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Prefácio da edição brasileira
Sidi Abu Hamid Al-Gazali é um dos exemplos de crentes que praticam a
religião e têm muito conhecimento das ciências islâmicas. Ele tinha tanto
conhecimento, que foi chamado de Hujjat al-Islam (a prova do Islã) ainda
jovem, significando que ele era o conhecedor absoluto das ciências islâmicas em
sua época.
Apesar de todo esse conhecimento, que praticava e ensinava, ele
descobriu que não era um muçulmano verdadeiro. Externamente ele tinha todo
esse conhecimento, mas internamente se sentia orgulhoso, considerava-se
melhor que os demais e se via como uma pessoa importante. Constatou, então,
que todo esse conhecimento não contribuiu em nada para aprimorar o seu
interior como ser humano.
Então, abandonou tudo e foi buscar um sheikh, uma escola ou uma ciência
para se tornar um muçulmano verdadeiro em seu interior, com o
comportamento de seu coração em harmonia com Allah, até encontrar seu
sheikh. Quando o encontrou, Al-Gazali descobriu o caminho real, a escola real,
para seguir o verdadeiro Islã, aquele que melhora o ser humano em seu interior
e em seu exterior.
Ele é um exemplo a ser seguido por todos nós, porque o Islã não se trata
de aparências. É algo muito mais profundo, que ensina o ser humano a se
conectar com Allah e a ser, interna e externamente, o crente que Allah ama.

Sheikh Abdulaziz Al-Amghari
13 de maio de 2020 / 20 de Ramadã de 1441.
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Introdução da Tradutora
“O Nicho das Luzes” se divide em três partes e apresenta uma exegese de
um dos versículos mais belos do Alcorão ─ o versículo da Luz ─ e de um hadith1
cujo significado está associado ao versículo.
O trabalho foi escrito como resposta a um amigo de Al-Gazali, que lhe
pediu a interpretação dos significados aparentes e dos mistérios das luzes
divinas em versículos corânicos e hadith que fazem alusão a essas luzes. Então,
Al-Gazali concentrou sua resposta fazendo a exegese do versículo da Luz e de
um hadith às vezes chamado de Hadith dos Véus. O título do livro foi inspirado
no versículo da Luz, que é apresentado abaixo na íntegra:

“Allah é a Luz dos céus e da terra. O exemplo (do brilho) de Sua Luz é
como um nicho em que há uma lâmpada - a lâmpada está num vidro, o
vidro como se fosse uma estrela brilhante; (tal lâmpada) acende-se
através duma abençoada árvore de oliveira, que não é oriental e nem
ocidental, cujo azeite quase ilumina (por si só), ainda que não o toque
fogo algum. É luz sobre luz! Allah guia para Sua Luz a quem (Ele) quer. E
Allah apresenta exemplos às pessoas; e Allah é Conhecedor de todas as
coisas.” (Alcorão, 24ª surata, versículo 35)
Vários eruditos muçulmanos escreveram suas próprias explicações e
interpretações desse versículo, entretanto a exegese de Al-Gazali resistiu ao
tempo e se mantém como a mais discutida e aclamada.
Não há indicação de uma data precisa para o trabalho, mas certamente foi
escrito em um período mais tardio da vida de Al-Gazali. É, sem dúvida,
posterior à sua obra monumental - Ihy}’ ‘Ulûm al-Dîn (O Renascimento das
Ciências Religiosas), pois ele a menciona em várias passagens, e a sua
aproximação ao Sufismo é percebida de forma mais evidente em seus trabalhos
seguintes, como O Nicho das Luzes (Mishkat al-anwar), no qual ele critica o
conceito mais tradicional da ética sunita, determinada pela conformidade com
regras da lei religiosa, vinculada à jurisprudência e limitada ao aprendizado e
ensino de regras da Sharia.
A jurisprudência islâmica é considerada pelos muçulmanos como uma lei
revelada que determina o comportamento que Deus quer dos seres humanos.
Ela estabelece como os muçulmanos devem realizar sua adoração e padrões
1

Um dito ou ato do Profeta Muhammad (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele). Os ditos e atos do Profeta
Muhammad (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) estão reunidos em várias coletâneas e constituem a
segunda fonte religiosa do Islã, depois do Alcorão.

para interações sociais, econômicas, políticas, familiares etc., porém o Islã
produziu outras escolas de pensamento, para preencher as necessidades
emocionais, espirituais e intelectuais, que a jurisprudência não pode satisfazer.
As escolas de teologia, filosofia e tasawwuf (Sufismo) explicam o significado da
lei, as virtudes necessárias para sua eficácia e ideias que fornecem a
justificativa intelectual para aderir a essa lei. Em O Nicho das Luzes Al-Gazali
argumenta que existe um conhecimento sobre Deus que vai além da habilidade
racional de conhecê-Lo e é “desvelado” por Deus no coração.
A história de vida de Al-Gazali é a de como ele passou a ver o Sufismo
como uma dimensão essencial do Islã. Como consequência dessa percepção, viu
que a crença e a prática islâmicas eram mal compreendidas por muitos
praticantes, incluindo ele próprio no início de sua carreira. Viu que para reviver
o Islã entre as pessoas, a Sharia deveria ser injetada com sua dimensão interior
─ o Sufismo. De outra forma, a ação externa da lei permaneceria mal
compreendida pelo praticante e ineficaz para sua salvação. A palavra árabe para
“muçulmano” significa “aquele que se submete”, e um verdadeiro muçulmano é
aquele que unifica a submissão externa a Deus com a submissão interna da alma
purificada sob as instruções de um mestre sufi2.
Na segunda parte de sua vida, depois de alcançar o domínio sobre a lei, a
teologia e a filosofia, Al-Gazali começou a seguir o Sufismo seriamente,
escrevendo livros que combinavam os ensinamentos da lei e da
teologia/filosofia com ideias que explicavam a necessidade de purificar a alma.
O Nicho das Luzes está entre os trabalhos escritos nessa última parte da vida de
Al-Gazali e combina todos os três aspectos dos ensinamentos islâmicos – lei,
teologia/filosofia e purificação do coração humano de tudo que não seja a
recordação3 de Deus.4

2

Murshid/Sheikh/Pir - O murshid é um herdeiro verdadeiro do Profeta Muhammad (que a paz e as bênçãos de Allah
estejam sobre ele). A conexão sagrada entre um murshid e seus murids (discípulos ou alunos) foi estabelecida na préEternidade e continua na Eternidade.
3
Zikr, em árabe. É a recordação, invocação ou glorificação de Allah por meio da repetição de um de Seus Nomes ou de uma
frase que O glorifica. O verdadeiro zikr é um estado espiritual em que aquele ou aquela que se recorda, chamado de zakir,
concentra todos os seus poderes físicos e espirituais em Allah, para que todo o seu ser esteja unido com o Absoluto. É a
prática fundamental do caminho sufi.
4
Esta introdução baseou-se na introdução de David Buchman à sua própria tradução: Mishkat al-Anwar (The Niche of
Lights): A paralle English-Arabic text translated, introduced and annotated by David Buchman. Utah: Brigham Young
University Press. 1998.
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Sobre esta Tradução
Esta tradução é a primeira feita para a língua portuguesa do livro
conhecido como Mishkat al-anwar e é resultado de um projeto pessoal. Este
livro de Al-Gazali foi traduzido anteriormente a partir de edições em árabe para
o francês, o alemão, o italiano e o inglês.
Para o inglês, a primeira tradução feita foi a de William H. T. Gairdner,
publicada em 1924, pela Royal Asiatic Society, em Londres. A segunda, mais
recente, foi feita por David Buchman e publicada em 1998, como parte de um
programa de tradução de clássicos da tradição filosófica árabe e persa da
Universidade de Brigham Young, nos Estados Unidos, chamado The Islamic
Translation Series.
Foi a partir da tradução de William H.T. Gairdner para o inglês, que esta
tradução para o português foi feita, mas a tradução de David Buchman foi usada
como referência e fonte de consulta para solucionar aspectos problemáticos
relacionados à terminologia e também para esclarecimento e entendimento de
alguns trechos truncados ou obscuros na tradução de Gairdner. Em muitos
casos, a terminologia adotada nesta tradução acompanha as escolhas de
Buchman, por serem mais compatíveis com os conceitos islâmicos, em vez de
manter as escolhas feitas por Gairdner. Também foram usadas várias
informações relevantes da tradução de Buchman, inseridas como nota de
rodapé.
Os versículos corânicos citados foram transcritos da tradução para o
português do sheikh Aminuddin Mohammad Ibrahim, e os hadiths foram
traduzidos por mim, a partir do inglês.
As referências usadas sobre os versículos corânicos pertencem à tradução
de Gairdner, comparadas com as referências fornecidas por Buchman, e
posteriormente confirmadas na tradução do Alcorão utilizada nesta tradução.
Com relação aos hadiths, Gairdner os cita em sua tradução sem
mencionar a qual coletânea de hadith pertencem. Já Buchman, às vezes,
menciona a coletânea; no entanto, em outras, cita as páginas do trabalho
Concordance Et Indices de la Tradition Musulmane de Wensinck e Mensing, que
indexa as palavras encontradas em todas as seis coletâneas consideradas
canônicas do Islã sunita, acrescentando Muwatta do imam Malik e os musnads
do imam Ahmad Hanbal.
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Na medida do possível, procurei localizar todos os hadiths mencionados
no trabalho e informar a coletânea canônica sunita a que pertencem, por ser a
maneira com a qual os muçulmanos no Brasil estão habituados. No caso de
algum hadith não ter sido encontrado nas coletâneas online, foi informado que
se trata de um hadith citado por Al- Gazali.
Em relação às notas de rodapé, as que se referem aos versículos corânicos
e hadiths seguem os procedimentos informados acima. Em relação àquelas com
informações complementares sobre o texto, os nomes de Gairdner e Buchman
foram sempre mencionados nos casos em que suas traduções foram a fonte da
informação. As demais notas de rodapé foram elaboradas por mim a partir de
pesquisas feitas para esta tradução. Toda a bibliografia utilizada nessas
pesquisas é informada no final deste trabalho.
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Breve Biografia de Al-Gazali
Abu Hamid Al-Gazali foi um dos filósofos, teólogos, juristas e místicos
mais proeminentes do Islã sunita. Sua abordagem na resolução de contradições
aparentes entre razão e revelação foi aceita por quase todos os teólogos
muçulmanos posteriores. Teve uma influência significativa no pensamento
latino medieval através dos trabalhos de Averróes e influenciou também
eruditos judeus e cristãos. Muitos eruditos judeus na Idade Média tinham
conhecimento do árabe, e alguns dos livros de Al-Gazali foram traduzidos para o
hebraico. Entre os teólogos judeus influenciados por ele, o mais conhecido é
Maimônides. Entre os cristãos, é reconhecida a influência que Al-Gazali teve
sobre São Tomás de Aquino 1.
Al-Gazali nasceu em 1058, na cidade de Tus, em Khurasan, de uma família
persa de meios modestos, cujos membros tinham a reputação de aprendizado e
inclinação para o Sufismo. Seu pai morreu quando ele ainda era jovem,
confiando a um de seus amigos sufis a educação de seus dois filhos. O amigo
empreendeu essa tarefa, até que o dinheiro legado pelo pai acabou. Então o
amigo aconselhou os dois irmãos a entrarem em uma madrassa2, onde
receberiam alojamento e instrução. Al-Gazali começou sua educação primária
com cerca de sete anos de idade, estudando árabe, persa, o Alcorão e os
princípios da religião. Ele prosseguiu para o ensino médio e superior em uma
madrassa, onde estudou Fiqh (Jurisprudência islâmica), Tafsir (exegese
corânica) e Hadith (Tradição profética).
Com 15 anos, Al-Gazali se mudou para Jurjan (um centro próspero de
aprendizagem na época, cerca de 160 quilômetros de distância de Tus), para
estudar Fiqh com o Imam al-Isma'ili. Depois, aos 23 anos, mudou-se para
Nishapur, onde estudou Fiqh, Kalam (teologia escolástica), lógica e,
possivelmente, um pouco de filosofia sob o Imam al-Juwaini, o mais ilustre
jurista Chafita (uma das quatro escolas sunitas de jurisprudência) da época.
O período de aprendizado de Al-Gazali terminou com a morte de AlJuwaini, em 1085. Então viajou para se encontrar com Nizam ul-Mulk, o
ministro Seljúcida, permanecendo com ele por seis anos, durante os quais viveu
a vida de um jurista da corte3.

