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 Du’a para ler um livro

Leia o seguinte Du’a (súplica) antes de você estudar um 

livro religioso ou uma lição islâmica, tu irás lembrar de 

qualquer coisa que estudares, ��� �����	
���  ����: 

 
�
لل
َ
ُشۡ ا

ۡ
َمَتَك َوان

ۡ
ۡيَنا ِحك

َ
 ُهم� اۡفَتۡح َعل

ۡيَنا رَۡحََتَك يَـا َذا
َ
َرام َعل

ۡ
ِك

ۡ
ِل َوا#

َ
%َ  الۡ

 Tradução
Ó Allah  ��� �� �� �����! Abra as portas do conhecimento e sabedoria 

para nós e tenha misericórdia de nós! Ó Aquele que é o 

Mais Glorioso e Mais Honrável! (Al-Mustatraf, vol. 1, pág. 40) 

 

Nota: Recite Salat-Alan Nabi sobre o Sagrado Profeta � uma vez 

antes e depois do Du’a. 
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O Último Profeta � 
Ó Rab do Mustafa! Quem quer que leia ou oiça este livrete de 53 

páginas, ‘O Último Profeta  ��� �!��  �ٖ� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'’, perdoa-o sem prestar 

contas e faça-o vizinho do Sagrado Profeta  ��� �!��  �ٖ� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �' no 

Jannatul Firdaus. 

� �م�  �ج�  �� � 
� �لن�  � �� �ہ � م� �� �ال� � ��  � � �و� � �ي� ل� ع�  � ��� ص�  م� ل� س� و�  ٖ� ل

Excelência do Durood 

Ó povo! Na verdade, aquele que alcançar rapidamente a 

salvação no Dia do Julgamento, dos horrores e prestação de 
contas será aquele que entre vocês terá enviado Salam Alan 

Nabi sobre mim em abundância neste mundo. (Al-Firdaus bima 
Soor-ul-Khittab, vol. 5, pág. 277, Hadees 8175) 

Hazrat Jibril ���� ������  ���� �� ���� diz Salam (uma anedota)  

O Sagrado Profeta  ��� �!��  �ٖ� �# ���  ��� �� ��$  �%�  ��& �' disse: Jibril (���� ������  ���� �� ����) veio e 

disse Salam para mim desta forma: ‘  ����� �� ��  �!���"�# �$� % �	&���،  ���' ��� ��  �!���"�# �$� % �	&�� � ’ 

Eu disse: ‘Ó Jibril ���� ������  ���� �� ����! Estes são atributos  únicos de Allah 
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Todo-Poderoso, pois eles são apropriados para Ele apenas. 

Como eles se relacionam a um humano como eu? Jibril ���� ������  ���� �� ���� 
disse: ‘Allah Todo-Poderoso te honrou com esses atributos, te 

levantou acima de todos profetas e mensageiros a partir destes 

(atributos) e trouxe o teu nome e Wasf (isto é, atributo) fora do 

nome dEle e Wasf. Allah Todo-Poderoso te nomeou ‘Awwal’, 

pois você é o primeiro (Awwal) de todos os profetas em termos 

de criação. Ele te nomeou ‘Aakhir’, pois você virá por último 

após as eras de todos os profetas, e tu és o Último Profeta do 

último Ummah. Allah Todo-Poderoso nomeou-te ‘Batin’ pois 

Allah Todo-Poderoso tinha o seu nome junto com o nome dEle 
inscrito para sempre com o Nur (luz) dourada na perna do 
‘Arsh (trono) dois mil anos antes da criação de Hazrat Adam 
���� ������  ���� �� ����. Ele então ordenou-me para enviar Durood sobre si, 

então eu enviei Durood sobre te por mil anos e Salam por mil 
anos até que Allah Todo-Poderoso te enviou como o 
mensageiro que dá as boas novas e adverte, como o chamador 

que chama para Allah Todo-Poderoso sobre a Sua ordem, e 

como a estrela que ilumina. E Allah Todo-Poderoso te nomeou 
‘Zahir’ pois Ele te abençou com a supremacia em todas religiões 

e revelou o teu Shari’at e excelência para todos que vivem no 

mundo, assim como nos céus, para que não ficasse ninguém 
que não enviasse Durood sobre si. Que Allah Todo-Poderoso 

envie Durood (isto é, misericórdia) sobre si! Assim seu Rab é 

‘Mahmood’ (isto é, o elogiado) e tu és ‘Muhammad’ (isto é, o 
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muito elogiado). O teu Rab é ‘Awwal-o-Akhir e Zahir-o-Batin’, e 

(pela concessão do Allah Todo-Poderoso) você também é ‘Awwal-

o-Aakhir e Zahir-o-Batin’. O Sagrado Profeta  ��� �!��  �ٖ� �# ���  ��� �� ��$  �%�  ��& �' (após 

ouvir isso) disse: ‘Todos os louvores são para Allah Todo-

Poderoso Aquele quem me levantou acima de todos profetas até 

que (Ele deu) excelência no meu nome e Wasf.’ (Shar’ Al-Shifa’-lil-
Qaari, vol. 1, pág. 515; Fatawa Razawiyyah, vol. 15, pág. 663) 

��� � ���  ��� �� ���� �� � Nós somos do Ummati do Último Profeta � 

Ó devotos do Último Profeta! Allah Todo-Poderoso nos fez um 
enorme favor, Ele nos fez o Ummati do seu Amado Profeta       
 ��� �!��  �ٖ� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'.   ���� � ���  ��� �� ���� ��� ()*� ��  O Sagrado Profeta  ��� �!��  �ٖ� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �' é o 

Maior de todos os Profetas e mensageiros e pela misericórdia de 
Allah Todo-Poderoso, o seu Ummah  é o maior de todos  os 
Ummahs anteriores pelo Sadaqah do Sagrado Profeta  ��� �!�� �ٖ� �# ���  ��� �� ��$ �%�  ��& �'. 

Saaray Rasoolon say tum bar-tar, tum saaray Nabiyon kay Sarwar 

Sab say behtar Ummat waalay, ��	"() �!�"# �*+	"�� 
	 ,- 

(Saman-e-Bakhshish, pág. 93) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

A obrigação mais importante 

Ó devotos do Sagrado Profeta! Acreditar no Profeta 
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Muhammad  ��� �!��  �ٖ� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �' como o Último Profeta de Allah 

Todo-Poderoso é uma das necessidades do Deen. Quem se 

recusa ou suspeita um pouco, ele é um Kafir (descrente) e 

Murtad (apóstata) e ele está fora do Islam. Allah Todo-Poderso 
mencionou na Parte 22, Surah Ahzab, versículo 40: 

 �,  �� % �� ٖ
� �2

�3	
  �#�4- �5 �� �6
ٰ78
 �9�ۡ �� �  )ۡ �:ٰ; �� #ۡ �:� ;- �( �   )ۡ �, <� �0�
  

ۤ
-�$�
 >� ���? �@ �A-�B -

C DEFGۡ�� �H <IJۡ
�
K �

L
�
M�$  �6

ٰ78
 �A-�B NOPQ 

Tradução do Kanz-ul-Iman: (O Amado Profeta) Muhammad 

não é pai de nenhum dos vossos homens, mas o Mensageiro de 

Allah e o selo dos Profetas. E Allah, de todas as coisas é 

Onisciente.  

Explicação do Ayah (Versículo) 

Em relação a esta parte ‘ ��.	� ���	��� ���� � �� �)’ do Ayah, Hazrat ‘Allamah 

Maulana Syed Muhammad Na’eem-ud-Deen Muradabadi �� ����  �+� �,�-�� �� ����  ��  

escreveu no ‘Khazain-ul-Irfan’: Que Muhammad Mustafa        
 ��� �!�� �ٖ� �# � ��  ��� �� ��$ �%�  ��& �' é o Último Profeta, pois nenhum outro profeta virá 
depois dele, e a profecia após a sua profecia até Hazrat ‘Isa      
���� ������  ���� �� ���� vai descer. Então, embora Hazrat ‘Isa ���� ������  ���� �� ���� já tenha a 

profecia, ele ainda vai seguir o Shari’at de Muhammad depois 
da sua descida, pregar de acordo com este Shari’at e realizar 

www.dawateislami.net
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Salah (virado) para o Qiblah Sagrado dos Profetas, isto é, 

Ka’bah Sharif. (Lembre!) O Sagrado Profeta  ��� �!�� �ٖ� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �' como 

sendo o Último Profeta é absoluto e esse absolutismo é mesmo 

provado pelo Sagrado Quran e Hadees. Há também um Ayah 

claro do Sagrado Quran e Ahadees também atingiram o nível de 

Tawatur (consecutividade1). Tudo isso provou que o Profeta 

Muhammad  ��� �!��  �ٖ� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �' é o Último Profeta, e nenhum outro 

Profeta virá depois dele. Quem achar possível que qualquer um 

pode receber a profecia depois da profecia do Sagrado Profeta 
 ��� �!�� �ٖ� �# � ��  ��� �� ��$ �%�  ��& �' ele é um descrente e negador do Selo da Profecia e 

ele está fora do Islam. (Khaza’in-ul-‘Irfan, pág. 763; Sirat-ul-Jinan, vol. 8, 
pág. 47, resumido) 

Significado de Khaatam 

Al-Haaj Mufti Ahmad Yaar Khan ��  �+� �, �-�� �� ����  ���� ��  escreveu: ‘Khaatam’ 
é derivado de Khatm, e Khatm significa selo e final. De facto, 

selo é chamado Khaatam, só porque é colocado no final de 
qualquer tópico ou se um saco é selado, agora nada de dentro 
pode sair de lá e nada de fora pode entrar lá. Similarmente, este 

selo foi colocado na última flor do jardim da profecia já 

floresceu. O Sagrado Profeta  ��� �!��  �ٖ� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �' declarou-se o 

                                                           
1 Hadees Mutawatir: Tal Hadees cujo os narradores estão presentes em todas épocas 

em um número tão grande que seu acordo sobre a falsidade (um facto  contra o 

evento) é habitualmente Muhaal (impossível). (Muntakhab Hadeesayn, pág. 25)  
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significado de Khatam-un-Nabiyyeen: ‘ �� �� ���� �	
���� � �’ isto é, Não 

existe nenhum profeta depois de mim. (Shan-e-Habib-ur-Rehman, 
pág. 171)  

Ba’d Aap kay hergiz na aye ga Nabi naya 

Wallah! Iman hay mayra, aye Aakhiri Nabi 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Mesmo os animais acreditam no Último Profeta � 

