱلص 
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Al-Anbiya’  الأنبياء 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Nalapit para sa mga tao ang pagtutuos sa kanila habang 

sila ay nasa isang pagkalingat na mga umaayaw. 
ۡعرُِضونَ   ١ ٱۡقتََرَب لِلنهاِس ِحَساُبُهۡم وَُهۡم فِي َغۡفلَةٖ مُّ

2. Walang pumupunta sa kanila na isang paalaala mula sa 

Panginoon nila, na bagong ipinababa, malibang nakikinig sila 

rito habang sila ay naglalaro, 

ها ٱۡسَتَمُعوهُ   حَۡدٍث إِل ب ِِهم مُّ ِن ره ِن ذِۡكرٖ م  تِيِهم م 
ۡ
َما يَأ

 ٢ وَُهۡم يَلَۡعُبونَ 

3. habang nalilibang ang mga puso nila. Naglihim ng 

pagtatapatan ang mga lumabag sa katarungan: "Ito kaya ay 

maliban pa sa isang taong tulad ninyo? Kaya pupunta ba 

kayo sa panggagaway samantalang kayo ay nakikita?" 

هِذي واْ ٱلنهۡجَوى ٱل َسرُّ
َ
َن َظلَُمواْ َهۡل  لَاهَِيٗة قُلُوبُُهۡمُۗ َوأ

نُتۡم  
َ
ۡحَر َوأ ِ تُوَن ٱلس 

ۡ
َفَتأ

َ
ِۡثلُُكۡمۖۡ أ ها بََشر  م  َهََٰذآ إِل

 ٣ ُتۡبِصُرونَ 

4. Nagsabi siya: "Ang Panginoon ko ay nakaaalam sa 

sinasabi sa langit at lupa at Siya ay ang Madinigin, ang 

Maalam." 

ۡرِضِۖ وَُهَو  قَاَل َرب ِي َيۡعلَُم ٱلَۡقۡوَل فِي ٱ
َ
َمآِء َوٱلۡأ لسه

ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ٤ ٱلسه

5. Bagkus nagsabi sila: "Mga pagkakalahuk-lahok ng maling 

panaginip [ito]; bagkus ginawa-gawa niya ito; bagkus siya ay 

isang manunula. Kaya magdala siya sa atin ng isang tanda 

kung paanong isinugo ang mga sinauna." 

َُٰه بَۡل ُهَو َشاِعر    ۡحَلَِٰۭم بَِل ٱۡفتََرى
َ
ۡضَغَُٰث أ

َ
بَۡل قَالُٓواْ أ

لُونَ  وه
َ
ۡرِسَل ٱلۡأ

ُ
تَِنا أَـِبيَةٖ َكَمآ أ

ۡ
 ٥ فَلَۡيأ

6. Walang sumampalataya bago nila na isang pamayanan na 

ipinahamak Namin. Kaya sila ba ay sasampalataya? 
َفُهۡم  َمآ ءَ 

َ
ۖۡ أ ۡهلَۡكَنََٰهآ

َ
ِن قَۡريٍَة أ اَمَنۡت َقۡبلَُهم م 

 ٦ يُۡؤِمُنونَ 

7. Hindi Kami nagsugo bago mo kundi ng mga lalaking 

nagkakasi Kami sa kanila. Kaya magtanong kayo sa mga 

may paalaala kung kayo ay hindi nakaaalam. 

ۡرَسلَۡنا َقۡبلََك 
َ
ها رَِجالٗا نُّوِحٓى إِلَۡيِهۡمۖۡ فَۡسـ َلُٓواْ  َوَمآ أ إِل

ِۡكرِ إِن ُكنُتۡم لَا َتۡعلَُمونَ  ۡهَل ٱلذ 
َ
 ٧ أ

8. Hindi Kami gumawa sa kanila bilang [mga may] katawang 

hindi kumakain ng pagkain at hindi sila naging mga 

pinanatiling-buhay. 

ه  َعاَم َوَما َكانُواْ  َوَما َجَعلَۡنَُٰهۡم َجَسٗدا ل ُكلُوَن ٱلطه
ۡ
ا يَأ

 ٨ َخَٰلِِدينَ 

9. Pagkatapos tumupad Kami sa kanila ng pangako, saka 

nagligtas Kami sa kanila at sa sinumang niloob Namin at 

nagpahamak Kami sa ang mga nagpapakalabis. 

نجَۡيَنَُٰهۡم 
َ
ۡهلَۡكَنا  ُثمه َصَدقَۡنَُٰهُم ٱلۡوَۡعَد فَأ

َ
هَشآُء َوأ َوَمن ن

 ٩ ٱلُۡمۡسرِفِينَ 
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10. Talaga ngang nagpababa Kami sa inyo ng isang Aklat na 

narito ang pagbanggit sa inyo. Kaya hindi ba kayo nakapag-

uunawa? 

فَلَا  
َ
نَزلَۡنآ إِلَۡيُكۡم كَِتَٰٗبا فِيهِ ذِۡكُرُكۡمْۚ أ

َ
لََقۡد أ

 ١٠ َتۡعقِلُونَ 

11. Kay rami ang winasak Namin na pamayanan na ito noon 

ay tagalabag sa katarungan at pinaluwal Namin matapos nito 

na mga taong iba pa. 

نَا َبۡعَدَها 
ۡ
نَشأ

َ
َوَكۡم قََصۡمَنا ِمن قَۡريَةٖ َكانَۡت َظالَِمٗة َوأ

 ١١ قَۡوًما َءاَخرِينَ 

12. Kaya noong nakadama sila ng parusa Namin, biglang sila 

mula roon ay tumatakas. 
ِۡنَها يَۡرُكُضونَ  َسَنآ إَِذا ُهم م 

ۡ
واْ بَأ َحسُّ

َ
آ أ  ١٢ فَلَمه

13. [Sinabi:] "Huwag kayong tumakbo at bumalik kayo sa 

pinaluho kayo roon at sa mga tirahan ninyo nang sa gayon 

kayo ay tatanungin." 

تۡرِۡفُتۡم فِيهِ َوَمَسَِٰكنُِكۡم  
ُ
لَا تَۡرُكُضواْ َوٱرِۡجُعٓواْ إِلَيَٰ َمآ أ

 ١٣ لََعلهُكۡم تُۡسـ َلُونَ 

14. Magsasabi sila: "O kapighatian sa amin; tunay na kami 

noon ay mga tagalabag sa katarungan." 
 ١٤ ِمينَ قَالُواْ َيََٰوۡيلََنآ إِنها ُكنها َظَٰلِ 

15. Saka hindi natigil na iyon ay panawagan nila hanggang 

sa gumawa Kami sa kanila bilang ginapas na mga nalipol. 
َُٰهۡم َحتهيَٰ َجَعلَۡنَُٰهۡم َحِصيًدا   َفَما َزالَت ت ِلَۡك َدۡعَوى

 ١٥ َخَِٰمِدينَ 

16. Hindi Kami lumikha ng langit at lupa at anumang nasa 

pagitan ng dalawang ito bilang naglalaro. 
ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَما َلَٰعِبِينَ 

َ
َمآَء َوٱلۡأ  ١٦ َوَما َخلَۡقَنا ٱلسه

17. Kung sakaling nagnais Kami na gumawa ng isang 

paglilibang ay talaga sanang gumawa Kami nito mula sa 

nasa Amin, kung Kami ay gagawa [nito]. 

هُدنهآ إِن ُكنها   خَۡذَنَُٰه ِمن ل هٱته ن نهتهِخَذ لَۡهٗوا ل
َ
َرۡدنَآ أ

َ
لَۡو أ

َٰعِلِينَ   ١٧ َف

18. Bagkus nagbabalibag Kami ng katotohanan sa 

kabulaanan kaya dumudurog ito niyon saka biglaang iyon ay 

pumaparam. Ukol sa inyo ang kapighatian mula sa 

inilalarawan ninyo. 

ِ عَلَى ٱلَۡبَِٰطِل َفَيۡدَمُغُهۥ فَإَِذا ُهَو   بَۡل َنۡقِذُف بِٱلۡحَق 
ا تَِصُفونَ  ْۚ َولَُكُم ٱلَۡوۡيُل ِممه  ١٨ َزاهِق 

19. Sa Kanya ang sinumang nasa mga langit at lupa. Ang 

mga nasa piling Niya ay hindi nagmamalaki palayo sa 

pagsamba sa Kanya at hindi sila napapagal. 

ۡرِضِۚ َوَمۡن ِعنَدهُۥ لَا  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َولَُهۥ َمن فِي ٱلسه

 ١٩ يَۡسَتۡكبُِروَن َعۡن ِعَباَدتِهِۦ َولَا يَۡسَتۡحِسُرونَ 

20. Nagluluwalhati sila sa araw at gabi; hindi sila 

nananamlay. 
َهاَر لَا َيۡفتُُرونَ يُسَ  هۡيَل َوٱلنه  ٢٠ ب ُِحوَن ٱل

21. O gumawa ba sila ng mga diyos mula sa lupa, na ang 

mga ito ay nagpapabuhay [ng mga patay]? 
ۡرِض ُهۡم يُنِشُرونَ 

َ
َِن ٱلۡأ خَُذٓواْ َءالَِهٗة م  ِم ٱته

َ
 ٢١ أ
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22. Kung sakaling sa mga [langit at lupa na] ito ay may mga 

diyos maliban kay Allāh, talaga sanang nasira ang mga ito. 

Kaya kaluwalhatian kay Allāh, ang Panginoon ng Trono, higit 

sa mga inilalarawan nila. 

  ِ ْۚ فَُسۡبَحََٰن ٱَّلله ُ لََفَسَدتَا ها ٱَّلله لَۡو َكاَن فِيِهَمآ َءالَِهٌة إِل
ِ ٱلَۡعۡرِش عَ  ا يَِصُفونَ َرب   ٢٢ مه

23. Hindi Siya tinatanong tungkol sa anumang ginagawa Niya 

samantalang sila ay tatanungin. 
ا َيۡفَعُل وَُهۡم يُۡسـ َلُونَ   ٢٣ لَا يُۡسـ َُل َعمه

24. O gumawa ba sila sa bukod pa sa Kanya ng mga diyos? 

Sabihin mo: "Magbigay kayo ng patunay ninyo." Ito ay 

paalaala sa sinumang kasama sa akin at paalaala sa 

sinumang bago ko pa. Bagkus ang higit na marami sa kanila 

ay hindi nakaaalam sa katotohanan, kaya sila ay mga 

tagaayaw." 

ۖۡ قُۡل َهاتُواْ  ۦٓ َءالَِهٗة خَُذواْ ِمن ُدونِهِ ِم ٱته
َ
بُۡرَهََٰنُكۡمۖۡ َهََٰذا  أ

ۡكثَرُُهۡم لَا  
َ
ِۚ بَۡل أ ِعَى َوذِۡكُر َمن َقۡبلِى ذِۡكُر َمن مه

ۡعرُِضونَ  ۖۡ َفُهم مُّ  ٢٤ َيۡعلَُموَن ٱلۡحَقه

25. Hindi Kami nagsugo bago mo pa ng anumang sugo 

malibang nagkakasi Kami sa kanya na walang Diyos kundi 

Ako kaya sumamba kayo sa Akin. 

نهُهۥ  
َ
ها نُوِحٓى إِلَۡيهِ أ ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رهُسوٍل إِل

َ
َوَمآ أ

نَا۠ فَٱۡعُبُدونِ 
َ
هٓا أ ََٰه إِل  ٢٥ لَٓا إَِل

26. Nagsabi sila: "Gumawa ang Napakamaawain ng anak." 

Kaluwalhatian sa Kanya; bagkus mga lingkod na 

pinarangalan [sila]. 

ۚۥْ بَۡل ِعَباد   وَ  خََذ ٱلرهۡحَمَُٰن َولَٗداُۗ ُسۡبَحََٰنُه َقالُواْ ٱته
ۡكَرُمونَ   ٢٦ مُّ

27. Hindi sila nakauuna sa Kanya sa pagsabi samantalang 

sila sa utos Niya ay gumagawa. 
ۡمرِهِۦ َيۡعَملُونَ 

َ
 ٢٧ لَا يَۡسبُِقونَُهۥ بِٱلَۡقۡوِل وَُهم بِأ

28. Nakaaalam Siya sa anumang nasa pagitan ng mga 

kamay nila at anumang nasa likuran nila. Hindi sila 

nakapamamagitan maliban para sa sinumang kinalugdan 

Niya. Sila, dahil sa takot sa Kanya, ay mga nababagabag. 

يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡم َولَا يَۡشَفُعونَ 
َ
ها  َيۡعلَُم َما َبيَۡن أ  إِل

ِۡن َخۡشيَتِهِۦ ُمۡشفُِقونَ   ٢٨ لَِمِن ٱۡرتََضيَٰ وَُهم م 

29. Ang sinumang nagsasabi kabilang sa kanila: "Tunay na 

ako ay diyos bukod pa sa Kanya," iyon ay gagantihan Namin 

ng Impiyerno. Gayon Kami gaganti sa mga tagalabag sa 

katarungan. 

ِن ُدونِهِۦ فََذَٰلَِك َنجۡزِيهِ  ۞َوَمن َيقُ  ۡل ِمۡنُهۡم إِن ِٓي إَِلَٰه  م 
َٰلِِمينَ   ٢٩ َجَهنهَمْۚ َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلظه

30. Hindi ba nakaalam ang mga tumangging sumampalataya 

na ang mga langit at ang lupa dati ay magkasanib, saka 

nagpawatak-watak Kami sa mga ito? Gumawa Kami mula sa 

tubig ng bawat bagay na buhay. Kaya hindi ba sila 

sumasampalataya? 

ۡرَض َكاَنَتا  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو نه ٱلسه

َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َولَۡم يََر ٱل

َ
أ

فَلَا  
َ
ْۚ أ َرتٗۡقا َفَفَتۡقَنَُٰهَماۖۡ وََجَعلَۡنا ِمَن ٱلَۡمآِء ُكله َشۡيٍء َحى ٍ

 ٣٠ ونَ يُۡؤِمنُ 

31. Gumawa Kami sa lupa ng mga matatag na bundok upang 

[hindi] gumalaw-galaw ang mga ito sa kanila at gumawa 

Kami rito ng mga daanang maluwang bilang mga landas 

nang sa gayon sila ay mapapatnubayan. 

ن تَِميَد 
َ
ۡرِض َرَوَِٰسَي أ

َ
بِِهۡم وََجَعلَۡنا فِيَها  وََجَعلَۡنا فِي ٱلۡأ

 ٣١ فَِجاٗجا ُسُبلٗا لهَعلهُهۡم َيۡهَتُدونَ 
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32. Gumawa Kami ng langit bilang bubong na 

pinangangalagaan, samantalang sila, sa mga tanda nito, ay 

mga tagaayaw. 

حُۡفوٗظاۖۡ وَُهۡم َعۡن َءاَيَٰتَِها   َمآَء َسۡقٗفا مه وََجَعلَۡنا ٱلسه
 ٣٢ ُمۡعرُِضونَ 

33. Siya ay ang lumikha ng gabi at maghapon at ng araw at 

buwan; lahat sa isang ligiran ay lumalangoy. 
ۖۡ ُكل     ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َهاَر َوٱلشه هۡيَل َوٱلنه هِذي َخلََق ٱل وَُهَو ٱل

 ٣٣ فِي فَلَٖك يَۡسَبُحونَ 

34. Hindi Kami gumawa para sa isang tao bago mo pa ng 

kawalang-hanggan. Kaya ba kung namatay ka, sila ay ang 

mga mananatili? 

ِته َفُهُم   فَإِيْن م 
َ
ۖۡ أ ِن َقۡبلَِك ٱلۡخُلَۡد َوَما َجَعلَۡنا لِبََشٖر م 

 ٣٤ ٱلَۡخَٰلُِدونَ 

35. Bawat kaluluwa ay lalasap ng kamatayan. Susubok Kami 

sa inyo sa pamamagitan ng kasamaan at kabutihan bilang 

tukso. Tungo sa Amin pababalikin kayo. 

  ۡۖ ِ َوٱلۡخَيِۡر فِۡتَنٗة ر  ُكلُّ َنۡفٖس َذآئَِقُة ٱلَۡمۡوِتِۗ َوَنۡبلُوُكم بِٱلشه
 ٣٥ َوِإلَۡيَنا تُرَۡجُعونَ 

36. Kapag nakita ka ng mga tumangging sumampalataya ay 

wala silang ginagawa sa iyo kundi isang pangungutya, [na 

nagsasabi]: "Ito ba ang bumabanggit sa mga diyos ninyo?" 

samantalang sila, sa pagbanggit sa Napakamaawain, sila ay 

mga tagatangging sumampalataya. 

هِذيَن َكَفُرٓواْ إِن َيتهِخُذونََك إِ  ها ُهُزًوا  َوِإَذا َرَءاَك ٱل ل
ِنَٰمۡح ُهۡم   هِذي يَۡذُكُر َءالَِهَتُكۡم وَُهم بِِذۡكرِ ٱلره َهََٰذا ٱل

َ
أ

 ٣٦ َكَٰفُِرونَ 

37. Nilikha ang tao mula sa isang pagmamadali. Magpapakita 

Ako sa inyo ng mga tanda Ko kaya huwag kayong 

magmadali sa Akin. 

ْورِيُكۡم َءاَيَٰتِي فَلَا  ُخلَِق ٱلۡإِنَسَُٰن ِمۡن َعَجٖلِۚ 
ُ
 َسأ

 ٣٧ تَۡسَتۡعِجلُونِ 

38. Nagsasabi sila: "Kailan ang pangakong ito kung kayo ay 

mga tapat?" 
 ٣٨ َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

39. Kung sakaling nakaaalam ang mga tumangging 

sumampalataya kapag hindi sila nakapipigil palayo sa mga 

mukha nila ng apoy ni palayo sa mga likod nila at sila ay hindi 

maiaadya. 

وَن َعن   هِذيَن َكَفُرواْ ِحيَن لَا يَُكفُّ لَۡو َيۡعلَُم ٱل
اَر َولَا َعن ُظُهورِهِۡم َولَا ُهۡم   وُُجوهِِهُم ٱلنه

 ٣٩ يُنَصُرونَ 

40. Bagkus pupunta ito sa kanila nang biglaan at 

gugulantang ito sa kanila kaya hindi sila makakakaya sa 

pagtataboy nito at hindi sila palulugitan. 

َها َولَا   تِيِهم َبۡغَتٗة َفَتۡبَهُتُهۡم فَلَا يَۡسَتِطيُعوَن َرده
ۡ
بَۡل تَأ

 ٤٠ ُهۡم يُنَظُرونَ 

41. Talaga ngang nangutya sa mga sugo bago mo pa, kaya 

pumaligid sa mga nanuya kabilang sa kanila ang dati nilang 

kinukutya. 

هِذيَن   ِن َقۡبلَِك فََحاَق بِٱل َولََقِد ٱۡسُتۡهزَِئ بِرُُسٖل م 
ا َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ   ٤١ َسِخُرواْ ِمۡنُهم مه
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42. Sabihin mo: "Sino ang kakandili sa inyo sa gabi at 

maghapon laban sa Napakamaawain?" Bagkus sila, sa pag-

aalaala sa Panginoon nila, ay mga tagaayaw. 

ِنَٰمۡحْۚ بَۡل ُهۡم   َهارِ ِمَن ٱلره هۡيِل َوٱلنه قُۡل َمن يَكۡلَُؤُكم بِٱل
ۡعرُِضونَ   ٤٢ َعن ذِۡكرِ َرب ِِهم مُّ

43. O mayroon silang mga diyos na nagtatanggol sa kanila 

bukod pa sa Amin? Hindi sila nakakakaya sa pag-adya sa 

mga sarili nila at hindi sila laban sa Amin 

maipagsasanggalang. 

ِن ُدونَِناْۚ لَا يَۡسَتِطيُعوَن نَۡصَر   ۡم لَُهۡم َءالَِهة  َتۡمَنُعُهم م 
َ
أ

نُفِسِهۡم َولَا ُهم م ِ 
َ
 ٤٣ نها يُۡصَحُبونَ أ

44. Bagkus nagpaginhawa Kami sa mga ito at sa mga 

magulang nila hanggang sa humaba sa kanila ang buhay. 

Kaya hindi ba sila nakaaalam na Kami ay pumupunta sa 

lupa, na nagbabawas rito mula sa mga gilid nito? Kaya sila 

ba ang mga tagapanaig?" 

  ُۗ ُؤلَآِء َوَءابَآَءُهۡم َحتهيَٰ َطاَل َعلَۡيِهُم ٱلُۡعُمُر بَۡل َمتهۡعَنا َهَٰٓ
َفُهُم  

َ
ْۚ أ ۡطَرافَِهآ

َ
ۡرَض نَنُقُصَها ِمۡن أ

َ
تِي ٱلۡأ

ۡ
نها نَأ

َ
فَلَا يََرۡوَن أ

َ
أ

 ٤٤ ٱلَۡغَٰلُِبونَ 

45. Sabihin mo: "Nagbibigay-babala lamang ako sa inyo sa 

pamamagitang ng pagkakasi." Hindi nakaririnig ang mga 

bingi ng panalangin kapag binigyang-babala sila." 

عَآَء إَِذا   مُّ ٱلدُّ نِذُرُكم بِٱلَۡوۡحِىِۚ َولَا يَۡسَمُع ٱلصُّ
ُ
قُۡل إِنهَمآ أ

 ٤٥ َما يُنَذُرونَ 

46. Talagang kung may sumaling sa kanila na isang singaw 

mula sa pagdurusang dulot ng Panginoon mo ay talagang 

magsasabi nga sila: "O kapighatian sa amin! Tunay na kami 

dati ay mga tagalabag sa katarungan." 

ِۡن َعَذاِب َرب َِك لََيُقولُنه َيََٰوۡيلََنآ  ۡتُهۡم َنۡفَحة  م  سه َولَئِن مه
 ٤٦ إِنها ُكنها َظَٰلِِمينَ 

47. Maglalagay Kami ng mga timbangang 

pangmakatarungan para sa Araw ng Pagbangon, kaya hindi 

lalabagin sa katarungan ang isang kaluluwa sa anuman. 

Kung ito man ay kasimbigat ng buto ng mustasa ay 

magtatanghal Kami nito. Nakasapat na Kami bilang 

Tagapagtuos. 

َٰزِيَن ٱلۡقِۡسَط لَِيوِۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ فَلَا ُتۡظلَُم   َونََضُع ٱلَۡمَو
تَيَۡنا  

َ
ِۡن َخۡرَدٍل أ اۖۡ َوِإن َكاَن ِمۡثَقاَل َحبهةٖ م  َنۡفس  َشۡيـ ٗ

ُۗ َوَكَفىَٰ بَِنا َحَِٰسبِينَ   ٤٧ بَِها

48. Talaga ngang nagbigay Kami kina Moises at Aaron ng 

Pamantayan, isang tanglaw, at isang paalaala para sa mga 

tagapangilag magkasala, 

َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسيَٰ َوَهَُٰروَن ٱلُۡفۡرَقاَن وَِضَياٗٓء َوذِۡكٗرا  
 ٤٨ ل ِلُۡمتهقِينَ 

49. na natatakot sa Panginoon nila sa lingid at sila sa Huling 

Sandali ay mga nababagabag. 
اَعةِ   َِن ٱلسه هِذيَن َيخَۡشۡوَن َربهُهم بِٱلَۡغۡيِب وَُهم م  ٱل

 ٤٩ ُمۡشفُِقونَ 

50. Ito ay isang paalaalang pinagpala na ibinaba Namin. 

Kaya kayo ba rito ay mga tagapagkaila? 
نُتۡم لَُهۥ ُمنِكُرونَ 

َ
فَأ

َ
نَزلَۡنَُٰهْۚ أ

َ
َباَرٌك أ  ٥٠ َوَهََٰذا ذِۡكر  مُّ

51. Talaga ngang nagbigay Kami kay Abraham ng 

pagkagabay niya bago pa niyan. Laging Kami sa kanya ay 

nakaaalam. 

۞َولََقۡد َءاتَيَۡنآ إِبَۡرَٰهِيَم رُۡشَدهُۥ ِمن َقۡبُل َوُكنها بِهِۦ 
َٰلِِمينَ   ٥١ َع
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52. [Banggitin] noong nagsabi siya sa ama niya at mga 

kababayan niya: "Ano ang mga istatuwang ito na kayo sa 

mga ito ay mga namimintuho?" 

نُتۡم لََها  
َ
َماثِيُل ٱلهتِٓي أ بِيهِ َوقَۡوِمهِۦ َما َهَِٰذهِ ٱلته

َ
إِۡذ قَاَل لِأ
َِٰكُفونَ   ٥٢ َع

53. Nagsabi sila: "Nakatagpo Kami sa mga magulang namin 

na sa mga ito ay mga tagasamba." 
َٰبِِدينَ   ٥٣ قَالُواْ وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا لََها َع

54. Nagsabi siya: "Talaga ngang kayo at ang mga ninuno 

ninyo ay nasa isang pagkaligaw na malinaw." 
بِينٖ  نُتۡم َوَءابَآؤُُكۡم فِي َضَلَٰٖل مُّ

َ
 ٥٤ قَاَل لََقۡد ُكنُتۡم أ

55. Nagsabi sila: "Naghatid ka ba sa amin ng katotohanan o 

ikaw ay kabilang sa mga tagapaglaro?" 
َٰعِبِينَ  نَت ِمَن ٱلله

َ
ۡم أ

َ
ِ أ ِجۡئتََنا بِٱلۡحَق 

َ
 ٥٥ قَالُٓواْ أ

56. Nagsabi siya: "Bagkus ang Panginoon ninyo ay ang 

Panginoon ng mga langit at lupa, na lumalang sa mga ito, at 

ako ayon doon ay kabilang sa mga tagasaksi. 

هِذي   ۡرِض ٱل
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو بُُّكۡم َربُّ ٱلسه قَاَل بَل ره

َِٰهِدينَ  َِن ٱلشه َٰلُِكم م  نَا۠ عَلَىَٰ َذ
َ
 ٥٦ َفَطرَُهنه َوأ

57. Sumpa man kay Allāh, talagang magpapakana nga ako 

laban sa mga anito ninyo matapos na tumalikod kayo na mga 

lumilisan." 

ُّواْ   ن تَُول
َ
ۡصَنََٰمُكم َبۡعَد أ

َ
ِكيَدنه أ

َ
ِ لَأ َوتَٱَّلله
 ٥٧ ُمۡدبِرِينَ 

58. Kaya gumawa siya sa mga ito na mga pira-piraso 

maliban sa isang malaki para sa mga ito nang sa gayon sila 

tungo rito ay babalik. 

هُهۡم لََعلهُهۡم إِلَۡيهِ   ها َكبِيٗرا ل فََجَعلَُهۡم ُجَذًَٰذا إِل
 ٥٨ يَرِۡجُعونَ 

59. Nagsabi sila: "Sino ang gumawa nito sa mga diyos natin? 

Tunay na siya ay talagang kabilang sa mga tagalabag sa 

katarungan." 

َٰلِِمينَ قَالُواْ َمن َفَعَل َهََٰذا أَـِبلَِهتَِنآ إِ   ٥٩ نهُهۥ لَِمَن ٱلظه

60. Nagsabi sila: "Nakarinig kami ng isang binatang 

bumabanggit sa kanila, na sinasabi siyang si Abraham." 
ۥٓ إِبَۡرَٰهِيمُ   ٦٠ قَالُواْ َسِمۡعَنا فَٗتي يَۡذُكرُُهۡم ُيَقاُل لَُه

61. Nagsabi sila: "Kaya magdala kayo sa kanya sa mga mata 

ng mga tao nang sa gayon sila ay sasaksi." 
اِس لََعلهُهۡم يَۡشَهُدونَ  ۡعيُِن ٱلنه

َ
تُواْ بِهِۦ عَلَىَٰٓ أ

ۡ
 ٦١ قَالُواْ فَأ

62. Nagsabi sila: "Ikaw ba ay gumawa nito sa mga diyos 

namin, o Abraham?" 
نَت َفَعلَۡت َهََٰذا أَـِبلَِهتِنَ 

َ
إِبَۡرَٰهِيمُ قَالُٓواْ َءأ  ٦٢ ا َيَٰٓ

63. Nagsabi siya: "Bagkus ginawa iyan ng malaki nilang ito 

kaya magtanong kayo sa kanila kung sila ay nakabibigkas." 
قَاَل بَۡل َفَعلَُهۥ َكبِيرُُهۡم َهََٰذا فَۡسـ َلُوُهۡم إِن َكانُواْ  

 ٦٣ يَنِطُقونَ 

64. Kaya bumalik sila sa mga sarili nila saka nagsabi sila: 

"Tunay na kayo ay ang mga tagalabag sa katarungan." 
َٰلُِمونَ  نُتُم ٱلظه

َ
نُفِسِهۡم َفَقالُٓواْ إِنهُكۡم أ

َ
 ٦٤ فَرََجُعٓواْ إِلَيَٰٓ أ
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65. Pagkatapos nanumbalik sila sa [katigasan ng] mga ulo 

nila, [na nagsasabi]: "Talaga ngang nalaman mong ang mga 

ito ay hindi nakabibigkas." 

ُؤلَآِء   ُثمه نُِكُسواْ عَلَىَٰ ُرُءوِسِهۡم لََقۡد َعلِۡمَت َما َهَٰٓ
 ٦٥ يَنِطُقونَ 

66. Nagsabi siya: "Kaya sumasamba ba kayo sa bukod pa 

kay Allāh, na hindi nagpapakinabang sa inyo ng anuman at 

hindi nakapipinsala sa inyo? 

ا  ِ َما لَا يَنَفُعُكۡم َشۡيـ ٗ َفَتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
َ
قَاَل أ

ُكمۡ   ٦٦ َولَا يَُضرُّ

67. Pagkasuya ay sa inyo at ukol sa anumang sinasamba 

ninyo bukod pa kay Allāh! Kaya ba hindi kayo nakapag-

uunawa?" 

ٖ لهُكۡم َولَِما َتۡعُبُدونَ  ف 
ُ
فَلَا  أ

َ
ِْۚ أ  ِمن ُدوِن ٱَّلله

 ٦٧ َتۡعقِلُونَ 

68. Nagsabi sila: "Sunugin ninyo siya at iadya ninyo ang mga 

diyos ninyo kung kayo ay mga gagawa." 
َٰعِلِينَ  ِقُوهُ َوٱنُصُرٓواْ َءالَِهَتُكۡم إِن ُكنُتۡم َف  ٦٨ قَالُواْ َحر 

69. Nagsabi Kami: "O apoy, maging kalamigan at kaligtasan 

ka kay Abraham." 
 ٦٩ قُلَۡنا َيََٰناُر ُكونِي بَۡرٗدا وََسَلًَٰما عَلَىَٰٓ إِبَۡرَٰهِيمَ 

70. Nagnais sila sa kanya ng isang pakana ngunit ginawa 

Namin silang ang mga pinakalugi. 
َراُدواْ بِهِۦ َكۡيٗدا فََجَعلَۡنَُٰهُم 

َ
ۡخَسِرينَ َوأ

َ
 ٧٠ ٱلۡأ

71. Nagligtas Kami sa kanya at kay Lot tungo sa lupaing 

nagpala Kami roon para sa mga nilalang. 
ۡرِض ٱلهتِي َبََٰرۡكَنا فِيَها  

َ
َوَنجهۡيَنَُٰه َولُوًطا إِلَي ٱلۡأ

 ٧١ لِلَۡعَٰلَِمينَ 

72. Nagkaloob Kami para sa kanya kina Isaac at Jacob 

bilang dagdag. Bawat isa ay ginawa Naming mga maayos. 
ا َجَعلَۡنا 

ۖۡ وَُكل ٗ ۥٓ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب نَافِلَٗة َووََهۡبَنا لَُه
 ٧٢ َصَٰلِِحينَ 

73. Gumawa Kami sa kanila bilang mga tagapanguna na 

pumapatnubay sa pamamagitan ng utos Namin. Nagkasi 

Kami sa kanila ng paggawa ng mga kabutihan, pagpapanatili 

ng dasal, at pagbibigay ng zakāh. Laging sila sa Amin ay 

mga tagasamba. 

وَۡحۡيَنآ إِلَۡيِهۡم فِۡعَل  
َ
ۡمرِنَا َوأ

َ
ٗة َيۡهُدوَن بِأ ئِمه

َ
وََجَعلَۡنَُٰهۡم أ

ةِِۖ وَ  َكوَٰ ةِ َوِإيَتآَء ٱلزه لَوَٰ َكانُواْ لََنا  ٱلۡخَۡيَرَِٰت َوِإقَاَم ٱلصه
َٰبِِدينَ   ٧٣ َع

74. Kay Lot ay nagbigay Kami ng isang paghahatol at isang 

kaalaman at nagligtas Kami sa kanya mula sa pamayanang 

gumagawa dati ng mga karima-rimarim. Tunay na sila noon 

ay mga tao ng kasagwaan, na mga suwail. 

َنَُٰه ُحۡكٗما وَِعلۡٗما َوَنجهۡيَنَُٰه ِمَن ٱلَۡقۡريَةِ ٱلهتِي  َولُوًطا َءاَتيۡ 
ئَِثْۚ إِنهُهۡم َكانُواْ قَوَۡم َسوٖۡء   َكانَت تهۡعَمُل ٱلۡخََبَٰٓ

َِٰسقِينَ   ٧٤ َف

75. Nagpapasok Kami sa kanya sa awa Namin. Tunay na 

siya ay kabilang sa mga maayos. 
َٰلِِحينَ  ۖۡ إِنهُهۥ ِمَن ٱلصه ۡدَخلَۡنَُٰه فِي َرۡحمَتَِنآ

َ
 ٧٥ َوأ
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76. [Banggitin mo] si Noe noong nanawagan siya bago pa 

niyan kaya tumugon Kami sa kanya saka nagligtas Kami sa 

kanya at sa mag-anak niya mula sa dalamhating sukdulan. 

ۡيَنَُٰه  َونُوًحا إِۡذ نَاَدىَٰ مِ  ن َقۡبُل فَٱۡسَتَجۡبَنا لَُهۥ َفَنجه
ۡهلَُهۥ ِمَن ٱلَۡكۡرِب ٱلَۡعِظيمِ 

َ
 ٧٦ َوأ

77. Nag-adya Kami sa kanya mula sa mga taong 

nagpasinungaling sa mga tanda Namin. Tunay na sila noon 

ay mga tao ng kasagwaan kaya lumunod Kami sa kanila 

nang magkakasama. 

ْۚ إِنهُهۡم َكانُواْ   بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ هِذيَن َكذه َونََصۡرَنَُٰه ِمَن ٱلَۡقوِۡم ٱل
ۡجمَعِينَ 

َ
ۡغَرقَۡنَُٰهۡم أ

َ
 ٧٧ قَۡوَم َسوٖۡء فَأ

78. [Banggitin mo] sina David at Solomon noong humahatol 

silang dalawa kaugnay sa sakahan noong naglipana roon 

ang mga tupa ng mga tao [sa gabi] at laging Kami para sa 

paghahatol nila ay tagasaksi. 

َوَداوُۥَد وَُسلَۡيَمََٰن إِۡذ َيحُۡكَماِن فِي ٱلۡحَۡرِث إِۡذ َنَفَشۡت  
 ٧٨ فِيهِ َغَنُم ٱلَۡقۡوِم َوُكنها ِلحُۡكِمِهۡم َشَِٰهِدينَ 

79. Nagpaintindi Kami nito kay Solomon. Sa bawat isa ay 

nagbigay Kami ng isang paghahatol at isang kaalaman. 

Pinagsilbi Namin kasama kay David ang mga bundok, na 

nagluluwalhati, at ang mga ibon. Kami dati ay gumagawa 

[niyon]. 

ۡمَنََٰها ُسلَۡيَمََٰنْۚ وَُكلًّا َءاتَيَۡنا ُحۡكٗما وَِعلۡٗماْۚ وََسخه  ۡرنَا  َفَفهه
َٰعِلِينَ  يَۡرْۚ َوُكنها َف  ٧٩ َمَع َداوُۥَد ٱلِۡجَباَل يَُسب ِۡحَن َوٱلطه

80. Nagturo Kami sa kanya ng pagyari ng mga kutamaya 

para sa inyo upang magsanggalang sa inyo laban sa 

digmaan ninyo, kaya kayo kaya ay mga tagapagpasalamat? 

ِنُۢ  وََعلهۡمَنَُٰه َص  ۡنَعَة لَُبوٖس لهُكۡم لُِتۡحِصَنُكم م 
نُتۡم َشَِٰكُرونَ 

َ
ِسُكۡمۖۡ َفَهۡل أ

ۡ
 ٨٠ بَأ

81. [Pinaglingkod] para kay Solomon ang hangin habang 

umiihip, na dumadaloy ayon sa utos niya tungo sa lupaing 

nagpala Kami roon. Laging Kami sa bawat bagay ay 

nakaaalam. 

ۡرِض  
َ
ۦٓ إِلَي ٱلۡأ ِ ۡمرِه

َ
ِيَح عَاِصَفٗة َتجۡرِي بِأ َولُِسلَۡيَمََٰن ٱلر 

َٰلِِمينَ  ِ َشۡيٍء َع
 ٨١ ٱلهتِي َبََٰرۡكَنا فِيَهاْۚ َوُكنها بِكُل 

82. Mayroon sa mga demonyo na sumisisid para sa kanya at 

gumagawa ng gawain bukod pa roon. Laging Kami sa kanila 

ay tagapag-ingat. 

َيَِٰطيِن َمن َيُغوُصوَن لَُهۥ َويَۡعَملُوَن َعَملٗا   َوِمَن ٱلشه
َٰلَِكۖۡ َوُكنها لَُهۡم َحَٰفِِظينَ   ٨٢ ُدوَن َذ

83. [Banggitin mo] si Job noong nanawagan siya sa 

Panginoon niya: "Tunay na ako ay nasaling ng kapinsalaan, 

at Ikaw ay ang pinakamaawain ng mga naaawa." 

رَۡحُم  
َ
نَت أ

َ
رُّ َوأ نَِي ٱلضُّ ن ِي َمسه

َ
ۥٓ أ يُّوَب إِۡذ نَاَدىَٰ َربهُه

َ
۞َوأ

َِٰحمِينَ   ٨٣ ٱلره

84. Kaya tumugon Kami sa kanya saka pumawi Kami sa 

anumang taglay niya na kapinsalaan. Nagbigay Kami sa 

kanya ng mag-anak niya at ng tulad nila kasama sa kanila 

bilang awa mula sa ganang Amin at bilang paalaala sa mga 

tagasamba. 

ۖۡ َوَءاَتۡيَنَُٰه   ٖ فَٱۡسَتَجۡبَنا لَُهۥ فََكَشۡفَنا َما بِهِۦ ِمن ُضر 
ِۡن ِعنِدنَا َوذِۡكَرىَٰ   َعُهۡم َرۡحمَٗة م  ۡهلَُهۥ َوِمۡثلَُهم مه

َ
أ

 ٨٤ لِلَۡعَٰبِِدينَ 

85. [Banggitin mo] sina Ismael, Enoc, at Dhulkifl. Lahat ay 

kabilang sa mga tagapagtiis. 
َِن   َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡدرِيَس َوَذا ٱلِۡكۡفِلِۖ ُكل   م 

َٰبِِرينَ   ٨٥ ٱلصه
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86. Nagpapasok Kami sa kanila sa awa Namin. Tunay na sila 

ay kabilang sa mga maayos. 
ۡدَخلۡ 

َ
َٰلِِحينَ َوأ َِن ٱلصه ۖۡ إِنهُهم م   ٨٦ َنَُٰهۡم فِي َرۡحمَتَِنآ

87. [Banggitin mo si Jonas] na may isda noong umalis siya 

habang may kinagagalitan saka nagpalagay siya na hindi 

Kami makakakaya sa kanya, ngunit nanawagan siya sa loob 

ng mga kadiliman, na [nagsasabi]: "Walang Diyos kundi Ikaw. 

Kaluwalhatian sa Iyo! Tunay na ako dati ay kabilang sa mga 

tagalabag sa katarungan." 

ن لهن نهۡقِدَر َعلَۡيهِ  
َ
َوَذا ٱلنُّوِن إِذ ذهَهَب ُمَغَِٰضٗبا َفَظنه أ

نَت 
َ
هٓا أ ََٰه إِل هٓا إَِل ن ل

َ
لَُمَِٰت أ ُسۡبَحََٰنَك إِن ِي   َفَناَدىَٰ فِي ٱلظُّ

َٰلِِمينَ   ٨٧ ُكنُت ِمَن ٱلظه

88. Kaya tumugon Kami sa kanya. Iniligtas Namin siya mula 

sa hapis. Gayon Kami nagliligtas sa mga mananampalataya. 
ْۚ َوَكَذَٰلَِك نُـِۨجى   فَٱۡسَتَجۡبَنا لَُهۥ َوَنجهۡيَنَُٰه ِمَن ٱلَۡغم ِ

 ٨٨ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

89. [Banggitin mo] si Zacarias noong nanawagan siya sa 

Panginoon niya: "Panginoon ko, huwag Mo akong hayaang 

mag-isa. Ikaw ay ang pinakamabuti sa mga 

tagapagpamana." 

نَت َخيُۡر  
َ
ِ لَا تََذۡرنِي فَۡرٗدا َوأ َوَزَكرِيهآ إِۡذ نَاَدىَٰ َربهُهۥ َرب 

َٰرِثِينَ   ٨٩ ٱلَۡو

90. Kaya tumugon Kami sa kanya. Ipinagkaloob Namin sa 

kanya si Juan at pinagaling Namin para sa kanya ng 

maybahay niya. Tunay na sila noon ay nagmamabilis sa mga 

kabutihan at dumadalangin sa Amin nang may pagmimithi at 

pangingilabot. Sila noon sa Amin ay mga 

tagapagpakumbaba. 

ۥْٓۚ   ۡصلَۡحَنا لَُهۥ َزوَۡجُه
َ
فَٱۡسَتَجۡبَنا لَُهۥ َووََهۡبَنا لَُهۥ َيحَۡييَٰ َوأ

إِنهُهۡم َكانُواْ يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلۡخَۡيَرَِٰت َويَۡدُعوَنَنا رََغٗبا  
 ٩٠ َورََهٗباۖۡ وََكانُواْ لََنا َخَِٰشعِينَ 

91. [Banggitin mo] ang [babaing] nag-ingat sa kalinisang-puri 

niya kaya umihip Kami sa kanya mula sa espiritu Namin at 

gumawa Kami sa kanya at anak niya bilang tanda para sa 

mga nilalang. 

وِحَنا   ۡحَصَنۡت فَرَۡجَها َفَنَفۡخَنا فِيَها ِمن رُّ
َ
َوٱلهتِٓي أ

 ِ  ٩١ لَۡعَٰلَِمينَ وََجَعلَۡنََٰها َوٱۡبَنَهآ َءايَٗة ل 

92. Tunay na itong kalipunan ninyo ay kalipunang nag-iisa, at 

Ako ay Panginoon ninyo kaya sumamba kayo sa Akin. 
نَا۠ َربُُّكۡم  

َ
ٗة َوَِٰحَدٗة َوأ مه

ُ
ُتُكۡم أ مه

ُ
ۦٓ أ ِ إِنه َهَِٰذه
 ٩٢ فَٱۡعُبُدونِ 

93. Nagkawatak-watak sila sa lagay nila sa pagitan nila. 

Lahat ay tungo sa Amin mga babalik. 
ۡمرَُهم بَيَۡنُهۡمۖۡ ُكلٌّ إِلَۡيَنا َرَِٰجُعونَ 

َ
ُعٓواْ أ  ٩٣ َوَتَقطه

94. Kaya ang sinumang gumagawa ng mga maayos habang 

siya ay mananampalataya, walang pagtanggi para sa 

pagsisikap niya. Tunay na Kami rito ay magtatala. 

َٰلَِحَِٰت وَُهَو ُمۡؤِمن  فَلَا ُكۡفَراَن   َفَمن َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصه
 ٩٤ لَِسۡعيِهِۦ َوِإنها لَُهۥ َكَٰتُِبونَ 

95. May ipinagbabawal sa isang pamayanan na ipinahamak 

Namin: na sila ay hindi babalik 
نهُهۡم لَا يَرِۡجُعونَ وََحَرٌَٰم عَلَىَٰ قَۡريٍَة 

َ
ۡهلَۡكَنََٰهآ أ

َ
 ٩٥ أ
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96. hanggang sa kapag binuksan ang Gog at ang Magog 

habang sila mula sa bawat bakulod ay magmamatulin, 
  ِ

ِن ُكل  ُجوُج وَُهم م 
ۡ
ُجوُج َوَمأ

ۡ
َحتهيَٰٓ إَِذا فُتَِحۡت يَأ

 ٩٦ َحَدٖب يَنِسلُونَ 

97. at nalapit ang pangakong totoo ay biglang nandidilat ang 

mga paningin ng mga tumangging sumampalataya, [na 

nagsasabi]: "O kapighatian sa amin! Kami nga noon ay nasa 

isang pagkalingat mula rito; bagkus Kami noon ay mga 

tagalabag sa katarungan." 

هِذيَن   َوٱۡقتََرَب ٱلۡوَۡعُد ٱلۡحَقُّ  بَۡصَُٰر ٱل
َ
فَإَِذا ِهَى َشَِٰخَصٌة أ

ِۡن َهََٰذا بَۡل ُكنها   َكَفُرواْ َيََٰوۡيلََنا قَۡد ُكنها فِي َغۡفلَةٖ م 
 ٩٧ َظَٰلِِمينَ 

98. Tunay na kayo at ang sinasamba ninyo bukod pa kay 

Allāh ay mga panggatong ng Impiyerno; kayo doon ay mga 

sasapit. 

ِ َحَصُب َجَهنهَم   إِنهُكۡم َوَما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
نُتۡم لََها َوَٰرُِدونَ 

َ
 ٩٨ أ

99. Kung sakaling ang mga ito ay naging mga diyos, hindi 

sana sila sumapit doon. Lahat doon ay mga mamamalagi. 
ا َوَردُ  ُؤلَآِء َءالَِهٗة مه وَهاۖۡ وَُكل   فِيَها  لَۡو َكاَن َهَٰٓ

 ٩٩ َخَٰلُِدونَ 

100. Ukol sa kanila roon ay singhal at sila roon ay hindi 

nakaririnig. 
 ١٠٠ لَُهۡم فِيَها َزفِير  وَُهۡم فِيَها لَا يَۡسَمُعونَ 

101. Tunay na ang mga nauna, ukol sa kanila mula sa Amin 

ang pinakamaganda; ang mga iyon buhat doon ay mga 

pinalayo. 

ْوَلَٰٓئَِك َعۡنَها  
ُ
ِنها ٱلۡحُۡسَنيَٰٓ أ هِذيَن َسَبَقۡت لَُهم م  إِنه ٱل

 ١٠١ ُمۡبَعُدونَ 

102. Hindi sila makaririnig ng lagaslas nito habang sila sa 

ninanasa ng mga sarili nila ay mga mamamalagi. 
نُفُسُهۡم  لَا يَۡسَمُعوَن َحِسيَسَهاۖۡ وَُهمۡ 

َ
 فِي َما ٱۡشَتَهۡت أ

 ١٠٢ َخَٰلُِدونَ 

103. Hindi magpapalungkot sa kanila ang pagkahindik na 

pinakamalaki at tatanggap sa kanila ang mga anghel, [na 

nagsasabi]: "Ito ay ang Araw ninyo na kayo noon ay 

pinangangakuan, 

 ۡ َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َهََٰذا  لَا َيحُۡزُنُهُم ٱلَۡفَزُع ٱل ى ۡكبَُر َوَتتَلَقه
َ
أ

هِذي ُكنُتۡم تُوَعُدونَ   ١٠٣ يَۡوُمُكُم ٱل

104. sa Araw na magtutupi Kami sa langit gaya ng pagtupi ng 

pahina para sa mga talaan. Kung paanong nagsimula Kami 

ng unang paglikha ay magpapanumbalik Kami niyon, bilang 

pangako ukol sa Amin. Tunay na Kami ay laging 

magsasagawa. 

نَآ  
ۡ
ِ لِلُۡكُتِبِۚ َكَما بََدأ

ِجل  ِ ِ ٱلس  َمآَء َكَطى  يَۡوَم َنۡطوِي ٱلسه
َٰعِلِينَ  ْۚ إِنها ُكنها َف ۚۥْ وَۡعًدا َعلَۡيَنآ َل َخلٖۡق نُّعِيُدهُ وه

َ
 ١٠٤ أ

105. Talaga ngang nagsulat Kami sa Salmo noong matapos 

ng pagbanggit na ang lupa ay mamanahin ng mga lingkod 

Kong maayos. 

ۡرَض  
َ
نه ٱلۡأ

َ
ِۡكرِ أ بُورِ ِمنُۢ َبۡعِد ٱلذ  َولََقۡد َكَتبَۡنا فِي ٱلزه

َٰلُِحونَ   ١٠٥ يَرُِثَها ِعَبادَِي ٱلصه
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106. Tunay na sa [Qur’ān na] ito ay talagang may 

pagpapaabot para sa mga taong tagasamba. 
َٰبِِدينَ   ١٠٦ إِنه فِي َهََٰذا لََبَلَٰٗغا ل َِقۡوٍم َع

107. Hindi Kami nagsugo sa iyo kundi bilang awa para sa 

mga nilalang. 
ها َرۡحمَٗة ل ِلَۡعَٰلَِمينَ  ۡرَسلَۡنََٰك إِل

َ
 ١٠٧ َوَمآ أ

108. Sabihin mo: "Ikinakasi sa akin na ang Diyos ninyo ay 

Diyos na nag-iisa lamang. Kaya kayo kaya ay mga 

tagapagpasakop?" 

نُتم  
َ
ۖۡ َفَهۡل أ نهَمآ إَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد 

َ
قُۡل إِنهَما يُوَحىَٰٓ إِلَيه أ

ۡسلُِمونَ   ١٠٨ مُّ

109. Ngunit kung tumalikod sila ay sabihin mo: "Nagpahayag 

ako sa inyo ayon sa isang pagkakapantay. Hindi ako 

nakaaalam kung malapit na ba o malayo pa ang 

ipinangangako sa inyo. 

ۡدرِٓي  
َ
هۡواْ َفُقۡل َءاَذنُتُكۡم عَلَىَٰ َسَوآٖءِۖ َوِإۡن أ فَإِن تََول

ا  م بَعِيد  مه
َ
قَرِيٌب أ

َ
 ١٠٩ تُوَعُدونَ أ

110. Tunay na Siya ay nakaaalam sa hayag kabilang sa 

sinasabi at nakaaalam sa anumang itinatago ninyo. 
 ١١٠ إِنهُهۥ َيۡعلَُم ٱلۡجَۡهَر ِمَن ٱلَۡقۡوِل َويَۡعلَُم َما تَۡكُتُمونَ 

111. Hindi ako nakaaalam; baka ito ay isang pagsubok para 

sa inyo at isang natatamasa hanggang sa isang panahon." 
ۡدرِي لََعلهُهۥ فِۡتَنة  لهُكۡم َوَمَتٌَٰع إِلَيَٰ ِحينٖ 

َ
 ١١١ َوِإۡن أ

112. Nagsabi [ang Sugo]: "Panginoon ko, humatol Ka ayon 

sa katotohanan." Ang Panginoon namin, ang 

Napakamaawain, ay ang Pinatutulong laban sa inilalarawan 

ninyo." 

ِۗ َوَربَُّنا ٱلرهۡحَمَُٰن ٱلُۡمۡسَتَعاُن   ِ ِ ٱۡحُكم بِٱلۡحَق  ََٰل َرب  َق
 ١١٢ عَلَىَٰ َما تَِصُفونَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. O mga tao, mangilag kayong magkasala sa Panginoon 

ninyo! Tunay na ang pagyanig ng Huling Sandali ay isang 

bagay na sukdulan. 

اَعةِ َشۡيٌء   اُس ٱتهُقواْ َربهُكۡمْۚ إِنه َزلَۡزلََة ٱلسه َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 ١ َعِظيم  

2. Sa Araw na makakikita kayo rito, malilingat ang bawat 

tagapasuso sa pinasuso nito, maglalaglag ang bawat may 

dala [sa sinapupunan] ng dinadala nito, at makakikita ka sa 

mga tao na mga lasing samantalang hindi sila lasing, subalit 

ang pagdurusang dulot ni Allāh ay matindi. 

ۡرَضَعۡت َوتََضُع  
َ
آ أ يَۡوَم تََرۡوَنَها تَۡذَهُل ُكلُّ ُمۡرِضَعٍة َعمه

ََٰرىَٰ َوَما ُهم   ُكلُّ َذاِت َحمٍۡل َحمۡلََها َوتََرى ٱلنهاَس ُسَك
ِ َشِديد   ََٰرىَٰ َوَلَِٰكنه َعَذاَب ٱَّلله  ٢ بُِسَك

3. May mga tao na nakikipagtalo hinggil kay Allāh nang 

walang kaalaman at sumusunod sa bawat demonyong 

mapaghimagsik. 

ِ بَِغيِۡر ِعلٖۡم َويَتهبُِع ُكله   اِس َمن يَُجَِٰدُل فِي ٱَّلله َوِمَن ٱلنه
رِيدٖ   ٣ َشۡيَطَٰٖن مه

4. Itinakda sa kanya na ang sinumang tumangkilik sa kanya, 

tunay na siya ay magliligaw rito at magpapatnubay rito tungo 

sa pagdurusa sa Liyab. 

نهُهۥ يُِضلُُّهۥ َويَۡهِديهِ إِلَيَٰ  
َ
هاهُ فَأ نهُهۥ َمن تََول

َ
ُكتَِب َعلَۡيهِ أ

عِيرِ   ٤ َعَذاِب ٱلسه

5. O mga tao, kung kayo ay nasa isang pag-aalinlangan sa 

pagbubuhay, tunay na Kami ay lumikha sa inyo mula sa 

alabok, pagkatapos mula sa isang patak, pagkatapos mula 

sa isang malalinta, pagkatapos mula sa isang kimpal na 

laman na inanyuan at hindi inanyuan, upang maglinaw Kami 

para sa inyo. Nagpapanatili Kami sa mga sinapupunan ng 

niloloob Namin hanggang sa isang taning na tinukoy, 

pagkatapos nagpapalabas Kami sa inyo bilang bata, 

pagkatapos upang umabot kayo sa kalakasan ninyo. 

Mayroon sa inyo na pinapapanaw at mayroon sa inyo na 

pinaaabot sa pinakahamak na gulang upang hindi siya 

makaalam, noong matapos ng isang kaalaman, ng anuman. 

Nakakikita ka na ang lupa ay patay, ngunit kapag nagpababa 

Kami sa ibabaw nito ng tubig ay gumalaw-galaw ito, lumalago 

ito, at nagpapatubo ito ng bawat uring marilag. 

 ِ اُس إِن ُكنُتۡم ف َها ٱلنه يُّ
َ
أ َِن ٱلَۡبۡعِث فَإِنها َيَٰٓ ي َريٖۡب م 

ِن تَُراٖب ُثمه ِمن نُّۡطَفةٖ ُثمه ِمۡن َعلََقةٖ ُثمه   َخلَۡقَنَُٰكم م 
خَلهَقةٖ وََغيِۡر ُمخَلهَقةٖ ل ُِنبَي َِن لَُكۡمْۚ َونُقِرُّ فِي   ۡضَغةٖ مُّ ِمن مُّ

ي ُثمه ُنخۡرُِجكُ  َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
رَۡحاِم َما نََشآُء إِلَيَٰٓ أ

َ
ۡم  ٱلۡأ

هيَٰ   ن ُيَتَوف ُكۡمۖۡ َومِنُكم مه ُشده
َ
ِطۡفلٗا ُثمه لَِتۡبلُُغٓواْ أ

ۡرَذِل ٱلُۡعُمرِ لَِكۡيلَا َيۡعلََم ِمنُۢ  
َ
ن يَُردُّ إِلَيَٰٓ أ َوِمنُكم مه

نَزلَۡنا  
َ
ۡرَض َهاِمَدٗة فَإَِذآ أ

َ
اْۚ َوتََرى ٱلۡأ َبۡعِد ِعلٖۡم َشۡيـ ٗ

ِ َزۡوِۭج  َعلَۡيَها ٱلَۡمآَء ٱۡهتَزهۡت َوَربَۡت 
ۢنَبَتۡت ِمن ُكل 

َ
َوأ

 ٥ بَِهيجٖ 

6. Iyon ay dahil si Allāh ay ang Katotohanan, na Siya ay 

nagbibigay-buhay sa mga patay, na Siya sa bawat ay May-

kakayahan, 

نهُهۥ عَلَىَٰ  
َ
نهُهۥ يُۡحِى ٱلَۡمۡوتَيَٰ َوأ

َ
َ ُهَو ٱلۡحَقُّ َوأ نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

 ٦ َشۡيٖء قَِدير   ُكل ِ 
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7. na ang Huling Sandali ay darating, walang pag-aalinlangan 

dito, at na si Allāh ay bubuhay sa mga nasa mga libingan. 
َ َيۡبَعُث َمن   نه ٱَّلله

َ
ها َرۡيَب فِيَها َوأ اَعَة َءاتَِية  ل نه ٱلسه

َ
َوأ

 ٧ فِي ٱلُۡقُبورِ 

8. May mga tao na nakikipagtalo hinggil kay Allāh nang 

walang kaalaman ni patnubay ni isang kasulatan na 

nagbibigay-liwanag. 

ِ بَِغيِۡر ِعلٖۡم َولَا ُهٗدى   اِس َمن يَُجَِٰدُل فِي ٱَّلله َوِمَن ٱلنه
نِيرٖ   ٨ َولَا كَِتَٰٖب مُّ

9. Nagbabaluktot ng leeg niya [sa kapalaluan] upang 

magligaw palayo sa landas ni Allāh, ukol sa kanya sa Mundo 

ay isang kahihiyan. Magpapalasap Kami sa kanya sa Araw 

ng Pagbangon ng pagdurusa sa pagsunog. 

ۡنَيا   ِۖۡ لَُهۥ فِي ٱلدُّ ثَانَِي ِعۡطفِهِۦ لُِيِضله َعن َسبِيِل ٱَّلله
ۖۡ َونُِذيُقُهۥ يَوَۡم ٱلۡقَِيَٰ   ٩ َمةِ َعَذاَب ٱلۡحَرِيقِ ِخۡزي 

10. Iyon ay dahil sa ipinauna ng mga kamay mo at na si Allāh 

ay hindi palalabag sa katarungan sa mga lingkod. 
َٰٖم   َ لَيَۡس بَِظله نه ٱَّلله

َ
َمۡت يََداَك َوأ َٰلَِك بَِما قَده َذ

 ١٠ ل ِلَۡعبِيدِ 

11. Mayroon sa mga tao na sumasamba kay Allāh sa isang 

gilid. Kaya kapag may tumama sa kanya na isang mabuti, 

napapanatag siya rito; at kapag may tumama sa kanya na 

isang pagsubok, umuuwi siya sa [dating] mukha niya. Nalugi 

siya sa Mundo at Kabilang-buhay. Iyon ay ang pagkaluging 

malinaw. 

َصابَُهۥ  
َ
َ عَلَىَٰ َحۡرٖفِۖ فَإِۡن أ اِس َمن َيۡعُبُد ٱَّلله َوِمَن ٱلنه

َصاَبۡتُه فِۡتَنٌة ٱنَقلََب عَلَىَٰ  
َ
نه بِهِۖۦۡ َوِإۡن أ

َ
َخيٌۡر ٱۡطَمأ

َٰلَِك ُهَو ٱلۡخُۡسَراُن   ْۚ َذ ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرَة وَۡجِههِۦ َخِسَر ٱلدُّ
 ١١ ٱلُۡمبِينُ 

12. Dumadalangin siya sa bukod pa kay Allāh, na hindi 

nakapipinsala sa kanya at hindi nagpapakinabang sa kanya. 

Iyon ay ang pagkaligaw na malayo. 

ۚۥْ   ُهۥ َوَما لَا يَنَفُعُه ِ َما لَا يَُضرُّ يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله
َلَُٰل ٱلَۡبعِيدُ  َٰلَِك ُهَو ٱلضه  ١٢ َذ

13. Dumadalangin siya sa talagang ang pagpinsala nito ay 

higit na malapit kaysa sa pagpapakinabang nito. Talagang 

kay saklap ang pinagpapatangkilikan at talagang kay saklap 

ang kapisan! 

قَۡرُب ِمن نهۡفعِهۚۦِْ لَبِۡئَس ٱلَۡمۡولَيَٰ  
َ
ۥٓ أ ُه يَۡدُعواْ لََمن َضرُّ

 ١٣ َولَبِۡئَس ٱلَۡعِشيرُ 

14. Tunay na si Allāh ay magpapapasok sa mga 

sumampalataya at gumawa ng mga maayos sa mga hardin 

na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog. Tunay 

na si Allāh ay gumagawa ng anumang ninanais Niya. 

هِذيَن َءاَمُنواْ وَعَ  َ يُۡدِخُل ٱل َٰلَِحَِٰت  إِنه ٱَّلله ِملُواْ ٱلصه
َ َيۡفَعُل َما   ْۚ إِنه ٱَّلله نَۡهَُٰر

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ َجنه
 ١٤ يُرِيدُ 

15. Ang sinumang nagpapalagay na hindi mag-aadya si Allāh 

[sa Propeta] sa Mundo at Kabilang-buhay ay magpaabot siya 

ng isang tali sa bubong. Pagkatapos putulin niya [ito] saka 

tumingin siya: mag-aalis nga kaya ang pakana niya ng 

anumang nagpapangitngit [sa kanya]? 

ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ   ُ فِي ٱلدُّ ن لهن يَنُصَرهُ ٱَّلله
َ
َمن َكاَن َيُظنُّ أ

َمآِء ُثمه لَۡيۡقَطۡع فَلَۡينظُ  ۡر َهۡل  فَلَۡيۡمُدۡد بَِسَبٍب إِلَي ٱلسه
 ١٥ يُۡذهِبَنه َكۡيُدهُۥ َما يَغِيُظ 
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16. Gayon nagpababa nito bilang mga talata na malilinaw na 

patunay, at na [dahil] si Allāh ay nagpapatnubay sa sinumang 

ninanais Niya. 

 َ نه ٱَّلله
َ
نَزلَۡنَُٰه َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖت َوأ

َ
َيۡهِدي َمن  َوَكَذَٰلَِك أ

 ١٦ يُرِيدُ 

17. Tunay na ang mga sumampalataya, ang mga 

nagpakahudyo, ang mga Sabeano, ang mga Kristiyano, ang 

mga Mago, at ang mga nagtambal [kay Allāh], tunay na si 

Allāh ay magbubukod sa pagitan nila sa Araw ng Pagbangon. 

Tunay na si Allāh sa bawat bagay ay Saksi. 

َٰبِـ ِيَن َوٱلنهَصََٰرىَٰ   هِذيَن َهاُدواْ َوٱلصه هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱل إِنه ٱل
َ َيۡفِصُل بَيَۡنُهۡم يَۡوَم   ۡشَرُكٓواْ إِنه ٱَّلله

َ
هِذيَن أ َوٱلَۡمُجوَس َوٱل

ِ َشۡيٖء َشِهيدٌ 
َ عَلَىَٰ ُكل   ١٧ ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ إِنه ٱَّلله

18. Hindi mo ba napag-alaman na kay Allāh ay 

nagpapatirapa ang sinumang nasa mga langit, ang sinumang 

nasa lupa, ang araw, ang buwan, ang mga bituin, ang mga 

bundok, ang mga punong-kahoy, ang mga hayop, at ang 

marami sa mga tao. May marami na nagindapat sa kanila 

ang pagdurusa. Ang sinumang hinahamak ni Allāh ay walang 

ukol sa kanya na anumang tagapagparangal. Tunay na si 

Allāh ay gumagawa ng anumang niloloob Niya. 

َِٰت َوَمن فِي   َمََٰو َ ُۤدُجۡسَي ۤۥُهَل َمن فِي ٱلسه نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ۡمُس َوٱلَۡقمَ  ۡرِض َوٱلشه
َ
َجُر  ٱلۡأ ُر َوٱلنُُّجوُم َوٱلِۡجَباُل َوٱلشه

اِسِۖ َوَكثِيٌر َحقه َعلَۡيهِ ٱلَۡعَذاُبُۗ   َِن ٱلنه َوآبُّ َوَكثِير  م  َوٱلده
َ َيۡفَعُل َما   ۡكرٍِمِۚ إِنه ٱَّلله ُ َفَما لَُهۥ ِمن مُّ َوَمن يُِهِن ٱَّلله

 ١٨ يََشآُء۩

19. Ang dalawang ito ay magkaalitan na nag-aalitan hinggil 

sa Panginoon nila. Ngunit ang mga tumangging 

sumampalataya ay may pagpuputul-putulin para sa kanila na 

mga damit mula sa apoy. Ibubuhos mula sa ibabaw ng mga 

ulo nila ang nakapapasong tubig. 

هِذيَن  ۞َهََٰذاِن َخۡصَماِن ٱۡخَتَصُمواْ فِي َرب ِِهۡمۖۡ   فَٱل
ِن نهارٖ يَُصبُّ ِمن فَۡوِق   َعۡت لَُهۡم ثَِياب  م  ِ َكَفُرواْ ُقط 

 ١٩ ُرُءوِسِهُم ٱلۡحَِميمُ 

20. Malulusaw sa pamamagitan nito ang nasa mga tiyan nila 

at ang mga balat. 
 ٢٠ يُۡصَهُر بِهِۦ َما فِي ُبُطونِِهۡم َوٱلۡجُلُودُ 

21. Para [sa pagpalo] sa kanila ay mga pambambo yari sa 

bakal. 
َقَِٰمُع ِمۡن َحِديدٖ   ٢١ َولَُهم مه

22. Sa tuwing magnanais sila na lumabas mula roon dahil sa 

pighati ay panunumbalikin sila roon at [sasabihin]: "Lasapin 

ninyo ang pagdurusa ng pagsusunog." 

 ْ َراُدٓوا
َ
ِعيُدواْ فِيَها   ُكلهَمآ أ

ُ
ن َيخۡرُُجواْ ِمۡنَها ِمۡن َغم ٍ أ

َ
أ

 ٢٢ َوُذوقُواْ َعَذاَب ٱلۡحَرِيقِ 

23. Tunay na si Allāh ay magpapasok sa mga 

sumampalataya at gumawa ng mga maayos sa mga hardin 

na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog. 

Gagayakan sila roon ng mga pulseras na ginto at mga mutya. 

Ang kasuutan nila sa mga iyon ay sutla. 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َ يُۡدِخُل ٱل إِنه ٱَّلله
نَۡهَُٰر ُيحَلهۡوَن فِيَها ِمۡن  

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ َجنه
َساوَِر ِمن َذَهٖب َولُۡؤلُٗؤاۖۡ َولِبَ 

َ
 ٢٣ اُسُهۡم فِيَها َحرِير  أ

24. Pinatnubayan sila tungo sa kaaya-aya kabilang sa 

sinasabi at pinatnubayan sila tungo sa landasin ng Kapuri-

puri. 

ي ِِب ِمَن ٱلَۡقۡوِل وَُهُدٓواْ إِلَيَٰ ِصَرَِٰط   وَُهُدٓواْ إِلَي ٱلطه
 ٢٤ ٱلۡحَِميدِ 
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25. Tunay na ang mga tumangging sumampalataya at 

sumagabal sa landas ni Allāh at Masjid na Pinakababanal na 

ginawa Namin para sa mga tao na magkapantay ang 

namimintuho roon at ang dumadayo. Ang sinumang 

nagnanais doon ng isang paglihis sa pamamagitan ng isang 

paglabag sa katarungan ay magpapalasap Kami sa kanya ng 

isang pagdurusang masakit. 

  ِ وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن َكَفُرواْ َويَُصدُّ إِنه ٱل
هِذي َجَعلَۡنَُٰه لِلنهاِس َسَوآًء   َوٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم ٱل
ِۭ بُِظلۡ  ِۚ َوَمن يُرِۡد فِيهِ بِإِلۡحَاد ٖم نُِّذقُۡه  ٱلَۡعَِٰكُف فِيهِ َوٱلَۡبادِ

لِيمٖ 
َ
 ٢٥ ِمۡن َعَذاٍب أ

26. [Banggitin] noong nagtalaga Kami para kay Abraham ng 

pook ng Bahay, na [nagsasabi]: "Huwag kang magtambal sa 

Akin ng anuman at magdalisay ka ng Bahay Ko para sa mga 

pumapalibot, mga tumatayo [sa pagdarasal], at mga 

tagayukod na nagpapatirapa. 

ا   ها تُۡشرِۡك بِي َشۡيـ ٗ ن ل
َ
نَا لِِإبَۡرَٰهِيَم َمكَاَن ٱلَۡبۡيِت أ

ۡ
َوِإۡذ بَوهأ

ُجوِد ِع ٱلسُّ كه آئِفِيَن َوٱلَۡقآئِِميَن َوٱلرُّ ِۡر بَيۡتَِي لِلطه  ٢٦ َوَطه 

27. Magpahayag ka sa mga tao ng ḥajj, pupunta sila sa iyo 

nang mga naglalakad at lulan ng bawat payat na kamelyo: 

pupunta ang mga ito mula sa bawat daanang malalim, 

ِ َضاِمرٖ  
تُوَك رَِجالٗا وَعَلَىَٰ ُكل 

ۡ
اِس بِٱلۡحَج ِ يَأ ذ ِن فِي ٱلنه

َ
َوأ

ِ فَج ٍ َعِميقٖ 
تِيَن ِمن ُكل 

ۡ
 ٢٧ يَأ

28. upang makasaksi sila ng mga pakinabang para sa kanila 

at bumanggit sila sa pangalan ni Allāh sa mga araw na 

nalalaman dahil sa itinustos Niya sa kanila na hayop na mga 

panghayupan. Kaya kumain kayo mula sa mga ito at 

magpakain kayo sa sawing-palad na maralita. 

يهاٖم  ل ِيَۡشَهُدواْ َمَنَٰفَِع لَُهۡم وَ 
َ
ِ فِٓي أ يَۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱَّلله

نَۡعَِٰمِۖ فَكُلُواْ  
َ
ِنُۢ بَِهيَمةِ ٱلۡأ ۡعلُوَمٍَٰت عَلَىَٰ َما َرزََقُهم م  مه

ۡطعُِمواْ ٱلَۡبآئَِس ٱلَۡفقِيرَ 
َ
 ٢٨ ِمۡنَها َوأ

29. Pagkatapos, tumapos sila ng mga ritwal nila, tumupad 

sila ng mga panata nila, at magpalibut-libot sila sa Bahay na 

Matanda. 

فُواْ بِٱلَۡبۡيِت   وه ُثمه لَۡيۡقُضواْ َتَفَثُهۡم َولُۡيوفُواْ نُُذورَُهۡم َولَۡيطه
 ٢٩ ٱلَۡعتِيقِ 

30. Iyon [ang kautusan]; at ang sinumang gumagalang sa 

mga pinakababanal ni Allāh, iyon ay higit na mabuti para sa 

kanya sa ganang Panginoon niya. Ipinahintulot para sa inyo 

ang mga hayupan maliban sa [bawal na] babanggitin sa inyo. 

Kaya umiwas kayo sa kasalaulaan mula sa mga diyus-

diyusan at umiwas kayo sa pagsabi ng kabulaanan, 

 ِ ۡم ُحُرَمَِٰت ٱَّلله ِ َٰلَِكۖۡ َوَمن ُيَعظ  هُهۥ ِعنَد  َذ  َفُهَو َخيۡر  ل
ها َما ُيۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡمۖۡ   نَۡعَُٰم إِل

َ
ِحلهۡت لَُكُم ٱلۡأ

ُ
َرب ِهِۗۦُ َوأ

ۡوَثَِٰن َوٱۡجَتنُِبواْ قَۡوَل  
َ
فَٱۡجَتنُِبواْ ٱلر ِۡجَس ِمَن ٱلۡأ

ورِ   ٣٠ ٱلزُّ

31. bilang mga nakakiling kay Allāh, na hindi mga 

tagapagtambal sa Kanya. Ang sinumang nagtatambal kay 

Allāh ay para bang bumagsak siya mula sa langit kaya 

dadagit sa kanya ang mga ibon o tatangay sa kanya ang 

hangin sa isang pook na liblib. 

  ِ ِ َغيَۡر ُمۡشِركِيَن بِهۚۦِْ َوَمن يُۡشرِۡك بِٱَّلله ُحَنَفآَء َّلِله
ۡو َتۡهوِي بِهِ  

َ
يُۡر أ َمآِء َفَتۡخَطُفُه ٱلطه نهَما َخره ِمَن ٱلسه

َ
فََكأ

ِيُح فِي َمكَاٖن َسِحيقٖ   ٣١ ٱلر 

32. Iyon nga. Ang sinumang dumadakila sa mga sagisag ni 

Allāh, tunay na ang mga ito ay bahagi ng pangingilag 

magkasala ng mga puso. 

َٰلَِكۖۡ َوَمن ِ فَإِنهَها ِمن َتۡقَوى    َذ ۡم َشَعَٰٓئَِر ٱَّلله ِ ُيَعظ 
 ٣٢ ٱلُۡقلُوبِ 
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33. Ukol sa inyo sa mga ito ay mga pakinabang hanggang sa 

isang taning na tinukoy. Pagkatapos ang pook ng mga ito ay 

hanggang sa Bahay na Matanda. 

َجٖل مُّ 
َ
ي ُثمه َمحِلَُّهآ إِلَي لَُكۡم فِيَها َمَنَٰفُِع إِلَيَٰٓ أ َسم ٗ

 ٣٣ ٱلَۡبۡيِت ٱلَۡعتِيقِ 

34. Para sa bawat kalipunan ay nagtalaga Kami ng isang 

pamamaraan upang bumanggit sila sa pangalan ni Allāh sa 

itinustos Niya sa kanila na hayop ng mga hayupan sapagkat 

ang Diyos ninyo ay nag-iisang Diyos kaya sa Kanya ay 

magpasakop kayo. Magbalita ka ng nakagagalak sa mga 

nagpapakaaba, 

ِ عَلَىَٰ َما   ةٖ َجَعلَۡنا َمنَسٗكا ل َِيۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱَّلله مه
ُ
ِ أ

َولِكُل 
ۥٓ   نَۡعَِٰمِۗ فَإَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد  فَلَُه

َ
ِنُۢ بَِهيَمةِ ٱلۡأ َرزََقُهم م 

 ُْۗ ۡسلُِموا
َ
ِر ٱلُۡمۡخبِتِينَ أ ِ  ٣٤  َوبَش 

35. na kapag binanggit si Allāh ay nasisindak ang mga puso 

nila, na mga tagapagtiis sa anumang tumama sa kanila, na 

mga tagapanatili ng dasal, at mula sa itinustos Namin sa 

kanila ay gumugugol sila. 

 ُ هِذيَن إَِذا ُذكَِر ٱَّلله َٰبِِريَن عَلَىَٰ  ٱل  وَِجلَۡت قُلُوبُُهۡم َوٱلصه
ا َرَزقَۡنَُٰهۡم  ةِ َوِممه لَوَٰ َصاَبُهۡم َوٱلُۡمقِيِمي ٱلصه

َ
َمآ أ

 ٣٥ يُنفُِقونَ 

36. Ang mga kamelyo at mga baka ay ginawa para sa inyo 

bilang kabilang sa mga sagisag ni Allāh; ukol sa inyo sa mga 

ito ay mabuti. Kaya bumanggit kayo sa pangalan ni Allāh sa 

mga ito habang mga nakahanay. Kaya kapag bumagsak ang 

mga tagiliran ng mga ito ay kumain kayo mula sa mga ito at 

magpakain kayo ng nagkakasya at nagpapalimos. Gayon 

Kami nagpasilbi ng mga ito para sa inyo nang sa gayon kayo 

magpapasalamat. 

ِ لَُكۡم فِيَها   ِن َشَعَٰٓئِرِ ٱَّلله َوٱلُۡبۡدَن َجَعلَۡنََٰها لَُكم م 
ۖۡ فَإَِذا وََجَبۡت   ِ َعلَۡيَها َصَوآفه َخيۡر ۖۡ فَٱۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱَّلله
ْۚ َكَذَٰلَِك  ۡطعُِمواْ ٱلَۡقانَِع َوٱلُۡمۡعتَره

َ
  ُجُنوبَُها فَكُلُواْ ِمۡنَها َوأ

ۡرَنََٰها لَُكۡم لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ   ٣٦ َسخه

37. Hindi makararating kay Allāh ang mga laman ng mga ito 

ni ang mga dugo ng mga ito, subalit nakararating sa Kanya 

ang pangingilag magkasala mula sa inyo. Gayon nagpasilbi 

ng mga ito para sa inyo upang dumakila kayo kay Allāh dahil 

nagpatnubay Siya sa inyo. Magbalita ka ng nakagagalak sa 

mga tagagawa ng maganda. 

َ لُحُوُمَها َولَا دَِمآؤَُها َوَلَِٰكن َيَنالُُه   لَن َيَناَل ٱَّلله
  َ رََها لَُكۡم لُِتَكب ُِرواْ ٱَّلله ۡقَوىَٰ ِمنُكۡمْۚ َكَذَٰلَِك َسخه ٱلته

ِر ٱلُۡمۡحِسنِينَ  عَلَىَٰ  ِ َُٰكۡمُۗ َوبَش   ٣٧ َما َهَدى

38. Tunay na si Allāh ay nagtatanggol sa mga 

sumampalataya. Tunay na si Allāh ay hindi umiibig sa bawat 

palataksil na mapagkaila sa utang na loob. 

 َ ُْۗ إِنه ٱَّلله هِذيَن َءاَمُنٓوا َٰفُِع َعِن ٱل َ يَُد  لَا ُيحِبُّ  ۞إِنه ٱَّلله
 ٣٨ ُكله َخوهاٖن َكُفورٍ 

39. Ipinahintulot [ang pakikipaglaban] para sa mga 

kinakalaban dahil sila ay nilabag sa katarungan. Tunay na si 

Allāh sa pag-aadya sa kanila ay talagang May-kakayahan. 

نهُهۡم ظُ 
َ
هِذيَن يَُقََٰتلُوَن بِأ ذَِن لِل

ُ
َ عَلَىَٰ  أ ْْۚ َوِإنه ٱَّلله لُِموا

 ٣٩ نَۡصرِهِۡم لََقِديرٌ 
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40. [Sila] ang mga pinalisan mula sa mga tahanan nila nang 

walang karapatan maliban na nagsabi sila: "Ang Panginoon 

namin ay si Allāh." Kung hindi sa pagsupil ni Allāh sa mga 

tao, sa iba sa kanila sa pamamagitan ng iba pa, talaga 

sanang may winasak na mga monasteryo, mga simbahan, 

mga sinagoga, at mga masjid na binabanggit sa mga ito ang 

pangalan ni Allāh nang madalas. Talagang mag-aadya nga si 

Allāh sa sinumang nag-aadya sa Kanya. Tunay na si Allāh ay 

talagang Malakas, Makapangyarihan. 

ن َيُقولُواْ  
َ
هٓا أ ۡخرُِجواْ ِمن دَِيَٰرِهِم بَِغيِۡر َحق ٍ إِل

ُ
هِذيَن أ ٱل

اَس َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض   ِ ٱلنه ُۗ َولَۡولَا َدۡفُع ٱَّلله ُ َربَُّنا ٱَّلله
َِٰمُع َوبَِيع  وََصلََوَٰت  َوَمَسَِٰجُد يُۡذَكُر فِيَها  َمۡت َصَو ِ هُهد  ل

َ  ٱ ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله ُ َمن يَنُصُرُه ِ َكثِيٗراُۗ َولََينُصَرنه ٱَّلله ۡسُم ٱَّلله
 ٤٠ لََقوِيٌّ َعزِيزٌ 

41. [Sila] ang mga kung nagbigay-kapangyarihan Kami sa 

kanila sa lupa ay magpapanatili ng pagdarasal, magbibigay 

ng zakāh, mag-uutos ng nakabubuti, at sasaway sa 

nakasasama. Sa kay Allāh ang [mabuting] kahihinatnan ng 

mga bagay. 

َة َوَءاتَُواْ   لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه
َ
ۡرِض أ

َ
َُٰهۡم فِي ٱلۡأ نه كه هِذيَن إِن مه ٱل

  ِ َمُرواْ بِٱلَۡمۡعُروِف َوَنَهۡواْ َعِن ٱلُۡمنَكرِِۗ َوَّلِله
َ
َة َوأ َكوَٰ ٱلزه

َٰقَِبُة  ُمورِ َع
ُ
 ٤١ ٱلۡأ

42. Kung nagpapasinungaling sila sa iyo ay 

nagpasinungaling na bago nila ang mga tao nina Noe, `Ād, at 

Thamūd, 

بَۡت َقبۡلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح وَعَاد    بُوَك َفَقۡد َكذه ِ َوِإن يَُكذ 
 ٤٢ َوَثُمودُ 

43. at ang mga tao ni Abraham, at ang mga tao ni Lot,  ٖ٤٣ َوقَۡوُم إِبَۡرَٰهِيَم َوقَۡوُم لُوط 

44. at ang mga naninirahan sa Madyan. Pinasinungalingan si 

Moises kaya nagpatagal Ako para sa mga tagatangging 

sumampalataya, pagkatapos dumaklot Ako sa kanila kaya 

papaano naging ang pagtutol Ko? 

ۡصَحَُٰب 
َ
َٰفِرِيَن  َوأ ۡملَۡيُت لِلَۡك

َ
ِۖ فَأ َب ُموَسيَٰ ِ َمۡدَيَنۖۡ َوُكذ 

َخۡذُتُهۡمۖۡ فََكۡيَف َكاَن نَِكيرِ 
َ
 ٤٤ ُثمه أ

45. Kaya may ilan nang pamayanan na nagpahamak Kami 

nito samantalang ito ay tagalabag sa katarungan kaya ito ay 

nakaguho sa mga bubong na ito, [may ilan nang] balon na 

pinabayaan, at [may ilan nang] palasyong pinatayog. 

ۡهلَۡكَنََٰها َوِهَى َظالَِمة  فَِهَى َخاوِيٌَة  
َ
ِن قَۡريٍَة أ ي ِن م 

َ
فََكأ

ِشيدٍ  لَةٖ َوقَۡصٖر مه َعطه  ٤٥ عَلَىَٰ ُعُروِشَها َوبِئٖۡر مُّ

46. Kaya hindi ba sila naglakbay sa lupain para magkaroon 

sila ng mga pusong nakapag-uunawa sila sa pamamagitan 

ng mga ito o ng mga taingang nakaririnig sila sa 

pamamagitan ng mga ito? Tunay na ang mga [matang] ito ay 

hindi nabubulag ang mga paningin subalit nabubulag ang 

mga puso na nasa mga dibdib. 

فَلَ 
َ
ۡرِض َفَتُكوَن لَُهۡم قُلُوب  َيۡعقِلُوَن  أ

َ
ۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

بَۡصَُٰر  
َ
ۡو َءاَذان  يَۡسَمُعوَن بَِهاۖۡ فَإِنهَها لَا َتۡعَمي ٱلۡأ

َ
بَِهآ أ

ُدورِ   ٤٦ َوَلَِٰكن َتۡعَمي ٱلُۡقلُوُب ٱلهتِي فِي ٱلصُّ

47. Humihiling sila sa iyo ng pagmamadali sa pagdurusa at 

hindi sisira si Allāh sa pangako Niya. Tunay na ang isang 

araw sa ganang Panginoon mo ay gaya ng isang libong taon 

mula sa binibilang ninyo. 

ۚۥْ   ُ وَۡعَدهُ َويَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱلَۡعَذاِب َولَن ُيخۡلَِف ٱَّلله
لۡ 

َ
ونَ َوِإنه يَۡوًما ِعنَد َرب َِك َكأ ا َتُعدُّ ِمه  ٤٧ ِف َسَنةٖ م 
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48. Kaya may ilan nang pamayanan na nagpatagal Ako rito 

samantalang ito ay tagalabag sa katarungan. Pagkatapos 

dumaklot Ako rito, at tungo sa Akin ang hantungan. 

ۡملَۡيُت لََها َوِهَى َظالَِمة  ثُ 
َ
ِن قَۡريٍَة أ ي ِن م 

َ
َخۡذُتَها َوَكأ

َ
مه أ

 ٤٨ َوِإلَيه ٱلَۡمِصيرُ 

49. Sabihin mo: "O mga tao, ako lamang para sa inyo ay 

isang mapagbabalang malinaw." 
بِين   نَا۠ لَُكۡم نَِذير  مُّ

َ
اُس إِنهَمآ أ َها ٱلنه يُّ

َ
أ  ٤٩ قُۡل َيَٰٓ

50. Kaya ang mga sumampalataya at gumawa ng mga 

maayos, ukol sa kanila ay isang kapatawaran at isang 

panustos na masagana. 

ۡغفَِرة  َورِۡزق    َٰلَِحَِٰت لَُهم مه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه فَٱل
 ٥٠ َكرِيم  

51. Ang mga nagsikap sa [pagpapasinungaling] mga tanda 

Namin habang mga nagtatangkang magpawalang-

kakayahan, ang mga iyon ay ang mga maninirahan sa 

Impiyerno. 

ۡصَحَُٰب  
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
هِذيَن َسَعۡواْ فِٓي َءاَيَٰتَِنا ُمَعَِٰجزِيَن أ َوٱل

 ٥١ ٱلۡجَِحيمِ 

52. Hindi Kami nagsugo bago mo pa ng isang sugo ni isang 

propeta malibang kapag bumigkas siya ay nagpupukol ang 

demonyo sa pagbigkas niya, ngunit nagpapawalang-bisa si 

Allāh sa ipinupukol ng demonyo. Pagkatapos nagpapatibay si 

Allāh sa mga tanda Niya. Si Allāh ay Maalam, Marunong. 

هٓا إَِذا   ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رهُسوٖل َولَا نَِبي ٍ إِل
َ
َوَمآ أ

ُ َما يُلِۡقى  َتَمنهيَٰٓ   ۡمنِيهتِهِۦ َفَينَسُخ ٱَّلله
ُ
ۡيَطَُٰن فِٓي أ لَۡقى ٱلشه

َ
أ

ُ َعلِيٌم   ُ َءاَيَٰتِهِۗۦُ َوٱَّلله ۡيَطَُٰن ُثمه ُيحِۡكُم ٱَّلله ٱلشه
 ٥٢ َحِكيم  

53. [Iyan ay] upang gumawa Siya sa ipinupukol ng demonyo 

bilang pagsubok para sa mga may sakit sa mga puso nila at 

matigas ang mga puso nila. Tunay na ang mga tagalabag sa 

katarungan ay talagang nasa isang hidwaang malayo. 

هِذيَن فِي قُلُوبِِهم   ۡيَطَُٰن فِۡتَنٗة ل ِل ل َِيۡجَعَل َما يُلِۡقى ٱلشه
َٰلِِميَن لَفِ  رَض  َوٱلَۡقاِسَيةِ قُلُوبُُهۡمُۗ َوِإنه ٱلظه ى ِشَقاقِۭ  مه

 ٥٣ بَعِيدٖ 

54. [Iyan ay] upang makaalam ang mga binigyan ng 

kaalaman na ito ay ang katotohanan mula sa Panginoon mo 

para sumampalataya sila rito para magpakababa rito ang 

mga puso nila. Tunay na si Allāh ay talagang 

tagapagpatnubay sa mga sumampalataya tungo sa isang 

landasing tuwid. 

ب َِك   نهُه ٱلۡحَقُّ ِمن ره
َ
وتُواْ ٱلۡعِلَۡم أ

ُ
هِذيَن أ َولَِيۡعلََم ٱل

َ لََهادِ   َفُيۡؤِمُنواْ بِهِۦ َفُتۡخبَِت لَُهۥ قُلُوبُُهۡمُۗ َوِإنه ٱَّلله
ۡسَتقِيمٖ  هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ  ٥٤ ٱل

55. Hindi tumitigil na ang mga tumangging sumampalataya 

ay nasa isang pag-aalangan dito hanggang sa pumunta sa 

kanila ang Huling Sandali nang biglaan o pumunta sa kanila 

ang isang pagdurusa sa isang araw na mapanira. 

ِۡنهُ  هِذيَن َكَفُرواْ فِي ِمۡريَةٖ م  تَِيُهُم    َولَا يََزاُل ٱل
ۡ
َحتهيَٰ تَأ

تَِيُهۡم َعَذاُب يَۡوٍم َعقِيمٍ 
ۡ
ۡو يَأ

َ
اَعُة َبۡغَتًة أ  ٥٥ ٱلسه

56. Ang paghahari sa Araw na iyon ay sa kay Allāh; hahatol 

Siya sa pagitan nila. Kaya ang mga sumampalataya at 

gumawa ng mga maayos ay nasa mga hardin ng 

kaginhawahan. 

هِذيَن َءاَمُنواْ  ٱ ِ َيحُۡكُم بَيَۡنُهۡمْۚ فَٱل ه ِ لُۡملُۡك يَۡوَمئِٖذ َّلل 
َِٰت ٱلنهعِيمِ  َٰلَِحَِٰت فِي َجنه  ٥٦ وََعِملُواْ ٱلصه
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57. Ang mga tumangging sumampalataya at 

nagpasinungaling sa mga tanda Namin, ang mga iyon ay 

may ukol sa kanila na isang pagdurusang manghahamak. 

ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاب   
ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا فَأ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل

ِهين    ٥٧ مُّ

58. Ang mga lumikas sa landas ni Allāh, pagkatapos napatay 

sila o namatay sila, ay talagang magtutustos sa kanila si 

Allāh ng isang panustos na maganda. Tunay na si Allāh ay 

talagang Siya ang pinakamabuti sa mga tagapagtustos. 

ۡو َماتُواْ  
َ
ِ ُثمه قُتِلُٓواْ أ هِذيَن َهاَجُرواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َوٱل

َ لَُهَو َخيُۡر   ُ رِۡزًقا َحَسٗناْۚ َوِإنه ٱَّلله لَيَۡرزَُقنهُهُم ٱَّلله
َٰزِقِينَ   ٥٨ ٱلره

59. Talagang magpapapasok nga Siya sa kanila sa isang 

pinagpapasukang kalulugdan nila. Tunay na si Allāh ay 

talagang Maalam, Matimpiin. 

َ لََعلِيٌم   ۚۥْ َوِإنه ٱَّلله ۡدَخلٗا يَۡرَضۡونَُه لَُيۡدِخلَنهُهم مُّ
 ٥٩ َحلِيم  

60. Iyon nga. Ang sinumang nagpasakit ng tulad sa ipinasakit 

sa kanya, pagkatapos siniil siya, talagang mag-aadya nga sa 

kanya si Allāh. Tunay na si Allāh ay talagang 

Mapagpaumanhin, Mapagpatawad. 

َٰلَِكۖۡ َوَمۡن عَاقََب بِِمۡثِل َما ُعوقَِب بِهِۦ ُثمه بُِغَى   ۞َذ
َ لََعُفوٌّ َغُفور  َعلَۡيهِ لََينصُ  ْۚ إِنه ٱَّلله ُ  ٦٠ َرنهُه ٱَّلله

61. Iyon ay dahil si Allāh ay nagpapapasok ng gabi sa 

maghapon at nagpapapasok ng maghapon sa gabi at dahil si 

Allāh ay Madinigin, Nakakikita. 

َهارِ َويُ  هۡيَل فِي ٱلنه َ يُولُِج ٱل نه ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ َهاَر فِي  َذ ولُِج ٱلنه

َ َسِميُعُۢ بَِصير   نه ٱَّلله
َ
هۡيِل َوأ  ٦١ ٱل

62. Iyon ay dahil si Allāh ay ang Katotohanan, dahil ang 

anumang dinadalanginan nila bukod pa sa Kanya ay ang 

kabulaanan, at dahil si Allāh ay ang Mataas, ang Malaki. 

َٰلَِك  نه َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ  َذ
َ
َ ُهَو ٱلۡحَقُّ َوأ نه ٱَّلله

َ
بِأ

َ ُهَو ٱلَۡعلِىُّ ٱلَۡكبِيرُ  نه ٱَّلله
َ
 ٦٢ ُهَو ٱلَۡبَِٰطُل َوأ

63. Hindi ka ba nakakita na si Allāh ay nagpababa mula sa 

langit ng tubig kaya ang lupa ay nagiging luntian? Tunay na 

si Allāh ay Mapagtalos, Mapagbatid. 

ۡرُض  
َ
َمآِء َماٗٓء َفُتۡصبُِح ٱلۡأ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

َ لَِطيٌف َخبِير   ْۚ إِنه ٱَّلله ًة  ٦٣ ُمخَۡضره

64. Sa Kanya ang anumang nasa mga langit at ang anumang 

sa nasa lupa. Tunay na si Allāh ay talagang Siya ang 

Walang-pangangailangan, ang Kapuri-puri. 

َ لَُهَو   ۡرِضِۚ َوِإنه ٱَّلله
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو هُهۥ َما فِي ٱلسه ل

 ٦٤ ٱلَۡغنِيُّ ٱلۡحَِميدُ 

65. Hindi ka ba nakakita na si Allāh ay nagpasilbi para sa 

inyo ng anumang nasa lupa at ng mga sasakyang-dagat na 

naglalayag sa dagat ayon sa utos Niya. Pumipigil Siya sa 

langit na bumagsak ito sa lupa malibang ayon sa pahintulot 

Niya. Tunay na si Allāh sa mga tao ay talagang Mahabagin, 

Maawain. 

ۡرِض 
َ
ا فِي ٱلۡأ َر لَُكم مه َ َسخه نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
 َوٱلُۡفلَۡك  أ

ن َتَقَع عَلَى  
َ
َمآَء أ ۡمرِهِۦ َويُۡمِسُك ٱلسه

َ
رِي فِي ٱلَۡبۡحرِ بِأ

َتجۡ
اِس لََرُءوف  رهِحيم   َ بِٱلنه ۦْٓۚ إِنه ٱَّلله ها بِإِۡذنِهِ ۡرِض إِل

َ
 ٦٥ ٱلۡأ
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66. Siya ay ang nagbigay-buhay sa inyo, pagkatapos 

magbibigay-kamatayan sa inyo. Tunay na ang tao ay 

talagang mapagtangging magpasalamat. 

ۡحَياُكۡم ُثمه يُِميُتُكۡم ُثمه ُيحۡيِيُكۡمُۗ إِنه  
َ
هِذٓي أ وَُهَو ٱل

 ٦٦ ٱلۡإِنَسََٰن لََكُفور  

67. Para sa bawat kalipunan ay nagtalaga Kami ng isang 

panuntunan na sila ay nagsasagawa nito kaya huwag nga 

silang makipagtunggali sa iyo sa usapin. Mag-anyaya ka 

tungo sa Panginoon mo; tunay na ikaw ay talagang nasa 

isang patnubay na tuwid. 

ةٖ َجَعلَۡنا َمنَسكًا ُهۡم نَاِسُكوُهۖۡ فَلَا يَُنَٰزُِعنهَك فِي   مه
ُ
ِ أ

ل ِكُل 
ۡمرِِۚ َوٱۡدُع إِلَيَٰ َرب َِكۖۡ إِنهَك لَ 

َ
ۡسَتقِيمٖ ٱلۡأ  ٦٧ َعلَىَٰ ُهٗدى مُّ

68. Kung makikipagtalo sila sa iyo ay sabihin mo: "Si Allāh ay 

higit na maalam sa anumang ginagawa ninyo." 
ۡعلَُم بَِما َتۡعَملُونَ 

َ
ُ أ  ٦٨ َوِإن َجََٰدلُوَك َفُقِل ٱَّلله

69. Si Allāh ay hahatol sa pagitan ninyo sa Araw ng 

Pagbangon hinggil sa anumang kayo dati ay nagkakaiba-iba. 
ُ َيحُۡكُم بَيَۡنُكۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما ُكنُتۡم فِيهِ   ٱَّلله

 ٦٩ َتخَۡتلُِفونَ 

70. Hindi ka ba nakaalam na si Allāh ay nakaaalam sa 

anumang nasa langit at lupa. Tunay na iyon ay nasa isang 

aklat. Tunay na iyon kay Allāh ay madali. 

ۡرِضِۚ إِنه  
َ
َمآِء َوٱلۡأ َ َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه نه ٱَّلله

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
أ

ِ يَِسير   َٰلَِك عَلَى ٱَّلله َٰلَِك فِي كَِتٍَٰبِۚ إِنه َذ  ٧٠ َذ

71. Sumasamba sila sa bukod pa kay Allāh, na hindi Siya 

nagbababa hinggil doon ng isang katunayan at na walang 

ukol sa kanila hinggil doon na isang kaalaman. Walang ukol 

sa mga tagalabag sa katarungan na isang mapag-adya. 

ِۡل بِهِۦ ُسلَۡطَٰٗنا َوَما   ِ َما لَۡم ُينَز  َويَۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
 ِ َٰلِِميَن ِمن نهِصيٖر لَيَۡس لَُهم بِهِۦ ِعلۡم ُۗ َوَما ل  ٧١ لظه

72. Kapag binibigkas sa kanila ang mga tanda Namin bilang 

mga malinaw na patunay, makikilala mo sa mga mukha ng 

mga tumangging sumampalataya ang pagtutol. Halos 

lumantak sila sa mga bumibigkas sa kanila ng mga tanda 

Namin. Sabihin mo: "Kaya magbabalita ba ako sa inyo hinggil 

sa higit na masama kaysa roon? Ang apoy ay ipinangako ni 

Allāh sa mga tumangging sumampalataya. Kay saklap ang 

hantungan!" 

َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت َتۡعرُِف فِي وُُجوهِ  
هِذيَن كَ  هِذيَن  ٱل ۖۡ يَكَاُدوَن يَۡسُطوَن بِٱل َفُرواْ ٱلُۡمنَكَر

ِن   ٖ م  نَب ِئُُكم بَِشر 
ُ
فَأ

َ
ُۗ قُۡل أ َيۡتلُوَن َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتَِنا

ْۖۡ َوبِئَۡس   هِذيَن َكَفُروا ُ ٱل اُر وََعَدَها ٱَّلله َٰلُِكُمْۚ ٱلنه َذ
 ٧٢ ٱلَۡمِصيرُ 

73. O mga tao, may inilahad na isang paghahalintulad kaya 

makinig kayo roon. Tunay na ang dinadalanginan ninyo 

bukod pa kay Allāh ay hindi makalilikha ng isang langaw, 

kahit pa nagkaisa sila para roon. Kung mangangagaw sa 

kanila ang langaw ng isang bagay ay hindi sila 

makapapasagip niyon mula rito. Humina ang humuhuli at ang 

hinuhuli. 

هِذيَن   ۥْٓۚ إِنه ٱل اُس ُضرَِب َمَثل  فَٱۡسَتِمُعواْ لَُه َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِ لَن َيخۡلُُقواْ ُذبَاٗبا َولَوِ ٱۡجَتَمُعواْ   تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
ها يَۡستَنقُِذوهُ ِمۡنُهْۚ   ا ل بَاُب َشۡيـ ٗ ۖۥۡ َوِإن يَۡسلُۡبُهُم ٱلذُّ لَُه

الُِب َوٱلَۡمۡطلُوُب َضعُ   ٧٣ َف ٱلطه

74. Hindi sila nagpahalaga kay Allāh nang totoong 

pagpapahalaga sa Kanya. Tunay na si Allāh ay talagang 

Malakas, Makapangyarihan. 

َ لََقوِيٌّ َعزِيزٌ  ۦْٓۚ إِنه ٱَّلله ِ َ َحقه قَۡدرِه  ٧٤ َما قََدُرواْ ٱَّلله
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75. Si Allāh ay humihirang mula sa mga anghel ng mga sugo 

at mula sa mga tao. Tunay na si Allāh ay Madinigin, 

Nakakikita. 

اِسِۚ إِنه   ُ يَۡصَطِفى ِمَن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ رُُسلٗا َوِمَن ٱلنه ٱَّلله
َ َسِميُعُۢ بَِصير    ٧٥ ٱَّلله

76. Nakaaalam Siya sa anumang nasa pagitan ng mga 

kamay nila at anumang nasa likuran nila. Tungo kay Allāh 

pababalikin ang mga usapin. 

ِ تُرَۡجُع   يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡمْۚ َوِإلَي ٱَّلله
َ
َيۡعلَُم َما َبيَۡن أ

ُمورُ 
ُ
 ٧٦ ٱلۡأ

77. O mga sumampalataya, yumukod kayo, magpatirapa 

kayo, sumamba kayo sa Panginoon ninyo, at gumawa kayo 

ng kabutihan nang sa gayon kayo ay magtatagumpay. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡرَكُعواْ َوْۤاوُدُجۡسٱ َوٱۡعُبُدواْ   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 ٧٧ َربهُكۡم َوٱۡفَعلُواْ ٱلۡخَيَۡر لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحوَن۩

78. Makibaka kayo alang-alang kay Allāh nang totoong 

pakikibaka. Siya ay humalal sa inyo at hindi Siya naglagay sa 

inyo sa relihiyon ng anumang pagkaasiwa, bilang 

kapaniwalaan ng ama ninyong si Abraham. Siya ay 

nagpangalan sa inyo na mga Muslim bago pa niyan at sa 

[Qur’ān na] ito upang ang Sugo ay maging isang saksi sa 

inyo at kayo ay maging mga saksi sa mga tao. Kaya 

magpanatili kayo ng pagdarasal, magbigay kayo ng zakāh, at 

magpasanggalang kayo kay Allāh. Siya ay ang 

Pinagpapatangkilikan ninyo! Kaya kay inam ang 

Pinagpapatangkilikan at kay inam ang Mapag-adya! 

َُٰكۡم َوَما   ِۚۦْ ُهَو ٱۡجَتبَى ِ َحقه ِجَهادِه َوَجَِٰهُدواْ فِي ٱَّلله
بِيُكۡم  

َ
ِلهَة أ يِن ِمۡن َحَرٖجِۚ م  ِ َجَعَل َعلَۡيُكۡم فِي ٱلد 

َُٰكُم ٱلُۡمۡسلِِميَن ِمن َقۡبُل َوفِي َهََٰذا   ى إِبَۡرَٰهِيَمْۚ ُهَو َسمه
ۡم َوتَُكونُواْ ُشَهَدآَء  لَِيُكوَن ٱلرهُسوُل َشِهيًدا َعلَۡيكُ 

َة َوٱۡعَتِصُمواْ   َكوَٰ َة َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
اِسِۚ فَأ عَلَى ٱلنه

َُٰكۡمۖۡ فَنِۡعَم ٱلَۡمۡولَيَٰ َونِۡعَم ٱلنهِصيرُ  ِ ُهَو َمۡولَى  ٧٨ بِٱَّلله
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Nagtagumpay nga ang mga mananampalataya,  َفۡلََح ٱلُۡمۡؤِمُنون
َ
 ١ قَۡد أ

2. na sila sa pagdarasal nila ay mga tagapagpakumbaba,  َهِذيَن ُهۡم فِي َصلَاتِِهۡم َخَِٰشُعون  ٢ ٱل

3. na sila sa kabalbalan ay mga tagaayaw,  َهِذيَن ُهۡم َعِن ٱللهۡغوِ ُمۡعرُِضون  ٣ َوٱل

4. na sila para sa zakāh ay mga tagapagsagawa,  ََٰعِلُون ةِ َف َكوَٰ هِذيَن ُهۡم لِلزه  ٤ َوٱل

5. na sila sa mga ari nila ay mga tagapag-ingat,   هِذيَن ُهۡم  ٥ لُِفُروِجِهۡم َحَٰفُِظونَ َوٱل

6. maliban sa mga asawa nila o inari ng mga kanang kamay 

nila sapagkat tunay na sila ay hindi mga masisisi, 
يَۡمَُٰنُهۡم فَإِنهُهۡم َغيُۡر  

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ۡزَوَِٰجِهۡم أ

َ
ها عَلَىَٰٓ أ إِل
 ٦ َملُوِمينَ 

7. ngunit ang sinumang naghangad ng lampas doon, ang 

mga iyon ay ang mga tagalabag, 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡعاُدونَ 

ُ
َٰلَِك فَأ  ٧ َفَمِن ٱۡبَتَغىَٰ َوَرآَء َذ

8. na sila sa mga ipinagkatiwala sa kanila at kasunduan sa 

kanila ay mga tagapag-alaga, 
هِذيَن ُهۡم  َمََٰنَٰتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم َرَُٰعونَ َوٱل

َ
 ٨ لِأ

9. na sila sa mga dasal nila ay nangangalaga.  ََٰتِِهۡم ُيحَافُِظون هِذيَن ُهۡم عَلَىَٰ َصلََو  ٩ َوٱل

10. Ang mga iyon ay ang mga tagapagmana,  ََٰرِثُون ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡو
ُ
 ١٠ أ

11. na mga magmamana ng Firdaws. Sila roon ay mga 

mananatili. 
هِذيَن يَرِثُوَن ٱلۡفِۡرَدوَۡس ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ   ١١ ٱل

12. Talaga ngang lumikha Kami ng tao mula sa isang 

hinango mula sa isang putik. 
ِن ِطينٖ   ١٢ َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن ِمن ُسَلَٰلَةٖ م 

13. Pagkatapos ay gumawa Kami sa kanya na isang patak sa 

pinamamalagiang matibay. 
ِكينٖ   ١٣ ُثمه َجَعلَۡنَُٰه ُنۡطَفٗة فِي قََرارٖ مه
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14. Pagkatapos lumikha Kami sa patak bilang malalinta, saka 

lumikha Kami sa malalinta bilang kimpal ng lamang, saka 

lumikha Kami sa kimpal ng lamang bilang mga buto, saka 

bumalot Kami sa mga buto ng laman. Pagkatapos 

nagpaluwal Kami nito bilang iba pang nilikha. Kaya 

mapagpala si Allāh, ang pinakamaganda sa paggawa sa mga 

tagalikha. 

ۡطَفَة َعلََقٗة فََخلَۡقَنا ٱلَۡعلََقَة ُمۡضَغةٗ    ُثمه َخلَۡقَنا ٱلنُّ
فََخلَۡقَنا ٱلُۡمۡضَغَة ِعَظَٰٗما فََكَسۡونَا ٱلۡعَِظََٰم لَحٗۡما ُثمه  

ۡحَسُن  
َ
ُ أ ْۚ َفَتَباَرَك ٱَّلله َنَُٰه َخلًۡقا َءاَخَر

ۡ
نَشأ

َ
أ

 ١٤ ٱلَۡخَٰلِقِينَ 

15. Pagkatapos tunay na kayo, matapos niyon, ay talagang 

mga mamamatay. 
 ِ َٰلَِك لََمي   ١٥ ُتونَ ُثمه إِنهُكم َبۡعَد َذ

16. Pagkatapos tunay na kayo, sa Araw ng Pagbangon, ay 

bubuhayin. 
 ١٦ ُثمه إِنهُكۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ ُتۡبَعُثونَ 

17. Talaga ngang lumikha Kami sa ibabaw ninyo ng pitong 

magkakapatong [na langit]. Hindi Kami, sa paglikha, naging 

nalilingat. 

َولََقۡد َخلَۡقَنا فَۡوَقُكۡم َسۡبَع َطَرآئَِق َوَما ُكنها َعِن  
 ١٧ ٱلۡخَلِۡق َغَٰفِلِينَ 

18. Nagpababa Kami mula sa langit ng tubig ayon sa sukat at 

nagpatahan Kami nito sa lupa. Tunay na Kami, sa pag-aalis 

nito, ay talagang nakakakaya. 

نَزلَۡنا ِمنَ 
َ
ۡرِضِۖ  َوأ

َ
َُٰه فِي ٱلۡأ ۡسَكنه

َ
ُۢ بَِقَدرٖ فَأ َمآِء َمآَء  ٱلسه

 ١٨ َوِإنها عَلَىَٰ َذَهابِۭ بِهِۦ لََقَِٰدُرونَ 

19. Kaya nagpaluwal Kami para sa inyo sa pamamagitan 

niyon ng mga hardin ng mga datiles at mga ubas – ukol sa 

inyo sa mga ito ay maraming prutas at mula sa mga ito ay 

kumakain kayo – 

ۡعَنَٰٖب لهُكۡم  
َ
خِيٖل َوأ ِن نه َٰٖت م  نَا لَُكم بِهِۦ َجنه

ۡ
نَشأ

َ
فَأ

ُكلُونَ 
ۡ
َٰكُِه َكثِيَرة  َوِمۡنَها تَأ  ١٩ فِيَها فََو

20. at ng isang punong-kahoy na lumalabas mula sa bundok 

ng Sinai na nagpapatubo ng langis at isang sawsawan para 

sa mga kumakain. 

ۡهِن وَِصۡبٖغ   وََشَجَرٗة َتخُۡرُج ِمن ُطورِ َسيَۡنآَء تَۢنُبُت بِٱلدُّ
 ٢٠ ل ٓأِۡلكِلِينَ 

21. Tunay na para sa inyo sa mga hayupan ay talagang may 

aral. Nagpapainom Kami sa inyo mula sa nasa mga tiyan ng 

mga ito. Para sa inyo sa mga ito ay mga pakinabang na 

marami at mula sa mga ito ay kumakain kayo. 

ا فِي   ِمه ُّۡسقِيُكم م  ۖۡ ن نَۡعَِٰم لَعِبَۡرٗة
َ
َوِإنه لَُكۡم فِي ٱلۡأ

ُبُطونَِها َولَُكۡم فِيَها َمَنَٰفُِع َكثِيَرة  َوِمۡنَها  
ُكلُونَ 

ۡ
 ٢١ تَأ

22. Sa ibabaw ng mga ito at sa ibabaw ng mga daong 

dinadala kayo. 
 ٢٢ وََعلَۡيَها وَعَلَى ٱلُۡفلِۡك ُتحَۡملُونَ 

23. Talaga ngang nagsugo Kami kay Noe sa mga kababayan 

niya, saka nagsabi siya: "O mga kababayan ko, sumamba 

kayo kay Allāh; walang ukol sa inyo na anumang Diyos na 

iba pa sa Kanya. Kaya hindi ba kayo mangingilag 

magkasala?" 

ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ قَۡوِمهِۦ َفَقاَل َيََٰقوِۡم ٱۡعُبُدواْ  
َ
َولََقۡد أ

فَلَا َتتهُقونَ 
َ
ۥْٓۚ أ ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل َ َما لَُكم م   ٢٣ ٱَّلله



 

Al-Mu’minun 

 

353 

 

 المؤمنون

24. Kaya nagsabi ang konseho na mga tumangging 

sumampalataya kabilang sa mga kababayan niya: "Walang 

iba ito kundi isang taong tulad ninyo, na nagnanais 

magpakalamang sa inyo. Kung sakaling niloob ni Allāh ay 

talaga sanang nagpababa Siya ng mga anghel. Hindi tayo 

nakarinig hinggil dito sa mga ninuno nating sinauna. 

ها   هِذيَن َكَفُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ َما َهََٰذآ إِل َفَقاَل ٱلَۡملَُؤاْ ٱل
َل َعلَۡيُكۡم َولَۡو َشآَء   ن َيَتَفضه

َ
ِۡثلُُكۡم يُرِيُد أ بََشر  م 

ا َسِمۡعَنا بَِهََٰذا فِٓي َءابَآئَِنا   نَزَل َمَلَٰٓئَِكٗة مه
َ
ُ لَأ ٱَّلله

لِينَ  وه
َ
 ٢٤ ٱلۡأ

25. Walang iba siya kundi isang lalaking sa kanya ay may 

kabaliwan, kaya mag-abang kayo sa kanya hanggang sa 

isang panahon." 

ها رَُجُلُۢ بِهِۦ ِجنهة  َفتََربهُصواْ بِهِۦ َحتهيَٰ   إِۡن ُهَو إِل
 ٢٥ ِحينٖ 

26. Nagsabi siya: "Panginoon ko, mag-adya Ka sa akin dahil 

nagpasinungaling sila sa akin." 
بُونِ  ِ ٱنُصۡرنِي بَِما َكذه  ٢٦ قَاَل َرب 

27. Kaya nagkasi Kami sa kanya, na [nagsasabi]: "Yumari ka 

ng daong sa [ilalim ng] mga mata Namin at pagkasi Namin. 

Kaya kapag dumating ang utos Namin at sumambulat ang 

pugon ay magpasok ka sa loob niyon ng mula sa bawat 

dalawang magkapares, ng mag-anak mo – maliban sa isang 

nauna sa kanya ang hatol kabilang sa kanila – at huwag kang 

kumausap sa Akin kaugnay sa mga lumabag sa katarungan; 

tunay na sila ay mga malulunod. 

ۡعُينَِنا َووَۡحيَِنا فَإَِذا  
َ
ِن ٱۡصَنِع ٱلُۡفلَۡك بِأ

َ
وَۡحۡيَنآ إِلَۡيهِ أ

َ
فَأ

ٖ َزوَۡجيِۡن  
نُّوُر فَٱۡسلُۡك فِيَها ِمن ُكل  ۡمُرنَا َوَفاَر ٱلته

َ
َجآَء أ

ها َمن َسَبَق َعلَۡيهِ ٱلَۡقۡوُل ِمۡنُهۡمۖۡ َولَا   ۡهلََك إِل
َ
ٱثۡنَيِۡن َوأ

ۡغَرقُونَ  تَُخَِٰطۡبنِي فِي هِذيَن َظلَُمٓواْ إِنهُهم مُّ  ٢٧ ٱل

28. Kaya kapag lumulan ka at ang sinumang kasama sa iyo 

sa daong ay sabihin mo: "Ang papuri ay ukol kay Allāh na 

nagligtas sa amin mula sa mga taong tagalabag sa 

katarungan." 

نَت َوَمن مه 
َ
َعَك عَلَى ٱلُۡفلِۡك َفُقِل  فَإَِذا ٱۡسَتَوۡيَت أ

َٰلِِمينَ  ََٰنا ِمَن ٱلَۡقۡوِم ٱلظه هِذي َنجهى ِ ٱل  ٢٨ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

29. Sabihin mo: "Panginoon ko, magpatuloy Ka sa akin sa 

isang pinatutuluyang pinagpala yamang Ikaw ay ang 

pinakamabuti sa mga tagapagpatuloy." 

 ِ نَت َخيُۡر  َوقُل رهب 
َ
َبارَٗكا َوأ نزِلۡنِي ُمنَزلٗا مُّ

َ
أ

 ٢٩ ٱلُۡمنِزلِينَ 

30. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda at tunay na 

Kami noon ay talagang sumusubok. 
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت َوِإن ُكنها لَُمۡبَتلِينَ   ٣٠ إِنه فِي َذ

31. Pagkatapos nagpaluwal Kami nang matapos nila ng 

isang salinlahing iba pa. 
نَا ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم قَۡرنًا َءاَخرِينَ 

ۡ
نَشأ

َ
 ٣١ ُثمه أ

32. Saka nagsugo Kami sa kanila ng isang sugong kabilang 

sa kanila, na [nagsasabi]: "Sumamba kayo kay Allāh; walang 

ukol sa inyo na anumang Diyos na iba pa sa Kanya. Kaya 

hindi ba kayo mangingilag magkasala?" 

َ َما لَُكم   ِن ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
ِۡنُهۡم أ ۡرَسلَۡنا فِيِهۡم رَُسولٗا م 

َ
فَأ

فَلَا َتتهُقونَ 
َ
ۥْٓۚ أ ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل  ٣٢ م 
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33. Nagsabi ang konseho kabilang sa mga kalipi niya na mga 

tumangging sumampalataya at nagpasinungaling sa 

pakikipagkita sa Kabilang-buhay samantalang nagpariwasa 

Kami sa kanila sa buhay na pangmundo: "Walang iba ito 

kundi isang taong tulad ninyo; kumakain siya mula sa 

kinakain ninyo at umiinom siya mula sa iniinom ninyo. 

بُواْ بِلَِقآِء  َوَقاَل ٱلۡمَ  هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه لَُأ ِمن قَوِۡمهِ ٱل
ها بََشر    ۡنَيا َما َهََٰذآ إِل ةِ ٱلدُّ تَۡرفَۡنَُٰهۡم فِي ٱلۡحََيوَٰ

َ
ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ

ا   ُكلُوَن ِمۡنُه َويَۡشَرُب ِممه
ۡ
ا تَأ ُكُل ِممه

ۡ
ِۡثلُُكۡم يَأ م 

 ٣٣ تَۡشَربُونَ 

34. Talagang kung tumalima kayo sa isang taong tulad ninyo, 

tunay na kayo, samakatuwid, ay talagang mga lugi. 
ِۡثلَُكۡم إِنهُكۡم إِٗذا لهَخَِٰسُرونَ  َطۡعُتم بََشٗرا م 

َ
 ٣٤ َولَئِۡن أ

35. Nangangako ba siya sa inyo na kayo, kapag namatay 

kayo at naging alabok at buto kayo, ay mga ilalabas? 
نهُكم  

َ
نهُكۡم إَِذا ِمتُّۡم َوُكنُتۡم تَُراٗبا وَِعَظًَٰما أ

َ
يَعُِدُكۡم أ

َ
أ

خۡرَُجونَ   ٣٥ مُّ

36. Pagkalayu-layo ito, pagkalayu-layo ito para sa 

ipinangangako sa inyo. 
 ٣٦ ۞َهۡيَهاَت َهۡيَهاَت لَِما تُوَعُدونَ 

37. Walang iba ito kundi buhay nating makamundo; 

namamatay tayo at nabubuhay tayo at tayo ay hindi mga 

bubuhayin. 

ۡنَيا َنُموُت َوَنحَۡيا َوَما َنحُۡن   ها َحَياُتَنا ٱلدُّ إِۡن ِهَى إِل
 ٣٧ بَِمۡبُعوثِينَ 

38. Walang iba siya kundi isang lalaking gumawa-gawa laban 

kay Allāh ng isang kasinungalingan. Tayo ay sa kanya ay 

hindi mga maniniwala." 

ِ َكِذٗبا َوَما َنحُۡن لَُهۥ   ها رَُجٌل ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله إِۡن ُهَو إِل
 ٣٨ بُِمۡؤِمنِينَ 

39. Nagsabi ito: "Panginoon ko, mag-adya Ka sa akin dahil 

sa nagpasinungaling sila sa akin." 
ِ ٱنصُ  بُونِ قَاَل َرب   ٣٩ ۡرنِي بَِما َكذه

40. Nagsabi Siya: "Sa kaunting [panahon], talagang sila nga 

ay magiging mga magsisisi." 
هُيۡصبُِحنه َنَِٰدِمينَ  ا قَلِيٖل ل  ٤٠ قَاَل َعمه

41. Kaya dumaklot sa kanila ang hiyaw ayon sa katotohanan 

kaya gumawa Kami sa kanila bilang yagit. Kaya kalayuan [sa 

awa] ay ukol sa mga taong tagalabag sa katarungan. 

ْۚ َفُبۡعٗدا   ِ فََجَعلَۡنَُٰهۡم ُغَثاٗٓء ۡيَحُة بِٱلۡحَق  َخَذۡتُهُم ٱلصه
َ
فَأ

َٰلِِمينَ   ٤١ ل ِلَۡقۡوِم ٱلظه

42. Pagkatapos nagpaluwal Kami nang matapos nila ng mga 

salinlahing iba pa. 
نَا ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم قُُرونًا َءاَخرِينَ 

ۡ
نَشأ

َ
 ٤٢ ُثمه أ

43. Hindi nauunahan ng anumang kalipunan ang taning nito 

at hindi sila nakapagpapaantala. 
َجلََها َوَما يَۡسَتـ ِۡخُرونَ 

َ
ٍة أ مه

ُ
 ٤٣ َما تَۡسبُِق ِمۡن أ
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44. Pagkatapos nagsugo Kami ng mga sugo Namin nang 

sunud-sunod. Sa tuwing dumarating sa isang kalipunan ang 

sugo nito ay nagpapasinungaling sila rito. Kaya nagpasunod 

Kami sa iba sa kanila ng iba pa at gumawa Kami sa kanila 

bilang mga usapan. Kaya kalayuan [sa awa] ay ukol sa mga 

taong hindi sumasampalataya. 

بُوُهۖۡ   ٗة رهُسولَُها َكذه مه
ُ
ۡرَسلَۡنا رُُسلََنا َتتَۡراۖۡ ُكله َما َجآَء أ

َ
ُثمه أ

َحادِيَثْۚ َفُبۡعٗدا  
َ
ۡتَبۡعَنا َبۡعَضُهم َبۡعٗضا وََجَعلَۡنَُٰهۡم أ

َ
فَأ

ها يُۡؤِمُنونَ   ٤٤ ل َِقۡوٖم ل

45. Pagkatapos nagsugo Kami kay Moises at sa kapatid 

niyang si Aaron kalakip ng mga tanda Namin at isang 

katunayang malinaw 

َخاهُ َهَُٰروَن أَـِبَيَٰتَِنا وَُسلَۡطَٰٖن 
َ
ۡرَسلَۡنا ُموَسيَٰ َوأ

َ
ُثمه أ

بِينٍ   ٤٥ مُّ

46. kay Paraon at sa konseho niya ngunit nagmalaki sila at 

sila noon ay mga taong nagpapakataas. 
إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيْهِۦ فَٱۡسَتۡكبَُرواْ وََكانُواْ قَۡوًما  

 ٤٦ عَالِينَ 

47. Kaya nagsabi sila: "Maniniwala ba kami sa dalawang 

taong tulad namin samantalang ang mga kalipi nilang dalawa 

sa amin ay mga tagapaglingkod?" 

نُۡؤِمُن لِبََشَرۡيِن ِمۡثلَِنا َوقَۡوُمُهَما لََنا 
َ
َفَقالُٓواْ أ

َٰبُِدونَ   ٤٧ َع

48. Kaya nagpasinungaling sila sa kanilang dalawa kaya sila 

ay naging kabilang sa mga ipinahahamak. 
بُوُهَما فَكَانُواْ ِمَن ٱلُۡمۡهلَِكينَ   ٤٨ فََكذه

49. Talaga ngang nagbigay Kami kay Moises ng kasulatan 

nang sa gayon sila ay mapapatnubayan. 
 ٤٩ َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب لََعلهُهۡم َيۡهَتُدونَ 

50. Gumawa Kami sa anak ni Maria at ina niya bilang tanda 

at nagkanlong Kami sa kanilang dalawa sa isang burol na 

may pamamalagian at tubigan. 

ۥٓ َءايَٗة َوَءاَوۡيَنَُٰهَمآ إِلَيَٰ َرۡبَوةٖ   ُه مه
ُ
وََجَعلَۡنا ٱۡبَن َمۡريََم َوأ

 ٥٠ َذاِت قََرارٖ َوَمعِينٖ 

51. O mga sugo, kumain kayo mula sa mga kaaya-ayang 

bagay at gumawa kayo ng maayos. Tunay na Ako sa 

anumang ginagawa ninyo ay Maalam. 

ي َِبَِٰت َوٱۡعَملُواْ َصَٰلًِحاۖۡ إِن ِي   َها ٱلرُُّسُل ُكلُواْ ِمَن ٱلطه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 ٥١ بَِما َتۡعَملُوَن َعلِيم  

52. Tunay na ito ay kalipunan ninyo – kalipunang nag-iisa, at 

Ako ay Panginoon ninyo kaya mangilag kayong magkasala 

sa Akin. 

نَا۠ َربُُّكۡم  َوِإنه 
َ
ٗة َوَِٰحَدٗة َوأ مه

ُ
ُتُكۡم أ مه

ُ
ۦٓ أ ِ َهَِٰذه

 ٥٢ فَٱتهُقونِ 

53. Ngunit nagkaputul-putol sila sa lagay nila sa pagitan nila 

bilang mga pangkatin. Bawat lapian sa taglay nila ay mga 

natutuwa. 

ۡمرَُهم بَيَۡنُهۡم 
َ
ُعٓواْ أ ُزبُٗراۖۡ كُلُّ ِحۡزبِۭ بَِما لََديِۡهۡم  َفَتَقطه

 ٥٣ فَرُِحونَ 

54. Kaya hayaan mo sila sa kalituhan nila hanggang sa isang 

panahon. 
 ٥٤ فََذۡرُهۡم فِي َغۡمَرتِِهۡم َحتهيَٰ ِحينٍ 
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55. Nag-aakala ba sila na ang inaayuda Namin sa kanila na 

yaman at mga anak 
َيحَۡسُبو

َ
اٖل َوبَنِينَ أ ُهم بِهِۦ ِمن مه نهَما نُِمدُّ

َ
 ٥٥ َن أ

56. ay [dahil] nagmamabilis Kami para sa kanila sa mga 

mabuting bagay? Bagkus hindi sila nakadarama? 
ها يَۡشُعُرونَ   ٥٦ نَُسارُِع لَُهۡم فِي ٱلۡخَۡيَرَِٰتِۚ بَل ل

57. Tunay na silang dahil sa takot sa Kanya ay mga 

nababagabag, 
ۡشفُِقونَ  ِۡن َخۡشَيةِ َرب ِِهم مُّ هِذيَن ُهم م   ٥٧ إِنه ٱل

58. na silang sa mga tanda ng Panginoon nila ay 

sumasampalataya, 
هِذيَن ُهم أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم يُۡؤِمُنونَ   ٥٨ َوٱل

59. na silang sa Panginoon nila ay hindi nagtatambal,  َهِذيَن ُهم بَِرب ِِهۡم لَا يُۡشِرُكون  ٥٩ َوٱل

60. na nagbibigay ng ibinigay nila habang ang mga puso nila 

ay nasisindak na sila sa Panginoon nila ay mga babalik, 
نهُهۡم إِلَيَٰ  

َ
قُلُوبُُهۡم وَِجلٌَة أ هِذيَن يُۡؤتُوَن َمآ َءاتَواْ وه َوٱل

 ٦٠ ب ِِهۡم َرَِٰجُعونَ رَ 

61. ang mga iyon ay nagmamabilis sa mga mabuting bagay, 

at sila sa mga ito ay nauuna [sa iba]. 
ْوَلَٰٓئَِك يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلۡخَۡيَرَِٰت وَُهۡم لََها َسَٰبُِقونَ 

ُ
 ٦١ أ

62. Hindi Kami nag-aatang sa isang kaluluwa malibang ayon 

sa kaya nito. Mayroon Kaming isang talaang bumibigkas ng 

katotohanan at sila ay hindi lalabagin sa katarungan. 

ها وُۡسَعَهاْۚ َولََدۡيَنا كَِتَٰب  يَنِطُق   َولَا نُكَل ُِف َنۡفًسا إِل
ِ وَُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ   ٦٢ بِٱلۡحَق 

63. Bagkus ang mga puso nila ay nasa isang kalituhan rito, at 

mayroon silang mga gawang [masama] bukod pa roon na sila 

ay gumagawa ng mga ito. 

ِن ُدوِن   ۡعَمَٰل  م 
َ
ِۡن َهََٰذا َولَُهۡم أ بَۡل قُلُوبُُهۡم فِي َغۡمَرةٖ م 

َِٰملُونَ  َٰلَِك ُهۡم لََها َع  ٦٣ َذ

64. Hanggang sa nang nagpataw Kami sa mga pinariwasa sa 

kanila ng pagdurusa, biglang sila ay umuungol. 
َخۡذنَا ُمتَۡرفِيِهم بِٱلَۡعَذاِب إَِذا ُهۡم  

َ
َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

 ٦٤ َيجۡـ َُرونَ 

65. Huwag kayong umungol ngayong araw; tunay na kayo 

mula sa Amin ay hindi maiaadya. 
ِنها لَا تُنَصُرونَ لَا َتجۡـ َُرواْ  ۖۡ إِنهُكم م   ٦٥ ٱلَۡيوَۡم

66. Ang mga talata Ko nga noon ay binibigkas sa inyo ngunit 

kayo noon sa mga sakong ninyo ay umuurong 
قَۡد َكانَۡت َءاَيَٰتِي ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡم فَُكنُتۡم عَلَىَٰٓ  

ۡعَقَٰبُِكۡم تَنِكُصونَ 
َ
 ٦٦ أ

67. habang mga nagmamalaki hinggil dito samantalang 

nagpupuyat habang namimintas sila. 
 ٦٧ ُمۡسَتۡكبِِريَن بِهِۦ َسَِٰمٗرا َتۡهُجُرونَ 
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68. Kaya hindi ba sila nagmumuni-muni sa sinabi [ni Allāh] o 

dumating sa kanila ang hindi dumating sa mga magulang 

nilang sinauna? 

فَلَمۡ 
َ
ِت َءابَآَءُهُم   أ

ۡ
ا لَۡم يَأ ۡم َجآَءُهم مه

َ
بهُرواْ ٱلَۡقۡوَل أ يَده

لِينَ  وه
َ
 ٦٨ ٱلۡأ

69. O hindi sila nakakilala sa Sugo nila kaya sila sa kanya ay 

mga tagapagkaila? 
ۡم لَۡم َيۡعرِفُواْ رَُسولَُهۡم َفُهۡم لَُهۥ ُمنِكُرونَ 

َ
 ٦٩ أ

70. O nagsasabi sila na sa kanya ay may isang kabaliwan? 

Bagkus naghatid siya sa kanila ng katotohanan habang ang 

higit na marami sa kanila sa katotohanan ay mga 

nasusuklam. 

ۡكثَرُُهۡم  
َ
ِ َوأ ْۚ بَۡل َجآَءُهم بِٱلۡحَق  ۡم َيُقولُوَن بِهِۦ ِجنهُۢة

َ
أ

ِ َكَٰرُِهونَ   ٧٠ لِلَۡحق 

71. Kung sakaling sumunod ang katotohanan sa mga pithaya 

nila ay talaga sanang nagulo ang mga langit at ang lupa at 

ang sinumang nasa mga ito. Bagkus nagdala Kami sa kanila 

ng paalaala sa kanila, ngunit sila sa paalaala sa kanila ay 

mga tagaayaw. 

ۡرُض  َولَوِ ٱتهَبعَ 
َ
َُٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡهَوآَءُهۡم لََفَسَدِت ٱلسه

َ
 ٱلۡحَقُّ أ

َتۡيَنَُٰهم بِِذۡكرِهِۡم َفُهۡم َعن ذِۡكرِهِم  
َ
ْۚ بَۡل أ َوَمن فِيِهنه

ۡعرُِضونَ   ٧١ مُّ

72. O humihingi ka ba sa kanila ng kabayaran sapagkat ang 

bayad ng Panginoon mo ay higit na mabuti at Siya ay ang 

pinakambuti sa mga tagatustos. 

ۡم تَۡسـ َلُُهۡم َخرٗۡجا فََخَراُج َرب َِك َخيۡر ۖۡ وَُهَو َخيُۡر  
َ
أ

َٰزِقِينَ   ٧٢ ٱلره

73. Tunay na ikaw ay talagang nag-aanyaya sa kanila tungo 

sa isang landasing tuwid. 
ۡسَتقِيمٖ   ٧٣ َوِإنهَك لََتۡدُعوُهۡم إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

74. Tunay na ang mga hindi sumasampalataya sa Kabilang-

buhay palayo sa landasin ay talagang mga pumapaling. 
َرَِٰط   ِ هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َعِن ٱلص  َوِإنه ٱل

 ٧٤ لََنَِٰكُبونَ 

75. Kahit pa naawa Kami sa kanila at nag-alis Kami ng taglay 

nilang kapinsalaan ay talagang nagmatigas sila sa 

pagmamalabis nila habang nag-aapuhap sila. 

واْ فِي   هلَجُّ ٖ ل ِن ُضر  ۞َولَۡو َرِحمَۡنَُٰهۡم َوَكَشۡفَنا َما بِِهم م 
 ٧٥ ُطۡغَيَٰنِِهۡم َيۡعَمُهونَ 

76. Talaga ngang nagpataw Kami sa kanila ng pagdurusa 

ngunit hindi sila nangayupapa sa Panginoon nila at hindi sila 

nagsusumamo. 

َخۡذَنَُٰهم بِٱلَۡعَذاِب َفَما ٱۡسَتكَانُواْ لَِرب ِِهۡم َوَما  
َ
َولََقۡد أ

 ٧٦ َيَتَضرهُعونَ 

77. Hanggang sa nang nagbukas Kami sa kanila ng isang 

pintuang may isang pagdurusang matindi, biglang sila roon 

ay mga nalulumbay. 

َحتهيَٰٓ إَِذا َفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَاٗبا َذا َعَذاٖب َشِديٍد إَِذا ُهۡم  
 ٧٧ فِيهِ ُمۡبلُِسونَ 

78. Siya ay ang nagpaluwal para sa inyo ng pandinig, mga 

paningin, at mga puso. Kaunti ang pinasasalamatan ninyo! 
ْۚ  وَُهوَ  فۡـ َِدةَ

َ
بَۡصََٰر َوٱلۡأ

َ
ۡمَع َوٱلۡأ  لَُكُم ٱلسه

َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ  ٱل

ا تَۡشُكُرونَ   ٧٨ قَلِيلٗا مه
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79. Siya ay ang lumalang sa inyo sa lupa at tungo sa Kanya 

kakalapin kayo. 
ۡرِض َوِإلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ 

َ
ُكۡم فِي ٱلۡأ

َ
هِذي َذَرأ  ٧٩ وَُهَو ٱل

80. Siya ay ang nagbibigay-buhay at nagbibigay-kamatayan. 

Sa Kanya ang pagsasalitan ng gabi at maghapon. Kaya hindi 

ba kayo nakapag-uunawa? 

 ِۚ َهارِ هۡيِل َوٱلنه هِذي يُۡحِىۦ َويُِميُت َولَُه ٱۡختَِلَُٰف ٱل وَُهَو ٱل
فَلَا َتۡعقِلُونَ 

َ
 ٨٠ أ

81. Bagkus nagsabi sila ng tulad sa sinabi ng mga sinauna.  َلُون وه
َ
 ٨١ بَۡل قَالُواْ ِمۡثَل َما قَاَل ٱلۡأ

82. Nagsabi sila: "Kapag namatay ba kami at kami ay naging 

alabok at mga buto, tunay bang kami ay talagang mga 

bubuhayin?" 

ِءَذا ِمۡتَنا َوُكنها تَُراٗبا وَِعَظَٰمً 
َ
ِءنها لََمۡبُعوثُونَ قَالُٓواْ أ

َ
 ٨٢ ا أ

83. Talaga ngang pinangakuan Kami mismo at ang mga 

magulang namin nito bago pa niyan. Walang iba ito kundi 

mga alamat ng mga sinauna. 

هٓا   لََقۡد وُِعۡدنَا َنحُۡن َوَءابَآُؤنَا َهََٰذا ِمن َقۡبُل إِۡن َهََٰذآ إِل
 ۡ َسَِٰطيُر ٱل

َ
لِينَ أ وه

َ
 ٨٣ أ

84. Sabihin mo: "Kanino ang lupa at ang sinumang narito 

kung kayo ay nakaaalam?" 
ۡرُض َوَمن فِيَهآ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

َ
 ٨٤ قُل ل َِمِن ٱلۡأ

85. Magsasabi sila: "Sa kay Allāh." Sabihin mo: "Kaya hindi 

ba kayo magsasaalaala?" 
ُرونَ َسَيُقولُونَ  فَلَا تََذكه

َ
ِْۚ قُۡل أ  ٨٥  َّلِله

86. Sabihin mo: "Sino ang Panginoon ng pitong langit at ang 

Panginoon ng tronong dakila?" 
ۡبِع َوَربُّ ٱلَۡعۡرِش   َِٰت ٱلسه َمََٰو قُۡل َمن رهبُّ ٱلسه

 ٨٦ ٱلَۡعِظيمِ 

87. Magsasabi sila: "[Ang mga ito ay] sa kay Allāh." Sabihin 

mo: "Kaya hindi ba kayo mangingilag magkasala?" 
فَلَا َتتهُقونَ 

َ
ِْۚ قُۡل أ  ٨٧ َسَيُقولُوَن َّلِله

88. Sabihin mo: "Sino ang nasa kamay Niya ang pagkahari 

sa bawat bagay at Siya ay kumakalinga at hindi kinakalinga, 

kung kayo ay nakaaalam?" 

ِ َشۡيٖء وَُهَو ُيِجيُر َولَا ُيجَاُر  قُ 
ۡل َمنُۢ بَِيِدهِۦ َملَُكوُت ُكل 

 ٨٨ َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

89. Magsasabi sila: "[Ang mga ito ay] sa kay Allāh." Sabihin 

mo: "Kaya paanong napaglalalangan kayo?" 
هيَٰ تُۡسَحُرو  ن

َ
ِْۚ قُۡل فَأ  ٨٩ نَ َسَيُقولُوَن َّلِله

90. Bagkus nagdala Kami sa kanila ng katotohanan, at tunay 

na sila ay talagang mga sinungaling. 
َِٰذبُونَ  ِ َوِإنهُهۡم لََك َتۡيَنَُٰهم بِٱلۡحَق 

َ
 ٩٠ بَۡل أ

91. Hindi gumawa si Allāh ng anumang anak. Hindi 

nangyaring may kasama sa Kanya na anumang diyos. [Kung 

nagkagayon] samakatuwid talaga sanang nag-alis ang bawat 

diyos ng nilikha nito at talaga sanang nangibabaw ang ilan sa 

kanila higit sa iba. Kaluwalhatian kay Allāh higit sa anumang 

inilalarawan nila! 

ُ ِمن َولَٖد َوَما َكاَن َمعَ  خََذ ٱَّلله ٍَٰهِۚ إِٗذا  َما ٱته ُهۥ ِمۡن إَِل
ِۭ بَِما َخلََق َولََعلَا َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖضِۚ   هَذَهَب ُكلُّ إَِلَٰه ل

ا يَِصُفونَ  ِ َعمه  ٩١ ُسۡبَحََٰن ٱَّلله
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92. Nakaaalam sa Lingid at Nasasaksihan, kaya pagkataas-

taas Siya kaysa sa anumang itinatambal nila. 
َٰلِِم  ا يُۡشِرُكونَ َع َهََٰدةِ َفَتَعَٰلَىَٰ َعمه  ٩٢ ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه

93. Sabihin mo: "Panginoon ko, kung ipakikita Mo nga sa 

akin ang ipinangangako sa kanila, 
ا تُرِيَن ِي َما يُوَعُدونَ  ِ إِمه  ٩٣ قُل رهب 

94. Panginoon ko, huwag Kang maglagay sa akin sa mga 

taong tagalabag sa katarungan." 
َٰلِِمينَ  ِ فَلَا َتجَۡعلۡنِي فِي ٱلَۡقوِۡم ٱلظه  ٩٤ َرب 

95. Tunay na Kami, sa pagpapakita Namin sa iyo ng 

ipinangangako Namin sa kanila, ay talagang nakakakaya. 
ن نُّرِيََك َما نَعُِدُهۡم لََقَِٰدُرونَ 

َ
 ٩٥ َوِإنها عَلَىَٰٓ أ

96. Itaboy mo sa pamamagitan nitong higit na maganda ang 

masagwa. Kami ay higit na maalam sa anumang inilalarawan 

nila. 

ۡعلَُم بَِما  
َ
ْۚ َنحُۡن أ ي ِئََة ۡحَسُن ٱلسه

َ
ٱۡدَفۡع بِٱلهتِي ِهَى أ

 ٩٦ يَِصُفونَ 

97. Sabihin mo: "Panginoon ko, nagpapakupkop ako sa Iyo 

laban sa mga pambubuyo ng mga demonyo; 
َيَِٰطينِ  ُعوُذ بَِك ِمۡن َهَمَزَِٰت ٱلشه

َ
ِ أ  ٩٧ َوقُل رهب 

98. at nagpapakupkop ako sa Iyo, Panginoon ko, na dumalo 

sila sa akin." 
ن َيحُۡضُرونِ 

َ
ِ أ ُعوُذ بَِك َرب 

َ
 ٩٨ َوأ

99. [Gayon nga] hanggang sa nang dumating sa isa sa kanila 

ang kamatayan ay nagsabi siya: "Panginoon ko, magpabalik 

Kayo sa akin, 

ِ ٱرِۡجُعونِ  َحَدُهُم ٱلَۡمۡوُت قَاَل َرب 
َ
 ٩٩ َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَء أ

100. nang sa gayon ako ay gagawa ng maayos sa naiwan 

ko!" Aba'y hindi! Tunay na ito ay isang salitang siya ay 

tagapagsabi nito. Mula sa likuran nila ay may isang harang 

hanggang sa araw na bubuhayin sila. 

ْۚ إِنهَها َكلَِمٌة ُهَو   هآ ۡعَمُل َصَٰلِٗحا فِيَما تََرۡكُتْۚ َكل
َ
لََعل ِٓى أ

 ١٠٠ نَ قَآئِلَُهاۖۡ َوِمن َوَرآئِِهم بَۡرَزٌخ إِلَيَٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثو

101. Kaya kapag umihip sa tambuli, wala nang mga 

kaangkanan sa pagitan nila sa Araw na iyon at hindi sila 

magtatanungan. 

نَساَب بَيَۡنُهۡم يَۡوَمئِٖذ َولَا  
َ
ورِ فَلَآ أ فَإَِذا نُفَِخ فِي ٱلصُّ

 ١٠١ يَتََسآَءلُونَ 

102. Kaya ang bumigat ang mga timbangan nila, ang mga 

iyon ay ang mga magtatagumpay. 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

ُ
َٰزِيُنُهۥ فَأ  ١٠٢ َفَمن َثُقلَۡت َمَو

103. Ang gumaan ang mga timbangan nila, ang mga iyon 

ang mga nagpalugi sa mga sarili nila sa impiyerno bilang 

mga mananatili. 

هِذيَن َخِسُرٓواْ  َوَمۡن َخفه  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
َٰزِيُنُهۥ فَأ ۡت َمَو

نُفَسُهۡم فِي َجَهنهَم َخَٰلُِدونَ 
َ
 ١٠٣ أ

104. Papaso sa mga mukha nila ang Apoy habang sila roon 

ay mga umaangil. 
اُر وَُهۡم فِيَها َكَٰلُِحونَ   ١٠٤ تَلَۡفُح وُُجوَهُهُم ٱلنه
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105. Hindi ba ang mga talata Ko dati ay binibigkas sa inyo 

ngunit kayo dati sa mga ito ay nagpapasinungaling? 
لَۡم تَُكۡن َءاَيَٰتِي ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡم فَُكنُتم بَِها 

َ
أ

بُونَ  ِ  ١٠٥ تَُكذ 

106. Nagsabi sila: "Panginoon namin, nanaig sa amin ang 

kalumbayan namin; at kami dati ay mga taong naliligaw. 
قَالُواْ َربهَنا َغلََبۡت َعلَۡيَنا ِشۡقَوُتَنا َوُكنها قَۡوٗما 

 ١٠٦ َضٓال ِينَ 

107. Panginoon namin, magpalabas Ka sa amin mula rito; 

saka kung nanumbalik kami, tunay na kami ay mga 

tagalabag sa katarungan. 

ۡخرِۡجَنا ِمنۡ 
َ
 ١٠٧ َها فَإِۡن ُعۡدنَا فَإِنها َظَٰلُِمونَ َربهَنآ أ

108. Magsasabi Siya: "Magpakahamak kayo riyan at huwag 

kayong magsalita sa Akin." 
 ١٠٨ قَاَل ٱۡخَسـ ُواْ فِيَها َولَا تُكَل ُِمونِ 

109. Tunay na may isang pangkat noon kabilang sa mga 

lingkod Ko, na nagsasabi: "Panginoon namin, 

sumampalataya kami kaya magpatawad Ka sa amin at 

maawa Ka sa amin; at Ikaw ay ang pinakamabuti sa mga 

naaawa." 

ِۡن ِعَبادِي َيُقولُوَن َربهَنآ َءاَمنها  إِنهُهۥ َكاَن فَرِيق  م 
نَت َخيُۡر  

َ
َِٰحمِينَ فَٱۡغفِۡر لََنا َوٱۡرَحمَۡنا َوأ  ١٠٩ ٱلره

110. Ngunit gumawa kayo sa kanila ng panunuya hanggang 

sa nagpalimot sila sa inyo sa pag-alaala sa Akin habang kayo 

noon sa kanila ay tumatawa. 

نَسۡوُكۡم ذِۡكرِي َوُكنُتم  
َ
خَۡذُتُموُهۡم ِسۡخرِيًّا َحتهيَٰٓ أ فَٱته

ِۡنُهۡم تَۡضَحُكونَ   ١١٠ م 

111. Tunay na Ako ay gaganti sa kanila ngayong Araw dahil 

nagtiis sila: sila ay ang mga magtatamo. 
نهُهۡم ُهُم ٱلَۡفآئُِزونَ 

َ
 ١١١ إِن ِي َجَزۡيُتُهُم ٱلَۡيۡوَم بَِما َصبَُرٓواْ أ

112. Magsasabi Siya: "Gaano katagal kayo namalagi sa lupa 

sa bilang ng mga taon?" 
ۡرِض َعَدَد ِسنِينَ 

َ
ََٰل َكۡم لَبِثُۡتۡم فِي ٱلۡأ  ١١٢ َق

113. Magsasabi sila: "Namalagi kami nang isang araw o 

isang bahagi ng araw; ngunit magtanong Ka sa mga 

tagabilang." 

ۡو َبۡعَض يَۡوٖم فَۡسـ َِل ٱلَۡعآ 
َ
ِينَ قَالُواْ لَبِثَۡنا يَۡوًما أ  ١١٣ د 

114. Magsasabi Siya: "Hindi kayo namalagi kundi sa kaunting 

[sandali], kung sakaling kayo noon ay nakaaalam." 
نهُكۡم ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

َ
هۡو أ ها قَلِيلٗاۖۡ ل بِثُۡتۡم إِل

ه ََٰل إِن ل  ١١٤ َق

115. Kaya nagpalagay ba kayo na lumikha Kami sa inyo 

nang walang-kabuluhan lamang, at na kayo tungo sa Amin 

ay hindi pababalikin? 

نهُكۡم إِلَۡيَنا لَا  
َ
نهَما َخلَۡقَنَُٰكۡم َعَبٗثا َوأ

َ
فََحِسبُۡتۡم أ

َ
أ

 ١١٥ تُرَۡجُعونَ 

116. Kaya pagkataas-taas si Allāh, ang Haring Totoo – 

walang Diyos kundi Siya – ang Panginoon ng Tronong 

marangal. 

ها ُهَو َربُّ ٱلَۡعۡرِش   ََٰه إِل ۖۡ لَٓا إَِل ُ ٱلَۡملُِك ٱلۡحَقُّ َفَتَعَٰلَى ٱَّلله
 ١١٦ ٱلَۡكرِيمِ 
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117. Ang sinumang mananalangin kasama kay Allāh sa isang 

diyos na iba pa, na walang patunay para sa kanya rito, ang 

pagtutuos sa kanya ay nasa Panginoon niya lamang. Tunay 

na hindi magtatagumpay ang mga tagatangging 

sumampalataya. 

ًَٰها َءاَخَر لَا بُۡرَهََٰن لَُهۥ بِهِۦ   ِ إَِل َوَمن يَۡدُع َمَع ٱَّلله
ۦْٓۚ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح   فَإِنهَما ِحَسابُُهۥ ِعنَد َرب ِهِ

َٰفُِرونَ   ١١٧ ٱلَۡك

118. Sabihin mo: "Panginoon ko, magpatawad Ka at maawa 

Ka yayamang Ikaw ay ang pinakamabuti sa mga naaawa." 
َِٰحمِينَ  نَت َخيُۡر ٱلره

َ
ِ ٱۡغفِۡر َوٱرَۡحۡم َوأ  ١١٨ َوقُل رهب 



 

An-Nur 

 

362 

 

 النور

An-Nur النور 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. [Ito ay] isang kabanatang pinababa Namin at isinatungkulin 

Namin. Nagpababa Kami sa loob nito ng mga talatang 

naglilinaw, nang sa gayon kayo magsasaalaala. 

نَزلَۡنا فِيَهآ 
َ
نَزلَۡنََٰها َوَفرَۡضَنََٰها َوأ

َ
َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖت  ُسوَرٌة أ

ُرونَ   ١ لهَعلهُكۡم تََذكه

2. Ang babaing nangangalunya at ang lalaking 

nangangalunya ay humagupit kayo sa bawat isa sa kanilang 

dalawa ng isang daang hagupit. Huwag kayong tangayin ng 

pagkahabag sa kanilang dalawa sa Relihiyon ni Allāh kung 

kayo ay sumasampalataya kay Allāh at sa Huling Araw. 

Sumaksi sa pagdurusa nilang dalawa ang isang pangkat 

kabilang sa mga mananampalataya. 

ِۡنُهَما ِماْئََة َجلَۡدةِٖۖ   انِي فَٱۡجلُِدواْ ُكله َوَِٰحٖد م  انَِيُة َوٱلزه ٱلزه
خُ 

ۡ
ِ إِن ُكنُتۡم  َولَا تَأ فَة  فِي دِيِن ٱَّلله

ۡ
ۡذُكم بِِهَما َرأ

ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِِۖ َولۡيَۡشَهۡد َعَذاَبُهَما َطآئَِفة    تُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله
َِن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ   ٢ م 

3. Ang lalaking nangangalunya ay hindi mag-aasawa kundi 

ng isang babaing nangangalunya o isang babaing 

tagapagtambal. Ang babaing nangangalunya ay hindi mag-

aasawa kundi ng isang lalaking nangangalunya o isang 

lalaking tagapagtambal. Ipinagbawal iyon sa mga 

mananampalataya. 

انَِيُة لَا   ۡو ُمۡشِرَكٗة َوٱلزه
َ
ها َزانَِيًة أ انِي لَا يَنِكُح إِل ٱلزه

َٰلَِك عَلَى  يَن َِم َذ ْۚ وَُحر  ۡو ُمۡشرِك 
َ
ها َزاٍن أ ِكُحَهآ إِل

 ٣ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

4. Ang mga nagpaparatang sa mga malinis na babae, 

pagkatapos hindi nakapaglahad ng apat na saksi, ay 

hagupitin ninyo ng walumpung hagupit at huwag kayong 

tumanggap sa kanila ng isang pagsasaksi magpakailanman – 

ang mga iyon ay ang mga suwail – 

ۡربََعةِ  
َ
تُواْ بِأ

ۡ
هِذيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت ُثمه لَۡم يَأ َوٱل

ُشَهَدآَء فَٱۡجلُِدوُهۡم ثََمَٰنِيَن َجلَۡدٗة َولَا َتۡقَبلُواْ لَُهۡم  
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفَٰسِ 

ُ
بَٗداْۚ َوأ

َ
 ٤ ُقونَ َشَهََٰدةً أ

5. maliban sa mga nagbalik-loob nang matapos niyon at 

nagsaayos sapagkat tunay na si Allāh ay Mapagpatawad, 

Maawain. 

  َ ۡصلَُحواْ فَإِنه ٱَّلله
َ
َٰلَِك َوأ هِذيَن تَابُواْ ِمنُۢ َبۡعِد َذ ها ٱل إِل

 ٥ َغُفور  رهِحيم  

6. Ang mga nagpaparatang sa mga maybahay nila 

samantalang hindi sila nagkaroon ng mga saksi maliban sa 

mga sarili nila, ang pagsaksi ng isa sa kanila ay apat na 

pagsaksi kay Allāh na tunay na siya ay talagang kabilang sa 

mga tapat. 

هُهۡم شُ  ۡزَوََٰجُهۡم َولَۡم يَُكن ل
َ
هِذيَن يَۡرُموَن أ هٓا  َوٱل َهَدآُء إِل

ِ إِنهُهۥ   ۡربَُع َشَهََٰدَٰتِۭ بِٱَّلله
َ
َحِدهِۡم أ

َ
نُفُسُهۡم فََشَهََٰدةُ أ

َ
أ

َِٰدقِينَ   ٦ لَِمَن ٱلصه

7. Ang [pagsaksing ikalima ay na ang sumpa ni Allāh ay 

sumakanya kung siya ay naging kabilang sa mga 

sinungaling. 

ِ َعلَيۡهِ إِن َكاَن ِمَن   نه لَۡعَنَت ٱَّلله
َ
َوٱلَۡخَِٰمَسُة أ

َِٰذبِينَ   ٧ ٱلَۡك
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8. Magtutulak ng pagdurusa palayo [sa maybahay na] ito na 

sumaksi ito nang apat na pagsaksi kay Allāh na tunay na 

[ang asawang] iyon ay talagang kabilang sa mga sinungaling. 

ِ  َويَ  ۡربََع َشَهََٰدَٰتِۭ بِٱَّلله
َ
ن تَۡشَهَد أ

َ
ۡدَرُؤاْ َعۡنَها ٱلَۡعَذاَب أ

َِٰذبِينَ   ٨ إِنهُهۥ لَِمَن ٱلَۡك

9. Ang ikalimang [pagsaksi] ay na ang galit ni Allāh ay 

sumakanya nawa kung siya ay kabilang sa mga sinungaling. 
ِ عَ  نه َغَضَب ٱَّلله

َ
لَۡيَهآ إِن َكاَن ِمَن  َوٱلَۡخَِٰمَسَة أ

َِٰدقِينَ   ٩ ٱلصه

10. Kung hindi dahil sa kabutihang-loob ni Allāh sa inyo at 

awa Niya, at na si Allāh ay Palatanggap ng pagbabalik-loob, 

Marunong, [nagmadali sana Siya sa inyo ng kaparusahan]. 

ِ َعلَۡيُكۡم وَ  َ تَوهاٌب  َولَۡولَا فَۡضُل ٱَّلله نه ٱَّلله
َ
َرۡحمَُتُهۥ َوأ

 ١٠ َحِكيمٌ 

11. Tunay na ang mga naghatid ng kabulaanan ay isang 

pulutong kabilang sa inyo. Huwag kayong mag-akalang ito ay 

masama para sa inyo, bagkus ito ay mabuti para sa inyo. 

Ukol sa bawat tao kabilang sa kanila ang kinamit niya mula 

sa kasalanan. Ang bumalikat sa kalakihan niyon kabilang sa 

kanila, ukol sa kanya ay isang pagdurusang mabigat. 

ِنُكۡمْۚ لَا َتحَۡسُبوهُ   هِذيَن َجآُءو بِٱلِۡإۡفِك ُعۡصبَة  م  إِنه ٱل
ِ ٱۡمرِ 

ا لهُكمِۖ بَۡل ُهَو َخيۡر  لهُكۡمْۚ لِكُل  ا َشر ٗ ِۡنُهم مه يٖٕ م 
هيَٰ كِبَۡرُهۥ ِمۡنُهۡم لَُهۥ   هِذي تََول ٱۡكتََسَب ِمَن ٱلِۡإثِۡمِۚ َوٱل

 ١١ َعَذاٌب َعِظيم  

12. Bakit nga ba hindi, noong narinig ninyo ito, nag-isip ang 

mga lalaking mananampalataya at ang mga babaing 

mananampalataya ng maganda sa mga sarili nila at 

nagsabing ito ay isang kabulaanang malinaw? 

هۡولَٓا إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ َظنه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت   ل
بِين   نُفِسِهۡم َخيٗۡرا َوَقالُواْ َهََٰذآ إِفۡك  مُّ

َ
 ١٢ بِأ

13. Bakit nga ba hindi sila naghatid para rito ng apat na 

saksi? Kaya kung hindi sila naglahad ng mga saksi, ang mga 

iyon, sa ganang kay Allāh, ay ang mga sinungaling. 

تُواْ  
ۡ
ْۚ فَإِۡذ لَۡم يَأ ۡربََعةِ ُشَهَدآَء

َ
هۡولَا َجآُءو َعلَۡيهِ بِأ ل

َِٰذبُونَ  ِ ُهُم ٱلَۡك ْوَلَٰٓئَِك ِعنَد ٱَّلله
ُ
َهَدآِء فَأ  ١٣ بِٱلشُّ

14. Kung hindi dahil sa kabutihang-loob ni Allāh sa inyo at 

awa Niya sa Mundo at Kabilang-buhay ay talaga sanang 

sinaling kayo, dahil sa pinaggagawa ninyo, ng isang 

pagdurusang mabigat 

ۡنَيا   ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحمَُتُهۥ فِي ٱلدُّ َولَۡولَا فَۡضُل ٱَّلله
فَۡضُتۡم فِيهِ َعَذاٌب  َوٱٓأۡلِخرَ 

َ
ُكۡم فِي َمآ أ ةِ لََمسه

 ١٤ َعِظيمٌ 

15. noong tumatanggap kayo niyon sa pamamagitan ng dila 

ninyo, nagsasabi kayo sa pamamagitan ng mga bibig ninyo 

ng wala kayong kaalaman hinggil doon, at nag-aakala 

kayong iyon ay magaan samantalang iyon sa ganang kay 

Allāh ay mabigat. 

ا   فَۡواهُِكم مه
َ
لِۡسنَتُِكۡم َوَتُقولُوَن بِأ

َ
ۡونَُهۥ بِأ إِۡذ تَلَقه

لَيَۡس لَُكم بِهِۦ ِعلۡم  َوَتحَۡسُبونَُهۥ َهي ِٗنا وَُهَو ِعنَد  
ِ َعِظيم    ١٥ ٱَّلله

16. Bakit nga ba hindi, noong narinig ninyo ito, kayo nagsabi: 

"Hindi nauukol sa amin na magsalita kami nito. Kaluwalhatian 

sa Iyo! Ito ay isang paninirang-puring mabigat." 

ن نهَتكَلهَم  
َ
ا يَُكوُن لََنآ أ َولَۡولَٓا إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ قُلُۡتم مه

 ١٦ بَِهََٰذا ُسۡبَحََٰنَك َهََٰذا ُبۡهَتٌَٰن َعِظيم  
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17. Nangangaral sa inyo si Allāh na [huwag] kayong 

manumbalik sa tulad nito magpakailanman, kung kayo ay 

mga mananampalataya. 

بًَدا إِن ُكنُتم  
َ
ۦٓ أ ن َتُعوُدواْ لِِمۡثلِهِ

َ
ُ أ يَعُِظُكُم ٱَّلله

ۡؤِمنِينَ   ١٧ مُّ

18. Naglilinaw si Allāh sa inyo ng mga talata Niya. Si Allāh ay 

Maalam, Marunong. 
ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰتِۚ َوٱَّلله  ١٨ َويَُبي ُِن ٱَّلله

19. Tunay na ang mga umiibig na kumalat ang mahalay sa 

mga sumasampalataya, ukol sa kanila ay isang pagdurusang 

masakit sa Mundo at Kabilang-buhay. Si Allāh ay nakaaalam 

samantalang kayo ay hindi nakaaalam. 

هِذيَن َءاَمُنواْ   ن تَِشيَع ٱلَۡفَِٰحَشُة فِي ٱل
َ
هِذيَن ُيحِبُّوَن أ إِنه ٱل

نُتۡم  
َ
ُ َيۡعلَُم َوأ ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۚ َوٱَّلله لِيم  فِي ٱلدُّ

َ
لَُهۡم َعَذاٌب أ

 ١٩ لَا َتۡعلَُمونَ 

20. Kung hindi dahil sa kabutihang-loob ni Allāh sa inyo at 

awa Niya, at dahil si Allāh ay Mahabagin, Maawain, [kaagad 

sana kayong pinarusahan.] 

َ َرُءوف    نه ٱَّلله
َ
ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحمَُتُهۥ َوأ َولَۡولَا فَۡضُل ٱَّلله

 ٢٠ رهِحيم  

21. O mga sumampalataya, huwag kayong sumunod sa mga 

bakas ng demonyo. Ang sinumang sumusunod sa mga 

bakas ng demonyo, tunay na siya ay nag-uutos ng kahalayan 

at nakasasama. Kung hindi dahil sa kagandahang-loob ni 

Allāh sa inyo at awa Niya, walang dumalisay kabilang sa inyo 

na isa man magpakailanman; subalit si Allāh ay nagdadalisay 

sa sinumang niloloob Niya. Si Allāh ay Madinigin, Maalam. 

ۡيَطَِٰنِۚ   َِٰت ٱلشه هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَتهبُِعواْ ُخُطَو َها ٱل يُّ
َ
أ ۞َيَٰٓ

ُمُر بِٱلَۡفۡحَشآِء  
ۡ
ۡيَطَِٰن فَإِنهُهۥ يَأ َِٰت ٱلشه َوَمن يَتهبِۡع ُخُطَو

 َ ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحمَُتُهۥ َما َزكَيَٰ  َوٱلُۡمنَكرِِۚ َولَۡول ا فَۡضُل ٱَّلله
  ُۗ َ يَُزك ِي َمن يََشآُء بَٗدا َوَلَِٰكنه ٱَّلله

َ
َحٍد أ

َ
ِۡن أ ِمنُكم م 

ُ َسِميٌع َعلِيم    ٢١ َوٱَّلله

22. Huwag manumpa ang mga may kalamangan kabilang sa 

inyo at kaluwagan na [hindi] magbigay sa mga may 

pagkakamag-anak, mga dukha, at mga tagalikas sa landas ni 

Allāh. Magpaumanhin sila at magpalampas sila. Hindi ba 

kayo umiibig na magpatawad si Allāh sa inyo? Si Allāh ay 

Mapagpatawad, Maawain. 

ن يُۡؤتُ 
َ
َعةِ أ ْولُواْ ٱلَۡفۡضِل ِمنُكۡم َوٱلسه

ُ
تَِل أ

ۡ
ْولِي  َولَا يَأ

ُ
ٓواْ أ

  ِۡۖ ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيَن َوٱلُۡمَهَِٰجرِيَن فِي َسبِيِل ٱَّلله
ُ لَُكۡمْۚ   ن َيۡغفَِر ٱَّلله

َ
لَا ُتحِبُّوَن أ

َ
ُْۗ أ َولَۡيۡعُفواْ َولَۡيۡصَفُحٓوا

ُ َغُفور  رهِحيمٌ   ٢٢ َوٱَّلله

23. Tunay na ang nagpaparatang sa mga malinis na 

inosenteng babaing mananampalataya ay isinumpa sa 

Mundo at Kabilang-buhay. Ukol sa kanila ay isang 

pagdurusang mabigat, 

هِذيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت ٱلَۡغَٰفَِلَِٰت ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت   إِنه ٱل
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيم    ٢٣ لُعُِنواْ فِي ٱلدُّ

24. sa Araw na sasaksi laban sa kanila ang mga dila nila, ang 

mga kamay nila, at ang mga paa nila sa dati nilang 

ginagawa. 

رُۡجلُُهم بَِما  
َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
لِۡسنَُتُهۡم َوأ

َ
يَۡوَم تَۡشَهُد َعلَۡيِهۡم أ

 ٢٤ َكانُواْ َيۡعَملُونَ 
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25. Sa Araw na iyon, maglulubus-lubos sa kanila si Allāh sa 

paggagantimpala sa kanilang nararapat at makaaalam sila na 

si Allāh ay ang Katotohanan, ang Malinaw. 

َ ُهَو   نه ٱَّلله
َ
ُ دِيَنُهُم ٱلۡحَقه َويَۡعلَُموَن أ يَۡوَمئِٖذ يَُوف ِيِهُم ٱَّلله

 ٢٥ ٱلۡحَقُّ ٱلُۡمبِينُ 

26. Ang mga karima-rimarim ay ukol sa mga [taong] karima-

rimarim at ang mga [taong] karima-rimarim ay ukol sa mga 

karima-rimarim. Ang mga kaaya-aya ay ukol sa mga [taong] 

kaaya-aya at ang mga [taong] kaaya-aya ay ukol sa mga 

kaaya-aya. Ang mga [taong kaaya-ayang] iyon ay mga 

pinawalang-sala mula sa sinasabi ng mga [naninirang-puring] 

ito. Ukol sa kanila ay isang kapatawaran at isang panustos 

na masagana. 

ٱلۡخَبِيَثَُٰت لِلَۡخبِيثِيَن َوٱلۡخَبِيُثوَن لِلَۡخبِيَثَِٰتِۖ 
ي ُِبوَن لِلطه  ي ِبِيَن َوٱلطه ي َِبَُٰت لِلطه ْوَلَٰٓئَِك  َوٱلطه

ُ
ي َِبَِٰتِۚ أ

ۡغفَِرة  َورِۡزق  َكرِيم   ا َيُقولُوَنۖۡ لَُهم مه  ٢٦ ُمبَرهُءوَن ِممه

27. O mga sumampalataya, huwag kayong pumasok sa mga 

bahay na hindi mga bahay ninyo hanggang sa nagparamdam 

kayo at bumati kayo sa mga naninirahan sa mga ito. Iyon ay 

higit na mabuti para sa inyo, nang sa gayon kayo ay 

magsasaalaala. 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَۡدُخلُواْ ُبُيوتًا َغيَۡر ُبُيوتُِكۡم   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َٰلُِكۡم َخيۡر    ۡهلَِهاْۚ َذ
َ
نُِسواْ َوتَُسل ُِمواْ عَلَىَٰٓ أ

ۡ
َحتهيَٰ تَۡسَتأ

ُرونَ لهُكۡم   ٢٧ لََعلهُكۡم تََذكه

28. Kaya kung hindi kayo nakatagpo sa mga iyon ng isa man 

ay huwag kayong pumasok sa mga iyon hanggang sa 

ipinahintulot sa inyo. Kung sinabi sa inyo: "Bumalik kayo," 

bumalik kayo. Ito ay higit na dalisay para sa inyo. Si Allāh sa 

anumang ginagawa ninyo ay Maalam. 

َحٗدا فَلَا تَۡدُخلُوَها َحتهيَٰ يُۡؤَذَن  
َ
هۡم َتِجُدواْ فِيَهآ أ فَإِن ل

ۡزكَيَٰ  
َ
ْۖۡ ُهَو أ لَُكۡمۖۡ َوِإن قِيَل لَُكُم ٱرِۡجُعواْ فَٱرِۡجُعوا

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َعلِيم    ٢٨ لَُكۡمْۚ َوٱَّلله

29. Wala sa inyong paninisi na pumasok kayo sa mga bahay 

na hindi tinitirahan, na sa mga ito ay may isang natatamasa 

para sa inyo. Si Allāh ay nakaaalam sa anumang inilalantad 

ninyo at anumang inililihim ninyo. 

ن تَۡدُخلُواْ ُبُيوتًا َغيَۡر  
َ
لهيَۡس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

ُ َيۡعلَُم َما ُتۡبُدوَن َوَما  َمۡسُكونَةٖ فِيهَ  ا َمَتَٰع  لهُكۡمْۚ َوٱَّلله
 ٢٩ تَۡكُتُمونَ 

30. Sabihin mo sa mga lalaking mananampalataya na 

magbaba sila ng mga paningin nila at mangalaga sila sa mga 

ari nila. Iyon ay higit na dalisay para sa kanila. Tunay na si 

Allāh ay Mapagbatid sa anumang niyayari nila. 

بَۡصَٰرِهِۡم َويَۡحَفُظواْ  
َ
واْ ِمۡن أ قُل ل ِلُۡمۡؤِمنِيَن َيُغضُّ

ُۢ بَِما   َ َخبِيُر ۡزكَيَٰ لَُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
َٰلَِك أ فُُروَجُهۡمْۚ َذ

 ٣٠ يَۡصَنُعونَ 
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31. Sabihin mo sa mga babaing mananampalataya na 

magbaba sila ng mga paningin nila, mangalaga sila sa mga 

ari nila, huwag silang maglantad ng gayak nila maliban sa 

nakalitaw na mula rito, magpaabot sila ng mga belo nila sa 

mga dibdib nila, huwag silang maglantad ng gayak nila 

maliban sa mga asawa nila, o mga ama nila, o mga ama ng 

mga asawa nila, o mga lalaking anak nila, o mga lalaking 

anak ng mga asawa nila, o mga lalaking kapatid nila, o mga 

lalaking anak ng mga lalaking kapatid nila, o mga lalaking 

anak ng mga babaing kapatid nila, o mga kapwa babae nila, 

o mga minay-ari ng mga kanang kamay nila, o mga 

tagapaglingkod na hindi mga may pagnanasa kabilang sa 

mga lalaki, o mga batang lalaking hindi nakabatid sa mga 

kahubaran ng mga babae. Huwag silang magpadyak ng mga 

paa nila upang malaman ang ikinukubli nila mula sa gayak 

nila. Magbalik-loob kayo kay Allāh sa kalahatan, o mga 

mananampalataya, nang sa gayon kayo ay magtatagumpay. 

بَۡصَٰرِهِنه َويَۡحَفۡظَن  
َ
َوقُل ل ِلُۡمۡؤِمَنَِٰت َيۡغُضۡضَن ِمۡن أ

ها َما َظَهَر ِمۡنَهاۖۡ  فُُروَجُهنه َولَا ُيۡبِديَن زِيَنَتُهنه إِل
ۖۡ َولَا ُيۡبِديَن زِيَنَتُهنه   َولَۡيۡضِرۡبنَ  ِبخُُمرِهِنه عَلَىَٰ ُجُيوبِِهنه

ۡو  
َ
ۡو َءابَآِء ُبُعولَتِِهنه أ

َ
ۡو َءابَآئِِهنه أ

َ
ها لُِبُعولَتِِهنه أ إِل

ۡو بَنِٓي  
َ
َٰنِِهنه أ ۡو إِۡخَو

َ
ۡبَنآِء ُبُعولَتِِهنه أ

َ
ۡو أ

َ
ۡبَنآئِِهنه أ

َ
أ

 َٰ َخَو
َ
ۡو بَنِٓي أ

َ
َٰنِِهنه أ ۡو َما َملََكۡت  إِۡخَو

َ
ۡو نَِسآئِِهنه أ

َ
تِِهنه أ

وِ  
َ
ْولِي ٱلِۡإۡربَةِ ِمَن ٱلر َِجاِل أ

ُ
َٰبِعِيَن َغيِۡر أ وِ ٱلته

َ
يَۡمَُٰنُهنه أ

َ
أ

هِذيَن لَۡم َيۡظَهُرواْ عَلَىَٰ َعۡوَرَِٰت ٱلن َِسآِءِۖ َولَا   ۡفِل ٱل ِ ٱلط 
رُۡجلِِهنه لُِيۡعلََم َما ُيخۡفِيَن ِمن

َ
ْۚ   يَۡضِرۡبَن بِأ زِيَنتِِهنه

يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لََعلهُكۡم  
َ
ِ َجمِيًعا أ َوتُوبُٓواْ إِلَي ٱَّلله

 ٣١ ُتۡفلُِحونَ 

32. Ipakasal ninyo ang mga walang-asawa kabilang sa inyo 

at ang mga maayos kabilang sa mga lalaking alipin ninyo at 

mga babaing alipin ninyo. Kung sila ay mga maralita, 

magpapasapat sa kanila si Allāh mula sa kabutihang-loob 

Niya. Si Allāh ay Malawak, Maalam. 

َٰلِِحيَن ِمۡن   َيََٰميَٰ ِمنُكۡم َوٱلصه
َ
نِكُحواْ ٱلۡأ

َ
َوأ

  ُ ِعَبادُِكۡم َوِإَمآئُِكۡمْۚ إِن يَُكونُواْ ُفَقَرآَء ُيۡغنِِهُم ٱَّلله
 ُ  ٣٢  َوَِٰسٌع َعلِيم  ِمن فَۡضلِهِۗۦُ َوٱَّلله

33. Magpakamabini ang mga hindi nakatatagpo ng 

pampakasal hanggang sa magpasapat sa kanila si Allāh 

mula sa kabutihang-loob Niya. Ang mga naghahangad ng 

kasulatan [ng paglaya] kabilang sa [mga aliping] minay-ari ng 

mga kanang kamay ninyo ay makipagsulatan kayo sa kanila 

[ng kasunduan] kung nakaalam kayo sa kanila ng kabutihan 

at magbigay kayo sa kanila mula sa yaman ni Allāh na 

ibinigay Niya sa inyo. Huwag kayong mamilit sa mga babaing 

alipin ninyo sa pagpapatutot, kung nagnais sila ng 

pagpapakalinis ng puri, upang maghangad kayo ng 

panandalian sa buhay na Mundo. Ang sinumang mamimilit sa 

kanila, tunay na si Allāh, noong matapos ng pamimilit sa 

kanila, ay Mapagpatawad, Maawain. 

هِذيَن لَا َيِجُدوَن نِكَاًحا َحتهيَٰ يُ  ۡغنَِيُهُم َولۡيَۡسَتۡعفِِف ٱل
ا   هِذيَن يَبَۡتُغوَن ٱلِۡكَتََٰب ِممه ُ ِمن فَۡضلِهِۗۦُ َوٱل ٱَّلله

يَۡمَُٰنُكۡم فَكَاتُِبوُهۡم إِۡن َعلِۡمُتۡم فِيِهۡم َخيٗۡراۖۡ  
َ
َملََكۡت أ

َُٰكۡمْۚ َولَا تُۡكرُِهواْ   هِذٓي َءاتَى ِ ٱل اِل ٱَّلله ِن مه َوَءاتُوُهم م 
ٗنا ل َِتبَۡتُغواْ َعرََض   َفَتَيَٰتُِكۡم عَلَى ٱلۡبَِغآِء إِنۡ  َرۡدَن َتحَصُّ

َ
أ

َ ِمنُۢ َبۡعِد   نه فَإِنه ٱَّلله ۡنَياْۚ َوَمن يُۡكرِههُّ ةِ ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ
 ٣٣ إِۡكَرَٰهِِهنه َغُفور  رهِحيم  

34. Talaga ngang nagpababa Kami sa inyo ng mga tandang 

naglilinaw, paghahalintulad mula sa mga nagdaan bago pa 

ninyo, at pangaral para sa mga tagapangilag magkasala. 

هِذيَن   َِن ٱل بَي َِنَٰٖت َوَمَثلٗا م  نَزلَۡنآ إِلَۡيُكۡم َءاَيَٰٖت مُّ
َ
َولََقۡد أ

 ٣٤ َخلَۡواْ ِمن َقۡبلُِكۡم َوَموِۡعَظٗة ل ِلُۡمتهقِينَ 
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35. Si Allāh ay ang liwanag ng mga langit at lupa. Ang 

paghahalintulad sa liwanag Niya ay gaya ng isang siwang na 

sa loob nito ay may isang ilawan. Ang ilawan ay nasa loob ng 

isang salamin. Ang salamin ay para bang ito ay isang tala na 

malaperlas na pinagniningas mula sa isang pinagpalang 

punong-kahoy na oliba na hindi isang silanganin at hindi 

isang kanluranin, na halos ang langis nito ay nagtatanglaw 

kahit pa man hindi ito nasaling ng isang apoy. Isang liwanag 

sa ibabaw ng isang liwanag, nagpapatnubay si Allāh tungo sa 

liwanag Niya sa sinumang niloloob Niya. Naglalahad si Allāh 

ng mga paghahalintulad para sa mga tao. Si Allāh sa bawat 

bagay ay Maalam. 

ةٖ   ۡرِضِۚ َمَثُل نُورِهِۦ َكِمۡشَكوَٰ
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ُ نُوُر ٱلسه ۞ٱَّلله

نهَها 
َ
ۖۡ ٱلِۡمۡصَباُح فِي زَُجاَجٍةِۖ ٱلزَُّجاَجُة َكأ فِيَها ِمۡصَباٌح

ِي   يُوَق  ها  َكۡوَكب  ُدر  َبََٰرَكةٖ َزۡيُتونَةٖ ل ُد ِمن َشَجَرةٖ مُّ
َشۡرقِيهةٖ َولَا َغۡربِيهةٖ يَكَاُد َزۡيُتَها يُِضٓيُء َولَۡو لَۡم َتۡمَسۡسُه  

  ْۚ ُ لُِنورِهِۦ َمن يََشآُء ِۚ َيۡهِدي ٱَّلله ْۚ نُّوٌر عَلَىَٰ نُورٖ نَار 
ُ بِكُل ِ  ۡمَثََٰل لِلنهاِسِۗ َوٱَّلله

َ
ُ ٱلۡأ َشۡيٍء   َويَۡضرُِب ٱَّلله

 ٣٥ َعلِيم  

36. Sa mga bahay na nagpahintulot si Allāh na iangat at 

banggitin sa mga ito ang pangalan Niya, may nagluluwalhati 

sa Kanya sa mga ito sa umaga at mga gabi 

ن تُۡرَفَع َويُۡذَكَر فِيَها ٱۡسُمُهۥ  
َ
ُ أ ذَِن ٱَّلله

َ
فِي ُبُيوٍت أ

ِ َوٱٓأۡلَصالِ   ٣٦ يَُسب ُِح لَُهۥ فِيَها بِٱلُۡغُدو 

37. na mga lalaking hindi nalilibang ng isang kalakalan ni 

isang pagtitinda palayo sa pag-aalaala kay Allāh, 

pagpapanatili ng pagdarasal, at pagbibigay ng zakāh, na 

nangangamba sa isang araw na magpapalipat-lipat doon ang 

mga puso at ang mga paningin 

ِ َوِإقَاِم   ها تُلِۡهيِهۡم تَِجََٰرة  َولَا َبۡيٌع َعن ذِۡكرِ ٱَّلله رَِجال  ل
ةِ َيخَافُوَن يَۡوٗما َتَتَقلهُب فِيهِ   َكوَٰ ةِ َوِإيَتآِء ٱلزه لَوَٰ ٱلصه

بَۡصَٰرُ 
َ
 ٣٧ ٱلُۡقلُوُب َوٱلۡأ

38. upang gumanti sa kanila si Allāh ng higit na maganda sa 

ginawa nila at magdagdag Siya sa kanila mula sa 

kabutihang-loob Niya. Si Allāh ay nagtutustos sa sinumang 

niloloob Niya nang walang pagtutuos. 

ِن   ۡحَسَن َما َعِملُواْ َويَزِيَدُهم م 
َ
ُ أ لَِيۡجزِيَُهُم ٱَّلله

 ُ  ٣٨  يَۡرُزُق َمن يََشآُء بَِغيِۡر ِحَسابٖ فَۡضلِهِۗۦُ َوٱَّلله

39. Ang mga tumangging sumampalataya, ang mga gawa 

nila ay gaya ng isang malikmata sa isang mababang 

kapatagan, na inaakala ng uhaw na isang tubig. Hanggang 

sa nang dumating siya roon, hindi siya nakatagpo roon ng 

anuman ngunit nakatagpo ito kay Allāh sa tabi niya saka 

maglulubus-lubos Ito sa kanya sa pagtutuos sa kanya. Si 

Allāh ay mabilis ang pagtutuos. 

ۡعَمَٰلُُهۡم َكَسَرابِۭ بِقِيَعةٖ َيحَۡسُبُه  
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َوٱل

ۡمـ َاُن َمآًء َحتهيَٰٓ إَِذا جَ  ا َووََجَد  ٱلظه آَءهُۥ لَۡم َيِجۡدهُ َشۡيـ ٗ
ُ َسِريُع ٱلۡحَِسابِ  ۗۥُ َوٱَّلله َُٰه ِحَسابَُه َ ِعنَدهُۥ فََوفهى  ٣٩ ٱَّلله

40. O gaya ng mga kadiliman sa isang dagat na pagkalalim-

lalim na binabalot ng mga alon, na mula sa ibabaw ng mga 

ito ay may mga alon, na mula sa ibabaw ng mga ito ay may 

mga ulap. Mga kadilimang ang ilan sa mga ito ay nasa 

ibabaw ng iba. Kapag naglabas siya ng kamay niya ay hindi 

halos siya makakita nito. Ang sinumang hindi gumawa si 

Allāh para sa kanya ng isang liwanag ay walang ukol sa 

kanya na anumang liwanag. 

ِن فَۡوقِهِۦ   َُٰه َمۡوج  م  ى ٖ َيۡغَشى ۡو َكُظلَُمَٰٖت فِي َبحۡرٖ لُّج ِ
َ
أ

ْۚ ُظلَُمَُٰتُۢ َبۡعُضَها فَۡوَق َبۡعٍض   ِن فَۡوقِهِۦ َسَحاب  َمۡوج  م 
  ُ هۡم َيجَۡعِل ٱَّلله ُۗ َوَمن ل ََٰها ۡخَرَج يََدهُۥ لَۡم يََكۡد يََرى

َ
إَِذآ أ

 ٤٠ ۥ ِمن نُّورٍ لَُهۥ نُوٗرا َفَما لَهُ 
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41. Hindi ka ba nakakita na kay Allāh nagluluwalhati ang 

sinumang nasa mga langit at lupa at ang mga ibon habang 

mga nagbubuka [ng mga pakpak]? Bawat [isa] ay nakaalam 

nga Siya sa pagdarasal nito at pagluluwalhati nito. Si Allāh ay 

Maalam sa anumang ginagawa nila. 

ۡرِض  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َ يَُسب ُِح لَُهۥ َمن فِي ٱلسه نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ۗۥُ   َٰٖتِۖ ُكل   قَۡد َعلَِم َصلَاتَُهۥ َوتَۡسبِيَحُه فه يُۡر َصَٰٓ َوٱلطه
ُۢ بَِما َيۡفَعلُونَ  ُ َعلِيُم  ٤١ َوٱَّلله

42. Sa kay Allāh ang paghahari sa mga langit at lupa, at 

tungo kay Allāh ang kahahantungan. 
ِ ٱلَۡمِصيرُ  ۡرِضِۖ َوِإلَي ٱَّلله

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُملُۡك ٱلسه  ٤٢ َوَّلِله

43. Hindi ka ba nakakita na si Allāh ay nagpapausad ng mga 

ulap, pagkatapos nagbubuklod Siya sa mga ito? Pagkatapos 

gumagawa Siya sa mga ito bilang bunton saka nakikita mo 

ang ulan habang lumalabas mula sa loob nito. Nagbababa 

Siya mula sa langit ng mga bundok [ng mga ulap] na nasa 

mga ito ay may yelong ulan, saka nagpapatama Siya nito sa 

sinumang niloloob Niya at naglilihis Siya nito palayo sa 

sinumang niloloob Niya. Halos ang kislap ng kidlat nito ay 

nag-aalis ng mga paningin. 

َ يُۡزِجى َسَحاٗبا ُثمه يَُؤل ُِف بَيَۡنُهۥ ُثمه   نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ُِل  َيجَۡعلُُهۥ رَُكاٗما َفتََرى ٱلَۡوۡدَق َيخُۡرُج ِمۡن ِخَلَٰلِهِۦ َويُنَ  ز 
َمآِء ِمن ِجَباٖل فِيَها ِمنُۢ بََرٖد َفُيِصيُب بِهِۦ   ِمَن ٱلسه

ۖۡ يَكَاُد َسَنا بَۡرقِهِۦ  ن يََشآُء َمن يََشآُء َويَۡصِرفُُهۥ َعن مه
بَۡصَٰرِ 

َ
 ٤٣ يَۡذَهُب بِٱلۡأ

44. Nagpapasalitan si Allāh sa gabi at maghapon. Tunay na 

sa gayon ay talagang may maisasaalang-alang para sa mga 

may paningin. 

ْولِي  
ُ
َٰلَِك لَعِبَۡرٗة ل ِأ ْۚ إِنه فِي َذ َهاَر هۡيَل َوٱلنه ُ ٱل ُيَقل ُِب ٱَّلله

بَۡصَٰرِ 
َ
 ٤٤ ٱلۡأ

45. Si Allāh ay lumikha sa bawat gumagalaw na nilalang 

mula sa tubig, saka mayroon sa kanila na naglalakad sa 

tiyan, mayroon sa kanila na naglalakad sa dalawang paa, at 

mayroon sa kanila na naglalakad sa apat. Lumilikha si Allāh 

ng anumang niloloob Niya. Tunay na si Allāh sa bawat bagay 

ay May-kakayahan. 

ن َيۡمِش  آٖءِۖ فَِمۡنُهم مه ِن مه ُ َخلََق ُكله َدآبهةٖ م  ي عَلَىَٰ  َوٱَّلله
ن  ن َيۡمِشي عَلَىَٰ رِۡجلَيِۡن َوِمۡنُهم مه َبۡطنِهِۦ َوِمۡنُهم مه

  ِ
َ عَلَىَٰ ُكل  ْۚ إِنه ٱَّلله ُ َما يََشآُء ۡربَٖعِۚ َيخۡلُُق ٱَّلله

َ
َيۡمِشي عَلَىَٰٓ أ

 ٤٥ َشۡيٖء قَِدير  

46. Talaga ngang nagpababa Kami ng mga tandang 

malinaw. Si Allāh ay nagpapatnubay sa sinumang niloloob 

Niya tungo sa isang landasing tuwid. 

ُ َيۡهِدي َمن يََشآُء إِلَيَٰ   َبي َِنَٰٖتِۚ َوٱَّلله نَزلَۡنآ َءاَيَٰٖت مُّ
َ
لهَقۡد أ

ۡسَتقِيمٖ   ٤٦ ِصَرَٰٖط مُّ

47. Nagsasabi sila: "Sumampalataya kami kay Allāh at sa 

Sugo at tumalima Kami." Pagkatapos may tumatalikod na 

isang pangkat kabilang sa kanila nang matapos niyon. Ang 

mga iyon ay hindi ang mga mananampalataya. 

هيَٰ   َطۡعَنا ُثمه َيَتَول
َ
ِ َوبِٱلرهُسوِل َوأ َويَُقولُوَن َءاَمنها بِٱَّلله

 
ُ
َٰلَِكْۚ َوَمآ أ ِنُۢ َبۡعِد َذ ِۡنُهم م   ٤٧ ْوَلَٰٓئَِك بِٱلُۡمۡؤِمنِينَ فَرِيق  م 

48. Kapag inanyayahan sila tungo kay Allāh at sa Sugo Niya 

upang humatol ito sa pagitan nila, biglang may isang pangkat 

kabilang sa kanila na mga tagaayaw. 

ِ َورَُسولِهِۦ لَِيۡحُكَم بَيَۡنُهۡم إِ  َذا  َوِإَذا ُدُعٓواْ إِلَي ٱَّلله
ۡعرُِضونَ  ِۡنُهم مُّ  ٤٨ فَرِيق  م 

49. Kung ukol sa kanila ang katotohanan, pupunta sila sa 

kanya habang mga nagpapahinuhod. 
تُٓواْ إِلَۡيهِ ُمۡذِعنِينَ 

ۡ
هُهُم ٱلۡحَقُّ يَأ  ٤٩ َوِإن يَُكن ل
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50. Sa mga puso nila ba ay may karamdaman, o nag-

alinlangan sila, o nangangamba sila na kumiling si Allāh 

laban sa kanila at ang Sugo Niya? Bagkus ang mga iyon ay 

ang mga tagalabag sa katarungan. 

ن َيحِيَف  
َ
ۡم َيخَافُوَن أ

َ
ِم ٱۡرتَابُٓواْ أ

َ
رٌَض أ فِي قُلُوبِِهم مه

َ
أ

ْوَلَٰٓئَِك هُ 
ُ
ۚۥْ بَۡل أ ُ َعلَۡيِهۡم َورَُسولُُه َٰلُِمونَ ٱَّلله  ٥٠ ُم ٱلظه

51. Tanging ang sasabihin ng mga mananampalataya kapag 

inanyayahan sila tungo kay Allāh at sa Sugo Niya upang 

humatol sa pagitan nila ay na magsabi sila: "Nakarinig kami 

at tumalima kami." Ang mga iyon ay ang mga 

magtatagumpay. 

ِ َورَُسولِهِۦ  إِنهمَ  ا َكاَن قَۡوَل ٱلُۡمۡؤِمنِيَن إَِذا ُدُعٓواْ إِلَي ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
َطۡعَناْۚ َوأ

َ
ن َيُقولُواْ َسِمۡعَنا َوأ

َ
لَِيۡحُكَم بَيَۡنُهۡم أ

 ٥١ ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

52. Ang sinumang tumatalima kay Allāh at sa Sugo Niya, 

natatakot kay Allāh, at nangingilag magkasala sa Kanya, ang 

mga iyon ay ang mga magtatamo. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
َ َويَتهۡقهِ فَأ َ َورَُسولَُهۥ َويَۡخَش ٱَّلله َوَمن يُِطِع ٱَّلله

 ٥٢ ُهُم ٱلَۡفآئُِزونَ 

53. Sumumpa sila kay Allāh nang taimtim sa mga 

panunumpa nila na talagang kung nag-utos ka sa kanila ay 

talagang lilisan nga sila [para makibaka]. Sabihin mo: 

"Huwag kayong sumumpa. Isang pagtalimang kilala [na 

huwad ang nasa inyo]." Tunay na si Allāh ay Mapagbatid sa 

anumang ginagawa ninyo. 

يَۡمَٰنِهِ 
َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
ۖۡ  ۞َوأ َمۡرَتُهۡم لََيۡخرُُجنه

َ
ۡم لَئِۡن أ

ُۢ بَِما   َ َخبِيُر ْۚ إِنه ٱَّلله ۡعُروفٌَة ْۖۡ َطاَعة  مه ها ُتۡقِسُموا قُل ل
 ٥٣ َتۡعَملُونَ 

54. Sabihin mo: "Tumalima kayo kay Allāh at tumalima kayo 

sa Sugo; ngunit kung tatalikod kayo, tanging kailangan sa 

kanya ang ipinapasan sa kanya at kailangan sa inyo ang 

ipinapasan sa inyo. Kung tatalima kayo sa kanya ay 

mapapatnubayan kayo. Walang kailangan sa Sugo kundi ang 

pagpapaabot na malinaw." 

هۡواْ فَإِنهَما   ۖۡ فَإِن تََول ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
قُۡل أ

ا ُحم ِلُۡتۡمۖۡ َوِإن تُِطيُعوهُ  َعلَ  ۡيهِ َما ُحم َِل وََعلَۡيُكم مه
ها ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ  ْْۚ َوَما عَلَى ٱلرهُسوِل إِل  ٥٤ َتۡهَتُدوا

55. Nangako si Allāh sa mga sumampalataya kabilang sa 

inyo at gumawa ng mga matuwid na talagang magtatalaga 

nga Siya sa kanila bilang kahalili sa lupain gaya ng pagtalaga 

Niya sa mga kabilang sa bago pa nila bilang kahalili, talagang 

magbibigay-kapangyarihan nga Siya para sa kanila sa 

Relihiyon nila na kinalugdan Niya para sa kanila, at talagang 

magpapalit nga Siya sa kanila, noong matapos ng pangamba 

nila, ng isang katiwasayan. Sumasamba sila sa akin habang 

hindi sila nagtatambal sa Akin ng anuman. Ang sinumang 

tumangging sumampalataya matapos niyon, ang mga iyon ay 

ang mga suwail. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم  ُ ٱل َٰلَِحَِٰت  وََعَد ٱَّلله وََعِملُواْ ٱلصه
هِذيَن ِمن   ۡرِض َكَما ٱۡسَتۡخلََف ٱل

َ
لَيَۡسَتۡخلَِفنهُهۡم فِي ٱلۡأ

هِذي ٱۡرتََضيَٰ لَُهۡم   ِنَنه لَُهۡم دِيَنُهُم ٱل َقۡبلِِهۡم َولَُيَمك 
ۡمٗناْۚ َيۡعُبُدونَنِي لَا  

َ
ِنُۢ َبۡعِد َخۡوفِِهۡم أ ُهم م  لَنه ِ َولَُيَبد 

ْوَلَٰٓئَِك  يُۡشِرُكوَن بِي َشيۡ 
ُ
َٰلَِك فَأ اْۚ َوَمن َكَفَر َبۡعَد َذ ـ ٗ

 ٥٥ ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 

56. Magpanatili kayo ng pagdarasal, magbigay kayo ng 

zakāh, at tumalima kayo sa Sugo, nang sa gayon kayo ay 

kaaawaan. 

