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Ang Huling Sermon ng Huling 
Propeta Muhammad (s.a.w.*) 

sa Sangkatauhan  
(Khutbat- ul Wada)

Noong malapit nang matapos ang kanyang 
maikling buhay, ang huling propeta (s.a.w.) 
ay naglakbay patungong Makkah, kasama 
ang marami sa kanyang mga kasamahan, 
upang magsagawa ng paglalakbay sa sa-
gradong lugar (hajj), isa sa limang haligi ng 
Islam. Sa bundok ng Arafat, noong Marso 
8, 632, siya ay nagbigay ng sermon sa hu-
migit-kumulang 124,000 na Muslim. Ito 
ang tanyag na huling sermon (Khutbat-ul 
Wada) na ibinigay ng Propeta; ito ay lu-
bos na katulad ng isang pangkalahatang 
deklarasyon ng mga karapatang pantao 
na gagabay sa sangkatauhan hanggang sa 
araw ng paghuhukom. 

* sallallaahu alayhi wassallam: sumakanya nawa ang 
kapayapaan at pagpapala; ito ay sinasabi ng mga Mus-
lim bilang panalangin tuwing mababanggit ang mahal 
na Propeta
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Mula sa Huling Sermon: 

“Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa 
Allah.” Pinupuri natin Siya, hinihingi ang 
Kanyang tulong, hini hingi ang Kanyang 
kapatawaran at bumabaling sa Kanya. Hu-
mihingi tayo ng kanlungan sa Allah mula 
sa kasamaan ng ating mga sarili at makas-
alanang pag-uugali. Ako ay sumasaksi na 
walang ibang diyos na karapat-dapat sam-
bahin maliban sa Allah, at ako ay suma-
saksi na si Muhammad (s.a.w. ) ay Kanyang 
alipin at sugo. 

O, mga lingkod ng Allah! Itinatagubilin ko 
sa inyo na matakot sa Allah, at sumunod at 
magpasakop sa Kanya. At sa gayon sinisi-
mulan ko ang aking mga salita sa pinaka-
kapaki-pakinabang na bagay. 

O, mga tao! Pakinggan ang aking mga salita. 
Hindi ko alam, baka pagkatapos ng taong 
ito, tuluyan na nating lisanin ang mundong 
ito. 

O, mga tao! Katulad ng pinagpalang araw 
(Ang Araw ng Arafah), tulad ng pinag-
palang buwan (Dhu-l Hijjah), tulad ng 
pinagpalang lungsod (Makkah): ang inyong 
buhay, ari-arian at kalinisang-puri ay ka-
sing-pinagpala rin at hindi dapat labagin; 
protektado mula sa anumang pag-atake. 



Mga kasama ko! Bukas ay makikilala ninyo 
ang inyong Panginoon at kayo ay manana-
got sa lahat ng inyong ginawa ngayon. 

Mga kasama ko! Ang mga hiniram na bagay 
ay dapat ibalik sa kanilang may-ari. Ang 
mga bagay na ipinagkatiwala para gamitin 
ay dapat ding ibalik sa kanilang mga may-
ari. Ang mga utang ay dapat bayaran. Ang 
nangakong magbabayad ng utang ng isang 
tao ay dapat ding magbayad ng utang na 
iyon. Kung sino man ang may ipinagkati-
wala sa kanya ay ibalik ito sa may-ari nito. 
Matakot sa Allah, ang inyong Panginoon, 
at paglingkuran Siya. Isagawa ang inyong 
pagdarasal limang beses sa isang araw. 
Mag-ayuno sa buwan ng Ramadhan, mag-
sagawa ng hajj, at magbigay ng zakat (ob-
ligadong limos) ng inyong mga ari-arian 
nang may mabuting puso. Sundin ang in-
yong mga pinuno hangga’t sila ay sumusu-
nod sa banal na aklat ng Allah, nang sa 
gayon ay makapasok sa paraiso ng inyong 
Panginoon. 

Mga kasama ko! Lahat ng uri ng interes ay 
tinanggal . Ngunit ang orihinal na utang ay 
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dapat ibalik. Huwag mang-aapi at huwag 
magpa-api. Ang paglalagay ng interes sa 
utang ay ipinagbabawal na ngayon ayon 
sa utos ng Allah. Ang lahat ng uri ng pa-
ngit na kaugaliang ito na minana mula sa 
panahon ng kamangmangan ay tinanggal 
na ngayon. Ang unang interes na inalis ko 
ay ang interes ng aking tiyuhin na si Ab-
bas, anak ni Abdul Muttalib. Ang lahat ng 
mga awayan ng pamilya mula sa panahon 
ng kamangmangan ay tinanggal na. Ang 
u nang away pamilya na binuwag ko ay ang 
away ng apo ni Abdul Muttalib na si Rabia. 
Ang mga tungkulin ng pamahalaan na may 
kaugnayan sa lungsod ng Makkah mula sa 
panahon ng kamangmangan ay binuwag. 
Ang pangangalaga ng Kaaba (sidana) at ang 
pamamahagi ng tubig (siqaya) sa mga nag-
sasagawa ng banal na paglalakbay ay hindi 
kasama rito.