É narrado de Hazrat ‘Abdullah bin ‘Umar . ���/�0�� �%�  � �1�- que um Arabi 
(isto é, aquele que vive na vila árabe) do clã de Bani Sulaim veio 
para a corte abençoada do Sagrado Profeta  ��� �!�� �ٖ� �# ���  ��� �� ��$  �%�  ��& �' e disse: 

‘Eu não vou acreditar em te até que este meu ‘lagarto monitor’ 

não acredite em te.’ Depois de dizer isso ele colocou o seu 
‘lagarto monitor’ em frente dele. Ele chamou o lagarto monitor, 

ele disse ‘!� �� �� �( �) �!���	/��’ (isto é, Eu estou presente e pronto para 

obedecer) tão alto que todos os participantes ouviram. Então o 
Sagrado Profeta  ��� �!�� �ٖ� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �' perguntou: ‘Quem é o teu Senhor 

(isto é, digno de adoração)?’ O lagarto monitor disse: ‘O Meu 

Senhor é Aquele que o Seu ‘Arsh está nos céus e é apenas o Seu 
governo na terra, a Sua misericórdia está no paraíso e o Seu 
tormento está no Inferno.’ O Sagrado Profeta  ��� �!��  �ٖ� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �' 

então respondeu: ‘Ó lagarto monitor! Diga me quem eu sou.’ 

www.dawateislami.net
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Disse em voz alta ‘  �����0��� ����� �	1�2 �3 �4 �( �2 �5��� �،  ���) �����	����	��� ���� � ’ isto é, Tu és o 

mensageiro de ‘��0" ����� �	1�2 �*+	"��’ e o Último Profeta. Quem quer que 

acredita em te como o verdadeiro ele irá ser bem sucedido e 

aquele que a quem te refutar ele será amaldiçoado. Após ver isso 

o árabe ficou tão impressionado que imediatamente recitou o 

Kalimah e tornou-se Muçulmano. (Mu’jam Awsat, vol. 4, pág. 283, 

Hadees 5996) 

Aye bala! Bay khiradi-e-kuffaar, rakhtay hayn aisay kay haq mayn inkar 

Keh guwahi ho gar us ko darkar, bay zaban bool utha kertay hayn 

(Hadaiq-e-Bakhshish) 

Explicação da poesia do Raza 

Aqueles que não acreditam no Sagrado Profeta  �� � �!��  �ٖ� �# ���  ��� �� ��$  �%�  ��& �' são 

tão ignorantes. Contudo, se o nosso Amado Profeta  ��� �!�� �ٖ� �# ���  ��� �� ��$  �%�  ��& �' 

quer dar testemunho sobre ser o Verdadeiro e Último Profeta, 
até os animais mudos, etc., começam a falar para dar 
testemunho. 

Importância da crença no Khatm-e-Nabuwwat (Selo da 

Profecia) 

Ó devotos do Último Profeta! A crença no Selo da Profecia é 
para acreditar que o Profeta o Mustafa  ��� �!�� �ٖ� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �' é o Último 
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Profeta. Allah Todo-Poderoso terminou a cadeia da profecia 

sobre ele. Da época da aparente vida do Profeta Muhammad    
 ��� �!�� �ٖ� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �' para o Dia do Julgamento, não vai haver nenhum 

novo profeta. Na chegada de Hazrat ‘Isa ���� ������  ���� �� ����, não fazer 

nenhuma diferença para a profecia pois o significado de 

Khatam-un-Nabiyyeen é que depois de Zuhoor de Muhammad 

Arabi  ��� �!�� �ٖ� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �', ninguém vai receber a profecia. Hazrat ‘Isa 
���� ������  ���� �� ���� é um ex-profeta. Ele, como um profeta, não vai pregar o 

seu Shari’at, mas de facto, ele vai apenas pregar o Shari’at do 
Profeta Muhammad  ��� �!�� �ٖ� �# � ��  ��� �� ��$ �%�  ��& �'. (Tafseer Nasfi, pág. 943) 

Lembre! Depois de um Profeta receber a profecia, a sua profecia 
não termina mas, de facto, a sua profecia vai permanecer para 

sempre. É dito nas páginas 110-111 do ‘Fatawa Radawiyyah’: 

‘Hasha! Um profeta não é dispensado da profecia, nem mesmo 

Hazrat ‘Isa ���� ������  ���� �� ���� será dispensado da sua profecia, nem sendo 

o Sagrado Profeta do Ummati será contra a profecia.’ (Fatawa 

Radawiyyah) Os padrões das crenças  na profecia é o mesmo do 

padrão da crença no Tauheed, que significa que ambas são 
necessidades do Deen. Portanto, como é necessário para um 
muçulmano crer que Allah é o Único, de uma forma similar, é 

também necessário para ele para crer que Allah Todo-Poderoso 

que o Amado Profeta Muhammad  ��� �!��  �ٖ� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �' é o Último 
Profeta. 
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Nenhuma evidência será solicitada 

Hazrat Imam Abu Mansur Matureedi ���� ����  ���� ����  �+� �,�- escreveu: Quem 

reivindicar a chegada de um profeta depois do Sagrado Profeta 
 ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �' ٖ�� �# �  �� � �!�� , ele não será perguntado por qualquer evidência, 

mas de facto, a crença (daquela pessoa) será rejeitada pois o 

Sagrado Profeta  ��� �!��   ٖ�� �# ���  ��� �� ��$  �%�  ��& �' mencionou: ‘ �� ������ �	
���� � �’ isto é, não há 

nenhum outro profeta depois de mim. (Tawilaat-e-Ahl-e-Sunnah, vol. 8, 
pág. 396) 

Como é pedir uma maravilha de um falso profeta? 

Oiça a essa resposta escrita na página 134 do ‘Malfuzaat-e-A’la 

Hazrat’: Pode se pedir uma maravilha do Mudda’i-e-Nabuwwat 
(isto é, aquele que falsamente alega ser um profeta)? 

Resposta: Se uma maravilha é pedida do Mudda’i-e-Nabuwwat 

(isto é, aquele que afirma ser profeta) considerando que o seu 
fracasso é absoluto, não há mal nenhum e se uma maravilha é 

pedida para a verificação se ele pode mostrar ou não a 

maravilha, ele vai se tornar Kafir (descrente) imediatamente. 
(Fatawa Aalamgiri, vol. 2, pág 263, derivado de) 

 �� �� ���� �	
���� � � 
A’la Hazrat  �+� �, �-  ���� ���� �� �� ����  mencionou: Deste Hadees Mutawatir       

‘ �� �� ���� �	
���� � �’ isto é, não existe outro profeta depois de mim, todos os 
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sucessores e predecessores do Ummat-e-Marhooma (isto é, que 

Allah Todo-Poderoso tenha misericórdia neste Ummah) 

sempre decifraram o mesmo significado que o Sagrado Profeta 
 ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  é o Último de todos os profetas sem especificar 

ninguém. Com o Sagrado Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  ou depois do 

Sagrado Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!�� , até o Dia do Julgamento, é 

impossível para qualquer um que receba a profecia. (Fatawa 
Razawiyyah, vol. 14, pág. 333) 

Sab Ambiya kay ho tum-heen Sardar la-jaram 

Tum sa nahin hay dosra aye Aakhiri Nabi 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Desvantagem em não se importar com a proteção do 

Iman 

Queridos Irmãos Muçulmanos! O mais precioso, na verdade, a 

coisa mais inestimável para uma pessoa é o seu Iman. Pela 

misericóridia de Allah Todo-Poderoso quem tem a riqueza do 
Iman, embora ele seja pobre em termos de dinheiro, ele é mais 

rico do que uma pessoa milionária ou bilionária que está 

privado do sua riqueza do Iman. Por outro lado, a rico que é 
privado da riqueza do Iman é na verdade destituido e pobre. E 

‘  +	 "�� �6� �� �7 +	 "���6� �� �7 �	�� 8 ** ’ qualquer um que more nesse estado (de descrença) 
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vai viver para sempre no Inferno. Todo muçulmano deve 

continuar a orar para Allah Todo-Poderoso para a proteção do 

seu Iman e uma morte pacífica também. Neste época de 

tribulações, onde prevaleceu uma profunda preguiça na 

realização de boas ações, há também uma séria falta de 

preocupação  sobre a proteção do Iman. A cada dia, muitas 

novas tribulações esvaziam o Iman dos muçulmanos de 

maneiras diferentes. A proteção do Iman é extremamente 

importante. Mesmo se você passou a vida inteira a fazer boas 

acções, mas se Allah  ������� ����� proibir que a vida não termine com 

Iman, você vai viver no Inferno para sempre. O Sagrado Profeta 
 ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  disse: ‘��9�� � �4 �:����� �3��0 �;�� �� � �0�	� ��’ isto é: ‘As acções estão de 

acordo com as suas conclusões.’ (Bukhari, vol. 4, pág. 274,           

Hadees 6607) 

Attar hay Iman ki hifazat ka suwali 

Khali nahin jaye ga yeh Darbar-e-Nabi say 

Não se importar com o Iman é alarmante 

A coisa mais alarmante é que como a negligência causa a perda 

da riqueza mundana e quando se trata da sua segurança, a 

questão da proteção do Iman é mais grave. É dito na página 495 

do ‘Malfuzaat-e-A’la Hazrat’ que os estudiosos Islâmicos 

afirmaram: ‘Quem não tem medo do seu Iman ser arrebatado, 
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então existe um medo terrível do seu Iman ser arrebatado na 
hora do Naz’a (isto é, da morte).’ 