1

M. M. Sharif: “Al Ghazali” em A History of Muslim Philosophy - Part 4. The Middle-Roaders - Chapter XXX.
Madrassa é a palavra árabe para se referir a qualquer tipo de instituição educacional.
3
Nofal, Nabil, “Al Ghazali”, Prospects: the quarterly review of comparative education (Paris, UNESCO: International Bureau
of Education), vol. XXIII, no. 3/4, 1993, p. 519-542.
2

O conhecimento profundo de Al-Gazali sobre lei, teologia e filosofia
islâmicas impressionaram Nizam al-Mulk, que o nomeou para a Cátedra de
Teologia, na Academia Nizamiyyah em Bagdá, em 1091, quando tinha apenas
trinta e quatro anos. Esta era a mais cobiçada de todas as honras do mundo
muçulmano e que não havia sido previamente conferida a ninguém em uma
idade tão precoce.
Como professor na Academia, Al-Gazali foi um sucesso completo. A
excelência de suas palestras, a extensão de seu conhecimento e a lucidez de suas
explicações atraíram turmas cada vez maiores. Seu conselho começou a ser
buscado em questões religiosas e políticas, passando a exercer influência
comparável à dos mais altos funcionários do Estado.
Durante sua vida, ficou conhecido como “a prova do Islã” (hujjat alIslam), título que não foi dado a nenhum outro erudito muçulmano, e também
como “o Renovador da religião” (mujaddid al-din), devido a um hadith que
relata que alguém surgirá para renovar a religião a cada cem anos, não no
sentido de introduzir novos conceitos ou ensinamentos, mas de esclarecer os
ensinamentos em uma linguagem compatível com a época.
Al-Gazali atingiu toda a glória que um estudioso poderia alcançar, mas
interiormente começou a sofrer uma crise intelectual e espiritual. A hipocrisia
de seu ensino ortodoxo tornou-se insuportável e, cada vez mais consciente das
limitações teológicas da razão, caiu em um estado de ceticismo, perdendo sua
paz de espírito. Ansiava em alcançar uma fé segura, o que foi acentuado por seu
pensamento de vida após a morte. Permaneceu no meio de um conflito moral e
em uma luta espiritual por cerca de seis meses, até que teve um colapso físico e
mental, o que facilitou sua renúncia ao cargo de professor.
Tentou encontrar uma base racional para os princípios básicos do Islã
(como descritos no Alcorão), porém concluiu que não havia uma forma racional
de refutar uma dúvida cética. Havia, entretanto, outra forma de descobrir a
verdade – uma indicada pelo Profeta Muhammad e pelos sábios da tradição sufi
– o lado místico do Islã. Essa forma era o caminho da experiência imediata, uma
descoberta interior que não depende de lógica, e sim de intuição.
Deixou Bagdá em novembro de 1095, ostensivamente, para fazer uma
peregrinação a Meca. Na verdade, entrou em reclusão para praticar o ascetismo
e a disciplina religiosa dos sufis, para assegurar certeza à sua mente e paz à sua
alma. Doou toda a sua fortuna, exceto algumas reservas para manter sua
família, e seguiu para a Síria. Durante aproximadamente 10 anos, praticou e

13

estudou o Sufismo sob a orientação de mestres sufis e viveu em Damasco, Meca
e Medina.
Al-Gazali nos diz quase nada sobre suas experiências espirituais depois
que deixou Bagdá, exceto que coisas inumeráveis e insondáveis lhe foram
reveladas em seus períodos de solidão. Essas experiências culminaram em seu
reconhecimento da autoridade do Profeta e da completa submissão à verdade
revelada no Alcorão. Durante suas andanças, continuou a escrever e também a
ensinar, de tempos em tempos. Sentia que era sua incumbência esmagar a
heresia e a incredulidade ao seu redor e chamar as pessoas de volta à verdade e
ao poder moral do Islã. Através da escrita e do ensino, praticamente assumiu o
papel de um reformador moral e religioso. Começou a se dedicar cada vez mais
ao estudo das tradições do Profeta e a fazer um uso extensivo delas para fins de
edificação e orientação espiritual.
Em seu retorno a Tus, mais uma vez se dedicou à vida de retiro e
contemplação, mas logo Fakhr al-Mulk, filho de seu antigo patrono, Nizam alMulk, que era o vizir do Sultão Sanjar, pediu-lhe para aceitar a cadeira de
teologia na Maimunah Nizamiyyah College em Nishapur, o que ele fez, depois de
alguma hesitação, em agosto de 1106. Mas não ficou lá muito tempo e retirou-se
mais uma vez para sua casa em Tus, onde estabeleceu uma madrassa,
começando a ensinar teologia e Tasawwuf. Foi mais uma vez convocado pelo
grão-vizir al-Said para assumir o ensino na Academia Nizamiyyah de Bagdá,
contudo Al-Gazali escolheu permanecer em Tus, onde viveu em paz com alguns
discípulos pessoais, cuidando de sua madrassa e com cada momento preenchido
com estudo e devoção, até sua morte, no dia 19 de dezembro de 1111.
No dia de sua morte, Al-Gazali acordou cedo pela manhã como de costume
para fazer suas orações. Então perguntou que dia era ao seu irmão mais novo,
Ahmad Gazali, que respondeu: “segunda-feira”. Al-Gazali pediu ao irmão que
trouxesse sua mortalha branca, a beijou, se esticou por completo e disse:
“Senhor, obedeço de boa vontade” e deu seu último suspiro.
Debaixo de seu travesseiro encontraram os versos de um poema composto
por ele, provavelmente durante a noite, cuja parte inicial é reproduzida abaixo:

“Diga aos meus amigos que agora olham para mim, morto,
Chorando por mim e lamentando com tristeza:
‘Não creiam que esse corpo que veem sou eu,
Em nome de Deus eu lhes digo, não sou eu,
Sou um espírito e isso não é nada, exceto carne,
Foi minha morada e minha vestimenta por um tempo.
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Sou um tesouro, mantido oculto por um talismã,
Moldado da terra, que me serviu como um templo.
Sou uma pérola, que desertou de sua concha.
Sou um pássaro e esse corpo foi minha gaiola.
Por isso agora voei para longe e ele foi deixado como um símbolo.
Louvado seja Deus, que agora me libertou.’”4

4

“As He Breathed His Last – Imam al-Ghazali’s Last Poem”. https://seekersguidance.org/articles/poetry/as-he-breathed-hislast-imam-al-ghazalis-last-poem/
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O Nicho das Luzes
(Mishkat al-Anwar)
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Introdução
Louvado seja Allah, Que irradia luz, dá visão e, do alto de Seus mistérios,
remove os véus da noite!
E saudações para o Profeta Muhammad, luz de todas as luzes. O mestre
dos devotos, o amado do Compelidor 1, o portador das boas novas do Perdoador2,
o admoestador em nome do Avassalador3, o dominador dos descrentes e o
reprovador dos maléficos. E que as bênçãos estejam sobre sua família e
companheiros – os bons, puros e escolhidos.
Você me pediu, querido irmão – e que Allah decrete para você a busca da
bênção mais importante para o homem, faça de você um candidato a ascender a
mais elevada das estaturas, unja sua visão com a luz da Realidade e purifique o
seu interior de tudo o que não é o Real! Você me pediu para esclarecer os
mistérios das Luzes Divinas, juntamente com a interpretação do significado
aparente de certos versículos no Alcorão e certos ditos nas Tradições4 que
aludem a essas luzes.
E principalmente este versículo:

“Allah é a Luz dos céus e da terra. O exemplo (do brilho) de Sua Luz é
como um nicho em que há uma lâmpada - a lâmpada está num vidro, o
vidro como se fosse uma estrela brilhante; (tal lâmpada) acende-se
através duma abençoada árvore de oliveira, que não é oriental e nem
ocidental, cujo azeite quase ilumina (por si só), ainda que não o toque
fogo algum. É luz sobre luz!"5
Qual é o significado de Sua comparação de Luz com Nicho, Vidro,
Lâmpada, Azeite e Árvore?

1

Al-Jabbar, um dos Nomes ou Atributos de Allah.
Al-Ghaffar, um dos Nomes ou Atributos de Allah.
3
Al-Qahhār, um dos Nomes ou Atributos de Allah.
4
Sunnah ou Tradição: compilação dos ditos e atos do Profeta Muhammad (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre
ele). É a segunda fonte religiosa no Islã, depois do Alcorão.
5
Alcorão, 24ª surata, versículo 35 (conhecido como o Versículo da Luz).
2

E essa Tradição:

"Allah colocou setenta mil véus de luz e escuridão. Se Ele os removesse,
o esplendor de Sua Face 6 certamente consumiria todos que O
apreenderam com sua visão."7
Esse é o seu pedido. Mas ao fazê-lo, você tentou escalar uma árdua
ascensão, tão alta, que não pode ser medida pelos olhos mortais. Você bateu em
uma porta trancada, que só é aberta para aqueles que "são firmes no
conhecimento"8. Além disso, nem todo mistério deve ser desnudado ou
esclarecido e nem toda realidade deve ser apresentada e divulgada. Na verdade,
"Corações nobres selam mistérios como o túmulo."9 Ou, como um dos gnósticos
disse: "Divulgar o segredo da Divindade é negar a Deus."10
Ou, como o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele)
disse: "Há um tipo de conhecimento que é oculto, sabido apenas por aqueles que
conhecem a Deus."11
Se eles divulgassem esse segredo, apenas os Filhos da Ignorância iriam
contradizê-los. E, independentemente de quantos sejam esses ignorantes, os
mistérios devem ser mantidos inviolados das trevas da ilusão.
Mas eu acredito que seu coração foi aberto pela Luz, e sua consciência
tenha sido purificada da escuridão da Ignorância. Não serei, portanto, tão
mesquinho a ponto de negar-lhe direção a essas verdades gloriosas em todo o
seu refinamento e toda a sua divindade, porque o mal feito em manter a
Sabedoria distante daqueles que a merecem não é menor do que cedê-la àqueles
que não são merecedores dela.

"Aquele que concede Conhecimento aos tolos o perde,
E aquele que o oculta dos merecedores, comete um erro."12
Você deve, no entanto, se contentar com uma explicação muito resumida
do assunto, porque a demonstração completa do meu tema exigiria uma
6

A palavra em árabe é Wajh, que tem sido traduzida como Face, Semblante, mas também como Essência e Presença. Em
sua tradução para o inglês de Sharah Aqeeda-e-Tahawiyyah, o sheikh Muhammad Ninowy explica que não deve ser
entendido um significado literal antropomórfico para os termos Face ou Semblante. Esses termos sempre foram entendidos
pelos muçulmanos como metafóricos. Como nossa capacidade intelectual humana é limitada, ela é incapaz de entender
Allah ou Seus atributos; portanto Allah fala conosco de uma maneira que possamos entender, mas não podemos imagináLo ou aos Seus atributos como sendo semelhantes aos nossos de alguma forma.
7
Hadith em Sahi Muslim e Sunan Ibn Maja. Em algumas versões, é dito que são setecentos véus; em outras, que são
setenta mil véus.
8
Alcorão, 3ª surata, versículo 7.
9
Hadith citado por Al-Gazali.
10
Atribuído a Al-Hallaj, um místico, poeta e professor sufi nascido na Pérsia, hoje Irã, no ano de 858.
11
Hadith citado por Al-Gazali.
12
Segundo David Buchman, em sua tradução, Al-Gazali atribui esse dito a Jesus com duas versões ligeiramente diferentes
no livro Ihya.
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abordagem muito extensa (tanto de seus princípios quanto de suas partes), para
a qual o meu tempo é insuficiente, e a minha mente assim como as minhas
energias não estão livres o bastante. As chaves de todos os corações estão nas
mãos de Allah: Ele os abre quando Lhe agrada, como Lhe agrada, e com o que
Lhe agrada. Neste momento, então, serão suficientes três capítulos ou partes,
das quais a primeira segue abaixo.
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PARTE I - LUZ E LUZES: ESTUDOS PRELIMINARES
(I) "Luz" como Luz Física, como Olho e como Intelecto
A Luz Real é Allah, e o nome "luz" só é predicado metaforicamente, mas
não transmite um significado real.
Para explicar este tema, você deve saber que a palavra “luz’ é empregada
com um significado triplo: o primeiro, pelas pessoas comuns; o segundo, pelos
eleitos; o terceiro, pelos eleitos entre os eleitos. Em seguida, você deve conhecer
os vários graus de luz que se relacionam com as duas últimas classes e os níveis
de realidade pertencentes a estes graus, a fim de que possa ser divulgado a
você, à medida que estes graus se tornem claros, que Allah é a luz mais elevada
e suprema. E, à proporção que a realidade pertencente a cada grau seja
revelada, que somente Allah é a Luz Real e Verdadeira e que, além d’Ele, não h|
luz alguma.
Considere agora o primeiro significado, o das pessoas comuns. Aqui, a
palavra luz indica um fenômeno. Um fenômeno, ou manifestação, é um termo
relativo, porque uma coisa necessariamente se manifesta ou não se manifesta
para algo diferente de si mesma. Assim, a sua manifestação e a falta dela são
ambas relativas e estão relacionadas às faculdades perceptivas, das quais a mais
poderosa e a mais visível, na opinião das pessoas comuns, são os sentidos,
principalmente o da visão. As coisas em relação a este sentido da visão se
enquadram nestas categorias: (1) aquilo que por si só não é visível, como corpos
escuros; (2) o que é por si só visível, mas não pode tornar qualquer outra coisa
visível, como é o caso de luminares como as estrelas e o carvão incandescente
que não está em chamas; (3) aquilo que é por si só visível e também torna
visível, como o sol e a lua, as chamas do fogo e as lâmpadas. É em relação a esta
terceira categoria que o nome "luz" é dado: às vezes ao que é emanado a partir
destes luminares e recai sobre o exterior de corpos opacos, como quando
dizemos "A terra está iluminada", ou "A luz do sol cai sobre a terra", ou "A luz
da lâmpada cai sobre a parede ou sobre a vestimenta" e, às vezes, aos próprios
luminares, porque eles têm brilho. Em suma, a luz é uma expressão para o que é
por si só visível e torna outras coisas visíveis, como o sol. Esta é a definição de
luz e a realidade sobre ela, de acordo com o seu primeiro significado.
Vimos que a própria essência da luz é a aparência para um percipiente e
que a percepção depende da existência de duas coisas: de luz e de um olho que
enxerga, pois, embora a luz seja o que manifesta e faz manifestar, ela não
manifesta e nem faz manifestar ao cego. Assim, o espírito perceptivo é tão

importante quanto a luz perceptível, um elemento necessário da percepção. Na
verdade, é mais importante, na medida em que é o espírito perceptivo que
compreende e através do qual a compreensão ocorre, já que a luz não é capaz de
compreensão, nem a compreensão ocorre por meio dela, mas sim quando ela
está presente. É mais apropriado usarmos a palavra luz para nos referirmos
àquela luz visualizadora que chamamos de olho. Assim, os homens aplicam a
palavra luz à luz do olho1 e dizem, sobre os fracos de visão, que "a luz de seus
olhos é fraca"; sobre os que têm os olhos cansados, que "a luz de sua visão está
deficiente"; sobre os cegos, que "sua luz se extinguiu". Da mesma forma, diz-se
que a pupila do olho concentra a luz da visão e a fortalece e que os cílios
receberam a cor preta pela sabedoria divina que os colocou ao redor dos olhos a
fim de concentrar a sua "luz". Em relação ao branco, diz-se que ele dispersa a
"luz do olho" e a enfraquece, de modo que olhar por muito tempo para uma
superfície branca brilhante, ou, mais ainda, para a luz do sol, ofusca "a luz do
olho" e a apaga, assim como os fracos são apagados pelos fortes. Você entende,
então, que o espírito perceptivo é chamado de luz, por que é chamado dessa
forma e por que é mais apropriado chamá-lo assim. E este é o segundo
significado, empregado pelos eleitos.
Você deve saber, ainda, que a luz da visão física é marcada por vários
tipos de defeitos. Ela vê outros, mas não vê a si mesma. Não vê o que está muito
distante, nem o que está muito próximo, nem o que está por trás de um véu. Vê
somente o exterior das coisas, não o seu interior; as partes, não o todo; coisas
finitas, não coisas infinitas. Comete muitos erros em sua visão, porque o que é
grande parece pequeno; o que está longe, parece estar perto; o que está em
repouso, parece estar em movimento; o que está em movimento, parece estar
em repouso. Esses são sete defeitos inseparavelmente ligados ao olho físico. Se,
então, existir um olho livre de todos esses defeitos físicos, não seria, eu
pergunto, mais apropriado lhe dar o nome de “luz”? Saiba, então, que existe na
mente do homem um olho, caracterizado por esta perfeição, que é às vezes
denominado de intelecto, às vezes de espírito e às vezes de alma humana. Mas
deixemos de lado estes termos, porque a multiplicidade dos termos leva o
homem de pequeno intelecto a imaginar uma multiplicidade correspondente de
ideias. Queremos dizer simplesmente que o homem racional se distingue da
criança, dos animais e do lunático. Vamos chamar isso de intelecto, seguindo a
terminologia atual. Então, o intelecto é mais apropriadamente chamado de luz
do que o olho, porque ele transcende estes sete defeitos.
Considere o primeiro. O olho não contempla a si mesmo, mas o intelecto
1