ِطيُعواْ ٱلره 
َ
ةَ َوأ َكوَٰ َة َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه

َ
ُسوَل  َوأ

 ٥٦ لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ 
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57. Huwag kang mag-akala sa mga tumangging 

sumampalataya na mga mapagpapawalang-kakayahan sa 

lupa. Ang kanlungan nila ay ang Apoy. Talagang kay saklap 

ang kahahantungan. 

هِذيَن َكَفُرواْ ُمۡعِجزِيَن فِي  ۡرِضِۚ  لَا َتحَۡسبَنه ٱل
َ
ٱلۡأ

ۖۡ َولَبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ  اُر َُٰهُم ٱلنه َوى
ۡ
 ٥٧ َوَمأ

58. O mga sumampalataya, magpaalam sa inyo ang mga 

[aliping] minay-ari ng mga kanang kamay ninyo at ang mga 

hindi umabot sa kahustuhang gulang kabilang sa inyo sa 

tatlong sandali: bago ng dasal sa madaling-araw, kapag nag-

aalis kayo ng mga kasuutan ninyo [sa pamamahinga] sa 

tanghali at matapos ng dasal sa gabi. Tatlong [sandali ng] 

kahubaran para sa inyo [ito]; wala sa inyo at wala sa kanilang 

masisisi bukod sa mga ito. [Sila ay] mga lumilibot sa inyo: 

ang ilan sa inyo sa iba pa. Gayon naglilinaw si Allāh para sa 

inyo ng mga talata. Si Allāh ay Maalam, Marunong. 

هِذيَن َملََكۡت   هِذيَن َءاَمُنواْ لِيَۡسَتـ ِۡذنُكُم ٱل َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

هِذيَن لَۡم َيۡبلُُغواْ  يَۡمَُٰنُكۡم َوٱل
َ
ٱلۡحُلَُم ِمنُكۡم ثََلََٰث  أ

ةِ ٱلَۡفۡجرِ وَِحيَن تََضُعوَن   ِن َقۡبِل َصلَوَٰ َٰٖتِۚ م  َمره
ِۚ ثََلَُٰث   ةِ ٱلۡعَِشآِء ِهيَرةِ َوِمنُۢ َبۡعِد َصلَوَٰ َِن ٱلظه ثَِيابَُكم م 

َعۡوَرَٰٖت لهُكۡمْۚ لَيَۡس َعلَۡيُكۡم َولَا َعلَۡيِهۡم ُجَناُحُۢ  
َٰفُوَن َعلَۡيُكم  ْۚ َطوه َبۡعُضُكۡم عَلَىَٰ َبۡعٖضِۚ   َبۡعَدُهنه

ُ َعلِيٌم   ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰتِۗ َوٱَّلله َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله
 ٥٨ َحِكيم  

59. Kapag umabot ang mga bata kabilang sa inyo sa 

kahustuhang gulang ay magpaalam sila gaya ng pagpaalam 

ng mga kabilang sa bago nila. Gayon naglilinaw si Allāh para 

sa inyo ng mga talata Niya. Si Allāh ay Maalam, Marunong. 

ۡطَفَُٰل ِمنُكُم ٱلۡحُلَُم فَلۡيَۡسَتـ ِۡذنُواْ َكَما  
َ
َوِإَذا بَلََغ ٱلۡأ

ُ لَُكۡم   هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله ٱۡسَتـ َۡذَن ٱل
ُ َعلِيٌم َحِكيم    ٥٩ َءاَيَٰتِهِۗۦُ َوٱَّلله

60. Ang mga matanda kabilang sa mga babaing hindi nag-

aasam ng pag-aasawa ay wala sa kanilang maisisisi na mag-

alis sila ng mga [panlabas na] kasuutan nila habang hindi 

mga nagtatanghal ng gayak, gayong ang magpakahinhin sila 

ay higit na mabuti para sa kanila. Si Allāh ay Madinigin, 

Maalam. 

َٰتِي لَا يَرُۡجوَن نِكَاٗحا فَلَيَۡس   َِٰعُد ِمَن ٱلن َِسآِء ٱله َوٱلَۡقَو
َِجَٰتِۭ   ن يََضۡعَن ثَِياَبُهنه َغيَۡر ُمَتبَر 

َ
َعلَۡيِهنه ُجَناٌح أ

ُ َسِميٌع َعلِي ُۗ َوٱَّلله هُهنه ن يَۡسَتۡعفِۡفَن َخيۡر  ل
َ
 ٦٠ م  بِزِيَنةِٖۖ َوأ
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61. Hindi sa bulag isang maisisisi, hindi sa pilay isang 

maisisisi, hindi sa may-sakit maisisisi, at hindi sa mga sarili 

ninyo na kumain kayo mula sa mga bahay ninyo, o mga 

bahay ng mga ama ninyo, o mga bahay ng mga ina ninyo, o 

mga bahay ng mga lalaking kapatid ninyo, o mga bahay ng 

babaing kapatid ninyo, o mga bahay ng mga tiyuhin sa ama 

ninyo, o mga bahay ng mga tiyahin sa ama ninyo, o mga 

bahay ng mga tiyuhin sa ina ninyo, o mga bahay ng mga 

tiyahin sa ina ninyo, o anumang nagtaglay kayo ng mga susi 

nito, o [bahay] ng kaibigan ninyo. Wala sa inyong maisisisi na 

kumain kayo sa kalahatan o nang hiwa-hiwalay. Kapag 

pumasok kayo sa mga bahay ay bumati kayo sa mga sarili ng 

isa’t isa sa inyo ng isang pagbating mula sa ganang kay 

Allāh, na pinagpalang kaaya-aya. Gayon naglilinaw si Allāh 

para sa inyo ng mga talata nang sa gayon kayo ay makapag-

uunawa. 

ۡعَرِج َحَرج  َولَا  
َ
ۡعَميَٰ َحَرج  َولَا عَلَى ٱلۡأ

َ
لهيَۡس عَلَى ٱلۡأ

ُكلُواْ  
ۡ
ن تَأ

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
عَلَى ٱلَۡمرِيِض َحَرج  َولَا عَلَىَٰٓ أ

 
َ
َهَٰتُِكۡم  ِمنُۢ ُبُيوتُِكۡم أ مه

ُ
ۡو ُبُيوِت أ

َ
ۡو ُبُيوِت َءابَآئُِكۡم أ

ۡو ُبُيوِت  
َ
َٰتُِكۡم أ َخَو

َ
ۡو ُبُيوِت أ

َ
َٰنُِكۡم أ ۡو ُبُيوِت إِۡخَو

َ
أ

َٰلُِكۡم   ۡخَو
َ
ۡو ُبُيوِت أ

َ
َٰتُِكۡم أ ۡو ُبُيوِت َعمه

َ
ۡعَمَِٰمُكۡم أ

َ
أ

ۡو  
َ
ۥٓ أ َفاِتحَُه ۡو َما َملَۡكُتم مه

َ
ۡو ُبُيوِت َخََٰلَٰتُِكۡم أ

َ
أ

ُكلُواْ َجمِيًعا  َصدِ 
ۡ
ن تَأ

َ
يقُِكۡمْۚ لَيَۡس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

نُفِسُكۡم  
َ
ۡشَتاٗتاْۚ فَإَِذا َدَخلُۡتم ُبُيوٗتا فََسل ُِمواْ عَلَىَٰٓ أ

َ
ۡو أ

َ
أ

  ُ ْۚ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله ِ ُمَبََٰرَكٗة َطي َِبٗة ِۡن ِعنِد ٱَّلله َتحِيهٗة م 
 ٦١ ونَ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُكۡم َتۡعقِلُ 

62. Tanging ang mga mananampalataya ay ang mga 

sumampalataya kay Allāh at sa Sugo Niya. Kapag sila ay 

kasama sa kanya sa isang usaping nagbubuklod, hindi sila 

umaalis hanggang sa magpaalam sila sa kanya. Tunay ang 

mga nagpapaalam sa iyo, ang mga iyon ay ang mga 

sumasampalataya kay Allāh at sa Sugo Niya. Kaya kapag 

nagpaalam sila sa iyo dahil sa ilan sa nauukol sa kanila, 

magpahintulot ka sa sinumang niloob mo kabilang sa kanila 

at humingi ka ng tawad para sa kanila kay Allāh. Tunay na si 

Allāh ay Mapagpatawad, Maawain. 

ِ َورَُسولِهِۦ َوِإَذا   هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله إِنهَما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱل
هۡم يَۡذَهُبواْ َحتهيَٰ يَۡسَتـ ِۡذنُوُهْۚ   ۡمرٖ َجاِمٖع ل

َ
َكانُواْ َمَعُهۥ عَلَىَٰٓ أ

 ِ هِذيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
هِذيَن يَۡسَتـ ِۡذنُونََك أ   إِنه ٱل

َذن ل َِمن  
ۡ
نِِهۡم فَأ

ۡ
َورَُسولِهۚۦِْ فَإَِذا ٱۡسَتـ َۡذنُوَك لَِبۡعِض َشأ

َ َغُفور    ْۚ إِنه ٱَّلله َ ِشۡئَت ِمۡنُهۡم َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهُم ٱَّلله
 ٦٢ رهِحيم  

63. Huwag kayong gumawa sa pagtawag sa Sugo sa gitna 

ninyo gaya ng pagtawag ng ilan sa inyo sa iba. Nalalaman 

nga ni Allāh ang mga tumatalilis kabilang sa inyo nang 

patago. Kaya mag-ingat ang mga sumasalungat sa utos niya 

na baka may tumama sa kanila na isang pagsubok o may 

tumama sa kanila na isang pagdurusang masakit. 

ها َتجَۡعلُواْ ُدعَآَء ٱلره  ُسوِل بَيَۡنُكۡم َكُدعَآِء َبۡعِضُكم  ل
هِذيَن يَتََسلهلُوَن ِمنُكۡم لَِواٗذاْۚ   ُ ٱل َبۡعٗضاْۚ قَۡد َيۡعلَُم ٱَّلله

ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة  
َ
ۦٓ أ ِ ۡمرِه

َ
هِذيَن ُيخَالُِفوَن َعۡن أ فَلَۡيۡحَذرِ ٱل

لِيمٌ 
َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

َ
 ٦٣ أ

64. Pansinin, tunay na sa kay Allāh ang anumang nasa mga 

langit at lupa. Nakaaalam nga Siya sa anumang kayo ay 

naroon at sa araw na pababalikin sila tungo sa Kanya kaya 

magbabalita Siya sa kanila hinggil sa anumang ginawa nila. 

Si Allāh sa bawat bagay ay Maalam. 

 ِ لَٓا إِنه َّلِله
َ
نُتۡم  أ

َ
ۡرِضِۖ قَۡد َيۡعلَُم َمآ أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  َما فِي ٱلسه

  ُ ُْۗ َوٱَّلله َعلَۡيهِ َويَۡوَم يُرَۡجُعوَن إِلَۡيهِ َفُينَب ِئُُهم بَِما َعِملُوا
 ُۢ ِ َشۡيٍء َعلِيُم

 ٦٤ بِكُل 
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Al-Furqan  الفرقان 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Napakamapagpala ang nagbaba ng pamantayan sa 

Lingkod Niya upang ito para sa mga nilalang ay maging isang 

mapagbabala, 

َل ٱلُۡفۡرَقاَن عَلَىَٰ َعۡبِدهِۦ لَِيُكوَن   هِذي نَزه َتَباَرَك ٱل
 ١ نَِذيًرا لِلَۡعَٰلَِميَن 

2. na sa Kanya ang paghahari sa mga langit at lupa. Hindi 

Siya gumawa ng anak, hindi Siya nagkaroon ng katambal sa 

paghahari, at lumikha Siya sa bawat bagay saka nagtakda 

Siya rito ayon isang pagtatakda. 

 ۡ َِٰت َوٱل َمََٰو هِذي لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه ۡرِض َولَۡم َيتهِخۡذ َولَٗدا  ٱل
َ
أ

هُهۥ َشِريك  فِي ٱلُۡملِۡك وََخلََق ُكله َشۡيٖء   َولَۡم يَُكن ل
َرُهۥ َتۡقِديٗرا  ٢ َفَقده

3. Gumawa sila sa bukod pa sa Kanya ng mga diyos na hindi 

lumilikha ng anuman samantalang sila ay nililikha. Hindi sila 

nakapagdudulot para sa mga sarili nila ng isang pinsala ni 

isang pakinabang at hindi sila nakapagdudulot ng isang 

kamatayan ni isang buhay ni isang pagpapabuhay. 

ا وَُهۡم   ها َيخۡلُُقوَن َشۡيـ ٗ ۦٓ َءالَِهٗة ل خَُذواْ ِمن ُدونِهِ َوٱته
ا َولَا َنۡفٗعا َولَا  ُيخۡلَُقوَن َولَا َيۡملِ  نُفِسِهۡم َضر ٗ

َ
ُكوَن لِأ

ٗة َولَا نُُشوٗرا  ٣ َيۡملُِكوَن َمۡوٗتا َولَا َحَيوَٰ

4. Nagsabi ang mga tumangging sumampalataya: "Walang 

iba ito kundi isang kabulaanang ginawa-gawa niya, at may 

tumulong sa kanya rito na mga ibang tao," ngunit naghatid 

nga sila ng isang kawalang-katarungan at isang 

kasinungalingan. 

عَانَُهۥ  
َ
َُٰه َوأ هٓا إِفٌۡك ٱۡفتََرى هِذيَن َكَفُرٓواْ إِۡن َهََٰذآ إِل َوَقاَل ٱل

 ٤ َعلَۡيهِ قَۡوٌم َءاَخُروَنۖۡ َفَقۡد َجآُءو ُظلۡٗما َوُزوٗرا

5. Nagsabi sila: "Mga alamat ng mga sinauna [ito], na itinala 

niya saka ang mga ito ay idinidikta sa kanya sa umaga at 

hapon." 

لِيَن ٱۡكَتتَبََها فَِهَى ُتۡملَىَٰ َعلَۡيهِ   وه
َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
َوَقالُٓواْ أ

ِصيلٗا
َ
 ٥ بُۡكَرٗة َوأ

6. Sabihin mo: "Nagpababa nito ang nakaaalam ng lihim sa 

mga langit at lupa. Tunay na Siya ay laging Mapagpatawad, 

Maawain." 

ۡرِضِۚ إِنهُهۥ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ره فِي ٱلسه ِ هِذي َيۡعلَُم ٱلس  نَزلَُه ٱل

َ
قُۡل أ

 ٦ َكاَن َغُفوٗرا رهِحيٗما 

7. Nagsabi sila: "Ano ang mayroon sa Sugong ito na 

kumakain ng pagkain at naglalakad sa mga palengke? Bakit 

kasi walang pinababa sa kanya na isang anghel para ito 

kasama sa kanya ay maging isang mapagbabala? 

َعاَم َويَۡمِشي فِي   ُكُل ٱلطه
ۡ
َوَقالُواْ َماِل َهََٰذا ٱلرهُسوِل يَأ

نزَِل إِلَۡيهِ َملَك  َفَيُكوَن َمَعُهۥ نَ 
ُ
ۡسَواِق لَۡولَٓا أ

َ
 ٧ ِذيًرا ٱلۡأ

8. O [bakit kasi walang] ipinupukol sa kanya na isang 

kayamanan, o [bakit kasi hindi] siya nagkakaroon ng isang 

hardin na kakain siya mula roon?" Nagsabi ang mga 

tagalabag sa katarungan: "Hindi kayo sumusunod kundi sa 

isang lalaking nagaway." 

ُكُل ِمۡنَهاْۚ 
ۡ
ۡو تَُكوُن لَُهۥ َجنهة  يَأ

َ
ۡو يُلَۡقىَٰٓ إِلَۡيهِ َكنٌز أ

َ
أ

ۡسُحوًرا  ها رَُجلٗا مه َٰلُِموَن إِن تَتهبُِعوَن إِل  ٨ َوَقاَل ٱلظه
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9. Tumingin ka kung papaanong naglahad sila para sa iyo ng 

mga paghahalintulad kaya naligaw sila saka hindi sila 

nakakakaya [na magkaroon] ng isang landas. 

ۡمَثََٰل فََضلُّواْ فَلَا  
َ
ٱنُظۡر َكۡيَف َضَربُواْ لََك ٱلۡأ

 ٩ يَۡسَتِطيُعوَن َسبِيلٗا

10. Napakamapagpala Siya na kung niloob Niya ay gumawa 

Siya para sa iyo ng higit na mabuti kaysa roon: mga hardin 

na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog, at 

gagawa Siya para sa iyo ng mga palasyo. 

َٰلَِك   ِن َذ هِذٓي إِن َشآَء َجَعَل لََك َخيٗۡرا م  َتَباَرَك ٱل
هَك   نَۡهَُٰر َويَۡجَعل ل

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ َجنه
 ١٠ قُُصوَرُۢا

11. Bagkus nagpasinungaling sila sa Huling Sandali. Naglaan 

Kami para sa sinumang nagpasinungaling sa Huling Sandali 

ng Liyab. 

اَعةِ   َب بِٱلسه ۡعَتۡدنَا لَِمن َكذه
َ
اَعةِِۖ َوأ بُواْ بِٱلسه بَۡل َكذه

 ١١ َسعِيًرا 

12. Kapag nakakita ito sa kanila mula sa isang pook na 

malayo ay makaririnig sila para rito ng isang pagngingitngit at 

isang pagsinghal. 

كَانِۭ بَعِيٖد َسِمُعواْ لََها َتَغيُّٗظا  ِن مه ۡتُهم م 
َ
إَِذا َرأ

 ١٢ َوَزفِيٗرا

13. Kapag ipinukol sila mula roon sa isang lugar na masikip 

habang mga pinaggagapos ay mananawagan sila roon ng 

pagkagupo. 

نِيَن َدَعۡواْ ُهَنالَِك   َقره لُۡقواْ ِمۡنَها َمكَاٗنا َضي ِٗقا مُّ
ُ
َوِإَذآ أ
 ١٣ ُثُبوٗرا

14. Huwag kayong manawagan ngayong Araw ng 

pagkagupong nag-iisa. Manawagan kayo ng pagkagupong 

marami. 

ها تَۡدُعواْ ٱلَۡيوَۡم ُثُبوٗرا َوَِٰحٗدا   ١٤ َوٱۡدُعواْ ُثُبوٗرا َكثِيٗرا ل

15. Sabihin mo: "Iyon ba ay higit na mabuti o ang hardin ng 

kawalang-hanggan na ipinangako sa mga tagapangilag 

magkasala?" Ito para sa kanila ay magiging isang gantimpala 

at isang kahahantungan. 

َٰلَِك َخيٌۡر  َذ
َ
ۡم َجنهُة ٱلۡخُلِۡد ٱلهتِي وُِعَد ٱلُۡمتهُقوَنْۚ  قُۡل أ

َ
أ

 ١٥ َكانَۡت لَُهۡم َجَزاٗٓء َوَمِصيٗرا

16. Ukol sa kanila roon ang anumang niloloob nila habang 

mga mamamalagi. Laging iyon sa Panginoon mo ay isang 

pangakong hinihiling. 

هُهۡم فِيَها َما يََشآُءوَن َخَٰ  لِِديَنْۚ َكاَن عَلَىَٰ َرب َِك وَۡعٗدا  ل
ۡسـ ُولٗا  ١٦ مه

17. [Banggitin mo] ang araw na kakalap si Allāh sa kanila at 

sa anumang sinasamba nila bukod pa sa Kanya saka 

magsasabi Siya: "Kayo ba ay nagligaw sa mga lingkod Kong 

ito o sila ay naligaw sa landas?" 

ِ َفَيُقوُل   َويَۡوَم َيحُۡشُرُهۡم َوَما َيۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
ۡم ُهۡم َضلُّواْ  

َ
ُؤلَآِء أ ۡضلَلُۡتۡم ِعَبادِي َهَٰٓ

َ
نُتۡم أ

َ
َءأ

بِيَل   ١٧ ٱلسه
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18. Nagsabi sila: "Kaluwalhatian sa Iyo! Hindi naging 

nararapat para sa amin na gumawa Kami bukod pa sa Iyo ng 

anumang mga katangkilik, subalit nagpatamasa Ka sa kanila 

at sa mga magulang nila hanggang sa nakalimot sila sa 

paalaala. Sila noon ay mga taong napariwara." 

ن نهتهِخَذ ِمن  
َ
قَالُواْ ُسۡبَحََٰنَك َما َكاَن يَۢنَبِغى لََنآ أ

ۡولَِيآَء وَ 
َ
تهۡعَتُهۡم َوَءابَآَءُهۡم َحتهيَٰ  ُدونَِك ِمۡن أ َلَِٰكن مه

ِۡكَر وََكانُواْ قَۡوَمُۢا بُوٗرا  ١٨ نَُسواْ ٱلذ 

19. Magpapasinungaling nga sila sa inyo sa sinasabi ninyo at 

hindi kayo makakakaya ng pagbaling ni ng pag-aadya. Ang 

sinumang lalabag sa katarungan kabilang sa inyo ay 

magpapatikim Kami sa kanya ng isang pagdurusang malaki. 

بُوُكم بَِما َتُقولُوَن َفَما تَۡسَتِطيُعوَن َصۡرٗفا َولَا   َفَقۡد َكذه
ِنُكۡم نُِذقُۡه َعَذاٗبا َكبِيٗرا  ١٩ نَۡصٗراْۚ َوَمن َيۡظلِم م 

20. Magpapasinungaling nga sila sa inyo sa sinasabi ninyo 

saka hindi kayo makakakaya ng isang paglilihis ni isang pag-

aadya. Ang sinumang lalabag sa katarungan kabilang sa inyo 

ay magpapatikim Kami sa kanya ng isang pagdurusang 

malaki. 

هٓا إِنههُ  ۡرَسلَۡنا َقۡبلََك ِمَن ٱلُۡمۡرَسلِيَن إِل
َ
ُكلُوَن  َوَمآ أ

ۡ
ۡم لََيأ

ۡسَواِقِۗ وََجَعلَۡنا َبۡعَضُكۡم  
َ
َعاَم َويَۡمُشوَن فِي ٱلۡأ ٱلطه

تَۡصبُِروَنُۗ وََكاَن َربَُّك بَِصيٗرا
َ
 ٢٠ لَِبۡعٖض فِۡتَنًة أ

21. Nagsabi ang mga hindi nag-aasam ng pakikipagkita sa 

Amin: "Bakit kasi hindi pinababa sa amin ang mga anghel o 

[hindi] kami nakakikita sa Panginoon namin." Talaga ngang 

nagmalaki sila sa mga sarili nila at nagpakapalalo sa isang 

pagpapakapalalong malaki. 

نزَِل َعلَۡيَنا 
ُ
هِذيَن لَا يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا لَۡولَٓا أ ۞َوَقاَل ٱل

ُۗ لَ  ۡو نََرىَٰ َربهَنا
َ
نُفِسِهۡم  ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة أ

َ
َقِد ٱۡسَتۡكبَُرواْ فِٓي أ

ا َكبِيٗرا  ٢١ وََعَتۡو ُعُتو ٗ

22. Sa Araw na makikita nila ang mga anghel, walang 

balitang nakagagalak sa araw na iyon para sa mga salarin at 

magsasabi [ang mga anghel]: "Isang hadlang na 

hinadlangan!" 

ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة لَا بُۡشَرىَٰ يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمۡجرِِميَن   يَۡوَم يََرۡونَ 
حُۡجوٗرا  ٢٢ َويَُقولُوَن ِحۡجٗرا مه

23. Tutuon Kami sa anumang ginawa nila na gawain saka 

gagawa Kami rito na alabok na isinabog. 
  َوَقِدۡمَنآ إِلَيَٰ َما َعِملُواْ ِمۡن َعَمٖل فََجَعلَۡنَُٰه َهَبآءٗ 

نُثوًرا   ٢٣ مه

24. Ang mga maninirahan sa Paraiso sa Araw na iyon ay higit 

na mabuti sa pagtitigilan at higit na maganda sa 

pahihingahan. 

ۡحَسُن  
َ
ا َوأ ۡسَتَقر ٗ ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِ يَۡوَمئٍِذ َخيۡر  مُّ

َ
أ

 ٢٤ َمقِيلٗا

25. [Banggitin mo] ang araw na magkakabiyak-biyak ang 

langit na may mga ulap at ibababa ang mga anghel sa 

[maramihang] pagbababa. 

َِل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة   َمآُء بِٱلَۡغَمَِٰم َونُز  ُق ٱلسه َويَۡوَم تََشقه
 ٢٥ تَنِزيلًا 

26. Ang paghahari, sa Araw na iyon, na totoo ay ukol sa 

Pinakamaawain. Iyon ay magiging isang Araw na mahirap 

laban sa mga tagatangging sumampalataya. 

َٰفِرِيَن   ِنَٰمۡحْۚ وَكَاَن يَۡوًما عَلَى ٱلَۡك ٱلُۡملُۡك يَۡوَمئٍِذ ٱلۡحَقُّ لِلره
 ٢٦ َعِسيٗرا
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27. [Banggitin mo] ang araw na kakagat ang tagalabag sa 

katarungan sa mga kamay niya, na nagsasabi: "O kung sana 

ako ay tumahak kasama sa Sugo sa landas. 

خَۡذُت   الُِم عَلَىَٰ يََديۡهِ َيُقوُل َيَٰلَۡيتَنِي ٱته َويَۡوَم َيَعضُّ ٱلظه
 ٢٧ َمَع ٱلرهُسوِل َسبِيلٗا

28. O kapighatian sa akin! Kung sana ako ay hindi gumawa 

kay Polano bilang matalik na kaibigan. 
خِۡذ فُلَانًا َخلِيلٗا ته

َ
 ٢٨ َيََٰوۡيلََتيَٰ لَۡيتَنِي لَۡم أ

29. Talaga ngang nagligaw siya sa akin palayo sa pag-alaala 

matapos noong dumating ito sa akin. Laging ang demonyo 

para sa tao ay mapagkanulo." 

َضلهنِي  
َ
ِۡكرِ َبۡعَد إِۡذ َجآَءنِيِۗ وََكاَن  لهَقۡد أ َعِن ٱلذ 

ۡيَطَُٰن لِلِۡإنَسَِٰن َخُذولٗا   ٢٩ ٱلشه

30. Nagsabi ang Sugo: "O Panginoon ko, tunay na ang mga 

kababayan ko ay gumawa sa Qur’ān na ito bilang 

isinasaisang-tabi." 

ِ إِنه قَۡومِي  خَُذواْ َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن  َوَقاَل ٱلرهُسوُل َيََٰرب  ٱته
 ٣٠ َمۡهُجوٗرا

31. Gayon Kami nagtalaga para sa bawat propeta ng isang 

kaaway kabilang sa mga salarin. Nakasapat ang Panginoon 

mo bilang Tagapagpatnubay at bilang Mapag-adya. 

ِ نَِبي ٍ 
َِن ٱلُۡمۡجرِِميَنُۗ َوَكَفىَٰ  َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنا لِكُل  ا م  َعُدو ٗ

 ٣١ بَِرب َِك َهادِٗيا َونَِصيٗرا 

32. Nagsabi ang mga tumangging sumampalataya: "Bakit 

kasi hindi ibinaba sa kanya ang Qur’ān nang nag-iisang 

kabuuan?" Gayon ay upang magpatatag Kami sa 

pamamagitan niyon sa puso mo. Bumigkas Kami nito nang 

[unti-unting] pagbigkas. 

َِل َعلَۡيهِ ٱلُۡقۡرَءاُن ُجمۡلَٗة   هِذيَن َكَفُرواْ لَۡولَا نُز  َوَقاَل ٱل
ْۚ َكَذَٰلَِك لُِنثَب َِت بِهِۦ فَُؤاَدَكۖۡ َوَرتهلَۡنَُٰه تَۡرتِيلٗا  ٣٢ َوَِٰحَدٗة

33. Hindi sila nagdadala sa iyo ng isang paghahalintulad 

malibang naghatid Kami sa iyo ng katotohanan at higit na 

maganda sa pagpapaliwanag. 

ۡحَسَن  
َ
ِ َوأ ها ِجۡئَنََٰك بِٱلۡحَق  تُونََك بَِمَثٍل إِل

ۡ
َولَا يَأ

 ٣٣ َتۡفِسيًرا 

34. Ang mga kakalapin [na nakasubsob] sa mga mukha nila 

patungo sa Impiyerno, ang mga iyon ay higit na masama sa 

lugar at higit na ligaw sa landas. 

ْوَلَٰٓئَِك َشر    
ُ
هِذيَن ُيحَۡشُروَن عَلَىَٰ وُُجوهِِهۡم إِلَيَٰ َجَهنهَم أ ٱل

َضلُّ َسبِيلٗا
َ
كَاٗنا َوأ  ٣٤ مه

35. Talaga ngang nagbigay Kami kay Moises ng kasulatan at 

gumawa Kami kasama sa kanya ng kapatid niyang si Aaron 

bilang katuwang. 

َخاهُ  
َ
ۥٓ أ َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب وََجَعلَۡنا َمَعُه

 ٣٥ َهَُٰروَن َوزِيٗرا

36. Kaya nagsabi Kami: "Pumunta kayong dalawa sa mga 

taong nagpasinungaling sa mga tanda Namin." Kaya winasak 

Namin sila nang [lubusang] pagwasak. 

ۡرَنَُٰهۡم   بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا فََدمه هِذيَن َكذه َفُقلَۡنا ٱۡذَهَبآ إِلَي ٱلَۡقوِۡم ٱل
 ٣٦ تَۡدِميٗرا 
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37. Ang mga tao ni Noe, noong nagpasinungaling sila sa mga 

sugo, ay nilunod Namin at ginawa Namin sila para sa mga 

tao bilang tanda. Naglaan Kami para sa mga tagalabag sa 

katarungan ng isang pagdurusang masakit. 

ۡغَرقَۡنَُٰهۡم وََجَعلَۡنَُٰهۡم 
َ
بُواْ ٱلرُُّسَل أ ا َكذه همه َوقَۡوَم نُوٖح ل

لِيٗما 
َ
َٰلِِميَن َعَذابًا أ ۡعَتۡدنَا لِلظه

َ
ۖۡ َوأ  ٣٧ لِلنهاِس َءايَٗة

38. [Nagpahamak Kami] sa `Ād, Thamūd, mga kasamahan 

ng balon, at sa maraming salinlahi sa pagitan niyon. 
َٰلَِك   ُۢا َبيَۡن َذ ۡصَحََٰب ٱلرهس ِ َوُقُرونَ

َ
وَعَاٗدا َوَثُموَداْ َوأ

 ٣٨ َكثِيٗرا

39. Sa bawat isa ay gumawa Kami ng mga paghahalintulad 

at sa bawat isa ay dumurog Kami nang isang [matinding] 

pagdurog. 

ا َتبهۡرنَا تَتۡبِيٗرا
ۖۡ وَُكل ٗ ۡمَثََٰل

َ
ا َضَرۡبَنا لَُه ٱلۡأ

 ٣٩ وَُكل ٗ

40. Talaga ngang pumunta sila sa pamayanan na pinaulanan 

ng ulan ng kasagwaan. Kaya hindi ba dati sila nakakikita 

niyon? Bagkus sila noon ay hindi nag-aasam ng pagkabuhay. 

فَلَۡم  
َ
ِۚ أ وِۡء ۡمِطَرۡت َمَطَر ٱلسه

ُ
تَۡواْ عَلَى ٱلَۡقۡريَةِ ٱلهتِٓي أ

َ
َولََقۡد أ

 ٤٠ يَُكونُواْ يََرۡوَنَهاْۚ بَۡل َكانُواْ لَا يَرُۡجوَن نُُشوٗرا

41. Kapag nakakita sila sa iyo ay wala silang ginagawa sa iyo 

kundi isang pangungutya, [na nagsasabi]: "Ito ba ang 

ipinadala ni Allāh bilang sugo? 

هِذي َبَعَث   َهََٰذا ٱل
َ
ها ُهُزًوا أ ۡوَك إِن َيتهِخُذونََك إِل

َ
َوِإَذا َرأ

ُ رَُسولًا   ٤١ ٱَّلله

42. Tunay na halos talaga sanang nagligaw siya sa atin 

palayo sa mga diyos natin kung hindi dahil nagtiis tayo sa 

mga ito." Malalaman nila kapag nakikita na nila ang 

pagdurusa kung sino ang higit na ligaw sa landas. 

ن َصبَۡرنَا َعلَۡيَهاْۚ 
َ
إِن َكاَد لَُيِضلَُّنا َعۡن َءالَِهتَِنا لَۡولَٓا أ

َضلُّ  وََسۡوَف َيۡعلَُموَن ِحيَن يََرۡوَن ٱلَۡعَذاَب َمۡن 
َ
أ

 ٤٢ َسبِيلًا

43. Nakakita ka ba sa sinumang gumawa bilang diyos niya sa 

pithaya niya? Kaya ikaw ba sa kanya ay magiging isang 

pinananaligan? 

نَت تَُكوُن َعلَۡيهِ  
َ
فَأ

َ
َُٰه أ ََٰهُهۥ َهَوى خََذ إَِل َرَءيَۡت َمِن ٱته

َ
أ

 ٤٣ َوكِيلًا

44. O nag-aakala ka na ang higit na marami sa kanila ay 

dumidinig o nakapag-uunawa? Walang iba sila kundi gaya ng 

mga hayupan, bagkus sila ay higit na ligaw sa landas. 

ۡو َيۡعقِلُوَنْۚ إِۡن ُهۡم  
َ
ۡكثَرَُهۡم يَۡسَمُعوَن أ

َ
نه أ

َ
ۡم َتحَۡسُب أ

َ
أ

َضلُّ 
َ
نَۡعَِٰم بَۡل ُهۡم أ

َ
ها َكٱلۡأ  ٤٤  َسبِيلًاإِل

45. Hindi ka ba nagsaalang-alang sa Panginoon mo kung 

papaano Siya bumanat ng anino? Kung sakaling niloob Niya 

ay talaga sanang ginawa Niya ito na nakatigil. Pagkatapos 

ginawa ang araw bilang gabay rito. 

لَۡم تََر إِلَيَٰ َرب َِك 
َ
له َولَۡو َشآَء لَجََعلَُهۥ  أ ِ َكۡيَف َمده ٱلظ 

ۡمَس َعلَۡيهِ َدلِيلٗا  ٤٥ َساكِٗنا ُثمه َجَعلَۡنا ٱلشه

46. Pagkatapos nagpaurong Kami nito tungo sa Amin nang 

isang madaling paghawak. 
 ٤٦ ُثمه َقَبۡضَنَُٰه إِلَۡيَنا َقۡبٗضا يَِسيٗرا
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47. Siya ang gumawa para sa inyo ng gabi bilang damit at ng 

pagtulog bilang pamamahinga, at gumawa ng maghapon 

bilang pagbubuhay. 

ۡوَم ُسَباٗتا   هۡيَل لَِباٗسا َوٱلنه هِذي َجَعَل لَُكُم ٱل وَُهَو ٱل
َهاَر نُُشوٗرا  ٤٧ وََجَعَل ٱلنه

48. Siya ay ang nagsugo ng mga hangin bilang balitang 

nakagagalak bago ng awa Niya. Nagpababa Kami mula sa 

langit ng tubig na naipandadalisay 

ََٰح بُۡشَرُۢا َبيَۡن يََدۡي َرۡحمَتِهۚۦِْ  َِي ۡرَسَل ٱلر 
َ
هِذٓي أ وَُهَو ٱل

َمآِء َماٗٓء َطُهوٗرا  نَزلَۡنا ِمَن ٱلسه
َ
 ٤٨ َوأ

49. upang magbigay-buhay Kami sa pamamagitan niyon sa 

isang bayang patay at magpainom Kami niyon sa kabilang sa 

nilikha Namin na maraming hayupan at tao. 

نَۡعَٰٗما  
َ
ا َخلَۡقَنآ أ ۡيٗتا َونُۡسقَِيُهۥ ِممه ل ُِنۡحـَِۧي بِهِۦ بَلَۡدٗة مه

نَاِسيه َكثِيٗرا
َ
 ٤٩ َوأ

50. Talaga ngang nagsarisari Kami nito sa gitna nila upang 

magsaalaala sila ngunit tumutol ang higit na marami sa mga 

tao [sa anuman] maliban sa kawalang-pasasalamat. 

ها   اِس إِل ۡكثَُر ٱلنه
َ
بَيَٰٓ أ

َ
ُرواْ فَأ كه فَۡنَُٰه بَيَۡنُهۡم لَِيذه َولََقۡد َصره

 ٥٠ ُكُفوٗرا

51. Kung sakaling niloob Namin ay talaga sanang nagpadala 

Kami sa bawat pamayanan ng isang mapagbabala. 
ِ قَۡريَةٖ نهِذيٗرا

 ٥١ َولَۡو ِشۡئَنا لََبَعۡثَنا فِي ُكل 

52. Kaya huwag kang tumalima sa mga tagatangging 

sumampalataya at makibaka ka sa kanila nang isang 

pakikibakang malaki. 

َٰفِرِيَن َوَجَِٰهۡدُهم بِهِۦ ِجَهاٗدا َكبِيٗرا  ٥٢ فَلَا تُِطِع ٱلَۡك

53. Siya ay ang nagpaugnay sa dalawang dagat: itong isa ay 

naiinom na matamis at itong isa pa ay maalat na mapait. 

Naglagay Siya sa pagitan ng dalawang ito ng isang halang at 

isang hadlang na hinadlangan. 

هِذي َمَرَج ٱلَۡبۡحَرۡيِن َهََٰذا َعۡذب  فَُرات  َوَهََٰذا   ۞وَُهَو ٱل
حُۡجوٗرا َجاج  وََجَعَل بَيَۡنُهَما بَۡرزَٗخا وَِحۡجٗرا مه

ُ
 ٥٣ ِملٌۡح أ

54. Siya ay ang lumikha mula sa tubig ng isang tao saka 

gumawa rito ng kamag-anakan sa angkan at kamag-anak sa 

pag-aasawa. Laging ang Panginoon mo ay May-kakayahan. 

هِذي َخلََق ِمَن ٱلَۡمآِء بََشٗرا فََجَعلَُهۥ نََسٗبا  وَُهَو ٱل
 ٥٤ وَِصۡهٗراُۗ وََكاَن َربَُّك قَِديٗرا

55. Sumasamba sila sa bukod pa kay Allāh, na hindi 

nakapagpapakinabang sa kanila at hindi nakapipinsala sa 

kanila. Laging ang tagatangging sumampalataya laban sa 

Panginoon niya ay tagapagtaguyod [ng demonyo]. 

ُهۡمُۗ   ِ َما لَا يَنَفُعُهۡم َولَا يَُضرُّ َويَۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
 ٥٥ ۦ َظِهيٗراوََكاَن ٱلۡكَافُِر عَلَىَٰ َرب ِهِ 

56. Hindi Kami nagsugo sa iyo kundi bilang tagapagbalita ng 

nakagagalak at bilang mapagbabala. 
ٗرا َونَِذيٗرا ِ ها ُمبَش  ۡرَسلَۡنََٰك إِل

َ
 ٥٦ َوَمآ أ

57. Sabihin mo: "Hindi ako humihingi sa inyo dahil doon ng 

anumang pabuya maliban sa sinumang lumuob na gumawa 

patungo sa Panginoon niya ng isang landas." 

ن  
َ
ها َمن َشآَء أ ۡجٍر إِل

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
قُۡل َمآ أ

 ٥٧ َيتهِخَذ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ َسبِيلٗا
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58. Manalig ka sa Buhay na hindi namamatay at 

magluwalhati ka kalakip ng papuri sa Kanya. Nakasapat Siya 

sa mga pagkakasala ng mga lingkod Niya bilang Mapagbatid. 

ِۚۦْ َوَكَفىَٰ   هِذي لَا َيُموُت وََسب ِۡح ِبحَۡمِده َوتَوَكهۡل عَلَى ٱلَۡحى ِ ٱل
 ٥٨ بِهِۦ بُِذنُوِب ِعَبادِهِۦ َخبِيًرا 

59. [Siya] ang lumikha ng mga langit at lupa at anumang 

nasa pagitan ng mga ito sa anim na araw, pagkatapos 

lumuklok Siya sa Trono. [Siya] ang Napakamaawain, kaya 

magtanong ka sa Kanya bilang Mapagbatid. 

ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَما فِي ِستهةِ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه ٱل

يهاٖم ُثمه ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى 
َ
ٱلَۡعۡرِشِۖ ٱلرهۡحَمَُٰن فَۡسـ َۡل بِهِۦ  أ

 ٥٩ َخبِيٗرا

60. Kapag sinabi sa kanila: "Magpatirapa kayo sa 

Napakamaawain," nagsasabi sila: "Ano ang 

Napakamaawain? Magpapatirapa ba kami sa ipinag-uutos 

mo sa amin?" Nakadagdag ito sa kanila ng isang pagkaayaw. 

ِنَٰمۡح قَالُواْ َوَما ٱلرهۡحَمَُٰن  وَ  ِإَذا قِيَل لَُهُم ْۤاوُدُجۡسٱ لِلره
ُمُرنَا َوَزاَدُهۡم ُنُفوٗرا۩

ۡ
نَۡسُجُد لَِما تَأ

َ
 ٦٠ أ

61. Napakamapagpala ang gumawa sa langit ng mga 

pulutong ng bituin at gumawa roon ng sulo at isang buwang 

tagapagbigay-liwanag. 

َمآِء بُُروٗجا وََجَعَل فِيَها  هِذي َجَعَل فِي ٱلسه َتَباَرَك ٱل
نِيٗرا  ٦١ ِسَرَٰٗجا َوَقَمٗرا مُّ

62. Siya ay ang gumawa sa gabi at maghapon na 

magkasalitan para sa sinumang nagnais na magsaalaala o 

nagnais ng pasasalamat. 

ه  ن  وَُهَو ٱل
َ
َراَد أ

َ
َهاَر ِخلَۡفٗة ل َِمۡن أ هۡيَل َوٱلنه ِذي َجَعَل ٱل

َراَد ُشُكوٗرا
َ
ۡو أ

َ
َر أ كه  ٦٢ يَذه

63. Ang mga lingkod ng Napakamaawain ay ang mga 

naglalakad sa lupa sa kababaang-loob at kapag kumausap 

sa kanila ang mga mangmang ay nagsasabi sila ng 

kapayapaan. 

ۡرِض َهۡوٗنا َوِإَذا  
َ
هِذيَن َيۡمُشوَن عَلَى ٱلۡأ ِنَٰمۡح ٱل وَِعَباُد ٱلره

 ٦٣ َخاَطَبُهُم ٱلَۡجَِٰهلُوَن قَالُواْ َسَلَٰٗما 

64. [Sila] ang mga nagpapagabi para sa Panginoon nila 

habang mga nakapatirapa at mga nakatayo. 
هِذيَن يَبِيُتوَن لَِرب ِهِ  ٗدا َوقَِيَٰٗما َوٱل  ٦٤ ۡم ُسجه

65. [Sila] ang mga nagsasabi: "Panginoon namin, maglihis 

Ka palayo sa amin ng pagdurusa sa Impiyerno; tunay na ang 

pagdurusa roon ay laging makapit. 

هِذيَن َيُقولُوَن َربهَنا ٱۡصرِۡف َعنها َعَذاَب َجَهنهَمۖۡ إِنه   َوٱل
 ٦٥ َعَذاَبَها َكاَن َغَراًما 

66. Tunay na iyon ay kay sagwa bilang pagtitigilan at bilang 

panananatilihan!" 
ا َوُمَقاٗما   ٦٦ إِنهَها َسآَءۡت ُمۡسَتَقر ٗ

67. [Sila] ang mga kapag gumugol ay hindi nagpapakalabis at 

hindi sila nagkukuripot, at laging nasa pagitan niyon ay 

katamtaman. 

نَفُقواْ لَۡم يُۡسِرفُواْ َولَۡم َيۡقتُُرواْ وََكاَن َبيَۡن  
َ
هِذيَن إَِذآ أ َوٱل

َٰلَِك قََواٗما   ٦٧ َذ
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68. [Sila] ang mga hindi nananalangin kasama kay Allāh sa 

isang diyos na iba pa, hindi pumapatay ng taong ipinagbawal 

ni Allāh malibang ayon sa karapatan, at hindi nangangalunya. 

Ang sinumang gumawa niyon ay makatatagpo siya ng 

kaparusahan sa kasalanan: 

ًَٰها َءاَخَر َولَا َيۡقُتلُوَن   ِ إَِل هِذيَن لَا يَۡدُعوَن َمَع ٱَّلله َوٱل
ِ وَ  ها بِٱلۡحَق  ُ إِل ۡفَس ٱلهتِي َحرهَم ٱَّلله لَا يَۡزنُوَنْۚ َوَمن  ٱلنه

ثَاٗما 
َ
َٰلَِك يَلَۡق أ  ٦٨ َيۡفَعۡل َذ

69. pag-iibayuhin para sa kanya ang pagdurusa sa Araw ng 

Pagbangon at mamalagi siya roon na hinahamak, 
يَُضََٰعۡف لَُه ٱلَۡعَذاُب يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ َويَۡخلُۡد فِيهِۦ  

 ٦٩ ُمَهانًا 

70. maliban sa sinumang nagbalik-loob, sumampalataya, at 

gumawa ng gawang maayos sapagkat ang mga iyon ay 

papalitan ni Allāh ng mga gawang maganda ang mga 

gawang masagwa nila. Laging si Allāh ay Mapagpatawad, 

Maawain. 

 
ُ
ها َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َعَملٗا َصَٰلِٗحا فَأ ْوَلَٰٓئَِك  إِل

ُ َغُفوٗرا   ُ َسي ِـ َاتِِهۡم َحَسَنَٰٖتِۗ وََكاَن ٱَّلله ُل ٱَّلله ِ ُيَبد 
 ٧٠ رهِحيٗما 

71. Ang sinumang nagbalik-loob at gumawa ng maayos, 

tunay na siya ay nagbabalik-loob kay Allāh nang [tanggap na] 

pagbabalik-loob. 

ِ  َوَمن تَاَب وََعِمَل  َصَٰلِٗحا فَإِنهُهۥ َيُتوُب إِلَي ٱَّلله
 ٧١ َمَتاٗبا 

72. [Sila] ang mga hindi sumasaksi sa kabulaanan at kapag 

naparaan sila sa satsatan ay dumaraan sila bilang mga 

marangal. 

واْ   واْ بِٱللهۡغوِ َمرُّ وَر َوِإَذا َمرُّ هِذيَن لَا يَۡشَهُدوَن ٱلزُّ َوٱل
 ٧٢ اٗما كِرَ 

73. [Sila] ang mga kapag pinaalalahanan ng mga tanda ng 

Panginoon nila ay hindi bumabagsak dahil sa mga ito bilang 

mga bingi at mga bulag. 

ا   واْ َعلَۡيَها ُصم ٗ ُِرواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم لَۡم َيخِرُّ هِذيَن إَِذا ُذك  َوٱل
 ٧٣ وَُعۡمَياٗنا 

74. [Sila] ang mga nagsasabi: "Panginoon namin, magkaloob 

Ka sa amin mula sa mga asawa namin at mga supling namin 

ng galak ng mga mata, at gumawa Ka sa amin para sa mga 

tagapangilag magkasala bilang tagapanguna." 

 
َ
هِذيَن َيُقولُوَن َربهَنا َهۡب لََنا ِمۡن أ َٰتَِنا َوٱل ِيه ۡزَوَِٰجَنا َوُذر 
ۡعيُٖن َوٱۡجَعلَۡنا لِلُۡمتهقِيَن إَِماًما 

َ
َة أ  ٧٤ قُره

75. Ang mga iyon ay gagantihan ng Silid dahil nagtiis sila at 

sasalubungin doon ng pagbati at kapayapaan 
ۡونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُيجَۡزۡوَن ٱلُۡغۡرفََة بَِما َصبَُرواْ َويُلَقه

ُ
فِيَها   أ

 ٧٥ َتحِيهٗة وََسَلًَٰما 

76. bilang mga mananatili roon. Kay ganda iyon bilang 

pagtitigilan at bilang panananatilihan! 
ا َوُمَقاٗما   ٧٦ َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ َحُسَنۡت ُمۡسَتَقر ٗ

77. Sabihin mo: "Hindi sana nagmamalasakit sa inyo ang 

Panginoon ko kung hindi dahil sa panalangin ninyo, ngunit 

nagpasinungaling nga kayo kaya ito ay magiging kumakapit." 

ۡبُتۡم   قُۡل َما َيۡعَبُؤاْ بُِكۡم َرب ِي لَۡولَا ُدعَآؤُُكۡمۖۡ َفَقۡد َكذه
 ٧٧ فََسۡوَف يَُكوُن لَِزاَمُۢا
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Ash-Shu’ara  الشعراء 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ṭā. Sīn. Mīm.  ٓ١ طٓسم 

2. Ang mga ito ay ang mga talata ng Aklat na naglilinaw.  ِ٢ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِين 

3. Baka ikaw ay kikitil ng sarili mo na hindi sila maging mga 

mananampalataya. 
ها يَُكونُواْ ُمۡؤِمنِينَ  ل

َ
 ٣ لََعلهَك َبَِٰخع  نهۡفَسَك أ

4. Kung niloob Namin ay magbababa Kami sa kanila mula sa 

langit ng isang tanda kaya mananatili ang mga leeg nila na 

mga nakatungo roon. 

ِۡل   ُننَز 
ۡ
هَشأ ۡعَنَُٰقُهۡم لََها  إِن ن

َ
َمآِء َءايَٗة َفَظلهۡت أ َِن ٱلسه  َعلَۡيِهم م 

 ٤ َخَِٰضعِينَ 

5. Walang pumupunta sa kanila na isang paalaala mula sa 

Napakamaawain, na bagong baba, malibang sila rito ay mga 

umaayaw. 

ِنَٰمۡح ُمحۡ  َِن ٱلره ِن ذِۡكرٖ م  تِيِهم م 
ۡ
ها َكانُواْ َعۡنُه َوَما يَأ َدٍث إِل

 ٥ ُمۡعرِِضينَ 

6. Kaya nagpasinungaling nga sila kaya pupunta sa kanila 

ang mga balita ng anumang dati nilang kinukutya. 
ُؤاْ َما َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ  ۢنَبَٰٓ

َ
تِيِهۡم أ

ۡ
بُواْ فََسَيأ  ٦ َفَقۡد َكذه

7. Hindi ba sila nakita sa lupa kung ilan ang pinatubo Namin 

dito mula sa bawat uring marangal? 
ِ َزۡوٖج َكرِيمٍ 

ۢنَبتَۡنا فِيَها ِمن ُكل 
َ
ۡرِض َكۡم أ

َ
َولَۡم يََرۡواْ إِلَي ٱلۡأ

َ
 ٧ أ

8. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda. Ang higit na 

marami sa kanila ay hindi naging mga mananampalataya. 
ۡؤِمنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ

َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة  ٨ إِنه فِي َذ

9. Tunay na ang Panginoon mo ay talagang Siya ang 

Makapangyarihan, ang Maawain. 
 ٩ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

10. [Banggitin] noong nanawagan ang Panginoon mo kay 

Moises: "Pumunta ka sa mga taong tagalabag sa 

katarungan, 

َٰلِِمينَ  ِن ٱئِۡت ٱلَۡقۡوَم ٱلظه
َ
 ١٠ َوِإۡذ نَاَدىَٰ َربَُّك ُموَسيَٰٓ أ

11. ang mga tao ni Paraon. Hindi ba sila nangingilag 

magkasala?" 
لَا َيتهُقونَ 

َ
 ١١ قَۡوَم فِرَۡعۡوَنْۚ أ

12. Nagsabi ito: "Panginoon ko, tunay na ako ay 

nangangamba na magpasinungaling sila sa akin. 
بُونِ  ِ ن يَُكذ 

َ
َخاُف أ

َ
ِ إِن ِٓي أ  ١٢ قَاَل َرب 

13. Maninikip ang dibdib ko at hindi tatatas ang dila ko; kaya 

magsugo Ka [kay Anghel Gabriel] patungo kay Aaron. 
ۡرِسۡل إِلَيَٰ َهَُٰرونَ َويَ 

َ
 ١٣ ِضيُق َصۡدرِي َولَا يَنَطلُِق لَِسانِي فَأ

14. Sa kanila laban sa akin ay may isang pagkakasala, kaya 

nangangamba ako na patayin nila ako." 
ن َيۡقُتلُونِ 

َ
َخاُف أ

َ
 ١٤ َولَُهۡم عَلَىه َذۢنب  فَأ
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15. Nagsabi Siya: "Aba’y hindi. Kaya pumunta kayong 

dalawa kalakip ng mga tanda Namin. Tunay na Kami, 

kasama sa inyo, ay makikinig. 

ۡسَتِمُعونَ  ۖۡ إِنها َمَعُكم مُّ ۖۡ فَٱۡذَهَبا أَـِبَيَٰتَِنآ  ١٥ قَاَل َكلها

16. Kaya pumunta kayong dalawa kay Paraon saka magsabi 

kayong dalawa: Tunay na kami ay sugo ng Panginoon ng 

mga nilalang, 

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  تَِيا فِرَۡعۡوَن َفُقولَٓا إِنها َرُسوُل َرب 
ۡ
 ١٦ فَأ

17. na ipadala mo kasama sa amin ang mga anak ni Israel."  َِٰٓءيَل ۡرِسۡل َمَعَنا بَنِٓي إِۡسَر
َ
ۡن أ

َ
 ١٧ أ

18. Nagsabi iyon: "Hindi ba kami nag-alaga sa iyo sa amin 

noong bata [ka] pa at namalagi ka sa amin mula sa buhay mo 

nang ilang taon? 

لَۡم نَُرب َِك فِيَنا َولِيٗدا َولَبِۡثَت فِيَنا ِمۡن ُعُمرَِك ِسنِينَ 
َ
 ١٨ قَاَل أ

19. Gumawa ka ng kagagawan mo na ginawa mo habang 

ikaw ay kabilang sa mga tagatangging tumanaw ng utang na 

loob." 

َٰفِرِينَ  نَت ِمَن ٱلَۡك
َ
 ١٩ َوَفَعلَۡت َفۡعلََتَك ٱلهتِي َفَعلَۡت َوأ

20. Nagsabi siya: "Nagawa ko iyon nang sandaling iyon 

habang ako ay kabilang sa mga naliligaw. 
نَا۠ ِمَن 

َ
ٓال ِينَ قَاَل َفَعلُۡتَهآ إِٗذا َوأ  ٢٠ ٱلضه

21. Kaya tumalilis ako mula sa inyo noong nangamba ako sa 

inyo ngunit nagkaloob sa akin ang Panginoon ko ng 

karunungan at nagtalaga Siya sa akin kabilang sa mga 

isinugo. 

ا ِخۡفُتُكۡم فَوََهَب لِي َرب ِي ُحۡكٗما وَجَ  َعلَنِي َفَفَرۡرُت ِمنُكۡم لَمه
 ٢١ ِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

22. Iyon [ay isang biyayang ipinanunumbat mo sa akin: na 

nang-alipin ka sa mga anak ni Israel!" 
َِٰٓءيَل  ۡن َعبهدته بَنِٓي إِۡسَر

َ
 ٢٢ َوتِلَۡك نِۡعَمة  َتُمنَُّها عَلَىه أ

23. Nagsabi si Paraon: "At ano ang Panginoon ng mga 

nilalang?" 
 ٢٣ قَاَل فِرَۡعۡوُن َوَما َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

24. Nagsabi siya: "Ang Panginoon ng mga langit at lupa at 

anumang nasa pagitan ng mga ito, kung kayo ay naging mga 

nakatitiyak." 

ۖۡ إِن ُكنتُ  ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَمآ
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو وقِنِينَ قَاَل َربُّ ٱلسه  ٢٤ م مُّ

25. Nagsabi iyon sa nakapaligid doon: "Hindi ba kayo 

nakikinig?" 
لَا تَۡسَتِمُعونَ 

َ
ۥٓ أ  ٢٥ قَاَل لَِمۡن َحۡولَُه

26. Nagsabi siya: "Ang Panginoon ninyo at ang Panginoon 

ng mga ninuno ninyong sinauna." 
لِينَ قَاَل َربُُّكۡم َوَربُّ  وه

َ
 ٢٦ َءابَآئُِكُم ٱلۡأ

27. Nagsabi iyon: "Tunay na ang sugo ninyo na isinugo sa 

inyo ay talagang baliw." 
ۡرِسَل إِلَۡيُكۡم لََمۡجُنون  

ُ
هِذٓي أ  ٢٧ قَاَل إِنه َرُسولَُكُم ٱل

28. Nagsabi siya: "Ang Panginoon ng silangan at kanluran at 

anumang nasa pagitan ng dalawang ito, kung kayo ay naging 

nakapag-uunawa." 

ۖۡ إِن ُكنُتۡم َتۡعقِلُونَ   ٢٨ قَاَل َربُّ ٱلَۡمۡشِرِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَما بَيَۡنُهَمآ
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29. Nagsabi iyon: "Talagang kung gumawa ka ng isang diyos 

na iba pa sa akin ay talagang gagawa nga ako sa iyo 

kabilang sa mga ibinilanggo." 

ۡجَعلَنهَك ِمَن ٱلَۡمۡسُجونِينَ 
َ
خَۡذَت إَِلًَٰها َغيِۡري لَأ  ٢٩ قَاَل لَئِِن ٱته

30. Nagsabi siya: "Kahit pa ba naghatid ako sa iyo ng isang 

bagay na malinaw?" 
بِينٖ  َولَۡو ِجۡئُتَك بَِشۡيٖء مُّ

َ
 ٣٠ قَاَل أ

31. Nagsabi iyon: "Kaya maglahad ka nito kung ikaw ay 

naging kabilang sa mga tapat." 
َِٰدقِينَ  ۦٓ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه ِت بِهِ

ۡ
 ٣١ قَاَل فَأ

32. Kaya pumukol siya ng tungkod niya saka biglang ito ay 

isang ulupong na malinaw. 
لَۡقىَٰ َعَصاهُ فَإَِذا ِهَى ُثۡعبَ 

َ
بِين  فَأ  ٣٢ ان  مُّ

33. Humugot siya ng kamay niya saka biglang ito ay maputi 

para sa mga tagatingin. 
َِٰظرِينَ   ٣٣ َونََزَع يََدهُۥ فَإَِذا ِهَى َبۡيَضآُء لِلنه

34. Nagsabi iyon sa konseho sa paligid niyon: "Tunay na ito 

ay talagang isang manggagaway na maalam. 
ۥٓ إِنه َهََٰذا لََسَِٰحٌر َعلِيم    ٣٤ قَاَل لِلَۡملَِإ َحۡولَُه

35. Nagnanais siya na magpalabas sa inyo mula sa lupain 

ninyo sa pamamagitan ng panggagaway niya; kaya ano ang 

ipag-uutos ninyo?" 

ۡرِضُكم بِِسۡحرِهِۦ َفَماذَ 
َ
ِۡن أ ن ُيخۡرَِجُكم م 

َ
ُمُرونَ يُرِيُد أ

ۡ
 ٣٥ ا تَأ

36. Nagsabi sila: "Mag-antala ka sa kanya at sa kapatid niya 

at magpadala ka sa mga lungsod ng mga tagakalap, 
َخاهُ َوٱۡبَعۡث فِي ٱلَۡمَدآئِِن َحَِٰشِرينَ 

َ
رِۡجۡه َوأ

َ
 ٣٦ قَالُٓواْ أ

37. na magdadala sa iyo ng bawat mapanggaway na 

maalam." 
اٍر َعلِيمٖ  ِ َسحه

تُوَك بِكُل 
ۡ
 ٣٧ يَأ

38. Kaya tinipon ang mga manggagaway para sa itinakdang 

oras ng isang araw na nalalaman. 
ۡعلُومٖ  َحَرُة لِِميَقَِٰت يَۡوٖم مه  ٣٨ فَُجِمَع ٱلسه

39. Sinabi sa mga tao: "Kayo kaya ay mga magtitipon?  جَۡتِمُعونَ َوقِيَل لِلنه نُتم مُّ
َ
 ٣٩ اِس َهۡل أ

40. Nang sa gayon tayo ay susunod sa mga manggagaway 

kung sila ay magiging ang mga tagapanaig." 
َحَرَة إِن َكانُواْ ُهُم ٱلَۡغَٰلِبِينَ   ٤٠ لََعلهَنا نَتهبُِع ٱلسه

41. Kaya noong dumating na ang mga manggagaway ay 

nagsabi sila kay Paraon: "Tunay ba na mayroon kami 

talagang pabuya kung kami ay naging ang mga tagapanaig?" 

ۡجًرا إِن ُكنها َنحُۡن  
َ
ئِنه لََنا لَأ

َ
َحَرُة قَالُواْ لِفِرَۡعۡوَن أ ا َجآَء ٱلسه فَلَمه

 ٤١ ٱلَۡغَٰلِبِينَ 

42. Nagsabi iyon: "Oo, at tunay na kayo samakatuwid ay 

talagang kabilang sa mga palalapitin [sa akin]." 
بِينَ  هِمَن ٱلُۡمَقره  ٤٢ قَاَل َنَعۡم َوِإنهُكۡم إِٗذا ل

43. Nagsabi sa kanila si Moises: "Pumukol kayo ng anumang 

kayo ay mga pupukol." 
نُتم 

َ
لُۡقواْ َمآ أ

َ
وَسيَٰٓ أ لُۡقونَ قَاَل لَُهم مُّ  ٤٣ مُّ
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44. Kaya pumukol sila ng mga lubid nila at mga tungkod nila 

at nagsabi sila: "Sumpa man sa kapangyarihan ni Paraon, 

tunay na kami, talagang kami, ay ang mga tagapanaig." 

ةِ فِرَۡعۡوَن  لَۡقۡواْ ِحَبالَُهۡم وَِعِصيهُهۡم َوَقالُواْ بِعِزه
َ
إِنها لََنۡحُن فَأ

 ٤٤ ٱلَۡغَٰلُِبونَ 

45. Kaya pumukol si Moises ng tungkod niya saka biglang ito 

ay lumalamon sa ipinanlilinlang nila. 
فُِكونَ 

ۡ
لَۡقىَٰ ُموَسيَٰ َعَصاهُ فَإَِذا ِهَى تَلَۡقُف َما يَأ

َ
 ٤٥ فَأ

46. Kaya napahandusay ang mga manggagaway na mga 

nakapatirapa. 
َحَرُة َسَِٰجِدينَ  لِۡقَى ٱلسه

ُ
 ٤٦ فَأ

47. Nagsabi sila: "Sumampalataya kami sa Panginoon ng 

mga nilalang, 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٤٧ قَالُٓواْ َءاَمنها بَِرب 

48. ang Panginoon nina Moises at Aaron."  َُموَسيَٰ َوَهَُٰرون ِ  ٤٨ َرب 

49. Nagsabi iyon: "Naniwala kayo sa kanya bago ako 

magpahintulot sa inyo? Tunay na siya ay talagang ang 

pasimuno ninyo na nagturo sa inyo ng panggagaway, kaya 

talagang malalaman ninyo. Talagang magpuputul-putol nga 

ako ng mga kamay ninyo at mga paa ninyo nang 

magkabilaan at talagang magbibitin nga ako sa inyo nang 

magkakasama." 

هِذي  ۡن َءاَذَن لَُكۡمۖۡ إِنهُهۥ لََكبِيُرُكُم ٱل
َ
قَاَل َءاَمنُتۡم لَُهۥ َقۡبَل أ

يِۡديَُكۡم  
َ
َعنه أ ِ َقط 

ُ
ۡحَر فَلََسوَۡف َتۡعلَُموَنْۚ لَأ ِ َعلهَمُكُم ٱلس 

َصل َِبنه 
ُ
ِۡن ِخَلَٰٖف َولَأ رُۡجلَُكم م 

َ
ۡجمَعِينَ َوأ

َ
 ٤٩ ُكۡم أ

50. Nagsabi sila: "Walang kapinsalaan; tunay na kami ay sa 

Panginoon namin mga uuwi. 
 ٥٠ قَالُواْ لَا َضيَۡرۖۡ إِنهآ إِلَيَٰ َرب َِنا ُمنَقلُِبونَ 

51. Tunay na kami ay nagmimithi na magpatawad sa amin 

ang Panginoon namin sa mga pagkakamali namin dahil kami 

ay naging una sa mga mananampalataya." 

َل ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  وه
َ
ن ُكنهآ أ

َ
ن َيۡغفَِر لََنا َربَُّنا َخَطََٰيََٰنآ أ

َ
 ٥١ إِنها َنۡطَمُع أ

52. Nagkasi Kami kay Moises: "Maglakbay ka sa gabi 

kasama ng mga lingkod Ko; tunay na kayo ay mga 

susundan." 

تهَبُعونَ  ۡسِر بِعَِبادِٓي إِنهُكم مُّ
َ
ۡن أ

َ
ۡوَحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
 ٥٢ ۞َوأ

53. Kaya nagsugo si Paraon sa mga lungsod ng mga 

tagakalap, [na nagsasabi]: 
ۡرَسَل فِرَۡعۡوُن فِي ٱلَۡمَدآئِِن َحَِٰشِرينَ 

َ
 ٥٣ فَأ

54. "Tunay na ang mga ito ay talagang isang kawang kaunti.  َُؤلَآِء لَِشۡرذَِمة  قَلِيلُون  ٥٤ إِنه َهَٰٓ

55. Tunay na sila sa atin ay talagang mga nagpapangitngit.  َُهۡم لََنا لََغآئُِظون  ٥٥ َوِإنه

56. Tunay na tayo ay talagang isang katipunang nag-iingat."  ٌ٥٦  َحَِٰذُرونَ َوِإنها لَجَِميع 

57. Kaya nagpalabas Kami sa kanila mula sa mga hardin at 

mga bukal, 
َٰٖت وَُعُيونٖ  ِن َجنه ۡخرَۡجَنَُٰهم م 

َ
 ٥٧ فَأ
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58. at mga kayamanan at pinananatilihang marangal.  ٖ٥٨ َوُكُنوزٖ َوَمَقاٖم َكرِيم 

59. Gayon nga, at nagpamana Kami ng mga ito sa mga anak 

ni Israel. 
َِٰٓءيَل  ۡوَرثَۡنََٰها بَنِٓي إِۡسَر

َ
 ٥٩ َكَذَٰلَِكۖۡ َوأ

60. Kaya sumunod ang mga iyon sa kanila nang sumisikat 

[ang araw]. 
ۡشرِقِينَ  ۡتَبُعوُهم مُّ

َ
 ٦٠ فَأ

61. Kaya noong nagkakitaan ang dalawang pangkat, nagsabi 

ang mga kasamahan ni Moises: "Tunay na tayo ay talagang 

mga maaabutan." 

ۡصَحَُٰب ُموَسيَٰٓ إِنها لَُمۡدَرُكونَ 
َ
ََٰٓءا ٱلۡجَۡمَعاِن قَاَل أ ا تََر  ٦١ فَلَمه

62. Nagsabi siya: "Aba’y hindi; tunay na kasama sa akin, ang 

Panginoon ko ay magpapatnubay sa akin." 
ه  ۖۡ إِنه َمِعَى َرب ِي َسَيۡهِدينِ قَاَل َكل  ٦٢ آ

63. Kaya nagkasi Kami kay Moises, na [nagsasabi]: 

"Hampasin mo ng tungkod mo ang dagat." Kaya nabiyak iyon 

saka ang bawat bahagi ay naging gaya ng bundok na 

dambuhala. 

 ِ ِن ٱۡضرِب ب 
َ
ۡوَحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
ۖۡ فَٱنَفلََق فَكَاَن  فَأ َعَصاَك ٱلَۡبۡحَر

ۡودِ ٱلَۡعِظيمِ   ٦٣ ُكلُّ فِۡرٖق َكٱلطه

64. Nagpalapit Kami roon ng mga iba pa.  َۡزلَۡفَنا َثمه ٱٓأۡلَخرِين
َ
 ٦٤ َوأ

65. Nagligtas Kami kay Moises at sa sinumang kasama sa 

kanya nang magkakasama. 
ۡجمَعِينَ 

َ
ۥٓ أ َعُه نجَۡيَنا ُموَسيَٰ َوَمن مه

َ
 ٦٥ َوأ

66. Pagkatapos lumunod Kami sa mga iba.  َۡغَرۡقَنا ٱٓأۡلَخرِين
َ
 ٦٦ ُثمه أ

67. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda. Ang higit na 

marami sa kanila ay hindi naging mga mananampalataya. 
َٰلَِك  ۡؤِمنِينَ إِنه فِي َذ ۡكثَرُُهم مُّ

َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ  ٦٧  ٓأَليَٗة

68. Tunay na ang Panginoon mo ay talagang Siya ang 

Makapangyarihan, ang Maawain. 
 ٦٨ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

69. Bumigkas ka sa kanila ng balita kay Abraham,  إِبَۡرَٰهِيمَ َوٱتُۡل 
َ
 ٦٩ َعلَۡيِهۡم َنَبأ

70. noong nagsabi siya sa ama niya at mga kababayan niya: 

"Ano ang sinasamba ninyo?" 
بِيهِ َوَقۡوِمهِۦ َما َتۡعُبُدونَ 

َ
 ٧٠ إِۡذ قَاَل لِأ

71. Nagsabi sila: "Sumasamba kami sa mga anito saka 

nananatili kami sa mga ito na mga namimintuho." 
َِٰكفِينَ  ۡصَناٗما َفَنَظلُّ لََها َع

َ
 ٧١ قَالُواْ َنۡعُبُد أ

72. Nagsabi siya: "Nakaririnig kaya sila sa inyo kapag 

dumadalangin kayo? 
 ٧٢ قَاَل َهۡل يَۡسَمُعونَُكۡم إِۡذ تَۡدُعونَ 

73. O nakapagpapakinabang sila sa inyo o nakapipinsala 

sila?" 
ونَ  ۡو يَُضرُّ

َ
ۡو يَنَفُعونَُكۡم أ

َ
 ٧٣ أ
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74. Nagsabi sila: "Bagkus nakatagpo kami sa mga magulang 

namin na gumagawa ng gayon." 
 ٧٤ قَالُواْ بَۡل وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َكَذَٰلَِك َيۡفَعلُونَ 

75. Nagsabi siya: "Kaya nagsaalang-alang ba kayo sa 

anumang kayo ay dati nang sumasamba: 
ا ُكنُتۡم َتۡعُبُدونَ  فََرَءۡيُتم مه

َ
 ٧٥ قَاَل أ

76. kayo at ang mga ninuno ninyong pinakanauna?  َقَۡدُمون
َ
نُتۡم َوَءابَآؤُُكُم ٱلۡأ

َ
 ٧٦ أ

77. Tunay na sila ay kaaway para sa akin, maliban sa 

Panginoon ng mga nilalang, 
ها َربه ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٧٧ فَإِنهُهۡم َعُدو   ل ِٓي إِل

78. na lumikha sa akin saka Siya ay nagpapatnubay sa akin;  ِهِذي َخلََقنِي َفُهَو َيۡهِدين  ٧٨ ٱل

79. na Siya ay nagpapakain sa akin at nagpapainom sa akin;  ِهِذي ُهَو ُيۡطعُِمنِي َويَۡسقِين  ٧٩ َوٱل

80. at kapag nagkasakit ako, Siya ay nagpapagaling sa akin;  ِ٨٠ َوِإَذا َمرِۡضُت َفُهَو يَۡشفِين 

81. na magbibigay-kamatayan sa akin, pagkatapos 

magbibigay-buhay sa akin; 
هِذي يُِميتُنِي ُثمه ُيحۡيِينِ   ٨١ َوٱل

82. na nagmimithi ako na magpatawad Siya sa akin sa mga 

kamalian ko sa Araw ng Paggantimpala. 
ِينِ  ن َيۡغفَِر لِي َخِطٓيـ َتِي يَۡوَم ٱلد 

َ
ۡطَمُع أ

َ
هِذٓي أ  ٨٢ َوٱل

83. Panginoon ko, magkaloob Ka para sa akin ng 

karunungan at magsama Ka sa akin sa mga maayos. 
ِ َهۡب لِي ُحۡكٗما  َٰلِِحينَ  َرب  لۡحِۡقنِي بِٱلصه

َ
 ٨٣ َوأ

84. Gumawa Ka para sa akin ng isang magandang 

pagbubunyi sa mga huling [salinlahi]. 
 ٨٤ َوٱۡجَعل ل ِي لَِساَن ِصۡدٖق فِي ٱٓأۡلِخرِينَ 

85. Gumawa Ka sa akin na kabilang sa mga tagapagmana 

ng Hardin ng Kaginhawahan. 
عِيمِ   ٨٥ َوٱۡجَعلۡنِي ِمن َوَرثَةِ َجنهةِ ٱلنه

86. Magpatawad Ka sa ama ko; tunay na siya noon ay 

kabilang sa mga ligaw. 
ٓال ِينَ  بِٓي إِنهُهۥ َكاَن ِمَن ٱلضه

َ
 ٨٦ َوٱۡغفِۡر لِأ

87. Huwag Kang magpahiya sa akin sa araw na bubuhayin 

sila: 
 ٨٧ لَا ُتخۡزِنِي يَۡوَم ُيۡبَعُثونَ وَ 

88. sa Araw na walang makapagpapakinabang na yaman ni 

mga anak, 
 ٨٨ يَۡوَم لَا يَنَفُع َمال  َولَا َبُنونَ 

89. maliban sa sinumang pumunta kay Allāh nang may 

pusong ligtas. 
َ بَِقلٖۡب  تَي ٱَّلله

َ
ها َمۡن أ  ٨٩ َسلِيمٖ إِل

90. Ilalapit ang Paraiso sa mga tagapangilag magkasala.  َۡزلَِفِت ٱلۡجَنهُة لِلُۡمتهقِين
ُ
 ٩٠ َوأ



 

Ash-Shu’ara 

 

386 

 

 الشعراء 

91. Itatanghal ang Impiyerno sa mga nalilisya.  ََِزِت ٱلۡجَِحيُم لِلَۡغاوِين  ٩١ َوبُر 

92. Sasabihin sa kanila: "Nasaan na ang dati ninyong 

sinasamba 
ۡيَن َما ُكنُتۡم َتۡعُبُدونَ 

َ
 ٩٢ َوقِيَل لَُهۡم أ

93. bukod pa kay Allāh? Mag-aadya kaya sila sa inyo o 

maiaadya sila? 
ۡو يَنَتِصُرونَ 

َ
ِ َهۡل يَنُصُرونَُكۡم أ  ٩٣ ِمن ُدوِن ٱَّلله

94. Kaya ibubulid sila nang pasubsob doon: sila at ang mga 

nalilisya, 
 ٩٤ فَُكۡبِكُبواْ فِيَها ُهۡم َوٱلَۡغاوُۥنَ 

95. at ang mga kawal ni Satanas, na magkakasama.  َۡجمَُعون
َ
 ٩٥ وَُجُنوُد إِبۡلِيَس أ

96. Magsasabi sila habang sila roon ay nag-aalitan:  َ٩٦ قَالُواْ وَُهۡم فِيَها َيخَۡتِصُمون 

97. "Sumpa man kay Allāh, tunay na kami dati ay talagang 

nasa isang pagkaligaw na malinaw, 
بِينٍ  ِ إِن ُكنها لَِفى َضَلَٰٖل مُّ  ٩٧ تَٱَّلله

98. noong nagpapantay kami sa inyo sa Panginoon ng mga 

nilalang. 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِيُكم بَِرب   ٩٨ إِۡذ نَُسو 

99. Walang nagligaw sa amin kundi ang mga salarin.  َها ٱلُۡمۡجرُِمون َضلهَنآ إِل
َ
 ٩٩ َوَمآ أ

100. Kaya walang ukol sa amin na anumang mga 

tagapamagitan, 
 ١٠٠ َفَما لََنا ِمن َشَٰفِعِينَ 

101. ni kaibigang malapit.  ٖ١٠١ َولَا َصِديٍق َحمِيم 

102. Kaya kung sakaling mayroon kaming panunumbalik, 

kami ay magiging kabilang sa mga mananampalataya. 
ٗة َفَنُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  نه لََنا َكره

َ
 ١٠٢ فَلَۡو أ

103. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda. Ang higit na 

marami sa kanila ay hindi naging mga mananampalataya. 
ۡؤِمنِينَ إِنه فِي  ۡكثَرُُهم مُّ

َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة  ١٠٣ َذ

104. Tunay na ang Panginoon mo ay talagang Siya ang 

Makapangyarihan, ang Maawain. 
 ١٠٤ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

105. Nagpasinungaling ang mga kababayan ni Noe sa mga 

isinugo 
بَۡت قَۡوُم نُوٍح ٱلُۡمۡرَسلِينَ   ١٠٥ َكذه

106. noong nagsabi sa kanila ang kapatid nilang si Noe: 

"Hindi ba kayo mangingilag magkasala? 
لَا َتتهُقونَ 

َ
ُخوُهۡم نُوٌح أ

َ
 ١٠٦ إِۡذ قَاَل لَُهۡم أ

107. Tunay na ako para sa inyo ay isang sugong 

mapagkatitiwalaan. 
ِمين  

َ
 ١٠٧ إِن ِي لَُكۡم َرُسوٌل أ
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108. Kaya mangilag kayong magkasala kay Allāh at tumalima 

kayo sa akin. 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٠٨ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

109. Hindi ako humihingi sa inyo dahil doon ng anumang 

pabuya; walang iba ang pabuya sa akin kundi nasa 

Panginoon ng mga nilalang. 

 ِ ها عَلَىَٰ َرب  ۡجرَِي إِل
َ
ۡجٍرِۖ إِۡن أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
َوَمآ أ

 ١٠٩ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

110. Kaya mangilag kayong magkasala kay Allāh at tumalima 

kayo sa akin. 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١١٠ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

111. Nagsabi sila: "Maniniwala ba kami sa iyo samantalang 

sumunod sa iyo ang mga pinakahamak?" 
ۡرَذلُونَ 

َ
َبَعَك ٱلۡأ نُۡؤِمُن لََك َوٱته

َ
 ١١١ ۞قَالُٓواْ أ

112. Nagsabi siya: "At ano ang kaalaman ko sa anumang 

dati nilang ginagawa? 
 ١١٢ َملُونَ قَاَل َوَما ِعلِۡمي بَِما َكانُواْ َيعۡ 

113. Walang iba ang pagtutuos sa kanila kundi nasa 

Panginoon ko, kung sakaling nakararamdam kayo. 
ها عَلَىَٰ َرب ِيِۖ لَۡو تَۡشُعُرونَ   ١١٣ إِۡن ِحَساُبُهۡم إِل

114. Ako ay hindi magtataboy sa mga mananampalataya.  ۡنَا۠ بَِطارِدِ ٱلُۡمؤ
َ
 ١١٤ ِمنِينَ َوَمآ أ

115. Walang iba ako kundi isang mapagbabalang malinaw."   بِين ها نَِذير  مُّ نَا۠ إِل
َ
 ١١٥ إِۡن أ

116. Nagsabi sila: "Talagang kung hindi ka titigil, O Noe, 

talagang ikaw nga ay magiging kabilang sa mga babatuhin." 
هۡم   ١١٦ تَنَتهِ َيَُٰنوُح لََتُكوَننه ِمَن ٱلَۡمرُۡجوِمينَ قَالُواْ لَئِن ل

117. Nagsabi siya: "Panginoon ko, tunay na ang mga 

kababayan ko ay nagpasinungaling sa akin. 
بُونِ  ِ إِنه قَۡومِي َكذه  ١١٧ قَاَل َرب 

118. Kaya humusga Ka sa pagitan ko at nila ng isang 

paghuhusga at magligtas Ka sa akin at sa sinumang kasama 

sa akin kabilang sa mga mananampalataya." 

ِعَى ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ   ١١٨ فَٱۡفَتۡح بَيۡنِي َوبَۡيَنُهۡم َفۡتٗحا َوَنج ِنِي َوَمن مه

119. Kaya nagligtas Kami sa kanya at sinumang kasama sa 

kanya sa daong na nilulanan. 
َعُهۥ فِي ٱلُۡفلِۡك ٱلَۡمۡشُحونِ  نجَۡيَنَُٰه َوَمن مه

َ
 ١١٩ فَأ

120. Pagkatapos nilunod Namin, matapos niyan, ang mga 

naiiwan. 
ۡغَرۡقَنا َبۡعُد ٱلَۡباقِينَ 

َ
 ١٢٠ ُثمه أ

121. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda. Ang higit na 

marami sa kanila ay hindi naging mga mananampalataya. 
ۡؤِمنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ

َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة  ١٢١ إِنه فِي َذ

122. Tunay na ang Panginoon mo ay talagang Siya ang 

Makapangyarihan, ang Maawain. 
 ١٢٢ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

123. Nagpasinungaling ang `Ād sa mga isinugo  َبَۡت عَاٌد ٱلُۡمۡرَسلِين  ١٢٣ َكذه
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124. noong nagsabi sa kanila ang kapatid nilang si Hūd: 

"Hindi ba kayo mangingilag magkasala? 
لَا َتتهُقونَ 

َ
ُخوُهۡم ُهوٌد أ

َ
 ١٢٤ إِۡذ قَاَل لَُهۡم أ

125. Tunay na ako para sa inyo ay isang sugong 

mapagkatitiwalaan. 
ِمين  

َ
 ١٢٥ إِن ِي لَُكۡم َرُسوٌل أ

126. Kaya mangilag kayong magkasala kay Allāh at tumalima 

kayo sa akin. 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٢٦ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

127. Hindi ako humihingi sa inyo dahil doon ng anumang 

pabuya; walang iba ang pabuya sa akin kundi nasa 

Panginoon ng mga nilalang. 

 ِ ها عَلَىَٰ َرب  ۡجرَِي إِل
َ
ۡجٍرِۖ إِۡن أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
َوَمآ أ

 ١٢٧ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

128. Nagpapatayo ba kayo sa bawat mataas na pook ng 

isang tanda habang nagbiru-biro kayo 
ِ رِيٍع َءايَٗة َتۡعَبُثونَ 

تَبُۡنوَن بِكُل 
َ
 ١٢٨ أ

129. at gumagawa kayo ng mga muog nang sa gayon kayo 

ay mananatili? 
 ١٢٩ َوَتتهِخُذوَن َمَصانَِع لََعلهُكۡم َتخۡلُُدونَ 

130. Kapag dumaluhong kayo ay dumadaluhong kayo gaya 

ng mga maniniil. 
 ١٣٠ ُتم َبَطۡشُتۡم َجبهارِينَ َوِإَذا َبَطشۡ 

131. Kaya mangilag kayong magkasala kay Allāh at tumalima 

kayo sa akin. 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٣١ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

132. Mangilag kayong magkasala sa nagkaloob sa inyo ng 

nalalaman ninyo. 
ُكم بَِما َتعۡ  َمده

َ
هِذٓي أ  ١٣٢ لَُمونَ َوٱتهُقواْ ٱل

133. Nagkaloob sa inyo ng mga hayupan at mga anak,  َنَۡعَٰٖم َوبَنِين
َ
ُكم بِأ َمده

َ
 ١٣٣ أ

134. at ng mga hardin at mga bukal.  ٍَٰٖت وَُعُيون  ١٣٤ وََجنه

135. Tunay na ako ay nangangamba para sa inyo ng isang 

pagdurusa sa isang araw na sukdulan. 
َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيمٖ 

َ
 ١٣٥ إِن ِٓي أ

136. Nagsabi sila: "Magkatulad sa amin: nangaral ka man o 

hindi ka naging kabilang sa mga tagapangaral. 
َِٰعِظينَ  َِن ٱلَۡو ۡم لَۡم تَُكن م 

َ
وََعۡظَت أ

َ
 ١٣٦ قَالُواْ َسَوآٌء َعلَۡيَنآ أ

137. Walang iba ito kundi kaugalian ng mga sinauna.  َلِين وه
َ
ها ُخلُُق ٱلۡأ  ١٣٧ إِۡن َهََٰذآ إِل

138. Kami ay hindi mga pagdurusahin."  َبِين  ١٣٨ َوَما َنحُۡن بُِمَعذه

139. Kaya nagpasinungaling sila sa kanya saka nagpahamak 

Kami sa kanila. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda. 

Ang higit na marami sa kanila ay hindi naging mga 

mananampalataya. 

ۡكثَرُُهم  
َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة ۡهلَۡكَنَُٰهۡمْۚ إِنه فِي َذ

َ
بُوهُ فَأ فََكذه

ۡؤِمنِينَ   ١٣٩ مُّ
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140. Tunay na ang Panginoon mo ay talagang Siya ang 

Makapangyarihan, ang Maawain. 
 ١٤٠ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

141. Nagpasinungaling ang Thamūd sa mga isinugo  َبَۡت َثُموُد ٱلُۡمۡرَسلِين  ١٤١ َكذه

142. noong nagsabi sa kanila ang kapatid nilang si Ṣāliḥ: 

"Hindi ba kayo mangingilag magkasala? 
لَا َتتهُقونَ 

َ
ُخوُهۡم َصَٰلٌِح أ

َ
 ١٤٢ إِۡذ قَاَل لَُهۡم أ

143. Tunay na ako para sa inyo ay isang sugong 

mapagkatitiwalaan. 
ِمين  

َ
 ١٤٣ إِن ِي لَُكۡم َرُسوٌل أ

144. Kaya mangilag kayong magkasala kay Allāh at tumalima 

kayo sa akin. 
ِطيُعونِ فَٱتهُقواْ 

َ
َ َوأ  ١٤٤ ٱَّلله

145. Hindi ako humihingi sa inyo dahil doon ng anumang 

pabuya; walang iba ang pabuya sa akin kundi nasa 

Panginoon ng mga nilalang. 

 ِ ها عَلَىَٰ َرب  ۡجرَِي إِل
َ
ۡجٍرِۖ إِۡن أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
َوَمآ أ

 ١٤٥ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

146. Iiwanan ba kayo sa anumang narito na mga natitiwasay  َُتتَۡرُكوَن فِي َما َهَُٰهَنآ َءاِمنِين
َ
 ١٤٦ أ

147. sa mga hardin at mga bukal,  َٰٖٖت وَُعُيون  ١٤٧ فِي َجنه

148. at mga pananim at mga punong datiles na ang mga 

usbong ng mga ito ay malambot? 
 ١٤٨  َوَنخٖۡل َطلُۡعَها َهِضيم  َوُزُروعٖ 

149. Umuukit kayo mula sa mga bundok ng mga bahay, nang 

may kabihasaan. 
َٰرِهِينَ   ١٤٩ َوَتۡنِحُتوَن ِمَن ٱلِۡجَباِل ُبُيوٗتا َف

150. Kaya mangilag kayong magkasala kay Allāh at tumalima 

kayo sa akin. 
ِطيُعونِ فَٱتهُقواْ 

َ
َ َوأ  ١٥٠ ٱَّلله

151. Huwag kayong tumalima sa utos ng mga 

nagpapakalabis, 
ۡمَر ٱلُۡمۡسرِفِينَ 

َ
 ١٥١ َولَا تُِطيُعٓواْ أ

152. na nanggugulo sa lupa at hindi nagsasaayos.  َۡرِض َولَا يُۡصلُِحون
َ
هِذيَن ُيۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ  ١٥٢ ٱل

153. Nagsabi sila: "Ikaw lamang ay kabilang sa mga 

pinaggagaway. 
رِينَ  نَت ِمَن ٱلُۡمَسحه

َ
َمآ أ  ١٥٣ قَالُٓواْ إِنه

154. Walang iba ka kundi isang taong tulad namin kaya 

maglahad ng isang tanda kung ikaw ay kabilang sa mga 

tapat." 

ِت 
ۡ
ِۡثلَُنا فَأ ها بََشر  م  نَت إِل

َ
َِٰدقِينَ َمآ أ  ١٥٤ أَـِبيٍَة إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه

155. Nagsabi siya: "Ito ay isang dumalagang kamelyo. Ukol 

dito ay pag-inom at ukol sa inyo ay pag-inom sa isang araw 

na nalalaman. 

ۡعلُومٖ  هَها ِشۡرب  َولَُكۡم ِشۡرُب يَۡوٖم مه  ١٥٥ قَاَل َهَِٰذهِۦ نَاقَة  ل
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156. Huwag kayong sumaling dito ng isang kasagwaan para 

[hindi] kayo daklutin ng isang pagdurusa sa isang araw na 

sukdulan." 

ُخَذُكۡم َعَذاُب يَۡوٍم َعِظيمٖ 
ۡ
وَها بُِسوٖٓء َفَيأ  ١٥٦ َولَا َتَمسُّ

157. Ngunit kinatay nila ito kaya sila ay naging mga nagsisisi.  َۡصَبُحواْ َنَِٰدِمين
َ
 ١٥٧ َفَعَقُروَها فَأ

158. Kaya dumaklot sa kanila ang pagdurusa. Tunay na sa 

gayon ay talagang may tanda. Ang higit na marami sa kanila 

ay hindi naging mga mananampalataya. 

ۖۡ َوَما  َٰلَِك ٓأَليَٗة َخَذُهُم ٱلَۡعَذاُبْۚ إِنه فِي َذ
َ
ۡكثَرُُهم   فَأ

َ
َكاَن أ

ۡؤِمنِينَ   ١٥٨ مُّ

159. Tunay na ang Panginoon mo ay talagang Siya ang 

Makapangyarihan, ang Maawain. 
 ١٥٩ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

160. Nagpasinungaling ang mga kababayan ni Lot sa mga 

isinugo 
 ۡ بَۡت قَۡوُم لُوٍط ٱل  ١٦٠ ُمۡرَسلِينَ َكذه

161. noong nagsabi sa kanila ang kapatid nilang si Lot: "Hindi 

ba kayo mangingilag magkasala? 
لَا َتتهُقونَ 

َ
ُخوُهۡم لُوٌط أ

َ
 ١٦١ إِۡذ قَاَل لَُهۡم أ

162. Tunay na ako para sa inyo ay isang sugong 

mapagkatitiwalaan. 
ِمين  إِن ِي لَُكۡم 

َ
 ١٦٢ َرُسوٌل أ

163. Kaya mangilag kayong magkasala kay Allāh at tumalima 

kayo sa akin. 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٦٣ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

164. Hindi ako humihingi sa inyo dahil doon ng anumang 

pabuya; walang iba ang pabuya sa akin kundi nasa 

Panginoon ng mga nilalang. 

 ِ ها عَلَىَٰ َرب  ۡجرَِي إِل
َ
ۡجٍرِۖ إِۡن أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
َوَمآ أ

 ١٦٤ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

165. Pumupunta ba kayo sa mga lalaki ng mga nilalang  َۡكَراَن ِمَن ٱلَۡعَٰلَِمين تُوَن ٱلذُّ
ۡ
تَأ

َ
 ١٦٥ أ

166. at nag-iiwan kayo sa nilikha para sa inyo ng Panginoon 

ninyo na mga asawa ninyo? Bagkus kayo ay mga taong 

tagalabag. 

نُتۡم قَۡوٌم  
َ
ۡزَوَِٰجُكمِۚ بَۡل أ

َ
ِۡن أ َوتََذُروَن َما َخلََق لَُكۡم َربُُّكم م 

 ١٦٦ عَاُدونَ 

167. Nagsabi sila: "Talagang kung hindi ka titigil, O Lot, 

talagang ikaw nga ay magiging kabilang sa mga palilisanin." 
هۡم تَنَتهِ َيَٰلُوُط لََتُكوَننه ِمَن ٱلُۡمۡخرَِجينَ   ١٦٧ قَالُواْ لَئِن ل

168. Nagsabi siya: "Tunay na ako sa gawain ninyo ay 

kabilang sa mga nasusuklam. 
َِن ٱلَۡقالِينَ   ١٦٨ قَاَل إِن ِي لَِعَملُِكم م 

169. Panginoon ko, iligtas Mo ako at ang mag-anak ko mula 

sa ginagawa nila." 
ا َيۡعَملُونَ  ۡهلِى ِممه

َ
ِ َنج ِنِي َوأ  ١٦٩ َرب 

170. Kaya nagligtas Kami sa kanya at sa mag-anak niya 

nang magkakasama, 
ۡجمَعِينَ 

َ
ۥٓ أ ۡهلَُه

َ
ۡيَنَُٰه َوأ  ١٧٠ َفَنجه
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171. maliban sa isang matandang babae sa mga 

nagpapaiwan. 
ها َعُجوٗزا فِي ٱلَۡغَٰبِِرينَ   ١٧١ إِل

172. Pagkatapos winasak Namin ang mga iba pa.  َۡرنَا ٱٓأۡلَخرِين  ١٧٢ ُثمه َدمه

173. Nagpaulan Kami sa kanila ng isang ulan, saka kay 

sagwa ang ulan ng mga binalaan. 
َطٗراۖۡ فََسآَء َمَطُر ٱلُۡمنَذرِينَ  ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مه

َ
 ١٧٣ َوأ

174. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda. Ang higit na 

marami sa kanila ay hindi naging mga mananampalataya. 
ۡؤِمنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ

َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة  ١٧٤ إِنه فِي َذ

175. Tunay na ang Panginoon mo ay talagang Siya ang 

Makapangyarihan, ang Maawain. 
 ١٧٥ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

176. Nagpasinungaling ang mga naninirahan sa kasukalan 

sa mga isinugo 
ۡصَحَُٰب لۡـ َۡيَكةِ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

َ
َب أ  ١٧٦ َكذه

177. noong nagsabi sa kanila si Shu`ayb: "Hindi ba kayo 

mangingilag magkasala? 
لَا َتتهُقونَ 

َ
 ١٧٧ إِۡذ قَاَل لَُهۡم ُشَعۡيٌب أ

178. Tunay na ako para sa inyo ay isang sugong 

mapagkatitiwalaan. 
ِمين  

َ
 ١٧٨ إِن ِي لَُكۡم َرُسوٌل أ

179. Kaya mangilag kayong magkasala kay Allāh at tumalima 

kayo sa akin. 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٧٩ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

180. Hindi ako humihingi sa inyo dahil doon ng anumang 

pabuya; walang pabuya sa akin kundi nasa Panginoon ng 

mga nilalang. 

 
َ
ۡجٍرِۖ إِۡن أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
ِ َوَمآ أ ها عَلَىَٰ َرب  ۡجرَِي إِل

 ١٨٠ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

181. Maglubus-lubos kayo ng pagtatakal at huwag kayong 

maging kabilang sa mga tagapagpalugi. 
ۡوُفواْ ٱلَۡكۡيَل َولَا تَُكونُواْ ِمَن ٱلُۡمۡخِسِرينَ 

َ
 ١٨١ ۞أ

182. Tumimbang kayo sa pamamagitan ng timbangang 

tuwid. 
 ١٨٢ َوزِنُواْ بِٱلۡقِۡسَطاِس ٱلُۡمۡسَتقِيمِ 

183. Huwag kayong magpakulang sa mga tao sa mga bagay-

bagay nila, at huwag kayong manampalasan sa lupa bilang 

mga tagagulo. 

ۡرِض  
َ
ۡشَيآَءُهۡم َولَا َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ

َ
اَس أ َولَا َتۡبَخُسواْ ٱلنه

 ١٨٣ ُمۡفِسِدينَ 

184. Mangilag kayong magkasala sa lumikha sa inyo at mga 

salinlahing nauna. 
لِينَ  وه

َ
هِذي َخلََقُكۡم َوٱلِۡجبِلهَة ٱلۡأ  ١٨٤ َوٱتهُقواْ ٱل

185. Nagsabi sila: "Ikaw ay kabilang sa mga pinaggagaway 

lamang. 
نَت 

َ
َمآ أ رِينَ قَالُٓواْ إِنه  ١٨٥ ِمَن ٱلُۡمَسحه

186. Walang iba ka kundi isang taong tulad naming. Tunay 

nagpapalagay kami na ikaw ay talagang kabilang sa mga 

sinungaling. 

َِٰذبِينَ  ِۡثلَُنا َوِإن نهُظنَُّك لَِمَن ٱلَۡك ها بََشر  م  نَت إِل
َ
 ١٨٦ َوَمآ أ
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187. Kaya magpabagsak ka sa amin ng tipak-tipak mula sa 

langit kung ikaw ay naging kabilang sa mga tapat." 
َِٰدقِينَ  َمآِء إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه َِن ٱلسه ۡسقِۡط َعلَۡيَنا كَِسٗفا م 

َ
 ١٨٧ فَأ

188. Nagsabi siya: "Ang Panginoon ko ay higit maalam sa 

anumang ginagawa ninyo." 
ۡعلَُم بَِما َتۡعَملُونَ قَاَل َرب ِيٓ 

َ
 ١٨٨  أ

189. Kaya nagpasinungaling sila sa kanya kaya dumaklot sa 

kanila ang pagdurusa sa araw ng maitim na ulap. Tunay na 

iyon ay naging isang pagdurusa sa isang araw na sukdulan. 

له  َخَذُهۡم َعَذاُب يَۡوِم ٱلظُّ
َ
بُوهُ فَأ ةِِۚ إِنهُهۥ َكاَن َعَذاَب يَۡوٍم  فََكذه

 ١٨٩ َعِظيمٍ 

190. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda. Ang higit na 

marami sa kanila ay hindi naging mga mananampalataya. 
ۡؤِمنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ

َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة  ١٩٠ إِنه فِي َذ

191. Tunay na ang Panginoon mo ay talagang Siya ang 

Makapangyarihan, ang Maawain. 
 ١٩١ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

192. Tunay na [ang Qur’ān na] ito ay talagang pagbababa ng 

Panginoon ng mga nilalang. 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ١٩٢ َوِإنهُهۥ لََتنِزيُل َرب 

193. Bumaba kalakip nito ang Espiritung Mapagkakatiwalaan  ُِمين
َ
وُح ٱلۡأ  ١٩٣ نََزَل بِهِ ٱلرُّ

194. sa puso mo upang ikaw ay maging kabilang sa mga 

tagapagbabala 
 ١٩٤ عَلَىَٰ قَلۡبَِك لَِتُكوَن ِمَن ٱلُۡمنِذرِينَ 

195. sa pamamagitan ng wikang Arabeng malinaw.  ٖبِين ٖ مُّ  ١٩٥ بِلَِساٍن َعَربِي 

196. Tunay na ito ay talagang nasa mga kalatas ng mga 

sinauna. 
لِينَ  وه

َ
 ١٩٦ َوِإنهُهۥ لَِفى ُزبُرِ ٱلۡأ

197. Hindi ba ito para sa kanila naging isang tanda, na 

makaalam nito ang mga maalam sa mga anak ni Israel? 
َولَمۡ 

َ
َِٰٓءيَل  أ ُؤاْ بَنِٓي إِۡسَر ن َيۡعلََمُهۥ ُعلََمَٰٓ

َ
هُهۡم َءايًَة أ  ١٩٧ يَُكن ل

198. Kung sakaling nagbaba Kami nito sa isa sa mga 

dayuhan 
ۡعَجِمينَ 

َ
لَۡنَُٰه عَلَىَٰ َبۡعِض ٱلۡأ  ١٩٨ َولَۡو نَزه

199. saka bumigkas siya nito sa kanila, hindi sila dahil dito 

magiging mga mananampalataya. 
ا َكانُواْ بِهِۦ ُمۡؤِمنِينَ  هُۥ َعلَۡيِهم مه

َ
 ١٩٩ َفَقَرأ

200. Gayon Kami nagsingit nito sa mga puso ng mga salarin.  َ٢٠٠ َكَذَٰلَِك َسلَۡكَنَُٰه فِي قُلُوِب ٱلُۡمۡجرِِمين 

201. Hindi sila sumasampalataya rito hanggang sa makita 

nila ang pagdurusang masakit. 
لِيمَ 

َ
 ٢٠١ لَا يُۡؤِمُنوَن بِهِۦ َحتهيَٰ يََرُواْ ٱلَۡعَذاَب ٱلۡأ

202. Kaya pupunta ito sa kanila nang biglaan habang sila ay 

hindi nakararamdam. 
تَِيُهم َبۡغَتٗة وَُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 

ۡ
 ٢٠٢ َفَيأ

203. Kaya magsasabi sila: "Tayo kaya ay mga 

ipagpapaliban?" 
 ٢٠٣ َفَيُقولُواْ َهۡل َنحُۡن ُمنَظُرونَ 
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204. Kaya ba sa pagdurusang dulot Namin ay nagmamadali 

sila? 
فَبَِعَذابَِنا يَۡسَتۡعِجلُونَ 

َ
 ٢٠٤ أ

205. Kaya nakita mo ba kung nagpatamasa Kami sa kanila 

nang ilang taon? 
فَرَ 

َ
تهۡعَنَُٰهۡم ِسنِينَ أ  ٢٠٥ َءيَۡت إِن مه

206. Pagkatapos dumating sa kanila ang dating 

ipinangangako sa kanila. 
ا َكانُواْ يُوَعُدونَ   ٢٠٦ ُثمه َجآَءُهم مه

207. Ano ang naidulot para sa kanila ng anumang dating 

ipinatatamasa sa kanila? 
ا َكانُواْ ُيَمتهُعونَ َمآ  ۡغَنيَٰ َعۡنُهم مه

َ
 ٢٠٧ أ

208. Hindi Kami nagpahamak ng anumang pamayanan 

malibang habang mayroon itong mga tagapagbabala 
ها لََها ُمنِذُرونَ  ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡريٍَة إِل

َ
 ٢٠٨ َوَمآ أ

209. bilang paalaala, samantalang hindi Kami naging 

tagalabag sa katarungan. 
 ٢٠٩ ذِۡكَرىَٰ َوَما ُكنها َظَٰلِِمينَ 

210. Hindi nagbabaan kalakip nito ang mga demonyo.  َُيَِٰطين لَۡت بِهِ ٱلشه  ٢١٠ َوَما َتنَزه

211. Hindi ito nararapat para sa kanila at hindi sila 

nakakakaya. 
 ٢١١ َتِطيُعونَ َوَما يَۢنَبِغى لَُهۡم َوَما يَسۡ 

212. Tunay na sila buhat sa pagdinig ay talagang mga 

ibinukod. 
ۡمِع لََمۡعُزولُونَ   ٢١٢ إِنهُهۡم َعِن ٱلسه

213. Kaya huwag kang dumalangin kasama kay Allāh sa 

isang diyos na iba pa para ikaw ay [hindi] maging kabilang sa 

mga pagdurusahin. 

بِينَ  ِ إَِلًَٰها َءاَخَر َفَتُكوَن ِمَن ٱلُۡمَعذه  ٢١٣ فَلَا تَۡدُع َمَع ٱَّلله

214. Magbabala ka sa angkan mong mga pinakamalalapit na 

kaanak. 
قَۡربِينَ 

َ
نِذۡر َعِشيَرتََك ٱلۡأ

َ
 ٢١٤ َوأ

215. Magbaba ka ng loob mo para sa sinumang sumunod sa 

iyo kabilang sa mga mananampalataya. 
َبَعَك ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ   ٢١٥ َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك لَِمِن ٱته

216. Ngunit kung sumuway sila sa iyo ay sabihin mo: "Tunay 

na ako ay walang-kaugnayan sa anumang ginagawa ninyo." 
ا َتۡعَملُونَ فَإِۡن َعَصۡوَك َفُقۡل إِن ِي  ِمه  ٢١٦ بَرِٓيء  م 

217. Manalig ka sa Makapangyarihan, Maawain,  ِ٢١٧ َوتَوَكهۡل عَلَى ٱلَۡعزِيزِ ٱلرهِحيم 

218. na nakakikita sa iyo kapag bumabangon ka  ََُٰك ِحيَن َتُقوم هِذي يََرى  ٢١٨ ٱل

219. at sa paggalaw-galaw sa mga nagpapatirapa.  ََِٰجِدين  ٢١٩ َوَتَقلَُّبَك فِي ٱلسه

220. Tunay na Siya ay ang Madinigin, ang Maalam.  ُِميُع ٱلَۡعلِيم  ٢٢٠ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه
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221. Magbabalita kaya Ako sa inyo kung sa kanino 

nagbababaan ang mga demonyo? 
نَب ِئُُكۡم عَلَىَٰ َمن َتنَزه 

ُ
َيَِٰطينُ َهۡل أ  ٢٢١ ُل ٱلشه

222. Nagbababaan sila sa bawat manlilinlang na 

makasalanan, 
ثِيمٖ 

َ
فهاٍك أ

َ
ِ أ

ُل عَلَىَٰ ُكل   ٢٢٢ َتنَزه

223. habang nagpupukol sila ng napakinggan at ang higit na 

marami sa kanila ay mga sinungaling. 
ۡكثَرُهُ 

َ
ۡمَع َوأ  ٢٢٣ ۡم َكَِٰذبُونَ يُلُۡقوَن ٱلسه

224. Ang mga manunula ay sumusunod sa kanila ang mga 

nalilisya. 
َعَرآُء يَتهبُِعُهُم ٱلَۡغاوُۥنَ   ٢٢٤ َوٱلشُّ

225. Hindi mo ba nakita na sila sa bawat larangan ay 

tumatahak, 
ِ َوادٖ 

ُهۡم فِي ُكل  نه
َ
لَۡم تََر أ

َ
 ٢٢٥ يَِهيُمونَ أ

226. at na sila ay nagsasabi ng hindi nila ginagawa,  َُهۡم َيُقولُوَن َما لَا َيۡفَعلُون نه
َ
 ٢٢٦ َوأ

227. maliban sa mga sumampalataya, gumawa ng mga 

maayos, nag-alaala kay Allāh nang madalas, at naiadya nang 

matapos na labagin sila sa katarungan. Makaaalam ang mga 

lumabag sa katarungan kung sa aling uwian uuwi sila. 

َ َكثِيٗرا  َٰلَِحَِٰت َوَذَكُرواْ ٱَّلله هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ها ٱل إِل
يه  

َ
هِذيَن َظلَُمٓواْ أ ُْۗ َوَسَيۡعلَُم ٱل َوٱنَتَصُرواْ ِمنُۢ َبۡعِد َما ُظلُِموا

 ٢٢٧ َقلُِبونَ ُمنَقلَٖب يَن 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ṭā’. Sīn. Ang mga ito ay ang mga talata ng Qur’ān at ng 

isang Aklat na malinaw 
بِينٍ طٓسْۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلُۡقۡرَءاِن   ١ َوكَِتاٖب مُّ

2. bilang patnubay at bilang balitang nakagagalak para sa 

mga mananampalataya, 
 ٢ ُهٗدى َوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمۡؤِمنِينَ 

3. na mga nagpapanatili ng pagdarasal at nagbibigay ng 

zakāh, at sila sa Kabilang-buhay, sila ay nakatitiyak. 
َة وَُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ   َكوَٰ ةَ َويُۡؤتُوَن ٱلزه لَوَٰ هِذيَن يُقِيُموَن ٱلصه ٱل

 ٣ ُهۡم يُوقُِنونَ 

4. Tunay na ang mga hindi sumasampalataya sa Kabilang-

buhay ay ipinang-akit Namin para sa kanila ang mga gawain 

nila kaya naman nag-aapuhap sila. 

ۡعَمَٰلَُهۡم َفُهۡم  إِ 
َ
هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َزيهنها لَُهۡم أ نه ٱل

 ٤ َيۡعَمُهونَ 

5. Ang mga iyon ay ang mga ukol sa kanila ang kasagwaan 

ng pagdurusa; at sila sa Kabilang-buhay, sila ay ang mga 

pinakalugi. 

هِذيَن لَُهۡم ُسوٓ  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
ُء ٱلَۡعَذاِب وَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم  أ

ۡخَسُرونَ 
َ
 ٥ ٱلۡأ

6. Tunay na ikaw ay talagang ginagawaran ng Qur’ān mula 

sa panig ng Marunong, Maalam. 
هُدۡن َحِكيٍم َعلِيمٍ  ى ٱلُۡقۡرَءاَن ِمن ل  ٦ َوِإنهَك لَُتلَقه

7. [Banggitin] noong nagsabi si Moises sa mag-anak niya: 

"Tunay na ako ay nakatanaw ng apoy. Magdadala ako sa 

inyo mula roon ng isang balita o magdadala ako sa inyo ng 

isang ningas na pamparikit, nang sa gayon kayo ay 

makapagpapainit. 

ۦٓ إِن ِٓي َءانَۡسُت نَاٗرا  ۡهلِهِ
َ
َسـ َاتِيُكم  إِۡذ قَاَل ُموَسيَٰ لِأ

ۡو َءاتِيُكم بِِشَهاٖب قَبَٖس لهَعلهُكۡم  
َ
ِۡنَها ِبخَبٍَر أ م 

 ٧ تَۡصَطلُونَ 

8. Ngunit noong dumating siya roon, tinawag siya: "Pinagpala 

ang sinumang nasa apoy at ang sinumang nasa paligid nito." 

Kaluwalhatian kay Allāh, ang Panginoon ng mga nilalang! 

ارِ َوَمۡن َحۡولََها  نُۢ بُورَِك َمن فِي ٱلنه
َ
ا َجآَءَها نُوِدَي أ فَلَمه

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ٨ وَُسۡبَحََٰن ٱَّلله

9. [Nagsabi si Allāh]: "O Moises, tunay na Ako ay si Allāh, 

ang Makapangyarihan, ang Marunong. 
نَا 

َ
ۥٓ أ ُ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ َيَُٰموَسيَٰٓ إِنهُه  ٩ ٱَّلله

10. Pumukol ka ng tungkod mo." Ngunit noong nakita niya ito 

na kumikislut-kislot na para bang ito ay isang ahas, tumalikod 

siya habang tumatakas at hindi bumalik [sa dinaanan. 

Sinabi]: "O Moises, huwag kang mangamba. Tunay na Ako 

ay hindi pinangangambahan, sa harap Ko, ng mga isinugo, 

هيَٰ   نهَها َجآن   َول
َ
ا َرَءاَها َتۡهتَزُّ َكأ لِۡق َعَصاَكْۚ فَلَمه

َ
َوأ

ِۡبْۚ َيَُٰموَسيَٰ لَا َتخَۡف إِن ِي لَا َيخَاُف   ُمۡدبِٗرا َولَۡم ُيَعق 
 ١٠ لََديه ٱلُۡمۡرَسلُونَ 
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11. maliban sa sinumang lumabag sa katarungan, 

pagkatapos nagpalit ng isang kagandahan matapos ng isang 

kasagwaan. Tunay na Ako ay Mapagpatawad, Maawain. 

ُۢا َبۡعَد ُسوٖٓء فَإِن ِي َغُفور    َل ُحۡسَن ها َمن َظلََم ُثمه بَده إِل
 ١١ رهِحيم  

12. Ipasok mo ang kamay mo sa eskotadura mo, lalabas ito 

na maputi na walang sakit. Iyapos mo sa iyo ang kamay mo 

laban sa sindak. [Ito ay] nasa siyam na tanda para kay 

Paraon at mga tao niya. Tunay na sila ay mga taong suwail." 

ۡدِخۡل يََدَك فِي َجۡيبَِك َتخُۡرۡج َبۡيَضآَء ِمۡن َغيِۡر ُسوٖٓءِۖ 
َ
  َوأ

ۦْٓۚ إِنهُهۡم َكانُواْ قَۡوٗما   فِي تِۡسِع َءاَيٍَٰت إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوقَوِۡمهِ
َِٰسقِينَ   ١٢ َف

13. Ngunit noong dumating sa kanila ang mga tanda Namin, 

na nagbibigay-paningin, ay nagsabi sila: "Ito ay isang 

panggagaway na malinaw." 

ا  َجآَءۡتُهۡم َءاَيَُٰتَنا ُمۡبِصَرٗة قَالُواْ َهََٰذا ِسۡحر   فَلَمه
بِين    ١٣ مُّ

14. Nagkaila sila sa mga ito – samantalang tumiyak sa mga 

ito ang mga sarili nila – bilang paglabag sa katarungan at 

bilang pagmamataas. Kaya tumingin ka kung papaano 

naging ang kinahinatnan ng mga tagagulo. 

اْۚ فَٱنُظۡر   نُفُسُهۡم ُظلۡٗما وَُعلُو ٗ
َ
وََجَحُدواْ بَِها َوٱۡستَۡيَقَنۡتَهآ أ

َٰقَِبُة ٱلُۡمۡفِسِدينَ   ١٤ َكۡيَف َكاَن َع

15. Talaga ngang nagbigay Kami kina David at Solomon ng 

kaalaman. Nagsabi silang dalawa: "Ang papuri ay ukol kay 

Allāh na nagtangi sa amin higit sa marami sa mga lingkod 

Niyang mga mananampalataya." 

  ِ َولََقۡد َءاتَيَۡنا َداوُۥَد وَُسلَۡيَمََٰن ِعلۡٗماۖۡ َوَقالَا ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ِۡن ِعَبادِهِ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  لََنا عَلَىَٰ َكثِيٖر م  هِذي فَضه  ١٥ ٱل

16. Nagmana si Solomon kay David at nagsabi: "O mga tao, 

tinuruan kami ng pagbigkas ng mga ibon at binigyan kami 

mula sa bawat bagay. Tunay na ito ay talagang ang 

kabutihang-loob na malinaw." 

اُس ُعل ِۡمَنا   َها ٱلنه يُّ
َ
أ ۖۡ َوَقاَل َيَٰٓ َوَورَِث ُسلَۡيَمَُٰن َداوُۥَد

ِ َشۡيٍءِۖ إِنه َهََٰذا لَُهَو  َمنِطَق ٱلطه 
وتِيَنا ِمن ُكل 

ُ
يِۡر َوأ
 ١٦ ٱلَۡفۡضُل ٱلُۡمبِينُ 

17. Kinalap para kay Solomon ang mga kawal niya mula sa 

jinn, tao, at ibon, saka sila ay hinahanay. 
يِۡر   ِ َوٱلۡإِنِس َوٱلطه وَُحِشَر لُِسلَۡيَمََٰن ُجُنوُدهُۥ ِمَن ٱلِۡجن 

 ١٧ ۡم يُوزَُعونَ َفهُ 

18. Hanggang sa nang nakapunta sila sa lambak ng mga 

langgam, may nagsabing isang langgam: "O mga langgam, 

magsipasok kayo sa mga tirahan ninyo; huwag nga 

dumudurog sa inyo si Solomon at ang mga kawal niya 

habang sila ay hindi nakadarama." 

َها  يُّ
َ
أ ۡمِل قَالَۡت َنۡملَة  َيَٰٓ تَۡواْ عَلَىَٰ َوادِ ٱلنه

َ
َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

ۡمُل ٱۡدُخلُواْ َمَسَِٰكَنُكۡم لَا َيحِۡطَمنهُكۡم ُسلَۡيَمَُٰن   ٱلنه
 ١٨ وَُجُنوُدهُۥ وَُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 
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19. Kaya ngumiti-ngiti si Solomon na natatawa sa sabi niyon 

at nagsabi siya: "Panginoon ko, mag-udyok Ka sa akin na 

magpasalamat ako sa biyaya Mong ibiniyaya Mo sa akin at 

sa ama ko at na gumawa ako ng maayos na kinalulugdan 

Mo, at magpapasok Ka sa akin, sa pamamagitan ng awa Mo, 

sa mga lingkod Mong mga maayos." 

ۡن  َفَتبَ 
َ
ۡوزِۡعنِٓي أ

َ
ِ أ ِن قَۡولَِها َوَقاَل َرب  َم َضاِحٗكا م  سه

ۡن  
َ
ۡنَعۡمَت عَلَىه وَعَلَىَٰ َوَٰلَِديه َوأ

َ
ۡشُكَر نِۡعَمَتَك ٱلهتِٓي أ

َ
أ

ۡدِخلۡنِي بَِرۡحمَتَِك فِي ِعَبادَِك  
َ
َُٰه َوأ ۡعَمَل َصَٰلِٗحا تَۡرَضى

َ
أ

َٰلِِحينَ   ١٩ ٱلصه

20. Nagsiyasat siya sa mga ibon saka nagsabi siya: "Ano ang 

mayroon sa akin na hindi ako nakakikita sa abubilya, o siya 

ay naging kabilang sa mga lumiliban? 

ۡم َكاَن ِمَن  
َ
َرى ٱلُۡهۡدُهَد أ

َ
يَۡر َفَقاَل َمالَِي لَٓا أ َد ٱلطه َوَتَفقه

 ٢٠ ٱلَۡغآئِبِينَ 

21. Talagang pagdurusahin ko nga siya ng isang 

pagdurusang matindi, o talagang kakatayin ko nga siya, o 

talagang magdadala nga siya sa akin ng isang katunayang 

malinaw." 

تِيَن ِي  
ۡ
ۡو لََيأ

َ
ۥٓ أ اْۡذَبحَنهُه

َ
ۡو لَأ

َ
َبنهُهۥ َعَذاٗبا َشِديًدا أ ِ َعذ 

ُ
لَأ

بِينٖ   ٢١ بُِسلَۡطَٰٖن مُّ

22. Kaya namalagi ito nang hindi malayo saka nagsabi ito: 

"Nakasaklaw ako sa hindi ka nakasaklaw at naghatid ako sa 

iyo mula sa Sheba ng isang balitang tiyak. 

َحطُت بَِما لَۡم ُتحِۡط بِهِۦ  
َ
َفَمَكَث َغيَۡر بَعِيٖد َفَقاَل أ

ِۭ بِنََبإٖ يَقِينٍ   ٢٢ وَِجۡئُتَك ِمن َسَبإ

23. Tunay na ako ay nakatagpo ng isang babaing naghahari 

sa kanila, nabigyan mula sa bawat bagay, at mayroon siyang 

isang tronong dakila. 

ِ َشۡيٖء  
وتَِيۡت ِمن ُكل 

ُ
ٗة َتۡملُِكُهۡم َوأ

َ
إِن ِي وََجدتُّ ٱۡمَرأ

 ٢٣ َولََها َعۡرٌش َعِظيم  

24. Nakatagpo ako sa kanya at mga tao niya na 

nagpapatirapa sa araw bukod pa kay Allāh. Ipinaakit sa 

kanila ng demonyo ang mga gawa nila – saka bumalakid iyon 

sa kanila sa landas kaya sila ay hindi napapatnubayan – 

ۡمِس ِمن ُدوِن  ِ  وََجدتَُّها َوقَۡوَمَها يَۡسُجُدوَن لِلشه ٱَّلله
بِيِل   ُهۡم َعِن ٱلسه ۡعَمَٰلَُهۡم فََصده

َ
ۡيَطَُٰن أ َوَزيهَن لَُهُم ٱلشه

 ٢٤ َفُهۡم لَا َيۡهَتُدونَ 

25. upang hindi sila magpatirapa kay Allāh na nagpapalabas 

ng nakatago sa mga langit at lupa at nakaaalam sa anumang 

ikinukubli nila at anumang inihahayag nila. 

َِٰت   َمََٰو رُِج ٱلۡخَۡبَء فِي ٱلسه
هِذي ُيخۡ ِ ٱل ۤاَّلَأ ْۤاوُدُجۡسَي َّلِله

ۡرِض َويَۡعلَُم َما ُتخُۡفوَن َوَما ُتۡعلُِنونَ 
َ
 ٢٥ َوٱلۡأ

26. Si Allāh – walang Diyos kundi Siya – ay ang Panginoon 

ng tronong dakila." 
ُ لَٓا إَِلَٰهَ  ها ُهَو َربُّ ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡعِظيِم۩ ٱَّلله  ٢٦ إِل

27. Nagsabi siya: "Titingin kami kung nagtotoo ka ba o ikaw 

ay naging kabilang sa mga sinungaling. 
َِٰذبِينَ  ۡم ُكنَت ِمَن ٱلَۡك

َ
َصَدقَۡت أ

َ
 ٢٧ ۞قَاَل َسنَنُظُر أ

28. Umalis ka kalakip ng sulat kong ito at magpahatid ka nito 

sa kanila. Pagkatapos tumalikod ka palayo sa kanila saka 

tumingin ka kung ano ang [sagot na] ibabalik nila." 

لۡقِۡه إِلَۡيِهۡم ُثمه تََوله َعۡنُهۡم  
َ
ٱۡذَهب ب ِِكَتَِٰبي َهََٰذا فَأ

 ٢٨ فَٱنُظۡر َماَذا يَرِۡجُعونَ 
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29. Nagsabi siya: "O konseho, tunay na ako ay pinadalhan 

ng isang liham na marangal. 
لِۡقَى إِلَيه كَِتَٰب  َكرِيمٌ 

ُ
َها ٱلَۡملَُؤاْ إِن ِٓي أ يُّ

َ
أ  ٢٩ قَالَۡت َيَٰٓ

30. Tunay na ito ay mula kay Solomon at tunay na ito ay sa 

ngalan ni Allāh, ang Napakamaawain, ang Maawain, 
ِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ إِنهُهۥ ِمن  ِ ٱلره  ٣٠ ُسلَۡيَمََٰن َوِإنهُهۥ ِمۡسِب ٱَّلله

31. na [nagsasaad]: Huwag kayong magmataas sa akin at 

pumunta kayo sa akin bilang mga tagapagpasakop." 
تُونِي ُمۡسلِِمينَ 

ۡ
ها َتۡعلُواْ عَلَىه َوأ ل

َ
 ٣١ أ

32. Nagsabi siya: "O konseho, maghabilin kayo sa akin sa 

usapin ko. Hindi nangyaring ako ay magpapasya ng isang 

usapin hanggang sa sumaksi kayo sa akin." 

ۡمرِي َما ُكنُت قَاِطَعًة  
َ
ۡفُتونِي فِٓي أ

َ
َها ٱلَۡملَُؤاْ أ يُّ

َ
أ قَالَۡت َيَٰٓ

ۡمًرا َحتهيَٰ تَۡشَهُدونِ 
َ
 ٣٢ أ

33. Nagsabi sila: "Tayo ay mga may lakas na matindi at ang 

usapin ay nasa iyo, kaya tumingin ka kung ano ang ipag-

uutos mo." 

ۡمُر إِلَۡيِك  
َ
ٖس َشِديٖد َوٱلۡأ

ۡ
ْولُواْ بَأ

ُ
ةٖ َوأ ْولُواْ قُوه

ُ
قَالُواْ َنحُۡن أ

ُمرِينَ 
ۡ
 ٣٣ فَٱنُظرِي َماَذا تَأ

34. Nagsabi siya: "Tunay na ang mga hari, kapag pumasok 

sila sa isang pamayanan, ay nanggugulo roon at gumagawa 

sa mga kamahal-mahalan sa mga naninirahan doon bilang 

mga kaaba-aba. Gayon sila gumawa. 

فَۡسُدوَها وََجَعلُٓواْ  
َ
قَالَۡت إِنه ٱلُۡملُوَك إَِذا َدَخلُواْ قَۡريًَة أ

ذِ 
َ
ۡهلَِهآ أ

َ
َة أ ِعزه

َ
ْۚ َوَكَذَٰلَِك َيۡفَعلُونَ أ  ٣٤ لهٗة

35. Tunay na ako ay magsusugo sa kanila kalakip ng isang 

regalo saka titingin sa kung ano [sagot na] ibabalik ng mga 

isinugo. 

ُۢ بَِم يَرِۡجُع   َوِإن ِي ُمۡرِسلٌَة إِلَۡيِهم بَِهِديهةٖ َفَناِظَرُة
 ٣٥ ٱلُۡمۡرَسلُونَ 

36. Kaya noong dumating [ang sugo] kay Solomon ay 

nagsabi siya: "Mag-aayuda ba kayo sa akin ng yaman 

gayong ang ibinigay sa akin ni Allāh ay higit na mabuti kaysa 

sa ibinigay Niya sa inyo? Bagkus kayo sa regalo ninyo ay 

natutuwa. 

ا َجآَء ُسلَۡيَمََٰن قَ  ۦَ  فَلَمه َِٰن ونَِن بَِماٖل َفَمآ َءاتَى تُِمدُّ
َ
اَل أ

نُتم بَِهِديهتُِكۡم  
َ
َُٰكمِۚ بَۡل أ آ َءاتَى ِمه ُ َخيۡر  م  ٱَّلله

 ٣٦ َتۡفرَُحونَ 

37. Bumalik ka sa kanila sapagkat talagang magdadala nga 

kami sa kanila ng mga kawal na walang lakas sa kanila laban 

sa mga ito at talagang magpapalabas nga Kami sa kanila 

mula roon bilang mga kaaba-aba habang sila ay mga nanliliit. 

ها قَِبَل لَُهم بَِها   تِيَنهُهم ِبجُُنوٖد ل
ۡ
ٱرِۡجۡع إِلَۡيِهۡم فَلََنأ

ذِلهٗة وَُهۡم َصَٰغُِرونَ 
َ
ِۡنَهآ أ  ٣٧ َولَُنۡخرَِجنهُهم م 

38. Nagsabi siya: "O konseho, alin sa inyo ang magdadala sa 

akin ng trono niya bago sila pumunta sa aking bilang mga 

tagapagpasakop?" 

ن 
َ
تِينِي بَِعۡرِشَها َقۡبَل أ

ۡ
يُُّكۡم يَأ

َ
َها ٱلَۡملَُؤاْ أ يُّ

َ
أ قَاَل َيَٰٓ

تُونِي ُمۡسلِِمينَ 
ۡ
 ٣٨ يَأ

39. May nagsabing isang makapangyarihan kabilang sa mga 

jinn: "Ako ay magdadala sa iyo niyon bago ka makatayo mula 

sa pinanatilihan mo. Tunay na ako para roon ay talagang 

malakas na mapagkakatiwalaan." 

ن َتُقوَم  
َ
نَا۠ َءاتِيَك بِهِۦ َقۡبَل أ

َ
ِ أ َِن ٱلِۡجن  قَاَل ِعۡفرِيت  م 

 ِ
َقاِمَكۖۡ َوِإن  ِمين  ِمن مه

َ
 ٣٩ ي َعلَۡيهِ لََقوِيٌّ أ
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40. Nagsabi ang may taglay na kaalaman mula sa kasulatan: 

"Ako ay magdadala sa iyo niyon bago makabalik sa iyo ang 

pagkurap mo." Kaya noong nakita niya iyon na nakalapag sa 

piling niya ay nagsabi siya: "Ito ay bahagi ng kabutihang-loob 

ng Panginoon ko upang sulitin Niya ako kung 

magpapasalamat ba ako o tatanggi akong magpasalamat. 

Ang sinumang nagpasalamat ay nagpasalamat lamang para 

sa sarili niya. Ang sinumang tumangging magpasalamat, 

tunay na ang Panginoon ko ay Walang-pangangailangan, 

Mapagbigay." 

نَا۠ َءاتِيَك بِهِۦ 
َ
َِن ٱلِۡكَتَِٰب أ هِذي ِعنَدهُۥ ِعلۡم  م  قَاَل ٱل

ا ِعنَدهُۥ   ا َرَءاهُ ُمۡسَتقِرًّ ن يَۡرتَده إِلَۡيَك َطۡرُفَكْۚ فَلَمه
َ
َقۡبَل أ

ۡم 
َ
ۡشُكُر أ

َ
ۖۡ  قَاَل َهََٰذا ِمن فَۡضِل َرب ِي لَِيۡبلَُونِٓي َءأ ۡكُفُر

َ
أ

َوَمن َشَكَر فَإِنهَما يَۡشُكُر لَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن َكَفَر فَإِنه  
 ٤٠ َرب ِي َغنِي   َكرِيم  

41. Nagsabi siya: "Magpabalatkayo kayo para sa kanya ng 

trono niya, titingnan natin kung mapapatnubayan ba siya o 

siya ay kabilang sa mga hindi napapatnubayan." 

ۡم تَُكوُن  
َ
َتۡهَتِدٓي أ

َ
ُرواْ لََها َعۡرَشَها نَنُظۡر أ ِ قَاَل نَك 

هِذيَن لَا َيۡهَتُدونَ   ٤١ ِمَن ٱل

42. Kaya noong dumating siya ay sinabi: "Ganito ba ang 

trono mo?" Nagsabi siya: "Para bang ito ay iyon." [Nagsabi si 

Solomon]: "Binigyan kami ng kaalaman bago pa niya at dati 

na kaming mga tagapagpasakop." 

نهُهۥ ُهَوْۚ  
َ
َهََٰكَذا َعۡرُشِكِۖ قَالَۡت َكأ

َ
ا َجآَءۡت قِيَل أ فَلَمه

وتِيَنا ٱلۡعِلَۡم ِمن َقۡبلَِها َوُكنها ُمۡسلِِمينَ 
ُ
 ٤٢ َوأ

43. Bumalakid sa kanya ang dati nang sinasamba niya bukod 

pa kay Allāh. Tunay na siya dati ay kabilang sa mga taong 

tagatangging sumampalataya. 

ِۖۡ إِنهَها َكانَۡت ِمن   َها َما َكانَت تهۡعُبُد ِمن ُدوِن ٱَّلله وََصده
 ٤٣ قَۡوٖم َكَٰفِرِينَ 

44. Sinabi sa kanya: "Pumasok ka sa palasyo." Kaya noong 

nakita niya ito ay nag-akala siyang ito ay isang lawa at 

naglantad siya ng mga lulod niya. Nagsabi [si Solomon]: 

"Tunay na ito ay isang palasyong pinakintaban ng inilatag na 

mga salamin. Nagsabi siya: "Panginoon ko, tunay na ako ay 

lumabag sa katarungan sa sarili ko. Nagpasakop ako kasama 

kay Solomon kay Allāh ang Panginoon ng mga nilalang." 

تُۡه َحِسبَۡتُه لُجهٗة  
َ
ا َرأ ۖۡ فَلَمه ۡرَح قِيَل لََها ٱۡدُخلِى ٱلصه

ِن   د  م  َمره َوَكَشَفۡت َعن َساَقۡيَهاْۚ قَاَل إِنهُهۥ َصۡرح  مُّ
سۡ 

َ
ِ إِن ِي َظلَۡمُت َنۡفِسي َوأ ُۗ قَالَۡت َرب  لَۡمُت َمَع  قََوارِيَر

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ٤٤ ُسلَۡيَمََٰن َّلِله

45. Talaga ngang nagsugo Kami sa Thamūd ng kapatid 

nilang si Ṣāliḥ, na [nagsasabi]: "Sumamba kayo kay Allāh," 

saka biglang sila ay dalawang pangkat na nag-aalitan. 

ۡرَسلَۡنآ إِلَيَٰ َثُمودَ 
َ
ِن ٱۡعُبُدواْ   َولََقۡد أ

َ
َخاُهۡم َصَٰلًِحا أ

َ
أ

َ فَإَِذا ُهۡم فَرِيَقاِن َيخَۡتِصُمونَ   ٤٥ ٱَّلله

46. Nagsabi siya: "O mga kalipi ko, bakit kayo nagmamadali 

sa masagwa bago ng maganda? Bakit nga ba hindi kayo 

humihingi ng tawad kay Allāh nang sa gayon kayo ay 

kaaawaan?" 

ي ِئَةِ َقۡبَل ٱلۡحََسَنةِِۖ لَۡولَا   قَاَل َيََٰقۡوِم لَِم تَۡسَتۡعِجلُوَن بِٱلسه
َ لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ   ٤٦ تَۡسَتۡغفُِروَن ٱَّلله

47. Nagsabi sila: "Nagmasamang-pangitain kami sa iyo at sa 

sinumang kasama sa iyo." Nagsabi siya: "Ang masamang 

pangitain ninyo ay nasa ganang kay Allāh, bagkus kayo ay 

mga taong tinutukso." 

  ِۡۖ َعَكْۚ قَاَل َطَٰٓئُِرُكۡم ِعنَد ٱَّلله يهۡرنَا بَِك َوبَِمن مه قَالُواْ ٱطه
نُتۡم قَۡوم  ُتۡفَتُنونَ 

َ
 ٤٧ بَۡل أ
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48. Dati sa lungsod ay may siyam na lalaking nanggugulo sa 

lupain at hindi nagsasaayos. 
ۡرِض  

َ
وََكاَن فِي ٱلَۡمِديَنةِ تِۡسَعُة رَۡهٖط ُيۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ

 ٤٨ َولَا يُۡصلُِحونَ 

49. Nagsabi sila: "Magsumpaan kayo kay Allāh na talagang 

susugod nga tayo sa gabi sa kanya at sa mag-anak niya, 

pagkatapos talagang magsasabi nga tayo sa katangkilik niya: 

"Hindi kami nakasaksi sa pagkapahamak ng mag-anak niya. 

Tunay na kami ay talagang mga tapat." 

ۡهلَُهۥ ُثمه لََنُقولَنه  
َ
ِ لَُنبَي ِتَنهُهۥ َوأ قَالُواْ َتَقاَسُمواْ بِٱَّلله

ۡهلِهِۦ َوِإنه 
َ
 ٤٩ ا لََصَِٰدقُونَ لَِولِي ِهِۦ َما َشِهۡدنَا َمۡهلَِك أ

50. Nanlansi sila ng isang panlalansi at nanlansi Kami ng 

isang panlalansi samantalang sila ay hindi nakararamdam. 
 ٥٠ َوَمَكُرواْ َمۡكٗرا َوَمَكۡرنَا َمۡكٗرا وَُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 

51. Kaya tumingin ka kung papaano naging ang kinahinatnan 

ng panlalansi nila, na Kami ay nagwasak sa kanila at sa mga 

kalipi nila nang magkakasama. 

ۡرَنَُٰهۡم   نها َدمه
َ
َٰقَِبُة َمۡكرِهِۡم أ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َع

ۡجمَعِينَ 
َ
 ٥١ َوقَۡوَمُهۡم أ

52. Kaya ang mga iyon ay ang mga bahay nila: hungkag, 

dahil lumabag sila sa katarungan. Tunay na sa gayon ay 

talagang may tanda para sa mga taong umaalam. 

َٰلَِك ٓأَليَٗة   ْْۚ إِنه فِي َذ فَتِلَۡك ُبُيوُتُهۡم َخاوِيََۢة بَِما َظلَُمٓوا
 ٥٢ ل َِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ 

53. Nagligtas Kami sa mga sumampalataya at dati na silang 

nangingilag magkasala. 
هِذيَن َءاَمُنواْ وََكانُواْ َيتهُقونَ  نجَۡيَنا ٱل

َ
 ٥٣ َوأ

54. [Banggitin mo] si Lot noong nagsabi siya sa mga 

kababayan niya: "Pumupunta ba kayo sa mahalay habang 

kayo ay nakakikita?" 

تُوَن ٱلۡ 
ۡ
تَأ

َ
ۦٓ أ نُتۡم  َولُوًطا إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِ

َ
َفَِٰحَشَة َوأ

 ٥٤ ُتۡبِصُرونَ 

55. Tunay na kayo ba ay talagang pumupunta sa mga lalaki 

dala ng pagnanasa bukod pa sa mga babae? Bagkus kayo 

ay mga taong nagpakamangmang. 

ِۚ بَۡل   ِن ُدوِن ٱلن َِسآِء تُوَن ٱلر َِجاَل َشۡهَوٗة م 
ۡ
ئِنهُكۡم لََتأ

َ
أ

نُتمۡ 
َ
 ٥٥  قَۡوم  َتجَۡهلُونَ أ

56. Ngunit walang iba ang sagot ng mga kababayan niya 

kundi na nagsabi sila: "Palabasin ninyo ang mag-anak ni Lot 

mula sa pamayanan ninyo; tunay na sila ay mga taong 

nagpapakalinis." 

ن 
َ
هٓا أ ۦٓ إِل ۡخرُِجٓواْ َءاَل  ۞َفَما َكاَن َجَواَب قَۡوِمهِ

َ
قَالُٓواْ أ

ُرونَ  نَاس  َيَتَطهه
ُ
ِن قَۡريَتُِكۡمۖۡ إِنهُهۡم أ  ٥٦ لُوٖط م 

57. Kaya pinaligtas Namin siya at ang mag-anak niya 

maliban sa maybahay niya; nagtakda Kami rito [na maging] 

kabilang sa mga nagpapaiwan. 

ۥٓ  ۡهلَُه
َ
نجَۡيَنَُٰه َوأ

َ
ۡرَنََٰها ِمَن   فَأ تَُهۥ قَده

َ
ها ٱۡمَرأ إِل

 ٥٧ ٱلَۡغَٰبِِرينَ 

58. Nagpaulan Kami sa kanila ng isang ulan, saka kay saklap 

ang ulan ng mga binalaan. 
َطٗراۖۡ فََسآَء َمَطُر ٱلُۡمنَذرِينَ  ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مه

َ
 ٥٨ َوأ
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59. Sabihin mo: "Ang papuri ay ukol kay Allāh at kapayapaan 

ay sa mga lingkod Niyang hinirang Niya. Si Allāh ba ay higit 

na mabuti o ang itinatambal ninyo? 

  ُ ُۗ َءاَّلٓله هِذيَن ٱۡصَطَفىَٰٓ ِ وََسَلٌَٰم عَلَىَٰ ِعَبادِهِ ٱل قُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ا يُۡشِرُكونَ  مه

َ
 ٥٩ َخيٌۡر أ

60. O ang lumikha ng mga langit at lupa at nagpababa para 

sa inyo mula sa langit ng tubig kaya nagpatubo sa 

pamamagitan nito ng mga hardin na may dilag na hindi 

naging ukol sa inyo na magpatubo kayo ng mga punong-

kahoy ng mga iyon ay isang diyos kasama kay Allāh? Bagkus 

sila ay mga taong nagpapantay [sa Kanya sa iba]. 

َِن   نَزَل لَُكم م 
َ
ۡرَض َوأ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡن َخلََق ٱلسه مه

َ
أ

ا َكاَن   ۢنَبتَۡنا بِهِۦ َحَدآئَِق َذاَت َبۡهَجةٖ مه
َ
َمآِء َماٗٓء فَأ ٱلسه

ِْۚ بَۡل ُهۡم قَۡوم    َع ٱَّلله ِءَلَٰه  مه
َ
ُۗ أ ن تُۢنبُِتواْ َشَجرََهآ

َ
لَُكۡم أ

 ٦٠ ِدلُونَ َيعۡ 

61. O ang gumawa ba sa lupa bilang pamamalagian, 

gumawa sa gitna nito ng mga ilog, gumawa para rito ng mga 

matatag na bundok, at gumawa sa pagitan ng dalawang 

dagat ng isang harang ay isang diyos ba kasama kay Allāh? 

Bagkus ang higit na marami sa kanila ay hindi nakaaalam. 

نَۡهَٰٗرا وََجَعَل  
َ
ۡرَض قََراٗرا وََجَعَل ِخَلَٰلََهآ أ

َ
ن َجَعَل ٱلۡأ مه

َ
أ

َع   ِءَلَٰه  مه
َ
لََها َرَوَِٰسَي وََجَعَل َبيَۡن ٱلَۡبۡحَرۡيِن َحاِجًزاُۗ أ

ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
ِْۚ بَۡل أ  ٦١ ٱَّلله

62. O ang sumasagot ba sa nagigipit kapag dumalangin ito 

sa Kanya, nag-aalis ng kasagwaan, at gumagawa sa inyo 

bilang mga kahalili sa lupa ay isang diyos ba kasama kay 

Allāh? Kaunti ang isinasaalaala ninyo! 

وَٓء   ن ُيِجيُب ٱلُۡمۡضَطره إَِذا َدعَاهُ َويَۡكِشُف ٱلسُّ مه
َ
أ

ا  َويَۡجَعلُُكۡم ُخلَ  ِْۚ قَلِيلٗا مه َع ٱَّلله ءَِلَٰه  مه
َ
ۡرِضِۗ أ

َ
َفآَء ٱلۡأ

ُرونَ   ٦٢ تََذكه

63. O ang nagpapatnubay sa inyo sa mga kadiliman ng 

katihan at karagatan at ang nagsusugo ng mga hangin bilang 

balitang nakagagalak sa harap ng awa Niya ay isang diyos 

ba kasama kay Allāh? Pagkataas-taas si Allāh kaysa sa 

anumang itinatambal nila. 

ِ َوٱلَۡبۡحرِ َوَمن يُۡرِسُل   ن َيۡهِديُكۡم فِي ُظلَُمَِٰت ٱلۡبَر  مه
َ
أ

ِْۚ تََعَٰلَى   َع ٱَّلله ِءَلَٰه  مه
َ
ۦُٓۗ أ ََٰح بُۡشَرُۢا َبيَۡن يََدۡي َرۡحمَتِهِ َِي ٱلر 

ا يُۡشِرُكونَ  ُ َعمه  ٦٣ ٱَّلله

64. O ang nagsisimula ng paglikha, pagkatapos 

nagpapanumbalik nito, at ang nagtutustos sa inyo mula sa 

langit at lupa ay isang diyos ba kasama kay Allāh?" Sabihin 

mo: "Magbigay kayo ng patotoo ninyo kung kayo ay mga 

tapat." 

ن َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِ  مه
َ
َِن  أ يُدهُۥ َوَمن يَۡرُزقُُكم م 

ِْۚ قُۡل َهاتُواْ بُۡرَهََٰنُكۡم   َع ٱَّلله ِءَلَٰه  مه
َ
ۡرِضِۗ أ

َ
َمآِء َوٱلۡأ ٱلسه

 ٦٤ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

65. Sabihin mo: "Hindi nalalaman ng sinumang nasa mga 

langit at lupa ang Lingid maliban kay Allāh, at hindi nila 

nararamdaman kung kailan sila bubuhayin." 

ها   ۡرِض ٱلَۡغۡيَب إِل
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ها َيۡعلَُم َمن فِي ٱلسه قُل ل

يهاَن ُيۡبَعُثونَ 
َ
ْۚ َوَما يَۡشُعُروَن أ ُ  ٦٥ ٱَّلله

66. Bagkus nagwakas ang kaalaman nila hinggil sa Kabilang-

buhay. Bagkus sila ay nasa isang pagdududa hinggil doon. 

Bagkus sila mula roon ay mga bulag. 

ِۡنَهاۖۡ بَۡل  ٖ م  ََٰرَك ِعلُۡمُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِِۚ بَۡل ُهۡم فِي َشك  بَِل ٱده
ِۡنَها َعُمونَ   ٦٦ ُهم م 
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67. Nagsabi ang mga tumangging sumampalataya: "Kapag 

kami ba ay naging alabok at [gayon din] ang mga magulang 

namin, tunay na kami ba ay talagang mga palalabasin [sa 

mga libingan]? 

ئِنها 
َ
َٰٗبا َوَءابَآُؤنَآ أ ِءَذا ُكنها تَُر

َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َوَقاَل ٱل

 ٦٧ لَُمۡخرَُجونَ 

68. Talaga ngang pinangakuan nito Kami mismo at ang mga 

magulang namin bago pa niyan. Walang iba ito kundi ang 

mga alamat ng mga sinauna." 

هٓا   لََقۡد وُِعۡدنَا َهََٰذا َنحُۡن َوَءابَآُؤنَا ِمن َقۡبُل إِۡن َهََٰذآ إِل
لِينَ  وه

َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
 ٦٨ أ

69. Sabihin mo: "Humayo kayo sa lupain saka tumingin kayo 

kung papaano naging ang kinahinatnan ng mga salarin." 
َٰقَِبُة   ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع

َ
قُۡل ِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

 ٦٩ ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

70. Huwag kang malungkot sa kanila at huwag kang maging 

nasa isang paninikip dahil sa anumang ipinakakana nila. 
ا  َولَا َتحَۡزۡن َعلَۡيِهۡم َولَا  ِمه تَُكن فِي َضۡيٖق م 

 ٧٠ َيۡمُكُرونَ 

71. Nagsasabi sila: "Kailan ang pangakong ito kung kayo ay 

mga tapat?" 
 ٧١ َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

72. Sabihin mo: "Marahil maging napaaga para sa inyo ang 

ilan sa minamadali ninyo." 
هِذي   ن يَُكوَن َرِدَف لَُكم َبۡعُض ٱل

َ
قُۡل َعَسيَٰٓ أ

 ٧٢ تَۡسَتۡعِجلُونَ 

73. Tunay na ang Panginoon mo ay talagang may 

kabutihang-loob sa mga tao subalit ang higit na marami sa 

kanila ay hindi nagpapasalamat. 

ۡكثَرَُهۡم    َوِإنه َربهَك لَُذو فَۡضلٍ 
َ
اِس َوَلَِٰكنه أ عَلَى ٱلنه

 ٧٣ لَا يَۡشُكُرونَ 

74. Tunay na ang Panginoon mo ay talagang nakaaalam ng 

anumang kinikimkim ng mga dibdib nila at anumang 

inihahayag nila. 

 ٧٤ َوِإنه َربهَك لََيۡعلَُم َما تُِكنُّ ُصُدورُُهۡم َوَما ُيۡعلُِنونَ 

75. Walang anumang nakalingid sa langit at lupa malibang 

nasa isang talaang malinaw. 
ها فِي كَِتَٰٖب   ۡرِض إِل

َ
َمآِء َوٱلۡأ َوَما ِمۡن غَآئَِبةٖ فِي ٱلسه

بِينٍ   ٧٥ مُّ

76. Tunay na itong Qur’ān ay nagsasalaysay sa mga anak ni 

Israel ng higit na marami sa [bagay na] sila hinggil doon ay 

nagkakaiba-iba. 

ۡكثََر  
َ
َِٰٓءيَل أ إِنه َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َيُقصُّ عَلَىَٰ بَنِٓي إِۡسَر

هِذي ُهۡم فِيهِ َيخَۡتلُِفونَ   ٧٦ ٱل

77. Tunay na ito ay talagang isang patnubay at isang awa 

para sa mga mananampalataya. 
 ٧٧ ٗدى َوَرۡحمَة  ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ َوِإنهُهۥ لَهُ 
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78. Tunay na ang Panginoon mo ay huhusga sa pagitan nila 

sa pamamagitan ng kahatulan Niya. Siya ay ang 

Makapangyarihan, ang Maalam. 

إِنه َربهَك َيۡقِضي بَيَۡنُهم ِبحُۡكِمهِۚۦْ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز  
 ٧٨ ٱلَۡعلِيمُ 

79. Kaya manalig ka kay Allāh; tunay na ikaw ay nasa 

katotohanang malinaw. 
ِ ٱلُۡمبِينِ  ِۖۡ إِنهَك عَلَى ٱلۡحَق   ٧٩ َفَتوَكهۡل عَلَى ٱَّلله

80. Tunay na ikaw ay hindi nakapagpaparinig sa mga patay 

at hindi nakapagpaparinig sa mga bingi ng panawagan kapag 

bumaling sila na mga tumatalikod. 

هۡواْ   عَآَء إَِذا َول مه ٱلدُّ إِنهَك لَا تُۡسِمُع ٱلَۡمۡوتَيَٰ َولَا تُۡسِمُع ٱلصُّ
 ٨٠ ُمۡدبِرِينَ 

81. Ikaw ay hindi tagapagpatnubay ng mga bulag palayo sa 

pagkaligaw nila. Hindi ka nakapagpaparinig maliban sa 

sinumang sumasampalataya sa mga tanda Namin kaya sila 

ay mga tagapagpasakop. 

ها   نَت بَِهَِٰدي ٱلُۡعۡمِي َعن َضَلَٰلَتِِهۡمۖۡ إِن تُۡسِمُع إِل
َ
َوَمآ أ

ۡسلُِمونَ   ٨١ َمن يُۡؤِمُن أَـِبَيَٰتَِنا َفُهم مُّ

82. Kapag naganap ang sabi laban sa kanila, magpapalabas 

Kami para sa kanila ng isang gumagalaw na nilalang mula sa 

lupa na kakausap sa kanila [na nagsasabi] na ang mga tao 

noon sa mga tanda Namin ay hindi nakatitiyak. 

َِن   ۡخرَۡجَنا لَُهۡم َدآبهٗة م 
َ
۞َوِإَذا َوَقَع ٱلَۡقۡوُل َعلَۡيِهۡم أ

نه ٱ
َ
ۡرِض تُكَل ُِمُهۡم أ

َ
اَس َكانُواْ أَـِبَيَٰتَِنا لَا يُوقُِنونَ ٱلۡأ  ٨٢ لنه

83. [Banggitin mo] ang araw na kakalap Kami mula sa bawat 

kalipunan ng isang pulutong kabilang sa nagpapasinungaling 

sa mga tanda Namin saka sila ay pagpapangkatin. 

ةٖ فَوۡ  مه
ُ
ِ أ

ُب أَـِبَيَٰتَِنا َويَۡوَم َنحُۡشُر ِمن ُكل  ِ ن يَُكذ  ِمه ٗجا م 
 ٨٣ َفُهۡم يُوزَُعونَ 

84. Hanggang sa nang dumating sila ay magsasabi Siya: 

"Nagpasinungaling ba kayo sa mga tanda Ko samantalang 

hindi kayo nakasaklaw sa mga ito sa kaalaman, o ano ang 

dati ninyong ginagawa?" 

ۡبُتم أَـِبَيَٰتِي َولَۡم ُتحِيُطواْ بَِها َحتهيَٰٓ  َكذه
َ
إَِذا َجآُءو قَاَل أ

اَذا ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ  مه
َ
 ٨٤ ِعلًۡما أ

85. Magaganap ang sabi sa kanila dahil lumabag sila sa 

katarungan kaya sila ay hindi makabibigkas. 
 ٨٥ َفُهۡم لَا يَنِطُقونَ َوَوَقَع ٱلَۡقۡوُل َعلَۡيِهم بَِما َظلَُمواْ 

86. Hindi ba sila nakakita na Kami ay gumawa sa gabi upang 

matiwasay sila rito at sa maghapon bilang nagbibigay-

paningin? Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda 

para sa mga taong sumasampalataya. 

نها 
َ
لَۡم يََرۡواْ أ

َ
َهاَر  أ هۡيَل لِيَۡسُكُنواْ فِيهِ َوٱلنه َجَعلَۡنا ٱل

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ   ٨٦ ُمۡبِصًراْۚ إِنه فِي َذ

87. [Banggitin mo] ang araw na iihip sa tambuli saka 

manghihilakbot ang sinumang nasa mga langit at ang 

sinumang nasa mga lupa, maliban sa sinumang niloob ni 

Allāh, habang lahat ay pupunta sa Kanya na mga 

nagpapakaaba. 

َِٰت َوَمن   َمََٰو ورِ َفَفزَِع َمن فِي ٱلسه َويَۡوَم يُنَفُخ فِي ٱلصُّ
تَۡوُه َدَِٰخرِينَ 

َ
ْۚ وَكُلٌّ أ ُ ها َمن َشآَء ٱَّلله ۡرِض إِل

َ
 ٨٧ فِي ٱلۡأ
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88. Makikita mo ang mga bundok, habang nag-aakala kang 

ang mga ito ay nakatigil samantalang ang mga ito ay 

dumaraan gaya ng pagdaan ng mga ulap, bilang pagkayari ni 

Allāh na nagpahusay sa bawat bagay. Tunay na Siya ay 

Mapagbatid sa anumang ginagawa ninyo. 

َحاِبِۚ  َوتََرى ٱلِۡجَباَل َتحۡسَ  ُبَها َجاِمَدٗة َوِهَى َتُمرُّ َمره ٱلسه
ُۢ بَِما   ِۚ إِنهُهۥ َخبِيُر ۡتَقَن ُكله َشۡيٍء

َ
هِذٓي أ ِ ٱل ُصۡنَع ٱَّلله

 ٨٨ َتۡفَعلُونَ 

89. Ang sinumang magdala ng magandang gawa, ukol sa 

kanya ay higit na mabuti kaysa roon habang sila, mula sa 

hilakbot sa araw na iyon, ay mga matitiwasay. 

ِن فََزٖع   ِۡنَها وَُهم م  َمن َجآَء بِٱلۡحََسَنةِ فَلَُهۥ َخيۡر  م 
 ٨٩ يَۡوَمئٍِذ َءاِمُنونَ 

90. Ang sinumang magdala ng masagwang gawa, isusubsob 

ang mga mukha nila sa Apoy. [Sasabihin:] "Gagantihan kaya 

kayo maliban pa ng anumang dati ninyong ginagawa?" 

ارِ َهۡل   ي ِئَةِ فَُكبهۡت وُُجوُهُهۡم فِي ٱلنه َوَمن َجآَء بِٱلسه
ها َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ   ٩٠ ُتجَۡزۡوَن إِل

91. [Sabihin mo]: "Inutusan lamang ako na sumamba sa 

Panginoon ng bayang ito, na nagpabanal nito – at sa Kanya 

ang bawat bagay – at inutusan ako na maging kabilang ako 

sa mga tagapagpasakop 

َمَها   هِذي َحره ۡعُبَد َربه َهَِٰذهِ ٱلَۡبلَۡدةِ ٱل
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
إِنهَمآ أ

ُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمينَ 
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
 ٩١ َولَُهۥ ُكلُّ َشۡيٖءِۖ َوأ

92. at na bumigkas ako ng Qur’ān." Kaya ang sinumang 

napatnubayan ay napapatnubayan lamang para sa sarili niya 

at ang sinumang naligaw ay sabihin mo: "Ako ay kabilang sa 

mga tagapagbabala lamang." 

تۡلَُواْ ٱلُۡقۡرَءاَنۖۡ َفَمِن ٱۡهَتَدىَٰ فَإِنهَما َيۡهَتِدي  
َ
ۡن أ

َ
َوأ

نَا۠ ِمَن ٱلُۡمنِذرِينَ 
َ
 ٩٢ لَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن َضله َفُقۡل إِنهَمآ أ

93. Sabihin mo: "Ang papuri ay ukol kay Allāh. Magpapakita 

Siya sa inyo ng mga tanda Niya kaya makakikilala kayo sa 

mga ito. Ang Panginoon mo ay hindi nalilingat sa anumang 

ginagawa ninyo." 

ِ َسيُِريُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ َفَتۡعرِفُوَنَهاْۚ َوَما  َوقُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ا َتۡعَملُونَ   ٩٣ َربَُّك بَِغَٰفٍِل َعمه
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ṭā. Sīn. Mīm.  ٓ١ طٓسم 

2. Ang mga ito ay ang mga talata ng Aklat na malinaw.  ِ٢ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِين 

3. Bumibigkas Kami sa iyo mula sa balita kay Moises at kay 

Paraon ayon sa katotohanan para sa mga taong 

sumasampalataya. 

ِ لَِقۡوٖم   َنۡتلُواْ َعلَۡيَك ِمن نهَبإِ ُموَسيَٰ َوفِرَۡعۡوَن بِٱلۡحَق 
 ٣ يُۡؤِمُنونَ 

4. Tunay na si Paraon ay nagmataas sa lupain at gumawa sa 

mga naninirahan doon bilang mga kampihan habang naniniil 

sa isang pangkatin kabilang sa kanila: pinagkakatay niya ang 

mga lalaking anak nila at pinamumuhay niya ang mga babae 

nila. Tunay na siya noon ay kabilang sa mga tagagulo. 

ۡهلََها ِشَيٗعا 
َ
ۡرِض وََجَعَل أ

َ
إِنه فِرَۡعۡوَن َعلَا فِي ٱلۡأ

ۡبَنآَءُهۡم َويَۡسَتۡحِىۦ يَۡسَتۡضعُِف َطآئَِفٗة م ِ 
َ
ۡنُهۡم يَُذب ُِح أ

 ٤ نَِسآَءُهۡمْۚ إِنهُهۥ َكاَن ِمَن ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

5. Nagnanais Kami na magmagandang-loob Kami sa mga 

siniil sa lupain, gumawa Kami sa kanila na mga pasimuno, 

gumawa Kami sa kanila na mga tagapagmana. 

ۡرِض  َونُرِيدُ 
َ
هِذيَن ٱۡسُتۡضعُِفواْ فِي ٱلۡأ ن نهُمنه عَلَى ٱل

َ
 أ

َٰرِثِينَ  ٗة َوَنجَۡعلَُهُم ٱلَۡو ئِمه
َ
 ٥ َوَنجَۡعلَُهۡم أ

6. [Nagnanais Kami na] magbigay-kapangyarihan Kami sa 

kanila sa lupain at magpakita Kami kay Paraon, kay Hāmān, 

at sa mga kawal nilang dalawa kabilang sa kanila ng 

pinangingilagan nila noon. 

ۡرِض َونُرَِي فِرَۡعۡوَن َوَهََٰمََٰن  
َ
َن لَُهۡم فِي ٱلۡأ ِ َوُنَمك 

ا َكانُواْ َيحَۡذُرونَ   ٦ وَُجُنوَدُهَما ِمۡنُهم مه

7. Nagkasi Kami sa ina ni Moises, na [nagsasabi]: 

"Magpasuso ka sa kanya; ngunit kapag nangamba ka para 

sa kanya ay itapon mo siya sa ilog at huwag kang mangamba 

at huwag kang malungkot. Tunay na Kami ay magsasauli sa 

kanya sa iyo at gagawa sa kanya kabilang sa mga isinugo." 

ۡرِضعِيهِِۖ فَإَِذا ِخفۡ 
َ
ۡن أ

َ
م ِ ُموَسيَٰٓ أ

ُ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰٓ أ

َ
ِت َعلَۡيهِ  َوأ

وُه إِلَۡيِك   لۡقِيهِ فِي ٱلَۡيم ِ َولَا َتخَافِي َولَا َتحَۡزنِٓيِۖ إِنها َرآدُّ
َ
فَأ

 ٧ وََجاِعلُوُه ِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

8. Kaya napulot siya ng mag-anak ni Paraon upang siya para 

sa kanila ay maging isang kaaway at isang kalungkutan. 

Tunay na si Paraon, si Hāmān, at ang mga kawal nilang 

dalawa ay mga nagkakamali noon. 

ُۗ إِنه   ا وََحَزنًا ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن لَِيُكوَن لَُهۡم َعُدو ٗ فَٱلَۡتَقَطُه
 ٨ فِرَۡعۡوَن َوَهََٰمََٰن وَُجُنوَدُهَما َكانُواْ َخَِٰطـ ِينَ 

9. Nagsabi ang maybahay ni Paraon: "Isang lugod ng mata 

[siya] para sa akin at para sa iyo. Huwag ninyo siyang 

patayin; marahil magpapakinabang siya sa atin o maituturing 

natin siya bilang anak," habang sila ay hindi nakararamdam. 

 َ ُت فِرَۡعۡوَن قُرهُت َعيٖۡن ل ِي َولََكۖۡ ل
َ
ا َتۡقُتلُوهُ  َوَقالَِت ٱۡمَرأ

ۡو َنتهِخَذهُۥ َولَٗدا وَُهۡم لَا  
َ
ن يَنَفَعَنآ أ

َ
َعَسيَٰٓ أ

 ٩ يَۡشُعُرونَ 
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10. Ang puso ng ina ni Moises ay naging hungkag. Tunay na 

muntik talagang maglantad ito sa kanya kung sakaling hindi 

Kami nagbigkis sa puso nito upang ito ay maging kabilang sa 

mga mananampalataya. 

ۖۡ إِن َكاَدۡت لَُتۡبِدي بِهِۦ   َٰرِغًا م ِ ُموَسيَٰ َف
ُ
ۡصَبَح فَُؤاُد أ

َ
َوأ

بَۡطَنا عَلَىَٰ قَلۡبَِها لَِتُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  ن ره
َ
 ١٠ لَۡولَٓا أ

11. Nagsabi ito sa babaing kapatid niya: "Magsubaybay ka sa 

kanya." Kaya nakakita iyon sa kanya mula sa malayo habang 

sila ay hindi nakararamdam. 

يهِِۖ َفَبُصَرۡت بِهِۦ َعن ُجُنٖب وَُهۡم   ِ ۡختِهِۦ قُص 
ُ
َوَقالَۡت لِأ

 ١١ لَا يَۡشُعُرونَ 

12. Nagbawal Kami sa kanya ng [ibang] mga tagapasuso 

bago pa niyan, kaya nagsabi iyon: "Magtuturo po kaya ako sa 

inyo ng isang bahay na kakandili sa kanya para sa inyo 

habang sila sa kanya ay mga tagapagpayo?" 

ۡمَنا َعلَۡيهِ ٱلَۡمَراِضَع ِمن َقۡبُل َفَقالَۡت َهۡل   ۞وََحره
ۡهِل َبۡيٖت يَۡكُفلُونَُهۥ لَُكۡم وَُهۡم لَُهۥ  

َ
ُدلُُّكۡم عَلَىَٰٓ أ

َ
أ

 ١٢ َنَِٰصُحونَ 

13. Kaya nagsauli Kami sa kanya sa ina niya upang magalak 

ang mata nito at hindi ito malungkot at upang makaalam ito 

na ang pangako ni Allāh ay totoo, subalit ang higit na marami 

sa kanila ay hindi nakaaalam. 

ِهِۦ كَۡي َتَقره َعيۡ  م 
ُ
ُنَها َولَا َتحَۡزَن َولَِتۡعلََم  فََرَدۡدَنَُٰه إِلَيَٰٓ أ

ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
ِ َحق   َوَلَِٰكنه أ نه وَۡعَد ٱَّلله

َ
 ١٣ أ

14. Noong umabot siya sa kalakasan niya at nalubos siya sa 

pag-iisip ay nagbigay Kami sa kanya ng karunungan at 

kaalaman. Gayon Kami gumaganti sa mga tagagawa ng 

maganda. 

هُۥ َوٱۡسَتَوىَٰٓ َءاَتۡيَنَُٰه ُحۡكٗما وَِعلۡٗماْۚ   ُشده
َ
ا بَلََغ أ َولَمه

زِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
 ١٤ َوَكَذَٰلَِك َنجۡ

15. Pumasok siya sa lungsod sa isang sandali ng pagkalingat 

ng mga naninirahan doon saka nakatagpo siya roon ng 

dalawang lalaking nag-aaway. Itong [una] ay kabilang sa 

kakampi niya at itong [ikalawa] ay kabilang sa kaaway niya. 

Nagpasaklolo sa kanya ang kabilang sa kakampi niya laban 

sa kabilang sa kaaway niya. Kaya binuntal ito ni Moises saka 

napaslang niya ito. Nagsabi siya: "Ito ay kabilang sa gawain 

ng demonyo; tunay na siya ay isang kaaway na tagapagligaw 

na malinaw." 

ۡهلَِها فَوََجَد  
َ
ِۡن أ َوَدَخَل ٱلَۡمِديَنَة عَلَىَٰ ِحيِن َغۡفلَةٖ م 

فِيَها رَُجلَيِۡن َيۡقَتتِلَاِن َهََٰذا ِمن ِشيَعتِهِۦ َوَهََٰذا ِمۡن  
هِذي ِمۡن  َعدُ  هِذي ِمن ِشيَعتِهِۦ عَلَى ٱل ِهۖۦِۡ فَٱۡسَتَغََٰثُه ٱل و 

ِهِۦ فََوَكَزهُۥ ُموَسيَٰ َفَقَضيَٰ َعلَۡيهِِۖ قَاَل َهََٰذا ِمۡن   َعُدو 
بِين   ِضل   مُّ ۡيَطَِٰنِۖ إِنهُهۥ َعُدو   مُّ  ١٥ َعَمِل ٱلشه

16. Nagsabi siya: "Panginoon ko, tunay na ako ay lumabag 

sa katarungan sa sarili ko kaya magpatawad Ka sa akin." 

Kaya nagpatawad Siya rito. Tunay na Siya ay ang 

Mapagpatawad, ang Maawain. 

ۥْٓۚ إِنهُهۥ   ِ إِن ِي َظلَۡمُت َنۡفِسي فَٱۡغفِۡر لِي َفَغَفَر لَُه قَاَل َرب 
 ١٦ ُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ 

17. Nagsabi siya: "Panginoon ko, dahil sa ibiniyaya Mo sa 

akin, hindi ako magiging isang tagapagtaguyod para sa mga 

salarin." 

ُكوَن َظِهيٗرا  
َ
ۡنَعۡمَت عَلَىه فَلَۡن أ

َ
ِ بَِمآ أ قَاَل َرب 

 ١٧ ل ِلُۡمۡجرِِمينَ 
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18. Kaya siya sa lungsod ay naging kinakabahang nag-

aantabay, saka biglang ang nagpaadya sa kanya kahapon ay 

nagpapasalba na naman sa kanya. Nagsabi sa kanya si 

Moises: "Tunay na Ikaw ay talagang isang lisyang malinaw." 

هِذي   ۡصَبَح فِي ٱلَۡمِديَنةِ َخآئِٗفا َيتََرقهُب فَإَِذا ٱل
َ
فَأ

ۡمِس يَۡسَتۡصرُِخُهۚۥْ 
َ
 قَاَل لَُهۥ ُموَسيَٰٓ إِنهَك  ٱۡستَنَصَرهُۥ بِٱلۡأ

بِين    ١٨ لََغوِي   مُّ

19. Kaya noong nagnais siya na sumunggab sa isang 

kaaway para sa kanilang dalawa ay nagsabi iyon: "O Moises, 

nagnanais ka ba na pumatay sa akin gaya ng pagpatay mo 

ng isang tao kahapon? Wala kang ninanais kundi ikaw ay 

maging isang mapaniil sa lupain at hindi ka nagnanais na 

ikaw ay maging kabilang sa mga tagapagsaayos." 

هُهَما قَاَل   هِذي ُهَو َعُدو   ل ن َيۡبِطَش بِٱل
َ
َراَد أ

َ
ۡن أ

َ
آ أ فَلَمه

ا ن َتۡقُتلَنِي َكَما َقَتلَۡت َنۡفَسُۢ
َ
تُرِيُد أ

َ
ۡمِسِۖ   َيَُٰموَسيَٰٓ أ

َ
بِٱلۡأ

ۡرِض َوَما تُرِيُد  
َ
ن تَُكوَن َجبهاٗرا فِي ٱلۡأ

َ
هٓا أ إِن تُرِيُد إِل

ن تَُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡصلِِحينَ 
َ
 ١٩ أ

20. May dumating na isang lalaki mula sa pinakamalayo ng 

lungsod, na tumatakbo. Nagsabi ito: "O Moises, tunay ang 

pamunuan ay nagpupulong hinggil sa iyo upang patayin ka 

nila kaya lumisan ka. Tunay na ako para sa iyo ay kabilang 

sa mga tagapayo." 

قَۡصا ٱلَۡمِديَنةِ يَۡسَعىَٰ قَاَل َيَُٰموَسيَٰٓ إِنه  
َ
ِۡن أ وََجآَء رَُجل  م 

تَِمُروَن بَِك لَِيۡقُتلُوَك فَٱۡخُرۡج إِن ِي 
ۡ
لََك ِمَن   ٱلَۡملََأ يَأ

َِٰصِحينَ   ٢٠ ٱلنه

21. Kaya lumisan siya mula roon habang kinakabahang nag-

aantabay. Nagsabi siya: "Panginoon ko, iligtas Mo ako laban 

sa mga taong tagalabag sa katarungan." 

ِ َنج ِنِي ِمَن ٱلَۡقوۡ  ِم  فََخَرَج ِمۡنَها َخآئِٗفا َيتََرقهُبۖۡ قَاَل َرب 
َٰلِِمينَ   ٢١ ٱلظه

22. Noong nakadako siya sa bandang Madyan ay nagsabi 

siya: "Marahil ang Panginoon ko ay magpapatnubay sa akin 

sa katumpakan ng landas." 

ن َيۡهِديَنِي  
َ
َه تِلَۡقآَء َمۡدَيَن قَاَل َعَسيَٰ َرب ِٓي أ ا تَوَجه َولَمه

بِيلِ   ٢٢ َسَوآَء ٱلسه

23. Noong nakarating siya sa tubigan ng Madyan, nakatagpo 

siya roon ng isang kalipunan ng mga tao na nagpapainom 

[ng kawan] at nakatagpo siya bukod pa sa kanila ng 

dalawang babaing pumipigil [sa kawan]. Nagsabi siya: "Ano 

ang lagay ninyong dalawa?" Nagsabi silang dalawa: "Hindi 

kami nagpapainom [ng kawan] hanggang sa magpaalis ang 

mga pastol [ng kawan nila]. Ang ama namin ay lubhang 

matanda." 

اِس   َِن ٱلنه ٗة م  مه
ُ
ا َوَرَد َمآَء َمۡدَيَن وََجَد َعلَۡيهِ أ َولَمه
َتيۡ 

َ
ِن تَُذوَداِنِۖ قَاَل َما  يَۡسُقوَن َووََجَد ِمن ُدونِِهُم ٱۡمَرأ

بُونَا  
َ
ۖۡ َوأ َخۡطُبُكَماۖۡ قَالََتا لَا نَۡسِقى َحتهيَٰ يُۡصِدَر ٱلر ِعَآُء

 ٢٣ َشۡيخ  َكبِير  

24. Kaya nagpainom siya [sa kawan] para sa kanilang 

dalawa. Pagkatapos tumalikod siya patungo sa lilim saka 

nagsabi: "Panginoon ko, tunay na ako, sa pinababa Mo sa 

akin na anumang biyaya, ay maralita." 

ِ إِن ِي لَِمآ   ِ َفَقاَل َرب 
ل  ِ هيَٰٓ إِلَي ٱلظ  فََسَقىَٰ لَُهَما ُثمه تََول

نَزلَۡت إِلَيه ِمۡن َخيٖۡر فَقِير  
َ
 ٢٤ أ
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25. Kaya dumating sa kanya ang isa sa dalawang babae, na 

naglalakad sa pagkahiya. Nagsabi ito: "Tunay na ang ama ko 

ay nag-aanyaya sa iyo upang gumanti siya sa iyo ng pabuya 

sa pagpainom mo [sa kawan] para sa amin." Kaya noong 

dumating siya roon at nagsalaysay siya roon ng mga 

kasaysayan [niya] ay nagsabi iyon: "Huwag kang mangamba; 

naligtas ka mula sa mga taong tagalabag sa katarungan." 

بِي  
َ
َُٰهَما َتۡمِشي عَلَى ٱۡستِۡحَيآٖء قَالَۡت إِنه أ فََجآَءتُۡه إِۡحَدى
ا َجآَءهُۥ   ۡجَر َما َسَقيَۡت لََناْۚ فَلَمه

َ
يَۡدُعوَك لَِيۡجزِيََك أ

َتخَۡفۖۡ َنجَوَۡت ِمَن ٱلَۡقۡوِم  َوَقصه َعلَۡيهِ ٱلَۡقَصَص قَاَل لَا  
َٰلِِمينَ   ٢٥ ٱلظه

26. Nagsabi ang isa sa kanilang dalawa: "O Ama ko, upahan 

mo siya; tunay na ang pinakamabuti na sinumang upahan mo 

ay ang malakas na mapagkakatiwalaan." 

بَِت ٱۡسَتـ ِۡجۡرُهۖۡ إِنه 
َ
أ َُٰهَما َيَٰٓ  َخيَۡر َمِن  قَالَۡت إِۡحَدى

ِمينُ 
َ
 ٢٦ ٱۡسَتـ َۡجۡرَت ٱلَۡقوِيُّ ٱلۡأ

27. Nagsabi iyon: "Tunay na ako ay nagnanais na ipakasal 

ko sa iyo ang isa sa dalawang babaing anak ko na ito sa 

kundisyong magpaupa ka sa akin nang walong taon, ngunit 

kung lulubusin mo sa sampung [taon] ay nasa ganang iyo. 

Hindi ako nagnanais na magpabigat sa iyo. Matatagpuan mo 

ako, kung niloob ni Allāh, na kabilang sa mga maayos." 

نِكَحَك إِۡحَدى ٱبۡنََتيه َهََٰتيِۡن عَلَىَٰٓ  
ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
قَاَل إِن ِٓي أ

ۡتمَ 
َ
ُجَرنِي ثََمَٰنَِي ِحَجٖجِۖ فَإِۡن أ

ۡ
ن تَأ

َ
ۡمَت َعۡشٗرا فَِمۡن  أ

ُشقه َعلَۡيَكْۚ َسَتِجُدنِٓي إِن َشآَء  
َ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
ِعنِدَكۖۡ َوَمآ أ

َٰلِِحينَ  ُ ِمَن ٱلصه  ٢٧ ٱَّلله

28. Nagsabi siya: "Iyon ay sa pagitan ko at sa pagitan mo. 

Alin man sa dalawang taning na matatapos ko ay walang 

paglabag sa akin. Si Allāh sa anumang sinasabi natin ay 

Pinananaligan." 

َجلَيِۡن قََضۡيُت فَلَا 
َ
َما ٱلۡأ يه

َ
َٰلَِك بَيۡنِي َوبَۡيَنَكۖۡ أ قَاَل َذ

ُ عَلَىَٰ َما َنُقوُل َوكِيل   ۖۡ َوٱَّلله  ٢٨ ُعۡدَوََٰن عَلَىه

29. Kaya noong natapos ni Moises ang taning at humayo siya 

dala kasama ng mag-anak niya, nakatanaw siya mula sa gilid 

ng bundok ng isang apoy. Nagsabi siya sa mag-anak niya: 

"Manatili kayo; tunay na ako ay nakatanaw ng isang apoy. 

Harinawa ako ay makapaghahatid sa inyo mula roon ng 

isang ulat o isang baga mula sa apoy nang harinawa kayo ay 

makapagpapainit." 

ۦٓ َءانََس ِمن   ۡهلِهِ
َ
َجَل وََساَر بِأ

َ
ا قََضيَٰ ُموَسي ٱلۡأ ۞فَلَمه

ۡهلِهِ ٱۡمُكُثٓواْ إِن ِٓي َءانَۡسُت نَاٗرا 
َ
ورِ نَاٗراۖۡ قَاَل لِأ َجانِِب ٱلطُّ

ارِ  َِن ٱلنه ۡو َجۡذَوةٖ م 
َ
ِۡنَها ِبخَبٍَر أ لهَعل ِٓى َءاتِيُكم م 

 ٢٩ َعلهُكۡم تَۡصَطلُونَ لَ 

30. Kaya noong nakapunta siya roon, tinawag siya mula sa 

kanang pangpang ng lambak, sa pook na pinagpala, mula sa 

punong-kahoy, na [nagsasabi]: "O Moises, tunay na Ako ay si 

Allāh, ang Panginoon ng mga nilalang. 

َٰهَ  تَى
َ
آ أ ۡيَمِن فِي ٱلُۡبۡقَعةِ  فَلَمه

َ
ا نُوِدَي ِمن َشَِٰٕيِط ٱلَۡوادِ ٱلۡأ

ُ َربُّ   نَا ٱَّلله
َ
ن َيَُٰموَسيَٰٓ إِن ِٓي أ

َ
َجَرةِ أ ٱلُۡمَبََٰرَكةِ ِمَن ٱلشه

 ٣٠ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

31. Pumukol ka ng tungkod mo." Ngunit noong nakita niya ito 

na kumikislut-kislot na para bang ito ay isang ahas, tumalikod 

siya habang lumilisan at hindi lumingon. [Sinabi]: "O Moises, 

lumapit ka at huwag kang mangamba; tunay na ikaw ay 

kabilang sa mga tiwasay. 

هيَٰ   نهَها َجآن   َول
َ
ا َرَءاَها َتۡهتَزُّ َكأ لِۡق َعَصاَكْۚ فَلَمه

َ
ۡن أ

َ
َوأ

قۡبِۡل َولَا َتخَۡفۖۡ إِنهَك ِمَن  ُمۡدبِٗرا َولَۡم  
َ
ِۡبْۚ َيَُٰموَسيَٰٓ أ ُيَعق 

 ٣١ ٱٓأۡلِمنِينَ 
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32. Isingit mo ang kamay mo sa eskotadura mo, lalabas ito 

na maputi na walang sakit. Iyapos mo sa iyo ang kamay mo 

laban sa sindak. Kaya ang dalawang iyon ay dalawang 

patotoo mula sa Panginoon mo kay Paraon at sa konseho 

nito. Tunay na sila noon ay mga taong suwail." 

ٱۡسلُۡك يََدَك فِي َجۡيبَِك َتخُۡرۡج َبۡيَضآَء ِمۡن َغيِۡر ُسوٖٓء  
َوٱۡضُمۡم إِلَۡيَك َجَناَحَك ِمَن ٱلرهۡهِبِۖ فََذَٰنَِك بُۡرَهََٰناِن  

ب َِك إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن وَ  ۦْٓۚ إِنهُهۡم َكانُواْ قَۡوٗما  ِمن ره َملَِإيْهِ
َِٰسقِينَ   ٣٢ َف

33. Nagsabi ito: "Panginoon ko, tunay na ako ay nakapatay 

mula sa kanila ng isang tao kaya nangangamba ako na 

patayin nila ako. 

ن  
َ
َخاُف أ

َ
ِ إِن ِي َقَتلُۡت ِمۡنُهۡم َنۡفٗسا فَأ قَاَل َرب 

 ٣٣ َيۡقُتلُونِ 

34. Ang kapatid ko na si Aaron ay higit na matatas kaysa sa 

akin sa dila, kaya isugo Mo siya kasama sa akin bilang alalay 

na magpapatotoo sa akin. Tunay na ako ay nangangamba na 

magpasinungaling sila sa akin." 

فَۡصُح ِمن ِي لَِسا 
َ
ِخى َهَُٰروُن ُهَو أ

َ
ۡرِسلُۡه َمعَِى رِۡدٗءا  َوأ

َ
ٗنا فَأ

بُونِ  ِ ن يَُكذ 
َ
َخاُف أ

َ
قُنِٓيِۖ إِن ِٓي أ ِ  ٣٤ يَُصد 

35. Nagsabi Siya: "Magpapalakas Kami sa bisig mo sa 

pamamagitan ng kapatid mo at maglalagay Kami para sa 

inyong dalawa ng isang pangingibabaw kaya hindi sila 

makapagpapaaabot sa inyong dalawa [ng pinsala]. Dahil sa 

mga tanda Namin, kayong dalawa at ang sinumang sumunod 

sa inyo ay ang mga tagapanaig." 

ِخيَك َوَنجَۡعُل لَُكَما ُسلَۡطَٰٗنا  
َ
قَاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأ

نُتَما َوَمِن 
َ
ْۚ أ ٱتهَبَعُكَما  فَلَا يَِصلُوَن إِلَۡيُكَما أَـِبَيَٰتَِنآ

 ٣٥ ٱلَۡغَٰلُِبونَ 

36. Kaya noong naghatid sa kanila si Moises ng mga tanda 

Namin bilang mga naglilinaw ay nagsabi sila: "Walang iba ito 

kundi isang panggagaway na ginawa-gawa. Hindi kami 

nakarinig ng ganito sa mga ninuno naming sinauna." 

ها  فَلَ  وَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنا َبي َِنَٰٖت قَالُواْ َما َهََٰذآ إِل ا َجآَءُهم مُّ مه
لِينَ  وه

َ
ۡفتَٗرى َوَما َسِمۡعَنا بَِهََٰذا فِٓي َءابَآئَِنا ٱلۡأ  ٣٦ ِسۡحر  مُّ

37. Nagsabi si Moises: "Ang Panginoon ko ay higit na 

maalam sa sinumang naghatid ng patnubay mula sa ganang 

Kanya at sa sinumang magkakaroon ng [mabuting] 

kahihinatnan sa Tahanan. Tunay na hindi magtatagumpay 

ang mga tagalabag sa katarungan. 

ۡعلَُم بَِمن َجآَء بِٱلُۡهَدىَٰ ِمۡن ِعنِدهِۦ  
َ
َوَقاَل ُموَسيَٰ َرب ِٓي أ

َٰقِبَ  ِۚ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح  َوَمن تَُكوُن لَُهۥ َع ارِ ُة ٱلده
َٰلُِمونَ   ٣٧ ٱلظه

38. Nagsabi si Paraon: "O konseho, hindi ko nalamang 

mayroon kayong isang diyos na iba pa sa Akin. Kaya 

magpaningas ka para sa akin, O Hāmān, sa luwad, at 

gumawa ka para sa akin ng isang tore nang sa gayon ako ay 

makapagmasid sa Diyos ni Moises. Tunay na ako ay 

talagang nagpapalagay na siya ay kabilang sa mga 

sinungaling." 

ٍَٰه   ِۡن إَِل َها ٱلَۡملَُأ َما َعلِۡمُت لَُكم م  يُّ
َ
أ َوَقاَل فِرَۡعۡوُن َيَٰٓ

يِن فَٱۡجَعل ِ ۡوقِۡد لِي َيََٰهََٰمَُٰن عَلَى ٱلط 
َ
ل ِي   َغيِۡري فَأ

ُظنُُّهۥ ِمَن  
َ
لُِع إِلَيَٰٓ إَِلَٰهِ ُموَسيَٰ َوِإن ِي لَأ طه

َ
َصۡرٗحا لهَعل ِٓى أ

َِٰذبِينَ   ٣٨ ٱلَۡك

39. Nagmalaki siya at ang mga kawal niya sa lupain nang 

walang karapatan at nagpalagay sila na sila tungo sa Amin 

ay hindi pababalikin. 

ِ َوَظنُّٓواْ  َوٱۡسَتۡكبََر هُ  ۡرِض بَِغيِۡر ٱلۡحَق 
َ
َو وَُجُنوُدهُۥ فِي ٱلۡأ

نهُهۡم إِلَۡيَنا لَا يُرَۡجُعونَ 
َ
 ٣٩ أ
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40. Kaya dumaklot Kami sa kanya at sa mga kawal niya saka 

itinapon Namin sila sa dagat. Kaya tumingin ka kung 

papaano naging ang kinahinatnan ng mga tagalabag sa 

katarungan. 

ۖۡ فَٱنُظۡر َكۡيَف   َخۡذَنَُٰه وَُجُنوَدهُۥ َفَنَبۡذَنَُٰهۡم فِي ٱلَۡيم ِ
َ
فَأ

َٰلِِمينَ  َٰقَِبُة ٱلظه  ٤٠ َكاَن َع

41. Gumawa Kami sa kanila bilang mga pasimuno na nag-

aanyaya tungo sa Apoy. Sa Araw ng Pagbangon ay hindi sila 

iaadya. 

ارِِۖ َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ لَا  وََجَعلَۡنَٰهُ  ٗة يَۡدُعوَن إِلَي ٱلنه ئِمه
َ
ۡم أ

 ٤١ يُنَصُرونَ 

42. Pinasundan Namin sila sa Mundong ito ng isang sumpa. 

Sa araw ng Pagbangon, sila ay kabilang sa mga 

pandidirihan. 

ۡنَيا   ۡتَبۡعَنَُٰهۡم فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ
َ
َِن  َوأ ۖۡ َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ ُهم م  لَۡعَنٗة

 ٤٢ ٱلَۡمۡقُبوِحينَ 

43. Talaga ngang nagbigay Kami kay Moises ng kasulatan 

nang matapos na nagpahamak Kami sa mga sinaunang 

salinlahi bilang mga pagpapatalos para sa mga tao, bilang 

patnubay, at bilang awa, nang sa gayon sila ay 

magsasaalaala. 

ۡهلَۡكَنا  
َ
َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب ِمنُۢ َبۡعِد َمآ أ

ولَيَٰ بََصآئَِر لِلنهاِس وَُهٗدى َوَرۡحمَٗة لهَعلهُهۡم  
ُ
ٱلُۡقُروَن ٱلۡأ

ُرونَ   ٤٣ َيَتَذكه

44. Hindi ka noon nasa gilid ng kanluraning bahagi noong 

nagtadhana Kami kay Moises ng utos at hindi ka noon 

kabilang sa mga saksi. 

ۡمَر  
َ
ِ إِۡذ قََضۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسي ٱلۡأ َوَما ُكنَت ِبجَانِِب ٱلَۡغۡربِي 

َِٰهِدينَ   ٤٤ َوَما ُكنَت ِمَن ٱلشه

45. Subalit Kami ay nagpaluwal ng mga salinlahi saka 

naghabaan sa kanila ang edad. Hindi ka noon nanunuluyan 

sa mga naninirahan sa Madyan, na bumibigkas sa kanila ng 

mga talata Namin, subalit Kami noon ay tagapagsugo. 

ْۚ َوَما   نَا قُُروٗنا َفَتَطاَوَل َعلَۡيِهُم ٱلُۡعُمُر
ۡ
نَشأ

َ
َوَلَِٰكنهآ أ

ۡهِل َمۡدَيَن 
َ
َتۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتَِنا  ُكنَت ثَاوِٗيا فِٓي أ

 ٤٥ َوَلَِٰكنها ُكنها ُمۡرِسلِينَ 

46. Hindi ka noon nasa gilid ng bundok noong nanawagan 

Kami [kay Moises] subalit [isinugo ka] bilang awa mula sa 

Panginoon mo upang magbabala ka sa mga taong walang 

pumunta sa kanila na anumang mapagbabala, bago mo pa, 

nang sa gayon sila ay magsasaalaala. 

ِن   ۡحمَٗة م  ورِ إِۡذ نَاَدۡيَنا َوَلَِٰكن ره َوَما ُكنَت ِبجَانِِب ٱلطُّ
ِن َقۡبلَِك   ِن نهِذيرٖ م  َُٰهم م  تَى

َ
آ أ ب َِك لُِتنِذَر قَۡوٗما مه ره

ُرونَ   ٤٦ لََعلهُهۡم َيَتَذكه

47. Kung hindi dahil na may tumama sa kanila na isang 

kasawian dahil sa ipinauna ng mga kamay nila para magsabi 

sila: "Panginoon Namin, bakit hindi Ka nagsugo sa amin ng 

isang sugo para sumunod kami sa mga talata Mo at kami ay 

maging kabilang sa mga mananampalataya?" 

 َ يِۡديِهۡم  َول
َ
َمۡت أ ِصيَبُۢة بَِما قَده ن تُِصيَبُهم مُّ

َ
ۡولَٓا أ

ۡرَسلَۡت إِلَۡيَنا رَُسولٗا َفَنتهبَِع َءاَيَٰتَِك  
َ
َفَيُقولُواْ َربهَنا لَۡولَٓا أ

 ٤٧ َونَُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 
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48. Ngunit noong dumating sa kanila ang katotohanan mula 

sa ganang Amin ay nagsabi sila: "Bakit hindi siya binigyan ng 

tulad sa ibinigay kay Moises?" Hindi ba sila tumangging 

sumampalataya sa ibinigay kay Moises bago pa niyan? 

Nagsabi sila: "Dalawang panggagaway na nagtataguyudan." 

Nagsabi sila: "Tunay na kami sa bawat [isa] ay mga 

tagatangging sumampalataya." 

وتَِي ِمۡثَل َمآ  
ُ
ا َجآَءُهُم ٱلۡحَقُّ ِمۡن ِعنِدنَا قَالُواْ لَۡولَٓا أ فَلَمه

 ۡۖ وتَِي ُموَسيَٰ ِمن َقۡبُل
ُ
َولَۡم يَۡكُفُرواْ بَِمآ أ

َ
ْۚ أ وتَِي ُموَسيَٰٓ

ُ
أ

ٖ َكَٰفُِرونَ 
 ٤٨ قَالُواْ ِسۡحَراِن تََظََٰهَرا َوَقالُٓواْ إِنها بِكُل 

49. Sabihin mo: "Kaya magbigay kayo ng isang kasulatan 

mula sa ganang kay Allāh na higit na mapaggabay kaysa sa 

dalawang ito, susunod ako roon kung kayo ay mga tapat." 

ۡهَدىَٰ ِمۡنُهَمآ  
َ
ِ ُهَو أ ِۡن ِعنِد ٱَّلله تُواْ بِِكَتَٰٖب م 

ۡ
قُۡل فَأ
تهبِۡعُه 

َ
 ٤٩ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ أ

50. Ngunit kung hindi sila tumugon sa iyo ay alamin mo na 

sumusunod lamang sila sa mga pithaya nila. Sino pa ang 

higit na ligaw kaysa sa sinumang sumunod sa pithaya niya 

nang walang patnubay mula kay Allāh? Tunay na si Allāh ay 

hindi nagpapatnubay sa mga taong tagalabag sa katarungan. 

ۡهَوآَءُهۡمْۚ  
َ
نهَما يَتهبُِعوَن أ

َ
هۡم يَۡسَتِجيُبواْ لََك فَٱۡعلَۡم أ فَإِن ل

ِْۚ إِنه   َِن ٱَّلله َُٰه بَِغيِۡر ُهٗدى م  ِن ٱتهَبَع َهَوى َضلُّ ِممه
َ
َوَمۡن أ

َٰلِِمينَ  َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم ٱلظه  ٥٠ ٱَّلله

51. Talaga ngang nagparating Kami sa kanila ng sinabi, nang 

sa gayon sila ay magsasaalaala. 
ُرونَ  لَۡنا لَُهُم ٱلَۡقۡوَل لََعلهُهۡم َيَتَذكه  ٥١ ۞َولََقۡد وَصه

52. Ang mga binigyan Namin ng kasulatan bago pa nito, sila 

rito ay sumasampalataya. 
هذِ  يَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبلِهِۦ ُهم بِهِۦ  ٱل

 ٥٢ يُۡؤِمُنونَ 

53. Kapag binibigkas ito sa kanila ay nagsasabi sila: 

"Sumampalataya kami rito. Tunay na ito ay ang katotohanan 

mula sa Panginoon Namin. Tunay na kami dati bago pa niyon 

ay mga tagapagpasakop." 

ب َِنآ   ۦٓ إِنهُه ٱلۡحَقُّ ِمن ره َوِإَذا ُيۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم قَالُٓواْ َءاَمنها بِهِ
 ٥٣ إِنها ُكنها ِمن َقۡبلِهِۦ ُمۡسلِِمينَ 

54. Ang mga iyon ay bibigyan ng pabuya nila nang dalawang 

ulit dahil nagtiis sila at nagtataboy sila sa pamamagitan ng 

magandang gawa sa masagwang gawa, at mula sa itinustos 

Namin sa kanila ay gumugugol sila. 

َتيِۡن بَِما َصبَُرواْ َويَۡدَرُءوَن   ره ۡجرَُهم مه
َ
ْوَلَٰٓئَِك يُۡؤتَۡوَن أ

ُ
أ

ا َرَزقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقونَ  ي ِئََة َوِممه  ٥٤ بِٱلۡحََسَنةِ ٱلسه

55. Kapag nakarinig sila ng kabalbalan ay umaayaw sila rito 

at nagsasabi sila: "Ukol sa amin ang mga gawa namin at ukol 

sa inyo ang mga gawa ninyo. Kapayapaan sa inyo. Hindi 

kami naghahangad sa mga mangmang." 

 ْ ۡعرَُضواْ َعۡنُه َوَقالُوا
َ
ۡعَمَٰلَُنا َوِإَذا َسِمُعواْ ٱللهۡغَو أ

َ
 لََنآ أ

ۡعَمَٰلُُكۡم َسَلٌَٰم َعلَۡيُكۡم لَا نَبَۡتِغى  
َ
َولَُكۡم أ

 ٥٥ ٱلَۡجَِٰهلِينَ 

56. Tunay na ikaw ay hindi pumapatnubay sa sinumang inibig 

mo, subalit si Allāh ay pumapatnubay sa sinumang niloloob 

Niya. Siya ay higit na maalam sa mga napapatnubayan. 