Musalman hay Attar tayri ‘ata say 

Ho Iman per khatimah ya Ilahi 

Momin na manhã, e incrêdulo à noite 

O Último Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  disse: ‘Se apressem a fazer boas 

acções antes daquelas tribulações que são como parte da noite 

escura. Um homem seria um crente na manhã e tornar-se-ia um 

descrente na noite, e ele seria um crente na noite e se tornava 
um descrente na manhã. Mais ainda, ele vai vender a sua 
religião para o ganho mundano.’ (Muslim, pág. 69, Hadees 313) 

Explicação do Hadees  

Em relação a este Hadees, Hazrat Imam Sharaf-ud-Deen 

Nawawi  �+� �, �-  ���� ���� �� �� ���� , o interpretador do Muslim, disse: Neste 
Hadees, nós fomos incitados a fazer boas acções antes de nós 
não podermos fazer mais estas boas acções, nos envolver nestas 

tribulações consecutivas nas quais vão aumentar ainda mais 

como a escuridão que se espalha na noite extremamente escura 
que mesmo a lua não pode ser avistada. O Sagrado Profeta       

 ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$ �%�  ��& �'  ��� �!��  explicou um tipo destas  severas tribulações aqui, e 

que estas tribulações serão tão severas que o coração de um 
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humano vai mudar mesmo em um único dia e esta é uma 

mudança muito grande. (Sharah Muslim-lil-Nawawi, vol. 2, pág. 133) 

Queridos Irmãos muçulmanos! Quão infeliz é a pessoa que 

vende o seu Iman para o prazer e luxo mundano deste mundo 

temporário,  +	"���6� ���7*  trocar Iman com Kufr e faz do Inferno a sua 

moradia em vez do Paraíso. Todos devotos do Sagrado Profeta 

devem fazer este Masnun Du’a ‘ �!��� �< 
+ ,�# �
���"�= �5�	�� 8 �1 �4�"�>��� �?�	"�>�7 �� ’ isto é: 

Ó Transformador de Corações! Faça que o meu coração fique 

firme no Seu Deen’. Pelo Sadaqah do nosso Amado Profeta       
 ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!�� , que Allah Todo-Poderoso mantenha o seu Iman 

intacto, que Ele faça-nos firmes no Deen-e-Islam e que Ele nos 
dê o martírio com Iman e conforto ao ter uma visão do Amado 
Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$ �%�  ��& �'  ��� �!��  sobre o trono da Cúpula Verde, enterro no 

Jannat-ul-Baqi’,  e vizinhos no Jannat-ul-Firdaus!  

� �م�  �ج�  �� � 
� �لن�  � �� �ہ � م� �� �ال� � ��  � � �و� � �ي� ل� ع�  � ��� ص�  م� ل� س� و�  ٖ� ل

Hayn Ghulam Aap kay jitnay, karo door un say fitnay 

Burri Maut say bachana, Madani Madinay walay 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Uma anedota incomum de um santo escondido 

Enquanto o companheiro do Sagrado Profeta Hazrat Nadlah 
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bin Mu’awiyyah  � �2�  � �1�- �� � ���0 , juntamente com 300 Muhajireen e 

Ansaar estavam a caminho de trazer as recompensas da guerra 

de Hulwan, Iraque, a noite caiu perto de uma montanha. Então, 

Hazrat Nadlah  � �2�  � �1�- �� � ���0  fez o Azan. Quando ele disse: ‘  �*+	"�� ���@�A � � �*+	"�� � ��@�A � � ’, 

uma voz saiu da montanha. Alguém estava dizendo: ‘Ó Nadlah! 

Você mencionou a grandeza do Maior!’ Quando ele disse ‘ �B� � ���� �C� �

*+	"�� �	 � �� �*+ ��� D�	 �’, a resposta veio: ‘Ó Nadlah! Você mencionou Tauheed 

puro. Quando ele disse: ‘*+	"�� �3 �4 �( �	2� E��	0 �F�7 �	B� � ���� �C� �’, a voz veio: ‘Ele foi 

enviado com tal Profeta que não há profeta depois dele. Ele é 

quem adverte. Ele é aquele cuja boa notícia foi dada pelo Hazrat 

‘Isa ���� ������  ���� �� ����. No fim do seu Ummah, o Dia do Julgamento será 
realizado.’ Quando o companheiro do Sagrado Profeta Hazrat 
Nadlah  � �2�  � �1�- �� � ���0  disse: ‘G4+ " �	-�� 
� ,�# �	
� H’, a resposta veio: ‘Salah é uma 
obrigação, boas novas são para aqueles que caminham em 

direção a ele e se tornam pontuais sobre ele.’ Quando ‘I�%�J��� 
� ,�# �	
� H’ 
foi dito, a voz veio, ‘Ele é bem sucedido que veio para o Salah e 
abraçou a pontualidade sobre isso. Ele é bem sucedido quem 

obedeceu ao Nobre Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!�� .’ Quando ele disse:    

‘ ��@ �A � � �*+	"�� � ��@ �A � � �*+	"�� �، *+	"�� �	 � �� �*+ ��� D� � ’, a voz veio, ‘Você alcançou o Ikhlass 
completo, então devido a isso, Allah Todo-Poderoso declarou que 

o seu corpo como Haraam no Inferno.’ Hazrat Nadlah  � �2�  � �1�- �� � ���0  

levantou-se depois do Salah e disse: ‘Ó aquele falando de uma 

maneira bela! Você é um anjo, djin ou Rijal-ul-Ghaib (isto é, 
um humano que está escondido dos nossos olhos)? Apareça 

perante nós e fale conosco, pois nós somos os representantes de 
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Allah Todo-Poderoso e o Seu Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  e Hazrat 

Umar  � �2�  � �1�- �� � ���0 .’ Ao dizer isso, um santo com a face brilhante e 

com a barba branca apareceu da montanha. Ele estava vestindo 

um xaile de lã branca. Quando ele veio ele disse Salam:        
‘  �$�% �	&�� � K*�L+A ���� �) �*+	"�� �M�0 �N�2�) �� �O���"�# ’ Todos os participantes responderam. 

Hazrat Nadlah  � �2�  � �1�- �� � ���0  disse: ‘Que Allah Todo-Poderoso tenha 

misericórdia sobre si, quem tu és?’ Ele disse: ‘Eu sou Zuraib bin 

Sarmala. ’O Profeta de Allah Todo-Poderoso Hazrat ‘Isa        
���� ������  ���� �� ���� fez eu ficar nessa montanha e orar por mim para 

permanecer vivo até a sua segunda vinda dos céus.’ É dito em 

outra narração que ele perguntou: ‘Onde esta o Sagrado Profeta 
 ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!�� ?’ Hazrat Nadlah  � �2�  � �1�- �� � ���0  disse: ‘Ele faleceu.’ Ao 

ouvir isso, o santo chorou bastante. Ele então disse: ‘Quem o 

sucedeu?’ Foi dito: ‘(Hazrat) Abu Bakr (Siddiq  � �2�  � �1�- �� � ���0 ).’ Foi 

perguntado, ‘Onde está ele?’ Foi-lhe respondido, ‘(Ele também) 

faleceu.’ Ele disse: ‘Quem sucedeu a ele então?’ Foi dito: 
‘(Hazrat) Umar  � �2�  � �1�- �� � ���0 .’ Foi então dito: ‘Dê o meu Salam para 

Amir-ul-Mu’mineen Hazrat Umar  � �2�  � �1�- �� � ���0  e disse: Ó Umar      
 � �2�  � �1�- �� � ���0 ! Mantenha a governança justa. Aproxime-se das 

pessoas. O Dia do Julgamento está próximo. Ó Umar  � �2�  � �1�- �� � ���0 ! 
Quando essas aparecem no Ummah do Sagrado Profeta            

 ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!�� , partir do mundo é melhor. (Alguns deles são os 
seguintes:) 

1. Quando as pessoas começarem a mudar o seu Nasab (isto 
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é, chamar a eles mesmos de Syed, Siddiqi, Alawi, etc. apesar 
de não ter nenhum diploma); 

2. As pessoas idosas não tem nenhuma afeição para com as 
crianças; 

3. As pessoas não chamam para a justiça e nem proíbem o 
mal; 

4. Eles adquirem conhecimento (religioso) para ganhar a 

riqueza mundana. 

5. As chuvas descem bastante; 

6. A prole se torna um pomo de discórdia. 

7. As pessoas começam a decorar os Masajid, mas eles estão 
vazios dos Musallis. 

8. Subornos se tornam comuns.  

9. Edifícios fortes começam a ser construídos. 

10. As pessoas seguem os seus desejos. 

11. Eles começam a vender o Deen para o mundo. 

12. Cortar laços com os familiares se torna normal. 

13. O interesse se generaliza, e 
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14. Ficar rico se torna a causa de respeito. 

Quando todas essas coisas se tornam comuns, se esconda em 

uma caverna da montanha e a paz estará apenas  apenas em 

permanecer ocupado na lembraça de Allah Todo-Poderoso 
naquele esconderijo.’ Ao dizer isso o santo desapareceu. 

Hazrat Nadlah  � �2�  � �1�- �� � ���0  escreveu todo este incidente e enviou 

para o companheiro do Sagrado Profeta Hazrat Saad bin Abi 

Waqas  � �2�  � �1�- �� � ���0 , que ainda depois escreveu para Ameer-ul-

Mu’mineen Hazrat Umar Farooq-e-A’zam  � �2�  � �1�- �� � ���0 . Em resposta, 

Hazrat Farooq-e-A’zam  � �2�  � �1�- �� � ���0  ordenou a Hazrat Saad bin Abi 
Waqas  � �2�  � �1�- �� � ���0  para que ele levasse os companheiros 

Muhajireen e Ansaar com ele para aquela montanha e dizer o 

seu Salam se o santo aparecer de novo. Hazrat Saad bin Abi 
Waqas  � �2�  � �1�- �� � ���0  levou quatro mil companheiros Muhajireen e 

Ansaar com ele para aquela montanha e deu o Azan 

continuadamente por 40 (quarenta) dias, mas nenhuma voz ou 
resposta veio. (Tareekh-e-Baghdad, vol. 10, pág. 254; Dalail-un-Nubuwwah-
lil-Bayhaqi, vol. 5, pág. 425-427; Fatawa Razawiyyah, vol. 10, pág. 691, 

summarised) 

Que Allah Todo-Poderoso tenha misericórdia em todos eles e 
perdoa-nos sem o ajuste de contas por causa deles! 

� �م�  �ج�  �� � 
� �لن�  � �� �ہ � م� �� �ال� � ��  � � �و� � �ي� ل� ع�  � ��� ص�  م� ل� س� و�  ٖ� ل
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Sab Sahabah ka hay yeh ‘Aqeedah atal  

Hayn yeh Khayr-ul-Wara Khatam-ul-Ambiya 

Morte que revigora a fé (Parábola da Madani) 

Queridos Irmãos Muçulmanos! Para alcançar a firmeza na 

crença da profecia e conscientizar sobre a importância da 

proteção do Iman, permanece sempre associado com o 

ambiente religioso do Dawat-e-Islami, um movimento dos 

devotos do Rasul  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!�� .  ��  �������	
�� ��� ��  ()*� ��  você vai receber 

tais bençãos que tanto a vida quanto a morte serão magníficas. 