Em sua tradução, David Buchman explica que Al-Gazali usa o termo “luz do olho” para descrever a capacidade do olho de
ver.
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percebe a si mesmo e a outros, percebe-se como dotado de conhecimento, poder
etc., percebe o seu próprio conhecimento e tem a percepção de que conhece seu
próprio conhecimento e tem conhecimento de seu conhecimento de seu próprio
conhecimento, e assim por diante, ad infinitum. Esta é uma propriedade que
não pode concebivelmente ser atribuída a qualquer coisa que perceba por meio
de um instrumento físico como o olho. Por trás disso, no entanto, está um
mistério cuja revelação levaria muito tempo.
Considere, agora, o segundo defeito: o olho não vê o que está muito perto,
nem o que está muito longe; no entanto, para o intelecto, perto e longe são
indiferentes. Em um piscar de olhos, ele ascende ao mais alto dos céus e, em
outro instante, desce até os confins da terra. Quando os fatos são percebidos, o
intelecto é revelado como transcendendo a própria ideia de "longe" e "perto"
que ocorre entre corpos materiais, que não abrangem os recintos de sua
sacralidade. O intelecto é uma amostra dos atributos de Allah, e uma amostra
deve ser proporcional ao original, mesmo que não chegue ao mesmo grau de
igualdade. E isso pode conduzir você a colocar a sua mente para trabalhar sobre
o verdadeiro significado da tradição: "Allah criou Adão à Sua própria imagem". 2
Mas eu não acho que o aprofundamento sobre o assunto seja adequado ao
momento.
O terceiro defeito: o olho não percebe o que está por trás do véu, mas o
intelecto se move livremente sobre o Trono (de Allah) e sobre tudo além do véu
dos Céus, assim como sobre a assembleia mais elevada e o domínio de Allah, na
mesma intensidade em que se move sobre o seu próprio mundo e reino
circundante, que é o seu próprio corpo. As realidades das coisas se revelam ao
intelecto. Seu único véu é o que ele assume por sua própria causa, que se
assemelha ao véu que o olho assume por sua própria vontade no fechamento de
suas pálpebras. Mas explicaremos isso mais detalhadamente no terceiro
capítulo deste trabalho.
O quarto defeito: o olho percebe apenas as superfícies exteriores e a
dimensão manifesta das coisas, mas não o seu interior; os meros moldes e
formas, não as realidades. Já o intelecto atravessa para a interioridade das
coisas e para dentro de seus segredos; apreende a realidade das coisas e seus
espíritos essenciais; busca suas causas e leis a partir do que se originaram, de
como foram criadas, de quantas formas ideais são compostas, a qual categoria
de “ser” ocupam, quais são suas v|rias relações com todas as outras coisas
criadas, e muito mais, cuja exposição levaria muito tempo, e eu prefiro ser
breve.
2

Hadith a

Muslim
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O quinto defeito: o olho vê somente uma fração do que existe, porque
todos os conceitos e muitas percepções estão além de sua visão; ele não
apreende sons, cheiros, gostos, sensações de quente e frio, nem as faculdades
perceptivas, como a audição, o olfato, o paladar. Todas as qualidades psíquicas
internas são invisíveis para ele, como alegria, prazer, desagrado, sofrimento,
dor, amor, luxúria, poder, vontade, conhecimento e inúmeras outras
existências. Assim, é limitado em seu escopo, limitado no seu campo de ação,
incapaz de passar dos limites do mundo de cor e forma, que são as mais
grosseiras de todas as entidades, porque corpos naturais são em si mesmos as
mais grosseiras das categorias de ser, e cor e forma são as mais grosseiras de
suas propriedades. Mas o domínio do intelecto é a totalidade da existência,
porque compreende as entidades que enumeramos e tem trânsito livre entre
todas as outras (e elas são a maior parte), ao mesmo tempo em que passam
sobre elas julgamentos que são, ao mesmo tempo, certos e verdadeiros. Para o
intelecto, portanto, são os segredos íntimos de coisas manifestas e as formas
ocultas de coisas claras. Então, me diga por que o olho físico recebe equiparação
com o intelecto para reivindicar o nome de luz? Não! É apenas uma luz relativa,
mas é escuridão quando relacionada ao intelecto. A visão é apenas uma das
espiãs do intelecto, que a coloca para observar o mais grosseiro de seus
tesouros ─ o de cores e formas ─ e lhe ordena que transmita relatórios ao seu
mestre, que então julga em conformidade com os ditames de sua penetração e
seu julgamento. Da mesma forma, todas as outras faculdades são espiãs do
intelecto: imaginação, fantasia, pensamento, memória, recordação; atrás delas,
estão servos e soldados, restritos a seu serviço neste mundo presente. O
intelecto os subjuga e os usa livremente, assim como o monarca subjuga seus
vassalos, e de maneira até mais intensa. Mas expor tudo isso levaria muito
tempo, e já tratamos do assunto em um dos meus livros do Ihyâ` al-`Ulûm, "As
Maravilhas do Coração".
O sexto defeito: o olho não vê o que é infinito. O que ele vê são os
atributos de corpos conhecidos, e estes só podem ser concebidos como finitos;
no entanto, o intelecto apreende conceitos, e conceitos não podem ser
concebidos como finitos. É verdade, em relação ao conhecimento que foi de fato
alcançado, que o conteúdo realmente apresentado ao intelecto não é mais que
finito, mas ele potencialmente apreende o que é infinito. Levaria muito tempo
para lhe explicar isso totalmente; entretanto, se você deseja um exemplo, aqui
está um de aritmética. Nesta ciência, o intelecto apreende a série de números
inteiros, cuja série é infinita; apreende os coeficientes de dois, de três e de
todos os outros números inteiros, e a estes também nenhum limite pode ser
concebido; apreende todas as diferentes relações entre números, e a estes
também nenhum limite pode ser concebido; e finalmente apreende o seu
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próprio conhecimento de uma coisa e seu conhecimento de seu conhecimento de
seu conhecimento dessa coisa, e assim por diante, potencialmente, até o
infinito.
O sétimo defeito: o olho apreende o grande como pequeno. Ele vê o sol do
tamanho de uma tigela, e as estrelas como moedas de prata espalhadas sobre
um tapete azul. Mas o intelecto apreende que as estrelas e o sol são maiores,
inúmeras vezes, que a Terra. Para o olho, as estrelas parecem estar paradas, e o
menino não parece estar ficando mais alto; no entanto, o intelecto vê o menino
se movendo constantemente à medida que cresce, a sombra se alongando
constantemente, e as estrelas se movendo a cada instante, através de distâncias
de muitos quilômetros. Por isso o Profeta perguntou a Gabriel: "O sol se move?"
E Gabriel respondeu: “Não, sim!”. "Como assim?" perguntou ele. E Gabriel
respondeu: "Entre o meu dizer Não e Sim, ele se moveu a uma distância igual a
quinhentos anos".3 E assim os erros de visão são múltiplos, mas o intelecto
transcende todos eles.
Talvez você diga que vemos o cometimento de erros por dotados de
intelecto; no entanto, eu respondo que suas faculdades imaginativas e
fantásticas costumam passar julgamentos e formar convicções que eles supõem
que sejam julgamentos do intelecto. O erro deve, portanto, ser atribuído a estas
faculdades inferiores. Veja o meu relato de todas essas faculdades em meus
livros Mî`yâr al-`Ilm (O Padrão de Conhecimento) e Mahakk al-Nazar (O
Critério de Consideração). Entretanto, quando o intelecto é separado dos
enganos da fantasia e da imaginação, o erro da sua parte é inconcebível, porque
ele vê as coisas como elas são, mas esta separação é difícil e só atinge a
perfeição após a morte. Então o erro é revelado, os mistérios são trazidos à luz,
e cada um encontra o bem-estar ou a desgraça que lançou sobre si mesmo 4 e
contempla um “[...] Livro [...], que não deixou nenhuma ação, pequena ou
grande, sem registrar.”5 Naquela hora lhe será dito: "Então, afastamos de ti o
que te tapava (a visão da Verdade) e Hoje tua visão é aguda." 6 Esse véu é o da
imaginação e da fantasia. Consequentemente, o homem que foi enganado por
suas próprias fantasias, suas falsas crenças e suas vãs imaginações responde:
“Senhor nosso! Estamos vendo e ouvindo (o que antes rejeit|vamos); deixa-nos
então voltar (à terra, onde) praticaremos o bem; certamente nós (agora)
estamos convictos". 7
De tudo, você entende que o olho pode ser mais justamente chamado de
3

Hadith citado por Al-Gazali.
Segundo David Buchman, trata-se de uma alusão ao versículo 30 da 3ª surata do Alcorão.
5
Alcorão, 18ª surata, versículo 49.
6
Alcorão, 50ª surata, versículo 22.
7
Alcorão, 32ª surata, versículo 12.
4
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luz do que a luz (assim chamada) apreendida pelos sentidos, e que o intelecto
deve mais apropriadamente ser chamado de luz do que o olho. Seria verdadeiro
dizer que entre os dois existe diferença tão grande em termos de valor, que
devemos considerar apenas o intelecto como merecedor do nome de luz.

(II) O Alcorão como o Sol do Intelecto
Além disso, você deve observar aqui que, enquanto o intelecto dos
homens realmente vê, as coisas que vê não estão todas no mesmo plano. Em
alguns casos, seu conhecimento é dado, isto é, está presente no intelecto, como
nos casos de verdades axiomáticas. Por exemplo: a mesma coisa não pode, ao
mesmo tempo, ter ou não ter uma origem; ser existente e inexistente; a mesma
proposição não pode ser verdadeira e falsa; o julgamento que é verdadeiro para
uma coisa, é verdadeiro para uma coisa idêntica e similar; concedida a
existência do particular, a existência do universal necessariamente se segue.
Por exemplo, uma vez aceita a existência do preto, a existência da "cor"
se segue, e se o homem existe, o "animal" deve existir, mas o inverso não se
apresenta ao intelecto como necessariamente verdadeiro, porque a existência do
preto não se deriva da existência da "cor", nem a existência do homem se deriva
da existência dos animais. E há muitas outras proposições verdadeiras, algumas
necessárias, algumas contingentes e algumas impossíveis. Existem outras
proposições que, quando submetidas ao intelecto, nem sempre se associam a
ele. Ele precisa ser sacudido, despertado, e o fogo dentro dele deve ser ateado a
fim de obter a sua atenção. Mas nada além do discurso da sabedoria pode
chamar a atenção do intelecto, porque quando a luz da sabedoria se irradia, o
intelecto passa a enxergar as coisas em sua realidade, depois de ter sido capaz
de vê-las apenas potencialmente. E a maior das sabedorias é a palavra de Allah 8,
em geral, e o Alcorão em particular.
Portanto, no que se refere ao intelecto, os versículos do Alcorão têm o
valor de luz solar em relação à visão, e é por esta luz solar que o ato de ver é
concretizado. Por isso, o mais apropriado é chamar o Alcorão de Luz, assim
como a luz do sol é chamada de luz. Então, o Alcorão nos é representado pelo
sol, e o intelecto pela luz do olho. Aqui entendemos o significado do versículo,
que diz: "Portanto, crede em Allah, em Seu Mensageiro e na Luz que revelamos
(ou seja, o Alcorão)!” 9 e, de novo: "Ó gente! Sem dúvida chegou-vos uma prova
convincente (isto é, Muhammad) de vosso Senhor, e fizemos descer para vós

8
9

Al- Kalam, em árabe.
Alcorão, 64ª surata, versículo 8.
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uma luz clara (isto é, o Alcorão)."10

