11725 - A Diferença entre um Mensageiro e um Profeta
Pergunta
Referente ao Nobre Alcorão, 33:40: “Ele foi um Mensageiro de Allah e o selo dos Profetas.”
- Qual a diferença entre um mensageiro e um profeta?
- Por que “um” mensageiro e não “o último” mensageiro?
Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
A diferença bem conhecida entre um Profeta e um Mensageiro é que um Mensageiro é aquele a
quem a lei é revelada e ele é ordenado a transmiti-la, enquanto que um Profeta é alguém a quem
uma lei é revelada, mas ele não é ordenado a transmiti-la. Mas esta distinção não está livre de
problemas, porque um Profeta também é ordenado a chamar as pessoas, transmitir a Mensagem
e julgar entre o povo. Daí o Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah disse: A visão correta é que o
Mensageiro é aquele que é enviado a um povo incrédulo, e o Profeta é aquele que é enviado a um
povo crente com a Shari'ah do Mensageiro que veio antes dele, para lhes ensinar e julgar entre
eles, como Allah diz (interpretação do signiﬁcado):
“Por certo, ﬁzemos descer a Torá; nela, há orientação e luz. Com ela, os profetas, que se
islamizaram, julgavam aos que praticavam o judaísmo...” [al-Maa'idah 05:44]
Assim, os Profetas dos ﬁlhos de Israel julgaram pela Tawraat que Allah havia revelado a Mussa.
No que diz respeito à ayah,
“...mas o Mensageiro de Allah e o selo dos Profetas.” [al-Ahzaab 33:40]
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... e por que não dizer o último dos Mensageiros - o ﬁm da Mensagem não signiﬁca o ﬁm da
Profetização, mas o ﬁm da Profetização signiﬁca o ﬁm da Mensagem. Daí o Profeta (que a paz e as
bênçãos de Allah estejam com ele) disse: “Não haverá Profeta depois de mim”, e ele não disse,
“não haverá Mensageiro depois de mim”.
Assim, sabemos que não há Mensageiro nem Profeta depois dele (que a paz e as bênçãos de Allah
estejam com ele); ele foi o último dos Profetas e dos Mensageiros, (paz e bênçãos de Allah
estejam com ele).
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