Em ordem para aumentar o seu entusiasmo uma parábola 
Madani é a seguir apresentada: Um irmão muçulmano 

chamado, Muhammad Wasim Attari, veio até Sag-e-Madinah. 

O homem pobre tinha câncer na sua mão esquerda e os 

doutores amputaram a sua mão. Um outro irmão muçulmano 

da sua área informou a Sag-e-Madinah que o irmão Waseem 

estava sofrendo profundamente devido a dor intensa. Eu 

cheguei ao hospital para as condolências. Enquanto o 

tranquilizava eu disse como se segue: A mão esquerda que foi 

amputada não te preocupes com isso.  � �� �� �� ����  �� �� � ���  a mão direita está 

segura e o maior previlégio  é que  � �� �� �� ����  �� �� � ���  ‘Iman’ está também 

seguro.  � �� �� �� ����  �� �� � ���  Achei-o muito paciente. Ele continuou a sorrir 

até que ele se levantou da sua cama e veio ver-me a partir. A dor 

na sua mão foi passando gradualmente, mas o pobre homem se 
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meteu em apuros mais uma vez, a água encheu no seu peito. 

Dias começaram a passar em dores extremas. Finalmente, um 

dia a dor ficou mais forte. Ele começou o Zikr de Allah Todo-

Poderoso. O quarto ecoou com a voz de Allah, Allah. A sua 

condição se tornou realmente crítica. Esforços foram feitos para 

lhe levar ao doutor, mas ele negou. A avó pegou (a sua cabeça) 

no seu colo por amor e carinho. Kalimah Tayyibah  P��	0 �F�7 �*+	"���	 � �� �*+ ���D� �

 �*+	"�� �3 �4 �(�	2 Q ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��3  fluiu da sua língua  e por volta dos 22 anos 

Muhammad Wasim faleceu.  �B �4 �� �R +2 �*������ S�	� �� �) �*+	"�� ��	� �� 

T  Quando ele estava 

prestes a ser levado para o Ghusl, de repente o lençol foi 

removido da sua face. A face do falecido estava a brilhar como 

uma flor. Depois do Ghusl, a face brilhou ainda mais. Depois do 
enterro, enquanto os devotos de Rasul estavam a recitar Na’ats, 

fragrância começou a emanar da sua sepultura. No entanto, 

quem cheirava, cheirava. Um membro da família sonhou com o 

falecido Muhammad Wasim Attari depois da morte em um 

quarto decorado com flores e perguntou: ‘Onde você vive?’ 

Apontado com a mão para um quarto, o falecido disse: ‘Esta é a 
minha casa, eu estou muito feliz aqui’. Ele então se deitou numa 

cama decorada. O falecido pai se viu  em um sonho perto do 

túmulo de Wasim Attari. De repente, a sepultura abriu-se e o 
falecido enquanto usava um ‘Imamah na cabeça e um manto 

branco saiu. Ele falou um pouco e entrou na sepultura de novo 
e a sepultura fechou de novo.. 
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Que Allah Todo-Poderoso tenha misericórdia de todos eles e 
perdoe-nos sem ajusto de contas por causa deles! 

� �م�  �ج�  �� � 
� �لن�  � �� �ہ � م� �� �ال� � ��  � � �و� � �ي� ل� ع�  � ��� ص�  م� ل� س� و�  ٖ� ل

Tau nay Islam diya tau nay jama’at mayn liya 

Tau kareem ab koyi phirta hay ‘attiyyah tayra 

Explicação da poesia do Raza 

Ó Profeta de Allah! Você nos deu um presente na forma do 
Islam e nos incluiu no teu Ummah. Tu és misericordioso. 
Depois de nos fornecer você pode pregar de volta o presente do 
Deen do Islam? (de jeito nenhum) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Excelência de repassar 40 (quarente) AHadeess 

Inserir tradução. (Shoaib-ul-Iman, vol. 2, pág. 270, Hadees 1726) 
Faltando tradução 

Este Hadees destina-se a transmitir 40 Ahadees para as pessoas 
sejam eles memorizados ou não. (Ashi’a-tul-Lam’aat, vol. 1, pág. 186) 

Com a intenção de alcançar a excelência mencionada no 
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Hadees, 40 Ahadees  sobre o Profeta Muhammad  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  

como sendo o Último Profeta são como se segue: 

40 Ahadees sobre a crença da 

profecia 

O último tijolo de um palácio luminoso 

1. A minha semelhança e a dos outros profetas antes de mim 

é de um homem que construiu uma casa esplêndida mas 

deixou um tijolo num lugar. As pessoas começaram andar 

em volta dele e a se maravilhar  com ele dizendo porque ele 

não colocou o tijolo. O Sagrado Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  então 

disse: ‘Eu sou este tijolo (final) e o Último dos profetas.’ 
(Bukhari, vol. 2, pág. 484, Hadees 3535) 

2. Uma outra narração tem as seguintes palavras: ‘Eu sou (o 

enchimento) do lugar daquele tijolo. Quando eu vim, eu 

completei a cadeia dos profetas.’ (Muslim, pág, Hadees 5963) 

Hayn woh Qasr-e-Nubuwwat ki eent aakhiri 

Qaul-e-Shah dana Khatam-ul-Ambiya 

Explicação do Hadees 

Em relação a este Hadees, Mufti Ahmad Yaar Khan  �+� �,�-  ���� ���� �� �� ����  
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escreveu:  �! � #�� 4 ��  �5������ ! Quão bela é a semelhança como se a 

“profecia” é um pálacio iluminado, os profetas são os tijolos 

iluminados e o Nobre Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  é o último tijolo 

sobre o qual o edifício ficou completo. Nós viemos a saber disso 

que o Sagrado Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  é o Último Profeta. Não há 

nenhum profeta na sua época ou depois dele. Assim como esse 

palácio ficará completo com o último tijolo e não vai haver 

lugar para nenhum outro tijolo, de forma semelhante o palácio 

da profecia ficou completo  comigo, agora não há nenhuma 

chance para nenhum profeta. Mantenha em mente que Hazrat 

‘Isa ���� ������  ���� �� ���� virá para à terra na proximidade do Dia do 
Julgamento, mas ele é um antigo profeta não um profeta 
posterior, este tijolo já foi colocado no lugar. Além disso, agora 
ele não virá com a graça da sua profecia (para emitir os 

mandamentosda sua profecia) mas sim ele virá como alguém do 
Ummati do Sagrado Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$ �%�  ��& �'  ��� �!�� . Tenha em mente que 
o último filho é o filho, depois dele não nasceu nenhum filho. 

Não é necessário que todos filhos, ex-filhos faleceram. O 
significado do Sagrado Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  como sendo o 
Último Profeta  é que não haverá nenhum profeta nascido na 

sua época ou depois dele. Se um ex-profeta é (também 

aparentemente) vivo, não há nenhum problema (nisso) Quatro 
profetas estão aparentemente vivos: dois na terra, Hazrat Khidr 

e Hazrat Ilyas  ��� ���/� �� �. ���� �� ���  e dois nos céus, Hazrat Idrees e Hazrat 
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‘Isa  ��� ���/� �� �. ���� �� ��� . As suas vidas não estão contra o Sagrado Profeta 
 ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  como sendo Khaatam-un-Nabiyyeen. O Sagrado 

Profeta   ��� �� ��$  �%�  ��& �' ٖ�� �# � ��  �� � �!��  é a primeira criação e o Último Profeta. 
(Mir’aat, vol. 8, pág. 7)  

Significado de Khaatam-un-Nabiyyeen 

O interpretador do Bukhari, Mufti Sharif-ul-Haq Amjadi  �+� �,�-  ���� ���� �� �� ���� , 

mencionou: O Nobre Profeta  ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �' ٖ�� �# �  �� � �!��  ele mesmo explicou 

que o significado de Khaatam-un-Nabiyyeen é ‘o último 

profeta’, os companheiros também explicaram o mesmo 

significado e o Ummah concordou absolutamente nisso. 

Portanto, se uma pessoa diz que é a opinião do povo que o 

significado de Khaatam-un-Nabiyyeen é o último profeta, e 

não há excelência nisso e não é digno de ser um ponto de 
admiração a pessoa é descrente sem dúvida. (Nuzha-tul-Qaari, vol. 4, 
pág. 510) 

Seis virtudes 

3. Fui preferido de todos profetas  ������  � �/�� ��� ����� ���  devido a 6 
virtudes: 

a) Eu fui abençoado com palavras compreensivas. 

b) Fui ajudado com o medo. 
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c) Recompensas foram declaradas como se fossem Halal 
para mim. 

d) A terra inteira foi declarada como um lugar de limpeza e 
Salah para mim. 

e) Eu fui enviado (como um profeta) para toda criação. 

f) A cadeia dos profetas completou em mim. (Muslim, pág. 210, 

Hadees 1167) 

Explicação do Hadees 

Mencionado cinco, seis (virtudes) não significa limitação. O 

Sagrado Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  foi concedido excelência de 

inúmeras virtudes. Em explicação desta virtude (eu fui 

abençoado com palavras compressíveis), Mufti Ahmad Yaar 
Khan Na’eemi  �+� �,�-  ���� ���� �� �� ����  escreveu: As palavras do Sagrado 

Quran são também compressíveis e as palavras do Sagrado 
Profeta  ٖ�� �# ���  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  também são compressíveis, o que significa 
menos palavras, mais significados. Observem! O Sagrado 

Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  disse: ‘As acções dependem de suas 
intenções, a realidade do Deen é bem-intencionada, um 

Mu’min completo é aquele que desiste de conversas fúteis e 

inúteis.’ Estas são frases pequenas mas enriquecidas  com toda o 
Shari’ah e Tariqah. 
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Em explicação desta virtude (Eu fui ajudado com o medo), 

Mufti Ahmad Yaar Khan Na’eemi  � �, �- �+  ���� ���� �� �� ����  mencionou: Os 

inimigos vieram para lutar uma guerra comigo. Como eles estão 

a um mês de distância de mim, seus corações estão cheios do 
meu medo. Mesmo que eles lutem eles serão derrotados. 

Explicando esta virtude {Eu fui enviado (como um profeta) para 

toda criação}, Mufti Ahmad Yaar Khan Na’eemi  �+� �, �-  ���� ���� �� �� ����  

mencionou: A profecia do Sagrado Profeta  ٖ�� �# � ��  ����� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  e os 

mandamentos são implementados para toda criação quer 

estejam vivos ou sem vida, são ou loucos. 