O, mga tao! Ngayon, nawalan ng kapang-
yarihan ang demonyo na muling itatag ang 
kanyang paghahari sa inyong mga lupain 



magpakailanman. Gayunpaman, bukod sa 
mga bagay na ipinagbawal ko, kung susun-
din ninyo siya sa mga bagay na sa tingin 
ninyo ay maliit, ito ay ikalulugod niya. 
Iwasan ang mga ito para protektahan ang 
inyong relihiyon.

O, mga tao! Pinapayuhan ko kayo na igalang 
ang mga karapatan ng kababaihan at mata-
kot sa Allah sa bagay na ito. Kinuha ninyo 
ang mga kababaihan bilang ipinagkati-
wala mula sa Allah, ginawa ninyong halal 
(pinahihintulutan) ang kanilang kaganda-
hang-asal sa pamamagitan ng pagbibigay 
ng pangako sa ngalan ng Allah (kasal)! 
Mayroon silang mga karapatan sa inyo tu-
lad ng pagkakaroon ninyo ng mga karapa-
tan sa mga kababaihan. Ang inyong kara-
patan sa mga kababaihan ay dapat nilang 
protektahan ang kanilang kalinisang-puri 
at hindi nila dapat hayaan ang sinumang 
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hindi ninyo pinahihintulutan na gumawa 
ng bagay nang walang pahintulot ninyo 
(huwag nilang hayaang dungisan ang in-
yong dangal). May karapatan din ang mga 
kababaihan sa inyo. Tungkulin ninyong 
bigyan sila ng pagkain at damit sa loob ng 
makatwiran at kilalang mga hakbang. Paki-
tunguhan ang mga kababaihan sa pinaka-
mahusay na posibleng paraan. 

O, totoong mga mananampalataya! Paking-
gang mabuti ang aking mga salita at huwag 
kalimutan. Ang isang Muslim ay kapatid ng 
isa pang Muslim, at sa gayon ang lahat ng 
mga Muslim ay magkakapatid. Hindi halal 
ang pakikialam sa anumang karapatan na 
pagmamay-ari ng inyong kapatid sa pa-
nanampalataya. Maliban na lamang kung 
kusang-loob niya itong ibinigay. 

Mga kasama ko! Huwag rin ninyong pahi-
rapan ang inyong sarili! Ang inyong sarili 
ay may karapatan din sa inyo. Ang bawat 
isa ay may pananagutan lamang para sa 
kani lang sariling mga kasalanan. Ang ama 
o ang anak ay hindi maaaring managot sa 
mga kasalanan ng isa’t isa.

Huwag kailanman bumalik sa mga lumang 
kabuktutan kapag wala na ako at huwag 
magpatayan! Iniiwan ko sa inyo ang bagay 
na kung hawak ninyo ito nang mahigpit ay 
hindi kayo maliligaw nang landas, at iyon 
ay ang banal na aklat ng Allah, ang banal 
na Qur’an, at ang sunnah ng Kanyang Pro-
peta. Hayaang ipahayag ng mga naririto 
ang aking testamento sa mga wala rito! 
Maaaring mas mauunawaan ito ng taong 



nakaalam kaysa sa naririto at maaari ni-
yang ingatan at isabuhay ito.

O, mga tao! Mayroon kayong isang pa-
nginoon at isang ninuno. Kayong lahat ay 
nagmula kay Adan, at si Adan ay nilikha 
mula sa alikabok. Ang pinaka-iginagalang 
at pinakamahalaga sa inyo sa harapan ng 
Allah ay ang taong higit na nakakaalam 
sa kanyang mga responsibilidad at may 
taqwa (malalim na paggalang sa Allah). 
Ang mga Arabo ay hindi nakahihigit sa mga 
hindi Arabo. At ang mga hindi Arabo ay hin-
di nakahihigit sa mga Arabo. Ang mga may 
puting balat ay hindi nakahihigit sa mga 
taong may itim na balat at ganoon din sa 
iba. Ang kataasan ay nasusukat lamang sa 
halaga ng paggalang na mayroon kayo para 
sa Allah.

Pagkatapos nito ay sinabi ng Propeta 
(s.a.w.): “Kayo ay tatanungin tungkol sa 
akin. Paano kayo tutugon?” Ang mga Kasa-
mahan ay nagsabi, “Kami ay sumasaksi 
na ipinarating mo ang mensahe ng Allah, 
tinupad mo ang iyong misyon ng pagi ging 
propeta, at ibinigay sa amin ang iyong 
kalooban at payo.” Habang nakaturo ang 
kanyang hintuturo sa langit, ang Propeta 
Muhammad (s.a.w .) ay nagsabi: “Ma ging 
saksi, aking Panginoon!” Maging saksi, 
aking panginoon! Maging saksi, aking pa-
nginoon!”

10-11





Contact 
Presidency of Religious Affairs 

General Directorate of Religious Publications 

Department of Publications in Foreign Languages and Dialects

Di̇yanet İşleri̇ Başkanliği 

Dini Yayinlar Genel Müdürlüğü 

Yabanci Dil ve Lehçelerde Yayinlar Daire Başkanliği

Üniversiteler Mah. Dumlupinar Bulvari 

No:147/A 06800 Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE 

Tel : +90 312 295 72 81 

Fax : +90 312 284 72 88 

e-mail: yabancidiller@diyanet.gov.tr

SON PEYGAMBER HZ MUHAMMEDIN (S.A.S) 
INSANLIĞA SESLENIŞI  

FILIPINCE