(III) Os Mundos Visível e Invisível: com Suas Luzes
Você já percebeu que há dois tipos de olho: um externo e outro interno. O
externo pertence a um mundo ─o mundo dos sentidos11 - e o interno pertence a
outro mundo – o mundo do domínio12 –, e que cada um desses dois olhos tem um
sol e uma luz, através dos quais a sua visão é aperfeiçoada, e um destes sóis é
externo, e o outro, interno. O primeiro, pertencente ao mundo visível, ou seja, o
sol, que é um objeto de sentido, percepção; o segundo, pertencente ao mundo do
domínio, ou seja, o Alcorão e outros livros inspirados de Allah. Se, então, isso
foi revelado a você de maneira completa e total, uma das portas deste domínio
lhe foi aberta. Nesse mundo há maravilhas e, em comparação a ele, este mundo
de visão está absolutamente condenado. Quem nunca viajou para aquele mundo,
mas permite que as limitações da vida neste mundo inferior se estabeleçam
sobre ele, continua uma besta bruta, um excluído daquilo que nos constitui
homens, estando mais desviado do que qualquer besta bruta, porque aos brutos
não são dadas asas com as quais possam voar para aquele mundo invisível (do
domínio). Sobre esses homens, fala o Alcorão: “Esses são como o rebanho, mas
ainda mais desviados” 13. Como a casca está para o fruto, o molde (ou a forma)
em relação ao espírito, a escuridão em relação à luz e o infernal em relação ao
sublime, este mundo do sentido está em relação ao mundo do domínio. Por essa
razão, o último é chamado de mundo superior, ou mundo espiritual, ou mundo
da luz, em contraste com o mundo inferior, o mundo da matéria, ou o mundo da
escuridão. Mas não imagine que, com mundo superior, eu esteja me referindo
aos céus, pois estão "acima" somente em relação a uma parte de nosso mundo,
da percepção e dos sentidos, e os animais compartilham de sua percepção. Mas
um homem que encontra as portas do domínio fechadas para ele não se torna
parte ou pertencente a esse domínio, exceto "No dia em que a terra for
(completamente) trocada por outra terra, e (igualmente) os céus..." 14; a menos
que, em suma, tudo o que esteja dentro do alcance de seus sentidos e sua
imaginação, incluindo o céu visível, passe a ser sua terra, e seu céu venha a ser
tudo o que transcende seus sentidos. Esta é a primeira ascensão para todo
viajante15 que se empenhou em seu progresso para se aproximar da Presença
10

Alcorão, 4ª surata, versículo 174.
Mulk, em árabe. O mundo da humanidade. É o mundo visível, percebido pelos sentidos. O macrocosmo.
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13
Alcorão, 7ª surata versículo 179.
14
Alcorão, 14ª surata, versículo 48.
15
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Divina. Assim, a humanidade foi reduzida ao mais baixo dos baixos 16, e deve
subir dali para o mundo de maior elevação. Não é assim com os anjos, pois eles
fazem parte do mundo do domínio, flutuando sempre na Presença Divina, de
onde olham para o nosso mundo inferior. Assim falou o Profeta na Tradição:
"Allah criou Sua criação em escuridão e, em seguida, enviou uma efusão de Sua
luz sobre ela"17 e "Allah tem anjos, seres que conhecem melhor as obras das
pessoas do que as próprias pessoas."18 Os profetas, quando suas ascensões
chegaram ao mundo do domínio, alcançaram o objetivo supremo, e dali olharam
para a totalidade do mundo invisível, pois aquele que está no mundo do domínio
está junto a Allah, Que tem as chaves do invisível 19. Quero dizer que a partir de
Allah as causas das coisas existentes descem para o mundo dos sentidos, porque
o mundo dos sentidos é um dos efeitos do mundo do domínio, resultando dele,
assim como a sombra resulta de um corpo, ou como o fruto daquilo que
frutifica, ou como o efeito de uma causa. A chave para este conhecimento do
efeito é procurada e encontrada na causa. E, por esta razão, o mundo dos
sentidos é uma espécie de semelhança do mundo do domínio, como será visto
quando explicarmos o nicho, a lâmpada e a árvore. A comparação é de alguma
forma paralela e semelhante à coisa com a qual é comparada, seja essa
semelhança distante ou próxima: uma questão, mais uma vez, que é
incomensuravelmente profunda, de modo que quem quer que obtenha
conhecimento do significado interior desta discussão facilmente terá as
verdades das formas reveladas no Alcorão.
Eu disse que tudo o que vê a si próprio e aos demais merece mais
propriamente o nome de luz; mas certamente aquilo que acrescenta a estas duas
funções, a função de fazer outras coisas serem vistas, ao mesmo tempo em que
vê a si próprio e aos outros, merece ainda mais propriamente o nome de luz do
que aquele que não tem efeito algum para além de si mesmo. Esta é a luz que
merece o nome de "Lâmpada Iluminante", porque sua luz é emanada sobre as
outras coisas. Esta é a propriedade do espírito profético sagrado, por meio do
qual são emanadas as iluminações das ciências sobre o mundo criado. Assim é
explicado o nome dado por Allah ao Profeta Muhammad, a "lâmpada iluminante

cadeia espiritual e não sentem necessidade de viajar. As qualificações para a viagem foram estabelecidas na préEternidade, quando cada entidade não-existente teve sua própria preparação para receber o Conhecimento de Allah.
16
Segundo David Buchman, trata-se de uma alusão aos versículos 4-5 da 95ª surata.
17
Hadith Sunan al- irmidh .
18
Hadith citado por Al-Gazali.
19
Alcorão, 6ª surata, versículo 59.
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(ou brilhante)"20. Todos os profetas são lâmpadas, e o mesmo se aplica aos
ulemás21, mas a diferença entre eles é incalculável.

(IV) Estas Luzes como Lâmpadas Terrestres e Celestiais: com suas
Ordens e Graus
Se é apropriado chamar de "lâmpada iluminante" aquilo do qual a luz da
visão emana, o fogo pode adequadamente simbolizar aquilo a partir do qual a
lâmpada em si é acesa. Todas estas lâmpadas terrestres foram originalmente
acesas a partir da luz superior. Quanto ao espírito sagrado da profecia, está
escrito que "Seu óleo era luminoso, embora o fogo não o tivesse tocado", mas
torna-se "luz sobre luz" quando tocado por esse fogo 22. Seguramente, então, a
fonte que acende os espíritos terrestres é o espírito superior divino, descrito
por Ali e Ibn Abbas, quando disseram que "Allah tem um anjo com setenta mil
semblantes, cada semblante tem setenta mil bocas, cada boca tem setenta mil
línguas, com as quais ele louva a Deus, o Altíssimo" 23. Ele é o que fica diante de
todos os outros anjos, nas palavras: "No dia em que o Espírito (isto é, Arcanjo
Gabriel) e os anjos ficarem de pé em fileiras..."24. Este Espírito, se considerado
como a fonte que acende as lâmpadas terrestres, só pode ser comparado com
"fogo".25 E aquela centelha não é percebida, exceto "ao lado do Monte".26
Consideremos agora essas luzes celestiais a partir das quais são acesas as
lâmpadas terrestres e as classifiquemos na ordem em que elas próprias são
acesas, uma a partir da outra, como em uma hierarquia. A mais próxima da
Fonte Prim|ria ser|, em relação a todas as outras, a mais digna do nome “luz”,
porque é a mais elevada em ordem e grau. A analogia para esta hierarquia no
mundo dos sentidos só pode ser compreendida por alguém que vê a luz da lua
entrando pela janela de uma casa, caindo em um espelho fixado a uma parede,
que reflete a luz sobre a outra parede, de onde, por sua vez, é refletida no chão,
de modo que o piso se torna iluminado. A luz sobre o chão se deve àquela sobre
a parede, e a luz sobre a parede se deve àquela no espelho, e a luz no espelho
àquela da lua, e a luz na lua àquela que vem do sol, pois é o sol que irradia sua
luz sobre a lua. Assim, estas quatro luzes se ordenam uma sobre a outra, cada
uma mais perfeita do que a outra, e cada uma tem certo nível e um grau
adequado que ela nunca ultrapassa. Eu gostaria que você soubesse, então, que
20

Alcorão, 33ª surata, versículo 46.
Ulemás são os mestres eruditos ou homens de conhecimento exterior. Os ulemás são os eruditos do Islã exotérico, e os
conhecedores de Allah são os mestres do Islã esotérico. Entretanto, às vezes, o termo ulemá também pode se referir aos
que têm conhecimento dos significados interiores.
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Alcorão, 28ª surata, versículo 29.
26
Alcorão, 28ª surata, versículo 29 e também 19ª surata, versículo 52.
21

28

foi revelado aos homens de discernimento que da mesma forma as luzes do
domínio se organizam em uma hierarquia, e que a maior é aquela que está mais
próxima da Luz Suprema. Então, é muito provável que o posto de Israfil esteja
acima do posto de Gabriel e que entre os anjos seja o mais próximo por causa de
sua proximidade da Presença Divina, que é a Fonte Primária de todas essas
luzes; e que entre os anjos seja o mais distante (e mais próximo ao Homem), e
que entre estes dois existam graus inumeráveis. Tudo o que se sabe sobre esses
graus de luz é que são muitos e que sua hierarquia deriva de suas posições e
fileiras. Como eles mesmos se descrevem, assim eles são - "Não há dentre nós
um que não tem (posição ou) lugar conhecido;"27 "E certamente nós somos os
enfileirados (ao adorar Allah), E certamente somos os glorificadores (d’Ele)." 28

(V) A Fonte de Todos esses Graus de Luz: Allah
A próxima coisa que eu gostaria que você soubesse é que estes graus de
luz não ascendem em uma série infinita, mas se elevam para a Fonte Primária,
que é a Luz em Si mesma, sobre A Qual não chega nenhuma luz a partir de
qualquer fonte externa, e da Qual toda a luz é emanada de acordo com a sua
ordem e grau. Pergunte a si mesmo se o nome luz é devido principalmente ao
que é iluminado e toma sua luz a partir de uma fonte externa, ou ao que em si é
luminoso, iluminando tudo ao seu redor. Eu não acredito que você não consiga
ver a resposta verdadeira e, assim, concluir que o nome luz é, acima de tudo,
devido a esta Luz Suprema, acima da Qual não há luz alguma e a partir da Qual
descende a luz sobre todas as outras coisas.
Não, eu não hesito em dizer corajosamente que o termo "luz", como
aplicado a qualquer outra coisa além desta Primeira Luz, é puramente
metafórico, porque todas as outras, se consideradas em si mesmas, não têm luz
alguma. Sua luz é emprestada de uma fonte externa; aquilo que toma
emprestado a iluminação não tem qualquer apoio em si mesmo, mas em algo
que não está em si mesmo. Chamar o que toma emprestado pelo mesmo nome
daquele que empresta é mera metáfora. Você acha que o homem que pega
emprestado o traje de montaria, a sela, o cavalo, ou outro animal de montaria, e
o monta, quando e como aquele que empresta determina, é, na verdade, rico ou
apenas metaforicamente rico? Ou é rico somente aquele que empresta? Este
último, com certeza! O que pega emprestado continua pobre como sempre foi, e
somente para aquele que fez o empréstimo e exige seu retorno pode se atribuir
riqueza -- aquele que deu e pode tirar. Portanto, a Verdadeira Luz é Ele em
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Cujas mãos reside a criação e o comando29; Aquele que primeiro dá a luz e
depois a sustenta. Ele não compartilha com nenhum outro a realidade desse
nome, nem o seu título completo, exceto quando Ele chama algum outro por
esse nome, da mesma forma como um senhor feudal que dá a seu vassalo um
feudo e, com isso, lhe confere o título de lorde. Quando o vassalo percebe a
verdade, entende que tanto ele quanto sua propriedade pertencem a seu mestre,
uma propriedade que não é compartilhada com nenhum outro parceiro.
Você já sabe que a luz se resume em aparente e manifesta e constatou as
suas várias gradações. Você deve ainda saber que não há escuridão tão intensa
quanto a escuridão da não-existência. Uma coisa escura é chamada de "escura"
simplesmente porque ela não aparece para a visão de ninguém; ela nunca chega
a existir para a visão, embora ela exista em si mesma. Mas aquilo que não tem
existência para os outros e nem para si é certamente o extremo da escuridão.
Em contraste com isso está Ser (ou existir), que é, portanto, luz; ou seja, a
menos que uma coisa se manifeste em si mesma, não é manifesta aos outros. A
existência é dividida na existência que a coisa em si possui e a que possui a
partir de outro. Quando algo existe a partir de outro, sua existência é
emprestada, não tendo existência por si só. Não, se for considerado em e por si
só, é pura não-existência. Só existe na medida em que é atribuído a outro, e isso
não é existência real, como você aprendeu com a minha parábola da riqueza e
do vestuário emprestados. Portanto, o Verdadeiro Existente é Allah, assim como
Ele também é a Luz Real.