َ َيۡهِدي َمن   ۡحَبۡبَت َوَلَِٰكنه ٱَّلله
َ
إِنهَك لَا َتۡهِدي َمۡن أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 
َ
ْۚ وَُهَو أ  ٥٦ يََشآُء
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57. Nagsabi sila: "Kung susunod kami sa patnubay kasama 

sa iyo ay pagtatangayin kami mula sa lupain namin." Hindi ba 

nagbigay-kapangyarihan Kami para sa kanila sa isang 

kanlungang tiwasay na hinahakot doon ang mga bunga ng 

bawat bagay bilang panustos mula sa nasa Amin? Subalit 

ang higit na marami sa kanila ay hindi nakaaalam. 

ۡف ِمنۡ  ْۚ  َوَقالُٓواْ إِن نهتهبِِع ٱلُۡهَدىَٰ َمَعَك ُنَتَخطه ۡرِضَنآ
َ
أ

  ِ
هُهۡم َحَرًما َءاِمٗنا ُيجَۡبيَٰٓ إِلَۡيهِ َثَمَرَُٰت ُكل  ن ل ِ َولَۡم ُنَمك 

َ
أ

ۡكثَرَُهۡم لَا  
َ
هُدنها َوَلَِٰكنه أ ِن ل ِۡزٗقا م  َشۡيٖء ر 

 ٥٧ َيۡعلَُمونَ 

58. Kay rami ng ipinahamak Namin na pamayanang 

nagpawalang-pakundangan sa pamumuhay nito, kaya iyon 

ang mga tirahan nila na hindi tinirahan nang matapos nila 

maliban ng kaunti. Laging Kami ay ang Tagapagmana. 

ِۭ بَِطَرۡت َمعِيَشَتَهاۖۡ فَتِلَۡك   ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡريَة
َ
َوَكۡم أ

ها قَلِيلٗاۖۡ َوُكنها  ِنُۢ َبۡعِدهِۡم إِل َمَسَِٰكُنُهۡم لَۡم تُۡسَكن م 
َٰرِثِينَ نَ   ٥٨ حُۡن ٱلَۡو

59. Hindi nangyaring ang Panginoon mo ay magpapahamak 

ng mga pamayanan hanggang sa magpadala Siya sa ina ng 

mga ito ng isang sugong bibigkas sa kanila ng mga talata 

Namin. Hindi nangyaring Kami ay magpapahamak ng mga 

pamayanan maliban [kung] ang mga naninirahan sa mga 

iyon ay mga tagalabag sa katarungan. 

َِها   م 
ُ
َوَما َكاَن َربَُّك ُمۡهلَِك ٱلُۡقَرىَٰ َحتهيَٰ َيۡبَعَث فِٓي أ

رَُسولٗا َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتَِناْۚ َوَما ُكنها ُمۡهلِكِي ٱلُۡقَرىَٰٓ  
ها  ۡهلَُها َظَٰلُِمونَ إِل

َ
 ٥٩ َوأ

60. Ang ibinigay sa inyo na anumang bagay ay isang 

natatamasa sa buhay na pangmundo at gayak nito. Ang nasa 

ganang kay Allāh ay higit na mabuti at higit na nagtatagal. 

Kaya hindi ba kayo nakapag-uunawa? 

ِن َشيۡ  وتِيُتم م 
ُ
ۡنَيا َوزِيَنُتَهاْۚ َوَمآ أ ةِ ٱلدُّ ٖء َفَمَتَُٰع ٱلۡحََيوَٰ

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
ْۚ أ ۡبَقىَٰٓ

َ
ِ َخيۡر  َوأ  ٦٠ َوَما ِعنَد ٱَّلله

61. Kaya ba ang sinumang pinangakuan Namin ng isang 

pangakong maganda – saka siya ay makakatagpo niyon – ay 

gaya ng sinumang pinagtamasa Namin ng natatamasa sa 

buhay na pangmundo, pagkatapos siya sa Araw ng 

Pagbangon ay kabilang sa mga padadaluhin [sa Impiyerno]? 

تهۡعَنَُٰه   َفَمن وََعۡدَنَُٰه وَۡعًدا َحَسٗنا َفُهَو َلَٰقِيهِ َكَمن مه
َ
أ

ۡنَيا ُثمه ُهَو يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ  ةِ ٱلدُّ ِمَن  َمَتََٰع ٱلۡحََيوَٰ
 ٦١ ٱلُۡمۡحَضِرينَ 

62. [Banggitin mo] ang araw na mananawagan Siya sa kanila 

saka magsasabi: "Nasaan ang mga katambal sa Akin na dati 

ninyong inaangkin?" 

هِذيَن ُكنُتۡم   ۡيَن ُشَركَآِءَي ٱل
َ
َويَۡوَم ُيَنادِيِهۡم َفَيُقوُل أ

 ٦٢ تَزُۡعُمونَ 

63. Nagsabi ang mga magkakatotoo sa kanila ang sabi: 

"Panginoon namin, ang mga inilisya naming ito ay inilisya 

namin sila kung paanong nalisya kami. Nagpapawalang-

kaugnayan kami sa harap Mo [mula sa kanila]. Hindi dati sila 

sa Amin sumasamba." 

هِذيَن َحقه عَ  هِذيَن  قَاَل ٱل ُؤلَآِء ٱل لَۡيِهُم ٱلَۡقۡوُل َربهَنا َهَٰٓ
نَآ إِلَۡيَكۖۡ َما َكانُٓواْ  

ۡ
ۡغَوۡيَنَُٰهۡم َكَما َغَوۡيَناۖۡ َتبَرهأ

َ
ۡغَوۡيَنآ أ

َ
أ

 ٦٣ إِيهانَا َيۡعُبُدونَ 

64. Sasabihin: "Dumalangin kayo sa mga pantambal ninyo," 

saka dadalangin sila sa mga iyon ngunit hindi tutugon ang 

mga iyon sa kanila at makikita nila ang pagdurusa. Kung 

sana sila noon ay napapatnubayan. 

َوقِيَل ٱۡدُعواْ ُشَرَكآَءُكۡم فََدَعوُۡهۡم فَلَۡم يَۡسَتِجيُبواْ لَُهۡم  
نهُهۡم َكانُواْ َيۡهَتُدونَ 

َ
ُواْ ٱلَۡعَذاَبْۚ لَۡو أ

َ
 ٦٤ َوَرأ
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65. [Banggitin mo] ang araw na mananawagan Siya sa kanila 

saka magsasabi Siya: "Ano ang isinagot ninyo sa mga 

isinugo?" 

َجبُۡتُم ٱلُۡمۡرَسلِينَ 
َ
 ٦٥ َويَۡوَم ُيَنادِيِهۡم َفَيُقوُل َماَذآ أ

66. Ngunit nalingid sa kanila ang mga balita sa Araw na iyon 

kaya sila ay hindi magtatanungan. 
ۢنَبآُء يَۡوَمئِٖذ َفُهۡم لَا يَتََسآَءلُونَ 

َ
 ٦٦ َفَعِمَيۡت َعلَۡيِهُم ٱلۡأ

67. Ngunit hinggil sa sinumang nagbalik-loob, 

sumampalataya, at gumawa ng maayos, marahil siya ay 

maging kabilang sa mga magtatagumpay. 

ا َمن تَاَب  مه
َ
ن  فَأ

َ
 َوَءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا َفَعَسيَٰٓ أ

 ٦٧ يَُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡفلِِحينَ 

68. Ang Panginoon mo ay lumilikha ng anumang niloloob 

Niya at pinipili Niya. Hindi naging ukol sa kanila ang pagpili. 

Kaluwalhatian kay Allāh at pagkataas-taas Siya kaysa sa 

anumang itinatambal nila. 

  ْۚ ُۗ َما َكاَن لَُهُم ٱلۡخِيََرُة َوَربَُّك َيخۡلُُق َما يََشآُء َويَۡخَتاُر
ا يُۡشِرُكونَ  ِ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه  ٦٨ ُسۡبَحََٰن ٱَّلله

69. Ang Panginoon mo ay nakaaalam sa anumang kinimkim 

ng mga dibdib nila at anumang ipinahahayag nila. 
 ٦٩ َك َيۡعلَُم َما تُِكنُّ ُصُدورُُهۡم َوَما ُيۡعلُِنونَ َوَربُّ 

70. Siya ay si Allāh; walang Diyos kundi Siya. Ukol sa Kanya 

ang papuri sa Unang-buhay at Kabilang-buhay. Ukol sa 

Kanya ang paghahatol at tungo sa Kanya pababalikin kayo. 

 َٰ ُ لَٓا إَِل ولَيَٰ َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ  وَُهَو ٱَّلله
ُ
ها ُهَوۖۡ لَُه ٱلۡحَۡمُد فِي ٱلۡأ َه إِل

 ٧٠ َولَُه ٱلۡحُۡكُم َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

71. Sabihin mo: "Nakakita ba kayo – kung gumawa si Allāh 

laban sa inyo ng gabi bilang patuloy hanggang sa Araw ng 

Pagbangon – kung sino ang isang diyos na iba pa kay Allāh, 

na magdadala sa inyo ng isang tanglaw? Kaya hindi ba kayo 

nakaririnig?" 

هۡيَل َسۡرَمًدا إِلَيَٰ   ُ َعلَۡيُكُم ٱل َرَءۡيُتۡم إِن َجَعَل ٱَّلله
َ
قُۡل أ

فَلَا  
َ
ِۚ أ تِيُكم بِِضَيآٍء

ۡ
ِ يَأ ٌَٰه َغيُۡر ٱَّلله يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ َمۡن إَِل

 ٧١ َمُعونَ تَسۡ 

72. Sabihin mo: "Nakakita ba kayo – kung gumawa si Allāh 

laban sa inyo ng gabi bilang patuloy hanggang sa Araw ng 

Pagbangon – kung sino ang isang diyos na iba pa kay Allāh, 

na magdadala sa inyo ng isang gabi na tatahan kayo roon? 

Kaya hindi ba kayo nakakikita?" 

َهاَر َسۡرَمًدا إِلَيَٰ   ُ َعلَۡيُكُم ٱلنه َرَءۡيُتۡم إِن َجَعَل ٱَّلله
َ
قُۡل أ

تِيُكم بِلَۡيٖل 
ۡ
ِ يَأ ٌَٰه َغيُۡر ٱَّلله يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ َمۡن إَِل

فَلَا ُتۡبِصُرونَ 
َ
 ٧٢ تَۡسُكُنوَن فِيهِِۚ أ

73. Bahagi ng awa Niya, gumawa Siya para inyo ng gabi at 

maghapon upang mamahinga kayo roon at upang maghanap 

kayo ng kagandahang-loob Niya, at nang sa gayon kayo ay 

magpapasalamat. 

َهاَر لِتَۡسُكُنواْ فِيهِ   هۡيَل َوٱلنه ۡحمَتِهِۦ َجَعَل لَُكُم ٱل َوِمن ره
 ٧٣ ُرونَ َولَِتبَۡتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولََعلهُكۡم تَۡشكُ 

74. [Banggitin] ang araw na mananawagan Siya sa kanila 

saka magsasabi: "Nasaan ang mga katambal sa Akin na dati 

ninyong inaangkin?" 

هِذيَن ُكنُتۡم   ۡيَن ُشَركَآِءَي ٱل
َ
َويَۡوَم ُيَنادِيِهۡم َفَيُقوُل أ

 ٧٤ تَزُۡعُمونَ 
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75. Huhugot Kami mula sa bawat kalipunan ng isang saksi, 

saka magsasabi Kami: "Magbigay kayo ng patotoo ninyo," 

saka makaaalam sila na ang katotohanan ay sa kay Allāh. 

Mawawala sa kanila ang dati nilang ginagawa-gawa. 

ةٖ َشِهيٗدا َفُقلَۡنا َهاتُواْ بُۡرَهَٰ  مه
ُ
ِ أ

َنُكۡم  َونَزَۡعَنا ِمن ُكل 
ا َكانُواْ   ِ وََضله َعۡنُهم مه نه ٱلۡحَقه َّلِله

َ
َفَعلُِمٓواْ أ
 ٧٥ َيۡفتَُرونَ 

76. Tunay na si Qārūn noon ay kabilang sa mga kalipi ni 

Moises ngunit nagpakapalalo siya sa kanila. Nagbigay Kami 

sa kanya ng mga kayamanan, na tunay na ang mga susi niya 

ay talagang makabibigat sa pangkat na mga may lakas, 

noong nagsabi sa kanya ang mga kalipi niya: "Huwag kang 

matuwa; tunay na si Allāh ay hindi umiibig sa mga natutuwa 

[gaya nito]. 

َُٰروَن َكاَن ِمن قَوِۡم ُموَسيَٰ َفَبَغىَٰ  َعلَۡيِهۡمۖۡ  ۞إِنه َق
 بِٱلُۡعۡصَبةِ  

ُ
َوَءاَتۡيَنَُٰه ِمَن ٱلُۡكُنوزِ َمآ إِنه َمَفاِتحَُهۥ لََتُنٓوأ

َ لَا   ۖۡ إِنه ٱَّلله ْولِي ٱلُۡقوهةِ إِۡذ قَاَل لَُهۥ قَۡوُمُهۥ لَا َتۡفَرۡح
ُ
أ

 ٧٦ ُيحِبُّ ٱلَۡفرِِحينَ 

77. Hangarin mo sa anumang ibinigay sa iyo ni Allāh ang 

tahanan sa Kabilang-buhay at huwag mong kalimutan ang 

bahagi mo sa Mundo. Gumawa ka ng maganda kung 

paanong gumawa ng maganda si Allāh sa iyo at huwag mong 

hangarin ang kaguluhan sa lupa; tunay na si Allāh ay hindi 

umiibig sa mga tagagulo." 

ۖۡ َولَا تَنَس  َوٱۡبَتِغ فِيَمآ ءَ  اَر ٱٓأۡلِخَرَة ُ ٱلده ََٰك ٱَّلله اتَى
ُ إِلَۡيَكۖۡ   ۡحَسَن ٱَّلله

َ
ۡحِسن َكَمآ أ

َ
ۡنَياۖۡ َوأ نَِصيَبَك ِمَن ٱلدُّ

َ لَا ُيحِبُّ   ۡرِضِۖ إِنه ٱَّلله
َ
َولَا َتۡبِغ ٱلَۡفَساَد فِي ٱلۡأ

 ٧٧ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

78. Nagsabi siya: "Binigyan lamang ako nito dahil sa isang 

kaalamang taglay ko." Hindi ba siya nakaalam na si Allāh ay 

nagpahamak nga bago pa niya ng mga salinlahi na higit na 

matindi kaysa sa kanya sa lakas at higit na marami sa 

natipon. Hindi tatanungin tungkol sa mga pagkakasala nila 

ang mga salarin. 

َ  قَ  نه ٱَّلله
َ
َولَۡم َيۡعلَۡم أ

َ
وتِيُتُهۥ عَلَىَٰ ِعلٍۡم ِعنِدٓيِۚ أ

ُ
اَل إِنهَمآ أ

َشدُّ ِمۡنُه  
َ
ۡهلََك ِمن َقۡبلِهِۦ ِمَن ٱلُۡقُروِن َمۡن ُهَو أ

َ
قَۡد أ

ۡكثَُر َجمٗۡعاْۚ َولَا يُۡسـ َُل َعن ُذنُوبِِهُم  
َ
قُوهٗة َوأ

 ٧٨ ٱلُۡمۡجرُِمونَ 

79. Kaya lumabas siya sa mga kalipi niya sa gayak niya. 

Nagsabi ang mga nagnanais sa buhay na pangmundo: "O 

kung sana mayroon tayong tulad ng ibinigay kay Qārūn; 

tunay na siya ay talagang may isang bahaging sukdulan." 

هِذيَن يُرِيدُ  وَن  فََخَرَج عَلَىَٰ قَۡوِمهِۦ فِي زِيَنتِهِۖۦۡ قَاَل ٱل
َُٰروُن إِنهُهۥ لَُذو   وتَِي َق

ُ
ۡنَيا َيَٰلَۡيَت لََنا ِمۡثَل َمآ أ َة ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ

ٍ َعِظيمٖ   ٧٩ َحظ 

80. Nagsabi naman ang mga binigyan ng kaalaman: 

"Kapighatian sa inyo! Ang gantimpala ni Allāh ay higit na 

mabuti para sa sinumang sumampalataya at gumawa ng 

maayos. Walang gagawaran niyon kundi ang mga 

tagapagtiis." 

ِ َخيۡر  ل َِمۡن   وتُواْ ٱلۡعِلَۡم َوۡيلَُكۡم ثََواُب ٱَّلله
ُ
هِذيَن أ َوَقاَل ٱل

َٰبُِرونَ  ها ٱلصه ََٰهآ إِل ى  ٨٠ َءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحاْۚ َولَا يُلَقه

81. Kaya ipinalamon Namin siya at ang tahanan niya sa lupa. 

Hindi siya nagkaroon ng anumang pangkat na mag-aadya sa 

kanya bukod pa kay Allāh at hindi nangyaring siya ay 

kabilang sa mga inaadya. 

ۡرَض َفَما َكاَن لَُهۥ ِمن فِئَةٖ  
َ
فََخَسۡفَنا بِهِۦ َوبَِدارِهِ ٱلۡأ

ِ وَ   ٨١ َما كَاَن ِمَن ٱلُۡمنَتِصِرينَ يَنُصُرونَُهۥ ِمن ُدوِن ٱَّلله
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82. Kinaumagahan, ang mga nagmithi ng kinalalagyan niya 

kahapon ay nagsasabi: "Sayang, para bang si Allāh ay 

nagpapaluwag sa panustos para sa sinumang niloloob Niya 

kabilang sa mga lingkod Niya at naghihigpit." Kung sakaling 

hindi nagmagandang-loob si Allāh sa atin ay talaga sanang 

nagpalamon Siya sa atin [sa lupa]. Sayang, para bang hindi 

nagtatagumpay ang mga tagatangging sumampalataya." 

ۡمِس َيقُ 
َ
هِذيَن َتَمنهۡواْ َمكَانَُهۥ بِٱلۡأ ۡصَبَح ٱل

َ
ولُوَن  َوأ

ِۡزَق لَِمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِۦ   َ يَبُۡسُط ٱلر  نه ٱَّلله
َ
َوۡيَكأ

نهُهۥ  
َ
ُ َعلَۡيَنا لَخََسَف بَِناۖۡ َوۡيَكأ نه ٱَّلله ن مه

َ
ۖۡ لَۡولَٓا أ َويَۡقِدُر

َٰفُِرونَ   ٨٢ لَا ُيۡفلُِح ٱلَۡك

83. Ang tahanan sa Kabilang-buhay na iyon ay itatalaga 

Namin para sa mga hindi nagnanais ng kataasan sa lupa ni 

ng kaguluhan. Ang [mabuting] kahihinatnan ay ukol sa mga 

tagapangilag magkasala. 

ا فِي   هِذيَن لَا يُرِيُدوَن ُعلُو ٗ اُر ٱٓأۡلِخَرةُ َنجَۡعلَُها لِل تِلَۡك ٱلده
ۡرِض َولَا فََساٗداْۚ َوٱلَۡعَٰقَِبُة لِلُۡمتهقِ 

َ
 ٨٣ ينَ ٱلۡأ

84. Ang sinumang naghatid ng magandang gawa, ukol sa 

kanya ay higit na mabuti kaysa roon. Ang sinumang naghatid 

ng masagwang gawa, walang igaganti sa mga gumawa ng 

mga masagwang gawa kundi ang dati nilang ginagawa. 

ۥ  ي ِئَةِ   َمن َجآَء بِٱلۡحََسَنةِ فَلَُه ِۡنَهاۖۡ َوَمن َجآَء بِٱلسه َخيۡر  م 
ها َما َكانُواْ   ي ِـ َاِت إِل هِذيَن َعِملُواْ ٱلسه فَلَا ُيجَۡزى ٱل

 ٨٤ َيۡعَملُونَ 

85. Tunay na ang nagsatungkulin sa iyo ng Qur’ān ay 

talagang ang tagapagpabalik sa iyo tungo sa 

pinanunumbalikan. Sabihin mo: "Ang Panginoon ko ay higit 

na maalam sa sinumang naghatid ng patnubay at sinumang 

nasa isang pagkaligaw na malinaw." 

ِۚ قُل   َك إِلَيَٰ َمَعادٖ هِذي فَرََض َعلَۡيَك ٱلُۡقۡرَءاَن لََرآدُّ إِنه ٱل
ۡعلَُم َمن َجآَء بِٱلُۡهَدىَٰ َوَمۡن ُهَو فِي َضَلَٰلٖ 

َ
ب ِٓي أ   ره
بِينٖ   ٨٥ مُّ

86. Hindi ka dati nag-aasam na iparating sa iyo ang Aklat 

maliban bilang awa mula sa Panginoon mo. Kaya huwag 

ngang maging isang tagapagtaguyod para sa mga 

tagatangging sumampalataya. 

ن يُلَۡقىَٰٓ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتَُٰب 
َ
ها َرۡحمَٗة  َوَما ُكنَت تَرُۡجٓواْ أ إِل

َٰفِرِينَ  ب َِكۖۡ فَلَا تَُكوَننه َظِهيٗرا ل ِلَۡك ِن ره  ٨٦ م 

87. Huwag nga silang sasagabal sa iyo sa mga talata ni Allāh 

matapos noong pinababa ang mga ito sa iyo. Mag-anyaya ka 

tungo sa Panginoon mo at huwag ka ngang maging kabilang 

sa mga tagapagtambal. 

نزِلَۡت إِلَۡيَكۖۡ  
ُ
ِ َبۡعَد إِۡذ أ نهَك َعۡن َءاَيَِٰت ٱَّلله َولَا يَُصدُّ

 ٨٧ َوٱۡدُع إِلَيَٰ َرب َِكۖۡ َولَا تَُكوَننه ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

88. Huwag kang manalangin kasama kay Allāh sa isang 

diyos na iba pa; walang Diyos kundi Siya. Bawat bagay ay 

masasawi maliban sa mukha Niya. Ukol sa Kanya ang 

paghahatol at tungo sa Kanya pababalikin kayo. 

ها ُهَوْۚ ُكلُّ َشۡيٍء   ََٰه إِل ًَٰها َءاَخَرۘ لَٓا إَِل ِ إَِل َولَا تَۡدُع َمَع ٱَّلله
ۚۥْ لَُه ٱلۡحُۡكُم َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعو ها وَۡجَهُه  ٨٨ نَ َهالٌِك إِل
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Al-‘Ankabut  العنكبوت 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. Lām. Mīm.  ٓ١ الٓم 

2. Nag-akala ba ang mga tao na iiwan sila na magsabi: 

"Sumampalataya kami," habang sila ay hindi sinusubok? 
ن َيُقولُٓواْ َءاَمنها وَُهۡم لَا  

َ
ن ُيتَۡرُكٓواْ أ

َ
اُس أ َحِسَب ٱلنه

َ
أ

 ٢ ُيۡفَتُنونَ 

3. Talaga ngang sumubok sa mga nauna pa sa kanila kaya 

talagang nakaaalam nga si Allāh sa mga nagpakatapat at 

talagang nakaaalam nga Siya sa mga sinungaling. 

هِذيَن   ُ ٱل هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۖۡ فَلََيۡعلََمنه ٱَّلله َولََقۡد َفَتنها ٱل
َِٰذبِينَ   ٣ َصَدقُواْ َولََيۡعلََمنه ٱلَۡك

4. O nag-akala ba ng mga gumagawa ng mga masagwang 

gawa na makauna sila sa Amin? Kay sagwa ang inihahatol 

nila! 

ۡم َحِسَب 
َ
ْۚ َسآَء  أ ن يَۡسبُِقونَا

َ
ي ِـ َاِت أ هِذيَن َيۡعَملُوَن ٱلسه  ٱل

 ٤ َما َيحُۡكُمونَ 

5. Ang sinumang naging nag-aasam ng pakikipagkita kay 

Allāh, tunay na ang taning ni Allāh ay talagang darating. Siya 

ay ang Madinigin, ang Maalam. 

ِ ٓأَلٖتِۚ وَُهَو  َمن َكاَن يَرُۡجواْ لَِقآ  َجَل ٱَّلله
َ
ِ فَإِنه أ َء ٱَّلله

ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ٥ ٱلسه

6. Ang sinumang nakibaka ay nakibaka lamang para sa sarili 

niya. Tunay na si Allāh ay talagang Walang-pangangailangan 

sa mga nilalang. 

َ لََغنِيٌّ َعِن  َوَمن َجََٰهَد فَإِنهَما يَُجَِٰهُد  ۦْٓۚ إِنه ٱَّلله لَِنۡفِسهِ
 ٦ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

7. Ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos ay 

talagang magtatakip-sala nga Kami sa kanila sa mga 

masagwang gawa nila at talagang gaganti nga Kami sa 

kanila ayon sa pinakamaganda sa dati nilang ginagawa. 

َِرنه َعۡنُهۡم   َٰلَِحَِٰت لَُنَكف  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
هِذي َكانُواْ َيۡعَملُونَ  ۡحَسَن ٱل

َ
 ٧ َسي ِـ َاتِِهۡم َولََنۡجزِيَنهُهۡم أ

8. Nagtagubilin Kami sa tao hinggil sa mga magulang ng 

isang kagandahan. Kung nagpunyagi silang dalawa sa iyo 

upang magtambal ka sa Akin ng anumang wala kang 

kaalaman hinggil doon ay huwag kang tumalima sa kanilang 

dalawa. Sa Akin ang babalikan ninyo saka magbabalita Ako 

sa inyo hinggil sa anumang dati ninyong ginagawa. 

ۡيَنا  َٰلَِديۡهِ ُحۡسٗناۖۡ َوِإن َجََٰهَداَك لِتُۡشرَِك  َووَصه ٱلۡإِنَسََٰن بَِو
ْۚ إِلَيه َمرِۡجُعُكۡم   بِي َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعلۡم  فَلَا تُِطۡعُهَمآ

نَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 
ُ
 ٨ فَأ

9. Ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos ay 

talagang magpapapasok nga Kami sa kanila sa gitna ng mga 

maayos. 

َٰلَِحَِٰت لَُنۡدِخلَنهُهۡم فِي   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
َٰلِِحينَ   ٩ ٱلصه



 

Al-‘Ankabut 

 

417 

 

 العنكبوت

10. Mayroon sa mga tao na nagsasabi: "Sumampalataya 

kami kay Allāh," ngunit kapag sinaktan dahil kay Allāh ay 

nagtuturing sa pagsubok ng mga tao na gaya ng 

pagdurusang dulot ni Allāh. Talagang kung may dumating na 

isang pag-aadya mula sa Panginoon mo ay talagang 

magsasabi nga sila: "Tunay na kami ay kasama sa inyo." 

Hindi ba si Allāh ay higit na maalam sa anumang nasa mga 

dibdib ng mga nilalang? 

  ِ وذَِي فِي ٱَّلله
ُ
ِ فَإَِذآ أ اِس َمن َيُقوُل َءاَمنها بِٱَّلله َوِمَن ٱلنه

ِن   ِۖۡ َولَئِن َجآَء نَۡصر  م  اِس َكَعَذاِب ٱَّلله َجَعَل فِۡتَنَة ٱلنه
ۡعلََم بَِما  

َ
ُ بِأ َولَيَۡس ٱَّلله

َ
ب َِك لََيُقولُنه إِنها ُكنها َمَعُكۡمْۚ أ ره

 ١٠ رِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ فِي ُصُدو

11. Talagang nakaaalam nga si Allāh sa mga 

sumampalataya at talagang nakaaalam nga Siya sa mga 

mapagpaimbabaw. 

هِذيَن َءاَمُنواْ َولََيۡعلََمنه ٱلُۡمَنَٰفِقِينَ  ُ ٱل  ١١ َولََيۡعلََمنه ٱَّلله

12. Nagsabi ang mga tumangging sumampalataya sa mga 

sumampalataya: "Sundin ninyo ang landasin namin at 

pasanin namin ang mga kamalian ninyo." Hindi sila mga 

magpapasan mula sa mga kamalian ng mga iyon ng 

anuman. Tunay na sila ay talagang mga sinungaling. 

هِذيَن َءامَ  هِذيَن َكَفُرواْ لِل ُنواْ ٱتهبُِعواْ َسبِيلََنا  َوَقاَل ٱل
َولَۡنۡحِمۡل َخَطََٰيَُٰكۡم َوَما ُهم بَِحَِٰملِيَن ِمۡن َخَطََٰيَُٰهم  

َِٰذبُونَ  ِن َشۡيٍءِۖ إِنهُهۡم لََك  ١٢ م 

13. Talagang magpapasan nga sila ng mga pabigat nila at 

mga pabigat [ng iba] kasama sa mga pabigat nila. Talagang 

tatanungin nga sila sa Araw ng Pagbangon tungkol sa 

anumang dati nilang ginagawa-gawa. 

ۡثَقالِِهۡمۖۡ َولَيُۡسـ َلُنه يَوَۡم  
َ
َع أ ۡثَقالٗا مه

َ
ۡثَقالَُهۡم َوأ

َ
َولََيۡحِملُنه أ

ا َكانُواْ َيۡفتَُرونَ   ١٣ ٱلۡقَِيََٰمةِ َعمه

14. Talaga ngang nagsugo Kami kay Noe sa mga tao niya, 

kaya nanatili siya sa kanila ng isang libong taon maliban sa 

limampung taon, saka dumaklot sa kanila ang gunaw habang 

sila ay mga tagalabag sa katarungan. 

لَۡف َسَنٍة  
َ
ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ قَۡوِمهِۦ فَلَبَِث فِيِهۡم أ

َ
َولََقۡد أ
ها َخمۡ  وَفاُن وَُهۡم َظَٰلُِمونَ إِل َخَذُهُم ٱلطُّ

َ
 ١٤ ِسيَن عَاٗما فَأ

15. Ngunit pinaligtas Namin siya at ang mga sakay ng daong. 

Gumawa Kami nito bilang tanda para sa mga nilalang. 
فِيَنةِ وََجَعلَۡنََٰهآ َءايَٗة   ۡصَحََٰب ٱلسه

َ
نجَۡيَنَُٰه َوأ

َ
فَأ

 ١٥ ل ِلَۡعَٰلَِمينَ 

16. [Banggitin] si Abraham noong nagsabi siya sa mga 

kababayan niya: "Sumamba kayo kay Allāh at mangilag 

kayong magkasala sa Kanya; iyon ay higit na mabuti para sa 

inyo kung kayo ay naging nakaaalam. 

 َ َٰلُِكۡم  َوِإبَۡرَٰهِيَم إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِ ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله َوٱتهُقوُهۖۡ َذ
 ١٦ َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

17. Sumasamba lamang kayo bukod pa kay Allāh sa mga 

anito at lumilikha kayo ng isang kabulaanan. Tunay na ang 

mga sinasamba ninyo bukod pa kay Allāh ay hindi 

nakapagdudulot para sa inyo ng panustos. Kaya maghangad 

kayo sa ganang kay Allāh ng panustos, sumamba kayo sa 

Kanya, at magpasalamat kayo sa Kanya. Tungo sa Kanya 

kayo panunumbalikin." 

ۡوَثَٰٗنا َوَتخۡلُُقوَن إِفۡكًاْۚ إِنه  
َ
ِ أ إِنهَما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله

هِذيَن َتۡعُبُدوَن مِ  ِ لَا َيۡملُِكوَن لَُكۡم  ٱل ن ُدوِن ٱَّلله
ۥٓۖۡ   ِۡزَق َوٱۡعُبُدوهُ َوٱۡشُكُرواْ لَُه ِ ٱلر  رِۡزٗقا فَٱۡبَتُغواْ ِعنَد ٱَّلله

 ١٧ إِلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 



 

Al-‘Ankabut 

 

418 

 

 العنكبوت

18. Kung magpapasinungaling kayo, may nagpasinungaling 

nga na mga kalipunan bago pa ninyo. Walang kailangan sa 

Sugo kundi ang pagpapaabot na malinaw. 

ِن َقۡبلُِكۡمۖۡ َوَما عَلَى   َمم  م 
ُ
َب أ بُواْ َفَقۡد َكذه ِ َوِإن تَُكذ 

ها ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ   ١٨ ٱلرهُسوِل إِل

19. Hindi ba nila napag-alaman kung papaanong 

nagpapasimula si Allāh sa paglikha, pagkatapos 

nagpapanumbalik Siya nito? Tunay na iyon, kay Allāh, ay 

madali. 

ۥْٓۚ إِنه   ُ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُ َولَۡم يََرۡواْ َكۡيَف ُيۡبِدُئ ٱَّلله
َ
أ

ِ يَِسير   َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ١٩ َذ

20. Sabihin mo: "Humayo kayo sa lupain saka tumingin kayo 

kung papaano Siya nagsimula ng paglikha. Pagkatapos si 

Allāh ay magpapaluwal na huling pagpapaluwal. Tunay na si 

Allāh sa bawat bagay ay May-kakayahan." 

ْۚ ُثمه    ٱلۡخَلَۡق
َ
ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف بََدأ

َ
قُۡل ِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

 َ ْۚ إِنه ٱَّلله ةَ ٱٓأۡلِخَرَة
َ
ُ يُنِشُئ ٱلنهۡشأ ِ َشۡيٖء  ٱَّلله

 عَلَىَٰ ُكل 
 ٢٠ قَِدير  

21. Nagpaparusa Siya sa sinumang niloloob Niya at naaawa 

Siya sa sinumang niloloob Niya. Tungo sa Kanya kayo 

pauuwiin. 

ۖۡ َوِإلَۡيهِ ُتۡقلَُبونَ  ُب َمن يََشآُء َويَرَۡحُم َمن يََشآُء ِ  ٢١ ُيَعذ 

22. Hindi kayo mga makapagpapawalang-kakayahan sa lupa 

ni sa langit. Walang ukol sa inyo bukod pa kay Allāh na 

anumang katangkilik ni mapag-adya. 

َمآِءِۖ َوَما  ۡرِض َولَا فِي ٱلسه
َ
نُتم بُِمۡعِجزِيَن فِي ٱلۡأ

َ
َوَمآ أ

ٖ َولَا نَِصيرٖ  ِ ِمن َولِي  ِن ُدوِن ٱَّلله  ٢٢ لَُكم م 

23. Ang mga tumangging sumampalataya sa mga tanda ni 

Allāh at pakikipagkita sa Kanya, ang mga iyon ay nawalan ng 

pag-asa sa awa Ko at ang mga iyon ay may ukol sa kanila na 

isang pagdurusang masakit. 

وْ 
ُ
ۦٓ أ ِ َولَِقآئِهِ هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله َلَٰٓئَِك يَئُِسواْ  َوٱل
لِيم  

َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاٌب أ

ُ
ۡحمَتِي َوأ  ٢٣ ِمن ره

24. Ngunit walang iba ang sagot ng mga kababayan niya 

kundi na nagsabi sila: "Patayin ninyo siya o sunugin ninyo 

siya," ngunit pinaligtas siya ni Allāh mula sa apoy. Tunay na 

sa gayon ay may mga tanda para sa mga taong 

sumasampalataya. 

ِقُوُه   ۡو َحر 
َ
ن قَالُواْ ٱۡقُتلُوُه أ

َ
هٓا أ ۦٓ إِل َفَما َكاَن َجَواَب قَۡوِمهِ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم   ِۚ إِنه فِي َذ ارِ ُ ِمَن ٱلنه َُٰه ٱَّلله نجَى
َ
فَأ

 ٢٤ يُۡؤِمُنونَ 

25. Nagsabi siya: "Gumawa lamang kayo sa bukod pa kay 

Allāh ng mga anito dala ng isang pagmamahal sa gitna ninyo 

sa buhay na pangmundo. Pagkatapos sa Araw ng 

Pagbangon ay tatanggi kayo sa isa’t isa at susumpa kayo sa 

isa’t isa. Ang kanlungan ninyo ay ang Apoy. Walang ukol sa 

inyo na mga tagapag-adya." 

ةَ بَيۡنُِكۡم   َوده ۡوَثَٰٗنا مه
َ
ِ أ ِن ُدوِن ٱَّلله خَۡذتُم م  َوَقاَل إِنهَما ٱته

ۡنَياۖۡ ُثمه يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ يَۡكُفُر َبۡعُضُكم   ةِ ٱلدُّ فِي ٱلۡحََيوَٰ
اُر َوَما   َُٰكُم ٱلنه َوى

ۡ
بَِبۡعٖض َويَلَۡعُن َبۡعُضُكم َبۡعٗضا َوَمأ

ِن  َِٰصِرينَ لَُكم م   ٢٥ نه

26. Ngunit naniwala sa kanya si Lot. Nagsabi Siya: "Tunay na 

ako ay lilikas tungo sa Panginoon ko. Tunay na Siya ay ang 

Makapangyarihan, ang Marunong." 

ۘ َوَقاَل إِن ِي ُمَهاِجٌر إِلَيَٰ َرب ِٓيِۖ إِنهُهۥ ُهَو   ۞فَـ َاَمَن لَُهۥ لُوط 
 ٢٦ ُز ٱلۡحَِكيمُ ٱلَۡعزِي
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27. Ipinagkaloob Namin sa kanya sina Isaac at Jacob at 

inilagay Namin sa mga supling niya ang pagkapropeta at ang 

kasulatan. Nagbigay Kami sa kanya ng pabuya niya sa 

Mundo. Tunay na siya sa Kabilang-buhay ay talagang 

kabilang sa mga maayos. 

ُبوهةَ   ِيهتِهِ ٱلنُّ ۥٓ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب وََجَعلَۡنا فِي ُذر  َووََهۡبَنا لَُه
ۡنَياۖۡ َوِإنهُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ   ۡجَرُهۥ فِي ٱلدُّ

َ
َوٱلِۡكَتََٰب َوَءاَتۡيَنَُٰه أ

َٰلِِحينَ   ٢٧ لَِمَن ٱلصه

28. [Banggitin] si Lot noong nagsabi siya sa mga kababayan 

niya: "Tunay na kayo ay talagang gumagawa ng mahalay, 

habang walang nakauna sa inyo roon na isa man kabilang sa 

mga nilalang. 

تُوَن ٱلَۡفَِٰحَشَة َما  
ۡ
ۦٓ إِنهُكۡم لََتأ َولُوًطا إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِ

َِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ  َحٖد م 
َ
 ٢٨ َسَبَقُكم بَِها ِمۡن أ

29. Tunay na kayo ba ay talagang gumagawa [ng sodomiya] 

sa mga lalaki, nandarambong sa landas, at gumagawa sa 

kapulungan ninyo ng nakasasama?" Ngunit walang iba ang 

sagot ng mga kababayan niya kundi na nagsabi sila: 

"Magdala ka sa amin ng pagdurusang dulot ni Allāh, kung 

ikaw ay naging kabilang sa mga tapat." 

تُوَن  
ۡ
بِيَل َوتَأ تُوَن ٱلر َِجاَل َوَتۡقَطُعوَن ٱلسه

ۡ
ئِنهُكۡم لََتأ

َ
أ

ن  
َ
هٓا أ ۦٓ إِل ۖۡ َفَما َكاَن َجَواَب قَۡوِمهِ فِي نَادِيُكُم ٱلُۡمنَكَر
َِٰدقِينَ  ِ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه  ٢٩ قَالُواْ ٱئۡتَِنا بَِعَذاِب ٱَّلله

30. Nagsabi siya: "Panginoon ko, iadya Mo ako laban sa mga 

taong tagagulo." 
ِ ٱنُصۡرنِي عَلَى ٱلَۡقۡوِم ٱلُۡمۡفِسِدينَ   ٣٠ قَاَل َرب 

31. Noong naghatid ang mga sugo Namin kay Abraham ng 

nakagagalak na balita ay nagsabi sila: "Tunay na kami ay 

magpapahamak sa mga naninirahan sa pamayanang iyan [ni 

Lot]. Tunay na ang mga naninirahan diyan ay laging mga 

tagalabag sa katarungan." 

ا َجآَءۡت رُُسلَُنآ إِبَۡرَٰهِيَم بِٱلۡبُۡشَرىَٰ قَالُٓواْ إِنها   َولَمه
ۡهِل َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريَةِِۖ إِنه 

َ
ۡهلََها َكانُواْ َظَٰلِِمينَ ُمۡهلُِكٓواْ أ

َ
 ٣١ أ

32. Nagsabi siya: "Tunay na nariyan si Lot." Nagsabi sila: 

"Kami ay higit na maalam sa sinumang nariyan. Talagang 

magliligtas nga Kami sa kanya at mag-anak niya maliban sa 

maybahay niya; ito ay magiging kabilang sa mga 

magpapaiwan." 

ۡعلَُم بَِمن فِيَهاۖۡ 
َ
قَاَل إِنه فِيَها لُوٗطاْۚ قَالُواْ َنحُۡن أ

تَُهۥ كَانَۡت ِمَن ٱلَۡغَٰبِِرينَ 
َ
ها ٱۡمَرأ ۥٓ إِل ۡهلَُه

َ
َينهُهۥ َوأ ِ  ٣٢ لَُنَنج 

33. Noong dumating ang mga sugo Namin kay Lot ay 

pinahapis siya dahil sa kanila at pinanghinaan siya dahil sa 

kanila ng loob. Nagsabi sila: "Huwag kang mangamba at 

huwag kang malungkot. Tunay na kami ay mga magliligtas sa 

iyo at sa mag-anak mo maliban sa maybahay mo; ito ay 

magiging kabilang sa mga magpapaiwan. 

ن َجآَءۡت رُُسلَُنا لُوٗطا 
َ
آ أ ِسٓيَء بِِهۡم وََضاَق بِِهۡم  َولَمه

ۡهلََك  
َ
وَك َوأ ۖۡ َوَقالُواْ لَا َتخَۡف َولَا َتحَۡزۡن إِنها ُمَنجُّ َذۡرٗعا

تََك َكانَۡت ِمَن ٱلَۡغَٰبِِرينَ 
َ
ها ٱۡمَرأ  ٣٣ إِل

34. Tunay na kami ay mga magpapababa sa mga 

naninirahan sa pamayanang iyan ng isang pasakit mula sa 

langit dahil dati na silang nagpapakasuwail. 

َمآِء   َِن ٱلسه ۡهِل َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريَةِ رِۡجٗزا م 
َ
إِنها ُمنِزلُوَن عَلَىَٰٓ أ

 ٣٤ بَِما َكانُواْ َيۡفُسُقونَ 

35. Talaga ngang nag-iwan Kami mula riyan ng isang 

tandang malinaw para sa mga taong nakapag-uunawa." 
 ٣٥ لََقد تهَرۡكَنا ِمۡنَهآ َءايََۢة بَي َِنٗة ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ وَ 
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36. [Nagsugo Kami sa] Madyan ng kapatid nilang si Shu`ayb, 

saka nagsabi siya: "O mga kalipi ko, sumamba kayo kay 

Allāh, mag-asam kayo ng Huling Araw, at huwag kayong 

manampalasan sa lupa bilang mga tagagulo." 

  َ َخاُهۡم ُشَعۡيٗبا َفَقاَل َيََٰقوِۡم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
َوِإلَيَٰ َمۡدَيَن أ

ۡرِض  
َ
َوٱرُۡجواْ ٱلَۡيوَۡم ٱٓأۡلِخَر َولَا َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ

 ٣٦ ُمۡفِسِدينَ 

37. Ngunit nagpasinungaling sila sa kanya, kaya dumaklot sa 

kanila ang yanig saka sila, sa mga tahanan nila, ay naging 

mga [patay na] nakasubsob. 

ۡصَبُحواْ فِي َدارِهِۡم  
َ
َخَذۡتُهُم ٱلرهۡجَفُة فَأ

َ
بُوُه فَأ فََكذه

 ٣٧ َجَٰثِِمينَ 

38. [Nagpahamak Kami] sa `Ād at Thamūd, at luminaw ito 

para sa inyo mula sa mga tirahan nila. Ipinang-akit para sa 

kanila ng demonyo ang mga gawain nila kaya bumalakid siya 

sa kanila sa landas habang sila noon ay mga nakatatalos. 

َسَِٰكنِِهۡمۖۡ َوَزيهَن   ِن مه وَعَاٗدا َوَثُموَداْ َوَقد تهبَيهَن لَُكم م 
ُهۡم َعنِ  ۡعَمَٰلَُهۡم فََصده

َ
ۡيَطَُٰن أ بِيِل وََكانُواْ  لَُهُم ٱلشه  ٱلسه

 ٣٨ ُمۡستَۡبِصِرينَ 

39. [Nagpahamak Kami] kina Qārūn, Paraon, at Hāmān. 

Talaga ngang naghatid sa kanila si Moises ng mga patunay 

na malinaw ngunit nagmalaki sila sa lupain at hindi sila noon 

mga nakauuna. 

َُٰروَن َوفِرَۡعۡوَن َوَهَٰ  وَسيَٰ  َوَق َمََٰنۖۡ َولََقۡد َجآَءُهم مُّ
ۡرِض َوَما َكانُواْ َسَٰبِقِينَ 

َ
 ٣٩ بِٱلَۡبي َِنَِٰت فَٱۡسَتۡكبَُرواْ فِي ٱلۡأ

40. Kaya sa bawat isa ay dumaklot Kami dahil sa 

pagkakasala nito sapagkat kabilang sa kanila ay pinadalhan 

Namin ng isang unos ng mga bato, kabilang sa kanila ay 

dinaklot ng hiyaw, kabilang sa kanila ay ipinalamon Namin sa 

lupa, at kabilang sa kanila ay nilunod Namin. Hindi si Allāh 

naging ukol na lumabag sa katarungan sa kanila subalit sila 

noon sa mga sarili nila ay lumalabag sa katarungan. 

ۡرَسلَۡنا َعلَۡيهِ َحاِصٗبا  فَ 
َ
ۡن أ َخۡذنَا بَِذۢنبِهِۖۦۡ فَِمۡنُهم مه

َ
كُلًّا أ

ۡن َخَسۡفَنا بِهِ   ۡيَحُة َومِۡنُهم مه َخَذتُۡه ٱلصه
َ
ۡن أ َوِمۡنُهم مه

ُ لَِيۡظلَِمُهۡم   ۡغَرۡقَناْۚ َوَما َكاَن ٱَّلله
َ
ۡن أ ۡرَض َوِمۡنُهم مه

َ
ٱلۡأ

نُفَسُهۡم َيۡظلِ 
َ
 ٤٠ ُمونَ َوَلَِٰكن َكانُٓواْ أ

41. Ang paghahalintulad sa mga gumawa sa bukod pa kay 

Allāh bilang mga katangkilik ay gaya ng paghahalintulad sa 

gagamba noong gumawa ito ng isang bahay. Tunay na ang 

pinakamarupok sa mga bahay ay talagang ang bahay ng 

gagamba, kung sakaling sila ay naging nakaaalam. 

ۡولَِيآَء َكَمَثِل  
َ
ِ أ خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله هِذيَن ٱته َمَثُل ٱل

ۡوَهَن ٱلُۡبُيوِت لََبۡيُت  
َ
خََذۡت بَيٗۡتاۖۡ َوِإنه أ ٱلَۡعنَكُبوِت ٱته

 ٤١ ٱلَۡعنَكُبوِتِۚ لَۡو َكانُواْ َيۡعلَُمونَ 

42. Tunay na si Allāh ay nakaaalam sa dinadalanginan nila 

bukod pa sa Kanya na anuman. Siya ay ang 

Makapangyarihan, ang Marunong. 

ِۚ وَُهَو   َ َيۡعلَُم َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ ِمن َشۡيٖء إِنه ٱَّلله
 ٤٢ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

43. Ang mga paghahalintulad na iyon ay inilalahad Namin 

para sa mga tao. Walang nakapag-uunawa sa mga ito kundi 

ang mga nakaaalam. 

ها   ۡمَثَُٰل نَۡضِربَُها لِلنهاِسِۖ َوَما َيۡعقِلَُهآ إِل
َ
َوتِلَۡك ٱلۡأ
 ٤٣ ٱلَۡعَٰلُِمونَ 
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44. Lumikha si Allāh ng mga langit at lupa ayon sa 

katotohanan. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda para 

sa mga mananampalataya. 

َٰلَِك ٓأَليَٗة   ِۚ إِنه فِي َذ ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ُ ٱلسه َخلََق ٱَّلله

 ٤٤ ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ 

45. Bigkasin mo ang ikinasi sa iyo mula sa Aklat at panatilihin 

mo ang pagdarasal; tunay na ang pagdarasal ay sumasaway 

sa kahalayan at nakasasama. Talagang ang pag-alaala kay 

Allāh ay higit na malaki. Si Allāh ay nakaaalam sa anumang 

niyayari ninyo. 

ۖۡ إِنه   َة لَوَٰ قِِم ٱلصه
َ
وِحَى إِلَۡيَك ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب َوأ

ُ
ٱتُۡل َمآ أ

َة َتۡنَهىَٰ َعِن ٱلَۡفۡحَشآِء َوٱلُۡمنَكرِِۗ َولَِذۡكرُ  لَوَٰ ِ   ٱلصه ٱَّلله
ُ َيۡعلَُم َما تَۡصَنُعونَ  ُۗ َوٱَّلله ۡكبَُر

َ
 ٤٥ أ

46. Huwag kayong makipagtalo sa mga May Kasulatan 

malibang ayon sa pinakamaganda, maliban sa mga lumabag 

sa katarungan kabilang sa kanila. Sabihin ninyo: 

"Sumampalataya kami sa pinababa sa amin at pinababa sa 

inyo. Ang Diyos namin at ang Diyos ninyo ay nag-iisa. Kami 

sa Kanya ay mga tagapagpasakop." 

ها   ۡحَسُن إِل
َ
ها بِٱلهتِي ِهَى أ ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب إِل

َ
۞َولَا تَُجَِٰدلُٓواْ أ

نزَِل إِلَيۡ 
ُ
هِذٓي أ هِذيَن َظلَُمواْ ِمۡنُهۡمۖۡ َوقُولُٓواْ َءاَمنها بِٱل َنا ٱل

نزَِل إِلَۡيُكۡم َوِإَلَُٰهَنا َوِإَلَُٰهُكۡم َوَِٰحد  َوَنحُۡن لَُهۥ  
ُ
َوأ

 ٤٦ ُمۡسلُِمونَ 

47. Gayon Kami nagbaba sa iyo ng Aklat kaya ang mga 

binigyan Namin ng kasulatan ay sumasampalataya rito. 

Kabilang sa mga ito ang sumasampalataya rito. Walang 

nagkakaila sa mga tanda Namin kundi ang mga tagatangging 

sumampalataya. 

هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم   نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰبْۚ فَٱل
َ
َوَكَذَٰلَِك أ

ٱلِۡكَتََٰب يُۡؤِمُنوَن بِهِۖۦۡ َوِمۡن َهَُٰٓؤلَآِء َمن يُۡؤِمُن بِهۚۦِْ 
َٰفِرُ  ها ٱلَۡك  ٤٧ ونَ َوَما َيجَۡحُد أَـِبَيَٰتَِنآ إِل

48. Hindi ka dati bumibigkas bago pa nito ng anumang aklat 

at hindi ka nagsusulat nito sa pamamagitan ng kanan mo 

[dahil] kung gayon ay talagang nag-alinlangan ang mga 

tagapagpabula. 

ُهۥ  َوَما ُكنَت َتۡتلُواْ ِمن َقۡبلِهِۦ ِمن كَِتَٰٖب َولَا  َتخُطُّ
هٱۡرتَاَب ٱلُۡمۡبِطلُونَ   ٤٨ بَِيِمينَِكۖۡ إِٗذا ل

49. Bagkus [ang Qur’ān na] ito ay mga talatang malilinaw na 

nasa mga dibdib ng mga nabigyan kaalaman. Walang 

nagkakaila sa mga talata Namin kundi ang mga tagalabag sa 

katarungan. 

وتُواْ ٱلۡعِلَۡمْۚ  بَۡل ُهَو َءاَيَٰ 
ُ
هِذيَن أ ُتُۢ َبي َِنَٰت  فِي ُصُدورِ ٱل

َٰلُِمونَ  ها ٱلظه  ٤٩ َوَما َيجَۡحُد أَـِبَيَٰتَِنآ إِل

50. Nagsabi sila: "Bakit kasi walang pinababa sa kanya na 

mga tanda mula sa Panginoon niya?" Sabihin mo: "Ang mga 

tanda ay nasa ganang kay Allāh lamang at ako ay isang 

mapagbabalang malinaw lamang." 

ب ِهۚۦِْ قُۡل إِنهَما   ِن ره نزَِل َعلَۡيهِ َءاَيَٰت  م 
ُ
َوَقالُواْ لَۡولَٓا أ

بِينٌ  نَا۠ نَِذير  مُّ
َ
ِ َوِإنهَمآ أ  ٥٠ ٱٓأۡلَيَُٰت ِعنَد ٱَّلله

51. Hindi ba nakasapat sa kanila na Kami ay nagpababa sa 

iyo ng Aklat na binibigkas sa kanila? Tunay na sa gayon ay 

talagang may awa at paalaala para sa mga taong 

sumasampalataya. 

نَزلَۡنا َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب ُيۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡمْۚ  
َ
نهآ أ

َ
َولَۡم يَۡكفِِهۡم أ

َ
أ

َٰلَِك لََرۡحمَٗة َوذِۡكَرىَٰ لَِقۡوٖم يُۡؤمِ   ٥١ ُنونَ إِنه فِي َذ
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52. Sabihin mo: "Nakasapat si Allāh sa pagitan ko at ninyo 

bilang Saksi. Nakaaalam siya sa anumang nasa mga langit at 

lupa. Ang mga sumampalataya sa kabulaanan at tumangging 

sumampalataya kay Allāh, ang mga iyon ay ang mga lugi." 

ِ بَيۡنِي َوبَۡيَنُكۡم َشِهيٗداۖۡ َيۡعلَُم َما فِي  قُۡل  َكَفىَٰ بِٱَّلله
هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱلَۡبَِٰطِل َوَكَفُرواْ   ۡرِضِۗ َوٱل

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ٱلسه

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
ُ
ِ أ  ٥٢ بِٱَّلله

53. Nagpapamadali sila sa iyo ng pagdurusa. Kung hindi 

dahil [may] isang taning na tinukoy, talaga sanang dumating 

sa kanila ang pagdurusa at talagang pupunta nga ito sa 

kanila nang biglaan habang sila ay hindi nakararamdam. 

ي لهجَآَءُهُم   َسم ٗ َجل  مُّ
َ
َويَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱلَۡعَذاِب َولَۡولَٓا أ

تِيَنه 
ۡ
 ٥٣ ُهم َبۡغَتٗة وَُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ ٱلَۡعَذاُبْۚ َولََيأ

54. Nagpapamadali sila sa iyo ng pagdurusa. Tunay na ang 

Impiyerno ay talagang sasaklaw sa mga tagatangging 

sumampalataya 

يَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱلَۡعَذاِب َوِإنه َجَهنهَم لَُمِحيَطُۢة  
َٰفِرِينَ   ٥٤ بِٱلَۡك

55. sa Araw na babalot sa kanila ang pagdurusa mula sa 

itaas nila at mula sa ilalim ng mga paa nila at magsasabi 

Siya: "Lasapin ninyo ang dati ninyong ginagawa." 

رُۡجلِِهۡم  
َ
َُٰهُم ٱلَۡعَذاُب ِمن فَۡوقِِهۡم َوِمن َتحِۡت أ يَۡوَم َيۡغَشى

 ٥٥ يَُقوُل ُذوقُواْ َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ وَ 

56. O mga alipin Ko na sumampalataya, tunay na ang lupa 

Ko ay malawak kaya sa Akin ay sumamba kayo. 
ََٰي  ۡرِضي َوَِٰسَعة  فَإِيه

َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنه أ َيَٰعَِبادَِي ٱل

 ٥٦ فَٱۡعُبُدونِ 

57. Bawat kaluluwa ay lalasap ng kamatayan. Pagkatapos 

tungo sa Amin pababalikin kayo. 
 ٥٧ ُكلُّ َنۡفٖس َذآئَِقُة ٱلَۡمۡوِتِۖ ُثمه إِلَۡيَنا تُرَۡجُعونَ 

58. Ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos ay 

talagang magpapatahan nga Kami mula sa paraiso sa mga 

[mataas na] silid na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang 

mga ilog bilang mga mananatili roon. Kay inam ang pabuya 

sa mga tagagawa, 

َِن   َِئنهُهم م  َٰلَِحَِٰت لَُنَبو  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِ 

َ
يَهاْۚ  ٱلۡجَنهةِ ُغَرٗفا َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

ۡجُر ٱلَۡعَِٰملِينَ 
َ
 ٥٨ نِۡعَم أ

59. na mga nagtiis at sa Panginoon nila ay nananalig.  َهِذيَن َصبَُرواْ وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم َيَتوَكهلُون  ٥٩ ٱل

60. Kay raming gumagalaw na nilalang na hindi nagbubuhat 

ng panustos ng mga ito, na si Allāh ay nagtutustos sa mga ito 

at sa inyo. Siya ay ang Madinigin, ang Maalam. 

ُ يَۡرزُُقَها َوِإيهاُكۡمْۚ   ها َتحِۡمُل رِزَۡقَها ٱَّلله ِن َدآبهةٖ ل ي ِن م 
َ
َوَكأ

ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ٦٠ وَُهَو ٱلسه

61. Talagang kung nagtanong ka sa kanila kung sino ang 

lumikha ng mga langit at lupa at nagpasilbi ng araw at buwan 

ay talagang magsasabi nga silang si Allāh. Kaya paanong 

nalilinlang sila? 

َر   ۡرَض وََسخه
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡن َخلََق ٱلسه لَۡتُهم مه

َ
َولَئِن َسأ

هيَٰ يُۡؤفَُكونَ  ن
َ
ۖۡ فَأ ُ ۡمَس َوٱلَۡقَمَر لََيُقولُنه ٱَّلله  ٦١ ٱلشه
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62. Si Allāh ay nagpapaluwag ng panustos para sa sinumang 

niloloob Niya kabilang sa mga lingkod Niya at naghihigpit 

para rito. Tunay na si Allāh sa bawat bagay ay Maalam. 

ۥْٓۚ   ِۡزَق لَِمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِۦ َويَۡقِدُر لَُه ُ يَبُۡسُط ٱلر  ٱَّلله
ِ َشۡيٍء َعلِيم  إِنه 

َ بِكُل   ٦٢  ٱَّلله

63. Talagang kung nagtanong ka sa kanila kung sino ang 

nagbaba mula sa langit ng tubig saka nagbigay-buhay sa 

pamamagitan nito sa lupa noong matapos ng kamatayan nito 

ay talagang magsasabi nga silang si Allāh. Sabihin mo: "Ang 

papuri ay ukol kay Allāh," ngunit ang higit na marami sa 

kanila ay hindi nakapag-uunawa. 

ۡحَيا بِهِ  
َ
َمآِء َماٗٓء فَأ َل ِمَن ٱلسه ن نهزه لَۡتُهم مه

َ
َولَئِن َسأ

ِْۚ بَۡل   ْۚ قُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله ُ ۡرَض ِمنُۢ َبۡعِد َمۡوتَِها لََيُقولُنه ٱَّلله
َ
ٱلۡأ

كۡ 
َ
 ٦٣ ثَرُُهۡم لَا َيۡعقِلُونَ أ

64. Walang iba ang buhay na ito sa Mundo kundi isang 

paglilibang at isang laro. Tunay na ang tahanan sa Kabilang-

buhay ay talagang iyon ang pinakabuhay, kung sakaling sila 

noon ay nakaaalam. 

ۡنيَ  ُة ٱلدُّ اَر  َوَما َهَِٰذهِ ٱلۡحََيوَٰ ْۚ َوِإنه ٱلده ها لَۡهو  َولَعِب  آ إِل
 ٦٤ ٱٓأۡلِخَرةَ لَِهَى ٱلۡحََيَواُنْۚ لَۡو َكانُواْ َيۡعلَُمونَ 

65. Kapag nakasakay sila sa daong ay dumadalangin sila kay 

Allāh habang mga nagpapakawagas para sa Kanya sa 

relihiyon. Ngunit noong nagligtas Siya sa kanila patungo sa 

katihan, biglang sila ay nagtatambal [sa Kanya] 

يَن   ِ َ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد  فَإَِذا َركُِبواْ فِي ٱلُۡفلِۡك َدَعُواْ ٱَّلله
ِ إَِذا ُهۡم يُۡشِرُكونَ  َُٰهۡم إِلَي ٱلۡبَر  ا َنجهى  ٦٥ فَلَمه

66. upang magkaila sila sa ibinigay Namin sa kanila at upang 

magtamasa sila, ngunit malalaman nila. 
ْْۚ فََسوَۡف   لَِيۡكُفُرواْ بَِمآ َءاَتۡيَنَُٰهۡم َولَِيَتَمتهُعوا

 ٦٦ َيۡعلَُمونَ 

67. Hindi ba sila nakakita na Kami ay gumawa ng isang 

santuwaryong matiwasay samantalang dinadagit ang mga 

tao mula sa paligid nila? Kaya ba sa kabulaanan 

sumasampalataya sila at sa biyaya ni Allāh nagkakaila sila? 

اُس   ُف ٱلنه نها َجَعلَۡنا َحَرًما َءاِمٗنا َويَُتَخطه
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

  ِ فَبِٱلَۡبَِٰطِل يُۡؤِمُنوَن َوبِنِۡعَمةِ ٱَّلله
َ
ِمۡن َحۡولِِهۡمْۚ أ

 ٦٧ يَۡكُفُرونَ 

68. Sino pa ang higit na tagalabag sa katarungan kaysa sa 

sinumang gumawa-gawa laban kay Allāh ng isang 

kasinungalingan o nagpasinungaling sa katotohanan noong 

dumating ito sa kanya? Hindi ba sa Impiyerno ay may tuluyan 

para sa mga tagatangging sumampalataya? 

َب   ۡو َكذه
َ
ِ َكِذبًا أ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه

َ
َوَمۡن أ

لَيَۡس فِي َجَهنهَم َمۡثٗوى  
َ
ۥْٓۚ أ ا َجآَءهُ ِ لَمه بِٱلۡحَق 

َٰفِرِينَ   ٦٨ ل ِلَۡك

69. Ang mga nakibaka alang-alang sa Amin ay talagang 

magpapatnubay nga Kami sa kanila sa mga landas Namin. 

Tunay na si Allāh ay talagang kasama sa mga tagagawa ng 

maganda. 

َ لََمَع   هِذيَن َجََٰهُدواْ فِيَنا لََنۡهِدَينهُهۡم ُسُبلََناْۚ َوِإنه ٱَّلله َوٱل
 ٦٩ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. Lām. Mīm.  ٓ١ الٓم 

2. Nadaig ang Bizancio  ُوم  ٢ ُغلَِبِت ٱلرُّ

3. sa pinakamalapit na lupain. Sila, nang matapos ng 

pagkadaig sa kanila, ay mananaigI 
ِنُۢ   ۡرِض وَُهم م 

َ
ۡدنَي ٱلۡأ

َ
 ٣ َبۡعِد َغلَبِِهۡم َسَيۡغلُِبونَ فِٓي أ

4. sa tatlo hanggang siyam na taon. Sa kay Allāh ang pag-

uutos bago pa niyan at nang matapos niyan. Sa araw na iyon 

ay matutuwa ang mga mananampalataya 

ۡمُر ِمن َقۡبُل َوِمنُۢ َبۡعُدْۚ َويَوۡ 
َ
ِ ٱلۡأ َمئِٖذ  فِي بِۡضِع ِسنِيَنُۗ َّلِله

 ٤ َيۡفَرُح ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

5. dahil sa pag-adya ni Allāh. Nag-aadya Siya sa sinumang 

niloloob Niya. Siya ay ang Makapangyarihan, ang Maawain. 
ۖۡ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ  ِْۚ يَنُصُر َمن يََشآُء  ٥ بَِنۡصِر ٱَّلله

6. Bilang pangako ni Allāh, hindi sumisira si Allāh sa pangako 

Niya; subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi 

nakaaalam. 

ۡكثََر  
َ
ُ وَۡعَدهُۥ َوَلَِٰكنه أ ِۖۡ لَا ُيخۡلُِف ٱَّلله وَۡعَد ٱَّلله

اِس لَا َيۡعلَُمونَ   ٦ ٱلنه

7. Nakaaalam sila ng isang nakalantad mula sa buhay na 

pangmundo samantalang sila sa Kabilang-buhay ay mga 

nalilingat. 

ۡنَيا وَُهۡم َعِن ٱٓأۡلِخَرةِ   ةِ ٱلدُّ َِن ٱلۡحََيوَٰ َيۡعلَُموَن َظَِٰهٗرا م 
 ٧ ُهۡم َغَٰفِلُونَ 

8. Hindi ba sila nag-isip-isip hinggil sa mga sarili nila? Hindi 

lumikha si Allāh ng mga langit at lupa at anumang nasa 

pagitan ng mga ito malibang ayon sa katotohanan at isang 

taning na tinukoy. Tunay na marami sa mga tao sa 

pakikipagkita sa Panginoon nila ay talagang mga 

tagatangging sumampalataya. 

ا َخلََق  نُفِسِهمِۗ مه
َ
ُرواْ فِٓي أ َولَۡم َيَتَفكه

َ
َِٰت  أ َمََٰو ُ ٱلسه ٱَّلله

يِۗ َوِإنه   َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
ِ َوأ ها بِٱلۡحَق  ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَمآ إِل

َ
َوٱلۡأ

َٰفُِرونَ  اِس بِلَِقآيِٕ َرب ِِهۡم لََك َِن ٱلنه  ٨ َكثِيٗرا م 
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9. Hindi ba sila humayo sa lupain para tumingin sila kung 

papaano naging ang kinahinatnan ng mga bago pa nila? Dati 

ang mga iyon ay higit na matindi kaysa sa kanila sa lakas. 

Nagbungkal sila ng lupa at luminang sila nito nang higit kaysa 

sa nilinang nila. Nagdala sa mga iyon ang mga sugo ng mga 

iyon ng mga malinaw na patunay sapagkat si Allāh ay hindi 

naging ukol lumabag sa katarungan sa kanila subalit sila dati 

sa mga sarili nila ay lumalabag sa katarungan. 

َٰقَِبُة   ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع
َ
َولَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
أ

ثَاُرواْ 
َ
َشده ِمنُۡهۡم قُوهٗة َوأ

َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َكانُٓواْ أ ۡرَض  ٱل

َ
ٱلۡأ
ا َعَمُروَها وََجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم   ۡكثََر ِممه

َ
وََعَمُروَهآ أ

ُ لَِيۡظلَِمُهۡم َوَلَِٰكن َكانُٓواْ   بِٱلَۡبي َِنَِٰتِۖ َفَما َكاَن ٱَّلله
نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 

َ
 ٩ أ

10. Pagkatapos naging kinahinatnan ng mga gumawa ng 

masagwa ang pinakamasagwa dahil nagpasinungaling sila 

sa mga tanda ni Allāh at dati sila sa mga ito ay nangungutya. 

بُواْ   ن َكذه
َ
ىَٰٓ أ

َ
ٓوأ ـ ُواْ ٱلسُّ َسَٰٓ

َ
هِذيَن أ َٰقَِبَة ٱل ُثمه َكاَن َع

ِ وََكانُواْ بَِها يَۡسَتۡهزُِءونَ   ١٠ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

11. Si Allāh ay nagsisimula ng paglikha, pagkatapos 

nagpapanumbalik Siya nito, pagkatapos tungo sa Kanya 

pababalikin kayo. 

ُ َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُۥ ُثمه إِلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ   ١١ ٱَّلله

12. Sa Araw na sasapit ang Huling Sandali, malulumbay ang 

mga salarin. 
اَعُة ُيۡبلُِس ٱلُۡمۡجرُِمونَ َويَۡوَم َتُقوُم   ١٢ ٱلسه

13. Hindi magkakaroon para sa kanila mula sa mga 

pantambal nila ng mga tagapagpamagitan. Sila sa mga 

katambal nila ay magiging mga tagatangging 

sumampalataya. 

ِن ُشَرَكآئِِهۡم ُشَفَعَُٰٓؤاْ وََكا  هُهم م  نُواْ  َولَۡم يَُكن ل
 ١٣ بُِشَرَكآئِِهۡم َكَٰفِرِينَ 

14. Sa Araw na sasapit ang Huling Sandali, sa Araw na iyon 

ay magkakahati-hati sila. 
قُونَ  اَعُة يَۡوَمئِٖذ َيَتَفره  ١٤ َويَۡوَم َتُقوُم ٱلسه

15. Kaya tungkol naman sa mga sumampalataya at gumawa 

ng mga maaayos, sila sa isang halamanan ay pagagalakin. 
َٰلَِحَِٰت َفُهۡم فِي َرۡوَضةٖ   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱل مه

َ
فَأ

 ١٥ ُيحۡبَُرونَ 

16. Kaya tungkol naman sa mga tumangging sumampalataya 

at nagpasinungaling sa mga talata Namin at pakikipagkita sa 

Kabilang-buhay, ang mga iyon sa pagdurusa ay mga 

padadaluhin. 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َولَِقآيِٕ ٱٓأۡلِخَرةِ   هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه ا ٱل مه
َ
َوأ

ْوَلَٰٓئَِك فِي ٱلَۡعَذاِب ُمحَۡضُرونَ 
ُ
 ١٦ فَأ

17. Kaya Kaluwalhatian kay Allāh kapag ginagabi kayo at 

kapag inuumaga kayo. 
ِ ِحيَن ُتۡمُسوَن وَِحيَن تُۡصبُِحونَ   ١٧ فَُسۡبَحََٰن ٱَّلله

18. Ukol sa Kanya ang papuri sa mga langit at lupa sa gabi at 

kapag tinatanghali kayo. 
ا وَِحيَن   ۡرِض وََعِشي ٗ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َولَُه ٱلۡحَۡمُد فِي ٱلسه

 ١٨ ُتۡظِهُرونَ 
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19. Nagpapalabas Siya ng buhay mula sa patay, 

nagpapalabas Siya ng patay mula sa buhay, at nagbibigay-

buhay Siya sa lupa matapos ng kamatayan nito. Gayon kayo 

palalabasin. 

رُِج ٱلَۡحىه ِمَن ٱلَۡمي ِِت َويُۡخرُِج ٱلَۡمي َِت ِمَن ٱلَۡحى ِ  
ُيخۡ

ۡرَض 
َ
 ١٩ َبۡعَد َمۡوتَِهاْۚ َوَكَذَٰلَِك ُتخۡرَُجونَ  َويُۡحِى ٱلۡأ

20. Kabilang sa mga tanda Niya ay na lumikha Siya sa inyo 

mula sa alabok, pagkatapos biglang kayo ay mga taong 

lumalaganap. 

نُتم بََشر   
َ
ِن تَُراٖب ُثمه إَِذآ أ ۡن َخلََقُكم م 

َ
ۦٓ أ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ

 ٢٠ نَ تَنتَِشُرو 

21. Kabilang sa mga tanda Niya ay na lumikha Siya para sa 

inyo, mula sa mga sarili ninyo, ng mga kabiyak upang 

mapanatag kayo sa kanila at naglagay Siya sa pagitan ninyo 

ng pagmamahal at awa. Tunay na sa gayon ay talagang may 

mga tanda para sa mga taong nag-iisip-isip. 

ۡزَوَٰٗجا  
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ِۡن أ ۡن َخلََق لَُكم م 

َ
ۦٓ أ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ

ْۚ إِنه فِي   ٗة َوَرۡحمًَة َوده ل ِتَۡسُكُنٓواْ إِلَۡيَها وََجَعَل بَيَۡنُكم مه
ُرونَ  َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيَتَفكه  ٢١ َذ

22. Kabilang sa mga tanda Niya ang pagkakalikha ng mga 

langit at lupa at ang pagkakaiba-iba ng mga wika ninyo at 

mga kulay ninyo. Tunay na sa gayon ay talagang may mga 

tanda para sa mga nakaaalam. 

ۡرِض َوٱۡختَِلَُٰف  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦ َخلُۡق ٱلسه

َٰنُِكۡمْۚ إِنه  لَۡو
َ
لِۡسنَتُِكۡم َوأ

َ
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت   أ فِي َذ

 ٢٢ ل ِلَۡعَٰلِِمينَ 

23. Kabilang sa mga tanda Niya ang pagtulog ninyo sa gabi 

at maghapon at ang paghahanap ninyo ng kabutihang-loob 

Niya. Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para sa 

mga taong dumidinig. 

َهارِ َوٱبۡتَِغآؤُُكم َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦ مَ  هۡيِل َوٱلنه َناُمُكم بِٱل
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم يَۡسَمُعونَ  ۦْٓۚ إِنه فِي َذ ِن فَۡضلِهِ  ٢٣ م 

24. Kabilang sa mga tanda Niya ay nagpapakita Siya sa inyo 

ng kidlat na [nagdudulot ng] pangamba at paghahangad, at 

nagbababa Siya mula sa langit ng tubig saka nagbibigay-

buhay Siya sa pamamagitan nito sa lupa matapos ng 

pagkamatay nito. Tunay na sa gayon ay talagang may mga 

tanda para sa mga taong nakapag-uunawa. 

ُِل مِ  َن  َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦ يُرِيُكُم ٱلۡبَۡرَق َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َويُنَز 
َٰلَِك   ْۚ إِنه فِي َذ ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهآ

َ
َمآِء َماٗٓء َفُيۡحِىۦ بِهِ ٱلۡأ ٱلسه

 ٢٤ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ 

25. Kabilang sa mga tanda Niya ay na manatili ang langit at 

ang lupa ayon sa utos Niya. Pagkatapos kapag tumawag 

Siya sa inyo sa isang pagtawag mula sa lupa, biglang kayo 

ay lalabas. 

ِۚۦْ ُثمه إَِذا   ۡمرِه
َ
ۡرُض بِأ

َ
َمآُء َوٱلۡأ ن َتُقوَم ٱلسه

َ
ۦٓ أ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ

نُتۡم َتخۡرُُجونَ 
َ
ۡرِض إَِذآ أ

َ
َِن ٱلۡأ  ٢٥ َدعَاُكۡم َدۡعَوٗة م 

26. Sa Kanya ang sinumang nasa mga langit at lupa. Lahat 

sa Kanya ay mga masunurin. 
َٰنُِتونَ  هُهۥ َق ۡرِضِۖ ُكل   ل

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ٢٦ َولَُهۥ َمن فِي ٱلسه

27. Siya ay ang nagsisimula ng paglikha, pagkatapos 

nagpapanumbalik nito. Ito ay higit na madali sa Kanya. Sa 

Kanya ang katangiang pinakamataas sa mga langit at lupa. 

Siya ay ang Makapangyarihan, ang Marunong. 

ۡهَوُن َعلَۡيهِِۚ  
َ
هِذي َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُۥ وَُهَو أ وَُهَو ٱل

ۡرِضِۚ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو عۡلَىَٰ فِي ٱلسه

َ
َولَُه ٱلَۡمَثُل ٱلۡأ

 ٢٧ ٱلۡحَِكيمُ 
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28. Naglahad Siya para sa inyo ng isang paghahalintulad 

mula sa mga sarili ninyo. Mayroon kaya kayo mula sa 

minamay-ari ng mga kanang kamay ninyo na anumang mga 

katambal sa anumang itinustos Namin sa inyo, kaya naman 

kayo roon ay magkapantay, na nangangamba kayo gaya ng 

pangangamba ninyo sa mga sarili ninyo? Gayon Kami 

nagdedetalye ng mga tanda para sa mga taong nakapag-

uunawa. 

ا   ِن مه نُفِسُكۡمۖۡ َهل لهُكم م 
َ
ِۡن أ َثلٗا م  َضَرَب لَُكم مه

نُتۡم  
َ
ِن ُشَرَكآَء فِي َما َرَزقَۡنَُٰكۡم فَأ يَۡمَُٰنُكم م 

َ
َملََكۡت أ

نُفَسُكۡمْۚ َكَذَٰلَِك  فِيهِ َسَوآء  َتخَافُوَنُهۡم َكِخيفَ 
َ
تُِكۡم أ

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ  ِ  ٢٨ ُنَفص 

29. Bagkus sumunod ang mga lumabag sa katarungan sa 

mga pithaya nila nang walang kaalaman. Kaya sino ang 

papatnubay sa iniligaw ni Allāh? Walang ukol sa kanila na 

anumang mga tagapag-adya. 

ۡهَوآَءُهم بَِغيِۡر ِعلۡمِٖۖ َفَمن  
َ
هِذيَن َظلَُمٓواْ أ بَِل ٱتهَبَع ٱل

َِٰصِرينَ  ِن نه ۖۡ َوَما لَُهم م  ُ َضله ٱَّلله
َ
 ٢٩ َيۡهِدي َمۡن أ

30. Kaya magpanatili ka ng mukha mo sa Relihiyon bilang 

makatotoo. [Mamalagi sa] kalikasan ng pagkalalang ni Allāh 

na nilalang Niya ang mga tao ayon dito. Walang pagpapalit 

para sa pagkakalikha ni Allāh. Iyon ay ang Relihiyong 

matuwid, subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi 

nakaaalam. 

 ِ يِن َحنِيٗفاْۚ فِۡطَرَت ٱَّلله ِ قِۡم وَۡجَهَك لِلد 
َ
ٱلهتِي َفَطَر  فَأ

يُن ٱلَۡقي ُِم   ِ َٰلَِك ٱلد  ِْۚ َذ اَس َعلَۡيَهاْۚ لَا َتۡبِديَل ِلخَلِۡق ٱَّلله ٱلنه
اِس لَا َيۡعلَُمونَ  ۡكثََر ٱلنه

َ
 ٣٠ َوَلَِٰكنه أ

31. [Maging] mga nagsisising nanunumbalik tungo sa Kanya, 

mangilag kayong magkasala sa Kanya, magpanatili kayo ng 

pagdarasal, at huwag kayong maging kabilang sa mga 

tagapagtambal, 

َة َولَا تَُكونُواْ   لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
۞ُمنِيبِيَن إِلَۡيهِ َوٱتهُقوُه َوأ

 ٣١ ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

32. kabilang sa mga naghati-hati ng relihiyon nila at sila ay 

naging mga kampihan. Bawat lapian sa taglay nila ay mga 

natutuwa. 

قُواْ دِيَنُهۡم وََكانُواْ ِشَيٗعاۖۡ ُكلُّ ِحۡزبِۭ بَِما   هِذيَن فَره ِمَن ٱل
 ٣٢ لََديِۡهۡم فَرُِحونَ 

33. Kapag may sumaling sa mga tao na isang kapinsalaan ay 

dumadalangin sila sa Panginoon nila, habang mga 

nagsisising nanunumbalik tungo sa Kanya. Pagkatapos 

kapag nagpalasap Siya sa kanila ng isang awa mula sa 

Kanya, biglang may isang pangkat kabilang sa kanila na sa 

Panginoon nila ay nagtatambal 

نِيبِيَن إِلَۡيهِ ُثمه  اَس ُضر   َدَعۡواْ َربهُهم مُّ إَِذآ   َوِإَذا َمسه ٱلنه
ِۡنُهم بَِرب ِِهۡم يُۡشِرُكونَ  ِۡنُه َرۡحمًَة إَِذا فَرِيق  م  َذاَقُهم م 

َ
 ٣٣ أ

34. upang magkaila sila sa anumang ibinigay Namin sa 

kanila. Kaya magtamasa kayo sapagkat malalaman ninyo. 
 ٣٤ ۡعلَُمونَ لَِيۡكُفُرواْ بَِمآ َءاَتۡيَنَُٰهۡمْۚ َفَتَمتهُعواْ فََسوَۡف تَ 

35. O nagpababa ba Kami sa kanila ng isang katunayan kaya 

ito ay nagsasalita hinggil sa dati nilang itinatambal sa Kanya? 
نَزلَۡنا َعلَۡيِهۡم ُسلَۡطَٰٗنا َفُهَو َيَتكَلهُم بَِما َكانُواْ بِهِۦ 

َ
ۡم أ

َ
أ

 ٣٥ يُۡشِرُكونَ 
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36. Kapag nagpalasap Kami sa mga tao ng isang awa ay 

nagagalak sila rito. Kapag may tumama sa kanila na isang 

masagwa dahil sa ipinauna ng mga kamay nila, biglang sila 

ay nalalagutan ng pag-asa. 

اَس َرۡحمَٗة فَرُِحواْ بَِهاۖۡ َوِإن تُِصۡبُهۡم   َذۡقَنا ٱلنه
َ
َسي ِئَُۢة  َوِإَذآ أ

يِۡديِهۡم إَِذا ُهۡم َيۡقَنُطونَ 
َ
َمۡت أ  ٣٦ بَِما قَده

37. Hindi ba sila nakakita na si Allāh ay nagpapaluwag ng 

panustos para sa sinumang niloloob Niya at naghihigpit? 

Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para sa mga 

taong sumasampalataya. 

ْۚ إِنه   ِۡزَق لَِمن يََشآُء َويَۡقِدُر َ يَبُۡسُط ٱلر  نه ٱَّلله
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ   ٣٧ فِي َذ

38. Kaya magbigay ka sa may pagkakamag-anak ng 

karapatan nito, sa dukha, at sa kinapos sa landas. Iyon ay 

higit na mabuti para sa mga nagnanais [ng kaluguran] ng 

mukha ni Allāh. Ang mga iyon ay ang mga magtatagumpay. 

بِيِلِۚ   ُهۥ َوٱلِۡمۡسِكيَن َوٱۡبَن ٱلسه فَـ َاِت َذا ٱلُۡقۡربَيَٰ َحقه
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ِۖۡ َوأ هِذيَن يُرِيُدوَن وَۡجَه ٱَّلله َٰلَِك َخيۡر  ل ِل َذ

 ٣٨ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

39. Ang anumang ibinigay ninyo na patubo upang 

magdagdag sa mga yaman ng mga tao, [ito] ay hindi 

magdaragdag sa ganang kay Allāh. Ang anumang ibinigay 

ninyo na zakāh habang nagnanais kayo [ng kaluguran] ng 

Mukha ni Allāh, ang mga iyon ay ang mga pag-iibayuhin. 

اِس فَلَا يَۡربُواْ   َِٰل ٱلنه ۡمَو
َ
ِٗبا ل ِيَۡربَُواْ فِٓي أ ِن ر  َوَمآ َءاتَيُۡتم م 

  ِ ةٖ تُرِيُدوَن وَۡجَه ٱَّلله ِن َزَكوَٰ ِۖۡ َوَمآ َءاتَيُۡتم م  ِعنَد ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡضعُِفونَ 

ُ
 ٣٩ فَأ

40. Si Allāh ay ang lumikha sa inyo, pagkatapos nagtustos sa 

inyo, pagkatapos nagbigay-kamatayan sa inyo, pagkatapos 

nagbigay-buhay sa inyo. Mayroon kaya sa mga pantambal 

ninyo na gumagawa ng gayon na anuman? Kaluwalhatian sa 

Kanya at pagkataas-taas Siya kaysa sa anumang itinatambal 

nila. 

هِذي َخلَ  ُ ٱل َقُكۡم ُثمه َرَزَقُكۡم ُثمه يُِميُتُكۡم ُثمه  ٱَّلله
َٰلُِكم   ن َيۡفَعُل ِمن َذ ُيحۡيِيُكۡمۖۡ َهۡل ِمن ُشَرَكآئُِكم مه

ا يُۡشِرُكونَ  ِۚ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه ِن َشۡيٖء  ٤٠ م 

41. Lumitaw ang kaguluhan sa lupa at dagat dahil sa nakamit 

ng mga kamay ng mga tao upang magpalasap Siya sa kanila 

ng ilan sa ginawa nila, nang sa gayon sila ay babalik.I 

يِۡدي  
َ
ِ َوٱلَۡبۡحرِ بَِما َكَسَبۡت أ َظَهَر ٱلَۡفَساُد فِي ٱلۡبَر 

هِذي َعِملُواْ لََعلهُهۡم   اِس لُِيِذيَقُهم َبۡعَض ٱل ٱلنه
 ٤١ يَرِۡجُعونَ 

42. Sabihin mo: "Humayo kayo sa lupain saka tumingin kayo 

kung papaano naging ang kinahinatnan ng mga bago pa 

niyan. Ang higit marami sa kanila noon ay mga 

tagapagtambal." 

َٰقَِبُة   ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع
َ
قُۡل ِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

ۡكثَرُُهم مُّ 
َ
ْۚ َكاَن أ هِذيَن ِمن َقۡبُل  ٤٢ ۡشِركِينَ ٱل

43. Kaya magpanatili ka ng mukha mo para sa relihiyong 

matuwid bago pa may pumuntang isang araw na walang 

pagtulak para roon mula kay Allāh. Sa Araw na iyon, 

magkakawatak-watak sila. 

 ِ ت
ۡ
ن يَأ

َ
يِن ٱلَۡقي ِِم ِمن َقۡبِل أ ِ قِۡم وَۡجَهَك لِلد 

َ
ها  فَأ َي يَۡوم  ل

ُعونَ  ده ِۖۡ يَۡوَمئِٖذ يَصه  ٤٣ َمَرده لَُهۥ ِمَن ٱَّلله

 

I Lumitaw ang katiwalian sa lupa... 
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44. Ang sinumang tumangging sumampalataya ay laban sa 

kanya ang kawalang-pananampalataya niya. Ang sinumang 

gumawa ng maayos ay para sa sarili nila naghahanda 

ۖۥۡ َوَمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا  َمن َكَفَر  َفَعلَۡيهِ ُكۡفُرُه
 ٤٤ فَلَِأنُفِسِهۡم َيۡمَهُدونَ 

45. upang gumanti Siya sa mga sumampalataya at gumawa 

ng mga maayos mula sa kabutihang-loob Niya. Tunay na 

Siya ay hindi umiibig sa mga tagatangging sumampalataya. 

ه  ۦْٓۚ  لَِيۡجزَِي ٱل َٰلَِحَِٰت ِمن فَۡضلِهِ ِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه
َٰفِرِينَ   ٤٥ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ ٱلَۡك

46. Kabilang sa mga tanda Niya na nagsusugo Siya ng mga 

hangin bilang mga tagapagbalita ng nakagagalak at upang 

magpalasap Siya sa inyo mula sa awa Niya, upang maglayag 

ang mga daong ayon sa utos Niya, at upang maghanap kayo 

ng kagandahang-loob Niya, at nang sa gayon kayo ay 

magpapasalamat. 

َرَٰٖت َولُِيِذيَقُكم   ِ ِيَاَح ُمبَش  ن يُۡرِسَل ٱلر 
َ
ۦٓ أ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ

مۡ 
َ
ۡحمَتِهِۦ َولَِتۡجرَِي ٱلُۡفلُۡك بِأ ِن ره رِهِۦ َولَِتبَۡتُغواْ ِمن  م 

 ٤٦ فَۡضلِهِۦ َولََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

47. Talaga ngang nagsugo Kami bago mo pa ng mga sugo 

sa mga tao nila kaya naghatid sila sa mga iyon ng mga 

malinaw na patunay saka naghiganti naman Kami sa mga 

nagpakasalarin. Laging isang tungkulin sa Amin ang pag-

aadya sa mga mananampalataya. 

ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك رُُسلًا إِلَيَٰ قَۡوِمِهۡم فََجآُءوُهم  
َ
َولََقۡد أ

ا   ْۖۡ وََكاَن َحقًّ ۡجَرُموا
َ
هِذيَن أ بِٱلَۡبي َِنَِٰت فَٱنَتَقۡمَنا ِمَن ٱل

 ٤٧ َعلَۡيَنا نَۡصُر ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

48. Si Allāh ay ang nagsusugo ng mga hangin, saka 

nagpapagalaw ang mga iyon ng mga ulap, saka naglalatag 

sa mga ito sa langit kung papaanong niloloob Niya, at 

gumagawa sa mga ito bilang mga tipak kaya nakikita mo ang 

ulan habang lumalabas mula sa loob ng mga ito. Kaya kapag 

nagpatama Siya ng mga ito sa mga niloloob Niya kabilang sa 

mga lingkod Niya, biglang sila ay nagagalak. 

ََٰح َفُتثِيُر َسَحاٗبا َفَيبُۡسُطُهۥ فِي   َِي هِذي يُۡرِسُل ٱلر  ُ ٱل ٱَّلله
َمآِء َكۡيَف يََشآُء َويَۡجَعلُُهۥ كَِسٗفا َفتََرى ٱلَۡوۡدَق   ٱلسه

َصاَب بِهِۦ َمن يََشآُء ِمۡن  َيخُۡرُج ِم
َ
ۡن ِخَلَٰلِهِۖۦۡ فَإَِذآ أ

ۦٓ إَِذا ُهۡم يَۡسَتبِۡشُرونَ  ِ  ٤٨ ِعَبادِه

49. Kahit pa man sila dati bago pa ibinaba ito sa kanila, bago 

pa nito, ay talagang mga nalulumbay. 
ِن قَ  َل َعلَۡيِهم م  ن ُينَزه

َ
ۡبلِهِۦ  َوِإن َكانُواْ ِمن َقۡبِل أ

 ٤٩ لَُمۡبلِِسينَ 

50. Kaya tumingin ka sa mga bakas ng awa ni Allāh kung 

papaano Siyang nagbibigay-buhay sa lupa matapos ng 

kamatayan nito. Tunay na Iyon ay talagang magbibigay-

buhay sa mga patay. Siya sa bawat bagay ay May-

kakayahan. 

 َ ۡرَض َبۡعَد  فَٱنُظۡر إِل
َ
ِ َكيَۡف يُۡحِى ٱلۡأ يَٰٓ َءاَثَٰرِ َرۡحمَِت ٱَّلله

ِ َشۡيٖء  
ِۖ وَُهَو عَلَىَٰ ُكل  َٰلَِك لَُمۡحِى ٱلَۡمۡوتَيَٰ ْۚ إِنه َذ َمۡوتَِهآ

 ٥٠ قَِدير  

51. Talagang kung nagsugo Kami ng isang hangin [na 

mapanira] saka nakakita sila niyon habang naninilaw ay 

talagang nanatili sila nang matapos niyon na tumatangging 

sumampalataya. 

ا لهَظلُّواْ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ   ۡوُه ُمۡصَفر ٗ
َ
ۡرَسلَۡنا رِيٗحا فََرأ

َ
َولَئِۡن أ

 ٥١ يَۡكُفُرونَ 
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52. Kaya tunay na ikaw ay hindi nakapagpaparinig sa mga 

patay at hindi nakapagpaparinig sa mga bingi ng panawagan 

kapag bumaling sila na mga tumatalikod. 

عَآَء إَِذا   مه ٱلدُّ فَإِنهَك لَا تُۡسِمُع ٱلَۡمۡوتَيَٰ َولَا تُۡسِمُع ٱلصُّ
هۡواْ ُمۡدبِرِينَ   ٥٢ َول

53. Ikaw ay hindi tagapagpatnubay ng mga bulag palayo sa 

kaligawan nila. Hindi ka nakapagpaparinig maliban sa 

sinumang sumasampalataya sa mga tanda Namin kaya sila 

ay mga tagapagpasakop. 

ها َمن   نَت بَِهَِٰد ٱلُۡعۡمِي َعن َضَلَٰلَتِِهۡمۖۡ إِن تُۡسِمُع إِل
َ
َوَمآ أ

ۡسلُِمونَ   ٥٣ يُۡؤِمُن أَـِبَيَٰتَِنا َفُهم مُّ

54. Si Allāh ay ang lumikha sa inyo mula sa isang kahinaan; 

pagkatapos gumawa Siya, nang matapos ng isang kahinaan, 

ng isang kalakasan; pagkatapos gumawa Siya, nang 

matapos ng isang kalakasan, ng isang kahinaan at uban. 

Lumilikha Siya ng anumang niloloob Niya. Siya ay ang 

Maalam, ang May-kakayahan. 

ِن َضۡعٖف ُثمه َجَعَل ِمنُۢ َبۡعِد   هِذي َخلََقُكم م  ُ ٱل ۞ٱَّلله
  ْۚ ةٖ َضۡعٗفا وََشيَۡبٗة َضۡعٖف قُوهٗة ُثمه َجَعَل ِمنُۢ َبۡعِد قُوه

ْۚ وَُهَو ٱلَۡعلِيُم ٱلَۡقِديرُ   ٥٤ َيخۡلُُق َما يََشآُء

55. Sa Araw na sasapit ang Huling Sandali, susumpa ang 

mga salarin na hindi sila namalagi maliban pa sa isang 

sandali. Gayon dati sila nalilinlang. 

اَعُة ُيۡقِسُم ٱلُۡمۡجرُِموَن َما لَبُِثواْ َغيَۡر   َويَۡوَم َتُقوُم ٱلسه
 ٥٥ َساَعةِٖۚ َكَذَٰلَِك َكانُواْ يُۡؤَفُكونَ 

56. Nagsabi ang mga binigyan ng kaalaman at 

pananampalataya: "Talaga ngang namalagi kayo sa 

pagtatakda ni Allāh hanggang sa Araw ng Pagkabuhay. Kaya 

ito ay ang Araw ng Pagkabuhay subalit kayo dati ay hindi 

nakaaalam. 

وتُواْ ٱلۡعِلَۡم َوٱلِۡإيَمََٰن لََقۡد لَبِثُۡتۡم فِي
ُ
هِذيَن أ   َوَقاَل ٱل

ِ إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلَۡبۡعِثِۖ فََهََٰذا يَوُۡم ٱلَۡبۡعِث   كَِتَِٰب ٱَّلله
 ٥٦ َوَلَِٰكنهُكۡم ُكنُتۡم لَا َتۡعلَُمونَ 

57. Kaya sa Araw na iyon, hindi magpapakinabang sa mga 

lumabag sa katarungan ang pagdadahilan nila at hindi sila 

hihilinging magpatuwa [kay Allāh]. 

هِذيَن َظلَُمواْ َمۡعِذَرُتُهۡم َولَا ُهۡم   ها يَنَفُع ٱل َفَيۡوَمئِٖذ ل
 ٥٧ يُۡسَتۡعَتُبونَ 

58. Talaga ngang naglahad Kami para sa mga tao sa Qur’ān 

na ito mula sa bawat paghahalintulad. Talagang kung 

naghatid ka sa kanila ng isang tanda ay talagang magsasabi 

nga ang mga tumangging sumampalataya: "Walang iba kayo 

kundi mga tagagawa ng kabulaanan." 

ِ َمَثٖلِۚ  
َولََقۡد َضَرۡبَنا لِلنهاِس فِي َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن ِمن ُكل 

نُتۡم  
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ إِۡن أ هَيُقولَنه ٱل َولَئِن ِجۡئَتُهم أَـِبيَةٖ ل

ها  ٥٨ ُمۡبِطلُونَ  إِل

59. Gayon nagpipinid si Allāh sa mga puso ng mga hindi 

umaalam. 
هِذيَن لَا َيۡعلَُمونَ  ُ عَلَىَٰ قُلُوِب ٱل  ٥٩ َكَذَٰلَِك َيۡطَبُع ٱَّلله

60. Kaya magtiis ka; tunay na ang pangako ni Allāh ay totoo. 

Huwag ngang magmamaliit sa iyo ang mga hindi nakatitiyak. 
هِذيَن لَا   نهَك ٱل ۖۡ َولَا يَۡسَتِخفه ِ َحق   فَٱۡصبِۡر إِنه وَۡعَد ٱَّلله

 ٦٠ يُوقُِنونَ 
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Luqman  لقمان 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. Lām. Mīm.  ٓ١ الٓم 

2. Ang mga ito ay ang mga talata ng Aklat na marunong  ِ٢ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلۡحَِكيم 

3. bilang patnubay at awa para sa mga tagagawa ng 

maganda, 
 ٣ ُهٗدى َوَرۡحمَٗة ل ِلُۡمۡحِسنِينَ 

4. na mga nagpapanatili ng pagdarasal at nagbibigay ng 

zakāh, at sila, sa Kabilang-buhay, sila ay nakatitiyak. 
َة وَُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ   َكوَٰ ةَ َويُۡؤتُوَن ٱلزه لَوَٰ هِذيَن يُقِيُموَن ٱلصه ٱل

 ٤ ُهۡم يُوقُِنونَ 

5. Ang mga iyon ay nasa patnubay mula sa Panginoon nila 

at ang mga iyon ay ang mga magtatagumpay. 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ب ِِهۡمۖۡ َوأ ِن ره ْوَلَٰٓئَِك عَلَىَٰ ُهٗدى م 

ُ
أ

 ٥ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

6. May mga tao na bumibili ng paglilibang ng pag-uusap 

upang magligaw palayo sa landas ni Allāh nang walang 

kaalaman at gumagawa rito bilang pangungutya. Ang mga 

iyon ay may ukol sa kanila na isang pagdurusang 

manghahamak. 

اِس َمن يَۡشتَِري لَۡهَو ٱلۡحَِديِث لُِيِضله َعن   َوِمَن ٱلنه
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم  

ُ
ِ بَِغيِۡر ِعلٖۡم َويَتهِخَذَها ُهُزًواْۚ أ َسبِيِل ٱَّلله

ِهين    ٦ َعَذاب  مُّ

7. Kapag binibigkas sa kanya ang mga talata Namin ay 

tumatalikod siya na nagmamalaki na para bang hindi siya 

nakarinig sa mga ito, na para bang sa mga tainga niya ay 

may pagkabingi. Kaya magbalita ka sa kanya hinggil sa 

isang pagdurusang masakit. 

هيَٰ  هۡم  َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيهِ َءاَيَُٰتَنا َول ن ل
َ
ُمۡسَتۡكبِٗرا َكأ

لِيمٍ 
َ
ۡرُه بَِعَذاٍب أ ِ ُذَنۡيهِ َوۡقٗراۖۡ فَبَش 

ُ
نه فِٓي أ

َ
 ٧ يَۡسَمۡعَها َكأ

8. Tunay na ang mga sumampalataya at gumawa ng mga 

maayos, ukol sa kanila ang mga hardin ng kaginhawahan 
َٰلِ  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َُٰت  إِنه ٱل َحَِٰت لَُهۡم َجنه

 ٨ ٱلنهعِيمِ 

9. bilang mga mananatili sa mga ito bilang pangako ni Allāh, 

na totohanan. Siya ay ang Makapangyarihan, ang 

Marunong. 

اْۚ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز   ِ َحق ٗ َخَٰلِِديَن فِيَهاۖۡ وَۡعَد ٱَّلله
 ٩ ٱلۡحَِكيمُ 
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10. Lumikha Siya ng mga langit nang walang mga haliging 

nakikita ninyo. Naglapat Siya sa lupa ng mga matatag na 

bundok nang hindi gumalaw-galaw ang mga ito sa inyo. 

Nagkalat Siya rito ng bawat gumagalaw na nilalang. 

Nagpababa Kami mula sa langit ng tubig at nagpatubo Kami 

sa lupa ng bawat uring marangal. 

ۡرِض  
َ
لَۡقىَٰ فِي ٱلۡأ

َ
َِٰت بَِغيِۡر َعَمٖد تََرۡوَنَهاۖۡ َوأ َمََٰو َخلََق ٱلسه

ِ َدآبهةِٖۚ  
ن تَِميَد بُِكۡم َوبَثه فِيَها ِمن ُكل 

َ
َرَوَِٰسَي أ

ِ َزۡوٖج  
ۢنَبتَۡنا فِيَها ِمن ُكل 

َ
َمآِء َماٗٓء فَأ نَزلَۡنا ِمَن ٱلسه

َ
َوأ

 ١٠ َكرِيمٍ 

11. Ito ay ang nilikha ni Allāh kaya magpakita kayo sa akin 

kung ano ang nalikha ng mga bukod pa sa Kanya. Bagkus 

ang mga tagalabag sa katarungan ay nasa isang pagkaligaw 

na malinaw. 

هِذيَن ِمن ُدونِهۚۦِْ   ُرونِي َماَذا َخلََق ٱل
َ
ِ فَأ َهََٰذا َخلُۡق ٱَّلله

 َٰ بِينٖ بَِل ٱلظه  ١١ لُِموَن فِي َضَلَٰٖل مُّ

12. Talaga ngang nagbigay Kami kay Luqmān ng 

karunungan, na [nagsasabi]: "Magpasalamat ka kay Allāh." 

Ang sinumang nagpapasalamat ay nagpapasalamat lamang 

para sa [pakinabang ng] sarili niya. Ang sinumang 

tumangging magpasalamat, tunay na si Allāh ay Walang-

pangangailangan, Kapuri-puri. 

ِْۚ َوَمن   ِن ٱۡشُكۡر َّلِله
َ
َولََقۡد َءاتَيَۡنا لُۡقَمََٰن ٱلۡحِۡكَمَة أ

  َ يَۡشُكۡر فَإِنهَما يَۡشُكُر لَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن َكَفَر فَإِنه ٱَّلله
 ١٢ َغنِيٌّ َحمِيد  

13. [Banggitin] noong nagsabi si Luqmān sa anak niya 

habang siya ay nangangaral dito: "O anak ko, huwag kang 

magtambal kay Allāh; tunay na ang pagtatambal ay talagang 

isang paglabag sa katarungan, na sukdulan." 

 ُ ۡشرِۡك  َوِإۡذ قَاَل لُۡقَمَُٰن لِٱبۡنِهِۦ وَُهَو يَعُِظُهۥ َيَُٰبَنيه لَا ت
ۡرَك لَُظلٌۡم َعِظيم   ِ ِۖۡ إِنه ٱلش   ١٣ بِٱَّلله

14. Nagtagubilin Kami sa tao hinggil sa mga magulang niya 

– nagdalang-tao sa kanya ang ina niya sa isang panlalata sa 

ibabaw isang panlalata at ang pag-awat sa kanya ay sa 

dalawang taon – na [nagsasabi]: "Magpasalamat ka sa Akin 

at sa mga magulang mo. Tungo sa Akin ang kahahantungan. 

ُهۥ وَۡهًنا عَلَىَٰ وَۡهٖن   مُّ
ُ
َٰلَِديۡهِ َحمَلَۡتُه أ ۡيَنا ٱلۡإِنَسََٰن بَِو َووَصه

َٰلَِديَۡك إِلَيه   ِن ٱۡشُكۡر لِي َولَِو
َ
َوفَِصَٰلُُهۥ فِي عَاَميِۡن أ

 ١٤ ٱلَۡمِصيرُ 

15. Kung nagpunyagi silang dalawa sa iyo na magtambal ka 

sa Akin ng wala kang kaalaman hinggil doon ay huwag kang 

tumalima sa kanilang dalawa. Makisama ka sa kanilang 

dalawa sa Mundo ayon sa nakabubuti. Sumunod ka sa 

landas ng sinumang nagsisising nanumbalik tungo sa Akin. 

Pagkatapos tungo sa Akin ang babalikan ninyo saka 

magbabalita Ako sa inyo hinggil sa anumang dati ninyong 

ginagawa." 

ن تُۡشرَِك بِي َما لَيَۡس لََك بِهِۦ 
َ
َوِإن َجََٰهَداَك عَلَىَٰٓ أ

ۡنَيا َمۡعُروفٗ  اۖۡ ِعلۡم  فَلَا تُِطۡعُهَماۖۡ وََصاِحۡبُهَما فِي ٱلدُّ
ْۚ ُثمه إِلَيه َمرِۡجُعُكۡم   نَاَب إِلَيه

َ
َوٱتهبِۡع َسبِيَل َمۡن أ

نَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 
ُ
 ١٥ فَأ

16. [Nagsabi si Luqmān]: "O anak ko, tunay na ito, kung 

naging kasimbigat ng isang buto ng mustasa saka naging 

nasa isang bato o nasa mga langit o nasa lupa, maglalahad 

nito si Allāh. Tunay na si Allāh ay Mapagtalos, Mapagbatid. 

ِۡن َخۡرَدٖل َفَتُكن   َيَُٰبَنيه إِنهَهآ إِن تَُك ِمۡثَقاَل َحبهةٖ م 
ِت بَِها 

ۡ
ۡرِض يَأ

َ
ۡو فِي ٱلۡأ

َ
َِٰت أ َمََٰو ۡو فِي ٱلسه

َ
فِي َصۡخَرٍة أ

َ لَطِ  ْۚ إِنه ٱَّلله ُ  ١٦ يٌف َخبِير  ٱَّلله
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17. O anak ko, magpanatili ka ng pagdarasal, mag-utos ka 

ng nakabubuti, sumaway ka ng nakasasama, at magtiis ka 

sa anumang tumatama sa iyo; tunay na iyon ay kabilang sa 

pinagpapasyahan sa mga usapin. 

 ِ ُمۡر ب
ۡ
َة َوأ لَوَٰ قِِم ٱلصه

َ
ٱلَۡمۡعُروِف َوٱنَۡه َعِن  َيَُٰبَنيه أ

َٰلَِك ِمۡن َعۡزِم   َصابََكۖۡ إِنه َذ
َ
ٱلُۡمنَكرِ َوٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َمآ أ

ُمورِ 
ُ
 ١٧ ٱلۡأ

18. Huwag kang mag-iwas ng pisngi mo sa mga tao at 

huwag kang maglakad sa lupa dala ng pagpapakatuwa [sa 

sarili]. Tunay na si Allāh ay hindi umiibig sa bawat mayabang 

na hambog. 

ۡرِض  
َ
َك لِلنهاِس َولَا َتۡمِش فِي ٱلۡأ ِۡر َخده َولَا تَُصع 

َ لَا ُيحِبُّ ُكله ُمخَۡتاٖل فَُخورٖ   ١٨ َمرًَحاۖۡ إِنه ٱَّلله

19. Magmarahan ka sa paglakad mo at magbaba ka ng tinig 

mo; tunay ang pinakamasagwa sa mga tinig ay talagang ang 

tinig ng mga asno. 

َوٱقِۡصۡد فِي َمۡشيَِك َوٱۡغُضۡض ِمن َصۡوتَِكْۚ إِنه  
َِٰت لََصوُۡت ٱلۡحَِميرِ  ۡصَو

َ
نَكَر ٱلۡأ

َ
 ١٩ أ

20. Hindi ba kayo nakakita na si Allāh ay nagpasilbi para sa 

inyo ng nasa mga langit at nasa lupa at nagpasagana sa 

inyo ng mga biyaya Niya nang lantaran at pakubli. Mayroon 

sa mga tao na nakikipagtalo hinggil kay Allāh nang walang 

isang kaalaman ni isang patnubay ni isang aklat na 

nagbibigay-liwanag. 

ا فِي  َر لَُكم مه َ َسخه نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََرۡواْ أ

َ
َِٰت َوَما  أ َمََٰو ٱلسه

  ُۗ ۡسَبَغ َعلَۡيُكۡم نَِعَمُهۥ َظَِٰهَرٗة َوبَاِطَنٗة
َ
ۡرِض َوأ

َ
فِي ٱلۡأ

ِ بَِغيِۡر ِعلٖۡم َولَا   اِس َمن يَُجَِٰدُل فِي ٱَّلله َوِمَن ٱلنه
نِيرٖ   ٢٠ ُهٗدى َولَا كَِتَٰٖب مُّ

21. Kapag sinabi sa kanila: "Sumunod kayo sa pinababa ni 

Allāh," nagsasabi sila: "Bagkus sumusunod kami sa 

natagpuan namin sa mga magulang namin." Kahit pa ba ang 

demonyo ay nag-aanyaya sa kanila sa pagdurusa sa Liyab? 

ُ قَالُواْ بَۡل نَتهبُِع َما   نَزَل ٱَّلله
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهُم ٱتهبُِعواْ َمآ أ

ۡيَطَُٰن يَۡدُعوُهۡم  وََجۡدنَا َعلَۡيهِ َءابَآ  َولَۡو َكاَن ٱلشه
َ
ْۚ أ ٓ َءنَا

عِيرِ   ٢١ إِلَيَٰ َعَذاِب ٱلسه

22. Ang sinumang nagpasakop ng mukha niya kay Allāh 

habang siya ay tagagawa ng maganda ay nangunyapit nga 

sa hawakang pinakamatibay. Tungo kay Allāh ang 

kahihinatnan ng mga usapin. 

ِ وَُهَو ُمحِۡسن  َفَقِد   ۥٓ إِلَي ٱَّلله ۞َوَمن يُۡسلِۡم وَۡجَهُه
َٰقَِبُة   ِ َع ِۗ َوِإلَي ٱَّلله ٱۡسَتۡمَسَك بِٱلُۡعۡرَوةِ ٱلُۡوۡثَقىَٰ

ُمورِ 
ُ
 ٢٢ ٱلۡأ

23. Ang sinumang tumangging sumampalataya ay huwag 

magpalungkot sa iyo ang kawalang-pananampalataya niya. 

Tungo sa Amin ang babalikan nila saka magbabalita Kami sa 

kanila hinggil sa anumang ginawa nila. Tunay na si Allāh ay 

Maalam sa laman ng mga dibdib. 

ۥْٓۚ إِلَۡيَنا َمرِۡجُعُهۡم   َوَمن َكَفَر فَلَا َيحُۡزنَك ُكۡفُرُه
 َ ْْۚ إِنه ٱَّلله ُۢ بَِذاِت  َفُننَب ِئُُهم بَِما َعِملُٓوا  َعلِيُم

ُدورِ   ٢٣ ٱلصُّ

24. Magpapatamasa Kami sa kanila nang kaunti, pagkatapos 

magtataboy Kami sa kanila sa isang pagdurusang mabagsik. 
 ٢٤ ُنَمت ُِعُهۡم قَلِيلٗا ُثمه نَۡضَطرُُّهۡم إِلَيَٰ َعَذاٍب َغلِيٖظ 
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25. Talagang kung nagtanong ka sa kanila kung sino ang 

lumikha ng mga langit at lupa ay talagang magsasabi nga 

sila na si Allāh. Sabihin mo: "Ang papuri ay ukol kay Allāh." 

Bagkus ang higit na marami sa kanila ay hindi nakaaalam. 

 َ ۡرَض ل
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡن َخلََق ٱلسه لَۡتُهم مه

َ
َيُقولُنه  َولَئِن َسأ

ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
ِْۚ بَۡل أ ْۚ قُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله ُ  ٢٥ ٱَّلله

26. Sa kay Allāh ang anumang nasa mga langit at lupa. 

Tunay na si Allāh ay ang Walang-pangangailangan, ang 

Kapuri-puri. 

 َ ۡرِضِۚ إِنه ٱَّلله
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه  ُهَو ٱلَۡغنِيُّ  َّلِله

 ٢٦ ٱلۡحَِميدُ 

27. Kung sakaling ang anumang nasa lupa na punong-kahoy 

ay mga panulat at ang dagat [ay tinta], na may magdaragdag 

dito nang matapos niyon na pitong dagat, hindi mauubos ang 

mga salita ni Allāh. Tunay na si Allāh ay Makapangyarihan, 

Marunong. 

هُۥ   قَۡلَٰم  َوٱلَۡبۡحُر َيُمدُّ
َ
ۡرِض ِمن َشَجَرٍة أ

َ
نهَما فِي ٱلۡأ

َ
َولَۡو أ

ِْۚ إِنه   ا نَفَِدۡت َكلَِمَُٰت ٱَّلله ۡبحُرٖ مه
َ
ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ َسۡبَعُة أ
َ َعزِيٌز َحِكيم    ٢٧ ٱَّلله

28. Walang iba ang pagkalikha sa inyo ni ang pagbuhay sa 

inyo kundi gaya ng nag-iisang kaluluwa. Tunay na si Allāh ay 

Madinigin, Nakakikita. 

ِۚ إِنه   ها َكَنۡفٖس َوَِٰحَدةٍ ا َخلُۡقُكۡم َولَا َبۡعُثُكۡم إِل مه
َ َسِميُعُۢ بَِصيرٌ   ٢٨ ٱَّلله

29. Hindi ka ba nakakita na si Allāh ay nagpapalagos ng gabi 

sa maghapon, nagpapalagos ng maghapon sa gabi, at 

nagpasilbi ng araw at buwan, na bawat isa ay tumatakbo 

tungo sa isang taning na tinukoy; at na si Allāh sa anumang 

ginagawa ninyo ay Mapagbatid? 

َهارَ  َهارِ َويُولُِج ٱلنه هۡيَل فِي ٱلنه َ يُولُِج ٱل نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
  أ

َجٖل  
َ
ۖۡ ُكل   َيجۡرِٓي إِلَيَٰٓ أ ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َر ٱلشه هۡيِل وََسخه فِي ٱل

َ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير   نه ٱَّلله
َ
ي َوأ َسم ٗ  ٢٩ مُّ

30. Iyon ay dahil si Allāh ay ang Totoo, at na ang anumang 

dinadalanginan nila bukod pa sa Kanya ay ang kabulaanan, 

at na si Allāh ay ang Mataas, ang Malaki. 

نه َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  
َ
َ ُهَو ٱلۡحَقُّ َوأ نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

َ ُهَو ٱلَۡعلِىُّ ٱلَۡكبِيرُ  نه ٱَّلله
َ
 ٣٠ ٱلَۡبَِٰطُل َوأ

31. Hindi ka ba nakakita na ang mga daong ay naglalayag sa 

dagat dahil sa biyaya ni Allāh upang magpakita Siya sa inyo 

ng mga tanda Niya? Tunay sa gayon ay talagang may mga 

tanda para sa bawat palatiis na mapagpasalamat. 

  ِ رِي فِي ٱلَۡبۡحرِ بِنِۡعَمِت ٱَّلله
نه ٱلُۡفلَۡك َتجۡ

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ۦْٓۚ إِنه  ِۡن َءاَيَٰتِهِ ِ  لِيُِريَُكم م 
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِكُل  فِي َذ

 ٣١ َصبهارٖ َشُكورٖ 

32. Kapag may bumalot sa kanila na mga alon na gaya ng 

mga kulandong ay dumadalangin sila kay Allāh habang mga 

nagpapakawagas para sa Kanya sa pagtalima, ngunit noong 

nagligtas Siya sa kanila patungo sa katihan ay mayroon sa 

kanila na katamtaman [sa pagpapasalamat]. Walang 

nagkakaila sa mga tanda Namin kundi bawat palasira sa 

pangako na palatangging magpasalamat. 

َ ُمخۡلِِصيَن لَُه   لَِل َدَعُواْ ٱَّلله ۡوج  َكٱلظُّ َوِإَذا َغِشَيُهم مه
ا َنجه  يَن فَلَمه ِ ْۚ َوَما  ٱلد  ۡقَتِصد  ِ فَِمنُۡهم مُّ َُٰهۡم إِلَي ٱلۡبَر  ى

ها ُكلُّ َختهارٖ َكُفورٖ   ٣٢ َيجَۡحُد أَـِبَيَٰتَِنآ إِل
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33. O mga tao, mangilag kayong magkasala sa Panginoon 

ninyo at matakot kayo sa isang Araw na walang mananagot 

na isang magulang para sa anak niya ni isang inanak na 

mananagot para sa magulang niya sa anuman. Tunay na 

ang pangako ni Allāh ay totoo kaya huwag ngang mandaya 

sa inyo ang buhay na pangmundo at huwag ngang mandaya 

sa inyo hinggil kay Allāh ang mandaraya. 

اُس ٱتهُقواْ رَ  َها ٱلنه يُّ
َ
أ زِي  َيَٰٓ

ها َيجۡ بهُكۡم َوٱۡخَشۡواْ يَوٗۡما ل
َوالٌِد َعن َولَِدهِۦ َولَا َمۡولُوٌد ُهَو َجاٍز َعن َوالِِدهِۦ  

ۡنَيا  ُة ٱلدُّ نهُكُم ٱلۡحََيوَٰ ۖۡ فَلَا َتُغره ِ َحق   َشۡيـ ًاْۚ إِنه وَۡعَد ٱَّلله
ِ ٱلَۡغُرورُ  نهُكم بِٱَّلله  ٣٣ َولَا َيُغره

34. Tunay na si Allāh ay may taglay ng kaalaman sa Huling 

Sandali. Nagbababa Siya ng ulan at nakaaalam Siya sa 

anumang nasa mga sinapupunan. Hindi nababatid ng isang 

kaluluwa kung ano ang kakamtin niya kinabukasan at hindi 

nababatid ng isang kaluluwa kung sa aling lupain siya 

mamamatay. Tunay na si Allāh ay Maalam, Mapagbatid. 

ُِل ٱلَۡغۡيَث َويَۡعلَُم   اَعةِ َويُنَز  َ ِعنَدهُۥ ِعلُۡم ٱلسه إِنه ٱَّلله
اَذا تَۡكِسُب   رَۡحاِمِۖ َوَما تَۡدرِي َنۡفس  مه

َ
َما فِي ٱلۡأ

  َ ۡرٖض َتُموُتْۚ إِنه ٱَّلله
َ
ي ِ أ

َ
َغٗداۖۡ َوَما تَۡدرِي َنۡفُسُۢ بِأ

ُۢ َعلِيمٌ   ٣٤  َخبِيُر
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As-Sajdah  السجدة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. Lām. Mīm.  ٓ١ الٓم 

2. Ang pagbababa ng Aklat, walang alinlangan hinggil dito, ay 

mula sa Panginoon ng mga nilalang. 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٢ تَنِزيُل ٱلِۡكَتَِٰب لَا َرۡيَب فِيهِ ِمن رهب 

3. O nagsasabi sila na ginawa-gawa niya ito? Bagkus ito ay 

ang katotohanan mula sa Panginoon mo upang magbabala 

ka sa mga taong walang pumunta sa kanila na anumang 

mapagbabala bago mo pa, nang sa gayon sila ay 

mapapatnubayan. 

ب َِك لُِتنِذَر قَۡوٗما   َُٰهْۚ بَۡل ُهَو ٱلۡحَقُّ ِمن ره ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى
َ
أ

ِن َقۡبلَِك لََعلهُهۡم َيۡهَتُدونَ  ِن نهِذيرٖ م  َُٰهم م  تَى
َ
آ أ  ٣ مه

4. Si Allāh ay ang lumikha ng mga langit at lupa at anumang 

nasa pagitan ng mga ito sa anim na araw, pagkatapos 

lumuklok Siya sa Trono. Walang ukol sa inyo bukod pa sa 

Kanya na anumang katangkilik ni mapagpamagitan. Kaya 

hindi ba kayo magsasaalaala? 

ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَما 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه ُ ٱل فِي  ٱَّلله

ِن   يهاٖم ُثمه ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ َما لَُكم م 
َ
ِستهةِ أ

ُرونَ  فَلَا َتَتَذكه
َ
ٖ َولَا َشفِيٍعِۚ أ  ٤ ُدونِهِۦ ِمن َولِي 

5. Nangangasiwa Siya sa usapin mula sa langit patungo sa 

lupa, pagkatapos papanik iyon sa Kanya sa isang araw na 

ang sukat nito ay isang libong taon mula sa binibilang ninyo. 

ۡرِض ُثمه َيۡعُرُج إِلَۡيهِ فِي  
َ
َمآِء إِلَي ٱلۡأ ۡمَر ِمَن ٱلسه

َ
يَُدب ُِر ٱلۡأ

ونَ  ا َتُعدُّ ِمه لَۡف َسَنةٖ م 
َ
ۥٓ أ  ٥ يَۡوٖم َكاَن ِمۡقَداُرُه

6. Iyon ay ang Nakaaalam sa Lingid at Nasasaksihan, ang 

Makapangyarihan, ang Maawain, 
َهََٰدةِ ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ  َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه َٰلَِك َع  ٦ َذ

7. na nagpaganda sa bawat bagay na nilikha Niya. 

Nagsimula Siya ng paglikha ng tao mula sa putik. 
ۡحَسَن ُكله َشۡيٍء 

َ
هِذٓي أ  َخلَۡق ٱلۡإِنَسَِٰن  ٱل

َ
ۖۥۡ َوبََدأ َخلََقُه

 ٧ ِمن ِطينٖ 

8. Pagkatapos gumawa Siya sa mga inapo nito mula sa isang 

hinango mula sa isang tubig na hamak. 
ِهينٖ  آٖء مه ِن مه  ٨ ُثمه َجَعَل نَۡسلَُهۥ ِمن ُسَلَٰلَةٖ م 

9. Pagkatapos humubog Siya rito at umihip Siya rito mula sa 

espiritu Niya. Gumawa Siya para sa inyo ng pandinig, mga 

paningin, at mga puso. Kaunti ang pinasasalamatan ninyo! 

ۡمَع   وِحهۖۦِۡ وََجَعَل لَُكُم ٱلسه َُٰه َوَنَفَخ فِيهِ ِمن رُّ ى ُثمه َسوه
ا تَۡشُكُرو  ْۚ قَلِيلٗا مه فۡـ َِدةَ

َ
بَۡصََٰر َوٱلۡأ

َ
 ٩ نَ َوٱلۡأ

10. Nagsabi sila: "Kapag ba nawala kami sa lupa, tunay bang 

kami ay talagang [bubuhayin] sa isang paglikhang bago?" 

Bagkus sila, sa pakikipagkita sa Panginoon nila, ay mga 

tagatangging sumampalataya. 

ِءنه 
َ
ۡرِض أ

َ
ِءَذا َضلَلَۡنا فِي ٱلۡأ

َ
ا لَِفى َخلٖۡق َجِديدِِۭۚ  َوَقالُٓواْ أ

 ١٠ بَۡل ُهم بِلَِقآِء َرب ِِهۡم َكَٰفُِرونَ 
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11. Sabihin mo: "Papapanawin kayo ng anghel ng kamatayan 

na itinalaga sa inyo, pagkatapos tungo sa Panginoon ninyo 

pababalikin kayo." 

 ِ هِذي وُك  لَُك ٱلَۡموِۡت ٱل َُٰكم مه َل بُِكۡم ُثمه  ۞قُۡل َيَتَوفهى
 ١١ إِلَيَٰ َرب ُِكۡم تُرَۡجُعونَ 

12. Kung sakaling nakikita mo kapag ang mga salarin ay mga 

nakatungo ang mga ulo nila sa piling ng Panginoon nila, [na 

nagsasabi]: "Panginoon namin, nakakita kami at nakarinig 

kami. Kaya magpabalik Ka sa amin, gagawa kami ng 

maayos. Tunay na kami ay mga nakatitiyak." 

َولَۡو تََرىَٰٓ إِذِ ٱلُۡمۡجرُِموَن نَاكُِسواْ ُرُءوِسِهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم  
بَۡصۡرنَا وََسِمۡعَنا فَٱرِۡجۡعَنا َنۡعَمۡل َصَٰلًِحا إِنها  

َ
َربهَنآ أ

 ١٢ ُموقُِنونَ 

13. Kung sakaling niloob Namin ay talaga sanang nagbigay 

Kami sa bawat kaluluwa ng patnubay niya, subalit nagindapat 

ang hatol mula sa Akin: "Talagang magpupuno nga Ako sa 

Impiyerno ng mga jinn at mga tao nang magkakasama. 

ََٰها َوَلَِٰكنۡ   َحقه  َولَۡو ِشۡئَنا ٓأَلتَيَۡنا ُكله َنۡفٍس ُهَدى
اِس   ۡملََأنه َجَهنهَم ِمَن ٱلِۡجنهةِ َوٱلنه

َ
ٱلَۡقۡوُل ِمن ِي لَأ

ۡجمَعِينَ 
َ
 ١٣ أ

14. Kaya lumasap kayo [ng pagdurusa] dahil lumimot kayo sa 

pakikipagkita sa Araw ninyong ito. Tunay na Kami ay lilimot 

sa inyo. Lumasap kayo ng pagdurusa ng kawalang-hanggan 

dahil sa dati ninyong ginagawa." 

فَُذوقُواْ بَِما نَِسيُتۡم لَِقآَء يَوِۡمُكۡم َهََٰذآ إِنها نَِسيَنَُٰكۡمۖۡ  
 ١٤ َوُذوقُواْ َعَذاَب ٱلۡخُلِۡد بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

15. Sumasampalataya lamang sa mga talata Namin ang mga 

kapag pinaalalahanan sa mga ito ay bumabagsak na mga 

nakapatirapa at nagluluwalhati kalakip ng papuri sa 

Panginoon nila habang sila ay hindi nagmamalaki. 

ُِرواْ بَِها ْۤاوُّرَخ ۤاٗدَّجُس   هِذيَن إَِذا ذُك  إِنهَما يُۡؤِمُن أَـِبَيَٰتَِنا ٱل
 ١٥ لَا يَۡسَتۡكبُِروَن۩وََسبهُحواْ ِبحَۡمِد َرب ِِهۡم وَُهۡم 

16. Naghihiwalayan ang mga tagiliran nila palayo sa mga 

higaan habang dumadalangin sila sa Panginoon nila dala ng 

pangamba at paghahangad. Mula sa itinustos Namin sa 

kanila ay gumugugol sila. 

ِع يَۡدُعوَن َربهُهۡم َخۡوٗفا  َتَتَجافَيَٰ ُجُنوبُُهۡم َعِن ٱلَۡمَضاجِ 
ا َرَزقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقونَ   ١٦ َوَطَمٗعا َوِممه

17. Kaya hindi nalalaman ng isang kaluluwa ang ikinubli para 

sa kanila na kasiyahan ng mga mata bilang ganti sa 

anumang dati nilang ginagawa. 

ۡخِفىَ 
ُ
آ أ ُۢ  فَلَا َتۡعلَُم َنۡفس  مه ۡعيُٖن َجَزآَء

َ
ةِ أ ِن قُره  لَُهم م 

 ١٧ بَِما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

18. Kaya ba ang sinumang naging isang mananampalataya 

ay gaya ng sinumang naging isang suwail? Hindi sila 

nagkakapantay. 

ها يَۡسَتوُۥنَ  َفَمن َكاَن ُمۡؤِمٗنا َكَمن َكاَن فَاِسٗقاْۚ ل
َ
 ١٨ أ

19. Tungkol naman sa mga sumampalataya at gumawa ng 

mga maayos, ukol sa kanila ay mga hardin ng kanlungan 

bilang tuluyan dahil sa dati nilang ginagawa. 

َُٰت   َٰلَِحَِٰت فَلَُهۡم َجنه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱل مه
َ
أ

ُۢا  َ َوىَٰ نُُزل
ۡ
 ١٩ بَِما َكانُواْ َيۡعَملُونَ ٱلَۡمأ
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20. Tungkol naman sa mga nagpakasuwail, ang kanlungan 

nila ay ang Apoy. Sa tuwing nagnais sila na lumabas mula 

roon, pinanunumbalik sila roon at sinasabi sa kanila: 

"Lasapin ninyo ang pagdurusa sa Apoy, na dati kayo ay 

nagpapasinungaling dito." 

ن  
َ
َراُدٓواْ أ

َ
ۖۡ ُكلهَمآ أ اُر َُٰهُم ٱلنه َوى

ۡ
هِذيَن فََسُقواْ َفَمأ ا ٱل مه

َ
َوأ

ِعيُدواْ فِيَها َوقِيَل لَُهۡم ُذوقُواْ َعَذاَب  
ُ
َيخۡرُُجواْ ِمۡنَهآ أ

بُونَ  ِ هِذي ُكنُتم بِهِۦ تَُكذ  ارِ ٱل  ٢٠ ٱلنه

21. Talagang magpapalasap nga Kami sa kanila ng 

pagdurusang pinakamalapit bukod pa sa pagdurusang 

pinakamalaki, nang sa gayon sila ay babalik. 

ۡدنَيَٰ ُدوَن ٱلَۡعَذاِب  
َ
َِن ٱلَۡعَذاِب ٱلۡأ َولَُنِذيَقنهُهم م 

ۡكبَِر لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ 
َ
 ٢١ ٱلۡأ

22. Sino pa ang higit na tagalabag sa katarungan kaysa sa 

sinumang pinaalalahanan sa pamamagitan ng mga tanda ng 

Panginoon niya, pagkatapos umaayaw sa mga ito? Tunay na 

Kami sa mga salarin ay maghihiganti. 

  ْۚ ۡعرََض َعۡنَهآ
َ
َِر أَـِبَيَِٰت َرب ِهِۦ ُثمه أ ن ُذك  ۡظلَُم ِممه

َ
َوَمۡن أ
 ٢٢ ٱلُۡمۡجرِِميَن ُمنَتقُِمونَ  إِنها ِمنَ 

23. Talaga ngang nagbigay Kami kay Moises ng Kasulatan 

kaya huwag kang maging nasa isang pag-aalangan sa 

pakikipagkita sa kanya. Gumawa Kami rito bilang patnubay 

para sa mga anak ni Israel. 

ِن  َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتَٰ  َب فَلَا تَُكن فِي ِمۡريَةٖ م 
َِٰٓءيَل   ٢٣ ل َِقآئِهِۖۦۡ وََجَعلَۡنَُٰه ُهٗدى ل َِبنِٓي إِۡسَر

24. Gumawa Kami mula sa kanila ng mga pinuno na 

nagpapatnubay ayon sa kautusan Namin noong nagtiis sila at 

sila noon sa mga tanda Namin ay nakatitiyak. 

ْۖۡ وََكانُواْ   ا َصبَُروا ۡمرِنَا لَمه
َ
ٗة َيۡهُدوَن بِأ ئِمه

َ
وََجَعلَۡنا ِمۡنُهۡم أ
 ٢٤ أَـِبَيَٰتَِنا يُوقُِنونَ 

25. Tunay na ang Panginoon mo ay magpapasya sa pagitan 

nila sa Araw ng Pagbangon sa anumang sila dati hinggil 

doon ay nagkakaiba-iba. 

َك ُهَو َيۡفِصُل بَيَۡنُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما َكانُواْ  إِنه َربه 
 ٢٥ فِيهِ َيخَۡتلُِفونَ 

26. Hindi ba napaglinawan para sa kanila kung ilan ang 

ipinahamak Namin bago pa nila kabilang sa mga salinlahi 

habang naglalakad ang mga iyon sa mga tirahan ng mga 

iyon? Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda; kaya 

hindi ba sila dumidinig? 

َِن ٱلُۡقُروِن   ۡهلَۡكَنا ِمن َقۡبلِِهم م 
َ
َولَۡم َيۡهِد لَُهۡم َكۡم أ

َ
أ

فَلَا  
َ
َٰلَِك ٓأَلَيٍَٰتِۚ أ َيۡمُشوَن فِي َمَسَِٰكنِِهۡمْۚ إِنه فِي َذ

 ٢٦ يَۡسَمُعونَ 

27. Hindi ba sila nakakita na Kami ay umaakay sa tubig 

patungo sa lupang tigang saka nagpapalabas Kami sa 

pamamagitan niyon ng pananim na kumakain mula rito ang 

mga hayupan nila at ang mga sarili nila? Kaya hindi ba sila 

tumitingin? 

نها نَُسوُق ٱلَۡمآَء إِلَي
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
ۡرِض ٱلۡجُُرزِ َفُنۡخرُِج   أ

َ
ٱلۡأ

فَلَا  
َ
نُفُسُهۡمْۚ أ

َ
نَۡعَُٰمُهۡم َوأ

َ
ُكُل ِمۡنُه أ

ۡ
بِهِۦ َزۡرٗعا تَأ

 ٢٧ ُيۡبِصُرونَ 

28. Nagsasabi sila: "Kailan ang pagsakop na ito kung kayo 

ay mga tapat?" 
 ٢٨ َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلَۡفۡتُح إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 
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29. Sabihin mo: "Sa araw ng pagsakop, hindi 

magpapakinabang sa mga tumangging sumampalataya ang 

pagsampalataya nila at hindi sila palulugitan." 

هِذيَن َكَفُرٓواْ إِيَمَُٰنُهۡم َولَا   قُۡل يَوَۡم ٱلَۡفۡتِح لَا يَنَفُع ٱل
 ٢٩ ُهۡم يُنَظُرونَ 

30. Kaya umayaw ka sa kanila at maghintay ka sa kanila; 

tunay na sila ay mga naghihintay. 
نَتِظُرونَ  ۡعرِۡض َعۡنُهۡم َوٱنَتِظۡر إِنهُهم مُّ

َ
 ٣٠ فَأ
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Al-Ahzab  الأحزاب 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. O Propeta, mangilag kang magkasala kay Allāh at huwag 

kang tumalima sa mga tagatangging sumampalataya at mga 

mapagpaimbabaw. Tunay na si Allāh ay laging Maalam, 

Marunong. 

 َ َ َول ِبيُّ ٱتهِق ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
أ َٰفِرِيَن  َيَٰٓ ا تُِطِع ٱلَۡك

َ َكاَن َعلِيًما َحِكيٗما   ١ َوٱلُۡمَنَٰفِقِيَنْۚ إِنه ٱَّلله

2. Sumunod ka sa ikinakasi sa iyo mula sa Panginoon mo. 

Tunay na si Allāh laging sa anumang ginagawa ninyo ay 

Mapagbatid. 

ب َِكْۚ إِنه  َ َكاَن بَِما  َوٱتهبِۡع َما يُوَحىَٰٓ إِلَۡيَك ِمن ره  ٱَّلله
 ٢ َتۡعَملُوَن َخبِيٗرا

3. Manalig ka kay Allāh. Nakasapat si Allāh bilang 

Pinananaligan. 
ِ َوكِيلٗا ِْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله  ٣ َوتَوَكهۡل عَلَى ٱَّلله

4. Hindi gumawa si Allāh para sa isang lalaki ng dalawang 

puso sa kaloob-looban nito. Hindi Siya gumawa sa mga 

maybahay ninyo na nagtutulad kayo sa kanila sa likod [ng 

mga ina ninyo] bilang mga ina ninyo. Hindi Siya gumawa sa 

mga ampon ninyo bilang mga anak ninyo. Iyon ay ang sabi 

ninyo sa pamamagitan ng mga bibig ninyo. Si Allāh ay 

nagsasabi ng totoo at Siya ay nagpapatnubay sa landas. 

ِن قَلَۡبيِۡن فِي َجۡوفِهۚۦِْ َوَما َجَعَل   ُ لِرَُجٖل م  ا َجَعَل ٱَّلله مه
َهَٰتُِكۡمْۚ َوَما   مه

ُ
َٰٓـ ِي تَُظَِٰهُروَن ِمنُۡهنه أ ۡزَوََٰجُكُم ٱله

َ
أ

َٰلِ  ۡبَنآَءُكۡمْۚ َذ
َ
ۡدِعَيآَءُكۡم أ

َ
ُكۡم قَۡولُُكم  َجَعَل أ

ُ َيُقوُل ٱلۡحَقه وَُهَو َيۡهِدي   َٰهُِكۡمۖۡ َوٱَّلله فَۡو
َ
بِأ

بِيَل   ٤ ٱلسه

5. Tumawag kayo sa kanila sa [pangalan ng] mga ama nila; 

ito ay higit na makatarungan sa ganang kay Allāh. Ngunit 

kung hindi kayo nakaaalam sa mga ama nila ay mga kapatid 

ninyo sa relihiyon at mga tinatangkilik ninyo. Wala sa inyong 

maisisisi sa anumang nagkamali kayo subalit [mayroon] sa 

anumang sinadya ng mga puso ninyo. Laging si Allāh ay 

Mapagpatawad, Maawain. 

ِْۚ فَ  قَۡسُط ِعنَد ٱَّلله
َ
هۡم  ٱۡدُعوُهۡم ٓأِلبَآئِِهۡم ُهَو أ إِن ل

َٰلِيُكۡمْۚ   يِن َوَمَو ِ َٰنُُكۡم فِي ٱلد  َتۡعلَُمٓواْ َءابَآَءُهۡم فَإِۡخَو
تُم بِهِۦ َوَلَِٰكن  

ۡ
ۡخَطأ

َ
َولَيَۡس َعلَۡيُكۡم ُجَناح  فِيَمآ أ

ُ َغُفوٗرا رهِحيًما  َدۡت قُلُوبُُكۡمْۚ وََكاَن ٱَّلله ا َتَعمه  ٥ مه

6. Ang Propeta ay higit na karapat-dapat sa mga 

mananampalataya kaysa sa mga sarili nila. Ang mga 

maybahay niya ay mga ina nila. Ang mga may mga 

ugnayang pangkaanak, ang iba sa kanila ay higit na karapat-

dapat sa iba [sa pagmamana] ayon sa Kautusan ni Allāh 

kaysa sa mga mananampalataya at mga lumikas, maliban 

na gumawa kayo sa mga katangkilik ninyo ng isang 

nakabubuti. Noon pa, iyon sa Talaan ay nakatitik na. 

ۥٓ   ۡزَوَُٰجُه
َ
نُفِسِهۡمۖۡ َوأ

َ
ۡولَيَٰ بِٱلُۡمۡؤِمنِيَن ِمۡن أ

َ
ِبيُّ أ ٱلنه

 ِ ۡولَيَٰ بَِبۡعٖض ف
َ
رَۡحاِم َبۡعُضُهۡم أ

َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
َهَُٰتُهۡمُۗ َوأ مه

ُ
ي  أ

ن  
َ
هٓا أ ِ ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمَهَِٰجرِيَن إِل كَِتَِٰب ٱَّلله

َٰلَِك فِي   ۡعُروٗفاْۚ َكاَن َذ ۡولَِيآئُِكم مه
َ
َتۡفَعلُٓواْ إِلَيَٰٓ أ

 ٦ ٱلِۡكَتَِٰب َمۡسُطوٗرا
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7. [Banggitin] noong tumanggap Kami mula sa mga propeta 

ng tipan nila, mula sa iyo, at mula kina Noe, Abraham, 

Moises, at Jesus na anak ni Maria. Tumanggap Kami mula 

sa kanila ng tipang mariin, 

بِي ِـَۧن ِميَثََٰقُهۡم َوِمنَك َوِمن نُّوٖح   َخۡذنَا ِمَن ٱلنه
َ
َوِإۡذ أ

َخۡذنَا ِمۡنُهم  
َ
َوِإبَۡرَٰهِيَم َوُموَسيَٰ وَِعيَسي ٱبِۡن َمۡريََمۖۡ َوأ

ِيَثًَٰقا َغلِ   ٧ يٗظا م 

8. upang magtanong Siya sa mga tapat tungkol sa katapatan 

nila. Naghanda Siya para sa mga tagatangging 

sumampalataya ng isang pagdurusang masakit. 

َٰفِرِيَن   َعده لِلَۡك
َ
َِٰدقِيَن َعن ِصۡدقِِهۡمْۚ َوأ ل ِيَۡسـ ََل ٱلصه

لِيٗما 
َ
 ٨ َعَذابًا أ

9. O mga sumampalataya, alalahanin ninyo ang biyaya ni 

Allāh sa inyo noong may dumating sa inyo na mga kawal 

saka nagsugo sa kanila ng isang hangin at mga kawal na 

hindi ninyo nakita. Laging si Allāh sa anumang ginagawa 

ninyo ay Nakakikita. 

هِذيَن ءَ  َها ٱل يُّ
َ
أ ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ  َيَٰٓ اَمُنواْ ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَة ٱَّلله

هۡم   ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم رِيٗحا وَُجُنوٗدا ل
َ
َجآَءتُۡكۡم ُجُنود  فَأ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيًرا   ٩ تََرۡوَهاْۚ وََكاَن ٱَّلله

10. [Banggitin] noong dumating sila sa inyo mula sa ibabaw 

ninyo at mula sa ilalim mula sa inyo, at noong lumiko ang 

mga paningin, umabot ang mga puso sa mga lalamunan, at 

nagpapalagay kayo kay Allāh ng mga palagay. 

ۡسَفَل ِمنُكۡم َوِإۡذ  
َ
ِن فَۡوقُِكۡم َوِمۡن أ إِۡذ َجآُءوُكم م 

بَۡصَُٰر َوبَلََغِت ٱلُۡقلُوُب ٱلۡحََناجِ 
َ
َر َوَتُظنُّوَن  َزاَغِت ٱلۡأ

 ۠ ُنونَا ِ ٱلظُّ  ١٠ بِٱَّلله

11. Doon nasubok ang mga mananampalataya at nayanig 

sila sa isang pagyanig na matindi. 
 ١١ ُهَنالَِك ٱۡبُتلَِى ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوُزلۡزِلُواْ زِلَۡزالٗا َشِديٗدا 

12. [Banggitin] noong nagsasabi ang mga mapagpaimbabaw 

at ang mga sa mga puso nila ay may sakit: "Walang 

ipinangako sa amin si Allāh at ang Sugo Niya kundi isang 

pagkalinlang." 

ا   رَض  مه هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه َوِإۡذ َيُقوُل ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱل
ها ُغُروٗرا ۥٓ إِل ُ َورَُسولُُه  ١٢ وََعَدنَا ٱَّلله

13. [Banggitin] noong may nagsabing isang pangkatin 

kabilang sa kanila: "O mga mamamayan ng Yathrib, walang 

mapananatilihan para sa inyo kaya bumalik kayo." May 

nagpapaalam na isang pangkat kabilang sa kanila sa 

Propeta, na nagsasabi: "Tunay na ang mga bahay namin ay 

nakabuyayang," samantalang ang mga iyon ay hindi 

nakabuyayang. Walang silang ninanais kundi isang 

pagtakas. 

ۡهَل َيثۡرَِب لَا ُمَقاَم 
َ
ِۡنُهۡم َيَٰٓأ آئَِفة  م  َوِإۡذ قَالَت طه

ِبيه  ِۡنُهُم ٱلنه ْْۚ َويَۡسَتـ ِۡذُن فَرِيق  م    لَُكۡم فَٱرِۡجُعوا
َيُقولُوَن إِنه ُبُيوَتَنا َعۡوَرة  َوَما ِهَى بَِعۡوَرٍةِۖ إِن يُرِيُدوَن  

ها فَِراٗرا  ١٣ إِل

14. Kung sakaling may nakapasok sa kanila mula sa mga 

pook nito, pagkatapos hinilingan sila ng pagtataksil, talaga 

sanang gumawa sila nito at hindi sila namalagi rito kundi 

daglian. 

ۡقَطارَِها ُثمه ُسئِلُواْ ٱلۡفِۡتَنَة  
َ
ِۡن أ َولَۡو ُدِخلَۡت َعلَۡيِهم م 

ها يَِسيٗرا  ١٤ ٓأَلتَوَۡها َوَما تَلَبهُثواْ بَِهآ إِل
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15. Talaga ngang nangyaring sila ay nakipagkasunduan kay 

Allāh bago pa niyon na hindi sila magbabaling ng mga likod. 

Laging ang kasunduan kay Allāh ay pinananagutan. 

  ْۚ ۡدَبََٰر
َ
ُّوَن ٱلۡأ َ ِمن َقۡبُل لَا يَُول ََٰهُدواْ ٱَّلله َولََقۡد َكانُواْ َع

ِ َمۡسـ ُولٗا  ١٥ وََكاَن َعۡهُد ٱَّلله

16. Sabihin mo: "Hindi magpapakinabang sa inyo ang 

pagtakas kung tumakas kayo sa kamatayan o pagkapatay, 

at sa samakatuwid hindi kayo pagtatamasain kundi nang 

kaunti." 

وِ  
َ
َِن ٱلَۡمۡوِت أ قُل لهن يَنَفَعُكُم ٱلۡفَِراُر إِن فََرۡرتُم م 

ها قَلِيلٗا ها ُتَمتهُعوَن إِل  ١٦ ٱلَۡقۡتِل َوِإٗذا ل

17. Sabihin mo: "Sino itong magsasanggalang sa inyo laban 

kay Allāh kung nagnais Siya sa inyo ng isang kasagwaan o 

nagnais Siya sa inyo ng isang awa?" Hindi sila makatatagpo 

para sa kanila bukod pa kay Allāh ng isang katangkilik ni 

isang mapag-adya. 

 ِ َِن ٱَّلله هِذي َيۡعِصُمُكم م  َراَد بُِكۡم  قُۡل َمن َذا ٱل
َ
 إِۡن أ

ِن ُدوِن   ْۚ َولَا َيِجُدوَن لَُهم م  َراَد بُِكۡم َرۡحمَٗة
َ
ۡو أ

َ
ُسوًٓءا أ

ا َولَا نَِصيٗرا ِ َولِي ٗ  ١٧ ٱَّلله

18. Nakaaalam nga si Allāh sa mga tagabalakid kabilang sa 

inyo at mga tagasabi sa mga kapatid nila: "Pumarito kayo sa 

amin," samantalang hindi sila pumupunta sa labanan kundi 

nang kaunti, 

ُ ٱلُۡمَعو ِقِيَن ِمنُكۡم َوٱلَۡقآئِلِيَن  ۞قَۡد َيۡعلَُم ٱَّلله
ها قَلِيلًا َس إِل

ۡ
تُوَن ٱلَۡبأ

ۡ
َٰنِِهۡم َهلُمه إِلَۡيَناۖۡ َولَا يَأ  ١٨ لِإِۡخَو

19. habang mga sakim sa inyo. Ngunit kapag dumating ang 

pangamba, makakikita ka sa kanila na tumitingin sa iyo, na 

umiikot ang mga mata nila gaya ng hinihimatay sa 

kamatayan; ngunit kapag umalis ang takot ay humahagupit 

sila sa inyo ng mga dilang matatalas, na mga sakim sa 

[paggugol ng] mabuti. Ang mga iyon ay hindi sumampalataya 

kaya nagpawalang-kabuluhan si Allāh sa mga gawa nila. 

Laging iyon kay Allāh ay madali. 

ۡيَتُهۡم يَنُظُروَن  
َ
ًة َعلَۡيُكۡمۖۡ فَإَِذا َجآَء ٱلۡخَوُۡف َرأ ِشحه

َ
أ

هِذي ُيۡغَشيَٰ َعلَۡيهِ ِمَن   ۡعُيُنُهۡم َكٱل
َ
إِلَۡيَك تَُدوُر أ

لِۡسَنٍة ِحَداٍد  ٱلۡمَ 
َ
ۡوِتِۖ فَإَِذا َذَهَب ٱلۡخَۡوُف َسلَُقوُكم بِأ

  ُ ۡحَبَط ٱَّلله
َ
ْوَلَٰٓئَِك لَۡم يُۡؤِمُنواْ فَأ

ُ
ِۚ أ ًة عَلَى ٱلۡخَيِۡر ِشحه

َ
أ

ِ يَِسيٗرا َٰلَِك عَلَى ٱَّلله ۡعَمَٰلَُهۡمْۚ وََكاَن َذ
َ
 ١٩ أ

20. Nag-aakala silang ang mga lapian ay hindi umalis. Kung 

pumunta ang mga lapian ay magmimithi sila na kung sana 

sila ay mga pumapailang sa mga Arabeng disyerto, na 

nagtatanong tungkol sa mga balita sa inyo. Kung sakaling 

sila ay nasa inyo ay hindi sila makikipaglaban kundi nang 

kaunti. 

ۡحَزاُب  َيحَۡسُبوَن ٱ
َ
ِت ٱلۡأ

ۡ
ْۖۡ َوِإن يَأ ۡحَزاَب لَۡم يَۡذَهُبوا

َ
لۡأ

ۡعَراِب يَۡسـ َلُوَن َعۡن  
َ
نهُهم بَاُدوَن فِي ٱلۡأ

َ
واْ لَۡو أ يََودُّ

ها قَلِيلٗا ََٰتلُٓواْ إِل ا َق ۢنَبآئُِكۡمۖۡ َولَۡو َكانُواْ فِيُكم مه
َ
 ٢٠ أ

21. Talaga ngang nagkaroon kayo sa Sugo ni Allāh ng isang 

huwarang maganda para sa sinumang naging nag-aasam 

kay Allāh at sa Huling Araw at nag-alaala kay Allāh nang 

madalas. 

ۡسَوٌة َحَسَنة  ل َِمن  
ُ
ِ أ لهَقۡد َكاَن لَُكۡم فِي رَُسوِل ٱَّلله

َ َكثِيرٗ  َ َوٱلَۡيوَۡم ٱٓأۡلِخَر َوَذَكَر ٱَّلله  ٢١ ا َكاَن يَرُۡجواْ ٱَّلله

22. Noong nakita ng mga mananampalataya ang mga lapian 

ay nagsabi sila: "Ito ay ang ipinangako sa atin ni Allāh at ng 

Sugo Niya at nagpakatapat si Allāh at ang Sugo Niya." 

Walang naidagdag sa kanila ito kundi pananampalataya at 

pagtanggap. 

ا رَ  ۡحَزاَب قَالُواْ َهََٰذا َما وََعَدنَا  َولَمه
َ
َءا ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلۡأ

هٓا   ۚۥْ َوَما َزاَدُهۡم إِل ُ َورَُسولُُه ُ َورَُسولُُهۥ وََصَدَق ٱَّلله ٱَّلله
 ٢٢ إِيَمَٰٗنا َوتَۡسلِيٗما 



 

Al-Ahzab 

 

443 

 

 األحزاب 

23. Mayroon sa mga mananampalataya na mga lalaking 

nagpakatapat sa ipinangako nila kay Allāh sapagkat 

mayroon sa kanila na tumupad sa panata niya at mayroon sa 

kanila na naghihintay pa. Hindi sila nagpalit [sa pangako] sa 

isang pagpapalit, 

َ َعلَۡيهِِۖ   ََٰهُدواْ ٱَّلله َِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن رَِجال  َصَدقُواْ َما َع م 
ن قََضيَٰ َنحَۡبُهۥ وَ  لُواْ  فَِمۡنُهم مه ۖۡ َوَما بَده ن يَنَتِظُر ِمۡنُهم مه

 ٢٣ َتۡبِديلٗا

24. upang gantihan ni Allāh ang mga tapat dahil sa 

katapatan nila at pagdusahin Niya ang mga 

mapagpaimbabaw kung niloob Niya o tanggapin Niya sa 

kanila ang pagbabalik-loob. Tunay na si Allāh ay laging 

Mapagpatawad, Maawain. 

َب   ِ َِٰدقِيَن بِِصۡدقِِهۡم َويَُعذ  ُ ٱلصه ل َِيۡجزَِي ٱَّلله
َ َكاَن   ۡو َيُتوَب َعلَۡيِهۡمْۚ إِنه ٱَّلله

َ
ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن إِن َشآَء أ

 ٢٤ َغُفوٗرا رهِحيٗما 

25. Nagpaurong si Allāh sa mga tumangging sumampalataya 

habang nasa ngitngit nila, na hindi nagtamo ng isang 

kabutihan. Nakasapat si Allāh sa mga mananampalataya sa 

pakikipaglaban. Laging si Allāh ay Malakas, 

Makapangyarihan. 

هِذيَن َكَفُرواْ بَِغۡيِظِهۡم لَۡم َيَنالُواْ َخيٗۡراْۚ   ُ ٱل َوَرده ٱَّلله
 ُ ُ قَوِيًّا  َوَكَفى ٱَّلله ْۚ وَكَاَن ٱَّلله ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ٱلۡقَِتاَل

 ٢٥ َعزِيٗزا

26. Nagpababa Siya sa mga nagtaguyod sa kanila kabilang 

sa mga May Kasulatan mula sa mga balwarte ng mga iyon at 

bumato Siya sa mga puso ng mga iyon ng hilakbot [kaya] 

may isang pangkat na pinapatay ninyo at may isang pangkat 

na binibihag ninyo. 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب ِمن  
َ
ِۡن أ هِذيَن َظََٰهُروُهم م  نَزَل ٱل

َ
َوأ

َصَياِصيِهۡم َوَقَذَف فِي قُلُوبِِهُم ٱلرُّۡعَب فَرِيٗقا  
ِسُروَن فَرِيٗقا 

ۡ
 ٢٦ َتۡقُتلُوَن َوتَأ

27. Nagpamana Siya sa inyo ng lupain nila, mga tahanan 

nila, mga ari-arian nila, at isang lupaing hindi ninyo 

naapakan. Laging si Allāh sa bawat bagay ay May-

kakayahan. 

هۡم   ۡرٗضا ل
َ
َٰلَُهۡم َوأ ۡمَو

َ
ۡرَضُهۡم َودَِيَٰرَُهۡم َوأ

َ
ۡوَرثَُكۡم أ

َ
َوأ

ِ َشۡيٖء قَدِ 
ُ عَلَىَٰ ُكل   ٢٧ يٗرا َتَطـ ُوَهاْۚ وََكاَن ٱَّلله

28. O Propeta, sabihin mo sa mga maybahay mo: "Kung 

kayo ay nagnanais ng buhay na pangmundo at ng gayak 

nito, halikayo, magpapatamasa ako sa inyo at magpapalaya 

ako sa inyo nang pagpapalayang marilag. 

ۡزَوَِٰجَك إِ 
َ
ِبيُّ قُل ل ِأ َها ٱلنه يُّ

َ
أ َة  َيَٰٓ ن ُكنتُنه تُرِۡدَن ٱلۡحََيوَٰ

ِۡحُكنه   َسر 
ُ
َمت ِۡعُكنه َوأ

ُ
ۡنَيا َوزِيَنَتَها َفَتَعالَيَۡن أ ٱلدُّ

 ٢٨ َسَراٗحا َجمِيلٗا

29. Kung kayo ay nagnanais kay Allāh, sa Sugo Niya, at sa 

tahanan sa Kabilang-buhay, tunay na si Allāh ay naghanda 

para sa mga babaing tagagawa ng maganda kabilang sa 

inyo ng isang pabuyang sukdulan." 

اَر ٱٓأۡلِخَرَة فَإِنه   َ َورَُسولَُهۥ َوٱلده َوِإن ُكنتُنه تُرِۡدَن ٱَّلله
ۡجًرا َعِظيٗما 

َ
َعده لِلُۡمۡحِسَنَِٰت ِمنُكنه أ

َ
َ أ  ٢٩ ٱَّلله

30. O mga maybahay ng Propeta, ang sinumang gagawa 

kabilang sa inyo ng isang mahalay na mapaglilinaw ay pag-

iibayuhin para sa kanya ang pagdurusa nang dalawang 

ibayo. Laging iyon kay Allāh ay madali. 

َبي َِنةٖ   ِت ِمنُكنه بَِفَِٰحَشةٖ مُّ
ۡ
ِبي ِ َمن يَأ َيَٰنَِسآَء ٱلنه

ِ  يَُضََٰعۡف لََها ٱلَۡعَذاُب ِضۡعَفيِۡنِۚ  َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  وََكاَن َذ
 ٣٠ يَِسيٗرا
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31. Ang sinumang magmamasunurin kabilang sa inyo kay 

Allāh at sa Sugo Niya at gagawa ng maayos ay magbibigay 

sa kanya ng pabuya niya nang dalawang ulit. Naglaan Kami 

para sa kanya ng isang panustos na masagana. 

ِ َورَُسولِهِۦ َوَتۡعَمۡل َصَٰلِٗحا   ۞َوَمن َيۡقُنۡت ِمنُكنه َّلِله
ۡعَتۡدنَا لََها رِۡزٗقا َكرِيٗما 

َ
َتيِۡن َوأ ۡجرََها َمره

َ
 ٣١ نُّۡؤتَِهآ أ

32. O mga maybahay ng Propeta, hindi kayo gaya ng isa sa 

mga babae. Kung nangilag kayong magkasala ay huwag 

kayong magmalamyos sa pagsabi sapagkat baka magmithi 

ang sa puso niya ay may karamdaman, [bagkus] magsabi 

kayo ng isang pananalitang nakabubuti. 

  ْۚ َقۡيتُنه َِن ٱلن َِسآِء إِِن ٱته َحٖد م 
َ
ِبي ِ لَۡستُنه َكأ َيَٰنَِسآَء ٱلنه

هِذي فِي قَلۡبِهِۦ َمرَض    فَلَا َتخَۡضۡعَن بِٱلَۡقۡولِ  َفَيۡطَمَع ٱل
ۡعُروٗفا   ٣٢ َوقُلَۡن قَۡولٗا مه

33. Manatili kayo sa mga bahay ninyo at huwag kayong 

magtanghal ng pagtatanghal ng unang Panahon ng 

Kamangmangan. Magpanatili kayo ng pagdarasal, magbigay 

kayo ng zakāh, at tumalima kayo kay Allāh at sa Sugo Niya. 

Nagnanais lamang si Allāh na mag-alis sa inyo ng 

karumihan, o mga tao ng bahay, at magdalisay sa inyo nang 

isang pagdadalisay. 

َج ٱلَۡجَِٰهلِيهةِ   َوَقۡرَن فِي ُبُيوتُِكنه َولَا َتبَرهۡجَن َتبَرُّ
قِۡمَن ٱلصه 

َ
ِۖ َوأ ولَيَٰ

ُ
َ  ٱلۡأ ِطۡعَن ٱَّلله

َ
َة َوأ َكوَٰ ةَ َوَءاتِيَن ٱلزه لَوَٰ

ُ لُِيۡذهَِب َعنُكُم ٱلر ِۡجَس   ۥْٓۚ إِنهَما يُرِيُد ٱَّلله َورَُسولَُه
َِرُكۡم َتۡطِهيٗرا ۡهَل ٱلَۡبۡيِت َويَُطه 

َ
 ٣٣ أ

34. Tandaan ninyo [mga maybahay ng Sugo] ang binibigkas 

sa mga bahay ninyo na mga talata ni Allāh at karunungan. 

Tunay na si Allāh ay laging Mapagtalos, Mapagbatid. 

  ِ َوٱۡذُكۡرَن َما ُيۡتلَىَٰ فِي ُبُيوتُِكنه ِمۡن َءاَيَِٰت ٱَّلله
َ كَاَن لَِطيًفا َخبِيًرا   ٣٤ َوٱلۡحِۡكَمةِِۚ إِنه ٱَّلله

35. Tunay na ang mga lalaking tagapagpasakop at ang mga 

babaing tagapagpasakop, ang mga lalaking 

mananampalataya at ang mga babaing mananampalataya, 

ang mga lalaking masunurin at ang mga babaing masunurin, 

ang mga lalaking tapat at ang mga babaing tapat, ang mga 

lalaking nagtitiis at ang mga babaing nagtitiis, ang mga 

lalaking tagapagpakumbaba at ang mga babaing 

tagapagpakumbaba, ang mga lalaking nagkakawanggawa at 

ang mga babaing nagkakawanggawa, ang mga lalaking nag-

aayuno at ang mga babaing nag-aayuno, ang mga lalaking 

nag-iingat sa mga ari nila at ang mga babaing nag-iingat, at 

ang mga lalaking nag-aalaala kay Allāh nang madalas at ang 

mga babaing nag-aalaala ay naghanda si Allāh para sa 

kanila ng isang kapatawaran at isang pabuyang sukdulan. 

 إِنه ٱلُۡمۡسلِِميَن َوٱلُۡمۡسلَِمَِٰت َوٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَٰتِ 
َِٰت   َِٰدَق َِٰدقِيَن َوٱلصه َوٱلَۡقَٰنِتِيَن َوٱلَۡقَٰنَِتَِٰت َوٱلصه

َٰبَِرَِٰت َوٱلَۡخَِٰشعِيَن َوٱلَۡخَِٰشَعَِٰت   َٰبِِريَن َوٱلصه َوٱلصه
ئِِميَن   َٰٓ َِٰت َوٱلصه َق ِ قِيَن َوٱلُۡمَتَصد  ِ َوٱلُۡمَتَصد 

ئَِمَِٰت َوٱلَۡحَٰفِِظيَن فُُروَجُهۡم َوٱلَۡحَٰفَِظَِٰت   َٰٓ َوٱلصه
 َٰ ُ لَُهم  َوٱلذه َعده ٱَّلله

َ
َِٰت أ َٰكَِر َ َكثِيٗرا َوٱلذه كِرِيَن ٱَّلله

ۡجًرا َعِظيٗما 
َ
ۡغفَِرٗة َوأ  ٣٥ مه

36. Hindi naging ukol sa isang lalaking mananampalataya ni 

sa isang babaing mananampalataya, kapag humusga si 

Allāh at ang Sugo Niya ng isang bagay, na magkaroon sila 

ng mapagpipilian sa nauukol sa kanila. Ang sinumang 

susuway kay Allāh at sa Sugo Niya ay naligaw nga nang 

isang pagkaligaw na malinaw. 

ۥٓ   ُ َورَُسولُُه َوَما َكاَن لُِمۡؤِمٖن َولَا ُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََضي ٱَّلله
ن يَُكوَن لَُهُم ٱلۡخِيََرُة 

َ
ۡمًرا أ

َ
ۡمرِهِۡمُۗ َوَمن َيۡعِص   أ

َ
ِمۡن أ

بِيٗنا  َ َورَُسولَُهۥ َفَقۡد َضله َضَلَٰلٗا مُّ  ٣٦ ٱَّلله
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37. [Banggitin] noong nagsasabi ka sa biniyayaan ni Allāh at 

biniyayaan mo: "Magpanatili ka sa iyo ng maybahay mo at 

mangilag kang magkasala kay Allāh," samantalang 

nagkukubli ka sa sarili mo ng bagay na si Allāh ay 

maglalantad nito at natatakot ka sa mga tao samantalang si 

Allāh ay higit na karapat-dapat na matakot ka sa Kanya. 

Kaya noong nakatapos si Zayd mula sa kanya ng isang 

pangangailangan, ipinakasal Namin siya sa iyo upang 

walang mangyari sa mga mananampalataya na isang 

pagkaasiwa sa mga maybahay ng mga ampon nila kapag 

nakatapos ang mga ito mula sa mga iyon ng isang 

pangangailangan. Laging ang utos ni Allāh ay nagagawa. 

نۡ 
َ
هِذٓي أ ۡنَعۡمَت َعلَۡيهِ َوِإۡذ َتُقوُل لِل

َ
ُ َعلَيۡهِ َوأ َعَم ٱَّلله

َ َوُتخِۡفى فِي َنۡفِسَك   ۡمِسۡك َعلَۡيَك َزوَۡجَك َوٱتهِق ٱَّلله
َ
أ

ن  
َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ اَس َوٱَّلله ُ ُمۡبِديهِ َوَتخَۡشي ٱلنه َما ٱَّلله

ِۡنَها َوَطٗرا َزوهۡجَنََٰكَها لِكَۡي   ا قََضيَٰ َزۡيد  م  َُٰهۖۡ فَلَمه َتخَۡشى
ۡدِعَيآئِِهۡم  لَا يَ 

َ
ۡزَوَِٰج أ

َ
ُكوَن عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َحَرج  فِٓي أ

ِ َمۡفُعولٗا  ۡمُر ٱَّلله
َ
 ٣٧ إَِذا قََضۡواْ ِمۡنُهنه َوَطٗراْۚ وََكاَن أ

38. Hindi nangyaring sa Propeta ay may anumang 

pagkaasiwa sa anumang isinatungkulin ni Allāh sa kanya 

bilang kalakaran ni Allāh sa mga nakalipas noon pa. Ang 

kautusan ni Allāh ay isang pagtatakdang itinakda. 

ۖۥۡ   ُ لَُه ِبي ِ ِمۡن َحَرٖج فِيَما فَرََض ٱَّلله ا َكاَن عَلَى ٱلنه مه
  ِ ۡمُر ٱَّلله

َ
ْۚ وََكاَن أ هِذيَن َخلَۡواْ ِمن َقۡبُل ِ فِي ٱل ُسنهَة ٱَّلله

ۡقُدوًرا   ٣٨ قََدٗرا مه

39. [Itong mga propeta ay] ang mga nagpapaabot ng mga 

pasugo ni Allāh at natatakot sa Kanya at hindi natatakot sa 

isa man maliban kay Allāh. Nakasapat si Allāh bilang 

Mapagtuos. 

ِ َويَۡخَشۡونَُهۥ َولَا   هِذيَن ُيَبل ُِغوَن رَِسََٰلَِٰت ٱَّلله ٱل
 
َ
ِ َحِسيٗبا َيخَۡشۡوَن أ ُۗ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله َ ها ٱَّلله  ٣٩ َحًدا إِل

40. Si Muḥammad ay hindi ama ng isa sa mga lalaki ninyo 

subalit ang Sugo ni Allāh at ang pangwakas sa mga propeta. 

Laging si Allāh sa bawat bagay ay Maalam. 

ِن ر ِجَ  َحٖد م 
َ
بَآ أ

َ
ٌد أ ا َكاَن ُمحَمه الُِكۡم َوَلَِٰكن  مه

ِ َشۡيٍء  
ُ بِكُل  بِي ِـَۧنُۗ وََكاَن ٱَّلله ِ وََخاَتَم ٱلنه رهُسوَل ٱَّلله

 ٤٠ َعلِيٗما 

41. O mga sumampalataya, alalahanin ninyo si Allāh nang 

pag-aalaalang madalas. 
َ ذِۡكٗرا َكثِيٗرا هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡذُكُرواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ

َ
أ  ٤١ َيَٰٓ

42. Magluwalhati Kayo sa Kanya sa umaga at gabi. ِصيلًا
َ
 ٤٢ وََسب ُِحوُه بُۡكَرٗة َوأ

43. Siya ay ang nagbabasbas sa inyo, at ang mga anghel 

Niya, upang magpalabas Siya sa inyo mula sa mga 

kadiliman tungo sa liwanag. Laging Siya sa mga 

mananampalataya ay Maawain. 

هِذي يَُصل ِى َعلَۡيُكۡم َوَمَلَٰٓئَِكُتُهۥ لُِيۡخرَِجُكم   ُهَو ٱل
ِۚ وَكَاَن بِٱلُۡمۡؤِمنِيَن رَِحيٗما  لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِ َِن ٱلظُّ  ٤٣ م 

44. Ang pagbati nila sa Araw na makikipagkita sila sa Kanya 

ay kapayapaan. Naghanda Siya para sa kanila ng isang 

pabuyang marangal. 

ۡجٗرا  
َ
َعده لَُهۡم أ

َ
َتحِيهُتُهۡم يَوَۡم يَلَۡقۡونَُهۥ َسَلَٰم ْۚ َوأ

 ٤٤ َكرِيٗما 
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45. O Propeta, tunay na Kami ay nagsugo sa iyo bilang 

tagasaksi, bilang tagapagbalita ng nakagagalak, bilang 

mapagbabala, 

هَ  يُّ
َ
أ ٗرا  َيَٰٓ ِ ۡرَسلَۡنََٰك َشَِٰهٗدا َوُمبَش 

َ
ِبيُّ إِنهآ أ ا ٱلنه

 ٤٥ َونَِذيٗرا 

46. bilang tagapag-anyaya tungo kay Allāh ayon sa 

pahintulot Niya, at bilang sulo na nagbibigay-liwanag. 
نِيٗرا ِ بِإِۡذنِهِۦ َوِسَراٗجا مُّ  ٤٦ َوَداِعًيا إِلَي ٱَّلله

47. Magbalita ka ng nakagagalak sa mga mananampalataya 

hinggil sa pagkakaroon nila mula kay Allāh ng isang 

kabutihang-loob na malaki. 

ِ فَۡضلٗا َكبِيٗرا َِن ٱَّلله نه لَُهم م 
َ
ِر ٱلُۡمۡؤِمنِيَن بِأ ِ  ٤٧ َوبَش 

48. Huwag kang tumalima sa mga tagatangging 

sumampalataya at mga mapagpaimbabaw, magwaksi ka ng 

pananakit sa kanila, at manalig ka kay Allāh. Nakasapat si 

Allāh bilang isang Pinananaligan. 

َُٰهۡم َوتَوَكهۡل   َذى
َ
َٰفِرِيَن َوٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوَدۡع أ َولَا تُِطِع ٱلَۡك

ِ وَ  ِْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله  ٤٨ كِيلٗاعَلَى ٱَّلله

49. O mga sumampalataya, kapag nag-asawa kayo ng mga 

babaing mananampalataya, pagkatapos nagdiborsiyo kayo 

sa kanila bago pa kayo sumaling sa kanila, walang ukol sa 

inyong tungkulin sa kanila na isang panahon ng paghihintay 

na bibilangin ninyo. Kaya magpatamasa kayo sa kanila at 

magpalaya kayo sa kanila nang isang pagpapalayang 

marilag. 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا نََكۡحُتُم ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت ُثمه   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

وُهنه َفَما لَُكۡم   ن َتَمسُّ
َ
َطلهۡقُتُموُهنه ِمن َقۡبِل أ

ةٖ َتعۡ  ُِحوُهنه  َعلَۡيِهنه ِمۡن ِعده وَنَهاۖۡ َفَمت ُِعوُهنه َوَسر  َتدُّ
 ٤٩ َسَراٗحا َجمِيلٗا

50. O Propeta, tunay na Kami ay nagpahintulot para sa iyo 

sa mga maybahay mong nagbigay ka ng mga pabuya nila, 

sa anumang minay-ari ng kanang kamay mo kabilang sa 

inihandog ni Allāh sa iyo, sa mga babaing anak ng tiyuhin 

mo sa ama, sa mga babaing anak ng tiyahin mo sa ama, sa 

mga babaing anak ng tiyuhin mo sa ina, sa mga babaing 

anak ng tiyahin mo sa ina, na lumikas kasama sa iyo, at sa 

isang babaing mananampalataya kung nagkaloob ito ng 

sarili nito sa Propeta kung nagnais naman ang Propeta na 

mapangasawa ito, bilang natatangi sa iyo bukod sa mga 

mananampalataya. Nakaalam nga Kami ng isinatungkulin 

Namin sa kanila kaugnay sa mga maybahay nila at minay-ari 

ng kanang kamay nila upang hindi magkaroon sa iyo ng 

isang pagkaasiwa. Laging si Allāh ay Mapagpatawad, 

Maawain. 

َٰتِٓي َءاَتۡيَت   ۡزَوََٰجَك ٱله
َ
ۡحلَلَۡنا لََك أ

َ
ِبيُّ إِنهآ أ َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ُ َعلَۡيَك   فَآَء ٱَّلله
َ
آ أ ُجورَُهنه َوَما َملََكۡت يَِميُنَك ِممه

ُ
أ

َِك َوبََناتِ  َٰتَِك َوبََناِت َخالَِك    َوبََناِت َعم  َعمه
ۡؤِمَنًة   ٗة مُّ

َ
َٰتِي َهاَجۡرَن َمَعَك َوٱۡمَرأ َوبََناِت َخََٰلَٰتَِك ٱله
ن  

َ
ِبيُّ أ َراَد ٱلنه

َ
إِن وََهَبۡت َنۡفَسَها لِلنهِبي ِ إِۡن أ

هَك ِمن ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَنُۗ قَۡد   يَۡستَنِكَحَها َخالَِصٗة ل
ۡزَوَِٰجِهۡم َوَما َملََكۡت  َعلِۡمَنا َما فَرَۡضَنا َعلَيۡ 

َ
ِهۡم فِٓي أ

  ُ ُۗ وََكاَن ٱَّلله يَۡمَُٰنُهۡم لَِكۡيلَا يَُكوَن َعلَۡيَك َحَرج 
َ
أ

 ٥٠ َغُفوٗرا رهِحيٗما 
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51. Makapagpapaliban ka ng sinumang niloloob mo kabilang 

sa kanila at makapagpapatuloy ka sa iyo ng sinumang 

niloloob mo. Ang sinumang hinangad mo mula sa 

[pansamantalang] hiniwalayan mo ay walang maisisisi sa iyo 

[na bumalik sa kanya]. Iyon ay higit na angkop na magalak 

ang mga mata nila. Hindi sila malungkot at malugod sila sa 

ibinigay mo sa kanila sa kabuuan nila. Si Allāh ay nakaaalam 

sa nasa mga puso ninyo. Laging si Allāh ay Maalam, 

Matimpiin. 

  ۡۖ ۞تُۡرِجى َمن تََشآُء ِمۡنُهنه َوتُـ ۡوِٓي إِلَۡيَك َمن تََشآُء
َٰلَِك   ۡن َعَزلَۡت فَلَا ُجَناَح َعلَۡيَكْۚ َذ َوَمِن ٱۡبَتَغۡيَت ِممه

ۡعُيُنُهنه َولَا َيحَۡزنه 
َ
ن َتَقره أ

َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
َويَۡرَضيَۡن بَِمآ  أ

ُ َيۡعلَُم َما فِي قُلُوبُِكۡمْۚ وََكاَن   ْۚ َوٱَّلله َءاتَيَۡتُهنه ُكلُُّهنه
ُ َعلِيًما َحلِيٗما   ٥١ ٱَّلله

52. Hindi ipinahihintulot para sa iyo ang [ibang] mga babae 

nang matapos niyan at hindi na magpalit ka sa kanila ng 

mga [ibang] asawa, kahit pa nagpahanga sa iyo ang 

kagandahan nila, maliban sa minay-ari ng kanang kamay 

mo. Laging si Allāh sa bawat bagay ay Mapagmasid. 

َل بِِهنه ِمۡن   ن َتَبده
َ
ها َيحِلُّ لََك ٱلن َِسآُء ِمنُۢ َبۡعُد َولَٓا أ ل

ۡعَجَبَك ُحۡسُنُهنه إِ 
َ
ۡزَوَٰٖج َولَۡو أ

َ
ها َما َملََكۡت يَِميُنَكُۗ  أ ل

ِ َشۡيٖء رهقِيٗبا 
ُ عَلَىَٰ ُكل   ٥٢ وََكاَن ٱَّلله

53. O mga sumampalataya, huwag kayong pumasok sa mga 

bahay ng Propeta maliban na magpahintulot sa inyo para sa 

isang pagkain, na hindi mga naghihintay sa pagkaluto nito, 

subalit kapag inanyayahan kayo ay pumasok kayo; saka 

kapag nakakain na kayo ay maghiwa-hiwalay kayo nang 

hindi mga naghahalubilo para sa isang pag-uusap. Tunay na 

iyon ay nakasasakit noon sa Propeta ngunit nahihiya siya sa 

inyo, at si Allāh ay hindi nahihiya sa katotohanan. Kapag 

humiling kayo sa kanila [na mga maybahay niya] ng isang 

kagamitan ay humiling kayo sa kanila mula sa likuran ng 

isang tabing. Iyon ay higit na dalisay para sa mga puso ninyo 

at mga puso nila. Hindi naging ukol sa inyo na manakit kayo 

sa Sugo ni Allāh ni mag-asawa kayo ng mga maybahay niya 

matapos niya magpakailanman. Tunay na iyon laging sa 

ganang kay Allāh ay sukdulan. 

ن  
َ
هٓا أ ِبي ِ إِل هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَۡدُخلُواْ ُبُيوَت ٱلنه َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َُٰه َوَلَِٰكۡن  يُۡؤَذَن لَُكۡم إِلَيَٰ َطَعاٍم َغيَۡر َنَٰ  ِظرِيَن إِنَى
إَِذا ُدِعيُتۡم فَٱۡدُخلُواْ فَإَِذا َطعِۡمُتۡم فَٱنتَِشُرواْ َولَا  

ِبيه   َٰلُِكۡم َكاَن يُۡؤذِي ٱلنه ُمۡسَتـ ۡنِِسيَن ِلحَِديٍثِۚ إِنه َذ
ِۚ َوِإَذا   ِ ُ لَا يَۡسَتۡحِىۦ ِمَن ٱلۡحَق  فَيَۡسَتۡحِىۦ ِمنُكۡمۖۡ َوٱَّلله

لُۡتُموُهنه مَ 
َ
َتَٰٗعا فَۡسـ َلُوُهنه ِمن َوَرآِء ِحَجاٖبِۚ  َسأ

ْۚ َوَما َكاَن لَُكۡم   ۡطَهُر لُِقلُوبُِكۡم َوقُلُوبِِهنه
َ
َٰلُِكۡم أ َذ

ۡزَوََٰجُهۥ ِمنُۢ  
َ
ن تَنِكُحٓواْ أ

َ
ِ َولَٓا أ ن تُۡؤُذواْ رَُسوَل ٱَّلله

َ
أ

ِ َعِظيًما  َٰلُِكۡم َكاَن ِعنَد ٱَّلله بًَداْۚ إِنه َذ
َ
ۦٓ أ ِ  ٥٣ َبۡعِده

54. Kung maglalahad kayo ng isang bagay o magkukubli 

kayo nito, tunay na si Allāh laging sa bawat bagay ay 

Maalam. 

ِ َشۡيٍء  
َ َكاَن بِكُل  ۡو ُتخُۡفوهُ فَإِنه ٱَّلله

َ
إِن ُتۡبُدواْ َشۡيـ ًا أ

 ٥٤ َعلِيٗما 

55. Walang maisisisi sa kanila kaugnay sa mga ama nila, ni 

mga lalaking anak nila, ni mga lalaking kapatid nila, ni mga 

lalaking anak ng mga lalaking kapatid nila, ni mga lalaking 

anak ng mga babaing kapatid nila, ni mga [kapwa] babae 

nila, ni mga babaing minay-ari ng mga kanang kamay nila. 

Mangilag kayong magkasala kay Allāh; tunay na si Allāh 

laging sa bawat bagay ay Saksi. 

ۡبَنآئِِهنه َولَٓا  
َ
ها ُجَناَح َعلَۡيِهنه فِٓي َءابَآئِِهنه َولَٓا أ ل

َٰتِِهنه َولَا   َخَو
َ
ۡبَنآِء أ

َ
َٰنِِهنه َولَٓا أ ۡبَنآِء إِۡخَو

َ
َٰنِِهنه َولَٓا أ إِۡخَو

ْۚ إِنه  نَِسآئِِهنه َولَا َما  َ ُۗ َوٱتهقِيَن ٱَّلله يَۡمَُٰنُهنه
َ
َملََكۡت أ

ِ َشۡيٖء َشِهيًدا
َ َكاَن عَلَىَٰ ُكل   ٥٥ ٱَّلله
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56. Tunay na si Allāh at ang mga anghel Niya ay 

nagbabasbas sa Propeta. O mga sumampalataya, 

dumalangin kayo ng pagbasbas sa kanya at bumati kayo sa 

kanya ng pagbati ng kapayapaan. 

َها   يُّ
َ
أ ْۚ َيَٰٓ ِ ِبي  َ َوَمَلَٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّوَن عَلَى ٱلنه إِنه ٱَّلله

هِذيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ وََسل ُِمواْ تَۡسلِيًما   ٥٦ ٱل

57. Tunay na ang mga nananakit kay Allāh at sa Sugo Niya 

ay isinumpa sila ni Allāh sa Mundo at Kabilang-buhay. 

Naghanda Siya para sa kanila ng isang pagdurusang 

manghahamak. 

ُ فِي   َ َورَُسولَُهۥ لََعَنُهُم ٱَّلله هِذيَن يُۡؤُذوَن ٱَّلله إِنه ٱل
ِهيٗنا  َعده لَُهۡم َعَذاٗبا مُّ

َ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوأ  ٥٧ ٱلدُّ

58. Ang mga nananakit ng mga lalaking mananampalataya 

at mga babaing mananampalataya dahil sa iba pa sa 

nakamit ng mga ito ay pumasan nga ng isang paninirang-

puri at isang kasalanang malinaw. 

هِذيَن يُۡؤُذوَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت بَِغيِۡر َما  َوٱل
بِيٗنا ٱۡكتََسُبواْ َفَقِد ٱۡحَتمَ   ٥٨ لُواْ ُبۡهَتَٰٗنا َوِإثٗۡما مُّ

59. O Propeta, sabihin mo sa mga maybahay mo, mga 

babaing anak mo, at mga kababaihan ng mga 

mananampalataya na maglugay sila sa ibabaw nila mula sa 

bahagi ng mga balabal nila. Iyon ay higit na angkop na 

makilala sila para hindi sila pinsalain. Laging si Allāh ay 

Mapagpatawad, Maawain. 

ۡزَوَِٰجَك َوبََناتَِك َونَِسآِء  
َ
ِبيُّ قُل ل ِأ َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ۡدنَيَٰٓ  
َ
َٰلَِك أ ْۚ َذ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن يُۡدنِيَن َعلَۡيِهنه ِمن َجَلَٰبِيبِِهنه

ن ُيۡعَرۡفَن فَلَا  
َ
ُ َغُفوٗرا رهِحيٗما أ  ٥٩ يُۡؤَذۡيَنُۗ وََكاَن ٱَّلله

60. Talagang kung hindi tumigil ang mga mapagpaimbabaw, 

ang mga sa mga puso nila ay may karamdaman, at ang mga 

tagapagkalat ng sabi-sabi sa Madīnah ay talagang mag-

uudyok nga Kami sa iyo laban sa kanila, pagkatapos hindi 

sila makikipagkapit-bahay sa iyo roon kundi nang kaunti. 

رَض    هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه هۡم يَنَتهِ ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱل ۞لهئِن ل
َوٱلُۡمرِۡجُفوَن فِي ٱلَۡمِديَنةِ لَُنۡغرِيَنهَك بِِهۡم ُثمه لَا  

ها قَلِيلٗا  ٦٠ ُيجَاوُِرونََك فِيَهآ إِل

61. Mga isinumpa saan man sila nasumpungan, dadaklutin 

sila at pagpapatayin sila nang isang pagpapatay. 
ِخُذواْ َوُقت ِلُواْ َتۡقتِيلٗا

ُ
ۡيَنَما ثُقُِفٓواْ أ

َ
لُۡعونِيَنۖۡ أ  ٦١ مه

62. Bilang kalakaran ni Allāh [ito] sa mga nagdaan bago pa 

niyon. Hindi ka makatatagpo para sa kalakaran ni Allāh ng 

isang pagpapalit. 

ۖۡ َولَن َتِجَد لُِسنهةِ   هِذيَن َخلَۡواْ ِمن َقۡبُل ِ فِي ٱل ُسنهَة ٱَّلله
ِ َتۡبِديلٗا  ٦٢ ٱَّلله

63. Nagtatanong sa iyo ang mga tao tungkol sa Huling 

Sandali. Sabihin mo: "Tanging ang kaalaman doon ay nasa 

kay Allāh. Ano ang nagpapabatid sa iyo na harinawa ang 

Huling Sandali ay nagiging malapit na?" 

اَعةِِۖ قُۡل إِنهَما ِعلُۡمَها ِعنَد   اُس َعِن ٱلسه يَۡسـ َلَُك ٱلنه
اَعَة تَُكوُن قَرِيًبا  ِْۚ َوَما يُۡدرِيَك لََعله ٱلسه  ٦٣ ٱَّلله

64. Tunay na si Allāh ay sumumpa ng mga tagatangging 

sumasampalataya at naghanda para sa kanila ng isang 

liyab. 

َعده لَُهۡم َسعِيًرا 
َ
َٰفِرِيَن َوأ َ لََعَن ٱلَۡك  ٦٤ إِنه ٱَّلله

65. Bilang mga mananatili roon magpakailanman, hindi sila 

makatatagpo ng isang katangkilik ni isang mapag-adya. 
ا َولَا نَِصيٗرا ها َيِجُدوَن َولِي ٗ بَٗداۖۡ ل

َ
 ٦٥ َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ
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66. Sa Araw na itataob ang mga mukha nila sa Apoy ay 

magsasabi sila: "O kung sana kami ay tumalima kay Allāh at 

tumalima sa Sugo." 

َطۡعَنا  يَۡوَم ُتَقلهُب وُجُ 
َ
ارِ َيُقولُوَن َيَٰلَۡيتََنآ أ وُهُهۡم فِي ٱلنه

َطۡعَنا ٱلرهُسولَا۠ 
َ
َ َوأ  ٦٦ ٱَّلله

67. Magsasabi sila: "O Panginoon namin, tunay na kami ay 

tumalima sa mga pinapanginoon namin at mga malaking tao 

sa amin ngunit nagligaw sila sa amin sa landas. 

َضلُّونَا وَ 
َ
َطۡعَنا َساَدَتَنا َوُكبََرآَءنَا فَأ

َ
َقالُواْ َربهَنآ إِنهآ أ

بِيلَا۠   ٦٧ ٱلسه

68. O Panginoon namin, magbigay Ka sa kanila ng dalawang 

ibayo mula sa pagdurusa at sumpain Mo sila nang isang 

sumpang malaki." 

َن ٱلَۡعَذاِب َوٱلَۡعۡنُهۡم لَۡعٗنا َربهَنآ َءاتِِهۡم ِضۡعَفيِۡن مِ 
 ٦٨ َكبِيٗرا

69. O mga sumampalataya, huwag kayong maging gaya ng 

mga nananakit kay Moises, ngunit nagpawalang-kapintasan 

sa kanya si Allāh laban sa sinabi nila. Siya noon sa ganang 

kay Allāh ay pinarangalan. 

هَ  يُّ
َ
أ هِذيَن َءاَذۡواْ  َيَٰٓ هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَُكونُواْ َكٱل ا ٱل

  ِ ْْۚ وََكاَن ِعنَد ٱَّلله ا قَالُوا ُ ِممه هُ ٱَّلله
َ
ُموَسيَٰ َفبَرهأ

 ٦٩ وَِجيٗها 

70. O mga sumampalataya, mangilag kayong magkasala kay 

Allāh at magsabi kayo ng isang sinasabing tama, 
َها  يُّ

َ
أ َ َوقُولُواْ قَۡولٗا  َيَٰٓ هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله ٱل

 ٧٠ َسِديٗدا 

71. magsasaayos Siya para sa inyo ng mga gawain ninyo at 

magpapatatawad Siya para sa inyo ng mga pagkakasala 

ninyo. Ang sinumang tumatalima kay Allāh at sa Sugo Niya 

ay nagtamo nga ng isang pagkatamong sukdulan. 

ۡعَمَٰلَُكۡم َويَۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوبَُكۡمُۗ  
َ
يُۡصلِۡح لَُكۡم أ

َ َورَُسولَُهۥ َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما   ٧١ َوَمن يُِطِع ٱَّلله

72. Tunay na Kami ay nag-alok ng pagtitiwala sa mga langit, 

lupa, at mga bundok; ngunit tumanggi ang mga ito na 

pumasan niyon at nabagabag ang mga ito roon, at pumasan 

naman niyon ang tao; tunay na siya ay naging 

napakamapaglabag sa katarungan, napakamangmang. 

ۡرِض َوٱلِۡجَباِل 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َمانََة عَلَى ٱلسه

َ
إِنها َعرَۡضَنا ٱلۡأ

ن َيحۡ 
َ
َبيَۡن أ

َ
ۡشَفۡقَن ِمنَۡها َوَحمَلََها ٱلۡإِنَسَُٰنۖۡ فَأ

َ
ِملَۡنَها َوأ

 ٧٢ إِنهُهۥ َكاَن َظلُوٗما َجُهولٗا

73. [Ito ay] upang pagdusahin ni Allāh ang mga lalaking 

mapagpaimbabaw at ang mga babaing mapagpaimbabaw, 

at ang mga lalaking tagapagtambal at ang mga babaing 

tagapagtambal, at [upang] tumanggap si Allāh ng 

pagbabalik-loob sa mga lalaking mananampalataya at mga 

babaing mananampalataya. Laging si Allāh ay 

Mapagpatawad, Maawain. 

ُ ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَِٰت َوٱلُۡمۡشِركِيَن  َب ٱَّلله ِ ل ُِيَعذ 
ُ عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلۡمُ  ۡشرَِكَِٰت َويَُتوَب ٱَّلله

ُ َغُفوٗرا رهِحيَمُۢا  ٧٣ َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتِۗ وََكاَن ٱَّلله
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ang papuri ay ukol kay Allāh na sa Kanya ang anumang 

nasa mga langit at ang anumang nasa lupa at ukol sa Kanya 

ang papuri sa Kabilang-buhay. Siya ay ang Marunong, ang 

Mapagbatid. 

ۡرِض  
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو هِذي لَُهۥ َما فِي ٱلسه ِ ٱل ٱلۡحَۡمُد َّلِله

 ١ َو ٱلۡحَِكيُم ٱلۡخَبِيرُ َولَُه ٱلۡحَۡمُد فِي ٱٓأۡلِخَرةِِۚ وَهُ 

2. Nakaaalam Siya sa anumang lumalagos sa lupa at 

anumang lumalabas mula rito, at anumang bumababa mula sa 

langit at anumang pumapanik doon. Siya ay ang Maawain, 

ang Mapagpatawad. 

ۡرِض َوَما 
َ
َيخُۡرُج ِمۡنَها َوَما يَنِزُل  َيۡعلَُم َما يَلُِج فِي ٱلۡأ

َمآِء َوَما َيۡعُرُج فِيَهاْۚ وَُهَو ٱلرهِحيُم ٱلَۡغُفورُ   ٢ ِمَن ٱلسه

3. Nagsabi ang mga tumangging sumampalataya: "Hindi 

pupunta sa amin ang Huling Sandali." Sabihin mo: "Oo, sumpa 

man sa Panginoon ko – talagang pupunta nga ito sa inyo – na 

Nakaaalam sa Lingid." Walang nawawaglit buhat sa Kanya na 

isang kasimbigat ng isang katiting sa mga langit ni sa lupa, ni 

higit na maliit kaysa roon, ni higit na malaki, malibang nasa 

isang talaang malinaw 

هِذيَن َكَفُرواْ لَا  ۖۡ قُۡل بَلَىَٰ َوَرب ِي   َوَقاَل ٱل اَعُة تِيَنا ٱلسه
ۡ
تَأ

ةٖ   َٰلِِم ٱلَۡغۡيِبِۖ لَا َيۡعُزُب َعۡنُه ِمۡثَقاُل َذره تِيَنهُكۡم َع
ۡ
لََتأ

َٰلَِك   ۡصَغُر ِمن َذ
َ
ۡرِض َولَٓا أ

َ
َِٰت َولَا فِي ٱلۡأ َمََٰو فِي ٱلسه

بِينٖ  ها فِي كَِتَٰٖب مُّ ۡكبَُر إِل
َ
 ٣ َولَٓا أ

4. upang gumanti Siya sa mga gumawa ng mga maayos. Ang 

mga iyon ay may ukol sa kanila na isang kapatawaran at isang 

panustos na masagana. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
َٰلَِحَِٰتِۚ أ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ل َِيۡجزَِي ٱل

ۡغفَِرة  َورِۡزق  َكرِيم    ٤ لَُهم مه

5. Ang mga nagpunyagi laban sa mga talata Namin bilang 

mga nagtatangkang bumigo, ang mga iyon ay may ukol sa 

kanila na isang pagdurusa mula sa isang pasakit na masakit. 

ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم  
ُ
هِذيَن َسَعۡو فِٓي َءاَيَٰتَِنا ُمَعَِٰجزِيَن أ َوٱل

لِيم  
َ
ِن ر ِۡجٍز أ  ٥ َعَذاب  م 

6. Nakakikita ang mga binigyan ng kaalaman na ang pinababa 

sa iyo mula sa Panginoon mo ay ang totoo at nagpapatnubay 

tungo sa landasin ng Makapangyarihan, Kapuri-puri. 

نزَِل إِلَۡيَك ِمن  
ُ
هِذٓي أ وتُواْ ٱلۡعِلَۡم ٱل

ُ
هِذيَن أ َويََرى ٱل

ب َِك ُهَو ٱلۡحَقه َويَۡهدِ  ٓي إِلَيَٰ ِصَرَِٰط ٱلَۡعزِيزِ  ره
 ٦ ٱلۡحَِميدِ 

7. Nagsabi naman ang mga tumangging sumampalataya: 

"Magtuturo kaya kami sa inyo sa isang lalaking magbabalita sa 

inyo kapag ginutay-gutay kayo nang buong pagkagutay-gutay? 

Tunay na kayo ay talagang nasa isang pagkakalikhang bago." 

