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OS PROFETAS SÃO INFALÍVEIS 

 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

 

Allah ‘Azza wa Jalla enviou profetas a fim de levar orientação às pessoas. Os profetas são 

superiores às outras pessoas. Eles são servos amados de Allah هلالج لج. Seus atributos são os mais perfeitos. 

Allah هلالج لج os criou de tal forma que as pessoas não podem encontrar sequer uma falha neles. Allah هلالج لج 

os criou da melhor maneira para que as pessoas os sigam e tomem o exemplo deles. Eles são infalíveis. 

Eles nunca cometem pecados. Allah ‘Azza wa Jalla não permite que os profetas cometam pecados. Eles 

são infalíveis, o que significa que estão livres de pecados. Todos têm grandes ou pequenas falhas, erros 

e pecados, exceto os profetas. E aos olhos de Allah هلالج لج os profetas estão no nível mais alto. 

Allah ‘Azza wa Jalla enviou profetas a todas as nações. Em qualquer lugar do mundo, onde quer 

que houvesse pessoas, Ele enviou um profeta para lá. Certamente, houve aqueles que acreditaram e 

aqueles que não acreditaram. Os profetas cumpriram seus deveres. E este dever foi dado ao nosso 

Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, o último profeta. Não haverá nenhum profeta depois dele. Quem quer que tenha 

dito que era um profeta depois do Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, foi punido como um falso profeta. Eles foram 

erradicados e todos os que os seguiam morreram. 

Como dissemos, os profetas eram de todas as nações. Mas a maioria deles era de Bani Isra'il. 

A maioria dos profetas mencionados no Alcorão são deles. No entanto, as pessoas não entendiam seu 

valor. Eles foram mortos, exilados ou negados. É importante que os profetas tenham surgido daquela 

nação. Mas como eles não deram importância para isso, Allah هلالج لج não deu importância para eles. Muitos 

profetas, até mesmo Zakariya ‘alayhi s-salam e Yahya ‘alayhi s-salam, foram martirizados. 

Houve ocasiões em que vários profetas viveram ao mesmo tempo. Como isso não aconteceu 

com nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, as pessoas ficaram surpresas e não entenderam como isso seria possível. 

Houve até um incidente em que os judeus mataram mil “profetas” em um dia. Portanto, eles não 

devem se gabar. Eles oprimiram demais. Mesmo que Allah هلالج لج os tenha favorecido, eles são a nação 

que não apreciou este favor, que matou e trapaceou, e que não acreditava nos profetas.  

 

 



 

 

 

 

 

 

O que podemos fazer? Acreditamos em todos os profetas porque todos eles são muçulmanos. 

A religião aos olhos de Allah هلالج لج é o Islã. Tudo que foi ensinado a eles é também o Islã. Não existe outra 

religião. Desde ‘Adam’ alayhi s-salam até a época de nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص e até Qiyamah [Dia do 

Juízo], a religião é o Islã. Não existe outra religião. 

Portanto, nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص é o último profeta e o profeta mais perfeito, o maior de todos 

os profetas. Como dissemos, os melhores entre as pessoas são os profetas. E o melhor entre os 

profetas, o servo mais amado de Allah هلالج لج é o nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. É uma honra para nós termos 

orgulho dele e obedecê-lo. É a melhor coisa para a humanidade e os muçulmanos pertencer à Ummah 

[nação] de nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Respeitá-lo é algo que Allah هلالج لج ama. Ele هلالج لج nos deixou ter o melhor. 

Devemos agradecer. Devemos sempre fazer Shukr [agradecimento]. Não há necessidade de olhar para 

a condição deste mundo e reclamar. Devemos fazer Shukr por Allah هلالج لج por estar nos dando nosso Rizq 

[sustento] com a Barakah [bêncçãos] de nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Que Allah هلالج لج faça isso durar. Milhões 

de Shukr a Allah هلالج لج. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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