(VI) A Realidade das Realidades
É deste ponto de partida que os gnósticos de Allah ascendem de metáforas
para realidades como alguém que sobe das planícies para as montanhas e, no
final de sua ascensão, vê, como se visse com a visão direta de testemunhas
oculares, que não h| nada em existência, exceto Allah, e que “Todas as coisas
perecerão, exceto Sua Face”30. Não que cada coisa esteja perecendo em algum
momento particular, mas sim que esteja eternamente em perecimento, uma vez
que não possa ser concebido exceto como em perecimento. Porque qualquer
outra coisa além de Allah é, quando considerada a partir de sua essência, pura
não-existência; e se considerada a partir da "Face" (Wajh) para a qual a
existência flui a partir da Realidade Primordial, é vista como existente, não em
si mesma, mas unicamente a partir da "face" que acompanha Aquele Que dá
existência. Portanto, a Face de Deus é a única coisa que existe visto que tudo
tem duas faces: uma voltada para si mesmo e outra para o seu Senhor. Em
29
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relação à primeira, é não-existência; em relação à Face de Deus, é existência,
porque nada existe, exceto Allah e a Sua face. Portanto, todas as coisas estão
perecendo desde a eternidade sem início até a eternidade sem fim. Esses
gnósticos não têm necessidade de aguardar a Ressurreição, a fim de ouvir o
Criador proclamar: "A quem pertence o reinado, Hoje? A Allah, o Único, o
Invencível!"31 porque essa convocação ecoa em seus ouvidos sempre e para
sempre. Nem entendem o chamado "Allah é Maior" (Allahu akbar) no sentido de
que Ele é "maior" do que outras coisas. Deus me livre! Porque em toda a
existência não h| nada ao lado d’Ele para excedê-Lo em grandeza. Nenhum
outro alcança sequer o grau de coexistência, ou da existência subsequente, que
dirá da existência, exceto a partir da face que O acompanha. Toda a existência é,
exclusivamente, Sua Face. É impossível que Ele deva ser "maior"' do que a Sua
própria Face. O significado é que Ele é tão absolutamente grande para qualquer
relação (ou comparação), Grande demais para qualquer um (profeta ou anjo)
compreender a verdadeira natureza da Sua Grandeza, porque ninguém conhece
Allah com um conhecimento real, exceto Ele Próprio. Cada objeto de
conhecimento recai necessariamente sob a influência e dentro da província do
conhecedor; de outra forma, seria a própria negação de toda a Majestade e
Grandeza de Deus. A prova cabal eu dei no meu livro al-Maqsad al-Asnâ fî
ma`ânî asmâ'i llâhi-l Husnâ.
Esses gnósticos, em seu retorno de sua ascensão aos céus da Realidade,
confessam com uma só voz que não viram nada existente lá, exceto o Único, o
Real. Alguns deles, no entanto, chegaram a isto cientificamente, e outros de
maneira experimental e subjetiva. Destes últimos, a pluralidade de coisas se
reduziu em sua totalidade. Eles foram submersos na Unidade absoluta, e os seus
intelectos se perderam em Seu abismo. Por isso, ficaram estupefatos. Nenhuma
capacidade permaneceu com eles, nem mesmo a capacidade de recordarem de si
mesmos, exceto a de se recordarem de Allah; portanto nada permaneceu com
eles, exceto Allah. Ficaram embriagados com uma embriaguez em que o domínio
de seu próprio intelecto desapareceu, de modo que um exclamou: "Eu sou O
Real!"32 e outro: "Glória a Mim! Como é grande a Minha glória!"33 e "Dentro
dessa túnica não existe nada a não ser Allah!"34... Mas as palavras de amantes
apaixonados em sua intoxicação e êxtase devem permanecer ocultas e não
serem faladas... Então, quando a embriaguez diminuiu e eles retornaram ao
domínio do intelecto, que é o equilíbrio de Allah sobre a terra, eles souberam
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que aquilo não tinha sido unificação35, mas apenas algo que se assemelha à
unificação, como nas palavras do amante no auge da sua paixão:

"Eu sou Aquele a quem eu amo e Aquele a quem amo sou eu; Somos dois
espíritos imanentes em um só corpo."36
Pois é possível para um homem que nunca viu um espelho em sua vida, ao
ser confrontado de repente por um espelho, olhar para ele e pensar que a forma
que ele vê no espelho é a forma do próprio espelho, "idêntica" a ele. Outro pode
ver o vinho em uma taça e achar que o vinho é apenas a cor da taça. Mas quando
a situação se torna familiar e ele a absorve completamente, ele pede perdão a
Deus e diz:

“A taça é fina, o vinho é claro!
Os dois são iguais, a questão é confusa.
Como se houvesse vinho e nenhuma taça de vinho ou como se só
houvesse a taça de vinho e nenhum vinho!" 37
Há uma diferença entre dizer "o vinho é a taça de vinho" e dizer "'isso é
como se fosse a taça de vinho." Agora, quando este estado prevalece, ele é
chamado em relação {quele que o experimenta de “extinção”, ou melhor, de
“extinção da extinção”38, porque a alma tornou-se extinta para si mesma,
extinta para sua própria extinção, por isso torna-se inconsciente de si mesma e
inconsciente de sua própria inconsciência, uma vez que, se fosse consciente de
sua própria inconsciência, seria consciente de si mesma. Em relação ao homem
imerso neste estado, o estado é chamado, na linguagem da metáfora, de
"unificação"39 e, na linguagem da realidade, de "declaração da Unidade de
Deus." E sob estas verdades também se encontram mistérios que não estamos
livres para discutir.

(VII) A "Face de Deus": uma Explicação "Avançada" da Relação
destas Luzes com Allah
Pode ser que você deseje muito conhecer a maneira em que a luz de Allah
35
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está relacionada com os céus e a terra, ou a maneira pela qual Ele é, em Si
mesmo, a Luz dos céus e da terra. E isso seguramente não lhe deverá ser
negado, agora que você sabe que Allah é Luz, que além d’Ele, não h| luz, que Ele
é toda luz e que Ele é a Luz Universal, uma vez que a luz é uma expressão para
aquilo através do qual as coisas são reveladas; ou, ainda, em um sentido mais
elevado, aquilo por e para o qual elas são reveladas; e mais elevado ainda,
aquilo por, para e a partir do qual são reveladas. E agora que você sabe também
que de tudo chamado luz, somente aquilo por, para e a partir do qual as coisas
são reveladas é real - aquela Luz, além da qual, não há luz para acender e
alimentar a sua chama, porque Ela Se acende e alimenta em Si mesma, de Si
mesma e para Si mesma, e de nenhuma outra fonte. Tal concepção, tal
descrição, da qual você agora está convicto, só pode ser aplicada à Primeira Luz.
Você também está convicto de que os céus e a terra estão cheios de luz
pertencente a esses dois níveis fundamentais: nossa visão e nossa percepção, no
que me refiro aos nossos sentidos e nosso intelecto. O primeiro tipo de luz é o
que vemos no céu (sol, lua e estrelas) e o que vemos na terra, isto é, os raios
que são derramados sobre toda a face da terra, tornando visíveis todas as
diferentes cores e matizes, especialmente na temporada de primavera, e sobre
todos os animais, plantas e coisas, em todos os seus estados, porque, sem esses
raios, nenhuma cor apareceria ou mesmo existiria. Além disso, formas e
tamanhos que são visíveis à percepção são apreendidos em consequência de cor,
e é impossível conceber compreendê-los sem cor. Quanto às outras luzes ideais,
intelectuais, o mundo superior está cheio delas – a substância angélica; o
mundo inferior também está cheio delas – vida animal e vida humana
sucessivamente. A ordem do mundo inferior é manifesta por meio desta luz
humana inferior, enquanto a ordem do mundo superior é manifesta por meio da
luz angelical. Esta é a ordem aludida nas passagens do Alcorão: "Ele criou-vos
da terra e fez-vos habitar nela.”40; "... realmente fá-los-á sucessores (em
autoridade) na terra..."41; “e vos fez califas (isto é, sucessores) na terra?”42 e
“Certamente Eu colocarei um califa na terra”43.
Assim, você vê que o mundo inteiro está preenchido com as luzes
externas da percepção e as luzes internas do intelecto, e que as luzes inferiores
são irradiadas ou emanadas umas das outras, como a luz emana ou é emanada a
partir de uma lâmpada, enquanto que a própria lâmpada é o espírito sagrado da
profecia e que os espíritos sagrados da profecia são iluminados pelos espíritos
superiores, como a lâmpada é acesa do fogo; que os elevados são iluminados um
40
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a partir do outro; que sua ordem é de graus ascendentes; que todos estes se
elevam para a Luz das Luzes, a Origem e Primeira Fonte, que é somente Allah;
que todas as outras luzes são emprestadas a partir d’Ele, e que somente Sua luz
é real; que tudo vem de Sua luz, ou melhor, Ele é tudo. Ninguém senão Ele tem
Essência e Singularidade, exceto por metáfora. Portanto, não há luz, exceto Sua
Luz, enquanto que todas as outras luzes são apenas luzes da luz que O
acompanha e não de Sua própria Essência. Consequentemente, a face de tudo se
volta para Ele e vai em Sua direção: “Portanto, para onde quer que volteis, aí
est| o Rosto (isto é, Presença) de Allah”44. Logo, não há nenhuma divindade,
exceto Ele, porque "divindade" é uma expressão pela qual está conotado aquilo
para o qual todos os rostos estão direcionados em adoração. Aqui me refiro às
faces dos corações dos homens, pois elas são luzes. E mais, assim como "não há
divindade além d'Ele", da mesma forma não h| “ele”, exceto Ele, porque "ele" é
uma expressão para algo que se pode indicar ou apontar, mas em todo e
qualquer caso, não há nada que possamos indicar, exceto Ele. Toda vez que você
indicar qualquer coisa, sua indicação é, na realidade, para Ele, mesmo você não
saiba, por sua ignorância da Realidade de realidades que lhe mencionamos.
Assim como não se pode apontar para a luz do sol, mas sim para o sol, da
mesma forma tudo em existência está relacionado a Allah, assim como a relação
da luz com o sol. Portanto, "Não há outra divindade além de Allah" é a
declaração de Unidade das pessoas comuns; a de eleitos é "Não existe ele,
exceto Ele"; a primeira é mais geral, mas a última é mais particular, mais
abrangente, mais exata e mais apta a dar a quem a declara a entrada na
Unidade pura e absoluta. Este reino da singularidade é o ponto supremo da
ascensão dos mortais: não há nenhuma fase ascendente além dela. Ascensão
envolve pluralidade, sendo, de certa forma, dois estágios relativamente
envolvidos: uma ascensão a partir de algo e uma ascensão para algo. Mas
quando a pluralidade for eliminada, a Unidade é estabelecida, a relação é
apagada e todas as indicações de alto ou baixo, descender ou ascender se
dissipam. Não existe mais altura e nem profundidade, nem para onde subir ou
descer. A ascensão da alma, então, torna-se impossível, pois não há altura além
do Altíssimo, não há pluralidade ao lado do Único. Se há, de fato, qualquer
mudança, é por meio da descida ao Paraíso deste mundo45, vendo o baixo a
partir do elevado, uma vez que o mais alto, embora tenha um baixo, não tem
algo mais elevado. É esse o objetivo dos objetivos, o último objeto de busca
espiritual, conhecido daquele que o conhece, negado por aquele que o ignora.
Pertence àquele conhecimento que aparenta estar oculto, e que ninguém
44