هِذيَن َكَفُرواْ َهۡل نَُدلُُّكۡم عَلَىَٰ رَُجٖل   َوَقاَل ٱل
ٍق إِنهُكۡم لَِفى َخلٖۡق   يُنَب ِئُُكۡم إَِذا ُمز ِۡقُتۡم ُكله ُمَمزه

 ٧ َجِديدٍ 
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8. Gumawa-gawa ba siya laban kay Allāh ng isang 

kasinungalingan o sa kanya ay may kabaliwan? Bagkus ang 

mga hindi sumasampalataya sa Kabilang-buhay ay nasa 

pagdurusa at pagkaligaw na malayo. 

هِذيَن لَا   ُۗ بَِل ٱل م بِهِۦ ِجنهُۢة
َ
ِ َكِذبًا أ ۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله

َ
أ

َلَِٰل ٱلَۡبعِيدِ   ٨ يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ فِي ٱلَۡعَذاِب َوٱلضه

9. Kaya hindi ba sila nakakikita sa anumang nasa pagitan ng 

mga kamay nila at anumang nasa likuran nila na langit at 

lupa? Kung loloobin Namin ay magpapalamon Kami sa kanila 

ng lupa o magpapabagsak Kami sa kanila ng mga tipak mula 

sa langit. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda para sa 

bawat lingkod na nagsisising nanunumbalik. 

َِن   يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهم م 
َ
فَلَۡم يََرۡواْ إِلَيَٰ َما َبيَۡن أ

َ
أ

ۡو  
َ
ۡرَض أ

َ
 َنخِۡسۡف بِِهُم ٱلۡأ

ۡ
هَشأ ۡرِضِۚ إِن ن

َ
َمآِء َوٱلۡأ ٱلسه

ِۚ إِ  َمآِء َِن ٱلسه َٰلَِك ٓأَليَٗة  نُۡسقِۡط َعلَۡيِهۡم كَِسٗفا م  نه فِي َذ
نِيبٖ  ِ َعۡبٖد مُّ

 ٩ ل ِكُل 

10. Talaga ngang nagbigay Kami kay David mula sa Amin ng 

isang kabutihang-loob. [Nagsabi Kami]: "O mga bundok, mag-

ulit-ulit kayo ng pagluluwalhati kasama sa kanya at [gayon din] 

ang mga ibon. Nagpalambot Kami para sa kanya ng bakal, 

ِبِي َمَعُهۥ   و 
َ
۞َولََقۡد َءاتَيَۡنا َداوُۥَد ِمنها فَۡضلٗاۖۡ َيَِٰجَباُل أ

ا لَُه ٱلۡحَِديدَ  لَنه
َ
يَۡرۖۡ َوأ  ١٠ َوٱلطه

11. [na nagsasabi]: "Gumawa ka ng mga buong baluti at 

tumaya ka sa mga pandugtong. Gumawa kayo ng maayos; 

tunay na Ako sa anumang ginagawa Niya ay Nakakikita." 

ۡردِِۖ َوٱۡعَملُواْ َصَٰلًِحاۖۡ   ۡر فِي ٱلسه ِ ِن ٱۡعَمۡل َسَٰبَِغَٰٖت َوقَد 
َ
أ

 ١١ إِن ِي بَِما َتۡعَملُوَن بَِصير  

12. [Pinagsilbi] para kay Solomon ang hangin. Ang pang-

umagang paglalakbay nito ay [singlayo ng] isang buwan at ang 

pantanghaling paglalakbay nito ay [singlayo ng] isang buwan. 

Tumunaw Kami para sa kanya ng bukal ng tanso. Mayroong 

mga jinn na gumagawa sa harapan niya ayon sa pahintulot ng 

Panginoon niya. Ang sinumang lumiko kabilang sa kanila 

palayo sa utos Namin ay magpapalasap Kami sa kanya mula 

sa pagdurusa sa Liyab. 

  ۡۖ ِيَح ُغُدوَُّها َشۡهر  َوَرَواُحَها َشۡهر  َولُِسلَۡيَمََٰن ٱلر 
َسلَۡنا لَُهۥ َعيَۡن ٱلۡقِۡطرِِۖ َوِمَن ٱلِۡجن ِ َمن َيۡعَمُل َبيَۡن  

َ
َوأ

ۡمرِنَا نُِذقُۡه  يََديۡهِ بِإِۡذِن َرب ِهِۖۦۡ َوَمن يَزِۡغ ِمۡن 
َ
ُهۡم َعۡن أ

عِيِر   ١٢ ِمۡن َعَذاِب ٱلسه

13. Gumagawa sila para sa kanya ng anumang niloob niya na 

mga sambahan, mga rebulto, mga batya gaya ng mga 

labangan, at mga kalderong nakahimpil. Gumawa kayo, mag-

anak ni David, bilang pasasalamat. Kaunti mula sa mga 

lingkod Ko ang mapagpasalamat. 

َحَٰرِيَب َوتََمَٰثِيَل   َيۡعَملُوَن لَُهۥ َما يََشآُء ِمن مه
اِسَيٍَٰتِۚ ٱۡعَملُٓواْ َءاَل   وَِجَفاٖن َكٱلۡجََواِب َوُقُدورٖ ره

ُكورُ  ِۡن ِعَبادَِي ٱلشه  ١٣ َداوُۥَد ُشۡكٗراْۚ َوقَلِيل  م 

14. Kaya noong nagtadhana Kami sa kanya ng kamatayan ay 

walang nagturo sa kanila sa pagkamatay niya kundi ang 

gumagalaw na nilalang ng lupa na kumakain sa panungkod 

niya. Kaya noong bumagsak siya ay napaglinawan ng mga 

jinn na kung sakaling sila noon ay nakaaalam sa Lingid, hindi 

sana sila namalagi sa pagdurusang nanghahamak. 

ها   ۦٓ إِل هُهۡم عَلَىَٰ َمۡوتِهِ ا قََضۡيَنا َعلَۡيهِ ٱلَۡمۡوَت َما َدل فَلَمه
ا َخره تَبَيهَنِت   ۖۥۡ فَلَمه تَُه

َ
ُكُل ِمنَسأ

ۡ
ۡرِض تَأ

َ
َدآبهُة ٱلۡأ

هۡو َكانُواْ َيۡعلَُموَن ٱلَۡغۡي  ن ل
َ
َب َما لَبُِثواْ فِي  ٱلِۡجنُّ أ

 ١٤ ٱلَۡعَذاِب ٱلُۡمِهينِ 
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15. Talaga ngang nagkaroon ang [lipi ng] Sheba sa tirahan nila 

ng isang tanda: dalawang hardin sa gawing kanan at kaliwa. 

[Sinabi]: "Kumain kayo mula sa panustos ng Panginoon ninyo 

at magpasalamat kayo sa Kanya. [Mayroon kayong] isang 

bayang kaaya-aya at isang Panginoong Mapagpatawad. 

ۖۡ َجنهَتاِن َعن يَِميٖن   لََقۡد َكاَن لَِسَبإٖ فِي َمۡسَكنِِهۡم َءايَة 
ۚۥْ بَلَۡدة    ِۡزِق َرب ُِكۡم َوٱۡشُكُرواْ لَُه وَِشَماٖلِۖ ُكلُواْ ِمن ر 

 ١٥ َطي َِبة  َوَربٌّ َغُفور  

16. Ngunit umayaw sila kaya nagsugo Kami laban sa kanila ng 

baha ng saplad at nagpalit Kami sa dalawang hardin nila ng 

dalawang hardin na mga may bungang mapait, mga 

tamarisko, at mangilan-ngilang mansanitas na kaunti. 

ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم َسۡيَل 
َ
ۡعرَُضواْ فَأ

َ
لَۡنَُٰهم   فَأ ٱلَۡعرِِم َوبَده

ِن   ثٖۡل َوَشۡيٖء م 
َ
ُكٍل َخمٖۡط َوأ

ُ
ِبجَنهتَۡيِهۡم َجنهتَيِۡن َذَواتَۡي أ

 ١٦ ِسۡدرٖ قَلِيلٖ 

17. Iyon ay iginanti Namin sa kanila dahil tumanggi silang 

sumampalataya. Hindi Kami gumaganti kundi sa mga 

palatangging magpasalamat. 

ها   ْۖۡ وََهۡل نَُجَٰزِٓي إِل َٰلَِك َجَزۡيَنَُٰهم بَِما َكَفُروا َذ
 ١٧ ٱلَۡكُفورَ 

18. Naglagay Kami sa pagitan nila at ng mga pamamayanan 

na nagpala Kami sa mga iyon ng mga pamayanang 

nakalantad. Itinakda Namin doon ang paglalakbay [sa 

magkakalapit na mga baytang ng, na nagsasabi]: "Humayo 

kayo roon sa mga gabi at mga araw nang mga matiwasay." 

وََجَعلَۡنا بَيَۡنُهۡم َوبَيَۡن ٱلُۡقَرى ٱلهتِي َبََٰرۡكَنا فِيَها قُٗرى  
يهاًما 

َ
يَۡرۖۡ ِسيُرواْ فِيَها لََيالَِي َوأ ۡرنَا فِيَها ٱلسه َظَِٰهَرٗة َوقَده

 ١٨ َءاِمنِينَ 

19. Ngunit nagsabi sila: "Panginoon namin, magpalayo Ka sa 

pagitan ng mga paglalakbay namin." Lumabag sila sa 

katarungan sa mga sarili nila kaya gumawa Kami sa kanila 

bilang mga pinag-uusapan at gumutay-gutay Kami sa kanila 

nang buong paggutay-gutay. Tunay na sa gayon ay talagang 

may mga tanda para sa bawat palatiis na mapagpasalamat. 

نُفَسُهۡم  
َ
ۡسَفارِنَا َوَظلَُمٓواْ أ

َ
َفَقالُواْ َربهَنا َبَٰعِۡد َبيَۡن أ

ٍقِۚ إِنه فِي   قَۡنَُٰهۡم ُكله ُمَمزه َحادِيَث َوَمزه
َ
فََجَعلَۡنَُٰهۡم أ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت   ِ َصبهارٖ َشُكورٖ َذ
 ١٩ ل ِكُل 

20. Talaga ngang nagpatotoo sa kanila si Satanas ng palagay 

niya, kaya sumunod sila sa kanya maliban sa isang pangkat 

kabilang sa mga mananampalataya. 

ها   َق َعلَۡيِهۡم إِبۡلِيُس َظنهُهۥ فَٱتهَبُعوهُ إِل َولََقۡد َصده
َِن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ فَرِيقٗ   ٢٠ ا م 

21. Hindi siya nagkaroon sa kanila ng anumang 

kapamahalaan maliban upang magtangi Kami sa sinumang 

sumasampalataya sa Kabilang-buhay mula sa sinumang 

hinggil doon ay nasa isang pagdududa. Ang Panginoon mo sa 

bawat bagay ay Mapag-ingat. 

ها لَِنۡعلََم َمن   ِن ُسلَۡطٍَٰن إِل َوَما َكاَن لَُهۥ َعلَۡيِهم م 
ُۗ َوَربَُّك عَلَىَٰ   ٖ ۡن ُهَو ِمۡنَها فِي َشك  يُۡؤِمُن بِٱٓأۡلِخَرةِ ِممه

ِ َشۡيٍء َحفِيظ  
 ٢١ ُكل 

22. Sabihin mo: "Dumalangin kayo sa mga inangkin ninyo 

bukod pa kay Allāh, samantalang hindi sila nagmamay-ari ng 

kasimbigat ng isang katiting sa mga langit ni sa lupa, walang 

ukol sa kanila sa mga ito na anumang pakikitambal [sa Kanya] 

at walang ukol sa Kanya mula sa kanila na anumang 

mapagtaguyod, 

ِن ُدو هِذيَن زََعۡمُتم م  ِ لَا َيۡملُِكوَن  قُِل ٱۡدُعواْ ٱل ِن ٱَّلله
ۡرِض َوَما لَُهۡم  

َ
َِٰت َولَا فِي ٱلۡأ َمََٰو ةٖ فِي ٱلسه ِمۡثَقاَل َذره

ِن َظِهيٖر   ٢٢ فِيِهَما ِمن ِشۡرٖك َوَما لَُهۥ ِمۡنُهم م 
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23. at hindi nagpapakinabang ang pamamagitan sa harap Niya 

maliban sa para sa sinumang nagpahintulot Siya para rito." 

Hanggang sa nang naalisan ng hilakbot sa mga puso nila ay 

nagsabi sila: "Ano ang sinabi ng Panginoon ninyo?" Nagsabi 

sila: "Ang katotohanan." Siya ay ang Mataas, ang Malaki. 

ۚۥْ حَ  ذَِن لَُه
َ
ها لَِمۡن أ ۥٓ إِل َفََٰعُة ِعنَدهُ تهيَٰٓ إَِذا  َولَا تَنَفُع ٱلشه

  ۡۖ َِع َعن قُلُوبِِهۡم قَالُواْ َماَذا قَاَل َربُُّكۡمۖۡ قَالُواْ ٱلۡحَقه فُز 
 ٢٣ وَُهَو ٱلَۡعلِىُّ ٱلَۡكبِيرُ 

24. Sabihin mo: "Sino ang tumutustos sa inyo mula sa mga 

langit at lupa?" Sabihin mo: "Si Allāh. Tunay na kami o kayo ay 

talagang nasa isang patnubay o nasa isang pagkaligaw na 

malinaw." 

  ۡۖ ُ ۡرِضِۖ قُِل ٱَّلله
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َِن ٱلسه ۞قُۡل َمن يَۡرُزُقُكم م 

بِينٖ  ۡو فِي َضَلَٰٖل مُّ
َ
ۡو إِيهاُكۡم لََعلَىَٰ ُهًدى أ

َ
 ٢٤ َوِإنهآ أ

25. Sabihin mo: "Hindi kayo tatanungin tungkol sa 

pagpapakasalarin namin at hindi kami tatanungin tungkol sa 

ginagawa ninyo." 

ا  ۡجَرۡمَنا َولَا نُۡسـ َُل َعمه
َ
آ أ ها تُۡسـ َلُوَن َعمه قُل ل

 ٢٥ َتۡعَملُونَ 

26. Sabihin mo: "Magtitipon sa atin ang Panginoon natin, 

pagkatapos maghahatol Siya sa pagitan natin ayon sa 

katotohanan. Siya ay ang Mapaghatol, ang Maalam." 

ِ وَُهَو   قُۡل َيجَۡمُع بَيَۡنَنا َربَُّنا ُثمه َيۡفَتُح بَيَۡنَنا بِٱلۡحَق 
 ٢٦ ٱلَۡفتهاُح ٱلَۡعلِيمُ 

27. Sabihin mo: "Magpakita kayo sa akin ng ikinapit ninyo sa 

Kanya bilang mga katambal. Aba’y hindi! Bagkus Siya ay si 

Allāh, ang Makapangyarihan, ang Marunong." 

  ُ هاْۚ بَۡل ُهَو ٱَّلله ۖۡ َكل لۡحَۡقُتم بِهِۦ ُشَرَكآَء
َ
هِذيَن أ ُرونَِي ٱل

َ
قُۡل أ

 ٢٧ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

28. Hindi Kami nagsugo sa iyo maliban sa kalahatan para sa 

mga tao bilang mapagbalita ng nakagagalak at bilang 

mapagbabala, subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi 

nakaaalam. 

ها َكآفهٗة ل ِلنهاِس بَِشيٗرا َونَِذيٗرا   ۡرَسلَۡنََٰك إِل
َ
َوَمآ أ

اِس لَا َيۡعلَُمونَ  ۡكثََر ٱلنه
َ
 ٢٨ َوَلَِٰكنه أ

29. Nasasabi sila: "Kailan ang pangakong ito kung kayo ay 

naging mga tapat?" 
 ٢٩ َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

30. Sabihin mo: "Ukol sa inyo ang tipanan ng isang Araw na 

hindi kayo makapag-aantala roon ng isang sandali at hindi 

kayo makapagpapauna." 

ها تَۡسَتـ ِۡخُروَن َعۡنُه َساَعٗة   ِيَعاُد يَۡوٖم ل قُل لهُكم م 
 ٣٠ َولَا تَۡسَتۡقِدُمونَ 

31. Nagsabi ang mga tumangging sumampalataya: "Hindi 

kami sasampalataya sa Qur’ān na ito ni sa nauna rito." Kung 

sakaling makikita mo kapag ang mga tagalabag sa katarungan 

ay mga pinatitindig sa harap ng Panginoon nila habang 

nagpapalitan ang isa’t isa sa kanila ng sinasabi. Magsasabi 

ang mga siniil sa mga nagmalaki: "Kung hindi dahil sa inyo ay 

talaga sanang kami ay naging mga mananampalataya." 

هِذيَن َكَفُرواْ لَن نُّۡؤِمَن بَِهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن َولَا  َوَقا  َل ٱل
َٰلُِموَن َمۡوقُوفُوَن   هِذي َبيَۡن يََديۡهِِۗ َولَۡو تََرىَٰٓ إِذِ ٱلظه بِٱل
ِعنَد َرب ِِهۡم يَرِۡجُع َبۡعُضُهۡم إِلَيَٰ َبۡعٍض ٱلَۡقۡوَل َيُقوُل  

 ْ هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُروا هِذيَن ٱۡسُتۡضعُِفواْ لِل نُتۡم لَُكنها  ٱل
َ
 لَۡولَٓا أ

 ٣١ ُمۡؤِمنِينَ 
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32. Magsasabi ang mga nagmalaki sa mga siniil: "Kami ba ay 

bumalakid sa inyo sa patnubay matapos noong dumating ito 

sa inyo? Bagkus kayo noon ay mga salarin." 

هِذيَن ٱۡسُتۡضعِفُ  هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرواْ لِل َنحُۡن  قَاَل ٱل
َ
ٓواْ أ

َصَدۡدَنَُٰكۡم َعِن ٱلُۡهَدىَٰ َبۡعَد إِۡذ َجآَءُكمِۖ بَۡل  
جۡرِِمينَ   ٣٢ ُكنُتم مُّ

33. Magsasabi ang mga siniil sa mga nagmalaki: "Bagkus, 

[humadlang sa amin] ang pakana sa gabi at maghapon noong 

nag-uutos kayo sa amin na tumanggi kaming sumampalataya 

kay Allāh at [na] gumawa kami para sa Kanya ng mga 

kaagaw." Maglilihim sila ng pagsisisi kapag nakita nila ang 

pagdurusa. Maglalagay Kami ng mga kulyar sa mga leeg ng 

tumangging sumampalataya. Gagantihan kaya sila ng maliban 

pa sa dati nilang ginagawa? 

هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرواْ بَۡل َمۡكُر   هِذيَن ٱۡسُتۡضعُِفواْ لِل َوَقاَل ٱل
ِ َوَنجَۡعَل   ن نهۡكُفَر بِٱَّلله

َ
ُمُروَنَنآ أ

ۡ
َهارِ إِۡذ تَأ هۡيِل َوٱلنه ٱل

ُواْ ٱلَۡعَذاَبْۚ وََجَعلَۡنا  
َ
ا َرأ َداَمَة لَمه واْ ٱلنه َسرُّ

َ
نَداٗداْۚ َوأ

َ
ۥٓ أ لَُه

ۡغَلََٰل فِٓي 
َ
ها  ٱلۡأ ْۖۡ َهۡل ُيجَۡزۡوَن إِل هِذيَن َكَفُروا ۡعَناِق ٱل

َ
أ

 ٣٣ َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

34. Hindi Kami nagsugo sa isang pamayanan ng anumang 

mapagbabala malibang nagsabi ang mga pinariwasa rito: 

"Tunay na kami sa ipinasugo sa inyo ay mga tagatangging 

sumampalataya." 

ها قَاَل ُمتَۡرفُوَهآ إِنها   ِن نهِذيٍر إِل ۡرَسلَۡنا فِي قَۡريَةٖ م 
َ
َوَمآ أ

ۡرِسلُۡتم بِهِۦ َكَٰفُِرونَ 
ُ
 ٣٤ بَِمآ أ

35. Nagsabi sila: "Kami ay higit na marami sa mga yaman at 

mga anak at kami ay hindi mga pagdurusahin." 
ۡوَلَٰٗدا َوَما َنحُۡن  َوَقالُواْ َنحُۡن 

َ
َٰلٗا َوأ ۡمَو

َ
ۡكثَُر أ

َ
أ

بِينَ   ٣٥ بُِمَعذه

36. Sabihin mo: "Tunay na ang Panginoon ko ay 

nagpapaluwag ng panustos para sa sinumang niloloob Niya at 

naghihigpit subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi 

nakaaalam." 

ِۡزَق لَِمن يََشآُء َويَۡقِدُر  قُۡل  إِنه َرب ِي يَبُۡسُط ٱلر 
اِس لَا َيۡعلَُمونَ  ۡكثََر ٱلنه

َ
 ٣٦ َوَلَِٰكنه أ

37. Hindi ang mga yaman ninyo at hindi ang mga anak ninyo 

ang nagpapalapit sa inyo sa ganang Amin sa kadikitan bagkus 

ang [pagiging mga] sumampalataya at gumawa ng maayos 

sapagkat ang mga iyon ay ukol sa kanila ang ganti ng pag-

iibayo [ng gantimpala] dahil sa ginawa nila at sila sa mga silid 

ay mga natitiwasay. 

ِبُُكۡم   ۡوَلَُٰدُكم بِٱلهتِي ُتَقر 
َ
َٰلُُكۡم َولَٓا أ ۡمَو

َ
َوَمآ أ

ها مَ  ْوَلَٰٓئَِك  ِعنَدنَا ُزلَۡفىَٰٓ إِل
ُ
ۡن َءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَأ

َِٰت   ۡعِف بَِما َعِملُواْ وَُهۡم فِي ٱلُۡغُرَف لَُهۡم َجَزآُء ٱلض ِ
 ٣٧ َءاِمُنونَ 

38. Ang mga nagpupunyagi laban sa mga tanda Namin 

habang mga nagtatangkang bumigo, ang mga iyon sa 

pagdurusa ay mga padadaluhin. 

ْوَلَٰٓئَِك فِي  وَ 
ُ
هِذيَن يَۡسَعۡوَن فِٓي َءاَيَٰتَِنا ُمَعَِٰجزِيَن أ ٱل

 ٣٨ ٱلَۡعَذاِب ُمحَۡضُرونَ 
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39. Sabihin mo: "Tunay na ang Panginoon ko ay 

nagpapaluwag ng panustos para sa sinumang niloloob Niya 

kabilang sa mga lingkod Niya at naghihigpit dito. Ang 

anumang ginugol ninyo na anuman, Siya ay magtutumbas nito 

at Siya ay ang pinakamainam sa mga tagapagtustos." 

ِۡزَق لَِمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِۦ   قُۡل إِنه َرب ِي يَبُۡسُط ٱلر 
ۖۥۡ وَُهَو   ِن َشۡيٖء َفُهَو ُيخۡلُِفُه نَفۡقُتم م 

َ
ۚۥْ َوَمآ أ َويَۡقِدُر لَُه

َٰزِقِينَ َخيُۡر ٱ   ٣٩ لره

40. [Banggitin mo] ang araw na kakalap Siya sa kanila sa 

kalahatan, pagkatapos magsasabi Siya sa mga anghel: "Ang 

mga ito ba ay sa inyo dati sila sumasamba?" 

ُؤلَآِء   َهَٰٓ
َ
َويَۡوَم َيحُۡشُرُهۡم َجمِيٗعا ُثمه َيُقوُل لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ أ

 ٤٠ اُكۡم َكانُواْ َيۡعُبُدونَ إِيه 

41. Magsasabi sila: "Kaluwalhatian sa iyo! Ikaw ay ang 

Katangkilik namin sa halip nila. Bagkus dati silang sumasamba 

sa mga jinn; ang higit na marami sa kanila sa mga ito ay mga 

mananampalataya." 

نَت َولِيَُّنا ِمن ُدونِِهمِۖ بَۡل َكانُواْ  قَالُواْ 
َ
ُسۡبَحََٰنَك أ

ۡؤِمُنونَ  ۡكثَرُُهم بِِهم مُّ
َ
ۖۡ أ  ٤١ َيۡعُبُدوَن ٱلِۡجنه

42. Kaya sa araw na ito, hindi makapagdudulot ang iba sa 

kanila para sa iba pa ng isang pakinabang ni isang pinsala, at 

magsasabi Kami sa mga lumabag sa katarungan: "Lumasap 

kayo ng pagdurusa sa Apoy na kayo noon dito ay 

nagpapasinungaling." 

ا  ۡفٗعا َولَا َضر ٗ فَٱلَۡيۡوَم لَا َيۡملُِك َبۡعُضُكۡم لَِبۡعٖض نه
ارِ ٱلهتِي ُكنُتم   هِذيَن َظلَُمواْ ُذوقُواْ َعَذاَب ٱلنه َوَنُقوُل لِل

بُونَ  ِ  ٤٢ بَِها تَُكذ 

43. Kapag binibigkas sa kanila ang mga tanda Namin bilang 

mga malinaw na patunay ay nagsasabi sila: "Walang iba ito 

kundi isang lalaking nagnanais na sumagabal sa inyo sa 

sinasamba noon ng mga ninuno ninyo." Nagsabi pa sila: 

"Walang iba ito kundi isang panlilinlang na ginawa-gawa." 

Nagsabi ang mga tumangging sumampalataya sa katotohanan 

noong dumating ito sa kanila: "Walang iba ito kundi isang 

panggagaway na malinaw." 

ها   َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت قَالُواْ َما َهََٰذآ إِل
ا َكاَن َيۡعُبُد َءابَآؤُُكۡم  رَُجل   ُكۡم َعمه ن يَُصده

َ
 يُرِيُد أ

هِذيَن   ۡفتَٗرىِۚ َوَقاَل ٱل هٓا إِفۡك  مُّ َوَقالُواْ َما َهََٰذآ إِل
ها ِسۡحر    ا َجآَءُهۡم إِۡن َهََٰذآ إِل ِ لَمه َكَفُرواْ لِلَۡحق 

بِين    ٤٣ مُّ

44. Hindi Kami nagbigay sa kanila ng anumang mga kasulatan 

na pinag-aaralan nila. Hindi Kami nagsugo sa kanila bago mo 

ng anumang mapagbabala. 

ۡرَسلَۡنآ  
َ
ِن ُكُتٖب يَۡدرُُسوَنَهاۖۡ َوَمآ أ َوَمآ َءاَتۡيَنَُٰهم م 

 ٤٤ إِلَۡيِهۡم َقۡبلََك ِمن نهِذيرٖ 

45. Nagpasinungaling ang mga nauna pa sa kanila at hindi sila 

umabot sa ikapu ng ibinigay Namin sa mga iyon, ngunit 

nagpasinungaling sila sa mga sugo Ko kaya magiging 

papaano na ang pagtutol Ko? 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َوَما بَلَُغواْ ِمۡعَشاَر َمآ  َب ٱل َوَكذه
بُواْ رُُسلِىِۖ فََكۡيَف َكانَ   ٤٥  نَِكيرِ َءاَتۡيَنَُٰهۡم فََكذه

46. Sabihin mo: "Nangangaral lamang ako sa inyo ng isa: na 

tumayo kayo para kay Allāh nang dalawahan at nang bukud-

bukod, pagkatapos mag-isip-isip kayo." Walang taglay ang 

kasamahan ninyo na anumang kabaliwan. Walang iba siya 

kundi isang mapagbabala para sa inyo sa harap ng isang 

pagdurusang matindi. 

ِ َمۡثَنيَٰ   ن َتُقوُمواْ َّلِله
َ
َِٰحَدةٍِۖ أ ِعُظُكم بَِو

َ
۞قُۡل إِنهَمآ أ

ِن ِجنهٍةِۚ إِۡن   ْْۚ َما بَِصاِحبُِكم م  ُروا ََٰدىَٰ ُثمه َتَتَفكه َوفَُر
ها نَِذير  لهُكم َبيَۡن يََدۡي َعَذاٖب َشِديدٖ   ٤٦ ُهَو إِل



 

Saba 

 

456 

 

 سبإ

47. Sabihin mo: "Hindi ako humingi sa inyo ng anumang 

pabuya sapagkat ito ay para sa inyo; walang iba ang pabuya 

sa akin kundi nasa kay Allāh. Siya sa bawat bagay ay Saksi." 

ها   ۡجرَِي إِل
َ
ۡجرٖ َفُهَو لَُكۡمۖۡ إِۡن أ

َ
ِۡن أ لُۡتُكم م 

َ
قُۡل َما َسأ

ِ َشۡيٖء َشهِيد  
ِۖۡ وَُهَو عَلَىَٰ ُكل   ٤٧ عَلَى ٱَّلله

48. Sabihin mo: "Tunay na ang Panginoon ko ay humahagis 

ng katotohanan, ang Palaalam sa mga lingid." 
َُٰم ٱلُۡغُيوبِ  ِ َعله  ٤٨ قُۡل إِنه َرب ِي َيۡقِذُف بِٱلۡحَق 

49. Sabihin mo: "Dumating ang katotohanan, at hindi 

nagpapasimula ang kabulaanan at hindi ito nagpapanumbalik." 
 ٤٩ قُۡل َجآَء ٱلۡحَقُّ َوَما ُيۡبِدُئ ٱلَۡبَِٰطُل َوَما يُعِيدُ 

50. Sabihin mo: "Kung naligaw ako ay maliligaw lamang ako 

laban sa sarili ko. Kung napatnubayan ako ay dahil sa 

ikinakasi sa akin ng Panginoon ko. Tunay na Siya ay 

Madinigin, Malapit." 

ِضلُّ عَلَىَٰ َنۡفِسيِۖ َوِإِن  
َ
قُۡل إِن َضلَلُۡت فَإِنهَمآ أ

ِۚ إِنهُهۥ َسِميع  قَرِيب    ٥٠ ٱۡهَتَديُۡت فَبَِما يُوِحٓى إِلَيه َرب ِٓي

51. Kung sakaling makikita mo kapag nanghilakbot sila ngunit 

walang lusot at dadaklutin sila mula sa isang pook na malapit. 
كَاٖن   ِخُذواْ ِمن مه

ُ
َولَۡو تََرىَٰٓ إِۡذ فَزُِعواْ فَلَا فَوَۡت َوأ

 ٥١ قَرِيبٖ 

52. Magsasabi sila: "Sumampalataya kami rito," at paanong 

ukol sa kanila ang pag-abot [sa pananampalataya] mula sa 

isang pook na malayo? 

كَانِۭ   َناُوُش ِمن مه هيَٰ لَُهُم ٱلته ن
َ
َوَقالُٓواْ َءاَمنها بِهِۦ َوأ

 ٥٢ بَعِيدٖ 

53. Tumanggi nga silang sumampalataya rito bago pa niyan at 

naghahakahaka sila hinggil sa lingid mula sa isang pook na 

malayo. 

ۖۡ َويَۡقِذفُوَن بِٱلَۡغۡيِب ِمن   َوَقۡد َكَفُرواْ بِهِۦ ِمن َقۡبُل
كَانِۭ بَعِيدٖ   ٥٣ مه

54. Haharangan sa pagitan nila at ng ninanasa nila, gaya ng 

ginawa sa mga kakampi nila bago pa niyan. Tunay na sila ay 

dating nasa isang pagdududa, na nag-aalinlangan. 

ۡشَياِعِهم  وَ 
َ
ِحيَل بَيَۡنُهۡم َوبَيَۡن َما يَۡشَتُهوَن َكَما فُعَِل بِأ

رِيبِۭ  ْۚ إِنهُهۡم َكانُواْ فِي َشك ٖ مُّ ِن َقۡبُل  ٥٤ م 



 

Fatir 

 

457 

 

 فاطر 

Fatir فاطر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ang papuri ay ukol kay Allāh, na Tagapaglalang ng mga 

langit at lupa, na Tagagawa sa mga anghel bilang mga sugo 

na may mga pakpak na dalawahan, tatluhan, at apatan. 

Nagdaragdag Siya sa paglikha ng anumang niloloob Niya. 

Tunay na si Allāh sa bawat bagay ay May-kakayahan. 

ۡرِض َجاِعِل  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ فَاِطرِ ٱلسه ٱلۡحَۡمُد َّلِله

ۡثَنيَٰ َوثَُلََٰث َوُرَبََٰعْۚ   ۡجنَِحةٖ مه
َ
ْولِٓي أ

ُ
ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ رُُسلًا أ

َ عَلَىَٰ  ْۚ إِنه ٱَّلله ِ َشۡيٖء  يَزِيُد فِي ٱلۡخَلِۡق َما يََشآُء
ُكل 

 ١ قَِدير  

2. Ang anumang binubuksan ni Allāh para sa mga tao na 

awa ay walang tagapigil para rito at ang anumang pinipigil 

Niya ay walang tagapagpakawala para rito nang matapos 

niyon. Siya ay ang Makapangyarihan, ang Marunong. 

ا  ۡحمَةٖ فَلَا ُمۡمِسَك لََهاۖۡ َوَما  مه ُ لِلنهاِس ِمن ره َيۡفَتِح ٱَّلله
ِۚۦْ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز   ُيۡمِسۡك فَلَا ُمۡرِسَل لَُهۥ ِمنُۢ َبۡعِده

 ٢ ٱلۡحَِكيمُ 

3. O mga tao, alalahanin ninyo ang biyaya ni Allāh sa inyo. 

May tagalikha kayang iba pa kay Allāh, na nagtutustos sa 

inyo mula sa langit at lupa? Walang Diyos kundi Siya, kaya 

paanong nalilinlang kayo? 

ِ َعلَۡيُكۡمْۚ َهۡل   اُس ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡرِضِۚ  
َ
َمآِء َوٱلۡأ َِن ٱلسه ِ يَۡرُزُقُكم م  ِمۡن َخَٰلٍِق َغيُۡر ٱَّلله

ها ُهَوۖۡ  ََٰه إِل هيَٰ تُۡؤفَُكونَ  لَٓا إَِل ن
َ
 ٣ فَأ

4. Kung nagpapasinungaling sila sa iyo ay may 

pinasinungalingan nga na mga sugo bago mo pa. Tungo kay 

Allāh pinababalik ang mga usapin. 

ِن َقۡبلَِكْۚ َوِإلَي   بَۡت رُُسل  م  ِ بُوَك َفَقۡد ُكذ  ِ َوِإن يَُكذ 
ُمورُ 

ُ
ِ تُرَۡجُع ٱلۡأ  ٤ ٱَّلله

5. O mga tao, tunay na ang pangako ni Allāh ay totoo kaya 

huwag ngang luminlang sa iyo ang buhay na pangmundo at 

huwag ngang luminlang sa iyo hinggil kay Allāh ang 

mapanlinlang. 

نهُكُم   ۖۡ فَلَا َتُغره ِ َحق   اُس إِنه وَۡعَد ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ
ِ ٱلَۡغُرورُ ٱلۡحَ  نهُكم بِٱَّلله ۡنَيا َولَا َيُغره ُة ٱلدُّ  ٥ َيوَٰ

6. Tunay na ang demonyo para sa inyo ay isang kaaway, 

kaya gawin ninyo siyang isang kaaway. Nag-aanyaya 

lamang siya sa lapian niya upang sila ay maging kabilang sa 

mga kasamahan sa Liyab. 

اْۚ إِنهَما يَۡدُعواْ   إِنه  خُِذوُه َعُدوًّ ۡيَطََٰن لَُكۡم َعُدو   فَٱته ٱلشه
عِيرِ  ۡصَحَِٰب ٱلسه

َ
 ٦ ِحۡزبَُهۥ لَِيُكونُواْ ِمۡن أ

7. Ang mga tumangging sumampalataya, ukol sa kanila ay 

isang pagdurusang matindi. Ang mga sumampalataya at 

gumawa ng mga maayos, ukol sa kanila ay isang 

kapatawaran at isang pabuyang malaki. 

هِذيَن َءاَمُنواْ   ۖۡ َوٱل هِذيَن َكَفُرواْ لَُهۡم َعَذاب  َشِديد  ٱل
ۡجر  َكبِيرٌ 

َ
ۡغفَِرة  َوأ َٰلَِحَِٰت لَُهم مه  ٧ وََعِملُواْ ٱلصه
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8. Kaya [napatnubayan] ba ang sinumang ipinang-akit sa 

kanya ang kasagwaan ng gawain niya kaya nakita niya ito 

bilang maganda, sapagkat tunay na si Allāh ay nagliligaw sa 

sinumang niloloob Niya at nagpapatnubay sa sinumang 

niloloob Niya? Kaya huwag masawi ang sarili mo dahil sa 

kanila sa mga panghihinayang. Tunay na si Allāh ay Maalam 

sa anumang niyayari nila. 

  َ َفَمن ُزي َِن لَُهۥ ُسوُٓء َعَملِهِۦ فََرَءاهُ َحَسٗناۖۡ فَإِنه ٱَّلله
َ
أ

ۖۡ فَلَا تَۡذَهۡب   يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَۡهِدي َمن يََشآُء
ُۢ بَِما   َ َعلِيُم َنۡفُسَك َعلَۡيِهۡم َحَسَرٍَٰتِۚ إِنه ٱَّلله

 ٨ يَۡصَنُعونَ 

9. Si Allāh ay ang nagsugo ng mga hangin saka nagpagalaw 

ang mga ito ng mga ulap. Umakay Kami sa mga ito tungo sa 

isang bayang patay saka nagbigay-buhay Kami sa 

pamamagitan ng mga ito sa lupa matapos ng kamatayan 

nito. Gayon ang muling pagbubuhay muli. 

 ُ ََٰح َفُتثِيُر َسَحاٗبا فَُسۡقَنَُٰه إِلَيَٰ  َوٱَّلله َِي ۡرَسَل ٱلر 
َ
هِذٓي أ  ٱل

ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهاْۚ َكَذَٰلَِك  
َ
ۡحَييَۡنا بِهِ ٱلۡأ

َ
ي ِٖت فَأ بَلَٖد مه

 ٩ ٱلنُُّشورُ 

10. Ang sinumang nagnanais ng karangalan ay sa kay Allāh 

ang karangalan sa kalahatan. Tungo sa Kanya umaakyat 

ang pananalitang kaaya-aya, at ang gawang maayos ay nag-

aangat nito. Ang mga nagpapakana ng mga masagwang 

gawa, ukol sa kanila ay isang pagdurusang matindi. Ang 

pakana ng mga iyon ay mapaririwara. 

ةُ َجمِيًعاْۚ إِلَۡيهِ يَۡصَعُد  َمن َكاَن يُرِيُد ٱلۡعِزهَة ِهَّلِلَف ٱلۡعِزه 
هِذيَن   ۚۥْ َوٱل َٰلُِح يَۡرَفُعُه ي ُِب َوٱلَۡعَمُل ٱلصه ٱلۡكَلُِم ٱلطه
ۖۡ َوَمۡكُر   ي ِـ َاِت لَُهۡم َعَذاب  َشِديد  َيۡمُكُروَن ٱلسه

ْوَلَٰٓئَِك ُهَو َيُبورُ 
ُ
 ١٠ أ

11. Si Allāh ay lumikha sa inyo mula sa alabok, pagkatapos 

mula sa patak ng punlay, pagkatapos gumawa sa inyo ng 

mga asawa. Walang nagbubuntis na isang babae at walang 

nagsisilang malibang nasa kaalaman Niya. Walang 

pinatatanda na isang pinatatanda at walang ibinabawas mula 

sa edad nito malibang nasa isang talaan. Tunay na iyon kay 

Allāh ay madali. 

ِن تَُراٖب ُثمه ِمن نُّۡطَفةٖ ُثمه   ُ َخلََقُكم م  َوٱَّلله
ها   نَثيَٰ َولَا تََضُع إِل

ُ
ۡزَوَٰٗجاْۚ َوَما َتحِۡمُل ِمۡن أ

َ
َجَعلَُكۡم أ

ۦٓ   ِ رٖ َولَا يُنَقُص ِمۡن ُعُمرِه َعمه ُر ِمن مُّ بِعِلِۡمهۚۦِْ َوَما ُيَعمه
ها فِي كَِتٍَٰبِۚ إِ  ِ يَِسير  إِل َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ١١ نه َذ

12. Hindi nagkakapantay ang dalawang katubigan. Itong [isa] 

ay tabang na pagkatabang-tabang na kasiya-siya ang pag-

inom nito at itong [isa] naman ay maalat na mapait. Mula sa 

bawat isa ay kumakain kayo ng isang lamang malambot at 

humango kayo ng hiyas na isinusuot ninyo. Nakikita mo ang 

mga daong rito habang mga umaararo upang maghangad 

kayo ng kagandahang-loob Niya at nang sa gayon kayo ay 

magpapasalamat. 

َوَما يَۡسَتوِي ٱلَۡبۡحَراِن َهََٰذا َعۡذب  فَُرات  َسآئِغ   
ُكلُوَن لَحۡٗما  َشرَ 

ۡ
ٖ تَأ

ۖۡ َوِمن ُكل  َجاج 
ُ
ابُُهۥ َوَهََٰذا ِملٌۡح أ

ا َوتَۡسَتۡخرُِجوَن ِحلَۡيٗة تَلۡبَُسوَنَهاۖۡ َوتََرى ٱلُۡفلَۡك   َطرِي ٗ
فِيهِ َمَواِخَر لَِتبَۡتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولََعلهُكۡم  

 ١٢ تَۡشُكُرونَ 

13. Nagpapalagos Siya ng gabi sa maghapon at 

nagpapalagos Siya ng maghapon sa gabi. Pinagsilbi Niya 

ang araw at ang buwan, habang bawat isa ay umiinog para 

sa isang taning na tinukoy. Iyon ay si Allāh, ang Panginoon 

ninyo; ukol sa Kanya ang paghahari. Ang mga 

dinadalanginan ninyo bukod pa sa Kanya ay hindi 

nagmamay-ari ng kahit isang lamad ng buto ng datiles. 

َر   هۡيِل وََسخه َهاَر فِي ٱل َهارِ َويُولُِج ٱلنه هۡيَل فِي ٱلنه يُولُِج ٱل
َٰلُِكُم   يِۚ َذ َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
ۖۡ ُكل   َيجۡرِي لِأ ۡمَس َوٱلَۡقَمَر ٱلشه

ُ َربُُّكۡم لَُه ٱلُۡملُۡكْۚ  هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ  ٱَّلله َوٱل
 ١٣ َما َيۡملُِكوَن ِمن قِۡطِميرٍ 
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14. Kung dadalangin kayo sa kanila ay hindi sila makaririnig 

sa panalangin ninyo, at kung sakaling nakarinig sila ay hindi 

sila tutugon sa inyo. Sa Araw ng Pagbangon ay magkakaila 

sila sa pagtatambal ninyo. Walang nagbabalita sa iyo ng 

tulad ng isang Mapagbatid. 

إِن تَۡدُعوُهۡم لَا يَۡسَمُعواْ ُدعَآَءُكۡم َولَۡو َسِمُعواْ َما  
ٱۡسَتَجابُواْ لَُكۡمۖۡ َويَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ يَۡكُفُروَن  

 ١٤ بِِشۡركُِكۡمْۚ َولَا يُنَب ِئَُك ِمۡثُل َخبِيرٖ 

15. O mga tao, kayo ay ang mga maralita kay Allāh at si 

Allāh ay ang Walang-pangangailangan, ang Kapuri-puri. 
ُ ُهَو   ِۖۡ َوٱَّلله نُتُم ٱلُۡفَقَرآُء إِلَي ٱَّلله

َ
اُس أ َها ٱلنه يُّ

َ
أ ۞َيَٰٓ

 ١٥ ٱلَۡغنِيُّ ٱلۡحَِميدُ 

16. Kung loloobin Niya ay mag-aalis Siya sa inyo at 

magdadala Siya ng isang nilikhang bago. 
ِت ِبخَلٖۡق َجِديدٖ 

ۡ
 يُۡذهِۡبُكۡم َويَأ

ۡ
 ١٦ إِن يََشأ

17. Hindi iyon para kay Allāh mabigat.  ٖبَِعزِيز ِ َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ١٧ َوَما َذ

18. Hindi papasanin ng isang tagapasan ang pasanin ng iba. 

Kung may mag-aanyayang isang nabibigatan sa pagdala 

nito ay hindi magdadala mula rito ng anuman, kahit pa man 

siya ay isang may pagkakamag-anak. Makapagbabala ka 

lamang sa mga natatakot sa Panginoon nila nang lingid at 

nagpanatili ng pagdarasal. Ang sinumang nagpakadalisay ay 

nagpakadalisay lamang para sa sarili niya. Sa kay Allāh ang 

kahahantungan. 

ِۚ َوِإن تَۡدُع ُمۡثَقلٌَة إِلَيَٰ   ۡخَرىَٰ
ُ
َولَا تَزُِر َوازَِرة  وِۡزَر أ

ُۗ إِنهَما   ِحمۡلَِها لَا ُيحَۡمۡل ِمۡنُه َشۡيء  َولَۡو َكاَن َذا قُۡربَيَٰٓ
هِذيَن َيخۡشَ  ْۚ  تُنِذُر ٱل َة لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه

َ
ۡوَن َربهُهم بِٱلَۡغۡيِب َوأ

  ِ هيَٰ لَِنۡفِسهۚۦِْ َوِإلَي ٱَّلله هيَٰ فَإِنهَما َيتََزك َوَمن تََزك
 ١٨ ٱلَۡمِصيرُ 

19. Hindi nagkakapantay ang bulag at ang nakakikita,  ُۡعَميَٰ َوٱلَۡبِصير
َ
 ١٩ َوَما يَۡسَتوِي ٱلۡأ

20. ni hindi ang mga kadiliman at ang liwanag,  ُلَُمَُٰت َولَا ٱلنُّور  ٢٠ َولَا ٱلظُّ

21. ni ang lilim at ang init.  ُلُّ َولَا ٱلۡحَُرور ِ  ٢١ َولَا ٱلظ 

22. Hindi nagkakapantay ang mga buhay at ang mga patay. 

Tunay na si Allāh ay nagpaparinig sa sinumang niloloob Niya 

samantalang ikaw ay hindi tagapagparinig sa sinumang mga 

nasa mga libingan. 

َ يُۡسِمُع   َُٰتْۚ إِنه ٱَّلله ۡمَو
َ
ۡحَيآُء َولَا ٱلۡأ

َ
َوَما يَۡسَتوِي ٱلۡأ

ن فِي ٱلُۡقُبورِ  نَت بُِمۡسِمٖع مه
َ
ۖۡ َوَمآ أ  ٢٢ َمن يََشآُء

23. Walang iba ka kundi isang mapagbabala.  ِنَت إ
َ
ها نَِذيرٌ إِۡن أ  ٢٣ ل

24. Tunay na Kami ay nagsugo sa iyo dala ang katotohanan 

bilang mapagbalita ng nakagagalak at mapagbabala. 

Walang anumang kalipunan malibang may nagdaan doon na 

isang mapagbabala. 

ِ بَِشيٗرا َونَِذيٗراْۚ َوِإ ۡرَسلَۡنََٰك بِٱلۡحَق 
َ
ها  إِنهآ أ ٍة إِل مه

ُ
ِۡن أ ن م 

 ٢٤ َخلَا فِيَها نَِذير  
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25. Kung nagpapasinungaling sila sa iyo ay 

nagpasinungaling nga ang mga bago pa nila. Naghatid sa 

kanila ang mga sugo nila ng mga malinaw na patunay, ng 

mga kautusan, at ng kasulatang nagbibigay-liwanag. 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم  َب ٱل بُوَك َفَقۡد َكذه ِ َوِإن يَُكذ 
بُرِ َوبِٱلِۡكَتَِٰب   َجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوبِٱلزُّ

 ٢٥ ٱلُۡمنِيرِ 

26. Pagkatapos dumaklot Ako sa mga tumangging 

sumampalataya kaya magiging papaano ang pagtutol Ko? 
ْۖۡ فََكيَۡف َكاَن نَِكيِر  هِذيَن َكَفُروا َخۡذُت ٱل

َ
 ٢٦ ُثمه أ

27. Hindi mo ba nakita na si Allāh ay nagpababa mula sa 

langit ng tubig kaya nagpalabas sa pamamagitan nito ng 

mga bungang magkakaiba ang mga kulay ng mga ito. Mula 

sa mga bundok ay may mga guhit na puti at pula, na 

magkakaiba ang mga pagkakulay ng mga ito, at may mga 

matingkad na itim. 

ۡخرَۡجَنا بِهِۦ 
َ
َمآِء َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ُۢ بِيض    َُٰنَهاْۚ َوِمَن ٱلِۡجَباِل ُجَدُد لَۡو
َ
خَۡتلًِفا أ َثَمَرَٰٖت مُّ

َُٰنَها وََغَرابِيُب ُسود  َوُحمۡر   لَۡو
َ
خَۡتلٌِف أ  ٢٧ مُّ

28. Kabilang sa mga tao, mga umuusad na hayop, at mga 

hayupan ay nagkakaiba-iba ang mga kulay ng mga ito gayon 

din. Natatakot lamang kay Allāh kabilang sa mga lingkod 

Niya ang mga nakaaalam. Tunay na si Allāh ay 

Makapangyarihan, Mapagpatawad. 

َٰنُُهۥ   لَۡو
َ
نَۡعَِٰم ُمخَۡتلٌِف أ

َ
ِ َوٱلۡأ َوآب  اِس َوٱلده َوِمَن ٱلنه

  َ ُْۗ إِنه ٱَّلله ُؤا َ ِمۡن ِعَبادِهِ ٱلُۡعلََمَٰٓ َكَذَٰلَِكُۗ إِنهَما َيخَۡشي ٱَّلله
 ٢٨ َعزِيٌز َغُفورٌ 

29. Tunay na ang mga bumibigkas ng Aklat ni Allāh, 

nagpanatili ng pagdarasal, at gumugol mula sa itinustos sa 

kanila nang palihim at hayagan ay nag-aasam ng isang 

pangangalakal na hindi mapaririwara, 

َة   لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه
َ
ِ َوأ هِذيَن َيۡتلُوَن كَِتََٰب ٱَّلله إِنه ٱل

ا َرَزقَۡنَُٰهۡم ِسر ٗ  نَفُقواْ ِممه
َ
ا وََعلَانَِيٗة يَرُۡجوَن تَِجََٰرٗة  َوأ

 ٢٩ لهن َتُبورَ 

30. upang maglulubus-lubos Siya sa kanila ng mga pabuya 

sa kanila at magdagdag Siya sa kanila mula sa kabutihang-

loob Niya. Tunay na Siya ay Mapagpatawad, 

Mapagpasalamat. 

َِيُهۡم  ۦْٓۚ إِنهُهۥ َغُفور   لُِيَوف  ِن فَۡضلِهِ ُجورَُهۡم َويَزِيَدُهم م 
ُ
أ

 ٣٠ َشُكور  

31. Ang ikinasi Namin sa iyo na Aklat ay ang totoo, bilang 

tagapagpatotoo para sa nauna rito. Tunay na si Allāh sa mga 

lingkod Niya ay talagang Mapagbatid, Nakakikita. 

وۡحَ 
َ
هِذٓي أ ٗقا  َوٱل ِ ۡيَنآ إِلَۡيَك ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب ُهَو ٱلۡحَقُّ ُمَصد 

ُۢ بَِصير   َ بِعَِبادِهِۦ لَخَبِيُر  ٣١ ل َِما َبيَۡن يََديۡهِِۗ إِنه ٱَّلله

32. Pagkatapos ipinamana Namin ang Aklat sa mga hinirang 

Namin mula sa mga lingkod Namin; ngunit mayroon sa 

kanila na tagalabag sa katarungan sa sarili niya, mayroon sa 

kanila na katamtaman, at mayroon sa kanila na nangunguna 

sa mga kabutihan ayon sa pahintulot ni Allāh. Iyon ay ang 

kabutihang-loob na malaki. 

هِذيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِ ۡوَرۡثَنا ٱلِۡكَتََٰب ٱل
َ
ۖۡ  ُثمه أ نَا

ۡقَتِصد  َوِمۡنُهۡم َسابُِقُۢ   فَِمۡنُهۡم َظالِم  ل َِنۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ
َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡضُل ٱلَۡكبِيرُ  ِْۚ َذ  ٣٢ بِٱلۡخَۡيَرَِٰت بِإِۡذِن ٱَّلله
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33. Ang mga hardin ng Eden ay papasukin nila. Gagayakan 

sila sa mga iyon ng mga pulseras na ginto at mga perlas. 

Ang kasuutan nila sa mga iyon ay sutla. 

َساوَِر  
َ
َُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَنَها ُيحَلهۡوَن فِيَها ِمۡن أ َجنه

 ٣٣ ِمن َذَهٖب َولُۡؤلُٗؤاۖۡ َولَِباُسُهۡم فِيَها َحرِير  

34. Magsasabi sila: "Ang papuri ay ukol kay Allāh na nag-alis 

sa amin ng lungkot. Tunay na ang Panginoon namin ay 

talagang Mapagpatawad, Mapagpasalamat." 

ۡذَهَب َعنها ٱلۡحََزَنۖۡ إِنه َربهَنا 
َ
هِذٓي أ ِ ٱل َوَقالُواْ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

 ٣٤ لََغُفور  َشُكورٌ 

35. [Siya] ang nagpatahan sa atin sa tahanan ng 

pananatilihan dahil sa kabutihang-loob Niya. Walang 

sasalingin sa atin doon na kapagalan at walang sasaling sa 

atin na pagkapata. 

َنا   َحلهَنا َداَر ٱلُۡمَقاَمةِ ِمن فَۡضلِهِۦ لَا َيَمسُّ
َ
هِذٓي أ ٱل

َنا فِيَها لُُغوب    ٣٥ فِيَها نََصب  َولَا َيَمسُّ

36. Ang mga tumangging sumampalataya, ukol sa kanila ang 

Apoy ng Impiyerno. Hindi humuhusga sa kanila para 

mamatay sila at hindi nagpapagaan sa kanila ng 

pagdurusang dulot nito. Gayon Kami gaganti sa bawat 

palatangging magpasalamat. 

 َ هِذيَن َكَفُرواْ لَُهۡم نَاُر َجَهنهَم ل ا ُيۡقَضيَٰ َعلَۡيِهۡم  َوٱل
ِۡن َعَذابَِهاْۚ َكَذَٰلَِك   ُف َعۡنُهم م  َفَيُموتُواْ َولَا ُيخَفه

زِي ُكله َكُفورٖ 
 ٣٦ َنجۡ

37. Sila ay magtititili roon: "Panginoon naming; magpalabas 

Ka sa amin, gagawa kami ng maayos na iba sa dati naming 

ginagawa." Hindi ba Kami nagpatanda sa inyo sa [edad na] 

nakapagsasaalaala rito ang sinumang nakapagsasaalaala at 

dumating sa inyo ang mapagbabala? Kaya lumasap kayo [ng 

parusa] sapagkat walang ukol sa mga tagalabag sa 

katarungan na anumang mapag-adya. 

ۡخرِۡجَنا َنۡعَمۡل َصَٰلًِحا  وَُهۡم يَۡصَطرُِخوَن فِيَها رَ 
َ
بهَنآ أ

ُر فِيهِ   ا َيَتَذكه ِۡرُكم مه َولَۡم ُنَعم 
َ
ْۚ أ هِذي ُكنها َنۡعَمُل َغيَۡر ٱل

َٰلِِميَن  ۖۡ فَُذوقُواْ َفَما لِلظه ِذيُر َر وََجآَءُكُم ٱلنه َمن تََذكه
 ٣٧ ِمن نهِصيرٍ 

38. Tunay na si Allāh ay Nakaaalam sa nakalingid ng mga 

langit at lupa. Tunay na Siya ay Maalam sa kaibuturan ng 

mga dibdib. 

  ُۢ ۡرِضِۚ إِنهُهۥ َعلِيُم
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َٰلُِم َغۡيِب ٱلسه َ َع إِنه ٱَّلله

ُدورِ   ٣٨ بَِذاِت ٱلصُّ

39. Siya ay ang gumawa sa inyo na mga kahalili sa lupa 

kaya ang sinumang tumangging sumampalataya ay laban sa 

kanya ang kawalang-pananampalataya niya. Hindi 

nagdaragdag sa mga tagatangging sumampalataya ang 

kawalang-pananampalataya nila sa ganang Panginoon nila 

kundi ng isang pagkamuhi. Hindi nagdaragdag sa mga 

tagatangging sumampalataya ang kawalang-

pananampalataya nila kundi ng isang pagkalugi. 

ۡرِضِۚ َفَمن َكَفَر  
َ
هِذي َجَعلَُكۡم َخَلَٰٓئَِف فِي ٱلۡأ ُهَو ٱل

َٰفِرِيَن ُكۡفرُُهۡم ِعنَد   ۖۥۡ َولَا يَزِيُد ٱلَۡك َفَعلَۡيهِ ُكۡفُرُه
ه  َٰفِرِيَن ُكۡفرُُهۡم إِل ها َمۡقٗتاۖۡ َولَا يَزِيُد ٱلَۡك ا  َرب ِِهۡم إِل

 ٣٩ َخَساٗرا
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40. Sabihin mo: "Nagsaalang-alang ba kayo sa mga 

pantambal ninyo na dinadalangin ninyo bukod pa kay Allāh? 

Magpakita kayo sa Akin kung ano ang nilikha nila mula sa 

lupa. O mayroon silang pakikitambal sa mga langit? O 

nagbigay Kami sa kanila ng isang aklat kaya sila ay nasa 

isang malinaw na katunayan mula roon? Bagkus walang 

ipinangangako ang mga tagalabag sa katarungan sa isa’t isa 

sa kanila kundi isang pagkalinlang." 

  ِ هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله َرَءۡيُتۡم ُشَرَكآَءُكُم ٱل
َ
قُۡل أ

 
َ
ۡم لَُهۡم ِشۡرك  فِي  أ

َ
ۡرِض أ

َ
ُرونِي َماَذا َخلَُقواْ ِمَن ٱلۡأ

ِۡنُهْۚ   ۡم َءاَتۡيَنَُٰهۡم كَِتَٰٗبا َفُهۡم عَلَىَٰ بَي َِنٖت م 
َ
َِٰت أ َمََٰو ٱلسه

ها ُغُروًرا  َٰلُِموَن َبۡعُضُهم َبۡعًضا إِل  ٤٠ بَۡل إِن يَعُِد ٱلظه

41. Tunay na si Allāh ay humahawak sa mga langit at lupa 

na huwag maalis ang mga ito. Talagang kung naalis ang 

mga ito ay walang hahawak sa mga ito na isa man noong 

matapos Niya. Tunay na Siya ay laging Matimpiin, 

Mapagpatawad. 

ن تَُزولَاْۚ  
َ
ۡرَض أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َ ُيۡمِسُك ٱلسه ۞إِنه ٱَّلله

ۦْٓۚ إِنهُهۥ  َولَئِن َزالَتَ  ِ ِنُۢ َبۡعِده َحٖد م 
َ
ۡمَسَكُهَما ِمۡن أ

َ
آ إِۡن أ

 ٤١ َكاَن َحلِيًما َغُفوٗرا

42. Sumumpa sila kay Allāh nang taimtim sa mga 

panunumpa nila na talagang kung may pumunta sa kanila na 

isang mapagbabala ay talagang sila nga ay magiging higit na 

napatnubayan kaysa sa isa sa mga kalipunan. Ngunit noong 

may dumating sa kanila na isang mapagbabala, walang 

naidagdag ito sa kanila kundi isang pagkaayaw. 

يَۡمَٰنِِهۡم لَئِن َجآَءُهۡم نَِذير   
َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
َوأ

ۡهَدىَٰ ِمۡن إِ 
َ
هَيُكوُننه أ ا َجآَءُهۡم  ل َمِمِۖ فَلَمه

ُ
ۡحَدى ٱلۡأ

ها ُنُفوًرا  ا َزاَدُهۡم إِل  ٤٢ نَِذير  مه

43. dala ng pagmamalaki sa lupain at pagpapakana ng 

masagwa. Hindi pumapaligid ang pakanang masagwa 

maliban sa mga kampon nito. Kaya naghihintay kaya sila ng 

maliban pa sa kalakaran ng mga sinauna? Ngunit hindi ka 

makatatagpo para sa kalakaran ni Allāh ng isang pagpapalit 

at hindi ka makatatagpo para sa kalakaran ni Allāh ng isang 

paglilipat. 

يِّيْۚ َولَا َيحِيُق   ۡرِض َوَمۡكَر ٱلسه
َ
ٱۡستِۡكَباٗرا فِي ٱلۡأ

ي ُِئ إِ  ها ُسنهَت  ٱلَۡمۡكُر ٱلسه ۡهلِهۚۦِْ َفَهۡل يَنُظُروَن إِل
َ
ها بِأ ل

ِ َتۡبِديلٗاۖۡ َولَن َتِجَد   لِيَنْۚ فَلَن َتِجَد لُِسنهِت ٱَّلله وه
َ
ٱلۡأ

ِ َتحۡوِيلًا   ٤٣ لُِسنهِت ٱَّلله

44. Hindi ba sila humayo sa lupain para tumingin sila kung 

papaano naging ang kinahinatnan ng mga bago pa nila 

samantalang ang mga iyon dati ay higit na matindi kaysa sa 

kanila sa lakas? Hindi nangyaring si Allāh ay ukol 

mapawalang-kakayahan ng anuman sa mga langit ni sa 

lupa. Tunay na Siya ay laging Maalam, May-kakayahan. 

ۡرِض 
َ
َولَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
َٰقَِبُة  أ  َفَينُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع

ْۚ َوَما َكاَن   ٗة َشده مِۡنُهۡم قُوه
َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم وََكانُٓواْ أ ٱل

َِٰت َولَا فِي   َمََٰو ُ لُِيۡعِجَزُهۥ ِمن َشۡيٖء فِي ٱلسه ٱَّلله
ۡرِضِۚ إِنهُهۥ َكاَن َعلِيٗما قَِديٗرا

َ
 ٤٤ ٱلۡأ

45. Kung sakaling maninisi si Allāh sa mga tao dahil sa 

nakamit nila ay hindi na sana Siya nag-iwan sa balat nito ng 

anumang gumagalaw na nilalang subalit nag-aantala Siya sa 

kanila hanggang sa isang taning na tinukoy. Kaya kapag 

dumating ang taning nila, tunay na si Allāh sa mga lingkod 

Niya ay laging Nakakikita. 

اَس بَِما َكَسُبواْ َما تََرَك عَلَىَٰ   ُ ٱلنه َولَۡو يَُؤاِخُذ ٱَّلله
يِۖ   َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
رُُهۡم إِلَيَٰٓ أ ِ َظۡهرَِها ِمن َدآبهةٖ َوَلَِٰكن يَُؤخ 

ُۢا َ َكاَن بِعَِبادِهِۦ بَِصيَر َجلُُهۡم فَإِنه ٱَّلله
َ
 ٤٥ فَإَِذا َجآَء أ
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Ya-Seen يس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Yā. Sīn.  ١ يٓس 

2. Sumpa man sa Qur’ān na marunong,  ِ٢ َوٱلُۡقۡرَءاِن ٱلۡحَِكيم 

3. tunay na ikaw ay talagang kabilang sa mga isinugo  ٣ ٱلُۡمۡرَسلِينَ إِنهَك لَِمَن 

4. batay sa isang landasing tuwid,  ٖۡسَتقِيم  ٤ عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

5. bilang pagbababa ng Makapangyarihan, Maawain,  ِ٥ تَنِزيَل ٱلَۡعزِيزِ ٱلرهِحيم 

6. upang magbabala ka sa mga tao na hindi binalaan ang 

mga ninuno nila, kaya sila ay mga nalilingat. 
نِذَر َءابَآؤُُهۡم َفُهۡم َغَٰفِلُونَ 

ُ
آ أ  ٦ لُِتنِذَر قَۡوٗما مه

7. Talaga ngang nagkatotoo ang sabi sa higit na marami sa 

kanila, kaya sila ay hindi sumasampalataya. 
ۡكثَرِهِۡم َفُهۡم لَا 

َ
 ٧ يُۡؤِمُنونَ لََقۡد َحقه ٱلَۡقۡوُل عَلَىَٰٓ أ

8. Tunay na Kami ay naglagay sa mga leeg nila ng mga 

kulyar saka ang mga ito ay hanggang sa mga baba nila, kaya 

sila ay mga pinatitingala. 

ۡذقَاِن َفُهم  
َ
ۡغَلَٰلٗا فَِهَى إِلَي ٱلۡأ

َ
ۡعَنَٰقِِهۡم أ

َ
إِنها َجَعلَۡنا فِٓي أ

ۡقَمُحونَ   ٨ مُّ

9. Naglagay Kami sa harapan nila ng isang sagabal at sa 

likuran nila ng isang sagabal, saka bumalot Kami sa kanila 

kaya sila ay hindi nakakikita. 

ا   ا َوِمۡن َخلۡفِِهۡم َسد ٗ يِۡديِهۡم َسد ٗ
َ
وََجَعلَۡنا ِمنُۢ َبيِۡن أ

ۡغَشۡيَنَُٰهۡم َفُهۡم لَا ُيۡبِصُرونَ 
َ
 ٩ فَأ

10. Magkapantay sa kanila na nagbabala ka man sa kanila o 

hindi ka nagbabala sa kanila: hindi sila sumasampalataya. 
ۡم لَۡم تُنِذۡرُهۡم لَا  

َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
وََسَوآٌء َعلَۡيِهۡم َءأ

 ١٠ يُۡؤِمُنونَ 

11. Makapagbabala ka lamang sa sinumang sumunod sa 

paalaala at natakot sa Napakamaawain nang lingid. Kaya 

magbalita ka ng nakagagalak sa kanya hinggil sa isang 

kapatawaran at isang pabuyang marangal. 

ِۡكَر وََخِشَي ٱلرهۡحَمََٰن بِٱلَۡغۡيِبِۖ  إِنهَما تُنِذُر َمِن ٱتهَبَع ٱلذ 
ۡجرٖ َكرِيمٍ 

َ
ۡرهُ بَِمۡغفَِرةٖ َوأ ِ  ١١ فَبَش 

12. Tunay na Kami ay nagbibigay-buhay sa mga patay at 

nagtatala ng anumang ipinauna nila at mga bakas nila. Sa 

bawat bagay ay nag-isa-isa Kami sa isang talaang malinaw. 

ُمواْ َوَءاَثَٰرَُهۡمْۚ   إِنها َنحُۡن نُۡحِى ٱلَۡمۡوتَيَٰ َونَۡكُتُب َما قَده
بِينٖ وَُكله َشيۡ  ۡحَصۡيَنَُٰه فِٓي إَِماٖم مُّ

َ
 ١٢ ٍء أ
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13. Maglahad ka para sa kanila ng isang paghahalintulad: 

ang mga naninirahan sa pamayanan noong dumating doon 

ang mga isinugo, 

ۡصَحََٰب ٱلَۡقۡريَةِ إِۡذ َجآَءَها  
َ
َثلًا أ َوٱۡضرِۡب لَُهم مه

 ١٣ ٱلُۡمۡرَسلُونَ 

14. noong nagsugo Kami sa kanila ng dalawa ngunit 

nagpasinungaling sila sa kanilang dalawa kaya kinatigan 

Namin ng ikatlo, saka nagsabi sila: "Tunay na kami sa inyo 

ay mga isinugo." 

بُوُهَما  ۡرَسلَۡنآ إِلَۡيِهُم ٱثۡنَيِۡن فََكذه
َ
ۡزنَا بَِثالِٖث  إِۡذ أ َفَعزه

ۡرَسلُونَ   ١٤ َفَقالُٓواْ إِنهآ إِلَۡيُكم مُّ

15. Nagsabi ang mga iyon: "Walang iba kayo kundi mga 

taong tulad namin. Hindi nagpababa ang Napakamaawain ng 

anuman. Walang iba kayo kundi nagsisinungaling." 

ها نُتۡم إِل
َ
نَزَل ٱلرهۡحَمَُٰن ِمن    قَالُواْ َمآ أ

َ
ِۡثلَُنا َوَمآ أ بََشر  م 

ها تَۡكِذبُونَ  نُتۡم إِل
َ
 ١٥ َشۡيٍء إِۡن أ

16. Nagsabi sila: "Ang Panginoon namin ay nakaaalam na 

tunay na Kami sa inyo ay talagang mga isinugo." 
 ١٦ قَالُواْ َربَُّنا َيۡعلَُم إِنهآ إِلَۡيُكۡم لَُمرَۡسلُونَ 

17. Walang kailangan sa Amin kundi ang pagpapaabot na 

malinaw. 
ها ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ   ١٧ َوَما َعلَۡيَنآ إِل

18. Nagsabi ang mga iyon: "Tunay na kami ay nagtuturing ng 

kamalasan sa inyo. Talagang kung hindi kayo titigil ay 

talagang babatuhin nga namin kayo at talagang sasalingin 

nga kayo mula sa amin ng isang pagdurusang masakit." 

هۡم تَنَتُهواْ لَنَۡرُجمَنهُكۡم   قَالُٓواْ إِنها َتَطيهۡرنَا بُِكۡمۖۡ لَئِن ل
لِيم  

َ
ِنها َعَذاٌب أ نهُكم م   ١٨ َولََيَمسه

19. Nagsabi sila: "Ang kamalasan ninyo ay kasama sa inyo. 

[Kamalasan] ba kung pinaalalahanan kayo? Bagkus kayo ay 

mga taong nagmamalabis." 

نُتۡم قَوۡم   
َ
ِۡرتُمِۚ بَۡل أ ئِن ُذك 

َ
َعُكۡم أ قَالُواْ َطَٰٓئُِرُكم مه

ۡسِرفُونَ   ١٩ مُّ

20. May dumating mula sa pinakaliblib ng lungsod na isang 

lalaking tumatakbo, na nagsabi: "O mga kababayan ko, 

sumunod kayo sa mga isinugo. 

قَۡصا ٱلَۡمِديَنةِ رَُجل  يَۡسَعىَٰ قَاَل َيََٰقوِۡم ٱتهبُِعواْ  
َ
وََجآَء ِمۡن أ

 ٢٠ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

21. Sumunod kayo sa mga hindi humihingi sa inyo ng isang 

pabuya at sila ay mga napapatnubayan. 
ۡهَتُدونَ  ۡجٗرا وَُهم مُّ

َ
ها يَۡسـ َلُُكۡم أ  ٢١ ٱتهبُِعواْ َمن ل

22. Ano ang mayroon sa akin na hindi ako sumasamba sa 

lumalang sa akin at tungo sa Kanya pababalikin kayo? 
هِذي َفَطَرنِي َوِإلَۡيهِ  ۡعُبُد ٱل

َ
 ٢٢ تُرَۡجُعونَ َوَمالَِي لَٓا أ

23. Gagawa ba ako ng bukod pa sa Kanya bilang mga diyos? 

Kung magnanais sa akin ang Napakamaawain ng isang 

pinsala ay hindi makapagdudulot sa akin ang pamamagitan 

nila ng anuman at hindi sila makasasagip sa akin. 

ۦٓ ءَ  خُِذ ِمن ُدونِهِ ته
َ
ها  َءأ ٖ ل الَِهًة إِن يُرِۡدِن ٱلرهۡحَمَُٰن بُِضر 

ا َولَا يُنقُِذونِ   ٢٣ ُتۡغِن َعن ِي َشَفََٰعُتُهۡم َشۡيـ ٗ

24. Tunay na ako, samakatuwid, ay talagang nasa isang 

pagkaligaw na malinaw. 
بِينٍ   ٢٤ إِن ِٓي إِٗذا لهِفى َضَلَٰٖل مُّ
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25. Tunay na ako ay sumampalataya sa Panginoon ninyo, 

kaya makinig kayo sa akin." 
 ٢٥ إِن ِٓي َءاَمنُت بَِرب ُِكۡم فَٱۡسَمُعونِ 

26. Sasabihin: "Pumasok ka sa paraiso." Magsasabi siya: "O 

kung sana ang mga kababayan ko ay nakaaalam 
ۖۡ قَاَل َيَٰلَۡيَت قَوۡ   ٢٦ مِي َيۡعلَُمونَ قِيَل ٱۡدُخِل ٱلۡجَنهَة

27. sa pagpapatawad sa akin ng Panginoon ko at paggawa 

Niya sa akin kabilang sa mga pinararangalan." 
 ٢٧ بَِما َغَفَر لِي َرب ِي وََجَعلَنِي ِمَن ٱلُۡمۡكَرِمينَ 

28. Hindi Kami nagpababa sa mga kababayan niya nang 

matapos niya ng anumang mga kawal mula sa langit at hindi 

nangyaring Kami ay magpapababa. 

َِن   نَزلَۡنا عَلَىَٰ قَۡوِمهِۦ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ ِمن ُجنٖد م 
َ
۞َوَمآ أ

َمآِء َوَما ُكنها ُمنِزلِينَ   ٢٨ ٱلسه

29. Walang iba iyon kundi nag-iisang hiyaw saka biglang sila 

ay mga nalipol. 
ها َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة فَإَِذا ُهۡم َخَِٰمُدونَ إِن   ٢٩ َكانَۡت إِل

30. O isang panghihinayang sa mga lingkod. Walang 

pumunta sa kanila na anumang sugo malibang sila dati ay 

nangungutya. 

ها  ِن رهُسوٍل إِل تِيِهم م 
ۡ
ِۚ َما يَأ َكانُواْ  َيََٰحۡسَرةً عَلَى ٱلۡعَِبادِ

 ٣٠ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

31. Hindi ba sila nagsaalang-alang kung ilan ang ipinahamak 

Namin bago nila kabilang sa mga salinlahi – na ang mga iyon 

tungo sa kanila ay hindi babalik? 

نههُ 
َ
َِن ٱلُۡقُروِن أ ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم م 

َ
لَۡم يََرۡواْ َكۡم أ

َ
ۡم إِلَۡيِهۡم  أ

 ٣١ لَا يَرِۡجُعونَ 

32. Walang iba ang bawat isa kundi lahat sa harap Namin 

mga padadaluhin. 
هَدۡيَنا ُمحَۡضُرونَ  ا َجمِيع  ل همه  ٣٢ َوِإن ُكل   ل

33. Isang tanda para sa kanila ang lupang patay; nagbigay-

buhay Kami rito at nagpalabas Kami mula rito ng mga butil, 

saka mula rito ay kumakain sila. 

ۡخرَۡجَنا ِمۡنَها 
َ
ۡحَييَۡنََٰها َوأ

َ
ۡرُض ٱلَۡمۡيَتُة أ

َ
هُهُم ٱلۡأ َوَءايَة  ل

ُكلُونَ 
ۡ
ا فَِمۡنُه يَأ  ٣٣ َحب ٗ

34. Gumawa Kami rito ng mga hardin ng datiles at mga ubas 

at nagpabulwak Kami rito ng mga bukal 
ۡرنَا فِيَها   ۡعَنَٰٖب َوَفجه

َ
خِيٖل َوأ ِن نه َٰٖت م  وََجَعلَۡنا فِيَها َجنه

 ٣٤ ِمَن ٱلُۡعُيونِ 

35. upang kumain sila mula sa bunga nito. Hindi gumawa sa 

mga ito ang mga kamay nila. Kaya hindi ba sila 

magpapasalamat? 

ُكلُواْ ِمن َثَمرِهِۦ َوَما عَ 
ۡ
فَلَا  لَِيأ

َ
يِۡديِهۡمْۚ أ

َ
ِملَتُۡه أ

 ٣٥ يَۡشُكُرونَ 

36. Kaluwalhatian sa lumikha ng mga uri sa kabuuan ng mga 

ito mula sa mga pinatutubo ng lupa, mula sa mga sarili nila, 

at mula sa hindi nila nalalaman. 

ۡزَوََٰج ُكلهَها 
َ
هِذي َخلََق ٱلۡأ ۡرُض  ُسۡبَحََٰن ٱل

َ
ا تُۢنبُِت ٱلۡأ ِممه

ا لَا َيۡعلَُمونَ  نُفِسِهۡم َوِممه
َ
 ٣٦ َوِمۡن أ
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37. Isang tanda para sa kanila ang gabi. Nag-aalis Kami mula 

rito ng maghapon, kaya biglang sila ay mga napagdidiliman. 
هۡيُل نَۡسلَُخ ِمۡنُه  هُهُم ٱل َهاَر فَإَِذا ُهم  َوَءايَة  ل ٱلنه

ۡظلُِمونَ   ٣٧ مُّ

38. Ang araw ay umiinog para sa isang pagtitigilan para rito. 

Iyon ay ang pagtatakda ng Makapangyarihan, Maalam. 
َٰلَِك َتۡقِديُر ٱلَۡعزِيزِ   هَهاْۚ َذ ٖ ل رِي لُِمۡسَتَقر 

ۡمُس َتجۡ َوٱلشه
 ٣٨ ٱلَۡعلِيمِ 

39. Ang buwan ay nagtakda Kami rito ng mga yugto 

hanggang sa umulit ito gaya ng buwig na magulang. 
ۡرَنَُٰه َمَنازَِل َحتهيَٰ عَاَد َكٱلُۡعرُۡجوِن   َوٱلَۡقَمَر قَده

 ٣٩ ٱلَۡقِديمِ 

40. Ang araw ay hindi nararapat para rito na umabot sa 

buwan at ang gabi ay hindi mauuna sa maghapon. Lahat, sa 

ikutan, ay lumalangoy. 

هۡيُل   ن تُۡدرَِك ٱلَۡقَمَر َولَا ٱل
َ
ۡمُس يَۢنَبِغى لََهآ أ لَا ٱلشه

ِۚ وَُكل   فِي فَلَٖك يَۡسَبُحونَ  َهارِ  ٤٠ َسابُِق ٱلنه

41. Isang tanda para sa kanila na Kami ay nagdala sa mga 

supling nila sa daong na nilulanan. 
ِيهَتُهۡم فِي ٱلُۡفلِۡك ٱلَۡمۡشُحونِ  نها َحمَلَۡنا ُذر 

َ
هُهۡم أ  ٤١ َوَءايَة  ل

42. Lumikha Kami para sa kanila mula sa tulad niyon ng 

sinasakyan nila. 
ِۡثلِهِۦ َما يَۡرَكبُونَ  ِن م   ٤٢ وََخلَۡقَنا لَُهم م 

43. Kung loloobin Namin ay lulunurin Namin sila saka walang 

[tutugon sa] pagtili para sa kanila ni sila ay sasagipin, 
 ُنۡغرِۡقُهۡم فَلَا َصِريَخ لَُهۡم َولَا ُهۡم  

ۡ
هَشأ َوِإن ن
 ٤٣ يُنَقُذونَ 

44. maliban bilang awa mula sa Amin at bilang natatamasa 

hanggang sa isang panahon. 
ِنها  ها َرۡحمَٗة م   ٤٤ َوَمَتًَٰعا إِلَيَٰ ِحينٖ  إِل

45. Kapag sinabi sa kanila: "Mangilag kayo sa anumang nasa 

harapan ninyo at anumang nasa likuran ninyo, nang sa 

gayon kayo ay kaaawaan." 

يِۡديُكۡم َوَما َخلَۡفُكۡم  
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهُم ٱتهُقواْ َما َبيَۡن أ

 ٤٥ ونَ لََعلهُكۡم تُۡرَحمُ 

46. Walang pumupunta sa kanila na isang tanda kabilang sa 

mga tanda ng Panginoon nila malibang sila noon doon ay 

mga umaayaw. 

ها َكانُواْ َعۡنَها   ِۡن َءاَيَِٰت َرب ِِهۡم إِل ِۡن َءايَةٖ م  تِيِهم م 
ۡ
َوَما تَأ

 ٤٦ ُمۡعرِِضينَ 

47. Kapag sinabi sa kanila: "Gumugol kayo mula sa itinustos 

sa inyo ni Allāh," nagsasabi ang mga tumangging 

sumampalataya sa mga sumampalataya: "Magpapakain ba 

kami ng sinumang kung sakaling loloobin ni Allāh ay pinakain 

sana Niya? Walang iba kayo kundi nasa isang pagkaligaw na 

malinaw." 

هِذيَن   ُ قَاَل ٱل ا َرَزَقُكُم ٱَّلله نفُِقواْ ِممه
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهۡم أ

  ُ هۡو يََشآُء ٱَّلله ُنۡطعُِم َمن ل
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َكَفُرواْ لِل

بِينٖ  ها فِي َضَلَٰٖل مُّ نُتۡم إِل
َ
ۥٓ إِۡن أ ۡطَعَمُه

َ
 ٤٧ أ
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48. Nagsasabi sila: "Kailan ang pangakong ito kung kayo ay 

mga tapat?" 
 ٤٨ َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

49. Wala silang hinihintay kundi nag-iisang hiyaw na dadaklot 

sa kanila habang sila ay nag-aalitan. 
ُخُذُهۡم وَُهۡم  

ۡ
ها َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة تَأ َما يَنُظُروَن إِل

ُمونَ  ِ  ٤٩ َيخِص 

50. Kaya hindi sila makakakaya ng isang pagtatagubilin, ni 

tungo sa mag-anak nila ay babalik sila. 
ۡهلِِهۡم يَرِۡجُعونَ 

َ
 ٥٠ فَلَا يَۡسَتِطيُعوَن تَوِۡصَيٗة َولَٓا إِلَيَٰٓ أ

51. Iihip sa tambuli kaya biglang sila mula sa mga puntod 

patungo sa Panginoon nila ay magmamatulin. 
ۡجَداِث إِلَيَٰ َرب ِِهۡم  

َ
َِن ٱلۡأ ورِ فَإَِذا ُهم م  َونُفَِخ فِي ٱلصُّ

 ٥١ يَنِسلُونَ 

52. Magsasabi sila: "O kapighatian sa amin! Sino ang 

bumuhay na muli sa atin mula sa tulugan natin?" [Sasagutin 

sila:] "Ito ay ang ipinangako ng Pinakamaawain at nagtapat 

ang mga isinugo." 

ُۗ َهََٰذا َما وََعَد   ۡرقَِدنَا  قَالُواْ َيََٰوۡيلََنا َمنُۢ َبَعَثَنا ِمن مه
 ٥٢ ٱلرهۡحَمَُٰن وََصَدَق ٱلُۡمۡرَسلُونَ 

53. Walang iba ito kundi nag-iisang hiyaw saka biglang sila 

ay isang katipunan, na sa harap Namin mga padadaluhin. 
هَدۡيَنا   ها َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة فَإَِذا ُهۡم َجمِيع  ل إِن َكانَۡت إِل

 ٥٣ ُمحَۡضُرونَ 

54. Kaya sa araw na ito walang lalabagin sa katarungan na 

isang kaluluwa sa anuman at hindi kayo gagantihan malibang 

ayon sa dati ninyong ginagawa. 

ها َما ُكنُتۡم   ا َولَا ُتجَۡزۡوَن إِل فَٱلَۡيۡوَم لَا ُتۡظلَُم َنۡفس  َشۡيـ ٗ
 ٥٤ َتۡعَملُونَ 

55. Tunay na ang mga maninirahan sa Paraiso, sa Araw na 

iyon, ay nasa pagkaabala, na mga nagpapasarap. 
ۡصَحََٰب ٱلۡجَنهةِ ٱلَۡيۡومَ 

َ
َِٰكُهونَ  إِنه أ  ٥٥ فِي ُشُغٖل َف

56. Sila at ang mga asawa nila ay nasa lilim, na sa mga 

kama mga nakasandal. 
َرآئِِك ُمتهِكـ ُونَ 

َ
ۡزَوَُٰجُهۡم فِي ِظَلٍَٰل عَلَى ٱلۡأ

َ
 ٥٦ ُهۡم َوأ

57. Magkakaroon sila roon ng bungang-kahoy at 

magkakaroon sila ng anumang ipananawagan nila. 
ُعونَ  ا يَده َِٰكَهة  َولَُهم مه  ٥٧ لَُهۡم فِيَها َف

58. "Kapayapaan," bilang sabi mula sa isang Panginoong 

Maawain. 
ٖ رهِحيمٖ  ِن رهب   ٥٨ َسَلَٰم  قَۡولٗا م 

59. "Mabukod kayo ngayong araw, O mga salarin.  َها يُّ
َ
 ٥٩ ٱلُۡمۡجرُِمونَ َوٱۡمَتَُٰزواْ ٱلَۡيۡوَم أ

60. Hindi ba nag-atas Ako sa inyo, o mga anak ni Adan, na 

huwag kayong sumamba sa demonyo – tunay na siya para 

sa inyo ay isang kaaway na malinaw – 

ها َتۡعُبُدواْ   ن ل
َ
ۡعَهۡد إِلَۡيُكۡم َيََٰبنِٓي َءاَدَم أ

َ
لَۡم أ

َ
۞أ

ۡيَطََٰنۖۡ إِنهُهۥ بِين    ٱلشه  ٦٠ لَُكۡم َعُدو   مُّ
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61. at na sumamba kayo sa Akin? Ito ay isang landasing 

tuwid. 
ۡسَتقِيم   ِۚ َهََٰذا ِصَرَٰط  مُّ ِن ٱۡعُبُدونِي

َ
 ٦١ َوأ

62. Talaga ngang nagligaw siya mula sa inyo ng kinapal na 

marami. Kaya hindi ba nangyaring kayo ay nakapag-

uunawa? 

فَلَۡم تَُكونُواْ  
َ
ا َكثِيًراۖۡ أ

َضله ِمنُكۡم ِجبِل ٗ
َ
َولََقۡد أ

 ٦٢ َتۡعقِلُونَ 

63. Ito ay Impiyerno na dati kayong pinangangakuan.  َ٦٣ َهَِٰذهِۦ َجَهنهُم ٱلهتِي ُكنُتۡم تُوَعُدون 

64. Masunog kayo rito ngayong araw dahil kayo dati ay 

tumatangging sumampalataya." 
 ٦٤ ٱۡصلَوَۡها ٱلَۡيۡوَم بَِما ُكنُتۡم تَۡكُفُرونَ 

65. Sa Araw na iyon, magpipinid Kami sa mga bibig nila at 

magsasalita sa Amin ang mga kamay nila at sasaksi ang 

mga paa nila hinggil sa dati nilang kinakamit. 

يِۡديِهۡم َوتَۡشَهُد  ٱلَۡيۡوَم َنخۡتِمُ 
َ
َٰهِِهۡم َوتُكَل ُِمَنآ أ فَۡو

َ
 عَلَىَٰٓ أ

رُۡجلُُهم بَِما َكانُواْ يَۡكِسُبونَ 
َ
 ٦٥ أ

66. Kung sakaling niloloob Namin ay talaga sanang pumawi 

Kami sa mga mata nila saka mag-uunahan sila sa landasin 

ngunit paano silang makakikita? 

َرََٰط  َولَوۡ  ِ ۡعُينِِهۡم فَٱۡستََبُقواْ ٱلص 
َ
 نََشآُء لََطَمۡسَنا عَلَىَٰٓ أ

هيَٰ ُيۡبِصُرونَ  ن
َ
 ٦٦ فَأ

67. Kung sakaling niloloob Namin ay talaga sanang 

nagpabagong-anyo Kami sa kanila sa kinaroroonan nila kaya 

hindi sila makakakaya ng isang paglisan at hindi sila babalik. 

َولَۡو نََشآُء لََمَسۡخَنَُٰهۡم عَلَىَٰ َمكَانَتِِهۡم َفَما ٱۡسَتَطَُٰعواْ  
ا َولَا يَرِۡجُعونَ   ٦٧ ُمِضي ٗ

68. Ang sinumang pinatatanda Namin ay babaliktarin Namin 

siya sa pagkakalikha. Kaya hindi ba sila nakapag-uunawa? 
فَلَا َيۡعقِلُونَ َوَمن 

َ
ِۡسُه فِي ٱلۡخَلِۡقِۚ أ ِۡرُه ُنَنك   ٦٨ نَُّعم 

69. Hindi Kami nagturo sa kanya ng tula at hindi iyon 

nararapat para sa kanya. Walang iba ito kundi isang paalaala 

at isang Qur'ān na malinaw 

ۥْٓۚ  ۡعَر َوَما يَۢنَبِغى لَُه ِ ها ذِۡكر   َوَما َعلهۡمَنَُٰه ٱلش   إِۡن ُهَو إِل
بِين    ٦٩ َوُقۡرَءان  مُّ

70. upang magbabala sa sinumang siya ay buhay at [upang] 

magindapat ang hatol sa mga tagatangging sumampalataya. 
َٰفِرِينَ  ا َويَِحقه ٱلَۡقۡوُل عَلَى ٱلَۡك  ٧٠ ل ُِينِذَر َمن َكاَن َحي ٗ

71. Hindi ba sila nakaalam na Kami ay lumikha para sa kanila 

mula sa ginawa ng mga kamay Namin na mga hayupan kaya 

sila sa mga ito ay mga tagapagmay-ari? 

نَۡعَٰٗما  
َ
يِۡديَنآ أ

َ
ا َعِملَۡت أ ِمه نها َخلَۡقَنا لَُهم م 

َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

 ٧١ َفُهۡم لََها َمَٰلُِكونَ 

72. Nagpaamo Kami sa mga ito para sa kanila kaya ilan sa 

mga ito ay mga sasakyan nila at ilan sa mga ito ay kinakain 

nila. 

ُكلُونَ 
ۡ
هلَۡنََٰها لَُهۡم فَِمۡنَها َرُكوبُُهۡم َومِۡنَها يَأ  ٧٢ َوَذل

73. Para sa kanila sa mga ito ay mga pakinabang at mga 

inumin. Kaya hindi ba sila magpapasalamat? 
فَلَا يَۡشُكُرونَ 

َ
 ٧٣ َولَُهۡم فِيَها َمَنَٰفُِع َوَمَشارُِبْۚ أ
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74. Gumawa sila sa bukod pa kay Allāh ng mga diyos, nang 

sa gayon sila ay iaadya. 
ِ َءالَِهٗة لهَعلهُهۡم يُنَصُرونَ  خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله  ٧٤ َوٱته

75. Hindi nakakakaya ang mga ito ng pag-aadya sa kanila 

samantalang sila para sa mga ito ay mga kawal na 

padadaluhin. 

حَۡضُرونَ   ٧٥ لَا يَۡسَتِطيُعوَن نَۡصَرُهۡم وَُهۡم لَُهۡم ُجند  مُّ

76. Kaya huwag magpalungkot sa iyo ang sabi nila; tunay na 

Kami ay nakaaalam sa anumang inililihim nila at anumang 

inihahayag nila. 

وَن َوَما   فَلَا َيحُۡزنَك قَۡولُُهۡمۘ إِنها َنۡعلَُم َما يُِسرُّ
 ٧٦ ُيۡعلُِنونَ 

77. Hindi ba nakaalam ang tao na Kami ay lumikha sa kanya 

mula sa isang patak saka biglang siya ay isang kaalitang 

malinaw. 

نها َخلَۡقَنَُٰه ِمن نُّۡطَفةٖ فَإَِذا ُهَو  
َ
َولَۡم يََر ٱلۡإِنَسَُٰن أ

َ
أ

بِين    ٧٧ َخِصيم  مُّ

78. Naglahad siya para sa Amin ng isang paghahalintulad at 

nakalimot siya sa pagkalikha sa kanya. Nagsabi siya: "Sino 

ang magbibigay-buhay sa mga buto samantalang ang mga 

ito ay bulok na?" 

ۖۥۡ قَاَل َمن يُۡحِى ٱلۡعَِظََٰم   َوَضَرَب لََنا َمَثلٗا َونَِسَي َخلَۡقُه
 ٧٨ َوِهَى َرِميم  

79. Sabihin mo: "Magbibigay-buhay sa mga ito ang 

nagpaluwal sa mga ito sa unang pagkakataon; at Siya sa 

bawat nilikha ay Maalam." 

ِ َخلٍۡق  
ةِٖۖ وَُهَو بِكُل  َل َمره وه

َ
َهآ أ

َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ قُۡل ُيحۡيِيَها ٱل

 ٧٩ َعلِيمٌ 

80. [Siya] ang gumawa para sa inyo mula sa mga punong-

kahoy na luntian ng isang apoy, saka biglang kayo mula sa 

mga ito ay nagpapaningas. 

ِنَ  هِذي َجَعَل لَُكم م  نُتم   ٱل
َ
ۡخَضِر نَاٗرا فَإَِذآ أ

َ
َجرِ ٱلۡأ ٱلشه

ِۡنُه تُوقُِدونَ   ٨٠ م 

81. Hindi ba ang lumikha ng mga langit at lupa ay 

nakakakayang lumikha ng tulad nila? Oo, at Siya ay ang 

Palalikha, ang Maalam. 

َِٰت   َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه َولَيَۡس ٱل
َ
ن  أ

َ
ۡرَض بَِقَِٰدٍر عَلَىَٰٓ أ

َ
َوٱلۡأ

َُٰق ٱلَۡعلِيمُ   ٨١ َيخۡلَُق ِمۡثلَُهمِۚ بَلَىَٰ وَُهَو ٱلۡخَله

82. Tanging ang utos Niya, kapag nagnais Siya ng isang 

bagay, ay na magsabi rito: "Mangyari," saka mangyayari ito. 
 
َ
َراَد َشۡيـ ًا أ

َ
ۥٓ إَِذآ أ ۡمُرُه

َ
ن َيُقوَل لَُهۥ ُكن  إِنهَمآ أ

 ٨٢ َفَيُكونُ 

83. Kaya kaluwalhatian sa Kanya na nasa kamay Niya ang 

pagkahari sa bawat bagay, at tungo sa Kanya pababalikin 

kayo. 

ِ َشۡيٖء َوِإلَۡيهِ  
هِذي بَِيِدهِۦ َملَُكوُت ُكل  فَُسۡبَحََٰن ٱل

 ٨٣ تُرَۡجُعونَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Sumpa man sa mga [anghel na] nakahanay sa isang 

hanay, 
ا  َِٰت َصف ٗ فه َٰٓ  ١ َوٱلصه

2. saka sa mga tagapagtaboy sa isang pagtataboy, َِٰجَرَِٰت زَۡجٗرا  ٢ فَٱلزه

3. saka sa mga bumibigkas ng isang paalaala;  َٰلَِيَِٰت ذِۡكًرا  ٣ فَٱلته

4. tunay na ang Diyos ninyo ay talagang nag-iisa,   َِٰحد  ٤ إِنه إَِلََٰهُكۡم لََو

5. ang Panginoon ng mga langit at lupa at anumang nasa 

pagitan ng mga ito at ang Panginoon ng mga silangan. 
ۡرِض َوَما بَيۡنَُهَما َوَربُّ  

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو رهبُّ ٱلسه

 ٥ ٱلَۡمَشَٰرِقِ 

6. Tunay na Kami ay gumayak sa langit na pinakamababa ng 

gayak: ang mga tala, 
ۡنَيا بِزِيَنٍة ٱلَۡكَواكِبِ  َمآَء ٱلدُّ  ٦ إِنها َزيهنها ٱلسه

7. at bilang pangangalaga laban sa bawat demonyong 

naghihimagsik. 
ارِدٖ  ِ َشۡيَطَٰٖن مه

ِن ُكل   ٧ وَِحۡفٗظا م 

8. Hindi sila nakikinig-kinig sa konsehong pinakamataas 

[malibang] habang pinupukol sila mula sa bawat gilid 
عۡلَىَٰ 

َ
ُعوَن إِلَي ٱلَۡملَِإ ٱلۡأ مه ها يَسه ِ  ل

َويُۡقَذفُوَن ِمن ُكل 
 ٨ َجانِبٖ 

9. sa isang pagpapalayas. Ukol sa mga ito ay isang 

pagdurusang palagian, 
 ٩ ُدُحوٗراۖۡ َولَُهۡم َعَذاب  َواِصٌب 

10. maliban sa sinumang humahablot ng hablot ngunit 

sinusundan siya ng isang ningas na nanunuot. 
ها َمۡن خَ  ۡتَبَعُهۥ ِشَهاب  ثَاقِب  إِل

َ
 ١٠ ِطَف ٱلۡخَۡطَفَة فَأ

11. Kaya magpahabilin ka sa kanila: "Sila ba ay higit na 

matindi sa pagkakalikha o ang [ibang] nilikha Namin?" Tunay 

na Kami ay lumikha sa kanila mula sa isang putik na 

malagkit. 

 
َ
ُهۡم أ

َ
ْۚ إِنها َخلَۡقَنَُٰهم  فَٱۡسَتۡفتِِهۡم أ ۡن َخلَۡقَنآ م مه

َ
َشدُّ َخلًۡقا أ

هازِبِۭ  ِن ِطيٖن ل  ١١ م 

12. Bagkus namangha ka habang nanunuya sila.  َ١٢ بَۡل َعِجۡبَت َويَۡسَخُرون 

13. Kapag pinaalalahanan sila ay hindi sila nag-aalaala.   ُِرواْ لَا  ١٣ يَۡذُكُرونَ َوِإَذا ُذك 
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14. Kapag nakakita sila ng isang tanda ay ipinatutuya nila.  َۡواْ َءايَٗة يَۡستَۡسِخُرون
َ
 ١٤ َوِإَذا َرأ

15. Nagsasabi sila: "Walang iba ito kundi isang panggagaway 

na malinaw. 
بِينٌ  ها ِسۡحر  مُّ  ١٥ َوَقالُٓواْ إِۡن َهََٰذآ إِل

16. Kapag namatay ba kami at kami ay naging alabok at mga 

buto, tunay bang kami ay talagang mga bubuhayin 
ِءنها لََمۡبُعوثُونَ 

َ
ِءَذا ِمۡتَنا َوُكنها تَُراٗبا وَِعَظًَٰما أ

َ
 ١٦ أ

17. at ang mga ninuno ba naming sinauna?"  َلُون وه
َ
َوَءابَآُؤنَا ٱلۡأ

َ
 ١٧ أ

18. Sabihin mo: "Oo, at kayo ay mga aabahin."  َنُتۡم َدَِٰخُرون
َ
 ١٨ قُۡل َنَعۡم َوأ

19. Saka ito ay nag-iisang bulyaw lamang, saka biglang sila 

ay nakatingin. 
 ١٩ فَإِنهَما ِهَى زَۡجَرة  َوَِٰحَدة  فَإَِذا ُهۡم يَنُظُرونَ 

20. Magsasabi sila: "O kapighatian sa amin! Ito ay ang Araw 

ng Paggantimpala." 
ِينِ   ٢٠ َوَقالُواْ َيََٰوۡيلََنا َهََٰذا يَوُۡم ٱلد 

21. Ito ay ang Araw ng Pagpapasya na kayo dati dito ay 

nagpapasinungaling. 
بُونَ  ِ هِذي ُكنُتم بِهِۦ تَُكذ   ٢١ َهََٰذا يَوُۡم ٱلَۡفۡصِل ٱل

22. [Sasabihin]: "Kalapin ninyo ang mga lumabag sa 

katarungan, ang mga kauri nila, at ang anumang dati nilang 

sinasamba 

ۡزَوََٰجُهۡم َوَما َكانُواْ  
َ
هِذيَن َظلَُمواْ َوأ ۞ٱۡحُشُرواْ ٱل

 ٢٢ َيۡعُبُدونَ 

23. bukod pa kay Allāh, saka patnubayan ninyo sila tungo sa 

landasin ng Impiyerno, 
ِ فَٱۡهُدوُهۡم إِلَيَٰ ِصَرَِٰط ٱلۡجَِحيمِ مِ   ٢٣ ن ُدوِن ٱَّلله

24. at patigilin ninyo sila; tunay na sila ay mga pananagutin."  َۡسـ ُولُون  ٢٤ َوقُِفوُهۡمۖۡ إِنهُهم مه

25. [Sasabihin]: "Ano ang mayroon sa inyo na hindi kayo 

nag-aadyaan?" 
 ٢٥ َتَناَصُرونَ َما لَُكۡم لَا  

26. Bagkus sila sa Araw na iyon ay mga susuko.  َ٢٦ بَۡل ُهُم ٱلَۡيوَۡم ُمۡستَۡسلُِمون 

27. Lalapit ang iba sa kanila sa iba pa, na nagtatanungan.  َۡقَبَل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض يَتََسآَءلُون
َ
 ٢٧ َوأ

28. Magsasabi sila: "Tunay kayo ay dating pumupunta sa 

amin buhat sa kanan." 
تُوَنَنا َعِن ٱلَۡيِمينِ 

ۡ
 ٢٨ قَالُٓواْ إِنهُكۡم ُكنُتۡم تَأ

29. Magsasabi sila: "Bagkus hindi kayo dati mga 

mananampalataya. 
هۡم تَُكونُواْ ُمۡؤِمنِينَ   ٢٩ قَالُواْ بَل ل
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30. Hindi kami nagkaroon sa inyo ng anumang 

kapamahalaan; bagkus kayo dati ay mga taong 

tagapagmalabis. 

ِن ُسلَۡطَِٰۭنۖۡ بَۡل ُكنُتۡم قَۡوٗما   َوَما َكاَن لََنا َعلَۡيُكم م 
 ٣٠ َطَٰغِينَ 

31. Kaya nagindapat sa atin ang hatol ng Panginoon natin; 

tunay na tayo ay talagang mga lalasap [ng pagdurusa]. 
ۖۡ إِنها لََذآئُِقونَ   ٣١ فََحقه َعلَۡيَنا قَۡوُل َرب َِنآ

32. Kaya naglisya kami sa inyo; tunay na kami ay dating mga 

nalilisya." 
ۡغَوۡيَنَُٰكۡم إِنها ُكنها َغَٰوِينَ 

َ
 ٣٢ فَأ

33. Kaya tunay na sila sa Araw na iyon sa pagdurusa ay mga 

lumalahok. 
 ٣٣ فَإِنهُهۡم يَۡوَمئِٖذ فِي ٱلَۡعَذاِب ُمۡشتَِرُكونَ 

34. Tunay na Kami ay gagawa ng gayon sa mga salarin.  َ٣٤ إِنها َكَذَٰلَِك َنۡفَعُل بِٱلُۡمۡجرِِمين 

35. Tunay na sila dati, kapag sinabi sa kanila na walang 

Diyos kundi si Allāh, ay nagmamalaki 
  ُ ها ٱَّلله ََٰه إِل إِنهُهۡم َكانُٓواْ إَِذا قِيَل لَُهۡم لَٓا إَِل

 ٣٥ يَۡسَتۡكبُِرونَ 

36. at nagsasabi: "Tunay na kami ba ay talagang mga mag-

iiwan sa mga diyos namin dahil sa isang manunulang baliw?" 
ئِنها 

َ
جُۡنونِۭ َويَُقولُوَن أ  ٣٦ لََتارُِكٓواْ َءالَِهتَِنا لَِشاِعرٖ مه

37. Bagkus naghatid siya ng katotohanan at nagpatotoo sa 

mga isinugo. 
َق ٱلُۡمۡرَسلِينَ  ِ وََصده  ٣٧ بَۡل َجآَء بِٱلۡحَق 

38. Tunay na kayo ay talagang mga lalasap ng pagdurusang 

masakit. 
لِيمِ إِنهُكۡم لََذآ 

َ
 ٣٨ ئُِقواْ ٱلَۡعَذاِب ٱلۡأ

39. Hindi kayo gagantihan maliban ng ayon sa dati ninyong 

ginagawa, 
ها َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ   ٣٩ َوَما ُتجَۡزۡوَن إِل

40. maliban sa mga itinanging lingkod ni Allāh.  َٱلُۡمۡخلَِصين ِ ها ِعَباَد ٱَّلله  ٤٠ إِل

41. Ang mga iyon ay may ukol sa kanila na isang panustos 

na nalalaman: 
ۡعلُوم   ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم رِۡزق  مه

ُ
 ٤١ أ

42. mga bungang-kahoy, habang sila ay mga pinararangalan  َۡكَرُمون َٰكُِه وَُهم مُّ  ٤٢ فََو

43. sa mga hardin ng kaginhawahan,  َِٰت  ٤٣ ٱلنهعِيمِ فِي َجنه

44. sa mga kama na mga magkakaharap.  ََتَقَٰبِلِين  ٤٤ عَلَىَٰ ُسُررٖ مُّ

45. Magpapaikot sa kanila ng kopa mula sa isang [bukal na] 

umaagos, 
عِيِۭن ِن مه ٖس م 

ۡ
 ٤٥ ُيَطاُف َعلَۡيِهم بَِكأ
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46. na maputi, na kasarapan para sa mga iinom.  ََٰرِبِينَ َبۡيَضآء ةٖ ل ِلشه  ٤٦  لَذه

47. Wala ritong kalanguan at hindi sila buhat dito 

palalasingin. 
 ٤٧ لَا فِيَها َغۡول  َولَا ُهۡم َعۡنَها يُنَزفُونَ 

48. Sa piling nila ay may mga babaing naglilimita ng sulyap, 

na [may magandang] mga mata, 
ۡرِف ِعين   َِٰصَرَُٰت ٱلطه  ٤٨ وَِعنَدُهۡم َق

49. na para bang sila ay mga itlog na itinatago.   ۡكُنون نهُهنه َبۡيض  مه
َ
 ٤٩ َكأ

50. Kaya lalapit ang iba sa kanila sa iba pa habang 

nagtatanungan. 
ۡقَبَل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض  

َ
 ٥٠ يَتََسآَءلُونَ فَأ

51. Sasabihin ng isang magsasabi kabilang sa kanila: "Tunay 

na ako ay dating may isang kapisan 
ِۡنُهۡم إِن ِي َكاَن لِي قَرِين    ٥١ قَاَل قَآئِل  م 

52. na nagsasabi: "Tunay na ikaw ba ay talagang kabilang sa 

mga tagapagpatotoo? 
قِينَ  َيُقوُل  ِ ِءنهَك لَِمَن ٱلُۡمَصد 

َ
 ٥٢ أ

53. Kapag ba namatay ba kami at kami ay naging alabok at 

mga buto, tunay bang kami ay talagang mga tutumbasan?" 
ِءنها لََمِديُنونَ 

َ
ِءَذا ِمۡتَنا َوُكنها تَُراٗبا وَِعَظًَٰما أ

َ
 ٥٣ أ

54. Magsasabi ito: "Kayo kaya ay mga titingin?"  َلُِعون طه نُتم مُّ
َ
 ٥٤ قَاَل َهۡل أ

55. Kaya titingin ito saka makikita nito iyon sa kalagitnaan ng 

Impiyerno. 
لََع فََرَءاهُ فِي َسَوآِء ٱلۡجَِحيمِ   ٥٥ فَٱطه

56. Magsasabi ito: "Sumpa man kay Allāh, tunay na muntik 

ka talagang sumawi sa akin. 
ِ إِن كِدته لَتُۡردِينِ   ٥٦ قَاَل تَٱَّلله

57. Kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon ko, talaga 

sanang ako ay naging kabilang na sa mga padadaluhin [sa 

pagdurusa]. 

 ٥٧ َولَۡولَا نِۡعَمُة َرب ِي لَُكنُت ِمَن ٱلُۡمۡحَضِرينَ 

58. Kaya ba tayo ay hindi mga namatay,  ََفَما َنحُۡن بَِمي ِتِين
َ
 ٥٨ أ

59. maliban sa pagkamatay nating una, at tayo ay hindi mga 

pagdurusahin?" 
بِينَ  ولَيَٰ َوَما َنحُۡن بُِمَعذه

ُ
ها َمۡوتَتََنا ٱلۡأ  ٥٩ إِل

60. Tunay na ito ay talagang ang pagkatamong sukdulan.  ٦٠ لَُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ إِنه َهََٰذا 

61. Para sa tulad nito ay gumawa ang mga tagagawa.  َ٦١ لِِمۡثِل َهََٰذا فَلَۡيۡعَمِل ٱلَۡعَِٰملُون 

62. Iyon ba ay higit na mabuti bilang tuluyan o ang puno ng 

zaqqūm? 
قُّومِ  ۡم َشَجَرُة ٱلزه

َ
َٰلَِك َخيۡر  نُُّزلًا أ َذ

َ
 ٦٢ أ
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63. Tunay na Kami ay gumawa roon bilang pagsubok para sa 

mga tagalabag sa katarungan. 
َٰلِِمينَ   ٦٣ إِنها َجَعلَۡنََٰها فِۡتَنٗة ل ِلظه

64. Tunay na ito ay isang punong-kahoy na lumalabas sa 

ugat ng Impiyerno. 
ۡصِل 

َ
 ٦٤ ٱلۡجَِحيمِ إِنهَها َشَجَرة  َتخُۡرُج فِٓي أ

65. Ang mga usbong nito ay para bang ang mga iyon ay mga 

ulo ng mga demonyo. 
َيَِٰطينِ  نهُهۥ ُرُءوُس ٱلشه

َ
 ٦٥ َطلُۡعَها َكأ

66. Saka tunay na sila ay talagang mga kakain mula rito saka 

mga pupuno mula rito ng mga tiyan. 
 ٦٦ فَإِنهُهۡم ٓأَلكِلُوَن ِمۡنَها َفَمالِـ ُوَن مِۡنَها ٱلُۡبُطونَ 

67. Pagkatapos tunay na ukol sa kanila higit doon ay 

talagang isang halo ng nakapapasong tubig. 
ِۡن َحمِيمٖ   ٦٧ ُثمه إِنه لَُهۡم َعلَۡيَها لََشۡوٗبا م 

68. Pagkatapos tunay na ang babalikan nila ay talagang 

tungo sa Impiyerno. 
 ٦٨ ُثمه إِنه َمرِۡجَعُهۡم لَِإلَي ٱلۡجَِحيمِ 

69. Tunay na sila ay nakasumpong sa mga magulang nila na 

mga naliligaw. 
لَۡفۡواْ َءابَآَءُهۡم َضٓال ِينَ 

َ
 ٦٩ إِنهُهۡم أ

70. Kaya sila sa mga bakas ng mga iyon ay nag-aapura.  َ٧٠ َفُهۡم عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِۡم ُيۡهرَُعون 

71. Talaga ngang naligaw bago nila ang higit na marami sa 

mga sinauna. 
لِينَ  وه

َ
ۡكثَُر ٱلۡأ

َ
 ٧١ َولََقۡد َضله َقۡبلَُهۡم أ

72. Talaga ngang nagsugo Kami sa gitna nila ng mga 

tagapagbabala. 
 
َ
نِذرِينَ َولََقۡد أ  ٧٢ ۡرَسلَۡنا فِيِهم مُّ

73. Kaya tumingin ka kung papaano naging ang kinahinatnan 

ng mga binalaan, 
َٰقَِبُة ٱلُۡمنَذرِينَ   ٧٣ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َع

74. maliban sa mga itinanging lingkod ni Allāh.  َٱلُۡمۡخلَِصين ِ ها ِعَباَد ٱَّلله  ٧٤ إِل

75. Talaga ngang nanawagan sa Amin si Noe, saka talagang 

kay inam ang Tagatugon. 
ََٰنا نُوح  فَلَنِۡعَم ٱلُۡمِجيُبونَ   ٧٥ َولََقۡد نَاَدى

76. Nagligtas Kami sa kanya at sa mag-anak niya mula sa 

dalamhating sukdulan. 
ۡهلَُهۥ ِمَن 

َ
 ٧٦ ٱلَۡكۡرِب ٱلَۡعِظيمِ َوَنجهۡيَنَُٰه َوأ

77. Gumawa Kami sa mga supling niya na sila ay ang mga 

natitira. 
ِيهَتُهۥ ُهُم ٱلَۡباقِينَ   ٧٧ وََجَعلَۡنا ُذر 

78. Nag-iwan Kami para sa kanya sa mga nahuli [ng 

magandang pagbanggit]. 
 ٧٨ َوتََرۡكَنا َعلَۡيهِ فِي ٱٓأۡلِخرِينَ 

79. Kapayapaan ay sumakay Noe sa mga nilalang.  َ٧٩ َسَلٌَٰم عَلَىَٰ نُوٖح فِي ٱلَۡعَٰلَِمين 
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80. Tunay na Kami ay gayon gumaganti sa mga tagagawa ng 

maganda. 
 ٨٠ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

81. Tunay na siya ay kabilang sa mga lingkod Naming mga 

mananampalataya. 
 ٨١ إِنهُهۥ ِمۡن ِعَبادِنَا ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

82. Pagkatapos nilunod Namin ang mga iba pa.  َۡغَرۡقَنا ٱٓأۡلَخرِين
َ
 ٨٢ ُثمه أ

83. Tunay na kabilang sa kakampi niya ay talagang si 

Abraham 
 ٨٣ ۞َوِإنه ِمن ِشيَعتِهِۦ لَِإبَۡرَٰهِيمَ 

84. noong dumating siya sa Panginoon niya nang may 

pusong malinis, 
 ٨٤ إِۡذ َجآَء َربهُهۥ بَِقلٖۡب َسلِيمٍ 

85. noong nagsabi siya sa ama niya at mga kababayan niya: 

"Ano ang sinasamba ninyo? 
بِيهِ َوقَۡوِمهِۦ َماَذا َتۡعُبُدونَ 

َ
 ٨٥ إِۡذ قَاَل لِأ

86. Isang panlilinlang ba na mga diyos bukod pa kay Allāh ay 

ninanais ninyo? 
ِ تُرِيُدونَ  ئِۡفكًا َءالَِهٗة ُدوَن ٱَّلله

َ
 ٨٦ أ

87. Kaya ano ang palagay ninyo sa Panginoon ng mga 

nilalang?" 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٨٧ َفَما َظنُُّكم بَِرب 

88. Kaya tumingin siya nang isang tingin sa mga bituin,  ِ٨٨ َفَنَظَر َنۡظَرٗة فِي ٱلنُُّجوم 

89. saka nagsabi: "Tunay na ako ay maysakit."   ٨٩ َفَقاَل إِن ِي َسقِيم 

90. Kaya tumalikod sila palayo sa kanya habang mga 

lumilisan. 
هۡواْ َعۡنُه ُمۡدبِرِينَ   ٩٠ َفَتَول

91. Kaya tumalilis siya sa mga diyos nila saka nagsabi: "Hindi 

ba kayo kumakain? 
ُكلُونَ 

ۡ
لَا تَأ

َ
 ٩١ فََراَغ إِلَيَٰٓ َءالَِهتِِهۡم َفَقاَل أ

92. Ano ang mayroon sa inyo na hindi kayo bumibigkas?"  َ٩٢ َما لَُكۡم لَا تَنِطُقون 

93. Kaya tumalilis siya laban sa kanila ng isang hampas sa 

pamamagitan ng kanang kamay. 
ُۢا بِٱلَۡيِمينِ   ٩٣ فََراَغ َعلَۡيِهۡم َضۡربَ

94. Kaya lumapit [ang mga mananamba] patungo sa kanya, 

na kumakaripas. 
ۡقَبلُٓواْ إِلَۡيهِ يَزِفُّونَ 

َ
 ٩٤ فَأ

95. Nagsabi siya: "Sumasamba ba kayo sa nilililok ninyo  َتۡعُبُدوَن َما َتۡنِحُتونَ قَاَل
َ
 ٩٥ أ

96. samantalang si Allāh ay lumikha sa inyo at sa ginagawa 

ninyo?" 
ُ َخلََقُكۡم َوَما َتۡعَملُونَ   ٩٦ َوٱَّلله



 

As-Saffat 

 

476 

 

 الصافات 

97. Nagsabi sila: "Magpatayo kayo para sa kanya ng isang 

gusali, saka itapon ninyo siya sa Impiyerno." 
لُۡقوُه فِي ٱلۡجَِحيمِ 

َ
 ٩٧ قَالُواْ ٱۡبُنواْ لَُهۥ ُبۡنَيَٰٗنا فَأ

98. Kaya nagnais sila sa kanya ng isang pakana, ngunit 

gumawa Kami sa kanila bilang mga pinakamababa. 
َراُدواْ بِهِۦ َكۡيٗدا فََجَعلَۡنَُٰهُم 

َ
ۡسَفلِينَ فَأ

َ
 ٩٨ ٱلۡأ

99. Nagsabi siya: "Tunay na ako ay pupunta sa Panginoon 

ko; magpapatnubay Siya sa akin. 
 ٩٩ َوَقاَل إِن ِي َذاهٌِب إِلَيَٰ َرب ِي َسَيۡهِدينِ 

100. Panginoon ko, magkaloob Ka para sa akin [ng anak] 

kabilang sa mga maayos." 
ِ َهۡب لِي مِ  َٰلِِحينَ َرب   ١٠٠ َن ٱلصه

101. Kaya nagbalita Kami sa kanya ng nakagagalak hinggil 

sa isang batang matimpiin. 
ۡرَنَُٰه بُِغَلٍَٰم َحلِيمٖ   ١٠١ فَبَشه

102. Kaya noong umabot ito kasama sa kanya sa [gulang ng] 

pagpupunyagi ay nagsabi siya: "O munting anak ko, tunay na 

ako ay nakakikita sa pagtulog na ako ay kumakatay sa iyo, 

kaya tumingin ka kung ano nakikita mo." Nagsabi ito: "O ama 

ko, gawin mo po ang ipinag-uutos sa iyo. Matatagpuan mo po 

ako, kung niloob ni Allāh, kabilang sa mga nagtitiis." 

ا بَلََغ مَ  َرىَٰ فِي ٱلَۡمَناِم فَلَمه
َ
ۡعَى قَاَل َيَُٰبَنيه إِن ِٓي أ َعُه ٱلسه

بَِت ٱۡفَعۡل َما  
َ
أ ِۚ قَاَل َيَٰٓ ۡذَبحَُك فَٱنُظۡر َماَذا تََرىَٰ

َ
ن ِٓي أ

َ
أ

َٰبِِرينَ  ُ ِمَن ٱلصه ۖۡ َسَتِجُدنِٓي إِن َشآَء ٱَّلله  ١٠٢ تُۡؤَمُر

103. Kaya noong nagpasailalim silang dalawa at naglapag 

siya rito sa noo, 
هُهۥ لِلَۡجبِينِ  ۡسلََما َوتَل

َ
آ أ  ١٠٣ فَلَمه

104. nanawagan Kami sa kanya: "O Abraham,  ُإِبَۡرَٰهِيم ن َيَٰٓ
َ
 ١٠٤ َوَنََٰديَۡنَُٰه أ

105. nagpatotoo ka nga sa panaginip. Tunay na Kami ay 

gayon gumaganti sa mga tagagawa ng maganda." 
زِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ قَۡد 

ْۚ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡ ٓ قَۡت ٱلرُّۡءيَا  ١٠٥ َصده

106. Tunay na ito ay talagang ang paglilitis na malinaw.  ُ١٠٦ إِنه َهََٰذا لَُهَو ٱلَۡبَلَُٰٓؤاْ ٱلُۡمبِين 

107. Tumubos Kami sa kanya sa pamamagitan ng isang alay 

na dakila. 
 ١٠٧ بِِذبٍۡح َعِظيمٖ َوَفَديَۡنَُٰه 

108. Nag-iwan Kami para sa kanya [ng magandang 

pagbanggit] sa mga nahuli. 
 ١٠٨ َوتََرۡكَنا َعلَۡيهِ فِي ٱٓأۡلِخرِينَ 

109. Kapayapaan ay sumakay Abraham.  َ١٠٩ َسَلٌَٰم عَلَىَٰٓ إِبَۡرَٰهِيم 

110. Gayon Kami gumaganti sa mga tagagawa ng maganda.  َزِي ٱلُۡمۡحِسنِين
 ١١٠ َكَذَٰلَِك َنجۡ

111. Tunay na siya ay kabilang sa mga lingkod Naming mga 

mananampalataya. 
 ١١١ إِنهُهۥ ِمۡن ِعَبادِنَا ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

112. Nagbalita Kami sa kanya ng nakalulugod hinggil kay 

Isaac bilang propeta kabilang sa mga maayos. 
َٰلِِحينَ  َِن ٱلصه ا م  ۡرَنَُٰه بِإِۡسَحََٰق نَبِي ٗ  ١١٢ َوبَشه
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113. Pinagpala Namin siya at si Isaac. Kabilang sa mga 

supling nilang dalawa ay tagagawa ng maganda at malinaw 

na tagalabag sa katarungan sa sarili nito. 

ِيهتِِهَما ُمحِۡسن   َوَبََٰركۡ  ْۚ َوِمن ُذر  َنا َعلَۡيهِ وَعَلَىَٰٓ إِۡسَحََٰق
 ١١٣ َوَظالِم  ل َِنۡفِسهِۦ ُمبِين  

114. Talagang nagmagandang-loob Kami kina Moises at 

Aaron. 
 ١١٤ َولََقۡد َمَننها عَلَىَٰ ُموَسيَٰ َوَهَُٰرونَ 

115. Nagligtas Kami sa kanilang dalawa at sa mag-anak 

nilang dalawa mula sa dalamhating sukdulan. 
 ١١٥ َوَنجهۡيَنَُٰهَما َوقَۡوَمُهَما ِمَن ٱلَۡكۡرِب ٱلَۡعِظيمِ 

116. Nag-adya Kami sa kanila kaya sila ay naging ang mga 

nananaig. 
 ١١٦ َونََصۡرَنَُٰهۡم فَكَانُواْ ُهُم ٱلَۡغَٰلِبِينَ 

117. Nagbigay Kami sa kanilang dalawa ng Kasulatang 

naglilinaw 
 ١١٧ َوَءاَتۡيَنَُٰهَما ٱلِۡكَتََٰب ٱلُۡمۡستَبِينَ 

118. Nagpatnubay Kami sa kanilang dalawa sa landasing 

tuwid. 
َرََٰط ٱلُۡمۡسَتقِيمَ  ِ  ١١٨ وََهَديَۡنَُٰهَما ٱلص 

119. Nag-iwan Kami para sa kanilang dalawa [ng magandang 

pagbanggit] sa mga nahuli. 
 ١١٩ َوتََرۡكَنا َعلَۡيِهَما فِي ٱٓأۡلِخرِينَ 

120. Kapayapaan ay sumakina Moises at Aaron.  َ١٢٠ َسَلٌَٰم عَلَىَٰ ُموَسيَٰ َوَهَُٰرون 

121. Tunay na Kami ay gayon gumaganti sa mga tagagawa 

ng maganda. 
 ١٢١ ٱلُۡمۡحِسنِينَ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي 

122. Tunay na silang dalawa ay kabilang sa mga lingkod 

Naming mga mananampalataya. 
 ١٢٢ إِنهُهَما ِمۡن ِعَبادِنَا ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

123. Tunay na si Elias ay talagang kabilang sa mga isinugo,  َ١٢٣ َوِإنه إِلَۡياَس لَِمَن ٱلُۡمۡرَسلِين 

124. noong nagsabi siya sa mga kalipi niya: "Hindi ba kayo 

mangingilag magkasala? 
لَا َتتهُقونَ 

َ
ۦٓ أ  ١٢٤ إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِ

125. Dumadalangin ba kayo kay Baal at nagtatatwa kayo sa 

pinakamagaling sa mga tagalikha, 
ۡحَسنَ 

َ
تَۡدُعوَن َبۡعلٗا َوتََذُروَن أ

َ
 ١٢٥  ٱلَۡخَٰلِقِينَ أ

126. kay Allāh na Panginoon ninyo at Panginoon ng mga 

ninuno ninyong mga sinauna?" 
لِينَ  وه

َ
َ َربهُكۡم َوَربه َءابَآئُِكُم ٱلۡأ  ١٢٦ ٱَّلله

127. Ngunit nagpasinungaling sila sa kanya kaya tunay na 

sila ay talagang mga padadaluhin [sa pagdurusa], 
بُوُه فَإِنهُهۡم لَُمۡحَضُرونَ   ١٢٧ فََكذه

128. maliban sa mga itinanging lingkod ni Allāh.  َٱلُۡمۡخلَِصين ِ ها ِعَباَد ٱَّلله  ١٢٨ إِل
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129. Nag-iwan Kami para sa kanya [ng magandang 

pagbanggit] sa mga nahuli. 
 ١٢٩ َوتََرۡكَنا َعلَۡيهِ فِي ٱٓأۡلِخرِينَ 

130. Kapayapaan ay sumakay Elias.  َ١٣٠ َسَلٌَٰم عَلَىَٰٓ إِۡل يَاِسين 

131. Tunay na Kami ay gayon gumaganti sa mga tagagawa 

ng maganda. 
 ١٣١ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

132. Tunay na siya ay kabilang sa mga lingkod Naming mga 

mananampalataya. 
 ١٣٢ إِنهُهۥ ِمۡن ِعَبادِنَا ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

133. Tunay na si Lot ay talagang kabilang sa mga isinugo,  َهِمَن ٱلُۡمۡرَسلِين  ١٣٣ َوِإنه لُوٗطا ل

134. noong nagligtas Kami sa kanya at sa mag-anak niya 

nang magkakasama, 
ۡجمَعِينَ 

َ
ۥٓ أ ۡهلَُه

َ
 ١٣٤ إِۡذ َنجهۡيَنَُٰه َوأ

135. maliban sa isang matandang babae sa mga 

nagpapaiwan. 
ها َعُجوٗزا فِي ٱلَۡغَٰبِِرينَ   ١٣٥ إِل

136. Pagkatapos winasak Namin ang mga iba pa.  َۡرنَا ٱٓأۡلَخرِين  ١٣٦ ُثمه َدمه

137. Tunay na kayo ay talagang nagdaraan sa kanila sa 

umaga 
ۡصبِِحينَ  وَن َعلَۡيِهم مُّ  ١٣٧ َوِإنهُكۡم لََتُمرُّ

138. at sa gabi. Kaya hindi ba kayo nakapag-uunawa?  َفَلَا َتۡعقِلُون
َ
هۡيِلِۚ أ  ١٣٨ َوبِٱل

139. Tunay na si Jonas ay talagang kabilang sa mga isinugo,  َ١٣٩ َوِإنه يُونَُس لَِمَن ٱلُۡمۡرَسلِين 

140. noong tumakas siya patungo sa daong na nilulanan.  َِبَق إِلَي ٱلُۡفلِۡك ٱلَۡمۡشُحون
َ
 ١٤٠ إِۡذ أ

141. Kaya nakipagpalabunutan siya ngunit siya ay naging 

kabilang sa mga natalo. 
 ١٤١ ِضينَ فََساَهَم فَكَاَن ِمَن ٱلُۡمۡدحَ 

142. Kaya nilamon siya ng isda habang siya ay masisisi.   ١٤٢ فَٱلَۡتَقَمُه ٱلۡحُوُت وَُهَو ُملِيم 

143. Kaya kung hindi dahil siya ay naging kabilang sa mga 

tagapagluwalhati, 
نهُهۥ َكاَن ِمَن ٱلُۡمَسب ِِحينَ 

َ
 ١٤٣ فَلَۡولَٓا أ

144. talaga sanang namalagi siya sa tiyan niyon hanggang 

sa Araw na bubuhaying muli sila. 
ۦٓ إِلَيَٰ يَوِۡم ُيۡبَعُثونَ   ١٤٤ لَلَبَِث فِي َبۡطنِهِ

145. Ngunit itinapon Namin siya sa baybaying hungkag 

habang siya ay maysakit. 
 ١٤٥ ۞َفَنَبۡذَنَُٰه بِٱلَۡعَرآِء وَُهَو َسقِيم  
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146. Nagpatubo Kami sa ibabaw niya ng isang puno ng 

malakalabasa. 
ِن َيۡقِطينٖ  ۢنَبتَۡنا َعلَۡيهِ َشَجَرٗة م 

َ
 ١٤٦ َوأ

147. Nagsugo Kami sa kanya sa isang daang libo o 

nakahihigit sila. 
ۡو يَزِيُدونَ 

َ
لٍۡف أ

َ
ۡرَسلَۡنَُٰه إِلَيَٰ ِماْئَةِ أ

َ
 ١٤٧ َوأ

148. Kaya sumampalataya sila kaya nagpatamasa Kami sa 

kanila hanggang sa isang panahon. 
 ١٤٨ فَـ َاَمُنواْ َفَمتهۡعَنَُٰهۡم إِلَيَٰ ِحينٖ 

149. Kaya magpahabilin ka sa kanila: "Ukol ba sa Panginoon 

mo ay ang mga anak na babae at ukol sa kanila at ang mga 

anak na lalaki?" 

لَِرب َِك ٱلَۡبَناُت َولَُهُم ٱلَۡبُنونَ 
َ
 ١٤٩ فَٱۡسَتۡفتِِهۡم أ

150. O lumikha ba Kami ng mga anghel bilang mga babae 

habang sila ay mga sumasaksi? 
ۡم َخلَۡقَنا ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة إَِنَٰٗثا وَُهۡم َشَِٰهُدونَ 

َ
 ١٥٠ أ

151. Pansinin, tunay na sila dala ng kabulaanan nila ay 

talagang nagsasabi: 
ِۡن إِفِۡكِهۡم لََيُقولُونَ  لَٓا إِنهُهم م 

َ
 ١٥١ أ

152. "Nagkaanak si Allāh." Tunay na sila ay talagang mga 

sinungaling. 
َِٰذبُونَ  ُ َوِإنهُهۡم لََك  ١٥٢ َولََد ٱَّلله

153. Humirang ba Siya ng mga anak na babae higit sa mga 

anak na lalaki? 
ۡصَطَفى ٱلَۡبَناِت عَلَى ٱلَۡبنِينَ 

َ
 ١٥٣ أ

154. Ano ang mayroon sa inyo? Papaano kayong 

humahatol? 
 ١٥٤ َما لَُكۡم َكۡيَف َتحُۡكُمونَ 

155. Kaya hindi ba kayo magsasaalaala?  َُرون فَلَا تََذكه
َ
 ١٥٥ أ

156. O mayroon ba kayong isang kapamahalaang malinaw?   بِين ۡم لَُكۡم ُسلَۡطَٰن  مُّ
َ
 ١٥٦ أ

157. Kaya maglahad kayo ng kasulatan ninyo kung kayo ay 

mga tapat. 
تُواْ بِِكَتَٰبُِكۡم إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

ۡ
 ١٥٧ فَأ

158. Nag-angkin sila sa pagitan Niya at ng mga [anghel na] 

nakakubli ng isang pagkakamag-anak. Talaga ngang 

nalaman ng mga [anghel na] nakakubli na tunay na sila ay 

talagang mga padadaluhin [sa pagdurusa]. 

وََجَعلُواْ بَيَۡنُهۥ َوبَيَۡن ٱلِۡجنهةِ نََسٗباْۚ َولََقۡد َعلَِمِت ٱلِۡجنهُة  
 ١٥٨ إِنهُهۡم لَُمۡحَضُرونَ 

159. Kaluwalhatian kay Allāh higit sa anumang inilalarawan 

nila, 
ا يَِصُفونَ  ِ َعمه  ١٥٩ ُسۡبَحََٰن ٱَّلله

160. maliban sa mga itinanging lingkod ni Allāh.  َٱلُۡمۡخلَِصين ِ ها ِعَباَد ٱَّلله  ١٦٠ إِل

161. Kaya tunay na kayo at ang anumang sinasamba ninyo,  َ١٦١ فَإِنهُكۡم َوَما َتۡعُبُدون 
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162. kayo palayo sa Kanya ay hindi mga makatutukso,  َنُتۡم َعلَۡيهِ بَِفَٰتِنِين
َ
 ١٦٢ َمآ أ

163. maliban sa sinumang masusunog sa Impiyerno.  ِها َمۡن ُهَو َصاِل ٱلۡجَِحيم  ١٦٣ إِل

164. [Magsasabi ang mga anghel]: "Walang kabilang sa amin 

malibang mayroon siyang isang katayuang nalalaman. 
ۡعلُوم   ها لَُهۥ َمَقام  مه  ١٦٤ َوَماِمنهآ إِل

165. Tunay na kami ay talagang kami ang mga nakahanay.  َآفُّون  ١٦٥ َوِإنها لََنۡحُن ٱلصه

166. Tunay na kami ay talagang kami ang mga 

tagaluwalhati." 
 ١٦٦ َوِإنها لََنۡحُن ٱلُۡمَسب ُِحونَ 

167. Tunay na sila dati ay talagang nagsasabi:  َ١٦٧ َوِإن َكانُواْ لََيُقولُون 

168. "Kung sakaling mayroon tayong isang paalaala mula sa 

mga sinauna, 
َِن  نه ِعنَدنَا ذِۡكٗرا م 

َ
لِينَ لَۡو أ وه

َ
 ١٦٨ ٱلۡأ

169. talaga sanang tayo ay naging mga itinatanging lingkod 

ni Allāh." 
ِ ٱلُۡمۡخلَِصينَ   ١٦٩ لَُكنها ِعَباَد ٱَّلله

170. Ngunit tumanggi silang sumampalataya rito, kaya 

malalaman nila. 
 ١٧٠ فََكَفُرواْ بِهِۖۦۡ فََسوَۡف َيۡعلَُمونَ 

171. Talaga ngang nauna ang salita Namin para sa mga 

lingkod Naming mga isinugo: 
 ١٧١ َولََقۡد َسَبَقۡت َكلَِمُتَنا لِعَِبادِنَا ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

172. Tunay na sila, ukol sa kanila [na maging] ang mga 

iaadya; 
 ١٧٢ إِنهُهۡم لَُهُم ٱلَۡمنُصوُرونَ 

173. at tunay na ang mga kawal Namin, ukol sa kanila [na 

maging] ang tagadaig. 
 ١٧٣ َوِإنه ُجنَدنَا لَُهُم ٱلَۡغَٰلُِبونَ 

174. Kaya tumalikod ka palayo sa kanila hanggang sa isang 

panahon. 
 ١٧٤ َفَتَوله َعۡنُهۡم َحتهيَٰ ِحينٖ 

175. Tumingin ka sa kanila sapagkat makikita nila.  َبِۡصۡرُهۡم فََسۡوَف ُيۡبِصُرون
َ
 ١٧٥ َوأ

176. Kaya ba sa pagdurusang dulot Namin ay nagmamadali 

sila? 
فَبَِعَذابَِنا يَۡسَتۡعِجلُونَ 

َ
 ١٧٦ أ

177. Ngunit kapag bumaba ito sa bakuran nila, kay sagwa 

ang umaga ng mga binalaan! 
 ١٧٧ اَحتِِهۡم فََسآَء َصَباُح ٱلُۡمنَذرِينَ فَإَِذا نََزَل بِسَ 

178. Tumalikod ka palayo sa kanila hanggang sa isang 

panahon. 
 ١٧٨ َوتََوله َعۡنُهۡم َحتهيَٰ ِحينٖ 
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179. Tumingin ka sapagkat makikita nila.  َبِۡصۡر فََسوَۡف ُيۡبِصُرون
َ
 ١٧٩ َوأ

180. Kaluwalhatian sa Panginoon mo, ang Panginoon ng 

Kapangyarihan, higit sa anumang inilalarawan nila. 
ا يَِصُفونَ  ةِ َعمه ِ ٱلۡعِزه  ١٨٠ ُسۡبَحََٰن َرب َِك َرب 

181. Kapayapaan sa mga isinugo.  َ١٨١ وََسَلٌَٰم عَلَى ٱلُۡمۡرَسلِين 

182. Ang papuri ay ukol kay Allāh, ang Panginoon ng mga 

nilalang. 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ١٨٢ َوٱلۡحَۡمُد َّلِله
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ṣād. Sumpa man sa Qur'ān na may paalaala.  ِِۡكر  ١ ٓصْۚ َوٱلُۡقۡرَءاِن ذِي ٱلذ 

2. Bagkus ang mga tumangging sumampalataya ay nasa 

isang kapalaluan at isang hidwaan. 
ةٖ وَِشَقاقٖ  هِذيَن َكَفُرواْ فِي ِعزه  ٢ بَِل ٱل

3. Kay rami ng ipinahamak Namin bago pa nila na salinlahi, 

saka nanawagan sila at hindi iyon oras ng isang pagtakas. 
 
َ
لَاَت ِحيَن  َكۡم أ ِن قَۡرٖن َفَناَدواْ وه ۡهلَۡكَنا ِمن َقۡبلِِهم م 
 ٣ َمَناٖص 

4. Nagtaka sila na may dumating sa kanila na isang 

tagapagbabala kabilang sa kanila. Nagsabi ang mga 

tagatangging sumampalataya: "Ito ay isang manggagaway 

na palasinungaling. 

َٰفُِروَن  وََعِجبُ  ِۡنُهۡمۖۡ َوَقاَل ٱلَۡك نِذر  م  ن َجآَءُهم مُّ
َ
ٓواْ أ

اٌب   ٤ َهََٰذا َسَِٰحر  َكذه

5. Gumawa ba siya sa mga diyos bilang nag-iisang diyos? 

Tunay na ito ay talagang isang bagay na kataka-taka." 
َٰٗها َوَِٰحًداۖۡ إِنه َهََٰذا لََش  َجَعَل ٱٓأۡللَِهَة إَِل

َ
 ٥ ۡيٌء ُعَجاب  أ

6. Nagdumali ang konseho kabilang sa kanila, na 

[nagsasabi]: "Magpatuloy kayo at magtiis kayo sa mga diyos 

ninyo. Walang iba ito kundi talagang isang bagay na 

ninanais. 

ِن ٱۡمُشواْ َوٱۡصبُِرواْ عَلَىَٰٓ  
َ
َوٱنَطلََق ٱلَۡملَُأ ِمۡنُهۡم أ

 ٦ تُِكۡمۖۡ إِنه َهََٰذا لََشۡيء  يَُرادُ َءالِهَ 

7. Hindi tayo nakarinig nito sa kapaniwalaang huli. Walang 

iba ito kundi isang paglilikha-likha. 
ها   َما َسِمۡعَنا بَِهََٰذا فِي ٱلِۡملهةِ ٱٓأۡلِخَرةِ إِۡن َهََٰذآ إِل

 ٧ ٱۡختَِلَٰقٌ 

8. Pinababa ba sa kanya ang paalaala sa gitna natin?" 

Bagkus sila ay nasa isang pagdududa sa paalaala Ko. 

Bagkus hindi pa sila lumasap ng pagdurusang dulot Ko. 

ِن   ِۡكُر ِمنُۢ بَيۡنَِناْۚ بَۡل ُهۡم فِي َشك ٖ م  ُءنزَِل َعلَۡيهِ ٱلذ 
َ
أ

ا يَُذوقُواْ َعَذابِ  همه  ٨ ذِۡكرِيِۚ بَل ل

9. O taglay ba nila ang mga imbakan ng awa ng Panginoon 

mo, ang Makapangyarihan, ang Mapagkaloob? 
ابِ  ۡم ِعنَدُهۡم َخَزآئُِن َرۡحمَةِ َرب َِك ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡوَهه

َ
 ٩ أ

10. O sa kanila ba ang paghahari sa mga langit at lupa at 

anumang nasa pagitan ng mga ito? Kaya pumaitaas sila sa 

mga kaparaanan. 

ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَماۖۡ فَلۡيَۡرَتُقواْ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو لُۡك ٱلسه ۡم لَُهم مُّ

َ
أ

ۡسَبَٰبِ 
َ
 ١٠ فِي ٱلۡأ

11. [Sila ay] hukbo na doon tatalunin kabilang sa mga lapian.  َِن ا ُهَنالَِك َمۡهُزوم  م  ۡحَزابِ ُجند  مه
َ
 ١١ ٱلۡأ
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12. Nagpasinungaling bago nila ang mga tao ni Noe, ang 

[liping] `Ād, si Paraon na may mga tulos, 
ۡوتَادِ

َ
بَۡت َقۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح وَعَاد  َوفِرَۡعۡوُن ُذو ٱلۡأ  ١٢ َكذه

13. ang [liping] Thamūd, ang mga kababayan ni Lot, at ang 

mga naninirahan sa kasukalan. Ang mga iyon ay ang mga 

lapian. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ۡصَحَُٰب لۡـ َۡيَكةِِۚ أ

َ
َوَثُموُد َوقَوُۡم لُوٖط َوأ

ۡحَزاُب 
َ
 ١٣ ٱلۡأ

14. Walang iba ang bawat [isa] kundi nagpasinungaling sa 

mga sugo kaya nagindapat ang parusa Ko. 
ها َكذه   ١٤ َب ٱلرُُّسَل فََحقه ِعَقابِ إِن ُكلٌّ إِل

15. Walang hinihintay ang mga ito kundi nag-iisang hiyaw na 

wala itong anumang pagpapaliban. 
ا لََها ِمن   ها َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة مه ُؤلَآِء إِل َوَما يَنُظُر َهَٰٓ

 ١٥ فََواقٖ 

16. Nagsabi sila: "Panginoon namin, magpabilis Ka para sa 

amin ng bahagi namin [sa parusa] bago ng Araw ng 

Pagtutuos." 

َنا َقۡبَل يَۡوِم ٱلۡحَِسابِ  هَنا قِطه ل ل ِ  ١٦ َوَقالُواْ َربهَنا َعج 

17. Magtiis ka sa sinasabi nila at alalahanin mo ang lingkod 

Naming si David na may mga [malakas na] kamay; tunay na 

siya ay palabalik [kay Allāh]. 

يۡدِِۖ  
َ
ٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُوَن َوٱۡذُكۡر َعۡبَدنَا َداوُۥَد َذا ٱلۡأ

اٌب  وه
َ
ۥٓ أ  ١٧ إِنهُه

18. Tunay na Kami ay nagpasilbi ng mga bundok, na kasama 

sa kanya nagluluwalhati ang mga ito sa dapit-hapon at 

pagsikat [ng araw]. 

ۡرنَا ٱلِۡجَباَل َمَعُهۥ يَُسب ِۡحَن بِٱلَۡعِشي ِ   إِنها َسخه
 ١٨ َوٱلِۡإۡشَراقِ 

19. Ang mga ibon ay kinakalap; bawat isa sa kanya ay 

palabalik. 
اب   وه

َ
ۥٓ أ هُه ۖۡ ُكل   ل يَۡر َمحُۡشوَرٗة  ١٩ َوٱلطه

20. Nagpatindi Kami sa kaharian niya at nagbigay Kami sa 

kanya ng karunungan, at kapasyahan sa pakikipag-usap. 
وََشَدۡدنَا ُملَۡكُهۥ َوَءاَتۡيَنَُٰه ٱلۡحِۡكَمَة َوَفۡصَل  

 ٢٠ ٱلۡخَِطابِ 

21. Pumunta kaya sa iyo ang balita ng mga magkaalitan 

noong umakyat sila sa sambahan? 
ََٰك َنَبُؤاْ   تَى

َ
ُرواْ ٱلِۡمۡحَراَب ۞وََهۡل أ  ٢١ ٱلۡخَۡصِم إِۡذ تََسوه

22. Noong pumasok sila kay David ay nanghilakbot siya sa 

kanila. Nagsabi sila: "Huwag kang mangamba; [kami ay] 

magkaalitan, na lumabag ang iba sa amin sa iba, kaya 

humatol ka sa pagitan namin ayon sa katotohanan, huwag 

kang lumampas [doon], at pumatnubay ka sa amin tungo sa 

kalagitnaan ng landasin. 

إِۡذ َدَخلُواْ عَلَىَٰ َداوُۥَد َفَفزَِع ِمۡنُهۡمۖۡ قَالُواْ لَا َتخَۡفۖۡ  
َخۡصَماِن َبَغىَٰ َبۡعُضَنا عَلَىَٰ َبۡعٖض فَٱۡحُكم بَيَۡنَنا 

ِ َولَا تُۡشِطۡط َوٱۡهِدنَآ  َرَٰطِ بِٱلۡحَق  ِ  ٢٢  إِلَيَٰ َسَوآِء ٱلص 
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23. Tunay na ito ay kapatid ko; mayroon siyang siyamnapu’t 

siyam na tupang babae at mayroon akong nag-iisang tupang 

babae, saka nagsabi siya: 'Ipaaruga mo sa akin iyan.’ 

Nangibabaw ito sa akin sa talumpati." 

 
َ
ِخى لَُهۥ تِۡسع  َوتِۡسُعوَن َنۡعَجٗة َولَِي َنۡعَجة   إِنه َهََٰذآ أ

نِي فِي ٱلۡخَِطابِ  ۡكفِلۡنِيَها وََعزه
َ
 ٢٣ َوَِٰحَدة  َفَقاَل أ

24. Nagsabi siya: "Talaga ngang lumabag siya sa iyo sa 

katarungan sa paghiling ng pagsasama ng babaing tupa mo 

sa mga babaing tupa niya. Tunay na marami sa mga kasosyo 

ay talagang lumalabag ang iba sa kanila sa iba maliban sa 

mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos – at 

kakaunti sila." Nakatiyak si David na sinubok lamang siya 

kaya humingi siya ng tawad sa Panginoon niya. Bumagsak 

siya na nakayukod at nanumbalik [kay Allāh]. 

قَاَل لََقۡد َظلََمَك بُِسَؤاِل َنۡعَجتَِك إِلَيَٰ نَِعاِجهِۖۦۡ َوِإنه  
ها   َِن ٱلۡخُلََطآِء لََيۡبِغى َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٍض إِل َكثِيٗرا م 

ا ُهۡمُۗ  َٰلَِحَِٰت َوقَلِيل  مه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوَظنه  ٱل
َُٰه فَٱۡسَتۡغَفَر َربهُهۥ َوَّۤرَخ ۤاٗعِكاَر   نهَما َفَتنه

َ
َداوُۥُد أ

نَاَب۩
َ
 ٢٤ َوأ

25. Kaya nagpatawad Kami sa kanya niyon, habang tunay na 

mayroon siya sa ganang Amin na talagang kadikitan at 

kagandahan ng babalikan. 

َٰلَِكۖۡ  َوِإنه لَُهۥ ِعنَدنَا لَُزلَۡفىَٰ وَُحۡسَن  َفَغَفۡرنَا لَُهۥ َذ
 ٢٥ َمـ َابٖ 

26. [Sinabi]: "O David, tunay na Kami ay gumawa sa iyo 

bilang kahalili sa lupa, kaya humatol ka sa pagitan ng mga 

tao ayon sa katotohanan at huwag kang sumunod sa pithaya 

para magligaw ito sa iyo palayo sa landas ni Allāh." Tunay na 

ang mga naliligaw palayo sa landas ni Allāh, ukol sa kanila ay 

isang pagdurusang matindi dahil lumimot sila sa Araw ng 

Pagtutuos. 

ۡرِض فَٱۡحُكم َبيَۡن 
َ
َيََٰداوُۥُد إِنها َجَعلَۡنََٰك َخلِيَفٗة فِي ٱلۡأ

اِس  ِ َولَا تَتهبِِع ٱلَۡهَوىَٰ َفُيِضلهَك َعن َسبِيِل  ٱلنه بِٱلۡحَق 
ِ لَُهۡم َعَذاب    هِذيَن يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل ٱَّلله ِْۚ إِنه ٱل ٱَّلله

 ٢٦ َشِديُدُۢ بَِما نَُسواْ يَۡوَم ٱلۡحَِسابِ 

27. Hindi Kami lumikha ng langit at lupa at anumang nasa 

pagitan ng dalawang ito nang walang-kabuluhan. Iyon ay 

palagay ng mga tumangging sumampalataya. Kaya 

kapighatian ay ukol sa mga tumangging sumampalataya, 

mula sa Apoy. 

َٰلَِك   ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَما َبَِٰطلٗاْۚ َذ
َ
َمآَء َوٱلۡأ َوَما َخلَۡقَنا ٱلسه

ْْۚ فََوۡيل   هِذيَن َكَفُروا هِذيَن َكَفُرواْ ِمَن  َظنُّ ٱل  ل ِل
ارِ   ٢٧ ٱلنه

28. O gagawa Kami sa mga sumampalataya at gumawa ng 

mga maayos gaya ng mga tagagulo sa lupa? O gagawa 

Kami sa mga tagapangilag magkasala gaya ng mga 

masamang-loob? 

 َٰ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ۡم َنجَۡعُل ٱل
َ
لَِحَِٰت  أ

ۡم َنجَۡعُل ٱلُۡمتهقِيَن  
َ
ۡرِض أ

َ
َكٱلُۡمۡفِسِديَن فِي ٱلۡأ

ارِ   ٢٨ َكٱلُۡفجه

29. [Ito ay] isang pinagpalang Aklat na pinababa Namin sa 

iyo upang magmuni-muni sila sa mga talata nito at upang 

magsaalaala ang mga may isip. 

 َ نَزلَۡنَُٰه إِل
َ
بهُرٓواْ َءاَيَٰتِهِۦ  كَِتٌَٰب أ ۡيَك ُمَبََٰرك  ل َِيده

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
َر أ  ٢٩ َولَِيَتَذكه

30. Ipinagkaloob Namin kay David si Solomon. Kay inam na 

lingkod! Tunay na siya ay palabalik [kay Allāh]. 
اٌب َووََهۡبَنا لَِداوُۥَد ُسلَۡيَمََٰنْۚ نِۡعَم ٱلَۡعۡبُد  وه

َ
ۥٓ أ  ٣٠ إِنهُه
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31. [Banggitin] noong inilahad sa kanya sa dapit-hapon ang 

mga kabayong nakatayong nakaangat ang isang paa, na 

matutulin. 

َٰفَِنَُٰت ٱلِۡجَيادُ   ٣١ إِۡذ ُعرَِض َعلَۡيهِ بِٱلَۡعِشي ِ ٱلصه

32. Kaya nagsabi siya: "Tunay na ako ay umibig ng pagkaibig 

sa mabuting [bagay] sa halip ng pag-alaala sa Panginoon ko 

hanggang sa natakpan [ang araw] ng tabing. 

ۡحَبۡبُت ُحبه ٱلۡخَيِۡر َعن ذِۡكرِ َرب ِي َحتهيَٰ  
َ
َفَقاَل إِن ِٓي أ

 ٣٢ تََواَرۡت بِٱلۡحَِجابِ 

33. Isauli ninyo ang mga ito sa akin." Kaya nagsimula siya sa 

pagtaga sa mga lulod at mga leeg [ng mga ito]. 
ۡعَناقِ 

َ
وِق َوٱلۡأ ۖۡ َفَطفَِق َمۡسَحُۢا بِٱلسُّ  ٣٣ ُردُّوَها عَلَىه

34. Talaga ngang sumubok Kami kay Solomon at naglagay 

Kami sa silya niya ng isang katawan, pagkatapos nagsisising 

bumalik siya. 

لَۡقۡيَنا عَلَىَٰ ُكۡرِسي ِهِۦ َجَسٗدا ُثمه  
َ
َولََقۡد َفَتنها ُسلَۡيَمََٰن َوأ

نَاَب 
َ
 ٣٤ أ

35. Nagsabi siya: "Panginoon ko, magpatawad Ka sa akin at 

magkaloob Ka sa akin ng isang paghaharing hindi nararapat 

para sa isa matapos ko; tunay na Ikaw ay ang 

Tagapagkaloob." 

ِنُۢ   َحٖد م 
َ
ها يَۢنَبِغى لِأ ِ ٱۡغفِۡر لِي وََهۡب لِي ُملۡٗكا ل قَاَل َرب 

اُب  نَت ٱلۡوَهه
َ
 ٣٥ َبۡعِدٓيِۖ إِنهَك أ

36. Kaya pinagsilbi Namin para sa kanya ang hangin na 

dumadaloy ayon sa utos niya nang banayad saanman niya 

ipatama, 

ۡمرِهِۦ رَُخآًء َحۡيُث  
َ
ِيَح َتجۡرِي بِأ ۡرنَا لَُه ٱلر  فََسخه

َصاَب 
َ
 ٣٦ أ

37. at ang mga demonyo: bawat tagapagpatayo at maninisid,  َيَِٰطيَن ُكله َبنهآٖء وََغوهاٖص  ٣٧ َوٱلشه

38. at may mga ibang pinaggagapos sa mga posas.  ِ نِيَن ف ۡصَفادَِوَءاَخرِيَن ُمَقره
َ
 ٣٨ ي ٱلۡأ

39. Ito ay bigay Namin, kaya magmagandang-loob ka o 

magpigil ka nang walang pagtutuos. 
ۡمِسۡك بَِغيِۡر ِحَسابٖ 

َ
ۡو أ

َ
 ٣٩ َهََٰذا َعَطآُؤنَا فَٱۡمنُۡن أ

40. Tunay na mayroon siya sa ganang Amin na talagang 

kadikitan at kagandahan ng babalikan. 
 ٤٠ َوِإنه لَُهۥ ِعنَدنَا لَُزلَۡفىَٰ وَُحۡسَن َمـ َابٖ 

41. Banggitin mo ang lingkod Naming si Job noong 

nanawagan siya sa Panginoon niya: "Tunay na ako ay 

sinaling ng demonyo ng isang pagkapagal at isang 

pagdurusa." 

نَِي  َوٱۡذُكۡر َعۡبَدنَآ  ن ِي َمسه
َ
ۥٓ أ يُّوَب إِۡذ نَاَدىَٰ َربهُه

َ
أ

ۡيَطَُٰن بُِنۡصٖب وََعَذاٍب   ٤١ ٱلشه

42. [Sinabi]: "Magpadyak ka ng paa mo." Ito ay isang 

paliguang malamig at isang inumin. 
 ٤٢ ٱۡرُكۡض بِرِۡجلَِكۖۡ َهََٰذا ُمۡغتََسُلُۢ بَارِد  َوَشَراب  

43. Nagkaloob Kami sa kanya ng mag-anak niya at tulad nila 

kasama sa kanila bilang awa mula sa Amin at bilang paalaala 

para sa mga may isip. 

ِنها َوذِۡكَرىَٰ   َعُهۡم َرۡحمَٗة م  ۡهلَُهۥ َوِمۡثلَُهم مه
َ
ۥٓ أ َووََهۡبَنا لَُه

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ٤٣ لِأ
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44. [Sinabi]: "Kumuha ka gamit ng kamay mo ng isang 

bungkos at pumalo ka gamit nito. Huwag kang sumira sa 

sinumpaan." Tunay na Kami ay nakatagpo sa kanya na 

nagtitiis. Kay inam ang lingkod! Tunay na siya ay palabalik 

[kay Allāh]. 

 إِنها وَُخۡذ بَِيِدَك ِضۡغٗثا فَٱۡضرِب ب ِهِۦ َولَا َتحَۡنۡثُۗ 
اب   وه

َ
ۥٓ أ  ٤٤ وََجۡدَنَُٰه َصابِٗراْۚ ن ِۡعَم ٱلَۡعۡبُد إِنهُه

45. Banggitin mo ang mga lingkod Naming sina Abraham, 

Isaac, at Jacob na mga may lakas at mga pagtalos. 
ْولِي  

ُ
َوٱۡذُكۡر ِعَبََٰدنَآ إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب أ

يِۡدي وَ 
َ
بَۡصَٰرِ ٱلۡأ

َ
 ٤٥ ٱلۡأ

46. Tunay na Kami ay nagtangi sa kanila dahil sa isang 

natatanging katangian na pag-alaala sa tahanan [sa 

kabilang-buhay]. 

ارِ  ۡخلَۡصَنَُٰهم ِبخَالَِصةٖ ذِۡكَرى ٱلده
َ
 ٤٦ إِنهآ أ

47. Tunay na sila, sa ganang Amin, ay talagang kabilang sa 

mga hinirang na mga mabuti. 
ۡخَيارِ 

َ
 ٤٧ َوِإنهُهۡم ِعنَدنَا لَِمَن ٱلُۡمۡصَطَفيَۡن ٱلۡأ

48. Banggitin mo sina Ismael, Eliseo, at Dhulkifl. Bawat [isa] 

ay kabilang sa mga mabuti. 
ِنَ    َوٱۡذُكۡر إِۡسَمَٰعِيَل َوٱلۡيََسَع َوَذا ٱلِۡكۡفِلِۖ وَُكل   م 

ۡخَيارِ 
َ
 ٤٨ ٱلۡأ

49. Ito ay isang pagbanggit. Tunay na ukol sa mga 

tagapangilag magkasala ay talagang isang kagandahan ng 

uuwian: 

ْۚ َوِإنه لِلُۡمتهقِيَن لَحُۡسَن َمـ َابٖ   ٤٩ َهََٰذا ذِۡكر 

50. mga Hardin ng Pamamalagian na pinagbubuksan para sa 

kanila ang mga pintuan. 
َُٰب  بَۡو

َ
هُهُم ٱلۡأ َفتهَحٗة ل َِٰت َعۡدٖن مُّ  ٥٠ َجنه

51. Habang mga nakasandal sa loob ng mga iyon, 

mananawagan sila sa loob ng mga iyon ng prutas na marami 

at inumin. 

ُمتهِكـ ِيَن فِيَها يَۡدُعوَن فِيَها بَِفَِٰكَهةٖ َكثِيَرةٖ  
 ٥١ َوَشَرابٖ 

52. Sa piling nila ay may mga babaing naglilimita ng sulyap, 

na mga magkasinggulang. 
تَۡراٌب 

َ
ۡرِف أ َِٰصَرَُٰت ٱلطه  ٥٢ ۞وَِعنَدُهۡم َق

53. Ito ay ang ipinangangako sa inyo para sa Araw ng 

Pagtutuos. 
 ٥٣ َهََٰذا َما تُوَعُدوَن لَِيۡوِم ٱلۡحَِسابِ 

54. Tunay na ito ay talagang and panustos Namin, na wala 

itong anumang pagkaubos. 
 ٥٤ إِنه َهََٰذا لَرِزُۡقَنا َما لَُهۥ ِمن نهَفادٍ 

55. Ito nga. Tunay na para sa mga tagapagmalabis ay 

talagang isang kasamaan ng uuwian: 
َٰغِيَن لََشره مَ   ٥٥ ـ َابٖ َهََٰذاْۚ َوِإنه لِلطه

56. Ang Impiyerno na masusunog sila roon. Kaya kay saklap 

ang himlayan! 
 ٥٦ َجَهنهَم يَۡصلَۡوَنَها فَبِۡئَس ٱلِۡمَهادُ 
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57. Ito nga, kaya lasapin nila ito – isang nakapapasong tubig 

at nana, 
اق  َهََٰذا فَلَۡيُذوقُوُه َحمِيم    ٥٧ وََغسه

58. at iba pa, kabilang sa kaanyo nito, na mga uri.  ٌۡزَوَٰج
َ
ۦٓ أ  ٥٨ َوَءاَخُر ِمن َشكۡلِهِ

59. [Sasabihin]: "Ito ay isang pulutong na susugod kasama 

sa inyo. Walang mabuting pagtanggap sa kanila. Tunay na 

sila ay masusunog sa Apoy." 

ُۢا بِِهۡمْۚ إِنهُهۡم َصالُواْ   َعُكۡم لَا َمرَۡحَب ۡقَتِحم  مه َهََٰذا فَۡوج  مُّ
ارِ   ٥٩ ٱلنه

60. Magsasabi sila: "Bagkus kayo! Walang mabuting 

pagtanggap sa inyo. Kayo ay nagpauna nito sa amin. Kaya 

kay saklap ang pamamalagian!" 

نُتۡم لَا َمرۡ 
َ
ۡمُتُموُه لََناۖۡ  قَالُواْ بَۡل أ نُتۡم قَده

َ
ُۢا بُِكۡمۖۡ أ َحَب

 ٦٠ فَبِۡئَس ٱلَۡقَرارُ 

61. Magsasabi sila: "Panginoon namin, ang sinumang 

naghain sa amin nito ay magdagdag Ka sa kanya ng isang 

ibayong pagdurusa sa Apoy." 

َم لََنا َهََٰذا فَزِۡدهُ  َعَذاٗبا ِضۡعٗفا فِي  قَالُواْ َربهَنا َمن قَده
ارِ   ٦١ ٱلنه

62. Magsasabi sila: "Ano ang mayroon sa atin na hindi tayo 

nakakikita ng mga lalaking dati nating ibinibilang sila kabilang 

sa mga masama? 

َِن   ُهم م  َوَقالُواْ َما لََنا لَا نََرىَٰ رَِجالٗا ُكنها َنُعدُّ
ۡشَرارِ 

َ
 ٦٢ ٱلۡأ

63. Gumawa ba tayo sa kanila ng isang panunuya o lumiko 

palayo sa kanila ang mga paningin?" 
بَۡصَٰرُ 

َ
ۡم َزاَغۡت َعنُۡهُم ٱلۡأ

َ
خَۡذَنَُٰهۡم ِسۡخرِيًّا أ ته

َ
 ٦٣ أ

64. Tunay na iyon ay talagang isang katotohanan: ang pag-

aalitan ng mga mamamayan ng Apoy. 
ارِ  ۡهِل ٱلنه

َ
َٰلَِك لَحَق   َتخَاُصُم أ  ٦٤ إِنه َذ

65. Sabihin mo: "Ako ay isang tagapagbabala lamang. 

Walang anumang Diyos kundi si Allāh, ang Nag-iisa, ang 

Palalupig, 

َِٰحُد   ُ ٱلَۡو ها ٱَّلله ٍَٰه إِل ۖۡ َوَما ِمۡن إَِل نَا۠ ُمنِذر 
َ
قُۡل إِنهَمآ أ

ارُ   ٦٥ ٱلَۡقهه

66. ang Panginoon ng mga langit at lupa at anumang nasa 

pagitan ng mga ito, ang Makapangyarihan, ang 

Palapatawad." 

َٰرُ  ۡرِض َوَما بَيۡنَُهَما ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡغفه
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ٦٦ َربُّ ٱلسه

67. Sabihin mo: "Ito ay isang balitang dakila  َ٦٧ َبٌؤاْ َعِظيمٌ قُۡل ُهَو ن 

68. na kayo rito ay mga umaayaw.  َنُتۡم َعۡنُه ُمۡعرُِضون
َ
 ٦٨ أ

69. Hindi nagkaroon para sa akin ng anumang kaalaman 

hinggil sa konsehong pinakamataas noong nag-aalitan sila. 
عۡلَىَٰٓ إِۡذ َيخۡ 

َ
 ٦٩ َتِصُمونَ َما َكاَن لَِي ِمۡن ِعلِۭۡم بِٱلَۡملَِإ ٱلۡأ

70. Walang ikinasi sa akin kundi ako ay isang 

mapagbabalang malinaw lamang. 
بِينٌ  نَا۠ نَِذير  مُّ

َ
نهَمآ أ

َ
هٓا أ  ٧٠ إِن يُوَحىَٰٓ إِلَيه إِل
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71. [Banggitin] noong nagsabi ang Panginoon mo sa mga 

anghel: "Tunay na Ako ay lilikha ng isang mortal mula sa 

putik. 

ِن ِطينٖ   ٧١ إِۡذ قَاَل َربَُّك لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن ِي َخَٰلُِقُۢ بََشٗرا م 

72. Kaya noong humubog Ako rito at umihip Ako rito mula sa 

espiritu Ko ay magsibagsak kayo sa kanya na mga 

nakapatirapa. 

ۡيُتُهۥ َوَنَفۡخُت  وِحى َفَقُعواْ لَُهۥ  فَإَِذا َسوه فِيهِ ِمن رُّ
 ٧٢ َسَِٰجِدينَ 

73. Kaya nagpatirapa ang mga anghel sa kabuuan nila nang 

magkakasama, 
ۡجمَُعونَ 

َ
 ٧٣ فََسَجَد ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ُكلُُّهۡم أ

74. maliban si Satanas; nagmalaki siya at siya ay naging 

kabilang sa mga tagatangging sumampalataya. 
َٰفِرِينَ  هٓا إِبۡلِيَس ٱۡسَتۡكبََر وََكاَن ِمَن ٱلَۡك  ٧٤ إِل

75. Nagsabi Siya: "O Satanas, ano ang pumigil sa iyo na 

magpatirapa ka sa nilikha Ko sa pamamagitan ng dalawang 

kamay Ko? Nagmalaki ka ba o naging kabilang ka sa mga 

nagpakamataas?" 

ن تَۡسُجَد لَِما َخلَۡقُت  
َ
إِبۡلِيُس َما َمَنَعَك أ قَاَل َيَٰٓ

ۡم ُكنَت ِمَن ٱلَۡعالِينَ 
َ
ۡسَتۡكبَرَۡت أ

َ
ۖۡ أ  ٧٥ بَِيَديه

76. Nagsabi ito: "Ako ay higit na mabuti kaysa sa kanya; 

lumikha Ka sa akin mula sa isang apoy at lumikha Ka sa 

kanya mula sa isang putik." 

ِۡنُه َخلَۡقَتنِي ِمن نهارٖ وََخلَۡقَتُهۥ ِمن   نَا۠ َخيۡر  م 
َ
قَاَل أ
 ٧٦ ِطينٖ 

77. Nagsabi Siya: "Kaya lumabas ka mula rito sapagkat 

tunay na ikaw ay isang kasumpa-sumpa, 
 ٧٧ قَاَل فَٱۡخُرۡج ِمۡنَها فَإِنهَك رَِجيم  

78. at tunay na sumaiyo ang sumpa Ko hanggang sa Araw 

ng Paggantimpala." 
ِينِ   ٧٨ َوِإنه َعلَۡيَك لَۡعَنتِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلد 

79. Nagsabi ito: "Panginoon ko, kaya magpaantala Ka sa 

akin hanggang sa Araw na bubuhayin sila." 
نِظۡرنِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم ُيۡبَعثُ 

َ
ِ فَأ  ٧٩ ونَ قَاَل َرب 

80. Nagsabi Siya: "Kaya tunay na ikaw ay kabilang sa mga 

inaantala 
 ٨٠ قَاَل فَإِنهَك ِمَن ٱلُۡمنَظرِينَ 

81. hanggang sa Araw ng panahong nalalaman."  ِ٨١ إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلَۡوقِۡت ٱلَۡمۡعلُوم 

82. Nagsabi ito: "Kaya sumpa man sa kapangyarihan Mo, 

talagang maglilisya nga ako sa kanila nang magkakasama, 
ۡجمَعِينَ 

َ
ۡغوِيَنهُهۡم أ

ُ
تَِك لَأ  ٨٢ قَاَل فَبِعِزه

83. maliban sa mga lingkod Mo kabilang sa kanila na mga 

itinangi." 
ها ِعَباَدَك ِمۡنُهُم ٱلُۡمۡخلَِصينَ   ٨٣ إِل

84. Nagsabi Siya: "Sapagkat ang katotohanan [ay mula sa 

Akin] at ang katotohanan ay sinasabi Ko: 
قُوُل 

َ
 ٨٤ قَاَل فَٱلۡحَقُّ َوٱلۡحَقه أ
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85. Talagang magpupuno nga Ako ng Impiyerno mula sa iyo 

at mula sa sinumang sumunod sa iyo kabilang sa kanila nang 

magkakasama!" 

مۡ 
َ
ۡجمَعِينَ لَأ

َ
ن تَبَِعَك ِمۡنُهۡم أ  ٨٥ لََأنه َجَهنهَم ِمنَك َوِممه

86. Sabihin mo: "Hindi ako humihingi sa inyo dahil doon ng 

anumang pabuya. Ako ay hindi kabilang sa mga 

nagkukunwari. 

نَا۠ ِمَن  
َ
ۡجرٖ َوَمآ أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
قُۡل َمآ أ

 ٨٦ كَل ِفِينَ ٱلُۡمتَ 

87. Walang iba ito kundi isang paalaala para sa mga nilalang.  َها ذِۡكر  ل ِلَۡعَٰلَِمين  ٨٧ إِۡن ُهَو إِل

88. Talagang makaaalam nga kayo ng balita nito matapos ng 

isang panahon." 
هُۥ َبۡعَد ِحيِۭن

َ
 ٨٨ َولََتۡعلَُمنه َنَبأ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ang pagbababa ng Aklat ay mula kay Allāh, ang 

Makapangyarihan, ang Marunong. 
ِ ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِكيمِ   ١ تَنِزيُل ٱلِۡكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله

2. Tunay na Kami ay nagpababa sa iyo ng Aklat kalakip ng 

katotohanan, kaya sumamba ka kay Allāh habang 

nagpapakawagas para sa Kanya sa relihiyon. 

هُه   َ ُمخۡلِٗصا ل ِ فَٱۡعُبِد ٱَّلله نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
َ
إِنهآ أ

ِينَ   ٢ ٱلد 

3. Pansinin, ukol kay Allāh ang relihiyong wagas. Ang mga 

gumagawa sa bukod pa sa Kanya bilang mga 

tagapagtangkilik [ay nagsasabi]: "Hindi kami sumasamba sa 

kanila kundi upang magpalapit sila sa amin kay Allāh sa 

kadikitan." Tunay na si Allāh ay maghahatol sa pagitan nila 

hinggil sa anumang sila hinggil doon ay nagkakaiba-iba. 

Tunay na si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa sinumang 

sinungaling na palatangging sumampalataya. 

ۦٓ   خَُذواْ ِمن ُدونِهِ هِذيَن ٱته يُن ٱلۡخَالُِصْۚ َوٱل ِ ِ ٱلد  لَا َّلِله
َ
أ

ها  ۡولَِيآَء َما َنۡعُبُدُهۡم إِل
َ
َ  أ ِ ُزلَۡفىَٰٓ إِنه ٱَّلله ِبُونَآ إِلَي ٱَّلله لُِيَقر 

َ لَا   َيحُۡكُم بَيَۡنُهۡم فِي َما ُهۡم فِيهِ َيخَۡتلُِفوَنُۗ إِنه ٱَّلله
ار    ٣ َيۡهِدي َمۡن ُهَو َكَِٰذب  َكفه

4. Kung sakaling nagnais si Allāh na gumawa ng isang anak 

ay talaga sanang humirang Siya mula sa anumang nililikha 

Niya ng niloloob Niya. Kaluwalhatian sa Kanya! Siya ay si 

Allāh, ang Nag-iisa, ang Palalupig. 

ا َيخۡلُُق َما   هٱۡصَطَفىَٰ ِممه ن َيتهِخَذ َولَٗدا ل
َ
ُ أ َراَد ٱَّلله

َ
هۡو أ ل

ارُ  َِٰحُد ٱلَۡقهه ُ ٱلَۡو ۖۥۡ ُهَو ٱَّلله ْۚ ُسۡبَحََٰنُه  ٤ يََشآُء

5. Lumikha Siya ng mga langit at lupa ayon sa katotohanan. 

Nagpupulupot Siya ng gabi sa maghapon at nagpupulupot 

Siya ng maghapon sa gabi. Nagpasilbi Siya ng araw at 

buwan; bawat isa ay umiinog para sa isang taning na tinukoy. 

Pansinin, Siya ay ang Makapangyarihan, ang Palapatawad. 

هۡيَل عَلَى   ُِر ٱل ِۖ يَُكو  ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َخلََق ٱلسه

ۡمَس   َر ٱلشه هۡيِلِۖ وََسخه َهاَر عَلَى ٱل ُِر ٱلنه َهارِ َويَُكو  ٱلنه
لَا ُهَو ٱلَۡعزِيُز  

َ
يِۗ أ َسمًّ َجٖل مُّ

َ
رِي لِأ

ۖۡ ُكل   َيجۡ َوٱلَۡقَمَر
َٰرُ   ٥ ٱلَۡغفه

6. Lumikha Siya sa inyo mula sa nag-iisang kaluluwa. 

Pagkatapos gumawa Siya mula rito ng kabiyak nito. 

Nagpababa Siya para sa inyo mula sa mga hayupan ng 

walong magkapares. Lumilikha Siya sa inyo sa mga tiyan ng 

mga ina ninyo sa isang paglikha nang matapos ng isang 

paglikha sa tatlong kadiliman. Iyon si Allāh, ang Panginoon 

ninyo; ukol sa Kanya ang paghahari. Walang Diyos kundi 

Siya. Kaya paano kayong inililihis?" 

ِن نهۡفٖس َوَِٰحَدةٖ ُثمه َجَعَل ِمۡنَها َزوَۡجَها  َخلََقُكم م 
نَۡعَٰمِ 

َ
َِن ٱلۡأ نَزَل لَُكم م 

َ
ۡزَوَٰٖجِۚ َيخۡلُُقُكۡم فِي  َوأ

َ
 ثََمَٰنِيََة أ

ِنُۢ َبۡعِد َخلٖۡق فِي ُظلَُمَٰٖت  َهَٰتُِكۡم َخلۡٗقا م  مه
ُ
ُبُطوِن أ

ها ُهَوۖۡ   ََٰه إِل ُ َربُُّكۡم لَُه ٱلُۡملُۡكۖۡ لَٓا إَِل َٰلُِكُم ٱَّلله َٰٖثِۚ َذ ثََل
هيَٰ تُۡصَرفُونَ  ن

َ
 ٦ فَأ
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7. Kung tatanggi kayong sumampalataya, tunay na si Allāh 

ay Walang-pangangailangan sa inyo at hindi Siya nalulugod 

para sa mga lingkod Niya sa kawalang-pananampalataya. 

Kung magpapasalamat kayo ay malulugod Siya roon para sa 

inyo. Hindi magpapasan ang isang tagapasan ng pasanin ng 

iba. Pagkatapos tungo sa Panginoon ninyo ang babalikan 

ninyo saka magbabalita Siya sa inyo hinggil sa anumang dati 

ninyong ginagawa. Tunay na Siya ay Maalam sa laman ng 

mga dibdib. 

َ َغنِيٌّ َعنُكۡمۖۡ َولَا يَۡرَضيَٰ   إِن تَۡكُفُرواْ فَإِنه ٱَّلله
 َ ۖۡ َوِإن ت ۡشُكُرواْ يَۡرَضُه لَُكۡمُۗ َولَا تَزُِر  لِعَِبادِهِ ٱلُۡكۡفَر

رِۡجُعُكۡم   ِۚ ُثمه إِلَيَٰ َرب ُِكم مه ۡخَرىَٰ
ُ
َوازَِرة  وِۡزَر أ

ُۢ بَِذاِت   َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَنْۚ إِنهُهۥ َعلِيُم
ُدورِ   ٧ ٱلصُّ

8. Kapag may sumaling sa tao na isang kapinsalaan ay 

nananalangin ito sa Panginoon nito habang nagsisising 

bumabalik sa Kanya. Pagkatapos kapag gumawad Siya rito 

ng isang biyaya mula sa Kanya ay nakalilimot ito ng dati 

nitong idinadalangin sa Kanya bago pa niyon at gumagawa 

ito para kay Allāh ng mga kaagaw upang magligaw palayo sa 

landas Niya. Sabihin mo: "Magtamasa ka ng kawalang-

pananampalataya mo nang kaunti; tunay na ikaw ay kabilang 

sa mga maninirahan sa Apoy." 

۞َوِإَذا َمسه ٱلۡإِنَسََٰن ُضر   َدعَا َربهُهۥ ُمنِيًبا إِلَۡيهِ ُثمه إَِذا  
لَُهۥ نِۡعمَ  ِۡنُه نَِسَي َما َكاَن يَۡدُعٓواْ إِلَۡيهِ ِمن َقۡبُل  َخوه ٗة م 

نَداٗدا ل ُِيِضله َعن َسبِيلِهۚۦِْ قُۡل َتَمتهۡع  
َ
ِ أ وََجَعَل َّلِله

ارِ  ۡصَحَِٰب ٱلنه
َ
 ٨ بُِكۡفرَِك قَلِيلًا إِنهَك ِمۡن أ

9. O ang sinumang siya ay masunurin sa mga sandali ng 

gabi habang nakapatirapa at nakatayo, na nangingilag sa 

Kabilang-buhay at nag-aasam awa ng Panginoon Niya [ay 

higit na mabuti]? Sabihin mo: "Nagkakapantay kaya ang mga 

nakaaalam at ang mga hindi nakaaalam? Nagsasaalaala 

lamang ang mga may isip." 

َٰنٌِت َءانَآ  ۡن ُهَو َق مه
َ
هۡيِل َساِجٗدا َوَقآئِٗما َيحَۡذُر  أ َء ٱل

هِذيَن   ٱٓأۡلِخَرةَ َويَرُۡجواْ َرۡحمََة َرب ِهِۗۦُ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱل
ْولُواْ  

ُ
ُر أ هِذيَن لَا َيۡعلَُموَنُۗ إِنهَما َيَتَذكه َيۡعلَُموَن َوٱل

لَۡبَٰبِ 
َ
 ٩ ٱلۡأ

10. Sabihin mo [ang sabi Ko]: "O mga lingkod Ko na mga 

sumampalataya, mangilag kayong magkasala sa Panginoon 

ninyo. Ukol sa mga gumawa ng maganda sa Mundong ito ay 

[ganting] maganda. Ang lupa ni Allāh ay malawak. Lulubus-

lubusin lamang ang mga nagtitiis sa pabuya sa kanila nang 

walang pagtutuos." 

ۡحَسُنواْ  قُۡل َيَٰعِبَ 
َ
هِذيَن أ هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ َربهُكۡمْۚ لِل ادِ ٱل

هي   ُۗ إِنهَما يَُوف ِ َوَِٰسَعٌة ۡرُض ٱَّلله
َ
ُۗ َوأ ۡنَيا َحَسَنة  فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ

ۡجرَُهم بَِغيِۡر ِحَسابٖ 
َ
َٰبُِروَن أ  ١٠ ٱلصه

11. Sabihin mo: "Tunay na ako ay inutusan na sumamba kay 

Allāh habang nagpapakawagas para sa Kanya sa relihiyon 
ِينَ  هُه ٱلد  َ ُمخۡلِٗصا ل ۡعُبَد ٱَّلله

َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
 ١١ قُۡل إِن ِٓي أ

12. at inutusan upang ako ay maging una sa mga 

tagapasakop." 
َل ٱلُۡمۡسلِِمينَ  وه

َ
ُكوَن أ

َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت لِأ

ُ
 ١٢ َوأ

13. Sabihin mo: "Tunay na ako ay nangangamba, kung 

sumuway ako sa Panginoon ko, sa pagdurusa sa isang Araw 

na sukdulan." 

َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرب ِي َعَذاَب يَۡوٍم  
َ
قُۡل إِن ِٓي أ

 ١٣ َعِظيمٖ 

14. Sabihin mo: "Kay Allāh ako sumasamba habang 

nagpapakawagas para sa Kanya sa relihiyon ko. 
هُهۥ دِينِي  ۡعُبُد ُمخۡلِٗصا ل

َ
َ أ  ١٤ قُِل ٱَّلله
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15. Kaya sambahin ninyo ang anumang niloob ninyo bukod 

pa sa Kanya." Sabihin mo: "Tunay na ang mga lugi ay ang 

mga nagpalugi sa mga sarili nila at mga mag-anak nila sa 

Araw ng Pagbangon." Pansinin, iyon ay ang pagkaluging 

malinaw. 

ِن ُدونِهِۗۦُ قُۡل إِنه ٱلَۡخَِٰسِريَن   فَٱۡعُبُدواْ َما ِشۡئُتم م 
لَا  

َ
ۡهلِيِهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ أ

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ ٱل

َٰلَِك ُهَو ٱلۡخُۡسَراُن ٱلُۡمبِينُ   ١٥ َذ

16. Magkakaroon sila mula sa ibabaw nila ng mga kulandong 

mula sa apoy at mula sa ilalim nila ng mga kulandong. Iyon 

ay ipinapangamba ni Allāh sa mga lingkod Niya, [na 

nagsasabi]: "O mga lingkod Ko, kaya mangilag kayong 

magkasala sa Akin." 

ارِ َوِمن َتحۡ  َِن ٱلنه ِن فَۡوقِِهۡم ُظلَل  م  ْۚ  لَُهم م  تِِهۡم ُظلَل 
ۚۥْ َيَٰعَِبادِ فَٱتهُقونِ  ُ بِهِۦ ِعَباَدهُ َٰلَِك ُيخَو ُِف ٱَّلله  ١٦ َذ

17. Ang mga umiwas sa mapagmalabis na sumamba sila rito 

at nagsisising bumabalik kay Allāh, ukol sa kanila ang 

balitang nakagagalak. Kaya magbalita ka ng nakagagalak sa 

mga lingkod Ko, 

نَابُٓواْ إِلَي  
َ
ن َيۡعُبُدوَها َوأ

َ
َُٰغوَت أ هِذيَن ٱۡجَتنَُبواْ ٱلطه َوٱل

ۡر ِعَبادِ ِ ِۚ فَبَش  ِ لَُهُم ٱلۡبُۡشَرىَٰ  ١٧ ٱَّلله

18. na mga nakikinig sa sinabi saka sumusunod sila sa 

pinakamaganda rito. Ang mga iyon ay ang mga pinatnubayan 

ni Allāh at ang mga iyon ay ang mga may isip. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ۥْٓۚ أ ۡحَسَنُه

َ
هِذيَن يَۡسَتِمُعوَن ٱلَۡقۡوَل َفَيتهبُِعوَن أ ٱل

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم أ

ُ
ۖۡ َوأ ُ َُٰهُم ٱَّلله هِذيَن َهَدى  ١٨ ٱل

19. Kaya ba ang sinumang nagindapat sa kanya ang hatol ng 

pagdurusa, ikaw ba ay sasagip sa sinumang nasa Apoy? 
نَت تُنقُِذ َمن فِي  

َ
فَأ

َ
َفَمۡن َحقه َعلَۡيهِ َكلَِمُة ٱلَۡعَذاِب أ

َ
أ

ارِ   ١٩ ٱلنه

20. Subalit ang mga nangilag magkasala sa Panginoon nila, 

ukol sa kanila ay mga silid na mula sa ibabaw ng mga ito ay 

may mga silid na ipinatayo, na dumadaloy mula sa ilalim ng 

mga ito ang mga ilog. Bilang pangako ni Allāh, hindi sumisira 

si Allāh sa naipangako. 

ِن فَۡوقَِها ُغَرف    هِذيَن ٱتهَقۡواْ َربهُهۡم لَُهۡم ُغَرف  م  َلَِٰكِن ٱل
بۡ  ِ لَا ُيخۡلُِف  مه ۖۡ وَۡعَد ٱَّلله نَۡهَُٰر

َ
نِيهة  َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

ُ ٱلِۡميَعادَ   ٢٠ ٱَّلله

21. Hindi mo ba nakita na si Allāh ay nagpababa mula sa 

langit ng tubig saka nagpanuot Siya nito sa mga bukal sa 

lupa, pagkatapos nagpapalabas Siya sa pamamagitan nito 

ng pananim na nagkakaiba-iba ang mga kulay nito, 

pagkatapos nalalanta ito kaya nakikita mo ito na naninilaw, 

pagkatapos gumagawa Siya rito na mga pira-piraso. Tunay 

na sa gayon ay talagang may paalaala para sa mga may isip. 

 َ نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
َمآِء َماٗٓء فََسلََكُهۥ يََنَٰبِيَع  أ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
 أ

َٰنُُهۥ ُثمه   لَۡو
َ
خَۡتلًِفا أ رُِج بِهِۦ َزۡرٗعا مُّ

ۡرِض ُثمه ُيخۡ
َ
فِي ٱلۡأ

َٰلَِك   ا ُثمه َيجَۡعلُُهۥ ُحَطًَٰماْۚ إِنه فِي َذ َُٰه ُمۡصَفر ٗ يَِهيُج َفتََرى
لَۡبَٰبِ 

َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ٢١ لَِذۡكَرىَٰ لِأ

22. Kaya ba ang sinumang nagpaluwag si Allāh sa dibdib 

niya para sa Islām kaya siya ay nasa isang liwanag mula sa 

Panginoon niya [ay gaya ng iba]? Kaya kapighatian ay ukol 

sa matigas ang mga puso nila sa pag-alaala kay Allāh. Ang 

mga iyon ay nasa isang pagkaligaw na malinaw. 

ِن   ُ َصۡدَرُهۥ لِلِۡإۡسَلَِٰم َفُهَو عَلَىَٰ نُورٖ م  َفَمن َشَرَح ٱَّلله
َ
أ

ْوَلَٰٓئَِك فِي  
ُ
ِْۚ أ ِن ذِۡكرِ ٱَّلله ب ِهۚۦِْ فََوۡيل  ل ِلَۡقَِٰسَيةِ قُلُوبُُهم م  ره

بِينٍ   ٢٢ َضَلَٰٖل مُّ
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23. Si Allāh ay nagbaba ng pinakamaganda sa pag-uusap, 

na isang Aklat na nagkakawangisan na nag-uulit-ulit. 

Nangingilabot mula rito ang mga balat ng mga natatakot sa 

Panginoon nila; pagkatapos lumalambot ang mga balat nila 

at ang mga puso nila sa pagkaalaala kay Allāh. Iyon ay 

patnubay ni Allāh; nagpapatnubay Siya sa pamamagitan 

niyon sa sinumang niloloob Niya. Ang sinumang ililigaw ni 

Allāh ay walang ukol dito na anumang tagapagpatnubay. 

َثانَِي  تََشَٰبِٗها مه ۡحَسَن ٱلۡحَِديِث كَِتَٰٗبا مُّ
َ
َل أ ُ نَزه ٱَّلله

هِذيَن َيخَۡشۡوَن َربهُهۡم ُثمه تَلِ  يُن َتۡقَشعِرُّ ِمۡنُه ُجلُوُد ٱل
  ِ َٰلَِك ُهَدى ٱَّلله ِْۚ َذ ُجلُوُدُهۡم َوقُلُوبُُهۡم إِلَيَٰ ذِۡكرِ ٱَّلله

ُ َفَما لَُهۥ ِمۡن   ْۚ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله َيۡهِدي بِهِۦ َمن يََشآُء
 ٢٣ َهادٍ 

24. Kaya ba ang sinumang nagsasangga sa pamamagitan ng 

mukha niya sa kasagwaan ng pagdurusa sa Araw ng 

Pagbangon [ay gaya ng iba]? Sasabihin sa mga tagalabag sa 

katarungan: "Lasapin ninyo ang dati ninyong kinakamit." 

َفَمن َيتهِقى بِوَۡجِههِۦ ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ َوقِيَل  
َ
أ

َٰلِِميَن ُذوقُواْ َما ُكنُتۡم تَۡكِسُبونَ   ٢٤ لِلظه

25. Nagpasinungaling ang mga nauna pa sa mga ito, saka 

pumunta sa kanila ang pagdurusa mula sa kung saan hindi 

sila nakararamdam. 

َُٰهُم ٱلَۡعَذاُب ِمۡن َحۡيُث   تَى
َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم فَأ َب ٱل َكذه

 ٢٥ لَا يَۡشُعُرونَ 

26. Kaya nagpalasap sa kanila si Allāh ng kahihiyan sa 

buhay na pangmundo. Talagang ang pagdurusa sa Kabilang-

buhay ay higit na malaki, kung sakaling sila dati ay 

nakaaalam. 

ۡنَياۖۡ َولََعَذاُب   ةِ ٱلدُّ ُ ٱلۡخِۡزَي فِي ٱلۡحََيوَٰ َذاَقُهُم ٱَّلله
َ
فَأ

ۡكبَُرْۚ لَۡو َكانُواْ َيۡعلَُمونَ 
َ
 ٢٦ ٱٓأۡلِخَرةِ أ

27. Talaga ngang naglahad Kami para sa mga tao sa Qur’ān 

na ito ng bawat paghahalintulad nang sa gayon sila ay 

magsasaalaala. 

ِ َمَثٖل  
َولََقۡد َضَرۡبَنا لِلنهاِس فِي َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن ِمن ُكل 

ُرونَ   ٢٧ لهَعلهُهۡم َيَتَذكه

28. Bilang Qur’ān na Arabe na walang isang kabaluktutan 

nang sa gayon sila mangingilag magkasala. 
 ٢٨ قُۡرَءانًا َعَربِيًّا َغيَۡر ذِي ِعَوٖج لهَعلهُهۡم َيتهُقونَ 

29. Naglahad si Allāh ng isang paghahalintulad ng isang 

lalaki na dito ay may mga magkatambal na nagbabangayan 

[sa pagmamay-ari] at sa isang lalaking nakalaan sa isang 

lalaki [ang pagmamay-ari]. Nagkakapantay kaya silang 

dalawa sa paghahalintulad? Ang papuri ay ukol kay Allāh. 

Bagkus ang higit na marami sa kanila ay hindi nakaaalam. 

ُ َمَثلٗا رهُجلٗا فِيهِ  ُشَرَكآُء ُمتََشَِٰكُسوَن  َضَرَب ٱَّلله
  ِْۚ َورَُجلٗا َسلَٗما ل ِرَُجٍل َهۡل يَۡسَتوِيَاِن َمَثلًاْۚ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ٢٩ بَۡل أ

30. Tunay na ikaw ay mamamatay at tunay na sila ay mga 

mamamatay. 
ي ُِتونَ إِنهَك َمي ِت  َوِإنهُهم   ٣٠ مه

31. Pagkatapos tunay na kayo sa Araw ng Pagbangon sa 

harap ng Panginoon ninyo ay mag-aalitan. 
 ٣١ ُثمه إِنهُكۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ ِعنَد َرب ُِكۡم َتخَۡتِصُمونَ 
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32. Kaya sino ang higit na tagalabag sa katarungan kaysa sa 

sinumang nagsinungaling laban kay Allāh at 

nagpasinungaling sa katapatan noong dumating ito sa 

kanya? Hindi ba sa Impiyerno ay may tuluyan para sa mga 

tagatangging sumampalataya? 

ۡدِق   ِ َب بِٱلص  ِ َوَكذه ۡظلَُم ِممهن َكَذَب عَلَى ٱَّلله
َ
۞َفَمۡن أ

لَيَۡس 
َ
ۥْٓۚ أ َٰفِرِينَ إِۡذ َجآَءهُ  ٣٢ فِي َجَهنهَم َمۡثٗوى ل ِلَۡك

33. Ang naghatid ng katapatan at nagpatotoo rito, ang mga 

iyon ay ang mga tagapangilag magkasala. 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ۦٓ أ َق بِهِ ۡدِق وََصده ِ هِذي َجآَء بِٱلص  َوٱل

 ٣٣ ٱلُۡمتهُقونَ 

34. Ukol sa kanila ang anumang niloloob nila sa piling ng 

Panginoon nila. Iyon ay ang ganti sa mga tagagawa ng 

maganda 

َٰلَِك َجَزآُء   ا يََشآُءوَن ِعنَد َرب ِِهۡمْۚ َذ لَُهم مه
 ٣٤ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

35. upang magtakip-sala si Allāh para sa kanila sa 

pinakamasagwa sa ginawa nila at gumanti Siya sa kanila ng 

pabuya nila ayon sa pinakamaganda sa dati nilang ginagawa. 

هِذي َعِملُواْ َويَۡجزِيَُهۡم    ٱل
َ
ۡسَوأ

َ
ُ َعۡنُهۡم أ َِر ٱَّلله لُِيَكف 

هِذي َكانُواْ َيۡعَملُونَ  ۡحَسِن ٱل
َ
ۡجرَُهم بِأ

َ
 ٣٥ أ

36. Hindi ba si Allāh ay nakasasapat sa lingkod Niya? 

Nagpapangamba sila sa iyo sa pamamagitan ng mga bukod 

pa sa Kanya. Ang sinumang ililigaw ni Allāh ay walang ukol 

dito na anumang tagapagpatnubay. 

هِذيَن ِمن   ِفُونََك بِٱل ۖۥۡ َويَُخو  ُ بِكَاٍف َعۡبَدهُ لَيَۡس ٱَّلله
َ
أ

 ُ  ٣٦  َفَما لَُهۥ ِمۡن َهادٖ ُدونِهۚۦِْ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله

37. Ang sinumang papatnubayan ni Allāh ay walang ukol dito 

na anumang tagapagligaw. Hindi ba si Allāh ay 

Makapangyarihan, May paghihiganti? 