Explicando esta virtude (a cadeia dos profetas se completou em 

mim), Mufti Ahmad Yaar Khan Na’eemi  �+� �, �-  ���� ���� �� �� ����  escreveu: Eu 

sou o Último Profeta, sobre quem a cadeia da profecia chegou a 

um fim, não existe profeta na minha época ou depois de mim. 
(Mir’aat, vol. 8, pág. 10-11) 

Os quarto profetas, Hazrat Khidr, Hazrat Ilyas, Hazrat Idrees e 

Hazrat ‘Isa � ��� ������  � �/�� ��� ����, que ainda não faleceram, são profetas sem 

sombra de dúvidas, mas depois do abençoado nascimento do 
Último Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$ �%�  ��& �'  ��� �!�� , eles não pregar o seu Shari’ah.  

Eu sou Aqib 

4. Eu tenho quarto nomes. Eu sou Muhammad, eu sou 

Ahmad, eu sou Mahi (isto é, o removedor), pois Allah 
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Todo-Poderoso apagará todos pecados através de mim. Eu 

sou Hashir, pois as pessoas vão se juntar nos meus passos 

(ou seja, atrás de mim no Dia do Julgamento) e e sou Aqib. 

(Bukhari, vol. 2, pág. 484, Hadees 3532) Santo Taba’i, Imam Zuhri 
 �+� �, �-  ���� ���� �� �� ����  mencionou: Aqib é aquele que depois de quem 

não há profeta. (Muslim, pág. 985, Hadees 6107) 

Shah-e-Ambiya hay, Khuda ka hay piyara 

Woh Nabiyon mayn sun lo! Nabi Aakhiri hay 

Muhammad hay Ahmad, hay Sultan-e-Bat-ha 

Woh Nabiyon mayn sun lo! Nabi Aakhiri hay 

Líder de todos os profetas 

5. Eu sou o Líder de todos os profetas, e eu não digo isso com 
orgulho, eu sou o Último dos profetas, e eu não digo isso 

com orgulho, eu sou aquele que fará a primeira intercessão, 

eu fui aceite como o primeiro intercessor e eu não digo isso 
com orgulho. (Daarimi, vol. 1, pág. 40, Hadees 49) 

Explicação do Hadees 

Em explicação dessa parte (Eu sou o Líder dos profetas) do 

Hadees, é mencionado no ‘Mirat’: O Sagrado Profeta  ٖ�� �# ���  ��� �� ��$ �%�  ��& �'  ��� �!��  

vai entrar no paraíso antes de todos os profetas e e todos 
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profetas vão segui-lo. A respeito disso, o Sagrado Profeta          
 ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$ �%�  ��& �'  ��� �!��  é o Líder de todos profetas. (Mirat, vol. 8, pág. 28) 

 �� ���� �  �	��� �� 	�� ��� 
6. Na verdade eu fui escrito como Khatam-an-Nabiyyeen 

com Allah Todo-Poderoso enquanto Hazrat Adam ���� ������  ���� �� ���� 
ainda estava amassado em sua lama. (Al-Ihsan bi Tarteeb Sahih 
Ibn-e-Habban, vol. 8, pág. 106, Hadees 6370)  

7. Na verdade, eu sou o Último dos profetas e o meu Masjid é 
o último Masajid. (Muslim, pág. 553, Hadees 3376) 

Significado de Aakhir-ul-Masajid 

8. Uma outra narração tem as seguintes palavras: ‘Eu sou o 

último dos profetas e o meu Masjid é o último do Masajid 
dos profetas. (Al-Firdaus, vol. 1, pág. 45, Hadees 112) Isso significa 

que não haverá outro profeta nascido depois de Hazrat 
Muhammad Arabi  ٖ�� �# � ��  ����� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!�� , nem Masjid de nenhum 
profeta será feito.  

Entrada no Paraíso 

9. Ó povo! Sem qualquer dúvidas, não há nenhum profeta 

depois de mim e não há nenhum outro Ummah depois do 
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você. Estejam ciente! Ó povo adorem ao vosso Rab, 

ofereçam cinco Salahs, observem o jejum no mês de 

Ramadhan, paguem alegramente o Zakat da sua riqueza e 

executem a obediência (justa) dos seus líderes então 

entraram no Paraíso do vosso Rab. (Mu’jam Kabeer, vol. 8,       

pág. 115, Hadees 7535) 

Não há absolutamente nenhum outro profeta depois de 

mim 

10. Profetas � ��� ������  � �/�� ��� ���� costumavam governar no Bani Israil. 
Sempre que um profeta falecia, outro profeta costumava 

lhe suceder. (Mas lembre-se!) Não há absolutamente 

nenhum outro profeta depois de mim. No entanto, 

haverá califas e eles serão muitos. (Bukhari, vol. 2, pág. 461, 
Hadees 3455) 

Explicação do Hadees 

Ou seja, na minha época não há nenhum profeta que vai se 

tornar o meu califa na minha presença como quando Hazrat 
Musa  ������  ���� �� ��������  foi trazer o Torah em Toor, Haroon ���� ������  ���� �� ���� se 

tornou um califa temporário por alguns dias na presença de 

Hazrat Musa e não há nenhum profeta que pode tornar-se o 

meu califa permanente. Portanto, meus califas são os reis do 
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meu Deen, os califas espirituais são Auliya e estudiosos. (Mirat, 

vol. 5, pág. 346) 

11. Nada restou da profecia, apenas boas novas permanecem. 

Os companheiros humildemente perguntaram: Quais são 

as boas novas? Foi dito: ‘Bons sonhos’. (Bukhari, vol. 4, pág. 404, 
Hadees 6990) 

12. Nada vai restar da profecia depois de mim mas boas novas. 

Isso é, um bom sonho no qual a pessoa sonha sozinha ou  

ele faz alguma outra pessoa sonhar por ele. (Musnad Imam 

Ahmad Bin Hanbal, vol. 9, pág. 450, Hadees 25031) 

13. De facto, o mensageiro e a profecia chegaram ao fim então 
não há mensageiro e nem profeta depois de mim. (Tirmizi, 
vol. 4, pág. 121, Hadees 2279) 

14. Eu sou Muhammad, eu sou Ahmed, eu sou o Profeta da 
misericórdia, eu sou o Profeta do arrependimento, eu sou o 
Último Profeta, eu sou Hashir, eu sou o Profeta das 

batalhas. (Shamail-e-Tirmizi, pág. 215, Hadees 361; Fatawa 

Razawiyyah, vol. 15, pág. 657) 

Un kay har Naam-o-Nisbat peh naami Durood 

Un kay har Waqt-o-Halat peh lakhon salaam 

(Hadaiq-e-Bakhshish) 
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15. Eu sou Ahmad, eu sou Muhammad e Muqaffa. (Mu’jam 

Awsat, vol. 1, pág. 622, Hadees 2280) O significado de Muqaffa é 

Aakhir-ul-Anbiya isto é, o último dos profetas (Al-Istazkaar li 
Ibn-e-‘Abdul Bir, vol. 2, pág. 326) 

16. Nós somos os últimos da era e o primeiro no Dia do 
Julgamento. (Bukhari, vol. 1, pág. 303, Hadees 876) 

O primeiro Ummah a entrar no Paraíso 

Em explicação a este Hadees, o interpretador do Muslim, 

Hazrat Imam Nawawi  �+� �, �-  ���� ���� �� �� ����  escreveu: Estudioso disseram: 
‘O significado deste Hadees é que somos os últimos quando se 

trata de chegar ao mundo e os primeros quando é para entrar 
no Paraíso. Portanto, este Ummah será o primeiro a entrar no 
Paraíso antes de todos Ummah anteriores. (Sharh-e-Muslim-lil-

Nawawi, vol. 6, pág. 142) 

17. Nós seremos os últimos de todos no mundo e os primeiros 
no Dia do Julgamento. Nosso vai ocorrer primeiro. (Muslim, 

pág. 332, Hadees 1982) 

Conversa breve e útil 

18. Allah Todo-Poderoso escolheu Ikhtisar (precisão) para 

mim, então somos os últimos e no Dia do Julgamento nós 

vamos ser os primeiros. (Daarimi, vol. 1, pág. 42, Hadees 54, 
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resumido) Um dos significados desta parte (escolheu 

Ikhtisar) do Hadees é como se segue: Eu fui abençoado 

com precisão isso significa poucas palavras e mais 
significados. (Fatawa Razawiyyah, vol. 30, pág. 210) 

19. De facto, eu fui enviado como aquele que abre o rio da 

misericórdia  e completa a mensagem e a profecia. (Shu’ab-ul-
Iman, vol. 4, pág. 308, Hadees 5202; Fatawa Razawiyyah, vol. 15, pág. 661) 

20. Eu fui criado primeiro antes de todos profetas e enviado 
por último. (Musnad Al-Shamiyeen, vol. 4, pág. 34, Hadees 2662) 

21. Eu sou o último profeta e vocês são o último Ummah. (Ibn-
e-Majah, vol. 4, pág. 404, Hadees 4077) 

A razão de ser o maior de todos os profetas (uma 

anedota) 

Hazrat Sahl bin Salih Hamdani  �+� �, �-  ���� ���� �� �� ����  perguntou a Hazrat 

Imam Baqir  �+� �, �-  ���� ���� �� �� ���� : Se o Sagrado Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  fosse 

enviado depois de todos os profetas � ��� ������  � �/�� ��� ����, como é que o 

Sagrado Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  teve a excelência sobre todos os 
profetas � ��� ������  � �/�� ��� ����? O Nobre Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  disse: ‘No dia 

do Misaaq (isto é dia da promessa) quando Allah Todo-

Poderoso trouxe as crianças apartir das costas do homem, os fez 
testemunhar a eles e disse: ‘Eu não Sou o vosso Rab?’ Então 
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antes de mais nada, o Sagrado Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  disse: ‘
+ ,��’ 
isto é, Sim, porque não. É por isso que o Sagrado Profeta              

 ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  recebeu excelência sobre todos os profetas        
� ��� ������  � �/�� ��� ����. Na verdade, ele foi enviado como último de todos no 
mundo. (Khasais-e-Kubra, vol. 1, pág. 7)    

Qarnon badli Rasoolon ki hoti rehi 

Chand badli ka nikla hamara Nabi  

Kaya khabar kitnay taaray khilay chup ga`ye  

Per na dubay na duba hamara Nabi 

(Hadaiq-e-Bakhshish) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

22.  (Hazrat) Adam ���� ������  ���� �� ���� é o primeiro de todos os profetas, 

e (Hazrat) Muhammad  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  é o Último dos 
profetas. (Al-Awail-lil-Tabrani, pág. 39, Hadees 13) 