Alcorão, 2ª surata, versículo 115.
Segundo David Buchman, a descida ao paraíso desse mundo é mencionada em um hadith, que diz: “Nosso Senhor desce
ao paraíso deste mundo todas as noites e diz: “Quem está suplicando? Existe alguém pedindo Meu perdão?”, citado em
algumas coletâneas (Muslim e Ahmad) com ligeiras variações.
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conhece, exceto os que conhecem Allah (ou são firmes no conhecimento)46.
Quando falam desse conhecimento ninguém o nega, exceto os que estão iludidos
sobre Allah.
Não há nenhuma impossibilidade na explicação dada por estes ulemás de
que essa “descida ao Paraíso deste mundo”, seja a descida de um anjo, embora
um daqueles gnósticos47, na verdade, tenha apresentado uma explicação menos
provável. Ele, imerso como estava no divino Único, disse que Allah "desceu para
o mais baixo dos céus" e que esta descida é Sua descida, a fim de utilizar os
sentidos físicos e colocar em movimento os membros do corpo. Isso foi aludido
na Tradição em que o Profeta diz: “Quando Eu o amo, sou a audição com a qual
ele ouve, a visão com a qual ele vê...”48. Quando Ele é a sua audição, sua visão e
sua língua, então Allah, e somente Ele, ouve, vê e fala. Isso é indicado em Sua
própria palavra a Moisés: "Eu estava doente e tu não Me visitaste."49 De acordo
com isso, os movimentos corporais deste Confessor da Unidade divina são do
céu mais baixo, sua sensação de um paraíso imediatamente acima e seu
intelecto do céu logo acima deste. Daquele céu do intelecto, ele sobe para o
limite da ascensão das coisas criadas, o reino da singularidade completa os sete
níveis; depois disso, "ele se estabelece no trono" da Unidade divina e daí
"assume o comando" ao longo de seus níveis de céus 50. Alguém poderia, ao olhar
para tal pessoa, aplicar-lhe o dito: "Allah criou Adão em Sua imagem”51, até que,
depois de contemplar essa palavra mais profundamente, ele se torna consciente
de que esse dito tem uma interpretação, como as palavras: "Eu sou O Real",
"Glória a Mim!" ou aqueles ditos do Profeta de que Allah disse: "Eu estava
doente e tu não Me visitaste" e "Quando Eu o amo, sou a audição com a qual ele
ouve, a visão com a qual ele vê... ". Mas acho adequado agora puxar a rédea
nesta exposição, porque acredito que você não consiga ouvir além do que já lhe
comuniquei.
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Alcorão, 3ª surata, versículo 7.
Al-Hallâj.
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Hadith Qudsi (ou Sagrado) nº 25 da coletânea 40 Hadith Qudsi, narrado por Abu Hurairah e relatado por Al-Bukhari. O
hadith, na íntegra, diz: O Mensageiro de Allah (que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: “Verdadeiramente
Allah, o Altíssimo, disse: ‘Quem demonstrar inimizade para com um wali (íntimo de Deus) Meu, Eu declararei guerra contra
ele. E Meu servo não se aproxima de Mim com nada mais amado por Mim do que os deveres religiosos que lhe impus. E
Meu servo continua a se aproximar de Mim com atos opcionais até que Eu o ame. Quando Eu o amo, sou a audição com a
qual ele ouve, a visão com a qual ele vê, a mão com a qual ele golpeia e os pés com os quais ele caminha. E se ele pedir algo
a Mim, Eu certamente lhe concederei; e se ele buscar refúgio em Mim, Eu certamente lhe concederei refúgio.’”
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Hadith Qudsi (ou Sagrado) nº 18 da coletânea 40 Hadith Qudsi, narrado por Abu Hurairah e relatado por Muslim.
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Alusão a quatro versículos corânicos: Alcorão 10:3; 32:5; 10:31 e 10:32. Segundo David Buchman, de acordo com a
interpretação de Al-Gazali deste versículo o buscador aperfeiçoado governa os níveis de seu próprio mundo interior, da
mesma forma que Deus governa os céus e a terra.
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Hadith do Profeta Muhammad (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) nas coletâneas de Al-Bukhari e
Muslim.
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(VIII) A Relação destas Luzes com Allah: Ilustrações e Explicações
Simples
Pode ser que você não venha a se elevar à altura destas palavras, mas
fique aquém disso. Então, considere o que está mais próximo da sua
compreensão e da sua fraqueza. O significado da doutrina de que Allah é a Luz
dos Céus e da Terra pode ser entendido em relação à luz manifesta, visível.
Quando você vê as luzes e os tons de verde da primavera, por exemplo, em
plena luz do dia, você não tem dúvida de estar olhando para cores. E muito
provavelmente, você acha que não está olhando para nada além dessas cores,
como se você dissesse: "Não vejo nada além do verde." Muitos têm, de fato,
afirmado isso de maneira obstinada. Eles afirmaram que luz é um termo sem
sentido e que não há nada com as cores, exceto cor. Assim, eles negaram a
existência da luz, embora fosse a mais manifesta de todas as coisas. E por que
não deveria ser assim, considerando que somente por meio dela todas as coisas
se tornam manifestas? Porque é a única coisa que em si é visível e torna visível,
como dissemos antes. Mas, quando o sol se põe, a lâmpada do céu desaparece de
vista e a sombra da noite cai, estes homens compreendem a existência de uma
diferença essencial entre sombra inerente e luz inerente e confessam que a luz é
um significado que está além das cores e é compreendida com as cores, de modo
que, por meio de sua intensa união com as cores, não é apreendida, e através de
sua intensa obviedade, é invisível. E pode ser que esta mesma intensidade seja a
causa direta de sua invisibilidade, porque as coisas que vão além de um extremo
passam para o extremo oposto.
Se para você isso está claro, você deve ainda saber que aqueles dotados
com este discernimento nunca veem um único objeto sem ver Allah junto com
ele. Pode ser que um deles tenha ido mais longe e dito: "Eu nunca vi um único
objeto, sem que primeiro tenha visto Allah"52, porque alguns deles só veem
objetos através de e em Allah, enquanto outros, em primeiro lugar, veem
objetos e depois veem Allah em objetos e através desses objetos. É para a
primeira categoria que alude o Alcorão nas palavras: "Acaso não é suficiente
que teu Senhor certamente seja Testemunha sobre todas as coisas?" 53. E para a
segunda categoria, nas palavras: "Vamos mostrar-lhes os nossos sinais em todo
o mundo e neles mesmos"54. Porque a primeira categoria tem a intuição direta
de Allah, e a segunda O infere a partir de Suas obras. Os primeiros pertencem à
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Segundo David Buchman, de acordo com Ibn Arabi, esse dito pertence ao Califa Abu Bakr.
Alcorão, 41ª surata, versículo 53.
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Alcorão, 41ª surata, versículo 53.
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categoria dos Awliyah55, e os últimos são os ulemás "que estão firmes no
conhecimento"56. Depois destes dois graus não resta nada, a não ser o
descuidado, em cujas faces está o véu.
Dessa forma você vê que, assim como tudo é manifesto à visão do homem
por meio da luz, tudo é manifesto ao discernimento do homem por meio de
Allah, pois Ele est| com tudo em todos os momentos e, por meio d’Ele, tudo se
manifesta. Mas aqui a analogia cessa, e nós temos uma diferença radical: que a
luz manifesta desaparece com o pôr do sol e assume um véu de modo que a
sombra possa aparecer, enquanto que o desaparecimento da luz divina, que é a
condição de toda manifestação, é inconcebível. Aquele sol nunca se põe! Habita
para sempre com todas as coisas. Assim, o método da diferença (como um
método para a demonstração da existência de Deus a partir de Suas obras) não
está à nossa disposição. Se a luz de Allah pudesse desaparecer, o céu e a terra
cairiam em ruína e seria apreendido um efeito que obrigaria simultaneamente o
reconhecimento da causa pela qual todas as coisas são manifestas. Mas como
todas as coisas permanecem as mesmas por causa da unidade do seu Criador,
pois "...não há coisa alguma que não glorifique o Seu louvor"57, as diferenças
são eliminadas e o caminho para o conhecimento de Deus é obscurecido. O
caminho óbvio para alcançar o conhecimento das coisas se dá por meio dos seus
opostos; entretanto, quando algo não se altera e nem tem opostos, todos os
seus estados são sempre exatamente iguais ao ser testemunhado iludindo
completamente a sua percepção. Neste caso, sua obscuridade resulta de sua
própria obviedade, e sua indefinição resulta do brilho de seu brilho. Então,
glória a Ele que Se esconde de Sua própria criação por meio de Sua
manifestabilidade absoluta e é velado da visão através do resplendor da Sua
própria luz!
Mas pode ser que esse ensinamento não seja inteligível para algumas
pessoas, que, a partir de nossa declaração de que ("Allah está com, tudo", como
a luz está com tudo), entenderão que Ele está em todo lugar. Louvado seja Ele
para estar relacionado a lugar! Então, longe de iniciar essa linha de imaginação,
afirmamos a você que Ele é anterior a tudo, está acima de tudo e torna tudo
manifesto. Mas no conhecimento daqueles que possuem o discernimento, o
manifestador é inseparável daquilo que se manifesta, e isso é o que queremos
dizer ao afirmar que Deus acompanha ou está "com" tudo. Saiba, ainda, que o
manifestador é anterior àquele que se manifesta e está acima dele, ainda que
55

Awliyah, plural de wali. É aquele ou aquela a quem Allah escolheu para ser Seu íntimo ou “amigo”. O conhecimento deles
não se deriva de reflexão, porque Allah os purificou desse tipo de conhecimento. Possuem a abertura do desvelamento
diretamente de Allah e estão continuamente conscientes de Deus.
56
Alcorão, 3ª surata versículo 7.
57
Alcorão, 17ª surata versículo 44.
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Ele esteja "com" tudo. Ele está "com" em um aspecto e "acima" em outro. Você
não deve supor, portanto, que haja aqui qualquer contradição. Considere como
no mundo dos sentidos, que é o mais elevado que o seu conhecimento pode
alcançar, que o movimento de suas mãos está "com" o movimento de sua
sombra e, ainda assim, ele é anterior à sombra. E quem não tem intelecto
suficiente para ver isso, deve abandonar este tipo de ciência, porque existem
pessoas para cada ciência e “cada pessoa achar| f|cil aquilo para o qual ela foi
criada.”58
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Hadith relatado nas coletâneas de Bukhari e Muslim.
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PARTE II - A CIÊNCIA DO SIMBOLISMO
Introdução à explicação do simbolismo do nicho, da lâmpada, do
vidro, da árvore, do azeite e do fogo
A exposição deste simbolismo envolve, em primeiro lugar, duas
considerações que propiciam escopo ilimitado para a investigação, mas que
apenas aludirei muito brevemente aqui.
A primeira consideração trata da ciência e do método de simbolismo, o
modo pelo qual os espíritos das formas ideais ou dos significados são
capturados pelos moldes dos símbolos ou semelhanças; a relação mútua entre as
duas considerações; a natureza interior desta correspondência entre o mundo
visível ou dos sentidos (que fornece a argila dos moldes, o material do
simbolismo) e o mundo do domínio, a partir do qual os significados descendem.
A segunda consideração trata das gradações dos diversos espíritos de
nossa argila mortal e o grau de luz possuído por cada um visto que o simbolismo
(do nicho, da lâmpada e assim por diante) é apresentado para explicar esses
graus.1

(I) O Exterior e o Interior no Simbolismo:
O mundo ou o cosmos consiste de dois mundos: o espiritual e o material,
ou, se você preferir, um mundo sensorial e um mundo intelectual, ou ainda, se
preferir, um mundo superior e um mundo inferior. Todas essas expressões são
próximas umas das outras em sentido, e a diferença entre elas é basicamente
quanto a pontos de vista. Se você considerar os dois mundos em si mesmos,
usará a primeira expressão ─ "material e espiritual"; no que diz respeito ao
órgão que os apreende, o olho, usará a segunda e dirá "sensorial e intelectual";
no que diz respeito a sua relação mútua, usará a terceira: "superior e inferior".
Você pode, talvez, também chamá-los de o mundo do reino e do visível, e o
outro é o mundo do invisível e do domínio. Quem considera as realidades desses
mundos pode ficar intrigado com a multiplicidade desses termos e imaginar
uma multiplicidade correspondente de ideias ou significados. Mas aquele a
quem as realidades foram reveladas considera as ideias como primárias, e os
termos como secundários, enquanto os fracos adotam o caminho oposto, porque
buscam a realidade a partir dos termos ou palavras. Nós temos uma alusão a
1

Na leitura de Ibn Masud do Versículo da Luz, "A semelhança de Sua luz no coração do crente é como um nicho". E Ubayy
b. Ka'b em sua leitura diz: "A semelhança de Sua luz é a da luz do coração de quem tem fé". (Nota do próprio Al-Gazali na
tradução de William Gairdner).

estes dois tipos de mente no Alcorão: "Acaso quem anda caído sobre seu rosto
está melhor guiado, ou quem anda no caminho reto de cabeça erguida?" 2
1. Os dois mundos: seus tipos e antitipos

Essa é a ideia dos dois mundos. E a próxima coisa que você deve saber é
que o mundo sobrenatural "do domínio" é um mundo invisível para a maioria
dos homens; e o mundo dos nossos sentidos é o mundo visível ou da percepção,
porque é percebido por todos3. Este mundo dos sentidos é o ponto a partir do
qual ascendemos para o mundo intelectual, porque o caminho para o mundo
intelectual estaria bloqueado se não houvesse nenhuma conexão entre os dois. E
se este movimento ascendente fosse impossível, o progresso para a Presença
Divina e a proximidade com Allah também seriam impossíveis, porque nenhum
homem se aproximará de Allah, a menos que seu pé esteja centrado no recinto
da Sacralidade Divina. Por este mundo da "Sacralidade Divina" me refiro ao
mundo que transcende a apreensão dos sentidos e da imaginação. Se olharmos
para a sua totalidade de maneira que nada o deixa e nada que lhe seja estranho
entra, o chamamos de recinto da Sacralidade e Transcendência Divinas. E o
espírito humano, que é o canal das manifestações da transcendência, pode,
talvez, ser chamado de "o vale sagrado".4
Esse recinto compreende recintos menores, alguns dos quais penetram
mais profundamente do que outros na Sacralidade Divina e o termo “recinto”
abrange todas as gradações dos menores. Então, não suponha que estes termos
sejam delírios, incompreensíveis para os homens de discernimento, porém não
posso me aprofundar mais, pois vejo que a minha preocupação em citar e
explicar toda essa terminologia me afasta do meu tema. Cabe a você aplicar-se
agora ao estudo e compreensão desses termos.
Voltando ao assunto que estávamos discutindo, o mundo visível é o ponto
de partida para o mundo do domínio, e a jornada pelo "caminho reto"5 consiste
de um percurso ascendente, que também pode ser chamado de "a fé" e "as
estações6 no caminho da orientação". Se não houvesse relação entre os dois
mundos, nenhuma interconexão, o progresso ascendente de um para o outro
seria inconcebível. Portanto, a misericórdia divina deu ao mundo visível uma
2

Alcorão, 67ª surata, versículo 22.
Ver notas 33 e 34.
4
Alcorão, 20ª surata, versículo 12.
5
Alcorão, 1ª surata, versículo 5.
6
Maqam, em árabe. Estação ou grau espiritual. Uma estação espiritual é adquirida e conquistada por meio de esforço e
sinceridade do viajante, mas no fim essa aquisição é resultado da Graça de Allah. Uma estação é uma qualidade “fixa” do
ego, em contraste com a natureza temporária de um estado espiritual (hal). Quando as qualidades nobres pertencentes a
uma estação específica são adquiridas, elas se tornam firmemente fixadas e permanecem com o viajante em sua ascensão
sem fim.
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correspondência com o mundo do domínio e, por esta razão, não há uma única
coisa neste mundo dos sentidos que não seja um símbolo de algo no mundo do
domínio. Há uma grande possibilidade de que algo neste mundo visível
simbolize ou seja semelhante a muitas coisas no mundo do domínio e, da mesma
forma, que algo no mundo do domínio simbolize ou seja semelhante a algo no
mundo visível. Chamamos uma coisa de simbólica ou semelhante quando se
assemelha e corresponde a algo, sob algum aspecto.
Uma enumeração completa desses símbolos envolveria esgotarmos a
totalidade das coisas existentes nos dois mundos! Essa tarefa, os nossos poderes
mortais nunca poderão cumprir, porque as faculdades humanas são
inadequadas para esse estudo, e nosso tempo de vida é insuficiente para
explicá-los. O máximo que posso fazer é explicar um único exemplo. O maior
pode ser inferido a partir do menor, porque a porta da investigação dos
mistérios deste conhecimento estará, então, aberta para você.
2. Um exemplo de simbolismo a partir da história de Abraão no Alcorão

No mundo do domínio, existem substâncias nobres, elevadas e sublimes
chamadas de "anjos", a partir das quais várias luzes se irradiam sobre os
espíritos humanos. Por causa dessas luzes, esses anjos são chamados de
"senhores", e Allah é O "Senhor dos senhores". Estes anjos têm graus diferentes
de luminosidade. É apropriado, então, considerar o Sol, a Lua e as estrelas como
seus símbolos ou semelhantes no mundo visível.
E o viajante no Caminho alcança primeiro o anjo cujo grau corresponde
ao de uma estrela. O resplendor dessa luz se torna claro para o viajante e lhe é
revelada a verdade de que o mundo inferior está completamente sob a
influência e o esplendor dessa luz. E, assim, por causa da sua beleza e da
magnificência de seu grau, algo ocorre ao viajante, que diz: "Este é o meu
Senhor!".7 Mas à medida que o viajante prossegue, aquele cujo grau
corresponde ao grau da lua torna-se claro para ele, que vê o ocaso do primeiro
em relação ao que é superior. Então, o viajante diz: "Não gosto dos que
desaparecem"8.
E assim ele sobe, até que chega finalmente àquele cujo grau simboliza o
sol. Novamente, ele vê que é maior e mais elevado do que o anterior, mas
admite comparação entre eles em virtude de uma relação entre os dois; no
entanto, ter uma relação com o que é imperfeito carrega em si mesmo a
imperfeição - o "ocaso" de nossa alegoria. E, por esta razão, ele diz:
7
8