ُ بَِعزِيزٖ   لَيَۡس ٱَّلله
َ
ُۗ أ ٍ

ِضل  ُ َفَما لَُهۥ ِمن مُّ َوَمن َيۡهِد ٱَّلله
 ٣٧ امٖ ذِي ٱنتِقَ 

38. Talagang kung nagtanong ka sa kanila kung sino ang 

lumikha ng mga langit at lupa ay talagang magsasabi nga 

silang si Allāh. Sabihin mo: "Kaya nagsaalang-alang ba kayo 

sa dinadalanginan ninyo bukod pa kay Allāh? Kung nagnais 

sa akin si Allāh ng isang pinsala, sila kaya ay makapag-aalis 

ng pinsala Niya? O kung nagnais Siya sa akin ng awa, sila 

kaya ay makapipigil ng awa Niya?" Sabihin mo: "Kasapatan 

sa akin si Allāh. Sa Kanya nananalig ang mga nananalig." 

َمَٰ  ۡن َخلََق ٱلسه لَۡتُهم مه
َ
ۡرَض لََيُقولُنه  َولَئِن َسأ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َو

َراَدنَِي  
َ
ِ إِۡن أ ا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله فََرَءۡيُتم مه

َ
ْۚ قُۡل أ ُ ٱَّلله

َراَدنِي بَِرۡحمٍَة  
َ
ۡو أ

َ
ۦٓ أ ِ ِه ٍ َهۡل ُهنه َكَِٰشَفَُٰت ُضر  ُ بُِضر  ٱَّلله

ۖۡ َعلَۡيهِ   ُ َُٰت َرۡحمَتِهۚۦِْ قُۡل َحۡسِبَي ٱَّلله َهۡل ُهنه ُمۡمِسَك
 ٣٨ وَكهُل ٱلُۡمَتوَك ِلُونَ َيتَ 

39. Sabihin mo: "O mga kalipi ko, gumawa kayo ayon sa 

kalagayan ninyo; tunay na ako ay gumagawa kaya 

makaaalam kayo 

ۖۡ فََسۡوَف   َِٰمل  قُۡل َيََٰقوِۡم ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ َمكَانَتُِكۡم إِن ِي َع
 ٣٩ َتۡعلَُمونَ 

40. sa kung kanino pupunta ang isang pagdurusang 

magpapahiya sa kanya at dadapo ang isang pagdurusang 

mananatili." 

تِيهِ َعَذاب  ُيخۡزِيهِ َويَِحلُّ َعلَۡيهِ َعَذاب   
ۡ
َمن يَأ
قِيمٌ   ٤٠ مُّ
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41. Tunay na Kami ay nagpababa sa iyo ng Aklat para sa 

mga tao kalakip ng katotohanan. Kaya ang sinumang 

napatnubayan ay para sa sarili niya at ang sinumang naligaw 

ay naliligaw lamang para sa [kapinsalaan] nito. Ikaw sa kanila 

ay hindi isang pinananaligan. 

ِۖ َفَمِن   ِ نَزلَۡنا َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب لِلنهاِس بِٱلۡحَق 
َ
إِنهآ أ

ۖۦۡ َوَمن َضله فَإِنهَما يَِضلُّ َعلَۡيَهاۖۡ َوَمآ ٱۡهَتَدىَٰ فَلَِنۡفِسهِ 
نَت َعلَۡيِهم بَِوكِيلٍ 

َ
 ٤١ أ

42. Si Allāh ay kumukuha sa mga kaluluwa sa sandali ng 

kamatayan ng mga ito at sa [mga kaluluwa ng] mga hindi 

namatay sa pagtulog ng mga ito. Kaya pumipigil Siya sa mga 

[kaluluwang] nagtadhana Siya sa mga ito ng kamatayan at 

nagpapawala Siya sa mga iba pa hanggang sa isang taning 

na tinukoy. Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda 

para sa mga taong nag-iisip-isip. 

تِ 
نُفَس ِحيَن َمۡوتَِها َوٱله

َ
هي ٱلۡأ ُ َيَتَوف ي لَۡم َتُمۡت فِي  ٱَّلله

َمَناِمَهاۖۡ َفُيۡمِسُك ٱلهتِي قََضيَٰ َعلَۡيَها ٱلَۡمۡوَت َويُۡرِسُل  
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم   يِۚ إِنه فِي َذ َسمًّ َجٖل مُّ

َ
ۡخَرىَٰٓ إِلَيَٰٓ أ

ُ
ٱلۡأ

ُرونَ   ٤٢ َيَتَفكه

43. O gumawa ba sila sa bukod pa kay Allāh bilang mga 

tagapagpamagitan? Sabihin mo: "Kahit ba sila ay hindi 

nakapangyayari sa anuman at hindi nakapag-uunawa?" 

َولَۡو َكانُواْ لَا  
َ
ْۚ قُۡل أ ِ ُشَفَعآَء خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله ِم ٱته

َ
أ

ا َولَا َيۡعقِلُونَ   ٤٣ َيۡملُِكوَن َشۡيـ ٗ

44. Sabihin mo: "Sa kay Allāh ang [pagpapahintulot ng] 

pamamagitan sa kalahatan. Sa Kanya ang paghahari sa mga 

langit at lupa. Pagkatapos tungo sa Kanya pababalikin kayo." 

ۡرِضِۖ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هُهۥ ُملُۡك ٱلسه َفََٰعُة َجمِيٗعاۖۡ ل ِ ٱلشه ه ِ قُل َّلل 

 ٤٤ ُثمه إِلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

45. Kapag binanggit si Allāh nang mag-isa, nagmamaliit ang 

mga puso ng mga hindi sumasampalataya sa Kabilang-

buhay. Kapag binanggit ang mga bukod pa sa Kanya, biglang 

sila ay nagagalak. 

هِذيَن لَا   زهۡت قُلُوُب ٱل
َ
ُ وَۡحَدهُ ٱۡشَمأ َوِإَذا ُذكَِر ٱَّلله

ۦٓ إَِذا ُهۡم  يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوِإَذ  هِذيَن ِمن ُدونِهِ ا ذُكَِر ٱل
 ٤٥ يَۡسَتبِۡشُرونَ 

46. Sabihin mo: "O Allāh, Tagalalang ng mga langit at lupa, 

Nakaaalam sa Lingid at Nasasaksihan, Ikaw ay humahatol sa 

pagitan ng mga lingkod Mo sa anumang dati silang 

nagkakaiba-iba." 

َٰلَِم ٱلَۡغۡيِب  قُِل ٱل ۡرِض َع
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو لهُهمه فَاِطَر ٱلسه

نَت َتحُۡكُم َبيَۡن ِعَبادَِك فِي َما َكانُواْ فِيهِ  
َ
َهََٰدةِ أ َوٱلشه

 ٤٦ َيخَۡتلُِفونَ 

47. Kung sakaling taglay ng mga lumabag sa katarungan ang 

anumang nasa lupa sa kalahatan at tulad nito kasama rito, 

talaga sanang tumubos sila [sa mga sarili] sa pamamagitan 

nito mula sa kasagwaan ng pagdurusa sa Araw ng 

Pagbangon. Matatambad para sa kanila mula kay Allāh ang 

hindi nila dati aakalain. 

ۡرِض 
َ
هِذيَن َظلَُمواْ َما فِي ٱلۡأ نه لِل

َ
َجمِيٗعا َوِمۡثلَُهۥ  َولَۡو أ

َمَعُهۥ لَٱۡفَتَدۡواْ بِهِۦ ِمن ُسوِٓء ٱلَۡعَذاِب يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ  
ِ َما لَۡم يَُكونُواْ َيحۡتَِسُبونَ  َِن ٱَّلله  ٤٧ َوبََدا لَُهم م 

48. Matatambad sa kanila ang mga masagwa sa nakamit nila 

at papaligid sa kanila ang dati nilang kinukutya. 
ا َكانُواْ بِهِۦ   َوبََدا لَُهۡم َسي ِـ َاُت َما َكَسُبواْ وََحاَق بِِهم مه

 ٤٨ يَۡسَتۡهزُِءونَ 
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49. Kaya kapag may sumaling sa tao na isang pinsala ay 

dumadalangin siya sa Amin. Pagkatapos kapag gumawad 

Kami sa kanya ng isang biyaya mula sa Amin ay nagsasabi 

siya: "Binigyan lamang ako nito dahil sa kaalaman." Bagkus 

ito ay isang pagsubok, subalit ang higit na marami sa kanila 

ay hindi nakaaalam. 

ِنها   لَۡنَُٰه نِۡعَمٗة م  فَإَِذا َمسه ٱلۡإِنَسََٰن ُضر   َدعَانَا ُثمه إَِذا َخوه
َمآ  وتِيُتُهۥ عَلَىَٰ ِعلِۭۡمْۚ بَۡل ِهَى فِۡتَنة  َوَلَِٰكنه   قَاَل إِنه

ُ
أ

ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ٤٩ أ

50. Nagsabi na nito ang mga nauna pa sa kanila ngunit 

walang naidulot sa kanila ang dati nilang nakakamit. 
ۡغَنيَٰ عَ 

َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َفَمآ أ ا َكانُواْ  قَۡد قَالََها ٱل ۡنُهم مه

 ٥٠ يَۡكِسُبونَ 

51. Kaya tumama sa kanila ang mga masagwa sa nakamit 

nila. Ang mga lumabag sa katarungan kabilang sa mga ito ay 

tatama sa kanila ang mga masagwa sa nakamit nila at hindi 

sila mga makapagpapawalang-kakayahan. 

َصاَبُهمۡ 
َ
هِذيَن َظلَُمواْ ِمۡن  فَأ ْْۚ َوٱل  َسي ِـ َاُت َما َكَسُبوا

ُؤلَآِء َسُيِصيُبُهۡم َسي ِـ َاُت َما َكَسُبواْ َوَما ُهم   َهَٰٓ
 ٥١ بُِمۡعِجزِينَ 

52. Hindi ba sila nakaalam na si Allāh ay nagpapaluwag sa 

panustos para sa sinumang niloloob Niya at naghihigpit? 

Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para sa mga 

taong sumasampalataya. 

  ْۚ ِۡزَق لَِمن يََشآُء َويَۡقِدُر َ يَبُۡسُط ٱلر  نه ٱَّلله
َ
َولَۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َ
أ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ   ٥٢ إِنه فِي َذ

53. Sabihin mo [na sinabi Ko]: "O mga lingkod Ko na 

nagpakalabis laban sa mga sarili nila, huwag kayong 

malagutan ng pag-asa sa awa ni Allāh. Tunay na si Allāh ay 

nagpapatawad sa mga pagkakasala sa kalahatan. Tunay na 

Siya ay ang Mapagpatawad, ang Maawain." 

ۡسَرُف 
َ
هِذيَن أ نُفِسِهۡم لَا َتۡقَنُطواْ  ۞قُۡل َيَٰعَِبادَِي ٱل

َ
واْ عَلَىَٰٓ أ

نُوَب َجمِيًعاْۚ إِنهُهۥ ُهَو   َ َيۡغفُِر ٱلذُّ ِْۚ إِنه ٱَّلله ۡحمَةِ ٱَّلله ِمن ره
 ٥٣ ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ 

54. Nagsisising bumalik kayo sa Panginoon ninyo, 

magpasakop kayo sa Kanya bago pa pumunta sa inyo ang 

pagdurusa, pagkatapos hindi kayo maiaadya. 

تَِيُكُم  
ۡ
ن يَأ

َ
ۡسلُِمواْ لَُهۥ ِمن َقۡبِل أ

َ
نِيُبٓواْ إِلَيَٰ َرب ُِكۡم َوأ

َ
َوأ

 ٥٤ ٱلَۡعَذاُب ُثمه لَا تُنَصُرونَ 

55. Sumunod kayo sa pinakamaganda sa pinababa sa inyo 

mula sa Panginoon ninyo bago pa pumunta sa inyo ang 

pagdurusa nang biglaan habang kayo ay hindi 

nakararamdam, 

ِن َقۡبِل  ب ُِكم م  ِن ره نزَِل إِلَۡيُكم م 
ُ
ۡحَسَن َمآ أ

َ
َوٱتهبُِعٓواْ أ

نُتۡم لَا تَۡشُعُرونَ 
َ
تَِيُكُم ٱلَۡعَذاُب َبۡغَتٗة َوأ

ۡ
ن يَأ

َ
 ٥٥ أ

56. na baka magsabi ang isang kaluluwa: "O panghihinayang 

sa anumang pinabayaan ko sa nauukol kay Allāh at tunay na 

ako dati ay talagang kabilang sa mga nanunuya," 

ن َتُقوَل َنۡفس  َيََٰحۡسَرتَيَٰ عَلَىَٰ َما فَرهطُت فِي َجۢنِب  
َ
أ

َِٰخرِينَ  ِ َوِإن ُكنُت لَِمَن ٱلسه  ٥٦ ٱَّلله

57. o baka magsabi ito: "Kung sakaling si Allāh ay 

nagpatnubay sa akin, talaga sanang ako ay naging kabilang 

sa mga tagapangilag magkasala;" 

َٰنِي لَُكنُت ِمَن ٱلُۡمتهقِينَ  َ َهَدى نه ٱَّلله
َ
ۡو َتُقوَل لَۡو أ

َ
 ٥٧ أ
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58. o baka magsabi ito kapag nakikita nito ang pagdurusa: 

"Kung sana mayroon akong isang pagbabalik para ako ay 

maging kabilang sa mga tagagawa ng maganda." 

ُكوَن  
َ
ٗة فَأ نه لِي َكره

َ
ۡو َتُقوَل ِحيَن تََرى ٱلَۡعَذاَب لَۡو أ

َ
أ

 ٥٨ ِمَن ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

59. Bagkus dumating nga sa iyo ang mga tanda Ko ngunit 

nagpasinungaling ka sa mga ito, nagmalaki ka, at ikaw ay 

naging kabilang sa mga tagatangging sumampalataya. 

بَۡت بَِها َوٱۡسَتۡكبَۡرَت   بَلَىَٰ قَۡد َجآَءتَۡك َءاَيَٰتِي فََكذه
َٰفِرِينَ   ٥٩ َوُكنَت ِمَن ٱلَۡك

60. Sa Araw ng Pagbangon, makikita mo ang mga 

nagsinungaling laban kay Allāh habang ang mga mukha nila 

ay nangingitim. Hindi ba sa Impiyerno ay may tuluyan para sa 

mga nagpapakamalaki? 

ِ وُُجوُهُهم   هِذيَن َكَذبُواْ عَلَى ٱَّلله َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ تََرى ٱل
 ِ لَيَۡس فِي َجَهنهَم َمۡثٗوى ل 

َ
ْۚ أ ةٌ ۡسَوده  ٦٠ لُۡمَتَكب ِِرينَ مُّ

61. Magliligtas si Allāh sa mga nangilag magkasala sa 

pamamagitan ng pagtamo nila; hindi sasaling sa kanila ang 

kasagwaan ni sila ay malulungkot. 

وُٓء   ُهُم ٱلسُّ هِذيَن ٱتهَقۡواْ بَِمَفاَزتِِهۡم لَا َيَمسُّ ُ ٱل ى ٱَّلله َويَُنج ِ
 ٦١ ۡم َيحَۡزنُونَ َولَا هُ 

62. Si Allāh ay ang Tagalikha ng bawat bagay at Siya sa 

bawat bagay ay Pinananaligan. 
ِ َشۡيٖء َوكِيل  

ِ َشۡيٖءِۖ وَُهَو عَلَىَٰ كُل 
ُ َخَٰلُِق ُكل   ٦٢ ٱَّلله

63. Sa Kanya ang mga susi ng mga langit at lupa. Ang mga 

tumangging sumampalataya sa mga tanda ni Allāh, ang mga 

iyon ay ang mga lugi. 

هِذيَن َكَفُرواْ   ۡرِضِۗ َوٱل
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هُهۥ َمَقالِيُد ٱلسه ل

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
ُ
ِ أ  ٦٣ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

64. Sabihin mo: "Kaya ba sa iba pa kay Allāh nag-uutos kayo 

sa akin na sumamba ako, o mga mangmang?" 
َها ٱلَۡجَِٰهلُونَ  يُّ

َ
ۡعُبُد أ

َ
ُمُرٓون ِٓي أ

ۡ
ِ تَأ َفَغيَۡر ٱَّلله

َ
 ٦٤ قُۡل أ

65. Talaga ngang ikinasi sa iyo at sa mga nauna pa sa iyo na 

talagang kung nagtambal ka [kay Allāh] ay talagang 

mawawalang-kabuluhan nga ang gawa mo at talagang 

magiging kabilang ka nga sa mga lugi. 

هِذيَن ِمن َقۡبلَِك لَئِۡن   وِحَى إِلَۡيَك َوِإلَي ٱل
ُ
َولََقۡد أ

ۡشَرۡكَت لََيۡحَبَطنه َعَملَُك َولََتُكوَننه ِمَن  
َ
أ

 ٦٥ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

66. Bagkus kay Allāh ay sumamba ka at maging kabilang ka 

sa mga tagapagpasalamat. 
َِٰكرِينَ  َِن ٱلشه َ فَٱۡعُبۡد َوُكن م   ٦٦ بَِل ٱَّلله

67. Hindi sila nagpahalaga kay Allāh nang totoong 

pagpapahalaga sa Kanya. Ang lupa sa kalahatan ay isang 

dakot Niya sa Araw ng Pagkabuhay at ang mga langit ay 

mga nakatupi sa kanang kamay Niya. Kaluwalhatian sa 

Kanya at pagkataas-taas Siya higit sa anumang itinatambal 

nila sa Kanya. 

ۡرُض َجمِيٗعا َقۡبَضُتُهۥ 
َ
َ َحقه قَۡدرِهِۦ َوٱلۡأ َوَما قََدُرواْ ٱَّلله

َُٰتُۢ بِيَ  َُٰت َمۡطوِيه َمََٰو ِمينِهۚۦِْ ُسۡبَحََٰنُهۥ  يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َوٱلسه
ا يُۡشِرُكونَ   ٦٧ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه
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68. Iihip sa tambuli saka mamamatay ang sinumang nasa 

mga langit at ang sinumang nasa lupa maliban sa sinumang 

niloob ni Allāh. Pagkatapos iihip dito sa muli, saka biglang 

sila ay mga nakatayo, na nakatingin. 

َِٰت َوَمن فِي   َمََٰو ورِ فََصعَِق َمن فِي ٱلسه َونُفَِخ فِي ٱلصُّ
ۡخَرىَٰ فَإَِذا ُهۡم  

ُ
ۖۡ ُثمه نُفَِخ فِيهِ أ ُ ها َمن َشآَء ٱَّلله ۡرِض إِل

َ
ٱلۡأ

 ٦٨ قَِيام  يَنُظُرونَ 

69. Sisikat ang lupa sa liwanag ng Panginoon nito, ilalagay 

ang talaan [ng mga gawa], dadalhin ang mga propeta at ang 

mga saksi, at maghuhusga sa pagitan nila ayon sa 

katotohanan habang sila ay nilalabag sa katarungan. 

ۡرُض بُِنورِ َرب َِها َووُِضَع ٱلِۡكَتَُٰب وَِجآْيَء  
َ
ۡشَرقَِت ٱلۡأ

َ
َوأ

َهَدآِء َوُقِضَي بَيۡ  بِي ِـَۧن َوٱلشُّ ِ وَُهۡم لَا  بِٱلنه نَُهم بِٱلۡحَق 
 ٦٩ ُيۡظلَُمونَ 

70. Lulubus-lubusin ang bawat kaluluwa sa [kabayaran ng] 

anumang ginawa nito; at Siya ay higit na maalam sa 

anumang ginagawa nila. 

ۡعلَُم بَِما  
َ
ا َعِملَۡت وَُهَو أ َِيۡت ُكلُّ َنۡفٖس مه َوُوف 

 ٧٠ َيۡفَعلُونَ 

71. Aakayin ang mga tumangging sumampalataya patungo 

sa Impiyerno nang pangkat-pangkat hanggang sa, kapag 

dumating sila roon, bubuksan ang mga pintuan niyon at 

magsasabi sa kanila ang mga tanod niyon: "Wala bang 

pumunta sa inyo na mga sugong kabilang sa inyo, na 

bumibigkas sa inyo ng mga tanda ng Panginoon ninyo at 

nagbababala sa inyo sa pakikipagkita sa Araw ninyong ito?" 

Sasabihin nila: "Oo; ngunit nagindapat ang hatol ng 

pagdurusa sa mga tagatangging sumampalataya." 

هِذيَن َكفَ  ُرٓواْ إِلَيَٰ َجَهنهَم ُزَمًراۖۡ َحتهيَٰٓ إَِذا  وَِسيَق ٱل
لَۡم  

َ
َُٰبَها َوَقاَل لَُهۡم َخَزَنُتَهآ أ بَۡو

َ
َجآُءوَها فُتَِحۡت أ

ِنُكۡم َيۡتلُوَن َعلَۡيُكۡم َءاَيَِٰت   تُِكۡم رُُسل  م 
ۡ
يَأ

َرب ُِكۡم َويُنِذُرونَُكۡم لَِقآَء يَۡوِمُكۡم َهََٰذاْۚ قَالُواْ بَلَىَٰ  
َٰفِرِينَ َوَلَِٰكۡن حَ  ۡت َكلَِمُة ٱلَۡعَذاِب عَلَى ٱلَۡك  ٧١ قه

72. Sasabihin: "Pumasok kayo sa mga pintuan ng Impiyerno 

bilang mga mananatili roon. Kaya kay saklap ang tuluyan ng 

mga nagpapakamalaki!" 

ََٰب َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَهاۖۡ فَبِۡئَس   بَۡو
َ
قِيَل ٱۡدُخلُٓواْ أ

 ٧٢ ۡثَوى ٱلُۡمَتَكب ِِرينَ مَ 

73. Aakayin ang mga nangilag magkasala sa Panginoon nila 

patungo sa Paraiso nang pangkat-pangkat hanggang sa, 

kapag dumating sila roon, bubuksan ang mga pintuan niyon 

at magsasabi sa kanila ng mga tanod niyon: "Kapayapaan ay 

sumainyo! Nagpakaaya-aya kayo kaya pumasok kayo rito 

bilang mga mananatili." 

هِذيَن ٱتهَقۡواْ َربهُهۡم إِلَي ٱلۡجَنهةِ ُزَمًراۖۡ َحتهيَٰٓ إَِذا   وَِسيَق ٱل
َُٰبَها َوَقاَل لَُهۡم َخَزَنُتَها َسَلٌَٰم   بَۡو

َ
َجآُءوَها َوفُتَِحۡت أ

 ٧٣ ا َخَٰلِِدينَ َعلَۡيُكۡم ِطۡبُتۡم فَٱۡدُخلُوهَ 

74. Magsasabi sila: "Ang papuri ay ukol kay Allāh na 

nagtotoo sa amin ng pangako Niya at nagpamana sa amin ng 

lupa. Manunuluyan kami sa Paraiso saanman namin loloobin. 

Kaya kay inam ang pabuya sa mga tagagawa!" 

 ِ ۡوَرَثَنا   َوَقالُواْ ٱلۡحَۡمُد َّلِله
َ
هِذي َصَدَقَنا وَۡعَدهُۥ َوأ ٱل

ۡجُر  
َ
ۖۡ فَنِۡعَم أ  ِمَن ٱلۡجَنهةِ َحۡيُث نََشآُء

ُ
ۡرَض نَتََبوهأ

َ
ٱلۡأ

 ٧٤ ٱلَۡعَِٰملِينَ 
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75. Makikita mo ang mga anghel na nakapalibot sa paligid ng 

Trono, habang nagluluwalhati kalakip ng pagpupuri sa 

Panginoon nila. Huhusga sa pagitan nila ayon sa 

katotohanan at sasabihin: "Ang papuri ay ukol kay Allāh, ang 

Panginoon ng mga nilalang." 

َوتََرى ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة َحٓاف ِيَن ِمۡن َحۡوِل ٱلَۡعۡرِش يَُسب ُِحوَن  
ِۚ َوقِيَل ٱ ِ ِ  ِبحَۡمِد َرب ِِهۡمْۚ َوُقِضَي بَيَۡنُهم بِٱلۡحَق  لۡحَۡمُد َّلِله

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٧٥ َرب 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ḥā. Mīm.  ٓ١ حم 

2. Ang pagbababa ng Aklat ay mula kay Allāh, ang 

Makapangyarihan, ang Maalam. 
ِ ٱلَۡعزِيزِ ٱلَۡعلِيمِ   ٢ تَنِزيُل ٱلِۡكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله

3. ang Tagapagpatawad ng pagkakasala, ang Tagatanggap 

ng pagbabalik-loob, ang Matindi ang parusa, ang May-kaya. 

Walang Diyos kundi Siya; sa Kanya ang kahahantungan. 

ۢنِب َوَقابِِل ٱلته  ۡوِب َشِديِد ٱلۡعَِقاِب ذِي  غَافِرِ ٱلذه
ها ُهَوۖۡ إِلَۡيهِ ٱلَۡمِصيرُ  ََٰه إِل ۡوِلِۖ لَٓا إَِل  ٣ ٱلطه

4. Walang nakikipagtalo hinggil sa mga talata ni Allāh kundi 

ang mga tumangging sumampalataya, kaya huwag 

manlinlang sa iyo ang paggala-gala nila sa bayan. 

هِذيَن َكَفُرواْ فَلَا  َما يَُجَِٰدُل  ها ٱل ِ إِل  فِٓي َءاَيَِٰت ٱَّلله
 ٤ َيۡغُرۡرَك َتَقلُُّبُهۡم فِي ٱلۡبَِلَٰدِ 

5. Nagpasinungaling bago nila ang mga kababayan ni Noe at 

ang mga lapian nang matapos nila. Nagtangka ang bawat 

kalipunan sa sugo nila upang dumaklot sa kanya. 

Nakipagtalo sila sa pamamagitan ng kabulaanan upang 

magpamali sa pamamagitan nito sa katotohanan. Kaya 

dumaklot Ako sa kanila kaya papaano naging ang parusa 

Ko? 

ۡحَزاُب ِمنُۢ َبۡعِدهِۡمۖۡ  
َ
بَۡت َقۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح َوٱلۡأ َكذه

ۡت ُكلُّ  ُخُذوُهۖۡ َوَجََٰدلُواْ بِٱلَۡبَِٰطِل  وََهمه
ۡ
ِۭ بِرَُسولِِهۡم لَِيأ ة مه

ُ
أ

َخۡذُتُهۡمۖۡ فََكۡيَف َكاَن ِعَقابِ 
َ
 ٥ لُِيۡدِحُضواْ بِهِ ٱلۡحَقه فَأ

6. Gayon nagindapat ang salita ng Panginoon mo sa mga 

tumangging sumampalataya, na sila ay mga maninirahan sa 

Apoy. 

نهُهۡم  َوَكَذَٰ 
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ ۡت َكلَِمُت َرب َِك عَلَى ٱل لَِك َحقه

ارِ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
 ٦ أ

7. Ang mga [anghel] na nagpapasan ng Trono at ang mga 

nasa paligid nito ay nagluluwalhati kalakip ng pagpupuri sa 

Panginoon nila, sumasampalataya sa Kanya, at humihingi ng 

tawad para sa mga sumampalataya, [na nagsasabi]: 

"Panginoon namin, sumaklaw Ka sa bawat bagay sa awa at 

kaalaman, kaya magpatawad Ka sa mga nagbalik-loob at 

sumunod sa landas Mo, at magsanggalang Ka sa kanila sa 

pagdurusa sa Impiyerno. 

هِذيَن َيحۡ  ِملُوَن ٱلَۡعۡرَش َوَمۡن َحۡولَُهۥ يَُسب ُِحوَن ِبحَۡمِد  ٱل
ْۖۡ َربهَنا  هِذيَن َءاَمُنوا َرب ِِهۡم َويُۡؤِمُنوَن بِهِۦ َويَۡسَتۡغفُِروَن لِل

هِذيَن تَابُواْ   ۡحمَٗة وَِعلۡٗما فَٱۡغفِۡر لِل وَِسۡعَت ُكله َشۡيٖء ره
 ٧ يمِ َوٱتهَبُعواْ َسبِيلََك َوقِِهۡم َعَذاَب ٱلۡجَحِ 

8. Panginoon namin, at magpapasok Ka sa kanila sa mga 

Hardin ng Eden na ipinangako Mo sa kanila at sa sinumang 

umayos kabilang sa mga magulang nila, mga asawa nila, at 

mga supling nila. Tunay na Ikaw ay ang Makapangyarihan, 

ang Marunong. 

َِٰت َعۡدٍن ٱلهتِي وََعدتهُهۡم َوَمن  َربهَنا  ۡدِخلُۡهۡم َجنه
َ
َوأ

نَت  
َ
َٰتِِهۡمْۚ إِنهَك أ ِيه ۡزَوَِٰجِهۡم َوُذر 

َ
َصلََح ِمۡن َءابَآئِِهۡم َوأ

 ٨ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 
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9. Magsanggalang Ka sa kanila sa mga masagwang gawa. 

Ang sinumang isasanggalang Mo sa mga masagwang gawa 

sa Araw na iyon ay naawa Ka nga sa kanya. Iyon ay ang 

pagkatamong sukdulan." 

ي ِـ َاِت يَۡوَمئِٖذ َفَقۡد   ي ِـ َاِتِۚ َوَمن تَِق ٱلسه َوقِِهُم ٱلسه
َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ  ۚۥْ َوَذ  ٩ َرِحمَۡتُه

10. Tunay na ang mga tumangging sumampalataya ay 

tatawagin: "Talagang ang pagkamuhi ni Allāh ay higit na 

malaki kaysa sa pagkamuhi ninyo sa mga sarili ninyo noong 

inaanyayahan kayo sa pananampalataya ngunit tumatanggi 

kayong sumampalataya." 

ۡكبَُر مِ 
َ
ِ أ هِذيَن َكَفُرواْ ُيَناَدۡوَن لََمۡقُت ٱَّلله ن  إِنه ٱل

نُفَسُكۡم إِۡذ تُۡدَعۡوَن إِلَي ٱلِۡإيَمَِٰن  
َ
ۡقتُِكۡم أ مه

 ١٠ َفَتۡكُفُرونَ 

11. Magsasabi sila: "Panginoon namin, nagbigay-kamatayan 

Ka sa amin nang dalawang ulit at nagbigay-buhay Ka sa 

amin nang dalawang ulit, saka umamin kami sa mga 

pagkakasala namin. Kaya tungo sa paglabas kaya ay may 

anumang landas?" 

ۡحَييَۡتَنا ٱثۡنََتيِۡن فَٱۡعتََرۡفَنا  
َ
َمتهَنا ٱثۡنََتيِۡن َوأ

َ
قَالُواْ َربهَنآ أ

ِن َسبِيلٖ   ١١ بُِذنُوبَِنا َفَهۡل إِلَيَٰ ُخُروٖج م 

12. [Sasabihin]: "Iyon ay dahil kapag dinalanginan si Allāh 

nang mag-isa, tumatanggi kayong sumampalataya; at kung 

tinatambalan Siya, sumasampalataya kayo. Kaya ang 

paghahatol ay ukol kay Allāh, ang Mataas, ang Malaki." 

ُ وَۡحَدهُۥ َكَفۡرُتۡم َوِإن   ۥٓ إَِذا ُدِعَى ٱَّلله نهُه
َ
َٰلُِكم بِأ َذ

ِ ٱلَۡكبِيرِ يُۡشَرۡك بِهِۦ   ِ ٱلَۡعلِى  ْْۚ فَٱلۡحُۡكُم َّلِله  ١٢ تُۡؤِمُنوا

13. Siya ay ang nagpapakita sa inyo ng mga tanda Niya at 

nagbababa para sa inyo mula sa langit ng panustos. Walang 

nagsasaalaala kundi ang sinumang nagsisising bumabalik. 

هِذي يُرِيُكۡم َءا َمآِء  ُهَو ٱل َِن ٱلسه ُِل لَُكم م  َيَٰتِهِۦ َويُنَز 
ها َمن يُنِيُب  ُر إِل  ١٣ رِۡزٗقاْۚ َوَما َيَتَذكه

14. Kaya dumalangin kayo kay Allāh habang mga 

nagpapakawagas sa Kanya sa relihiyon kahit pa man 

nasuklam ang mga tagatangging sumampalataya. 

َ ُم  يَن َولَۡو َكرَِه  فَٱۡدُعواْ ٱَّلله ِ خۡلِِصيَن لَُه ٱلد 
َٰفُِرونَ   ١٤ ٱلَۡك

15. Ang Angat sa mga antas, ang May Trono, nagtatalaga 

Siya ng pagsisiwalat mula sa utos Niya sa sinumang niloloob 

Niya kabilang sa mga lingkod Niya upang magbabala ng 

Araw ng pagkikita. 

ۡمرِهِۦ  َرفِيُع ٱلده 
َ
وَح ِمۡن أ َرَجَِٰت ُذو ٱلَۡعۡرِش يُلۡقِى ٱلرُّ

لَاقِ   ١٥ عَلَىَٰ َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِۦ لُِينِذَر يَوَۡم ٱلته

16. Sa Araw na sila ay mga lilitaw, walang nakakukubli kay 

Allāh mula sa kanila na anuman. Sa kanino ang paghahari sa 

Araw na ito? Sa kay Allāh, ang Nag-iisa, ang Palalupig. 

ْۚ ل َِمِن   ِ ِمۡنُهۡم َشۡيء  يَۡوَم ُهم َبَٰرُِزوَنۖۡ لَا َيخَۡفىَٰ عَلَى ٱَّلله
ارِ  َِٰحِد ٱلَۡقهه ِ ٱلَۡو ۖۡ َّلِله  ١٦ ٱلُۡملُۡك ٱلَۡيوَۡم

17. Sa Araw na ito, gagantihan ang bawat kaluluwa ayon sa 

nakamit nito. Walang kawalang-katarungan sa Araw na ito. 

Tunay na si Allāh ay Mabilis ang pagtutuos. 

ْۚ إِنه   ٱلَۡيۡوَم ُتجَۡزىَٰ ُكلُّ َنۡفِۭس بَِما َكَسَبۡتْۚ لَا ُظلَۡم ٱلَۡيوَۡم
َ َسِريُع ٱلۡحَِسابِ   ١٧ ٱَّلله
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18. Magbabala ka sa kanila ng Araw ng Papalapit kapag ang 

mga puso ay nasa tabi ng mga lalamunan habang mga 

nagpipigil. Walang ukol sa mga tagalabag sa katarungan na 

anumang matalik na kaibigan ni tagapagpamagitang 

tatalimain. 

نِذۡرُهۡم يَۡوَم ٱٓأۡلزِفَةِ إِذِ ٱلُۡقلُوُب لََدى ٱلۡحََناِجرِ  
َ
َوأ

َٰلِِمينَ   ِمۡن َحمِيٖم َولَا َشفِيٖع  َكَِٰظِميَنْۚ َما لِلظه
 ١٨ ُيَطاعُ 

19. Nakaaalam Siya sa taksil sa mga mata at anumang 

ikinukubli ng mga dibdib. 
ُدورُ  ۡعيُِن َوَما ُتخِۡفى ٱلصُّ

َ
 ١٩ َيۡعلَُم َخآئَِنَة ٱلۡأ

20. Si Allāh ay humuhusga ayon sa katotohanan 

samantalang ang mga dumadalangin sa bukod pa sa Kanya 

ay hindi humuhusga ayon sa anuman. Tunay na si Allāh ay 

ang Madinigin, ang Nakakikita. 

هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ لَا   ِۖ َوٱل ِ ُ َيۡقِضي بِٱلۡحَق  َوٱَّلله
ِميُع ٱلَۡبِصيرُ  َ ُهَو ٱلسه  ٢٠ َيۡقُضوَن بَِشۡيٍءِۗ إِنه ٱَّلله

21. Hindi ba sila humayo sa lupain para tumingin sila kung 

papaano naging ang kinahinatnan ng mga iyon dati bago pa 

nila? Dati ang mga iyon ay higit na matindi kaysa sa kanila sa 

lakas at mga bakas sa lupain, ngunit dumaklot sa kanila si 

Allāh dahil sa mga pagkakasala nila. Hindi nagkaroon sa 

kanila laban kay Allāh ng anumang tagasangga. 

َٰقَِبُة   ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع
َ
َولَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
۞أ

َشده ِمۡنُهۡم قُوهٗة  
َ
هِذيَن َكانُواْ ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َكانُواْ ُهۡم أ ٱل

َخَذُهمُ 
َ
ۡرِض فَأ

َ
ُ بُِذنُوبِِهۡم َوَما َكاَن   َوَءاثَاٗرا فِي ٱلۡأ ٱَّلله

ِ ِمن َواقٖ  َِن ٱَّلله  ٢١ لَُهم م 

22. Iyon ay dahil sila dati ay dinadalhan ng mga sugo nila ng 

mga malinaw na patunay ngunit tumanggi silang 

sumampalataya kaya dumaklot sa kanila si Allāh. Tunay na 

Siya ay Malakas, Matindi ang pagpaparusa. 

تِيِهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت فََكَفُرواْ  
ۡ
نهُهۡم َكانَت تهأ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ْۚ إِنهُهۥ قَوِي   َشِديُد ٱلۡعَِقابِ  ُ َخَذُهُم ٱَّلله
َ
 ٢٢ فَأ

23. Talaga ngang nagsugo Kami kay Moises kalakip ng mga 

tanda Namin at isang katunayang malinaw 
بِينٍ  ۡرَسلَۡنا ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنا وَُسلَۡطَٰٖن مُّ

َ
 ٢٣ َولََقۡد أ

24. kina Paraon, Hāmān, at Qārūn, ngunit nagsabi sila: 

"Isang manggagaway na palasinungaling!" 
َُٰروَن َفَقالُواْ َسَِٰحر   اب  إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوَهََٰمََٰن َوَق  ٢٤ َكذه

25. Kaya noong naghatid siya sa kanila ng katotohanan mula 

sa ganang Amin ay nagsabi sila: "Patayin ninyo ang mga 

lalaking anak ng mga sumampalataya kasama sa kanya at 

pamuhayin ninyo ang mga babae nila." Walang iba ang 

pakana ng mga tagatangging sumampalataya kundi nasa 

isang pagkaligaw. 

ۡبَنآَء  
َ
ِ ِمۡن ِعنِدنَا قَالُواْ ٱۡقُتلُٓواْ أ ا َجآَءُهم بِٱلۡحَق  فَلَمه

هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ َوٱۡسَتۡحُيواْ نَِسآَءُهۡمْۚ َوَما َكۡيُد   ٱل
ها فِي َضَلَٰلٖ  َٰفِرِيَن إِل  ٢٥ ٱلَۡك

26. Nagsabi si Paraon: "Hayaan ninyo ako, papatayin ko si 

Moises at dumalangin siya sa Panginoon niya. Tunay na ako 

ay nangangamba na magpalit siya sa relihiyon ninyo o na 

magpangibabaw siya sa lupain ng kaguluhan." 

ۥٓۖۡ  ۡقُتۡل ُموَسيَٰ َولَۡيۡدُع َربهُه
َ
 إِن ِٓي  َوَقاَل فِرَۡعۡوُن َذُرونِٓي أ

ۡرِض  
َ
ن ُيۡظِهَر فِي ٱلۡأ

َ
ۡو أ

َ
َل دِيَنُكۡم أ ِ ن ُيَبد 

َ
َخاُف أ

َ
أ

 ٢٦ ٱلَۡفَسادَ 
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27. Nagsabi si Moises: "Tunay na ako ay nagpakupkop sa 

Panginoon ko at Panginoon ninyo laban sa bawat 

nagpapakamalaking hindi sumasampalataya sa Araw ng 

Pagtutuos." 

ِ ُمَتَكب ِٖر  وَ 
ِن ُكل  َقاَل ُموَسيَٰٓ إِن ِي ُعۡذُت بَِرب ِي َوَرب ُِكم م 

ها يُۡؤِمُن بَِيوِۡم ٱلۡحَِسابِ   ٢٧ ل

28. May nagsabing isang lalaking mananampalataya kabilang 

sa mag-anak ni Paraon, na nagtatago ng pananampalataya 

niya: "Papatay ba kayo ng isang lalaki dahil nagsasabi siya: 

'Ang Panginoon ko ay si Allāh,’ samantalang naghatid nga 

siya sa inyo ng mga malinaw na patunay mula sa Panginoon 

ninyo? Kung siya ay naging isang sinungaling, laban sa 

kanya ang kasinungalingan niya. Kung siya ay naging isang 

tapat, tatama sa inyo ang ilan sa ipinangangako niya sa inyo. 

Tunay na si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa sinumang siya 

ay nagpapakalabis na palasinungaling. 

ۥٓ   ِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن يَۡكُتُم إِيَمََٰنُه ۡؤِمن  م  َوَقاَل رَُجل  مُّ
َتۡقُتلُوَن رَُجلًا 

َ
ُ َوَقۡد َجآَءُكم  أ ن َيُقوَل َرب َِي ٱَّلله

َ
أ

ۖۥۡ   ب ُِكۡمۖۡ َوِإن يَُك َكَِٰذٗبا َفَعلَۡيهِ َكِذبُُه بِٱلَۡبي َِنَِٰت ِمن ره
هِذي يَعُِدُكۡمۖۡ إِنه   َوِإن يَُك َصادِٗقا يُِصۡبُكم َبۡعُض ٱل

اب   َ لَا َيۡهِدي َمۡن ُهَو ُمۡسرِف  َكذه  ٢٨ ٱَّلله

29. O mga kalipi ko, sa inyo ang paghahari ngayong araw 

habang mga tagapangibabaw sa lupain, ngunit sino ang 

mag-aadya sa atin laban sa parusa ni Allāh kung dumating 

ito sa atin?" Nagsabi si Paraon: "Wala akong ipinakikita sa 

inyo kundi ang nakikita ko at wala akong ipinapatnubay sa 

inyo kundi ang landas ng kagabayan." 

ۡرِض َفَمن  
َ
َيََٰقۡوِم لَُكُم ٱلُۡملُۡك ٱلَۡيوَۡم َظَِٰهرِيَن فِي ٱلۡأ

ْۚ قَاَل فِرَۡعۡوُن َمآ   ِ إِن َجآَءنَا ِس ٱَّلله
ۡ
يَنُصُرنَا ِمنُۢ بَأ

ها َسبِيَل   ۡهِديُكۡم إِل
َ
َرىَٰ َوَمآ أ

َ
ها َمآ أ رِيُكۡم إِل

ُ
أ

 ٢٩ ٱلرهَشادِ

30. Nagsabi ang sumampalataya: "O mga kalipi ko, tunay na 

ako ay nangangamba para sa inyo ng tulad ng araw ng mga 

lapian, 

ِۡثَل يَوِۡم   َخاُف َعلَۡيُكم م 
َ
هِذٓي َءاَمَن َيََٰقوِۡم إِن ِٓي أ َوَقاَل ٱل

ۡحَزابِ 
َ
 ٣٠ ٱلۡأ

31. tulad ng kinagawian ng mga kababayan ni Noe, ng `Ād, 

ng Thamūd, at ng mga matapos na sa kanila. Hindi si Allāh 

nagnanais ng isang kawalang-katarungan para sa mga 

lingkod [Niya]. 

هِذيَن ِمنُۢ َبۡعِدهِۡمْۚ   ِب قَوِۡم نُوٖح وَعَادٖ َوَثُموَد َوٱل
ۡ
ِمۡثَل َدأ

ُ يُرِيُد ُظلۡٗما ل ِلۡعَِبا   ٣١ دَِوَما ٱَّلله

32. O mga kababayan ko, tunay na ako ay nangangamba 

para sa inyo sa Araw ng Pagtatawagan, 
َنادِ َخاُف َعلَۡيُكۡم يَوَۡم ٱلته

َ
 ٣٢ َوَيََٰقۡوِم إِن ِٓي أ

33. sa Araw na tatalikod kayo habang mga tumatakas. 

Walang ukol sa inyo laban kay Allāh na anumang 

tagapagsanggalang. Ang sinumang ililigaw ni Allāh ay walang 

ukol dito na anumang tagapagpatnubay. 

ِ ِمۡن عَاِصٖمِۗ   َِن ٱَّلله ُّوَن ُمۡدبِرِيَن َما لَُكم م  يَۡوَم تَُول
ُ َفَما لَُهۥ ِمۡن َهادٖ   ٣٣ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله

34. Talaga ngang naghatid sa inyo si Jose bago pa niyon ng 

mga malinaw na patunay, ngunit hindi kayo huminto sa isang 

pagdududa sa inihatid niya sa inyo hanggang sa, nang 

namatay siya, nagsabi kayo: "Hindi magpapadala si Allāh 

nang matapos niya ng isang sugo." Gayon nagliligaw si Allāh 

sa sinumang siya ay nagpapakalabis na nag-aalinlangan. 

َولََقۡد َجآَءُكۡم يُوُسُف ِمن َقبُۡل بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَما زِلُۡتۡم  
ا َجآَءُكم بِهِۖۦۡ َحتهيَٰٓ إَِذا َهلََك قُلُۡتۡم لَن   ِمه ٖ م  فِي َشك 

 ُ ُ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ رَُسولٗاْۚ َكَذَٰلَِك يُِضلُّ ٱَّلله َمۡن   َيۡبَعَث ٱَّلله
ۡرتَاٌب   ٣٤ ُهَو ُمۡسرِف  مُّ
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35. Ang mga nakikipagtalo hinggil sa mga tanda ni Allāh 

nang walang katunayang pumunta sa kanila ay malaki sa 

pagkamuhi sa ganang kay Allāh at sa ganang mga 

sumampalataya. Gayon nagpipinid si Allāh sa bawat pusong 

nagpapakamalaking mapaniil. 

َُٰهۡمۖۡ   تَى
َ
ِ بَِغيِۡر ُسلَۡطٍَٰن أ هِذيَن يَُجَِٰدلُوَن فِٓي َءاَيَِٰت ٱَّلله ٱل

ْْۚ َكَذَٰلَِك َيۡطَبُع   هِذيَن َءاَمُنوا ِ وَِعنَد ٱل َكبَُر َمۡقًتا ِعنَد ٱَّلله
ِ قَلِۡب ُمَتَكب ِٖر َجبهارٖ 

ُ عَلَىَٰ ُكل   ٣٥ ٱَّلله

36. Nagsabi si Paraon: "O Hāmān, magpatayo ka para sa 

akin ng isang tore nang sa gayon ako ay aabot sa mga 

daanan: 

بۡلُُغ  
َ
َوَقاَل فِرَۡعۡوُن َيََٰهََٰمَُٰن ٱبِۡن لِي َصۡرٗحا لهَعل ِٓى أ

ۡسَبََٰب 
َ
 ٣٦ ٱلۡأ

37. mga daanan tungo sa mga langit para makatingin ako sa 

Diyos ni Moises. Tunay na ako ay talagang nagpapalagay na 

siya ay isang sinungaling." Gayon ipinang-akit para kay 

Paraon ang kasagwaan ng gawain niya at hinadlangan siya 

sa landas. Walang [kahahantungan] ang pakana ni Paraon 

kundi sa isang pagkawasak. 

طه 
َ
َِٰت فَأ َمََٰو ۡسَبََٰب ٱلسه

َ
ُظنُُّهۥ  أ

َ
لَِع إِلَيَٰٓ إَِلَٰهِ ُموَسيَٰ َوِإن ِي لَأ

َكَِٰذٗباْۚ َوَكَذَٰلَِك ُزي َِن لِفِرَۡعۡوَن ُسوُٓء َعَملِهِۦ وَُصده َعِن  
ها فِي َتَبابٖ  بِيِلِۚ َوَما َكۡيُد فِرَۡعۡوَن إِل  ٣٧ ٱلسه

38. Nagsabi ang sumampalataya: "O mga kababayan ko, 

sumunod kayo sa akin, magpapatnubay ako sa inyo sa 

landas ng kagabayan. 

ۡهِدُكۡم َسبِيَل  
َ
هِذٓي َءاَمَن َيََٰقوِۡم ٱتهبُِعوِن أ َوَقاَل ٱل

 ٣٨ ٱلرهَشادِ

39. O mga kalipi ko, ang buhay na ito sa Mundo ay isang 

natatamasa lamang at tunay na ang Kabilang-buhay ay ang 

tahanan ng pamamalagian. 

ۡنَيا َمَتَٰع  َوِإنه ٱٓأۡلِخَرةَ ِهَى   ُة ٱلدُّ َيََٰقۡوِم إِنهَما َهَِٰذهِ ٱلۡحََيوَٰ
 ٣٩ َداُر ٱلَۡقَرارِ 

40. Ang sinumang gumawa ng isang masagwang gawa ay 

hindi gagantihan maliban ng tulad nito. Ang sinumang 

gumawa ng isang maayos, na lalaki man o babae habang 

siya ay isang mananampalataya, ang mga iyon ay papasok 

sa Hardin, na tutustusan doon nang walang pagtutuos. 

ها ِمۡثلََهاۖۡ َوَمۡن َعِمَل   َمۡن َعِمَل َسي ِئَٗة فَلَا ُيجَۡزىَٰٓ إِل
نَثيَٰ وَُهَو ُمۡؤِمن  فَ 

ُ
ۡو أ

َ
ِن َذَكٍر أ ْوَلَٰٓئَِك  َصَٰلِٗحا م 

ُ
أ

 ٤٠ يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنهَة يُۡرَزقُوَن فِيَها بَِغيِۡر ِحَسابٖ 

41. O mga kababayan ko, ano ang mayroon ako na nag-

aanyaya ako sa inyo tungo sa kaligtasan samantalang nag-

aanyaya kayo sa akin tungo sa Apoy? 

 َ ۡدُعوُكۡم إِل
َ
ةِ َوتَۡدُعونَنِٓي إِلَي  ۞َوَيََٰقوِۡم َما لِٓي أ ي ٱلنهَجوَٰ

ارِ   ٤١ ٱلنه

42. Nag-aanyaya kayo sa akin upang tumanggi akong 

sumampalataya kay Allāh at magtambal ako sa Kanya ng 

anumang hindi ako nagkaroon ng kaalaman hinggil doon 

samantalang ako ay nag-aanyaya sa inyo tungo sa [Kanya], 

ang Makapangyarihan, ang Palapatawad. 

ۡشرَِك بِهِۦ َما لَيَۡس لِي بِهِۦ  
ُ
ِ َوأ ۡكُفَر بِٱَّلله

َ
تَۡدُعونَنِي لِأ

َٰرِ  ۡدُعوُكۡم إِلَي ٱلَۡعزِيزِ ٱلَۡغفه
َ
نَا۠ أ

َ
 ٤٢ ِعلۡم  َوأ



 

Ghafir 

 

505 

 

 غافر

43. Walang pasubali na ang ipinaaanyaya ninyo sa akin ay 

walang ukol ditong isang pag-aanyaya sa Mundo ni sa 

Kabilang-buhay, na ang pagsasaulian sa amin ay kay Allāh, 

at na ang mga nagpapakalabis ay ang mga maninirahan sa 

Apoy. 

ۡنَيا  نهَما تَۡدُعونَنِٓي إِلَۡيهِ لَيَۡس لَُهۥ َدۡعَوة  فِي ٱلدُّ
َ
لَا َجَرَم أ

 
َ
نه ٱلُۡمۡسرِفِيَن ُهۡم  َولَا فِي ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ

َ
ِ َوأ نَآ إِلَي ٱَّلله نه َمَرده

ارِ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
 ٤٣ أ

44. Kaya makaaalaala kayo sa sinasabi ko sa inyo. 

Ipinagkakatiwala ko ang nauukol sa akin kay Allāh; tunay na 

si Allāh ay Nakakikita sa mga lingkod [Niya]." 

ِْۚ  فََسَتۡذُكُروَن مَ  ۡمرِٓي إِلَي ٱَّلله
َ
فَو ُِض أ

ُ
قُوُل لَُكۡمْۚ َوأ

َ
آ أ

ُۢ بِٱلۡعَِبادِ َ بَِصيُر  ٤٤ إِنه ٱَّلله

45. Kaya nagsanggalang sa kanya si Allāh sa mga 

masagwang gawa na ipinakana nila. Pumaligid sa mga 

kampon ni Paraon ang kasagwaan ng pagdurusa. 

ْۖۡ وََحاَق أَـِبِل فِرَۡعۡوَن   ُ َسي ِـ َاِت َما َمَكُروا َُٰه ٱَّلله فََوقَى
 ٤٥ ُسوُٓء ٱلَۡعَذابِ 

46. Ang Apoy, isasalang sila roon sa umaga at gabi. Sa Araw 

na sasapit ang Huling Sandali [ay sasabihin]: "Magpapasok 

kayo sa mga kampon ni Paraon sa pinakamatindi sa 

pagdurusa." 

اْۚ َويَوَۡم َتُقوُم   ا وََعِشي ٗ اُر ُيۡعرَُضوَن َعلَۡيَها ُغُدو ٗ ٱلنه
َشده ٱلَۡعَذابِ 

َ
ۡدِخلُٓواْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ

َ
اَعُة أ  ٤٦ ٱلسه

47. [Banggitin] kapag magkakatwiranan sila sa loob ng apoy 

saka magsasabi ang mga mahina sa mga nagmalaki: "Tunay 

na kami para sa inyo ay naging tagasunod. Kaya kayo kaya 

ay mga magtutulak para sa amin ng isang bahagi mula sa 

apoy?" 

هِذيَن   ُؤاْ لِل َعَفَٰٓ ارِ َفَيُقوُل ٱلضُّ وَن فِي ٱلنه َوِإۡذ َيَتَحآجُّ
ن
َ
ۡغُنوَن َعنها ٱۡسَتۡكبَُرٓواْ إِنها ُكنها لَُكۡم َتَبٗعا َفَهۡل أ ُتم مُّ

ارِ  َِن ٱلنه  ٤٧ نَِصيٗبا م 

48. Magsasabi ang mga nagmalaki: "Tunay na tayo ay lahat 

nasa loob nito; tunay na si Allāh ay humatol na sa pagitan ng 

mga lingkod [Niya]." 

 َ هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرٓواْ إِنها ُكل   فِيَهآ إِنه ٱَّلله قَۡد َحَكَم   قَاَل ٱل
 ٤٨ َبيَۡن ٱلۡعَِبادِ

49. Magsasabi ang mga nasa apoy sa mga [anghel na] tanod 

ng Impiyerno: "Dumalangin kayo sa Panginoon ninyo na 

magpagaan Siya para sa amin ng isang araw mula sa 

pagdurusa." 

ارِ ِلخََزنَةِ َجَهنه  هِذيَن فِي ٱلنه َم ٱۡدُعواْ َربهُكۡم  َوَقاَل ٱل
َِن ٱلَۡعَذابِ  ِۡف َعنها يَۡوٗما م   ٤٩ ُيخَف 

50. Magsasabi sila: "Hindi ba dati nagdadala sa inyo ang 

mga sugo ninyo ng mga malinaw na patunay?" Magsasabi 

ang mga iyon: "Oo." Magsasabi sila: "Kaya dumalangin 

kayo," at walang [kahahantungan] ang panalangin ng mga 

tagatangging sumampalataya kundi sa isang pagkaligaw." 

  ِۚ تِيُكۡم رُُسلُُكم بِٱلَۡبي َِنَِٰتِۖ قَالُواْ بَلَىَٰ
ۡ
َولَۡم تَُك تَأ

َ
قَالُٓواْ أ

ها فِي َضَلَٰلٍ  َٰفِرِيَن إِل ُْۗ َوَما ُدَعَُٰٓؤاْ ٱلَۡك  ٥٠ قَالُواْ فَٱۡدُعوا

51. Tunay na Kami ay talagang nag-aadya sa mga sugo 

Namin at mga sumampalataya sa buhay na pangmundo at sa 

Araw na titindig ang mga saksi, 

ۡنَيا َويَوَۡم   ةِ ٱلدُّ هِذيَن َءاَمُنواْ فِي ٱلۡحََيوَٰ إِنها لََننُصُر رُُسلََنا َوٱل
ۡشَهَٰدُ 

َ
 ٥١ َيُقوُم ٱلۡأ
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52. sa Araw na hindi magpapakinabang sa mga tagalabag sa 

katarungan ang dahi-dahilan nila. Ukol sa kanila ang sumpa 

at ukol sa kanila ang kasagwaan ng tahanan. 

َٰلِِميَن َمۡعِذَرُتُهۡمۖۡ َولَُهُم ٱللهۡعَنُة َولَُهۡم   يَۡوَم لَا يَنَفُع ٱلظه
ارِ   ٥٢ ُسوُٓء ٱلده

53. Talaga ngang nagbigay Kami kay Moises ng patnubay at 

nagpamana Kami sa mga anak ni Israel ng Kasulatan 
َِٰٓءيَل   ۡوَرۡثَنا بَنِٓي إِۡسَر

َ
َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلُۡهَدىَٰ َوأ

 ٥٣ ٱلِۡكَتََٰب 

54. bilang patnubay at bilang paalaala para sa mga may isip.  َٰلَۡبَٰبِ ُهٗدى َوذِۡكَرى
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ٥٤ لِأ

55. Kaya magtiis ka; tunay na ang pangako ni Allāh ay totoo. 

Humingi ka ng tawad para sa pagkakasala mo at 

magluwalhati ka kalakip ng pagpupuri sa Panginoon mo sa 

gabi at pag-uumaga. 

ِ َحق    َوٱۡسَتۡغفِۡر لَِذۢنبَِك وََسب ِۡح  فَٱۡصبِۡر إِنه وَۡعَد ٱَّلله
َٰرِ   ٥٥ ِبحَۡمِد َرب َِك بِٱلَۡعِشي ِ َوٱلِۡإبَۡك

56. Tunay na ang mga nakikipagtalo hinggil sa mga tanda ni 

Allāh nang walang isang katunayang pumunta sa kanila, 

walang nasa mga dibdib nila kundi isang pagmamalaking 

hindi sila makaaabot roon. Kaya humiling ka ng pagkukupkop 

ni Allāh; tunay na Siya ay ang Madinigin, ang Nakakikita. 

ِ بَِغيِۡر ُسلَۡطٍَٰن   هِذيَن يَُجَِٰدلُوَن فِٓي َءاَيَِٰت ٱَّلله إِنه ٱل
ا ُهم  ها كِبۡر  مه َُٰهۡم إِن فِي ُصُدورِهِۡم إِل تَى

َ
بَِبَٰلِغِيهِِۚ أ

ِميُع ٱلَۡبِصيرُ  ِۖۡ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه  ٥٦ فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّلله

57. Talagang ang pagkakalikha sa mga langit at lupa ay higit 

na malaki kaysa sa pagkalikha sa mga tao, subalit ang higit 

na marami sa mga tao ay hindi nakaaalam. 

َمَٰ  اِس  لَخَلُۡق ٱلسه ۡكبَُر ِمۡن َخلِۡق ٱلنه
َ
ۡرِض أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َو

اِس لَا َيۡعلَُمونَ  ۡكثََر ٱلنه
َ
 ٥٧ َوَلَِٰكنه أ

58. Hindi nagkakapantaya ang bulag at ang nakakikita, ang 

mga sumampalataya at mga gumawa ng mga maayos at ang 

tagagawa ng masagwa. Kaunti ang isinasaalaala ninyo! 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   ۡعَميَٰ َوٱلَۡبِصيُر َوٱل
َ
َوَما يَۡسَتوِي ٱلۡأ

ُرونَ  ا َتَتَذكه َٰلَِحَِٰت َولَا ٱلُۡمِسٓيُءْۚ قَلِيلٗا مه  ٥٨ ٱلصه

59. Tunay na ang Huling Sandali ay talagang darating na 

walang pag-aalinlangan hinggil dito, subalit ang higit na 

marami sa mga tao ay hindi sumasampalataya. 

ۡكثََر  
َ
ها َرۡيَب فِيَها َوَلَِٰكنه أ اَعَة ٓأَلتَِية  ل إِنه ٱلسه

اِس لَا يُۡؤِمُنونَ   ٥٩ ٱلنه

60. Nagsabi ang Panginoon ninyo: "Dumalangin kayo sa 

Akin, tutugon Ako sa inyo." Tunay na ang mga nagmamalaki 

sa [pag-ayaw sa] pagsamba sa Akin ay papasok sa 

Impiyerno na mga nagpapakaaba. 

هِذيَن   ۡسَتِجۡب لَُكۡمْۚ إِنه ٱل
َ
َوَقاَل َربُُّكُم ٱۡدُعونِٓي أ

يَۡسَتۡكبُِروَن َعۡن ِعَباَدتِي َسَيۡدُخلُوَن َجَهنهَم  
 ٦٠ َداِخرِينَ 

61. Si Allāh ang gumawa para sa inyo ng gabi upang 

tumahan kayo roon at ng maghapon bilang nagpapakita. 

Tunay na si Allāh ay talagang may kabutihang-loob sa mga 

tao, subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi 

nagpapasalamat. 

َها  هۡيَل لِتَۡسُكُنواْ فِيهِ َوٱلنه هِذي َجَعَل لَُكُم ٱل ُ ٱل َر ٱَّلله
ۡكثََر  

َ
اِس َوَلَِٰكنه أ َ لَُذو فَۡضٍل عَلَى ٱلنه ُمۡبِصًراْۚ إِنه ٱَّلله

اِس لَا يَۡشُكُرونَ   ٦١ ٱلنه
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62. Gayon si Allāh, ang Panginoon ninyo na Tagalikha ng 

bawat bagay. Walang Diyos kundi Siya, kaya paanong 

nalilinlang kayo? 

 ُ َٰلُِكُم ٱَّلله ها ُهَوۖۡ  َذ ََٰه إِل هٓا إَِل ِ َشۡيٖء ل
َربُُّكۡم َخَٰلُِق ُكل 

هيَٰ تُۡؤفَُكونَ  ن
َ
 ٦٢ فَأ

63. Gayon nalilinlang ang mga sila dati ay sa mga tanda ni 

Allāh nagkakaila. 
ِ َيجَۡحُدونَ  هِذيَن َكانُواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله  ٦٣ َكَذَٰلَِك يُۡؤَفُك ٱل

64. Si Allāh ay ang gumawa para sa inyo ng lupa bilang 

pamamalagian at ng langit bilang bubungan, nagbigay-anyo 

sa inyo saka nagpaganda sa mga anyo ninyo, at nagtustos 

sa inyo ng mga kaaya-ayang bagay. Gayon si Allāh, ang 

Panginoon ninyo. Kaya mapagpala si Allāh, ang Panginoon 

ng mga nilalang. 

َمآَء بَِناٗٓء   ۡرَض قََراٗرا َوٱلسه
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ُ ٱل ٱَّلله

ي َِبَِٰتِۚ   َِن ٱلطه ۡحَسَن ُصَوَرُكۡم َوَرَزَقُكم م 
َ
َرُكۡم فَأ وََصوه

ُ َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ُ َربُُّكۡمۖۡ َفَتَباَرَك ٱَّلله َٰلُِكُم ٱَّلله  ٦٤ َذ

65. Siya ay ang Buhay; walang Diyos kundi Siya kaya 

dumalangin kayo sa Kanya habang mga nagpapakawagas 

para sa Kanya sa relihiyon. Ang papuri ay ukol kay Allāh, ang 

Panginoon ng mga nilalang. 

يَنُۗ   ِ ها ُهَو فَٱۡدُعوهُ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد  ََٰه إِل ُهَو ٱلَۡحىُّ لَٓا إَِل
 ِ ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ ٱلۡحَۡمُد َّلِله  ٦٥  َرب 

66. Sabihin mo: "Tunay na ako ay sinaway na sumamba sa 

mga dinadalanginan ninyo bukod pa kay Allāh, noong 

dumating sa akin ang mga malinaw na patunay mula sa 

Panginoon ko, at inutusan na magpasakop sa Panginoon ng 

mga nilalang." 

هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن   ۡعُبَد ٱل
َ
ۡن أ

َ
۞قُۡل إِن ِي نُِهيُت أ

ۡسلَِم  
ُ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ب ِي َوأ ا َجآَءنَِي ٱلَۡبي َِنَُٰت ِمن ره ِ لَمه ٱَّلله

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٦٦ لَِرب 

67. Siya ay ang lumikha sa inyo mula sa alabok, pagkatapos 

mula sa isang patak, pagkatapos mula sa isang malalinta, 

pagkatapos nagpapalabas Siya inyo bilang bata, pagkatapos 

upang umabot kayo sa kalakasan ninyo, pagkatapos upang 

kayo ay maging mga matanda – at mayroon sa inyo na 

pinapapanaw bago pa niyon – at upang umabot kayo sa 

isang taning na tinukoy, at nang sa gayon kayo ay makapag-

uunawa. 

ِن تَُراٖب ُثمه ِمن نُّۡطَفةٖ ُثمه ِمۡن   هِذي َخلََقُكم م  ُهَو ٱل
ُكۡم ُثمه   ُشده

َ
َعلََقةٖ ُثمه ُيخۡرُِجُكۡم ِطۡفلٗا ُثمه لَِتۡبلُُغٓواْ أ

هيَٰ ِمن َقبۡ  ن ُيَتَوف ۖۡ  لَِتُكونُواْ ُشُيوٗخاْۚ َوِمنُكم مه ُل
ي َولََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ  َسم ٗ َجلٗا مُّ

َ
 ٦٧ َولَِتۡبلُُغٓواْ أ

68. Siya ay ang nagbibigay-buhay at nagbibigay-kamatayan, 

saka kapag nagtadhana Siya ng isang bagay ay nagsasabi 

lamang Siya rito na mangyari saka mangyayari ito. 

هِذي  ۡمٗرا فَإِنهَما َيُقوُل  ُهَو ٱل
َ
يُۡحِىۦ َويُِميُتۖۡ فَإَِذا قََضيَٰٓ أ

 ٦٨ لَُهۥ ُكن َفَيُكونُ 

69. Hindi ka ba nakakita sa mga nakikipagtalo hinggil sa mga 

tanda ni Allāh kung paano silang inililihis? 
 
َ
ِ أ هِذيَن يَُجَِٰدلُوَن فِٓي َءاَيَِٰت ٱَّلله لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
هيَٰ  أ ن

 ٦٩ يُۡصَرفُونَ 

70. [Sila] ang mga nagpasinungaling sa Aklat at sa ipinasugo 

Namin sa mga sugo Namin, saka malalaman nila 
رَۡسلَۡنا بِهِۦ رُُسلََناۖۡ  

َ
بُواْ بِٱلِۡكَتَِٰب َوبَِمآ أ هِذيَن َكذه ٱل

 ٧٠ فََسۡوَف َيۡعلَُمونَ 
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71. kapag ang mga kulyar ay nasa mga leeg nila at ang mga 

tanikala habang hinahatak sila 
َلَِٰسُل يُۡسَحُبونَ  ۡعَنَٰقِِهۡم َوٱلسه

َ
ۡغَلَُٰل فِٓي أ

َ
 ٧١ إِذِ ٱلۡأ

72. sa nakapapasong tubig. Pagkatapos sa Apoy ay 

paliliyabin sila. 
ارِ يُۡسَجُرونَ   ٧٢ فِي ٱلۡحَِميِم ُثمه فِي ٱلنه

73. Pagkatapos sasabihin sa kanila: "Nasaan na ang dati 

ninyo itinatambal 
ۡيَن َما ُكنُتۡم تُۡشِرُكونَ 

َ
 ٧٣ ُثمه قِيَل لَُهۡم أ

74. bukod pa kay Allāh. Magsasabi sila: "Nawala sila sa 

amin; bagkus hindi kami dati dumadalangin bago pa niyon sa 

anuman." Gayon nagliligaw si Allāh sa mga tagatangging 

sumampalataya. 

هۡم نَُكن نهۡدُعواْ   ِۖۡ قَالُواْ َضلُّواْ َعنها بَل ل ِمن ُدوِن ٱَّلله
َٰفِرِينَ  ُ ٱلَۡك اْۚ َكَذَٰلَِك يُِضلُّ ٱَّلله  ٧٤ ِمن َقۡبُل َشۡيـ ٗ

75. [Sasabihin]: "Iyon ay dahil kayo dati ay natutuwa sa 

Mundo ayon sa hindi karapatan at dahil kayo dati ay 

nagpapakasaya. 

  ِ ۡرِض بَِغيِۡر ٱلۡحَق 
َ
َٰلُِكم بَِما ُكنُتۡم َتۡفرَُحوَن فِي ٱلۡأ َذ

 ٧٥ َوبَِما ُكنُتۡم َتۡمرَُحونَ 

76. Pumasok kayo sa mga pintuan ng Impiyerno bilang mga 

mananatili roon. Kaya kay saklap ang tuluyan ng mga 

nagpapakamalaki!" 

ََٰب َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَهاۖۡ فَبِۡئَس َمۡثَوى   بَۡو
َ
ٱۡدُخلُٓواْ أ

 ٧٦ ٱلُۡمَتَكب ِِرينَ 

77. Kay magtiis ka; tunay na ang pangako ni Allāh ay totoo. 

Kaya alinman: magpapakita nga Kami sa iyo ng ilan sa 

ipinangangako Namin sa kanila o magpapapanaw nga Kami 

sa iyo, saka tungo sa Amin pababalikin sila. 

هِذي   ا نُرِيَنهَك َبۡعَض ٱل ْۚ فَإِمه ِ َحق   فَٱۡصبِۡر إِنه وَۡعَد ٱَّلله
َينهَك فَإِلَۡيَنا يُرَۡجُعونَ  ۡو َنَتَوفه

َ
 ٧٧ نَعُِدُهۡم أ

78. Talaga ngang nagsugo Kami ng mga sugo bago mo pa. 

Mayroon sa kanila na isinalaysay Namin sa iyo at mayroon 

sa kanila na hindi Namin isinalaysay sa iyo. Hindi naging ukol 

sa isang sugo na magdala ito ng isang tanda malibang ayon 

sa pahintulot ni Allāh. Kaya kapag dumating ang utos ni 

Allāh, huhusga ayon sa katotohanan at malulugi roon ang 

mga nagpapabula. 

ن قََصۡصَنا   ِن َقۡبلَِك ِمۡنُهم مه ۡرَسلَۡنا رُُسلٗا م 
َ
َولََقۡد أ

هۡم َنۡقُصۡص َعلَۡيَكُۗ َوَما َكاَن   ن ل َعلَۡيَك َوِمۡنُهم مه
ِْۚ فَإَِذا َجآ  ها بِإِۡذِن ٱَّلله تَِي أَـِبيٍَة إِل

ۡ
ن يَأ

َ
ِ  لِرَُسوٍل أ ۡمُر ٱَّلله

َ
َء أ

ِ وََخِسَر ُهَنالَِك ٱلُۡمۡبِطلُونَ   ٧٨ قُِضَي بِٱلۡحَق 

79. Si Allāh ay ang gumawa para sa inyo ng mga hayupan 

upang sumakay kayo mula sa mga ito at mula sa mga ito ay 

kumakain kayo. 

نَۡعََٰم 
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ُ ٱل لِتَۡرَكُبواْ ِمۡنَها َوِمۡنَها ٱَّلله

ُكلُونَ 
ۡ
 ٧٩ تَأ

80. Ukol sa inyo sa mga ito ay mga pakinabang at upang 

umabot kayo lulan ng mga ito sa isang pangangailangang 

nasa mga dibdib ninyo. Lulan ng mga ito at lulan ng mga 

daong dinadala kayo. 

فُِع َولَِتۡبلُُغواْ َعلَۡيَها َحاَجٗة فِي  َولَُكۡم فِيَها َمَنَٰ 
 ٨٠ ُصُدورُِكۡم وََعلَۡيَها وَعَلَى ٱلُۡفلِۡك ُتحَۡملُونَ 

81. Nagpapakita Siya sa inyo ng mga tanda Niya. Kaya sa 

alin sa mga tanda ni Allāh kayo nagkakaila? 
ِ تُنِكرُ  يه َءاَيَِٰت ٱَّلله

َ
 ٨١ ونَ َويُرِيُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ فَأ
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82. Kaya hindi ba sila humayo sa lupain para tumingin sila 

kung papaano naging ang kinahinatnan ng mga nauna pa sa 

kanila? Dati ang mga iyon ay higit na marami kaysa sa kanila 

at higit na matindi sa lakas at mga bakas sa lupain ngunit 

walang naidulot sa kanila ang dati nilang nakakamit. 

َٰقَِبُة   ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع
َ
فَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
أ

َشده قُوهٗة  
َ
ۡكثََر ِمۡنُهۡم َوأ

َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َكانُٓواْ أ ٱل

ا َكانُواْ   ۡغَنيَٰ َعۡنُهم مه
َ
ۡرِض َفَمآ أ

َ
َوَءاثَاٗرا فِي ٱلۡأ

 ٨٢ نَ يَۡكِسُبو

83. Kaya noong naghatid sa kanila ang mga sugo nila ng 

mga malinaw na patunay, natuwa sila sa taglay nila na 

kaalaman at pumaligid sa kanila ang dati nilang kinukutya. 

ا َجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت فَرُِحواْ بَِما ِعنَدُهم   فَلَمه
َِن ٱلۡ  ا َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ م   ٨٣ عِلِۡم وََحاَق بِِهم مه

84. Kaya noong nakakita sila sa parusa Namin, nagsabi sila: 

"Sumampalataya kami kay Allāh lamang at tumanggi kaming 

sumampalataya sa anumang kami dati ay sa Kanya mga 

tagapagtambal [niyon]." 

ِ وَۡحَدهُۥ َوَكَفۡرنَا بَِما  فَلَ  َسَنا قَالُٓواْ َءاَمنها بِٱَّلله
ۡ
ۡواْ بَأ

َ
ا َرأ مه

 ٨٤ ُكنها بِهِۦ ُمۡشِركِينَ 

85. Ngunit hindi nangyaring magpapakinabang sa kanila ang 

pananampalataya nila kapag nakita nila ang parusa Namin. 

[Ito] ang kalakaran ni Allāh na nagdaan nga sa mga lingkod 

Niya. Nalugi roon ang mga tagatangging sumampalataya. 

  ِ َسَناۖۡ ُسنهَت ٱَّلله
ۡ
ۡواْ بَأ

َ
ا َرأ فَلَۡم يَُك يَنَفُعُهۡم إِيَمَُٰنُهۡم لَمه

ٱلهتِي قَۡد َخلَۡت فِي ِعَبادِهۖۦِۡ وََخِسَر ُهَنالَِك  
َٰفُِرونَ   ٨٥ ٱلَۡك
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Fussilat  فصلت 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ḥā. Mīm.  ٓ١ حم 

2. [Ito ay] isang pagbababa mula sa [Kanya], ang 

Napakamaawain, ang Maawain. 
َِن  ِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ تَنِزيل  م   ٢ ٱلره

3. isang Aklat na dinetalye ang mga talata nito, bilang Qur’ān 

na Arabe para sa mga taong umaalam, 
ا ل َِقۡوٖم   لَۡت َءاَيَُٰتُهۥ قُۡرَءانًا َعَربِي ٗ ِ كَِتَٰب  فُص 

 ٣ َيۡعلَُمونَ 

4. bilang mapagbalita ng nakagagalak at bilang 

mapagbabala, ngunit umayaw ang higit na marami sa kanila 

kaya sila ay hindi dumidinig. 

ۡكثَرُُهۡم َفُهۡم لَا  
َ
ۡعرََض أ

َ
بَِشيٗرا َونَِذيٗرا فَأ

 ٤ يَۡسَمُعونَ 

5. Nagsabi sila: "Ang mga puso namin ay nasa loob ng mga 

panakip laban sa ipinaaanyaya mo sa amin, sa mga tainga 

namin ay may pagkabingi, at sa pagitan namin at pagitan mo 

ay may isang tabing. Kaya gumawa ka; tunay na kami ay 

mga tagagawa." 

ا تَۡدُعونَآ إِلَۡيهِ َوفِٓي َءاَذانَِنا   ِمه ِكنهةٖ م 
َ
َوَقالُواْ قُلُوبَُنا فِٓي أ

َوبَۡينَِك ِحَجاب  فَٱۡعَمۡل إِنهَنا   َوۡقر  َوِمنُۢ بَيۡنَِنا 
َِٰملُونَ   ٥ َع

6. Sabihin mo: "Ako ay tao lamang tulad ninyo. Ikinakasi sa 

akin na ang Diyos ninyo ay Diyos na nag-iisa lamang, kaya 

magpakatuwid kayo sa Kanya at humingi kayo ng tawad sa 

Kanya." Kapighatian ay ukol sa mga tagapagtambal, 

نهَمآ إَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه   
َ
ِۡثلُُكۡم يُوَحىَٰٓ إِلَيه أ نَا۠ بََشر  م 

َ
قُۡل إِنهَمآ أ

َوَِٰحد  فَٱۡسَتقِيُمٓواْ إِلَۡيهِ َوٱۡسَتۡغفُِروُهُۗ َوَوۡيل   
 ٦ ل ِلُۡمۡشِركِينَ 

7. na mga hindi nagbibigay ng zakāh at sila sa Kabilang-

buhay, sila ay mga tagatangging sumampalataya. 
ةَ وَُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم   َكوَٰ هِذيَن لَا يُۡؤتُوَن ٱلزه ٱل

 ٧ َكَٰفُِرونَ 

8. Tunay na ang mga sumampalataya at gumawa ng mga 

maayos, ukol sa kanila ay isang pabuyang hindi matitigil. 
هِذيَن َءاَمُنواْ  ۡجٌر َغيُۡر  إِنه ٱل

َ
َٰلَِحَِٰت لَُهۡم أ وََعِملُواْ ٱلصه

 ٨ َمۡمُنونٖ 

9. Sabihin mo: "Tunay na kayo ba ay talagang tumatangging 

sumampalataya sa lumikha ng lupa sa dalawang araw at 

gumagawa sa Kanya ng mga kaagaw? Iyon ay ang 

Panginoon ng mga nilalang." 

ئِنه 
َ
ۡرَض فِي  ۞قُۡل أ

َ
هِذي َخلََق ٱلۡأ ُكۡم لََتۡكُفُروَن بِٱل

َٰلَِك َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  نَداٗداْۚ َذ
َ
ۥٓ أ  ٩ يَۡوَميِۡن َوَتجَۡعلُوَن لَُه
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10. Naglagay Siya rito ng mga matatag na bundok mula sa 

ibabaw nito. Nagpala Siya rito at nagtakda Siya rito ng mga 

makakain dito sa [pagkalubos ng] apat na araw nang 

magkapantay para sa mga nagtatanong. 

َر فِيَهآ   وََجَعَل فِيَها َرَوَِٰسَي ِمن فَۡوقَِها َوَبََٰرَك فِيَها َوَقده
آئِلِينَ  يهاٖم َسَواٗٓء ل ِلسه

َ
ۡربََعةِ أ

َ
ََٰتَها فِٓي أ قَۡو

َ
 ١٠ أ

11. Pagkatapos bumaling Siya sa langit habang ito ay usok 

pa saka nagsabi Siya rito at sa lupa: "Pumunta kayong 

dalawa sa pagtalima o sapilitan." Nagsabi silang dalawa: 

"Pupunta kami na mga tumatalima." 

َمآِء َوِهَى ُدَخان  َفَقاَل لََها  ُثمه ٱۡسَتَوىَٰٓ إِلَي ٱلسه
تَيَۡنا َطآئِعِينَ  َولِلَۡأۡرِض ٱئۡتَِيا َطوۡعًا

َ
ۡو َكرٗۡها قَالََتآ أ

َ
 ١١ أ

12. Saka tumapos Siya sa mga ito bilang pitong langit sa 

dalawang araw at nagkasi Siya sa bawat langit ng utos dito. 

Gumayak Kami sa langit na pinakamababa ng mga lampara 

at bilang pangangalaga. Iyon ay ang pagtatakda [Niya], ang 

Makapangyarihan, ang Maalam. 

  ِ
ۡوَحىَٰ فِي ُكل 

َ
َُٰهنه َسۡبَع َسَمََٰواٖت فِي يَوَۡميِۡن َوأ َفَقَضى

ۡنَيا بَِمَصَٰبِيَح وَِحۡفٗظاْۚ   َمآَء ٱلدُّ ۡمرََهاْۚ َوَزيهنها ٱلسه
َ
َسَمآٍء أ

َٰلَِك َتۡقِديُر ٱلَۡعزِيزِ ٱلَۡعلِيمِ   ١٢ َذ

13. Kaya kung umayaw sila ay sabihin mo: "Nagbabala ako 

sa inyo ng isang lintik tulad ng lintik ng `Ād at Thamūd. 
ِۡثَل َصَٰعَِقةِ   نَذۡرتُُكۡم َصَٰعَِقٗة م 

َ
ۡعرَُضواْ َفُقۡل أ

َ
فَإِۡن أ

 ١٣ عَادٖ َوَثُمودَ 

14. [Nangyari iyon] noong dumating sa kanila ang mga sugo 

mula sa harapan nila at mula sa likuran nila, [na nagsasabi]: 

"Huwag kayong sumamba kundi kay Allāh." Nagsabi sila: 

"Kung sakaling niloob ng Panginoon namin ay talaga sanang 

nagpababa Siya ng mga anghel, kaya tunay na kami sa 

ipinasugo sa inyo ay mga tagatangging sumampalataya." 

ها   ل
َ
يِۡديِهۡم َوِمۡن َخلۡفِِهۡم أ

َ
إِۡذ َجآَءۡتُهُم ٱلرُُّسُل ِمنُۢ َبيِۡن أ

نَزَل َمَلَٰٓئَِكٗة فَإِنها  
َ
ۖۡ قَالُواْ لَۡو َشآَء َربَُّنا لَأ َ ها ٱَّلله َتۡعُبُدٓواْ إِل

ۡرِسلُۡتم بِهِۦ َكَٰفُِرونَ 
ُ
 ١٤ بَِمآ أ

15. Tungkol sa `Ād, nagmalaki sila sa lupain ayon sa hindi 

karapatan at nagsabi sila: "Sino ang higit na matindi kaysa sa 

amin sa lakas?" Hindi ba sila nagsaalang-alang na si Allāh na 

lumikha sa kanila ay higit na matindi kaysa sa kanila sa 

lakas? Sila dati sa mga talata Namin ay nagkakaila. 

ِ َوَقالُواْ َمۡن   ۡرِض بَِغيِۡر ٱلۡحَق 
َ
ا عَاد  فَٱۡسَتۡكبَُرواْ فِي ٱلۡأ مه

َ
فَأ

َشدُّ  
َ
هِذي َخلََقُهۡم ُهَو أ َ ٱل نه ٱَّلله

َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
ۖۡ أ َشدُّ ِمنها قُوهًة

َ
أ

ۖۡ وََكانُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َيجَۡحُدونَ   ١٥ ِمۡنُهۡم قُوهٗة

16. Kaya nagsugo Kami sa kanila ng isang hanging 

humahagunot sa mga araw na sawing-palad upang 

magpalasap Kami sa kanila ng pagdurusa ng kahihiyan sa 

buhay na pangmundo. Talagang ang pagdurusa sa Kabilang-

buhay ay higit na kahiya-hiya habang sila ay hindi iaadya. 

ۡرَسلۡنَ 
َ
حَِساٖت  فَأ يهاٖم نه

َ
ا َعلَۡيِهۡم رِيٗحا َصۡرَصٗرا فِٓي أ

ۡنَياۖۡ َولََعَذاُب   ةِ ٱلدُّ ل ُِنِذيَقُهۡم َعَذاَب ٱلۡخِۡزِي فِي ٱلۡحََيوَٰ
ۡخَزىَِٰۖ وَُهۡم لَا يُنَصُرونَ 

َ
 ١٦ ٱٓأۡلِخَرةِ أ

17. Tungkol sa Thamūd, nagpatnubay Kami sa kanila ngunit 

umibig sila nang higit sa pagkabulag kaysa sa patnubay kaya 

dumaklot sa kanila ang lintik ng pagdurusang humahamak 

dahil sa dati nilang nakakamit. 

ا َثُموُد َفَهَديَۡنَُٰهۡم فَٱۡسَتَحبُّواْ ٱلَۡعَميَٰ عَلَى ٱلُۡهَدىَٰ   مه
َ
َوأ

َخَذۡتُهۡم َصَٰعَِقُة ٱلَۡعَذاِب ٱلُۡهوِن بَِما َكانُو
َ
اْ  فَأ

 ١٧ يَۡكِسُبونَ 

18. Nagligtas Kami sa mga sumampalataya at nangingilag 

magkasala noon. 
هِذيَن َءاَمُنواْ وََكانُواْ َيتهُقونَ   ١٨ َوَنجهۡيَنا ٱل
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19. Sa araw na kakalapin ang mga kaaway ni Allāh patungo 

sa Apoy saka sila ay pagpapangkatin 
ارِ َفُهۡم يُوزَُعونَ َويَۡوَم ُيحۡ  ِ إِلَي ٱلنه ۡعَدآُء ٱَّلله

َ
 ١٩ َشُر أ

20. hanggang sa, kapag dumating sila roon, sasaksi laban sa 

kanila ang pandinig nila, ang mga paningin nila, at mga balat 

nila sa dati nilang ginagawa. 

بَۡصَٰرُُهۡم  َحتهيَٰٓ إَِذا َما َجآُءوَها َشِهَد 
َ
َعلَيِۡهۡم َسۡمُعُهۡم َوأ

 ٢٠ وَُجلُوُدُهم بَِما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

21. Magsasabi sila sa mga balat nila: "Bakit kayo sumaksi 

laban sa amin?" Magsasabi ang mga ito: "Nagpabigkas sa 

amin si Allāh na nagpabigkas sa bawat bagay. Siya ay 

lumikha sa inyo sa unang pagkakataon, at tungo sa Kanya 

pababalikin kayo. 

  ُ نَطَقَنا ٱَّلله
َ
َوَقالُواْ ِلجُلُوِدهِۡم لَِم َشِهدتُّۡم َعلَۡيَناۖۡ قَالُٓواْ أ

ةٖ َوِإلَۡيهِ   َل َمره وه
َ
ِۚ وَُهَو َخلََقُكۡم أ نَطَق ُكله َشۡيٖء

َ
هِذٓي أ ٱل

 ٢١ تُرَۡجُعونَ 

22. Hindi kayo dati nagtatakip [ng mga sarili] na baka 

sumaksi laban sa inyo ang pandinig ninyo, ni ang mga 

paningin ninyo, at ni ang mga balat ninyo; subalit nagpalagay 

kayo na si Allāh ay hindi nakaaalam sa marami sa ginagawa 

ninyo. 

ن يَۡشهَ 
َ
َد َعلَۡيُكۡم َسۡمُعُكۡم  َوَما ُكنُتۡم تَۡستَتُِروَن أ

  َ نه ٱَّلله
َ
بَۡصَُٰرُكۡم َولَا ُجلُوُدُكۡم َوَلَِٰكن َظَننُتۡم أ

َ
َولَٓا أ

ا َتۡعَملُونَ  ِمه  ٢٢ لَا َيۡعلَُم َكثِيٗرا م 

23. Yaong pagpapalagay ninyo na ipinagpalagay ninyo sa 

Panginoon ninyo ay nagpasawi sa inyo kaya kayo ay naging 

kabilang sa mga lugi." 

َُٰكۡم   ۡرَدى
َ
هِذي َظَننُتم بَِرب ُِكۡم أ َٰلُِكۡم َظنُُّكُم ٱل َوَذ

َِن ٱلَۡخَِٰسِرينَ  ۡصَبۡحُتم م 
َ
 ٢٣ فَأ

24. Kaya kung makatitiis sila, ang Apoy ay isang tuluyan para 

sa kanila. Kung hihiling silang magpasiya [kay Allāh] ay hindi 

sila kabilang sa mga magpapasiya. 

هُهۡمۖۡ َوِإن يَۡسَتۡعتُِبواْ َفَما ُهم   اُر َمۡثٗوى ل فَإِن يَۡصبُِرواْ فَٱلنه
َِن ٱلُۡمۡعَتبِينَ   ٢٤ م 

25. Nagtalaga Kami para sa kanila ng mga kapisan sakit 

ipang-aakit ng mga ito para sa kanila ang nasa harapan nila 

at ang nasa likuran nila [na kasalanan]. Nagindapat sa kanila 

ang hatol sa mga kalipunang nagdaan na bago pa nila 

kabilang sa jinn at tao. Tunay na sila ay mga lugi noon. 

يِۡديِهۡم َوَما  
َ
ا َبيَۡن أ ۞َوَقيهۡضَنا لَُهۡم قَُرنَآَء فََزيهُنواْ لَُهم مه

َمٖم قَۡد َخلَۡت ِمن  
ُ
َخلَۡفُهۡم وََحقه َعلَۡيِهُم ٱلَۡقۡوُل فِٓي أ

ِ َوٱلۡإِنِسِۖ إِنهُهۡم َكانُواْ َخَِٰسِرينَ  َِن ٱلِۡجن   ٢٥ َقۡبلِِهم م 

26. Nagsabi ang mga tumangging sumampalataya: "Huwag 

kayong makinig sa Qur’ān na ito at sumatsat kayo [sa 

pagbigkas] nito, nang sa gayon kayo ay mananaig. 

هِذيَن َكَفُرواْ لَا تَۡسَمُعواْ لَِهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن َوٱلَۡغۡواْ   َوَقاَل ٱل
 ٢٦ فِيهِ لََعلهُكۡم َتۡغلُِبونَ 

27. Kaya talagang magpapalasap nga Kami sa mga 

tumangging sumampalataya ng isang pagdurusang matindi 

at talagang gaganti nga Kami sa kanila ng pinakamasagwa 

sa dati nilang ginagawa. 

هِذيَن َكَفُرواْ َعَذاٗبا َشِديٗدا َولََنۡجزِيَنهُهۡم   فَلَُنِذيَقنه ٱل
هِذي َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ٱل

َ
ۡسَوأ

َ
 ٢٧ أ
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28. Iyon ay ang ganti sa mga kaaway ni Allāh – ang Apoy. 

Ukol sa kanila roon ang tahanan ng kawalang-hanggan 

bilang ganti dahil sila dati sa mga tanda Namin ay 

nagkakaila. 

ۖۡ لَُهۡم فِيَها َداُر ٱلۡخُلِۡد   اُر ِ ٱلنه ۡعَدآِء ٱَّلله
َ
َٰلَِك َجَزآُء أ َذ

ُۢ بَِما َكانُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َيجَۡحُدونَ   ٢٨ َجَزآَء

29. Nagsabi ang mga tumangging sumampalataya: 

"Panginoon namin, magpakita Ka sa amin ng dalawang 

nagligaw sa amin kabilang sa jinn at tao, maglalagay kami sa 

kanilang dalawa sa ilalim ng mga paa namin upang silang 

dalawa ay maging kabilang sa mga pinakamababa." 

ه  َضلهانَا ِمَن  َوَقاَل ٱل
َ
هَذيِۡن أ رِنَا ٱل

َ
ِذيَن َكَفُرواْ َربهَنآ أ

قَۡداِمَنا لَِيُكونَا ِمَن  
َ
ِ َوٱلۡإِنِس َنجَۡعلُۡهَما َتحَۡت أ ٱلِۡجن 

ۡسَفلِينَ 
َ
 ٢٩ ٱلۡأ

30. Tunay na ang mga nagsabi: "Si Allāh ay ang Panginoon 

namin," pagkatapos nagpakatuwid, magbababaan sa kanila 

ang mga anghel na [magsasabi]: "Huwag kayong 

mangamba, huwag kayong malungkot, at magalak kayo sa 

Paraiso na sa inyo dati ay ipinangangako. 

ُل َعلَۡيِهُم   ُ ُثمه ٱۡسَتَقَُٰمواْ تَتَنَزه هِذيَن قَالُواْ َربَُّنا ٱَّلله إِنه ٱل
ها  ل

َ
بِۡشُرواْ بِٱلۡجَنهةِ ٱلهتِي  ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة أ

َ
َتخَافُواْ َولَا َتحَۡزنُواْ َوأ

 ٣٠ ُكنُتۡم تُوَعُدونَ 

31. Kami ay mga katangkilik ninyo sa buhay na pangmundo 

at sa Kabilang-buhay. Ukol sa inyo roon ang ninanasa ng 

mga sarili ninyo at ukol sa inyo roon ang anumang hinihiling 

ninyo, 

ۡنَيا َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َولَُكۡم   ةِ ٱلدُّ ۡولَِيآؤُُكۡم فِي ٱلۡحََيوَٰ
َ
َنحُۡن أ

نُفُسُكۡم َولَُكۡم فِيَها َما 
َ
فِيَها َما تَۡشَتِهٓى أ

ُعونَ   ٣١ تَده

32. bilang pang-aliw mula sa Mapagpatawad, Maawain."  ِٖۡن َغُفورٖ رهِحيم  ٣٢ نُُزلٗا م 

33. Sino pa ang higit na maganda sa sinasabi kaysa sa 

sinumang nag-anyaya tungo kay Allāh, gumawa ng maayos, 

at nagsabi: "Tunay na ako ay kabilang sa mga 

tagapagpasakop." 

ِ وََعِمَل َصَٰلِٗحا   ن َدعَآ إِلَي ٱَّلله ِمه ۡحَسُن قَۡولٗا م 
َ
َوَمۡن أ

 ٣٣ ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمينَ  َوَقاَل إِنهنِي

34. Hindi nagkakapantay ang magandang gawa at ang 

masagwang gawa. Itulak mo [ang masagwa] sa 

pamamagitan ng siyang higit na maganda, saka biglang ang 

[taong] sa pagitan mo at sa pagitan niya ay may pagkamuhi 

ay [magiging] para bang siya ay isang katangkilik na matalik. 

ْۚ ٱۡدَفۡع بِٱلهتِي ِهَى   ي ِئَُة َولَا تَۡسَتوِي ٱلۡحََسَنُة َولَا ٱلسه
نهُهۥ َولِيٌّ  

َ
هِذي بَيَۡنَك َوبَۡيَنُهۥ َعَدََٰوة  َكأ ۡحَسُن فَإَِذا ٱل

َ
أ

 ٣٤ َحمِيم  

35. Walang ginagawaran nito kundi ang mga nagtiis at 

walang ginagawaran nito kundi ang isang may isang 

bahaging dakila. 

  ٍ ها ُذو َحظ  ََٰهآ إِل ى هِذيَن َصبَُرواْ َوَما يُلَقه ها ٱل ََٰهآ إِل ى َوَما يُلَقه
 ٣٥ َعِظيمٖ 

36. Kung may magbubuyo nga sa iyo mula sa demonyo na 

isang pambubuyo ay humiling ka ng pagkukupkop kay Allāh; 

tunay na Siya ay ang Madinigin, ang Maalam. 

ِۖۡ إِنهُهۥ   ۡيَطَِٰن نَۡزغ  فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّلله ا يَنزََغنهَك ِمَن ٱلشه َوِإمه
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ٣٦ ُهَو ٱلسه
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37. Kabilang sa mga tanda Niya ang gabi at ang maghapon, 

at ang araw at ang buwan. Huwag kayong magpatirapa sa 

araw ni sa buwan. Magpatirapa kayo kay Allāh na lumikha ng 

mga ito, kung kayo ay sa Kanya sumasamba. 

ْۚ لَا   ۡمُس َوٱلَۡقَمُر َهاُر َوٱلشه هۡيُل َوٱلنه َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ ٱل
ۡمِس َولَا لِلَۡقَمرِ َوْۤاوُدُجۡسٱ هِذي  تَۡسُجُدواْ لِلشه  ِۤهَّلِل ٱل

 ٣٧ َخلََقُهنه إِن ُكنُتۡم إِيهاهُ َتۡعُبُدونَ 

38. Ngunit kung nagmalaki sila, ang mga nasa piling ng 

Panginoon mo ay nagluluwalhati sa Kanya sa gabi at 

maghapon habang sila ay hindi nanghihinawa. 

هِذيَن ِعن َد َرب َِك يَُسب ُِحوَن لَُهۥ  فَإِِن ٱۡسَتۡكبَُرواْ فَٱل
َهارِ وَُهۡم لَا يَۡسـ َُموَن۩ هۡيِل َوٱلنه  ٣٨ بِٱل

39. Kabilang sa mga tanda Niya na ikaw ay nakakikita na ang 

lupa ay tigang ngunit kapag nagpababa Kami sa ibabaw nito 

ng tubig ay gumalaw-galaw ito at lumago ito. Tunay na ang 

nagbigay-buhay rito ay talagang tagapagbigay-buhay sa mga 

patay. Tunay na Siya sa bawat bagay ay May-kakayahan. 

نَزلَۡنا  
َ
ۡرَض َخَِٰشَعٗة فَإَِذآ أ

َ
نهَك تََرى ٱلۡأ

َ
ۦٓ أ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ

ۡحَياَها 
َ
هِذٓي أ لَُمۡحِى  َعلَۡيَها ٱلَۡمآَء ٱۡهتَزهۡت َوَربَۡتْۚ إِنه ٱل

ِ َشۡيٖء قَِديرٌ 
ْۚ إِنهُهۥ عَلَىَٰ ُكل   ٣٩ ٱلَۡمۡوتَيَٰٓ

40. Tunay na ang mga lumilihis sa mga tanda Namin ay hindi 

nakakukubli sa Amin. Kaya ba ang sinumang itatapon sa 

Apoy ay higit na mabuti o ang sinumang pupunta nang ligtas 

sa Araw ng Pagbangon? Gawin ninyo ang niloob ninyo; tunay 

na Siya sa anumang ginagawa ninyo ay Nakakikita. 

َفَمن  
َ
ُۗ أ هِذيَن يُلِۡحُدوَن فِٓي َءاَيَٰتَِنا لَا َيخَۡفۡوَن َعلَۡيَنآ إِنه ٱل

تِٓي َءاِمٗنا يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ  
ۡ
ن يَأ م مه

َ
ارِ َخيٌۡر أ يُلَۡقىَٰ فِي ٱلنه

 ٤٠ ا ِشۡئُتۡم إِنهُهۥ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيرٌ ٱۡعَملُواْ مَ 

41. Tunay na ang mga tumangging sumampalataya sa 

paalaala noong dumating ito sa kanila [ay parurusahan.] 

Tunay na ito ay talagang isang Aklat na makapangyarihan. 

ِۡكرِ لَمه  هِذيَن َكَفُرواْ بِٱلذ  ا َجآَءُهۡمۖۡ َوِإنهُهۥ لَِكَتٌَٰب  إِنه ٱل
 ٤١ َعزِيز  

42. Hindi pumupunta rito ang kabulaanan mula sa harapan 

nito ni mula sa likuran nito. [Ito ay] isang pagbababa mula sa 

Marunong, Kapuri-puri. 

تِيهِ ٱلَۡبَِٰطُل ِمنُۢ َبيِۡن يََديۡهِ َولَا ِمۡن  
ۡ
ها يَأ َخلۡفِهِۖۦۡ  ل

ِۡن َحِكيٍم َحمِيدٖ   ٤٢ تَنِزيل  م 

43. Walang sinasabi sa iyo kundi ang sinabi na sa mga sugo 

bago mo pa; tunay na ang Panginoon mo ay talagang may 

pagpapatawad at may parusang masakit. 

ها َما قَۡد قِيَل لِلرُُّسِل ِمن َقبۡ  ا ُيَقاُل لََك إِل لَِكْۚ إِنه  مه
لِيمٖ 

َ
 ٤٣ َربهَك لَُذو َمۡغفَِرةٖ َوُذو ِعَقاٍب أ

44. Kung sakaling gumawa Kami rito bilang Qur’ān na di-

Arabe ay talaga sanang nagsabi sila: "Bakit kaya hindi 

dinetalye ang mga talata nito? [Ito] ba ay di-Arabe at Arabe 

[ang Sugo]? Sabihin mo: "Ito para sa mga sumampalataya ay 

isang patnubay at isang lunas." Ang mga hindi 

sumasampalataya, sa mga tainga nila ay may kabingihan at 

ito sa kanila ay pagkabulag. Ang mga iyon ay tinatawag mula 

sa isang pook na malayo. 

 
َ
لَۡت  َولَۡو َجَعلَۡنَُٰه قُۡرَءانًا أ ِ ا لهَقالُواْ لَۡولَا فُص  ۡعَجِمي ٗ

هِذيَن َءاَمُنواْ ُهٗدى   ُۗ قُۡل ُهَو لِل ۥٓۖۡ َءا۬ۡعَجِمي   وََعَربِي   َُٰتُه َءاَي
هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن فِٓي َءاَذانِِهۡم َوۡقر  وَُهَو   ْۚ َوٱل وَِشَفآء 

كَانِۭ بَعِيدٖ  ْوَلَٰٓئَِك ُيَناَدۡوَن ِمن مه
ُ
 ٤٤ َعلَۡيِهۡم َعًميِۚ أ
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45. Talaga ngang nagbigay Kami kay Moises ng Kasulatan, 

ngunit nagkaiba-iba hinggil doon. Kung hindi dahil sa isang 

salitang nauna mula sa Panginoon mo ay talaga sanang 

humusga sa pagitan nila. Tunay na sila ay talagang nasa 

isang pagdududa roon, na nag-aalinlangan. 

َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب فَٱۡخُتلَِف فِيهِِۚ َولَۡولَا  
  ٖ ب َِك لَُقِضَي بَيَۡنُهۡمْۚ َوِإنهُهۡم لَِفى َشك  َكلَِمة  َسَبَقۡت ِمن ره

ِۡنُه ُمرِيبٖ   ٤٥ م 

46. Ang sinumang gumawa ng maayos, [ito] ay para sa sarili 

niya; at ang sinumang nagpasagwa, [ito] ay laban dito. Ang 

Panginoon mo ay hindi palalabag sa katarungan sa mga 

alipin [Niya]. 

ُۗ َوَما  َسآَء َفَعلَۡيَها
َ
ۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمۡن أ مه

َٰٖم ل ِلَۡعبِيدِ   ٤٦ َربَُّك بَِظله

47. Sa Kanya iniugnay ang kaalaman sa Huling Sandali. 

Walang lumalabas na anumang mga bunga mula sa mga 

saha ng mga ito at walang nagbubuntis na anumang babae 

ni nagsisilang malibang nasa kaalaman Niya. Sa Araw na 

tatawag Siya sa kanila, [na nagsasabi]: "Nasaan ang mga 

katambal sa Akin?" Magsasabi sila: "Nagpahayag kami sa 

Iyo na wala na mula sa amin na anumang saksi." 

ِۡن   اَعةِِۚ َوَما َتخُۡرُج ِمن َثَمَرَٰٖت م  ۞إِلَۡيهِ يَُردُّ ِعلُۡم ٱلسه
ها بِعِلِۡمهۚۦِْ   نَثيَٰ َولَا تََضُع إِل

ُ
ۡكَماِمَها َوَما َتحِۡمُل ِمۡن أ

َ
أ

ۡيَن ُشرَ 
َ
ََٰك َماِمنها ِمن  َويَۡوَم ُيَنادِيِهۡم أ َكآِءي قَالُٓواْ َءاَذنه

 ٤٧ َشِهيدٖ 

48. Nawala sa kanila ang dati nilang dinadalanginan bago pa 

niyon. Nakatiyak sila na walang ukol sa kanila na anumang 

mapupuslitan. 

 ۡۖ ا َكانُواْ يَۡدُعوَن ِمن َقۡبُل َوَظنُّواْ َما لَُهم  وََضله َعۡنُهم مه
حِيٖص  ِن مه  ٤٨ م 

49. Hindi nanghihinawa ang tao sa pagdalangin ng 

kabutihan; at kung sumaling sa kanya ang kasamaan, 

nalagutan ng pag-asa at nawalan ng pag-asa [siya]. 

ُه ٱ سه ها يَۡسـ َُم ٱلۡإِنَسَُٰن ِمن ُدعَآِء ٱلۡخَيِۡر َوِإن مه رُّ  ل لشه
 ٤٩ َفَيـ ُوس  َقُنوط  

50. Talagang kung nagpalasap Kami sa kanya ng isang awa 

mula sa Amin nang matapos ng kariwaraang sumaling sa 

kanya ay talagang magsasabi nga siya: "Ito ay ukol sa akin at 

hindi ako nagpapalagay na ang Huling Sandali ay sasapit. 

Talagang kung pinabalik ako sa Panginoon ko, tunay na ukol 

sa akin sa ganang Kanya ay talagang pinakamaganda." Kaya 

talagang magbabalita nga Kami sa mga tumangging 

sumampalataya hinggil sa ginawa nila at talagang 

magpapalasap nga Kami sa kanila ng isang pagdurusang 

magaspang. 

ۡتُه لََيُقولَنه   آَء َمسه ِنها ِمنُۢ َبۡعِد َضره َذقَۡنَُٰه َرۡحمَٗة م 
َ
َولَئِۡن أ

اَعَة قَآئَِمٗة َولَئِن رُِّجۡعُت إِلَيَٰ   ُظنُّ ٱلسه
َ
َهََٰذا لِي َوَمآ أ

 ْ هِذيَن َكَفُروا ِۚ فَلَُننَب ِئَنه ٱل   َرب ِٓي إِنه لِي ِعنَدهُۥ لَلُۡحۡسَنيَٰ
ِۡن َعَذاٍب َغلِيٖظ   ٥٠ بَِما َعِملُواْ َولَُنِذيَقنهُهم م 

51. Kapag nagbiyaya Kami sa tao, umaayaw siya at 

naglalayo siya ng sarili niya. Kapag sumaling sa kanya ang 

kasamaan, [siya ay] may panalanging malawak. 

ۡنَعۡمَنا عَلَى 
َ
ۡعرََض َونَـ َا ِبجَانِبِهِۦ َوِإَذا  َوِإَذآ أ

َ
ٱلۡإِنَسَِٰن أ

رُّ فَُذو ُدعَآٍء َعرِيٖض  ُه ٱلشه  ٥١ َمسه



 

Fussilat 

 

516 

 

 فصلت 

52. Sabihin mo: "Nagsaalang-alang ba kayo kung [ang 

Qur’ān na] ito ay mula sa ganang kay Allāh, pagkatapos 

tumanggi kayong sumampalataya rito? Sino pa ang higit na 

ligaw kaysa sa sinumang siya ay na nasa isang hidwaang 

malayo?" 

ِ ُثمه َكَفۡرتُم بِهِۦ  َرَءۡيُتۡم إِن َكاَن ِمۡن ِعنِد ٱَّلله
َ
قُۡل أ

ۡن ُهَو فِي ِشَقاقِۭ بَعِيدٖ  َضلُّ ِممه
َ
 ٥٢ َمۡن أ

53. Magpapakita Kami sa kanila ng mga tanda Namin sa mga 

abot-tanaw at sa mga sarili nila hanggang sa luminaw para 

sa kanila na ito ay ang katotohanan. Hindi ba nakasapat ang 

Panginoon mo na Siya sa bawat bagay ay Saksi? 

نُفِسِهۡم َحتهيَٰ يَتََبيهَن 
َ
َسنُِريِهۡم َءاَيَٰتَِنا فِي ٱٓأۡلَفاِق َوفِٓي أ

 
َ
ُۗ أ نهُه ٱلۡحَقُّ

َ
ِ َشۡيٖء  لَُهۡم أ

نهُهۥ عَلَىَٰ ُكل 
َ
َولَۡم يَۡكِف بَِرب َِك أ

 ٥٣ َشِهيدٌ 

54. Pansinin, tunay na sila ay nasa isang pag-aalangan sa 

pakikipagkita sa Panginoon nila. Pansinin, tunay na Siya sa 

bawat bagay ay Tagasaklaw. 

ِن   لَٓا إِنهُهۡم فِي ِمۡريَةٖ م 
َ
ِ َشۡيٖء  أ

لَٓا إِنهُهۥ بِكُل 
َ
ل َِقآِء َرب ِِهۡمُۗ أ

حِيُۢط  ٥٤ مُّ
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Ash-Shura الشورى 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ḥā. Mīm.  ٓ١ حم 

2. `Ayn. Sīn. Qāf.  ٓ٢ ٓعٓسق 

3. Gayon nagkakasi sa iyo at sa mga nauna pa sa iyo si 

Allāh, ang Makapangyarihan, ang Marunong. 
  ُ هِذيَن ِمن َقۡبلَِك ٱَّلله َكَذَٰلَِك يُوِحٓى إِلَۡيَك َوِإلَي ٱل

 ٣ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

4. Sa Kanya ang anumang nasa mga langit at ang anumang 

nasa lupa. Siya ay ang Mataas, ang Sukdulan. 
ۡرِضِۖ وَُهَو ٱلَۡعلِىُّ  

َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو لَُهۥ َما فِي ٱلسه

 ٤ ٱلَۡعِظيمُ 

5. Halos ang mga langit ay nagkakabitak-bitak mula sa 

ibabaw ng mga ito samantalang ang mga anghel ay 

nagluluwalhati kalakip ng pagpupuri sa Panginoon nila at 

humihingi ng tawad para sa sinumang nasa lupa. Pansinin, 

tunay na si Allāh ay ang Mapagpatawad, ang Maawain. 

ْۚ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة   ۡرَن ِمن فَۡوقِِهنه َُٰت َيَتَفطه َمََٰو تَكَاُد ٱلسه
ۡرِضِۗ  

َ
يَُسب ُِحوَن ِبحَۡمِد َرب ِِهۡم َويَۡسَتۡغفُِروَن لَِمن فِي ٱلۡأ

 َ لَٓا إِنه ٱَّلله
َ
 ٥  ُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ أ

6. Ang mga gumawa sa bukod pa sa Kanya bilang mga 

katangkilik, si Allāh ay Mapag-ingat sa kanila at ikaw sa 

kanila ay hindi isang pinananaligan. 

ُ َحفِيٌظ َعلَۡيِهۡم   ۡولَِيآَء ٱَّلله
َ
ۦٓ أ خَُذواْ ِمن ُدونِهِ هِذيَن ٱته َوٱل

نَت َعلَۡيِهم بَِوكِيلٖ 
َ
 ٦ َوَمآ أ

7. Gayon Kami nagkasi sa iyo ng isang Qur’ān na Arabe 

upang magbabala ka sa Ina ng mga Pamayanan at sinumang 

nasa paligid nito at magbabala ka ng Araw ng Pagtipon, na 

walang pag-aalinlangan hinggil doon. May isang pangkat sa 

Hardin at may isang pangkat sa Liyab. 

مه ٱلُۡقَرىَٰ  
ُ
ا ل ُِتنِذَر أ وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك قُۡرَءانًا َعَربِي ٗ

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

َوَمۡن َحۡولََها َوتُنِذَر يَۡوَم ٱلۡجَۡمِع لَا َرۡيَب فِيهِِۚ فَرِيق  فِي  
عِيرِ   ٧ ٱلۡجَنهةِ َوَفرِيق  فِي ٱلسه

8. Kung sakaling niloob ni Allāh ay talaga sanang gumawa 

Siya sa kanila bilang nag-iisang kalipunan ,subalit 

nagpapapasok Siya sa sinumang niloob Niya sa awa Niya. 

Ang mga tagalabag sa katarungan ay walang ukol sa kanila 

na anumang katangkilik ni mapag-adya. 

ٗة َوَِٰحَدٗة َوَلَِٰكن يُۡدِخُل َمن  َولَۡو  مه
ُ
ُ لَجََعلَُهۡم أ َشآَء ٱَّلله

ٖ َولَا   ِن َولِي  َٰلُِموَن َما لَُهم م  يََشآُء فِي َرۡحمَتِهۚۦِْ َوٱلظه
 ٨ نَِصيرٍ 

9. O gumawa sila sa bukod pa sa Kanya ng mga katangkilik, 

gayong si Allāh ay ang Katangkilik. Siya ay ang nagbibigay-

buhay sa mga patay. Siya sa bawat bagay ay May-

kakayahan. 

ُ ُهَو ٱلَۡولِيُّ وَُهَو يُۡحِى   ۖۡ فَٱَّلله ۡولَِيآَء
َ
ۦٓ أ خَُذواْ ِمن ُدونِهِ ِم ٱته

َ
أ

ِ َشۡيٖء قَِدير  
 ٩ ٱلَۡمۡوتَيَٰ وَُهَو عَلَىَٰ ُكل 



 

Ash-Shura 

 

518 

 

 الشورى 

10. Ang anumang nagkaiba-iba kayo hinggil sa anumang 

bagay, ang kahatulan nito ay sa kay Allāh. Iyon ay si Allāh, 

ang Panginoon ko; sa Kanya ako nanalig at tungo sa Kanya 

ako nagsisising bumabalik. 

  ِْۚ ۥٓ إِلَي ٱَّلله َوَما ٱۡخَتلَۡفُتۡم فِيهِ ِمن َشۡيٖء فَُحۡكُمُه
ُ َرب ِي َعلَۡيهِ تَوَكهلُۡت  َٰلُِكُم ٱَّلله نِيُب   َذ

ُ
 ١٠ َوِإلَۡيهِ أ

11. Ang Tagalalang ng mga langit at lupa, gumawa Siya para 

sa inyo mula sa mga sarili ninyo ng mga kabiyak at mula sa 

mga hayupan ng mga kabiyak, na nagpaparami Siya sa inyo 

dahil doon. Walang katulad sa Kanya na anuman, at Siya ay 

ang Madinigin, ang Nakakikita. 

نُفِسُكۡم  
َ
ِۡن أ ۡرِضِۚ َجَعَل لَُكم م 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو فَاِطُر ٱلسه

ۡزَوَٰٗجا يَۡذَرؤُُكۡم فِيهِِۚ لَيَۡس  
َ
نَۡعَِٰم أ

َ
ۡزَوَٰٗجا َوِمَن ٱلۡأ

َ
أ

ِميُع ٱلَۡبِصيرُ  ۖۡ وَُهَو ٱلسه  ١١ َكِمۡثلِهِۦ َشۡيء 

12. Sa Kanya ang mga susi ng mga langit at lupa. 

Nagpapaluwag Siya ng panustos para sa sinumang niloloob 

Niya at naghihigpit Siya. Tunay na Siya sa bawat bagay ay 

Maalam. 

ِۡزَق لَِمن   ۡرِضِۖ يَبُۡسُط ٱلر 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو لَُهۥ َمَقالِيُد ٱلسه

ِ َشۡيٍء َعلِيم  
ْۚ إِنهُهۥ بِكُل   ١٢ يََشآُء َويَۡقِدُر

13. Nagsabatas Siya para sa inyo mula sa relihiyon ng 

anumang itinagubilin Niya kay Noe, ng ikinasi sa iyo, at 

anumang itinagubilin kina Abraham, Moises, at Jesus, na 

[nagsasabi]: "Magpanatili kayo ng Relihiyon at huwag kayong 

magkahati-hati rito." Lumaki [sa bigat] sa mga tagapagtambal 

ang ipinaaanyaya mo sa kanila. Si Allāh ay humalal para sa 

Kanya ng sinumang niloloob Niya at nagpapatnubay tungo sa 

Kanya ng sinumang nagsisising bumabalik. 

هذِ  يَٰ بِهِۦ نُوٗحا َوٱل يِن َما َوصه ِ َِن ٱلد  ٓي  ۞َشَرَع لَُكم م 
ۦٓ إِبَۡرَٰهِيَم َوُموَسيَٰ   ۡيَنا بِهِ وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك َوَما وَصه

َ
أ

قُواْ فِيهِِۚ َكبَُر عَلَى   يَن َولَا َتَتَفره ِ قِيُمواْ ٱلد 
َ
ۡن أ

َ
ۖۡ أ وَِعيَسيَٰٓ

ُ َيجَۡتِبٓي إِلَۡيهِ َمن يََشآُء   ٱلُۡمۡشِركِيَن َما تَۡدُعوُهۡم إِلَۡيهِِۚ ٱَّلله
 ١٣ يُنِيُب َويَۡهِدٓي إِلَۡيهِ َمن 

14. Hindi sila nagkawatak-watak kundi nang matapos na 

dumating sa kanila ang kaalaman dala ng paglabag sa 

pagitan nila. Kung hindi dahil sa isang salitang nauna mula 

sa Panginoon mo hanggang sa isang taning na tinukoy ay 

talaga sanang humusga sa pagitan nila. Tunay na ang mga 

pinagmana ng kasulatan nang matapos nila ay talagang nasa 

isang pagdududa roon, na nag-aalinlangan. 

ُۢا بَيَۡنُهۡمْۚ   ها ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءُهُم ٱلۡعِلُۡم َبۡغَي قُٓواْ إِل َوَما َتَفره
ي لهُقِضَي  َولَۡولَا َكلَِمة  َسَبَقۡت مِ  َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
ب َِك إِلَيَٰٓ أ ن ره

ورِثُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم لَِفى  
ُ
هِذيَن أ بَيَۡنُهۡمْۚ َوِإنه ٱل

ِۡنُه ُمرِيبٖ  ٖ م   ١٤ َشك 

15. Kaya para roon ay mag-anyaya ka, magpakatuwid ka 

gaya ng ipinag-utos sa iyo, huwag kang sumunod sa mga 

pithaya nila, at magsabi ka: "Sumampalataya ako sa 

pinababa ni Allāh na Aklat, at inutusan ako na 

magmakatarungan sa gitna ninyo. Si Allāh ay Panginoon 

namin at Panginoon ninyo. Ukol sa amin ang mga gawa 

namin at ukol sa inyo ang mga gawa ninyo. Walang katwiran 

sa pagitan namin at pagitan ninyo. Si Allāh ay kakalap sa 

pagitan natin. Tungo sa Kanya ang kahahantungan." 

ۡهَوآَءُهۡمۖۡ  
َ
ِمۡرَتۖۡ َولَا تَتهبِۡع أ

ُ
َٰلَِك فَٱۡدُعۖۡ َوٱۡسَتقِۡم َكَمآ أ فَلَِذ

ِمۡرُت 
ُ
ُ ِمن كَِتَٰٖبِۖ َوأ نَزَل ٱَّلله

َ
ۡعِدَل   َوقُۡل َءاَمنُت بَِمآ أ

َ
لِأ

ۡعَمَٰلَُنا َولَُكۡم  
َ
ُ َربَُّنا َوَربُُّكۡمۖۡ لََنآ أ بَيَۡنُكُمۖۡ ٱَّلله

ُ َيجَۡمُع بَيَۡنَناۖۡ   َة بَيَۡنَنا َوبَۡيَنُكُمۖۡ ٱَّلله ۡعَمَٰلُُكۡمۖۡ لَا ُحجه
َ
أ

 ١٥ َوِإلَۡيهِ ٱلَۡمِصيرُ 
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16. Ang mga nakikipangatwiran hinggil kay Allāh nang 

matapos na tinugon, ang katwiran nila ay walang-saysay sa 

ganang Panginoon mo. Sumakanila ay galit at ukol sa kanila 

ay isang pagdurusang matindi. 

ِ ِمنُۢ َبۡعِد َما ٱۡسُتِجيَب لَُهۥ   وَن فِي ٱَّلله هِذيَن ُيحَآجُّ َوٱل
ُتُهۡم َداِحَضٌة ِعنَد َرب ِِهۡم وََعلَۡيِهمۡ  َغَضب  َولَُهۡم   ُحجه

 ١٦ َعَذاب  َشِديدٌ 

17. Si Allāh ay ang nagpababa ng Aklat sa katotohanan at 

timbangan. Ano ang magpapabatid sa iyo na marahil ang 

Huling Sandali ay malapit na? 

ِ َوٱلِۡميَزاَنُۗ َوَما  نَزَل ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
َ
هِذٓي أ ُ ٱل ٱَّلله

اَعَة قَرِيب  يُۡدرِيَك    ١٧ لََعله ٱلسه

18. Nagmamadali nito ang mga hindi sumasampalataya rito. 

Ang mga sumampalataya ay mga nababagabag dito at 

nakaaalam na ito ay ang katotohanan. Pansinin, tunay na 

ang mga nag-aalangan hinggil sa Huling Sandali ay talagang 

nasa isang pagkaligaw na malayo. 

هِذيَن َءاَمُنواْ   هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بَِهاۖۡ َوٱل يَۡسَتۡعِجُل بَِها ٱل
هِذيَن   لَٓا إِنه ٱل

َ
ُۗ أ نهَها ٱلۡحَقُّ

َ
ُمۡشفُِقوَن ِمۡنَها َويَۡعلَُموَن أ

اَعةِ لَِفى َضَلَِٰۭل بَعِيدٍ   ١٨ ُيَماُروَن فِي ٱلسه

19. Si Allāh ay Mabait sa mga lingkod Niya, na nagtutustos 

sinumang niloob Niya; at Siya ay ang Malakas, ang 

Makapangyarihan. 

ۖۡ وَُهَو ٱلَۡقوِيُّ   ُ لَِطيُفُۢ بِعَِبادِهِۦ يَۡرُزُق َمن يََشآُء ٱَّلله
 ١٩ ٱلَۡعزِيزُ 

20. Ang sinumang nangyaring nagnanais ng pagtatanim sa 

Kabilang-buhay ay magdaragdag Kami para sa kanya sa 

pagtatanim niya. Ang sinumang nangyaring nagnanais ng 

pagtatanim sa Mundo ay magbibigay Kami sa kanya mula rito 

at walang ukol sa kanya sa Kabilang-buhay na anumang 

bahagi. 

َرةِ نَزِۡد لَُهۥ فِي َحۡرثِهِۖۦۡ َوَمن  َمن َكاَن يُرِيُد َحۡرَث ٱٓأۡلخِ 
ۡنَيا نُۡؤتِهِۦ ِمۡنَها َوَما لَُهۥ فِي   َكاَن يُرِيُد َحۡرَث ٱلدُّ

 ٢٠ ٱٓأۡلِخَرةِ ِمن نهِصيٍب 

21. O nagkaroon ba sila ng mga katambal [kay Allāh] na 

nagsabatas para sa kanila sa relihiyon ng hindi pumayag dito 

si Allāh? Kung hindi dahil sa salita ng pagpasya ay talaga 

sanang humusga sa pagitan nila. Tunay na ang mga 

tagalabag sa katarungan, ukol sa kanila ay isang 

pagdurusang masakit. 

َذنُۢ بِهِ  
ۡ
يِن َما لَۡم يَأ ِ َِن ٱلد  ۡم لَُهۡم ُشَرَكَُٰٓؤاْ َشَرُعواْ لَُهم م 

َ
أ

 ْۚ ُ َٰلِِميَن  ٱَّلله  َولَۡولَا َكلَِمُة ٱلَۡفۡصِل لَُقِضَي بَيَۡنُهۡمُۗ َوِإنه ٱلظه
لِيم  

َ
 ٢١ لَُهۡم َعَذاٌب أ

22. Makikita ka sa mga tagalabag sa katarungan na mga 

nababagabag sa nakamit nila, at ito ay magaganap sa kanila. 

Ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos ay 

nasa mga halamanan ng mga hardin; ukol sa kanila ang 

niloloob nila sa piling ng Panginoon nila. Iyon ay ang 

kabutihang-loob na malaki. 

ُۢ بِِهۡمُۗ   ا َكَسُبواْ وَُهَو َواقُِع َٰلِِميَن ُمۡشفِقِيَن ِممه تََرى ٱلظه
هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل َٰلَِحَِٰت فِي َرۡوَضاِت  َوٱل صه

َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡضُل   ا يََشآُءوَن ِعنَد َرب ِِهۡمْۚ َذ ٱلۡجَنهاِتِۖ لَُهم مه
 ٢٢ ٱلَۡكبِيرُ 
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23. Iyon ay ang ibinabalitang nakagagalak ni Allāh sa mga 

lingkod Niya na mga sumampalataya at gumawa ng mga 

maayos. Sabihin mo: "Hindi ako humihingi sa inyo dahil doon 

ng isang pabuya maliban sa pagmamahal alang-alang sa 

pagkakamag-anak." Ang sinumang nagtamo ng isang 

magandang gawa ay magdaragdag Kami para sa kanya rito 

ng kagandahan. Tunay na si Allāh ay Mapagpatawad, 

Mapagpasalamat. 

 ِ َٰل هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  َذ ُ ِعَباَدهُ ٱل ُر ٱَّلله ِ هِذي يُبَش  َك ٱل
ةَ   ها ٱلَۡمَوده ۡجًرا إِل

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ أ

َ
هٓا أ َٰلَِحَِٰتِۗ قُل ل ٱلصه

ِۗ َوَمن َيۡقتَرِۡف َحَسَنٗة نهزِۡد لَُهۥ فِيَها ُحۡسًناْۚ   فِي ٱلُۡقۡربَيَٰ
َ َغُفور  َشُكورٌ   ٢٣ إِنه ٱَّلله

24. O nagsasabi ba sila: "Gumawa-gawa siya laban kay Allāh 

ng isang kasinungalingan?" Ngunit kung niloob ni Allāh ay 

magpipinid Siya sa puso mo. Bumubura si Allāh ng 

kabulaanan at nagtototoo Siya ng katotohanan sa 

pamamagitan ng mga salita Niya. Tunay na Siya ay Maalam 

sa mga laman ng mga dibdib. 

ُ َيخۡتِۡم   ِ َكِذٗباۖۡ فَإِن يََشإِ ٱَّلله ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله
َ
أ

ۦْٓۚ  ُ ٱلَۡبَِٰطَل َويُِحقُّ ٱلۡحَقه بِكَلَِمَٰتِهِ عَلَىَٰ قَلۡبَِكُۗ َويَۡمُح ٱَّلله
ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ٢٤ إِنهُهۥ َعلِيُم

25. Siya ay ang tumatanggap ng pagbabalik-loob buhat sa 

mga lingkod Niya, nagpapaumanhin sa mga masagwang 

gawa, nakaaalam sa ginagawa ninyo, 

ۡوبََة َعۡن ِعَبادِهِۦ َويَۡعُفواْ َعِن   هِذي َيۡقَبُل ٱلته وَُهَو ٱل
ي ِـ َاِت َويَۡعلَُم َما َتۡفَعلُونَ   ٢٥ ٱلسه

26. tumutugon sa mga sumampalataya at gumawa ng mga 

maayos, at nagdaragdag sa kanila mula sa kabutihang-loob 

Niya. Ang mga tagatangging sumampalataya, ukol sa kanila 

ay isang pagdurusang matindi. 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َويَۡسَتِجيُب ٱل
َٰفُِروَن لَُهۡم َعَذاب   َويَ  ِن فَۡضلِهۚۦِْ َوٱلَۡك زِيُدُهم م 

 ٢٦ َشِديد  

27. Kung sakaling nagpaluwag si Allāh ng panustos para sa 

mga lingkod Niya ay talaga sanang nanampalasan sila sa 

lupain subalit nagbababa Siya ayon sa sukat na niloloob 

Niya. Tunay na Siya sa mga lingkod Niya ay Mapagbatid, 

Nakakikita. 

ۡرِض  
َ
ِۡزَق لِعَِبادِهِۦ لََبَغۡواْ فِي ٱلۡأ ُ ٱلر  ۞َولَۡو بََسَط ٱَّلله

  ُۢ ْۚ إِنهُهۥ بِعَِبادِهِۦ َخبِيُر ا يََشآُء ُِل بَِقَدرٖ مه َوَلَِٰكن ُينَز 
 ٢٧ بَِصير  

28. Siya ay ang nagbababa ng ulan, nang matapos na 

nalagutan sila ng pag-asa, at nagkakalat ng awa Niya. Siya 

ay ang Katangkilik, ang Kapuri-puri. 

ُِل ٱلَۡغۡيَث ِمنُۢ َبۡعِد َما َقَنُطواْ َويَنُشُر   هِذي ُينَز  وَُهَو ٱل
ۚۥْ وَُهَو ٱلَۡولِيُّ ٱلۡحَِميدُ   ٢٨ َرۡحمََتُه

29. Kabilang sa mga tanda Niya ang pagkalikha ng mga 

langit at lupa at ang ikinalat Niya sa mga ito na gumagalaw 

na nilalang. Siya, sa pagtipon sa kanila kapag loloobin Niya, 

ay May-kakayahan. 

ۡرِض َوَما بَثه فِيِهَما  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦ َخلُۡق ٱلسه

 ٢٩ عِِهۡم إَِذا يََشآُء قَِدير  ِمن َدآبهةِٖۚ وَُهَو عَلَىَٰ َجمۡ 

30. Ang anumang tumama sa inyo na kasawiang-palad ay 

dahil sa nakamit ng mga kamay ninyo – at nagpapaumanhin 

Siya sa marami. 

يِۡديُكۡم  
َ
ِصيَبةٖ فَبَِما َكَسَبۡت أ ِن مُّ َصََٰبُكم م 

َ
َوَمآ أ

 ٣٠ َويَۡعُفواْ َعن َكثِيرٖ 
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31. Kayo ay hindi mga makapagpapawalang-kakayahan sa 

lupa; walang ukol sa inyo bukod pa kay Allāh na anumang 

katangkilik ni mapag-adya. 

ِن ُدوِن   ۡرِضِۖ َوَما لَُكم م 
َ
نُتم بُِمۡعِجزِيَن فِي ٱلۡأ

َ
َوَمآ أ

ٖ َولَا نَِصيرٖ  ِ ِمن َولِي   ٣١ ٱَّلله

32. Kabilang sa mga tanda Niya ang mga daong sa dagat, 

gaya ng mga bundok. 
ۡعَلَٰمِ 

َ
 ٣٢ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ ٱلۡجََوارِ فِي ٱلَۡبۡحرِ َكٱلۡأ

33. Kung loloobin Niya ay magpapatahan Siya sa mga 

hangin para manatili ang mga iyon na mga nakatigil sa 

ibabaw nito – tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda 

para sa bawat palatiis na mapagpasalamat – 

ۦْٓۚ   ِ ِيَح َفَيۡظلَلَۡن َرَواكَِد عَلَىَٰ َظۡهرِه  يُۡسِكِن ٱلر 
ۡ
إِن يََشأ

ِ َصبهارٖ َشُكورٍ 
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِكُل   ٣٣ إِنه فِي َذ

34. o makasisira Siya sa mga ito dahil sa nakamit nila at 

magpapaumanhin Siya sa marami 
ۡو يُوبِۡقُهنه بَِما َكَسُبواْ َويَۡعُف َعن َكثِيٖر 

َ
 ٣٤ أ

35. at [upang] makaalam ang mga nakikipagtalo hinggil sa 

mga tanda Namin na walang ukol sa kanila na anumang 

mapupuslitan. 

 ُ هِذيَن يَُجَِٰدل ِن  َويَۡعلََم ٱل وَن فِٓي َءاَيَٰتَِنا َما لَُهم م 
حِيٖص   ٣٥ مه

36. Kaya ang ibinigay sa inyo na anuman ay natatamasa sa 

buhay na pangmundo. Ang nasa ganang kay Allāh ay higit na 

mabuti at higit na mamamalagi para sa mga sumampalataya 

at sa Panginoon nila ay nananalig; 

ۡنَياْۚ َوَما ِعنَد  فَ  ةِ ٱلدُّ ِن َشۡيٖء َفَمَتَُٰع ٱلۡحََيوَٰ وتِيُتم م 
ُ
َمآ أ

هِذيَن َءاَمُنواْ وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم َيَتوَكهلُونَ  ۡبَقىَٰ لِل
َ
ِ َخيۡر  َوأ  ٣٦ ٱَّلله

37. at mga umiiwas sa malalaki sa kasalanan at mahahalay, 

at kapag nagalit sila, sila ay nagpapatawad; 
َِٰحَش َوِإَذا َما   ئَِر ٱلِۡإثِۡم َوٱلَۡفَو هِذيَن َيجَۡتنُِبوَن َكَبَٰٓ َوٱل

 ٣٧ َغِضُبواْ ُهۡم َيۡغفُِرونَ 

38. at mga tumugon sa Panginoon nila, nagpanatili sa 

pagdarasal, at ang usapin nila ay sanggunian sa pagitan nila, 

at mula sa itinustos Namin sa kanila ay gumugugol sila; 

ۡمرُُهۡم  
َ
َة َوأ لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه

َ
هِذيَن ٱۡسَتَجابُواْ لَِرب ِِهۡم َوأ َوٱل

ا َرَزقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقونَ   ٣٨ ُشوَرىَٰ بَيَۡنُهۡم َوِممه

39. at mga kapag tumama sa kanila ang paglabag, sila ay 

nag-aadya [sa mga sarili]. 
ه  َصاَبُهُم ٱلَۡبۡغُى ُهۡم يَنَتِصُرونَ َوٱل

َ
 ٣٩ ِذيَن إَِذآ أ

40. Ang ganti sa masagwang gawa ay isang masagwa 

gawang tulad niyon; ngunit ang sinumang nagpaumanhin at 

nakipag-ayos, ang pabuya sa kanya ay nasa kay Allāh. 

Tunay na Siya ay hindi umiibig sa mga tagalabag sa 

katarungan. 

ۡجُرُهۥ  
َ
ۡصلََح فَأ

َ
ِۡثلَُهاۖۡ َفَمۡن َعَفا َوأ ُؤاْ َسي ِئَةٖ َسي ِئَة  م  وََجَزَٰٓ

َٰلِِمينَ  ِْۚ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ ٱلظه  ٤٠ عَلَى ٱَّلله

41. Talagang ang sinumang nag-adya [sa sarili] matapos ng 

kawalang-katarungan sa kanya, ang mga iyon ay wala sa 

kanilang anumang dahilan [sa paninisi]. 

ِن   ْوَلَٰٓئَِك َما َعلَۡيِهم م 
ُ
َولََمِن ٱنَتَصَر َبۡعَد ُظلِۡمهِۦ فَأ

 ٤١ َسبِيلٍ 
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42. Ang dahilan [sa paninisi] lamang ay nasa mga lumalabag 

sa katarungan sa mga tao at naniniil sa lupain nang walang 

karapatan. Ang mga iyon ay may ukol sa kanila na isang 

pagdurusang masakit. 

اَس َويَۡبُغوَن فِي   هِذيَن َيۡظلُِموَن ٱلنه بِيُل عَلَى ٱل إِنهَما ٱلسه
لِيم  

َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاٌب أ

ُ
ِۚ أ ِ ۡرِض بَِغيِۡر ٱلۡحَق 

َ
 ٤٢ ٱلۡأ

43. Talagang ang sinumang nagtiis at nagpatawad, tunay na 

iyon ay talagang kabilang sa pinagpapasyahan sa mga 

usapin. 

ُمورِ 
ُ
َٰلَِك لَِمۡن َعۡزِم ٱلۡأ  ٤٣ َولََمن َصبََر وََغَفَر إِنه َذ

44. Ang sinumang ililigaw ni Allāh ay walang ukol dito na 

anumang katangkilik nang matapos Niya. Makikita mo na ang 

mga tagalabag sa katarungan, kapag nakita nila ang 

pagdurusa, ay magsasabi: "Tungo kaya sa isang 

mababalikan [sa Mundo] ay may anumang landas?" 

ِنُۢ َبۡعِدهۗۦُِ َوتََرى   ٖ م  ُ َفَما لَُهۥ ِمن َولِي  َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله
ُواْ ٱلۡ 

َ
ا َرأ َٰلِِميَن لَمه ِن  ٱلظه ٖ م  َعَذاَب َيُقولُوَن َهۡل إِلَيَٰ َمَرد 

 ٤٤ َسبِيلٖ 

45. Makikita mo sila na isinasalang doon [sa Apoy] habang 

mga nagpapakumbaba dahil sa kaabahan, na tumitingin mula 

sa isang sulyap na kubli. Magsasabi ang mga 

sumampalataya: "Tunay na ang mga lugi ay ang mga 

nagpalugi ng mga sarili nila at mga mag-anak nila sa Araw ng 

Pagbangon. Pansinin, tunay na ang mga tagalabag sa 

katarungan ay nasa isang pagdurusang mananatili." 

ِ يَنُظُروَن   ل  َُٰهۡم ُيۡعرَُضوَن َعلَۡيَها َخَِٰشعِيَن ِمَن ٱلذُّ َوتََرى
هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنه ٱلَۡخَِٰسِريَن  ِمن َطۡرٍف َخفِ  ُۗ َوَقاَل ٱل ٖ ى 

لَٓا إِنه  
َ
ۡهلِيِهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ أ

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ ٱل

قِيمٖ  َٰلِِميَن فِي َعَذاٖب مُّ  ٤٥ ٱلظه

46. Walang ukol sa kanila na anumang mga katangkilik na 

mag-aadya sa kanila bukod pa kay Allāh. Ang sinumang 

ililigaw ni Allāh ay walang ukol dito na anumang landas. 

  ُِۗ ِن ُدوِن ٱَّلله ۡولَِيآَء يَنُصُروَنُهم م 
َ
ِۡن أ َوَما َكاَن لَُهم م 

ُ َفَما لَُهۥ ِمن َسبِيلٍ   ٤٦ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله

47. Tumugon kayo sa Panginoon ninyo bago pa na may 

sumapit na isang Araw na walang matutulakan para roon 

mula kay Allāh. Walang ukol sa inyo na anumang 

madudulugan sa Araw na iyon at walang ukol sa inyo na 

anumang pagkakaila. 

ها َمَرده لَُهۥ   تَِي يَوۡم  ل
ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقۡبِل أ ٱۡسَتِجيُبواْ لَِرب ُِكم م 

ِن  مِ  لَۡجإٖ يَوَۡمئِٖذ َوَما لَُكم م  ِن مه ِْۚ َما لَُكم م  َن ٱَّلله
 ٤٧ نهِكيرٖ 

48. Ngunit kung umayaw sila, hindi Kami nagsugo sa iyo sa 

kanila bilang mapag-ingat. Walang kailangan sa iyo kundi 

ang pagpapaabot. Tunay na kapag nagpalasap Kami sa tao 

mula sa Amin ng isang awa ay natutuwa siya rito. Kung 

tatama sa kanila ang isang masagwang gawa dahil sa 

ipinauna ng mga kamay nila, tunay na ang tao ay 

mapagtangging magpasalamat. 

ۡرَسلَۡنََٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيًظاۖۡ إِۡن َعلَۡيَك  
َ
ۡعرَُضواْ َفَمآ أ

َ
فَإِۡن أ

َذۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن ِمنها َرۡحمَٗة فَرَِح بَِهاۖۡ  
َ
ها ٱلَۡبَلَُٰغُۗ َوِإنهآ إَِذآ أ إِل

يِۡديِهۡم فَإِنه ٱلۡإِنَسََٰن  
َ
َمۡت أ َوِإن تُِصۡبُهۡم َسي ِئَُۢة بَِما قَده

 ٤٨ َكُفور  

49. Sa kay Allāh ang paghahari sa mga langit at lupa. 

Lumilikha Siya ng niloloob Niya. Nagkakaloob Siya sa 

sinumang niloloob Niya ng mga [anak na] babae at 

nagkakaloob Siya sa sinumang niloloob Niya ng mga [anak 

na] lalaki. 

ْۚ َيَهُب   ۡرِضِۚ َيخۡلُُق َما يََشآُء
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُملُۡك ٱلسه ه ِ َّلل 

ُكورَ لَِمن يََشآُء إَِنَٰٗثا َويََهُب لَِمن   ٤٩ يََشآُء ٱلذُّ
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50. O ipinagpapares Niya sila bilang mga lalaki at mga 

babae. Gumagawa Siya sa sinumang niloloob Niya bilang 

baog. Tunay na Siya ay Maalam, May-kakayahan. 

ۡو يَُزو ُِجُهۡم ُذۡكَراٗنا َوِإَنَٰٗثاۖۡ َويَۡجَعُل َمن يََشآُء َعقِيًماْۚ  
َ
أ
 ٥٠ نهُهۥ َعلِيم  قَِدير  إِ 

51. Hindi naging ukol sa tao na kausapin siya ni Allāh 

maliban sa isang pagkasi, o sa likuran ng isang tabing, o 

magsugo Siya ng isang sugo para magkasi iyon ayon sa 

pahintulot Niya ng anumang niloloob Niya. Tunay na Siya ay 

Mataas, Marunong. 

ۡو ِمن  
َ
ها وَۡحًيا أ ُ إِل ن يُكَل َِمُه ٱَّلله

َ
۞َوَما َكاَن لِبََشٍر أ

ۡو يُۡرِسَل رَُسولٗا َفُيوِحَى بِإِۡذنِهِۦ َما  
َ
َوَرآيِٕ ِحَجاٍب أ

ْۚ إِنهُهۥ عَلِىٌّ َحِكيم    ٥١ يََشآُء

52. Gayon Kami nagkasi sa iyo ng isang espiritu mula sa 

nauukol sa Amin. Hindi ka noon nakaaalam kung ano ang 

Aklat ni ang pananampalataya, subalit gumawa Kami rito 

bilang liwanag na nagpapatnubay Kami sa pamamagitan nito 

sa sinumang niloloob Namin kabilang sa mga lingkod Namin. 

Tunay na ikaw ay talagang nagpapatnubay tungo sa isang 

landasing tuwid: 

ْۚ َما ُكنَت   ۡمرِنَا
َ
ِۡن أ وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك ُروٗحا م 

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

تَۡدرِي َما ٱلِۡكَتَُٰب َولَا ٱلِۡإيَمَُٰن َوَلَِٰكن َجَعلَۡنَُٰه 
ْۚ َوِإنهَك لََتۡهِدٓي   هَشآُء ِمۡن ِعَبادِنَا نُوٗرا نهۡهِدي بِهِۦ َمن ن

ۡسَت   ٥٢ قِيمٖ إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

53. ang landasin ni Allāh na sa Kanya ang anumang nasa 

mga langit at ang anumang nasa lupa. Pansinin, tungo kay 

Allāh hahantong ang mga usapin. 

ۡرِضِۗ  
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو هِذي لَُهۥ َما فِي ٱلسه ِ ٱل ِصَرَِٰط ٱَّلله

ِ تَِصيرُ  لَٓا إِلَي ٱَّلله
َ
ُمورُ   أ

ُ
 ٥٣ ٱلۡأ
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Az-Zukhruf  الزخرف 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ḥā. Mīm.  ٓ١ حم 

2. Sumpa man sa Aklat na naglilinaw,  ِ٢ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِين 

3. tunay na Kami ay gumawa nito bilang Qur’ān na Arabe 

nang sa gayon kayo ay makapag-uunawa. 
ا لهَعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ   ٣ إِنها َجَعلَۡنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِي ٗ

4. Tunay na ito, sa Ina ng Aklat na nasa Amin, ay talagang 

mataas, marunong. 
 ِ م ِ ٱلِۡكَتَِٰب لََدۡيَنا لََعل

ُ
 ٤ ىٌّ َحِكيمٌ َوِإنهُهۥ فِٓي أ

5. Kaya ba magbabaling Kami palayo sa inyo ng paalaala sa 

isang tabi dahil kayo ay mga taong nagpapakalabis? 
ن ُكنُتۡم قَوٗۡما 

َ
ِۡكَر َصۡفًحا أ َفَنۡضرُِب َعنُكُم ٱلذ 

َ
أ

ۡسرِفِينَ   ٥ مُّ

6. Kay rami ng isinugo Namin na propeta sa mga sinauna.  َلِين وه
َ
ۡرَسلَۡنا ِمن نهِبي ٖ فِي ٱلۡأ

َ
 ٦ َوَكۡم أ

7. Walang pumupunta sa kanila na isang propeta malibang 

sila noon sa kanya ay nangungutya. 
ها َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ  ِن نهِبي ٍ إِل تِيِهم م 

ۡ
 ٧ َوَما يَأ

8. Kaya nagpahamak Kami sa higit na matindi kaysa sa 

kanila sa bagsik at nagdaan ang tulad sa mga sinauna. 
لِينَ  وه

َ
َشده ِمۡنُهم َبۡطٗشا َوَمَضيَٰ َمَثُل ٱلۡأ

َ
ۡهلَۡكَنآ أ

َ
 ٨ فَأ

9. Talagang kung nagtanong ka sa kanila kung sino ang 

lumikha ng mga langit at lupa ay talagang magsasabi nga 

sila na lumikha ng mga ito ang Makapangyarihan, ang 

Maalam, 

ۡرَض لََيُقولُنه  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡن َخلََق ٱلسه لَۡتُهم مه

َ
َولَئِن َسأ

 ٩ َخلََقُهنه ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡعلِيمُ 

10. na gumawa para sa inyo ng lupa bilang himlayan at 

gumawa para sa inyo roon ng mga landas nang harinawa 

kayo ay mapatnubayan, 

ۡرَض َمۡهٗدا وََجَعَل لَُكۡم فِيَها  
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ٱل

 ١٠ ُسُبلٗا لهَعلهُكۡم َتۡهَتُدونَ 

11. na nagbaba mula sa langit ng tubig ayon sa isang sukat 

saka nagpabuhay sa pamamagitan nito sa isang patay na 

bayan. Gayon kayo palalabasin. 

نَشۡرنَا بِهِۦ بَلَۡدٗة  
َ
ُۢ بَِقَدرٖ فَأ َمآِء َمآَء َل ِمَن ٱلسه هِذي نَزه َوٱل

ۡيٗتاْۚ َكَذَٰلَِك ُتخۡرَُجونَ   ١١ مه

12. at na lumikha ng mga magkapares sa kabuuan ng mga 

ito at gumawa para sa inyo mula sa mga daong at mga 

hayupan ng sinasakyan ninyo 

َِن ٱلُۡفلِۡك   ۡزَوََٰج ُكلهَها وََجَعَل لَُكم م 
َ
هِذي َخلََق ٱلۡأ َوٱل

نَۡعَِٰم َما تَۡرَكُبونَ 
َ
 ١٢ َوٱلۡأ
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13. upang lumuklok kayo sa mga likod ng mga ito, 

pagkatapos makaalaala kayo sa biyaya ng Panginoon ninyo 

kapag nakaluklok na kayo sa mga ito at magsabi kayo: 

"Kaluwalhatian sa Kanya na nagpasilbi para sa amin ng mga 

ito samantalang kami sa mga ito ay hindi naging mga 

makapananaig. 

لِتَۡسَتوُۥاْ عَلَىَٰ ُظُهورِهِۦ ُثمه تَۡذُكُرواْ نِۡعَمَة َرب ُِكۡم إَِذا  
َر لََنا َهََٰذا   ٱۡسَتَوۡيُتۡم َعلَۡيهِ  هِذي َسخه َوَتُقولُواْ ُسۡبَحََٰن ٱل

 ١٣ َوَما ُكنها لَُهۥ ُمۡقرِنِينَ 

14. Tunay na kami sa Panginoon namin ay talagang mga 

uuwi." 
 ١٤ َوِإنهآ إِلَيَٰ َرب َِنا لَُمنَقلُِبونَ 

15. Nagturing sila para sa Kanya mula sa mga lingkod Niya 

ng isang bahagi. Tunay na ang tao ay talagang isang 

malinaw na mapagtangging magpasalamat. 

وََجَعلُواْ لَُهۥ ِمۡن ِعَبادِهِۦ ُجۡزًءاْۚ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن لََكُفور   
بِينٌ   ١٥ مُّ

16. O gumawa ba Siya mula sa nililikha Niya ng mga 

babaing anak at humirang Siya sa inyo ng mga lalaking 

anak? 

َُٰكم بِٱلَۡبنِينَ  ۡصَفى
َ
ا َيخۡلُُق َبَناٖت َوأ خََذ ِممه ِم ٱته

َ
 ١٦ أ

17. Kapag binalitaan ang isa sa kanila ng [ng pagsilang ng] 

inilahad niya para sa Napakamaawain bilang 

paghahalintulad, ang mukha niya ay naging nangingitim 

habang siya ay hapis. 

ِنَٰمۡح َمَثلٗا َظله   َحُدُهم بَِما َضَرَب لِلره
َ
َر أ ِ َوِإَذا بُش 

ا وَُهَو َكِظيمٌ   ١٧ وَۡجُهُهۥ ُمۡسَود ٗ

18. O ang sinumang pinalalaki ba sa mga hiyas, habang 

siya sa pakikipag-alitan ay hindi malinaw, [ay inuugnay kay 

Allāh]? 

ُؤاْ فِي ٱلۡحِلَۡيةِ وَُهَو فِي ٱلۡخَِصاِم َغيُۡر   َوَمن يُنَشه
َ
أ

 ١٨ ُمبِينٖ 

19. Nagturing sila sa mga anghel na mga lingkod ng 

Napakamaawain bilang mga babae. Nakasaksi ba sila sa 

paglikha sa mga iyon? Isusulat ang pagsaksi nila at 

tatanungin sila. 

ِنَٰمۡح إَِنًَٰثاْۚ  هِذيَن ُهۡم ِعَبَُٰد ٱلره وََجَعلُواْ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة ٱل
َشِهُدواْ َخلَۡقُهۡمْۚ َسُتۡكَتُب َشَهََٰدُتُهۡم َويُۡسـ َلُونَ 

َ
 ١٩ أ

20. Nagsabi sila: "Kung sakaling niloob ng Napakamaawain 

ay hindi sana kami sumamba sa kanila." Walang ukol sa 

kanila hinggil doon na anumang kaalaman. Walang iba sila 

kundi nagsasapantaha. 

َٰلَِك ِمۡن   ا لَُهم بَِذ َوَقالُواْ لَۡو َشآَء ٱلرهۡحَمَُٰن َما َعَبۡدَنَُٰهمِۗ مه
ها َيخۡرُُصونَ   ٢٠ ِعلٍۡمِۖ إِۡن ُهۡم إِل

21. O nagbigay Kami sa kanila ng isang aklat bago pa nito 

kaya sila roon ay mga kumakapit? 
ِن َقۡبلِهِۦ َفُهم بِهِۦ  ۡم َءاَتۡيَنَُٰهۡم كَِتَٰٗبا م 

َ
أ

 ٢١ ُمۡسَتۡمِسُكونَ 

22. Bagkus nagsabi sila: "Tunay kami ay nakatagpo sa mga 

magulang namin sa isang paniniwala, at tunay na kami sa 

mga bakas nila ay mga napapatnubayan." 

ةٖ َوِإنها عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِم   مه
ُ
بَۡل قَالُٓواْ إِنها وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا عَلَىَٰٓ أ

ۡهَتُدونَ   ٢٢ مُّ
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23. Gaya niyon, hindi Kami nagsugo bago mo pa sa isang 

pamayanan ng anumang mapagbabala malibang nagsabi 

ang mga pinariwasa roon: "Tunay na kami ay nakatagpo sa 

mga magulang namin sa isang paniniwala, at tunay na kami 

sa mga bakas nila ay mga tumutulad." 

ها   ِن نهِذيٍر إِل ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك فِي قَۡريَةٖ م 
َ
َوَكَذَٰلَِك َمآ أ

ةٖ  مه
ُ
 َوِإنها عَلَىَٰٓ  قَاَل ُمتَۡرفُوَهآ إِنها وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا عَلَىَٰٓ أ

ۡقَتُدونَ   ٢٣ َءاَثَٰرِهِم مُّ

24. Nagsabi [ang sugo sa kanila]: "Kahit pa ba naghatid ako 

sa inyo ng higit na patnubay kaysa sa natagpuan ninyo sa 

mga magulang ninyo?" Nagsabi sila: "Tunay na kami sa 

ipinasugo sa inyo ay mga tagatangging sumampalataya." 

ا وََجدتُّۡم َعلَۡيهِ   ۡهَدىَٰ ِممه
َ
َولَۡو ِجۡئُتُكم بِأ

َ
ََٰل أ ۞َق

ۡرِسلُۡتم بِهِۦ َكَٰفُِرونَ 
ُ
 ٢٤ َءابَآَءُكۡمۖۡ قَالُٓواْ إِنها بَِمآ أ

25. Kaya naghiganti Kami sa kanila. Kaya tumingin ka kung 

papaano naging ang kinahinatnan ng mga 

tagapagpasinungaling. 

َٰقَِبُة   فَٱنَتَقۡمَنا ِمۡنُهۡمۖۡ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َع
بِينَ  ِ  ٢٥ ٱلُۡمَكذ 

26. [Banggitin] noong nagsabi si Abraham sa ama niya at 

mga kababayan niya: "Tunay na ako ay walang-kaugnayan 

sa anumang sinasamba ninyo, 

 ِ ا  َوِإۡذ قَاَل إِبَۡرَٰهِيُم ل ِمه ۦٓ إِنهنِي بََرآء  م  بِيهِ َوقَوِۡمهِ
َ
أ

 ٢٦ َتۡعُبُدونَ 

27. maliban sa lumalang sa akin sapagkat tunay na Siya ay 

magpapatnubay sa akin." 
هِذي َفَطَرنِي فَإِنهُهۥ َسَيۡهِدينِ  ها ٱل  ٢٧ إِل

28. Gumawa siya rito bilang pangungusap na mananatili sa 

mga inapo niya nang sa gayon sila ay babalik. 
 ٢٨ وََجَعلََها َكلَِمَۢة بَاقَِيٗة فِي َعقِبِهِۦ لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ 

29. Bagkus nagpatamasa Ako sa mga ito at mga magulang 

nila hanggang sa dumating sa kanila ang katotohanan at 

isang sugong malinaw. 

ُؤلَآِء َوَءابَآَءُهۡم َحتهيَٰ َجآَءُهُم ٱلۡحَقُّ   بَۡل َمتهۡعُت َهَٰٓ
بِين    ٢٩ َورَُسول  مُّ

30. Noong dumating sa kanila ang katotohanan ay nagsabi 

sila: "Ito ay panggagaway at tunay na kami rito ay mga 

tagatangging sumampalataya." 

ا َجآَءُهُم ٱلۡحَقُّ قَالُواْ َهََٰذا ِسۡحر  َوِإنها بِهِۦ  َولَمه 
 ٣٠ َكَٰفُِرونَ 

31. Nagsabi sila: "Bakit kasi hindi ibinaba ang Qur’ān na ito 

sa isang lalaking, mula sa dalawang pamayanan, na dakila." 
َِل َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاُن عَلَىَٰ رَجُ  َِن ٱلَۡقۡريََتيِۡن َوَقالُواْ لَۡولَا نُز  ٖل م 

 ٣١ َعِظيمٍ 

32. Sila ba ay namamahagi ng awa ng Panginoon mo? Kami 

ay namamahagi sa pagitan nila ng kabuhayan nila sa buhay 

na pangmundo. Nag-angat Kami sa iba sa kanila higit sa iba 

pa sa mga antas upang gumamit ang iba sa kanila sa iba pa 

sa pagsisilbi. Ang awa ng Panginoon mo ay higit na mabuti 

kaysa sa anumang tinitipon nila. 

ُهۡم َيۡقِسُموَن َرۡحمََت َرب َِكْۚ َنحُۡن قََسۡمَنا بَيَۡنُهم  
َ
أ

ۡنَياْۚ َوَرَفۡعَنا َبۡعَضُهۡم فَۡوَق   ةِ ٱلدُّ عِيَشَتُهۡم فِي ٱلۡحََيوَٰ مه
 ِ ُۗ  َبۡعٖض َدَرَجَٰٖت ل  ا َيتهِخَذ َبۡعُضُهم َبۡعٗضا ُسۡخرِي ٗ

ا َيجَۡمُعونَ  ِمه  ٣٢ َوَرۡحمَُت َرب َِك َخيۡر  م 
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33. Kung hindi dahil sa ang mga tao ay magiging nag-iisang 

kalipunan [sa kawalang-pananampalataya] ay talaga sanang 

gumawa para sa sinumang tumatangging sumampalataya 

sa Napakamaawain para sa mga bahay nila ng mga bubong 

na pilak at mga hagdanan, na sa mga ito papaibabaw sila, 

ٗة َوَِٰحَدٗة لهجََعلَۡنا لَِمن   مه
ُ
اُس أ ن يَُكوَن ٱلنه

َ
َولَۡولَٓا أ

ةٖ َوَمَعارَِج   ِن فِضه ِنَٰمۡح لُِبُيوتِِهۡم ُسُقٗفا م  يَۡكُفُر بِٱلره
 ٣٣ لَۡيَها َيۡظَهُرونَ عَ 

34. at para sa mga bahay nila ng mga pinto, mga kama na 

sa mga ito sasandal sila, 
َٰٗبا َوُسُرًرا َعلَۡيَها َيتهِكـ ُونَ  بَۡو

َ
 ٣٤ َولُِبُيوتِِهۡم أ

35. at palamuting ginto. Walang iba ang lahat ng iyon kundi 

natatamasa sa buhay na pangmundo. Ang Kabilang-buhay 

sa ganang Panginoon mo ay para sa mga tagapangilag 

magkasala. 

ۡنَياْۚ   ةِ ٱلدُّ ا َمَتَُٰع ٱلۡحََيوَٰ َٰلَِك لَمه َوزُۡخُرٗفاْۚ َوِإن ُكلُّ َذ
 ٣٥ َوٱٓأۡلِخَرُة ِعنَد َرب َِك لِلُۡمتهقِينَ 

36. Ang sinumang nabubulagan sa pag-alaala sa 

Napakamaawain ay magtatalaga para sa kanya ng isang 

demonyo, kaya ito para sa kanya ay isang kapisan. 

ِنَٰمۡح ُنَقي ِۡض لَُهۥ َشۡيَطَٰٗنا َفُهَو   َوَمن َيۡعُش َعن ذِۡكرِ ٱلره
 ٣٦ لَُهۥ قَرِين  

37. Tunay na ang mga ito ay talagang sumasagabal sa 

kanila sa landas habang nag-aakala sila na sila ay mga 

napapatnubayan 

نهُهم  
َ
بِيِل َويَۡحَسُبوَن أ وَنُهۡم َعِن ٱلسه َوِإنهُهۡم لََيُصدُّ

ۡهَتُدونَ   ٣٧ مُّ

38. hanggang sa, kapag dumating siya sa Amin, ay 

magsasabi siya: "O kung sana sa pagitan ko at pagitan mo 

ay layo ng dalawang silangan sapagkat kay saklap ang 

kapisan!" 

َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَءنَا قَاَل َيَٰلَۡيَت بَيۡنِي َوبَۡيَنَك ُبۡعَد  
 ٣٨ ٱلَۡمۡشرَِقيِۡن فَبِۡئَس ٱلَۡقرِينُ 

39. Hindi magpapakinabang sa inyo sa Araw na iyon kapag 

lumabag kayo sa katarungan na kayo sa pagdurusa ay mga 

magkalahok. 

نهُكۡم فِي ٱلَۡعَذاِب  
َ
لَۡمُتۡم أ َولَن يَنَفَعُكُم ٱلَۡيوَۡم إِذ ظه

 ٣٩ ُمۡشتَِرُكونَ 

40. Kaya ikaw ba ay nagpaparinig sa mga bingi o 

nagpapatnubay sa mga bulag at sinumang naging nasa 

isang pagkaligaw na malinaw? 

ۡو َتۡهِدي ٱلُۡعۡمَي َوَمن َكاَن فِي  
َ
مه أ نَت تُۡسِمُع ٱلصُّ

َ
فَأ

َ
أ

بِينٖ   ٤٠ َضَلَٰٖل مُّ

41. Kaya alin sa dalawa: mag-aalis nga Kami sa iyo saka 

tunay na Kami sa kanila ay maghihiganti, 
نَتقُِمونَ  ا نَۡذَهبَنه بَِك فَإِنها ِمۡنُهم مُّ  ٤١ فَإِمه

42. o magpapakita nga Kami sa iyo ng ipinangako Namin sa 

kanila saka tunay na Kami sa kanila ay nakakakaya. 
ۡقَتِدُرونَ  هِذي وََعۡدَنَُٰهۡم فَإِنها َعلَۡيِهم مُّ ۡو نُرِيَنهَك ٱل

َ
 ٤٢ أ

43. Kaya mangunyapit ka sa ikinasi sa iyo; tunay na ikaw ay 

nasa isang landasing tuwid. 
وِحَى إِلَۡيَكۖۡ إِنهَك عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط  

ُ
هِذٓي أ فَٱۡسَتۡمِسۡك بِٱل

ۡسَتقِيمٖ   ٤٣ مُّ
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44. Tunay na ito ay talagang isang pagbanggit para sa iyo at 

para sa mga kababayan mo, at tatanungin kayo. 
هَك َولَِقۡوِمَكۖۡ وََسوَۡف   ٤٤ تُۡسـ َلُونَ َوِإنهُهۥ لَِذۡكر  ل

45. Magtanong ka sa mga isinugo Namin bago mo pa 

kabilang sa mga sugo Namin kung nagtalaga ba Kami 

bukod pa sa Napakamaawain ng mga diyos na 

sasambahin? 

َجَعلَۡنا ِمن 
َ
ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رُُّسلَِنآ أ

َ
وَۡسـ َۡل َمۡن أ

ِنَٰمۡح َءالَِهٗة ُيۡعَبُدونَ ُدوِن   ٤٥ ٱلره

46. Talaga ngang nagsugo Kami kay Moises, kalakip ng 

mga tanda Namin, kay Paraon at sa konseho nito kaya 

nagsabi siya: "Tunay na ako ay sugo ng Panginoon ng mga 

nilalang." 

ۡرَسلَۡنا ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنآ 
َ
إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيْهِۦ  َولََقۡد أ

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٤٦ َفَقاَل إِن ِي رَُسوُل َرب 

47. Ngunit noong naghatid siya sa kanila ng mga tanda 

Namin, biglang sila sa mga ito ay tumatawa. 
ِنَۡها يَۡضَحُكونَ  ا َجآَءُهم أَـِبَيَٰتَِنآ إَِذا ُهم م   ٤٧ فَلَمه

48. Hindi Kami nagpapakita sa kanila ng anumang tanda 

malibang ito ay higit na malaki kaysa sa nauna ito. 

Nagpataw Kami sa kanila ng pagdurusa nang sa gayon sila 

ay babalik. 

ۡختَِهاۖۡ 
ُ
ۡكبَُر ِمۡن أ

َ
ها ِهَى أ ِۡن َءايٍَة إِل َوَما نُرِيِهم م 

َخۡذَنَُٰهم بِٱلَۡعَذا
َ
 ٤٨ ِب لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ َوأ

49. Nagsabi sila: "O manggagaway, dumalangin ka para sa 

amin sa Panginoon mo ng itinipan Niya sa piling mo; tunay 

na kami ay talagang mga mapapatnubayan." 

اِحُر ٱۡدُع لََنا َربهَك بَِما َعِهَد ِعن يَُّه ٱلسه
َ
أ َدَك  َوَقالُواْ َيَٰٓ

 ٤٩ إِنهَنا لَُمۡهَتُدونَ 

50. Ngunit noong pumawi Kami sa kanila ng pagdurusa, 

biglang sila ay sumisira [sa usapan]. 
ا َكَشۡفَنا َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاَب إَِذا ُهۡم يَنُكُثونَ   ٥٠ فَلَمه

51. Nanawagan si Paraon sa mga tao niya. Nagsabi siya: "O 

mga tao ko, hindi ba sa akin ang paghahari sa Ehipto 

habang ang mga ilog na ito ay dumadaloy mula sa ilalim ko? 

Kaya hindi ba kayo nakakikita? 

لَيَۡس لِي ُملُۡك  
َ
َونَاَدىَٰ فِرَۡعۡوُن فِي قَۡوِمهِۦ قَاَل َيََٰقۡوِم أ
رِي ِمن َتحۡتِٓيِۚ 

نَۡهَُٰر َتجۡ
َ
فَلَا  ِمۡصَر َوَهَِٰذهِ ٱلۡأ

َ
 أ

 ٥١ ُتۡبِصُرونَ 

52. O ako ba ay higit na mabuti kaysa rito na siyang hamak 

na hindi halos nakapaglilinaw? 
هِذي ُهَو َمِهين  َولَا يَكَاُد   ِۡن َهََٰذا ٱل نَا۠ َخيۡر  م 

َ
ۡم أ

َ
أ

 ٥٢ يُبِينُ 

53. Kaya bakit hindi nag-ukol sa kanya ng mga pulseras na 

ginto o dumating kasama sa kanya ang mga anghel na mga 

magkakapisan?" 

ۡو َجآَء َمَعُه  
َ
ِن َذَهٍب أ ۡسوَِرة  م 

َ
لِۡقَى َعلَۡيهِ أ

ُ
فَلَۡولَٓا أ

 ٥٣ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ُمۡقتَِرنِينَ 

54. Kaya nanloko siya sa mga tao niya saka tumalima 

naman sila sa kanya. Tunay na sila ay dating mga taong 

suwail. 

َطاُعوُهْۚ إِنهُهۡم َكانُواْ قَۡوٗما  
َ
فَٱۡسَتَخفه قَۡوَمُهۥ فَأ

َِٰسقِينَ   ٥٤ َف
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55. Kaya noong nang-inis sila sa Amin ay naghiganti Kami 

sa kanila saka lumunod Kami sa kanila nang magkakasama. 
آ َءاَسُفونَا ٱنَتَقۡمَنا  ۡجمَعِينَ  فَلَمه

َ
ۡغَرقَۡنَُٰهۡم أ

َ
 ٥٥ ِمۡنُهۡم فَأ

56. Kaya gumawa Kami sa kanila ng isang pagpapauna at 

isang paghahalintulad para sa mga huli. 
 ٥٦ فََجَعلَۡنَُٰهۡم َسلَٗفا َوَمَثلٗا ل ٓأِۡلِخرِينَ 

57. Noong inilahad ang anak ni Maria bilang 

paghahalintulad, biglang ang mga kababayan mo sa kanya 

ay naghiyawan. 

ا ُضرَِب ٱۡبُن َمۡريََم َمَثلًا إَِذا قَۡوُمَك ِمۡنُه   ۞َولَمه
ونَ   ٥٧ يَِصدُّ

58. Nagsabi sila: "Ang mga diyos namin ba ay higit na 

mabuti o siya?" Hindi sila naglahad nito para sa iyo kundi 

bilang pakikipagtalo. Bagkus sila ay mga taong palaalitan. 

ُۢاْۚ   َ ها َجَدل ۡم ُهَوْۚ َما َضَربُوُه لََك إِل
َ
َٰلَِهُتَنا َخيٌۡر أ

َ
َوَقالُٓواْ َءأ

 ٥٨ بَۡل ُهۡم قَوٌۡم َخِصُمونَ 

59. Walang iba siya kundi isang lingkod na nagbiyaya Kami 

sa kanya at gumawa Kami sa kanya bilang paghahalintulad 

para sa mga anak ni Israel. 

ۡنَعۡمَنا َعلَۡيهِ وََجَعلَۡنَُٰه َمَثلٗا ل َِبنِٓي  
َ
ها َعۡبٌد أ إِۡن ُهَو إِل

َِٰٓءيَل   ٥٩ إِۡسَر

60. Kung sakaling loloobin Namin ay talaga sanang gumawa 

Kami [sa halip] sa inyo ng mga anghel sa lupa na 

maghahalilihan. 

ۡرِض  
َ
َلَٰٓئَِكٗة فِي ٱلۡأ َولَۡو نََشآُء لَجََعلَۡنا ِمنُكم مه

 ٦٠ َيخۡلُُفونَ 

61. Tunay na si Jesus ay talagang kaalaman sa Huling 

Sandali kaya huwag nga kayong mag-aalinlangan doon at 

sumunod kayo sa akin. Ito ay isang landasing tuwid. 

اَعةِ فَلَا َتۡمتَُرنه بَِها َوٱتهبُِعوِنِۚ َهََٰذا   َوِإنهُهۥ لَعِلۡم  ل ِلسه
ۡسَتقِيم    ٦١ ِصَرَٰط  مُّ

62. Huwag ngang sasagabal sa inyo ang demonyo; tunay na 

siya para sa inyo ay isang kaaway na malinaw. 
نهُكُم  بِين  َولَا يَُصده ۡيَطَُٰنۖۡ إِنهُهۥ لَُكۡم َعُدو   مُّ  ٦٢ ٱلشه

63. Noong naghatid si Jesus ng mga malinaw na patunay ay 

nagsabi siya: "Naghatid nga ako sa inyo ng karunungan at 

upang maglinaw ako para sa inyo ng ilan sa nagkakaiba-iba 

kayo hinggil doon. Kaya mangilag kayong magkasala kay 

Allāh at tumalima kayo sa akin. 

ا َجآَء ِعيَسيَٰ بِٱلَۡبي َِنَِٰت قَاَل قَۡد ِجۡئُتُكم   َولَمه
هِذي َتخَۡتلُِفوَن فِيهِِۖ   َبي َِن لَُكم َبۡعَض ٱل

ُ
بِٱلۡحِۡكَمةِ َولِأ

ِطيُعونِ 
َ
َ َوأ  ٦٣ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

64. Tunay na si Allāh ay Panginoon ko at Panginoon ninyo 

kaya sumamba kayo sa Kanya. Ito ay landasing tuwid." 
َ ُهَو َرب ِي َوَربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوُهْۚ َهََٰذا ِصَرَٰط    إِنه ٱَّلله

ۡسَتقِيم    ٦٤ مُّ

65. Ngunit nagkaiba-iba ang mga lapian mula sa gitna nila, 

kaya kapighatian ay ukol sa mga lumabag sa katarungan 

mula sa isang pagdurusa sa isang Araw na masakit. 

هِذيَن َظلَُمواْ   ۡحَزاُب ِمنُۢ بَيۡنِِهۡمۖۡ فََوۡيل  ل ِل
َ
فَٱۡخَتلََف ٱلۡأ

لِيمٍ 
َ
 ٦٥ ِمۡن َعَذاِب يَۡوٍم أ
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66. Naghihintay kaya sila maliban ng Huling Sandali, na 

sumapit ito sa kanila nang biglaan habang sila ay hindi 

nakararamdam? 

تَِيُهم َبۡغَتٗة وَُهۡم لَا  
ۡ
ن تَأ

َ
اَعَة أ ها ٱلسه َهۡل يَنُظُروَن إِل

 ٦٦ يَۡشُعُرونَ 

67. Ang mga matalik na magkaibigan, sa Araw na iyon, ang 

iba sa kanila para sa iba pa ay kaaway, maliban sa mga 

tagapangilag magkasala. 

ها ٱلُۡمتهقِينَ  ِخلهآُء يَۡوَمئِذِۭ َبۡعُضُهۡم لَِبۡعٍض َعُدوٌّ إِل
َ
 ٦٧ ٱلۡأ

68. O mga lingkod Ko, walang pangamba sa inyo sa Araw 

na iyon at kayo ay hindi malulungkot. 
نُتۡم 

َ
 ٦٨ َتحَۡزنُونَ َيَٰعَِبادِ لَا َخۡوٌف َعلَۡيُكُم ٱلَۡيوَۡم َولَٓا أ

69. [Sila ay] ang mga sumampalataya sa mga tanda Namin 

at sila noon ay mga tagapagpasakop. 
هِذيَن َءاَمُنواْ أَـِبَيَٰتَِنا وََكانُواْ ُمۡسلِِمينَ   ٦٩ ٱل

70. Pumasok kayo sa Paraiso habang kayo at ang mga 

kabiyak ninyo ay pinagagalak. 
ۡزَوَُٰجُكۡم ُتحۡبَُرونَ ٱۡدخُ 

َ
نُتۡم َوأ

َ
 ٧٠ لُواْ ٱلۡجَنهَة أ

71. Magpapalibot sa kanila ng mga platong yari sa ginto at 

mga baso. Naroon ang ninanasa ng mga sarili at 

minamasarap ng mga mata habang kayo roon ay mga 

mananatili. 

ِن   ۡكَواٖبِۖ َوفِيَها ُيَطاُف َعلَۡيِهم بِِصَحاٖف م 
َ
َذَهٖب َوأ

نُتۡم فِيَها 
َ
ۡعيُُنۖۡ َوأ

َ
نُفُس َوتَلَذُّ ٱلۡأ

َ
َما تَۡشَتِهيهِ ٱلۡأ

 ٧١ َخَٰلُِدونَ 

72. Iyon ay ang Hardin na ipinamana sa inyo dahil sa dati 

ninyong ginagawa. 
ورِۡثُتُموَها بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

ُ
 ٧٢ َوتِلَۡك ٱلۡجَنهُة ٱلهتِٓي أ

73. Para sa inyo roon ay bungang-kahoy na marami at mula 

sa mga ito ay kakain kayo. 
ُكلُونَ 

ۡ
ِۡنَها تَأ َِٰكَهة  َكثِيَرة  م   ٧٣ لَُكۡم فِيَها َف

74. Tunay na ang mga salarin sa pagdurusa sa Impiyerno ay 

mga mananatili. 
 ٧٤ ٱلُۡمۡجرِِميَن فِي َعَذاِب َجَهنهَم َخَٰلُِدونَ إِنه 

75. Hindi pahuhupain ito para sa kanila, habang sila roon ay 

mga nalulumbay. 
 ٧٥ لَا ُيَفتهُر َعۡنُهۡم وَُهۡم فِيهِ ُمۡبلُِسونَ 

76. Hindi Kami lumabag sa katarungan sa kanila subalit sila 

dati ay ang mga tagalabag sa katarungan. 
َٰلِِمينَ   ٧٦ َوَما َظلَۡمَنَُٰهۡم َوَلَِٰكن َكانُواْ ُهُم ٱلظه

77. Mananawagan sila: "O Mālik, magpawakas sa amin ang 

Panginoon mo." Magsasabi siya: "Tunay na kayo ay mga 

mamamalagi." 

 قَاَل إِنهُكم  َونَاَدۡواْ َيََٰمَٰلُِك لَِيۡقِض َعلَۡيَنا َربَُّكۖۡ 
َِٰكُثونَ   ٧٧ مه

78. Talaga ngang naghatid Kami sa inyo ng katotohanan 

subalit ang higit na marami sa inyo sa katotohanan ay mga 

nasusuklam. 

  ِ ۡكثََرُكۡم لِلَۡحق 
َ
ِ َوَلَِٰكنه أ لََقۡد ِجۡئَنَُٰكم بِٱلۡحَق 

 ٧٨ َكَٰرُِهونَ 

79. O nagpatibay sila ng isang usapin sapagkat tunay na 

Kami ay tagapagpatibay? 
ۡمٗرا فَإِنها ُمبِۡرُمونَ 

َ
بَۡرُمٓواْ أ

َ
ۡم أ

َ
 ٧٩ أ
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80. O nag-aakala sila na tunay na Kami ay hindi nakaririnig 

ng lihim nila at pagsasarilinan nila? Bagkus [nakaririnig], at 

ang mga sugo Namin sa piling nila ay nagtatala. 

َُٰهمِۚ بَلَىَٰ َورُُسلَُنا  ُهۡم َوَنجَۡوى نها لَا نَۡسَمُع ِسره
َ
ۡم َيحَۡسُبوَن أ

َ
أ

 ٨٠ لََديِۡهۡم يَۡكُتُبونَ 

81. Sabihin mo: "Kung nagkaroon ang Napakamaawain ng 

isang anak, ako ay ang una sa mga tagasamba." 
ُل ٱلَۡعَٰبِِدينَ  قُۡل إِن َكانَ  وه

َ
نَا۠ أ

َ
ِنَٰمۡح َولَد  فَأ  ٨١ لِلره

82. Kaluwalhatian sa Panginoon ng mga langit at lupa, 

Panginoon ng Trono, higit sa inilalarawan nila. 
ا   ِ ٱلَۡعۡرِش َعمه ۡرِض َرب 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ٱلسه ُسۡبَحََٰن َرب 

 ٨٢ يَِصُفونَ 

83. Kaya hayaan mo silang sumuong [sa kabulaanan] at 

maglaro hanggang sa makipagkita sila sa araw nilang 

ipinangangako sa kanila. 

هِذي   َُٰقواْ يَۡوَمُهُم ٱل فََذۡرُهۡم َيخُوُضواْ َويَلَۡعُبواْ َحتهيَٰ يَُل
 ٨٣ يُوَعُدونَ 

84. Siya ang sa langit ay Diyos at sa lupa ay Diyos. Siya ay 

ang Marunong, ang Maalam. 
ۡرِض إَِلَٰه ْۚ وَُهَو  

َ
َمآِء إَِلَٰه  َوفِي ٱلۡأ هِذي فِي ٱلسه وَُهَو ٱل

 ٨٤ ٱلۡحَِكيُم ٱلَۡعلِيمُ 

85. Mapagpala ang sa Kanya ang paghahari sa mga langit 

at lupa at anumang nasa pagitan ng mga ito. Nasa Kanya 

ang kaalaman sa Huling Sandali at tungo sa Kanya 

pababalikin kayo. 

ۡرِض َوَما  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه َوَتَباَرَك ٱل

اَعةِ َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ   ٨٥ بَيَۡنُهَما وَِعنَدهُۥ ِعلُۡم ٱلسه

86. Hindi nakapagdudulot ang mga dinadalanginan nila 

bukod pa sa Kanya ng pamamagitan maliban sa mga 

sumaksi sa katotohanan habang sila ay nakaaalam. 

ها َمن   َفََٰعَة إِل هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ ٱلشه َولَا َيۡملُِك ٱل
ِ وَُهۡم َيۡعلَُمونَ   ٨٦ َشِهَد بِٱلۡحَق 

87. Talagang kung nagtanong ka sa kanila kung sino ang 

lumikha sa kanila ay talagang magsasabi nga silang si Allāh. 

Kaya paanong nalilinlang sila? 

هيَٰ   ن
َ
ۖۡ فَأ ُ ۡن َخلََقُهۡم لََيُقولُنه ٱَّلله لَۡتُهم مه

َ
َولَئِن َسأ
 ٨٧ يُۡؤَفُكونَ 

88. [Kumikilala si Allāh] sa sabi niya: "O Panginoon ko, tunay 

na ang mga ito ay mga taong hindi sumasampalataya." 
ها يُۡؤِمُنونَ  ُؤلَآِء قَۡوم  ل ِ إِنه َهَٰٓ  ٨٨ َوقِيلِهِۦ َيََٰرب 

89. Kaya umiwas ka sa kanila at magsabi ka: "Kapayapaan!" 

sapagkat malalaman nila. 
 ٨٩ َيۡعلَُمونَ فَٱۡصَفۡح َعۡنُهۡم َوقُۡل َسَلَٰم ْۚ فََسوَۡف 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ḥā. Mīm.  ٓ١ حم 

2. Sumpa man sa Aklat na naglilinaw,  ِ٢ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِين 

3. tunay na Kami ay nagpababa nito sa isang gabing 

biniyayaan. Tunay Kami ay laging Tagapagbabala. 
َبََٰرَكٍةِۚ إِنها ُكنها ُمنِذرِينَ  نَزلَۡنَُٰه فِي لَۡيلَةٖ مُّ

َ
 ٣ إِنهآ أ

4. Sa [gabing] ito pinagpapasyahan ang bawat usaping 

tumpak, 
ۡمٍر َحِكيمٍ 

َ
 ٤ فِيَها ُيۡفَرُق ُكلُّ أ

5. bilang usaping mula sa ganang Amin. Tunay na Kami noon 

ay nagsusugo, 
ْۚ إِنها ُكنها ُمۡرِسلِينَ  ٓ ِۡن ِعنِدنَا ۡمٗرا م 

َ
 ٥ أ

6. bilang awa mula sa Panginoon mo. Tunay na Siya ay ang 

Madinigin, ang Maalam. 
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ  ب َِكْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه ِن ره  ٦ َرۡحمَٗة م 

7. Panginoon ng mga langit at lupa at anumang nasa pagitan 

ng mga ito, kung kayo ay mga nakatitiyak. 
ۖۡ إِن ُكنُتم   ۡرِض َوَما بَيۡنَُهَمآ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ٱلسه َرب 

وقِنِينَ   ٧ مُّ

8. Walang Diyos kundi Siya, nagbibigay-buhay Siya at 

nagbibigay-kamatayan Siya, ang Panginoon ninyo at ang 

Panginoon ng mga magulang ninyong mga sinauna. 

ها ُهَو يُۡحِىۦ َويُِميُتۖۡ َربُُّكۡم َوَربُّ َءابَآئُِكُم   ََٰه إِل لَٓا إَِل
لِينَ  وه

َ
 ٨ ٱلۡأ

9. Bagkus sila sa isang pagdududa ay naglalaro.   يَلَۡعُبونَ بَۡل ُهۡم فِي ٖ  ٩ َشك 

10. Kaya mag-abang ka sa Araw na magdadala ang langit ng 

isang usok na malinaw. 
بِينٖ  َمآُء بُِدَخاٖن مُّ تِي ٱلسه

ۡ
 ١٠ فَٱۡرتَقِۡب يَۡوَم تَأ

11. Babalot ito sa mga tao; ito ay isang pagdurusang 

masakit. 
اَسۖۡ َهََٰذا َعَذاٌب  لِيم  َيۡغَشي ٱلنه

َ
 ١١  أ

12. Panginoon Namin, pumawi Ka sa amin ng pagdurusa; 

tunay na Kami ay mga mananampalataya. 
بهَنا ٱۡكِشۡف َعنها ٱلَۡعَذاَب إِنها ُمۡؤِمُنونَ   ١٢ ره

13. Paanong ukol sa kanila ang paalaala gayong may 

dumating na sa kanilang isang Sugong malinaw? 
بِين   ِۡكَرىَٰ َوقَۡد َجآَءُهۡم رَُسول  مُّ هيَٰ لَُهُم ٱلذ  ن

َ
 ١٣ أ

14. Pagkatapos ay tumalikod sila palayo sa kanya at nagsabi 

sila: "Isang tinuruang baliw." 
جُۡنونٌ  هۡواْ َعۡنُه َوَقالُواْ ُمَعلهم  مه  ١٤ ُثمه تََول
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15. Tunay na Kami ay papawi ng pagdurusa nang kaunti. 

Tunay na kayo ay mga manunumbalik. 
 ١٥ إِنها َكاِشُفواْ ٱلَۡعَذاِب قَلِيلًاْۚ إِنهُكۡم عَآئُِدونَ 

16. Sa Araw na susunggab Kami ng pagsunggab na 

pinakamalaki, tunay na Kami ay maghihiganti. 
 ١٦ بَۡرىَٰٓ إِنها ُمنَتقُِمونَ يَۡوَم َنۡبِطُش ٱلَۡبۡطَشَة ٱلۡكُ 

17. Talaga ngang sumubok Kami bago nila sa mga tao ni 

Paraon, at may dumating sa kanila na isang sugong 

marangal, 

۞َولََقۡد َفَتنها َقۡبلَُهۡم قَۡوَم فِرَۡعۡوَن وََجآَءُهۡم رَُسول   
 ١٧ َكرِيمٌ 

18. na [nagsasabi]: "Ipaubaya ninyo sa akin ang mga lingkod 

ni Allāh – tunay na ako para sa inyo ay isang sugong 

mapagkakatiwalaan – 

ِمين  
َ
ِۖۡ إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل أ ٓواْ إِلَيه ِعَباَد ٱَّلله دُّ

َ
ۡن أ

َ
 ١٨ أ

19. at na huwag kayong magmataas kay Allāh; tunay na ako 

ay pumupunta sa inyo nang may kapamahalaang malinaw. 
ِۖۡ إِن ِٓي َءاتِيُكم بُِسلَۡطَٰٖن   ها َتۡعلُواْ عَلَى ٱَّلله ن ل

َ
َوأ

بِينٖ   ١٩ مُّ

20. Tunay na ako ay nagpakupkop sa Panginoon ko at 

Panginoon ninyo na baka bumato kayo sa akin. 
ن تَۡرُجمُونِ  َوِإن ِي ُعۡذُت بَِرب ِي

َ
 ٢٠ َوَرب ُِكۡم أ

21. Kung hindi kayo naniwala sa akin ay lumayo kayo sa 

akin." 
هۡم تُۡؤِمُنواْ لِي فَٱۡعتَِزلُونِ   ٢١ َوِإن ل

22. Kaya dumalangin siya sa Panginoon niya na ang mga ito 

ay mga taong salarin. 
ُؤلَآ  نه َهَٰٓ

َ
ۥٓ أ جۡرُِمونَ فََدعَا َربهُه  ٢٢ ِء قَۡوم  مُّ

23. Kaya [nag-utos si Allāh]: "Kaya maglakbay ka kasabay ng 

mga lingkod Ko sa isang gabi; tunay na kayo ay mga 

susundan." 

تهَبُعونَ  ۡسِر بِعَِبادِي لَۡيلًا إِنهُكم مُّ
َ
 ٢٣ فَأ

24. Iwan mo ang dagat nang payapa; tunay na sila ay mga 

kawal na malulunod. 
ۡغَرقُونَ   ٢٤ َوٱتُۡرِك ٱلَۡبۡحَر رَۡهًواۖۡ إِنهُهۡم ُجند  مُّ

25. Kay rami ng iniwan nila na mga hardin at mga bukal,  َٰٖٖت وَُعُيون  ٢٥ َكۡم تََرُكواْ ِمن َجنه

26. mga pananim at pinanatilihang marangal,  ٢٦ َكرِيمٖ َوُزُروٖع َوَمَقاٖم 

27. at biyayang sila dati roon ay mga nagpapasarap!  ََِٰكِهين  ٢٧ َوَنۡعَمةٖ َكانُواْ فِيَها َف

28. Gayon nga, at nagpamana Kami ng mga ito sa mga ibang 

tao. 
ۡوَرثَۡنََٰها قَۡوًما َءاَخرِينَ 

َ
 ٢٨ َكَذَٰلَِكۖۡ َوأ

29. Kaya hindi umiyak sa kanila ang langit at ang lupa at sila 

noon ay hindi mga ipagpapaliban. 
ۡرُض َوَما َكانُواْ  

َ
َمآُء َوٱلۡأ َفَما بََكۡت َعلَۡيِهُم ٱلسه

 ٢٩ ُمنَظرِينَ 
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30. Talaga ngang nagligtas Kami sa mga anak ni Israel mula 

sa pagdurusang manghahamak 
َِٰٓءيَل ِمَن ٱلَۡعَذاِب ٱلُۡمِهينِ َولََقۡد َنجهۡيَنا بَنِٓي   ٣٠ إِۡسَر

31. mula kay Paraon. Tunay na siya dati ay nagmamataas 

kabilang sa mga nagpapakalabis. 
َِن ٱلُۡمۡسرِفِينَ   ٣١ ِمن فِرَۡعۡوَنْۚ إِنهُهۥ َكاَن عَالِٗيا م 

32. Talaga ngang pumili Kami sa kanila ayon sa kaalaman 

higit sa [lahat ng] mga nilalang. 
 ٣٢ َولََقِد ٱۡختَۡرَنَُٰهۡم عَلَىَٰ ِعلٍۡم عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

33. Nagbigay Kami sa kanila ng mga tanda na may isang 

pagsubok na malinaw. 
بِينٌ  َِن ٱٓأۡلَيَِٰت َما فِيهِ بََلَٰٓؤ اْ مُّ  ٣٣ َوَءاَتۡيَنَُٰهم م 

34. Tunay na ang mga ito ay talagang nagsasabi:  َُؤلَآِء لََيُقولُون  ٣٤ إِنه َهَٰٓ

35. "Walang iba ito kundi ang pagkamatay naming una at 

kami ay hindi mga bubuhayin. 
ولَيَٰ َوَما َنحُۡن بُِمنَشِرينَ 

ُ
ها َمۡوتَتَُنا ٱلۡأ  ٣٥ إِۡن ِهَى إِل

36. Kaya maglahad kayo ng mga magulang namin kung 

nangyaring kayo ay mga tapat." 
تُواْ أَـِببَآئَِنآ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

ۡ
 ٣٦ فَأ

37. Sila ba ay higit na mabuti o ang mga tao ng Tubba` at 

ang mga bago pa sa kanila, na ipinahamak Namin? Tunay na 

sila ay mga salarin noon. 

ُهۡم َخيۡ 
َ
ۡهلَۡكَنَُٰهۡمْۚ  أ

َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم أ ۡم قَۡوُم ُتبهٖع َوٱل

َ
ٌر أ

 ٣٧ إِنهُهۡم َكانُواْ ُمجۡرِِمينَ 

38. Hindi Kami lumikha ng mga langit at lupa at anumang 

nasa pagitan ng mga ito nang naglalaro. 
ۡرَض َوَما بَيَۡنُهمَ 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ٣٨ ا َلَٰعِبِينَ َوَما َخلَۡقَنا ٱلسه

39. Hindi Kami lumikha ng mga ito malibang ayon sa 

katotohanan subalit ang higit na marami sa kanila ay hindi 

nakaaalam. 

ۡكثَرَُهۡم لَا  
َ
ِ َوَلَِٰكنه أ ها بِٱلۡحَق  َما َخلَۡقَنَُٰهَمآ إِل

 ٣٩ َيۡعلَُمونَ 

40. Tunay na ang Araw ng Pagpapasya ay tipanan nila nang 

magkakasama, 
ۡجمَعِينَ 

َ
 ٤٠ إِنه يَۡوَم ٱلَۡفۡصِل ِميَقَُٰتُهۡم أ

41. sa Araw na hindi magpapakinabang ng anuman ang 

isang tagatangkilik sa isang tinatangkilik at hindi sila iaadya, 
ۡولٗي  ا َولَا ُهۡم  يَۡوَم لَا ُيۡغنِي َمۡولًي َعن مه َشۡيـ ٗ

 ٤١ يُنَصُرونَ 

42. maliban sa sinumang kinaawaan ni Allāh; tunay na Siya 

ay ang Makapangyarihan, ang Maawain. 
ْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ  ُ ها َمن رهِحَم ٱَّلله  ٤٢ إِل

43. Tunay na ang puno ng Zaqqūm  ِقُّوم  ٤٣ إِنه َشَجَرَت ٱلزه

44. ay pagkain ng makasalanan.  ِثِيم
َ
 ٤٤ َطَعاُم ٱلۡأ
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45. Gaya ng latak ng langis, kukulo ito sa loob ng mga tiyan  ِ٤٥ َكٱلُۡمۡهِل َيۡغلِى فِي ٱلُۡبُطون 

46. gaya ng pagkulo ng nakapapasong tubig.  ِ٤٦ َكَغلِۡى ٱلۡحَِميم 

47. [Sasabihin]: "Kunin ninyo siya at kaladkarin ninyo siya 

patungo sa kalagitnaan ng Impiyerno. 
 ٤٧ ُخُذوهُ فَٱۡعتِلُوُه إِلَيَٰ َسَوآِء ٱلۡجَِحيمِ 

48. Pagkatapos magbuhos kayo sa ibabaw ng ulo niya mula 

sa pagdurusa sa nakapapasong tubig. 
ِسهِۦ ِمۡن عَ 

ۡ
 ٤٨ َذاِب ٱلۡحَِميمِ ُثمه ُصبُّواْ فَۡوَق َرأ

49. Lasapin mo; tunay na ikaw ay ang makapangyarihan, ang 

mapagbigay. 
نَت ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡكرِيمُ 

َ
 ٤٩ ُذۡق إِنهَك أ

50. Tunay na ito ay ang dati ninyong pinag-aalinlanganan."  َ٥٠ إِنه َهََٰذا َما ُكنُتم بِهِۦ َتۡمتَُرون 

51. Tunay na ang mga tagapangilag magkasala ay nasa 

pinananatilihang ligtas, 
ِمينٖ 

َ
 ٥١ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َمَقاٍم أ

52. sa mga hardin at mga bukal,  َٰٖٖت وَُعُيون  ٥٢ فِي َجنه

53. na magsusuot ng manipis na sutla at makapal na sutla, 

na mga magkaharapan. 
َتَقَٰبِلِينَ   ٥٣ يَلۡبَُسوَن ِمن ُسنُدٖس َوِإۡستَبَۡرٖق مُّ

54. Gayon nga, at ipakakasal Namin sila sa mga dilag na 

may maningning na mata. 
 ٥٤ َكَذَٰلَِك َوَزوهۡجَنَُٰهم ِبحُوٍر ِعينٖ 

55. Mananawagan sila roon ng bawat bungang-kahoy 

habang mga natitiwasay. 
َِٰكَهٍة َءاِمنِينَ  ِ َف

 ٥٥ يَۡدُعوَن فِيَها بِكُل 

56. Hindi sila lalasap doon ng kamatayan maliban sa unang 

pagkamatay at magsasanggalang Siya sa kanila sa 

pagdurusa sa Impiyerno 

 ِۖ ولَيَٰ
ُ
ها ٱلَۡمۡوتََة ٱلۡأ َُٰهۡم  لَا يَُذوقُوَن فِيَها ٱلَۡمۡوَت إِل َوَوقَى

 ٥٦ َعَذاَب ٱلۡجَِحيمِ 

57. bilang kabutihang-loob mula sa Panginoon mo. Iyon ay 

ang pagkatamong sukdulan. 
َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ  ب َِكْۚ َذ ِن ره  ٥٧ فَۡضلٗا م 

58. Kaya nagpadali lamang Kami nito sa dila mo nang sa 

gayon sila ay magsasaalaala. 
ُرونَ  ۡرَنَُٰه بِلَِسانَِك لََعلهُهۡم َيَتَذكه  ٥٨ فَإِنهَما يَسه

59. Kaya mag-abang ka; tunay na sila ay mga nag-aabang.  َۡرتَقُِبون  ٥٩ فَٱۡرتَقِۡب إِنهُهم مُّ
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Al-Jathiyah  الجاثية 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ḥā. Mīm.  ٓ١ حم 

2. Ang pagbababa ng Aklat ay mula kay Allāh, ang 

Makapangyarihan, ang Marunong. 
ِ ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِكيمِ   ٢ تَنِزيُل ٱلِۡكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله

3. Tunay na sa mga langit at lupa ay talagang may mga 

tanda para sa mga mananampalataya. 
ۡرِض ٓأَلَيَٰٖت ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ٣ إِنه فِي ٱلسه

4. Sa pagkalikha sa inyo at anumang ikinakalat Niya na 

gumagalaw na nilalang ay may mga tanda para sa mga 

taong nakatitiyak. 