23. ‘ �1� �	' �U��� ���� ���0 �; �BV�W�� P	
���� �� �� ���� �BV� X �4��’ Isto é, se houvesse um profeta 

depois de mim seria 'Umar. (Tirmizi, vol. 5, pág. 385, Hadees 3706) 

Explicação do Hadees 

Em explicação deste Hadees, Imam Ahmad Raza Khan  �+� �, �-  ���� ���� �� �� ����  
mencionou: Isso é para dizer que, o seu Fitrah estava tão 
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completo que se uma porta da profecia não estivesse fechada, 

ele poderia ser um profeta apenas pela graça de Allah Todo-

Poderoso, pois ninguém merece receber a profecia devido à sua 
personalidade. (Fatawa Razawiyyah, vol. 29, pág. 373) 

24. Abu Bakr é melhor do que todas as pessoas excepto os 
profetas (e os mensageiros). (Al-Kamil li Ibn-e-‘Adi, vol. 6, pág. 484) 

Vão existir 30 (trinta) falsos profetas 

25. Em breve vão existir 30 Kazzab (isto é, grandes mentiroso) 

no meu Ummah. Cada um deles pensará que é um profeta. 
No entanto, eu sou Khaatam-un-Nabiyyeen (isto é Último 

Profeta), e não há  nenhum profeta depois de mim. (Abu 
Dawood, vol. 4, pág. 132, Hadees 4252) 

Explicação do Hadees 

Em explicação deste Hadees, Hazrat Mufti Ahmad Yaar Khan 
 �+� �, �-  ���� ���� �� �� ����  mencionou: Estes 30 falsos profetas são aqueles que as 

pessoas creram como profetas e a sua corrupção se espalhou. 

Outro tipo de Mudda’i-e-Nabuwwat (isto é aqueles que 

afirmam serem profetas) que as pessoas não acreditam falavam 
besteira  e faleceram. Eles são muitos.    

Hazrat Mufti Ahmad Yaar Khan  �+� �,�-  ���� ���� �� �� ����  afirmou ainda: Nós 

viemos a saber que Khaatam-un-Nabiyyeen significa Último 
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Profeta, pois não haverá outro profeta na sua época ou depois 

dele. O Ummah tem consenso sobre este significado. Quem diz 

que o seu significado não é ‘Último Profeta’ mas de facto é 

profeta real, ele é um descrente. (Mirat, vol. 7, pág. 219-220) 

26. Haverá Kazzab e Dajjal (mentiroso e enganador extremos) 

no meu Ummah, (e) quarto deles serão mulheres também e 

eu sou o Último Profeta, não existe nenhum profeta depois 
de mim. (Mu’jam Kabeer, vol. 3, pág. 169, Hadees 3026)  

Excelência de Maula Ali 

27. Enquanto iam para a Batalha de Tabuk o Sagrado Profeta 
 ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  deixou Hazrat Ali  � �2�  � �1�- �� � ���0  em Madinah, ele    

 � �2�  � �1�- �� � ���0  humildemente disse: ‘Ó Profeta de Allah  ٖ�� �# ��� ��� �� ��$ �%�  ��& �'  �� � �!�� ! 

Você está me deixando aqui entre as mulheres e as 

crianças.’ Ele  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  �� � �!��  disse: ‘Você não concorda com 

isso, que você permaneça aqui como meu califa como 

Musa ���� ������  ���� �� ���� deixou Haroon ���� ������  ���� �� ���� como o seu califa 

quando ele foi falar com Allah Todo-Poderoso. No 

entanto, existe uma diferença que Haroon ���� ������  ���� �� ���� era um 

profeta. Eu era um profeta desde então. Não há profecia 

para os outros. (Muslim, pág. 1006, Hadees 6218; Tirmizi, vol. 5,     

pág. 407, Hadees 3745) 
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Explicação do Hadees 

O interpretador do Bukhari, Hazrat Mufti Sharif-ul-Haq 

Amjadi  �+� �, �-  ���� ���� �� �� ����  mencionou: Quando Hazrat Musa ���� ������  ���� �� ���� foi 

para o Monte de Toor para trazer o Torah, ele temporariamente 

fez Hazrat Haroon ���� ������  ���� �� ���� como o seu califa até o seu retorno. 

Isso acabou depois do seu retorno. Este exemplo revelou que o 

Sagrado Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  fez de Hazrat Ali  � �2�  � �1�- �� � ���0  

temporariamente o seu califa até o seu retorno de Tabuk. Este 

dever estava apenas limitado apenas para questões de gestão. 
(Nuzha-tul-Qaari, vol. 4, pág. 602) 

28. Ali é de mim assim como Haroon é de Musa (pois ele é um 

irmão assim como um califa), mas ‘ �� �� ���� �	
���� � �’ não há profeta 

depois de mim. (Tareekh-e-Baghdad, vol. 7, pág. 463) 

29. Eu sou Muhammad, Profeta do Ummi (isto é, Profeta que 
não aprendeu  com ninguém no mundo) (disse três vezes), 

e ‘ �� �� ���� �	
���� � �’ não há nenhum profeta depois de mim. 

30. Allah Todo-Poderoso me deu o que eu desejasse, mas foi 

me dito que não há nenhum profeta depois de mim. (Al-
Sunnah li Ibn-e-Abi ‘Asim, pág. 303, Hadees 1348) 

Aye Khatam-e-Rusul, Makki Madani  

Konayn mayn Tum sa ko`yi nahin 
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Você disse a verdade  

31. Os anjos vão perguntar aos falecidos na sepultura: ‘Quem é 

o teu Rab?’ ‘Qual é o teu Deen?’ ‘Quem é o teu profeta?’ Ele 

disse: ‘Meu Rab is Allah, que não tem nenhum parceiro, e o 

meu Deen é o Islam e o meu profeta é o (Hazrat) 

Muhammad (  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!�� ) e ele é o Último Profeta. Os 

anjos dirão: ‘Você disse a verdade.’ (Zikr Al-Maut ma’ Mausu’ah 

lil Imam Ibn Abi Al-Dunya, vol. 5, pág. 474, Hadees 254; Sharh-us-Sudoor 

(Urdu) pág. 130) 

Interpretação do sonho 

32. Interpretando um sonho, Hazrat ibn Ziml  � �2�  � �1�- �� � ���0  disse: 
‘Resta a camela que você viu em um sonho e que eu estou 

montado, por isso se refere ao Dia do Julgamento, não 

haverá nenhum profeta depois de mim, nem vai haver 
qualquer Ummah depois do meu Ummah.’ (Dalail-un-

Nubuwwah-lil-Bayhaqi, vol. 7, pág. 38) 

Nur (Luz) vai correr na frente deles 

33. Sem qualquer dúvida no Dia do Julgamento, Allah Todo-
Poderoso vai chamar Hazrat Nooh ���� ������  ���� �� ���� e o seu povo 

antes (Ele vai chamar) qualquer outra pessoa e disse: ‘Que 

resposta você deu para Nooh?’ Ele vão dizer: ‘Nooh        

www.dawateislami.net



 O Último Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$ �%�  ��& �'  ��� �!��  

 

 

 

 
37 

(���� ������  ���� �� ����) não nos chamou para Te, não entregou nenhuma 

mensagem Sua, não deu nenhum conselho e não explicou 

nenhuma qualquer decisão boa ou má.’ Hazrat Nooh       
���� ������  ���� �� ���� vai dizer: ‘Ilahi! Eu os chamei para a justiça de tal 

maneira que ela se espalhou entre os sucessores e 

predecessors um após o outro até que a chamada alcançou  

o Último Profeta (Hazrat) Ahmad  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!�� . Eles 

escreveram e leram (ou seja foi mencionado no Sagrado 

Quran que foi escrito e lido), e eles acreditaram nele e 

endorssaram.’ Allah Todo-Poderoso vai dizer: ‘Chama o 

Ahmad (  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!�� ) e o Ummad do Ahmad.’ Então o 
Sagrado Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$ �%�  ��& �'  ��� �!��  e o seu Ummah vão chegar na 

corte de Allah Todo-Poderoso de tal maneira que o Nur 

(Luz) vai correr a frente deles. Eles vão dar o testemunho 

de Nooh (���� ������  ���� �� ����) (isto é, eles vão endorssarão.) (Al-

Mustadrak, vol. 3, pág. 415, Hadees 4066; Fatawa Razawiyyah, vol. 15, 

pág. 690)  

A criação inteira vai chamar o Último Profeta no Dia do 

Julgamento 

34. Predecessores e sucessores virão até mim e dirão: ‘Ó 
Profeta! Tu és o mensageiro de Allah Todo-Poderoso e 

Khaatam-ul-Anbiya isto é, o Último Profeta, interceda por 

nós.’ (Bukhari, vol. 3, pág. 260, Hadees 4712, resumido) 
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!���"�# P$� % �( � +2�4��� �Y�� �J �Z ��                  !���"�# P$� % �( � +������ �	
���� ��   

 ���� � ��[��� �/��� � � !���"�# P$� % �(                 !���"�# P$� % �( [�� �J �-�� � � ���	� �( 

Se Muhammad não estivesse lá, eu não vos teria criado 

35. Quando (Hazrat) Adam ���� ������  ���� �� ���� cometeu o erro de 

julgamento (Khata Ijtihadi), ele levantou a sua abençoada 

cabeça para o ‘Arsh e humildemente disse para Allah 

Todo-Poderoso: Ó Allah  ������� �����! Eu imploro dando a Você o 

Wastah de Muhammad  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  para perdoar-me.’ 

Allah Todo-Poderoso disse: ‘Ó Adam! Como você conhece 
Muhammad  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!�� ? No entanto, eu não o criei 

ainda. Hazrat Adam ���� ������  ���� �� ���� disse: ‘Ó Allah  ������� �����! Quando 

Você me criou com o Seu poder, eu levantei a minha 

cabeça e vi: ‘ �*+	"�� �3 �4 �(�	2 P��	0 �F�7 �*+	"�� �	 � �� �*+ ���D� �’ escrito nas pernas do 

‘Arsh, então eu percebi que Tu deves ter incluído o Seu 

nome com o nome daquele que é mais querido para Te do 

que todos os mundos e têm uma grande honra  com Você.’ 