Alcorão, 6ª surata, versículo 76.
Alcorão, 6ª surata, versículo 76. O trecho completo que trata desse tema vai do versículo 75 ao 79.
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"Certamente eu direciono meu rosto puramente dedicado Àquele que criou os
céus e a terra! E não sou dentre os politeístas!" 9. O significado de "Àquele" é
uma vaga indicação, destituída de qualquer relação ou comparação. Se alguém
perguntasse: "Qual é o símbolo comparável ou correspondente a Àquele?", não
seria possível conceber nenhuma resposta. Ora, Aquele que transcende todas as
relações é Allah, a Única Realidade.
Assim, quando um nômade perguntou ao Mensageiro de Deus "Qual é a
linhagem de Allah?"10 esta resposta foi revelada: "Diz: Ele é Allah, o Único!
Allah é o Independente (e de Quem tudo e todos dependem); Não gerou e nem
foi gerado; E não há nada igual a Ele"11. O significado desse versículo é de que
Ele transcende qualquer relação e comparação. Foi por isso que, quando o Faraó
disse a Moisés: "E o que é o Senhor dos Mundos?",12 como se desejasse conhecer
a Sua Essência, Moisés, em sua resposta, apenas indicou Suas obras, porque
estas eram mais claras para a mente de seu questionador, e respondeu: "O
Senhor dos céus e da terra."13. Mas o Faraó disse aos que estavam ao seu redor:
"Acaso escutais (o que ele diz)?",14 como alguém refutando Moisés por não
responder sua pergunta em relação à natureza essencial de Allah. Então, Moisés
disse: "Ele é o vosso Senhor e Senhor de vossos pais primitivos" 15. O Faraó,
então, o considerou louco. Ele havia exigido um análogo para a descrição da
essência divina, e Moisés respondeu com Suas obras. E assim o Faraó disse:
"Certamente este vosso Mensageiro - que vos foi enviado - é louco."16
3. Exemplos fundamentais de simbolismo a partir da história de Moisés no Alcorão

Voltemos agora ao exemplo selecionado, para ilustrar o método
simbólico. A ciência da interpretação de visões nos determina o valor de cada
espécie de símbolo, porque "a visão é uma parte da profecia." Está claro que o
sol, em uma visão, deve ser interpretado como um sultão, por causa de suas
semelhanças mútuas e por compartilharem de uma ideia espiritual comum - a
soberania sobre todos -, e a emanação ou efusão de influência e luz sobre todos.
A lua é interpretada como o vizir, pois é através da lua que o sol ausente lança
sua luz sobre o mundo, assim como o sultão irradia sua luz sobre aquele ausente
de sua presença através de seu vizir. Quando alguém se vê em um sonho com
uma aliança em seu dedo com a qual sela a boca dos homens e os segredos das
9

Alcorão, 6ª surata, versículo 79.
Em sua tradução David Buchman cita o comentário de ibn Kathir, em que ibn Kathir afirma que o pedido foi: “ race a
linhagem de Deus para nós!”.
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Alcorão, 112ª surata, versículos 1-4.
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Alcorão, 26ª surata, versículo 23.
13
Alcorão, 26ª surata, versículo 24.
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Alcorão, 26ª surata, versículo 25.
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Alcorão, 26ª surata, versículo 26.
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Alcorão, 26ª surata, versículo 27.
10

42

mulheres, a interpretação é de que ele é um muezzin17 que chama para a oração
no mês de Ramadã18. Quanto àquele que se vê derramando azeite em uma
oliveira, a interpretação é que a escrava abaixo dele é sua mãe, mas ele não
sabe. Um exame minucioso dos vários tipos de interpretações aumentará sua
familiaridade com esse tipo de coisa, uma vez que a tarefa de enumerá-las não
seja possível para mim.
Posso apenas dizer que assim como certos seres do mundo espiritual são
simbolizados pelo sol, pela lua e pelas estrelas, outros podem ser tipificados por
símbolos diferentes, quando o ponto de ligação é alguma outra característica
que não seja a luz. Por exemplo, se entre os seres desse mundo espiritual
houver algo fixo e imutável, grande, que nunca diminui e a partir do qual as
águas do conhecimento e das excelências de revelações jorram nos vales de
corações humanos, seu símbolo ou semelhança seria "o monte" 19.
Se, além disso, os seres que são os destinatários dessas excelências são de
diversos graus e alguns mais merecedores que outros, esses seres seriam
simbolizados pelo vale; e se essas excelências, ao se conectarem aos corações
humanos, passam de coração a coração, estes corações também são
simbolizados por vales. A fonte inicial do vale são os corações dos profetas,
seguidos dos Awliyah20 e dos ulemás e, por fim, dos que vêm depois deles.
Assim, se estes vales são inferiores ao primeiro e são regados a partir dele, é
apropriado dizer que o primeiro será certamente o "lado direito" do vale, por
causa da abundância de sua bem-aventurança e superioridade. E, finalmente,
virá o vale mais baixo, que recebe sua água do último e menor nível daquele
"lado direito" do vale, e é regado a partir "da margem do lado direito", e não a
partir de sua origem e parte mais profunda.
Se o espírito de um profeta é simbolizado por uma lâmpada iluminante21,
acesa por meio de inspiração e revelação divina, como Deus disse "...revelamos-te um espírito por Nossa ordem"22 -, o símbolo e semelhança da
fonte que acende a lâmpada é o fogo. Se alguns daqueles que derivam
conhecimento dos profetas vivem por mera aceitação e imitação do que ouvem,
enquanto outros compartilham do dom de discernimento, o símbolo para os
imitadores é "uma informação"23. O homem de experiência espiritual, que tem,
17
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portanto, algo em comum com os profetas, é simbolizado pela lenha em brasa24,
por uma lenha acesa 25 ou por um tição 26, porque o possuidor da experiência ou
vivência espiritual compartilha com os profetas de uma porção do
discernimento. A semelhança desse compartilhamento é o de "se aquecer" 27, já
que somente a pessoa que tem um fogo pode se aquecer, e não a pessoa que
transmite a informação sobre o fogo.
Se a primeira parada dos profetas é subir para o mundo que é muito
sagrado para a escuridão da percepção dos sentidos e da imaginação, essa fase é
simbolizada pelo "vale sagrado"28. E se o vale sagrado não pode ser pisado,
exceto se abrirmos mão deste mundo e do próximo e voltarmos a face para o
Único, o Real (porque este mundo e o mundo além são dois contrários e
equivalentes, ambos acidentes da substância humana luminosa, e podem ser
abandonados em um momento e adotados em outro), o símbolo ou a semelhança
do abandono destes dois mundos é demonstrado quando o peregrino "tira as
sandálias"29, troca suas vestimentas mundanas pelas vestimentas de
consagração e volta sua face em direção a Caaba.
Mas subamos mais uma vez para a Presença Divina e falemos dos seus
símbolos. Se essa Presença tiver algo por meio do qual as várias ciências divinas
são gravadas nos corações suscetíveis a elas, esse algo será simbolizado pela
"Caneta (ou Cálamo)" [de Deus] 30. Se alguns desses corações suscetíveis ou
receptíveis recebem essas ciências primeiro, para que as transmitam a outros,
seu símbolo ou semelhança são "a Tábua Preservada" 31 e o "Pergaminho
Desenrolado (ou Livro)" 32 [de Deus].
Se há, acima da caneta que grava as ciências, algo que a controla, seu
símbolo ou semelhança será a "Mão" [de Deus]33. Se a Presença que consiste da
Mão, da Tábua, da Caneta e do Livro tem uma ordem ou hierarquia, então o
símbolo ou semelhança dessa hierarquia é "a forma". Se a forma humana tem
uma ordem ou hierarquia definida, então a forma humana é "na forma do
Misericordioso". Mas há uma diferença entre dizer "À imagem do
Misericordioso" e "À imagem de Allah", porque a Misericórdia Divina é aquilo
que a Presença Divina dá forma através da forma [humana]. E Allah, por Sua
24
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graça e misericórdia, deu a Adão uma "imagem" ou "forma" resumida que reúne
todo tipo de coisa encontrada no cosmos. É como se Adão fosse tudo no cosmos
ou uma cópia resumida do mundo. E a forma de Adão - essa "imagem" resumida
- foi inscrita na caligrafia de Allah, de modo que Adão é a caligrafia divina, que
não se trata de caracteres de letras, porque a caligrafia d’Ele transcende
caracteres e letras, assim como Sua Palavra transcende som e sílabas, Sua
Caneta transcende o junco e a madeira e Sua Mão transcende carne e osso. Se
não fosse por esta misericórdia, os filhos de Adão não conseguiriam conhecer
seu Senhor, porque "só quem conhece a si mesmo conhece o seu Senhor". 34
Como esse conhecimento é um dos efeitos da misericórdia divina, foi "à
imagem do Misericordioso", e não "à imagem de Allah," que Adão foi criado.
Assim, a Presença da Divindade é diferente da Presença do Misericordioso,
diferente da Presença da Realeza e da Presença do Senhorio, razão pela qual Ele
nos mandou invocar a proteção de todas essas Presenças solidariamente. Allah
disse no Alcorão: "Diz: "Procuro refúgio no Senhor dos humanos, o Rei dos
humanos, o Deus dos humanos!"35 Se esta ideia não fundamenta a expressão
"Allah criou o homem à imagem do Misericordioso", as palavras seriam
linguisticamente incorretas e teria sido apropriado dizer "em Sua própria
imagem."' Mas as palavras, de acordo com um hadith forte em Bukhari, são "À
imagem do Misericordioso."36
Como a distinção entre a Presença da Realeza e a Presença do Senhorio
requer uma longa explicação, devemos seguir e nos contentar com o exemplo
citado do método simbólico, porque, na verdade, trata-se de um oceano sem
litorais. Mas, se você sentir certa aversão por este simbolismo, pode confortar
seu coração com o texto: "Allah faz descer água do céu que enche os vales
conforme sua capacidade"37 e com os comentários corânicos que dizem que a
água é o conhecimento, e os vales são os corações dos homens.
4. A validade permanente do sinal externo e visível: um exemplo

Não suponha, a partir desse exemplo e método de simbolismo ou
semelhança, que permito a abolição dos significados externos e acredito em sua
anulação, como se, por exemplo, eu afirmasse que Moisés não tinha realmente
34
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sandálias e que ele não ouviu Deus dirigir-lhe as palavras "tira as sandálias"38.
Deus me livre! A anulação dos sinais externos e visíveis é o princípio dos
batinitas39, que tem um olho cego e veem somente um dos dois mundos, não
reconhecendo o paralelo entre os dois e sem compreender sua significância.
Da mesma forma, a anulação dos significados e mistérios internos e
invisíveis é o caminho dos literalistas. Em outras palavras, qualquer um que
abstraia e isole o exterior do todo é um literalista, e qualquer um que abstraia o
interior é um batinita, enquanto quem une os dois é perfeito. Por isso, o Profeta
disse: "O Alcorão tem um exterior e um interior, um limite e um lugar para o
qual se ascende". Talvez essa tradição seja transmitida a partir de Ali, sem
chegar até o Profeta.
Afirmo que Moisés entendeu, a partir do comando "tira as sandálias", o
abandono dos dois mundos e obedeceu ao comando literalmente, tirando suas
sandálias, e, espiritualmente, abandonando os dois mundos. Aqui você tem esta
inter-relação entre os dois, a travessia de um para o outro, de palavra exterior
para ideia interior.
A diferença entre as posições verdadeiras e falsas podem ser assim
ilustradas: um homem ouve a palavra do Profeta ─ "Os anjos de Allah não
entram em uma casa onde há um cão ou uma imagem", e ainda assim mantém
um cão na casa, porque, segundo ele, "O sentido exterior não é o que se
pretendeu. O significado é remover o cão da raiva da casa do coração, porque a
ira perturba o conhecimento que vem das luzes angelicais. A raiva é o demônio
do coração". Outro obedece ao comando literalmente e, em seguida, diz: "O cão
não é o cão por causa de sua forma visível, mas por causa da ideia interior de
cão ─ferocidade e voracidade. Se minha casa, que é a morada da minha pessoa,
do meu corpo, deve ser preservada da forma do cão, é ainda mais incumbente
preservar a casa de meu coração, que é a morada da essência humana
(verdadeira e específica), do mal que se assemelha ao cão! Então, reúno o
exterior e o mistério".
O homem que combina as duas coisas é o homem perfeito, do qual se diz:
"O homem perfeito é aquele que não deixa a luz de seu conhecimento saciar a
luz de sua reverência." O perfeito nunca se permite ignorar uma única
determinação da religião (ou da Sharia), apesar de toda a perfeição de sua
introspecção espiritual. Tal coisa é grave erro, que pode ser exemplificado com
o mal que se abateu sobre alguns místicos, que consideraram lícito abrir mão de
38
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prescrições literais da Sharia, de modo que um deles chegou ao ponto de
desistir da oração ritual, dizendo que estava sempre em oração no seu coração!
É o mesmo erro daqueles tolos que brincam com sofismas e se permitem adotar
ditos sem sentido, como as palavras de um deles: "Allah não precisa de nossas
obras."; ou de outro: "O coração está cheio de vícios dos quais não pode ser
purificado." e nem sequer desejam erradicar a raiva e a luxúria, porque
acreditam que [não] lhes foi ordenado erradicá-las. Estes últimos, em verdade,
são os mais tolos entre os tolos; mas, quanto ao primeiro erro mencionado, é o
erro de um místico que Satanás desviou do caminho e "o atraiu com ilusão como
se usasse cordas".40
Retornemos à discussão de "tirar as sandálias." A palavra externa
desperta para a significação interna, o abandono dos dois mundos. O símbolo
exterior é uma coisa real e sua aplicação ao significado interior é uma verdade
real. Toda coisa real tem a sua verdade real correspondente. Aqueles que já
perceberam isso são as almas que atingiram o grau de "vidro transparente", no
sentido em que o vidro será discutido. A imaginação, que fornece, por assim
dizer, a argila, a partir da qual se forma o símbolo ou a semelhança, é sólida e
densa, escondendo os significados secretos e se interpondo entre você e as luzes
invisíveis. Mas uma vez que seja clarificada ou purificada, de modo que se torna
como vidro transparente, ela já não obstrui a luz; pelo contrário, torna-se uma
condutora de luz, ou melhor, preserva a luz de ser extinta por rajadas de vento.
A história do vidro transparente será contada em breve. Enquanto isso, lembrese de que o mundo inferior e denso da imaginação tornou-se, para os profetas
de Deus, como um "vidro" e "um nicho para luzes", um purificador dos segredos
divinos e um acesso para o mundo superior, pelo qual podemos saber que o
símbolo visível é real e que por trás dele reside um mistério. O mesmo é válido
para os símbolos do "monte", do "fogo" e assim por diante.
5. Outro exemplo da validade bilateral e equivalente do exterior e do interior