ِمن َدآبهٍة َءاَيَٰت  ل َِقۡوٖم   َوفِي َخلۡقُِكۡم َوَما َيُبثُّ 
 ٤ يُوقُِنونَ 

5. Sa pagsasalitan ng gabi at maghapon, sa anumang 

pinababa ni Allāh mula sa langit na panustos saka nagbigay-

buhay Siya sa pamamagitan niyon sa lupa matapos ng 

kamatayan nito, at sa pagpihit sa mga hangin ay may mga 

tanda para sa mga taong nakapag-uunawa. 

َمآِء   ُ ِمَن ٱلسه نَزَل ٱَّلله
َ
َهارِ َوَمآ أ هۡيِل َوٱلنه َوٱۡختَِلَِٰف ٱل

ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِها َوتَۡصِريِف  
َ
ۡحَيا بِهِ ٱلۡأ

َ
ِۡزٖق فَأ ِمن ر 

َِٰح َءاَيَٰت  ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ  َِي  ٥ ٱلر 

6. Ang mga iyon ay mga tanda ni Allāh, na binibigkas sa iyo 

sa katotohanan. Kaya sa aling pakikipag-usap matapos kay 

Allāh at ng mga tanda Niya sasampalataya sila? 

ي ِ َحِديثِۭ  
َ
ِۖ فَبِأ ِ ِ َنۡتلُوَها َعلَۡيَك بِٱلۡحَق  تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱَّلله

ِ َوَءاَيَٰتِهِۦ يُۡؤِمُنو  ٦ نَ َبۡعَد ٱَّلله

7. Kapighatian ay ukol sa bawat manlilinlang na 

makasalanan. 
ثِيمٖ 

َ
فهاٍك أ

َ
ِ أ

 ٧ َوۡيل  ل ِكُل 

8. Nakaririnig siya sa mga tanda ni Allāh habang binibigkas 

sa kanya, pagkatapos nagpupumilit siya habang 

nagmamalaki na para bang hindi nakarinig sa mga iyon. 

Kaya magbalita ka sa kanya hinggil sa isang pagdurusang 

masakit. 

ن  
َ
ِ ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيهِ ُثمه يُِصرُّ ُمۡسَتۡكبِٗرا َكأ يَۡسَمُع َءاَيَِٰت ٱَّلله

لِيمٖ 
َ
ۡرُه بَِعَذاٍب أ ِ هۡم يَۡسَمۡعَهاۖۡ فَبَش   ٨ ل

9. Kapag nakaalam siya mula sa mga tanda Namin ng 

anuman ay gumagawa siya rito ng isang pangungutya. Ang 

mga iyon ay may ukol sa kanila na isang pagdurusang 

manghahamak. 

ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم  
ُ
خََذَها ُهُزًواْۚ أ َوِإَذا َعلَِم ِمۡن َءاَيَٰتَِنا َشۡيـ ًا ٱته

ِهين    ٩ َعَذاب  مُّ

10. Mula sa unahan nila ay Impiyerno. Hindi makapagdudulot 

sa kanila ang nakamit nila ng anuman ni ang ginawa nila 

bukod pa kay Allāh bilang mga katangkilik. Ukol sa kanila ay 

isang pagdurusang mabigat. 

ا  ا َكَسُبواْ َشۡيـ ٗ ِن َوَرآئِِهۡم َجَهنهُمۖۡ َولَا ُيۡغنِي َعۡنُهم مه م 
ۖۡ َولَُهۡم َعَذاٌب  َولَا َما ٱته  ۡولَِيآَء

َ
ِ أ خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله

 ١٠ َعِظيمٌ 
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11. [Ang Qur’ān na] ito ay isang patnubay. Ang mga 

tumangging sumampalataya sa mga tanda ng Panginoon 

nila, ukol sa kanila ay isang pagdurusa mula sa isang pasakit 

na masakit. 

هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم لَُهۡم َعَذاب   َهََٰذا هُ  ٗدىِۖ َوٱل
لِيمٌ 

َ
ِن ر ِۡجٍز أ  ١١ م 

12. Si Allāh ang nagpasilbi para sa inyo ng dagat upang 

maglayag ang mga daong dito ayon sa utos Niya at upang 

humanap kayo ng kabutihang-loob Niya at nang sa gayon 

kayo ay magpapasalamat. 

َر لَُكُم ٱلَۡبۡحَر لَِتۡجرَِي ٱلُۡفلُۡك فِيهِ   هِذي َسخه ُ ٱل ۞ٱَّلله
ۡمرِهِۦ َولَِتبَۡتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

َ
 ١٢ بِأ

13. Nagpasilbi Siya para sa inyo ng anumang nasa mga 

langit at anumang nasa lupa sa kalahatan mula sa Kanya. 

Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para sa mga 

taong nag-iisip-isip. 

ۡرِض َجمِيٗعا 
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ا فِي ٱلسه َر لَُكم مه وََسخه
ُرونَ  َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيَتَفكه ِۡنُهْۚ إِنه فِي َذ  ١٣ م 

14. Sabihin mo sa mga sumampalataya na magpatawad sila 

sa mga hindi nag-aasam ng mga araw ni Allāh upang 

gumanti Siya sa mga tao dahil sa dati nilang nakakamit. 

  ِ يهاَم ٱَّلله
َ
هِذيَن لَا يَرُۡجوَن أ هِذيَن َءاَمُنواْ َيۡغفُِرواْ لِل قُل ل ِل

 ١٤ ۡكِسبُونَ لَِيۡجزَِي قَۡوَمُۢا بَِما َكانُواْ يَ 

15. Ang sinumang gumawa ng maayos ay para sa sarili niya; 

at ang sinumang gumawa ng masagwa ay laban sa sarili. 

Pagkatapos tungo sa Panginoon ninyo pababalikin kayo. 

 َ َسآَء َفَعلَۡيَهاۖۡ ُثمه إِل
َ
يَٰ  َمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمۡن أ

 ١٥ َرب ُِكۡم تُرَۡجُعونَ 

16. Talaga ngang nagbigay Kami sa mga anak ni Israel ng 

kasulatan, paghatol, at pagkapropeta; tumustos Kami sa 

kanila mula sa mga kaaya-ayang bagay at nagtangi Kami sa 

kanila higit sa mga nilalang. 

ُبوهَة  َولََقۡد َءاتَيَۡنا بَنِٓي إِ  َِٰٓءيَل ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحُۡكَم َوٱلنُّ ۡسَر
لَۡنَُٰهۡم عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ي َِبَِٰت َوَفضه َِن ٱلطه  ١٦ َوَرَزقَۡنَُٰهم م 

17. Nagbigay Kami sa kanila ng mga malinaw na patunay 

mula sa usapin ngunit hindi sila nagkaiba-iba malibang nang 

matapos na dumating sa kanila ang kaalaman dala ng 

paglabag sa pagitan nila. Tunay na ang Panginoon mo ay 

maghuhusga sa pagitan nila sa Araw ng Pagbangon hinggil 

sa sila dati ay nagkakaiba-iba. 

ها ِمنُۢ   ۡمرِِۖ َفَما ٱۡخَتلَُفٓواْ إِل
َ
َِن ٱلۡأ َوَءاَتۡيَنَُٰهم َبي َِنَٰٖت م 

ُۢا بَيۡنَُهۡمْۚ إِنه َربهَك َيۡقِضي  بَ  ۡعِد َما َجآَءُهُم ٱلۡعِلُۡم َبۡغَي
 ١٧ بَيَۡنُهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما َكانُواْ فِيهِ َيخَۡتلُِفونَ 

18. Pagkatapos naglagay Kami sa iyo sa isang batas mula sa 

kautusan kaya sumunod ka rito at huwag kang sumunod sa 

mga pithaya ng mga hindi nakaaalam. 

ۡمرِ فَٱتهبِۡعَها َولَا تَتهبِۡع  
َ
َِن ٱلۡأ ُثمه َجَعلَۡنََٰك عَلَىَٰ َشِريَعةٖ م 

هِذيَن لَا َيۡعلَُمونَ  ۡهَوآَء ٱل
َ
 ١٨ أ

19. Tunay na sila ay hindi makapagdudulot para sa iyo laban 

kay Allāh ng anuman. Tunay na ang mga tagalabag sa 

katarungan, ang iba sa kanila ay mga katangkilik ng iba pa. 

Si Allāh ay Katangkilik ng mga tagapangilag magkasala. 

َٰلِِميَن   اْۚ َوِإنه ٱلظه ِ َشۡيـ ٗ إِنهُهۡم لَن ُيۡغُنواْ َعنَك ِمَن ٱَّلله
ُ َولِيُّ ٱ ۡولَِيآُء َبۡعٖضِۖ َوٱَّلله

َ
 ١٩ لُۡمتهقِينَ َبۡعُضُهۡم أ

20. [Ang Qur’ān na] ito ay mga pagpapatalos sa mga tao, 

isang patnubay, at isang awa para sa mga taong nakatitiyak. 
ئُِر لِلنهاِس وَُهٗدى َوَرۡحمَة  ل َِقۡوٖم يُوقُِنونَ   ٢٠ َهََٰذا بََصَٰٓ
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21. O nag-akala ang mga nakagawa ng mga masagwang 

gawa na magtuturing Kami sa kanila gaya ng mga 

sumampalataya at gumawa ng mga maayos bilang 

magkapantay ang pagkabuhay nila at ang pagkamatay nila? 

Kay sagwa ang inihahatol nila! 

جَۡعلَُهمۡ  ن نه
َ
ي ِـ َاِت أ هِذيَن ٱۡجتَرَُحواْ ٱلسه ۡم َحِسَب ٱل

َ
  أ

حَۡياُهۡم   َٰلَِحَِٰت َسَواٗٓء مه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َكٱل
 ٢١ َوَمَماُتُهۡمْۚ َسآَء َما َيحُۡكُمونَ 

22. Lumikha si Allāh ng mga langit at lupa sa katotohanan at 

upang gantihan ang bawat kaluluwa ayon sa nakamit nito 

habang sila ay hindi nilalabag sa katarungan. 

ِ َولُِتۡجَزىَٰ ُكلُّ   ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ُ ٱلسه وََخلََق ٱَّلله

 ٢٢ َنۡفِۭس بَِما َكَسَبۡت وَُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ 

23. Kaya nakakita ka ba sa sinumang gumawa bilang diyos 

niya sa pithaya niya? Nagligaw rito si Allāh ayon sa 

kaalaman, nagpinid Siya sa pandinig nito at puso nito, at 

naglagay Siya sa paningin nito ng isang takip. Kaya sino pa 

ang papatnubay rito matapos pa ni Allāh? Kaya hindi ba kayo 

magsasaalaala? 

  ُ َضلهُه ٱَّلله
َ
َُٰه َوأ ََٰهُهۥ َهَوى خََذ إَِل فََرَءيَۡت َمِن ٱته

َ
عَلَىَٰ ِعلٖۡم  أ

وََخَتَم عَلَىَٰ َسۡمعِهِۦ َوقَلۡبِهِۦ وََجَعَل عَلَىَٰ بََصرِهِۦ ِغَشََٰوٗة  
ُرونَ  فَلَا تََذكه

َ
ِْۚ أ  ٢٣ َفَمن َيۡهِديهِ ِمنُۢ َبۡعِد ٱَّلله

24. Nagsabi sila: "Walang iba ito kundi ang buhay namin sa 

Mundo; namamatay kami at nabubuhay kami, at walang 

nagpahamak sa amin kundi ang panahon." Walang ukol sa 

kanila hinggil doon na anumang kaalaman. Walang iba sila 

kundi nagpapalagay. 

ۡنَيا َنُموُت َوَنحَۡيا َوَما   ها َحَياُتَنا ٱلدُّ َوَقالُواْ َما ِهَى إِل
 ِ ْۚ َوَما لَُهم ب ۡهُر ها ٱلده َذَٰلَِك ِمۡن ِعلٍۡمِۖ إِۡن ُهۡم  ُيۡهلُِكَنآ إِل

ها َيُظنُّونَ   ٢٤ إِل

25. Kapag binibigkas sa kanila ang mga tanda Namin bilang 

mga malinaw na patunay, walang naging iba ang katwiran 

nila kundi na nagsabi sila: "Maglahad kayo ng mga ninuno 

natin kung kayo ay naging mga tapat." 

هٓا   َتُهۡم إِل ا َكاَن ُحجه َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت مه
ن قَالُواْ ٱۡئُتواْ أَـِببَآئَِنآ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

َ
 ٢٥ أ

26. Sabihin mo: "Si Allāh ay nagbibigay-buhay sa inyo, 

pagkatapos magbibigay-kamatayan sa inyo, pagkatapos 

magtitipon sa inyo tungo sa Araw ng Pagbangon na walang 

pagdududa hinggil doon, subalit ang higit na marami sa mga 

tao ay hindi nakaaalam." 

ُ ُيحۡيِيُكۡم ُثمه يُِميُتُكۡم ُثمه َيجَۡمُعُكۡم إِلَيَٰ يَۡومِ    قُِل ٱَّلله
اِس لَا   ۡكثََر ٱلنه

َ
ٱلۡقَِيََٰمةِ لَا َرۡيَب فِيهِ َوَلَِٰكنه أ

 ٢٦ َيۡعلَُمونَ 

27. Sa kay Allāh ang paghahari sa mga langit at lupa. Sa 

Araw na sasapit ang Huling Sandali, sa Araw na iyon ay 

malulugi ang mga nagpapabula. 

َِٰت َوٱ  َمََٰو ِ ُملُۡك ٱلسه اَعُة  َوَّلِله ۡرِضِۚ َويَۡوَم َتُقوُم ٱلسه
َ
لۡأ

 ٢٧ يَۡوَمئِٖذ َيخَۡسُر ٱلُۡمۡبِطلُونَ 

28. Makakikita ka ng bawat kalipunan na nakaluhod. Bawat 

kalipunan ay tatawagin sa talaan nito: "Ngayong Araw ay 

gagantihan kayo sa dati ninyong ginagawa. 

ةٖ جَ  مه
ُ
ةٖ تُۡدَعىَٰٓ إِلَيَٰ كَِتَٰبَِها ٱلَۡيۡوَم  َوتََرىَٰ ُكله أ مه

ُ
ْۚ ُكلُّ أ اثَِيٗة

 ٢٨ ُتجَۡزۡوَن َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

29. Ito, ang talaan Namin, ay bibigkasin sa inyo ayon sa 

katotohanan. Tunay na Kami noon ay nagtatala ng dati 

ninyong ginagawa." 

ِۚ إِنها ُكنها نَۡسَتنِسُخ  َهََٰذا كَِتَُٰبَنا يَنِطُق  ِ َعلَۡيُكم بِٱلۡحَق 
 ٢٩ َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 
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30. Kaya tungkol sa mga sumampalataya at gumawa ng mga 

maayos, magpapapasok sa kanila ang Panginoon nila sa 

awa Niya. Iyon ay ang pagkatamong malinaw. 

 ْ هِذيَن َءاَمُنوا ا ٱل مه
َ
َٰلَِحَِٰت َفُيۡدِخلُُهۡم   فَأ وََعِملُواْ ٱلصه

َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلُۡمبِينُ   ٣٠ َربُُّهۡم فِي َرۡحمَتِهۚۦِْ َذ

31. Tungkol naman sa mga tumangging sumampalataya, 

[sasabihin]: "Hindi ba ang mga tanda Ko ay binibigkas sa 

inyo ngunit nagmalaki kayo at kayo noon ay mga taong 

salarin? 

فَلَۡم تَُكۡن َءاَيَٰتِي ُتۡتلَىَٰ 
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ ا ٱل مه

َ
َوأ

جۡرِِمينَ   ٣١ َعلَۡيُكۡم فَٱۡسَتۡكبَۡرُتۡم َوُكنُتۡم قَۡوٗما مُّ

32. Kapag sinabi: "Tunay na ang pangako ni Allāh ay 

katotohanan at ang Huling Sandali ay walang duda hinggil 

dito,' ay nagsasabi kayo: "Hindi kami nakababatid kung ano 

ang Huling Sandali. Hindi kami nagpapalagay kundi ng isang 

pagpapalagay at kami ay hindi mga nakatitiyak.'" 

اَعُة لَا َرۡيَب فِيَها  ِ َحق   َوٱلسه َوِإَذا قِيَل إِنه وَۡعَد ٱَّلله
ا َوَما َنحُۡن  قُلُۡتم  ها َظن ٗ اَعُة إِن نهُظنُّ إِل ا نَۡدرِي َما ٱلسه مه

 ٣٢ بُِمۡستَۡيقِنِينَ 

33. Matatambad sa kanila ang mga masagwa sa ginawa nila 

at papaligid sa kanila ang dati nilang kinukutya. 
ا  َكانُواْ بِهِۦ  َوبََدا لَُهۡم َسي ِـ َاُت َما َعِملُواْ وََحاَق بِِهم مه

 ٣٣ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

34. Sasabihin: "Ngayong Araw, lilimot Kami sa inyo gaya ng 

paglimot ninyo sa pagkikita sa Araw ninyong ito. Ang 

kanlungan ninyo ay ang Apoy. Walang ukol sa inyo na 

anumang mga tagapag-adya. 

َُٰكۡم كَ  َما نَِسيُتۡم لَِقآَء يَۡوِمُكۡم  َوقِيَل ٱلَۡيۡوَم نَنَسى
َِٰصِرينَ  ِن نه اُر َوَما لَُكم م  َُٰكُم ٱلنه َوى

ۡ
 ٣٤ َهََٰذا َوَمأ

35. Iyon ay dahil kayo ay gumawa sa mga tanda ni Allāh ng 

isang pangungutya at luminlang sa inyo ang buhay na 

pangmundo." Kaya sa Araw na iyon, hindi sila ilalabas mula 

roon at sila ay hindi hihilinging magpasiya [kay Allāh]. 

تُۡكُم   ِ ُهُزٗوا وََغره خَۡذُتۡم َءاَيَِٰت ٱَّلله نهُكُم ٱته
َ
َٰلُِكم بِأ َذ

ۡنَياْۚ فَٱلَۡيۡوَم لَا ُيخۡرَُجوَن ِمۡنَها َولَا ُهۡم   ُة ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ
 ٣٥ يُۡسَتۡعَتُبونَ 

36. Kaya ukol kay Allāh ang papuri, ang Panginoon ng mga 

langit, ang Panginoon ng lupa, at ang Panginoon ng mga 

nilalang. 

  ِ ۡرِض َرب 
َ
ِ ٱلۡأ َِٰت َوَرب  َمََٰو ِ ٱلسه ِهَّلِلَف ٱلۡحَۡمُد َرب 

 ٣٦ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

37. Sa Kanya ang kadakilaan sa mga langit at lupa. Siya ay 

ang Makapangyarihan, ang Marunong. 
ۡرِضِۖ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز  

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َولَُه ٱلِۡكبِۡريَآُء فِي ٱلسه

 ٣٧ ٱلۡحَِكيمُ 
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Al-Ahqaf  الأحقاف 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ḥā. Mīm.  ٓ١ حم 

2. Ang pagbababa ng Aklat ay mula kay Allāh, ang 

Makapangyarihan, ang Marunong. 
ِ ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِكيمِ   ٢ تَنِزيُل ٱلِۡكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله

3. Hindi Kami lumikha ng mga langit at lupa at anumang nasa 

pagitan ng mga ito malibang ayon sa katotohanan at sa isang 

taning na tinukoy. Ang mga tumangging sumampalataya, 

hinggil sa ibinabala sa kanila ay mga umaayaw. 

  ِ ها بِٱلۡحَق  ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَمآ إِل
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َما َخلَۡقَنا ٱلسه

جَ 
َ
نِذُرواْ  َوأ

ُ
آ أ هِذيَن َكَفُرواْ َعمه يِۚ َوٱل َسم ٗ ٖل مُّ

 ٣ ُمۡعرُِضونَ 

4. Sabihin mo: "Nagsaalang-alang ba kayo sa 

dinadalanginan ninyo bukod pa kay Allāh? Magpakita kayo 

sa akin kung ano ang nilikha nila mula sa lupa, o kung 

mayroon silang pakikitambal sa mga langit. Maghatid kayo sa 

akin ng isang aklat bago pa nito o ng isang bakas mula sa 

kaalaman, kung kayo ay mga tapat." 

ُرونِي َماَذا  
َ
ِ أ ا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله َرَءۡيُتم مه

َ
قُۡل أ

َِٰتِۖ ٱۡئتُ  َمََٰو ۡم لَُهۡم ِشۡرك  فِي ٱلسه
َ
ۡرِض أ

َ
ونِي  َخلَُقواْ ِمَن ٱلۡأ

ِۡن ِعلٍۡم إِن ُكنُتۡم   َثََٰرةٖ م 
َ
ۡو أ

َ
ِن َقۡبِل َهََٰذآ أ بِِكَتَٰٖب م 

 ٤ َصَِٰدقِينَ 

5. Sino ang higit na ligaw kaysa sa sinumang dumadalangin 

sa bukod pa kay Allāh, na hindi tumutugon sa kanya 

hanggang sa Araw ng Pagbangon samantalang ang mga ito, 

sa panalangin sa mga ito, ay mga nalilingat? 

ها   ِ َمن ل ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله َضلُّ ِممه
َ
َوَمۡن أ

ۥٓ إِلَيَٰ يَوِۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ وَُهۡم َعن ُدعَآئِِهۡم   يَۡسَتِجيُب لَُه
 ٥ َغَٰفِلُونَ 

6. Kapag kinalap ang mga tao, ang mga [dinalanginang] ito 

para sa kanila ay magiging mga kaaway at ang mga ito sa 

pagsamba sa mga ito ay magiging mga tagatanggi [sa 

pagkilala]. 

ۡعَداٗٓء وََكانُواْ بِعَِباَدتِِهۡم  
َ
اُس َكانُواْ لَُهۡم أ َوِإَذا ُحِشَر ٱلنه

 ٦ َكَٰفِرِينَ 

7. Kapag binibigkas sa kanila ang mga tanda Namin bilang 

mga malinaw na patunay ay nagsasabi ang mga tumangging 

sumampalataya hinggil sa katotohanan noong dumating ito 

sa kanila: "Ito ay isang panggagaway na malinaw." 

هِذيَن َكَفُرواْ   َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت قَاَل ٱل
ِ لَمه  بِينٌ لِلَۡحق   ٧ ا َجآَءُهۡم َهََٰذا ِسۡحر  مُّ

8. O nagsasabi sila: "Ginawa-gawa niya ito." Sabihin mo: 

"Kung gumawa-gawa ako nito ay hindi kayo makapagdudulot 

para sa akin laban kay Allāh ng anuman. Siya ay higit na 

maalam sa anumang sinusuong. Nakasapat Siya bilang saksi 

sa pagitan ko at sa pagitan ninyo. Siya ay ang 

Mapagpatawad, ang Maawain." 

َُٰهۖۡ قُۡل إِِن ٱۡفتََريُۡتُهۥ فَلَا َتۡملُِكوَن لِي   ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى
َ
أ

ۡعلَُم بَِما تُفِيُضوَن فِيهِِۚ َكَفىَٰ بِهِۦ  
َ
ِ َشۡيـ ًاۖۡ ُهَو أ ِمَن ٱَّلله

 ٨ بَيۡنِي َوبَۡيَنُكۡمۖۡ وَُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ َشِهيَدُۢا 
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9. Sabihin mo: "Hindi ako naging isang nauna mula sa mga 

sugo at hindi ako nakababatid sa gagawin sa akin ni sa inyo. 

Hindi ako sumusunod maliban sa ikinakasi sa akin at walang 

iba ako kundi isang mapagbabalang malinaw." 

ۡدرِي َما ُيۡفَعُل بِي  
َ
َِن ٱلرُُّسِل َوَمآ أ قُۡل َما ُكنُت بِۡدٗعا م 

ها نَِذير    نَا۠ إِل
َ
ها َما يُوَحىَٰٓ إِلَيه َوَمآ أ تهبُِع إِل

َ
َولَا بُِكۡمۖۡ إِۡن أ

بِين    ٩ مُّ

10. Sabihin mo: "Nagsaalang-alang ba kayo kung ito ay mula 

sa ganang kay Allāh at tumanggi kayong sumampalataya rito 

at may sumaksi na isang tagasaksi mula sa mga anak ni 

Israel sa tulad nito kaya sumampalataya siya samantalang 

nagmalaki kayo?" Tunay na si Allāh ay hindi pumapatnubay 

sa mga taong tagalabag sa katarungan. 

ِ َوَكَفۡرتُم بِهِۦ وََشِهَد  قُ  َرَءۡيُتۡم إِن َكاَن ِمۡن ِعنِد ٱَّلله
َ
ۡل أ

َِٰٓءيَل عَلَىَٰ ِمۡثلِهِۦ فَـ َاَمَن   ِنُۢ بَنِٓي إِۡسَر َشاهِد  م 
َٰلِِمينَ  َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم ٱلظه  ١٠ َوٱۡسَتۡكبَۡرُتۡمْۚ إِنه ٱَّلله

11. Nagsabi ang mga tumangging sumampalataya sa mga 

sumampalataya: "Kung sakaling [ang Qur’ān na] ito ay 

kabutihan, hindi sana sila nakauna sa amin dito." Yayamang 

hindi sila napatnubayan sa pamamagitan nito ay magsasabi 

sila: "Ito ay isang panlilinlang na luma." 

هِذيَن   هِذيَن َكَفُرواْ لِل ا  َوَقاَل ٱل َءاَمُنواْ لَۡو َكاَن َخيٗۡرا مه
َسَبُقونَآ إِلَۡيهِِۚ َوِإۡذ لَۡم َيۡهَتُدواْ بِهِۦ فََسَيُقولُوَن َهََٰذآ إِفۡك   

 ١١ قَِديم  

12. Bago pa nito, ang Kasulatan ni Moises ay bilang gabay at 

bilang awa. Ito ay Aklat na tagapagpatotoo, sa wikang Arabe, 

upang magbabala ito sa mga lumabag sa katarungan at 

bilang balitang nakagagalak na balita para sa mga tagagawa 

ng maganda. 

ْۚ َوَهََٰذا كَِتَٰب    َوِمن َقۡبلِهِۦ كَِتَُٰب ُموَسيَٰٓ إَِماٗما َوَرۡحمَٗة
هِذيَن َظلَُمواْ َوبُ  ا ل ُِينِذَر ٱل ق  ل َِسانًا َعَربِي ٗ ِ َصد  ۡشَرىَٰ  مُّ

 ١٢ لِلُۡمۡحِسنِينَ 

13. Tunay na ang mga nagsabi: "Ang Panginoon namin ay si 

Allāh," pagkatapos nagpakatatag sila, ay walang pangamba 

sa kanila at sila ay hindi malulungkot." 

ُ ُثمه ٱۡسَتَقَُٰمواْ فَلَا َخۡوٌف  هِذيَن قَالُواْ َربَُّنا ٱَّلله   إِنه ٱل
 ١٣ َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

14. Ang mga iyon ay ang mga maninirahan sa Paraiso bilang 

mga mananatili roon bilang ganti sa dati nilang ginagawa. 
ُۢ بَِما َكانُواْ   ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِ َخَٰلِِديَن فِيَها َجَزآَء

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أ

 ١٤ َيۡعَملُونَ 

15. Nagtagubilin Kami sa tao hinggil sa mga magulang niya 

ng paggawa ng maganda. Nagdalang-tao sa kanya ang ina 

niya sa hirap at nagsilang ito sa kanya sa hirap. Ang 

pagdadalang-tao sa kanya at ang pag-awat sa kanya ay 

tatlumpong buwan. Hanggang sa nang umabot siya sa 

kalakasan niya at umabot siya sa apatnapung taong gulang 

ay nagsabi siya: "Panginoon ko, udyukan Mo ako na 

magpasalamat ako sa biyaya Mo na ibiniyaya Mo sa akin at 

sa mga magulang ko, na gumawa ako ng maayos na 

kalulugdan Mo, at magsaayos Ka para sa akin sa mga 

supling ko; tunay na ako ay nagbabalik-loob sa Iyo at tunay 

na ako ay kabilang sa mga Muslim." 

ُهۥ ُكۡرٗها   مُّ
ُ
َٰلَِديۡهِ إِۡحَسًَٰناۖۡ َحمَلَۡتُه أ ۡيَنا ٱلۡإِنَسََٰن بَِو َووَصه

َُٰثوَن َشۡهًراْۚ َحتهيَٰٓ  َووََضَعۡتُه ُكۡرٗهاۖۡ َوَحمۡلُُهۥ َوفَِصَٰلُُهۥ  ثََل
ۡوزِۡعنِٓي  

َ
ِ أ ۡربَعِيَن َسَنٗة قَاَل َرب 

َ
هُۥ َوبَلََغ أ ُشده

َ
إَِذا بَلََغ أ

ۡن  
َ
ۡنَعۡمَت عَلَىه وَعَلَىَٰ َوَٰلَِديه َوأ

َ
ۡشُكَر نِۡعَمَتَك ٱلهتِٓي أ

َ
ۡن أ

َ
أ

ِيهتِٓيِۖ إِن ِي تُ  ۡصلِۡح لِي فِي ُذر 
َ
َُٰه َوأ ۡعَمَل َصَٰلِٗحا تَۡرَضى

َ
ۡبُت  أ

 ١٥ إِلَۡيَك َوِإن ِي ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمينَ 
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16. Ang mga iyon ay tatanggap Kami buhat sa kanila ng 

pinakamaganda sa ginawa nila at magpapalampas Kami sa 

mga masagwang gawa nila [upang mapabilang] sa mga 

maninirahan sa Paraiso bilang pangako ng katapatan na sa 

kanila noon ay ipinangangako. 

ۡحَسَن َما َعِملُواْ  
َ
هِذيَن َنَتَقبهُل َعۡنُهۡم أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

ۡصَحَِٰب ٱلۡجَنهةِِۖ وَۡعَد  
َ
َوَنَتَجاَوُز َعن َسي ِـ َاتِِهۡم فِٓي أ

هِذي َكانُواْ يُوَعُدونَ  ۡدِق ٱل ِ  ١٦ ٱلص 

17. Ang nagsabi sa mga magulang niya: "Pagkasuya sa 

inyong dalawa! Nangangako ba kayong dalawa sa akin na 

palabasin ako [sa libingan] samantalang lumipas na ang mga 

[ibang] salinlahi bago ko pa?" samantalang silang dalawa ay 

nagpapasaklolo kay Allāh, [na nagsasabi]: "Kapighatian sa 

iyo! Sumampalataya ka! Tunay na ang pangako ni Allāh ay 

totoo," ngunit nagsasabi naman siya: "Walang iba ito kundi 

mga alamat ng mga sinauna." 

ۡخَرَج  
ُ
ۡن أ

َ
تَعَِدانِنِٓي أ

َ
ٖ لهُكَمآ أ ف 

ُ
َٰلَِديۡهِ أ هِذي قَاَل لَِو َوٱل

َ  َوَقۡد َخلَِت ٱلُۡقُروُن ِمن َقۡبلِى وَُهَما يَۡسَتغِ  يَثاِن ٱَّلله
هٓا   ِ َحق   َفَيُقوُل َما َهََٰذآ إِل َوۡيلََك َءاِمۡن إِنه وَۡعَد ٱَّلله

لِينَ  وه
َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
 ١٧ أ

18. Ang mga iyon ay ang mga nagindapat sa kanila ang hatol 

sa mga kalipunang lumipas bago pa nila, kabilang sa jinn at 

tao. Tunay na sila ay naging mga lugi. 

َمٖم قَۡد َخلَۡت  
ُ
هِذيَن َحقه َعلَۡيِهُم ٱلَۡقۡوُل فِٓي أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

ِ َوٱلۡإِنِسِۖ إِنهُهۡم َكانُواْ َخَِٰسِرينَ  َِن ٱلِۡجن   ١٨ ِمن َقۡبلِِهم م 

19. Para sa lahat ay mga antas dahil sa anumang ginawa 

nila, at upang tumumbas Siya sa kanila sa mga gawa nila 

habang hindi sila nilalabag sa katarungan. 

ۡعَمَٰلَُهۡم وَُهۡم لَا  
َ
َِيُهۡم أ ْۖۡ َولُِيَوف  ا َعِملُوا ِمه ٖ َدَرَجَٰت  م 

َولِكُل 
 ١٩ ُيۡظلَُمونَ 

20. Sa araw na isasalang ang mga tumangging 

sumampalataya sa Apoy [ay sasabihin]: "Nag-alis kayo ng 

mga kaaya-aya ninyo sa buhay ninyo sa Mundo at 

nagtamasa kayo roon. Kaya ngayong araw ay gagantihan 

kayo ng pagdurusa ng pagkahamak dahil kayo dati ay 

nagmamalaki sa lupa nang walang karapatan at dahil kayo 

dati ay nagpapakasuwail." 

ۡذَهۡبُتۡم  
َ
ارِ أ هِذيَن َكَفُرواْ عَلَى ٱلنه َويَۡوَم ُيۡعرَُض ٱل

ۡنَيا َوٱۡسَتۡمَتۡعُتم بَِها  َطي َِبَٰتُِكۡم فِي َحَياتُِكُم ٱلدُّ
فَٱلَۡيۡوَم ُتجَۡزۡوَن َعَذاَب ٱلُۡهوِن بَِما ُكنُتۡم تَۡسَتۡكبُِروَن  

ِ َوبَِما ُكنُتۡم  ۡرِض بَِغيِۡر ٱلۡحَق 
َ
 ٢٠ َتۡفُسُقونَ فِي ٱلۡأ

21. Banggitin mo ang kapatid ng `Ād noong nagbabala siya 

sa mga kalipi niya sa Al-Aḥqāf. Lumipas na ang mga 

mapagbabala noong bago pa niya at noong matapos na niya, 

[na nagsasabi]: "Huwag kayong sumamba maliban kay Allāh; 

tunay na ako ay nangangamba para sa inyo sa pagdurusa sa 

isang araw na sukdulan." 

ۡحَقاِف َوَقۡد  
َ
نَذَر قَۡوَمُهۥ بِٱلۡأ

َ
َخا عَاٍد إِۡذ أ

َ
۞َوٱۡذُكۡر أ

ها َتۡعُبُدٓواْ   ل
َ
ۦٓ أ ُذُر ِمنُۢ َبيِۡن يََديۡهِ َوِمۡن َخلۡفِهِ َخلَِت ٱلنُّ

َخاُف 
َ
َ إِن ِٓي أ ها ٱَّلله  ٢١ َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيمٖ إِل

22. Nagsabi sila: "Dumating ka ba sa amin upang magpalihis 

ka sa amin palayo sa mga diyos namin? Kaya maglahad ka 

sa amin ng ipinangangako mo sa amin, kung ikaw ay naging 

sa mga tapat." 

فِكَ 
ۡ
ِجۡئتََنا لَِتأ

َ
تَِنا بَِما تَعُِدنَآ إِن  قَالُٓواْ أ

ۡ
َنا َعۡن َءالَِهتَِنا فَأ

َِٰدقِينَ   ٢٢ ُكنَت ِمَن ٱلصه

23. Nagsabi siya: "Tanging ang kaalaman ay nasa ganang 

kay Allāh. Nagpapaabot ako sa inyo ng ipinasugo sa akin, 

subalit ako ay nakakikita sa inyo bilang mga taong 

nagpapakamangmang." 

ۡرِسلُۡت بِهِۦ  
ُ
آ أ بَل ُِغُكم مه

ُ
ِ َوأ قَاَل إِنهَما ٱلۡعِلُۡم ِعنَد ٱَّلله

َُٰكۡم قَۡوٗما َتجَۡهلُونَ  َرى
َ
 ٢٣ َوَلَِٰكن ِٓي أ
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24. Kaya noong nakakita sila niyon na isang ulap na 

[nakaharang na] nakaharap sa mga lambak nila ay nagsabi 

sila: "Ito ay isang ulap na magpapaulan sa atin." Bagkus iyon 

ay ang minadali ninyo na isang hanging sa loob nito ay isang 

pagdurusang masakit. 

ۡوِديَتِِهۡم قَالُواْ َهََٰذا عَارِض   
َ
ۡسَتۡقبَِل أ ۡوُه عَارِٗضا مُّ

َ
ا َرأ فَلَمه

ْۚ بَۡل ُهَو َما ٱۡسَتۡعَجلُۡتم بِهِ  ۡمِطُرنَا ۖۦۡ رِيح  فِيَها َعَذاٌب  مُّ
لِيم  

َ
 ٢٤ أ

25. Wawasak ito sa bawat bagay ayon sa utos ng Panginoon 

nito kaya sila ay magiging walang nakikita kundi ang mga 

tirahan nila. Gayon Kami gumaganti sa mga taong salarin. 

ۡمرِ 
َ
ُِر ُكله َشۡيءِۭ بِأ ها  تَُدم  ۡصَبُحواْ لَا يَُرىَٰٓ إِل

َ
َرب َِها فَأ

 ٢٥ َمَسَِٰكُنُهۡمْۚ َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلَۡقوَۡم ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

26. Talaga ngang nagbigay-kapangyarihan Kami sa kanila sa 

[paraang] hindi Kami nagbigay-kapangyarihan sa inyo. 

Gumawa Kami para sa kanila ng pandinig, mga paningin, at 

mga puso ngunit hindi nakapagdulot sa kanila ang pandinig 

nila ni ang mga paningin nila ni ang mga puso nila ng 

anuman yayamang sila dati ay nagkakaila sa mga tanda ni 

Allāh. Papaligid sa kanila ang dati nilang kinukutya. 

 َٰ نه َُٰكۡم فِيهِ وََجَعلَۡنا لَُهۡم َولََقۡد َمكه نه كه ُهۡم فِيَمآ إِن مه
ۡغَنيَٰ َعۡنُهۡم َسۡمُعُهۡم َولَٓا  

َ
فۡـ َِدٗة َفَمآ أ

َ
بَۡصَٰٗرا َوأ

َ
َسۡمٗعا َوأ

ِن َشۡيٍء إِۡذ َكانُواْ َيجَۡحُدوَن   فۡـ َِدُتُهم م 
َ
بَۡصَٰرُُهۡم َولَٓا أ

َ
أ

 ْ ا َكانُوا ِ وََحاَق بِِهم مه  ٢٦ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ  أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

27. Talaga ngang nagpahamak Kami sa nasa paligid ninyo 

na mga pamayanan at nagsarisari Kami ng mga tanda nang 

sa gayon sila ay babalik. 

ۡفَنا   َِن ٱلُۡقَرىَٰ َوَصره ۡهلَۡكَنا َما َحۡولَُكم م 
َ
َولََقۡد أ

 ٢٧ ُعونَ ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُهۡم يَرۡجِ 

28. Kaya bakit hindi nag-adya sa kanila ang mga ginawa nila 

bukod pa kay Allāh bilang ipinanlalapit na mga diyos? 

Bagkus naligaw ang mga ito palayo sa kanila. Iyon ay ang 

panlilinlang nila at ang dati nilang ginagawa-gawa. 

ه  ِ قُۡربَانًا فَلَۡولَا نََصَرُهُم ٱل خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله ِذيَن ٱته
َٰلَِك إِفُۡكُهۡم َوَما َكانُواْ   ۖۡ بَۡل َضلُّواْ َعۡنُهۡمْۚ َوَذ َءالَِهَۢة

 ٢٨ َيۡفتَُرونَ 

29. [Banggitin] noong naglihis Kami tungo sa iyo ng isang 

pangkat ng mga jinn na nakikinig sa Qur’ān, saka noong 

dumalo sila roon ay nagsabi sila: "Tumahimik kayo [upang 

makinig]." Kaya noong nagwakas ito ay umuwi sila sa mga 

kalahi nila bilang mga tagapagbabala. 

ِ يَۡسَتِمُعوَن ٱلُۡقۡرَءاَن   َِن ٱلِۡجن  َوِإۡذ َصَرۡفَنآ إِلَۡيَك َنَفٗرا م 
نصِ 

َ
ا َحَضُروُه قَالُٓواْ أ هۡواْ إِلَيَٰ قَۡوِمِهم  فَلَمه ا قُِضَي َول ْۖۡ فَلَمه ُتوا

نِذرِينَ   ٢٩ مُّ

30. Nagsabi sila: "O mga kalahi namin, tunay na kami ay 

nakapakinig sa isang Aklat na pinababa nang matapos ni 

Moises, bilang tagapagpatotoo para sa nauna rito, na 

nagpapatnubay tungo sa katotohanan at tungo sa isang 

daang tuwid. 

نزَِل ِمنُۢ َبۡعِد ُموَسيَٰ  
ُ
قَالُواْ َيََٰقۡوَمَنآ إِنها َسِمۡعَنا كَِتًَٰبا أ

ِ َوِإلَيَٰ َطرِيٖق   ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ َيۡهِدٓي إِلَي ٱلۡحَق  ِ ُمَصد 
ۡسَتقِيمٖ   ٣٠ مُّ

31. O mga kalahi namin, sumagot kayo sa tagapag-anyaya ni 

Allāh at sumampalataya kayo rito, magpapatawad Siya sa 

inyo sa mga pagkakasala ninyo at kakalinga Siya sa inyo 

laban sa isang pagdurusang masakit. 

ِ َوَءامُِنواْ بِهِۦ َيۡغفِۡر لَُكم   ِجيُبواْ َداِعَى ٱَّلله
َ
َيََٰقۡوَمَنآ أ

ِن ُذنُوبُِكمۡ  لِيمٖ  م 
َ
ِۡن َعَذاٍب أ  ٣١ َويُِجۡرُكم م 
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32. Ang sinumang hindi sumagot sa tagapag-anyaya ni Allāh 

ay hindi makapagpapawalang-kakayahan [sa Kanya] sa lupa 

at hindi ito magkakaroon bukod pa sa Kanya ng mga 

katangkilik. Ang mga iyon ay nasa isang pagkaligaw na 

malinaw. 

ۡرِض  
َ
ِ فَلَيَۡس بُِمۡعِجزٖ فِي ٱلۡأ ها ُيِجۡب َداِعَى ٱَّلله َوَمن ل

ْوَلَٰٓئَِك فِي َضَلَٰٖل  
ُ
ْۚ أ ۡولَِيآُء

َ
ۦٓ أ َولَيَۡس لَُهۥ ِمن ُدونِهِ

بِينٍ   ٣٢ مُّ

33. Hindi ba nila napag-alaman na si Allāh na lumikha ng 

mga langit at lupa at hindi napata sa paglikha ng mga ito ay 

nakakakaya na magbigay-buhay sa mga patay? Oo; tunay na 

Siya sa bawat bagay ay May-kakayahan. 

ۡرَض َولَۡم  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه َ ٱل نه ٱَّلله

َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

 َ ن ُيحۡـَِۧي ٱلَۡمۡوت
َ
ْۚ إِنهُهۥ عَلَىَٰ  َيۡعَى ِبخَلۡقِِهنه بَِقَِٰدٍر عَلَىَٰٓ أ ِۚ بَلَىَٰٓ يَٰ

ِ َشۡيٖء قَِدير  
 ٣٣ ُكل 

34. Sa araw na isasalang sa Apoy ang mga tumangging 

sumampalataya [ay sasabihin]: "Hindi ba ito ang 

katotohanan?" Magsasabi sila: "Opo; sumpa man sa 

Panginoon namin." Magsasabi Siya: "Kaya lasapin ninyo ang 

pagdurusa dahil kayo dati ay tumatangging sumampalataya." 

لَيَۡس َهََٰذا  
َ
ارِ أ هِذيَن َكَفُرواْ عَلَى ٱلنه َويَۡوَم ُيۡعرَُض ٱل

ِۖ قَالُواْ بَلَىَٰ َوَرب َِناْۚ قَاَل فَُذوقُواْ ٱلَۡعَذاَب بَِما ُكنُتۡم   ِ بِٱلۡحَق 
 ٣٤ تَۡكُفُرونَ 

35. Kaya magtiis ka kung paanong nagtiis ang mga may 

pagtitika kabilang sa mga sugo at huwag kang magmadali 

para sa kanila. Para bang sila, sa araw na makikita nila ang 

ipinangangako sa kanila, ay hindi namalagi kundi isang oras 

mula sa maghapon. Isang pagpapaabot [ito] kaya walang 

ipahahamak kundi ang mga taong suwail. 

ْولُواْ ٱلَۡعۡزِم ِمَن ٱلرُُّسِل َولَا  
ُ
فَٱۡصبِۡر َكَما َصبََر أ

نهُهۡم يَوَۡم يََرۡوَن َما يُوَعُدوَن لَۡم يَلَۡبُثٓواْ  
َ
هُهۡمْۚ َكأ تَۡسَتۡعِجل ل

ها ٱلَۡقوۡ  ْۚ َفَهۡل ُيۡهلَُك إِل َٰغ  ِن نهَهارْۚ بََل ها َساَعٗة م  ُم  إِل
 ٣٥ ٱلَۡفَِٰسُقونَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ang mga tumangging sumampalataya at sumagabal sa 

landas ni Allāh ay magpapawalang-kabuluhan Siya sa mga 

gawa nila. 

َضله  
َ
ِ أ واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن َكَفُرواْ وََصدُّ ٱل

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
 ١ أ

2. Ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos at 

sumampalataya sa ibinaba kay Muḥammad – at ito ay ang 

katotohanan mula sa Panginoon nila – ay magtatakip-sala 

Siya sa kanila sa mga masagwang gawa nila at 

magsasaayos Siya sa lagay nila. 

َِل   َٰلَِحَِٰت َوَءاَمُنواْ بَِما نُز  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
َر َعۡنُهۡم   ب ِِهۡم َكفه ٖد وَُهَو ٱلۡحَقُّ ِمن ره عَلَىَٰ ُمحَمه

ۡصلََح بَالَُهمۡ 
َ
 ٢ َسي ِـ َاتِِهۡم َوأ

3. Iyon ay dahil ang mga tumangging sumampalataya ay 

sumunod sa kabulaanan at ang mga sumampalataya naman 

ay sumunod sa katotohanan mula sa Panginoon nila. Gayon 

naglalahad si Allāh para sa mga tao ng mga paghahalintulad 

nila. 

 ْ هِذيَن َكَفُروا نه ٱل
َ
َٰلَِك بِأ هِذيَن   َذ نه ٱل

َ
ٱتهَبُعواْ ٱلَۡبَِٰطَل َوأ

  ُ ب ِِهۡمْۚ َكَذَٰلَِك يَۡضرُِب ٱَّلله َءاَمُنواْ ٱتهَبُعواْ ٱلۡحَقه ِمن ره
ۡمَثَٰلَُهمۡ 

َ
 ٣ لِلنهاِس أ

4. Kaya kapag nakipagkita kayo [sa labanan] sa mga 

tumangging sumampalataya ay tumaga sa mga leeg nila, 

hanggang sa, kapag nakalipol kayo sa kanila ay higpitan 

ninyo ang mga paggapos [sa mga bihag], saka maaaring 

may pagmamagandang-loob o maaaring may pagpapatubos 

[sa mga bihag] hanggang sa magbaba ang digmaan ng mga 

pasanin nito. Iyon nga; at kung sakaling loloobin ni Allāh ay 

talaga sanang naghiganti Siya laban sa kanila subalit 

[ipinag-utos ang pakikibaka] upang sumubok Siya sa iba sa 

inyo sa pamamagitan ng iba pa. Ang mga pinatay sa landas 

ni Allāh ay hindi Siya magwawala sa mga gawa nila. 

هذِ  َِقاِب َحتهيَٰٓ إَِذآ  فَإَِذا لَقِيُتُم ٱل يَن َكَفُرواْ فََضۡرَب ٱلر 
ا فَِدآًء   ُۢا َبۡعُد َوِإمه ا َمنه واْ ٱلَۡوثَاَق فَإِمه ۡثخَنُتُموُهۡم فَُشدُّ

َ
أ

  ُ َٰلَِكۖۡ َولَۡو يََشآُء ٱَّلله ۡوَزارََهاْۚ َذ
َ
َحتهيَٰ تََضَع ٱلۡحَۡرُب أ

بَِبۡعٖضِۗ   لَٱنَتَصَر ِمۡنُهۡم َوَلَِٰكن ل َِيۡبلَُواْ َبۡعَضُكم
ۡعَمَٰلَُهمۡ 

َ
ِ فَلَن يُِضله أ هِذيَن قُتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله  ٤ َوٱل

5. Magpapatnubay Siya sa kanila at magsasaayos Siya sa 

lagay nila. 
 ٥ َسَيۡهِديِهۡم َويُۡصلُِح بَالَُهمۡ 

6. Magpapapasok Siya sa kanila sa Paraiso, na ipinakilala 

Niya sa kanila. 
َفَها لَُهمۡ   ٦ َويُۡدِخلُُهُم ٱلۡجَنهَة َعره

7. O mga sumampalataya, kung mag-aadya kayo kay Allāh, 

mag-aadya Siya sa inyo at magpapatatag Siya sa mga paa 

ninyo. 

 َ هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن تَنُصُرواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ يَنُصۡرُكۡم َويَُثب ِۡت  َيَٰٓ

قَۡداَمُكمۡ 
َ
 ٧ أ

8. Ang mga tumangging sumampalataya, kasawian ay ukol 

sa kanila at iwawala Niya ang mga gawa nila. 
ۡعَمَٰلَُهمۡ 

َ
َضله أ

َ
هُهۡم َوأ هِذيَن َكَفُرواْ َفَتۡعٗسا ل  ٨ َوٱل
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9. Iyon ay dahil sila ay nasuklam sa pinababa ni Allāh kaya 

nagpawalang-kabuluhan Siya sa mga gawa nila. 
ۡعَمَٰلَُهمۡ 

َ
ۡحَبَط أ

َ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
نهُهۡم َكرُِهواْ َمآ أ

َ
َٰلَِك بِأ  ٩ َذ

10. Kaya hindi ba sila humayo sa lupain para tumingin sila 

kung papaano naging ang kinahinatnan ng mga bago pa 

nila? Dumurog si Allāh sa kanila. Ukol sa mga tagatangging 

sumampalataya ang mga tulad niyon. 

َٰقَِبُة   ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع
َ
فَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
۞أ

َٰفِرِيَن   ُ َعلَيِۡهۡمۖۡ َولِلَۡك َر ٱَّلله هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۖۡ َدمه ٱل
ۡمَثَٰلَُها 

َ
 ١٠ أ

11. Iyon ay dahil si Allāh ang Mapagtangkilik ng mga 

sumampalataya at [dahil] ang mga tagatangging 

sumampalataya ay walang mapagtangkilik para sa kanila. 

َٰفِرِيَن لَا   نه ٱلَۡك
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َوأ َ َمۡولَي ٱل نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

 ١١ َمۡولَيَٰ لَُهمۡ 

12. Tunay na si Allāh ay magpapapasok sa mga 

sumampalataya at gumawa ng mga maayos sa mga hardin 

na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog. Ang 

mga tumatangging sumampalataya ay nagtatamasa at 

kumakain kung paanong kumakain ang mga hayupan. Ang 

Apoy ay tuluyan para sa kanila. 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َ يُۡدِخُل ٱل إِنه ٱَّلله
هِذيَن َكَفُرواْ   ۖۡ َوٱل نَۡهَُٰر

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ َجنه
اُر   نَۡعَُٰم َوٱلنه

َ
ُكُل ٱلۡأ

ۡ
ُكلُوَن َكَما تَأ

ۡ
َيَتَمتهُعوَن َويَأ

هُهمۡ   ١٢ َمۡثٗوى ل

13. Kay raming pamayanan ay higit na matindi sa lakas 

kaysa sa pamayanan mo na nagpalisan sa iyo! 

Nagpahamak Kami sa kanila sapagkat walang tagapag-adya 

para sa kanila. 

ِن قَۡريَتَِك ٱلهتِٓي   َشدُّ قُوهٗة م 
َ
ِن قَۡريٍَة ِهَى أ ي ِن م 

َ
َوَكأ

ۡهلَۡكَنَٰ 
َ
ۡخرََجۡتَك أ

َ
 ١٣ ُهۡم فَلَا نَاِصَر لَُهمۡ أ

14. Kaya ba ang sinumang nasa isang malinaw na patunay 

mula sa Panginoon niya ay gaya ng mga ipinaakit para sa 

kanila ang kasagwaan ng gawain nila at sumunod sila sa 

mga pithaya nila? 

 ِ ب  ِن ره َفَمن َكاَن عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م 
َ
هِۦ َكَمن ُزي َِن لَُهۥ ُسوُٓء  أ

ۡهَوآَءُهم
َ
 ١٤ َعَملِهِۦ َوٱتهَبُعٓواْ أ

15. Ang paglalarawan sa Paraiso – na pinangakuan ang 

mga tagapangilag magkasala roon ng mga ilog mula sa 

tubig na hindi nagbabago, ng mga ilog mula sa gatas na 

hindi nagbago ang lasa nito, ng mga ilog mula sa alak na 

kasarapan para sa mga tagainom, at ng mga ilog mula sa 

pulut-pukyutan na dinalisay, at may ukol sa kanila roon na 

lahat ng mga bunga at isang kapatawaran mula sa 

Panginoon nila – ay gaya ba ng mga mamamalagi sa Apoy 

at paiinumin ng isang nakapapasong tubig kaya 

magpuputul-putol ito sa mga bituka nila? 

آٍء   ِن مه نَۡهَٰر  م 
َ
َثُل ٱلۡجَنهةِ ٱلهتِي وُِعَد ٱلُۡمتهُقوَنۖۡ فِيَهآ أ مه

نَۡهَٰر   
َ
هۡم َيَتَغيهۡر َطۡعُمُهۥ َوأ ِن لهبَٖن ل نَۡهَٰر  م 

َ
َغيِۡر َءاِسٖن َوأ

ه  رٖ ل
ِۡن َخمۡ ىِۖ َولَُهۡم  م  َصف ٗ ِۡن َعَسٖل مُّ نَۡهَٰر  م 

َ
َٰرِبِيَن َوأ ةٖ ل ِلشه ذه

ب ِِهۡمۖۡ َكَمۡن ُهَو   ِن ره َمَرَِٰت َوَمۡغفَِرة  م  ِ ٱلثه
فِيَها ِمن ُكل 

ۡمَعآَءُهمۡ 
َ
َع أ ارِ وَُسُقواْ َمآًء َحمِيٗما َفَقطه  ١٥ َخَٰلِد  فِي ٱلنه

16. Mayroon sa kanila na nakikinig sa iyo, na hanggang sa 

kapag nakalabas sila mula sa piling mo ay nagsabi sila sa 

mga binigyan ng kaalaman: "Ano ang sinabi niya kanina?" 

Ang mga iyon ay ang mga nagpinid si Allāh sa mga puso 

nila at sumunod sa mga pithaya nila. 

ن يَۡسَتِمُع إِلَيۡ  َك َحتهيَٰٓ إَِذا َخرَُجواْ ِمۡن ِعنِدَك  َوِمۡنُهم مه
هِذيَن   ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
وتُواْ ٱلۡعِلَۡم َماَذا قَاَل َءانًِفاْۚ أ

ُ
هِذيَن أ قَالُواْ لِل

ۡهَوآَءُهمۡ 
َ
ُ عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم َوٱتهَبُعٓواْ أ  ١٦ َطَبَع ٱَّلله
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17. Ang mga napatnubayan ay nagdagdag Siya sa kanila ng 

patnubay at nagbigay Siya sa kanila ng pangingilag nilang 

magkasala. 

َُٰهمۡ  َُٰهۡم َتۡقَوى هِذيَن ٱۡهَتَدۡواْ َزاَدُهۡم ُهٗدى وََءاتَى  ١٧ َوٱل

18. Kaya naghihintay kaya sila ng maliban pa sa Huling 

Sandali, na sumapit ito sa kanila nang bigla sapagkat 

dumating na ang mga tanda nito? Kaya papaanong ukol sa 

kanila, kapag dumating ito sa kanila, ang paalaala sa kanila? 

ۖۡ َفَقۡد َجآَء   تَِيُهم َبۡغَتٗة
ۡ
ن تَأ

َ
اَعَة أ ها ٱلسه َفَهۡل يَنُظُروَن إِل

َُٰهمۡ  هيَٰ لَُهۡم إَِذا َجآَءۡتُهۡم ذِۡكَرى ن
َ
ۡشَراُطَهاْۚ فَأ

َ
 ١٨ أ

19. Kaya alamin mo na walang Diyos kundi si Allāh at 

humingi ka ng tawad para sa pagkakasala mo at para sa 

mga lalaking mananampalataya at mga babaing 

mananampalataya. Si Allāh ay nakaaalam sa ginagalawan 

ninyo at tuluyan ninyo. 

نهُهۥ لَٓا إَِلَٰهَ 
َ
ُ َوٱۡسَتۡغفِۡر لَِذۢنبَِك   فَٱۡعلَۡم أ ها ٱَّلله إِل

ُ َيۡعلَُم ُمَتَقلهَبُكۡم   َولِلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتِۗ َوٱَّلله
َُٰكمۡ   ١٩ َوَمۡثَوى

20. Nagsasabi ang mga sumampalataya: "Bakit kasi walang 

ibinaba na isang kabanata?" Ngunit nang may pinababa na 

isang kabanatang tinahas at binanggit dito ang 

pakikipaglaban, makikita mo ang mga sa mga puso nila ay 

may sakit na tumitingin sa iyo nang pagtingin ng hinimatay 

dahil sa [takot sa] kamatayan. Kaya higit na nararapat para 

sa kanila ay 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَوۡ  نزِلَۡت  َويَُقوُل ٱل
ُ
ِلَۡت ُسوَرة ۖۡ فَإَِذآ أ لَا نُز 

هِذيَن فِي   يَۡت ٱل
َ
حَۡكَمة  َوُذكَِر فِيَها ٱلۡقَِتاُل َرأ ُسوَرة  مُّ

رَض  يَنُظُروَن إِلَۡيَك َنَظَر ٱلَۡمۡغِشي ِ َعلَۡيهِ   قُلُوبِِهم مه
ۡولَيَٰ لَُهمۡ 

َ
 ٢٠ ِمَن ٱلَۡمۡوِتِۖ فَأ

21. pagtalima at pagsasabing nakabubuti. Kaya kapag 

napagpasyahan ang usapin saka kung sakaling 

nagpakatotoo sila kay Allāh, talaga sanang ito ay naging 

higit na mabuti para sa kanila. 

ۡمُر فَلَۡو َصَدقُواْ  
َ
ْۚ فَإَِذا َعَزَم ٱلۡأ ۡعُروف  َطاَعة  َوقَۡول  مه

َ لَكَاَن َخيٗۡرا  هُهمۡ ٱَّلله  ٢١ ل

22. Kaya marahil kayo kaya, kung tumalikod kayo, ay 

manggugulo sa lupa at magpuputul-putol sa mga ugnayang 

pangkaanak ninyo? 

ۡرِض  
َ
ن ُتۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ

َ
هۡيُتۡم أ َفَهۡل َعَسيُۡتۡم إِن تََول

رَۡحاَمُكمۡ 
َ
ُعٓواْ أ ِ  ٢٢ َوُتَقط 

23. Ang mga iyon ay ang mga isinumpa ni Allāh, kaya 

bumingi Siya sa kanila at bumulag Siya sa mga paningin 

nila. 

ۡعَميَٰٓ  
َ
ُهۡم َوأ َصمه

َ
ُ فَأ هِذيَن لََعَنُهُم ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

بَۡصَٰرَُهمۡ 
َ
 ٢٣ أ

24. Kaya hindi ba sila nagmumuni-muni sa Qur’ān o sa mga 

puso ay may mga pampinid ng mga ito? 
ۡقَفالَُهآ 

َ
ۡم عَلَىَٰ قُلُوٍب أ

َ
فَلَا َيَتَدبهُروَن ٱلُۡقۡرَءاَن أ

َ
 ٢٤ أ

25. Tunay na ang mga bumalik sa mga tinalikdan nila nang 

matapos luminaw para sa kanila ang patnubay, ang 

demonyo ay nambighani sa kanila at nagpapatagal [ng 

maling pag-asa] para sa kanila. 

ِنُۢ َبۡعِد َما تَبَيهَن لَُهُم   ۡدَبَٰرِهِم م 
َ
واْ عَلَىَٰٓ أ هِذيَن ٱۡرتَدُّ إِنه ٱل

ۡملَىَٰ لَُهمۡ 
َ
َل لَُهۡم َوأ ۡيَطَُٰن َسوه  ٢٥ ٱلُۡهَدى ٱلشه

26. Iyon ay dahil sila ay nagsabi sa mga nasuklam sa 

ibinaba ni Allāh: "Tatalima kami sa inyo sa ilan sa usapin," 

samantalang si Allāh ay nakaaalam sa paglilihim nila. 

  ُ َل ٱَّلله هِذيَن َكرُِهواْ َما نَزه نهُهۡم قَالُواْ لِل
َ
َٰلَِك بِأ َذ

ُ َيۡعلَُم إِۡسَرارَُهمۡ  ۡمرِِۖ َوٱَّلله
َ
 ٢٦ َسُنِطيُعُكۡم فِي َبۡعِض ٱلۡأ
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27. Kaya papaano kapag bumawi sa kanila ang mga anghel 

habang pumapalo ang mga ito sa mga mukha nila at mga 

likod nila? 

ۡتُهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَۡضِربُوَن وُُجوَهُهۡم   فََكۡيَف إَِذا تََوفه
ۡدَبَٰرَُهمۡ 

َ
 ٢٧ َوأ

28. Iyon ay dahil sila ay sumunod sa nagpainis kay Allāh at 

nasuklam sila sa pagkalugod Niya kaya nagpawalang-

kabuluhan Siya sa mga gawa nila. 

َٰنَُهۥ   َ َوَكرُِهواْ رِۡضَو ۡسَخَط ٱَّلله
َ
نهُهُم ٱتهَبُعواْ َمآ أ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
ۡحَبَط أ

َ
 ٢٨ فَأ

29. O nag-akala ang mga sa mga puso nila ay may 

karamdaman na hindi magpapalabas si Allāh sa mga poot 

nila? 

  ُ ن لهن ُيخۡرَِج ٱَّلله
َ
رٌَض أ هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه ۡم َحِسَب ٱل

َ
أ

ۡضَغََٰنُهمۡ 
َ
 ٢٩ أ

30. Kung sakaling niloloob Namin ay talaga sanang ipinakita 

Namin sa iyo sila kaya talaga sanang nakilala mo sila sa 

pamamagitan ng mga tatak nila at talaga sanang makikilala 

mo nga sila sa himig ng pagkakasabi. Si Allāh ay nakaaalam 

sa mga gawa ninyo. 

َرۡيَنََٰكُهۡم فَلََعَرۡفَتُهم بِِسيَمَُٰهۡمْۚ َولََتۡعرَِفنهُهۡم  
َ
َولَۡو نََشآُء لَأ

ُ َيعۡ  ۡعَمَٰلَُكمۡ فِي لَحِۡن ٱلَۡقۡوِلِۚ َوٱَّلله
َ
 ٣٠ لَُم أ

31. Talagang susubok nga Kami sa inyo hanggang sa 

maghayag Kami sa mga nakikibaka kabilang sa inyo at mga 

nagtitiis at sumubok Kami sa mga gawain ninyo. 

َولََنۡبلَُونهُكۡم َحتهيَٰ َنۡعلََم ٱلُۡمَجَِٰهِديَن ِمنُكۡم  
َٰبِِريَن َونَ  ۡخَباَرُكمۡ َوٱلصه

َ
 ٣١ ۡبلَُواْ أ

32. Tunay na ang mga tumangging sumampalataya, 

sumagabal sa landas ni Allāh, at nakipaghidwaan sa Sugo 

nang matapos luminaw para sa kanila ang patnubay ay hindi 

makapipinsala kay Allāh sa anuman at magpapawalang-

kabuluhan Siya sa mga gawa nila. 

ِ وََشآقُّواْ   واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن َكَفُرواْ وََصدُّ إِنه ٱل
  َ واْ ٱَّلله ٱلرهُسوَل ِمنُۢ َبۡعِد َما تَبَيهَن لَُهُم ٱلُۡهَدىَٰ لَن يَُضرُّ

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
ا وََسُيۡحبُِط أ  ٣٢ َشۡيـ ٗ

33. O mga sumampalataya, tumalima kayo kay Allāh at 

tumalima kayo sa Sugo, at huwag kayong magpawalang-

saysay sa mga gawa ninyo. 

ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل  
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ ۞َيَٰٓ

ۡعَمَٰلَُكمۡ 
َ
 ٣٣ َولَا ُتۡبِطلُٓواْ أ

34. Tunay na ang mga tumangging sumampalataya at 

sumagabal sa landas ni Allāh – pagkatapos namatay sila 

habang sila ay mga tagatangging sumampalataya – ay hindi 

magpapatawad si Allāh sa kanila. 

ِ ُثمه َماتُواْ   واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن َكَفُرواْ وََصدُّ إِنه ٱل
ُ لَُهمۡ  ار  فَلَن َيۡغفَِر ٱَّلله  ٣٤ وَُهۡم ُكفه

35. Kaya huwag kayong panghinaan at [huwag] kayong 

mag-anyaya sa pakikipagpayapaan samantalang kayo ay 

ang mga pinakamataas at si Allāh ay kasama sa inyo. Hindi 

Siya magbabawas sa inyo sa [gantimpala sa] mga gawa 

ninyo. 

ُ  فَلَا تَِهُنواْ َوتَۡدُعٓواْ إِلَي ٱلسه  ۡعلَۡوَن َوٱَّلله
َ
نُتُم ٱلۡأ

َ
لِۡم َوأ
ۡعَمَٰلَُكمۡ 

َ
 ٣٥ َمَعُكۡم َولَن يَتَِرُكۡم أ
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36. Ang buhay na pangmundo ay isang paglalaro at isang 

paglilibang lamang. Kung sasampalataya kayo at 

mangingilag kayong magkasala ay magbibigay Siya sa inyo 

ng mga pabuya ninyo at hindi Siya hihingi sa inyo ng mga 

yaman ninyo. 

ۡنَيا لَعِب  َولَۡهو ْۚ َوِإن تُۡؤِمُنواْ َوَتتهُقواْ   ُة ٱلدُّ إِنهَما ٱلۡحََيوَٰ
َٰلَُكمۡ  ۡمَو

َ
ُجوَرُكۡم َولَا يَۡسـ َلُۡكۡم أ

ُ
 ٣٦ يُۡؤتُِكۡم أ

37. Kung hihingi Siya sa inyo niyon saka magpipilit Siya sa 

inyo ay magmamaramot kayo at magpapalabas Siya sa mga 

poot ninyo. 

إِن يَۡسـ َلُۡكُموَها َفُيۡحفُِكۡم َتۡبَخلُواْ َويُۡخرِۡج  
ۡضَغََٰنُكمۡ 

َ
 ٣٧ أ

38. Kayo nga itong tinatawagan upang gumugol kayo sa 

landas ni Allāh ngunit mayroon sa inyo na nagmamaramot. 

Ang sinumang nagmamaramot ay nagmamaramot lamang 

sa sarili niya. Si Allāh ay ang Walang-pangangailangan 

samantalang kayo ay ang mga maralita. Kung tatalikod kayo 

ay papalitan Niya [kayo] ng mga taong iba sa inyo, 

pagkatapos hindi sila magiging mga tulad ninyo. 

  ِ ُؤلَآِء تُۡدَعۡوَن لُِتنفُِقواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله نُتۡم َهَٰٓ
َ
أ َهَٰٓ

ۖۡ َوَمن َيۡبَخۡل فَإِنهَما َيۡبَخُل َعن   ن َيۡبَخُل فَِمنُكم مه
هۡواْ   ْۚ َوِإن َتَتَول نُتُم ٱلُۡفَقَرآُء

َ
ُ ٱلَۡغنِيُّ َوأ نهۡفِسهۚۦِْ َوٱَّلله

ۡمَثَٰلَُكميَۡستَۡبِدۡل قَۡوًما َغيۡرَ 
َ
 ٣٨ ُكۡم ُثمه لَا يَُكونُٓواْ أ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Tunay na Kami ay nagpawagi sa iyo ng isang malinaw na 

pagwagi 
بِيٗنا إِنها َفَتۡحَنا لََك َفۡتٗحا   ١ مُّ

2. upang magpatawad sa iyo si Allāh sa anumang nauna na 

pagkakasala mo at anumang naantala, [upang] lumubos Siya 

sa biyaya Niya sa iyo, [upang] magpatnubay Siya sa iyo sa 

isang landasing tuwid, 

َم ِمن  ُ َما َتَقده َر َويُتِمه  ل َِيۡغفَِر لََك ٱَّلله خه
َ
ذَۢنبَِك َوَما تَأ
ۡسَتقِيٗما   ٢ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيَك َويَۡهِديََك ِصَرَٰٗطا مُّ

3. at [upang] mag-adya Siya sa iyo ng isang pag-aadyang 

makapangyarihan. 
ُ نَۡصًرا َعزِيًزا   ٣ َويَنُصَرَك ٱَّلله

4. Siya ay ang nagpababa ng katiwasayan sa mga puso ng 

mga mananampalataya upang madagdagan sila ng 

pananampalataya kasama sa pananampalataya nila. Sa kay 

Allāh ang mga kawal ng mga langit at lupa. Laging si Allāh ay 

Maalam, Marunong. 

 ۡ ِكيَنَة فِي قُلُوِب ٱل نَزَل ٱلسه
َ
هِذٓي أ ُمۡؤِمنِيَن لِيَۡزَداُدٓواْ  ُهَو ٱل

ۡرِضِۚ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُجُنوُد ٱلسه َع إِيَمَٰنِِهۡمُۗ َوَّلِله إِيَمَٰٗنا مه

ُ َعلِيًما َحِكيٗما   ٤ وََكاَن ٱَّلله

5. [Ito ay] upang magpapasok Siya sa mga lalaking 

mananampalataya at mga babaing mananampalataya sa 

mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga 

ilog bilang mga mananatili sa mga ito, [upang] magtakip-sala 

Siya sa kanila sa mga masagwang gawa nila – laging iyon sa 

ganang kay Allāh ay isang pagkatamong sukdulan – 

رِي ِمن  ل ُِيۡدِخَل ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت  
َٰٖت َتجۡ َجنه

َِر َعۡنُهۡم َسي ِـ َاتِِهۡمْۚ   نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها َويَُكف 
َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

ِ فَۡوًزا َعِظيٗما  َٰلَِك ِعنَد ٱَّلله  ٥ وََكاَن َذ

6. at [upang] pagdusahin Niya ang mga lalaking 

mapagpaimbabaw at ang mga babaing mapagpaimbabaw, at 

ang mga lalaking tagapagtambal at ang mga babaing 

tagapagtambal, na mga nagpapalagay kay Allāh ng 

pagpapalagay ng kasagwaan. Sumakanila ang pananalanta 

ng kasagwaan! Nagalit si Allāh sa kanila, sumumpa Siya sa 

kanila, at naghanda Siya para sa kanila ng Impiyerno. Kay 

saklap iyon bilang kahahantungan! 

َب ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَِٰت َوٱلُۡمۡشِركِيَن   ِ َويَُعذ 
ِۚ َعلَۡيِهۡم َدآئَِرُة   وِۡء ِ َظنه ٱلسه ٓان ِيَن بِٱَّلله َوٱلُۡمۡشرَِكَِٰت ٱلظه

َعده لَُهۡم َجهَ 
َ
ُ َعلَۡيِهۡم َولََعَنُهۡم َوأ وِۡءِۖ وََغِضَب ٱَّلله نهَمۖۡ  ٱلسه

 ٦ وََسآَءۡت َمِصيٗرا

7. Sa kay Allāh ang mga kawal ng mga langit at lupa. Laging 

si Allāh ay Makapangyarihan, Marunong. 
ُ َعزِيًزا   ۡرِضِۚ وََكاَن ٱَّلله

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُجُنوُد ٱلسه َوَّلِله

 ٧ َحِكيًما 

8. Tunay na Kami ay nagsugo sa iyo bilang tagasaksi, bilang 

tagapagbalita ng nakagagalak, at bilang mapagbabala, 
ٗرا َونَِذيٗرا ِ ۡرَسلَۡنََٰك َشَِٰهٗدا َوُمبَش 

َ
 ٨ إِنهآ أ
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9. upang sumampalataya kayo kay Allāh at sa Sugo Niya, 

kumatig kayo rito, gumalang kayo rito, at magluwalhati kayo 

sa Kanya sa umaga at sa hapon. 

ُِروُه َوتَُوق ُِروُهْۚ َوتَُسب ُِحوُه   ِ َورَُسولِهِۦ َوُتَعز  ل ُِتۡؤِمُنواْ بِٱَّلله
ِصيلًا

َ
 ٩ بُۡكَرٗة َوأ

10. Tunay na ang mga nangangako ng katapatan sa iyo ay 

nangangako lamang ng katapatan kay Allāh habang ang 

kamay ni Allāh ay nasa ibabaw ng mga kamay nila. Kaya ang 

sinumang sumira ay sumisira lamang siya laban sa sarili 

niya. Ang sinumang tumupad sa pakikipagkasunduan kay 

Allāh ay magbibigay Siya sa kanya ng isang pabuyang 

sukdulan. 

هِذيَن ُيَبايُِعونََك إِنهَما ُيبَ  ِ فَۡوَق  إِنه ٱل َ يَُد ٱَّلله ايُِعوَن ٱَّلله
يِۡديِهۡمْۚ َفَمن نهَكَث فَإِنهَما يَنُكُث عَلَىَٰ َنۡفِسهِۖۦۡ َوَمۡن  

َ
أ

ۡجًرا َعِظيٗما 
َ
َ فََسيُۡؤتِيهِ أ ََٰهَد َعلَۡيُه ٱَّلله ۡوفَيَٰ بَِما َع

َ
 ١٠ أ

11. Magsasabi sa iyo ang mga pinaiwan kabilang sa mga 

Arabeng disyerto: "Umabala sa amin ang mga ari-arian 

namin at ang mga mag-anak namin kaya magpatawad Ka sa 

amin." Nagsasabi sila sa pamamagitan ng mga dila nila ng 

wala sa mga puso nila. Sabihin mo: "Sino ang 

makapagdudulot para sa inyo laban kay Allāh ng anuman 

kung nagnais Siya sa inyo ng isang kapinsalaan o nagnais 

Siya sa inyo ng isang kapakinabangan? Bagkus laging si 

Allāh sa anumang ginagawa ninyo ay Mapagbatid. 

َٰلَُنا   ۡمَو
َ
ۡعَراِب َشَغلَۡتَنآ أ

َ
َسَيُقوُل لََك ٱلُۡمَخلهُفوَن ِمَن ٱلۡأ

ۡهلُونَا فَٱۡسَتۡغفِۡر لََناْۚ 
َ
ا لَيَۡس فِي   َوأ لِۡسنَتِِهم مه

َ
َيُقولُوَن بِأ

َراَد  
َ
ِ َشۡيـ ًا إِۡن أ َِن ٱَّلله قُلُوبِِهۡمْۚ قُۡل َفَمن َيۡملُِك لَُكم م 

ُ بَِما   ُۢاْۚ بَۡل َكاَن ٱَّلله َراَد بُِكۡم َنۡفَع
َ
ۡو أ

َ
ا أ بُِكۡم َضرًّ

ُۢا  ١١ َتۡعَملُوَن َخبِيَر

12. Bagkus nagpalagay kayo na hindi uuwi ang Sugo at ang 

mga mananampalataya sa mga mag-anak nila 

magpakailanman, ipinang-akit iyon sa mga puso ninyo, 

nagpalagay kayo ng pagpapalagay ng kasagwaan, at kayo 

ay naging mga taong napariwara." 

ن لهن يَنَقلَِب ٱلرهُسوُل َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ 
َ
 إِلَيَٰٓ  بَۡل َظَننُتۡم أ

َٰلَِك فِي قُلُوبُِكۡم َوَظَننُتۡم َظنه   بَٗدا َوُزي َِن َذ
َ
ۡهلِيِهۡم أ

َ
أ

وِۡء َوُكنُتۡم قَۡوَمُۢا بُوٗرا  ١٢ ٱلسه

13. At ang sinumang hindi sumampalataya kay Allāh at sa 

Sugo Niya ay tunay na Kami ay naglaan para sa mga 

tagatangging sumampalataya ng isang Liyab. 

َٰفِرِيَن   ۡعَتۡدنَا لِلَۡك
َ
ِ َورَُسولِهِۦ فَإِنهآ أ هۡم يُۡؤِمنُۢ بِٱَّلله َوَمن ل

 ١٣ َسعِيٗرا

14. Sa kay Allāh ang paghahari sa mga langit at lupa. 

Nagpapatawad Siya sa kaninumang niloloob Niya at 

nagpaparusa Siya sa sinumang niloloob Niya. Laging si Allāh 

ay Mapagpatawad, Maawain. 

ۡرِضِۚ َيۡغفُِر لَِمن يََشآُء  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُملُۡك ٱلسه َوَّلِله

ُ َغُفوٗرا رهِحيٗما  ْۚ وََكاَن ٱَّلله ُب َمن يََشآُء ِ  ١٤ َويَُعذ 

15. Magsasabi ang mga pinaiwan kapag lumisan kayo 

patungo sa mga samsam upang kumuha ng mga iyon: 

"Magpaubaya kayo sa amin, susunod kami sa inyo." 

Nagnanais sila na magpalit ng Pananalita ni Allāh. Sabihin 

mo: "Hindi kayo susunod sa amin; gayon nagsabi si Allāh 

bago pa niyon." Kaya magsasabi sila: "Bagkus naiinggit kayo 

sa amin." Bagkus sila noon ay hindi nakauunawa kundi nang 

kaunti. 

ُخُذوَها  
ۡ
َسَيُقوُل ٱلُۡمَخلهُفوَن إَِذا ٱنَطلَۡقُتۡم إِلَيَٰ َمَغانَِم لَِتأ

ِْۚ قُل لهن   لُواْ َكَلََٰم ٱَّلله ِ ن ُيَبد 
َ
َذُرونَا نَتهبِۡعُكۡمۖۡ يُرِيُدوَن أ
 ُ ۖۡ فََسَيُقولُوَن بَۡل  تَتهبُِعونَا َكَذَٰلُِكۡم قَاَل ٱَّلله  ِمن َقۡبُل

ها قَلِيلٗا  ١٥ َتحُۡسُدوَنَناْۚ بَۡل َكانُواْ لَا َيۡفَقُهوَن إِل
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16. Sabihin mo sa mga pinaiwan kabilang sa mga Arabeng 

disyerto: "Aanyayahan kayo tungo sa mga taong may 

pakikidigmang matindi. Makikipaglaban kayo sa kanila o 

magpapasakop sila. Kaya kung tatalima kayo ay magbibigay 

sa inyo si Allāh ng isang pabuyang maganda. Kung tatalikod 

kayo kung paanong tumalikod kayo bago pa niyon, 

pagdurusahin Niya kayo ng isang pagdurusang masakit." 

 
َ
ْولِي  قُل ل ِلُۡمَخلهفِيَن ِمَن ٱلۡأ

ُ
ۡعَراِب َسُتۡدَعۡوَن إِلَيَٰ قَۡوٍم أ
ۡو يُۡسلُِموَنۖۡ فَإِن تُِطيُعواْ  

َ
ٖس َشِديٖد تَُقَٰتِلُوَنُهۡم أ

ۡ
بَأ

ِن   هۡيُتم م  هۡواْ َكَما تََول ۡجًرا َحَسٗناۖۡ َوِإن َتَتَول
َ
ُ أ يُۡؤتُِكُم ٱَّلله

لِيٗما 
َ
بُۡكۡم َعَذابًا أ ِ  ١٦ َقۡبُل ُيَعذ 

17. Walang pagkaasiwa sa bulag, walang pagkaasiwa sa 

pilay, at walang pagkaasiwa sa may-sakit [na magpaiwan]. 

Ang sinumang tumatalima kay Allāh at sa Sugo Niya ay 

magpapapasok Siya rito sa mga hardin na dumadaloy mula 

sa ilalim ng mga ito ang mga ilog. Ang sinumang tumalikod 

ay pagdurusahin Niya ito ng isang pagdurusang masakit. 

ۡعَرِج َحَرج  َولَا  
َ
ۡعَميَٰ َحَرج  َولَا عَلَى ٱلۡأ

َ
لهيَۡس عَلَى ٱلۡأ

َ َورَُسولَُهۥ يُۡدِخلُۡه   ُۗ َوَمن يُِطِع ٱَّلله عَلَى ٱلَۡمرِيِض َحَرج 
ۖۡ َوَمن َيَتَوله يُ  نَۡهَُٰر

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ بُۡه  َجنه ِ َعذ 
لِيٗما 

َ
 ١٧ َعَذابًا أ

18. Talaga ngang nalugod si Allāh sa mga mananampalataya 

noong nangangako sila ng katapatan sa iyo sa ilalim ng 

punong-kahoy sapagkat nakaalam Siya sa nasa mga puso 

nila kaya naman nagpababa Siya ng katiwasayan sa kanila at 

gumantimpala Siya sa kanila ng isang pagpapawaging 

malapit, 

ُ َعِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن إِۡذ ُيَبايُِعونََك َتحَۡت   ۞لهَقۡد َرِضَي ٱَّلله
ِكيَنَة َعلَۡيِهۡم   نَزَل ٱلسه

َ
َجَرةِ َفَعلَِم َما فِي قُلُوبِِهۡم فَأ ٱلشه

َثََٰبُهۡم َفۡتٗحا قَرِيٗبا 
َ
 ١٨ َوأ

19. at maraming samsam na makukuha nila. Laging si Allāh 

ay Makapangyarihan, Marunong. 
ُ َعزِيًزا   ُۗ وََكاَن ٱَّلله ُخُذوَنَها

ۡ
َوَمَغانَِم َكثِيَرٗة يَأ

 ١٩ َحِكيٗما 

20. Nangako sa inyo si Allāh ng maraming samsam na 

makukuha ninyo kaya minadali Niya para sa inyo ang mga ito 

at pumigil Siya sa mga kamay ng tao laban sa inyo, at upang 

ang mga ito ay maging isang tanda para sa mga 

mananampalataya at magpatnubay Siya sa inyo sa isang 

landasing tuwid. 

َل لَُكمۡ  ُخُذوَنَها َفَعجه
ۡ
ُ َمَغانَِم َكثِيَرٗة تَأ   وََعَدُكُم ٱَّلله

اِس َعنُكۡم َولَِتُكوَن َءايَٗة   يِۡدَي ٱلنه
َ
َهَِٰذهِۦ َوَكفه أ

ۡسَتقِيٗما   ٢٠ ل ِلُۡمۡؤِمنِيَن َويَۡهِديَُكۡم ِصَرَٰٗطا مُّ

21. May iba pa na hindi kayo nakakaya sa mga iyon, na 

sumaklaw si Allāh sa mga iyon. Laging si Allāh sa bawat 

bagay ay May-kakayahan. 

ُ بَِهاْۚ وََكاَن   َحاَط ٱَّلله
َ
ۡخَرىَٰ لَۡم َتۡقِدُرواْ َعلَۡيَها قَۡد أ

ُ
َوأ

ِ َشۡيٖء قَِديٗرا
ُ عَلَىَٰ ُكل   ٢١ ٱَّلله

22. Kung sakaling kumalaban sa inyo ang mga tumangging 

sumampalataya ay talaga sanang nagbaling sila ng mga 

likod, pagkatapos hindi sila nakatatagpo ng isang katangkilik 

ni isang mapag-adya. 

ۡدَبََٰر ُثمه لَا  
َ
هُواْ ٱلۡأ هِذيَن َكَفُرواْ لََول ََٰتلَُكُم ٱل َولَۡو َق

ا َولَا نَِصيٗرا  ٢٢ َيِجُدوَن َولِي ٗ

23. [Nagsakalakaran] ng kalakaran ni Allāh na nagdaan na 

bago pa niyon at hindi ka makatatagpo para sa kalakaran ni 

Allāh ng isang pagpapalit. 

ۖۡ َولَن َتِجَد لُِسنهةِ   ِ ٱلهتِي قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبُل ُسنهَة ٱَّلله
ِ َتۡبِديلٗا  ٢٣ ٱَّلله
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24. Siya ay ang pumigil sa mga kamay nila laban sa inyo at 

sa mga kamay ninyo laban sa kanila sa lambak ng Makkah 

nang matapos na nagpanalo Siya sa inyo laban sa kanila. 

Laging si Allāh sa anumang ginagawa ay Nakakikita. 

يِۡديَُكۡم َعۡنُهم  
َ
يِۡدَيُهۡم َعنُكۡم َوأ

َ
هِذي َكفه أ وَُهَو ٱل

  ُ ۡظَفَرُكۡم َعلَۡيِهۡمْۚ وََكاَن ٱَّلله
َ
ۡن أ

َ
َة ِمنُۢ َبۡعِد أ بَِبۡطِن َمكه

 ٢٤ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيًرا 

25. Sila ay ang mga tumangging sumampalataya at 

sumagabal sa inyo sa Masjid na Pinakababanal at sa inaalay 

habang pinigilan na makarating sa pinag-aalayan nito. Kung 

hindi dahil sa mga lalaking mananampalataya at mga 

babaing mananampalataya na hindi kayo nakaalam sa kanila 

– na baka makapaslang kayo sa kanila para may tumama sa 

inyo dahil sa kanila na isang kapintasan nang wala sa 

kaalaman – [pinahintulutan sana kayong pumasok sa 

Makkah] upang magpapapasok si Allāh sa awa Niya ng 

sinumang niloloob Niya. Kung sakaling nabukod sila ay 

talaga sanang pinagdusa Namin ang mga tumanging 

sumampalataya kabilang sa kanila ng isang pagdurusang 

masakit. 

وُكۡم َعِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم   هِذيَن َكَفُرواْ وََصدُّ ُهُم ٱل
هُهۚۥْ َولَۡولَا رَِجال   َوٱلَۡهۡدَي َمۡعُكوًف  ن َيۡبلَُغ َمحِل

َ
ا أ

ن َتَطـ ُوُهۡم  
َ
هۡم َتۡعلَُموُهۡم أ ۡؤِمَنَٰت  ل ۡؤِمُنوَن َونَِسآء  مُّ مُّ

ُ فِي   ُۢ بَِغيِۡر ِعلۡمِٖۖ ل ُِيۡدِخَل ٱَّلله ُة َعره ِۡنُهم مه َفُتِصيَبُكم م 
هذِ  ۡبَنا ٱل ْۚ لَۡو تََزيهلُواْ لََعذه يَن َكَفُرواْ  َرۡحمَتِهِۦ َمن يََشآُء

لِيًما 
َ
 ٢٥ ِمۡنُهۡم َعَذابًا أ

26. Noong naglagay ang mga tumangging sumampalataya sa 

mga puso nila ng kapalaluan, kapalaluan ng 

Kamangmangan, ay nagpababa si Allāh ng katiwasayan Niya 

sa Sugo Niya at sa mga mananampalataya, nagpanatili Siya 

sa kanila sa salita ng pangingilag magkasala, at sila ay higit 

na may karapatan doon at higit na karapat-dapat doon. 

Laging si Allāh sa bawat bagay ay Maalam. 

هِذيَن َكَفُرواْ فِي قُلُوبِِهُم ٱلۡحَِميهَة َحمِيهَة   إِۡذ َجَعَل ٱل
نَزَل 

َ
ُ َسِكينََتُهۥ عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ وَعَلَى   ٱلَۡجَِٰهلِيهةِ فَأ ٱَّلله

َحقه بَِها 
َ
ۡقَوىَٰ وََكانُٓواْ أ لَۡزَمُهۡم َكلَِمَة ٱلته

َ
ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوأ

ِ َشۡيٍء َعلِيٗما 
ُ بِكُل  ۡهلََهاْۚ وََكاَن ٱَّلله

َ
 ٢٦ َوأ

27. Talaga ngang nagsakatuparan si Allāh sa Sugo Niya ng 

panaginip ayon sa katotohanan. Talagang papasok nga kayo 

sa Masjid na Pinakababanal, kung niloob ni Allāh, na mga 

ligtas na mga nag-ahit ng mga ulo ninyo at mga nagpaiksi [ng 

buhok], na hindi kayo nangangamba, saka nakaalam Siya ng 

hindi ninyo nalaman kaya gumawa Siya bukod pa roon ng 

isang pagpapawaging malapit. 

ِۖ لََتۡدُخلُنه   ِ ُ رَُسولَُه ٱلرُّۡءيَا بِٱلۡحَق  لهَقۡد َصَدَق ٱَّلله
ُ َءاِمنِيَن ُمحَل ِقِيَن  ٱلَۡمۡسِجَد ٱلۡحََراَم إِن َشآَء ٱَّلله

ِريَن لَا َتخَافُوَنۖۡ َفَعلَِم َما لَۡم َتۡعلَُمواْ   ِ ُرُءوَسُكۡم َوُمَقص 
َٰلَِك َفۡتٗحا قَرِيًبا فََجعَ   ٢٧ َل ِمن ُدوِن َذ

28. Siya ay ang nagsugo sa Sugo Niya kalakip ng patnubay 

at Relihiyon ng Katotohanan upang magpangibabaw Siya 

nito sa relihiyon sa kabuuan nito. Nakasapat si Allāh bilang 

Saksi. 

 ِ ۡرَسَل رَُسولَُهۥ ب
َ
هِذٓي أ ِ لُِيۡظِهَرُهۥ  ُهَو ٱل ٱلُۡهَدىَٰ َوِديِن ٱلۡحَق 

ِ َشهِيٗدا ِهۚۦِْ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله
ِيِن ُكل   ٢٨ عَلَى ٱلد 
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29. Si Muḥammad ay ang Sugo ni Allāh. Ang mga kasama sa 

kanya ay mga matindi sa mga tagatangging 

sumasampalataya, mga maawain sa isa’t isa sa kanila. 

Makikita mo sila na mga nakayukod, mga nakapatirapa, na 

naghahangad ng isang kabutihang-loob mula kay Allāh at ng 

isang kasiyahan [Niya]. Ang tatak nila ay nasa mga mukha 

nila, mula sa bakas ng pagpapatirapa. Iyon ay ang 

pagkakalarawan sa kanila sa Torah. Ang pagkakalarawan 

naman sa kanila sa Ebanghelyo ay gaya ng tanim na 

nagluwal ng usbong nito, saka pinalakas nito iyon, saka 

kumapal iyon, saka tumayo iyon sa puno nito, na nagpatuwa 

sa mga tagatanim, upang magpangitngit Siya sa 

pamamagitan nila sa mga tagatangging sumampalataya. 

Nangako si Allāh sa mga sumampalataya at mga gumawa ng 

mga maayos kabilang sa kanila ng isang kapatawaran at 

isang pabuyang sukdulan. 

ارِ   آُء عَلَى ٱلُۡكفه ِشده
َ
ۥٓ أ هِذيَن َمَعُه ِْۚ َوٱل د  رهُسوُل ٱَّلله حَمه مُّ

َِن  ُرَحمَآُء بَيَۡنُهۡمۖۡ تَ  ٗدا يَبَۡتُغوَن فَۡضلٗا م  ٗعا ُسجه َُٰهۡم ُركه َرى
ُجوِدِۚ   ثَرِ ٱلسُّ

َ
ِۡن أ َٰٗناۖۡ ِسيَماُهۡم فِي وُُجوهِِهم م  ِ َورِۡضَو ٱَّلله

َٰةِِۚ َوَمَثلُُهۡم فِي ٱلِۡإنِجيِل َكَزۡرٍع   ۡوَرى َٰلَِك َمَثلُُهۡم فِي ٱلته َذ
ۡخَرَج َشۡطـ َُهۥ فَـ َاَزَرُهۥ فَٱۡسَتۡغلََظ فَٱسۡ 

َ
َتَوىَٰ عَلَىَٰ  أ

  ُ ُۗ وََعَد ٱَّلله اَر اَع لَِيغِيَظ بِِهُم ٱلُۡكفه ره ُسوقِهِۦ ُيۡعِجُب ٱلزُّ
ۡجًرا  

َ
ۡغفَِرٗة َوأ َٰلَِحَِٰت ِمۡنُهم مه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ٱل

ُۢا  ٢٩ َعِظيَم
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Al-Hujurat  الحجرات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. O mga sumampalataya, huwag kayong manguna sa harap 

ni Allāh at ng Sugo Niya at mangilag kayong magkasala kay 

Allāh. Tunay na si Allāh ay Madinigin, Maalam. 

 ْ ُموا ِ هِذيَن َءاَمُنواْ لَا ُتَقد  َها ٱل يُّ
َ
أ ِ  َيَٰٓ  َبيَۡن يََدِي ٱَّلله

َ َسِميٌع َعلِيم   ْۚ إِنه ٱَّلله َ  ١ َورَُسولِهِۖۦۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

2. O mga sumampalataya, huwag kayong magtaas ng mga 

tinig ninyo higit sa tinig ng Propeta at huwag kayong 

maglakas [ng tinig] sa kanya sa pagsasabi gaya ng 

pagpapalakas ng tinig ng ilan sa inyo sa iba pa dahil [baka] 

mawalang-kabuluhan ang mga gawa ninyo samantalang 

kayo ay hindi nakararamdam. 

َٰتَُكۡم فَۡوَق   ۡصَو
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَۡرَفُعٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ِبي ِ َولَا َتجَۡهُرواْ لَُهۥ بِٱ  لَۡقۡوِل َكَجۡهرِ  َصۡوِت ٱلنه
نُتۡم لَا  

َ
ۡعَمَٰلُُكۡم َوأ

َ
ن َتحَۡبَط أ

َ
َبۡعِضُكۡم لَِبۡعٍض أ

 ٢ تَۡشُعُرونَ 

3. Tunay na ang mga nagbababa ng mga tinig nila sa piling 

ng Sugo ni Allāh, ang mga iyon ay ang mga nasubok ni Allāh 

ang mga puso nila para sa pangingilag sa pagkakasala. Ukol 

sa kanila ay isang pabuyang sukdulan. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ِ أ ََٰتُهۡم ِعنَد رَُسوِل ٱَّلله ۡصَو

َ
وَن أ هِذيَن َيُغضُّ إِنه ٱل

ۡجٌر  
َ
ۡغفَِرة  َوأ ِۚ لَُهم مه ُ قُلُوبَُهۡم لِلتهۡقَوىَٰ هِذيَن ٱۡمَتَحَن ٱَّلله ٱل

 ٣ َعِظيمٌ 

4. Tunay na ang mga tumatawag sa iyo mula sa likuran ng 

mga silid, ang higit na marami sa kanila ay hindi nakapag-

uunawa. 

ۡكثَرُُهۡم لَا  
َ
هِذيَن ُيَناُدونََك ِمن َوَرآِء ٱلۡحُُجَرَِٰت أ إِنه ٱل

 ٤ َيۡعقِلُونَ 

5. Kung sakaling sila ay nagtiis hanggang sa lumabas ka sa 

kanila, talaga sanang iyon ay naging mabuti para sa kanila. 

Si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain. 

هُهۡمْۚ   نهُهۡم َصبَُرواْ َحتهيَٰ َتخُۡرَج إِلَۡيِهۡم لَكَاَن َخيٗۡرا ل
َ
َولَۡو أ

ُ َغُفور  رهِحيم    ٥ َوٱَّلله

6. O mga sumampalataya, kung naghatid sa inyo ang isang 

suwail ng isang balita ay magsiyasat kayo dahil baka 

makapaminsala kayo ng mga tao dahil sa kamangmangan, 

saka kayo dahil sa nagawa ninyo ay baka maging mga 

nagsisisi. 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقُۢ بِنََبإٖ َفَتبَيهُنٓواْ   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ن تُِصيُبواْ قَۡوَمُۢا
َ
ِبجََهَٰلَةٖ َفُتۡصبُِحواْ عَلَىَٰ َما َفَعلُۡتۡم   أ

 ٦ َنَِٰدِمينَ 

7. Alamin ninyo na nasa inyo ang Sugo ni Allāh. Kung 

sakaling tatalima siya sa inyo sa marami sa usapin ay talaga 

sanang nahirapan kayo. Subalit si Allāh ay nagpaibig sa inyo 

sa pananampalataya, nagpaakit nito sa mga puso ninyo, at 

nagpasuklam sa inyo ng kawalang-pananampalataya at 

kasuwailan. Ang mga iyon ay ang mga nagagabayan. 

ِْۚ لَۡو يُِطيُعُكۡم فِي َكثِيٖر   نه فِيُكۡم رَُسوَل ٱَّلله
َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ۡمرِ لََعنِتُّۡم 
َ
َِن ٱلۡأ َ َحبهَب إِلَۡيُكُم ٱلِۡإيَمََٰن  م  َوَلَِٰكنه ٱَّلله

هَ إِلَۡيُكُم ٱلُۡكۡفَر َوٱلُۡفُسوَق   َوَزيهَنُهۥ فِي قُلُوبُِكۡم َوَكره
َِٰشُدونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلره

ُ
 ٧ َوٱلۡعِۡصَياَنْۚ أ
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8. [Nangyari ito] bilang kabutihang-loob mula kay Allāh at 

bilang biyaya. Si Allāh ay Maalam, Marunong. 
ُ َعلِيٌم َحِكيم   ْۚ َوٱَّلله ِ َونِۡعَمٗة َِن ٱَّلله  ٨ فَۡضلٗا م 

9. Kung may dalawang pangkat kabilang sa mga 

mananampalataya na nag-away-away ay magpayapa kayo 

sa pagitan ng dalawa; ngunit kung lumapastangan ang isa sa 

dalawa sa iba ay kalabanin ninyo ang lumalapastangan 

hanggang sa bumalik ito sa kautusan ni Allāh. Kaya kung 

bumalik ito ay magpayapa kayo sa pagitan ng dalawa ayon 

sa katarungan at magpakamakatarungan kayo; tunay na si 

Allāh ay umiibig sa mga nagpapakamakatarungan. 

ۡصلُِحواْ بَيَۡنُهَماۖۡ   َوِإن
َ
َطآئَِفَتاِن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ٱۡقَتَتلُواْ فَأ

ۡخَرىَٰ فََقَٰتِلُواْ ٱلهتِي َتۡبغِى  
ُ
َُٰهَما عَلَى ٱلۡأ فَإِنُۢ َبَغۡت إِۡحَدى

ۡصلُِحواْ بَيَۡنُهَما  
َ
ِْۚ فَإِن فَآَءۡت فَأ ۡمرِ ٱَّلله

َ
َحتهيَٰ تَِفٓىَء إِلَيَٰٓ أ

قِۡسُطوٓ 
َ
َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطينَ بِٱلَۡعۡدِل َوأ ْۖۡ إِنه ٱَّلله  ٩ ا

10. Ang mga mananampalataya ay magkakapatid lamang, 

kaya magpayapa kayo sa pagitan ng mga kapatid ninyo. 

Mangilag kayong magkasala kay Allāh nang sa gayon kayo 

ay kaaawaan. 

ۡص 
َ
َخَوۡيُكۡمْۚ َوٱتهُقواْ  إِنهَما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوة  فَأ

َ
لُِحواْ َبيَۡن أ

َ لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ   ١٠ ٱَّلله

11. O mga sumampalataya, huwag manuya ang ilang lalaki 

sa ilang lalaki; baka ang mga [tinutuyang] ito ay higit na 

mabuti kaysa sa kanila [na nanunuya]. Huwag [manuya] ang 

ilang babae sa ilang babae; baka ang mga [tinutuyang] ito ay 

higit na mabuti sa kanila [na nanunuya]. Huwag kayong 

manuligsa sa isa’t isa sa inyo at huwag kayong magtawagan 

ng mga [masamang] taguri. Kay saklap bilang pangalan ang 

kasuwailan matapos ng pananampalataya. Ang sinumang 

hindi nagbalik-loob, ang mga iyon ay ang mga tagalabag sa 

katarungan. 

ن  
َ
ِن قَۡوٍم َعَسيَٰٓ أ هِذيَن َءاَمُنواْ لَا يَۡسَخۡر قَۡوم  م  َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ن  
َ
ِن ن َِسآٍء َعَسيَٰٓ أ ِۡنُهۡم َولَا نَِسآء  م  يَُكونُواْ َخيٗۡرا م 

نُفَسُكۡم َولَا َتَنابَُزواْ  يَُكنه َخيٗۡرا م ِ 
َ
ۖۡ َولَا تَلِۡمُزٓواْ أ ۡنُهنه

هۡم   لَۡقَِٰبِۖ بِۡئَس ٱلِٱۡسُم ٱلُۡفُسوُق َبۡعَد ٱلِۡإيَمَِٰنِۚ َوَمن ل
َ
بِٱلۡأ

َٰلُِمونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه
ُ
 ١١ َيُتۡب فَأ

12. O mga sumampalataya, umiwas kayo sa maraming 

pagpapalagay; tunay na ang ilan sa pagpapalagay ay 

kasalanan. Huwag kayong maniktik. Huwag manlibak ang 

ilan sa inyo ang iba pa. Iibigin ba ng isa sa inyo na kumain ng 

laman ng kapatid niya kapag patay na? Masusuklam kayo 

rito. Mangilag kayong magkasala kay Allāh. Tunay na si Allāh 

ay Palatanggap ng pagbabalik-loob, Maawain. 

ِ إِنه   ن  َِن ٱلظه هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡجَتنُِبواْ َكثِيٗرا م  َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ُسواْ َولَا َيۡغَتب بهۡعُضُكم   ِ إِثۡم ۖۡ َولَا َتجَسه ن  َبۡعَض ٱلظه
ِخيهِ َمۡيٗتا  

َ
ُكَل لَحَۡم أ

ۡ
ن يَأ

َ
َحُدُكۡم أ

َ
ُيحِبُّ أ

َ
َبۡعًضاْۚ أ

َ تَوهاب  رهِحيم  فَ  ْۚ إِنه ٱَّلله َ  ١٢ َكرِۡهُتُموُهْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

13. O mga tao, tunay na Kami ay lumikha sa inyo mula sa 

isang lalaki at isang babae at gumawa sa inyo na mga bansa 

at mga lipi upang magkakilalahan kayo. Tunay na ang 

pinakamarangal sa inyo sa ganang kay Allāh ay ang 

pinakamapangilag magkasala sa inyo. Tunay na si Allāh ay 

Maalam, Mapagbatid. 

نَثيَٰ  
ُ
ِن َذَكرٖ َوأ اُس إِنها َخلَۡقَنَُٰكم م  َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

كۡ 
َ
ْْۚ إِنه أ َرَمُكۡم  وََجَعلَۡنَُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل لَِتَعاَرفُٓوا

َ َعلِيٌم َخبِير   َُٰكۡمْۚ إِنه ٱَّلله ۡتَقى
َ
ِ أ  ١٣ ِعنَد ٱَّلله
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14. Nagsabi ang mga Arabeng disyerto: "Sumampalataya 

kami." Sabihin mo: "Hindi kayo sumampalataya, subalit 

sabihin ninyo: ‘Nagpasakop kami.’ Hindi pa pumasok ang 

pananampalataya sa mga puso ninyo. Kung tatalima kayo 

kay Allāh at sa Sugo Niya ay hindi Siya babawas sa inyo 

mula sa mga gawa ninyo ng anuman. Tunay na si Allāh ay 

Mapagpatawad, Maawain." 

هۡم تُۡؤِمُنواْ َوَلَِٰكن قُولُٓواْ   ۡعَراُب َءاَمنهاۖۡ قُل ل
َ
۞قَالَِت ٱلۡأ

 َ ۡسلَۡمَنا َول
َ
ا يَۡدُخِل ٱلِۡإيَمَُٰن فِي قُلُوبُِكۡمۖۡ َوِإن تُِطيُعواْ  أ مه

ۡعَمَٰلُِكۡم َشۡيـ ًاْۚ إِنه  
َ
ِۡن أ َ َورَُسولَُهۥ لَا يَلِۡتُكم م  ٱَّلله

َ َغُفور  رهِحيمٌ   ١٤ ٱَّلله

15. Tanging ang mga mananampalataya ay ang mga 

sumampalataya kay Allāh at sa Sugo Niya, pagkatapos hindi 

sila nag-alinlangan, at nakibaka sila sa pamamagitan ng mga 

yaman nila at mga sarili nila sa landas ni Allāh. Ang mga iyon 

ay ang mga tapat. 

ِ َورَُسولِهِۦ ُثمه لَۡم   هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله إِنهَما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱل
 ِ ِْۚ  يَۡرتَابُواْ َوَجََٰهُدواْ ب نُفِسِهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله

َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
أ

َِٰدقُونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلصه
ُ
 ١٥ أ

16. Sabihin mo: "Nagtuturo ba kayo kay Allāh ng relihiyon 

ninyo samantalang si Allāh ay nakaaalam sa anumang nasa 

mga langit at anumang nasa lupa? Si Allāh sa bawat bagay 

ay Maalam." 

ُ َيۡعلَُم َما فِي   َ بِِدينُِكۡم َوٱَّلله ُتَعل ُِموَن ٱَّلله
َ
قُۡل أ

ِ َشۡيٍء َعلِيم  
ُ بِكُل  ۡرِضِۚ َوٱَّلله

َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو  ١٦ ٱلسه

17. Nanunumbat sila sa iyo na nagpasakop sila. Sabihin mo: 

"Huwag kayong manumbat sa akin ng pagpapasakop ninyo, 

bagkus si Allāh ay nagmamagandang-loob sa inyo na 

pumatnubay Siya sa inyo sa pananampalataya, kung kayo ay 

naging mga tapat." 

ها َتُمنُّواْ عَلَىه   ْۖۡ قُل ل ۡسلَُموا
َ
ۡن أ

َ
َيُمنُّوَن َعلَۡيَك أ

ۡن َهدَ 
َ
ُ َيُمنُّ َعلَۡيُكۡم أ َُٰكۡم  إِۡسَلََٰمُكمِۖ بَِل ٱَّلله ى

 ١٧ لِلِۡإيَمَِٰن إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

18. Tunay na si Allāh ay nakaaalam sa Lingid sa mga langit 

at lupa. Si Allāh ay Nakakikita sa anumang ginagawa ninyo. 
  ُۢ ُ بَِصيُر ۡرِضِۚ َوٱَّلله

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َ َيۡعلَُم َغۡيَب ٱلسه إِنه ٱَّلله

 ١٨ نَ بَِما َتۡعَملُو
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Qaf  ق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Qāf. Sumpa man sa Qur’ān na maringal.  ِ١ ٓقْۚ َوٱلُۡقۡرَءاِن ٱلَۡمِجيد 

2. Bagkus nagtaka sila na dumating sa kanila ang isang 

tagapagbabala kabilang sa kanila, kaya nagsabi ang mga 

tagatangging sumampalataya: "Ito ay isang bagay na kataka-

taka. 

َٰفُِروَن   ِۡنُهۡم َفَقاَل ٱلَۡك نِذر  م  ن َجآَءُهم مُّ
َ
بَۡل َعِجُبٓواْ أ

 ٢ َهََٰذا َشۡيٌء َعِجيٌب 

3. [Bubuhaying muli kami] kapag namatay ba kami at kami ay 

naging alabok? Iyon ay isang pagpapabalik na malayo [nang 

mangyari]. 

َٰلَِك رَۡجُعُۢ بَعِيد   ِءَذا ِمۡتَنا َوُكنها تَُراٗباۖۡ َذ
َ
 ٣ أ

4. Nakaalam nga Kami sa anumang ibinabawas ng lupa mula 

sa kanila. Sa piling Namin ay may isang talaang mapag-

ingat. 

ۡرُض مِۡنُهۡمۖۡ وَِعنَدنَا كَِتٌَٰب  
َ
قَۡد َعلِۡمَنا َما تَنُقُص ٱلۡأ

 ٤ َحفِيُۢظ

5. Bagkus nagpasinungaling sila sa katotohanan noong 

dumating ito sa kanila, kaya sila ay nasa kalagayang 

natutuliro. 

ا  ِ لَمه بُواْ بِٱلۡحَق  رِيٍج بَۡل َكذه ۡمرٖ مه
َ
 ٥ َجآَءُهۡم َفُهۡم فِٓي أ

6. Kaya hindi ba sila tumingin sa langit sa ibabaw nila kung 

papaanong nagpatayo Kami nito at gumayak Kami nito, at 

wala itong anumang mga bitak? 

َمآِء فَوَۡقُهۡم َكۡيَف بَنَۡيَنَٰهَ  فَلَۡم يَنُظُرٓواْ إِلَي ٱلسه
َ
ا أ

ََٰها َوَما لََها ِمن فُُروجٖ   ٦ َوَزيهنه

7. Ang lupa, bumanat Kami nito, naglapat Kami rito ng mga 

matatag na bundok, at nagpatubo Kami rito ng bawat uring 

marilag, 

ۢنَبتَۡنا فِيَها 
َ
لَۡقۡيَنا فِيَها َرَوَِٰسَي َوأ

َ
ۡرَض َمَدۡدَنََٰها َوأ

َ
َوٱلۡأ

ِ زَ 
 ٧ ۡوِۭج بَِهيجٖ ِمن ُكل 

8. bilang pagpapakita at bilang paalaala para sa bawat 

lingkod na nagsisising nagbabalik. 
نِيبٖ  ِ َعۡبٖد مُّ

 ٨ َتۡبِصَرٗة َوذِۡكَرىَٰ لِكُل 

9. Nagbaba Kami mula sa langit ng isang tubig na biniyayaan 

saka nagpatubo Kami sa pamamagitan niyon ng mga hardin 

at mga butil na inaani, 

َٰٖت  ۢنَبتَۡنا بِهِۦ َجنه
َ
َبَٰرَٗكا فَأ َمآِء َماٗٓء مُّ لَۡنا ِمَن ٱلسه َونَزه

 ٩ وََحبه ٱلۡحَِصيدِ 

10. at mga puno ng datiles, habang mga pumapaitaas na 

may bunga na patung-patong, 
هَها َطلۡ  ۡخَل بَاِسَقَٰٖت ل  ١٠ ع  نهِضيد  َوٱلنه

11. bilang panustos para sa mga lingkod. Nagbigay-buhay 

Kami sa pamamagitan nito ng isang lupaing patay. Gayon 

ang paglabas [ng buhay]. 

ۡيٗتاْۚ َكَذَٰلَِك   ۡحَييَۡنا بِهِۦ بَلَۡدٗة مه
َ
ِۡزٗقا ل ِلۡعَِبادِِۖ َوأ ر 

 ١١ ٱلۡخُُروجُ 
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12. Nagpasinungaling bago nila ang mga kababayan ni Noe, 

ang mga naninirahan sa Rass, ang [mga kalipi ng] Thamūd, 
ۡصَحَُٰب ٱلرهس ِ َوَثُمودُ 

َ
بَۡت َقۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح َوأ  ١٢ َكذه

13. ang [mga kalipi ng] `Ād, si Paraon, at ang mga kapatid ni 

Lot, 
َُٰن لُوطٖ وَعَاد  وَ   ١٣ فِرَۡعۡوُن َوِإۡخَو

14. ang mga naninirahan sa kasukalan, at ang mga kalipi ni 

Tubba`. Bawat [isa] ay nagpasinungaling sa mga sugo kaya 

nagindapat ang banta Ko. 

َب ٱلرُُّسَل فََحقه   يَۡكةِ َوقَۡوُم ُتبهٖعِۚ ُكل   َكذه
َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡأ

َ
َوأ

 ١٤ وَِعيدِ 

15. Kaya nangalupaypay ba Kami sa unang paglikha? 

Bagkus sila ay nasa isang pagkalito sa paglikhang bago. 
ِۡن َخلٖۡق   ِلِۚ بَۡل ُهۡم فِي لَبٖۡس م  وه

َ
َفَعيِيَنا بِٱلۡخَلِۡق ٱلۡأ

َ
أ

 ١٥ َجِديدٖ 

16. Talaga ngang lumikha Kami sa tao, habang nakaaalam 

Kami sa anumang isinusulsol sa kanya ng sarili niya at Kami 

ay higit na malapit sa kanya kaysa sa ugat ng leeg. 

ۖۥۡ   َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن َوَنۡعلَُم َما تُوَۡسوُِس بِهِۦ َنۡفُسُه
قَۡرُب إِلَۡيهِ ِمۡن َحۡبِل ٱلَۡورِيدِ 

َ
 ١٦ َوَنحُۡن أ

17. [Banggitin] kapag tumatanggap ang dalawang [anghel na] 

tagatanggap sa gawing kanan at sa gawing kaliwa habang 

nakaupo. 

َماِل   ِ َِياِن َعِن ٱلَۡيِميِن وََعِن ٱلش  ى ٱلُۡمَتلَق  إِۡذ َيَتلَقه
 ١٧ قَعِيد  

18. Wala siyang binibigkas na anumang pagkakasabi 

malibang sa tabi niya ay may isang mapagmasid na 

nakalaang [magtala]. 

ها لََديۡهِ َرقِيٌب َعتِيد   ا يَلۡفُِظ ِمن قَۡوٍل إِل  ١٨ مه

19. Maghahatid ang hapdi ng kamatayan ng katotohanan; 

iyon ay ang dati mong tinatakasan. 
 َٰ ِۖ َذ ِ لَِك َما ُكنَت ِمۡنُه  وََجآَءۡت َسۡكَرُة ٱلَۡموِۡت بِٱلۡحَق 

 ١٩ َتحِيدُ 

20. Iihip sa tambuli, iyon ay ang Araw ng Pagbabanta.  َِٰلَِك يَۡوُم ٱلۡوَِعيد ِۚ َذ ورِ  ٢٠ َونُفَِخ فِي ٱلصُّ

21. Darating ang bawat kaluluwa na may kasama itong isang 

tagaakay at isang saksi. 
َعهَ   ٢١ ا َسآئِق  وََشِهيد  وََجآَءۡت ُكلُّ َنۡفٖس مه

22. [Sasabihin]: "Talaga ngang ikaw dati ay nasa isang 

pagkalingat rito, kaya humawi Kami sa iyo ng lambong mo 

kaya ang paningin mo ngayong araw ay matalas." 

ِۡن َهََٰذا فََكَشۡفَنا َعنَك   لهَقۡد ُكنَت فِي َغۡفلَةٖ م 
 ٢٢ ِغَطآَءَك َفَبَصُرَك ٱلَۡيوَۡم َحِديد  

23. Magsasabi ang [anghel na] kaugnay niya: "Ito, ang taglay 

ko, ay nakalaan." 
 ٢٣ َوَقاَل قَرِيُنُهۥ َهََٰذا َما لََديه َعتِيدٌ 

24. [Sasabihin sa dalawang anghel]: "Magtapon kayong 

dalawa sa Impiyerno ng bawat palatanggi na mapagmatigas, 
اٍر َعنِيدٖ  لۡقَِيا فِي َجَهنهَم ُكله َكفه

َ
 ٢٤ أ
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25. palakait ng kabutihan, tagalabag, tagapag-alinlangan,  رِيٍب نهاٖع ل ِلَۡخيِۡر ُمۡعَتٖد مُّ  ٢٥ مه

26. na gumawa kasama kay Allāh ng isang diyos na iba pa. 

Kaya itapon ninyong dalawa siya sa pagdurusang matindi." 
لۡقَِياهُ فِي ٱلَۡعَذاِب  

َ
ًَٰها َءاَخَر فَأ ِ إَِل هِذي َجَعَل َمَع ٱَّلله ٱل

ِديدِ   ٢٦ ٱلشه

27. Magsasabi ang [demonyong] kaugnay niya: "Panginoon 

namin, hindi ako nagpalabis sa kanya, subalit siya dati ay 

nasa isang pagkaligaw na malayo." 

ۡطَغۡيُتُهۥ َوَلَِٰكن َكاَن فِي  
َ
۞قَاَل قَرِيُنُهۥ َربهَنا َمآ أ

 ٢٧ َضَلَِٰۭل بَعِيدٖ 

28. Magsasabi Siya: "Huwag kayong magkaalitan sa piling 

Ko at nagpauna na Ako para sa inyo ng banta. 
ۡمُت إِلَۡيُكم  قَاَل لَا َتخَۡتِصُمواْ لََديه َوَقۡد  قَده

 ٢٨ بِٱلۡوَِعيدِ 

29. Hindi napapalitan ang sabi sa piling Ko at Ako ay hindi 

palalabag sa katarungan sa mga alipin." 
َٰٖم ل ِلَۡعبِيدِ  نَا۠ بَِظله

َ
ُل ٱلَۡقۡوُل لََديه َوَمآ أ  ٢٩ َما ُيَبده

30. Sa Araw na magsasabi Kami sa Impiyerno: "Napuno ka 

kaya?" at magsasabi ito: "May dagdag pa kaya?" 
ِت َوَتُقوُل َهۡل ِمن  

ۡ
يَۡوَم َنُقوُل ِلجََهنهَم َهِل ٱۡمَتلَأ

زِيدٖ   ٣٠ مه

31. Palalapitin ang Paraiso para sa mga tagapangilag 

magkasala nang hindi malayo. 
ۡزلَِفِت ٱلۡجَنهُة لِلُۡمتهقِيَن غَ 

ُ
 ٣١ يَۡر بَعِيدٍ َوأ

32. [Sasabihin]: "Ito ay ang ipinangangako sa inyo – para sa 

bawat palabalik, mapag-ingat, 
اٍب َحفِيٖظ  وه

َ
ِ أ

 ٣٢ َهََٰذا َما تُوَعُدوَن لِكُل 

33. na sinumang natakot sa Napakamaawain nang lingid at 

naghatid ng isang pusong nagsisising bumabalik. 
نِيٍب  ۡن َخِشَي ٱلرهۡحَمََٰن بِٱلَۡغۡيِب وََجآَء بَِقلٖۡب مُّ  ٣٣ مه

34. Pumasok kayo rito sa kapayapaan; iyon ay ang Araw ng 

Pamamalagi." 
َٰلَِك يَۡوُم ٱلۡخُلُوِد  ٣٤ ٱۡدُخلُوَها بَِسَلَٰمِٖۖ َذ

35. Ukol sa kanila ang anumang niloloob nila rito at mayroon 

Kaming isang dagdag. 
ا يََشآُءوَن فِيَها َولََدۡيَنا َمزِيد    ٣٥ لَُهم مه

36. Kay rami ng ipinahamak Namin bago nila na salinlahi na 

higit na matindi kaysa sa kanila sa bagsik, saka gumalugad 

sila sa bayan; may mapupuslitan kaya? 

ۡهلَۡكنَ 
َ
َشدُّ ِمۡنُهم َبۡطٗشا  َوَكۡم أ

َ
ِن قَۡرٍن ُهۡم أ ا َقۡبلَُهم م 

حِيٍص  َِٰد َهۡل ِمن مه ُبواْ فِي ٱلۡبَِل  ٣٦ َفَنقه

37. Tunay na sa gayon ay talagang may paalaala para sa 

sinumang may puso o nag-ukol ng pakikinig habang siya ay 

saksi. 

َٰلَِك لَِذۡكَرىَٰ لَِمن لَۡقى   إِنه فِي َذ
َ
ۡو أ

َ
َكاَن لَُهۥ قَلٌۡب أ

ۡمَع وَُهَو َشِهيد    ٣٧ ٱلسه
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38. Talaga ngang lumikha Kami ng mga langit at lupa at 

anumang nasa pagitan ng mga ito sa anim na araw at walang 

sumaling sa Amin na anumang kapagalan. 

ۡر 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َض َوَما بَيَۡنُهَما فِي ِستهةِ  َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱلسه

َنا ِمن لُُّغوبٖ  يهاٖم َوَما َمسه
َ
 ٣٨ أ

39. Kaya magtiis ka sa sinasabi nila at magluwalhati ka 

kasabay ng pagpupuri sa Panginoon mo bago ng pagsikat ng 

araw at bago ng paglubog. 

وََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك َقۡبَل ُطلُوِع  فَٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُوَن 
ۡمِس َوَقۡبَل ٱلُۡغُروبِ   ٣٩ ٱلشه

40. Sa bahagi ng gabi ay magluwalhati ka sa Kanya at sa 

mga katapusan ng pagpapatirapa. 
ُجوِد ۡدَبََٰر ٱلسُّ

َ
هۡيِل فََسب ِۡحُه َوأ  ٤٠ َوِمَن ٱل

41. Makinig ka sa Araw na mananawagan ang 

tagapanawagan mula sa isang pook na malapit, 
كَاٖن قَرِيبٖ   ٤١ َوٱۡسَتِمۡع يَۡوَم ُيَنادِ ٱلُۡمَنادِ ِمن مه

42. sa Araw na maririnig nila ang Sigaw kalakip ng 

katotohanan. Iyon ay ang Araw ng Paglabas. 
ۡيَحَة  َٰلَِك يَوُۡم ٱلۡخُُروجِ يَۡوَم يَۡسَمُعوَن ٱلصه ِۚ َذ ِ  ٤٢ بِٱلۡحَق 

43. Tunay na Kami mismo ay nagbibigay-buhay at 

nagbibigay-kamatayan at tungo sa Amin ang kahahantungan, 
 ٤٣ إِنها َنحُۡن نُۡحِىۦ َونُِميُت َوِإلَۡيَنا ٱلَۡمِصيرُ 

44. sa araw na magkakabiyak-biyak ang lupa palayo sa 

kanila habang nasa pagmamadali. Iyon ay isang pagkakalap, 

na sa Amin ay madali. 

َٰلَِك َحۡشٌر َعلَۡيَنا   ْۚ َذ ۡرُض َعۡنُهۡم ِسَراٗعا
َ
ُق ٱلۡأ يَۡوَم تََشقه

 ٤٤ يَِسير  

45. Kami ay higit na maalam sa anumang sinasabi nila. Ikaw 

sa kanila ay hindi isang mapaniil, kaya magpaalaala ka sa 

pamamagitan ng Qur’ān sa sinumang nangangamba sa 

banta Ko. 

ِۡر   نَت َعلَۡيِهم ِبجَبهارِٖۖ فََذك 
َ
ۡعلَُم بَِما َيُقولُوَنۖۡ َوَمآ أ

َ
حُۡن أ نه

 ٤٥ بِٱلُۡقۡرَءاِن َمن َيخَاُف وَِعيدِ 
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Adh-Dhariyat الذاريات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Sumpa man sa mga [hanging] tagapagpalipad sa 

pagpapalipad [ng alikabok], 
َٰرَِيَِٰت َذۡرٗوا  ١ َوٱلذه

2. saka sa mga [ulap na] tagapagdala ng lulan [na ulap],  ٢ وِۡقٗرافَٱلَۡحَِٰمَلَِٰت 

3. at sa mga [daong na] tagapaglayag nang magaan, ٣ فَٱلَۡجَٰرَِيَِٰت يُۡسٗرا 

4. saka sa mga [anghel na] tagapagbahagi ng nauukol,  ۡمًرا
َ
َمَِٰت أ ِ  ٤ فَٱلُۡمَقس 

5. tunay na ang ipinangangako sa inyo ay talagang tapat,  ٥ لََصادِق  إِنهَما تُوَعُدوَن 

6. at tunay na ang paggagantimpala ay talagang magaganap!   َٰقِع يَن لََو ِ  ٦ َوِإنه ٱلد 

7. Sumpa man sa langit na may mga daanan,  َِمآِء َذاِت ٱلۡحُُبك  ٧ َوٱلسه

8. tunay na kayo ay talagang nasa isang pagsasabing 

nagkakaiba. 
خَۡتلِٖف   ٨ إِنهُكۡم لَِفى قَۡوٖل مُّ

9. Nalilinlang palayo rito ang sinumang nalinlang.  فَِك
ُ
 ٩ يُۡؤَفُك َعۡنُه َمۡن أ

10. Napahamak ang mga palasapantaha,  ََُٰصون  ١٠ قُتَِل ٱلۡخَره

11. na sila sa isang pagkalubog [sa kamangmangan] ay mga 

nakaliligta. 
ه   ١١ ِذيَن ُهۡم فِي َغۡمَرةٖ َساُهونَ ٱل

12. Nagtatanong sila: "Kailan ang Araw ng 

Paggagantimpala?" 
ِينِ  يهاَن يَوُۡم ٱلد 

َ
 ١٢ يَۡسـ َلُوَن أ

13. Sa araw na sila sa ibabaw ng Apoy ay sinisilaban.  َارِ ُيۡفَتُنون  ١٣ يَۡوَم ُهۡم عَلَى ٱلنه

14. Lasapin ninyo ang pagsilab sa inyo; ito ay ang dati 

ninyong minamadali! 
هِذي ُكنُتم بِهِۦ تَۡسَتۡعِجلُونَ   ١٤ ُذوقُواْ فِۡتنََتُكۡم َهََٰذا ٱل

15. Tunay na ang mga tagapangilag magkasala ay nasa mga 

hardin at mga bukal, 
َٰٖت وَُعُيونٍ   ١٥ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َجنه
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16. habang mga kumukuha ng anumang ibinigay sa kanila ng 

Panginoon nila. Tunay na sila dati bago niyon ay mga 

tagagawa ng maganda. 

َٰلَِك   َُٰهۡم َربُُّهۡمْۚ إِنهُهۡم َكانُواْ َقۡبَل َذ َءاِخِذيَن َمآ َءاتَى
 ١٦ ُمحِۡسنِينَ 

17. Sila dati ay kaunti mula sa gabi ang iniidlip.  َهۡيِل َما َيۡهَجُعون َِن ٱل  ١٧ َكانُواْ قَلِيلٗا م 

18. Sa mga huling bahagi ng gabi, sila ay humihingi ng 

tawad. 
ۡسَحارِ ُهۡم يَۡسَتۡغفُِرونَ 

َ
 ١٨ َوبِٱلۡأ

19. Sa mga yaman nila ay may karapatan para sa 

nanghihingi at napagkakaitan. 
 ِ آئِِل َوٱلَۡمۡحُرومِ َوف َٰلِِهۡم َحق   ل ِلسه ۡمَو

َ
 ١٩ ٓي أ

20. Sa lupa ay may mga tanda para sa mga nakatitiyak,  َۡرِض َءاَيَٰت  ل ِلُۡموقِنِين
َ
 ٢٠ َوفِي ٱلۡأ

21. at sa mga sarili ninyo. Kaya hindi ba kayo nakakikita?  فَلَا
َ
نُفِسُكۡمْۚ أ

َ
 ٢١ ُتۡبِصُرونَ َوفِٓي أ

22. Sa langit ay ang panustos ninyo at ang ipinangangako sa 

inyo. 
َمآِء رِۡزُقُكۡم َوَما تُوَعُدونَ   ٢٢ َوفِي ٱلسه

23. Kaya sumpa man sa Panginoon ng langit at lupa, tunay 

na ito ay talagang katotohanan tulad ng anuman na kayo ay 

bumibigkas [niyon]. 

نهُكۡم  
َ
ِۡثَل َمآ أ ۡرِض إِنهُهۥ لَحَق   م 

َ
َمآِء َوٱلۡأ ِ ٱلسه فََوَرب 

 ٢٣ تَنِطُقونَ 

24. Dumating kaya sa iyo ang salaysay ng mga panauhin ni 

Abraham, na mga pinarangalan? 
ََٰك َحِديُث َضۡيِف إِبَۡرَٰهِيَم ٱلُۡمۡكَرِمينَ  تَى

َ
 ٢٤ َهۡل أ

25. Noong pumasok sila sa kanya saka nagsabi sila ng 

kapayapaan ay nagsabi naman siya: "Kapayapaan, mga 

taong di-kilala." 

إِۡذ َدَخلُواْ َعلَۡيهِ َفَقالُواْ َسَلَٰٗماۖۡ قَاَل َسَلَٰم  قَوۡم   
نَكُرونَ   ٢٥ مُّ

26. Kaya tumalilis siya sa mag-anak niya, saka naghatid ng 

isang guyang mataba. 
ۡهلِهِۦ فََجآَء بِعِۡجٖل َسِمينٖ 

َ
 ٢٦ فََراَغ إِلَيَٰٓ أ

27. Kaya naglapit siya nito sa kanila; nagsabi siya: "Hindi ba 

kayo kakain?" 
ُكلُونَ 

ۡ
لَا تَأ

َ
ۥٓ إِلَۡيِهۡم قَاَل أ بَُه  ٢٧ َفَقره

28. Kaya nakadama siya mula sa kanila ng pangangamba. 

Nagsabi sila: "Huwag kang mangamba." Nagbalita sila ng 

nakagagalak sa kanya hinggil sa isang batang lalaking 

maalam. 

ُروُه بُِغَلٍَٰم   ۖۡ قَالُواْ لَا َتخَۡفۖۡ َوبَشه وَۡجَس ِمۡنُهۡم ِخيَفٗة
َ
فَأ

 ٢٨ َعلِيمٖ 

29. Kaya lumapit ang maybahay niya habang nasa 

paghihiyaw saka tinampal nito ang mukha nito at nagsabi: 

"Matandang babaing baog [ako]!" 

ۡت وَۡجَهَها َوَقالَۡت   ةٖ فََصكه تُُهۥ فِي َصره
َ
ۡقَبلَِت ٱۡمَرأ

َ
فَأ

 ٢٩ َعُجوٌز َعقِيم  
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30. Nagsabi sila: "Gayon nagsabi ng Panginoon mo; tunay na 

Siya ay ang Marunong, ang Maalam." 
 ٣٠ قَالُواْ َكَذَٰلِِك قَاَل َربُِّكِۖ إِنهُهۥ ُهَو ٱلۡحَِكيُم ٱلَۡعلِيمُ 

31. Nagsabi siya: "Kaya ano ang sadya ninyo, O mga 

isinugo?" 
َها ٱلُۡمرَۡسلُونَ  يُّ

َ
 ٣١ ۞قَاَل َفَما َخۡطُبُكۡم أ

32. Nagsabi sila: "Tunay na kami ay isinugo sa mga taong 

salarin, 
جۡرِِمينَ  ۡرِسلَۡنآ إِلَيَٰ قَۡوٖم مُّ

ُ
 ٣٢ قَالُٓواْ إِنهآ أ

33. upang magsugo kami sa kanila ng mga batong yari sa 

luwad, 
ِن ِطينٖ   ٣٣ لِنُرِۡسَل َعلَۡيِهۡم ِحَجاَرٗة م 

34. tinatakan sa ganang Panginoon mo na para sa mga 

tagapagmalabis." 
َسوهَمًة ِعنَد َرب َِك لِلُۡمۡسرِفِينَ   ٣٤ مُّ

35. Kaya nagpalabas Kami ng sinumang dati ay naroon 

kabilang sa mga mananampalataya. 
ۡخرَۡجَنا َمن َكاَن فِيَها ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

َ
 ٣٥ فَأ

36. Ngunit wala kaming natagpuan doon maliban sa isang 

sambahayan ng mga tagapagpasakop. 
َِن ٱلُۡمۡسلِِمينَ   ٣٦ َفَما وََجۡدنَا فِيَها َغيَۡر َبۡيٖت م 

37. Nag-iwan Kami roon ng isang tanda para sa mga 

nangangamba sa pagdurusang masakit. 
هِذيَن َيخَافُوَن ٱلَۡعَذاَب  لِيمَ َوتََرۡكَنا فِيَهآ َءايَٗة ل ِل

َ
 ٣٧ ٱلۡأ

38. Kay Moises [ay may tanda] noong nagsugo Kami sa 

kanya kay Paraon kalakip ng isang katunayang malinaw. 
بِينٖ  ۡرَسلَۡنَُٰه إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن بُِسلَۡطَٰٖن مُّ

َ
 ٣٨ َوفِي ُموَسيَٰٓ إِۡذ أ

39. Ngunit tumalikod siya kasabay ng kampon niya at 

nagsabi: "Manggagaway o baliw." 
ۡو َمجُۡنون  

َ
هيَٰ بُِرۡكنِهِۦ َوَقاَل َسَِٰحٌر أ  ٣٩ َفَتَول

40. Kaya kinuha Namin siya at ang mga kawal niya saka 

itinapon Namin sila sa dagat habang siya ay masisisi. 
َخۡذَنَُٰه وَُجُنوَدهُۥ َفَنَبۡذَنَُٰهۡم فِي ٱلَۡيم ِ وَُهَو 

َ
 ٤٠ ُملِيم  فَأ

41. Sa `Ād [ay may tanda] noong nagsugo Kami sa kanila ng 

hanging baog. 
ِيَح ٱلَۡعقِيمَ  ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهُم ٱلر 

َ
 ٤١ َوفِي عَاٍد إِۡذ أ

42. Hindi ito nagpapabaya ng anumang bagay na pinuntahan 

nito malibang ginawa nito iyon gaya ng nalansag. 
ها َجَعلَۡتُه َكٱلرهِميمِ  تَۡت َعلَۡيهِ إِل

َ
 ٤٢ َما تََذُر ِمن َشۡيٍء أ

43. Sa Thamūd [ay may tanda] noong sinabi sa kanila: 

"Magtamasa kayo hanggang sa pansamantala." 
 ٤٣ َوفِي َثُموَد إِۡذ قِيَل لَُهۡم َتَمتهُعواْ َحتهيَٰ ِحينٖ 

44. Ngunit nagpakapalalo sila sa utos ng Panginoon nila kaya 

dumaklot sa kanila ang lintik habang sila ay nakatingin. 
َٰعَِقُة وَُهۡم   َخَذۡتُهُم ٱلصه

َ
ۡمرِ َرب ِِهۡم فَأ

َ
َفَعَتۡواْ َعۡن أ

 ٤٤ يَنُظُرونَ 

45. Kaya hindi sila nakakaya ng pagtayo at hindi sila dati mga 

naiaadya. 
 ٤٥ ٱۡسَتَطَُٰعواْ ِمن قَِياٖم َوَما َكانُواْ ُمنَتِصِرينَ َفَما 
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46. [Nagpahamak Kami] sa mga kababayan ni Noe bago pa 

niyon; tunay na sila dati ay mga taong suwail. 
َِٰسقِينَ  ۖۡ إِنهُهۡم َكانُواْ قَۡوٗما َف ِن َقۡبُل  ٤٦ َوقَۡوَم نُوٖح م 

47. Ang langit ay ipinatayo Namin ito sa pamamagitan ng 

kapangyarihan at tunay na Kami ay talagang 

tagapagpalawak [nito]. 

ۡييْٖد َوِإنها لَُموِسُعونَ 
َ
َمآَء بَنَۡيَنََٰها بِأ  ٤٧ َوٱلسه

48. Ang lupa ay inilatag Namin ito, saka kay inam na 

tagapaghimlay [Kami]. 
ۡرَض فَرَۡشَنََٰها فَنِۡعَم ٱلَۡمَِٰهُدونَ 

َ
 ٤٨ َوٱلۡأ

49. Mula sa bawat bagay ay lumikha kami ng magkapares, 

nang sa gayon kayo ay magsasaalaala. 
ُرونَ  ِ َشۡيٍء َخلَۡقَنا َزوَۡجيِۡن لََعلهُكۡم تََذكه

 ٤٩ َوِمن ُكل 

50. Kaya tumakas kayo patungo kay Allāh; tunay na ako para 

sa inyo laban dito ay isang mapagbabalang malinaw. 
بِين   ِۡنُه نَِذير  مُّ ِۖۡ إِن ِي لَُكم م  ٓواْ إِلَي ٱَّلله  ٥٠ فَفِرُّ

51. Huwag kayong gumawa kasama kay Allāh ng isang diyos 

na iba pa; tunay na ako para sa inyo laban dito ay isang 

mapagbabalang malinaw. 

ِۡنُه نَِذير    ۖۡ إِن ِي لَُكم م  ًَٰها َءاَخَر ِ إَِل َولَا َتجَۡعلُواْ َمَع ٱَّلله
بِين    ٥١ مُّ

52. Gayon din, walang pumunta sa mga [tao] bago pa nila na 

isang sugo malibang nagsabi sila: "Isang manggagaway o 

isang baliw." 

تَي 
َ
ها قَالُواْ  َكَذَٰلَِك َمآ أ ِن رهُسوٍل إِل هِذيَن ِمن َقۡبلِِهم م  ٱل

ۡو َمجُۡنونٌ 
َ
 ٥٢ َساِحٌر أ

53. Nagtagubilinan ba sila hinggil dito? Bagkus sila ay mga 

taong tagapagmalabis. 
تََواَصۡواْ بِهۚۦِْ بَۡل ُهۡم قَوۡم  َطاُغونَ 

َ
 ٥٣ أ

54. Kaya tumalikod ka palayo sa kanila sapagkat ikaw ay 

hindi masisisi. 
نَت بَِملُومٖ 

َ
 ٥٤ َفَتَوله َعۡنُهۡم َفَمآ أ

55. Magpaalaala ka sapagkat tunay na ang paalaala ay 

nagpapakinabang sa mga mananampalataya. 
ِۡكَرىَٰ تَنَفُع ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  ِۡر فَإِنه ٱلذ   ٥٥ َوَذك 

56. Hindi Ako lumikha ng jinn at tao kundi upang sumamba 

sila sa Akin. 
ها لَِيۡعُبُدونِ   ٥٦ َوَما َخلَۡقُت ٱلِۡجنه َوٱلۡإِنَس إِل

57. Hindi Ako nagnanais mula sa kanila ng anumang 

panustos at hindi Ako nagnanais na magpakain sila sa Akin. 
ِۡزٖق وَ  ِن ر  رِيُد ِمۡنُهم م 

ُ
ن ُيۡطعُِمونِ َمآ أ

َ
رِيُد أ

ُ
 ٥٧ َمآ أ

58. Tunay na si Allāh ay ang Palatustos, ang May Lakas, ang 

Matibay. 
زهاُق ُذو ٱلُۡقوهةِ ٱلَۡمتِينُ  َ ُهَو ٱلره  ٥٨ إِنه ٱَّلله

59. Saka tunay na ukol sa mga lumabag sa katarungan ay 

mga pagkakasalang tulad ng mga pagkakasala ng mga 

kasamahan nila, kaya huwag silang magmadali sa Akin. 

ۡصَحَٰبِِهۡم فَلَا  
َ
ِۡثَل َذنُوِب أ هِذيَن َظلَُمواْ َذنُوٗبا م  فَإِنه لِل

 ٥٩ يَۡسَتۡعِجلُونِ 
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60. Kaya kapighatian ay ukol sa mga tumangging 

sumampalataya, mula sa araw nila na pinangangakuan sila 

[ng pagdurusa]. 

هِذي يُوَعُدونَ  هِذيَن َكَفُرواْ ِمن يَۡوِمِهُم ٱل  ٦٠ فََوۡيل  ل ِل
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At-Tur  الطور 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Sumpa man sa Bundok,  ِور  ١ َوٱلطُّ

2. sumpa man sa isang Aklat na natitikan  ٖۡسُطور  ٢ َوكَِتَٰٖب مه

3. sa isang pergaminong nakaladlad,  ٖنُشور ٖ مه  ٣ فِي َرق 

4. sumpa man sa Bahay na dinadalaw,  ِ٤ َوٱلَۡبۡيِت ٱلَۡمۡعُمور 

5. sumpa man sa bubong na iniangat,  ِۡقِف ٱلَۡمۡرفُوع  ٥ َوٱلسه

6. sumpa man sa dagat na pinupuno,  ِ٦ َوٱلَۡبۡحرِ ٱلَۡمۡسُجور 

7. tunay na ang pagdurusang dulot ng Panginoon mo ay 

talagang magaganap. 
َٰقِع  إِنه َعَذاَب َرب َِك   ٧ لََو

8. Walang ukol dito na anumang tagatulak,  ٖا لَُهۥ ِمن َدافِع  ٨ مه

9. sa araw na mayayanig ang langit sa isang pagyanig, َمآُء َمۡوٗرا  ٩ يَۡوَم َتُموُر ٱلسه

10. at uusad ang mga bundok sa isang pag-usad.  ١٠ َسيٗۡراَوتَِسيُر ٱلِۡجَباُل 

11. Kaya kapighatian sa araw na iyon ay ukol sa mga 

tagapagpasinungaling, 
بِينَ  ِ  ١١ فََوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

12. na sila sa pagsuong [sa kabulaanan] ay naglalaro.  َهِذيَن ُهۡم فِي َخوٖۡض يَلَۡعُبون  ١٢ ٱل

13. Sa araw na ipagtutulukan sila patungo sa apoy ng 

Impiyerno sa isang pagtutulakan, 
وَن إِلَيَٰ نَارِ َجَهنهَم َدعًّا  ١٣ يَۡوَم يَُدعُّ

14. ito ay ang Apoy na kayo dati hinggil dito ay 

nagpapasinungaling. 
بُونَ  ِ اُر ٱلهتِي ُكنُتم بَِها تَُكذ   ١٤ َهَِٰذهِ ٱلنه

15. Kaya panggagaway ba ito o kayo ay hindi nakakikita?  َنُتۡم لَا ُتۡبِصُرون
َ
ۡم أ

َ
فَِسۡحٌر َهََٰذآ أ

َ
 ١٥ أ
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16. Masunog kayo rito [sa apoy] at magtiis kayo o huwag 

kayong magtiis: magkapantay sa inyo; gagantihan lamang 

kayo ng dati ninyong ginagawa. 

ۡو لَا تَۡصبُِرواْ َسَوآٌء َعلَۡيُكۡمۖۡ إِنهَما  ٱۡصلَوَۡها فَٱۡص 
َ
بُِرٓواْ أ

 ١٦ ُتجَۡزۡوَن َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

17. Tunay na ang mga tagapangilag magkasala ay nasa mga 

hardin at kaginhawahan, 
َٰٖت َونَعِيمٖ   ١٧ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َجنه

18. na mga nagpapasarap sa ibinigay sa kanila ng 

Panginoon nila at nagsanggalang sa kanila ang Panginoon 

nila sa pagdurusa sa Impiyerno. 

َُٰهۡم َربُُّهۡم َعَذاَب   َُٰهۡم َربُُّهۡم َوَوقَى َِٰكِهيَن بَِمآ َءاتَى َف
 ١٨ ٱلۡجَِحيمِ 

19. Kumain kayo at uminom kayo nang kaiga-igaya dahil sa 

dati ninyong ginagawa, 
ُۢا بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ   ١٩ ُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ َهنِٓيـ َ

20. habang mga nakasandal sa mga kama na inihanay. 

Magkakasal Kami sa kanila sa mga dilag na may maninining 

na mata. 

ۡصُفوفَةِٖۖ  َوَزوهۡجَنَُٰهم ِبحُوٍر  ُمتهِكـ ِيَن عَلَىَٰ ُسُررٖ مه
 ٢٠ ِعينٖ 

21. Ang mga sumampalataya at sumunod sa kanila sa 

pananampalataya ang mga supling nila ay mag-uugnay Kami 

sa kanila sa mga supling nila at hindi Kami babawas sa 

kanila mula sa gawa nila ng anuman. Ang bawat tao, sa 

nakamit niya, ay mananagot. 

لۡحَۡقَنا بِِهۡم  
َ
ِيهُتُهم بِإِيَمٍَٰن أ هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱتهَبَعۡتُهۡم ُذر  َوٱل

ِۚ ُكلُّ ٱۡمرِِۭٕي   ِن َشۡيٖء ِۡن َعَملِِهم م  لَۡتَنَُٰهم م 
َ
ِيهَتُهۡم َوَمآ أ ُذر 

 ٢١ بَِما َكَسَب رَهِين  

22. Magkakaloob Kami sa kanila ng prutas at karne kabilang 

sa ninanasa nila. 
ا يَۡشَتُهونَ  ِمه ۡمَدۡدَنَُٰهم بَِفَِٰكَهةٖ َولَحٖۡم م 

َ
 ٢٢ َوأ

23. Magpapasahan sila roon ng tasa na walang satsatan dito 

at walang pagpapakasalanan. 
ثِيم  

ۡ
ها لَۡغو  فِيَها َولَا تَأ ٗسا ل

ۡ
 ٢٣ َيَتَنَٰزَُعوَن فِيَها َكأ

24. May iikot sa kanila na mga batang lalaki [na pinagsilbi] 

para sa kanila, na para bang ang mga iyon ay mga mutyang 

itinatago. 

نهُهۡم لُۡؤلُؤ   
َ
هُهۡم َكأ ۞َويَُطوُف َعلَۡيِهۡم ِغلَۡمان  ل

ۡكُنون    ٢٤ مه

25. Lalapit ang iba sa kanila sa iba pa habang 

nagtatanungan. 
ۡقَبَل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض يَتََسآَءلُونَ 

َ
 ٢٥ َوأ

26. Magsasabi sila: "Tunay na kami dati bago pa niyan sa 

mga mag-anak namin ay mga nababagabag. 
ۡهلَِنا ُمۡشفِقِينَ 

َ
 ٢٦ قَالُٓواْ إِنها ُكنها َقۡبُل فِٓي أ

27. Ngunit nagmagandang-loob si Allāh sa amin at 

nagsanggalang Siya sa amin sa pagdurusa sa 

nakapapasong hangin. 

ُمومِ  ََٰنا َعَذاَب ٱلسه ُ َعلَۡيَنا َوَوقَى  ٢٧ َفَمنه ٱَّلله

28. Tunay na kami dati bago pa niyon ay dumadalangin sa 

Kanya; tunay na Siya ay ang Mabait, ang Maawain. 
 ٢٨ إِنها ُكنها ِمن َقۡبُل نَۡدُعوُهۖۡ إِنهُهۥ ُهَو ٱلۡبَرُّ ٱلرهِحيمُ 
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29. Kaya magpaalaala ka sapagkat hindi ka, dahil sa biyaya 

ng Panginoon mo, isang manghuhula, ni isang baliw. 
نَت بِنِۡعَمِت َرب َِك بِكَاهِٖن َولَا َم 

َ
ِۡر َفَمآ أ  ٢٩ جُۡنونٍ فََذك 

30. O nagsasabi sila: "Isang makata, na nag-aabang kami sa 

kanya ng sakuna ng panahon." 
ۡم َيُقولُوَن َشاِعر  نهتََربهُص بِهِۦ َرۡيَب ٱلَۡمُنونِ 

َ
 ٣٠ أ

31. Sabihin mo: "Mag-abang kayo sapagkat tunay na ako ay 

kasama sa inyo kabilang sa mga tagapag-abang." 
َِن ٱلُۡمتََرب ِِصينَ   ٣١ قُۡل تََربهُصواْ فَإِن ِي َمَعُكم م 

32. O nag-uutos ba sa kanila ang mga isipan nila ng ganito o 

sila ay mga taong tagapagmalabis? 
ۡم ُهۡم قَۡوم  َطاُغونَ 

َ
ْٓۚ أ ۡحَلَُٰمُهم بَِهََٰذا

َ
ُمرُُهۡم أ

ۡ
ۡم تَأ

َ
 ٣٢ أ

33. O nagsasabi ba silang nagsabi-sabi siya [ng Qur’ān na] 

ito? Bagkus hindi sila sumasampalataya. 
ها يُۡؤِمُنونَ  ۚۥْ بَل ل لَُه ۡم َيُقولُوَن َتَقوه

َ
 ٣٣ أ

34. Kaya maglahad sila ng isang salaysay tulad nito kung sila 

ay mga tapat. 
ۦٓ  ِۡثلِهِ تُواْ ِبحَِديٖث م 

ۡ
 ٣٤ إِن َكانُواْ َصَِٰدقِينَ فَلَۡيأ

35. O nilikha ba sila mula sa hindi isang bagay o sila ay ang 

mga tagalikha? 
ۡم ُهُم ٱلَۡخَٰلُِقونَ 

َ
ۡم ُخلُِقواْ ِمۡن َغيِۡر َشۡيٍء أ

َ
 ٣٥ أ

36. O lumikha ba sila ng mga langit at lupa? Bagkus hindi sila 

nakatitiyak. 
 ْ ۡم َخلَُقوا

َ
ها يُوقُِنونَ أ ۡرَضْۚ بَل ل

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ٣٦  ٱلسه

37. O taglay ba nila ang mga imbakan ng Panginoon mo, o 

sila ay ang mga tagapangibabaw? 
ۡم ُهُم ٱلُۡمصَۜۡيِطُرونَ 

َ
ۡم ِعنَدُهۡم َخَزآئُِن َرب َِك أ

َ
 ٣٧ أ

38. O mayroon ba silang isang hagdan [paakyat sa langit] na 

nakapapakinig sila roon? Kaya [kung gayon] ay maglahad 

ang tagapakinig nila ng isang katunayang malinaw. 

ِت ُمۡسَتِمُعُهم  
ۡ
ۡم لَُهۡم ُسلهم  يَۡسَتِمُعوَن فِيهِِۖ فَلَۡيأ

َ
أ

بِينٍ   ٣٨ بُِسلَۡطَٰٖن مُّ

39. O ukol sa Kanya ay ang mga anak na babae at ukol 

naman sa inyo ay ang mga anak na lalaki? 
ۡم لَُه ٱلَۡبَنَُٰت َولَُكُم ٱلَۡبُنونَ 

َ
 ٣٩ أ

40. O nanghihingi ka ba sa kanila ng isang pabuya kaya sila 

dahil sa isang pagkakamulta ay mga napabibigatan? 
ۡغرَ  ِن مه ۡجٗرا َفُهم م 

َ
ۡم تَۡسـ َلُُهۡم أ

َ
ۡثَقلُونَ أ  ٤٠ ٖم مُّ

41. O taglay ba nila ang [kaalaman sa] Lingid kaya sila ay 

nagsusulat [nito]? 
ۡم ِعنَدُهُم ٱلَۡغۡيُب َفُهۡم يَۡكُتبُونَ 

َ
 ٤١ أ

42. O nagnanais ba sila ng isang pakana, ngunit ang mga 

tumangging sumampalataya ay ang mga pinapakanaan? 
هِذيَن َكَفُرواْ ُهُم ٱلَۡمِكيُدونَ  ۡم يُرِيُدوَن َكۡيٗداۖۡ فَٱل

َ
 ٤٢ أ

43. O mayroon ba silang diyos na iba pa kay Allāh? 

Kaluwalhatian kay Allāh higit sa itinatambal nila! 
ا يُۡشِرُكونَ  ِ َعمه ِْۚ ُسۡبَحََٰن ٱَّلله ٌَٰه َغيُۡر ٱَّلله ۡم لَُهۡم إَِل

َ
 ٤٣ أ

44. Kung may makikita sila na isang tipak mula sa langit na 

bumabagsak ay magsasabi sila: "Mga ulap na ibinunton." 
َمآِء َساقِٗطا َيُقولُواْ َسَحاب    َِن ٱلسه َوِإن يََرۡواْ كِۡسٗفا م 

ۡرُكوم    ٤٤ مه
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45. Kaya pabayaan mo sila hanggang sa makipagtagpo sila 

sa araw nila na doon ay malilintikan sila, 
هِذي فِيهِ يُۡصَعُقونَ  َُٰقواْ يَۡوَمُهُم ٱل  ٤٥ فََذۡرُهۡم َحتهيَٰ يَُل

46. sa Araw na hindi makapagdudulot para sa kanila ang 

pakana nila ng anuman ni sila ay iaadya. 
ا َولَا  ُهۡم  يَۡوَم لَا ُيۡغنِي َعۡنُهۡم َكۡيُدُهۡم َشۡيـ ٗ

 ٤٦ يُنَصُرونَ 

47. Tunay na ukol sa mga lumabag sa katarungan ay isang 

pagdurusang iba pa roon subalit ang higit na marami sa 

kanila ay hindi nakaaalam. 

َٰلَِك َوَلَِٰكنه   هِذيَن َظلَُمواْ َعَذاٗبا ُدوَن َذ َوِإنه لِل
ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 

َ
 ٤٧ أ

48. Magtiis ka sa hatol ng Panginoon mo sapagkat tunay na 

ikaw ay nasa mga mata Namin at magluwalhati ka kasabay 

ng pagpupuri sa Panginoon mo kapag bumangon ka. 

ۡعُينَِناۖۡ وََسب ِۡح ِبحَۡمِد  
َ
َوٱۡصبِۡر ِلحُۡكِم َرب َِك فَإِنهَك بِأ

 ٤٨ َرب َِك ِحيَن َتُقومُ 

49. Sa bahagi ng gabi ay magluwalhati ka sa Kanya at sa 

paglubog ng mga bituin. 
ُجومِ  هۡيِل فََسب ِۡحُه َوِإۡدَبََٰر ٱلنُّ  ٤٩ َوِمَن ٱل
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Sumpa man sa bituin kapag lumubog ito,  َٰۡجِم إَِذا َهَوى  ١ َوٱلنه

2. Hindi naligaw ang kasamahan ninyo at hindi siya nalisya.  َٰ٢ َما َضله َصاِحُبُكۡم َوَما َغَوى 

3. Hindi siya bumibigkas ayon sa pithaya.  َٰٓ٣ َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوى 

4. Walang iba ito kundi isang kasi na ikinakasi sa kanya.  َٰها َوۡحى  يُوَحى  ٤ إِۡن ُهَو إِل

5. Nagturo sa kanya ang [anghel na] matindi ang lakas,  َٰ٥ َعلهَمُهۥ َشِديُد ٱلُۡقَوى 

6. na may kapangyarihan saka tumindig sa tunay na anyo,  َٰةٖ فَٱۡسَتَوى  ٦ ُذو ِمره

7. habang ito ay nasa [bahagi ng] abot-tanaw na 

pinakamataas. 
عۡلَىَٰ 

َ
فُِق ٱلۡأ

ُ
 ٧ وَُهَو بِٱلۡأ

8. Pagkatapos lumapit ito saka nagpakalapit-lapit ito.  َٰهي  ٨ ُثمه َدنَا َفَتَدل

9. Kaya ito ay naging nasa layong dalawang pana o higit na 

malapit. 
ۡدنَيَٰ 

َ
ۡو أ

َ
 ٩ فَكَاَن قَاَب قَوَۡسيِۡن أ

10. Kaya nagkasi ito sa lingkod Niya ng ikinasi Niya.  َٰۡوَحى
َ
ۡوَحىَٰٓ إِلَيَٰ َعۡبِدهِۦ َمآ أ

َ
 ١٠ فَأ

11. Hindi nagsinungaling ang puso [ng Propeta] sa nakita 

niya. 
ىَٰٓ َما 

َ
 ١١ َكَذَب ٱلُۡفَؤاُد َما َرأ

12. Kaya makikipagtaltalan ba kayo sa kanya sa nakikita 

niya? 
َفُتَمَُٰرونَُهۥ عَلَىَٰ َما يََرىَٰ 

َ
 ١٢ أ

13. Talaga ngang nakita niya ito sa iba pang pagkababa,  َٰۡخَرى
ُ
 ١٣ َولََقۡد َرَءاهُ نَۡزلًَة أ

14. sa tabi ng [punong] Sidrah ng Pinagwawakasan,  َٰ١٤ ِعنَد ِسۡدَرةِ ٱلُۡمنَتَهى 

15. sa tabi nito ang Hardin ng Kanlungan,  ََٰٓوى
ۡ
 ١٥ ِعنَدَها َجنهُة ٱلَۡمأ

16. noong bumabalot sa [punong] Sidrah ang bumabalot.  َٰۡدَرَة َما َيۡغَشي ِ  ١٦ إِۡذ َيۡغَشي ٱلس 
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17. Hindi lumiko ang paningin [ng Propeta] at hindi ito 

lumampas. 
 ١٧ َما َزاَغ ٱلَۡبَصُر َوَما َطَغىَٰ 

18. Talaga ngang may nakita siya mula sa pinakamalaking 

mga tanda ng Panginoon Niya. 
ىَٰ ِمۡن َءاَيَِٰت َرب ِهِ ٱلُۡكبَۡرىَٰٓ 

َ
 ١٨ لََقۡد َرأ

19. Kaya nagsaalang-alang ba kayo kina Allāt at Al`uzzā,  َٰى ََٰت َوٱلُۡعزه فََرَءۡيُتُم ٱلله
َ
 ١٩ أ

20. at kay Manāh, ang ikatlong iba pa?  َٰٓۡخَرى
ُ
الَِثَة ٱلۡأ َة ٱلثه  ٢٠ َوَمَنوَٰ

21. Ukol ba sa inyo ang lalaki at ukol sa Kanya ang babae?  َكُر َولَُه لَُكُم ٱلذه
َ
نَثيَٰ أ

ُ
 ٢١ ٱلۡأ

22. Iyon, sa makatuwid, ay isang paghahating liku-liko.  َٰٓ٢٢ تِلَۡك إِٗذا قِۡسَمة  ِضيَزى 

23. Walang iba ang mga [anitong] ito kundi mga pangalang 

ipinangalan ninyo mismo at ng mga ninuno ninyo. Hindi 

nagpababa si Allāh kaugnay sa mga ito ng anumang 

katunayan. Hindi sila sumusunod maliban sa pagpapalagay 

at pinipithaya ng mga sarili. Talaga ngang dumating sa kanila 

mula sa Panginoon nila ang patnubay. 

نَزَل  
َ
آ أ نُتۡم َوَءابَآؤُُكم مه

َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَمآء  َسمه

َ
هٓا أ إِۡن ِهَى إِل

نه َوَما َتۡهَوى   ها ٱلظه ُ بَِها ِمن ُسلَۡطٍَٰنِۚ إِن يَتهبُِعوَن إِل ٱَّلله
ب ِِهُم ٱلُۡهَدىَٰٓ  ِن ره نُفُسۖۡ َولََقۡد َجآَءُهم م 

َ
 ٢٣ ٱلۡأ

24. O ukol ba sa tao ang minithi niya?  َٰۡم لِلِۡإنَسَِٰن َما َتَمنهي
َ
 ٢٤ أ

25. Ngunit sa kay Allāh ang huling buhay at ang unang 

buhay. 
ولَيَٰ 

ُ
 ٢٥ ِهَّلِلَف ٱٓأۡلِخَرةُ َوٱلۡأ

26. Kay rami ng anghel sa mga langit na hindi 

nakapagdudulot ang pamamagitan nila ng anuman maliban 

nang matapos na magpahintulot si Allāh sa sinumang 

niloloob Niya at kinalulugdan Niya. 

َِٰت لَا ُتۡغنِي َشَفََٰعُتُهۡم  ۞َوَكم  َمََٰو لَٖك فِي ٱلسه ِن مه م 
ُ لَِمن يََشآُء   َذَن ٱَّلله

ۡ
ن يَأ

َ
ها ِمنُۢ َبۡعِد أ َشۡيـ ًا إِل

 ٢٦ َويَۡرَضيَٰٓ 

27. Tunay na ang mga hindi sumasampalataya sa Kabilang-

buhay ay talagang nagpapangalan sa mga anghel ng 

pagpapangalan sa babae. 

وَن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة   هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ لَيَُسمُّ إِنه ٱل
نَثيَٰ 

ُ
 ٢٧ تَۡسِمَيَة ٱلۡأ

28. Walang ukol sa kanila rito na anumang kaalaman. Wala 

silang sinusunod kundi ang pagpapalagay. Tunay na ang 

pagpapalagay ay hindi nakapagdudulot kapalit ng 

katotohanan ng anuman. 

ۖۡ َوِإنه   نه ها ٱلظه َوَما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعلٍۡمِۖ إِن يَتهبُِعوَن إِل
ا  ِ َشۡيـ ٗ نه لَا ُيۡغنِي ِمَن ٱلۡحَق   ٢٨ ٱلظه

29. Kaya umayaw ka sa sinumang tumalikod sa pag-alaala 

sa Amin at hindi nagnais kundi ng buhay na pangmundo. 
َة   ها ٱلۡحََيوَٰ هيَٰ َعن ذِۡكرِنَا َولَۡم يُرِۡد إِل ن تََول ۡعرِۡض َعن مه

َ
فَأ

ۡنَيا   ٢٩ ٱلدُّ
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30. Iyon ay ang inaabot nila mula sa kaalaman. Tunay na ang 

Panginoon mo ay higit na maalam sa sinumang naligaw 

palayo sa landas Niya at higit na maalam sa sinumang 

napatnubayan. 

ۡعلَُم بَِمن َضله  
َ
َِن ٱلۡعِلِۡمِۚ إِنه َربهَك ُهَو أ َٰلَِك َمۡبلَُغُهم م  َذ

ۡعلَُم بَِمِن ٱۡهَتَدىَٰ 
َ
 ٣٠ َعن َسبِيلِهِۦ وَُهَو أ

31. Sa kay Allāh ang anumang nasa mga langit at ang 

anumang nasa lupa upang gumanti Siya sa mga gumawa ng 

masagwa ayon sa anumang ginawa nila at gumanti Siya sa 

mga gumawa ng maganda ayon sa pinakamaganda. 

هِذيَن   ۡرِض لَِيۡجزَِي ٱل
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

ۡحَسُنواْ  
َ
هِذيَن أ ـ ُواْ بَِما َعِملُواْ َويَۡجزَِي ٱل َسَٰٓ

َ
أ

 ٣١ يبِٱلۡحُۡسنَ 

32. Ang mga umiiwas sa mga malaki sa kasalanan at mga 

mahalay maliban sa mga kasalanang maliit, tunay na ang 

Panginoon mo ay malawak ang kapatawaran. Siya ay higit na 

maalam sa inyo noong nagpaluwal Siya sa inyo mula sa lupa 

at noong kayo ay mga bilig sa mga tiyan ng mga ina ninyo. 

Kaya huwag kayong magmalinis ng mga sarili ninyo; Siya ay 

higit na maalam sa sinumang nangilag magkasala. 

ها ٱللهَمَمْۚ   َِٰحَش إِل ئَِر ٱلِۡإثِۡم َوٱلَۡفَو هِذيَن َيجَۡتنُِبوَن َكَبَٰٓ ٱل
ُكم  إِنه َربهَك َوَِٰسُع ٱلَۡمۡغفَِرةِِۚ هُ 

َ
نَشأ

َ
ۡعلَُم بُِكۡم إِۡذ أ

َ
َو أ

َهَٰتُِكۡمۖۡ فَلَا   مه
ُ
ِجنهة  فِي ُبُطوِن أ

َ
نُتۡم أ

َ
ۡرِض َوِإۡذ أ

َ
َِن ٱلۡأ م 

ۡعلَُم بَِمِن ٱتهَقىَٰٓ 
َ
نُفَسُكۡمۖۡ ُهَو أ

َ
ٓواْ أ  ٣٢ تَُزكُّ

33. Kaya nakita mo ba ang tumalikod [sa Islām],  َٰهي هِذي تََول فََرَءيَۡت ٱل
َ
 ٣٣ أ

34. at nagbibigay ng kaunti at nagmaramot?  َٰٓۡكَدى
َ
ۡعَطىَٰ قَلِيلٗا َوأ

َ
 ٣٤ َوأ

35. Taglay ba niya ang kaalaman sa Lingid kaya siya ay 

nakakikita? 
ِعنَدهُۥ ِعلُۡم ٱلَۡغۡيِب َفُهَو يََرىَٰٓ 

َ
 ٣٥ أ

36. O hindi siya binalitaan hinggil sa nasa mga kalatas ni 

Moises, 
 بَِما فِي ُصُحِف ُموَسيَٰ 

ۡ
ۡم لَۡم يُنَبهأ

َ
 ٣٦ أ

37. at ni Abraham na tumupad,  َٰٓهي هِذي َوف  ٣٧ َوِإبَۡرَٰهِيَم ٱل

38. na hindi magpapasan ang isang tagapasan ng pasanin 

ng iba, 
ۡخَرىَٰ 

ُ
ها تَزُِر َوازَِرة  وِۡزَر أ ل

َ
 ٣٨ أ

39. na walang ukol sa tao kundi ang pinagpunyagian niya,  َٰها َما َسَعى ن لهيَۡس لِلِۡإنَسَِٰن إِل
َ
 ٣٩ َوأ

40. at na ang pagpupunyagi niya ay makikita.  َٰنه َسۡعَيُهۥ َسۡوَف يَُرى
َ
 ٤٠ َوأ

41. Pagkatapos gagantihan siya ng ganting pinakasapat.  َٰۡوفَي
َ
َُٰه ٱلۡجََزآَء ٱلۡأ  ٤١ ُثمه ُيجَۡزى

42. Na tungo sa Panginoon mo ang pinagwawakasan.  َٰنه إِلَيَٰ َرب َِك ٱلُۡمنَتَهى
َ
 ٤٢ َوأ

43. Na Siya ay nagpatawa at nagpaiyak.  َٰبَۡكي
َ
ۡضَحَك َوأ

َ
نهُهۥ ُهَو أ

َ
 ٤٣ َوأ
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44. Na Siya ay nagbigay-kamatayan at nagbibigay-buhay.  نهُهۥ ُهَو
َ
ۡحَيا َوأ

َ
َماَت َوأ

َ
 ٤٤ أ

45. Na Siya ay lumikha sa magkaparis, ang lalaki at ang 

babae, 
نَثيَٰ 

ُ
َكَر َوٱلۡأ وَۡجيِۡن ٱلذه نهُهۥ َخلََق ٱلزه

َ
 ٤٥ َوأ

46. mula sa patak kapag ibinuhos ito.  َٰ٤٦ ِمن نُّۡطَفٍة إَِذا ُتۡمَني 

47. Na nasa Kanya ang pagpapaluwal na iba pa.  َٰۡخَرى
ُ
ةَ ٱلۡأ

َ
نه َعلَۡيهِ ٱلنهۡشأ

َ
 ٤٧ َوأ

48. Na Siya ay nagpayaman at nagbigay-kasiyahan.  َٰۡقَني
َ
ۡغَنيَٰ َوأ

َ
نهُهۥ ُهَو أ

َ
 ٤٨ َوأ

49. Na Siya ay ang Panginoon ng [bituing] Sirius.  َٰۡعَرى ِ نهُهۥ ُهَو َربُّ ٱلش 
َ
 ٤٩ َوأ

50. Na Siya ay nagpahamak sa [liping] `Ād na sinauna  َٰولَي
ُ
ۡهلََك عَاًدا ٱلۡأ

َ
ۥٓ أ نهُه

َ
 ٥٠ َوأ

51. at [liping] Thamūd, kaya hindi Siya nagtira.  َٰۡبَقى
َ
 ٥١ َوَثُموَداْ َفَمآ أ

52. [Nagpahamak Siya] sa mga kababayan ni Noe bago pa 

niyon; tunay na sila dati ay higit na tagalabag sa katarungan 

at higit na tagapagmalabis. 

ۡطَغىَٰ 
َ
ۡظلََم َوأ

َ
ۖۡ إِنهُهۡم َكانُواْ ُهۡم أ ِن َقۡبُل  ٥٢ َوقَۡوَم نُوٖح م 

53. Ang itinaob [na mga lungsod] ay pinalagpak Niya,  َٰۡهَوى
َ
 ٥٣ َوٱلُۡمۡؤتَفَِكَة أ

54. saka bumalot Siya sa mga ito ng ibinalot Niya.  َٰي ََٰها َما َغشه ى  ٥٤ َفَغشه

55. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon mo nag-

aalinlangan ka? 
ي ِ َءالَآِء َرب َِك َتَتَماَرىَٰ 

َ
 ٥٥ فَبِأ

56. [Ang Sugong] ito ay isang mapagbabala kabilang sa mga 

mapagbabalang sinauna. 
ِنَ  ولَيَٰٓ  َهََٰذا نَِذير  م 

ُ
ُذرِ ٱلۡأ  ٥٦ ٱلنُّ

57. Nalapit ang Papalapit.  ُزِفَِت ٱٓأۡلزِفَة
َ
 ٥٧ أ

58. Walang ukol dito bukod pa kay Allāh na isang tagahawi.  ٌَكاِشَفة ِ  ٥٨ لَيَۡس لََها ِمن ُدوِن ٱَّلله

59. Kaya ba sa salaysay na ito nagtataka kayo?  فَِمۡن َهََٰذا
َ
 ٥٩ ٱلۡحَِديِث َتۡعَجُبونَ أ

60. Tumatawa kayo at hindi kayo umiiyak,  َ٦٠ َوتَۡضَحُكوَن َولَا َتۡبُكون 
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61. habang kayo ay mga nagsasaya.  َنُتۡم َسَِٰمُدون
َ
 ٦١ َوأ

62. Kaya magpatirapa kayo kay Allāh at sumamba kayo.  ۩ْ٦٢ ْۤاوُدُجۡسٱَف ِۤهَّلِل َوٱۡعُبُدوا 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Napalapit ang Huling Sandali at nabiyak ang buwan.  ُاَعُة َوٱنَشقه ٱلَۡقَمر  ١ ٱۡقتََربَِت ٱلسه

2. Kung makakikita sila ng isang himala ay aayaw sila at 

magsasabi sila: "Isang panggagaway na nagpapatuloy." 
ۡسَتِمر     ٢ َوِإن يََرۡواْ َءايَٗة ُيۡعرُِضواْ َويَُقولُواْ ِسۡحر  مُّ

3. Nagpasinungaling sila at sumunod sila sa mga pithaya nila. 

Bawat bagay ay mananahan. 
 
َ
بُواْ َوٱتهَبُعٓواْ أ ۡسَتقِر   َوَكذه ۡمرٖ مُّ

َ
 ٣ ۡهَوآَءُهۡمْۚ وَُكلُّ أ

4. Talaga ngang dumating sa kanila mula sa mga balita ang 

may pantaboy. 
ۢنَبآِء َما فِيهِ ُمۡزَدَجرٌ 

َ
َِن ٱلۡأ  ٤ َولََقۡد َجآَءُهم م 

5. Isang masidhing karunungan, ngunit hindi 

nakapagpapakinabang ang mga mapagbabala. 
ُذرُ  ۖۡ َفَما ُتۡغِن ٱلنُّ  ٥ ِحۡكَمُۢة َبَٰلَِغة 

6. Kaya tumalikod ka sa kanila sa araw na mananawagan ang 

tagapanawagan tungo sa isang bagay na kakila-kilabot. 
اِع إِلَيَٰ َشۡيٖء نُُّكرٍ   ٦ َفَتَوله َعۡنُهۡمۘ يَوَۡم يَۡدُع ٱلده

7. Habang mga nagpapakumbaba ang mga paningin nila, 

lalabas sila mula sa mga pinaglibingan na para bang sila ay 

mga balang na kumakalat, 

نهُهۡم  
َ
ۡجَداِث َكأ

َ
بَۡصَٰرُُهۡم َيخۡرُُجوَن ِمَن ٱلۡأ

َ
ًعا أ ُخشه

نتَِشر    ٧ َجَراد  مُّ

8. na mga kumakaripas patungo sa tagatawag. Magsasabi ang 

mga tagatangging sumampalataya na ito ay isang araw na 

mahirap. 

َٰفُِروَن َهََٰذا يَوٌۡم   اِعِۖ َيُقوُل ٱلَۡك ۡهِطعِيَن إِلَي ٱلده مُّ
 ٨ َعِسر  

9. Nagpasinungaling bago nila ang mga kababayan ni Noe 

sapagkat nagpasinungaling sila sa lingkod Namin at sinabihan 

nilang baliw at ipinagtabuyan siya. 

بُواْ َعۡبَدنَا َوَقالُواْ   بَۡت َقۡبلَُهۡم قَوُۡم نُوٖح فََكذه ۞َكذه
 ٩ َمجُۡنون  َوٱۡزُدِجرَ 

10. Kaya dumalangin siya sa Panginoon niya: "Tunay na ako 

ay nadaig kaya mag-adya Ka." 
ن ِي َمۡغلُوب  فَٱنَتِصرۡ فََدعَا َربههُ 

َ
 ١٠ ۥٓ أ

11. Kaya nagbukas Kami ng mga pinto ng langit na may tubig 

na bumubuhos. 
ۡنَهِمرٖ  َمآِء بَِمآٖء مُّ ََٰب ٱلسه بَۡو

َ
 ١١ َفَفَتۡحَنآ أ

12. Nagpabulwak Kami sa lupa ng mga bukal, saka nagtagpo 

ang tubig [ng langit at lupa] ayon sa isang utos na itinakda. 
ۡمرٖ قَۡد  

َ
ۡرَض ُعُيوٗنا فَٱلَۡتَقى ٱلَۡمآُء عَلَىَٰٓ أ

َ
ۡرنَا ٱلۡأ َوَفجه

 ١٢ قُِدرَ 

13. Nagdala Kami sa kanya sa [daong na] may mga tabla at 

mga pako. 
َٰٖح َوُدُسرٖ  لَۡو

َ
 ١٣ َوَحمَلَۡنَُٰه عَلَىَٰ َذاِت أ
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14. Naglalayag ito sa [pagsusubaybay ng] mga mata Namin 

bilang ganti para sa dating tinanggihang sampalatayanan. 
ۡعُينَِنا َجَزاٗٓء ل َِمن َكاَن ُكفِرَ 

َ
رِي بِأ

 ١٤ َتجۡ

15. Talaga ngang nag-iwan Kami nito bilang tanda, kaya may 

tagapag-alaala kaya? 
كِرٖ َولََقد تهرَ  ده  ١٥ ۡكَنََٰهآ َءايَٗة َفَهۡل ِمن مُّ

16. Kaya papaano naging ang pagdurusang dulot Ko at ang 

mga babala Ko? 
 ١٦ فََكۡيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ 

17. Talaga ngang nagpadali Kami sa Qur’ān para sa pag-

aalaala, kaya may tagapag-alaala kaya? 
 َ كِرٖ َولََقۡد ي ده ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ   ١٧ سه

18. Nagpasinungaling ang [liping] `Ād, kaya papaano naging 

ang pagdurusang dulot Ko at ang mga babala Ko? 
بَۡت عَاد  فََكۡيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ   ١٨ َكذه

19. Tunay na Kami ay nagsugo sa kanila ng isang hanging 

pagkalamig-lamig sa isang araw ng isang kasawiang-palad na 

nagpatuloy. 

ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم رِيٗحا َصۡرَصٗرا فِي يَوِۡم َنحٖۡس  
َ
إِنهآ أ

 ٖ ۡسَتِمر   ١٩ مُّ

20. Humuhugot ito sa mga tao na para bang sila ay mga tuod 

ng mga punong datiles na nasungkal. 
نَقعِرٖ  ۡعَجاُز َنخٖۡل مُّ

َ
نهُهۡم أ

َ
اَس َكأ  ٢٠ تَنزُِع ٱلنه

21. Kaya papaano naging ang pagdurusang dulot Ko at ang 

mga babala Ko? 
 ٢١ فََكۡيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ 

22. Talaga ngang nagpadali Kami sa Qur’ān para sa 

pagsasaalaala, kaya may tagapagsaalaala ba? 
كِرٖ  ده ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ   ٢٢ َولََقۡد يَسه

23. Nagpasinungaling ang [liping] Thamūd sa mga babala.  ُِذر بَۡت َثُموُد بِٱلنُّ  ٢٣ َكذه

24. Kaya nagsabi sila: "Sa isang tao ba kabilang sa amin na 

nag-iisa susunod kami? Tunay na kami, samakatuwid, ay 

talagang nasa isang pagkaligaw at isang pagkaulol. 

ۥٓ إِنهآ إِٗذا لهِفى َضَلَٰٖل   ِنها َوَِٰحٗدا نهتهبُِعُه بََشٗرا م 
َ
َفَقالُٓواْ أ

 ٢٤ وَُسُعرٍ 

25. Iniukol ba ang paalaala sa kanya sa gitna namin? Bagkus 

siya ay isang palasinungaling na hambog." 
اٌب   ِۡكُر َعلَۡيهِ ِمنُۢ بَيۡنَِنا بَۡل ُهَو َكذه ُءلِۡقَى ٱلذ 

َ
أ

ِشر  
َ
 ٢٥ أ

26. Makaaalam sila bukas kung sino ang palasinungaling na 

hambog. 
ِشرُ 

َ
اُب ٱلۡأ ِن ٱلَۡكذه  ٢٦ َسَيۡعلَُموَن َغٗدا مه

27. Tunay na Kami ay magsusugo ng dumalagang kamelyo 

bilang tukso para sa kanila, kaya mag-antabay ka sa kanila at 

magtiyaga ka. 

هُهۡم فَٱۡرتَقِۡبُهۡم َوٱۡصَطبِرۡ  اقَةِ فِۡتَنٗة ل  ٢٧ إِنها ُمۡرِسلُواْ ٱلنه
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28. Magbalita ka sa kanila na ang tubig ay binabahagi sa 

pagitan nila; bawat pag-inom ay halinhinan. 
نه ٱلَۡمآَء قِۡسَمُۢة بَيَۡنُهۡمۖۡ ُكلُّ ِشۡرٖب  

َ
َونَب ِۡئُهۡم أ

حَۡتَضر    ٢٨ مُّ

29. Ngunit nanawagan sila sa kasamahan nila, kaya kinuha 

nito [iyon] at kinatay nito. 
 ٢٩ َفَناَدۡواْ َصاِحَبُهۡم َفَتَعاَطىَٰ َفَعَقرَ 

30. Kaya papaano naging ang pagdurusang dulot Ko at ang 

mga babala Ko? 
 ٣٠ فََكۡيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ 

31. Tunay na Kami ay nagsugo sa kanila ng hiyaw na nag-iisa 

kaya sila ay naging gaya ng mga tuyot na sanga ng 

nagkukural. 

ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة فَكَانُواْ َكَهِشيِم  إِنهآ 
َ
أ

 ٣١ ٱلُۡمۡحَتِظرِ 

32. Talaga ngang nagpadali Kami sa Qur’ān para sa 

pagsasaalaala, kaya may tagapagsaalaala ba? 
كِرٖ  ده ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ   ٣٢ َولََقۡد يَسه

33. Nagpasinungaling ang mga kababayan ni Lot sa mga 

babala. 
ُذرِ  بَۡت قَوُۡم لُوطِۭ بِٱلنُّ  ٣٣ َكذه

34. Tunay na Kami ay nagsugo sa kanila ng mga bato maiban 

sa mag-anak ni Lot; nagligtas Kami sa kanila sa huling bahagi 

ng gabi 

ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم َحاِصبً 
َ
جهۡيَنَُٰهم  إِنهآ أ هٓا َءاَل لُوٖطِۖ نه ا إِل

 ٣٤ بَِسَحرٖ 

35. bilang pagpapala mula sa ganang Amin. Gayon Kami 

gumaganti sa sinumang nagpasalamat. 
زِي َمن َشَكرَ 

ْۚ َكَذَٰلَِك َنجۡ ِۡن ِعنِدنَا  ٣٥ ن ِۡعَمٗة م 

36. Talaga ngang nagbabala siya sa kanila ng pagsunggab 

Namin ngunit nag-alinlangan sila sa mga babala. 
ُذرِ  نَذرَُهم َبۡطَشتََنا َفَتَماَرۡواْ بِٱلنُّ

َ
 ٣٦ َولََقۡد أ

37. Talaga ngang humiling sila sa kanya [na manghalay] sa 

panauhin niya kaya pumawi Kami sa mga mata nila, [na 

nagsasabi:] "Kaya lumasap kayo ng pagdurusang dulot Ko at 

mga babala Ko." 

ۡعُيَنُهۡم فَُذوقُواْ  
َ
َولََقۡد َرََٰوُدوُه َعن َضۡيفِهِۦ َفَطَمۡسَنآ أ

 ٣٧ َعَذابِي َونُُذرِ 

38. Talaga ngang may sumapit sa kanila sa umaga na isang 

pagdurusang nananahan. 
ۡسَتقِر   َولََقۡد َصبهَحُهم بُۡكَرةً َعذَ   ٣٨ اب  مُّ

39. Kaya lumasap kayo ng pagdurusang dulot Ko at mga 

babala Ko. 
 ٣٩ فَُذوقُواْ َعَذابِي َونُُذرِ 

40. Talaga ngang nagpadali Kami sa Qur’ān para sa pag-

aalaala, kaya may tagapag-alaala kaya? 
ِۡكرِ فَ  ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ  كِرٖ َولََقۡد يَسه ده  ٤٠ َهۡل ِمن مُّ

41. Talaga ngang dumating sa mga alagad ni Paraon ang mga 

babala. 
ُذرُ   ٤١ َولََقۡد َجآَء َءاَل فِرَۡعۡوَن ٱلنُّ
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42. Nagpasinungaling sila sa mga tanda Namin sa kabuuan ng 

mga ito kaya dumaklot Kami sa kanila ng pagdaklot ng isang 

Makapangyarihan, isang Kumakaya. 

ۡخَذ َعزِيزٖ  
َ
َخۡذَنَُٰهۡم أ

َ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا ُكل َِها فَأ َكذه

ۡقَتِدرٍ   ٤٢ مُّ

43. Ang mga tagatangging sumampalataya ninyo ba ay higit na 

mabuti kaysa sa mga iyon o mayroon kayong kawalang-

kaugnayan sa [pagdurusang nasaad sa] mga kasulatan? 

ۡم لَُكم بََرآَءة  فِي  
َ
ْوَلَٰٓئُِكۡم أ

ُ
ِۡن أ اُرُكۡم َخيۡر  م  ُكفه

َ
أ

بُرِ   ٤٣ ٱلزُّ

44. O nagsasabi sila: "Kami ay katipunang naiaadya?"   نَتِصر ۡم َيُقولُوَن َنحُۡن َجمِيع  مُّ
َ
 ٤٤ أ

45. Matatalo ang pagkakabuklod at magbabaling sila ng mga 

likod. 
بُرَ  ُّوَن ٱلدُّ  ٤٥ َسُيۡهَزُم ٱلۡجَۡمُع َويَُول

46. Bagkus ang Huling Sandali ay ang tipanan nila at ang 

Huling Sandali ay higit na masaklap at higit na mapait. 
 
َ
اَعُة أ اَعُة َموِۡعُدُهۡم َوٱلسه َمرُّ بَِل ٱلسه

َ
 ٤٦ ۡدَهىَٰ َوأ

47. Tunay na ang mga salarin ay nasa isang pagkaligaw at 

isang pagdurusa.I 
 ٤٧ إِنه ٱلُۡمۡجرِِميَن فِي َضَلَٰٖل وَُسُعرٖ 

48. Sa araw na kakaladkarin sila sa Apoy sa [pagkasubsob ng] 

mga mukha nila [ay sasabihin]: "Lumasap kayo ng saling ng 

[impiyernong] Init!" 

ارِ عَلَىَٰ وُُجوهِِهۡم ُذوقُواْ َمسه   يَۡوَم يُۡسَحُبوَن فِي ٱلنه
 ٤٨ َسَقرَ 

49. Tunay na Kami sa bawat bagay ay lumikha ayon sa isang 

takda. 
 ٤٩ إِنها ُكله َشۡيٍء َخلَۡقَنَُٰه بَِقَدرٖ 

50. Walang iba ang utos Namin kundi nag-iisa gaya ng kisap 

ng paningin. 
ها َوَِٰحَدة  َكلَۡمِۭح بِٱلَۡبَصرِ  ۡمُرنَآ إِل

َ
 ٥٠ َوَمآ أ

51. Talaga ngang nagpahamak Kami ng mga kakampi ninyo, 

kaya may tagapag-alaala kaya? 
كِرٖ  ده ۡشَياَعُكۡم َفَهۡل ِمن مُّ

َ
ۡهلَۡكَنآ أ

َ
 ٥١ َولََقۡد أ

52. Bawat bagay na ginawa nila ay nasa mga kasulatan.  ِبُر  ٥٢ وَُكلُّ َشۡيٖء َفَعلُوهُ فِي ٱلزُّ

53. Bawat maliit at malaki ay nakatitik.  ٌۡسَتَطر  ٥٣ وَُكلُّ َصغِيٖر َوَكبِيٖر مُّ

54. Tunay na ang mga tagapangilag magkasala ay nasa mga 

hardin at mga ilog, 
َٰٖت َوَنَهرٖ إِنه ٱلۡمُ   ٥٤ تهقِيَن فِي َجنه

55. sa upuan ng katapatan sa piling ng Haring Kumakaya. ۡقَتِدر  ٥٥ فِي َمۡقَعِد ِصۡدٍق ِعنَد َملِيٖك مُّ

 

I Tunay na ang mga salarin ay nasa isang pagkaligaw at isang pagkaulol. 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ang Napakamaawain  ُ١ ٱلرهۡحَمَٰن 

2. ay nagturo ng Qur'ān,  َ٢ َعلهَم ٱلُۡقۡرَءان 

3. lumikha ng tao,  َ٣ َخلََق ٱلۡإِنَسَٰن 

4. nagturo rito ng paglilinaw.  َ٤ َعلهَمُه ٱلَۡبَيان 

5. Ang araw at ang buwan ay ayon sa pagtutuus-tuos.  ٖۡمُس َوٱلَۡقَمُر ِبحُۡسَبان  ٥ ٱلشه

6. Ang bituin at ang punong-kahoy ay nagpapatirapa.  َِجُر يَۡسُجَدان ۡجُم َوٱلشه  ٦ َوٱلنه

7. Ang langit ay inangat Niya ito at inilagay Niya ang timbangan  َمآَء َرَفَعَها  ٧ َووََضَع ٱلِۡميَزانَ َوٱلسه

8. upang hindi kayo magmalabis sa timbangan.  ِها َتۡطَغۡواْ فِي ٱلِۡميَزان ل
َ
 ٨ أ

9. Magpanatili kayo ng pagtitimbang ayon sa 

pagkamakatarungan at huwag kayong manlugi sa timbangan. 
قِيُمواْ ٱلَۡوۡزَن بِٱلۡقِۡسِط َولَا ُتخِۡسُرو 

َ
 ٩ اْ ٱلِۡميَزانَ َوأ

10. Ang lupa ay inilagay Niya para sa mga kinapal.  ِۡرَض وََضَعَها لِلَۡأنَام
َ
 ١٠ َوٱلۡأ

11. Dito ay may bungang-kahoy at ang mga datiles na may 

mga saha, 
ۡكَمامِ 

َ
َِٰكَهة  َوٱلنهۡخُل َذاُت ٱلۡأ  ١١ فِيَها َف

12. at ang mga butil na may mga uhay at ang mga mabangong 

halaman. 
ۡيَحانُ   ١٢ َوٱلۡحَبُّ ُذو ٱلَۡعۡصِف َوٱلره

13. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ١٣ فَبِأ

14. Lumikha Siya ng tao mula sa kumakalansing na luwad 

gaya ng palayukan. 
ارِ   ١٤ َخلََق ٱلۡإِنَسََٰن ِمن َصلَۡصَٰٖل َكٱلَۡفخه

15. Lumikha Siya sa jinn mula sa walang usok na liyab ng 

apoy. 
ِن نهارٖ  ارِٖج م   ١٥ وََخلََق ٱلۡجَآنه ِمن مه

16. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ١٦ فَبِأ
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17. [Siya] ang Panginoon ng dalawang silangan at ang 

Panginoon ng dalawang kanluran. 
 ١٧ َربُّ ٱلَۡمۡشرَِقيِۡن َوَربُّ ٱلَۡمۡغرِبَيۡنِ 

18. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ١٨ فَبِأ

19. Nagpaugnay Siya sa dalawang dagat habang nagtatagpo.  ِ١٩ َمَرَج ٱلَۡبۡحَرۡيِن يَلَۡتقَِيان 

20. Sa pagitan ng dalawang ito ay may isang hadlang na hindi 

nilalampasan ng dalawang ito. 
ها َيۡبغَِيانِ   ٢٠ بَيَۡنُهَما بَۡرَزخ  ل

21. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٢١ فَبِأ

22. Lumalabas mula sa dalawang ito ang mga mutya at ang 

mga koral. 
 ٢٢ َيخُۡرُج ِمۡنُهَما ٱللُّۡؤلُُؤ َوٱلَۡمرَۡجانُ 

23. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٢٣ فَبِأ

24. Sa Kanya ang mga daong na mga nakataas [ang mga 

layag] sa dagat gaya ng mga bundok. 
ۡعَلَٰمِ 

َ
 ٢٤ َولَُه ٱلۡجََوارِ ٱلُۡمنَشـ َاُت فِي ٱلَۡبۡحرِ َكٱلۡأ

25. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
ي ِ َءالَآِء 

َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٢٥ َرب ُِكَما تَُكذ 

26. Bawat sinumang nasa ibabaw nito ay malilipol.  ٖ٢٦ ُكلُّ َمۡن َعلَۡيَها فَان 

27. Mananatili naman ang mukha ng Panginoon mo, ang may 

pagpipitagan at pagpaparangal. 
َِٰل َوٱلِۡإۡكَرامِ   ٢٧ َويَۡبَقىَٰ وَۡجُه َرب َِك ُذو ٱلۡجََل

28. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٢٨ فَبِأ

29. Nanghihingi sa Kanya ang sinumang nasa mga langit at 

lupa; sa bawat araw Siya ay nasa isang nauukol. 
ۡرِضِۚ ُكله يَۡوٍم ُهَو فِي  يَۡسـ َلُهُ 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۥ َمن فِي ٱلسه

نٖ 
ۡ
 ٢٩ َشأ

30. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٣٠ فَبِأ

31. Mag-aatupag Kami para sa inyo, O dalawang mabigat.  َِقلَان يَُّه ٱلثه
َ
 ٣١ َسَنۡفُرُغ لَُكۡم أ

32. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٣٢ فَبِأ
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33. O katipunan ng jinn at tao, kung nakaya ninyo na lumagos 

sa mga purok ng mga langit at lupa ay lumagos kayo. Hindi 

kayo lalagos kundi sa pamamagitan ng isang kapangyarihan. 