Allah Todo-Poderoso disse: ‘Ó Adam! Você disse a 

verdade. Sem qualquer dúvida, ele é mais querido para 

Mim do que todos os mundos. Quando você implorou para 

Me dar o Wastah de Muhammad, eu perdoei o teu erro. 

‘ �!�L�>�" �� ��7 P��	0 �F�7 � � �4�� �)’ isto é, Se Muhammad não estivesse lá, 
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eu não teria criado você. Há um acréscimo na narração de 

Tabarani: E ele é o último profeta entre as vossas filhos, e o 

seu Ummah é o último Ummah entre os os teus filhos. 
(Mu’jam Sagheer Juzz Saani, pág. 82; Fatawa Razawiyyah, vol. 15, pág. 633) 

Woh jo na thay tau kuch na tha, Woh jo na hon tau kuch na ho 

Jaan hayn Woh jahan ki, jaan hay tau jahan hay 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
  َصل

ٰ
*َ ُ دَصل� ا�1   ُمَم�

36. Quando Hazrat Adam ���� ������  ���� �� ���� desembarcou no Hind do 

Paraíso, ele estava preocupado. Jibril desceu e deu o Azan. 
Quando o nome abençoado veio, Hazrat Adam ���� ������  ���� �� ���� 
perguntou, ‘Quem é Muhammad?’ Foi lhe dito: ‘O último 

profeta entre os teus filhos.’ (Ibn-e-‘Asakir, vol. 7, pág. 437; Fatawa 
Razawiyyah, vol. 15, pág. 640) 

Menção no Torah 

37. Quando o Torah foi revelado sobre (Hazrat) Musa ���� ������  ���� �� ����, 
ele recitou-o. Quando ele descobriu sobre a menção deste 

Ummah, ele humildemente disse para Allah Todo-

Poderoso: ‘Ó meu Rab! Eu encontro um Ummah nele que 

este é o último na era e o primeiro no lugar. Então faça 

disso o meu Ummah.’ Allah Todo-Poderoso disse: ‘Este é o 
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Ummah de Ahmad.’ (Dalail-un-Nubuwwah li Abi Na’eem, pág. 33, 
Hadees 31; Fatawa Razawiyyah, vol. 15, pág. 633) 

Kitab-e-Hazrat-e-Musa mayn wasf hayn un kay 

Kitab-e-‘Isa mayn un kay fasanay aye hayn 

Unheen ki na’t kay naghmayn Zaboor say sun lo 

Zaban-e-Quran peh un kay taranay aye hayn 

(Saman-e-Bakhshish, pág. 125) 

O primeiro e o último  

38. Quando Allah Todo-Poderoso criou (Hazrat) Adam        
���� ������  ���� �� ���� e ele foi mostrado para os seus filhos, ele os viu de 
acordo com a excelência e o nível de um sobre o outro e 
quando ele testemunhou um Nur enorme e brilhante no 

final ele humildemente disse para Allah Todo-Poderoso: ‘Ó 

Allah Todo-Poderoso! Quem ele é?’ E foi dito: ‘Ele é o seu 
filho, Ahmad.’ Ele é o primeiro e o último, ele é o primeiro 

intercessor e ele é o primeiro cuja a intercessão será aceite. 
(Dalail-un-Nubuwwah-lil-Bayhaqi, vol. 5, pág. 483; Kanz-ul-Ummal,     

vol. 11, pág. 197, Hadees 32053; Fatawa Razawiyyah, vol. 15, pág. 634) 

Zaat hoyi intikhab wasf huway la-jawab 

Naam huwa Mustafa tum peh karoron durood 
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Primeiro e último profeta 

39. Hazrat Abu Hurayrah  � �2�  � �1�- �� � ���0  disse: (Na noite de Mi’raj) 

quando o Sagrado Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  encontrou com os 

profetas � ��� ������  � �/�� ��� ���� nos céus, todos eles louvaram a Allah 

Todo-Poderoso e no fim o último Profeta, Muhammad 
Arabi  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  disse: ‘Todos vocês louvaram a Allah 
 ������� �����, agora eu o louvarei: Todos os louvores são para Allah 
 ������� �����, que me enviou como misericórdia para todos 

mundos, e enviou-me como aquele que dá as boas notícias 

e as advertências para todas as pessoas, e revelou sobre 
mim o Sagrado Quran, o qual têm uma brilhante menção 
de cada coisa, e fez o meu Ummah  o melhor Ummah  do 

que os outros Ummah dos quais apareceram entre as 
pessoas e guardou-os primeiro e guardou-o por último e 

exaltou a minha memória para mim, começou a profecia 

de mim e completou a profecia em mim. Ao ouvir isso, 

Hazrat Ibrahim Khalilullah ���� ������  ���� �� ���� disse para todos profetas, 
‘Devido a estes atributos, Muhammad (  � ��$  �%�  ��& �' ٖ�� �# ���  ��� �  �� � �!�� )              
é melhor do que todos vocês.’ Então o Sagrado Profeta       

 ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  foi para Sidrah-tul-Muntaha. Então Allah 

Todo-Poderoso falou com ele e disse isso também: ‘Eu te 
criei antes de todos profetas e enviei-te o último de todos 
profetas e foi de você Faatih e Khaatam (isto é, abridor e o 
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último). (Tafseer Tabri, vol. 8, ppág. 8-9, Hadees 22021; Fatawa 

Razawiyyah, vol. 15, pág. 637) 

Tum ho awwal, Tum ho aakhir, Tum ho Baatin, Tum ho Zaahir 

Haq nay bakhshay hayn yeh asma, ��	" �( �) �! ���"�# �*+	"�� 
�	 , �- 

‘� ���� ���� �’ vai ser escrito no meus lábios Huzoor 
40. Quando as pessoas ficam desanimadas sobre a intercessão 

de todos os profetas � ��� ������  � �/�� ��� ����, ele irão para Hazrat ‘Isa 

Ruhullah  ��� ������  ���� �� ����� , fazendo o pedido para a intercessão. Ele 
vai dizer, ‘Eu não sou capaz deste dever mas (Hazrat) 
Muhammad Khaatam-un-Nabiyyeen (isto é, o último de 

todos profetas)  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$ �%�  ��& �'  ��� �!��  será e ele está aqui. Quando as 

pessoas virem para mim e pedirem por intercessão, eu direi 

‘� ���� ��� � �’ isto é, eu sou para essa (tarefa). (Musnad Abu Ya’la, vol. 2, 

pág. 368, Hadees 2324; Fatawa Razawiyyah, vol. 15, pág. 639) 

Kaheen gay aur Nabi ‘�����\ 
+ ]�� � �4�����6��’ 
Mayray Huzoor kay lab per ‘ ���� �� ���� ’ ho ga 

Explicação da poesia do Hasan 

No Dia do Julgamento quando as pessoas  pedirem para os 

profetas pela intercessão, todos vão dizer: ‘Vá para outra pessoa 

além de mim.’ Quando eles ficarem desanimados em todos 
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aspectos, eles vão entrar no refúgio seguro do Sagrado Profeta 
 ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  e vão implorar pela intercessão. Então será dito: 

‘(Claro, claro) Eu sou para esta tarefa.’  

Day day shafa’at ki khayraat mujhay khayr say 

Roz-e-Qiyamat bakhshuwa, aye Aakhiri Nabi (�)  
 
,
َبِۡيبَصل

ۡ
 ال

َ
 ُمَم�د ۡوا َ*

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Eu não escondi nada, mas… (uma anedota) 

Um santo Taba’i, Hazrat Ka’b-ul-Ahbar  �+� �,�-  ���� ���� �� �� ����  mencionou: 

Meu pai costumava ter o maior conhecimento entre aqueles que 

tinham conhecimento do Torah. Tudo que Allah Todo-

Poderoso revelou sobre Hazrat Musa ���� ������  ���� �� ����, ninguém sabia 

sobre isso mais do que o meu pai sabia. Ele não costumava 

esconder nada de mim a respeito do seu conhecimento. Quando 

chegou a sua última vez, ele chamou-me e disse: ‘Ó meu filho! 

Você sabe que eu não escondo nada de você, sob o meu 

conhecimento mas eu guardei duas páginas. Uma delas têm 

uma menção do Sagrado Profeta  ٖ�� �# ���  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!�� , cujo o tempo de 

chegada  chegou. Eu não te informei sobre estas duas páginas 

por medo de que houvesse alguém (que falsamente podia 

afirmar ser um profeta) e você o seguiria. Este baú em sua 

www.dawateislami.net



O Último Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$ �%�  ��& �'  ��� �!��  

 

 

 

 
44 

frente. Eu guardei essas páginas dentro dele e coloquei o solo 

por cima. Não veja essas páginas por agora. Quando este 

Profeta (  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!�� ) vir e Allah Todo-Poderoso ter 

misericórdia sobre te, você o seguirá por si mesmo. Tendo dito 

isso, ele faleceu. Depois que nós libertarmos de seu enterro, eu 

gostava mais de ver aquelas páginas mais do que qualquer outra 

coisa. Ao abrir o baú e retirar as páginas, o que eu vi escrito era: 

 ̂M���9 �' �_ �̀ �� �R��� �a �) �M �	b �0�� �̀ ���� �4 �7 K̀  �� ���� �	
���� � � ��	.� ���	��� ���� � �� �*+	"�� �3 �4 �( �	2 P��	0 �F�7 

Isto é, Muhammad é o Mensageiro de Allah Todo-Poderoso, o 

Último Profeta, não existe nenhum profeta depois dele, o seu 

nascimento será em Makkah e ele vai migrar para Madinah. 

(Khasais-e-Kubra, vol. 1, pág. 25) 

Ba’d Aap kay hergiz na aye ga Nabi naya 

Wallah! Iman hay mayra, Aye Aakhiri Nabi (�) 
Hay dast bastah sar jhuka ker ‘arz Sayyidi! 