ن تَنُفُذواْ ِمۡن  
َ
ِ َوٱلۡإِنِس إِِن ٱۡسَتَطۡعُتۡم أ َيََٰمۡعَشَر ٱلِۡجن 

ْْۚ لَا تَنُفُذونَ  ۡرِض فَٱنُفُذوا
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡقَطارِ ٱلسه

َ
ها  أ  إِل

 ٣٣ بُِسلَۡطَٰنٖ 

34. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٣٤ فَبِأ

35. May isusugo sa inyong dalawa na isang purong lagablab 

ng apoy at isang [lusaw na] tanso, kaya hindi kayong 

makapag-aadyaan. 

ِن نهارٖ َوُنحَاس  فَلَا   يُۡرَسُل َعلَۡيُكَما ُشَواظ  م 
 ٣٥ تَنَتِصَرانِ 

36. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما 

َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٣٦ تَُكذ 

37. Saka kapag nabiyak ang langit saka ito ay naging kulay 

rosas gaya ng kumukulong langis. 
َِهانِ  َمآُء فَكَانَۡت َوۡرَدٗة َكٱلد  ِت ٱلسه  ٣٧ فَإَِذا ٱنَشقه

38. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٣٨ فَبِأ

39. Kaya sa araw na iyon ay walang magtatanong, tungkol sa 

pagkakasala nito, na isang tao ni isang jinn. 
ۦٓ إِنس  َولَا َجآن    ها يُۡسـ َُل َعن َذۢنبِهِ  ٣٩ َفَيۡوَمئِٖذ ل

40. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٤٠ فَبِأ

41. Makikilala ang mga salarin sa mga tatak nila, saka 

dadaklutin sila sa mga buhok ng noo at mga paa. 
َِٰصي  ُيۡعَرُف  َو ٱلُۡمۡجرُِموَن بِِسيَمَُٰهۡم َفيُۡؤَخُذ بِٱلنه

ۡقَدامِ 
َ
 ٤١ َوٱلۡأ

42. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٤٢ فَبِأ

43. Ito ay ang Impiyerno na nagpapasinungaling dito ang mga 

salarin. 
ُب بَِها ٱلُۡمۡجرُِمونَ  ِ  ٤٣ َهَِٰذهِۦ َجَهنهُم ٱلهتِي يَُكذ 

44. Iikot sila sa pagitan nito at ng nakapapasong tubig.  ٖ٤٤ َيُطوفُوَن بَيَۡنَها َوبَيَۡن َحمِيٍم َءان 

45. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٤٥ فَبِأ

46. Ukol sa sinumang nangamba sa katayuan sa Panginoon 

niya ay dalawang hardin. 
 ٤٦ َولَِمۡن َخاَف َمَقاَم َرب ِهِۦ َجنهَتانِ 

47. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٤٧ فَبِأ
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48. [Ang mga ito ay] may maraming sanga.  ٖۡفَنان
َ
 ٤٨ َذَواتَآ أ

49. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٤٩ فَبِأ

50. Sa dalawang ito ay may dalawang bukal na dumadaloy.  ِ٥٠ فِيِهَما َعۡيَناِن َتجۡرِيَان 

51. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
 َ ي ِ َءال

َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٥١ آِء َرب ُِكَما تَُكذ 

52. Sa dalawang ito, bawat prutas ay magkapares.  َِِٰكَهةٖ َزوَۡجان ِ َف
 ٥٢ فِيِهَما ِمن ُكل 

53. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
ي ِ َءالَآِء 

َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٥٣ َرب ُِكَما تَُكذ 

54. Mga nakasandal sa mga supa na ang aporo ng mga ito ay 

mula sa makapal na sutla at ang ani ng dalawang hardin ay 

naabot. 

ُمتهِكـ ِيَن عَلَىَٰ فُُرِۭش َبَطآئُِنَها ِمۡن إِۡستَبَۡرٖقِۚ وََجَني  
 ٥٤ ٱلۡجَنهتَيِۡن َدانٖ 

55. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٥٥ فَبِأ

56. Sa mga iyon ay may mga babaing naglilimita ng sulyap, na 

walang nakipagtalik sa mga ito na isang tao bago nila ni isang 

jinn. 

ۡرِف لَۡم َيۡطِمۡثُهنه إِنس  َقۡبلَُهۡم   َِٰصَرَُٰت ٱلطه فِيِهنه َق
 ٥٦ َولَا َجآن   

57. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٥٧ فَبِأ

58. Para bang sila ay mga rubi at mga koral.  ُنهُهنه ٱلَۡياقُوُت َوٱلَۡمرَۡجان
َ
 ٥٨ َكأ

59. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٥٩ فَبِأ

60. Ang ganti kaya sa paggawa ng maganda ay iba pa sa 

paggawa ng maganda? 
ها ٱلۡإِۡحَسَٰنُ   ٦٠ َهۡل َجَزآُء ٱلۡإِۡحَسَِٰن إِل

61. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٦١ فَبِأ

62. Sa paanan ng dalawang ito ay may dalawang hardin.  ِ٦٢ َوِمن ُدونِِهَما َجنهَتان 

63. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٦٣ فَبِأ
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64. Matingkad na luntian [ang dalawang ito].  َِتان  ٦٤ ُمۡدَهآمه

65. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٦٥ فَبِأ

66. Sa dalawang ito ay may dalawang bukal na bumubuga.  ِاَخَتان  ٦٦ فِيِهَما َعۡيَناِن نَضه

67. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٦٧ فَبِأ

68. Sa dalawang ito ay may prutas, mga punong datiles, at 

mga granada. 
َِٰكَهة  َوَنخۡل   ان  فِيِهَما َف  ٦٨ َوُرمه

69. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٦٩ فَبِأ

70. Sa mga ito ay may mga babaing mabubuti na magaganda.   ٧٠ فِيِهنه َخۡيَرٌَٰت ِحَسان 

71. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٧١ فَبِأ

72. May mga dilag na mga nakalimita sa mga kubol.  ِۡقُصوَرَٰت  فِي ٱلۡخَِيام  ٧٢ ُحور  مه

73. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٧٣ فَبِأ

74. Walang nakipagtalik sa mga ito na isang tao bago nila ni 

isang jinn. 
 ٧٤ لَۡم َيۡطِمۡثُهنه إِنس  َقۡبلَُهۡم َولَا َجآن   

75. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٧٥ فَبِأ

76. Mga nakasandal sa mga almohadon na luntian at mga 

kutson na magaganda. 
 ٧٦ ِحَسانٖ ُمتهِكـ ِيَن عَلَىَٰ َرۡفَرٍف ُخۡضٖر وََعۡبَقرِي ٍ  

77. Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa 

magpapasinungaling kayong dalawa? 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٧٧ فَبِأ

78. Napakamapagpala ang pangalan ng Panginoon mo, ang 

may pagpipitagan at pagpaparangal. 
َِٰل َوٱلِۡإۡكَرامِ تََبََٰرَك ٱۡسمُ   ٧٨  َرب َِك ذِي ٱلۡجََل
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Kapag naganap ang Magaganap,  ُ١ إَِذا َوَقَعِت ٱلَۡواقَِعة 

2. para sa pagkaganap nito ay walang isang 

tagapagpasinungaling, 
 ٢ لَيَۡس لِوَۡقَعتَِها َكاذِبَةٌ 

3. na magbababa, mag-aangat.  ٌافَِعة  ٣ َخافَِضة  ره

4. Kapag inalog ang lupa sa isang pag-aalog  ا ۡرُض رَج ٗ
َ
ِت ٱلۡأ  ٤ إَِذا رُجه

5. at dinurog ang mga bundok sa isang pagdurog,  ِت ا َوبُسه  ٥  ٱلِۡجَباُل بَس ٗ

6. kaya magiging alikabok na kumakalat.  ا ۢنَبث ٗ  ٦ فَكَانَۡت َهَباٗٓء مُّ

7. Kayo ay magiging tatlong uri.  ََٰٗثة ۡزَوَٰٗجا ثََل
َ
 ٧ َوُكنُتۡم أ

8. Kaya ang mga kasamahan sa dakong kanan, ano ang mga 

kasamahan sa dakong kanan? 
ۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡيَمَنةِ

َ
ۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡيَمَنةِ َمآ أ

َ
 ٨ فَأ

9. Ang mga kasamahan sa dakong kaliwa, ano ang mga 

kasamahan sa dakong kaliwa? 
ۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡشـ ََمةِ 

َ
ۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡشـ ََمةِ َمآ أ

َ
 ٩ َوأ

10. Ang mga tagapanguna [sa kabutihan] ay ang mga 

tagapanguna [sa Paraiso]. 
َٰبُِقونَ  َٰبُِقوَن ٱلسه  ١٠ َوٱلسه

11. Ang mga iyon ay ang mga inilapit [kay Allāh]  َبُون ْوَلَٰٓئَِك ٱلُۡمَقره
ُ
 ١١ أ

12. sa mga hardin ng kaginhawahan.  َِِٰت ٱلنهعِيم  ١٢ فِي َجنه

13. Isang pangkat mula sa mga nauna   لِينَ ثُلهة وه
َ
َِن ٱلۡأ  ١٣ م 

14. at kaunti mula sa mga nahuli,  ََِن ٱٓأۡلِخرِين  ١٤ َوقَلِيل  م 

15. sa mga kamang pinalamutian,  ٖوُۡضونَة  ١٥ عَلَىَٰ ُسُررٖ مه
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16. na mga nakasandal sa mga ito habang mga 

naghaharapan. 
تهِكـ ِيَن َعلَۡيَها ُمَتَقَٰبِلِينَ   ١٦ مُّ

17. May iikot sa kanila na mga batang lalaki na mga 

pinamalaging [bata], 
خَلهُدونَ   ١٧ َيُطوُف َعلَۡيِهۡم وِلَۡدَٰن  مُّ

18. na may mga baso, mga pitsel, at isang kopa mula sa isang 

alak na dumadaloy, 
عِينٖ  ِن مه ٖس م 

ۡ
بَارِيَق َوَكأ

َ
ۡكَواٖب َوأ

َ
 ١٨ بِأ

19. na hindi sila pasasakitan [sa ulo] dahil sa mga ito at hindi 

sila lalanguin, 
ُعوَن َعۡنَها َولَا يُنِزفُونَ  ها يَُصده  ١٩ ل

20. at bungang-kahoy mula sa pinili-pili nila,  َا َيَتَخيهُرون ِمه َِٰكَهةٖ م   ٢٠ َوَف

21. at karne ng ibon kabilang sa ninanasa nila,  َا يَۡشَتُهون ِمه  ٢١ َولَحِۡم َطيٖۡر م 

22. at may mga dilag na magaganda ang mga mata,   ٢٢ وَُحوٌر ِعين 

23. na gaya ng mga tulad ng mga mutyang itinatago,  ِۡمَثَِٰل ٱللُّۡؤلُوِٕ ٱلَۡمۡكُنون
َ
 ٢٣ َكأ

24. bilang ganti sa dati nilang ginagawa.  َبَِما َكانُواْ َيۡعَملُون ُۢ  ٢٤ َجَزآَء

25. Hindi sila makaririnig doon ng kabalbalan ni ng 

pagpapakasalanan 
ثِيًما 

ۡ
 ٢٥ لَا يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغٗوا َولَا تَأ

26. maliban sa pagsasabi ng kapayapaan, kapayapaan!  ها قِيلٗا َسَلَٰٗما َسَلَٰٗما  ٢٦ إِل

27. Ang mga kasamahan sa dakong kanan, ano ang mga 

kasamahan sa dakong kanan? 
ۡصَحَُٰب ٱلَۡيِمينِ 

َ
ۡصَحَُٰب ٱلَۡيِميِن َمآ أ

َ
 ٢٧ َوأ

28. [Sila ay] nasa mga [punong] Sidrah na pinutulan [ng mga 

tinik] 
خُۡضودٖ   ٢٨ فِي ِسۡدرٖ مه

29. at mga [punong] saging na nagkapatung-patong [ang mga 

bunga], 
نُضودٖ   ٢٩ َوَطلٖۡح مه

30. at sa lilim na inilatag,  ۡمُدوٖد ٖ مه
 ٣٠ َوِظل 

31. at tubig na pinadaloy,  ٖۡسُكوب  ٣١ َوَمآٖء مه

32. at prutas na marami,  َِٰٖكَهةٖ َكثِيَرة  ٣٢ َوَف



 

Al-Waqi’ah 

 

587 

 

 الواقعة 

33. hindi pinuputol at hindi hinahadlangan,  ٖها َمۡقُطوَعةٖ َولَا َمۡمُنوَعة  ٣٣ ل

34. at sa mga higaan iniangat.  ٍۡرفُوَعة  ٣٤ َوُفُرٖش مه

35. Tunay na Kami ay nagpaluwal sa kanila sa isang 

pagpapaluwal, 
َنَُٰهنه إِنَشآءٗ 

ۡ
نَشأ

َ
 ٣٥ إِنهآ أ

36. saka gumawa Kami sa kanila na mga birhen,  بۡكَاًرا
َ
 ٣٦ فََجَعلَۡنَُٰهنه أ

37. na malalambing na magkakasinggulang,  تَۡراٗبا
َ
 ٣٧ ُعُربًا أ

38. para sa mga kasamahan sa kanan.  ِۡصَحَِٰب ٱلَۡيِمين
َ
 ٣٨ ل ِأ

39. Isang pangkat mula sa mga nauna  َلِين وه
َ
َِن ٱلۡأ  ٣٩ ثُلهة  م 

40. at isang pangkat mula sa mga nahuli.  ََِن ٱٓأۡلِخرِين  ٤٠ َوثُلهة  م 

41. Ang mga kasamahan sa dakong kaliwa, ano ang mga 

kasamahan sa dakong kaliwa? 
َمالِ  ِ ۡصَحَُٰب ٱلش 

َ
َماِل َمآ أ ِ ۡصَحَُٰب ٱلش 

َ
 ٤١ َوأ

42. [Sila ay] nasa nakapapasong hangin at nakapapasong 

tubig, 
 ٤٢ فِي َسُموٖم َوَحمِيمٖ 

43. at isang lilim ng isang usok na pagkaitim-itim,  ِٖن َيحُۡموم ٖ م 
 ٤٣ َوِظل 

44. hindi malamig at hindi marangal.  ٍها بَارِٖد َولَا َكرِيم  ٤٤ ل

45. Tunay na sila dati bago niyon ay mga pinariwasa.  َٰلَِك ُمتَۡرفِينَ إِنهُهۡم  ٤٥ َكانُواْ َقۡبَل َذ

46. Sila dati ay nagpupumilit ng kabuktutang sukdulan.  ِوَن عَلَى ٱلۡحِنِث ٱلَۡعِظيم  ٤٦ وََكانُواْ يُِصرُّ

47. Sila dati ay nagsasabi: "Kapag namatay ba kami at kami ay 

naging alabok at mga buto, tunay bang kami ay talagang mga 

bubuhayin, 

ِءنها  
َ
ئَِذا ِمۡتَنا َوُكنها تَُراٗبا وَِعَظًَٰما أ

َ
وََكانُواْ َيُقولُوَن أ

 ٤٧ لََمۡبُعوثُونَ 

48. at ang mga ninuno naming sinauna?"  َلُون وه
َ
َوَءابَآُؤنَا ٱلۡأ

َ
 ٤٨ أ

49. Sabihin mo: "Tunay na ang mga sinauna at ang mga nahuli  لِيَن َوٱٓأۡلِخرِينَ قُۡل وه
َ
 ٤٩  إِنه ٱلۡأ
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50. ay talagang mga titipunin sa isang takdang oras ng isang 

araw na nalalaman." 
ۡعلُومٖ   ٥٠ لََمۡجُموُعوَن إِلَيَٰ ِميَقَِٰت يَۡوٖم مه

51. Pagkatapos tunay na kayo, O mga naliligaw na mga 

tagapagpasinungaling 
بُونَ ُثمه إِ  ِ ُّوَن ٱلُۡمَكذ  آل َها ٱلضه يُّ

َ
 ٥١ نهُكۡم أ

52. ay talagang mga kakain mula sa mga puno ng Zaqqūm,  ِن َزقُّوٖم  ٥٢ ٓأَلكِلُوَن ِمن َشَجرٖ م 

53. saka mga magpupuno mula sa mga iyon ng mga tiyan,  َ٥٣ َفَمالِـ ُوَن ِمۡنَها ٱلُۡبُطون 

54. saka mga iinom sa mga ito mula sa nakapapasong tubig,  ِ٥٤ فََشَٰرِبُوَن َعلَۡيهِ ِمَن ٱلۡحَِميم 

55. saka mga iinom nang pag-inom ng mga uhaw na kamelyo!"  ِ٥٥ فََشَٰرِبُوَن ُشۡرَب ٱلِۡهيم 

56. Ito ay pang-aliw sa kanila sa Araw ng Paggantimpala.  ِۡينِ َهََٰذا نُُزلُُهۡم يَو  ٥٦ َم ٱلد 

57. Kami ay lumikha sa inyo kaya bakit kaya hindi kayo 

naniniwala? 
قُونَ  ِ  ٥٧ َنحُۡن َخلَۡقَنَُٰكۡم فَلَۡولَا تَُصد 

58. Kaya nagsaalang-alang ba kayo sa ipinupulandit ninyo [na 

punlay]? 
ا ُتۡمُنونَ  فََرَءۡيُتم مه

َ
 ٥٨ أ

59. Kayo ba ay lumilikha niyon o Kami ay ang Tagalikha?  َۡم َنحُۡن ٱلَۡخَٰلُِقون
َ
ۥٓ أ نُتۡم َتخۡلُُقونَُه

َ
 ٥٩ َءأ

60. Kami ay nagtakda sa gitna ninyo ng kamatayan at Kami ay 

hindi nauunahan 
ۡرنَا بَيَۡنُكُم ٱلَۡموَۡت َوَما َنحُۡن بَِمۡسُبوقِينَ   ٦٠ َنحُۡن قَده

61. na magpalit Kami ng mga tulad ninyo at magpaluwal Kami 

sa inyo sa hindi ninyo nalalaman. 
ۡمَثَٰلَُكۡم َونُنِشئَُكۡم فِي َما لَا  

َ
َل أ ِ ن نَُّبد 

َ
عَلَىَٰٓ أ

 ٦١ َتۡعلَُمونَ 

62. Talaga ngang nalaman ninyo ang unang pagpapaluwal, 

kaya bakit kaya hindi kayo nagsasaalaala? 
ُرونَ  ولَيَٰ فَلَۡولَا تََذكه

ُ
ةَ ٱلۡأ

َ
 ٦٢ َولََقۡد َعلِۡمُتُم ٱلنهۡشأ

63. Kaya nagsaalang-alang ba kayo sa ipinupunla ninyo?  َا َتحُۡرثُون فََرَءۡيُتم مه
َ
 ٦٣ أ

64. Kayo ba ay nagtatanim niyon o Kami ay ang 

Tagapagtanim? 
نُتۡم  

َ
َٰرُِعونَ َءأ ۡم َنحُۡن ٱلزه

َ
ۥٓ أ  ٦٤ تَۡزرَُعونَُه

65. Kung sakaling niloloob Namin ay talaga sanang ginawa 

Namin iyon na ipa saka kayo ay magiging nagugulantang, 
ُهونَ   ٦٥ لَۡو نََشآُء لَجََعلَۡنَُٰه ُحَطَٰٗما َفَظلُۡتۡم َتَفكه

66. [na magsasabi]: "Tunay na kami ay talagang mga 

namultahan; 
 ٦٦ إِنها لَُمۡغَرُمونَ 
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67. bagkus kami ay mga pinagkaitan!"  َ٦٧ بَۡل َنحُۡن َمحُۡروُمون 

68. Kaya nagsaalang-alang ba kayo sa tubig na iniinom ninyo?  َهِذي تَۡشَربُون فََرَءۡيُتُم ٱلَۡمآَء ٱل
َ
 ٦٨ أ

69. Kayo ba ay nagpababa niyon mula sa mga ulap o Kami ay 

ang Tagapagpababa? 
ۡم َنحُۡن ٱلُۡمنِزلُونَ 

َ
نَزلُۡتُموُه ِمَن ٱلُۡمۡزِن أ

َ
نُتۡم أ

َ
 ٦٩ َءأ

70. Kung sakaling niloloob Namin ay ginawa sana Namin iyon 

na maalat, kaya bakit kaya hindi kayo nagpapasalamat? 
َجاٗجا فَلَۡولَا تَۡشُكُرونَ لَۡو نََشآُء 

ُ
 ٧٠ َجَعلَۡنَُٰه أ

71. Kaya nagsaalang-alang ba kayo sa apoy na pinaniningas 

ninyo? 
اَر ٱلهتِي تُوُرونَ  فََرَءۡيُتُم ٱلنه

َ
 ٧١ أ

72. Kayo ba ay nagpapaluwal ng punong-kahoy [na 

nagpapaningas] nito o Kami ay ang Tagapagpaluwal? 
ۡم َنحُۡن ٱلُۡمنِشـ ُونَ ءَ 

َ
ُتۡم َشَجَرَتَهآ أ

ۡ
نَشأ

َ
نُتۡم أ

َ
 ٧٢ أ

73. Kami ay gumawa nito bilang pagpapaalaala at bilang 

natatamasa para sa mga naglalakbay. 
 ٧٣ َنحُۡن َجَعلَۡنََٰها تَۡذكَِرٗة َوَمَتَٰٗعا ل ِلُۡمۡقوِينَ 

74. Kaya magluwalhati ka sa pangalan ng Panginoon mo, ang 

Sukdulan. 
 ٧٤ فََسب ِۡح بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَۡعِظيمِ 

75. Kaya nanunumpa Ako sa mga lubugan ng mga bituin,  ُِجوم َٰقِِع ٱلنُّ قِۡسُم بَِمَو
ُ
 ٧٥ ۞فَلَآ أ

76. at tunay na ito ay talagang isang panunumpa – kung 

sakaling nalalaman ninyo – na sukdulan. 
هۡو َتۡعلَُموَن َعِظيمٌ   ٧٦ َوِإنهُهۥ لََقَسم  ل

77. Tunay na ito ay talagang isang Qur’ān na marangal,   ٧٧ إِنهُهۥ لَُقۡرَءان  َكرِيم 

78. na nasa isang Aklat na itinatago,  ٖۡكُنون  ٧٨ فِي كَِتَٰٖب مه

79. na walang nakasasaling dito kundi ang mga [anghel na] 

dinalisay, 
ُرونَ  ها ٱلُۡمَطهه ۥٓ إِل ُه ها َيَمسُّ  ٧٩ ل

80. na isang pagbababa mula sa Panginoon ng mga nilalang.  َٱلَۡعَٰلَِمين ِ ِن رهب   ٨٠ تَنِزيل  م 

81. Kaya sa salaysay na ito ba kayo ay mga nagwawalang-

bahala? 
فَبَِهََٰذا 

َ
ۡدهُِنونَ أ نُتم مُّ

َ
 ٨١ ٱلۡحَِديِث أ

82. Gumagawa kayo [sa pagpapasalamat] sa panustos ninyo 

na kayo ay nagpapasinungaling. 
بُونَ  ِ نهُكۡم تَُكذ 

َ
 ٨٢ َوَتجَۡعلُوَن رِۡزَقُكۡم أ

83. Kaya bakit hindi [kayo magpabalik ng kaluluwa] kapag 

umabot ito sa lalamunan 
 ٨٣ لَۡولَٓا إَِذا بَلََغِت ٱلۡحُلُۡقومَ فَ 
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84. habang kayo sa sandaling iyon ay nakatingin?  َنُتۡم ِحيَنئِٖذ تَنُظُرون
َ
 ٨٤ َوأ

85. Kami ay higit na malapit sa kanya kaysa sa inyo subalit 

hindi ninyo nakikita. 
قَۡرُب إِلَۡيهِ ِمنُكۡم 

َ
ها ُتۡبِصُرونَ َوَنحُۡن أ  ٨٥ َوَلَِٰكن ل

86. Kaya bakit hindi – kung kayo ay hindi mga pananagutin –  َ٨٦ فَلَۡولَٓا إِن ُكنُتۡم َغيَۡر َمِدينِين 

87. nagpapabalik kayo nito kung kayo ay mga tapat.  َ٨٧ تَرِۡجُعوَنَهآ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِين 

88. Kaya tungkol naman sa kung siya ay kabilang sa mga 

inilapit [kay Allāh], 
بِينَ  آ إِن َكاَن ِمَن ٱلُۡمَقره مه

َ
 ٨٨ فَأ

89. [ukol sa kanya ay] kapahingahan, kaloob, at hardin ng 

kaginhawahan. 
 ٨٩ فََرۡوح  َوَرۡيَحان  وََجنهُت نَعِيمٖ 

90. Tungkol naman sa kung siya ay kabilang sa mga 

kasamahan ng kanan, 
ۡصَحَِٰب ٱلَۡيِمينِ 

َ
آ إِن َكاَن ِمۡن أ مه

َ
 ٩٠ َوأ

91. [sasabihin sa kanya]: "Kapayapaan ay ukol sa iyo na 

kabilang sa mga kasamahan ng kanan." 
ۡصَحَِٰب ٱلَۡيِمينِ 

َ
هَك ِمۡن أ  ٩١ فََسَلَٰم  ل

92. Tungkol naman sa kung siya ay kabilang sa mga 

tagapagpasinungaling na naliligaw, 
ٓال ِينَ  بِيَن ٱلضه ِ آ إِن َكاَن ِمَن ٱلُۡمَكذ  مه

َ
 ٩٢ َوأ

93. [ukol sa kanya ay] isang pang-aliw mula sa nakapapasong 

tubig 
ِۡن َحمِيمٖ   ٩٣ َفنُُزل  م 

94. at isang pagpapasok sa Impiyerno.  ٍ٩٤ َوتَۡصلَِيُة َجِحيم 

95. Tunay na ito ay talagang ito ang katotohanan ng katiyakan.  ِ٩٥ إِنه َهََٰذا لَُهَو َحقُّ ٱلَۡيقِين 

96. Kaya magluwalhati ka sa ngalan ng Panginoon mo, ang 

Sukdulan. 
 ٩٦ فََسب ِۡح بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَۡعِظيمِ 
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Al-Hadeed  الحديد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Nagluwalhati kay Allāh ang anumang nasa mga langit at 

lupa. Siya ay ang Makapangyarihan, ang Marunong. 
ِ َما فِي  ۡرِضِۖ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز  َسبهَح َّلِله

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ٱلسه

 ١ ٱلۡحَِكيمُ 

2. Sa Kanya ang paghahari sa mga langit at lupa. Nagbibigay-

buhay Siya at nagbibigay-kamatayan Siya. Siya sa bawat 

bagay ay May-kakayahan. 

ۡرِضِۖ يُۡحِىۦ 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َويُِميُتۖۡ وَُهَو  لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه

ِ َشۡيٖء قَِديرٌ 
 ٢ عَلَىَٰ ُكل 

3. Siya ay ang Una at ang Huli, at ang Nakatataas at ang 

Nakalalalim. Siya sa bawat bagay ay Maalam. 
ِ َشۡيٍء  

َِٰهُر َوٱلَۡباِطُنۖۡ وَُهَو بِكُل  ُل َوٱٓأۡلِخُر َوٱلظه وه
َ
ُهَو ٱلۡأ

 ٣ َعلِيمٌ 

4. Siya ay ang lumikha ng mga langit at lupa sa anim na araw. 

Pagkatapos lumuklok Siya sa trono. Nakaaalam Siya sa 

anumang lumalagos sa lupa at anumang lumalabas mula rito, 

anumang bumababa mula sa langit, at anumang pumapanik 

doon. Siya ay kasama sa inyo nasaan man kayo. Si Allāh sa 

anumang ginagawa ninyo ay Nakakikita. 

يهاٖم ُثمه  
َ
ۡرَض فِي ِستهةِ أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه ُهَو ٱل

ۡرِض َوَما  
َ
ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ َيۡعلَُم َما يَلُِج فِي ٱلۡأ

َمآِء َوَما َيۡعُرُج فِيهَ  اۖۡ  َيخُۡرُج ِمۡنَها َوَما يَنِزُل ِمَن ٱلسه
ُ بَِما َتۡعَملُوَن   ۡيَن َما ُكنُتۡمْۚ َوٱَّلله

َ
وَُهَو َمَعُكۡم أ

 ٤ بَِصير  

5. Sa Kanya ang paghahari sa mga langit at lupa. Tungo kay 

Allāh pababalikin ang mga usapin. 
ِ تُرَۡجُع   ۡرِضِۚ َوِإلَي ٱَّلله

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هُهۥ ُملُۡك ٱلسه ل

ُمورُ 
ُ
 ٥ ٱلۡأ

6. Nagpapalagos Siya ng gabi sa maghapon at nagpapalagos 

Siya ng maghapon sa gabi. Siya ay Maalam sa laman ng mga 

dibdib. 

هۡيِلِۚ وَُهَو   َهاَر فِي ٱل َهارِ َويُولُِج ٱلنه هۡيَل فِي ٱلنه يُولُِج ٱل
ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ٦ َعلِيُم

7. Sumampalataya kayo kay Allāh at sa Sugo Niya at gumugol 

kayo mula anumang sa ginawa Niya kayo na mga pinag-

iiwanan doon. Kaya ang mga sumampalataya kabilang sa inyo 

at gumugol, ukol sa kanila ay isang pabuyang malaki. 

ا  نفُِقواْ ِممه
َ
ِ َورَُسولِهِۦ َوأ َجَعلَُكم  َءاِمُنواْ بِٱَّلله

نَفُقواْ  
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوأ ۡسَتۡخلَفِيَن فِيهِِۖ فَٱل مُّ

ۡجر  َكبِير  
َ
 ٧ لَُهۡم أ
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8. Ano ang mayroon sa inyo na hindi kayo sumasampalataya 

kay Allāh samantalang ang Sugo ay nag-aanyaya sa inyo 

upang sumampalataya kayo sa Panginoon ninyo samantalang 

tumanggap nga Siya ng kasunduan sa inyo, kung kayo ay mga 

mananampalataya? 

ِ َوٱلرهُسوُل يَۡدُعوُكۡم   َوَما لَُكۡم لَا تُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله
َخَذ ِميَثََٰقُكۡم إِن ُكنُتم  

َ
لُِتۡؤِمُنواْ بَِرب ُِكۡم َوَقۡد أ

ۡؤِمنِينَ   ٨ مُّ

9. Siya ay ang nagbababa sa Lingkod Niya ng mga tandang 

malilinaw upang magpalabas Siya sa inyo mula sa mga 

kadiliman tungo sa liwanag. Tunay na si Allāh sa inyo ay 

talagang Mahabagin, Maawain. 

ۦٓ َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖت  ِ ُِل عَلَىَٰ َعۡبِده هِذي ُينَز  ُهَو ٱل
َ  ل ُِيۡخرِ  ِۚ َوِإنه ٱَّلله لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِ َِن ٱلظُّ َجُكم م 

 ٩ بُِكۡم لََرُءوف  رهِحيم  

10. Ano ang mayroon sa inyo na hindi kayo gumugugol sa 

landas ni Allāh samantalang sa kay Allāh ang pagpapamana 

ng mga langit at lupa. Hindi nagkakapantay kabilang sa inyo 

ang sinumang gumugol bago pa ng pagsakop [sa Makkah] at 

nakipaglaban. Ang mga iyon ay higit na dakila sa antas kaysa 

sa mga gumugol nang matapos niyan at nakipaglaban. Sa 

bawat [isa] ay nangako si Allāh ng pinakamaganda. Si Allāh sa 

anumang ginagawa ninyo ay Mapagbatid. 

ِ ِميَرَُٰث   ِ َوَّلِله ها تُنفُِقواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله ل
َ
َوَما لَُكۡم أ

نَفَق  
َ
ۡن أ ۡرِضِۚ لَا يَۡسَتوِي ِمنُكم مه

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ٱلسه

َِن   ۡعَظُم َدرََجٗة م 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ْۚ أ ََٰتَل ِمن َقۡبِل ٱلَۡفۡتِح َوَق

 َٰ نَفُقواْ ِمنُۢ َبۡعُد َوَق
َ
هِذيَن أ ُ  ٱل ا وََعَد ٱَّلله

ْْۚ وَُكل ٗ َتلُوا
ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير   ِۚ َوٱَّلله  ١٠ ٱلۡحُۡسَنيَٰ

11. Sino itong magpapautang kay Allāh ng isang magandang 

pautang para magpaibayo Siya rito para sa kanya? Ukol sa 

kanya ay isang pabuyang marangal. 

هِذي ُيۡقرِ  ن َذا ٱل َ قَۡرًضا َحَسٗنا َفُيَضَٰعَِفُهۥ  مه ُض ٱَّلله
ۡجر  َكرِيم  

َ
ۥٓ أ  ١١ لَُهۥ َولَُه

12. Sa Araw na makakikita ka ng mga lalaking 

mananampalataya at mga babaing mananampalataya habang 

sumisinag ang liwanag nila sa harapan nila at sa mga kanan 

nila. Ang balitang nakagagalak sa inyo sa Araw na ito ay mga 

hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog 

bilang mga mananatili sa mga ito. Iyon ay ang pagkatamong 

sukdulan. 

يَۡوَم تََرى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت يَۡسَعىَٰ نُورُُهم َبيَۡن  
يۡ 

َ
يِۡديِهۡم َوبِأ

َ
رِي  أ

َٰت  َتجۡ َُٰكُم ٱلَۡيۡوَم َجنه َمَٰنِِهمِۖ بُۡشَرى
َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز   نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ َذ

َ
ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

 ١٢ ٱلَۡعِظيمُ 

13. Sa araw na magsasabi ang mga lalaking 

mapagpaimbabaw at ang mga babaing mapagpaimbabaw sa 

mga sumampalataya: "Maghintay kayo sa amin; magpaparikit 

kami mula sa liwanag ninyo!" Sasabihin: "Bumalik kayo sa 

likuran ninyo at maghanap kayo ng isang liwanag." Kaya 

maglalagay sa pagitan nila ng isang pader na mayroon itong 

isang pinto, na ang loob nito ay narito ang awa at ang labas 

nito mula sa harap nito ay ang pagdurusa. 

هِذيَن َءاَمُنواْ   يَۡوَم َيُقوُل ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَُٰت لِل
ٱنُظُرونَا َنۡقَتبِۡس ِمن نُّورُِكۡم قِيَل ٱرِۡجُعواْ َوَرآَءُكۡم  

هُهۥ بَاُبُۢ  فَٱلَۡتِمُسواْ نُوٗراۖۡ فَُضرَِب بَيَۡنُهم بُِسو رٖ ل
ۡحمَُة َوَظَِٰهُرُهۥ ِمن قَِبلِهِ ٱلَۡعَذاُب   ١٣ بَاِطُنُهۥ فِيهِ ٱلره
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14. Mananawagan sila [na mga mapagpaimbabaw] sa kanila 

[na mga mananampalataya]: "Hindi ba kami dati ay kasama sa 

inyo?" Magsasabi sila: "Oo; subalit kayo ay nagpasawi sa mga 

sarili ninyo, nag-abang, at nag-alinlangan. Luminlang sa inyo 

ang mga mithiin hanggang sa dumating ang pasya ni Allāh at 

luminlang sa inyo kay Allāh ang mapanlinlang." 

َعُكۡمۖۡ قَالُواْ بَلَىَٰ َوَلَِٰكنهُكۡم   لَۡم نَُكن مه
َ
ُيَناُدوَنُهۡم أ

 
َ
تُۡكُم  َفَتنُتۡم أ نُفَسُكۡم َوتََربهۡصُتۡم َوٱۡرتَبُۡتۡم وََغره

  ِ ُكم بِٱَّلله ِ وََغره ۡمُر ٱَّلله
َ
َمانِيُّ َحتهيَٰ َجآَء أ

َ
ٱلۡأ

 ١٤ ٱلَۡغُرورُ 

15. Kaya sa Araw na iyon ay hindi kukuha mula sa inyo ng 

isang pantubos ni mula sa mga tumangging sumampalataya. 

Ang kanlungan ninyo ay ang Apoy; ito ay ang nararapat sa 

inyo. Kay saklap ang kahahantungan! 

هِذيَن   فَٱلَۡيۡوَم لَا يُۡؤَخُذ ِمنُكۡم فِۡديَة  َولَا ِمَن ٱل
َُٰكۡمۖۡ َوبِئَۡس   ۖۡ ِهَى َمۡولَى اُر َُٰكُم ٱلنه َوى

ۡ
ْْۚ َمأ َكَفُروا

 ١٥ ٱلَۡمِصيرُ 

16. Hindi ba sumapit para sa mga sumampalataya na 

magpakumbaba ang mga puso nila para sa pag-alaala kay 

Allāh at [para sa] anumang bumaba mula sa katotohanan at 

[na] hindi sila maging gaya ng mga nabigyan ng Kasulatan 

bago pa niyan saka humaba sa mga ito ang yugto kaya 

tumigas ang mga puso ng mga ito? Marami sa mga ito ay mga 

suwail. 

ن َتخَۡشَع قُلُوبُُهۡم لِِذۡكرِ  
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ ِن لِل

ۡ
لَۡم يَأ

َ
۞أ

وتُواْ  
ُ
هِذيَن أ ِ َولَا يَُكونُواْ َكٱل ِ َوَما نََزَل ِمَن ٱلۡحَق  ٱَّلله

َمُد َفَقَسۡت  
َ
ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبُل َفَطاَل َعلَۡيِهُم ٱلۡأ

َِٰسُقونَ قُلُ  ِۡنُهۡم َف  ١٦ وبُُهۡمۖۡ َوَكثِير  م 

17. Alamin ninyo na si Allāh ay nagbibigay-buhay sa lupa 

matapos ng pagkamatay nito. Nilinaw na Namin para sa inyo 

ang mga tanda nang sa gayon kayo ay makapag-uunawa. 

ۡرَض بَ 
َ
َ يُۡحِى ٱلۡأ نه ٱَّلله

َ
ۡعَد َمۡوتَِهاْۚ قَۡد بَيهنها ٱۡعلَُمٓواْ أ

 ١٧ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ 

18. Tunay na ang mga lalaking tagapagkawanggawa at ang 

mga babaing tagapagkawanggawa at nagpapautang kay Allāh 

ng isang magandang pautang ay magpapaibayo Siya para sa 

kanila [ng gantimpala]. Ukol sa kanila ay isang pabuyang 

marangal. 

َ قَۡرًضا   قۡرَُضواْ ٱَّلله
َ
َِٰت َوأ َق ِ د  قِيَن َوٱلُۡمصه ِ د  إِنه ٱلُۡمصه

ۡجر  َكرِيم  
َ
 ١٨ َحَسٗنا يَُضََٰعُف لَُهۡم َولَُهۡم أ

19. Ang mga sumampalataya kay Allāh at sa mga sugo Niya, 

ang mga iyon ay ang mga mapagpatotoo. Ang mga martir sa 

ganang Panginoon nila, ukol sa kanila ang pabuya nila at ang 

liwanag nila. Ang mga tumangging sumampalataya at 

nagpasinungaling sa mga tanda Namin, ang mga iyon ay ang 

mga maninirahan sa Impiyerno. 

هِذيَن َءاَمنُ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  َوٱل
ُ
ۦٓ أ ِ َورُُسلِهِ واْ بِٱَّلله

ۡجرُُهۡم  
َ
َهَدآُء ِعنَد َرب ِِهۡم لَُهۡم أ يُقوَنۖۡ َوٱلشُّ ِ د  ِ ٱلص 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ أ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َونُورُُهۡمۖۡ َوٱل

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَِحيمِ 
َ
 ١٩ أ
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20. Alamin ninyo na ang buhay ng pangmundo ay isang laro, 

isang paglilibang, isang gayak, isang pagpapayabangan sa 

pagitan ninyo, at isang pagpaparamihan sa mga yaman at mga 

anak lamang, gaya ng paghahalintulad sa ulan na nagpagalak 

sa mga tagapagtanim ang halaman nito, pagkatapos nalalanta 

ito kaya makikita mo ito na naninilaw, pagkatapos ito ay 

nagiging dayami. Sa Kabilang-buhay ay may isang 

pagdurusang matindi, isang kapatawaran mula kay Allāh, at 

isang pagkalugod. Walang iba ang buhay na pangmundo kundi 

ang pagtatamasa ng kahibangan. 

 ْ ۡنَيا لَعِب  َولَۡهو  َوزِيَنة   ٱۡعلَُمٓوا ُة ٱلدُّ نهَما ٱلۡحََيوَٰ
َ
 أ

ۡوَلَٰدِِۖ  
َ
َِٰل َوٱلۡأ ۡمَو

َ
ُۢ بَيَۡنُكۡم َوتَكَاثُر  فِي ٱلۡأ َوَتَفاُخُر

اَر َنَباتُُهۥ ُثمه يَِهيُج   ۡعَجَب ٱلُۡكفه
َ
َكَمَثِل َغۡيٍث أ

ا ُثمه يَُكوُن ُحَطَٰٗماۖۡ َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِ   َُٰه ُمۡصَفر ٗ َفتََرى
ةُ  عَ  ْۚ َوَما ٱلۡحََيوَٰ َٰن  ِ َورِۡضَو َِن ٱَّلله َذاب  َشِديد  َوَمۡغفَِرة  م 

ها َمَتَُٰع ٱلُۡغُرورِ  ۡنَيآ إِل  ٢٠ ٱلدُّ

21. Makipag-unahan kayo tungo sa isang kapatawaran mula 

sa Panginoon ninyo at isang paraiso na ang luwang nito ay 

gaya ng luwang [sa pagitan] ng langit at lupa, na inihanda para 

sa mga sumampalataya kay Allāh at sa mga sugo Niya. Iyon 

ay ang kabutihang-loob ni Allāh, na ibinibigay Niya sa 

sinumang niloloob Niya. Si Allāh ay may kabutihang-loob na 

sukdulan. 

ِن ره  ب ُِكۡم وََجنهٍة َعۡرُضَها َسابُِقٓواْ إِلَيَٰ َمۡغفَِرةٖ م 
هِذيَن َءاَمُنواْ   ۡت لِل ِعده

ُ
ۡرِض أ

َ
َمآِء َوٱلۡأ َكَعۡرِض ٱلسه

  ْۚ ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُء َٰلَِك فَۡضُل ٱَّلله ِ َورُُسلِهۚۦِْ َذ بِٱَّلله
ُ ُذو ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيمِ   ٢١ َوٱَّلله

22. Walang tumamang anumang kasawian sa lupa ni sa mga 

sarili ninyo malibang nasa isang talaan bago pa Kami lumalang 

niyon. Tunay na iyon kay Allāh ay madali. 

نُفِسُكۡم  
َ
ۡرِض َولَا فِٓي أ

َ
ِصيَبةٖ فِي ٱلۡأ َصاَب ِمن مُّ

َ
َمآ أ

  ِ َٰلَِك عَلَى ٱَّلله ْۚ إِنه َذ َهآ
َ
ن نهبَۡرأ

َ
ِن َقۡبِل أ ها فِي كَِتَٰٖب م  إِل

 ٢٢ يَِسير  

23. [Iyon ay] upang hindi kayo magdalamhati sa anumang 

nakaalpas sa inyo at hindi kayo matuwa sa anumang ibinigay 

Niya sa inyo. Si Allāh ay hindi umiibig sa bawat palalong 

hambog. 

َسۡواْ عَلَىَٰ َما فَاتَُكۡم َولَا َتۡفرَُحواْ 
ۡ
بَِمآ  ل َِكۡيلَا تَأ

ُ لَا ُيحِبُّ ُكله ُمخَۡتاٖل فَُخورٍ  َُٰكۡمُۗ َوٱَّلله  ٢٣ َءاتَى

24. Ang mga nagmamaramot at nag-uutos sa mga tao ng 

pagmamaramot [ay mga lugi]. Ang sinumang tatalikod, tunay 

na si Allāh ay ang Walang-pangangailangan, ang Kapuri-puri. 

اَس بِٱلُۡبۡخِلِۗ َوَمن   ُمُروَن ٱلنه
ۡ
هِذيَن َيۡبَخلُوَن َويَأ ٱل

َ ُهَو ٱلَۡغنِيُّ ٱلۡحَِميدُ   ٢٤ َيَتَوله فَإِنه ٱَّلله

25. Talaga ngang nagsugo Kami ng mga sugo Namin kalakip 

ng mga malinaw na patunay at nagpababa Kami kasama sa 

kanila ng kasulatan at timbangan upang magpanatili ang mga 

tao ng pagkamakatarungan. Nagpababa Kami ng bakal, na 

dito ay may kapangyarihang matindi at mga pakinabang para 

sa mga tao, at upang maglantad si Allāh kung sino ang mag-

aadya sa Kanya at mga sugo Niya nang lingid. Tunay na si 

Allāh ay Malakas, Makapangyarihan. 

نَزلَۡنا َمَعُهُم  
َ
ۡرَسلَۡنا رُُسلََنا بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوأ

َ
لََقۡد أ

نَزلَۡنا 
َ
اُس بِٱلۡقِۡسِطِۖ َوأ ٱلِۡكَتََٰب َوٱلِۡميَزاَن لَِيُقوَم ٱلنه

س  َشِديد  َوَمَنَٰفُِع لِلنهاِس َولَِيۡعلََم  
ۡ
ٱلۡحَِديَد فِيهِ بَأ

ُ َمن  َ قَوِيٌّ  ٱَّلله يَنُصُرهُۥ َورُُسلَُهۥ بِٱلَۡغيِۡبِۚ إِنه ٱَّلله
 ٢٥ َعزِيز  
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26. Talaga ngang nagsugo Kami kina Noe at Abraham at 

naglagay Kami sa mga supling nilang dalawa ng pagkapropeta 

at Kasulatan, kaya kabilang sa kanila ay napapatnubayan at 

marami kabilang sa kanila ay mga suwail. 

ِيهتِِهَما  ۡرَسلَۡنا نُوٗحا َوِإبَۡرَٰهِيَم وََجَعلَۡنا فِي ُذر 
َ
َولََقۡد أ

ِۡنُهۡم   ۡهَتدِٖۖ َوَكثِير  م  ُبوهَة َوٱلِۡكَتََٰبۖۡ فَِمۡنُهم مُّ ٱلنُّ
َِٰسُقونَ   ٢٦ َف

27. Pagkatapos nagpasunod Kami sa mga bakas nila ng mga 

sugo Namin. Nagpasunod Kami kay Jesus na anak ni Maria at 

nagbigay Kami sa kanya ng Ebanghelyo. Naglagay Kami sa 

mga puso ng mga sumunod sa kanya ng isang habag at isang 

awa. May monastisismo na pinauso nila, na hindi Kami 

nagsatungkulin nito sa kanila maliban bilang paghahangad sa 

pagkalugod ni Allāh, ngunit hindi sila nangalaga rito ayon sa 

totoong pangangalaga rito. Kaya nagbigay Kami sa mga 

sumampalataya kabilang sa kanila ng pabuya nila at marami 

sa kanila ay mga suwail. 

ۡيَنا عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِم بِرُُسلِنَ  ۡيَنا بِعِيَسي ٱبِۡن  ُثمه َقفه ا َوَقفه
هِذيَن   ۖۡ وََجَعلَۡنا فِي قُلُوِب ٱل َمۡريََم َوَءاَتۡيَنَُٰه ٱلِۡإنِجيَل

ْۚ َورَۡهَبانِيهًة ٱۡبَتَدُعوَها َما َكَتۡبَنََٰها  فَٗة َوَرۡحمَٗة
ۡ
ٱتهَبُعوُه َرأ

ِ َفَما رََعوَۡها َحقه   َِٰن ٱَّلله ها ٱبۡتَِغآَء رِۡضَو َعلَۡيِهۡم إِل
ۡجرَُهۡمۖۡ َوَكثِير   رِعَ 

َ
هِذيَن َءاَمُنواْ مِۡنُهۡم أ ايَتَِهاۖۡ فَـ َاتَيَۡنا ٱل

َِٰسُقونَ  ِۡنُهۡم َف  ٢٧ م 

28. O mga sumampalataya, mangilag kayong magkasala kay 

Allāh at sumampalataya kayo sa Sugo Niya, magbibigay Siya 

sa inyo ng dalawang bahagi mula sa awa Niya, maglalagay 

Siya para sa inyo ng isang liwanag na maglalakad kayo sa 

pamamagitan nito, at magpapatawad Siya para sa inyo. Si 

Allāh ay Mapagpatawad, Maawain. 

َ َوَءاِمُنواْ بِرَُسولِهِۦ   هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡحمَتِهِۦ َويَۡجَعل لهُكۡم نُوٗرا  يُۡؤتُِكۡم كِۡفلَيۡ  ِن ِمن ره
ُ َغُفور  رهِحيم    ٢٨ َتۡمُشوَن بِهِۦ َويَۡغفِۡر لَُكۡمْۚ َوٱَّلله

29. [Ito ay] upang makaalam ang mga May Kasulatan na hindi 

sila nakakakaya sa anuman mula sa kabutihang-loob ni Allāh 

at na ang kabutihang-loob ay nasa kamay ni Allāh; nagbibigay 

Siya nito sa sinumang niloloob Niya. Si Allāh ay may 

kabutihang-loob na sukdulan. 

ها َيۡقِدُروَن عَلَىَٰ َشۡيٖء   ل
َ
ۡهُل ٱلِۡكَتَِٰب أ

َ
ل َِئلها َيۡعلََم أ

ِ يُۡؤتِيهِ َمن   نه ٱلَۡفۡضَل بَِيِد ٱَّلله
َ
ِ َوأ ِن فَۡضِل ٱَّلله م 

ُ ُذو ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيمِ يَشَ  ْۚ َوٱَّلله  ٢٩ آُء
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Al-Mujadilah  المجادلة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Narinig nga ni Allāh ang sabi ng [babaing] nakikipagtalo sa 

iyo hinggil sa asawa niya at dumaraing kay Allāh at si Allāh ay 

nakaririnig sa pagtatalakayan ninyong dalawa. Tunay na si 

Allāh ay Madinigin, Nakakikita. 

ُ قَۡوَل ٱلهتِي تَُجَِٰدلَُك فِي َزوِۡجَها   قَۡد َسِمَع ٱَّلله
 ْۚ ُ يَۡسَمُع َتحَاُوَرُكَمآ ِ َوٱَّلله َ   َوتَۡشَتكِٓي إِلَي ٱَّلله إِنه ٱَّلله

 ١ َسِميُعُۢ بَِصيرٌ 

2. Ang mga nagsasagawa ng dhihār kabilang sa inyo sa mga 

maybahay nila [ay nagsinungaling]; ang mga ito ay hindi mga 

ina nila; walang iba ang mga ina kundi ang mga nagsilang sa 

kanila. Tunay na sila ay talagang nagsasabi ng isang 

nakasasama kabilang sa sinasabi at isang kabulaanan. Tunay 

na si Allāh ay talagang Mapagpaumanhin, Mapagpatawad. 

ا ُهنه   ِن ن َِسآئِِهم مه هِذيَن يَُظَِٰهُروَن ِمنُكم م  ٱل
َٰٓـ ِي َولَۡدَنُهۡمْۚ  ها ٱله َهَُٰتُهۡم إِل مه

ُ
َهَٰتِِهۡمۖۡ إِۡن أ مه

ُ
 َوِإنهُهۡم  أ

َ لََعُفوٌّ   َِن ٱلَۡقۡوِل َوُزوٗراْۚ َوِإنه ٱَّلله لََيُقولُوَن ُمنَكٗرا م 
 ٢ َغُفور  

3. Ang mga nagsasagawa ng dhihār sa mga maybahay nila, 

pagkatapos bumabawi sila sa sinabi nila, ay pagpapalaya ng 

isang alipin [ang panakip-sala] bago pa silang dalawa 

magsalingan. Gayon kayo pinangangaralan. Si Allāh sa 

anumang ginagawa ninyo ay Mapagbatid. 

هِذيَن يَُظَِٰهُروَن ِمن ن َِسآئِِهۡم ُثمه َيُعوُدوَن لَِما قَالُواْ   َوٱل
َٰلُِكۡم   اْۚ َذ ن َيَتَمآسه

َ
ِن َقۡبِل أ َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ م 

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير   تُوَعُظوَن بِهۚۦِْ   ٣ َوٱَّلله

4. Ngunit ang sinumang hindi nakatagpo [ng mapalalaya ay 

kailangan sa kanya] ang pag-aayuno ng dalawang buwang 

nagkakasunuran bago pa silang dalawa magsalingan; ngunit 

ang sinumang hindi nakakaya [ay kailangan sa kanya] ang 

pagpapakain ng animnapung dukha. Iyon ay upang 

sumampalataya kayo kay Allāh at sa Sugo Niya. Iyon ay ang 

mga hangganan ni Allāh. Ukol sa mga tagatangging 

sumampalataya ay isang pagdurusang masakit. 

هۡم َيِجۡد فَِصَياُم َشۡهَرۡيِن ُمَتَتابِعَ  ن َفَمن ل
َ
يِۡن ِمن َقۡبِل أ
هۡم يَۡسَتِطۡع فَإِۡطَعاُم ِست ِيَن ِمۡسِكيٗناْۚ  اۖۡ َفَمن ل َيَتَمآسه
  ُِۗ ِ َورَُسولِهۚۦِْ َوتِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله َٰلَِك لُِتۡؤِمُنواْ بِٱَّلله َذ

لِيمٌ 
َ
َٰفِرِيَن َعَذاٌب أ  ٤ َولِلَۡك

5. Tunay na ang mga sumasalansang kay Allāh at sa Sugo 

Niya ay dudustain kung paanong dinusta ang mga bago pa 

nila. Nagpababa nga Kami ng mga tandang malilinaw. Ukol sa 

mga tagatangging sumampalataya ay isang pagdurusang 

manghahamak, 

َ َورَُسولَُهۥ ُكبُِتواْ َكَما ُكبَِت   هِذيَن ُيحَآدُّوَن ٱَّلله إِنه ٱل
هذِ  نَزلَۡنآ َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖتِۚ ٱل

َ
يَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َوَقۡد أ

ِهين   َٰفِرِيَن َعَذاب  مُّ  ٥ َولِلَۡك

6. sa Araw na bubuhay sa kanila si Allāh sa kalahatan saka 

magbabalita Siya sa kanila hinggil sa ginawa nila. Mag-iisa-isa 

niyon si Allāh samantalang lumimot sila niyon. Si Allāh sa 

bawat bagay ay Saksi. 

  ْْۚ ُ َجمِيٗعا َفُينَب ِئُُهم بَِما َعِملُٓوا يَۡوَم َيۡبَعُثُهُم ٱَّلله
ِ َشۡيٖء َشِهيدٌ 

ُ عَلَىَٰ ُكل  ُ َونَُسوُهْۚ َوٱَّلله َُٰه ٱَّلله ۡحَصى
َ
 ٦ أ
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7. Hindi mo ba napag-alaman na si Allāh ay nakaaalam sa 

anumang nasa mga langit at anumang nasa lupa? Walang 

anumang sarilinang pag-uusap ng tatlo malibang Siya ay ang 

ikaapat nila, ni ng lima malibang Siya ay ang ikaanim nila, ni ng 

higit na mababa kaysa roon, ni ng higit na marami kaysa roon 

malibang Siya ay kasama sa kanila nasaan man sila. 

Pagkatapos magbabalita Siya sa kanila, hinggil sa anumang 

ginawa nila, sa Araw ng Pagbangon. Tunay na si Allāh sa 

bawat bagay ay Maalam. 

َِٰت َوَما فِي   َمََٰو َ َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ۡرِضِۖ َما يَُكوُن ِمن 
َ
ها ُهَو َرابُِعُهۡم  ٱلۡأ ََٰثٍة إِل جَۡوىَٰ ثََل نه

َٰلَِك َولَٓا   ۡدنَيَٰ ِمن َذ
َ
ها ُهَو َسادُِسُهۡم َولَٓا أ َولَا َخمَۡسٍة إِل

ْۖۡ ُثمه يُنَب ِئُُهم بَِما   ۡيَن َما َكانُوا
َ
ها ُهَو َمَعُهۡم أ ۡكثََر إِل

َ
أ

ِ َشۡيٍء عَ 
َ بِكُل   ٧ لِيمٌ َعِملُواْ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ إِنه ٱَّلله

8. Hindi ka ba tumingin sa mga sinaway laban sa sarilinang 

pag-uusap, pagkatapos nanunumbalik sila sa sinaway sa 

kanila at sarilinang nag-uusapan sila hinggil sa kasalanan, 

pangangaway, at pagsuway sa Sugo? Kapag dumating sila sa 

iyo ay bumabati sila sa iyo ng hindi ibinati sa iyo ni Allāh at 

nagsasabi sila sa mga sarili nila: "Bakit hindi tayo pagdusahin 

ni Allāh dahil sa sinasabi natin?" Kasapatan sa kanila ang 

Impiyerno. Masusunog sila roon, kaya kay saklap ang 

kahahantungan! 

لَۡم تََر إِلَي ٱ
َ
هِذيَن ُنُهواْ َعِن ٱلنهۡجَوىَٰ ُثمه َيُعوُدوَن لَِما  أ ل

ُنُهواْ َعۡنُه َويََتَنََٰجۡوَن بِٱلِۡإثِۡم َوٱلُۡعۡدَوَِٰن َوَمۡعِصَيِت  
  ُ ٱلرهُسوِلِۖ َوِإَذا َجآُءوَك َحيهۡوَك بَِما لَۡم ُيحَي َِك بِهِ ٱَّلله

 ُ ُبَنا ٱَّلله ِ نُفِسِهۡم لَۡولَا ُيَعذ 
َ
ْۚ  َويَُقولُوَن فِٓي أ  بَِما َنُقوُل

 ٨ َحۡسُبُهۡم َجَهنهُم يَۡصلَۡوَنَهاۖۡ فَبِئَۡس ٱلَۡمِصيرُ 

9. O mga sumampalataya, kapag sarilinang nag-usapan kayo 

ay huwag kayong sarilinang mag-usapan hinggil sa kasalanan, 

pangangaway, at pagsuway sa Sugo, bagkus sarilinang mag-

usapan kayo hinggil sa pagpapakabuti at pangingilag 

magkasala. Mangilag kayong magkasala kay Allāh na tungo sa 

Kanya ay kakalapin kayo. 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا تََنََٰجۡيُتۡم فَلَا َتَتَنََٰجۡواْ   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِ  بِٱلِۡإثِۡم َوٱلُۡعۡدَوَِٰن َوَمۡعِصَيِت ٱلرهُسولِ   َوتََنََٰجۡواْ بِٱلۡبِر 
هِذٓي إِلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ  َ ٱل ۡقَوىَِٰۖ َوٱتهُقواْ ٱَّلله  ٩ َوٱلته

10. Ang [masamang] sarilinang pag-uusap ay mula sa 

demonyo lamang upang malungkot ang mga sumampalataya 

at hindi siya makapipinsala sa kanila ng anuman malibang may 

pahintulot ni Allāh. Kay Allāh ay manalig ang mga 

mananampalataya. 

هِذيَن َءاَمُنواْ   ۡيَطَِٰن لَِيۡحُزَن ٱل ۡجَوىَٰ ِمَن ٱلشه إِنهَما ٱلنه
  ِ ِْۚ وَعَلَى ٱَّلله ها بِإِۡذِن ٱَّلله َولَيَۡس بَِضآر ِهِۡم َشۡيـ ًا إِل

 ١٠ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

11. O mga sumampalataya, kapag sinabi sa inyo na 

magpaluwang-luwang kayo sa mga pagtitipon ay 

magpaluwang kayo, magpapaluwang si Allāh para sa inyo. 

Kapag sinabi sa inyo na tumindig kayo ay tumindig kayo, mag-

aangat si Allāh ng mga antas sa mga sumampalataya kabilang 

sa inyo at mga binigyan ng kaalaman. Si Allāh sa anumang 

ginagawa ninyo ay Mapagbatid. 

ُحواْ فِي   هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا قِيَل لَُكۡم َتَفسه َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ُ لَُكۡمۖۡ َوِإَذا قِيَل   ٱلَۡمَجَٰلِِس فَٱفَۡسُحواْ َيۡفَسِح ٱَّلله
هِذيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم  ٱنُشُزواْ فَٱنُشُزواْ يَۡرَف  ُ ٱل ِع ٱَّلله

ُ بَِما َتۡعَملُوَن   وتُواْ ٱلۡعِلَۡم َدَرَجَٰٖتِۚ َوٱَّلله
ُ
هِذيَن أ َوٱل

 ١١ َخبِير  
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12. O mga sumampalataya, kapag sarilinang nakipag-usap 

kayo sa Sugo ay maghandog kayo, bago ng sarilinang pag-

uusap ninyo, ng isang kawanggawa. Iyon ay higit na mabuti 

para sa inyo at higit na dalisay. Ngunit kung hindi kayo 

nakatagpo, tunay na si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain. 

ُمواْ   ِ هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا َنََٰجۡيُتُم ٱلرهُسوَل َفَقد  َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َُٰكۡم َصَدقَ  َٰلَِك َخيۡر  لهُكۡم  َبيَۡن يََدۡي َنجَۡوى ْۚ َذ ٗة
َ َغُفور  رهِحيمٌ  هۡم َتِجُدواْ فَإِنه ٱَّلله ْۚ فَإِن ل ۡطَهُر

َ
 ١٢ َوأ

13. Nabagabag ba kayo na maghandog kayo, bago ng 

sarilinang pag-uusap ninyo, ng mga kawanggawa? Kaya 

kapag hindi ninyo nagawa at tumanggap si Allāh sa inyo ng 

pagbabalik-loob ay magpanatili kayo ng pagdarasal, magbigay 

kayo ng zakāh, at tumalima kayo kay Allāh at sa Sugo Niya. Si 

Allāh ay Mapagbatid sa anumang ginagawa ninyo. 

َٰٖتِۚ   َُٰكۡم َصَدَق ُمواْ َبيَۡن يََدۡي َنجَۡوى ِ ن ُتَقد 
َ
ۡشَفۡقُتۡم أ

َ
َءأ

 َ َة  فَإِۡذ ل لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
ُ َعلَۡيُكۡم فَأ ۡم َتۡفَعلُواْ َوتَاَب ٱَّلله

ُۢ بَِما   ُ َخبِيُر ۚۥْ َوٱَّلله َ َورَُسولَُه ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
ةَ َوأ َكوَٰ َوَءاتُواْ ٱلزه

 ١٣ َتۡعَملُونَ 

14. Hindi ka ba tumingin sa mga tumangkilik sa mga taong 

nagalit si Allāh sa mga iyon? Sila ay hindi kabilang sa inyo at 

hindi kabilang sa mga iyon. Sumusumpa sila sa 

kasinungalingan habang sila ay nakaaalam. 

ُ َعلَۡيِهم   هۡواْ قَوًۡما َغِضَب ٱَّلله هِذيَن تََول لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
۞أ

ِنُكۡم َولَا ِمۡنُهۡم َويَۡحلُِفوَن عَلَى ٱ ا ُهم م  لَۡكِذِب  مه
 ١٤ وَُهۡم َيۡعلَُمونَ 

15. Naghanda si Allāh para sa kanila ng isang pagdurusang 

matindi. Tunay na sila ay kay sagwa ang dati nilang ginagawa! 
ُ لَُهۡم َعَذاٗبا َشِديًداۖۡ إِنهُهۡم َسآَء َما َكانُواْ   َعده ٱَّلله

َ
أ

 ١٥ َيۡعَملُونَ 

16. Gumawa sila sa mga panunumpa nila bilang panangga 

kaya sumagabal sila sa landas ni Allāh, kaya ukol sa kanila ay 

isang pagdurusang manghahamak. 

ِ فَلَُهۡم   واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله يَۡمََٰنُهۡم ُجنهٗة فََصدُّ
َ
خَُذٓواْ أ ٱته

ِهين    ١٦ َعَذاب  مُّ

17. Hindi makapagpapakinabang para sa kanila ang mga 

yaman nila ni ang mga anak nila laban kay Allāh sa anuman. 

Ang mga iyon ay ang mga maninirahan sa Apoy; sila ay doon 

mga mananatili, 

ِ َشۡيـ ًاْۚ   َِن ٱَّلله ۡوَلَُٰدُهم م 
َ
َٰلُُهۡم َولَٓا أ ۡمَو

َ
لهن ُتۡغنَِي َعۡنُهۡم أ

ۡص 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ أ  ١٧ َحَُٰب ٱلنه

18. sa Araw na bubuhay sa kanila si Allāh sa kalahatan saka 

manunumpa sila sa Kanya kung paanong nanunumpa sila sa 

inyo. Nag-aakala sila na sila ay [nakabatay] sa isang bagay. 

Pansinin, tunay na sila ay ang mga sinungaling. 

ُ َجمِيٗعا َفَيۡحلُِفوَن لَُهۥ َكَما َيحۡلُِفوَن   يَۡوَم َيۡبَعُثُهُم ٱَّلله
لَٓا إِنهُهۡم ُهُم  

َ
ِۚ أ نهُهۡم عَلَىَٰ َشۡيٍء

َ
لَُكۡم َويَۡحَسُبوَن أ

َِٰذبُونَ   ١٨ ٱلَۡك

19. Nakagapi sa kanila ang demonyo kaya nagpalimot ito sa 

kanila ng pag-alaala kay Allāh. Ang mga iyon ay ang lapian ng 

demonyo. Pansinin, tunay na ang lapian ng demonyo ay ang 

mga lugi. 

  ِْۚ َُٰهۡم ذِۡكَر ٱَّلله نَسى
َ
ۡيَطَُٰن فَأ ٱۡسَتۡحَوَذ َعلَۡيِهُم ٱلشه

ۡيَطَِٰن ُهمُ  لَٓا إِنه ِحۡزَب ٱلشه
َ
ۡيَطَِٰنِۚ أ ْوَلَٰٓئَِك ِحۡزُب ٱلشه

ُ
  أ

 ١٩ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
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20. Tunay na ang mga sumasalansang kay Allāh at sa Sugo 

Niya, ang mga iyon ay kabilang sa mga pinakakaaba-aba. 
ْوَلَٰٓئَِك فِي  

ُ
ۥٓ أ َ َورَُسولَُه هِذيَن ُيحَآدُّوَن ٱَّلله إِنه ٱل

َذل ِينَ 
َ
 ٢٠ ٱلۡأ

21. Nagtakda si Allāh: "Talagang mananaig nga Ako mismo at 

ang mga sugo Ko." Tunay na si Allāh ay Malakas, 

Makapangyarihan. 

َ قَوِيٌّ   ِۚ إِنه ٱَّلله نَا۠ َورُُسلِٓى
َ
ۡغلِبَنه أ

َ
ُ لَأ َكَتَب ٱَّلله

 ٢١ َعزِيز  

22. Hindi ka makatatagpo ng mga taong sumasampalataya kay 

Allāh at sa Huling Araw na nakikipagmahalan sa sinumang 

sumalansang kay Allāh 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 sinulatan Niya sa mga 

puso nila ng pananampalataya at inalalayan Niya sa 

pamamagitan ng isang espiritu mula sa Kanya. Magpapapasok 

Siya sa kanila sa mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng 

mga ito ang mga ilog bilang mga mananatili sa mga ito. 

Nalugod si Allāh sa kanila at nalugod sila sa Kanya. Ang mga 

iyon ay ang lapian ni Allāh. Pansinin, tunay na ang lapian ni 

Allāh ay ang mga matagumpay. 

ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ يَُوآدُّوَن   ها َتِجُد قَوٗۡما يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله ل
ۡو  

َ
َ َورَُسولَُهۥ َولَۡو َكانُٓواْ َءابَآَءُهۡم أ َمۡن َحآده ٱَّلله

ۡو َعِشيَرتَ 
َ
ََٰنُهۡم أ ۡو إِۡخَو

َ
ۡبَنآَءُهۡم أ

َ
ْوَلَٰٓئَِك َكَتَب  أ

ُ
ُهۡمْۚ أ

ِۡنُهۖۡ َويُۡدِخلُُهۡم   يهَدُهم بُِروٖح م 
َ
فِي قُلُوبِِهُم ٱلِۡإيَمََٰن َوأ

نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ َرِضَي  
َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ َجنه
لَٓا إِنه  

َ
ِْۚ أ ْوَلَٰٓئَِك ِحۡزُب ٱَّلله

ُ
ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُهْۚ أ ٱَّلله

 ِ  ٢٢  ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ ِحۡزَب ٱَّلله
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

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

anumang nasa lupa. Siya ay ang Makapangyarihan, ang 

Marunong. 

ۡرِضِۖ وَُهَو  
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه َسبهَح َّلِله

 ١ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

2. Siya ay ang nagpalisan sa mga tumangging sumampalataya 

kabilang sa mga May Kasulatan mula sa mga tahanan nila sa 

unang pagkakalap. Hindi kayo nagpalagay na sila ay lilisan. 

Nagpalagay sila na sila ay ipagtatanggol ng mga kuta nila 

laban kay Allāh, ngunit nagpapunta sa kanila si Allāh [ng 

pagdurusa] mula sa kung saan hindi nila inaasahan. Bumato 

Siya sa mga puso nila ng hilakbot. Sumisira sila ng mga bahay 

nila sa pamamagitan ng mga kamay nila at mga kamay ng 

mga mananampalataya. Kaya magsaalang-alang kayo, O mga 

may paningin. 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ ۡخَرَج ٱل

َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

ِل ٱلۡحَشۡ  وه
َ
ْۖۡ  ِمن دَِيَٰرِهِۡم لِأ ن َيخۡرُُجوا

َ
ِرِۚ َما َظَننُتۡم أ

َُٰهُم   تَى
َ
ِ فَأ َِن ٱَّلله انَِعُتُهۡم ُحُصوُنُهم م  نهُهم مه

َ
َوَظنُّٓواْ أ

ْۖۡ َوقََذَف فِي قُلُوبِِهُم   ُ ِمۡن َحۡيُث لَۡم َيحۡتَِسُبوا ٱَّلله
يِۡدي ٱلُۡمۡؤِمنِيَن  

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
ٱلرُّۡعَبْۚ ُيخۡرِبُوَن ُبُيوَتُهم بِأ

بَۡصَٰرِ فَٱۡعَتبِ 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
أ  ٢ ُرواْ َيَٰٓ

3. Kung sakaling hindi nagtakda si Allāh sa kanila ng paglayas 

ay talaga sanang pinagdusa Niya sila sa Mundo. Ukol sa kanila 

sa Kabilang-buhay ang pagdurusa sa Apoy. 

ُ َعلَۡيِهُم ٱلۡجَلَآَء لَعَ  ن َكَتَب ٱَّلله
َ
َبُهۡم فِي  َولَۡولَٓا أ ذه

ارِ  ۡنَياۖۡ َولَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاُب ٱلنه  ٣ ٱلدُّ

4. Iyon ay dahil sa sila ay nakipaghidwaan kay Allāh at sa 

Sugo Niya. Ang sinumang nakikipaghidwaan kay Allāh, tunay 

na si Allāh ay matindi ang parusa. 

نهُهۡم َشآقُّواْ ٱ 
َ
َٰلَِك بِأ َ  َذ ِ ٱَّلله ۖۥۡ َوَمن يَُشآق  َ َورَُسولَُه َّلله

َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ   ٤ فَإِنه ٱَّلله

5. Ang anumang pinutol ninyo na isang [punong] datiles o 

iniwan ninyo ito na nakatayo sa mga puno nito ay ayon sa 

pahintulot ni Allāh at upang magpahiya Siya sa mga suwail. 

ُصولَِها 
ُ
ۡو تََرۡكُتُموَها قَآئَِمًة عَلَىَٰٓ أ

َ
ِن ل ِيَنٍة أ َما َقَطۡعُتم م 

ِ َولُِيۡخزَِي ٱلَۡفَِٰسقِينَ   ٥ فَبِإِۡذِن ٱَّلله

6. Ang anumang ipinakumpiska ni Allāh sa Sugo Niya mula sa 

kanila ay hindi kayo nagpatulin para rito ng anumang mga 

kabayo ni mga kamelyo, subalit nagpapangibabaw si Allāh sa 

mga sugo Niya sa sinumang niloloob Niya. Si Allāh sa bawat 

bagay ay May-kakayahan. 

وَۡجۡفُتۡم َعلَۡيهِ  
َ
ُ عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ ِمۡنُهۡم َفَمآ أ فَآَء ٱَّلله

َ
َوَمآ أ

 ُ َ ي َسل ُِط رُُسلَُهۥ  ِمۡن َخۡيٖل َولَا رَِكاٖب َوَلَِٰكنه ٱَّلله
ِ َشۡيٖء قَِدير  

ُ عَلَىَٰ ُكل  ْۚ َوٱَّلله  ٦ عَلَىَٰ َمن يََشآُء
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7. Ang anumang ipinakumpiska ni Allāh sa Sugo Niya mula sa 

mga naninirahan sa mga pamayanan ay ukol kay Allāh, ukol sa 

Sugo, ukol sa may pagkakamag-anak [sa Sugo], mga ulila, 

mga dukha, at kinapos sa landas upang hindi ito maging isang 

yamang palipat-lipat sa pagitan ng mga mayaman kabilang sa 

inyo. Ang anumang ibinigay sa inyo ng Sugo ay kunin ninyo at 

ang anumang sinaway niya sa inyo ay tigilan ninyo. Mangilag 

kayong magkasala kay Allāh; tunay na si Allāh ay matindi ang 

parusa. 

ۡهِل ٱلُۡقَرىَٰ ِهَّلِلَف  
َ
ُ عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ ِمۡن أ فَآَء ٱَّلله

َ
آ أ مه

َولِلرهُسوِل َولِِذي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱبِۡن  
بِيِل كَۡي لَا يَُكوَن ُدولََۢة َبيَۡن  ۡغنَِيآِء ِمنُكۡمْۚ  ٱلسه

َ
ٱلۡأ

َُٰكۡم َعۡنُه   َُٰكُم ٱلرهُسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهى َوَمآ َءاتَى
َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ  ۖۡ إِنه ٱَّلله َ ْْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله  ٧ فَٱنَتُهوا

8. [May ginugugol] para sa mga maralitang lumikas, na mga 

pinalisan mula sa mga tahanan nila at mga yaman nila, habang 

naghahangad ng isang kabutihang-loob mula kay Allāh at 

isang pagkalugod, at nag-aadya kay Allāh at sa Sugo Niya. 

Ang mga iyon ay ang mga tapat. 

ۡخرُِجواْ ِمن دَِيَٰرِهِۡم  
ُ
هِذيَن أ لِلُۡفَقَرآِء ٱلُۡمَهَِٰجرِيَن ٱل

َٰلِِهۡم يَبۡتَ  ۡمَو
َ
َٰٗنا  َوأ ِ َورِۡضَو َِن ٱَّلله ُغوَن فَۡضلٗا م 

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ۥْٓۚ أ َ َورَُسولَُه َويَنُصُروَن ٱَّلله

َِٰدقُونَ   ٨ ٱلصه

9. Ang mga namalagi sa tahanan [sa Madīnah] at 

pananampalataya bago pa ng mga iyon ay umiibig sa 

sinumang lumikas kanila, hindi nakatatagpo sa mga dibdib nila 

ng isang pangangailangan sa anumang ibinigay sa mga iyon, 

at nagtatangi [sa mga iyon] higit sa mga sarili nila, kahit pa 

man sa kanila ay may kadahupan. Ang sinumang 

ipinagsasanggalang sa kasakiman ng sarili niya, ang mga iyon 

ay ang mga magtatagumpay. 

اَر َوٱلِۡإيَمََٰن ِمن َقۡبلِِهۡم ُيحِبُّوَن َمۡن   هِذيَن َتَبوهُءو ٱلده َوٱل
آ   ِمه َهاَجَر إِلَۡيِهۡم َولَا َيِجُدوَن فِي ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة م 

نُفِسِهۡم َولَۡو َكاَن بِِهۡم  
َ
وتُواْ َويُۡؤثُِروَن عَلَىَٰٓ أ

ُ
أ

ْۚ َوَمن يُوَق ُشحه َنۡفسِ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  َخَصاَصة 
ُ
هِۦ فَأ

 ٩ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

10. Ang mga dumating nang matapos nila ay nagsasabi: 

"Panginoon namin, magpatawad Ka sa 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 Ikaw ay 

Mahabagin, Maawain." 

هِذيَن َجآُءو ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم َيُقولُوَن َربهَنا ٱۡغفِۡر لََنا   َوٱل
هِذيَن َسَبُقونَا بِٱلِۡإيَمَِٰن َولَا َتجَۡعۡل فِي   َٰنَِنا ٱل َولِإِۡخَو

 ْ هِذيَن َءاَمُنوا ا ل ِل
 َربهَنآ إِنهَك َرُءوف   قُلُوبَِنا ِغل ٗ

 ١٠ رهِحيمٌ 

11. Hindi ka ba tumingin sa mga nagpaimbabaw habang 

nagsasabi sa mga kapatid nila na mga tumangging 

sumampalataya kabilang sa mga May Kasulatan: "Talagang 

kung pinalayas kayo ay talagang lalayas nga kami kasama sa 

inyo. Hindi kami tatalima alang-alang sa inyo sa isa man 

magpakailanman. Kung kinalaban kayo ay talagang mag-

aadya nga kami sa inyo." Si Allāh ay sumasaksi na tunay na 

sila ay talagang mga sinungaling. 

هِذيَن نَاَفُقواْ َيُقولُوَن لِإِ  لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
هِذيَن  ۞أ َٰنِِهُم ٱل ۡخَو

ۡخرِۡجُتۡم لََنۡخرَُجنه  
ُ
ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب لَئِۡن أ

َ
َكَفُرواْ ِمۡن أ

بَٗدا َوِإن قُوتِلُۡتۡم  
َ
َحًدا أ

َ
َمَعُكۡم َولَا نُِطيُع فِيُكۡم أ

َِٰذبُونَ  ُ يَۡشَهُد إِنهُهۡم لََك  ١١ لََننُصَرنهُكۡم َوٱَّلله
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12. Talagang kung pinalisan ang mga ito ay hindi sila lilisan 

kasama sa mga ito. Talagang kung kinalaban ang mga ito ay 

hindi sila mag-aadya sa mga ito. Talagang kung nag-aadya 

man sila sa mga ito ay talaga ngang magbabaling sila ng mga 

likuran [nila], pagkatapos hindi sila maiaadya. 

خۡ 
ُ
رُِجواْ لَا َيخۡرُُجوَن َمَعُهۡم َولَئِن قُوتِلُواْ لَا  لَئِۡن أ

ۡدَبََٰر ُثمه لَا  
َ
يَنُصُروَنُهۡم َولَئِن نهَصُروُهۡم لَُيَولُّنه ٱلۡأ

 ١٢ يُنَصُرونَ 

13. Talagang kayo ay higit na matindi sa kilabot sa mga dibdib 

nila kaysa kay Allāh. Iyon ay dahil sila ay mga taong hindi 

nakapag-uunawa. 

نهُهۡم  
َ
َٰلَِك بِأ ِْۚ َذ َِن ٱَّلله َشدُّ رَۡهَبٗة فِي ُصُدورِهِم م 

َ
نُتۡم أ

َ
لَأ

ها َيۡفَقُهونَ   ١٣ قَۡوم  ل

14. Hindi sila nakikipaglaban sa inyo nang magkasama 

maliban sa mga pamayanang pinatibay o mula sa likod ng mga 

pader. Ang bagsik nila sa pagitan nila ay matindi. Mag-aakala 

ka na sila ay magkasama samantalang ang mga puso nila ay 

hati-hati. Iyon ay dahil sila ay mga taong hindi nakapag-

uunawa. 

ۡو ِمن  
َ
َنٍة أ حَصه ها فِي قُٗرى مُّ لَا يَُقَٰتِلُونَُكۡم َجمِيًعا إِل

ْۚ َتحَۡسُبُهۡم َجمِيٗعا َوَرآِء جُ  ُسُهم بَيَۡنُهۡم َشِديد 
ۡ
ُدرْۚ بَأ

ها َيۡعقِلُونَ  نهُهۡم قَوۡم  ل
َ
َٰلَِك بِأ ِۚ َذ  ١٤ َوقُلُوبُُهۡم َشتهيَٰ

15. [Sila ay] katulad ng mga bago pa nila kamakailan. 

Lumasap sila ng kasaklapan ng nauukol sa nila at ukol sa 

kanila ay isang pagdurusang masakit. 

ۡمرِهِۡم  
َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم قَرِيٗباۖۡ َذاقُواْ َوبَاَل أ َكَمَثِل ٱل

لِيم  
َ
 ١٥ َولَُهۡم َعَذاٌب أ

16. [Sila ay] katulad ng demonyo noong nagsabi siya sa tao: 

"Tumanggi kang sumampalataya!" Ngunit noong tumangging 

sumampalataya ito ay nagsabi siya: "Tunay na ako ay walang-

kaugnayan sa iyo; tunay na ako ay nangangamba kay Allāh, 

ang Panginoon ng mga nilalang." 

ا   ۡيَطَِٰن إِۡذ قَاَل لِلِۡإنَسَِٰن ٱۡكُفۡر فَلَمه َكَمَثِل ٱلشه
َ رَ  َخاُف ٱَّلله

َ
ِنَك إِن ِٓي أ به  َكَفَر قَاَل إِن ِي بَرِٓيء  م 

 ١٦ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

17. Kaya ang kahihinatnan nilang dalawa ay na silang dalawa 

ay sa Apoy bilang mga mananatili roon. Iyon ay ang ganti sa 

mga tagalabag sa katarungan. 

َٰلَِك   ارِ َخَٰلَِديِۡن فِيَهاْۚ َوَذ نهُهَما فِي ٱلنه
َ
َٰقَِبَتُهَمآ أ فَكَاَن َع

َٰلِِمينَ َجَزَٰٓؤُ   ١٧ اْ ٱلظه

18. O mga sumampalataya, mangilag kayong magkasala kay 

Allāh, at tumingin ang kaluluwa sa ipinauna niya para sa 

bukas. Mangilag kayong magkasala kay Allāh; tunay na si 

Allāh sa anumang ginagawa ninyo ay Mapagbatid. 

هذِ  َها ٱل يُّ
َ
أ ا  َيَٰٓ َ َولَۡتنُظۡر َنۡفس  مه يَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله

ُۢ بَِما   َ َخبِيُر ْۚ إِنه ٱَّلله َ َمۡت لَِغدِٖۖ َوٱتهُقواْ ٱَّلله قَده
 ١٨ َتۡعَملُونَ 

19. Huwag kayong maging gaya ng mga lumimot kay Allāh 

kaya nagpalimot Siya sa kanila ng mga sarili nila. Ang mga 

iyon ay ang mga suwail. 

نُفَسُهۡمْۚ  
َ
َُٰهۡم أ نَسى

َ
َ فَأ هِذيَن نَُسواْ ٱَّلله َولَا تَُكونُواْ َكٱل

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 
ُ
 ١٩ أ

20. Hindi nagkakapantay ang mga maninirahan sa Apoy at ang 

mga maninirahan sa Paraiso. Ang mga maninirahan sa 

Paraiso ay ang mga magwawagi. 

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۚ  
َ
ارِ َوأ ۡصَحَُٰب ٱلنه

َ
لَا يَۡسَتوِٓي أ

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِ ُهُم ٱلَۡفآئُِزونَ 
َ
 ٢٠ أ
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21. Kung sakaling nagpababa Kami ng Qur’ān na ito sa isang 

bundok ay talaga sanang nakakita ka rito na nagpapakumbaba 

na nagkabitak-bitak dahil sa takot kay Allāh. Ang mga 

paghahalimbawa na iyon ay inilalahad Namin para sa mga tao 

nang sa gayon sila ay mag-iisip-isip. 

ۡيَتُهۥ َخَِٰشٗعا  
َ
هَرأ نَزلَۡنا َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن عَلَىَٰ َجبَٖل ل

َ
لَۡو أ

 ۡ ِْۚ َوتِلَۡك ٱل ِۡن َخۡشَيةِ ٱَّلله ٗعا م  ِ َتَصد  ۡمَثَُٰل نَۡضِربَُها مُّ
َ
أ

ُرونَ   ٢١ لِلنهاِس لََعلهُهۡم َيَتَفكه

22. Siya ay si Allāh na walang Diyos kundi Siya, ang 

Nakaaalam sa Lingid at Hayag. Siya ay ang Napakamaawain, 

ang Maawain. 

َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه  ها ُهَوۖۡ َع ََٰه إِل هِذي لَٓا إَِل ُ ٱل َهََٰدةِِۖ  ُهَو ٱَّلله
 ٢٢ ُهَو ٱلرهۡحَمَُٰن ٱلرهِحيمُ 

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

Kabanal-banalan, ang Sakdal, ang Tagapagpasampalataya, 

ang Tagapagsubaybay, ang Makapangyarihan, ang Palasupil, 

ang Nakapagmamalaki. Kaluwalhatian kay Allāh higit sa 

anumang itinatambal nila! 

وُس   ها ُهَو ٱلَۡملُِك ٱلُۡقدُّ ََٰه إِل هِذي لَٓا إَِل ُ ٱل ُهَو ٱَّلله
َلَُٰم ٱلُۡمۡؤِمُن ٱلُۡمَهۡيِمُن ٱلَۡعزِيُز ٱلۡجَبهاُر ٱلُۡمَتَكب ُِرْۚ   ٱلسه

ا يُۡشِرُكونَ  ِ َعمه  ٢٣ ُسۡبَحََٰن ٱَّلله

24. Siya ay si Allāh, ang Tagalikha, ang Tagalalang, ang 

Tagapag-anyo; sa Kanya ang mga pangalan na 

pinakamaganda. Nagluluwalhati sa Kanya ang anumang nasa 

mga langit at lupa. Siya ay ang Makapangyarihan, ang 

Marunong. 

ۖۡ لَُه  ُِر ُ ٱلَۡخَٰلُِق ٱلَۡبارُِئ ٱلُۡمَصو  ۡسَمآُء  ُهَو ٱَّلله
َ
ٱلۡأ

ۡرِضِۖ وَُهَو  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِۚ يَُسب ُِح لَُهۥ َما فِي ٱلسه ٱلۡحُۡسَنيَٰ

 ٢٤ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 



 

Al-Mumtahinah 

 

604 

 

 الممتحنة

Al-Mumtahinah  الممتحنة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. O mga sumampalataya, huwag kayong gumawa sa kaaway 

Ko at kaaway ninyo bilang mga katangkilik na nag-uukol kayo 

sa kanila ng pagmamahal samantalang tumanggi na silang 

sumampalataya sa dumating sa inyo na katotohanan, habang 

nagpapalisan sila sa Sugo at sa inyo dahil sumampalataya 

kayo kay Allāh na Panginoon ninyo. [Iyon ay] kung kayo ay 

hahayo sa isang pakikibaka sa landas Ko at sa paghahangad 

sa kaluguran Ko. Nagtatapat kayo sa kanila ng pagmamahal 

samantalang Ako ay nakaaalam sa anumang ikinukubli ninyo 

at anumang inihahayag ninyo. Ang sinumang gumagawa niyon 

kabilang sa inyo ay naligaw nga siya palayo sa katumpakan ng 

landas. 

ُكۡم   ِي وََعُدوه هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذواْ َعُدو  َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡولَِيآَء تُ 
َ
ةِ َوقَۡد َكَفُرواْ بَِما  أ لُۡقوَن إِلَۡيِهم بِٱلَۡمَوده

ن  
َ
ِ ُيخۡرُِجوَن ٱلرهُسوَل َوِإيهاُكۡم أ َِن ٱلۡحَق  َجآَءُكم م 

ِ َرب ُِكۡم إِن ُكنُتۡم َخرَۡجُتۡم ِجَهَٰٗدا فِي   تُۡؤِمُنواْ بِٱَّلله
وَن إِلَۡيِهم بِٱلَۡمَوده  ِۚ تُِسرُّ نَا۠ َسبِيلِى َوٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاتِي

َ
ةِ َوأ

ۡعلَنُتۡمْۚ َوَمن َيۡفَعلُۡه ِمنُكۡم  
َ
ۡخَفۡيُتۡم َوَمآ أ

َ
ۡعلَُم بَِمآ أ

َ
أ

بِيلِ   ١ َفَقۡد َضله َسَوآَء ٱلسه

2. Kung mananaig sila inyo, sila para sa inyo ay magiging mga 

kaaway, magpapaabot sila laban sa inyo ng mga kamay nila at 

mga dila nila sa pamamagitan ng kasagwaan. Nag-asam sila 

na kung sana tumatanggi kayong sumampalataya. 

ۡعَداٗٓء َويَبُۡسُطٓواْ  
َ
إِن َيۡثَقُفوُكۡم يَُكونُواْ لَُكۡم أ

واْ لَۡو   وِٓء َوَودُّ لِۡسنََتُهم بِٱلسُّ
َ
يِۡدَيُهۡم َوأ

َ
إِلَۡيُكۡم أ

 ٢ تَۡكُفُرونَ 

3. Hindi magpapakinabang sa inyo ang mga ugnayang 

pangkaanak ninyo ni ang mga anak ninyo. Sa Araw ng 

Pagbangon ay magpapahiwalay Siya sa pagitan ninyo. Si Allāh 

sa anumang ginagawa ninyo ay Nakakikita. 

ۡوَلَُٰدُكۡمْۚ يَوَۡم  
َ
رَۡحاُمُكۡم َولَٓا أ

َ
لَن تَنَفَعُكۡم أ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن  ٱلۡقِ  َيََٰمةِ َيۡفِصُل بَيَۡنُكۡمْۚ َوٱَّلله
 ٣ بَِصير  

4. Nagkaroon nga para sa inyo ng isang tinutularang maganda 

dahil sa kay Abraham at sa mga kasama sa kanya noong 

nagsabi sila sa mga kababayan nila: "Tunay na kami ay mga 

walang-kaugnayan sa inyo at sa sinasamba ninyo bukod pa 

kay Allāh; tumanggi kami sa inyo at lumantad na sa pagitan 

namin at ninyo ang poot at ang suklam magpakailanman 

hanggang sa sumampalataya kayo kay Allāh lamang," maliban 

sa sabi ni Abraham sa ama niya: "Talagang hihingi nga ako ng 

tawad para sa iyo samantalang hindi ako nakapagdudulot para 

sa iyo laban kay Allāh ng anuman. Panginoon namin, sa Iyo 

kami nanalig, tungo sa Iyo kami nagsisising bumalik, at tungo 

sa Iyo ang kahahantungan. 

ۡسَوٌة َحَسنَ 
ُ
هِذيَن  قَۡد َكانَۡت لَُكۡم أ ة  فِٓي إِبَۡرَٰهِيَم َوٱل

ا   ۥٓ إِۡذ قَالُواْ لَِقۡوِمِهۡم إِنها بَُرَٰٓءُؤاْ ِمنُكۡم َوِممه َمَعُه
ِ َكَفۡرنَا بُِكۡم َوبََدا بَيَۡنَنا  َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله

  ِ بًَدا َحتهيَٰ تُۡؤِمُنواْ بِٱَّلله
َ
َوبَۡيَنُكُم ٱلَۡعَدََٰوةُ َوٱلَۡبۡغَضآُء أ

ۡسَتۡغفَِرنه لََك َوَمآ  وَۡحدَ 
َ
بِيهِ لَأ

َ
ها قَۡوَل إِبَۡرَٰهِيَم لِأ ۥٓ إِل هُ

بهَنا َعلَۡيَك تَوَكهلَۡنا   ِ ِمن َشۡيٖءِۖ ره ۡملُِك لََك ِمَن ٱَّلله
َ
أ

نَبَۡنا َوِإلَۡيَك ٱلَۡمِصيرُ 
َ
 ٤ َوِإلَۡيَك أ
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5. Panginoon namin, huwag Kang gumawa amin bilang pinag-

uusig para sa mga tumangging sumampalataya at 

magpatawad Ka sa amin, Panginoon namin; tunay na Ikaw ay 

ang Makapangyarihan, ang Marunong." 

 ۡۖ هِذيَن َكَفُرواْ َوٱۡغفِۡر لََنا َربهَنآ َربهَنا لَا َتجَۡعلَۡنا فِۡتَنٗة ل ِل
نَت ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

َ
 ٥ إِنهَك أ

6. Talaga ngang nagkaroon para sa inyo sa kanila ng isang 

tinutularang maganda para sa sinumang naging nag-aasam 

kay Allāh at sa Huling Araw. Ang sinumang tatalikod, tunay na 

si Allāh ay ang Walang-pangangailangan, ang Kapuri-puri. 

 
ُ
ۡسَوٌة َحَسَنة  ل َِمن كَاَن يَرُۡجواْ  لََقۡد َكاَن لَُكۡم فِيِهۡم أ

َ ُهَو ٱلَۡغنِيُّ   ْۚ َوَمن َيَتَوله فَإِنه ٱَّلله َ َوٱلَۡيوَۡم ٱٓأۡلِخَر ٱَّلله
 ٦ ٱلۡحَِميدُ 

7. Marahil si Allāh ay maglagay sa pagitan ninyo at ng mga 

inaway ninyo kabilang sa kanila ng isang pagmamahal. Si 

Allāh ay May-kakayahan. Si Allāh ay Mapagpatawad, 

Maawain. 

هِذيَن عَاَدۡيُتم   ن َيجَۡعَل بَيَۡنُكۡم َوبَيَۡن ٱل
َ
ُ أ ۞َعَسي ٱَّلله

ُ َغُفور  رهِحيم   ْۚ َوٱَّلله ُ قَِدير  ْۚ َوٱَّلله ٗة َوده ِۡنُهم مه  ٧ م 

8. Hindi sumasaway sa inyo si Allāh, sa mga hindi 

nakipaglaban sa inyo sa Relihiyon at hindi nagpalisan sa inyo 

mula sa mga tahanan ninyo, na magpakabuti kayo sa kanila at 

magpakamakatarungan kayo sa kanila. Tunay na si Allāh ay 

umiibig sa mga nagpapakamakatarungan. 

ُ َعِن  َُٰكُم ٱَّلله ها َيۡنَهى يِن  ل ِ هِذيَن لَۡم يَُقَٰتِلُوُكۡم فِي ٱلد  ٱل
وُهۡم َوُتۡقِسُطٓواْ   ن َتبَرُّ

َ
َٰرُِكۡم أ ِن دَِي َولَۡم ُيخۡرُِجوُكم م 

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطينَ   ٨ إِلَۡيِهۡمْۚ إِنه ٱَّلله

9. Sumasaway lamang sa inyo si Allāh sa mga nakipaglaban 

sa inyo sa Relihiyon, nagpalisan sa inyo mula sa mga tahanan 

ninyo, at nagtaguyod sa pagpapalisan sa inyo, na tumangkilik 

kayo sa kanila. Ang sinumang tumangkilik sa kanila, ang mga 

iyon ay ang mga tagalabag sa katarungan. 

ِي ََٰتلُوُكۡم فِي ٱلد  هِذيَن َق ُ َعِن ٱل َُٰكُم ٱَّلله ِن  إِنهَما َيۡنَهى
َٰرُِكۡم َوَظََٰهُرواْ عَلَىَٰٓ إِۡخَراِجُكۡم   ِن دَِي ۡخرَُجوُكم م 

َ
َوأ

َٰلُِمونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه
ُ
هُهۡم فَأ هوُۡهۡمْۚ َوَمن َيَتَول ن تََول

َ
 ٩ أ

10. O mga sumampalataya, kapag dumating sa inyo ang mga 

babaing mananampalataya bilang mga lumikas ay sulitin ninyo 

sila. Si Allāh ay higit na maalam sa pananampalataya nila. 

Kaya kung nalaman ninyo na sila ay mga babaing 

mananampalataya, huwag kayong magpapabalik sa kanila sa 

mga tagatangging sumampalataya. Hindi sila ipinahintulot para 

sa mga ito at hindi ang mga ito pinahihintulutan para sa kanila. 

Magbigay kayo sa mga ito ng ginugol ng mga ito. Walang 

maisisisi sa inyo na magpakasal kayo sa kanila kapag 

nagbigay kayo sa kanila ng mga bigay-kaya sa kanila. Huwag 

kayong kumapit sa mga bigkis ng kasal sa mga babaing 

tagatangging sumampalataya. Humingi kayo ng ginugol ninyo 

at humingi ang mga ito ng ginugol ng mga ito. Iyon ay ang 

kahatulan ni Allāh; humahatol Siya sa pagitan ninyo. Si Allāh 

ay Maalam, Marunong. 

 ۡ هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا َجآَءُكُم ٱل َها ٱل يُّ
َ
أ ُمۡؤِمَنَُٰت  َيَٰٓ

ۖۡ فَإِۡن   ۡعلَُم بِإِيَمَٰنِِهنه
َ
ُ أ ۖۡ ٱَّلله ُمَهَِٰجَرَٰٖت فَٱۡمَتِحُنوُهنه

ارِِۖ لَا   َعلِۡمُتُموُهنه ُمۡؤِمَنَٰٖت فَلَا تَرِۡجُعوُهنه إِلَي ٱلُۡكفه
آ   ۖۡ َوَءاتُوُهم مه هُهۡم َولَا ُهۡم َيحِلُّوَن لَُهنه ُهنه ِحل   ل

ْْۚ َولَا ُجَناَح عَ  نَفُقوا
َ
ن تَنِكُحوُهنه إَِذآ  أ

َ
لَۡيُكۡم أ

ْۚ َولَا ُتۡمِسُكواْ بِعَِصِم ٱلَۡكَوافِرِ   ُجورَُهنه
ُ
َءاتَيُۡتُموُهنه أ

َٰلُِكۡم   ْْۚ َذ نَفُقوا
َ
نَفۡقُتۡم َولۡيَۡسـ َلُواْ َمآ أ

َ
وَۡسـ َلُواْ َمآ أ

ُ َعلِيٌم   ِ َيحُۡكُم بَيَۡنُكۡمۖۡ َوٱَّلله ُحۡكُم ٱَّلله
 ١٠ َحِكيم  
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11. Kung may nakaalpas sa inyo na anuman mula sa mga 

maybahay ninyo patungo sa mga tagatangging 

sumampalataya at nakasamsam kayo, magbigay kayo sa mga 

inalisan ng mga maybahay nila ng tulad ng ginugol nila [na 

bigay-kaya]. Mangilag kayong magkasala kay Allāh, na kayo 

ay sa Kanya mga mananampalataya. 

ارِ   ۡزَوَِٰجُكۡم إِلَي ٱلُۡكفه
َ
ِۡن أ َوِإن فَاتَُكۡم َشۡيء  م 

ِۡثَل َمآ   ۡزَوَُٰجُهم م 
َ
هِذيَن َذَهَبۡت أ َفَعاَقۡبُتۡم فَـ َاتُواْ ٱل

نُتم بِهِۦ ُمۡؤِمُنونَ 
َ
هِذٓي أ َ ٱل ْْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله نَفُقوا

َ
 ١١ أ

12. O Propeta, kapag dumating sa iyo ang mga babaing 

mananampalataya, na nangangako ng katapatan sa iyo na 

hindi sila magtatambal kay Allāh 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 nila at mga paa 

nila, at hindi sila susuway sa iyo sa isang nakabubuti ay 

tumanggap ka ng pangako ng katapatan nila at humingi ka ng 

tawad para sa kanila kay Allāh. Tunay na si Allāh ay 

Mapagpatawad, Maawain. 

ِبيُّ إَِذا َجآَءَك ٱلُۡمۡؤمَِنَُٰت ُيَبايِۡعَنَك عَلَىَٰٓ   َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ا َولَا يَۡسرِۡقَن َولَا يَۡزنِيَن  ِ َشۡيـ ٗ ها يُۡشِرۡكَن بِٱَّلله ن ل
َ
أ

تِيَن بُِبۡهَتَٰٖن َيۡفتَِريَنُهۥ  
ۡ
ۡوَلََٰدُهنه َولَا يَأ

َ
َولَا َيۡقُتلَۡن أ

رۡجُ 
َ
يِۡديِهنه َوأ

َ
لِِهنه َولَا َيۡعِصيَنَك فِي َمۡعُروٖف  َبيَۡن أ

َ َغُفور    ْۚ إِنه ٱَّلله َ َفَبايِۡعُهنه َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهنه ٱَّلله
 ١٢ رهِحيم  

13. O mga sumampalataya, huwag kayong tumangkilik sa mga 

tao na nagalit si Allāh sa kanila, na nawalan na sila ng pag-asa 

sa Kabilang-buhay kung paanong nawalan ng pag-asa ang 

mga tagatangging sumampalataya sa [pagbabalik ng] mga 

kasamahan ng mga libingan. 

  ُ هۡواْ قَۡوًما َغِضَب ٱَّلله هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتَتَول َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

اُر َعلَۡيِهۡم قَۡد يَئُِسواْ ِمَن ٱٓأۡلِخَرةِ َكَما يَئَِس ٱلۡ  ُكفه
ۡصَحَِٰب ٱلُۡقُبورِ 

َ
 ١٣ ِمۡن أ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

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

anumang nasa lupa. Siya ay ang Makapangyarihan, ang 

Marunong. 

ۡرِضِۖ وَُهَو  
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه َسبهَح َّلِله

 ١ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

2. O mga sumampalataya, bakit kayo nagsasabi ng hindi ninyo 

ginagawa? 
هِذيَن َءاَمُنواْ لَِم َتُقولُوَن َما لَا  َها ٱل يُّ

َ
أ  ٢ َتۡفَعلُونَ َيَٰٓ

3. Lumaki sa pagkamuhi sa ganang kay Allāh na magsabi kayo 

ng hindi ninyo ginagawa. 
ن َتُقولُواْ َما لَا َتۡفَعلُونَ 

َ
ِ أ  ٣ َكبَُر َمۡقًتا ِعنَد ٱَّلله

4. Tunay na si Allāh ay umiibig sa mga nakikipaglaban sa 

landas Niya sa isang hanay na para bang sila ay isang 

gusaling pinasiksik. 

ا   هِذيَن يَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيلِهِۦ َصف ٗ َ ُيحِبُّ ٱل إِنه ٱَّلله
ۡرُصوص   نهُهم ُبۡنَيَٰن  مه

َ
 ٤ َكأ

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

mga kalipi ko, bakit kayo nananakit sa akin samantalang 

nalalaman na ninyo na ako ay Sugo ni Allāh sa inyo?" Kaya 

noong lumiko sila ay nagpaliko si Allāh sa mga puso nila. Si 

Allāh ay hindi nagpapatnubay sa mga taong suwail. 

َوِإۡذ قَاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِۦ َيََٰقوِۡم لَِم تُۡؤُذونَنِي َوَقد  
 
َ
َزاَغ  تهۡعلَُموَن أ

َ
ا َزاُغٓواْ أ ِ إِلَۡيُكۡمۖۡ فَلَمه ن ِي رَُسوُل ٱَّلله
ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡفَِٰسقِينَ  ُ قُلُوبَُهۡمْۚ َوٱَّلله  ٥ ٱَّلله

6. [Banggitin] noong nagsabi si Jesus na anak ni Maria: "O 

mga anak ni Israel, tunay na ako ay sugo ni Allāh sa inyo 

bilang tagapagpatotoo para sa nauna sa akin na Torah at 

bilang tagapagbalita ng nakagagalak hinggil sa isang Sugo na 

darating matapos ko na, na ang pangalan niya ay Aḥmad." 

Ngunit noong naghatid siya sa kanila ng mga malinaw na 

patunay ay nagsabi sila: "Ito ay isang panggagaway na 

malinaw." 

َِٰٓءيَل إِن ِي   َوِإۡذ قَاَل ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم َيََٰبنِٓي إِۡسَر
ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديه ِمَن   ِ َصد  ِ إِلَۡيُكم مُّ رَُسوُل ٱَّلله

ۥٓ   تِي ِمنُۢ َبۡعِدي ٱۡسُمُه
ۡ
َرُۢا بِرَُسوٖل يَأ ِ َٰةِ َوُمبَش  ۡوَرى ٱلته

ا َجآَءُهم ۡحمَُدۖۡ فَلَمه
َ
بِٱلَۡبي َِنَِٰت قَالُواْ َهََٰذا ِسۡحر    أ

بِين    ٦ مُّ

7. Sino pa ang higit na tagalabag sa katarungan kaysa sa 

sinumang gumawa-gawa laban kay Allāh ng kasinungalingan 

samantalang ito ay inaanyayahan sa Islām. Si Allāh ay hindi 

nagpapatnubay sa mga taong tagalabag sa katarungan. 

ِ ٱلَۡكِذَب وَُهَو   ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه
َ
َوَمۡن أ

ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم   يُۡدَعىَٰٓ إِلَي ٱلۡإِۡسَلَِٰمِۚ َوٱَّلله
َٰلِِمينَ   ٧ ٱلظه

8. Nagnanais sila na umapula sa liwanag ni Allāh sa 

pamamagitan ng mga bibig nila samantalang si Allāh ay 

maglulubos sa liwanag Niya, kahit pa man nasuklam ang mga 

tagatangging sumampalataya. 

ُ ُمتِمُّ   َٰهِِهۡم َوٱَّلله فَۡو
َ
ِ بِأ يُرِيُدوَن لُِيۡطفِـ ُواْ نُوَر ٱَّلله

َٰفُِرونَ   ٨ نُورِهِۦ َولَۡو َكرِهَ ٱلَۡك
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9. Siya ay ang nagsugo sa Sugo Niya kalakip ng patnubay at 

relihiyon ng katotohanan upang magpangibabaw Siya nito sa 

relihiyon sa kabuuan nito, kahit pa man nasuklam ang mga 

tagapagtambal. 

  ِ ۡرَسَل رَُسولَُهۥ بِٱلُۡهَدىَٰ َوِديِن ٱلۡحَق 
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

يِن ُكل ِهِ  ِ  ٩ ۦ َولَۡو َكرَِه ٱلُۡمۡشِرُكونَ لُِيۡظِهَرُهۥ عَلَى ٱلد 

10. O mga sumampalataya, magtuturo kaya ako sa inyo sa 

isang pangangalakal na magliligtas sa inyo mula sa isang 

pagdurusang masakit? 

ُدلُُّكۡم عَلَىَٰ تَِجََٰرةٖ  
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َهۡل أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ِۡن َعَذا لِيمٖ تُنِجيُكم م 
َ
 ١٠ ٍب أ

11. Sasampalataya kayo kay Allāh at sa Sugo Niya at 

makikibaka kayo sa landas ni Allāh sa pamamagitan ng mga 

yaman ninyo at mga sarili ninyo. Iyon ay higit na mabuti para 

sa inyo kung kayo ay nakaaalam. 

ِ َورَُسولِهِۦ َوتُ  ِ  تُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله َجَِٰهُدوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله
َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم إِن   نُفِسُكۡمْۚ َذ

َ
َٰلُِكۡم َوأ ۡمَو

َ
بِأ

 ١١ ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

12. magpapatawad Siya sa inyo sa mga pagkakasala ninyo at 

magpapapasok Siya sa inyo sa mga Hardin na dumadaloy 

mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog at sa mga tahanang 

kaaya-aya sa mga Hardin ng Eden. Iyon ang pagkatamong 

sukdulan. 

َٰٖت َتجۡرِي   َيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوبَُكۡم َويُۡدِخلُۡكۡم َجنه
َِٰت   نَۡهَُٰر َوَمَسَِٰكَن َطي َِبٗة فِي َجنه

َ
ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ   ١٢ َعۡدٖنِۚ َذ

13. May iba pang iibigin ninyo: isang pag-aadya mula kay Allāh 

at isang pagsakop na malapit. Magbalita ka ng nakagagalak sa 

mga mananampalataya. 

ِر   ِ ُۗ َوبَش  ِ َوَفۡتح  قَرِيب  َِن ٱَّلله ۡخَرىَٰ ُتحِبُّوَنَهاۖۡ نَۡصر  م 
ُ
َوأ

 ١٣ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

14. O mga sumampalataya, maging mga tagapag-adya ni Allāh 

kayo gaya ng sinabi ni Jesus na anak ni Maria sa mga disipulo 

niya: "Sino ang mga tagapag-adya ko kay Allāh?" Nagsabi ang 

mga disipulo: "Kami ay ang mga tagapag-adya ni Allāh." Kaya 

may sumampalataya na isang pangkatin mula sa mga anak ni 

Israel at may tumangging sumampalataya na isang pangkatin. 

Kaya umalalay Kami sa mga sumampalataya laban sa kaaway 

nila, kaya sila ay naging mga tagapangibabaw. 

هِذيَن َءاَمُنواْ كُ  َها ٱل يُّ
َ
أ ِ َكَما قَاَل  َيَٰٓ نَصاَر ٱَّلله

َ
ونُٓواْ أ

نَصارِٓي إِلَي  
َ
ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم لِلَۡحَوارِي ِـَۧن َمۡن أ

ِۖۡ فَـ َاَمَنت   نَصاُر ٱَّلله
َ
ِۖۡ قَاَل ٱلۡحََوارِيُّوَن َنحُۡن أ ٱَّلله

يهۡدنَا  
َ
ۖۡ فَأ آئَِفة  َِٰٓءيَل َوَكَفَرت طه ِنُۢ بَنِٓي إِۡسَر آئَِفة  م  طه

هِذيَن ءَ  ۡصَبُحواْ َظَِٰهرِينَ ٱل
َ
 ١٤ اَمُنواْ عَلَىَٰ َعُدو ِهِۡم فَأ



 

Al-Jumu’ah 

 

609 

 

 الجمعة 

Al-Jumu’ah  الجمعة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Nagluluwalhati kay Allāh ang anumang nasa mga langit at 

ang anumang nasa lupa, ang Hari, ang Kabanal-banalan, ang 

Makapangyarihan, ang Marunong. 

ۡرِض ٱلَۡملِِك  
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه يَُسب ُِح َّلِله

وِس ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِكيمِ   ١ ٱلُۡقدُّ

2. Siya ay ang nagpadala sa mga iliterato ng isang sugo na 

kabilang sa kanila na bumibigkas sa kanila ng mga talata Niya, 

naglilinis sa kanila, at nagtuturo sa kanila ng Aklat at 

Karunungan – bagamat sila dati bago pa niyon ay talagang 

nasa isang pagkaligaw na malinaw – 

ِۡنُهۡم  ِي ِـَۧن رَُسولٗا م  م 
ُ
هِذي َبَعَث فِي ٱلۡأ َيۡتلُواْ  ُهَو ٱل

ِيِهۡم َويَُعل ُِمُهُم ٱلِۡكَتََٰب   َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتِهِۦ َويَُزك 
َوٱلۡحِۡكَمَة َوِإن َكانُواْ ِمن َقۡبُل لَِفى َضَلَٰٖل  

بِينٖ   ٢ مُّ

3. at sa mga iba pa kabilang sa kanila na hindi pa sumama sa 

kanila. Siya ay ang Makapangyarihan, ang Marunong. 
ا يَلَۡحُقواْ بِِهۡمْۚ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز   َوَءاَخرِيَن ِمۡنُهۡم لَمه

 ٣ ٱلۡحَِكيمُ 

4. Iyon ay kabutihang-loob ni Allāh; nagbibigay Siya nito sa 

sinumang niloloob Niya. Si Allāh ay may kabutihang-loob na 

sukdulan. 

ِ يُۡؤتِيهِ مَ  َٰلَِك فَۡضُل ٱَّلله ُ ُذو  َذ ْۚ َوٱَّلله ن يََشآُء
 ٤ ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيمِ 

5. Ang paghahalintulad sa mga pinagpasan ng Torah, 

pagkatapos hindi pumasan nito, ay gaya ng paghahalimbawa 

sa asno habang pumapasan ng mga makapal na aklat. Kay 

saklap ang paghahalimbawa sa mga taong nagpasinungaling 

sa mga tanda ni Allāh! Si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa 

mga taong tagalabag sa katarungan. 

ََٰة ُثمه لَۡم َيحِۡملُوَها َكَمَثِل   ۡوَرى هِذيَن ُحم ِلُواْ ٱلته َمَثُل ٱل
هِذيَن   ۡسَفاَرُۢاْۚ بِۡئَس َمثَُل ٱلَۡقوِۡم ٱل

َ
ٱلۡحَِمارِ َيحِۡمُل أ

 ْ بُوا ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم  َكذه ِْۚ َوٱَّلله  أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
َٰلِِمينَ   ٥ ٱلظه

6. Sabihin mo: "O mga naghudyo, kung umangkin kayo na 

kayo ay mga katangkilik para kay Allāh bukod sa mga tao ay 

magmithi kaya ng kamatayan kung kayo ay mga tapat." 

َها ٱ يُّ
َ
أ ۡولَِيآُء  قُۡل َيَٰٓ

َ
نهُكۡم أ

َ
هِذيَن َهاُدٓواْ إِن زََعۡمُتۡم أ ل

اِس َفَتَمنهُواْ ٱلَۡمۡوَت إِن ُكنُتۡم   ِ ِمن ُدوِن ٱلنه َّلِله
 ٦ َصَِٰدقِينَ 

7. Hindi sila magmimithi niyon magpakailanman dahil sa 

ipinauna ng mga kamay nila. Si Allāh ay Maalam sa mga 

tagalabag sa katarungan. 

  ُ يِۡديِهۡمْۚ َوٱَّلله
َ
َمۡت أ بََدُۢا بَِما قَده

َ
ۥٓ أ َولَا َيَتَمنهۡونَُه

َٰلِِمينَ  ُۢ بِٱلظه  ٧ َعلِيُم
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8. Sabihin mo: "Tunay na ang kamatayan na tumatakas kayo 

mula roon, tunay na ito ay makikipagkita sa inyo. Pagkatapos 

ibabalik kayo sa Nakaaalam sa Lingid at Hayag, saka 

magbabalita Siya sa inyo hinggil sa dati ninyong ginagawa." 

وَن ِمۡنُه فَإِنهُهۥ   هِذي تَفِرُّ قُۡل إِنه ٱلَۡمۡوَت ٱل
َهََٰدةِ   َٰلِِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه ُمَلَٰقِيُكۡمۖۡ ُثمه تَُردُّوَن إِلَيَٰ َع

 ٨ َتۡعَملُونَ َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم 

9. O mga sumampalataya, kapag nanawagan para sa 

pagdarasal sa araw ng Biyernes ay magmadali kayo sa pag-

alaala kay Allāh at iwan ninyo ang pagtitinda. Iyon ay higit na 

mabuti para sa inyo kung kayo ay nakaaalam. 

هِذيَن َءاَمنُ  َها ٱل يُّ
َ
أ ةِ ِمن يَۡوِم  َيَٰٓ لَوَٰ ٓواْ إَِذا نُودَِي لِلصه

ِ َوَذُرواْ ٱلَۡبۡيَعْۚ   ٱلۡجُُمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إِلَيَٰ ذِۡكرِ ٱَّلله
َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ   ٩ َذ

10. Kaya kapag natapos ang pagdarasal ay magsikalat kayo 

sa lupain, maghangad kayo mula sa kabutihang-loob ni Allāh, 

at mag-alaala kayo kay Allāh nang madalas nang sa gayon 

kayo ay magtatagumpay. 

ۡرِض َوٱۡبَتُغواْ  
َ
ُة فَٱنتَِشُرواْ فِي ٱلۡأ لَوَٰ فَإَِذا قُِضَيِت ٱلصه

َ َكثِيٗرا لهَعلهُكۡم   ِ َوٱۡذُكُرواْ ٱَّلله ِمن فَۡضِل ٱَّلله
 ١٠ ُتۡفلُِحونَ 

11. Ngunit nang nakakita sila ng isang pangangalakal o isang 

paglilibangan ay nagkahiwa-hiwalay sila patungo roon at 

umiwan sila sa iyo na nakatayo. Sabihin mo: "Ang nasa 

ganang kay Allāh ay higit na mabuti kaysa sa paglilibangan at 

kaysa sa pangangalakal. Si Allāh ay ang pinakamabuti sa mga 

tagatustos." 

ٓواْ إِلَۡيَها َوتََرُكوَك   ۡو لَۡهًوا ٱنَفضُّ
َ
ۡواْ تَِجََٰرةً أ

َ
َوِإَذا َرأ

َِن ٱللهۡهوِ َوِمَن   ِ َخيۡر  م  قَآئِٗماْۚ قُۡل َما ِعنَد ٱَّلله
َٰزِقِينَ  ُ َخيُۡر ٱلره َِجََٰرةِِۚ َوٱَّلله  ١١ ٱلت 
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Al-Munafiqun  المنافقون 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Kapag dumating sa iyo ang mga mapagpaimbabaw ay 

nagsasabi sila: "Sumasaksi kami na tunay na ikaw ay talagang 

Sugo ni Allāh." Si Allāh ay nakaaalam na tunay na ikaw ay 

talagang Sugo Niya. Si Allāh ay sumasaksi na tunay na ang 

mga mapagpaimbabaw ay talagang mga sinungaling. 

  ُِۗ إَِذا َجآَءَك ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن قَالُواْ نَۡشَهُد إِنهَك لَرَُسوُل ٱَّلله
 ُ ُ َيۡعلَُم إِنهَك لَرَُسولُُهۥ َوٱَّلله  يَۡشَهُد إِنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱَّلله

َِٰذبُونَ   ١ لََك

2. Gumawa sila sa mga panunumpa nila bilang panangga kaya 

sumagabal sila sa landas ni Allāh. Tunay na sila ay kay sagwa 

ang dati ginagawa! 

واْ َعن َسبِيِل  يَۡمََٰنُهۡم ُجنهٗة فََصدُّ
َ
خَُذٓواْ أ ِْۚ إِنهُهۡم  ٱته ٱَّلله

 ٢ َسآَء َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

3. Iyon ay dahil sila ay sumampalataya, pagkatapos 

tumangging sumampalataya, kaya nagpinid sa mga puso nila, 

kaya sila ay hindi nakapag-uunawa. 

نهُهۡم َءاَمُنواْ ُثمه َكَفُرواْ َفُطبَِع عَ 
َ
َٰلَِك بِأ لَىَٰ قُلُوبِِهۡم  َذ

 ٣ َفُهۡم لَا َيۡفَقُهونَ 

4. Kapag nakakita ka sa kanila ay magpapahanga sa iyo ang 

mga anyo nila; at kung magsasabi sila ay makikinig ka sa sabi 

nila. Para bang sila ay mga kahoy na isinandal. Nag-aakala 

sila na bawat sigaw ay laban sa kanila. Sila ay ang mga 

kalaban kaya mag-ingat ka sa kanila. Sumpain sila ni Allāh! 

Paanong nalilinlang sila? 

ۡجَساُمُهۡمۖۡ َوِإن َيُقولُواْ  
َ
ۡيَتُهۡم ُتۡعِجُبَك أ

َ
۞َوِإَذا َرأ

َسنهَدة ۖۡ َيحَۡسُبوَن ُكله   نهُهۡم ُخُشب  مُّ
َ
تَۡسَمۡع لَِقۡولِِهۡمۖۡ َكأ

ۖۡ  َصۡيَحٍة  ُ ََٰتلَُهُم ٱَّلله َعلَۡيِهۡمْۚ ُهُم ٱلَۡعُدوُّ فَٱۡحَذۡرُهۡمْۚ َق
هيَٰ يُۡؤَفُكونَ  ن

َ
 ٤ أ

5. Kapag sinabi sa kanila: "Halikayo, hihingi ng tawad para sa 

inyo ang Sugo ni Allāh," ay nag-iiling-iling sila ng mga ulo nila 

at nakakikita ka sa kanila na sumasagabal habang sila ay mga 

nagmamalaki. 

ۡواْ   ِ لَوه َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ يَۡسَتۡغفِۡر لَُكۡم رَُسوُل ٱَّلله
ۡسَتۡكبُِرونَ  وَن وَُهم مُّ ۡيَتُهۡم يَُصدُّ

َ
 ٥ ُرُءوَسُهۡم َوَرأ

6. Magkapantay sa kanila na humingi ka man ng tawad para sa 

kanila o hindi ka humingi ng tawad para sa kanila; hindi 

magpapatawad si Allāh sa kanila. Tunay na si Allāh ay hindi 

nagpapatnubay sa mga taong suwail. 

ۡم لَۡم تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم لَن  
َ
ۡسَتۡغَفۡرَت لَُهۡم أ

َ
َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم أ

َ لَا َيهۡ  ُ لَُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله ِدي ٱلَۡقۡوَم  َيۡغفَِر ٱَّلله
 ٦ ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

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

mga nasa piling ng Sugo ni Allāh hanggang sa magkahiwa-

hiwalay sila." Sa kay Allāh ang mga ingatang-yaman ng mga 

langit at lupa, subalit ang mga mapagpaimbabaw ay hindi 

nakapag-uunawa. 

هِذيَن َيُقولُوَن لَا تُنفُِقواْ عَلَىَٰ َمۡن ِعنَد رَُسوِل   ُهُم ٱل
ۡرِض  

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ َخَزآئُِن ٱلسه ُْۗ َوَّلِله وا ِ َحتهيَٰ يَنَفضُّ ٱَّلله

 ٧ َوَلَِٰكنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن لَا َيۡفَقُهونَ 
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8. Nagsasabi sila: "Talagang kung bumalik kami sa Madīnah 

ay talaga ngang magpapalisan ang pinakamakapangyarihan 

mula roon sa pinakakaaba-kaaba." Sa kay Allāh ang 

kapangyarihan, sa Sugo Niya, at sa mga mananampalataya, 

subalit ang mga mapagpaimbabaw ay hindi nakaaalam. 

َعزُّ  َيُقولُوَن لَئِن رهَجۡعَنآ إِلَي ٱ
َ
لَۡمِدينَةِ لَُيۡخرَِجنه ٱلۡأ
ةُ َولِرَُسولِهِۦ َولِلُۡمۡؤِمنِيَن  ِ ٱلۡعِزه ْۚ َوَّلِله َذله

َ
ِمۡنَها ٱلۡأ

 ٨ َوَلَِٰكنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن لَا َيۡعلَُمونَ 

9. O mga sumampalataya, huwag lumibang sa inyo ang mga 

yaman ninyo ni ang mga anak ninyo palayo sa pag-alaala kay 

Allāh. Ang sinumang gumawa niyon, ang mga iyon ay ang mga 

lugi. 

َٰلُُكۡم َولَٓا   ۡمَو
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تُلِۡهُكۡم أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َٰلَِك   ِْۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذ ۡوَلَُٰدُكۡم َعن ذِۡكرِ ٱَّلله
َ
أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
ُ
 ٩ فَأ

10. Gumugol kayo mula sa itinustos Namin sa inyo bago pa 

pumunta sa isa sa inyo ang kamatayan para magsabi siya: 

"Panginoon ko, bakit hindi Ka nag-aantala sa akin hanggang 

sa isang taning na malapit para magkawanggawa ako at ako 

ay maging kabilang sa mga maayos?" 

ن
َ
تَِي  َوأ

ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقۡبِل أ ا َرَزقَۡنَُٰكم م  فُِقواْ ِمن مه

ۡرتَنِٓي إِلَيَٰٓ   خه
َ
ِ لَۡولَٓا أ َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت َفَيُقوَل َرب 

َ
أ

َٰلِِحينَ  َِن ٱلصه ُكن م 
َ
َق َوأ ده صه

َ
َجٖل قَرِيٖب فَأ

َ
 ١٠ أ

11. Hindi mag-aantala si Allāh sa isang kaluluwa kapag 

dumating ang taning nito. Si Allāh ay Mapagbatid sa anumang 

ginagawa ninyo. 

  ُۢ ُ َخبِيُر َجلَُهاْۚ َوٱَّلله
َ
ُ َنۡفًسا إَِذا َجآَء أ َر ٱَّلله ِ َولَن يَُؤخ 

 ١١ بَِما َتۡعَملُونَ 
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At-Taghabun التغابن 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Nagluluwalhati kay Allāh ang anumang nasa mga langit at 

ang anumang nasa lupa; sa Kanya ang paghahari at ukol sa 

Kanya ang papuri. Siya sa bawat bagay ay May-kakayahan. 

َِٰت َومَ  َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه ۡرِضِۖ لَُه ٱلُۡملُۡك  يَُسب ُِح َّلِله
َ
ا فِي ٱلۡأ

ِ َشۡيٖء قَِديرٌ 
 ١ َولَُه ٱلۡحَۡمُدۖۡ وَُهَو عَلَىَٰ ُكل 

2. Siya ay ang lumikha sa inyo, saka kabilang sa inyo ay 

tagatangging sumampalataya at kabilang sa inyo ay 

mananampalataya. Si Allāh sa anumang ginagawa ninyo ay 

Nakakikita. 

  ْۚ ۡؤِمن  هِذي َخلََقُكۡم فَِمنُكۡم كَافِر  َوِمنُكم مُّ ُهَو ٱل
ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيرٌ   ٢ َوٱَّلله

3. Lumikha Siya ng mga langit at lupa ayon sa katotohanan, 

nagbigay-anyo Siya sa inyo saka nagpaganda Siya ng mga 

anyo ninyo; tungo sa Kanya ang kahahantungan. 

ۡحَسَن  
َ
َرُكۡم فَأ ِ وََصوه ۡرَض بِٱلۡحَق 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َخلََق ٱلسه

 ٣ ُصَوَرُكۡمۖۡ َوِإلَۡيهِ ٱلَۡمِصيرُ 

4. Nakaaalam Siya sa anumang nasa mga langit at lupa at 

nakaaalam Siya sa anumang inililihim ninyo at anumang 

inihahayag ninyo. Si Allāh ay Maalam sa laman ng mga dibdib. 

وَن   ۡرِض َويَۡعلَُم َما تُِسرُّ
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه

ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ ُ َعلِيُم  ٤ َوَما ُتۡعلُِنوَنْۚ َوٱَّلله

5. Hindi ba sumapit sa inyo ang ulat hinggil sa mga 

tumangging sumampalataya bago pa niyon? Kaya lumasap 

sila ng kasaklapan ng lagay nila, at ukol sa kanila ay isang 

pagdurusang masakit. 

هِذيَن َكَفُرواْ ِمن َقۡبُل فََذاقُواْ   تُِكۡم َنَبُؤاْ ٱل
ۡ
لَۡم يَأ

َ
أ

لِيم  
َ
ۡمرِهِۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ

َ
 ٥ َوبَاَل أ

6. Iyon ay dahil sa noon ay nagdadala sa kanila ang mga sugo 

nila ng mga malinaw na patunay ngunit nagsabi sila: "Mga tao 

ba ang papatnubay sa amin?" Kaya tumanggi silang 

sumampalataya, tumalikod sila, at nagwalang-halaga si Allāh 

[sa kanila]. Si Allāh ay Walang-pangangailangan, Kapuri-puri. 

 َٰ تِيِهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَقالُٓواْ  َذ
ۡ
نهُهۥ َكانَت تهأ

َ
لَِك بِأ

  ُ ْۚ َوٱَّلله ُ ْۖۡ وهٱۡسَتۡغَني ٱَّلله هوا بََشر  َيۡهُدوَنَنا فََكَفُرواْ َوتََول
َ
أ

 ٦ َغنِيٌّ َحمِيد  

7. Nag-angkin ang mga tumangging sumampalataya na hindi 

raw sila bubuhayin. Sabihin mo: "Oo naman; sumpa man sa 

Panginoon ko, talagang bubuhayin nga kayo, pagkatapos 

talagang babalitaan nga kayo hinggil sa ginawa ninyo. Iyon kay 

Allāh ay madali." 

ْْۚ قُۡل بَلَىَٰ َوَرب ِي   ن لهن ُيۡبَعُثوا
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ زََعَم ٱل

  ِ َٰلَِك عَلَى ٱَّلله لَُتۡبَعثُنه ُثمه لَُتنَبهُؤنه بَِما َعِملُۡتۡمْۚ َوَذ
 ٧ يَِسير  

8. Kaya sumampalataya kayo kay Allāh, sa Sugo Niya, at sa 

liwanag na pinababa. Si Allāh sa anumang ginagawa ninyo ay 

Mapagbatid. 

ِ َورَُسولِهِۦ وَ  ُ  فَـ َاِمُنواْ بِٱَّلله نَزلَۡناْۚ َوٱَّلله
َ
هِذٓي أ ٱلنُّورِ ٱل

 ٨ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير  
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9. Sa Araw na magtitipon Siya sa inyo para sa Araw ng 

pagtitipon. Iyon ay ang araw ng lamangan. Ang sinumang 

sumasampalataya kay Allāh at gumagawa ng matuwid ay 

magtatakip Siya rito sa mga masagwang gawa nito at 

magpapapasok Siya rito sa mga Hardin na dumadaloy mula sa 

ilalim ng mga ito ang mga ilog bilang mga mananatili sa mga 

ito magpakailanman. Iyon ang pagkatamong sukdulan. 

غَ  َٰلَِك يَوُۡم ٱلته ابُِنِۗ َوَمن  يَۡوَم َيجَۡمُعُكۡم لَِيۡوِم ٱلۡجَۡمِعِۖ َذ
ِۡر َعۡنُه َسي ِـ َاتِهِۦ  ِ َويَۡعَمۡل َصَٰلِٗحا يَُكف  يُۡؤِمنُۢ بِٱَّلله
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن  

َ
َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ َويُۡدِخلُۡه َجنه

َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ  بَٗداْۚ َذ
َ
 ٩ فِيَهآ أ

10. Ang mga tumangging sumampalataya at nagpasinungaling 

sa mga tanda Namin, ang mga iyon ay ang mga maninirahan 

sa Apoy bilang mga mananatili roon. Kay saklap ang 

kahahantungan! 

ۡصَحَُٰب  
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ أ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل

ارِ َخَٰلِِديَن فِيَهاۖۡ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ   ١٠ ٱلنه

11. Walang tumama na anumang kasawian malibang ayon sa 

pahintulot ni Allāh. Ang sinumang sumasampalataya kay Allāh 

ay magpapatnubay Siya sa puso nito. Si Allāh sa bawat bagay 

ay Maalam. 

ُِۗ َوَمن يُۡؤِمنُۢ   ها بِإِذِۡن ٱَّلله ِصيَبٍة إِل َصاَب ِمن مُّ
َ
َمآ أ

 ِ ِ َشۡيٍء َعلِيم  بِٱَّلله
ُ بِكُل  ۚۥْ َوٱَّلله  ١١  َيۡهِد قَلَۡبُه

12. Tumalima kayo kay Allāh at tumalima kayo sa Sugo. Kaya 

kung tumalikod kayo, tanging kailangan sa Sugo Namin ang 

pagpapaabot na malinaw. 

ه  ْۚ فَإِن تََول ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
ۡيُتۡم فَإِنهَما  َوأ

 ١٢ عَلَىَٰ رَُسولَِنا ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ 

13. Si Allāh, walang Diyos kundi Siya. Kay Allāh ay manalig 

ang mga mananampalataya. 
ِ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ها ُهَوْۚ وَعَلَى ٱَّلله ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل  ١٣ ٱَّلله

14. O 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, 

magpapalampas kayo, at magpapatawad kayo, tunay na si 

Allāh ay Mapagpatawad, Maawain. 

هذِ  َها ٱل يُّ
َ
أ ۡوَلَِٰدُكۡم  َيَٰٓ

َ
ۡزَوَِٰجُكۡم َوأ

َ
يَن َءاَمُنٓواْ إِنه ِمۡن أ

ا لهُكۡم فَٱۡحَذُروُهۡمْۚ َوِإن َتۡعُفواْ َوتَۡصَفُحواْ   َعُدو ٗ
َ َغُفور  رهِحيمٌ   ١٤ َوَتۡغفُِرواْ فَإِنه ٱَّلله

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

tukso lamang samantalang si Allāh sa ganang Kanya ay may 

isang pabuyang sukdulan. 

ۡجٌر  
َ
ۥٓ أ ُ ِعنَدهُ ْۚ َوٱَّلله ۡوَلَُٰدُكۡم فِۡتَنة 

َ
َٰلُُكۡم َوأ ۡمَو

َ
إِنهَمآ أ

 ١٥ َعِظيم  

16. Kaya mangilag kayong magkasala kay Allāh sa abot ng 

makakaya ninyo, makinig kayo, tumalima kayo, at gumugol 

kayo ng isang kabutihan para sa mga sarili ninyo. Ang 

sinumang ipinagsanggalang sa kasakiman ng sarili niya, ang 

mga iyon ay ang mga magtatagumpay. 

نفُِقواْ  
َ
ِطيُعواْ َوأ

َ
َ َما ٱۡسَتَطۡعُتۡم َوٱۡسَمُعواْ َوأ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

نُفِسُكۡمُۗ َوَمن يُو
َ
ْوَلَٰٓئَِك  َخيٗۡرا ل ِأ

ُ
َق ُشحه َنۡفِسهِۦ فَأ

 ١٦ ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

17. Kung magpapautang kayo kay Allāh nang pagpapautang 

na maganda ay magpapaibayo Siya nito para sa inyo at 

magpapatatawad Siya sa inyo. Si Allāh ay Mapagpasalamat, 

Matimpiin, 

 َ  قَۡرًضا َحَسٗنا يَُضَٰعِۡفُه لَُكۡم  إِن ُتۡقرُِضواْ ٱَّلله
ُ َشُكوٌر َحلِيمٌ   ١٧ َويَۡغفِۡر لَُكۡمْۚ َوٱَّلله
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18. ang Nakaaalam sa Lingid at Hayag, ang Makapangyarihan, 

ang Marunong. 
َهََٰدةِ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ  َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه  ١٨ َع
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At-Talaq الطلاق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. O Propeta, kapag nagdiborsiyo kayo ng mga maybahay ay 

magdiborsiyo kayo sa kanila sa para sa [simula ng] panahon 

ng paghihintay nila, magbilang kayo ng panahon ng 

paghihintay, at mangilag kayong magkasala kay Allāh na 

Panginoon ninyo. Huwag kayong magpalisan sa kanila sa mga 

bahay [ng mga asawa] nila at hindi sila lilisan maliban na 

makagawa sila ng isang mahalay na naglilinaw. Iyon ay ang 

mga hangganan ni Allāh. Ang sinumang lalabag sa mga 

hangganan ni Allāh ay lumabag nga siya sa katarungan sa 

sarili niya. Hindi ka nakababatid marahil si Allāh ay 

magpangyari matapos niyon ng isang bagay. 

ِبيُّ إَِذا َطلهۡقُتُم ٱلن َِسآَء َفَطل ُِقوُهنه  َها ٱلنه يُّ
َ
أ تِِهنه  َيَٰٓ  لِعِده

َ َربهُكۡمۖۡ لَا ُتخۡرُِجوُهنه   ۖۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ةَ ۡحُصواْ ٱلۡعِده
َ
َوأ

تِيَن بَِفَِٰحَشةٖ  
ۡ
ن يَأ

َ
هٓا أ ِمنُۢ ُبُيوتِِهنه َولَا َيخۡرُۡجَن إِل

  ِ ِْۚ َوَمن َيَتَعده ُحُدوَد ٱَّلله َبي َِنةِٖۚ َوتِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله مُّ
َ ُيحِۡدُث َبۡعَد  َفَقۡد َظلََم َنۡفَسُهۚۥْ   لَا تَۡدرِي لََعله ٱَّلله

ۡمٗرا
َ
َٰلَِك أ  ١ َذ

2. Kaya kapag umabot sila sa taning nila ay humawak kayo sa 

kanila ayon sa isang nakabubuti o makipaghiwalay kayo sa 

kanila ayon sa isang nakabubuti. Magpasaksi kayo sa 

dalawang may katarungan kabilang sa inyo at magpanatili 

kayo ng pagsasaksi kay Allāh. Iyon ay ipinangangaral sa 

sinumang naging sumasampalataya kay Allāh at sa Huling 

Araw. Ang sinumang nangingilag magkasala kay Allāh ay 

gagawa Siya para rito ng isang malalabasan [sa kagipitan], 

ۡو  
َ
ۡمِسُكوُهنه بَِمۡعُروٍف أ

َ
َجلَُهنه فَأ

َ
فَإَِذا بَلَۡغَن أ

ِنُكۡم   ۡشِهُدواْ ذََوۡي َعۡدٖل م 
َ
فَارِقُوُهنه بَِمۡعُروٖف َوأ

َٰلُِكۡم يُوَعُظ بِهِۦ َمن َكاَن   ِْۚ َذ َهََٰدةَ َّلِله قِيُمواْ ٱلشه
َ
َوأ

 َ ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۚ َوَمن َيتهِق ٱَّلله هُهۥ  يُۡؤِمُن بِٱَّلله  َيجَۡعل ل
 ٢ َمخۡرَٗجا 

3. at magtutustos Siya rito mula sa kung saan hindi nito 

inaasahan. Ang sinumang nananalig kay Allāh, Siya ay 

kasapatan dito. Tunay na si Allāh ay umaabot sa nauukol sa 

Kanya. Gumawa nga si Allāh para sa bawat bagay ng isang 

pagtatakda. 

َويَۡرُزقُۡه ِمۡن َحۡيُث لَا َيحۡتَِسُبْۚ َوَمن َيَتوَكهۡل عَلَى  
  ُ ِۚۦْ قَۡد َجَعَل ٱَّلله ۡمرِه

َ
َ َبَٰلُِغ أ ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله ِ َفُهَو َحۡسُبُه ٱَّلله

ِ َشۡيٖء قَۡدٗرا
 ٣ لِكُل 

4. Ang mga nawalan ng regla kabilang sa mga maybahay 

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

nila ay tatlong buwan, at [gayundin] ang mga hindi na niregla. 

Ang mga may dinadalang-tao, ang taning [ng paghihintay] nila 

ay na magsilang sila ng dinadalang-tao nila. Ang sinumang 

nangingilag magkasala kay Allāh, gagawa Siya para rito mula 

sa lagay nito ng isang kaluwagan. 

َٰٓـ ِي يَئِۡسَن ِمَن ٱلَۡمِحيِض ِمن ن َِسآئُِكۡم إِِن   َوٱله
َٰٓـ ِي لَۡم َيحِۡضَنْۚ   ۡشُهرٖ َوٱله

َ
ََٰثُة أ ُتُهنه ثََل ٱۡرتَبُۡتۡم فَعِده

 ْۚ ن يََضۡعَن َحمۡلَُهنه
َ
َجلُُهنه أ

َ
ۡحمَاِل أ

َ
ْوَلَُٰت ٱلۡأ

ُ
 َوَمن  َوأ

ۡمرِهِۦ يُۡسٗرا
َ
هُهۥ ِمۡن أ َ َيجَۡعل ل  ٤ َيتهِق ٱَّلله

5. Iyon ay utos ni Allāh; nagpababa Siya nito sa inyo. Ang 

sinumang nangingilag magkasala kay Allāh ay magtatakip Siya 

rito sa mga masagwang gawa nito at magpapasukdulan Siya 

para rito ng pabuya. 

  َ ۥٓ إِلَۡيُكۡمْۚ َوَمن َيتهِق ٱَّلله نَزلَُه
َ
ِ أ ۡمُر ٱَّلله

َ
َٰلَِك أ َذ

ۡجًرا 
َ
ۥٓ أ ِۡر َعۡنُه َسي ِـ َاتِهِۦ َويُۡعِظۡم لَُه  ٥ يَُكف 
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6. Magpatira kayo sa kanila kung saan kayo nakatira ayon sa 

kaya ninyo at huwag kayong makipinsala sa kanila upang 

manggipit kayo sa kanila. Kung sila ay mga may dinadalang-

tao, gumugol kayo sa kanila hanggang sa magsilang sila ng 

dinadalang-tao nila; saka kung nagpasuso sila [ng mga anak 

ninyo] para sa inyo, magbigay kayo sa kanila ng mga upa nila 

at mag-utusan kayo sa pagitan ninyo ayon sa isang 

nakabubuti. Kung nagkapahirapan kayo ay magpapasuso para 

rito ang ibang babae. 

ِن وُۡجِدُكۡم َولَا   ۡسِكُنوُهنه ِمۡن َحۡيُث َسَكنُتم م 
َ
أ

ْوَلَِٰت َحمٖۡل  
ُ
ْۚ َوِإن ُكنه أ وُهنه لُِتَضي ُِقواْ َعلَۡيِهنه تَُضآرُّ

نفُِقواْ َعلَ 
َ
ۡرَضۡعَن فَأ

َ
ْۚ فَإِۡن أ ۡيِهنه َحتهيَٰ يََضۡعَن َحمۡلَُهنه
تَِمُرواْ بَيَۡنُكم  

ۡ
ُجورَُهنه َوأ

ُ
لَُكۡم فَـ َاتُوُهنه أ

ۡخَرىَٰ 
ُ
ۥٓ أ  ٦ بَِمۡعُروٖفِۖ َوِإن َتَعاَسۡرُتۡم فََستُرِۡضُع لَُه

7. Gumugol ang may kaluwagan mula sa kaluwagan niya. Ang 

sinumang pinakapos ang panustos sa kanya ay gumugol siya 

mula sa ibinigay sa kanya ni Allāh. Hindi nag-aatang si Allāh sa 

isang kaluluwa malibang ayon sa ibinigay Niya rito. Gagawa si 

Allāh, matapos ng isang hirap, ng isang ginhawa. 

ِن َسَعتِهِۖۦۡ َومَ  ن قُِدَر َعلَۡيهِ رِۡزقُُهۥ  لُِينفِۡق ُذو َسَعةٖ م 
ها َمآ   ُ َنۡفًسا إِل ْۚ لَا يُكَل ُِف ٱَّلله ُ َُٰه ٱَّلله آ َءاتَى فَلُۡينفِۡق ِممه

ُ َبۡعَد ُعۡسٖر يُۡسٗرا ََٰهاْۚ َسَيۡجَعُل ٱَّلله  ٧ َءاتَى

8. Kay rami ng pamayanang nagpakapalalo sa utos ng 

Panginoon ng mga ito at ng sugo ng mga ito. Kaya tinuos 

Namin ang mga ito ng isang pagtutuos na matindi at pinagdusa 

Namin ang mga ito ng isang pagdurusang pagkasama-sama. 

ۡمرِ َرب َِها َورُُسلِهِۦ  
َ
ِن قَۡريٍَة َعَتۡت َعۡن أ ي ِن م 

َ
َوَكأ

بَۡنََٰها َعَذاٗبا   فََحاَسۡبَنََٰها ِحَساٗبا َشِديٗدا وََعذه
 ٨ نُّۡكٗرا

9. Kaya lumasap ang mga ito ng kasaklapan ng nauukol sa 

mga ito at ang kinahinatnan ng nauukol sa mga ito ay naging 

isang pagkalugi. 

ۡمرَِها ُخۡسًرا 
َ
َٰقِبَُة أ ۡمرَِها وََكاَن َع

َ
 ٩ فََذاقَۡت َوبَاَل أ

10. Naghanda si Allāh para sa kanila ng isang pagdurusang 

matindi, kaya mangilag kayong magkasala kay Allāh, O mga 

may isip na mga sumampalataya. Nagpababa nga si Allāh sa 

inyo ng isang paalaala: 

ْولِي  
ُ
َ َيَٰٓأ ُ لَُهۡم َعَذاٗبا َشِديٗداۖۡ فَٱتهُقواْ ٱَّلله َعده ٱَّلله

َ
أ

هِذيَن َءاَمنُ  لَۡبَِٰب ٱل
َ
ُ إِلَۡيُكۡم  ٱلۡأ نَزَل ٱَّلله

َ
ْْۚ قَۡد أ وا

 ١٠ ذِۡكٗرا

11. isang Sugo na bumibigkas sa inyo ng mga tanda ni Allāh, 

bilang mga naglilinaw, upang magpalabas Siya sa mga 

sumampalataya at gumawa ng mga maayos mula sa mga 

kadiliman tungo sa liwanag. Ang sinumang sumasampalataya 

kay Allāh at gumagawa ng maayos ay magpapapasok Siya rito 

sa mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang 

mga ilog bilang mga mananatili sa mga ito magpakailanman. 

Gumawa nga ng maganda si Allāh para rito sa pagtustos. 

ِ ُمَبي َِنَٰٖت ل ُِيۡخرَِج  ره  ُسولٗا َيۡتلُواْ َعلَۡيُكۡم َءاَيَِٰت ٱَّلله
لَُمَِٰت إِلَي   َٰلَِحَِٰت ِمَن ٱلظُّ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ٱل

ِ َويَۡعَمۡل َصَٰلِٗحا يُۡدِخلُۡه   ِۚ َوَمن يُۡؤِمنُۢ بِٱَّلله ٱلنُّورِ
 ِ نَۡهَُٰر َخَٰل

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ بَٗداۖۡ  َجنه
َ
ِديَن فِيَهآ أ

ُ لَُهۥ رِۡزًقا  ۡحَسَن ٱَّلله
َ
 ١١ قَۡد أ

12. Si Allāh ay ang lumikha ng pitong langit at mula sa lupa ng 

tulad ng mga ito. Nagbababaan ang kautusan sa pagitan ng 

mga ito upang makaalam kayo na si Allāh sa bawat bagay ay 

May-kakayahan, at na si Allāh ay sumaklaw nga sa bawat 

bagay sa kaalaman. 

  ۡۖ ۡرِض ِمۡثلَُهنه
َ
َٰٖت َوِمَن ٱلۡأ هِذي َخلََق َسۡبَع َسَمََٰو ُ ٱل ٱَّلله

ِ َشۡيٖء  
َ عَلَىَٰ ُكل  نه ٱَّلله

َ
ۡمُر بَيَۡنُهنه لَِتۡعلَُمٓواْ أ

َ
ُل ٱلۡأ يَتَنَزه

َحاَط بِكُل ِ 
َ
َ قَۡد أ نه ٱَّلله

َ
 ١٢  َشۡيٍء ِعلَۡمُۢا قَِدير  َوأ
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At-Tahreem  التحريم 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. O Propeta, bakit ka nagbabawal ng ipinahintulot ni Allāh 

para sa iyo, na naghahangad ng kaluguran ng mga maybahay 

mo? Si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain. 

ُ لََكۖۡ تَبَۡتِغى   َحله ٱَّلله
َ
ُِم َمآ أ ِبيُّ لَِم ُتحَر  َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ُ َغُفور  رهِحيم   ۡزَوَِٰجَكْۚ َوٱَّلله
َ
 ١ َمۡرَضاَت أ

2. Nagsatungkulin nga si Allāh para sa inyo ng pagkalas sa 

mga panunumpa ninyo. Si Allāh ay ang Mapagtangkilik sa inyo 

at Siya ay ang Maalam, ang Marunong. 

  ُ يَۡمَٰنُِكۡمْۚ َوٱَّلله
َ
ُ لَُكۡم َتحِلهَة أ قَۡد فَرََض ٱَّلله

َُٰكۡمۖۡ وَُهَو ٱلَۡعلِيُم ٱلۡحَِكيمُ   ٢ َمۡولَى

3. [Banggitin] noong nagtapat ang Propeta sa isa sa mga 

maybahay niya ng isang napag-usapan, kaya noong 

nagsabalita ito hinggil doon at naglantad naman niyon si Allāh 

sa kanya, nagpabatid siya ng isang bahagi nito at umayaw sa 

ibang bahagi. Kaya noong nagsabalita siya rito hinggil doon ay 

nagsabi ito: "Sino ang nagbalita sa iyo nito?" Nagsabi siya: 

"Nagsabalita sa akin ang Maalam, ang Mapagbatid." 

ا   ۡزَوَِٰجهِۦ َحِديٗثا فَلَمه
َ
ِبيُّ إِلَيَٰ َبۡعِض أ َسره ٱلنه

َ
َوِإۡذ أ

ُ َعلَۡيهِ َعرهَف َبۡعَضُهۥ   ۡظَهَرهُ ٱَّلله
َ
ۡت بِهِۦ َوأ

َ
َنبهأ

ا  ۡعرََض َعنُۢ َبۡعٖضِۖ فَلَمه
َ
َها بِهِۦ قَالَۡت َمۡن   َوأ

َ
َنبهأ

نَِي ٱلَۡعلِيُم ٱلۡخَبِيرُ 
َ
َك َهََٰذاۖۡ قَاَل َنبهأ

َ
ۢنَبأ

َ
 ٣ أ

4. [Nagindapat] kung magbabalik-loob kayong dalawa kay 

Allāh sapagkat lumihis nga ang mga puso ninyong dalawa. 

Kung magtataguyuran kayong dalawa laban sa kanya, tunay 

na si Allāh ay Mapagtangkilik sa kanya at si Gabriel at ang 

maayos sa mga mananampalataya. Ang mga anghel, matapos 

niyon, ay mapagtaguyod. 

ِ َفَقۡد َصَغۡت قُلُوبُُكَماۖۡ َوِإن   إِن َتُتوبَآ إِلَي ٱَّلله
َٰهُ  َ ُهَو َمۡولَى وَِجبِۡريُل َوَصَٰلُِح   تََظََٰهَرا َعلَۡيهِ فَإِنه ٱَّلله

َٰلَِك َظِهيرٌ   ٤ ٱلُۡمۡؤِمنِيَنۖۡ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َبۡعَد َذ

5. Marahil ang Panginoon niya, kung nagdiborsiyo siya sa inyo, 

ay magpapalit sa kanya ng mga maybahay na higit na mabuti 

kaysa sa inyo – mga babaing tagapagpasakop, mga babaing 

mananampalataya, mga babaing masunurin, mga babaing 

tagapagbalik-loob, mga babaing mananamba, mga babaing 

tagaayuno, na mga dating nakapag-asawa at mga birhen. 

ۡزَوًَٰجا َخيٗۡرا  
َ
ۥٓ أ ن ُيۡبِدلَُه

َ
ۥٓ إِن َطلهَقُكنه أ َعَسيَٰ َربُُّه

ِنُكنه ُمۡسلَِمَٰٖت  ئَِبٍَٰت م  َٰنَِتَٰٖت َتَٰٓ ۡؤِمَنَٰٖت َق مُّ
بۡكَاٗرا

َ
ئَِحَٰٖت َثي َِبَٰٖت َوأ َٰبَِدَٰٖت َسَٰٓ  ٥ َع

6. O mga sumampalataya, magsanggalang kayo sa mga sarili 

ninyo at mga mag-anak ninyo sa Apoy na ang panggatong nito 

ay ang mga tao at ang mga bato, na sa ibabaw nito ay may 

mga anghel na mababagsik na matitindi na hindi sumusuway 

kay Allāh sa anumang ipinag-utos Niya sa kanila at gumagawa 

sa anumang inuutos sa kanila. 

ۡهلِيُكۡم نَاٗرا 
َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
هِذيَن َءاَمُنواْ قُٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

اُس َوٱلۡحَِجارَ  ُة َعلَۡيَها َمَلَٰٓئَِكٌة ِغلَاظ   َوقُوُدَها ٱلنه
َمرَُهۡم َويَۡفَعلُوَن َما  

َ
َ َمآ أ ها َيۡعُصوَن ٱَّلله ِشَداد  ل

 ٦ يُۡؤَمُرونَ 
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7. O mga tumangging sumampalataya, huwag kayong 

magdahi-dahilan sa Araw [na ito]; gagantihan lamang kayo sa 

dati ninyong ginagawa. 

هَ  يُّ
َ
أ ۖۡ إِنهَما  َيَٰٓ هِذيَن َكَفُرواْ لَا َتۡعَتِذُرواْ ٱلَۡيوَۡم ا ٱل

 ٧ ُتجَۡزۡوَن َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

8. O mga sumampalataya, magbalik-loob kayo kay Allāh sa 

isang pagbabalik-loob na tunay. Marahil ang Panginoon ninyo 

ay magtatakip para sa inyo sa mga masagwang gawa ninyo at 

magpapasok sa inyo sa mga hardin na dumadaloy mula sa 

ilalim ng mga ito ang mga ilog, sa Araw na hindi magpapahiya 

si Allāh sa Propeta at mga sumampalataya kasama sa kanya. 

Ang liwanag nila ay sisinag sa harapan nila at sa mga kanang 

kamay nila, habang nagsasabi: "Panginoon namin, lumubos Ka 

para sa amin ng liwanag namin at magpatawad Ka sa amin; 

tunay na Ikaw sa bawat bagay ay May-kakayahan." 

ِ تَۡوبَٗة نهُصوًحا   هِذيَن َءاَمُنواْ تُوبُٓواْ إِلَي ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َِر َعنُكۡم َسي ِـ َاتُِكۡم  َعَسيَٰ  ن يَُكف 
َ
َربُُّكۡم أ

نَۡهَُٰر يَوَۡم  
َ
َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ َويُۡدِخلَُكۡم َجنه

ۖۥۡ نُورُُهۡم   هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُه ِبيه َوٱل ُ ٱلنه لَا ُيخۡزِي ٱَّلله
 
َ
يَۡمَٰنِِهۡم َيُقولُوَن َربهَنآ أ

َ
يِۡديِهۡم َوبِأ

َ
تِۡمۡم لََنا  يَۡسَعىَٰ َبيَۡن أ

ِ َشۡيٖء قَِدير  
ۖۡ إِنهَك عَلَىَٰ ُكل   ٨ نُوَرنَا َوٱۡغفِۡر لََنآ

9. O Propeta, makibaka ka sa mga tagatangging 

sumampalataya at mga mapagpaimbabaw at magpakabagsik 

ka sa kanila. Ang kanlungan nila ay ang Impiyerno. Kay saklap 

ang kahahantungan! 

اَر َوٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱۡغلُۡظ   ِبيُّ َجَِٰهِد ٱلُۡكفه َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ  َوى
ۡ
 ٩ َعلَۡيِهۡمْۚ َوَمأ

10. Naglahad si Allāh ng isang paghahalimbawa, para sa mga 

tumangging sumampalataya, sa maybahay ni Noe at 

maybahay ni Lot. Silang dalawa noon ay nasa ilalim ng 

dalawang lingkod na kabilang sa mga lingkod Naming 

maaayos ngunit nagtaksil silang dalawa sa dalawang ito kaya 

hindi nakapagdulot ang dalawang ito para sa kanilang dalawa 

mula kay Allāh ng anuman. Sasabihin: "Pumasok kayong 

dalawa sa Apoy kasama ng mga papasok." 

َت نُوٖح  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ٱۡمَرأ ُ َمَثلٗا ل ِل َضَرَب ٱَّلله

َت لُوٖطِۖ َكاَنَتا َتحَۡت َعۡبَديِۡن ِمۡن ِعَبادِنَا 
َ
َوٱۡمَرأ

  ِ َصَٰلَِحيِۡن فََخاَنَتاُهَما فَلَۡم ُيۡغنَِيا َعۡنُهَما ِمَن ٱَّلله
ا َوقِيَل  َِٰخلِينَ َشۡيـ ٗ اَر َمَع ٱلده  ١٠ ٱۡدُخلَا ٱلنه

11. Naglahad si Allāh ng isang paghahalimbawa, para sa mga 

sumampalataya, sa maybahay ni Paraon noong nagsabi siya: 

"Panginoon ko, magpatayo Ka para sa akin sa piling Mo ng 

isang bahay sa Paraiso, magligtas Ka sa akin laban kay 

Paraon at sa gawain niya, at magligtas Ka sa akin laban sa 

mga taong tagalabag sa katarungan." 

َت فِرَۡعۡوَن إِۡذ  
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡمَرأ ُ َمَثلٗا ل ِل َوَضَرَب ٱَّلله

ِ ٱبِۡن لِي ِعنَدَك بَيٗۡتا فِي ٱلۡجَنهةِ َوَنج ِنِي ِمن   قَالَۡت َرب 
َٰلِِمينَ فِرۡ   ١١ َعۡوَن وََعَملِهِۦ َوَنج ِنِي ِمَن ٱلَۡقۡوِم ٱلظه

12. [Naglahad ng isang paghahalimbawa] kay Maria na anak ni 

`Imrān, na nangalaga sa puri niya, kaya umihip Kami doon [sa 

bulsa ng baro] sa pamamagitan ng Espiritu Namin. Nagpatotoo 

siya sa mga salita ng Panginoon niya at mga kasulatan Nito at 

siya noon ay kabilang sa mga masunurin. 

ۡحَصَنۡت فَرَۡجَها َفَنَفۡخَنا  
َ
َوَمۡريََم ٱۡبَنَت ِعۡمَرََٰن ٱلهتِٓي أ

قَۡت بِكَلَِمَِٰت َرب َِها َوُكُتبِهِۦ  وِحَنا وََصده فِيهِ ِمن رُّ
 ١٢ وََكانَۡت ِمَن ٱلَۡقَٰنِتِينَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Napakamapagpala Siya na nasa kamay Niya ang paghahari, 

at Siya sa bawat bagay ay May-kakayahan, 
هِذي بَِيِدهِ  ِ َشۡيٖء  تََبََٰرَك ٱل

ٱلُۡملُۡك وَُهَو عَلَىَٰ ُكل 
 ١ قَِديرٌ 

2. na lumikha ng kamatayan at buhay upang sumubok Siya sa 

inyo kung alin sa inyo ang pinakamaganda sa gawa. Siya ay 

ang Makapangyarihan, ang Mapagpatawad, 

َة  هِذي َخلََق ٱلَۡمۡوَت َوٱلۡحََيوَٰ ۡحَسُن  ٱل
َ
يُُّكۡم أ

َ
لَِيبۡلَُوُكۡم أ

 ٢ َعَملٗاْۚ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡغُفورُ 

3. na lumikha ng pitong langit na nakapatung-patong. Hindi ka 

nakakikita sa pagkakalikha ng Napakamaawain ng anumang 

pagtataliwasan. Kaya magpapabalik ka ng paningin, nakakikita 

ka kaya ng anumang mga bitak? 

ا تََرىَٰ فِي َخلِۡق   َٰٖت ِطَباٗقاۖۡ مه هِذي َخلََق َسۡبَع َسَمََٰو ٱل
ِنَٰمۡح ِمن تََفَُٰوٖتِۖ فَٱرِۡجِع ٱلَۡبَصَر َهۡل تََرىَٰ ِمن   ٱلره

 ٣ ُفُطورٖ 

4. Pagkatapos magpapabalik ka ng paningin nang dalawang 

ulit, babalik sa iyo ang paningin mo na hamak samantalang ito 

ay pagal. 

َتيِۡن يَنَقلِۡب إِلَۡيَك ٱلَۡبَصُر   ُثمه ٱرِۡجِع ٱلَۡبَصَر َكره
 ٤ َخاِسٗئا وَُهَو َحِسير  

5. Talaga ngang gumayak Kami sa langit na pinakamababa ng 

mga lampara at gumawa Kami sa mga iyon na mga pambato 

sa mga demonyo. Naglaan Kami para sa kanila ng pagdurusa 

sa Liyab. 

ۡنَيا بَِمَصَٰبِيَح وََجَعلَۡنََٰها   َمآَء ٱلدُّ َولََقۡد َزيهنها ٱلسه
عِيِر  ۡعَتۡدنَا لَُهۡم َعَذاَب ٱلسه

َ
َيَِٰطيِنِۖ َوأ  ٥ رُُجوٗما ل ِلشه

6. Ukol sa mga tumangging sumampalataya sa Panginoon nila 

ang pagdurusa sa Impiyerno. Kay saklap ang kahahantungan! 
هِذيَن َكَفُرواْ بَِرب ِِهۡم َعَذاُب َجَهنهَمۖۡ َوبِۡئَس   َولِل

 ٦ ٱلَۡمِصيرُ 

7. Kapag itinapon sila roon ay makaririnig sila ng isang singhal 

habang iyon ay kumukulo. 
لُۡقواْ فِيَها 

ُ
 ٧ َسِمُعواْ لََها َشِهيٗقا َوِهَى َتُفورُ إَِذآ أ

8. Halos nagkakapira-piraso iyon sa ngitngit. Tuwing 

nakapagtapon doon ng isang pulutong ay magtatanong sa 

kanila ang mga tanod niyon: "Wala bang pumunta sa inyo na 

isang mapagbabala?" 

لَُهۡم  تَكَاُد َتَميهُز ِمَن ٱلۡغَ 
َ
لۡقَِى فِيَها فَۡوج  َسأ

ُ
ۡيِظِۖ ُكلهَمآ أ

تُِكۡم نَِذير  
ۡ
لَۡم يَأ

َ
 ٨ َخَزَنُتَهآ أ

9. Magsasabi sila: "Oo, may pumunta nga sa amin na isang 

mapagbabala ngunit nagpasinungaling kami at nagsabi kami: 

Hindi nagbaba si Allāh ng anuman; walang iba kayo kundi 

nasa isang pagkaligaw na malaki." 

َل  ۡبَنا َوقُلَۡنا َما نَزه قَالُواْ بَلَىَٰ قَۡد َجآَءنَا نَِذير  فََكذه
ها فِي َضَلَٰٖل َكبِيرٖ  نُتۡم إِل

َ
ُ ِمن َشۡيٍء إِۡن أ  ٩ ٱَّلله
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10. Magsasabi sila: "Kung sakaling kami dati ay nakikinig o 

nakapag-uunawa, hindi sana kami naging mga maninirahan sa 

Liyab!" 

ۡصَحَِٰب  
َ
ۡو َنۡعقُِل َما ُكنها فِٓي أ

َ
َوَقالُواْ لَۡو ُكنها نَۡسَمُع أ

عِيرِ   ١٠ ٱلسه

11. Kaya aamin sila ng pagkakasala nila, kaya pagkalayu-layo 

ay ukol sa mga maninirahan sa Liyab! 
عِيِر فَٱۡعتََرفُواْ بَِذۢنبِهِ  ۡصَحَِٰب ٱلسه

َ
 ١١ ۡم فَُسۡحٗقا ل ِأ

12. Tunay na ang mga natatakot sa Panginoon nila nang lingid, 

ukol sa kanila ay isang kapatawaran at isang pabuyang malaki. 
ۡجر   

َ
ۡغفَِرة  َوأ هِذيَن َيخَۡشۡوَن َربهُهم بِٱلَۡغيِۡب لَُهم مه إِنه ٱل

 ١٢ َكبِير  

13. Maglihim kayo ng sinabi ninyo o maghayag kayo nito, 

tunay na Siya ay Maalam sa nilalaman ng mga dibdib. 
ُۢ بَِذاِت   ۦٓۖۡ إِنهُهۥ َعلِيُم وِ ٱۡجَهُرواْ بِهِ

َ
واْ قَۡولَُكۡم أ ِسرُّ

َ
َوأ

ُدورِ   ١٣ ٱلصُّ

14. Hindi ba nakaaalam ang lumikha samantalang Siya ay ang 

Mapagtalos, ang Mapagbatid. 
لَا َيۡعلَُم َمۡن َخلََق وَُهَو ٱللهِطيُف ٱلۡخَبِيرُ 

َ
 ١٤ أ

15. Siya ay ang gumawa para sa inyo ng lupa na [maging] 

maamo, kaya maglakad kayo sa mga dako nito at kumain kayo 

mula sa panustos Niya. Tungo sa Kanya ang pagkabuhay muli. 

ۡرَض َذلُولٗا فَٱۡمُشواْ فِي  
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ُهَو ٱل

ِۡزقِهِۖۦۡ َوِإلَۡيهِ ٱلنُُّشورُ   ١٥ َمَناكِبَِها وَُكلُواْ ِمن ر 

16. Natiwasay ba kayo sa Kanya na nasa langit na 

magpalamon Siya sa inyo sa lupa saka biglang ito ay 

nayayanig? 

ِمنُتم مه 
َ
ۡرَض  َءأ

َ
ن َيخِۡسَف بُِكُم ٱلۡأ

َ
َمآِء أ ن فِي ٱلسه

 ١٦ فَإَِذا ِهَى َتُمورُ 

17. O natiwasay kayo sa Kanya na nasa langit na magsugo 

Siya sa inyo ng isang unos ng mga bato, kaya makaaalam 

kayo kung papaano ang pagbabala Ko? 

َمآِء  ن فِي ٱلسه ِمنُتم مه
َ
ۡم أ

َ
ن يُرِۡسَل َعلَۡيُكۡم  أ

َ
أ

 ١٧ َحاِصٗباۖۡ فََسَتۡعلَُموَن َكۡيَف نَِذيرِ 

18. Talaga ngang nagpasinungaling ang mga bago pa nila, 

kaya papaano naging ang pagtutol Ko? 
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم فََكۡيَف َكاَن   َب ٱل َولََقۡد َكذه

 ١٨ نَِكيرِ 

19. Hindi ba sila nakakita sa mga ibon sa ibabaw nila habang 

mga nakabuka at nagtitiklop [ng mga pakpak]? Walang 

pumipigil sa mga iyon kundi ang Napakamaawain. Tunay na 

Siya sa bawat bagay ay Nakakikita. 

َٰٖت َويَۡقبِۡضَنْۚ  فه يِۡر فَوَۡقُهۡم َصَٰٓ َولَۡم يََرۡواْ إِلَي ٱلطه
َ
َما  أ

ِ َشۡيءِۭ بَِصيرٌ 
ها ٱلرهۡحَمَُٰنْۚ إِنهُهۥ بِكُل   ١٩ ُيۡمِسُكُهنه إِل

20. O sino itong isang hukbo para sa inyo na mag-aadya sa 

inyo bukod pa sa Napakamaawain? Walang iba ang mga 

tagatangging sumampalataya kundi nasa isang pagkalinlang. 

ۡن َهَٰذَ  مه
َ
ِن ُدوِن  أ هِذي ُهَو ُجند  لهُكۡم يَنُصُرُكم م  ا ٱل

ها فِي ُغُرورٍ  َٰفُِروَن إِل ِنَٰمۡحْۚ إِِن ٱلَۡك  ٢٠ ٱلره



 

Al-Mulk 

 

622 

 

 الملك

21. O sino itong magtutustos sa inyo kung pumigil Siya sa 

panustos Niya? Bagkus nagmatigas sila sa isang 

pagpapakapalalo at isang pagkaayaw. 

ۚۥْ بَل   ۡمَسَك رِۡزقَُه
َ
هِذي يَۡرُزُقُكۡم إِۡن أ ۡن َهََٰذا ٱل مه

َ
أ

ٖ َوُنُفورٍ   ٢١ لهجُّواْ فِي ُعُتو 

22. Kaya ang naglalakad ba habang nakasubsob sa mukha 

niya ay higit na napatnubayan o ang naglalakad habang 

nakatindig sa isang landasing tuwid? 

ن َيۡمِشي   مه
َ
ۡهَدىَٰٓ أ

َ
ۦٓ أ َفَمن َيۡمِشي ُمِكبًّا عَلَىَٰ وَۡجِههِ

َ
أ

ۡسَتقِيمٖ   ٢٢ َسوِيًّا عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

23. Sabihin mo: "Siya ay ang nagpaluwal sa inyo at gumawa 

para sa inyo ng pandinig, mga paningin, at mga puso. Kaunti 

ang pinasasalamatan ninyo!" 

ۡمَع   ُكۡم وََجَعَل لَُكُم ٱلسه
َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ قُۡل ُهَو ٱل

ا تَۡشُكُرونَ  ْۚ قَلِيلٗا مه فۡـ َِدةَ
َ
بَۡصََٰر َوٱلۡأ

َ
 ٢٣ َوٱلۡأ

24. Sabihin mo: "Siya ay ang lumalang sa inyo sa lupa at tungo 

sa Kanya kakalapin kayo." 
ُكۡم فِي 

َ
هِذي َذَرأ ۡرِض َوِإلَۡيهِ  قُۡل ُهَو ٱل

َ
ٱلۡأ

 ٢٤ ُتحَۡشُرونَ 

25. Magsasabi sila: "Kailan ang pangakong ito kung kayo ay 

mga tapat?" 
 ٢٥ َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

26. Sabihin mo: "Ang kaalaman ay nasa ganang kay Allāh 

lamang at ako ay isang mapagbabalang malinaw lamang." 
بِين   نَا۠ نَِذير  مُّ

َ
ِ َوِإنهَمآ أ  ٢٦ قُۡل إِنهَما ٱلۡعِلُۡم ِعنَد ٱَّلله

27. Ngunit kapag nakakita sila nito sa kalapitan ay sasagwa 

ang mga mukha ng mga tumangging sumampalataya at 

sasabihin: "Ito ang dati ninyong pinananawagan." 

هِذيَن َكَفُرواْ َوقِيَل   ۡوُه ُزلَۡفٗة ِسٓيـ َۡت وُُجوُه ٱل
َ
ا َرأ فَلَمه

ُعونَ  هِذي ُكنُتم بِهِۦ تَده  ٢٧ َهََٰذا ٱل

28. Sabihin mo: "Nagsaalang-alang ba kayo kung nagpahamak 

sa akin si Allāh at sa sinumang kasama sa akin o naawa Siya 

sa amin, sino ang kakalinga sa mga tagatangging 

sumampalataya laban sa isang pagdurusang masakit?" 

ۡو َرِحمََنا 
َ
ِعَى أ ُ َوَمن مه ۡهلََكنَِي ٱَّلله

َ
َرَءۡيُتۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

لِيمٖ 
َ
َٰفِرِيَن ِمۡن َعَذاٍب أ  ٢٨ َفَمن ُيِجيُر ٱلَۡك

29. Sabihin mo: "Siya ay ang Napakamaawain; 

sumampalataya kami sa Kanya at sa Kanya kami nanalig. 

Kaya makaaalam kayo kung sino ang nasa isang pagkaligaw 

na malinaw." 

قُۡل ُهَو ٱلرهۡحَمَُٰن َءاَمنها بِهِۦ وََعلَۡيهِ تَوَكهلَۡناۖۡ 
بِينٖ   ٢٩ فََسَتۡعلَُموَن َمۡن ُهَو فِي َضَلَٰٖل مُّ

30. Sabihin mo: "Nagsaalang-alang ba kayo kung ang tubig 

ninyo ay naging lubog, sino ang magdadala sa inyo ng isang 

tubig na umaagos?" 

تِيُكم  
ۡ
ۡصَبَح َمآؤُُكۡم َغۡوٗرا َفَمن يَأ

َ
َرَءۡيُتۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

عِيِۭن  ٣٠ بَِمآٖء مه
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Al-Qalam  القلم 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Nūn. Sumpa man sa panulat at anumang itinititik nila,  َ١ ٓنْۚ َوٱلَۡقلَِم َوَما يَۡسُطُرون 

2. hindi ka, dahil sa biyaya ng Panginoon mo, isang baliw.  نَت
َ
 ٢ بِنِۡعَمةِ َرب َِك بَِمۡجُنونٖ َمآ أ

3. Tunay na ukol sa iyo ay talagang isang pabuyang hindi 

matitigil. 
ۡجًرا َغيَۡر َمۡمُنونٖ 

َ
 ٣ َوِإنه لََك لَأ

4. Tunay na ikaw ay talagang nasa isang kaasalang sukdulan.  ٖ٤ َوِإنهَك لََعلَىَٰ ُخلٍُق َعِظيم 

5. Kaya makakikita ka at makakikita sila  َ٥ فََستُۡبِصُر َويُۡبِصُرون 

6. kung nasa alin sa inyo ang binabaliw.  ُيي ُِكُم ٱلَۡمۡفُتون
َ
 ٦ بِأ

7. Tunay na ang Panginoon mo ay higit na maalam sa kung 

sino ang naligaw palayo sa landas Niya, at Siya ay higit na 

maalam sa mga napatnubayan. 

ۡعلَُم بَِمن َضله َعن َسبِيلِهِۦ وَُهَو  
َ
إِنه َربهَك ُهَو أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 
َ
 ٧ أ

8. Kaya huwag kang tumalima sa mga tagapagpasinungaling.  َبِين ِ  ٨ فَلَا تُِطِع ٱلُۡمَكذ 

9. Nagmithi sila na kung sana magpapahinuhod ka at 

magpapahinuhod sila. 
واْ لَۡو تُۡدهُِن َفُيۡدهُِنونَ   ٩ َودُّ

10. Huwag kang tumalima sa bawat palasumpang hamak,  ٍِهين  ١٠ َولَا تُِطۡع ُكله َحلهاٖف مه

11. palasirang-puri, palalako ng satsat,  ِۭ آء شه ازٖ مه  ١١ بَِنِميمٖ َهمه

12. palakait ng kabutihan, tagalabag, makasalanan,  ٍثِيم
َ
نهاٖع ل ِلَۡخيِۡر ُمۡعَتٍد أ  ١٢ مه

13. sanggano, matapos niyon, nagpapanggap ng kaangkanan.  ٍَٰلَِك َزنِيم  ١٣ ُعُتِّۭل َبۡعَد َذ

14. Dahil siya ay naging may yaman at mga anak,  ن
َ
 ١٤ َكاَن َذا َماٖل َوبَنِينَ أ

15. kapag binibigkas sa kanya ang mga tanda Namin, 

nagsasabi siya: "Mga alamat ng mga sinauna." 
لِينَ  وه

َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
 ١٥ إَِذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيهِ َءاَيَُٰتَنا قَاَل أ
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16. Maghehero Kami sa kanya sa nguso.  ۡ١٦ خُۡرُطومِ َسنَِسُمُهۥ عَلَى ٱل 

17. Tunay na Kami ay sumubok sa kanila kung paanong 

sumubok Kami sa mga may-ari ng hardin noong sumumpa ang 

mga ito na talagang pipitas nga ang mga ito doon 

pagkaumaga. 

قَۡسُمو
َ
ۡصَحََٰب ٱلۡجَنهةِ إِۡذ أ

َ
اْ  إِنها بَلَۡوَنَُٰهۡم َكَما بَلَۡونَآ أ

 ١٧ لََيۡصرُِمنهَها ُمۡصبِِحينَ 

18. Hindi sila humihiling ng pahintulot [kay Allāh].  َ١٨ َولَا يَۡستَۡثُنون 

19. Kaya may umikot doon na isang umiikot [na apoy] mula sa 

Panginoon mo habang sila ay mga natutulog. 
ب َِك  ِن ره  ١٩ وَُهۡم نَآئُِمونَ  َفَطاَف َعلَۡيَها َطآئِف  م 

20. Kaya kinaumagahan iyon ay naging para bang madilim na 

gabi. 
ِريمِ  ۡصَبَحۡت َكٱلصه

َ
 ٢٠ فَأ

21. Kaya nagtawagan sila kinaumagahan,  َ٢١ َفَتَناَدۡواْ ُمۡصبِِحين 

22. na [mga nagsasabi]: "Magpakaaga kayo sa taniman ninyo 

kung kayo ay mga mamimitas." 
ِن ٱۡغُدواْ عَلَىَٰ َحۡرثُِكۡم إِن ُكنُتۡم َصَٰرِِمينَ 

َ
 ٢٢ أ

23. Kaya humayo sila habang sila ay nagbubulungan,  َ٢٣ فَٱنَطلَُقواْ وَُهۡم َيَتَخََٰفُتون 

24. na [nagsasabi]: "Wala ngang papasok ngayong araw sa 

inyo na isang dukha." 
ن 

َ
ِۡسِكين  أ ها يَۡدُخلَنهَها ٱلَۡيۡوَم َعلَۡيُكم م   ٢٤ ل

25. Nagpakaaga sila sa layon habang [nag-aakalang] mga 

makakakaya. 
َِٰدرِينَ   ٢٥ وََغَدۡواْ عَلَىَٰ َحۡرٖد َق

26. Ngunit noong nakita nila iyon ay nagsabi sila: "Tunay na 

tayo ay talagang mga naliligaw; 
ُّونَ  ۡوَها قَالُٓواْ إِنها لََضآل

َ
ا َرأ  ٢٦ فَلَمه

27. bagkus tayo ay mga pinagkaitan!"  َ٢٧ بَۡل َنحُۡن َمحُۡروُمون 

28. Nagsabi ang pinakamaigi sa kanila: "Hindi ba nagsabi ako 

sa inyo na bakit kasi hindi kayo nagluluwalhati [kay Allāh]?" 
قُل لهُكۡم لَۡولَا تَُسب ُِحونَ قَا 

َ
لَۡم أ

َ
ۡوَسُطُهۡم أ

َ
 ٢٨ َل أ

29. Nagsabi sila: "Kaluwalhatian sa Panginoon natin! Tunay na 

tayo dati ay mga tagalabag sa katarungan." 
 ٢٩ قَالُواْ ُسۡبَحََٰن َرب َِنآ إِنها ُكنها َظَٰلِِمينَ 

30. Kaya lumapit sila sa isa’t isa habang nagsisisihan.  َۡقَبَل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض َيَتَلََٰوُمون
َ
 ٣٠ فَأ

31. Nagsabi sila: "O kapighatian sa atin; tayo dati ay mga 

tagapagmalabis. 
 ٣١ قَالُواْ َيََٰوۡيلََنآ إِنها ُكنها َطَٰغِينَ 
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32. Marahil ang Panginoon natin ay magpalit sa atin ng higit na 

mabuti kaysa roon; tunay na tayo sa Panginoon natin ay mga 

naghahangad." 

ِنَۡهآ إِنهآ إِلَيَٰ َرب َِنا  ن ُيۡبِدلََنا َخيٗۡرا م 
َ
َعَسيَٰ َربَُّنآ أ

 ٣٢ َرَِٰغُبونَ 

33. Gayon ang pagdurusa at talagang ang pagdurusa sa 

Kabilang-buhay ay higit na malaki, kung sakaling sila ay 

nakaaalam. 

ۡكبَُرْۚ لَۡو َكانُواْ  
َ
َكَذَٰلَِك ٱلَۡعَذاُبۖۡ َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ

 ٣٣ َيۡعلَُمونَ 

34. Tunay na ukol sa mga tagapangilag magkasala, sa piling 

ng Panginoon nila, ang mga hardin ng kaginhawahan. 
َِٰت ٱلنهعِيمِ إِنه لِلُۡمته   ٣٤ قِيَن ِعنَد َرب ِِهۡم َجنه

35. Kaya gagawa ba Kami sa mga Muslim gaya ng mga 

salarin? 
َفَنۡجَعُل ٱلُۡمۡسلِِميَن َكٱلُۡمۡجرِِمينَ 

َ
 ٣٥ أ

36. Ano ang mayroon sa inyo? Papaano kayong humahatol?  َ٣٦ َما لَُكۡم َكۡيَف َتحُۡكُمون 

37. O mayroon kayong isang kasulatan na doon ay nag-aaral 

kayo, 
ۡم لَُكۡم كَِتَٰب  فِيهِ تَۡدرُُسونَ 

َ
 ٣٧ أ

38. na tunay na ukol sa inyo roon ay talagang ang minamabuti 

ninyo? 
 ٣٨ إِنه لَُكۡم فِيهِ لََما َتخَيهُرونَ 

39. O mayroon kayong mga pinanumpaan sa Amin, na aabot 

hanggang sa Araw ng Pagbangon, na tunay na ukol sa inyo ay 

ang hinahatol ninyo? 

يَۡمٌَٰن َعلَۡيَنا َبَٰلَِغٌة إِلَيَٰ يَوِۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ إِنه  
َ
ۡم لَُكۡم أ

َ
أ

 ٣٩ لَُكۡم لََما َتحُۡكُمونَ 

40. Magtanong ka sa kanila kung alin sa kanila roon ay 

tagaako. 
َٰلَِك زَِعيمٌ  ُهم بَِذ يُّ

َ
 ٤٠ َسلُۡهۡم أ

41. O mayroon silang mga pantambal? Kaya magdala sila ng 

mga pantambal nila kung sila ay mga tapat, 
تُواْ بُِشَرَكآئِِهۡم إِن َكانُواْ  

ۡ
ۡم لَُهۡم ُشَرَكآُء فَلَۡيأ

َ
أ

 ٤١ َصَِٰدقِينَ 

42. sa Araw na may itatambad na isang lulod at tatawagin sila 

tungo sa pagpapatirapa ngunit hindi sila makakakaya. 
ُجوِد فَلَا   يَۡوَم يُۡكَشُف َعن َساٖق َويُۡدَعۡوَن إِلَي ٱلسُّ

 ٤٢ يَۡسَتِطيُعونَ 

43. Nagpapakumbaba ang mga paningin nila, may lumulukob 

sa kanila na isang kaabahan samantalang sila nga dati ay 

inaanyayahan sa pagpatirapa habang sila ay malusog. 

ۖۡ َوَقۡد َكانُواْ يُۡدَعۡوَن   بَۡصَٰرُُهۡم تَۡرَهُقُهۡم ذِلهة 
َ
َخَِٰشَعًة أ

ُجوِد وَُهۡم َسَٰلُِمونَ   ٤٣ إِلَي ٱلسُّ

44. Kaya hayaan mo Ako at ang sinumang 

nagpapasinungaling sa pakikipag-usap na ito; magpapain 

Kami sa kanila mula sa hindi nila nalalaman. 

ُب بَِهََٰذا ٱلۡحَِديِثِۖ َسنَۡسَتۡدرُِجُهم   ِ فََذۡرنِي َوَمن يَُكذ 
ِۡن َحۡيُث لَا َيۡعلَُمونَ   ٤٤ م 



 

Al-Qalam 

 

626 

 

 القلم

45. Magpapalugit Ako para sa kanila. Tunay na ang pakana Ko 

ay matibay. 
ۡملِى 

ُ
 ٤٥ لَُهۡمْۚ إِنه َكۡيِدي َمتِينٌ َوأ

46. O nanghihingi ka ba sa kanila ng isang pabuya kaya sila 

dahil sa isang pagkakamulta ay mga napabibigatan? 
ۡثَقلُونَ  ۡغَرٖم مُّ ِن مه ۡجٗرا َفُهم م 

َ
ۡم تَۡسـ َلُُهۡم أ

َ
 ٤٦ أ

47. O taglay ba nila ang [kaalaman sa] Lingid kaya sila ay 

nagsusulat [nito]? 
ۡم ِعنَدُهُم ٱلَۡغۡيُب َفُهۡم يَۡكُتبُونَ 

َ
 ٤٧ أ

48. Kaya magtiis ka sa hatol ng Panginoon mo at huwag kang 

maging gaya ng kasamahan ng isda noong nanawagan siya 

habang siya ay nahahapis. 

تَُكن َكَصاِحِب ٱلۡحُوِت  فَٱۡصبِۡر ِلحُۡكِم َرب َِك َولَا  
 ٤٨ إِۡذ نَاَدىَٰ وَُهَو َمۡكُظوم  

49. Kung sakaling hindi nakaabot sa kanya ang isang biyaya 

mula sa Panginoon niya ay talaga sanang ihinagis siya sa 

kahawanan samantalang siya ay pinupulaan. 

ََٰرَكُهۥ نِۡعَمة  م ِ  ن تََد
َ
هۡولَٓا أ ب ِهِۦ لَُنبَِذ بِٱلَۡعَرآِء وَُهَو  ل ن ره

 ٤٩ َمۡذُموم  

50. Ngunit humirang sa kanya ang Panginoon niya, saka 

gumawa sa kanya kabilang sa mga maayos. 
َٰلِِحينَ   ٥٠ فَٱۡجَتَبَُٰه َربُُّهۥ فََجَعلَُهۥ ِمَن ٱلصه

51. Tunay na halos ang mga tumangging sumampalataya ay 

talagang magpapadulas sa iyo sa pamamagitan ng mga tingin 

nila noong nakarinig sila sa paalaala at nagsasabi sila: "Tunay 

na siya ay talagang isang baliw." 

ا   بَۡصَٰرِهِۡم لَمه
َ
هِذيَن َكَفُرواْ لَيُۡزلُِقونََك بِأ َوِإن يَكَاُد ٱل

ِۡكَر وَ   ٥١ يَُقولُوَن إِنهُهۥ لََمۡجُنون  َسِمُعواْ ٱلذ 

52. Walang iba ito kundi isang paalaala para sa mga nilalang.  َها ذِۡكر  ل ِلَۡعَٰلَِمين  ٥٢ َوَما ُهَو إِل
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ang Magkakatotoo.  ُ١ ٱلۡحَآقهة 

2. Ano ang Magkakatotoo?  ُ٢ َما ٱلۡحَآقهة 

3. Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang Magkakatotoo?  ََُٰك َما ٱلۡحَآقهة ۡدَرى
َ
 ٣ َوَمآ أ

4. Nagpasinungaling ang [liping] Thamūd at ang [liping] `Ād sa 

Tagadagok. 
ُۢ بِٱلَۡقارَِعةِ  بَۡت َثُموُد وَعَاُد  ٤ َكذه

5. Kaya tungkol naman sa [liping] Thamūd, ipinahamak sila sa 

pamamagitan ng labis-labis [na sigaw]. 
اِغَيةِ ۡهلُِكواْ بِٱلطه

ُ
ا َثُموُد فَأ مه

َ
 ٥ فَأ

6. Tungkol naman sa [liping] `Ād, ipinahamak sila sa 

pamamagitan ng isang hanging malamig na nangangalit. 
ۡهلُِكواْ بِرِيٖح َصۡرَصٍر عَاتَِيةٖ 

ُ
ا عَاد  فَأ مه

َ
 ٦ َوأ

7. Nagpataw Siya nito sa kanila ng pitong gabi at walong araw 

na magkakasunod, kaya makakikita ka sa mga tao roon na 

mga nakabuwal na para bang sila ay mga tuod ng punong 

datiles na hungkag. 

يهاٍم ُحُسوٗماۖۡ  
َ
رََها َعلَۡيِهۡم َسۡبَع لََياٖل َوثََمَٰنَِيَة أ َسخه

ۡعَجاُز َنخٍۡل  
َ
نهُهۡم أ

َ
َفتََرى ٱلَۡقۡوَم فِيَها َصۡرَعىَٰ َكأ

 ٧ َخاوِيَةٖ 

8. Kaya nakakikita ka ba para sa kanila ng anumang natitira?  ِٖنُۢ بَاقَِية  ٨ َفَهۡل تََرىَٰ لَُهم م 

9. Naghatid si Paraon, ang bago niya, at ang [mga naninirahan 

sa] mga pinagtauban ng mali 
َُٰت   وََجآَء فِرَۡعۡوُن َوَمن َقۡبلَُهۥ َوٱلُۡمۡؤتَفَِك

 ٩ بِٱلۡخَاِطئَةِ

10. sapagkat sumuway sila sa sugo ng Panginoon nila, kaya 

dumaklot Siya sa kanila sa isang pagdaklot na lumulubha. 
ابَِيةً  ۡخَذٗة ره

َ
َخَذُهۡم أ

َ
 ١٠ َفَعَصۡواْ رَُسوَل َرب ِِهۡم فَأ

11. Tunay na Kami, noong umapaw ang tubig, ay nagdala sa 

inyo sa nagpapatianod [na daong] 
ا َطَغا ٱلَۡمآُء َحمَلَۡنَُٰكۡم فِي ٱلۡجَارِيَةِإِنه   ١١ ا لَمه

12. upang gumawa Kami nito para sa inyo bilang 

pagpapaalaala at magkamalay rito ang isang taingang 

nagkakamalay. 

ُذن  َوَِٰعَية  
ُ
 ١٢ لَِنۡجَعلََها لَُكۡم تَۡذكَِرٗة َوتَعَِيَهآ أ

13. Kaya kapag umihip sa tambuli nang nag-iisang pag-ihip,   ورِ َنۡفَخة  َوَِٰحَدة  ١٣ فَإَِذا نُفَِخ فِي ٱلصُّ
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14. at dinala ang lupa at ang mga bundok, saka dinurog ang 

mga ito nang nag-iisang pagdurog, 
ٗة َوَِٰحَدةٗ  َتا َدكه ۡرُض َوٱلِۡجَباُل فَُدكه

َ
 ١٤ َوُحمِلَِت ٱلۡأ

15. sa araw na iyon ay magaganap ang Magaganap.  ُ١٥ َفَيۡوَمئِٖذ َوَقَعِت ٱلَۡواقَِعة 

16. Mabibiyak ang langit sapagkat ito sa araw na iyon ay 

marupok. 
َمآُء فَِهَى يَۡوَمئِٖذ َواهَِية   ِت ٱلسه  ١٦ َوٱنَشقه

17. Ang mga anghel ay nasa mga gilid nito. May magpapasan, 

sa Trono ng Panginoon mo sa ibabaw nila sa araw na iyon, na 

walo. 

رَۡجآئَِهاْۚ َويَۡحِمُل َعۡرَش َرب َِك فَوَۡقُهۡم  
َ
َوٱلَۡملَُك عَلَىَٰٓ أ
 ١٧ يَۡوَمئِٖذ ثََمَٰنَِية  

18. Sa Araw na iyon ay itatanghal kayo; walang nakakukubli 

mula sa inyo na isang tagakubli. 
 ١٨ يَۡوَمئِٖذ ُتۡعرَُضوَن لَا َتخَۡفىَٰ ِمنُكۡم َخافَِية  

19. Kaya tungkol naman sa bibigyan ng talaan niya sa kanang 

kamay niya, magsasabi siya: "Kunin ninyo; basahin ninyo ang 

talaan ko. 

وتَِي كَِتََٰبُهۥ 
ُ
ا َمۡن أ مه

َ
بَِيِمينِهِۦ َفَيُقوُل َهآُؤُم ٱقَۡرُءواْ  فَأ

 ١٩ كَِتَٰبَِيهۡ 

20. Tunay na ako ay nakatiyak na ako ay makikipagkita sa 

pagtutuos sa akin." 
ن ِي ُمَلٍَٰق ِحَسابَِيهۡ 

َ
 ٢٠ إِن ِي َظَننُت أ

21. Kaya siya ay nasa isang pamumuhay na nalulugod,  ٢١ اِضَيةٖ َفُهَو فِي ِعيَشةٖ ره 

22. sa isang harding mataas,  ٖ٢٢ فِي َجنهٍة عَالَِية 

23. na ang mga napipitas doon ay naaabot.   ٢٣ ُقُطوُفَها َدانَِية 

24. [Sasabihan sa kanila]: "Kumain kayo at uminom kayo nang 

kaiga-igaya dahil sa inuna ninyo sa mga araw na nagdaan." 
يهاِم  

َ
ۡسلَۡفُتۡم فِي ٱلۡأ

َ
ُۢا بَِمآ أ ُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ َهنِٓيـ َ

 ٢٤ ٱلۡخَالَِيةِ

25. Tungkol naman sa bibigyan ng talaan niya sa kaliwang 

kamay niya, magsasabi siya: "O kung sana ako ay hindi 

binigyan ng talaan ko, 

ا َمۡن  مه
َ
وتَِي كَِتََٰبُهۥ بِِشَمالِهِۦ َفَيُقوُل َيَٰلَۡيتَنِي لَۡم  َوأ

ُ
أ

وَت كَِتَٰبَِيهۡ 
ُ
 ٢٥ أ

26. at hindi nakabatid sa kung ano ang pagtutuos sa akin!  ۡۡدرِ َما ِحَسابَِيه
َ
 ٢٦ َولَۡم أ

27. O kung sana [ang kamatayang] ito ay naging ang 

tagapagpawakas! 
 ٢٧ انَِت ٱلَۡقاِضَيةَ َيَٰلَۡيَتَها كَ 

28. Hindi nakapagpakinabang para sa akin ang yaman ko.   ۡۡغَنيَٰ َعن ِي َمالَِيه
َ
 ٢٨ َمآ أ
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29. Napahamak sa akin ang kapamahalaan ko."  ۡ٢٩ َهلََك َعن ِي ُسلَۡطَٰنَِيه 

30. [Sasabihin]: "Kunin ninyo siya at ikulyar ninyo siya.  ٣٠ ُخُذوهُ َفُغلُّوُه 

31. Pagkatapos sa Impiyerno ay sumunog kayo sa kanya.  ٣١ ُثمه ٱلۡجَِحيَم َصلُّوُه 

32. Pagkatapos sa isang tanikalang ang haba nito ay 

pitumpung bisig ay isuot ninyo siya." 
 ٣٢ وُه ُثمه فِي ِسلِۡسلَةٖ َذرُۡعَها َسۡبُعوَن ذَِراٗعا فَٱۡسلُكُ 

33. Tunay na siya dati ay hindi sumasampalataya kay Allāh, 

ang Sukdulan, 
ِ ٱلَۡعِظيمِ   ٣٣ إِنهُهۥ َكاَن لَا يُۡؤِمُن بِٱَّلله

34. at hindi humihimok sa pagpapakain sa dukha.  ِ٣٤ َولَا َيحُضُّ عَلَىَٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكين 

35. Kaya walang ukol sa kanya sa Araw na ito rito na isang 

tagapagtanggol, 
 ٣٥ فَلَيَۡس لَُه ٱلَۡيوَۡم َهَُٰهَنا َحمِيم  

36. at walang pagkain kundi mula sa isang tagas ng sugat.  ٖها ِمۡن ِغۡسلِين  ٣٦ َولَا َطَعاٌم إِل

37. Walang kakain niyon kundi ang mga nagkakasala.  ها ها ٱلَۡخَِٰطـ ُونَ ل ۥٓ إِل ُكلُُه
ۡ
 ٣٧ يَأ

38. Kaya talagang Ako ay sumusumpa sa anumang nakikita 

ninyo 
قِۡسُم بَِما ُتۡبِصُرونَ 

ُ
 ٣٨ فَلَآ أ

39. at anumang hindi ninyo nakikita.  َ٣٩ َوَما لَا ُتۡبِصُرون 

40. Tunay na [ang Qur’ān na] ito ay talagang sinabi ng isang 

Sugong marangal. 
 ٤٠ إِنهُهۥ لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِيمٖ 

41. Ito ay hindi sinabi ng isang manunula. Kaunti ang 

sinasampalatayanan ninyo! 
ا تُۡؤِمُنونَ   ٤١ َوَما ُهَو بَِقۡوِل َشاِعرِٖۚ قَلِيلٗا مه

42. Hindi [ito] sinabi ng isang manghuhula. Kaunti ang 

isinasaalaala ninyo! 
ُرونَ  ا تََذكه  ٤٢ َولَا بَِقۡوِل َكاهِٖنِۚ قَلِيلٗا مه

43. Isang pagbababa [ito] mula sa Panginoon ng mga nilalang.  َٱلَۡعَٰلَِمين ِ ِن رهب   ٤٣ تَنِزيل  م 

44. Kung sakaling nagsabi-sabi siya laban sa Amin ng ilang 

mga sabi-sabi, 
َقاوِيلِ وَ 

َ
َل َعلَۡيَنا َبۡعَض ٱلۡأ  ٤٤ لَۡو َتَقوه

45. talaga sanang dumaklot Kami sa kanya sa pamamagitan 

ng kanang kamay, 
َخۡذنَا ِمۡنُه بِٱلَۡيِمينِ 

َ
 ٤٥ لَأ
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46. pagkatapos talaga sanang pumutol Kami mula sa kanya ng 

ugat sa puso. 
 ٤٦ ٱلَۡوتِينَ  ُثمه لََقَطۡعَنا ِمۡنهُ 

47. Kaya walang kabilang sa inyo na isa man na para sa kanya 

ay mga tagahadlang. 
َحٍد َعۡنُه َحَِٰجزِينَ 

َ
ِۡن أ  ٤٧ َفَما ِمنُكم م 

48. Tunay na [ang Qur’ān na] ito ay talagang isang 

pagpapaalaala para sa mga tagapangilag magkasala. 
 ٤٨ َوِإنهُهۥ لََتۡذكَِرة  ل ِلُۡمتهقِينَ 

49. Tunay na Kami ay talagang nakaaalam na mayroon sa inyo 

na mga tagapagpasinungaling. 
بِينَ  ِ َكذ  نه ِمنُكم مُّ

َ
 ٤٩ َوِإنها لََنۡعلَُم أ

50. Tunay na ito ay talagang isang panghihinayang sa mga 

tagatangging sumampalataya. 
َٰفِرِينَ   ٥٠ َوِإنهُهۥ لَحَۡسَرٌة عَلَى ٱلَۡك

51. Tunay na [ang Qur’ān na] ito ay talagang ang katotohanan 

ng katiyakan. 
 ٥١ َوِإنهُهۥ لَحَقُّ ٱلَۡيقِينِ 

52. Kaya magluwalhati ka sa ngalan ng Panginoon mo, ang 

Sukdulan. 
 ِ  ٥٢ َك ٱلَۡعِظيمِ فََسب ِۡح بِٱۡسِم َرب 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Humingi ang isang humihingi ng isang pagdurusang 

magaganap. 
َل َسآئُِلُۢ بَِعَذاٖب َواقِعٖ 

َ
 ١ َسأ

2. Para sa mga tagatangging sumampalataya, wala para 

ritong isang tagahadlang 
َٰفِرِيَن لَيَۡس لَُهۥ َدافِع    ٢ ل ِلَۡك

3. laban kay Allāh na may mga pampanik.  ِذِي ٱلَۡمَعارِج ِ َِن ٱَّلله  ٣ م 

4. Papanik ang mga anghel at ang Espiritu sa Kanya sa 

isang araw na ang sukat nito ay limampung libong taon. 
وُح إِلَۡيهِ فِي يَۡوٖم َكاَن ِمۡقَداُرُهۥ   َتۡعُرُج ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوٱلرُّ

لَۡف َسَنةٖ 
َ
 ٤ َخمِۡسيَن أ

5. Kaya magtiis ka nang pagtitiis na marilag. ٥ فَٱۡصبِۡر َصبٗۡرا َجمِيلًا 

6. Tunay na sila ay nagtuturing na [ang pagdurusang] ito ay 

malayo 
 ٦ إِنهُهۡم يََرۡونَُهۥ بَعِيٗدا

7. samantalang nagtuturing Kaming ito ay malapit,  َُٰه قَرِيٗبا  ٧ َونََرى

8. sa Araw na ang langit ay magiging para bang latak ng 

langis, 
َمآُء َكٱلُۡمۡهلِ   ٨ يَۡوَم تَُكوُن ٱلسه

9. ang mga bundok ay magiging para bang nilipad na lana,  ِ٩ َوتَُكوُن ٱلِۡجَباُل َكٱلۡعِۡهن 

10. at walang magtatanong na isang kaanak sa isang 

kaanak. 
 ١٠ َولَا يَۡسـ َُل َحمِيٌم َحمِيٗما 

11. Magkakitaan sila. Mag-aasam ang salarin na kung sana 

tutubusin siya mula sa isang pagdurusa sa Araw na iyon 

kapalit ng mga anak niya, 

ُروَنُهۡمْۚ يََودُّ ٱلُۡمۡجرُِم لَۡو َيۡفَتِدي ِمۡن َعَذاِب   ُيَبصه
 ١١ يَۡوِمئِذِۭ بِبَنِيهِ 

12. at ng asawa niya at kapatid niya,  ِِخيه
َ
 ١٢ َوَصَِٰحَبتِهِۦ َوأ

13. at ng angkan niya na nagkakanlong sa kanya,  ِ١٣ َوَفِصيلَتِهِ ٱلهتِي تُـ ۡوِيه 

14. at ng sinumang nasa lupa sa kalahatan, pagkatapos 

makapagliligtas ito sa kanya. 
ۡرِض َجمِيٗعا ُثمه يُنِجيهِ 

َ
 ١٤ َوَمن فِي ٱلۡأ
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15. Aba’y hindi! Tunay na iyon ay Alab,  َٰإِنهَها لََظى ۡۖ هآ  ١٥ َكل

16. na isang palatuklap ng anit,  ََٰوى اَعٗة ل ِلشه  ١٦ نَزه

17. na nag-aanyaya sa sinumang tumalikod [sa katotohanan] 

at nagpakalayu-layo, 
هيَٰ  ۡدبََر َوتََول

َ
 ١٧ تَۡدُعواْ َمۡن أ

18. at umipon [ng yaman] at nag-imbak nito.  َٰٓۡوَعى
َ
 ١٨ َوَجمََع فَأ

19. Tunay na ang tao ay nilikha na ganid: ١٩ ۞إِنه ٱلۡإِنَسََٰن ُخلَِق َهلُوعًا 

20. kapag sumaling sa kanya ang masama ay maligalig رُّ َجُزوٗعا ُه ٱلشه  ٢٠ إَِذا َمسه

21. at kapag sumaling sa kanya ang mabuti ay mapagkait,  ُه ٱلۡخَيُۡر  ٢١ َمُنوعًاَوِإَذا َمسه

22. maliban sa mga nagdarasal,  َها ٱلُۡمَصل ِين  ٢٢ إِل

23. na sila, sa pagdarasal nila, ay mga palagian,  َهِذيَن ُهۡم عَلَىَٰ َصلَاتِِهۡم َدآئُِمون  ٢٣ ٱل

24. at na [sila], sa mga yaman nila, ay may tungkuling 

nalalaman 
هِذيَن فِٓي  ۡعلُوم  َوٱل َٰلِِهۡم َحق   مه ۡمَو

َ
 ٢٤ أ

25. para sa nanghihingi at napagkaitan,  ِآئِِل َوٱلَۡمۡحُروم  ٢٥ ل ِلسه

26. at mga nagpapatotoo sa Araw ng Paggantimpala,  ِِين قُوَن بَِيوِۡم ٱلد  ِ هِذيَن يَُصد   ٢٦ َوٱل

27. at na sila, sa pagdurusang dulot ng Panginoon nila, ay 

mga nababagabag 
ۡشفُِقونَ  ِۡن َعَذاِب َرب ِِهم مُّ هِذيَن ُهم م   ٢٧ َوٱل

28. – tunay na ang pagdurusang dulot ng Panginoon nila ay 

walang natitiwasay – 
ُمونٖ 

ۡ
 ٢٨ إِنه َعَذاَب َرب ِِهۡم َغيُۡر َمأ

29. at na sila, para sa mga ari nila, ay mga tagapag-ingat,  َهِذيَن ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َحَٰفُِظون  ٢٩ َوٱل

30. maliban sa mga maybahay nila o sa [babaing] minay-ari 

ng mga kanang kamay nila sapagkat tunay sila ay hindi mga 

masisisi 

يَۡمَُٰنُهۡم فَإِنههُ 
َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ۡزَوَِٰجِهۡم أ

َ
ها عَلَىَٰٓ أ ۡم َغيُۡر  إِل
 ٣٠ َملُوِمينَ 

31. – ngunit ang sinumang naghangad ng higit pa roon, ang 

mga iyon ay ang mga tagalabag – 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡعاُدونَ 

ُ
َٰلَِك فَأ  ٣١ َفَمِن ٱۡبَتَغىَٰ َوَرآَء َذ



 

Al-Ma’arij 

 

633 

 

 المعارج

32. at na sila, sa mga ipinagkakatiwala sa kanila at sa 

kasunduan sa kanila, ay mga nag-iingat, 
َمََٰنَٰتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم َرَُٰعونَ 

َ
هِذيَن ُهۡم لِأ  ٣٢ َوٱل

33. at na sila, sa mga pagsasaksi nila, ay mga naninindigan,  َهِذيَن ُهم بَِشَهََٰدَٰتِِهۡم قَآئُِمون  ٣٣ َوٱل

34. at na sila, sa pagdarasal nila, ay nangangalaga,  َهِذيَن ُهۡم عَلَىَٰ َصلَاتِِهۡم ُيحَافُِظون  ٣٤ َوٱل

35. ang mga iyon sa mga hardin ay mga pararangalan.  َۡكَرُمون َٰٖت مُّ ْوَلَٰٓئَِك فِي َجنه
ُ
 ٣٥ أ

36. Kaya ano ang mayroon sa mga tumangging 

sumampalataya na sa dako mo ay mga nagdadali-dali 
هِذيَن َكَفُرواْ قَِبلََك ُمۡهِطعِينَ   ٣٦ َفَماِل ٱل

37. sa gawing kanan at sa gawing kaliwa sa magkakahiwalay 

na umpukan? 
َماِل ِعزِينَ  ِ  ٣٧ َعِن ٱلَۡيِميِن وََعِن ٱلش 

38. Naghahangad ba ang bawat tao kabilang sa kanila na 

papasukin sa isang hardin ng kaginhawahan? 
ن يُۡدَخَل َجنهَة نَعِيمٖ 

َ
ِۡنُهۡم أ َيۡطَمُع ُكلُّ ٱۡمرِيٖٕ م 

َ
 ٣٨ أ

39. Aba’y hindi! Tunay na Kami ay lumikha sa kanila mula sa 

nalalaman nila. 
ا َيۡعلَُمونَ  ِمه ۖۡ إِنها َخلَۡقَنَُٰهم م  هآ  ٣٩ َكل

40. Kaya talagang sumusumpa Ako sa Panginoon ng mga 

sikatan at mga lubugan: "Tunay na Kami ay talagang 

Nakakakaya 

ِ ٱلَۡمَشَٰرِِق َوٱلَۡمَغَٰرِِب إِنها   قِۡسُم بَِرب 
ُ
فَلَآ أ

 ٤٠ لََقَِٰدُرونَ 

41. na magpalit Kami ng higit na mabuti kaysa sa kanila, at 

Kami ay hindi mauunahan." 
ِۡنُهۡم َوَما َنحُۡن بَِمۡسُبوقِينَ  َل َخيٗۡرا م  ِ ن نَُّبد 

َ
 ٤١ عَلَىَٰٓ أ

42. Kaya hayaan mo silang sumuong [sa kabulaanan] at 

maglaro hanggang sa makipagkita sila sa araw nilang 

pinangangakuan sila, 

َُٰقواْ  هِذي  فََذۡرُهۡم َيخُوُضواْ َويَلَۡعُبواْ َحتهيَٰ يَُل يَۡوَمُهُم ٱل
 ٤٢ يُوَعُدونَ 

43. sa araw na lalabas sila mula sa mga puntod nang 

matutulin na para bang sila tungo sa mga dambana ay 

nagmamadali. 

نهُهۡم إِلَيَٰ  
َ
ۡجَداِث ِسَراٗعا َكأ

َ
يَۡوَم َيخۡرُُجوَن ِمَن ٱلۡأ

 ٤٣ نُُصٖب يُوفُِضونَ 

44. Nagpapakumbaba ang mga paningin nila, may lumulukob 

sa kanila na isang kaabahan! Iyon ay ang araw na dating 

ipinangangako sa kanila. 

هِذي   َٰلَِك ٱلَۡيوُۡم ٱل ْۚ َذ بَۡصَٰرُُهۡم تَۡرَهُقُهۡم ذِلهة 
َ
َخَِٰشَعًة أ

 ٤٤ َكانُواْ يُوَعُدونَ 
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Nuh نوح 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Tunay na Kami ay nagsugo kay Noe sa mga kababayan 

niya, na [nagsasabi]: "Magbabala ka sa mga kababayan mo 

bago pa may pumunta sa kanila na isang pagdurusang 

masakit." 

نِذۡر قَۡوَمَك ِمن َقۡبِل إِنهآ 
َ
ۡن أ

َ
ۦٓ أ ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ قَۡوِمهِ

َ
أ

لِيم  
َ
تَِيُهۡم َعَذاٌب أ

ۡ
ن يَأ

َ
 ١ أ

2. Nagsabi siya: "O mga kababayan ko, tunay na ako para sa 

inyo ay isang mapagbabalang malinaw: 
بِينٌ قَاَل َيََٰقۡوِم إِن ِي لَُكۡم نَِذير    ٢ مُّ

3. na sumamba kayo kay Allāh, mangilag kayong magkasala 

sa Kanya, at tumalima kayo sa akin; 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوٱتهُقوُه َوأ ِن ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله

َ
 ٣ أ

4. magpapatawad Siya sa inyo mula sa mga pagkakasala 

ninyo at mag-aantala Siya sa inyo hanggang sa isang taning 

na tinukoy. Tunay na ang taning ni Allāh, kapag dumating, ay 

hindi inaantala, kung sakaling kayo ay nakaaalam." 

َجٖل  
َ
ۡرُكۡم إِلَيَٰٓ أ ِ ِن ُذنُوبُِكۡم َويَُؤخ  َيۡغفِۡر لَُكم م 

ْۚ لَۡو ُكنتُ  ُر ِ إَِذا َجآَء لَا يَُؤخه َجَل ٱَّلله
َ
يِۚ إِنه أ َسمًّ ۡم  مُّ

 ٤ َتۡعلَُمونَ 

5. Nagsabi siya: "Panginoon ko, tunay na ako ay nag-anyaya 

sa mga kababayan ko sa gabi at maghapon, 
ِ إِن ِي َدَعۡوُت قَۡومِي لَۡيلٗا َوَنَهاٗرا  ٥ قَاَل َرب 

6. ngunit walang naidagdag sa kanila ang pag-aanyaya ko 

kundi pagtakas. 
ها فَِراٗرافَلَۡم   ٦ يَزِۡدُهۡم ُدعَآِءٓي إِل

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

magpatawad Ka sa kanila ay naglalagay sila ng mga daliri nila 

sa mga tainga nila, nagtatalukbong sila ng mga damit nila, 

nagpupumilit sila, at nagmamalaki sila nang isang 

pagmamalaki. 

َصَٰبَِعُهۡم فِٓي  
َ
َوِإن ِي ُكلهَما َدَعۡوُتُهۡم لَِتۡغفَِر لَُهۡم َجَعلُٓواْ أ

واْ َوٱۡسَتۡكبَُرواْ   َصرُّ
َ
َءاَذانِِهۡم َوٱۡسَتۡغَشۡواْ ثَِياَبُهۡم َوأ

 ٧ ٱۡستِۡكَباٗرا

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

lantaran. 
 ٨ ُثمه إِن ِي َدَعۡوُتُهۡم ِجَهاٗرا

9. Pagkatapos tunay na ako ay nagpahayag sa kanila at 

nagtapat sa kanila nang isang pagtatapat. 
ۡسَرۡرُت لَُهۡم إِۡسَراٗرا

َ
ۡعلَنُت لَُهۡم َوأ

َ
 ٩ ُثمه إِن ِٓي أ

10. Kaya nagsabi ako: ‘Humingi kayo ng tawad sa Panginoon 

ninyo – tunay na Siya ay laging Palapatawad – 
اٗرا  ١٠ َفُقلُۡت ٱۡسَتۡغفُِرواْ َربهُكۡم إِنهُهۥ َكاَن َغفه

11. magpapadala Siya ng [ulan ng] langit sa inyo na 

nananagana, 
ِۡدَراٗرا َمآَء َعلَۡيُكم م   ١١ يُۡرِسِل ٱلسه
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12. mag-aayuda Siya sa inyo ng mga yaman at mga anak, 

gagawa Siya para sa inyo ng mga hardin, at gagawa Siya 

para sa inyo ng mga ilog. 

َٰٖت   َٰٖل َوبَنِيَن َويَۡجَعل لهُكۡم َجنه ۡمَو
َ
َويُۡمِدۡدُكم بِأ

نَۡهَٰٗرا
َ
 ١٢ َويَۡجَعل لهُكۡم أ

13. Ano ang mayroon sa inyo na hindi kayo umaasam kay 

Allāh sa kabunyian 
ِ َوَقاٗرا ا لَُكۡم لَا تَرُۡجوَن َّلِله  ١٣ مه

14. samantalang lumikha nga Siya sa inyo sa mga yugto?  ۡطَواًرا
َ
 ١٤ َوَقۡد َخلََقُكۡم أ

15. Hindi ba ninyo napag-alaman kung papaanong lumikha si 

Allāh ng pitong langit na magkakapatong? 
َٰٖت ِطَباٗقا  ُ َسۡبَع َسَمََٰو لَۡم تََرۡواْ َكۡيَف َخلََق ٱَّلله

َ
 ١٥ أ

16. Naglagay Siya ng buwan sa mga ito bilang liwanag at 

naglagay Siya ng araw bilang sulo. 
ۡمَس ِسَراٗجا   ١٦ وََجَعَل ٱلَۡقَمَر فِيِهنه نُوٗرا وََجَعَل ٱلشه

17. Si Allāh ay nagpatubo sa inyo mula sa lupa sa isang 

pagpapatubo. 
ۡرِض َنَباٗتا 

َ
َِن ٱلۡأ ۢنَبَتُكم م 

َ
ُ أ  ١٧ َوٱَّلله

18. Pagkatapos magpapanumbalik Siya sa inyo rito at 

magpapalabas Siya sa inyo sa isang pagpapalabas. 
 ١٨ ُثمه يُعِيُدُكۡم فِيَها َويُۡخرُِجُكۡم إِۡخَراٗجا 

19. Si Allāh ay gumawa para sa inyo ng lupa na isang 

nakalatag 
ۡرَض بَِساٗطا 

َ
ُ َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ  ١٩ َوٱَّلله

20. upang tumahak kayo mula rito sa mga landas na 

maluwang.'" 
 ٢٠ ل ِتَۡسلُُكواْ ِمۡنَها ُسُبلٗا فَِجاٗجا 

21. Nagsabi si Noe: "Panginoon ko, tunay na sila ay sumuway 

sa akin at sumunod sa [taong] walang naidagdag sa kanya 

ang yaman niya at ang anak niya kundi isang pagkalugi. 

هۡم يَزِۡدهُ   ِ إِنهُهۡم َعَصۡونِي َوٱتهَبُعواْ َمن ل قَاَل نُوح  رهب 
ها َخَساٗرا ۥٓ إِل  ٢١ َمالُُهۥ َوَولَُدهُ

22. Nanlansi sila ng isang panlalansing pagkalaki-laki. ٢٢ َوَمَكُرواْ َمۡكٗرا ُكبهاٗرا 

23. Nagsabi sila: ‘Huwag nga kayong mag-iwan sa mga diyos 

ninyo at huwag nga kayong mag-iwan kay Wadd, ni kay 

Suwā`, ni kay Yaghūth, ni kay Ya`ūq, ni kay Nasr.’ 

ا َولَا ُسَواٗعا  َوَقالُواْ لَا  تََذُرنه َءالَِهَتُكۡم َولَا تََذُرنه َود ٗ
 ٢٣ َولَا َيُغوَث َويَُعوَق َونَۡسٗرا

24. Nagligaw nga sila ng marami at huwag Kang magdagdag 

sa mga tagalabag sa katarungan kundi ng isang pagkaligaw." 
َضلُّواْ َكثِيٗراۖۡ َولَا  

َ
ها َضَلَٰلٗاَوَقۡد أ َٰلِِميَن إِل  ٢٤ تَزِِد ٱلظه

25. Dahil sa mga kamalian nila, pinalunod sila saka pinapasok 

sila sa isang Apoy, saka hindi sila nakatagpo para sa kanila 

bukod pa kay Allāh ng mga tagaadya. 

ۡدِخلُواْ نَارٗ 
ُ
ۡغرِقُواْ فَأ

ُ
ا َخِطٓئَٰـتِِهۡم أ ِمه ا فَلَۡم َيِجُدواْ لَُهم  م 

نَصاٗرا
َ
ِ أ ِن ُدوِن ٱَّلله  ٢٥ م 
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26. Nagsabi si Noe: "Panginoon ko, huwag Kang mag-iwan sa 

lupa mula sa mga tagatangging sumampalataya ng isang 

palagala. 

َٰفِرِيَن   ۡرِض ِمَن ٱلَۡك
َ
ِ لَا تََذۡر عَلَى ٱلۡأ َوَقاَل نُوح  رهب 

 ٢٦ َديهاًرا 

27. Tunay na kung mag-iiwan Ka sa kanila, magliligaw sila sa 

mga lingkod Mo at hindi sila magkakaanak kundi ng 

masamang-loob na palatangging sumampalataya. 

ها فَاِجٗرا   إِنهَك إِن تََذۡرُهۡم يُِضلُّواْ ِعَباَدَك َولَا يَلُِدٓواْ إِل
اٗرا  ٢٧ َكفه

28. Panginoon ko, magpatawad Ka sa akin, sa mga magulang 

ko, sa sinumang pumasok sa bahay ko bilang 

mananampalataya, sa mga lalaking mananampalataya, at sa 

mga babaing mananampalataya. Huwag Kang magdagdag sa 

mga tagalabag sa katarungan kundi ng isang 

pagkapahamak." 

َٰلَِديه َولَِمن َدَخَل بَيۡتَِي ُمۡؤِمٗنا   ِ ٱۡغفِۡر لِي َولَِو رهب 
ها   َٰلِِميَن إِل َولِلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتِۖ َولَا تَزِِد ٱلظه

 ٢٨ َتَباَرُۢا
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Al-Jinn  الجن 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Sabihin mo: "Ikinasi sa akin na may nakinig na isang 

pangkat ng jinn at nagsabi sila: 'Tunay na kami ay nakarinig 

ng isang pagbigkas na kahanga-hanga. 

ِ فَ  َِن ٱلِۡجن  نهُه ٱۡسَتَمَع َنَفر  م 
َ
وِحَى إِلَيه أ

ُ
َقالُٓواْ إِنها قُۡل أ

 ١ َسِمۡعَنا قُۡرَءانًا َعَجٗبا 

2. Nagpapatnubay ito sa pagkagabay kaya sumampalataya 

kami rito at hindi kami magtatambal sa Panginoon namin ng 

isa man. 

ُّۡشرَِك بَِرب َِنآ   َيۡهِدٓي إِلَي ٱلرُّۡشِد فَـ َاَمنها بِهِۖۦۡ َولَن ن
َحٗدا

َ
 ٢ أ

3. Na Siya – pagkataas-taas ang kabunyian ng Panginoon 

namin – ay hindi nagkaroon ng asawa ni anak. 
خََذ َصَِٰحَبٗة َولَا َولَٗدا نهُهۥ تََعَٰلَىَٰ َجدُّ َرب َِنا َما ٱته

َ
 ٣ َوأ

4. Na laging nagsasabi ang hunghang namin laban kay Allāh 

ng isang pagkalayu-layo [sa katotohanan]. 
ِ َشَطٗطا  نهُهۥ َكاَن َيُقوُل َسفِيُهَنا عَلَى ٱَّلله

َ
 ٤ َوأ

5. Na kami ay nagpalagay na hindi magsasabi ang tao at ang 

jinn laban kay Allāh ng isang kasinungalingan. 
ن لهن َتُقوَل ٱلۡإِنُس  

َ
نها َظَننهآ أ

َ
ِ  َوأ َوٱلِۡجنُّ عَلَى ٱَّلله

 ٥ َكِذٗبا 

6. Na noon ay may mga lalaki ng tao na nagpapakupkop sa 

mga lalaki ng jinn, kaya dumagdag ang mga ito sa kanila ng 

isang kabigatan. 

َِن   َِن ٱلۡإِنِس َيُعوُذوَن بِرَِجاٖل م  نهُهۥ َكاَن رَِجال  م 
َ
َوأ

ِ فََزاُدوُهمۡ   ٦ رََهٗقا  ٱلِۡجن 

7. Na sila ay nagpalagay gaya ng ipinagpalagay ninyo na 

hindi magbubuhay si Allāh ng isa man. 
  ُ ن لهن َيۡبَعَث ٱَّلله

َ
نهُهۡم َظنُّواْ َكَما َظَننُتۡم أ

َ
َوأ

َحٗدا
َ
 ٧ أ

8. Na kami ay nagtangkang umabot sa langit ngunit 

natagpuan namin na iyon ay pinuno ng mga tanod na matindi 

at mga bulalakaw. 

َمآَء فَوََجۡدَنََٰها ُملِئَۡت َحرَٗسا َشِديٗدا   نها لََمۡسَنا ٱلسه
َ
َوأ

 ٨ وَُشُهٗبا 

9. Na kami dati ay umuupo mula roon sa mga mauupuan para 

sa pakikinig ngunit ang sinumang makikinig ngayon ay 

makakatagpo para sa kanya ng isang bulalakaw na 

nakatambang. 

ۡمِعِۖ َفَمن يَۡسَتِمِع   نها ُكنها َنۡقُعُد ِمۡنَها َمَقَٰعَِد لِلسه
َ
َوأ

 ٩ ٱٓأۡلَن َيِجۡد لَُهۥ ِشَهاٗبا رهَصٗدا

10. Na kami ay hindi nakababatid kung may isang kasamaan 

ba na ninais sa mga nasa lupa o nagnais sa kanila ang 

Panginoon nila ng isang pagkagabay. 

َراَد  
َ
ۡم أ

َ
ۡرِض أ

َ
رِيَد بَِمن فِي ٱلۡأ

ُ
َشرٌّ أ

َ
نها لَا نَۡدرِٓي أ

َ
َوأ

 ١٠ بِِهۡم َربُُّهۡم رََشٗدا 
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11. Na Kami ay kabilang sa amin ang mga maayos at 

kabilang sa amin ay mababa pa roon; kami dati ay mga 

pangkating magkakaiba. 

َٰلَِكۖۡ ُكنها َطَرآئَِق   َٰلُِحوَن َوِمنها ُدوَن َذ نها ِمنها ٱلصه
َ
َوأ

 ١١ قَِدٗدا 

12. Na kami ay nakatiyak na hindi kami makapagpapawalang-

kakayahan kay Allāh sa lupa at hindi kami 

makapagpapawalang-kakayahan sa Kanya sa isang 

pagtakas. 

ۡرِض َولَن  
َ
َ فِي ٱلۡأ ن لهن نُّۡعِجَز ٱَّلله

َ
نها َظَننهآ أ

َ
َوأ

 ١٢ نُّۡعِجَزُهۥ َهَرٗبا 

13. Na kami, noong nakarinig kami sa patnubay, ay 

sumampalataya rito; saka ang sinumang sumasampalataya 

sa Panginoon niya ay hindi mangangamba sa isang 

pagpapakulang ni isang kabigatan. 

ا َسِمۡعَنا ٱلُۡهَدىَٰٓ َءاَمنها بِهِۖۦۡ َفَمن يُۡؤِمنُۢ بَِرب ِهِۦ   نها لَمه
َ
َوأ

 ١٣ فَلَا َيخَاُف َبخٗۡسا َولَا رََهٗقا 

14. Na kami, kabilang sa amin ang mga tagapagpasakop at 

kabilang sa amin ang mga tagalihis; saka ang sinumang 

nagpasakop, ang mga iyon ay sumadya sa isang paggabay. 

ۡسلََم  
َ
نها ِمنها ٱلُۡمۡسلُِموَن َوِمنها ٱلَۡقَِٰسُطوَنۖۡ َفَمۡن أ

َ
َوأ

ۡواْ رََشٗدا ْوَلَٰٓئَِك َتحَره
ُ
 ١٤ فَأ

15. Tungkol naman sa mga tagalihis, sila para sa Impiyerno 

ay magiging mga panggatong.' 
ا ٱلَۡقَِٰسُطوَن فَكَانُواْ ِلجََهنهَم َحَطٗبا  مه

َ
 ١٥ َوأ

16. Na kung sakaling nagpakatuwid sila sa daan ay talaga 

sanang nagpatubig Kami sa kanila ng isang tubig na 

masagana 

ۡسَقۡيَنَٰ 
َ
رِيَقةِ لَأ هوِ ٱۡسَتَقَُٰمواْ عَلَى ٱلطه ل

َ
آًء  َوأ ُهم مه

 ١٦ َغَدٗقا 

17. upang sumubok Kami sa kanila dito. Ang sinumang aayaw 

sa paalaala ng Panginoon nito ay magsisingit Siya rito sa 

isang pagdurusang paakyat. 

ل َِنۡفتَِنُهۡم فِيهِِۚ َوَمن ُيۡعرِۡض َعن ذِۡكرِ َرب ِهِۦ يَۡسلُۡكُه  
 ١٧ َعَذاٗبا َصَعٗدا

18. Na ang mga masjid ay ukol kay Allāh, kaya huwag kayong 

manalangin kasama kay Allāh sa isa man. 
َحٗدا 

َ
ِ أ ِ فَلَا تَۡدُعواْ َمَع ٱَّلله نه ٱلَۡمَسَِٰجَد َّلِله

َ
 ١٨ َوأ

19. Na noong tumindig ang lingkod ni Allāh habang 

dumadalangin sa Kanya, halos sila sa kanya ay nagiging 

patung-patong." 

ِ يَۡدُعوهُ َكاُدواْ يَُكونُوَن   ا قَاَم َعۡبُد ٱَّلله نهُهۥ لَمه
َ
َوأ

 ١٩ َعلَۡيهِ لَِبٗدا 

20. Sabihin mo: "Dumadalangin ako sa Panginoon ko lamang 

at hindi ako nagtatambal sa Kanya ng isa man." 
َحٗداقُۡل 

َ
ۦٓ أ ۡشرُِك بِهِ

ُ
ۡدُعواْ َرب ِي َولَٓا أ

َ
 ٢٠ إِنهَمآ أ

21. Sabihin mo: "Tunay na ako ay hindi nakapagdudulot sa 

inyo ng isang pinsala ni isang paggabay." 
ا َولَا رََشٗدا  ۡملُِك لَُكۡم َضر ٗ

َ
 ٢١ قُۡل إِن ِي لَٓا أ

22. Sabihin mo: "Tunay na ako ay hindi kakalingain laban kay 

Allāh ng isa man at hindi makatatagpo bukod pa sa Kanya ng 

isang madadaupan, 

ِجَد ِمن  
َ
َحد  َولَۡن أ

َ
ِ أ قُۡل إِن ِي لَن ُيِجيَرنِي ِمَن ٱَّلله

 ٢٢ ُدونِهِۦ ُملَۡتَحًدا 
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23. ngunit [makapagdudulot ako] ng isang pagpapaabot mula 

kay Allāh at mga pasugo Niya." Ang mga sumusuway kay 

Allāh at sa Sugo Niya ay tunay na ukol sa kanila ang Apoy ng 

Impiyerno bilang mga mananatili roon magpakailanman. 

  َ ِ َورَِسََٰلَٰتِهۚۦِْ َوَمن َيۡعِص ٱَّلله َِن ٱَّلله َٰٗغا م  ها بََل إِل
بًَداَورَُسولَُهۥ فَإِنه لَُهۥ نَ 

َ
 ٢٣ اَر َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

24. Hanggang sa kapag nakita nila ang ipinangako sa kanila 

ay makaaalam sila kung sino ang higit na mahina sa tagapag-

adya at higit na kaunti sa bilang. 

ۡواْ َما يُوَعُدوَن 
َ
ۡضَعُف  َحتهيَٰٓ إَِذا َرأ

َ
فََسيَۡعلَُموَن َمۡن أ

قَلُّ َعَدٗدا
َ
 ٢٤ نَاِصٗرا َوأ

25. Sabihin mo: "Hindi ako nakababatid kung malapit ba ang 

ipinangako sa inyo o maglalagay para rito ang Panginoon ko 

ng isang [mahabang] yugto." 

مۡ 
َ
ا تُوَعُدوَن أ قَرِيب  مه

َ
ۡدرِٓي أ

َ
َيجَۡعُل لَُهۥ َرب ِٓي   قُۡل إِۡن أ

َمًدا
َ
 ٢٥ أ

26. [Siya] ang Nakaaalam sa Lingid, saka hindi Siya 

naghahayag sa Lingid Niya sa isa man, 
َحًدا 

َ
ۦٓ أ َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب فَلَا ُيۡظِهُر عَلَىَٰ َغۡيبِهِ  ٢٦ َع

27. maliban sa sinumang kinalugdan Niya na isang sugo 

sapagkat tunay na Siya ay nagpapatahak mula sa harapan 

nito at mula sa likuran nito ng [mga anghel na nakatambang 

ها َمِن ٱۡرتََضيَٰ ِمن رهُسوٖل فَإِنهُهۥ يَۡسلُُك ِمنُۢ َبيِۡن  إِل
 ٢٧ يََديۡهِ َوِمۡن َخلۡفِهِۦ رََصٗدا 

28. upang makaalam ito na nagpaabot nga sila ng mga 

pasugo ng Panginoon nila. Sumaklaw Siya sa anumang 

taglay nila at nag-isa-isa Siya sa bawat bagay sa bilang. 

َحاَط بَِما  
َ
بۡلَُغواْ رَِسََٰلَِٰت َرب ِِهۡم َوأ

َ
ن قَۡد أ

َ
ل َِيۡعلََم أ

ُۢا  ۡحَصيَٰ ُكله َشۡيٍء َعَدَد
َ
 ٢٨ لََديِۡهۡم َوأ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. O nakabalot,  ُِل َها ٱلُۡمزهم  يُّ
َ
أ  ١ َيَٰٓ

2. bumangon ka [upang magdasal] sa gabi, maliban sa 

kaunting [bahagi nito]: 
ها قَلِيلٗا هۡيَل إِل  ٢ قُِم ٱل

3. sa kalahati nito, o magbawas ka mula rito ng kaunti, وِ ٱنُقۡص ِمۡنُه قَلِيلًا
َ
ۥٓ أ  ٣ ن ِۡصَفُه

4. o magdagdag ka rito at bumigkas ka ng Qur’ān sa isang 

[tamang] pagbigkas. 
ۡو زِۡد َعلَۡيهِ َوَرت ِِل ٱلُۡقۡرَءاَن تَۡرتِيلًا

َ
 ٤ أ

5. Tunay na Kami ay magpupukol sa iyo ng isang sinasabing 

mabigat. 
 ٥ إِنها َسُنلِۡقى َعلَۡيَك قَۡولٗا ثَقِيلًا

6. Tunay na ang pagbangon [sa pagsamba] sa gabi ay higit 

na matindi sa pagtalab at higit na matuwid sa pagsabi. 
قَۡوُم قِي

َ
ا َوأ َشدُّ َوۡطـ ٗ

َ
هۡيِل ِهَى أ  ٦ لًاإِنه نَاِشئََة ٱل

7. Tunay na ukol sa iyo sa maghapon ay isang magagawang 

mahaba. 
َهارِ َسۡبٗحا َطوِيلٗا   ٧ إِنه لََك فِي ٱلنه

8. Umalala ka sa ngalan ng Panginoon mo at mag-ukol ka [ng 

sarili sa pagsamba] sa Kanya sa isang [tapat na] pag-uukol. 
 ٨ َرب َِك َوتَبَتهۡل إِلَۡيهِ تَبۡتِيلٗاَوٱۡذُكرِ ٱۡسَم 

9. Ang Panginoon ng silangan at kanluran, walang Diyos 

kundi Siya; kaya gumawa ka sa Kanya bilang 

Pinagkakatiwalaan. 

خِۡذهُ   ها ُهَو فَٱته ََٰه إِل رهبُّ ٱلَۡمۡشِرِق َوٱلَۡمۡغرِِب لَٓا إَِل
 ٩ َوكِيلٗا

10. Magtiis ka sa sinasabi nila at umiwan ka sa kanila ayon sa 

isang pag-iwang marikit. 
 ١٠ َوٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُوَن َوٱۡهُجرُۡهۡم َهۡجٗرا َجمِيلٗا

11. Hayaan mo Ako at ang mga tagapagpasinungaling na 

may biyaya at mag-anta-antabay ka sa kanila nang kaunti. 
ِلُۡهۡم قَلِيلًا ۡعَمةِ َوَمه  ْولِي ٱلنه

ُ
بِيَن أ ِ  ١١ َوَذۡرنِي َوٱلُۡمَكذ 

12. Tunay na taglay Namin ay mga panggapos at isang 

impiyerno, 
نكَالٗا وََجِحيٗما 

َ
 ١٢ إِنه لََدۡيَنآ أ

13. at isang pagkain na may pambara at isang pagdurusang 

masakit, 
لِيٗما 

َ
ةٖ وََعَذابًا أ  ١٣ َوَطَعاٗما َذا ُغصه

14. sa Araw na yayanig ang lupa at ang mga bundok, at ang 

mga bundok ay magiging bunton ng buhanging gumuguho. 
ۡرُض َوٱلِۡجَباُل وَكَانَِت ٱلِۡجَباُل َكثِيٗبا 

َ
يَۡوَم تَرُۡجُف ٱلۡأ

ِهيلًا  ١٤ مه
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15. Tunay na Kami ay nagsugo sa inyo ng isang Sugo na 

tagasaksi sa inyo kung paanong nagsugo Kami kay Paraon 

ng isang sugo. 

ۡرَسلَۡنآ إِلَۡيُكۡم رَُسولٗا َشَِٰهًدا َعلَۡيُكۡم َكَمآ  
َ
إِنهآ أ

ۡرَسلَۡنآ إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن رَُسولٗا
َ
 ١٥ أ

16. Ngunit sumuway si Paraon sa sugo kaya dumaklot Kami 

sa kanya sa isang pagdaklot na mabigat. 
ۡخٗذا َوبِيلٗا

َ
َخۡذَنَُٰه أ

َ
 ١٦ َفَعَصيَٰ فِرَۡعۡوُن ٱلرهُسوَل فَأ

17. Kaya papaano kayong mangingilag kung tumanggi kayong 

sumampalataya sa isang araw na gagawa sa mga bata na 

ubanin? 

َكۡيَف َتتهُقوَن إِن َكَفۡرُتۡم يَوٗۡما َيجَۡعُل ٱلۡوِلَۡدََٰن  فَ 
 ١٧ ِشيًبا 

18. Ang langit ay mabibitak sa [Araw na] iyon. Laging ang 

pangako Niya ay magagawa. 
ُۢ بِهۚۦِْ َكاَن وَۡعُدهُۥ َمۡفُعولًا َمآُء ُمنَفِطُر  ١٨ ٱلسه

19. Tunay na ito ay isang pagpapaalaala, kaya ang sinumang 

lumuob ay gumawa siya tungo sa Panginoon niya ng isang 

landas. 

خََذ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ   إِنه َهَِٰذهِۦ تَۡذكَِرة ۖۡ َفَمن َشآَء ٱته
 ١٩ َسبِيلًا

20. Tunay na ang Panginoon mo ay nakaaalam na ikaw ay 

tumatayo [sa pagdarasal] sa pinakamalapit sa dalawang-katlo 

ng gabi o kalahati nito o isang katlo nito, at [gayon din] ang 

isang pangkatin kabilang sa mga kasama sa iyo. Si Allāh ay 

nagtatakda sa [sukat ng] gabi at maghapon. Nakaalam Siya 

na hindi kayo makakakaya niyon saka tumanggap Siya sa 

inyo ng pagbabalik-loob kaya bumigkas kayo ng anumang 

naging madali mula sa Qur’ān. Nakaalam Siya na kabilang sa 

inyo ay magiging mga may-sakit, may mga iba na 

maglalakbay sa lupain habang naghahanap ng kabutihang-

loob ni Allāh, at may mga iba pa na makikipaglaban sa landas 

ni Allāh. Kaya bumigkas kayo ng anumang naging madali 

mula rito. Magpanatili kayo ng pagdarasal, magbigay kayo ng 

zakāh, at magpautang kayo kay Allāh ng isang pautang na 

maganda. Ang anumang ipanauuna ninyo para sa mga sarili 

ninyo na kabutihan ay makatatagpo kayo rito, sa ganang kay 

Allāh, ng isang higit na mabuti at isang higit na mabigat sa 

pabuya. Humingi kayo ng tawad kay Allāh; tunay na si Allāh 

ay Mapagpatawad, Maawain. 

ۡدنَيَٰ ِمن  
َ
نهَك َتُقوُم أ

َ
هۡيِل  ۞إِنه َربهَك َيۡعلَُم أ ثُلَُثِي ٱل

  ُ هِذيَن َمَعَكْۚ َوٱَّلله َِن ٱل َونِۡصَفُهۥ َوثُلَُثُهۥ َوَطآئَِفة  م 
ن لهن ُتحُۡصوُه َفَتاَب  

َ
ْۚ َعلَِم أ َهاَر هۡيَل َوٱلنه ُر ٱل ِ ُيَقد 

ن  
َ
َر ِمَن ٱلُۡقۡرَءاِنِۚ َعلَِم أ َعلَۡيُكۡمۖۡ فَٱقَۡرُءواْ َما تَيَسه

ۡرَضيَٰ َوءَ  اَخُروَن يَۡضِربُوَن فِي  َسَيُكوُن ِمنُكم مه
ِ َوَءاَخُروَن يَُقَٰتِلُوَن  ۡرِض يَبَۡتُغوَن ِمن فَۡضِل ٱَّلله

َ
ٱلۡأ

ةَ   لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
َر ِمۡنُهْۚ َوأ ِۖۡ فَٱقَۡرُءواْ َما تَيَسه فِي َسبِيِل ٱَّلله

ُمواْ   ِ َ قَرًۡضا َحَسٗناْۚ َوَما ُتَقد  قۡرُِضواْ ٱَّلله
َ
ةَ َوأ َكوَٰ َوَءاتُواْ ٱلزه

 ِ ِ ُهَو َخيٗۡرا  ل ِۡن َخيٖۡر َتِجُدوُه ِعنَد ٱَّلله نُفِسُكم م 
َ
أ

َ َغُفور    ۖۡ إِنه ٱَّلله َ ۡجٗراْۚ َوٱۡسَتۡغفُِرواْ ٱَّلله
َ
ۡعَظَم أ

َ
َوأ

 ُۢ  ٢٠ رهِحيُم
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. O nagtatalukbong,  ُث ِر َها ٱلُۡمده يُّ
َ
أ  ١ َيَٰٓ

2. bumangon ka at magbabala ka.  ۡنِذر
َ
 ٢ ُقۡم فَأ

3. Sa Panginoon mo ay dumakila ka.  ۡ٣ َوَربهَك فََكب ِر 

4. Sa mga kasuutan mo ay magdalisay ka.  ِۡر  ٤ َوثَِيابََك َفَطه 

5. Sa kasalaulaan ay lumayo ka.  ۡ٥ َوٱلرُّۡجَز فَٱۡهُجر 

6. Huwag kang magmagandang-loob habang humihiling ka ng 

marami. 
 ٦ َولَا َتۡمنُن تَۡسَتۡكثِرُ 

7. Alang-alang sa Panginoon mo ay magtiis ka.  ۡ٧ َولَِرب َِك فَٱۡصبِر 

8. Kaya kapag umihip sa trumpeta,  ِاقُور  ٨ فَإَِذا نُقَِر فِي ٱلنه

9. iyon, sa araw na iyon, ay isang araw na mahirap,  ٌ٩ فََذَٰلَِك يَۡوَمئِٖذ يَۡوٌم َعِسير 

10. sa mga tagatangging sumampalataya ay hindi madali.  َٰفِرِيَن َغيُۡر يَِسيٖر  ١٠ عَلَى ٱلَۡك

11. Hayaan mo Ako at ang nilikha Ko nang mag-isa.  ١١ َذۡرنِي َوَمۡن َخلَۡقُت وَِحيٗدا 

12. Gumawa Ako para sa kanya ng isang yamang pinalawak ۡمُدوٗدا  ١٢ وََجَعلُۡت لَُهۥ َمالٗا مه

13. at mga anak na kapiling. ١٣ َوبَنِيَن ُشُهوٗدا 

14. Nagpaalwan Ako sa kanya sa isang pagpapaalwan. ١٤ َوَمههدتُّ لَُهۥ َتۡمِهيٗدا 

15. Pagkatapos naghahangad siya na magdagdag Ako.  َزِيد
َ
ۡن أ

َ
 ١٥ ُثمه َيۡطَمُع أ

16. Aba’y hindi! Tunay na siya sa mga tanda Namin ay 

mapagmatigas. 
ۖۡ إِنهُهۥ َكاَن  هآ  ١٦ ٓأِلَيَٰتَِنا َعنِيٗداَكل
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17. Magpapabigat Ako sa kanya ng isang pahirap.  ۡرهُِقُهۥ َصُعوًدا
ُ
 ١٧ َسأ

18. Tunay na siya ay nag-isip at nagtakda.  َر َر َوَقده  ١٨ إِنهُهۥ فَكه

19. Kaya panaigan nawa siya kung papaano siyang nagtakda!  َر  ١٩ َفُقتَِل َكۡيَف قَده

20. Pagkatapos panaigan nawa siya kung papaano siyang 

nagtakda! 
رَ   ٢٠ ُثمه قُتَِل َكۡيَف قَده

21. Pagkatapos nagmasid siya.  َ٢١ ُثمه َنَظر 

22. Pagkatapos nagkunut-noo siya at sumimangot siya.  َ٢٢ ُثمه َعبََس َوبََسر 

23. Pagkatapos tumalikod siya at nagmalaki siya.  َۡدبََر َوٱۡسَتۡكبَر
َ
 ٢٣ ُثمه أ

24. Kaya nagsabi siya: "Walang iba ito ay kundi isang 

panggagaway na ipinapasa-pasa. 
ها ِسۡحر  يُۡؤثَرُ   ٢٤ َفَقاَل إِۡن َهََٰذآ إِل

25. Walang iba ito ay kundi sabi ng tao."  ِها قَۡوُل ٱلۡبََشرِ إِۡن َهََٰذآ إ  ٢٥ ل

26. Magsusunog Ako sa kanya sa Saqar.  َۡصلِيهِ َسَقر
ُ
 ٢٦ َسأ

27. Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang Saqar?  ََُٰك َما َسَقر ۡدَرى
َ
 ٢٧ َوَمآ أ

28. Hindi ito nagtitira at hindi ito nag-iiwan.  ُ٢٨ لَا ُتۡبِقى َولَا تََذر 

29. Isang tagapagtupok ng mga balat,  ِ٢٩ لَوهاَحة  ل ِلۡبََشر 

30. sa ibabaw nito ay may labingsiyam na anghel.  َ٣٠ َعلَۡيَها تِۡسَعَة َعَشر 
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31. Hindi Kami naglagay ng mga tanod ng Apoy maliban ng 

mga anghel. Hindi Kami gumawa sa bilang nila malibang 

bilang pagsubok para sa mga tumangging sumampalataya 

upang makatiyak ang mga binigyan ng Kasulatan, 

madagdagan ang mga sumampalataya ng pananampalataya, 

at hindi mag-alinlangan ang mga binigyan ng Kasulatan at 

ang mga mananampalataya, at upang magsabi ang mga sa 

mga puso nila ay may sakit at ang mga tagatangging 

sumampalataya: "Ano ang ninais ni Allāh dito bilang 

paghahalimbawa?" Gayon nagliligaw si Allāh sa sinumang 

niloloob Niya at nagpapatnubay sa sinumang niloloob Niya. 

Walang nakaaalam sa mga kawal ng Panginoon mo kundi 

Siya. Walang iba ito kundi isang paalaala para sa mga tao. 

ۖۡ َوَما َجَعلَۡنا  ها َمَلَٰٓئَِكٗة ارِ إِل ۡصَحََٰب ٱلنه
َ
َوَما َجَعلَۡنآ أ

هِذيَن   هِذيَن َكَفُرواْ لِيَۡستَۡيقَِن ٱل ها فِۡتَنٗة ل ِل َتُهۡم إِل ِعده
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب 

ُ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِيَمَٰٗنا َولَا  أ َويَۡزَداَد ٱل

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َولَِيُقوَل  
ُ
هِذيَن أ يَۡرتَاَب ٱل

  ُ َراَد ٱَّلله
َ
َٰفُِروَن َماَذآ أ رَض  َوٱلَۡك هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه ٱل

ُ َمن يََشآُء َويَۡهدِ  ي  بَِهََٰذا َمَثلٗاْۚ َكَذَٰلَِك يُِضلُّ ٱَّلله
ها   ها ُهَوْۚ َوَما ِهَى إِل ْۚ َوَما َيۡعلَُم ُجُنوَد َرب َِك إِل َمن يََشآُء

 ٣١ ذِۡكَرىَٰ لِلۡبََشرِ 

32. Aba’y hindi! Sumpa man sa buwan,  ِ٣٢ َكلها َوٱلَۡقَمر 

33. sumpa man sa gabi kapag tumalikod ito,  َۡدبَر
َ
هۡيِل إِۡذ أ  ٣٣ َوٱل

34. sumpa man sa madaling-araw kapag nagliwanag ito;  َۡسَفر
َ
ۡبِح إَِذآ أ  ٣٤ َوٱلصُّ

35. tunay na [ang Apoy na] ito ay isa sa mga napakalalaki  ٣٥ إِنهَها لَإِۡحَدى ٱلُۡكبَِر 

36. bilang pagbabala para sa mga tao,  ِ٣٦ نَِذيٗرا ل ِلۡبََشر 

37. para sa sinumang lumuob kabilang sa inyo na 

magpakauna o magpakahuli. 
رَ  خه

َ
ۡو َيَتأ

َ
َم أ ن َيَتَقده

َ
 ٣٧ لَِمن َشآَء ِمنُكۡم أ

38. Bawat kaluluwa sa nakamit nito ay nakasangla,  ٌ٣٨ ُكلُّ َنۡفِۭس بَِما َكَسَبۡت رَهِيَنة 

39. maliban sa mga kasamahan ng kanan,  ۡ ۡصَحََٰب ٱل
َ
هٓا أ  ٣٩ َيِمينِ إِل

40. na sa mga Hardin ay magtatanungan sila  ََٰٖت يَتََسآَءلُون  ٤٠ فِي َجنه

41. tungkol sa mga salarin:  َ٤١ َعِن ٱلُۡمۡجرِِمين 

42. "Ano ang nagpasok sa inyo sa Saqar?"  َ٤٢ َما َسلََكُكۡم فِي َسَقر 

43. Magsasabi ang mga ito: "Hindi kami dati kabilang sa mga 

nagdarasal, 
 ٤٣ قَالُواْ لَۡم نَُك ِمَن ٱلُۡمَصل ِينَ 
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44. hindi kami dati nagpapakain sa dukha,  َ٤٤ َولَۡم نَُك ُنۡطعُِم ٱلِۡمۡسِكين 

45. kami noon ay sumusuong [sa kabulaanan] kasama sa 

mga sumusuong [sa kabulaanan], 
 ٤٥ َمَع ٱلۡخَآئِِضينَ َوُكنها َنخُوُض 

46. at kami dati ay nagpapabula sa Araw ng Paggantimpala,  ِِين ُب بَِيوِۡم ٱلد  ِ  ٤٦ َوُكنها نَُكذ 

47. hanggang sa pumunta sa amin ang katiyakan [ng 

kamatayan]." 
ََٰنا ٱلَۡيقِينُ  تَى

َ
 ٤٧ َحتهيَٰٓ أ

48. Kaya hindi magpapakinabang sa kanila ang pamamagitan 

ng mga tagapamagitan. 
َٰفِعِينَ   ٤٨ َفَما تَنَفُعُهۡم َشَفََٰعُة ٱلشه

49. Kaya ano ang mayroon sa kanila na sa pagpapaalaala ay 

mga tagaayaw? 
ۡذكَِرةِ ُمۡعرِِضينَ   ٤٩ َفَما لَُهۡم َعِن ٱلته

50. Para bang sila ay mga asnong ligaw na naiilang,   ۡستَنفَِرة نهُهۡم ُحمُر  مُّ
َ
 ٥٠ َكأ

51. na tumakas mula sa isang leyon.  ِۭ  ٥١ فَرهۡت ِمن قَۡسَوَرة

52. Bagkus nagnais ang bawat tao kabilang sa kanila na 

bigyan ng mga pahinang iniladlad. 
ن يُۡؤتَيَٰ ُصحُ 

َ
ِۡنُهۡم أ ٗفا  بَۡل يُرِيُد ُكلُّ ٱۡمرِيٖٕ م 

َرةٗ  نَشه  ٥٢ مُّ

53. Aba’y hindi! Bagkus hindi sila nangangamba sa Kabilang-

buhay. 
ها َيخَافُوَن ٱٓأۡلِخَرَة  ۖۡ بَل ل ها  ٥٣ َكل

54. Aba’y hindi! Tunay na [ang Qur’ān na] ito ay isang 

pagpapaalaala. 
هآ إِنهُهۥ تَۡذكَِرة    ٥٤ َكل

55. Kaya ang sinumang lumuob ay mag-alaala siya nito. ٥٥ َفَمن َشآَء َذَكَرهُۥ 

56. Hindi sila nag-aalaala maliban na loobin ni Allāh. Siya ay 

ang karapat-dapat sa pangingilag magkasala at ang karapat-

dapat sa pagpapatawad. 

 ْۚ ُ ن يََشآَء ٱَّلله
َ
هٓا أ ۡقَوىَٰ  َوَما يَۡذُكُروَن إِل ۡهُل ٱلته

َ
 ُهَو أ

ۡهُل ٱلَۡمۡغفَِرةِ 
َ
 ٥٦ َوأ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Talagang sumusumpa Ako sa Araw ng Pagbangon.  قِۡسُم بَِيوِۡم
ُ
 ١ ٱلۡقَِيََٰمةِ لَٓا أ

2. Talagang sumusumpa Ako sa palasising kaluluwa. ِاَمة ۡفِس ٱللهوه قِۡسُم بِٱلنه
ُ
 ٢ َولَٓا أ

3. Nag-aakala ba ang tao na hindi Kami magtitipon ng mga 

buto niya? 
جَۡمَع ِعَظاَمُهۥ لهن نه

َ
َيحَۡسُب ٱلۡإِنَسَُٰن أ

َ
 ٣ أ

4. Oo; nakakakaya na bumuo Kami ng mga dulo ng daliri niya. َِي َبَنانَُهۥ َُّسو  ن ن
َ
َِٰدرِيَن عَلَىَٰٓ أ  ٤ بَلَىَٰ َق

5. Bagkus nagnanais ang tao para magmasamang-loob sa 

harapan niya. 
َماَمُهۥ

َ
 ٥ بَۡل يُرِيُد ٱلۡإِنَسَُٰن لَِيۡفُجَر أ

6. Nagtatanong siya: "Kailan ang Araw ng Pagbangon?" ِيهاَن يَوُۡم ٱلۡقَِيََٰمة
َ
 ٦ يَۡسـ َُل أ

7. Kaya kapag nagitla ang paningin  ُ٧ فَإَِذا بَرَِق ٱلَۡبَصر 

8. at nagdilim ang buwan,  ُ٨ وََخَسَف ٱلَۡقَمر 

9. at ipinagsama ang araw at ang buwan;  ۡمُس  ٩ َوٱلَۡقَمرُ َوُجمَِع ٱلشه

10. magsasabi ang tao sa Araw na iyon: "Saan ang 

matatakasan?" 
ۡيَن ٱلَۡمَفرُّ 

َ
 ١٠ َيُقوُل ٱلۡإِنَسَُٰن يَۡوَمئٍِذ أ

11. Aba’y hindi! Wala nang kublihan.  َ١١ َكلها لَا َوَزر 

12. Tungo sa Panginoon mo, sa Araw na iyon, ang 

pinagtitigilan. 
 ١٢ لَيَٰ َرب َِك يَۡوَمئٍِذ ٱلُۡمۡسَتَقرُّ إِ 

13. Babalitaan ang tao sa Araw na iyon hinggil sa ipinauna 

niya at ipinahuli niya. 
رَ  خه

َ
َم َوأ  ١٣ يُنَبهُؤاْ ٱلۡإِنَسَُٰن يَۡوَمئِذِۭ بَِما قَده

14. Bagkus ang tao laban sa sarili niya ay isang patunay.  ١٤ ٱلۡإِنَسَُٰن عَلَىَٰ َنۡفِسهِۦ بَِصيَرة  بَِل 

15. Kahit pa man naglahad siya ng mga dahi-dahilan niya. لَۡقىَٰ َمَعاذِيَرُهۥ
َ
 ١٥ َولَۡو أ
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16. Huwag kang magpagalaw ng dila mo kasabay nito upang 

magmadali ka nito. 
ۦٓ   ١٦ لَا ُتحَر ِۡك بِهِۦ لَِسانََك لَِتۡعَجَل بِهِ

17. Tunay na nasa Amin ang pagtitipon nito at ang 

pagpapabigkas nito. 
 ١٧ إِنه َعلَۡيَنا َجمَۡعُهۥ َوُقۡرَءانَُهۥ

18. Kaya kapag bumigkas Kami nito ay sumunod ka sa 

pagpapabigkas nito. 
ۥ  َنَُٰه فَٱتهبِۡع قُۡرَءانَُه

ۡ
 ١٨ فَإَِذا قََرأ

19. Pagkatapos tunay na nasa Amin ang paglilinaw nito. ١٩ ُثمه إِنه َعلَۡيَنا َبَيانَُهۥ 

20. Aba’y hindi! Bagkus iniibig ninyo ang Panandaliang-buhay  َ٢٠ َكلها بَۡل ُتحِبُّوَن ٱلَۡعاِجلَة 

21. at hinahayaan ninyo ang Kabilang-buhay.  ٢١ ٱٓأۡلِخَرَة َوتََذُروَن 

22. May mga mukha, sa Araw na iyon, na nagniningning,  ٢٢ وُُجوه  يَوَۡمئِٖذ نهاِضَرٌة 

23. tungo sa Panginoon nila ay nakatingin.   ٢٣ إِلَيَٰ َرب َِها نَاِظَرة 

24. May mga mukha, sa Araw na iyon, na nakangiwi.  َ٢٤ ة  َووُُجوه  يَۡوَمئِذِۭ بَاِسر 

25. Nakatitiyak sila na gagawa sa kanila ng isang makababali 

ng likod. 
ن ُيۡفَعَل بَِها فَاقَِرة  

َ
 ٢٥ َتُظنُّ أ

26. Aba’y hindi! Kapag umabot [ang kaluluwang] ito sa 

balagat, 
هآ إَِذا بَلََغِت ٱلتهَراقِيَ   ٢٦ َكل

27. at sasabihin: "Sino ang lulunas?"  ٖ٢٧ َوقِيَل َمنۡ  َراق 

28. Nakatiyak siya na ito ay ang pakikipaghiwalay.  نهُه ٱلۡفَِراُق
َ
 ٢٨ َوَظنه أ

29. Pupulupot ang binti sa binti.  ِاق اُق بِٱلسه ِت ٱلسه  ٢٩ َوٱلَۡتفه

30. Tungo sa Panginoon mo, sa Araw na iyon, ang pag-

aakayan. 
 ٣٠ إِلَيَٰ َرب َِك يَۡوَمئٍِذ ٱلَۡمَساُق 

31. Ngunit hindi siya nagpatotoo at hindi siya nagdasal,  َٰهى َق َولَا َصل  ٣١ فَلَا َصده

32. subalit nagpasinungaling siya at tumalikod siya.  َٰهي َب َوتََول  ٣٢ َوَلَِٰكن َكذه
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33. Pagkatapos pumunta siya sa mag-anak niya, na 

nagmamayabang sa paglakad. 
ىَٰٓ  ۡهلِهِۦ َيَتَمطه

َ
 ٣٣ ُثمه َذَهَب إِلَيَٰٓ أ

34. Kasawian ay ukol sa iyo saka kasawian!  َٰۡولَي
َ
ۡولَيَٰ لََك فَأ

َ
 ٣٤ أ

35. Pagkatapos kasawian ay ukol sa iyo saka kasawian!  َٰٓۡولَي
َ
ۡولَيَٰ لََك فَأ

َ
 ٣٥ ُثمه أ

36. Nag-aakala ba ang tao na iiwan siya na nakaligtaan? ن ُيتَۡرَك ُسًدى
َ
َيحَۡسُب ٱلۡإِنَسَُٰن أ

َ
 ٣٦ أ

37. Hindi ba siya dati ay isang patak mula sa punlay na 

ibinuhos? 
نِي ٖ ُيۡمَنيَٰ  ِن مه لَۡم يَُك ُنۡطَفٗة م 

َ
 ٣٧ أ

38. Pagkatapos siya ay naging isang malalinta, saka lumikha 

[si Allāh] saka bumuo [sa kanya]. 
ىَٰ   ٣٨ ُثمه َكاَن َعلََقٗة فََخلََق فََسوه

39. Saka gumawa Siya mula sa kanya ng magkapares: ang 

lalaki at ang babae. 
نَثيَٰٓ 

ُ
َكَر َوٱلۡأ وَۡجيِۡن ٱلذه  ٣٩ فََجَعَل ِمۡنُه ٱلزه

40. Hindi ba Iyon ay Nakakakaya na magbigay-buhay sa mga 

patay? 
ن ُيحۡـَِۧي ٱلَۡمۡوتَيَٰ 

َ
َٰلَِك بَِقَِٰدٍر عَلَىَٰٓ أ لَيَۡس َذ

َ
 ٤٠ أ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. May dumating kaya sa tao na isang yugto mula sa panahon 

na hindi siya naging isang bagay na nababanggit? 
ۡهرِ لَۡم يَُكن   َِن ٱلده تَيَٰ عَلَى ٱلۡإِنَسَِٰن ِحين  م 

َ
َهۡل أ

ۡذُكوًرا  ا مه  ١ َشۡيـ ٗ

2. Tunay na Kami ay lumikha sa tao mula sa isang patak na 

mga pinaghalo upang sumubok Kami sa kanya, saka gumawa 

Kami sa kanya na isang madinigin, na nakakikita. 

ۡمَشاٖج نهبَۡتلِيهِ  
َ
إِنها َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن ِمن نُّۡطَفٍة أ

ُۢا بَِصيًرا   ٢ فََجَعلَۡنَُٰه َسِميَع

3. Tunay na Kami ay nagpatnubay sa kanya sa landas, 

maging tagapagpasalamat man o maging mapagkaila man ng 

utang na loob. 

ا َكُفوًرا  ا َشاكِٗرا َوِإمه بِيَل إِمه  ٣ إِنها َهَديَۡنَُٰه ٱلسه

4. Tunay na Kami ay naglaan para sa mga tagatangging 

sumampalataya ng mga tanikala, mga kulyar, at isang liyab. 
ۡغَلَٰلٗا وََسعِيًرا 

َ
َٰفِرِيَن َسَلَِٰسلَاْ َوأ ۡعَتۡدنَا لِلَۡك

َ
 ٤ إِنهآ أ

5. Tunay na ang mga nagpapakabuti ay iinom mula sa kopa 

na ang halo nito ay Kāfūr, 
ٖس َكاَن ِمَزاُجَها  

ۡ
بَۡراَر يَۡشَربُوَن ِمن َكأ

َ
إِنه ٱلۡأ
 ٥ ا َكافُورً 

6. na isang bukal na iinom doon ang mga lingkod ni Allāh, 

habang nagpapabulwak sila roon nang isang pagpapabulwak. 
ُروَنَها َتۡفِجيٗرا  ِ ِ ُيَفج   ٦ َعۡيٗنا يَۡشَرُب بَِها ِعَباُد ٱَّلله

7. Tumutupad sila sa mga panata at nangangamba sila sa 

isang araw na ang kasamaan niyon ay magiging maglilipana. 
ُهۥ   يُوفُوَن بِٱلنهۡذرِ َويََخافُوَن يَۡوٗما كَاَن َشرُّ

 ٧ ُمۡسَتِطيٗرا

8. Nagpapakain sila ng pagkain, sa kabila ng pagkaibig dito, 

sa dukha, ulila, at bihag. 
َعاَم عَلَىَٰ ُحب ِهِۦ  ِمۡسِكيٗنا َويَتِيٗما  َويُۡطعُِموَن ٱلطه

ِسيًرا 
َ
 ٨ َوأ

9. [Sinasabi nila sa mga sarili]: "Nagpapakain lamang kami sa 

inyo para sa [ikalulugod ng] mukha ni Allāh; hindi kami 

nagnanais mula sa inyo ng isang ganti ni isang pasasalamat. 

ِ لَا نُرِيُد ِمنُكۡم َجَزاٗٓء   إِنهَما ُنۡطعُِمُكۡم لِوَۡجهِ ٱَّلله
 ٩ َولَا ُشُكوًرا 

10. Tunay na kami ay nangangamba sa Panginoon Namin sa 

isang araw na nakasimangot, na nakaismid." 
ب َِنا يَوًۡما َعُبوٗسا َقۡمَطرِيٗرا  ١٠ إِنها َنخَاُف ِمن ره
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11. Kaya magsasanggalang sa kanila si Allāh sa kasamaan 

ng Araw na iyon at maggagawad Siya sa kanila ng ningning at 

galak. 

َُٰهۡم نَۡضَرٗة   ى َٰلَِك ٱلَۡيۡوِم َولَقه ُ َشره َذ َُٰهُم ٱَّلله فََوقَى
 ١١ َوُسُروٗرا

12. Gaganti Siya sa kanila, dahil nagtiis sila, ng hardin at 

sutla. 
َُٰهم بَِما َصبَُرواْ َجنه   ١٢ ٗة وََحرِيٗراوََجَزى

13. Mga nakasandal doon sa mga supa, hindi sila makakikita 

roon ng [init ng] araw ni ng pagkalamig-lamig. 
َرآئِِكِۖ لَا يََرۡوَن فِيَها َشۡمٗسا  

َ
تهِكـ ِيَن فِيَها عَلَى ٱلۡأ مُّ

 ١٣ َولَا َزۡمَهرِيٗرا 

14. Nakalapit sa ibabaw nila ang mga lilim nito, padadaliin ang 

mga napipitas doon sa isang pagpapadali. 
 ١٤ َوَدانَِيًة َعلَۡيِهۡم ِظَلَٰلَُها َوُذل ِلَۡت ُقُطوُفَها تَۡذلِيلٗا

15. Magpapalibot sa kanila ng mga pinggang yari sa pilak at 

mga basong naging mga kristal, 
ۡكَواٖب َكانَۡت  َويَُطاُف َعلَۡيِهم أَـِب

َ
ةٖ َوأ ِن فِضه نَِيةٖ م 

 ۠  ١٥ قََوارِيَرا

16. mga kristal na yari sa pilak, na sumukat sila ng mga ito sa 

isang pagsukat. 
ُروَها َتۡقِديٗرا ةٖ قَده  ١٦ قََوارِيَراْ ِمن فِضه

17. Paiinumin sila roon ng isang kopa [ng alak] na ang 

panghalo nito ay luya 
ٗسا َكاَن ِمَزاُجَها َزنجَبِيلًا

ۡ
 ١٧ َويُۡسَقۡوَن فِيَها َكأ

18. [mula sa] isang bukal doon na pinangangalanang Salsabīl. يَٰ َسلَۡسبِيلٗا  ١٨ َعۡيٗنا فِيَها تَُسمه

19. May lilibot sa kanila na mga batang lalaki na mga 

pinamalaging [bata]. Kapag nakita mo sila ay mag-aakala 

kang sila ay mga mutyang isinabog. 

ۡيَتُهۡم  
َ
خَلهُدوَن إَِذا َرأ ۞َويَُطوُف َعلَۡيِهۡم وِلَۡدَٰن  مُّ

نُثوٗرا  ١٩ َحِسبَۡتُهۡم لُۡؤلُٗؤا مه

20. Kapag nakakita ka roon ay makakikita ka ng isang 

kaginhawahan at isang paghaharing malaki. 
يَۡت نَعِيٗما َوُملۡٗكا َكبِيًرا 

َ
يَۡت َثمه َرأ

َ
 ٢٠ َوِإَذا َرأ

21. May nakasuot sa kanila na mga kasuutan na manipis na 

sutlang luntian at makapal na sutla, hihiyasan sila ng mga 

pulseras na yari sa pilak, at magpapainom sa kanila ang 

Panginoon nila ng inuming kadali-dalisay. 

ۖۡ وَُحلُّٓواْ   َٰلَِيُهۡم ثَِياُب ُسنُدٍس ُخۡضر  َوِإۡستَبَۡرق  َع
َُٰهۡم َربُُّهۡم َشَراٗبا َطُهوًرا  ةٖ وََسَقى َساوَِر ِمن فِضه

َ
 ٢١ أ

22. [Sasabihin]: "Tunay na ito ay naging para sa inyo bilang 

ganti at ang pagpupunyagi ninyo ay naging isang kinikilala." 
إِنه َهََٰذا كَاَن لَُكۡم َجَزاٗٓء وََكاَن َسۡعُيُكم  

ۡشُكوًرا   ٢٢ مه

23. Tunay na Kami ay nagbaba sa iyo ng Qur’ān sa isang 

[unti-unting] pagbababa. 
لَۡنا َعلَۡيَك ٱلُۡقۡرَءاَن تَنِزيلٗا  ٢٣ إِنها َنحُۡن نَزه
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24. Kaya magtiis ka sa kahatulan ng Panginoon mo at huwag 

kang tumalima kabilang sa kanila sa isang nagkakasala o 

isang palatangging sumampalataya. 

ۡو  
َ
فَٱۡصبِۡر ِلحُۡكِم َرب َِك َولَا تُِطۡع ِمۡنُهۡم َءاثًِما أ

 ٢٤ َكُفوٗرا

25. Alalahanin mo ang ngalan ng Panginoon mo sa umaga at 

sa hapon. 
ِصيلٗا

َ
 ٢٥ َوٱۡذُكرِ ٱۡسَم َرب َِك بُۡكَرٗة َوأ

26. Sa bahagi ng gabi ay magpatirapa ka sa Kanya at 

magluwalhati ka sa Kanya sa gabi nang matagal. 
هۡيِل فَٱۡسُجۡد لَُهۥ وََسب ِۡحُه لَۡيلٗا َطوِيلًا  ٢٦ َوِمَن ٱل

27. Tunay na ang mga ito ay umiibig sa Panandaliang-buhay 

at nag-iiwan sa likuran nila ng isang araw na mabigat. 
ُؤلَآِء ُيحِبُّوَن ٱلَۡعاِجلََة َويََذُروَن َوَرآَءُهۡم يَۡوٗما   إِنه َهَٰٓ

 ٢٧ ثَقِيلٗا

28. Kami ay lumikha sa kanila at nagpapatatag sa 

pagkalalang sa kanila. Kapag niloob Namin ay magpapalit 

Kami [sa kanila] ng mga tulad nila sa isang pagpapalit. 

لَۡنآ   ۡسَرُهۡمۖۡ َوِإَذا ِشۡئَنا بَده
َ
حُۡن َخلَۡقَنَُٰهۡم وََشَدۡدنَآ أ نه

ۡمَثَٰلَُهۡم َتۡبِديلًا
َ
 ٢٨ أ

29. Tunay na ito ay isang pagpapaalaala, kaya ang sinumang 

lumuob ay gumawa siya tungo sa Panginoon niya ng isang 

landas. 

خََذ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ   إِنه َهَِٰذهِۦ تَۡذكَِرة ۖۡ َفَمن َشآَء ٱته
 ٢٩ َسبِيلٗا

30. Hindi ninyo loloobin maliban na loobin ni Allāh. Tunay na 

si Allāh ay laging Maalam, Marunong. 
َ َكاَن َعلِيًما   ْۚ إِنه ٱَّلله ُ ن يََشآَء ٱَّلله

َ
هٓا أ َوَما تََشآُءوَن إِل

 ٣٠ َحِكيٗما 

31. Magpapapasok Siya ng sinumang niloloob Niya sa awa 

niya samantalang sa mga tagalabag sa katarungan ay 

naghanda Siya para sa kanila ng isang pagdurusang masakit. 

َعده لَُهۡم  
َ
َٰلِِميَن أ يُۡدِخُل َمن يََشآُء فِي َرۡحمَتِهۚۦِْ َوٱلظه

لِيَمُۢا
َ
 ٣١ َعَذابًا أ
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Al-Mursalat  المرسلات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Sumpa man sa mga [hanging] isinusugo nang sunud-

sunod, 
 ١ َوٱلُۡمۡرَسَلَِٰت ُعۡرٗفا 

2. saka sa mga [hanging] bumubugso sa isang pagbugso;  ٢ فَٱلَۡعَِٰصَفَِٰت َعۡصٗفا 

3. sumpa man sa mga [anghel na] nagkakalat [ng ulan] sa 

isang pagkakalat, 
َِٰشَرَِٰت نَۡشٗرا  ٣ َوٱلنه

4. saka sa mga [anghel na] nagbubukod sa isang 

pagbubukod, 
َِٰت فَۡرٗقا   ٤ فَٱلَۡفَٰرَِق

5. saka sa mga [anghel na] naghahatid ng isang paalaala  ٥ فَٱلُۡملۡقَِيَِٰت ذِۡكًرا 

6. bilang pagdadahilan o bilang pagbabala;  ۡو نُۡذًرا
َ
 ٦ ُعۡذًرا أ

7. tunay na ang ipinangangako sa inyo ay talagang 

magaganap. 
َٰقِع    ٧ إِنهَما تُوَعُدوَن لََو

8. Kaya kapag ang mga bituin ay pinawi,  ٨ فَإَِذا ٱلنُُّجوُم ُطِمَسۡت 

9. kapag ang langit ay biniyak,  َمآُء فُرَِجۡت  ٩ َوِإَذا ٱلسه

10. kapag ang mga bundok ay pinalis,  ١٠ َوِإَذا ٱلِۡجَباُل نُِسَفۡت 

11. at kapag ang mga sugo ay tinaningan,  َِتۡت ق 
ُ
 ١١ َوِإَذا ٱلرُُّسُل أ

12. para sa aling araw inantala sila?  لَۡت ِ ج 
ُ
ي ِ يَۡوٍم أ

َ
 ١٢ لِأ

13. Para sa Araw ng Pagpapasya.  ِ١٣ لَِيۡوِم ٱلَۡفۡصل 

14. Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang Araw ng 

Pagpapasya? 
ََٰك َما يَۡوُم ٱلَۡفۡصلِ  ۡدَرى

َ
 ١٤ َوَمآ أ

15. Kapighatian sa Araw na iyon ay ukol sa mga 

tagapagpasinungaling! 
بِينَ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ  ِ  ١٥ ل ِلُۡمَكذ 

16. Hindi ba Kami nagpahamak sa mga sinauna?  َلِين وه
َ
لَۡم ُنۡهلِِك ٱلۡأ

َ
 ١٦ أ
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17. Pagkatapos nagpasunod Kami sa kanila ng mga huli.  َ١٧ ُثمه نُتۡبُِعُهُم ٱٓأۡلِخرِين 

18. Gayon ang ginagawa Namin sa mga salarin.  ِ  ١٨ ٱلُۡمۡجرِِمينَ َكَذَٰلَِك َنۡفَعُل ب

19. Kapighatian sa Araw na iyon ay ukol sa mga 

tagapagpasinungaling! 
بِينَ  ِ  ١٩ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

20. Hindi ba Kami lumikha sa inyo mula sa likidong hamak,  ِٖهين آٖء مه ِن مه م م  لَۡم َنخۡلُقكُّ
َ
 ٢٠ أ

21. saka naglagay Kami niyon sa isang pamamalagiang 

matibay 
ِكينٍ   ٢١ فََجَعلَۡنَُٰه فِي قََرارٖ مه

22. hanggang sa isang panahong nalalaman?  ٖۡعلُوم  ٢٢ إِلَيَٰ قََدرٖ مه

23. Saka nagtakda Kami, saka kay inam ang Tagapagtakda!  َ٢٣ َفَقَدۡرنَا فَنِۡعَم ٱلَۡقَِٰدُرون 

24. Kapighatian sa Araw na iyon ay ukol sa mga 

tagapagpasinungaling! 
بِينَ  ِ  ٢٤ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

25. Hindi ba Kami gumawa sa lupa bilang ipunan  ۡرَض كَِفاتًا
َ
لَۡم َنجَۡعِل ٱلۡأ

َ
 ٢٥ أ

26. ng mga buhay at ng mga patay?  ۡحَياٗٓء
َ
َٰٗتا أ ۡمَو

َ
 ٢٦ َوأ

27. Naglagay Kami rito ng mga matatag na bundok na 

matatayog at nagpainom Kami sa inyo ng isang tubig tabang. 
اٗٓء   ۡسَقۡيَنَُٰكم مه

َ
وََجَعلَۡنا فِيَها َرَوَِٰسَي َشَِٰمَخَٰٖت َوأ

 ٢٧ فَُراٗتا 

28. Kapighatian sa Araw na iyon ay ukol sa mga 

tagapagpasinungaling! 
بِينَ  ِ  ٢٨ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

29. [Sasabihin]: "Humayo kayo tungo sa [pagdurusang] dati 

ninyong pinasisinungalingan. 
بُونَ  ِ  ٢٩ ٱنَطلُِقٓواْ إِلَيَٰ َما ُكنُتم بِهِۦ تَُكذ 

30. Humayo kayo tungo sa aninong may tatlong sangay,  َذِي ثََلَِٰث ُشَعبٖ ٱنط ٖ
 ٣٠ لُِقٓواْ إِلَيَٰ ِظل 

31. na hindi panlilim ni makapagpapakinabang laban sa liyab."  ِها َظلِيٖل َولَا ُيۡغنِي ِمَن ٱللهَهب  ٣١ ل

32. Tunay na ito ay nagtatapon ng mga alipato na gaya ng 

palasyo. 
 ٣٢ َكٱلَۡقۡصرِ إِنهَها تَۡرمِي بَِشَررٖ 

33. Para bang ang mga ito ay mga itim na kamelyong 

naninilaw. 
نهُهۥ ِجَمَٰلَت  ُصۡفر  

َ
 ٣٣ َكأ
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34. Kapighatian sa Araw na iyon ay ukol sa mga 

tagapagpasinungaling! 
بِينَ  ِ  ٣٤ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

35. Ito ay Araw na hindi sila bibigkas,  َ٣٥ َهََٰذا يَوُۡم لَا يَنِطُقون 

36. at hindi magpapahintulot sa kanila para magdahi-dahilan 

sila. 
 ٣٦ َولَا يُۡؤَذُن لَُهۡم َفَيۡعَتِذُرونَ 

37. Kapighatian sa Araw na iyon ay ukol sa mga 

tagapagpasinungaling! 
بِينَ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ  ِ  ٣٧ ل ِلُۡمَكذ 

38. Ito ay Araw ng Pagpapasya; magtitipon Kami sa inyo at sa 

mga sinauna. 
لِينَ  وه

َ
 ٣٨ َهََٰذا يَوُۡم ٱلَۡفۡصِلِۖ َجمَۡعَنَُٰكۡم َوٱلۡأ

39. Kaya kung nagkaroon kayo ng isang pakana ay 

magpakana kayo laban sa Akin. 
 ٣٩ د  فَِكيُدونِ فَإِن َكاَن لَُكۡم َكۡي 

40. Kapighatian sa Araw na iyon ay ukol sa mga 

tagapagpasinungaling! 
بِينَ  ِ  ٤٠ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

41. Tunay na ang mga tagapangilag magkasala ay nasa mga 

lilim at mga bukal, 
 ٤١ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي ِظَلَٰٖل وَُعُيونٖ 

42. at mga prutas mula sa anumang ninanasa nila.  َا يَۡشَتُهون َٰكَِه ِممه  ٤٢ َوَفَو

43. [Sasabihin]: "Kumain kayo at uminom kayo nang kaiga-

igaya dahil sa dati ninyong ginagawa." 
ُۢا بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ   ٤٣ ُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ َهنِٓيـ َ

44. Tunay na Kami ay gayon gaganti sa mga tagagawa ng 

mabuti. 
 ٤٤ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

45. Kapighatian sa Araw na iyon ay ukol sa mga 

tagapagpasinungaling! 
بِينَ  ِ  ٤٥ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

46. [Sasabihin]: "Kumain kayo at magtamasa kayo nang 

kaunti; tunay na kayo ay mga salarin." 
جۡرُِمونَ   ٤٦ ُكلُواْ َوَتَمتهُعواْ قَلِيلًا إِنهُكم مُّ

47. Kapighatian sa Araw na iyon ay ukol sa mga 

tagapagpasinungaling! 
بِينَ  ِ  ٤٧ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

48. Kapag sinabi sa kanila: "Yumukod kayo," hindi sila 

yumuyukod. 
 ٤٨ َوِإَذا قِيَل لَُهُم ٱۡرَكُعواْ لَا يَۡرَكُعونَ 

49. Kapighatian sa Araw na iyon ay ukol sa mga 

tagapagpasinungaling! 
بِينَ  ِ  ٤٩ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

50. Kaya sa aling pag-uusap matapos nito sasampalataya 

sila? 
ي ِ َحِديثِۭ 

َ
 ٥٠ َبۡعَدهُۥ يُۡؤِمُنونَ  فَبِأ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Tungkol sa ano nagtatanungan sila?  َ١ َعمه يَتََسآَءلُون 

2. Tungkol sa balitang dakila,  َبإِ ٱلَۡعِظيمِ َعِن  ٢ ٱلنه

3. na sila kaugnay rito ay mga nagkakaiba-iba.  َهِذي ُهۡم فِيهِ ُمخَۡتلُِفون  ٣ ٱل

4. Aba’y hindi! Makaaalam sila.  َ٤ َكلها َسَيۡعلَُمون 

5. Pagkatapos aba’y hindi! Makaaalam sila.  َ٥ ُثمه َكلها َسَيۡعلَُمون 

6. Hindi ba Kami gumawa sa lupa bilang nakalatag ۡرَض ِمَهَٰٗدا
َ
لَۡم َنجَۡعِل ٱلۡأ

َ
 ٦ أ

7. at sa mga bundok bilang mga tulos? ۡوتَاٗدا
َ
 ٧ َوٱلِۡجَباَل أ

8. Lumikha Kami sa inyo na magkapares.  ۡزَوَٰٗجا
َ
 ٨ وََخلَۡقَنَُٰكۡم أ

9. Gumawa Kami sa pagtulog ninyo bilang pamamahinga.  ٩ وََجَعلَۡنا نَۡوَمُكۡم ُسَباٗتا 

10. Gumawa Kami sa gabi bilang kasuutan.  هۡيَل لَِباٗسا  ١٠ وََجَعلَۡنا ٱل

11. Gumawa Kami sa maghapon bilang pinaghahanap-

buhayan. 
َهاَر َمَعاٗشا   ١١ وََجَعلَۡنا ٱلنه

12. Nagpatayo Kami sa ibabaw ninyo ng pitong matindi. ١٢ َوبََنيَۡنا فَۡوَقُكۡم َسۡبٗعا ِشَداٗدا 

13. Gumawa Kami ng isang sulo na palaliyab.  اٗجا  ١٣ وََجَعلَۡنا ِسَراٗجا وَهه

14. Nagpababa Kami mula sa mga dagim ng isang tubig na 

bumubuhos 
نَزلَۡنا ِمَن ٱلُۡمۡعِصَرَِٰت َماٗٓء  

َ
 ١٤ َثجهاٗجا َوأ

15. upang magpalabas Kami sa pamamagitan nito ng mga 

butil at halaman 
ا َوَنَباٗتا   ١٥ ل ُِنۡخرَِج بِهِۦ َحب ٗ
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16. at mga harding magkakapulupot.  لَۡفافًا
َ
ٍَٰت أ  ١٦ وََجنه

17. Tunay na ang Araw ng Pagpapasya ay isang takdang 

oras 
 ١٧ ٱلَۡفۡصِل َكاَن ِميَقَٰٗتا إِنه يَۡوَم 

18. sa Araw na iihip sa tambuli saka pupunta kayo na pulu-

pulutong. 
فَۡواٗجا 

َ
تُوَن أ

ۡ
ورِ َفَتأ  ١٨ يَۡوَم يُنَفُخ فِي ٱلصُّ

19. Bubuksan ang langit saka ito ay magiging mga pintuan.  َمآُء فَكَانَۡت َٰٗبا َوفُتَِحِت ٱلسه بَۡو
َ
 ١٩ أ

20. Iuusad ang mga bundok saka ang mga ito ay magiging 

isang malikmata. 
 ٢٠ وَُسي َِرِت ٱلِۡجَباُل فَكَانَۡت َسَرابًا 

21. Tunay na ang Impiyerno ay magiging isang pantambang,  ٢١ إِنه َجَهنهَم َكانَۡت ِمۡرَصاٗدا 

22. na para sa mga tagapagmalabis ay isang uwian,  َٰغِيَن َمـ َاٗبا  ٢٢ ل ِلطه

23. na mga mamamalagi roon sa mga yugto.  ۡحَقاٗبا
َ
َٰبِثِيَن فِيَهآ أ  ٢٣ له

24. Hindi sila makatitikim doon ng isang lamig ni isang inumin,  ها يَُذوقُوَن فِيَها بَۡرٗدا َولَا َشَرابًا  ٢٤ ل

25. maliban sa isang nakapapasong tubig at isang nana  اٗقا ها َحمِيٗما وََغسه  ٢٥ إِل

26. bilang ganting angkop.  ٢٦ َجَزاٗٓء وَِفاقًا 

27. Tunay na sila dati ay hindi nag-aasam ng isang pagtutuos.  ٢٧ إِنهُهۡم َكانُواْ لَا يَرُۡجوَن ِحَساٗبا 

28. Nagpasinungaling sila sa mga tanda Namin nang isang 

[tahasang] pagpapasinungaling. 
اٗبا  بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا كِذه  ٢٨ َوَكذه

29. Sa bawat bagay ay nag-isa-isa Kami sa isang talaan.  ۡحَصۡيَنَُٰه كَِتَٰٗبا
َ
 ٢٩ وَُكله َشۡيٍء أ

30. Kaya lumasap kayo sapagkat hindi Kami magdaragdag sa 

inyo kundi ng isang pagdurusa. 
ها َعَذابًا   ٣٠ فَُذوقُواْ فَلَن نهزِيَدُكۡم إِل

31. Tunay na ukol sa mga tagapangilag magkasala ay isang 

pagtatamuan 
 ٣١ إِنه لِلُۡمتهقِيَن َمَفاًزا 

32. ng mga hardin at mga ubasan,  ۡعَنَٰٗبا َحَدآئَِق
َ
 ٣٢ َوأ
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33. ng mga dalagang mabibilog ang dibdib, na mga 

magkasinggulang, 
تَۡراٗبا 

َ
 ٣٣ َوَكَواِعَب أ

34. at ng kopang pinuno.  ٗسا دَِهاٗقا
ۡ
 ٣٤ َوَكأ

35. Hindi sila makaririnig doon ng isang kabalbalan ni isang 

pagsisinungaling, 
ها يَۡسَمُعوَن فِ  َٰٗبا ل  ٣٥ يَها لَۡغٗوا َولَا كِذه

36. bilang ganti mula sa Panginoon mo, bilang bigay na sulit  ب َِك َعَطآًء ِحَساٗبا ِن ره  ٣٦ َجَزاٗٓء م 

37. [mula sa] Panginoon ng mga langit at lupa at anumang 

nasa pagitan ng mga ito, ang Napakamaawain; hindi sila 

nakapangyayari sa Kanya sa isang pakikipag-usap. 

ِنَٰمۡحۖۡ لَا   ۡرِض َوَما بَيۡنَُهَما ٱلره
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ٱلسه رهب 

 ٣٧ َيۡملُِكوَن ِمۡنُه ِخَطاٗبا 

38. Sa Araw na tatayo ang Espiritu at ang mga anghel nang 

nakahanay, hindi sila magsasalita maliban sa sinumang 

nagpahintulot para roon ang Napakamaawain at magsasabi 

iyon ng tumpak. 

ها   ها َيَتكَلهُموَن إِل ۖۡ ل ا وُح َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َصف ٗ يَۡوَم َيُقوُم ٱلرُّ
ذَِن لَُه ٱلرهۡحَمَُٰن َوَقاَل َصَواٗبا 

َ
 ٣٨ َمۡن أ

39. Iyon ay ang Araw na totoo; kaya ang sinumang lumuob 

gumawa siya tungo sa Panginoon niya ng isang uwian. 
خََذ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ   ۖۡ َفَمن َشآَء ٱته َٰلَِك ٱلَۡيوُۡم ٱلۡحَقُّ َذ

 ٣٩ َمـ َابًا 

40. Tunay na Kami ay nagbabala sa inyo ng isang 

pagdurusang malapit sa Araw na titingin ang tao sa anumang 

ipinauna ng mga kamay niya at magsasabi ang tagatangging 

sumampalataya: "O kung sana ako ay naging alabok!" 

نَذۡرَنَُٰكۡم َعَذاٗبا قَرِيٗبا يَۡوَم يَنُظُر ٱلَۡمۡرُء َما  
َ
إِنهآ أ

ُۢا َٰبَ َمۡت يََداهُ َويَُقوُل ٱلۡكَافُِر َيَٰلَۡيتَنِي ُكنُت تَُر  ٤٠ قَده
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Sumpa man sa mga [anghel na] nag-aalis [ng kaluluwa] sa 

isang paghatak, 
َِٰت َغۡرٗقا  َٰزَِع  ١ َوٱلنه

2. sumpa man sa mga [anghel na] humahablot sa isang 

paghunos, 
َِٰشَطَِٰت نَۡشٗطا   ٢ َوٱلنه

3. sumpa man sa mga [anghel na] lumalangoy sa isang 

paglangoy [na pababa-pataas], 
َٰبَِحَِٰت َسۡبٗحا   ٣ َوٱلسه

4. saka sa mga [anghel na] nag-uunahan sa isang pag-

uunahan [sa pagtalima], 
َٰبَِقَٰتِ   ٤  َسۡبٗقا فَٱلسه

5. saka sa mga [anghel na] nagpapatupad sa isang utos, ۡمٗرا
َ
َِٰت أ  ٥ فَٱلُۡمَدب َِر

6. sa araw na yayanig ang tagayanig,  ُاِجَفة  ٦ يَۡوَم تَرُۡجُف ٱلره

7. habang sumusunod dito ang kasunod.  ُادِفَة  ٧ تَتَۡبُعَها ٱلره

8. May mga puso sa araw na iyon na kakabug-kabog.  ٌ٨ قُلُوب  يَۡوَمئِٖذ َواِجَفة 

9. Ang mga paningin ng mga ito ay nagpapakumbaba.   بَۡصَٰرَُها َخَِٰشَعة
َ
 ٩ أ

10. Nagsasabi sila: "Tunay bang kami ay talagang mga 

pababalikin sa dating kalagayan? 
ِءنها 

َ
 ١٠ لََمۡرُدوُدوَن فِي ٱلۡحَافَِرةِ َيُقولُوَن أ

11. Kapag ba kami ay naging mga butong nabukbok?"  ٗخَِرة ِءَذا ُكنها ِعَظَٰٗما نه
َ
 ١١ أ

12. Magsasabi sila: "Iyon samakatuwid ay isang pagbalik na 

lugi." 
ٌة َخاِسَرة    ١٢ قَالُواْ تِلَۡك إِٗذا َكره

13. Saka ito ay nag-iisang bulyaw lamang,   ١٣ فَإِنهَما ِهَى زَۡجَرة  َوَِٰحَدة 

14. saka biglang sila ay nasa balat ng lupa.  ِاهَِرة  ١٤ فَإَِذا ُهم بِٱلسه

15. Nakarating kaya sa iyo ang sanaysay kay Moises?  َََٰٰٓك َحِديُث ُموَسي تَى
َ
 ١٥ َهۡل أ
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16. Noong nanawagan sa kanya ang Panginoon niya sa 

pinabanal na lambak ng Ṭuwā: 
ِس ُطًوى َُٰه َربُُّهۥ بِٱلَۡوادِ ٱلُۡمَقده  ١٦ إِۡذ نَاَدى

17. "Pumunta ka kay Paraon; tunay na siya ay nagmalabis.  َٰ١٧ ٱۡذَهۡب إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن إِنهُهۥ َطَغى 

18. Saka magsabi ka: ‘Ibig mo kaya na magpakalinis ka  َٰهي ن تََزك
َ
هَك إِلَيَٰٓ أ  ١٨ َفُقۡل َهل ل

19. at magpatnubay ako sa iyo tungo sa Panginoon mo para 

matakot ka [sa Kanya]?" 
ۡهِديََك إِلَيَٰ َرب َِك َفَتۡخَشيَٰ 

َ
 ١٩ َوأ

20. Kaya nagpakita siya rito ng tandang pinakamalaki,  ََُٰه ٱٓأۡليَة َرى
َ
 ٢٠  ٱلُۡكبَۡرىَٰ فَأ

21. ngunit nagpasinungaling ito at sumuway ito.  ََٰب وََعَصي  ٢١ فََكذه

22. Pagkatapos tumalikod ito na nagpupunyagi [laban kay 

Moises]. 
ۡدبََر يَۡسَعىَٰ 

َ
 ٢٢ ُثمه أ

23. Kaya kumalap ito [ng mga kawal] saka nanawagan   ٢٣ َفَناَدىَٰ فََحَشَر 

24. saka nagsabi: "Ako ay ang panginoon ninyong 

pinakamataas." 
عۡلَىَٰ 

َ
نَا۠ َربُُّكُم ٱلۡأ

َ
 ٢٤ َفَقاَل أ

25. Kaya nagpataw rito si Allāh ng parusang panghalimbawa 

sa Kabilang-buhay at Unang-buhay. 
 
ُ
ُ نَكَاَل ٱٓأۡلِخَرةِ َوٱلۡأ َخَذهُ ٱَّلله

َ
 ٢٥ ولَيَٰٓ فَأ

26. Tunay na sa gayon ay talagang may maisasaalang-alang 

para sa sinumang natatakot [kay Allāh]. 
َٰلَِك لَعِبَۡرٗة ل َِمن َيخَۡشيَٰٓ   ٢٦ إِنه فِي َذ

27. Kayo ba ay higit na matindi sa pagkakalikha o ang langit, 

na ipinatayo Niya? 
ََٰها  ْۚ بَنَى َمآُء ِم ٱلسه

َ
َشدُّ َخلًۡقا أ

َ
نُتۡم أ

َ
 ٢٧ َءأ

28. Nag-angat Siya ng tuktok nito at humubog Siya nito.  ََٰها ى  ٢٨ َرَفَع َسۡمَكَها فََسوه

29. Nagpakulimlim Siya ng gabi nito at nagpalabas Siya ng 

kaliwanagan nito. 
ۡغَطَش لَۡيلََها 

َ
ََٰها َوأ ۡخَرَج ُضَحى

َ
 ٢٩ َوأ

30. Sa lupa, matapos niyon, ay naglagak Siya nito.   ََٰٓها َٰلَِك َدَحى ۡرَض َبۡعَد َذ
َ
 ٣٠ َوٱلۡأ

31. Nagpalabas Siya mula rito ng tubig nito at pastulan nito.  ََٰها ۡخَرَج ِمۡنَها َمآَءَها َوَمرَۡعى
َ
 ٣١ أ

32. Sa mga bundok ay nag-angkla,  ََٰها ۡرَسى
َ
 ٣٢ َوٱلِۡجَباَل أ
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33. bilang tinatamasa para sa inyo at para sa mga hayupan 

ninyo. 
نَۡعَِٰمُكمۡ 

َ
 ٣٣ َمَتَٰٗعا لهُكۡم َولِأ

34. Ngunit kapag dumating ang Tagapag-umapaw na 

Pinakamalaki – 
ُة ٱلُۡكبَۡرىَٰ  آمه  ٣٤ فَإَِذا َجآَءِت ٱلطه

35. sa Araw na magsasaalaala ang tao sa pinagpunyagian 

niya 
ُر ٱلۡإِنَسَُٰن َما َسَعىَٰ   ٣٥ يَۡوَم َيَتَذكه

36. at itatanghal ang Impiyerno para sa sinumang makakikita 

– 
َِزِت ٱلۡجَِحيُم لَِمن يََرىَٰ   ٣٦ َوبُر 

37. hinggil sa sinumang nagmalabis  َٰا َمن َطَغى مه
َ
 ٣٧ فَأ

38. at nagtangi sa buhay na pangmundo,  ۡنَيا َة ٱلدُّ  ٣٨ َوَءاثََر ٱلۡحََيوَٰ

39. tunay na ang Impiyerno ay ang kanlungan;  ََٰوى
ۡ
 ٣٩ فَإِنه ٱلۡجَِحيَم ِهَى ٱلَۡمأ

40. at ang sinumang nangamba sa pagtayo sa [harap ng] 

Panginoon niya at sumaway sa sarili laban sa pithaya, 
ۡفَس َعِن   ا َمۡن َخاَف َمَقاَم َرب ِهِۦ َوَنَهى ٱلنه مه

َ
َوأ

 ٤٠ ٱلَۡهَوىَٰ 

41. tunay na ang Paraiso ay ang kanlungan.  ََٰوى
ۡ
 ٤١ فَإِنه ٱلۡجَنهَة ِهَى ٱلَۡمأ

42. Nagtatanong sila sa iyo tungkol sa Huling Sandali kung 

kailan ang pagdaong niyon? 
ََٰها  يهاَن ُمۡرَسى

َ
اَعةِ أ  ٤٢ يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلسه

43. Nasa ano ka para bumanggit niyon?  ََٰٓها نَت ِمن ذِۡكَرى
َ
 ٤٣ فِيَم أ

44. Tungo sa Panginoon mo ang pagwawakasan niyon.  ََٰٓها  ٤٤ إِلَيَٰ َرب َِك ُمنَتَهى

45. Ikaw ay isang tagapagbabala lamang ng sinumang 

natatakot doon. 
ََٰها  نَت ُمنِذُر َمن َيخَۡشى

َ
 ٤٥ إِنهَمآ أ

46. Para bang sila, sa Araw na makikita nila iyon, ay hindi 

namalagi maliban sa isang hapon o isang umaga nito. 
نهُهۡم يَۡوَم يََرۡوَنَها لَۡم يَلَۡبُثٓواْ إِ 

َ
ۡو  َكأ

َ
ها َعِشيهًة أ ل

ََٰها   ٤٦ ُضَحى



 

‘Abasa 

 

661 

 

 عبس

‘Abasa  عبس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Nagkunot-noo siya at tumalikod siya  َٰٓهي  ١ َعبََس َوتََول

2. dahil dumating sa kanya ang bulag.  ن
َ
ۡعَميَٰ أ

َ
 ٢ َجآَءهُ ٱلۡأ

3. Ano ang magpapabatid sa iyo na sa gayon siya ay 

magpapakalinis [sa kasalanan] 
هيَٰٓ  ك  ٣ َوَما يُۡدرِيَك لََعلهُهۥ يَزه

4. o magsasaalaala para magpakinabang sa kanya ang 

paalaala? 
ِۡكَرىَٰٓ  ُر َفَتنَفَعُه ٱلذ  كه ۡو يَذه

َ
 ٤ أ

5. Tungkol sa nag-akalang nakasasapat,  َٰا َمِن ٱۡسَتۡغَني مه
َ
 ٥ أ

6. ikaw ay sa kanya nag-aasikaso.  َٰى نَت لَُهۥ تََصده
َ
 ٦ فَأ

7. Hindi [pananagutan] sa iyo na hindi siya magpakalinis [sa 

kasalanan]. 
هيَٰ  ك ها يَزه ل

َ
 ٧ َوَما َعلَۡيَك أ

8. Tungkol naman sa dumating sa iyo na nagpupunyagi  َٰا َمن َجآَءَك يَۡسَعى مه
َ
 ٨ َوأ

9. habang siya ay natatakot [kay Allāh],  َٰ٩ وَُهَو َيخَۡشي 

10. ikaw ay sa kanya nagwawalang-bahala.  َٰى نَت َعۡنُه تَلَهه
َ
 ١٠ فَأ

11. Aba’y hindi! Tunay na ang mga [talatang] ito ay isang 

pagpapaalaala, 
هآ إِنهَها تَۡذكَِرة    ١١ َكل

12. kaya ang sinumang lumuob ay mag-aalaala siya nitong 

[Qur’ān]. 
 ١٢ َفَمن َشآَء َذَكَرهُۥ

13. [Ito ay] nasa mga pahinang pinarangalan,  َٖمة َكره  ١٣ فِي ُصُحٖف مُّ

14. na inangat na dinalisay,  ِۭ َرة َطهه ۡرفُوَعةٖ مُّ  ١٤ مه

15. na nasa mga kamay ng mga [anghel na] tagatala,  ٖيِۡدي َسَفَرة
َ
 ١٥ بِأ
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16. na mararangal na mabubuting-loob.  ٖ١٦ كَِراِۭم بََرَرة 

17. Sumpain ang tao; anong palatangging sumampalataya 

nito! 
ۥ قُتَِل ٱلۡإِنَسَُٰن مَ  ۡكَفَرُه

َ
 ١٧ آ أ

18. Mula sa aling bagay lumikha Siya nito?  ۥ ي ِ َشۡيٍء َخلََقُه
َ
 ١٨ ِمۡن أ

19. Mula sa isang patak lumikha Siya nito saka nagtakda Siya 

rito. 
َرهُۥ  ١٩ ِمن نُّۡطَفٍة َخلََقُهۥ َفَقده

20. Pagkatapos sa landas ay nagpadali Siya nito. َرُهۥ بِيَل يَسه  ٢٠ ُثمه ٱلسه

21. Pagkatapos nagbigay-kamatayan Siya rito saka 

nagpalibing Siya rito. 
ۡقبََرهُۥ

َ
َماتَُهۥ فَأ

َ
 ٢١ ُثمه أ

22. Pagkatapos kapag niloob Niya ay bubuhay Siya rito. نَشَرُهۥ
َ
 ٢٢ ُثمه إَِذا َشآَء أ

23. Aba’y hindi! Hindi pa ito gumanap sa ipinag-utos Niya rito. َمَرُهۥ
َ
ا َيۡقِض َمآ أ  ٢٣ َكلها لَمه

24. Kaya tumingin ang tao sa pagkain nito –  ٓۦ  ٢٤ فَلَۡينُظرِ ٱلۡإِنَسَُٰن إِلَيَٰ َطَعاِمهِ

25. na Kami ay nagbuhos ng tubig sa isang pagbubuhos,  نها َصَببَۡنا ٱلَۡمآَء
َ
ا أ  ٢٥ َصب ٗ

26. pagkatapos bumitak Kami sa lupa sa isang pagpapabitak 

[para sa halaman], 
ا  ۡرَض َشق ٗ

َ
 ٢٦ ُثمه َشَقۡقَنا ٱلۡأ

27. saka nagpatubo Kami rito ng mga butil,  ا ۢنَبتَۡنا فِيَها َحب ٗ
َ
 ٢٧ فَأ

28. at ubas at kumpay,  ٢٨ َوَقۡضٗبا وَِعَنٗبا 

29. at oliba at datiles, ٢٩ َوَزۡيُتوٗنا َوَنخۡلٗا 

30. at mga harding malago,  ٣٠ وََحَدآئَِق ُغلٗۡبا 

31. at prutas at damo –  ب ٗا
َ
َِٰكَهٗة َوأ  ٣١ َوَف

32. bilang tinatamasa para sa inyo at para sa mga hayupan 

ninyo. 
َتَٰٗعا لهُكۡم  نَۡعَِٰمُكمۡ مه

َ
 ٣٢ َولِأ

33. Ngunit kapag dumating ang Dagundong  ُة آخه  ٣٣ فَإَِذا َجآَءِت ٱلصه
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34. sa Araw na tatakas ang tao mula sa kapatid niya,  ِِخيه
َ
 ٣٤ يَۡوَم يَفِرُّ ٱلَۡمۡرُء ِمۡن أ

35. at ina niya at ama niya,  ِبِيه
َ
ِهِۦ َوأ م 

ُ
 ٣٥ َوأ

36. at asawa niya at mga anak niya.  ِ٣٦ َوَصَِٰحَبتِهِۦ َوبَنِيه 

37. Ukol sa bawat tao kabilang sa kanila sa Araw na iyon ay 

isang kaukulang sasapat sa kanya. 
ن  ُيۡغنِيهِ 

ۡ
ِۡنُهۡم يَۡوَمئِٖذ َشأ ِ ٱۡمرِيٖٕ م 

 ٣٧ لِكُل 

38. May mga mukha sa Araw na iyon na nagliliwanag,   ۡسفَِرة  ٣٨ وُُجوه  يَوَۡمئِٖذ مُّ

39. na tumatawa na nagagalak.   ۡسَتبِۡشَرة  ٣٩ َضاِحَكة  مُّ

40. May mga mukha sa Araw na iyon na sa mga ito ay may 

alabok. 
 ٤٠ َووُُجوه  يَۡوَمئٍِذ َعلَۡيَها َغبََرة  

41. May lulukob sa mga ito ng isang panglaw.  ٤١ تَۡرَهُقَها َقتََرٌة 

42. Ang mga iyon ay ang mga tagatangging sumampalataya 

na masasamang-loob. 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡكَفَرةُ ٱلَۡفَجَرُة 

ُ
 ٤٢ أ
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At-Takweer  التكوير 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Kapag ang araw ay ipinulupot,  َِرۡت ۡمُس ُكو   ١ إَِذا ٱلشه

2. kapag ang mga bituin ay pumanglaw,  ُجوُم ٱنَكَدَرۡت  ٢ َوِإَذا ٱلنُّ

3. kapag ang mga bundok ay iuusad,  ٣ َوِإَذا ٱلِۡجَباُل ُسي َِرۡت 

4. kapag ang mga buntis na kamelyo ay pinabayaan,  ِلَۡت  ٤ َوِإَذا ٱلۡعَِشاُر ُعط 

5. kapag ang mga mailap na hayop ay kinalap,  ٥ َوِإَذا ٱلۡوُُحوُش ُحِشَرۡت 

6. kapag ang mga dagat ay pinagliyab,  َرۡت ِ  ٦ َوِإَذا ٱلۡبَِحاُر ُسج 

7. kapag ang mga kaluluwa ay ipinagpares,  ُفوُس ُزو َِجۡت  ٧ َوِإَذا ٱلنُّ

8. kapag ang [batang] babaing inilibing nang buhay ay 

tatanungin 
 ٨ َوِإَذا ٱلَۡموُۡءۥَدةُ ُسئِلَۡت 

9. dahil sa aling pagkakasala siya pinatay,  ي ِ َذۢنٖب قُتِلَۡت
َ
 ٩ بِأ

10. kapag ang mga pahina ay inilatag,  ُحُف نُِشَرۡت  ١٠ َوِإَذا ٱلصُّ

11. kapag ang langit ay tinuklap,  َمآُء ُكِشَطۡت  ١١ َوِإَذا ٱلسه

12. kapag ang Impiyerno ay pinagliyab,  َِرۡت  ١٢ َوِإَذا ٱلۡجَِحيُم ُسع 

13. at kapag ang Paraiso ay pinalapit;  ۡزلَِفۡت
ُ
 ١٣ َوِإَذا ٱلۡجَنهُة أ

14. malalaman ng isang kaluluwa ang ilalahad nito.  ۡحَضَرۡت
َ
آ أ  ١٤ َعلَِمۡت َنۡفس  مه

15. Kaya talagang sumusumpa Ako sa mga bituing umuurong,  قِۡسُم بِٱلۡخُنهِس
ُ
 ١٥ فَلَآ أ

16. na umiinog na nagtatago,  ١٦ ٱلۡجََوارِ ٱلُۡكنهِس 
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17. at sa gabi kapag bumalik-balik ito,  هۡيِل إَِذا َعۡسَعَس  ١٧ َوٱل

18. at sa madaling-araw kapag huminga ito;  َس ۡبِح إَِذا َتَنفه  ١٨ َوٱلصُّ

19. tunay na [ang Qur’ān na] ito ay talagang sinabi sa isang 

sugong marangal, 
 ١٩ إِنهُهۥ لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِيمٖ 

20. na may lakas sa ganang May-ari ng Trono, na mataas sa 

kalagayan, 
ٍة ِعنَد ذِي ٱلَۡعۡرِش َمِكينٖ   ٢٠ ذِي قُوه

21. na tinatalima, pagkatapos mapagkakatiwalaan.  ِٖمين
َ
َطاٖع َثمه أ  ٢١ مُّ

22. Ang kasamahan ninyo ay hindi isang baliw.  ٖ٢٢ َوَما َصاِحُبُكم بَِمۡجُنون 

23. Talaga ngang nakakita siya rito sa abot-tanaw na 

malinaw. 
فُِق ٱلُۡمبِينِ 

ُ
 ٢٣ َولََقۡد َرَءاهُ بِٱلۡأ

24. Siya, [sa pagpapaabot] sa Lingid, ay hindi isang sakim.  ٖ٢٤ َوَما ُهَو عَلَى ٱلَۡغۡيِب بَِضنِين 

25. [Ang Qur’ān na] ito ay hindi sinabi ng isang demonyong 

kasumpa-sumpa. 
 ٢٥ َوَما ُهَو بَِقۡوِل َشۡيَطَٰٖن رهِجيمٖ 

26. Kaya saan kayo pupunta?  َۡيَن تَۡذَهُبون
َ
 ٢٦ فَأ

27. Walang iba ito kundi isang paalaala para sa mga nilalang  َها ذِۡكر  ل ِلَۡعَٰلَِمين  ٢٧ إِۡن ُهَو إِل

28. para sa sinumang lumoob kabilang sa inyo na 

magpakatuwid, 
ن يَۡسَتقِيمَ 

َ
 ٢٨ لَِمن َشآَء ِمنُكۡم أ

29. at hindi kayo magloloob maliban na lumuob si Allāh, ang 

Panginoon ng mga nilalang. 
ُ َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ن يََشآَء ٱَّلله

َ
هٓا أ  ٢٩ َوَما تََشآُءوَن إِل
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Al-Infitar الإنفطار 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Kapag ang langit ay nabitak,  َمآُء ٱنَفَطَرۡت  ١ إَِذا ٱلسه

2. at kapag ang mga tala ay naisabog,  ٢ َوِإَذا ٱلَۡكَواكُِب ٱنتَثَرَۡت 

3. at kapag ang mga dagat ay isinambulat,  َرۡت ِ  ٣ َوِإَذا ٱلۡبَِحاُر فُج 

4. at kapag ang mga libingan ay hinalukay;  ٤ َوِإَذا ٱلُۡقُبوُر ُبۡعثَِرۡت 

5. malalaman ng isang kaluluwa ang ipinauna niya at ipinahuli 

niya. 
َرۡت  خه

َ
َمۡت َوأ ا قَده  ٥ َعلَِمۡت َنۡفس  مه

6. O tao, ano ang nakadaya sa iyo hinggil sa Panginoon mo, 

ang Mapagbigay? 
َك بَِرب َِك ٱلَۡكرِيمِ  َها ٱلۡإِنَسَُٰن َما َغره يُّ

َ
أ  ٦ َيَٰٓ

7. [Siya] ang lumikha sa iyo, saka humubog sa iyo, saka 

nagpaangkop sa iyo. 
ََٰك   ى هِذي َخلََقَك فََسوه  ٧ َفَعَدلََك ٱل

8. Sa alinmang anyo na niloob Niya ay bumuo Siya sa iyo.  َبَك ا َشآَء َركه ي ِ ُصوَرةٖ مه
َ
 ٨ فِٓي أ

9. Aba’y hindi! Bagkus nagpapasinungaling kayo sa 

Paggantimpala. 
ِينِ  بُوَن بِٱلد  ِ  ٩ َكلها بَۡل تَُكذ 

10. Tunay na sa inyo ay talagang may mga tagapag-ingat,  َ١٠ َوِإنه َعلَۡيُكۡم لََحَٰفِِظين 

11. na mararangal na mga tagasulat.  َ١١ كَِراٗما َكَٰتِبِين 

12. Nakaaalam sila sa anumang ginagawa ninyo.  َ١٢ َيۡعلَُموَن َما َتۡفَعلُون 

13. Tunay na ang mga mabuting-loob ay talagang nasa isang 

kaginhawahan. 
بَۡراَر لَِفى نَعِيمٖ 

َ
 ١٣ إِنه ٱلۡأ

14. Tunay na ang mga masamang-loob ay talagang nasa 

isang impiyerno. 
اَر لَِفى َجِحيمٖ   ١٤ َوِإنه ٱلُۡفجه

15. Masusunog sila roon sa Araw ng Paggantimpala.  ِِين  ١٥ يَۡصلَۡوَنَها يَوَۡم ٱلد 
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16. Sila palayo roon ay hindi mga makaliliban.  َ١٦ َوَما ُهۡم َعۡنَها بَِغآئِبِين 

17. Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang Araw ng 

Paggantimpala? 
ِينِ  ََٰك َما يَۡوُم ٱلد  ۡدَرى

َ
 ١٧ َوَمآ أ

18. Pagkatapos ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang 

Araw ng Paggantimpala? 
ِينِ ثُ  ََٰك َما يَۡوُم ٱلد  ۡدَرى

َ
 ١٨ مه َمآ أ

19. [Iyon ay] sa Araw na hindi makapagdudulot ang isang 

kaluluwa sa isang kaluluwa ng anuman at ang pag-uutos sa 

Araw na iyon ay ukol kay Allāh. 

اۖۡ  ۡمُر يَۡوَمئِٖذ  يَۡوَم لَا َتۡملُِك َنۡفس  ل َِنۡفٖس َشۡيـ ٗ
َ
َوٱلۡأ

 ِ ه ِ  ١٩ َّلل 
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Al-Mutaffifeen  المطففين 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Kapighatian ay ukol sa mga tagapag-umit-umit,  َِفِين  ١ َوۡيل  ل ِلُۡمَطف 

2. na kapag nagpatakal sila sa mga tao ay nagpapalubos 

sila, 
اِس يَۡسَتۡوفُونَ  هِذيَن إَِذا ٱۡكَتالُواْ عَلَى ٱلنه  ٢ ٱل

3. at kapag tumakal sila sa mga ito o tumimbang sila sa mga 

ito ay nanlulugi sila. 
َزنُوُهۡم ُيخِۡسُرونَ  و وه

َ
 ٣ َوِإَذا َكالُوُهۡم أ

4. Hindi ba nakatiyak ang mga iyon na sila ay mga bubuhayin  َۡبُعوثُون نهُهم مه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
لَا َيُظنُّ أ

َ
 ٤ أ

5. para sa isang araw na sukdulan,  ٖ٥ لَِيۡوٍم َعِظيم 

6. sa araw na tatayo ang mga tao sa [harap ng] Panginoon 

ng mga nilalang? 
 ِ اُس ل ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ يَۡوَم َيُقوُم ٱلنه  ٦ َرب 

7. Aba’y hindi! Tunay na ang talaan ng mga masamang-loob 

ay talagang nasa Sijjīn. 
ينٖ  ِ ارِ لَِفى ِسج   ٧ َكلهآ إِنه كَِتََٰب ٱلُۡفجه

8. Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang Sijjīn?   ين ِ ََٰك َما ِسج  ۡدَرى
َ
 ٨ َوَمآ أ

9. Isang talaan na sinulatan.   ۡرقُوم  ٩ كَِتَٰب  مه

10. Kapighatian sa Araw na iyon ay ukol sa mga 

tagapagpasinungaling, 
بِينَ  ِ  ١٠ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

11. na mga nagpapasinungaling sa Araw ng Paggantimpala.  بُوَن بَِيوِۡم ِ هِذيَن يَُكذ  ِينِ ٱل  ١١ ٱلد 

12. Walang nagpapasinungaling doon kundi bawat tagalabag 

na makasalanan. 
ثِيمٍ 

َ
ها ُكلُّ ُمۡعَتٍد أ ۦٓ إِل ُب بِهِ ِ  ١٢ َوَما يَُكذ 

13. Kapag binibigkas sa kanya ang mga tanda Namin ay 

nagsasabi siya: "Mga alamat ng mga sinauna!" 
لِينَ إَِذا ُتۡتلَىَٰ  وه

َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
 ١٣ َعلَۡيهِ َءاَيَُٰتَنا قَاَل أ

14. Aba’y hindi! Bagkus, bumalot sa mga puso nila ang [mga 

pagsuway na] dati nilang nakakamit. 
ا َكانُواْ يَۡكِسُبونَ  ۖۡ بَلۡ  َراَن عَلَىَٰ قُلُوبِِهم مه ها  ١٤ َكل

15. Aba’y hindi! Tunay na sila, sa [pagkakita sa] Panginoon 

nila sa araw na iyon, ay talagang mga lalambungan. 
هَمۡحُجوبُونَ  ب ِِهۡم يَۡوَمئِٖذ ل هآ إِنهُهۡم َعن ره  ١٥ َكل
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16. Pagkatapos tunay na sila ay talagang masusunog sa 

Impiyerno. 
 ١٦ ُثمه إِنهُهۡم لََصالُواْ ٱلۡجَِحيمِ 

17. Pagkatapos sasabihin sa kanila: "Ito ay ang dati ninyong 

pinasisinungalingan." 
بُونَ  ِ هِذي ُكنُتم بِهِۦ تَُكذ   ١٧ ُثمه ُيَقاُل َهََٰذا ٱل

18. Aba’y hindi. Tunay na ang talaan ng mga mabuting-loob 

ay talagang nasa `Illīyūn. 
بَۡرارِ لَفِ 

َ
 ١٨ ى ِعل ِي ِينَ َكلهآ إِنه كَِتََٰب ٱلۡأ

19. Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang `Illīyūn?  َََٰك َما ِعل ِيُّون ۡدَرى
َ
 ١٩ َوَمآ أ

20. Isang talaan na sinulatan.   ۡرقُوم  ٢٠ كَِتَٰب  مه

21. Sasaksi rito ang mga [anghel na] inilapit.  ُبُونَ يَۡشَهُده  ٢١ ٱلُۡمَقره

22. Tunay na ang mga mabuting-loob ay talagang nasa isang 

kaginhawahan, 
بَۡراَر لَِفى نَعِيمٍ 

َ
 ٢٢ إِنه ٱلۡأ

23. habang nasa mga supa na nakatingin.  ََرآئِِك يَنُظُرون
َ
 ٢٣ عَلَى ٱلۡأ

24. Makakikilala ka sa mga mukha nila ng ningning ng 

Kaginhawahan. 
 ٢٤ َتۡعرُِف فِي وُُجوهِِهۡم نَۡضَرَة ٱلنهعِيمِ 

25. Paiinumin sila mula sa isang dalisay na alak na ipininid.  ٍخُۡتوم  ٢٥ يُۡسَقۡوَن ِمن رهِحيٖق مه

26. Ang panghuli nito ay musk, at alang-alang doon ay 

magtagisan ang mga magtatagisan. 
َٰلَِك فَلَۡيتََنافَِس ٱلُۡمَتَنَٰفُِسونَ  ْۚ َوفِي َذ  ٢٦ ِخَتَُٰمُهۥ ِمۡسك 

27. Ang lahok nito ay mula sa Tasnīm,  ٍ٢٧ َوِمَزاُجُهۥ ِمن تَۡسنِيم 

28. isang bukal na iinom mula roon ang mga inilapit.  بُونَ َعۡيٗنا يَۡشَرُب بَِها  ٢٨ ٱلُۡمَقره

29. Tunay na ang mga nagpakasalarin ay dati sa mga 

sumampalataya tumatawa. 
هِذيَن َءاَمُنواْ   ۡجَرُمواْ َكانُواْ ِمَن ٱل

َ
هِذيَن أ إِنه ٱل
 ٢٩ يَۡضَحُكونَ 

30. Kapag naparaan sila sa mga ito ay nagkikindatan sila.   واْ بِِهۡم  ٣٠ َيَتَغاَمُزونَ َوِإَذا َمرُّ

31. Kapag umuwi sila sa mga kapwa nila ay umuuwi sila na 

mga nagbibiro. 
ۡهلِِهُم ٱنَقلَُبواْ فَِكِهينَ 

َ
 ٣١ َوِإَذا ٱنَقلَُبٓواْ إِلَيَٰٓ أ

32. Kapag nakakita sila sa mga ito ay nagsasabi sila: "Tunay 

na ang mga ito ay talagang mga ligaw." 
ُّونَ  ُؤلَآِء لََضآل ۡوُهۡم قَالُٓواْ إِنه َهَٰٓ

َ
 ٣٢ َوِإَذا َرأ
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33. Hindi sila isinugo sa mga ito bilang mga tagapag-ingat.  َۡرِسلُواْ َعلَۡيِهۡم َحَٰفِِظين
ُ
 ٣٣ َوَمآ أ

34. Kaya sa Araw na iyon ang mga sumampalataya ay sa 

mga tagatangging sumampalataya tatawa 
ارِ يَۡضَحُكونَ  هِذيَن َءاَمُنواْ ِمَن ٱلُۡكفه  ٣٤ فَٱلَۡيۡوَم ٱل

35. habang nasa mga supa na nakatingin.  ََرآئِِك يَنُظُرون
َ
 ٣٥ عَلَى ٱلۡأ

36. Gagantimpalaan kaya ang mga tagatangging 

sumampalataya ng anumang dati nilang ginagawa? 
 ِ اُر َما كَانُواْ َيۡفَعلُونَ َهۡل ثُو   ٣٦ َب ٱلُۡكفه
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Al-Inshiqaq  الإنشقاق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Kapag ang langit ay nabiyak  ۡت َمآُء ٱنَشقه  ١ إَِذا ٱلسه

2. at duminig ito sa Panginoon nito at nagindapat ito,  ۡت ذِنَۡت لَِرب َِها وَُحقه
َ
 ٢ َوأ

3. kapag ang lupa ay binanat,  ۡت ۡرُض ُمده
َ
 ٣ َوِإَذا ٱلۡأ

4. at nagtapon ito ng nasa loob nito at nagtatatwa ito,  لَۡقۡت َما فِيَها َوَتخَلهۡت
َ
 ٤ َوأ

5. at duminig ito sa Panginoon nito at nagindapat ito,  ۡت ذِنَۡت لَِرب َِها وَُحقه
َ
 ٥ َوأ

6. O tao, tunay na ikaw ay nagpapakapagod tungo sa 

Panginoon mo sa isang pagpapakapagod kaya makikipagkita 

[ka] sa Kanya. 

َها ٱلۡإِنَسَُٰن إِنهَك َكادٌِح إِلَيَٰ َرب َِك َكۡدٗحا  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 ٦ َفُمَلَٰقِيهِ 

7. Kaya tungkol sa sinumang bibigyan ng talaan niya sa 

kanang kamay niya, 
وتَِي كَِتََٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ

ُ
ا َمۡن أ مه

َ
 ٧ فَأ

8. tutuusin siya sa isang pagtutuos na magaan ٨ فََسۡوَف ُيحَاَسُب ِحَساٗبا يَِسيٗرا 

9. at uuwi siya sa mag-anak niya na pinagagalak. ۡهلِهِۦ َمۡسُروٗرا
َ
 ٩ َويَنَقلُِب إِلَيَٰٓ أ

10. Tungkol naman sa sinumang bibigyan ng talaan niya sa 

bandang likod niya, 
وتَِي كَِتََٰبُهۥ َوَرآَء َظۡهرِهِۦ

ُ
ا َمۡن أ مه

َ
 ١٠ َوأ

11. mananawagan siya ng pagkagupo  ْ١١ ُثُبوٗرافََسۡوَف يَۡدُعوا 

12. at masusunog siya sa isang liyab.  ١٢ َويَۡصلَىَٰ َسعِيًرا 

13. Tunay na siya dati sa piling ng mga kapwa niya ay 

pinagagalak. 
ۡهلِهِۦ َمۡسُروًرا 

َ
 ١٣ إِنهُهۥ َكاَن فِٓي أ

14. Tunay na siya ay nagpalagay na hindi siya manunumbalik 

[kay Allāh]. 
ن لهن َيحُورَ 

َ
 ١٤ إِنهُهۥ َظنه أ

15. Bagkus, tunay na ang Panginoon niya ay laging sa kanya 

nakakikita. 
ْۚ إِنه َربهُهۥ َكاَن بِهِۦ بَِصيٗرا  ١٥ بَلَىَٰٓ
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16. Kaya talagang sumusumpa Ako sa pamumula ng 

takipsilim, 
َفقِ  قِۡسُم بِٱلشه

ُ
 ١٦ فَلَآ أ

17. at sa gabi at sa iniipon nito,  َهۡيِل َوَما وََسق  ١٧ َوٱل

18. at sa buwan kapag namilog ito;  َهَسق  ١٨ َوٱلَۡقَمرِ إَِذا ٱت

19. talagang lululan nga kayo sa isang antas matapos ng 

isang antas. 
 ١٩ لَتَۡرَكبُنه َطَبًقا َعن َطَبقٖ 

20. Kaya ano ang mayroon sa kanila na hindi sila 

sumasampalataya? 
 ٢٠ َفَما لَُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ 

21. Kapag binigkas sa kanila ang Qur’ān ay hindi sila 

nagpapatirapa. 
 ٢١ َوِإَذا قُرَِئ َعلَۡيِهُم ٱلُۡقۡرَءاُن لَا َۤنوُدُجۡسَي۩ 

22. Bagkus ang mga tumangging sumampalataya ay 

nagpapasinungaling. 
بُونَ  ِ هِذيَن َكَفُرواْ يَُكذ   ٢٢ بَِل ٱل

23. Si Allāh ay higit na maalam sa anumang iniimbak nila.  َۡعلَُم بَِما يُوُعون
َ
ُ أ  ٢٣ َوٱَّلله

24. Kaya magbalita ka sa kanila hinggil sa isang pagdurusang 

masakit, 
ۡرُهم بَِعَذاٍب  ِ لِيمٍ فَبَش 

َ
 ٢٤ أ

25. maliban sa mga sumampalataya at gumawa ng mga 

maayos; ukol sa kanila ay isang pabuyang hindi matitigil. 
ۡجٌر َغيُۡر  

َ
َٰلَِحَِٰت لَُهۡم أ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ها ٱل إِل

 ٢٥ َمۡمُنونِۭ 
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Al-Buruj  البروج 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Sumpa man sa langit na may mga konstelasyon,  َِمآِء َذاِت ٱلۡبُُروج  ١ َوٱلسه

2. sumpa man sa Araw na ipinangako,  ٢ َوٱلَۡيۡوِم ٱلَۡموُۡعوِد 

3. sumpa man sa isang tagasaksi at sa isang sinasaksihan  ٖ٣ وََشاهِٖد َوَمۡشُهود 

4. isinumpa ang mga kasamahan ng bambang ۡخُدوِد
ُ
ۡصَحَُٰب ٱلۡأ

َ
 ٤ قُتَِل أ

5. na [may] apoy na may panggatong, ارِ َذاِت ٱلَۡوقُوِد  ٥ ٱلنه

6. noong sila sa tabi nito ay mga nakaupo   ٦ َعلَۡيَها ُقُعود  إِۡذ ُهۡم 

7. habang sila, sa ginagawa nila sa mga mananampalataya, 

ay mga saksi. 
 ٧ وَُهۡم عَلَىَٰ َما َيۡفَعلُوَن بِٱلُۡمۡؤِمنِيَن ُشُهود  

8. Wala silang ipinaghinanakit sa mga ito maliban na 

sumampalataya ang mga ito kay Allāh, ang Makapangyarihan, 

ang Kapuri-puri, 

ِ ٱلَۡعزِيزِ   ن يُۡؤِمُنواْ بِٱَّلله
َ
هٓا أ َوَما َنَقُمواْ ِمۡنُهۡم إِل

 ٨ ٱلۡحَِميدِ 

9. na sa Kanya ang paghahari sa mga langit at lupa. Si Allāh, 

sa bawat bagay, ay Saksi. 
ۡرِضِۚ وَ 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه ِ  ٱل

ُ عَلَىَٰ ُكل  ٱَّلله
 ٩ َشۡيٖء َشِهيدٌ 

10. Tunay na ang mga umusig sa mga lalaking 

mananampalataya at mga babaing mananampalataya, 

pagkatapos hindi sila nagbalik-loob, ay ukol sa kanila ang 

pagdurusa sa Impiyerno at ukol sa kanila ang pagdurusa ng 

pagsusunog. 

هِذيَن َفَتُنواْ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت ُثمه لَۡم َيُتوبُواْ   إِنه ٱل
 ١٠ فَلَُهۡم َعَذاُب َجَهنهَم َولَُهۡم َعَذاُب ٱلۡحَرِيقِ 

11. Tunay na ang mga sumampalataya at gumawa ng mga 

maayos, ukol sa kanila ay mga hardin na dumadaloy mula sa 

ilalim ng mga ito ang mga ilog. Iyon ang pagkatamong malaki. 

َٰت    َٰلَِحَِٰت لَُهۡم َجنه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡكبِيرُ  ْۚ َذ َُٰر نَۡه

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

 ١١ َتجۡ

12. Tunay na ang pagsunggab ng Panginoon mo ay talagang 

matindi. 
 ١٢ إِنه َبۡطَش َرب َِك لََشِديدٌ 

13. Tunay na Siya ay nagpapasimula at nagpapanumbalik.  ُ١٣ إِنهُهۥ ُهَو ُيۡبِدُئ َويُعِيد 
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14. Siya ay ang Mapagpatawad, ang Mapagmahal,  ُ١٤ وَُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلَۡوُدود 

15. ang May trono, ang Maluwalhati,  ُ١٥ ُذو ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡمِجيد 

16. palagawa ng anumang ninanais Niya.  ُال  ل َِما يُرِيد  ١٦ َفعه

17. Nakarating kaya sa iyo ang sanaysay ng mga kawal, ََٰك َحِديُث ٱلۡجُُنوِد تَى
َ
 ١٧ َهۡل أ

18. [na mga kawal] ni Paraon at ng Thamūd?  َ١٨ َثُمودَ فِرَۡعۡوَن و 

19. Bagkus ang mga tumangging sumampalataya ay nasa 

isang pagpapasinungaling, 
هِذيَن َكَفُرواْ فِي تَۡكِذيبٖ   ١٩ بَِل ٱل

20. samantalang si Allāh, mula sa likuran nila, ay 

nakasasaklaw. 
حِيُۢط  ُ ِمن َوَرآئِِهم مُّ  ٢٠ َوٱَّلله

21. Bagkus ito ay isang Qur’ān na maluwalhati,   ِجيد  ٢١ بَۡل ُهَو قُۡرَءان  مه

22. na nasa isang Tablerong Pinag-iingatan.  ِۭحُۡفوظ  ٢٢ فِي لَۡوٖح مه
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At-Tariq الطارق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Sumpa man sa langit at sa tagapunta sa gabi.  ِارِق َمآِء َوٱلطه  ١ َوٱلسه

2. Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang tagapunta sa 

gabi? 
ارُِق  ََٰك َما ٱلطه ۡدَرى

َ
 ٢ َوَمآ أ

3. [Ito] ang bituing tumatagos.  اقُِب ۡجُم ٱلثه  ٣ ٱلنه

4. Walang kaluluwa malibang dito ay may isang tagapag-

ingat. 
ا َعلَۡيَها َحافِظ   همه  ٤ إِن ُكلُّ َنۡفٖس ل

5. Kaya tumingin ang tao mula sa ano siya nilikha.  َ٥ فَلَۡينُظرِ ٱلۡإِنَسَُٰن ِممه ُخلِق 

6. Nilikha siya mula sa isang likidong pumupulandit,  ٖآٖء َدافِق  ٦ ُخلَِق ِمن مه

7. na lumalabas mula sa pagitan ng gulugod at mga tadyang.  ِلِۡب َوٱلتهَرآئِب  ٧ َيخُۡرُج ِمنُۢ َبيِۡن ٱلصُّ

8. Tunay na Siya, sa pagpapabalik dito, ay talagang 

Nakakakaya. 
 ٨ لََقادِر  إِنهُهۥ عَلَىَٰ رَۡجعِهِۦ  

9. Sa Araw na sisiyasatin ang mga lihim,  َُرآئِر  ٩ يَۡوَم ُتۡبلَى ٱلسه

10. walang ukol sa kanya na anumang lakas ni tagapag-adya.  ٖةٖ َولَا نَاِصر  ١٠ َفَما لَُهۥ ِمن قُوه

11. Sumpa man sa langit na may pagpapabalik,  َمآِء َذاِت ٱلره  ١١ ۡجعِ َوٱلسه

12. sumpa man sa lupa na may bitak;  ِۡدع ۡرِض َذاِت ٱلصه
َ
 ١٢ َوٱلۡأ

13. tunay na [ang Qur’ān na] ito ay talagang isang sinabing 

pambukod, 
 ١٣ إِنهُهۥ لََقۡول  فَۡصل  

14. at hindi ito ang biru-biro.  ِ١٤ َوَما ُهَو بِٱلَۡهۡزل 

15. Tunay na sila ay nagpapakana ng pakana, ١٥ إِنهُهۡم يَِكيُدوَن َكۡيٗدا 

16. at nagpapakana naman Ako ng pakana. ِكيُد َكۡيٗدا
َ
 ١٦ َوأ
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17. Kaya mag-anta-antabay ka sa mga tagatangging 

sumampalataya, mag-antabay ka sa kanila nang hinay-hinay. 
ِِل  ۡمِهلُۡهۡم ُرَوۡيَدُۢاَفَمه 

َ
َٰفِرِيَن أ  ١٧ ٱلَۡك
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Al-A’la  الأعلى 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Magluwalhati ka sa ngalan ng Panginoon mo, ang 

Pinakamataas, 
عۡلَىَسب ِِح ٱۡسَم َرب َِك 

َ
 ١ ٱلۡأ

2. na lumikha saka humubog,  َٰى هِذي َخلََق فََسوه  ٢ ٱل

3. na nagtakda saka nagpatnubay,  ََٰر َفَهَدى هِذي قَده  ٣ َوٱل

4. na nagpalabas ng pastulan,  َٰۡخَرَج ٱلَۡمۡرَعى
َ
هِذٓي أ  ٤ َوٱل

5. saka gumawa Siya rito na yagit na nangingitim.  َٰۡحَوى
َ
 ٥ فََجَعلَُهۥ ُغَثآًء أ

6. Magpapabigkas Kami sa iyo [ng Qur’ān] kaya hindi ka 

makalilimot, 
 ٦ َسُنۡقرِئَُك فَلَا تَنَسيَٰٓ 

7. maliban sa niloob ni Allāh. Tunay na Siya ay nakaaalam sa 

lantad at anumang nagkukubli. 
 ْۚ ُ ها َما َشآَء ٱَّلله  ٧  إِنهُهۥ َيۡعلَُم ٱلۡجَۡهَر َوَما َيخَۡفىَٰ إِل

8. Magpapadali Kami sa iyo para sa pinakamadali.  َُٰرَك لِلۡيُۡسَرى ِ  ٨ َونُيَس 

9. Kaya magpaalaala ka kung mapakikinabangan ang 

paalaala. 
ِۡكَرىَٰ  ِۡر إِن نهَفَعِت ٱلذ   ٩ فََذك 

10. Magsasaalaala ang sinumang natatakot [kay Allāh]  َُٰر َمن َيخَۡشي كه  ١٠ َسَيذه

11. at umiiwas dito ang pinakamalumbay,  ۡشَقى
َ
 ١١ َويََتَجنهُبَها ٱلۡأ

12. na masusunog sa Apoy na pinakamalaki.  َٰاَر ٱلُۡكبَۡرى هِذي يَۡصلَى ٱلنه  ١٢ ٱل

13. Pagkatapos hindi siya mamamatay roon at hindi 

mabubuhay. 
 ١٣ ُثمه لَا َيُموُت فِيَها َولَا َيحَۡييَٰ 

14. Nagtagumpay nga ang sinumang nagpakalinis [sa 

kasalanan] 
هيَٰ  فۡلََح َمن تََزك

َ
 ١٤ قَۡد أ

15. at bumanggit sa ngalan ng Panginoon niya saka nagdasal.  هىَٰ َوَذَكَر ٱۡسَم  ١٥ َرب ِهِۦ فََصل

16. Bagkus nagtatangi kayo ng buhay na pangmundo  ۡنَيا َة ٱلدُّ  ١٦ بَۡل تُۡؤثُِروَن ٱلۡحََيوَٰ
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17. samantalang ang Kabilang-buhay ay higit na mabuti at 

higit na nananatili. 
ۡبَقىَٰٓ 

َ
 ١٧ َوٱٓأۡلِخَرُة َخيۡر  َوأ

18. Tunay na ito ay talagang nasa mga unang kalatas,  َٰولَي
ُ
ُحِف ٱلۡأ  ١٨ إِنه َهََٰذا لَِفى ٱلصُّ

19. na mga kalatas nina Abraham at Moises.  َٰ١٩ ُصُحِف إِبَۡرَٰهِيَم َوُموَسي 
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Al-Ghashiyah الغاشية 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Nakarating ba sa iyo ang sanaysay ng Tagalukob? ََِٰك َحِديُث ٱلَۡغَِٰشَية تَى
َ
 ١ َهۡل أ

2. May mga mukha sa Araw na iyon na nagpapakumbaba,  ٌ٢ وُُجوه  يَوَۡمئٍِذ َخَِٰشَعة 

3. na gumagawa, na nagpapakapagal,   ٣ عَاِملَة  نهاِصَبة 

4. na masusunog sa isang apoy na napakainit,  ٗ٤ تَۡصلَىَٰ نَاًرا َحاِمَية 

5. na paiinumin mula sa isang bukal na pagkainit-init.  ٖ٥ تُۡسَقىَٰ ِمۡن َعيٍۡن َءانَِية 

6. Wala silang pagkain maliban sa mula sa isang matinik na 

halaman, 
ها ِمن َضِريعٖ   ٦ لهيَۡس لَُهۡم َطَعاٌم إِل

7. na hindi nagpapataba at hindi nakatutugon sa gutom.  ٖها يُۡسِمُن َولَا ُيۡغنِي ِمن ُجوع  ٧ ل

8. May mga mukha sa Araw na iyon na nagiginhawahan,   ٨ وُُجوه  يَوَۡمئِٖذ نهاِعَمة 

9. na dahil sa pinagpunyagian ng mga ito ay nalulugod,   ٩ ل َِسۡعيَِها َراِضَية 

10. sa isang harding mataas,  ٖ١٠ فِي َجنهٍة عَالَِية 

11. na hindi sila makaririnig doon ng isang satsat.  ٗها تَۡسَمُع فِيَها َلَٰغَِية  ١١ ل

12. Doon ay may bukal na dumadaloy. ١٢ َها َعيۡن  َجارِيَة  فِي 

13. Doon ay may mga kamang nakaangat,   ۡرفُوَعة  ١٣ فِيَها ُسُرر  مه

14. at may mga kopang nakalagay,   وُۡضوَعة ۡكَواب  مه
َ
 ١٤ َوأ

15. at may mga almohadon na nakahanay,   ١٥ َوَنَمارُِق َمۡصُفوفَة 

16. at mga alpombrang ikinalat.  ٌ١٦ َوَزَرابِيُّ َمۡبُثوثَة 
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17. Kaya hindi ba sila tumitingin sa mga kamelyo kung 

papaanong nilikha ang mga ito, 
فَلَا يَنُظُروَن إِلَي ٱلِۡإبِِل َكۡيَف ُخلَِقۡت 

َ
 ١٧ أ

18. at sa langit kung papaanong inangat ito,  ََمآِء َكۡيَف ُرفِع  ١٨ ۡت َوِإلَي ٱلسه

19. at sa mga bundok kung papaanong itinirik ang mga ito,  ١٩ َوِإلَي ٱلِۡجَباِل َكۡيَف نُِصَبۡت 

20. at sa lupa kung papaanong inilatag ito?  ۡرِض َكۡيَف ُسِطَحۡت
َ
 ٢٠ َوِإلَي ٱلۡأ

21. Kaya magpaalaala ka; ikaw ay isang tagapagpaalaala 

lamang. 
ِر   نَت ُمَذك 

َ
ِۡر إِنهَمآ أ  ٢١ فََذك 

22. Hindi ka sa kanila isang tagapanaig.  ٍهۡسَت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطر  ٢٢ ل

23. Ngunit ang sinumang tumalikod at tumangging 

sumampalataya 
هيَٰ َوَكَفرَ  ها َمن تََول  ٢٣ إِل

24. ay pagdurusahin siya ni Allāh ng pagdurusang 

pinakamalaki. 
ۡكبَرَ 

َ
ُ ٱلَۡعَذاَب ٱلۡأ بُُه ٱَّلله ِ  ٢٤ َفُيَعذ 

25. Tunay na tungo sa Amin ang pag-uwi nila.  ۡ٢٥ إِنه إِلَۡيَنآ إِيَاَبُهم 

26. Pagkatapos tunay na sa Amin ang pagtutuos sa kanila.  ٢٦ ُثمه إِنه َعلَۡيَنا ِحَساَبُهم 
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Al-Fajr  الفجر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Sumpa man sa madaling-araw,  ِ١ َوٱلَۡفۡجر 

2. sumpa man sa Sampung Gabi,  ٖ٢ َولََياٍل َعۡشر 

3. sumpa man sa tukol at gansal,  ِۡفِع َوٱلَۡوتۡر  ٣ َوٱلشه

4. sumpa man sa gabi kapag naglalakbay ito; [talagang 

gagantihan nga kayo.] 
هۡيِل إَِذا يَۡسرِ   ٤ َوٱل

5. Sa gayon kaya ay may panunumpa para sa may pang-

unawa? 
َٰلَِك قََسم  ل ِِذي ِحۡجرٍ   ٥ َهۡل فِي َذ

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

Panginoon mo sa [liping] `Ād, 
لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل َربَُّك بَِعادٍ 

َ
 ٦ أ

7. na [lipi ni] Irām na may mga haligi, ِ٧ إَِرَم َذاِت ٱلۡعَِماد 

8. na hindi nilikha ang tulad ng mga iyon sa bayan,  ٨ ِمۡثلَُها فِي ٱلۡبَِلَٰدِ ٱلهتِي لَۡم ُيخۡلَۡق 

9. at sa [liping] Thamūd na pumutol ng mga malaking bato sa 

lambak; 
ۡخَر بِٱلَۡوادِ هِذيَن َجابُواْ ٱلصه  ٩ َوَثُموَد ٱل

10. at kay Paraon na may mga tulos? ِۡوتَاد
َ
 ١٠ َوفِرَۡعۡوَن ذِي ٱلۡأ

11. [Silang lahat ay] ang mga nagmalabis sa bayan  ِهِذيَن َطَغۡواْ فِي ٱلۡبَِلَٰد  ١١ ٱل

12. saka nagparami sila sa mga iyon ng katiwalian,  َۡكثَُرواْ فِيَها ٱلَۡفَساد
َ
 ١٢ فَأ

13. kaya nagbuhos sa kanila ang Panginoon mo ng isang 

hagupit ng pagdurusa. 
 ١٣ َسۡوَط َعَذاٍب فََصبه َعلَۡيِهۡم َربَُّك  

14. Tunay na ang Panginoon mo ay talagang nasa 

pantambang. 
 ١٤ إِنه َربهَك لَبِٱلِۡمۡرَصادِ
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15. Kaya tungkol naman sa tao, kapag sumubok dito ang 

Panginoon nito saka nagparangal Siya rito at nagpaginhawa 

Siya rito, nagsasabi ito: "Ang Panginoon ko ay nagparangal sa 

akin." 

َمُهۥ   ۡكَرَمُهۥ َوَنعه
َ
َُٰه َربُُّهۥ فَأ ا ٱلۡإِنَسَُٰن إَِذا َما ٱۡبَتلَى مه

َ
فَأ

ۡكَرَمنِ 
َ
 ١٥ َفَيُقوُل َرب ِٓي أ

16. Tungkol naman sa kapag sumubok Siya rito saka 

naghigpit Siya rito sa panustos dito, nagsasabi ito: "Ang 

Panginoon ko ay humamak sa akin." 

َُٰه َفَقَدَر َعلَۡيهِ رِۡزقَُهۥ َفَيُقوُل َرب ِٓي   آ إَِذا َما ٱۡبَتلَى مه
َ
َوأ

َهَٰنَنِ 
َ
 ١٦ أ

17. Aba’y hindi! Bagkus hindi kayo nagpaparangal sa ulila  َها تُۡكرُِموَن ٱلَۡيتِيم ۖۡ بَل ل ها  ١٧ َكل

18. at hindi kayo naghihimukan sa pagpapakain sa dukha.  ِوَن عَلَىَٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكين  ١٨ َولَا تََحَٰٓضُّ

19. Kumakain kayo ng pamana nang pagkaing masidhi.  ا هم ٗ ۡكلٗا ل
َ
ُكلُوَن ٱلتَُّراَث أ

ۡ
 ١٩ َوتَأ

20. Umiibig kayo sa yaman nang pag-ibig na labis.  ا َجم ٗا َوُتحِبُّوَن ٱلَۡماَل  ٢٠ ُحب ٗ

21. Aba’y hindi! Kapag dinurog ang lupa nang durog na durog,  ا ا َدك ٗ ۡرُض َدك ٗ
َ
ِت ٱلۡأ ۖۡ إَِذا ُدكه هآ  ٢١ َكل

22. at dumating ang Panginoon mo at ang mga anghel nang 

hanay-hanay, 
ا  ا َصف ٗ  ٢٢ وََجآَء َربَُّك َوٱلَۡملَُك َصف ٗ

23. at ihahatid sa Araw na iyon ang Impiyerno. Sa Araw na 

iyon ay magsasaalaala ang tao, at paano ukol sa kanya ang 

paalaala? 

هيَٰ لَُه   ن
َ
ُر ٱلۡإِنَسَُٰن َوأ وَِجآْيَء يَۡوَمئِذِۭ ِبجََهنهَمْۚ يَۡوَمئِٖذ َيَتَذكه

ِۡكَرىَٰ   ٢٣ ٱلذ 

24. Magsasabi siya: "O kung sana ako ay nagpauna [ng 

kabutihan] para sa buhay ko." 
ۡمُت ِلحََياتِي  ٢٤ َيُقوُل َيَٰلَۡيتَنِي قَده

25. Kaya sa araw na iyon ay walang isang magpaparusa ng 

pagdurusang dulot Niya 
َحد  

َ
ۥٓ أ ُب َعَذابَُه ِ ها ُيَعذ   ٢٥ َفَيۡوَمئِٖذ ل

26. at walang isang gagapos ng paggapos Niya.   َحد
َ
ۥٓ أ  ٢٦ َولَا يُوثُِق َوثَاقَُه

27. "O kaluluwang napapanatag,  ُۡفُس ٱلُۡمۡطَمئِنهة ُتَها ٱلنه يه
َ
أ  ٢٧ َيَٰٓ

28. bumalik ka sa Panginoon mo nang nalulugod na 

kinalulugdan, 
ۡرِضيهةٗ   ٢٨ ٱرِۡجِعٓى إِلَيَٰ َرب ِِك َراِضَيٗة مه

29. saka pumasok ka sa mga lingkod Ko,  ٢٩ فَٱۡدُخلِى فِي ِعَبَِٰدي 



 

Al-Fajr 

 

683 

 

 الفجر 

30. at pumasok ka sa Paraiso Ko." ٣٠ َوٱۡدُخلِى َجنهتِي 
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Al-Balad  البلد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Talagang sumusumpa Ako sa bayang ito  ِقِۡسُم بَِهََٰذا ٱلَۡبلَد
ُ
 ١ لَٓا أ

2. habang ikaw ay napahihintulutan sa bayang ito.  ِنَت ِحُّۢل بَِهََٰذا ٱلَۡبلَد
َ
 ٢ َوأ

3. Sumpa man sa isang nag-anak at sa inanak niya,  َ٣ َوَوالِٖد َوَما َولَد 

4. talaga ngang lumikha Kami sa tao sa isang 

pagpapakahirap. 
 ٤ لََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن فِي َكَبدٍ 

5. Nag-aakala ba siya na walang nakakakaya sa kanya na isa 

man? 
َحد  

َ
ن لهن َيۡقِدَر َعلَۡيهِ أ

َ
َيحَۡسُب أ

َ
 ٥ أ

6. Magsasabi siya: "Umubos ako ng isang tambak na yaman." َُّبًدا ۡهلَۡكُت َمالٗا ل
َ
 ٦ َيُقوُل أ

7. Nag-aakala ba siya na walang nakakita sa kanya na isa 

man? 
َحدٌ 

َ
ۥٓ أ هۡم يََرُه ن ل

َ
َيحَۡسُب أ

َ
 ٧ أ

8. Hindi ba Kami gumawa para sa kanya ng dalawang mata,  ِهُهۥ َعۡينَيۡن لَۡم َنجَۡعل ل
َ
 ٨ أ

9. isang dila, at dalawang labi?  ِ٩ َولَِساٗنا وََشَفَتيۡن 

10. Nagpatnubay Kami sa kanya sa dalawang daanan.  ِۡجَديۡن  ١٠ وََهَديَۡنَُٰه ٱلنه

11. Ngunit hindi kasi siya sumugod sa matarik na daan.  َ١١ َبةَ فَلَا ٱۡقَتَحَم ٱلَۡعق 

12. Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang matarik na 

daan? 
ََٰك َما ٱلَۡعَقَبةُ  ۡدَرى

َ
 ١٢ َوَمآ أ

13. [Ito ay] isang pagpapalaya sa isang alipin,  ٍ١٣ فَكُّ َرَقَبة 

14. o pagpapakain sa isang araw na may taggutom  ۡو إِۡطَعَٰم  فِي يَۡوٖم ذِي
َ
 ١٤ َمۡسَغَبةٖ أ

15. sa isang ulilang may pagkakamag-anak  ٍ١٥ يَتِيٗما َذا َمۡقَربَة 
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16. o sa isang dukhang may paghihikahos.  ٖۡو ِمۡسِكيٗنا َذا َمتَۡربَة
َ
 ١٦ أ

17. Pagkatapos naging kabilang siya sa mga sumampalataya 

at nagtagubilinan ng pagtitiis at nagtagubilinan ng pagkaawa. 
بِۡر َوتََواَصۡواْ   هِذيَن َءاَمُنواْ َوتََواَصۡواْ بِٱلصه ُثمه َكاَن ِمَن ٱل

 ١٧ بِٱلَۡمۡرَحمَةِ

18. Ang mga iyon ay ang mga kasamahan sa dakong kanan. ِۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡيَمَنة
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ١٨ أ

19. Ang mga tumangging sumampalataya sa tanda Namin ay 

ang mga kasamahan sa dakong kaliwa. 
ۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡشـ ََمةِ

َ
هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَٰتَِنا ُهۡم أ  ١٩ َوٱل

20. Sa ibabaw nila ay may apoy na nakataklob.  ُۢ ۡؤَصَدةُ  ٢٠ َعلَۡيِهۡم نَار  مُّ
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Ash-Shams  الشمس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Sumpa man sa araw at sa kaliwanagan nito,  ََٰها ۡمِس وَُضَحى  ١ َوٱلشه

2. sumpa man sa buwan kapag sumunod ito roon,  ََٰها  ٢ َوٱلَۡقَمرِ إَِذا تَلَى

3. sumpa man sa maghapon kapag naglantad ito niyon,  ََٰها َهارِ إَِذا َجلهى  ٣ َوٱلنه

4. sumpa man sa gabi kapag bumalot ito niyon,  ََٰها هۡيِل إَِذا َيۡغَشى  ٤ َوٱل

5. sumpa man sa langit at sa pagpapatayo Niya nito,  ََٰها َمآِء َوَما بَنَى  ٥ َوٱلسه

6. sumpa man sa lupa at sa pagkalatag nito,  ََٰها ۡرِض َوَما َطَحى
َ
 ٦ َوٱلۡأ

7. sumpa man sa isang kaluluwa at sa pagkahubog nito,  ََٰها ى  ٧ َوَنۡفٖس َوَما َسوه

8. saka nagpatalos Siya rito ng kasamaang-loob nito at 

pangingilag magkasala nito; 
لَۡهَمَها فُُجورََها 

َ
ََٰها فَأ  ٨ َوَتۡقَوى

9. nagtagumpay nga ang sinumang naglinis nito  ََٰها ى فۡلََح َمن َزكه
َ
 ٩ قَۡد أ

10. at nabigo nga ang sinumang nagdumi nito.  ََٰها ى  ١٠ َوَقۡد َخاَب َمن َدسه

11. Nagpasinungaling ang [liping] Thamūd dahil sa 

pagmamalabis nito 
بَۡت َثُمودُ  ََٰهآ َكذه  ١١  بَِطۡغَوى

12. nang sumugod ang pinakamalumbay nito.  ََٰها ۡشَقى
َ
 ١٢ إِذِ ٱۢنَبَعَث أ

13. Kaya nagsabi sa kanila ang sugo ni Allāh: "[Magpaubaya] 

sa dumalagang kamelyo ni Allāh at pag-inom nito." 
ِ نَاقََة  ِ وَُسۡقَيََٰها َفَقاَل لَُهۡم رَُسوُل ٱَّلله  ١٣ ٱَّلله

14. Ngunit nagpasinungaling sila sa kanya saka kinatay nila 

ito kaya nagsaklob [ng parusa] sa kanila ang Panginoon nila 

dahil sa pagkakasala nila saka nagpantay-pantay Siya rito [sa 

parusa]. 

بُوُه َفَعَقُروَها  فََدۡمَدَم َعلَۡيِهۡم َربُُّهم بَِذۢنبِِهۡم  فََكذه
ََٰها  ى  ١٤ فََسوه

15. Hindi Siya nangangamba sa pinakakahihinatnan nito.  ١٥ َولَا َيخَاُف ُعۡقَبََٰها 
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Al-Layl الليل 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Sumpa man sa gabi kapag bumabalot ito,  َٰهۡيِل إَِذا َيۡغَشي  ١ َوٱل

2. sumpa man sa maghapon kapag nahayag ito,  َٰهى َهارِ إَِذا َتجَل  ٢ َوٱلنه

3. sumpa man sa pagkalikha sa lalaki at babae;  نَثيَٰٓ َوَما َخلََق
ُ
َكَر َوٱلۡأ  ٣ ٱلذه

4. tunay na ang pagpupunyagi ninyo ay talagang sarisari.  َٰ٤ إِنه َسۡعَيُكۡم لََشتهي 

5. Kaya tungkol naman sa sinumang nagbigay at nangilag 

magkasala, 
ۡعَطىَٰ َوٱتهَقىَٰ 

َ
ا َمۡن أ مه

َ
 ٥ فَأ

6. at nagpatotoo sa pinakamaganda;  َق بِٱلۡحُۡسَنيَٰ وََص  ٦ ده

7. magpapadali Kami sa kanya para sa pinakamadali.  َُٰرُهۥ لِلۡيُۡسَرى ِ  ٧ فََسُنيَس 

8. Tungkol naman sa sinumang nagmaramot at nag-akalang 

makapagsasarili, 
ا َمنُۢ َبخَِل َوٱۡسَتۡغَنيَٰ  مه

َ
 ٨ َوأ

9. at nagpasinungaling sa pinakamaganda;  ََٰب بِٱلۡحُۡسَني  ٩ َوَكذه

10. magpapadali Kami sa kanya para sa pinakamahirap.  َُٰرُهۥ لِلُۡعۡسَرى ِ  ١٠ فََسُنيَس 

11. Ano ang maidudulot para sa kanya ng yaman niya kapag 

nabulid siya [sa Impiyerno]? 
ۥٓ إَِذا تَرَ   ١١ دهىَٰٓ َوَما ُيۡغنِي َعۡنُه َمالُُه

12. Tunay na nasa Amin ay talagang ang pagpapatnubay.  َٰ١٢ إِنه َعلَۡيَنا لَلُۡهَدى 

13. Tunay na sa Amin ay talagang ang Kabilang-buhay at ang 

Unang-buhay. 
ولَيَٰ 

ُ
 ١٣ َوِإنه لََنا لٓأَۡلِخَرَة َوٱلۡأ

14. Kaya nagbabala Ako sa inyo ng apoy na naglalagablab.  َٰى نَذۡرتُُكۡم نَاٗرا تَلَظه
َ
 ١٤ فَأ

15. Walang masusunog doon kundi ang pinakamalumbay,  ۡشَقى
َ
ها ٱلۡأ ََٰهآ إِل  ١٥ لَا يَۡصلَى

16. na nagpasinungaling at tumalikod.  َٰهي َب َوتََول هِذي َكذه  ١٦ ٱل
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17. Paiiwasin doon ang pinakatagapangilag magkasala, ۡتَقى
َ
 ١٧ وََسُيَجنهُبَها ٱلۡأ

18. na nagbibigay ng yaman niya habang nagpapakalinis [sa 

kasalanan] 
هيَٰ  هِذي يُۡؤتِي َمالَُهۥ َيتََزك  ١٨ ٱل

19. at hindi para sa isang mayroon siyang anumang biyayang 

gagantihan, 
َحٍد ِعنَدهُۥ ِمن  

َ
 ١٩ ن ِۡعَمةٖ ُتجَۡزىَٰٓ َوَما لِأ

20. bagkus sa paghahangad [ng ikalulugod] ng Mukha ng 

Panginoon niya, ang Pinakamataas. 
عۡلَىَٰ 

َ
ها ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ َرب ِهِ ٱلۡأ  ٢٠ إِل

21. Talagang malulugod siya.  َٰ٢١ َولََسۡوَف يَۡرَضي 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Sumpa man sa kaliwanagan [ng umaga],  ََٰحى  ١ َوٱلضُّ

2. sumpa man sa gabi kapag lumukob ito;  َٰهۡيِل إَِذا َسَجى  ٢ َوٱل

3. hindi namaalam sa iyo ang Panginoon mo at hindi Siya 

nasuklam. 
َعَك َربَُّك َوَما قَلَىَٰ   ٣ َما َوده

4. Talagang ang Kabilang-buhay ay higit na mabuti para sa 

iyo kaysa sa Unang-buhay. 
ولَيَٰ 

ُ
هَك ِمَن ٱلۡأ  ٤ َولٓأَۡلِخَرةُ َخيۡر  ل

5. Talagang magbibigay sa iyo ang Panginoon mo kaya 

malulugod ka. 
 ٥ ۡوَف ُيۡعِطيَك َربَُّك َفتَۡرَضيَٰٓ َولَسَ 

6. Hindi ba nakatagpo Siya sa iyo na isang ulila kaya 

kumanlong Siya sa iyo? 
لَۡم َيِجۡدَك يَتِيٗما فَـ َاَوىَٰ 

َ
 ٦ أ

7. Nakatagpo Siya sa iyo na isang nalilingat kaya 

nagpatnubay Siya. 
ا َفَهَدىَٰ 

 ٧ َووََجَدَك َضآل ٗ

8. Nakatagpo Siya sa iyo na isang naghihikahos kaya 

nagpasapat Siya. 
ۡغَنيَٰ 

َ
 ٨ َووََجَدَك عَآئِلٗا فَأ

9. Kaya tungkol naman sa ulila ay huwag kang maniil.  ۡا ٱلَۡيتِيَم فَلَا َتۡقَهر مه
َ
 ٩ فَأ

10. Tungkol naman sa nanghihingi ay huwag kang magtaboy.  
َ
آئَِل فَلَا َتۡنَهرۡ َوأ ا ٱلسه  ١٠ مه

11. Tungkol naman sa kaugnay sa biyaya ng Panginoon mo 

ay magsaysay ka. 
ۡث  ِ ا بِنِۡعَمةِ َرب َِك فََحد  مه

َ
 ١١ َوأ
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Ash-Sharh الشرح 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Hindi ba nagpaluwag Kami para sa iyo ng dibdib mo?  َلَۡم نَۡشَرۡح لََك َصۡدَرك
َ
 ١ أ

2. Nag-alis Kami palayo sa iyo ng pasanin mo,  َ٢ َووََضۡعَنا َعنَك وِۡزَرك 

3. na nakabigat sa likod mo.  نَقَض
َ
هِذٓي أ  ٣ َظۡهَركَ ٱل

4. Nag-angat Kami para sa iyo ng pagbanggit sa iyo.  َ٤ َوَرَفۡعَنا لََك ذِۡكَرك 

5. Kaya tunay na kasama sa hirap ay ginhawa.  ٥ فَإِنه َمَع ٱلُۡعۡسِر يُۡسًرا 

6. Tunay na kasama sa hirap ay ginhawa. ٦ إِنه َمَع ٱلُۡعۡسِر يُۡسٗرا 

7. Kaya kapag nakatapos ka [sa gawain] ay magpakapagal ka 

[sa pagsamba], 
 ٧ فَإَِذا فَرَۡغَت فَٱنَصۡب 

8. at sa Panginoon mo ay magmithi ka. ٨ َوِإلَيَٰ َرب َِك فَٱرَۡغب 
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At-Tin  التين 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Sumpa man sa igos at oliba,  ِۡيُتون ِيِن َوٱلزه  ١ َوٱلت 

2. sumpa man sa kabundukan ng Sinai,  َ٢ َوُطورِ ِسينِين 

3. sumpa man sa matiwasay na bayang ito;  ِِمين
َ
 ٣ َوَهََٰذا ٱلَۡبلَِد ٱلۡأ

4. talaga ngang lumikha Kami sa tao sa isang 

pinakamagandang paghuhubog. 
ۡحَسِن َتۡقوِيمٖ 

َ
 ٤ لََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن فِٓي أ

5. Pagkatapos nagpanauli Kami sa kanya sa pinakamababa 

sa mga mababa, 
ۡسَفَل َسَٰفِلِينَ 

َ
 ٥ ُثمه َرَدۡدَنَُٰه أ

6. maliban sa mga sumampalataya at gumawa ng mga 

maayos sapagkat ukol sa kanila ay isang pabuyang hindi 

matitigil. 

ۡجٌر  
َ
َٰلَِحَِٰت فَلَُهۡم أ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ها ٱل إِل

 ٦ َغيُۡر َمۡمُنونٖ 

7. Kaya ano ang nagpapasinungaling sa iyo, matapos nito, sa 

Paggantimpala? 
ِينِ َفَما يُ  بَُك َبۡعُد بِٱلد  ِ  ٧ َكذ 

8. Hindi ba si Allāh ay ang pinakahukom ng mga hukom?  َۡحَكِم ٱلَۡحَِٰكِمين
َ
ُ بِأ لَيَۡس ٱَّلله

َ
 ٨ أ
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Al-‘Alaq  العلق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Bumasa ka sa ngalan ng Panginoon mo na lumikha,I  َهِذي َخلَق  بِٱۡسِم َرب َِك ٱل
ۡ
 ١ ٱقَۡرأ

2. lumikha sa tao mula sa isang malalinta.  ٍ٢ َخلََق ٱلۡإِنَسََٰن ِمۡن َعلَق 

3. Bumasa ka samantalang ang Panginoon mo ay ang 

Napakamapagbigay, 
ۡكَرمُ 

َ
 َوَربَُّك ٱلۡأ

ۡ
 ٣ ٱقَۡرأ

4. na nagturo sa pamamagitan ng panulat,  ِهِذي َعلهَم بِٱلَۡقلَم  ٤ ٱل

5. nagturo sa tao ng hindi nito nalaman.  ۡ٥ َعلهَم ٱلۡإِنَسََٰن َما لَۡم َيۡعلَم 

6. Aba’y hindi! Tunay na ang tao ay talagang nagmamalabis  َٰٓ٦ َكلهآ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن لََيۡطَغى 

7. dahil nakakita siya sa sarili niya na nakasapat.  َٰٓن رهَءاهُ ٱۡسَتۡغَني
َ
 ٧ أ

8. Tunay na tungo sa Panginoon mo ang pagbabalikan.  َٰٓ٨ إِنه إِلَيَٰ َرب َِك ٱلرُّۡجَعى 

9. Nakakita ka ba sa sumasaway  َٰهِذي َيۡنَهى َرَءيَۡت ٱل
َ
 ٩ أ

10. sa isang lingkod kapag nagdasal ito?  َٰٓهى  ١٠ َعۡبًدا إَِذا َصل

11. Nakakita ka ba kung siya ay nasa patnubay,  ََٰٓرَءيَۡت إِن َكاَن عَلَى ٱلُۡهَدى
َ
 ١١ أ

12. o nag-utos ng pangingilag magkasala?  َٰٓۡقَوى َمَر بِٱلته
َ
ۡو أ

َ
 ١٢ أ

13. Nakakita ka ba kung nagpasinungaling siya o tumalikod 

siya? 
هيَٰٓ  َب َوتََول َرَءيَۡت إِن َكذه

َ
 ١٣ أ

14. Hindi ba siya nakaalam na si Allāh ay nakakikita?  َٰيََرى َ نه ٱَّلله
َ
لَۡم َيۡعلَم بِأ

َ
 ١٤ أ

15. Aba’y hindi! Talagang kung hindi siya tumigil ay talagang 

hahablot nga Kami sa bumbunan: 
اِصَيةِ ُۢا بِٱلنه هۡم يَنَتهِ لَنَۡسَفَع  ١٥ َكلها لَئِن ل

 

I Bumigkas ka sa ngalan ng Panginoon mo na lumikha, 
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16. isang bumbunan na nagsisinungaling, nagkakamali.  ٖ١٦ نَاِصَيةٖ َكَِٰذبٍَة َخاِطئَة 

17. Kaya tumawag siya sa kapulungan niya. ١٧ فَلَۡيۡدُع نَادِيَُهۥ 

18. Tatawag Kami sa mga bantay [ng Impiyerno].  َبَانَِية  ١٨ َسَنۡدُع ٱلزه

19. Aba’y hindi! Huwag kang tumalima sa kanya, magpatirapa 

ka, at lumapit ka [kay Allāh]. 
 ١٩ َوٱۡقتَرِب۩َكلها لَا تُِطۡعُه َوۤۡدُجۡسٱ 
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Al-Qadr  القدر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Tunay na Kami ay nagpababa nito sa Gabi ng Pagtatakda.  ِنَزلَۡنَُٰه فِي لَۡيلَةِ ٱلَۡقۡدر
َ
 ١ إِنهآ أ

2. Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang Gabi ng 

Pagtatakda? 
ََٰك َما لَۡيلَُة ٱلَۡقۡدرِ  ۡدَرى

َ
 ٢ َوَمآ أ

3. Ang Gabi ng Pagtatakda ay higit na mabuti kaysa sa isang 

libong buwan. 
لِۡف َشۡهرٖ 

َ
ِۡن أ  ٣ لَۡيلَُة ٱلَۡقۡدرِ َخيۡر  م 

4. Nagbababaan ang mga Anghel at ang Espiritu rito ayon sa 

pahintulot ng Panginoon Nila kalakip ng bawat utos – 
  ِ

ِن ُكل  وُح فِيَها بِإِۡذِن َرب ِِهم م  ُل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوٱلرُّ َتنَزه
ۡمرٖ 

َ
 ٤ أ

5. kapayapaan ito – hanggang sa paglitaw ng madaling-araw.  َ٥ ۡجرِ َسَلٌَٰم ِهَى َحتهيَٰ َمۡطلَِع ٱلۡف 
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Al-Bayyinah  البينة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ang mga tumangging sumampalataya kabilang sa mga 

May Kasulatan at mga tagapagtambal ay hindi naging mga 

kumakalas hanggang sa pumunta sa kanila ang malinaw na 

patunay: 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ لَۡم يَُكِن ٱل

تِيَُهُم ٱلَۡبي َِنةُ 
ۡ
ِيَن َحتهيَٰ تَأ  ١ َوٱلُۡمۡشِركِيَن ُمنَفك 

2. isang Sugo mula kay Allāh na bumibigkas ng mga pahinang 

dinalisay, 
َِن  َرةٗ رَُسول  م  َطهه ِ َيۡتلُواْ ُصُحٗفا مُّ  ٢ ٱَّلله

3. na sa mga ito ay may mga nakasulat na matuwid.   ٣ فِيَها ُكُتب  َقي َِمة 

4. Hindi nagkawatak-watak ang mga binigyan ng kasulatan 

kundi nang matapos na dumating sa kanila ang malinaw na 

patunay. 

َق  ها ِمنُۢ َبۡعِد َما  َوَما َتَفره وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب إِل
ُ
هِذيَن أ ٱل

 ٤ َجآَءۡتُهُم ٱلَۡبي َِنةُ 

5. Hindi sila inuutusan kundi upang sumamba sila kay Allāh 

bilang mga nagpapakawagas sa Kanya sa relihiyon bilang 

mga makakatotohanan, magpanatili sila ng dasal, at 

magbigay sila ng zakāh. Iyon ay ang relihiyon ng 

pagkamatuwid. 

ِيَن ُحَنَفآَء   َ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد  ها لَِيۡعُبُدواْ ٱَّلله ِمُرٓواْ إِل
ُ
َوَمآ أ

َٰلَِك دِيُن   ْۚ َوَذ َة َكوَٰ ةَ َويُۡؤتُواْ ٱلزه لَوَٰ َويُقِيُمواْ ٱلصه
 ٥ ٱلَۡقي َِمةِ 

6. Tunay na ang mga tumangging sumampalataya kabilang sa 

mga May Kasulatan at mga tagapagtambal ay nasa Apoy ng 

Impiyerno bilang mga mananatili roon. Ang mga iyon ay ang 

pinakamasama sa sangkinapal. 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب َوٱلُۡمۡشِركِيَن فِي  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ إِنه ٱل

ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َشرُّ ٱلۡبَِريهةِ نَارِ َجَهنهَم َخَٰلِدِ 
ُ
ْۚ أ  ٦ يَن فِيَهآ

7. Tunay na ang mga sumampalataya at gumawa ng mga 

maayos, ang mga iyon ay ang pinakamabuti sa sangkinapal. 
ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم  

ُ
َٰلَِحَِٰت أ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل

 ٧ ٱلۡبَِريهةَِخيُۡر 

8. Ang ganti sa kanila sa ganang Panginoon nila ay mga 

Hardin ng Eden na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang 

mga ilog bilang mga mananatili sa mga ito magpakailanman. 

Nalugod si Allāh sa kanila at nalugod sila sa Kanya. Iyon ay 

ukol sa sinumang natakot sa Panginoon niya. 

َُٰت َعۡدٖن َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها   َجَزآؤُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َجنه
ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ   بَٗداۖۡ رهِضَي ٱَّلله

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
ٱلۡأ

َٰلَِك لَِمۡن َخِشَي َربهُهۥ  ٨ َعۡنُهْۚ َذ
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Az-Zilzalah  الزلزلة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Kapag niyanig ang lupa sa pagyanig nito,  ۡرُض زِلَۡزالََها
َ
 ١ إَِذا ُزلۡزِلَِت ٱلۡأ

2. at nagpalabas ang lupa ng mga pabigat nito,   ۡرُض
َ
ۡخرََجِت ٱلۡأ

َ
ۡثَقالََها َوأ

َ
 ٢ أ

3. at nagsabi ang tao: "Ano ang mayroon dito?" –  ٣ َوَقاَل ٱلۡإِنَسَُٰن َما لََها 

4. sa Araw na iyon ay magsasaysay ito ng mga ulat nito  ۡخَبارََها
َ
ُث أ ِ  ٤ يَۡوَمئِٖذ ُتحَد 

5. dahil ang Panginoon mo ay nagkasi rito.  نه َربهَك
َ
ۡوَحىَٰ لََها بِأ

َ
 ٥ أ

6. Sa Araw na iyon ay hahayo ang mga tao nang hiwa-

hiwalay upang pakitaan sila ng mga gawa nila. 
ۡعَمَٰلَُهمۡ 

َ
ۡشَتاٗتا ل ِيَُرۡواْ أ

َ
اُس أ  ٦ يَۡوَمئِٖذ يَۡصُدُر ٱلنه

7. Kaya ang sinumang gumawa ng kasimbigat ng isang 

katiting na kabutihan ay makikita niya iyon, 
ٍة َخيٗۡرا يََرُهۥ  ٧ َفَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذره

8. at ang sinumang gumawa ng kasimbigat ng isang katiting 

na kasamaan ay makikita niya iyon. 
ا يََرُهۥ ةٖ َشر ٗ  ٨ َوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذره
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Al-A’diyat  العاديات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Sumpa man sa mga [kabayong] tumatakbo habang 

humihingal, 
 ١ َوٱلَۡعَِٰدَيَِٰت َضۡبٗحا 

2. saka sa mga nagpapaningas habang nakikiskis [ang mga 

kuko], 
 ٢ فَٱلُۡمورَِيَِٰت قَۡدٗحا 

3. saka sa mga nanlulusob sa madaling-araw,  ٣ فَٱلُۡمغِيَرَِٰت ُصۡبٗحا 

4. saka bumulabog ang mga ito sa pamamagitan nito ng mga 

alikabok, 
ثَۡرَن بِهِۦ َنۡقٗعا 

َ
 ٤ فَأ

5. saka pumagitna ang mga ito dahil dito sa isang pagtitipon;  ٥ فَوََسۡطَن بِهِۦ َجمًۡعا 

6. tunay na ang tao, sa Panginoon niya, ay talagang isang 

mapagkaila. 
 ٦ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن لَِرب ِهِۦ لََكُنود  

7. Tunay na siya roon ay talagang isang saksi.   َٰلَِك لََشِهيد  ٧ َوِإنهُهۥ عَلَىَٰ َذ

8. Tunay na siya, sa pag-ibig sa kayamanan, ay talagang 

matindi. 
ِ ٱلۡخَيِۡر لََشِديدٌ   ٨ َوِإنهُهۥ ِلحُب 

9. Kaya hindi ba siya nakaaalam kapag hinalukay ang nasa 

mga puntod 
فَلَا َيۡعلَُم إَِذا ُبۡعثَِر َما فِي ٱلُۡقُبورِ 

َ
 ٩ ۞أ

10. at itinanghal ang nasa mga dibdib,  ُِدور َل َما فِي ٱلصُّ ِ  ١٠ وَُحص 

11. tunay na ang Panginoon nila sa kanila, sa Araw na iyon, 

ay talagang Mapagbatid. 
 ُۢ  ١١ إِنه َربهُهم بِِهۡم يَۡوَمئِٖذ لهخَبِيُر
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Al-Qari’ah  القارعة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ang Tagakalampag.  ُ١ ٱلَۡقارَِعة 

2. Ano ang Tagakalampag?  ُ٢ َما ٱلَۡقارَِعة 

3. Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang Tagakalampag?  ََُٰك َما ٱلَۡقارَِعة ۡدَرى
َ
 ٣ َوَمآ أ

4. Sa Araw na [iyon], ang mga tao ay magiging para bang 

mga gamugamong pinakalat 
اُس َكٱلَۡفَراِش ٱلَۡمۡبُثوثِ   ٤ يَۡوَم يَُكوُن ٱلنه

5. at ang mga bundok ay magiging para bang mga lanang 

nahimulmol. 
 ٥ َوتَُكوُن ٱلِۡجَباُل َكٱلۡعِۡهِن ٱلَۡمنُفوِش 

6. Kaya tungkol naman sa sinumang bumigat [sa kabutihan] 

ang mga timbangan niya, 
ۥ  َٰزِيُنُه ا َمن َثُقلَۡت َمَو مه

َ
 ٦ فَأ

7. siya ay nasa isang pamumuhay na nakalulugod.  ٖاِضَية  ٧ َفُهَو فِي ِعيَشةٖ ره

8. Tungkol naman sa sinumang gumaan [sa kabutihan] ang 

mga timbangan niya, 
ا َمۡن   مه

َ
ۥ َوأ َٰزِيُنُه ۡت َمَو  ٨ َخفه

9. ang kanlungan niya ay kailaliman.   ُهۥ َهاوِيَة مُّ
ُ
 ٩ فَأ

10. Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano iyon?  ََٰۡك َما هَِيه ۡدَرى
َ
 ١٠ َوَمآ أ

11. [Iyon ay] isang Apoy na napakainit. ١١ نَاٌر َحاِمَيُۢة 
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At-Takathur  التكاثر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Nagpalibang sa inyo ang pagpaparamihan  ُكَاثُر َُٰكُم ٱلته لَۡهى
َ
 ١ أ

2. hanggang sa dumalaw kayo sa mga pinaglilibingan.  ٢ ٱلَۡمَقابِرَ َحتهيَٰ ُزۡرُتُم 

3. Aba’y hindi! Malalaman ninyo.  َ٣ َكلها َسوَۡف َتۡعلَُمون 

4. Pagkatapos, aba’y hindi! Malalaman ninyo.  َ٤ ُثمه َكلها َسوَۡف َتۡعلَُمون 

5. Aba’y hindi! Kung sakaling nalalaman ninyo nang may 

kaalaman ng katiyakan, 
 ٥ َتۡعلَُموَن ِعلَۡم ٱلَۡيقِينِ َكلها لَۡو  

6. talagang makikita nga ninyo ang Impiyerno.  َ٦ لَتََرُونه ٱلۡجَِحيم 

7. Pagkatapos talagang makikita nga ninyo iyon nang may 

mata ng katiyakan. 
 ٧ ُثمه لَتََرُونهَها َعيَۡن ٱلَۡيقِينِ 

8. Pagkatapos talagang tatanungin nga kayo sa Araw na iyon 

tungkol sa kaginhawahan. 
 ٨ ُثمه لَتُۡسـ َلُنه يَۡوَمئٍِذ َعِن ٱلنهعِيمِ 
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 العصر 

Al-Asr  العصر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Sumpa man sa panahon,  ِ١ َوٱلَۡعۡصر 

2. tunay na ang tao ay talagang nasa isang pagkalugi,  ٍ٢ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن لَِفى ُخۡسر 

3. maliban sa mga sumampalataya, gumawa ng mga maayos, 

nagtagubilinan ng katotohanan, at nagtagubilinan ng pagtitiis. 
َٰلَِحَِٰت َوتََواَصۡواْ   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ها ٱل إِل

بۡرِ  ِ َوتََواَصۡواْ بِٱلصه  ٣ بِٱلۡحَق 
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 الهمزة

Al-Humazah  الهمزة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Kapighatian ay ukol sa bawat palalibak na palatuligsa,  ٍَُّمَزة ِ ُهَمَزةٖ ل
 ١ َوۡيل  ل ِكُل 

2. na nag-ipon ng yaman at bumilang-bilang nito, َدهُۥ هِذي َجمََع َمالٗا وََعده  ٢ ٱل

3. habang nag-aakala na ang yaman niya ay magpapanatili sa 

kanya. 
ۡخلََدهُۥ

َ
ۥٓ أ نه َمالَُه

َ
 ٣ َيحَۡسُب أ

4. Aba’y hindi! Talagang ihahagis nga siya sa Mapangwasak.  ِلَُيۢنَبَذنه فِي ٱلۡحَُطَمة ۡۖ ها  ٤ َكل

5. Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang Mapangwasak?  ََٰٓك َما ٱلۡحَُطَمةُ َوَما ۡدَرى
َ
 ٥ أ

6. [Ito ay] ang Apoy ni Allāh, na ginagatungan,  ُٱلُۡموقََدة ِ  ٦ نَاُر ٱَّلله

7. na nanunuot sa mga puso.  ِفۡـ َِدة
َ
لُِع عَلَى ٱلۡأ  ٧ ٱلهتِي َتطه

8. Tunay na ito sa kanila ay itataklob  ۡؤَصَدة  إِنهَها َعلَۡيِهم  ٨ مُّ

9. sa mga haliging binanat.  ِۭ َدة َمده  ٩ فِي َعَمٖد مُّ
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 الفيل

Al-Feel  الفيل 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

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

Panginoon mo sa mga kasamahan ng elepante? 
ۡصَحَِٰب ٱلۡفِيلِ 

َ
لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل َربَُّك بِأ

َ
 ١ أ

2. Hindi ba Siya gumawa sa pakana nila [na mauwi] sa isang 

pagkawala? 
لَۡم َيجَۡعۡل َكۡيَدُهۡم فِي تَۡضلِيلٖ 

َ
 ٢ أ

3. Nagsugo Siya sa kanila ng mga ibon na kawan-kawan,  بَابِيَل
َ
ۡرَسَل َعلَۡيِهۡم َطيًۡرا أ

َ
 ٣ َوأ

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

nanigas. 
يلٖ  ِ ِن ِسج   ٤ تَۡرِميِهم ِبحَِجاَرةٖ م 

5. Kaya gumawa Siya sa kanila gaya ng uhay na kinainan.  ُِۭكول
ۡ
أ  ٥ فََجَعلَُهۡم َكَعۡصٖف مه
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 قريش 

Al-Quraish قريش 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Dahil sa pagkahirati sa Quraysh –  ١ لِِإيَلَِٰف قَُرۡيٍش 

2. sa pagkahirati nila sa paglalakbay sa taglamig at tag-init –  يِۡف َتآِء َوٱلصه ِ  ٢ إِۦَلَٰفِِهۡم رِۡحلََة ٱلش 

3. ay sumamba sila sa Panginoon ng Bahay na ito,  ِ٣ فَلَۡيۡعُبُدواْ َربه َهََٰذا ٱلَۡبۡيت 

4. na nagpakain sa kanila mula sa isang pagkagutom at 

nagpatiwasay sa kanila mula sa isang pangamba. 
ۡطعَ 

َ
هِذٓي أ ِۡن َخۡوفِۭ ٱل ِن ُجوٖع َوَءاَمنَُهم م   ٤ َمُهم م 
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 الماعون

Al-Ma’un  الماعون 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Nakakita ka ba sa nagpapasinungaling sa Paggantimpala?  ُب ِ هِذي يَُكذ  َرَءيَۡت ٱل
َ
ِينِ أ  ١ بِٱلد 

2. Sapagkat iyon ay ang nagsasalya sa ulila  َهِذي يَُدعُّ ٱلَۡيتِيم  ٢ فََذَٰلَِك ٱل

3. at hindi nanghihikayat sa pagpapakain sa dukha.  ِ٣ َولَا َيحُضُّ عَلَىَٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكين 

4. Kaya kapighatian ay ukol sa mga tagapagdasal,  َ٤ فََوۡيل  ل ِلُۡمَصل ِين 

5. na sila sa pagdarasal nila ay mga nagpapabaya,  َهِذيَن ُهۡم َعن َصلَاتِِهۡم َساُهون  ٥ ٱل

6. na sila ay nagpapakitang-tao  َهِذيَن ُهۡم يَُرآُءون  ٦ ٱل

7. at nagkakait ng munting tulong.  ٧ ٱلَۡماُعونَ َويَۡمَنُعوَن 
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 الكوثر

Al-Kawthar  الكوثر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Tunay na Kami ay nagbigay sa iyo ng Kawthar.  َۡعَطۡيَنََٰك ٱلَۡكۡوثَر
َ
 ١ إِنهآ أ

2. Kaya magdasal ka sa Panginoon mo at mag-alay ka.  ۡلَِرب َِك َوٱۡنحَر ِ
 ٢ فََصل 

3. Tunay na ang nasusuklam sa iyo ay siya ang lagot.  ُۡبتَر
َ
 ٣ إِنه َشانِئََك ُهَو ٱلۡأ
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 الكافرون 

Al-Kafirun  الكافرون 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Sabihin mo: "O mga tagatangging sumampalataya,  ََٰفُِرون َها ٱلَۡك يُّ
َ
أ  ١ قُۡل َيَٰٓ

2. hindi ako sumasamba sa sinasamba ninyo,  َۡعُبُد َما َتۡعُبُدون
َ
 ٢ لَٓا أ

3. at hindi kayo mga sasamba sa sinasamba ko;  ُۡعُبد
َ
َٰبُِدوَن َمآ أ نُتۡم َع

َ
 ٣ َولَٓا أ

4. at hindi ako sasamba sa sinamba ninyo,  ۡا َعَبدتُّم نَا۠ عَابِد  مه
َ
 ٤ َولَٓا أ

5. at hindi kayo mga sasamba sa sinasamba ko.  ُۡعُبد
َ
َٰبُِدوَن َمآ أ نُتۡم َع

َ
 ٥ َولَٓا أ

6. Ukol sa inyo ang relihiyon ninyo at ukol sa akin ang 

relihiyon ko." 
 ٦ لَُكۡم دِيُنُكۡم َولَِي دِينِ 
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 النصر

An-Nasr النصر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Kapag dumating ang pag-aadya ni Allāh at ang pagsakop  َوٱلَۡفۡتحُ إَِذا َجآَء ِ  ١ نَۡصُر ٱَّلله

2. at nakakita ka sa mga tao na pumapasok sa Relihiyon ni 

Allāh nang mga pulu-pulutong 
فَۡواٗجا 

َ
ِ أ اَس يَۡدُخلُوَن فِي دِيِن ٱَّلله يَۡت ٱلنه

َ
 ٢ َوَرأ

3. ay magluwalhati ka kalakip ng papuri sa Panginoon mo at 

humingi ka ng tawad sa Kanya. Tunay na Siya ay laging 

Palatanggap ng pagbabalik-loob. 

ُۢا ابَ  ٣ فََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك َوٱۡسَتۡغفِۡرُهْۚ إِنهُهۥ َكاَن تَوه
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 المسد

Al-Masad  المسد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Nasawi ang dalawang kamay ni Abū Lahab at nasawi siya!  بِي لََهٖب َوتَبه
َ
 ١ َتبهۡت يََدآ أ

2. Hindi nakapagdulot para sa kanya ang yaman niya at ang 

anumang nakamit niya. 
ۡغَنيَٰ َعۡنُه َمالُُهۥ 

َ
 ٢ َوَما َكَسَب َمآ أ

3. Masusunog siya sa isang Apoy na may lagablab  ٖ٣ َسَيۡصلَىَٰ نَاٗرا َذاَت لََهب 

4. at ang maybahay niya [rin], na tagapasan ng kahoy na 

panggatong, 
تُُهۥ َحمهالََة ٱلۡحََطبِ 

َ
 ٤ َوٱۡمَرأ

5. habang sa leeg nito ay may tali mula sa linubid na 

himaymay. 
َسدِۭ  ِن مه  ٥ فِي ِجيِدَها َحۡبل  م 
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 اإلخالص 

Al-Ikhlas  الإخلاص 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Sabihin mo: "Siyang si Allāh ay iisa.  ٌَحد
َ
ُ أ  ١ قُۡل ُهَو ٱَّلله

2. Si Allāh ay ang Dulugan [sa pangangailangan].  َُمد ُ ٱلصه  ٢ ٱَّلله

3. Hindi Siya nagkaanak at hindi Siya ipinanganak.  ۡ٣ لَۡم يَلِۡد َولَۡم يُولَد 

4. Hindi nagkaroon sa Kanya ng isang kapantay na isa man."  َُۢحُد
َ
هُهۥ ُكُفًوا أ  ٤ َولَۡم يَُكن ل
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 الفلق 

Al Falaq  الفلق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Sabihin mo: "Nagpapakupkop ako sa Panginoon ng 

bukang-liwayway 
ِ ٱلَۡفلَقِ  ُعوُذ بَِرب 

َ
 ١ قُۡل أ

2. laban sa kasamaan ng anumang nilikha Niya  ِ  ٢ َما َخلَقَ ِمن َشر 

3. at laban sa kasamaan ng pusikit kapag lumaganap ito,  غَاِسٍق إَِذا َوقََب ِ  ٣ َوِمن َشر 

4. at laban sa kasamaan ng mga babaing [manggagaway na] 

palaihip sa mga buhol, 
ََٰثَِٰت فِي ٱلُۡعَقدِ  ِ ٱلنهفه  ٤ َوِمن َشر 

5. at laban sa kasamaan ng isang naiinggit kapag naiinggit 

ito." 
ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ   ٥ َوِمن َشر 
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 الناس

 

An-Naas الناس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Sabihin mo: "Nagpapakupkop ako sa Panginoon ng mga 

tao, 
اِس  ِ ٱلنه ُعوُذ بَِرب 

َ
 ١ قُۡل أ

2. na Hari ng mga tao,  اِس  ٢ َملِِك ٱلنه

3. na Diyos ng mga tao,  اِس  ٣ إَِلَٰهِ ٱلنه

4. laban sa kasamaan ng tagapasaring na palaurong,  ٱلۡوَۡسَواِس ٱلۡخَنهاِس ِ  ٤ ِمن َشر 

5. na nagpapasaring sa mga dibdib ng mga tao,  اِس هِذي يُوَۡسوُِس فِي ُصُدورِ ٱلنه  ٥ ٱل

6. kabilang sa mga jinn at mga tao."  اِس  ٦ ِمَن ٱلِۡجنهةِ َوٱلنه

 

 