Tau khuwab mayn jalwah dikha, Aye Aakhiri Nabi (�) 
Aalai`shon say pak ker kay mayray dill mayn tau 

Aa-ja sama-jaa ghar bana, Aye Aakhiri Nabi (�) 
َبِۡيب

ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1
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Cinco ditos dos companheiros e 

Taba’een 

1. Inscrição entre os dois ombros 

O companheiro do Sagrado Profeta, Hazrat Jabir bin 

Abdullah  � �2�  � �1�- �� � ���0  disse: ‘Está inscrito entre os dois ombos de 

Hazrat Adam Safiullah ���� ������  ���� �� ���� ‘  �� � �� �*+	"�� �3 �4 �(�	2 P��	0 �F�7�	.� ���	��� �� ’ isto é, 

Muhammad (  ٖ�� �# ���  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!�� ) é o Mensageiro de Allah Todo-

Poderoso e o Último Profeta.’ (Tareekh Dimashq, vol. 2, pág. 137; 

Fatawa Razawiyyah, vol. 15, pág. 634) 

2. Se ele não estivesse lá, nada estaria lá 

O companheiro do Sagrado Profeta, Hazrat Salman Farsi  � �2�  � �1�- �� � ���0  
disse: ‘Hazrat Jibril Amin ���� ������  ���� �� ���� veio e disse para o Sagrado 

Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!�� , ‘Ó Profeta de Allah  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  �� � �!�� ! O teu 

Rab diz: Na verdade, eu completei os profetas sobre si (isto é, tu 

és o Último Profeta) e não criei ninguém que é mais honrável 

do que você Comigo. Eu incluí o seu nome no Meu, para que 
onde quer que eu seja lembrado, você também será lembrado. E 

de facto, eu criei o mundo e as pessoas que vivem no mundo, 
para que eu revele sobre eles a tua honra, lugar e nível em 

Minha corte. Se tu não estivesse lá, eu absolutamente não teria 
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criado os céus, a terra e tudo o que ela tem. (Tareekh Dimashq, vol. 2, 
pág. 136-137; Fatawa Razawiyyah, vol. 15, pág. 636) 

Hay unheen kay dam qadam ki bagh-e-‘aalam mayn bahar 

Woh na thay ‘aalam na tha, gar woh na hoon ‘alaam nahin 

Explicação da poesia do Raza 

Toda a magnificiência e beleza do mundo se devem ao Último 

Profeta de Allah Todo-Poderoso (  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!�� ). Se o meu 

Amado Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$ �%�  ��& �'  ��� �! ��  não tivesse vindo para o mundo, o 
mundo não estaria lá e nem este mundo iria existir.  

Aye keh tayra Wujood hay, wajah-e-qarar-e-do-jahan 

Aye keh tayri numood hay, Zeenat-e-Bazm-e-Kai`naat 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

3. Mensagem para Hazrat Ibrahim ���� ������  ���� �� ���� 

Um santo Taba’i, Hazrat Amir Sha’bi  �+� �,�-  ���� ���� �� �� ����  disse: Sahife1 

(isto é, palavra celestial) que Allah Todo-Poderoso  revelou 

                                                           
1 No dicionário, nas páginas das quais Kalam (a palavra) de Allah é escrita são 

chamados ‘Sahifa’. Na terminologia, é a palavra celestial Kalam na qual desceu 

sobre os profetas na forma de um livrete. (Noor-ul-‘Irfan, pág. 977)   
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sobre (Hazrat) Ibrahim (Khalilullah ���� ������  ���� �� ����) também incluia o 

seguinte: De facto, vai existir uma tribo após tribo dos teus 

filhos até o ponto em que o Profeta Ummi (isto é, um profeta 

que não aprendeu com ninguém no mundo) Khaatam-ul-

Anbiya (  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!�� ) virá. (Al-Tabqaat Al-Kubra li Ibn-e-Sa’d, vol. 1, 
pág. 130; Fatawa Razawiyyah, vol. 15, pág. 635) 

Meu mestre, A’la Hazrat  �+� �, �-  ���� ���� �� �� ����  escreveu: 

Aisa Ummi kis liye minnat kash-e-ustad ho 

Kiya kifayat us ko c �$��A   � � � � �!�	� �2 � � ���=��d nahih 

Explicação da poesia do Raza 

Allah Todo-Poderoso Ele mesmo ensinou ao Último Profeta, no 
qual é mencionado na Parte 30 no Surah ‘Alaq. Uma vez que 

Allah Todo-Poderoso Ele mesmo o ensinou, porque ele deveria 
ser sobrecarregado com os favores de alguns professores no 
mundo. E ele sendo ‘Ummi’ é uma grande maravilha que ele 

não aprendeu com ninguém , mas adquiriu todas as ciências do 

mundo.  

4. Revelação sobre Hazrat Ash’iya ���� ������  ���� �� ���� 

Um santo Taba’i, Hazrat Wahb bin Munabbah  �+� �,�-  ���� ���� �� �� ���� , 

mencionou: Allah Todo-Poderoso enviou a revelação sobre o 

www.dawateislami.net



O Último Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$ �%�  ��& �'  ��� �!��  

 

 

 

 
48 

Seu amado profeta, Hazrat Ash’iya ���� ������  ���� �� ���� que eu vou enviar 

um Ummi Profeta, por meio do qual abrirei os ouvidos surdos, 

os corações negligentes e olhos cegos. Seu nascimento será em 

Makkah, e o lugar da migração será em Madinah e seu reino é 

na Síria. Eu certamente tornarei este Ummah ainda melhor e 

maior do que todos os outros Ummahs que apareceram para as 

pessoas. Eu vou completar outros livros em seu livro, outros 

Shari’ah nos seus Shari’ah e outras religiões em sua religião. 
(Dalail-un-Nubuwwah li Abi Na’eem, pág. 36, Hadees 33; Al-Khasais-ul-Kubra, 

vol. 1, pág. 23; Fatawa Razawiyyah, vol. 15, pág. 635) 

Kaleem-o-Naji Maseeh-o-Safi Khaleel-o-Razi Rasool-o-Nabi 

‘Ateeq-o-Wasi Ghani-o-Ali Sana ki zaban tumharay liye 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Explicação do ‘o reino da Síria’ 

Ó devotos do Último Profeta! O Hadees no qual foi acabado de 
ser mencionado também inclui que o reino do nosso Amado 

Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  será na Síria. A este respeito, aqui eu 

apresento a Pérola Madani do Fatawa Razawiyyah Sharif para 

os devotos dos companheiros e Ahl-e-Bayt: Meu mestre, A’la 
Hazrat  �+� �, �-  ���� ���� �� �� ����  mencionou: ‘Hazrat Ameer Mu’awiyah  � �2�  � �1�- �� � ���0  

é o primeiro rei do reino de Muhammad. É até indicado no 
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sagrado Torah: ‘  �� �9 �' K̀ �� �R��� �a �) �M�	b �0�� K̀ ���� �4 �7 �$V �	e���� K* �O�"�7 �) �M ’ isto é, O Último 

Profeta  ٖ�� �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �'  ��� �!��  será nascido em Madinah, ele vai migrar 

para Madinah, e o seu reino será na Síria.’ Portanto, embora 

Ameer Mu’awiyah  � �2�  � �1�- �� � ���0  têm o reino mas de quem é! É do 
Profeta Muhammad  ٖ�� �# ���  ����� ��$ �%�  ��& �'  ��� �!�� . (Fatawa Razawiyyah, vol. 29, pág. 357) 

Har Sahabi’ay Nabi! …… Jannati Jannati 

Sab Sahabiyat bhi! ...... Jannati Jannati 

Char Yaraan-e-Nabi ...... Jannati Jannati 

Hazrat-e-Siddique bhi ...... Jannati Jannati  

Aur Umar Farooq bhi …… Jannati Jannati 

Usman-e-Ghani …… Jannati Jannati 

Fatimah aur Ali! …… Jannati Jannati 

Hayn Hassan aur Hussain bhi…… Jannati Jannati 

Walidayn-e-Nabi! …… Jannati Jannati 

Har zoja’ay Nabi! …… Jannati Jannati 

Aur Abu Sufiyan bhi!...... Jannati Jannati 

Hayn Mu’awiyyah bhi! …… Jannati Jannati 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1
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5. Revelação sobre Hazrat Yaqoob ���� ������  ���� �� ���� 

Um santo Taba’i, Hazrat Muhammad bin Ka’b Qurazi  �+� �,�-  ���� ����  � ������ �  

mencionou: ‘Allah Todo-Poderoso enviou uma revelação 

sobre Hazrat Yaqoob ���� ������  ���� �� ����: Eu vou continuar a mandar 

reis e profetas � ��� ������  � �/�� ��� ���� para as tuas crianças ao ponto de 
enviar o Sagrado Profeta  � �# � ��  ��� �� ��$  �%�  ��& �' ٖ�  �� � �!�� , cuja o Ummah vai 

construír Bayt-ul-Muqaddas, e ele é o ‘Último Profeta’, e o 

seu nome é ‘Ahmad’. (Al-Tabqat Al-Kubra li Ibn-e-Sa’d, vol. 1, pág. 129; 
Fatawa Razawiyyah, vol. 15, pág. 635) 
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Slogan para a finalidade da profecia 
 

Muhammad e Mustafa 
“Último de todos Profetas” 

Ahmed e Mujtaba 
“Último de todos Profetas” 

Amado da Amna 
“Último de todos Profetas” 

Rei de ambos os mundos 
“Último de todos Profetas” 

Líder dos Profetas 
“Último de todos Profetas” 

O Amado de Allah 
“Último de todos Profetas” 

O Maior Intercessor 
“Último de todos Profetas” 

A esperança dos pecadores 
 “Último de todos Profetas” 

A crença de Fatimah 
“Último de todos Profetas” 

O credo da Aisha 
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 “Último de todos Profetas” 

A crença de todos companheiros 
 “Último de todos Profetas” 

A crença das famílias abençoadas 
 “Último de todos Profetas” 

A crença de Ghaws-e-Pak 
 “Último de todos Profetas” 

Santos também disseram 
“Último de todos Profetas” 

O velho e o jovem disseram 
 “Último de todos Profetas” 

Mesmo todas crianças dizem 
 “Último de todos Profetas” 

A crença de Raza 
 “Último de todos Profetas” 

O slogan de Attar 
 “Último de todos Profetas” 
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Dê este livrete para outra pessoa depois de ter lido 

Colha recompensas por distribuir livretes publicados pelo 

Maktaba-tul-Madinah e os panfletos com Pérolas da Madani 

nas ocasiões de casamento, funeral, Ijtima’at, ‘Urs, procissão de 

Milad, etc. Faça hábito de guardar alguns livretes na tua loja 

para dar de presente para os teus clientes com a intenção de 

colher recompensas. Envia ao menos um livrete de Inspiração 

de Sunnah ou um panfleto contendo Pérolas da Madani para 

cada casa no teu bairro com a ajuda das crianças ou meninos de 

papel, intensificado os esforços para transmitir o chamado para 
a justiça e obter grandes recompensas. 
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