Quando o Profeta disse: "Eu vi Abdul-Rahman entrar no Paraíso
rastejando,"41 você não deve supor que ele não o viu com seus próprios olhos.
Ele o viu em estado de vigília, da mesma forma que alguém que esteja dormindo
pode vê-lo em um sonho, mesmo que Abdul-Rahman b.`Awf estivesse dormindo
em sua casa naquele momento. O único efeito do sono nesta visão e em visões
semelhantes é suprimir a autoridade dos sentidos sobre a alma, que é a divina
luz interior, porque os sentidos preocupam a alma, a arrastam de volta para o
mundo do invisível e do reino do domínio. Entretanto, com a supressão do
40
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sentido, algumas das luzes proféticas podem ser purificadas e prevalecer, na
medida em que os sentidos não estejam mais arrastando a alma de volta ao seu
próprio mundo, nem ocupando toda a sua atenção. E assim, ele vê em vigília o
que os outros veem durante o sono; no entanto, se ele tiver atingido a perfeição
absoluta, não se limitará a apreender apenas a forma visível e passará direto
dela para a ideia interior, o mistério. Então lhe será revelado que a fé atrai a
alma para o mundo que é chamado de "Jardim" ou "Paraíso", enquanto a
riqueza e a fortuna a puxam para essa vida presente, que é o mundo inferior. Se
as influências que a atraem para as preocupações deste mundo são mais fortes
do que aquelas que a atraem para o outro mundo, a alma é completamente
afastada de sua jornada ao Paraíso. Mas, se a atração da fé é mais forte, a alma
tem apenas uma dificuldade ou retardo em seu curso, e o símbolo para isso no
mundo dos sentidos é “rastejar”. É assim que as luzes dos mistérios são
reveladas por trás das transparências do vidro da imaginação. Isto não se limita
somente ao julgamento do Profeta sobre Abdul Rahman, embora sua visão
estivesse restrita a ele naquele momento. Ao contrário, por meio dele, o Profeta
fez um julgamento referente a qualquer um cuja visão espiritual seja forte, cuja
fé seja firme e cuja riqueza se torne tão abundante, que compita com sua fé,
mas não consiga superá-la porque a força da fé é maior. Este exemplo ilustra
para você a maneira como os profetas costumavam ver objetos concretos ou
formas e como tinham visão imediata das ideias espirituais ou significados por
trás dessas formas. Em muitos casos, a apresentação da ideia ou significado
ocorre antes da visão interior. Então o significado se irradia dali para o espírito
imaginativo, e a imaginação recebe a impressão de algum objeto concreto ou
forma, que tem paralelo com a forma e se assemelha a ela. O que é conferido
por inspiração em uma visão ou sonho precisa de interpretação. 42

(II) A Psicologia ou a Alma Humana: suas Cinco Faculdades ou
Espíritos
As gradações de luminosidade do espírito humano. Conhecendo-as,
podemos saber o simbolismo do versículo da Luz no Alcorão.
42
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O primeiro dos espíritos humanos luminosos é o espírito sensorial. É o
recipiente da informação trazida pelos sentidos, pois é a raiz e origem do
espírito animal e constitui a diferenciação do gênero animal. É encontrado no
bebê no período de amamentação.
O segundo é o espírito imaginativo. É o gravador da informação
transmitida pelos sentidos. Ele mantém a informação arquivada e à mão, de
modo a apresentá-la ao espírito intelectual ou racional acima dele quando a
informação é necessária. Não é encontrado no bebê no início de sua evolução. É
por isso que um bebê quer se apossar de uma coisa quando a vê e a esquece
quando ela está fora de sua visão. Não existe conflito de desejo em sua alma por
algo fora de sua visão até que fique um pouco mais velho, quando então começa
a chorar e exigir, mesmo que a coisa esteja oculta dele, porque a imagem ainda
está preservada em sua imaginação. Este espírito é encontrado em alguns, mas
não em todos os animais. Não se encontra, por exemplo, na mariposa que
perece na chama. A mariposa vai para a chama devido ao seu amor pela luz
solar e, pensando que a chama é uma janela aberta para a luz do sol, corre para
a chama, e é ferida por ela. Ainda assim, quando passa pelo fogo e alcança a
escuridão, ela continua a retornar ao fogo. Se ela tivesse o espírito da
recordação, que dá permanência para a sensação de dor transmitida pelo
sentido tátil, não voltaria para a chama depois de ter sido ferida por ela uma
vez. Por outro lado, o cão que apanhou uma vez com uma vara, corre sem parar
sempre que vê a vara novamente.
O terceiro é o espírito intelectual ou racional. Este apreende ideias para
além das esferas dos sentidos e da imaginação. Este espírito é específico da
substância humana. Não é encontrado nos animais inferiores, tampouco em
crianças. Os objetos de sua apreensão são axiomas de aplicação necessária e
universal, como mencionamos quando mostramos a superioridade da luz da
inteligência sobre a luz do olho.
O quarto é o espírito reflexivo. Ele retira os dados da razão pura e os
combina, os organiza como premissas e deduz, a partir deles, conhecimento
nobre. Então, por exemplo, quando deriva duas conclusões, as combina
novamente e chega a uma nova conclusão. Nunca para de se multiplicar dessa
maneira, ad infinitum.
O quinto é o espírito profético sagrado. Este é propriedade dos profetas e
alguns Awliyah43. Por meio dele, as tábuas e estatutos invisíveis da Lei são
revelados a partir do outro mundo, juntamente com várias das ciências dos
43
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reinos celestial e terrestre, a ciência da Divindade, que os espíritos intelectual e
reflexivo não conseguem alcançar. Nas palavras de Allah, há uma alusão a isso:
"E assim (ó Muhammad), revelamos-te um espírito por Nossa ordem. (Antes
disso) não sabias o que era o Livro e nem a crença, mas fizemo-lo uma luz com
que guiamos a quem queremos de Nossos servos. E certamente tu mostras a
orientação para o caminho reto".44 E aqui, uma palavra a você, recluso no seu
mundo racional da inteligência! Por que seria impossível que, além da razão,
haja mais um plano no qual se torna manifesto o que não se manifesta no plano
da inteligência ou racionalidade, assim como é possível que a própria
inteligência seja um plano no qual maravilhas sejam reveladas, que os sentidos
e a discriminação não podem alcançar? Cuidado para não fazer de si mesmo a
última parada da perfeição!
Considere a faculdade intuitiva da poesia, se quiser um exemplo da vida
cotidiana, a partir desses dons especiais que particularizam alguns homens.
Observe como este dom, que é uma espécie de faculdade perceptiva, é a posse
exclusiva de alguns, embora seja tão completamente negado a outros, de modo
que não conseguem sequer distinguir a métrica de uma medida típica de suas
diversas variações. Considere o quão extraordinária é esta faculdade intuitiva
em alguns, de modo que produzem música e melodias e todos os tipos de modos
musicais que refletem tristeza, deleite, sono, risos, loucura, assassinato e perda
de consciência. Esses efeitos só ocorrem fortemente em quem tem este sentido
original e intuitivo. Uma pessoa destituída dele ouve os sons da mesma forma,
mas os efeitos emocionais são experimentados muito levemente, e ela
demonstra surpresa com aqueles que entram em êxtase e perdem a consciência.
E mesmo que todos os professores de música do mundo conclamassem uma
conferência com o objetivo de fazê-la compreender o significado deste sentido
musical, não conseguiriam. Então, aqui está um exemplo referente a uma
situação inferior, porém mais próxima do seu entendimento. Aplique isso a este
sentido profético peculiar e se empenhe seriamente para se tornar um daqueles
que experimentam misticamente algo do espírito profético, porque os Awliyah
têm uma porção especialmente grande dele. Se não for capaz, então tente, por
meio da disciplina das analogias estabelecidas ou aludidas, ser um daqueles que
têm conhecimento desse espírito profético cientificamente. Mas se isso também
estiver além do seu alcance, o mínimo que pode fazer é tornar-se um dos que
têm fé nele. "Allah elevará em graus, os crentes dentre vós e aqueles a quem
foram dados o conhecimento"45. O conhecimento científico está acima da fé, e a
experiência mística está acima do conhecimento. Isso porque a experiência
mística é um sentimento, uma descoberta; o conhecimento é extraído de
44
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analogias; ter fé é mera aceitação por meio de imitação. Portanto, tenha uma
boa opinião sobre as pessoas de descobertas e as pessoas de gnose.
Você agora conhece os cinco espíritos humanos. Todos eles são luzes, pois
é através de suas agências que todo tipo de coisa existente é manifestada,
incluindo objetos dos sentidos e da imaginação. Porque, embora seja verdade
que os animais inferiores também compartilhem em certos tipos de espírito, a
humanidade possui um tipo de espírito diferente, mais refinado e elevado,
porque o homem foi criado para um objetivo mais sublime e nobre. Nos animais
inferiores, os espíritos só foram criados como um instrumento para a busca de
alimentos e para submetê-los à humanidade; na humanidade, os espíritos foram
criados para serem uma rede no mundo inferior, uma rede com a qual se pode
capturar os princípios das ciências religiosas nobres. Por exemplo, um homem
pode perceber um determinado indivíduo com seu senso visual e, por meio de
sua inteligência ou faculdade racional, adquirir uma ideia ou significado geral e
absoluto, como vimos em nosso exemplo de Abdul Rahman b.`Awf. Agora que
você conhece os cinco espíritos, podermos retornar à apresentação das
semelhanças.
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PARTE III - A APLICAÇÃO AO VERSÍCULO DA LUZ E À
TRADIÇÃO DOS VÉUS
(I) A Exposição do Simbolismo do Versículo da Luz
Chegamos agora ao que o simbolismo deste versículo realmente significa.
A exposição total do paralelismo entre estes cinco tipos de Espírito e o nicho, o
vidro, a lâmpada, a árvore e o azeite pode ser indefinidamente prolongada,
entretanto devemos nos contentar com pouco, indicando o método do
simbolismo.
1.
Considere o espírito sensorial. Suas luzes, você observa, vêm
através de várias aberturas: os olhos, ouvidos, nariz, etc. Assim, o
símbolo mais adequado para esse espírito, no nosso mundo visível, é o
nicho.
2.
Considere, em seguida, o espírito imaginativo. Ele tem três
peculiaridades: em primeiro lugar, que deriva da argila do denso mundo
inferior, porque as coisas imaginadas têm tamanho definido e limitado,
forma e dimensão, e estão próximas ou distantes em relação a quem as
imagina. Além disso, uma das propriedades de uma substância densa da
qual atributos corporais são predicados é ser opaca, um véu à luz do
intelecto puro, que supera estas categorias de direção, medidas e
distância. Mas, em segundo lugar, se essa substância é purificada,
refinada, disciplinada e organizada, ela alcança uma correspondência com
as luzes racionais e aponta na direção de suas luzes. Ela não obstrui a luz
que irradia dos significados. Em terceiro lugar, a imaginação é, a
princípio, muito necessária, para que o conhecimento intelectual ou
racional possa ser organizado por ela, evitando que esse conhecimento
seja perturbado, agitado, disperso e, dessa forma, elimine a organização.
As imagens fornecidas pela imaginação reúnem o conhecimento fornecido
pelo intelecto. No mundo da experiência cotidiana, o único objeto em que
você encontrará estas três peculiaridades, em relação às luzes físicas, é o
vidro, porque ele também é originalmente uma substância opaca e densa,
mas é purificado e refinado, até que se torne transparente e não seja um
véu para a luz de uma lâmpada, que ele transmite inalterada. O vidro
preserva a luz, impedindo sua extinção por rajadas de vento e
movimentos bruscos. Pelo que, então, poderia a imaginação ser mais
adequadamente simbolizada?
3.
Quanto ao terceiro espírito, o espírito intelectual ou racional,
através do qual temos a percepção do conhecimento nobre e divino, o

ponto do simbolismo deve ser óbvio para você, que já sabe, a partir de
nossa explicação anterior da doutrina, que os profetas são uma "lâmpada
iluminante".
4.
O quarto espírito é o espírito reflexivo. Sua peculiaridade é
começar a partir de uma proposição, que então se ramifica em duas, que
então se tornam quatro e assim por diante, até que, por esse processo de
divisão lógica, tornam-se muito numerosas. Isso leva, finalmente, a
conclusões que são seus frutos. Esses frutos então retornam e se tornam
sementes de frutos semelhantes, porque alguns deles podem fertilizar
outros, para que continuem a dar frutos além deles. Assim, o símbolo ou
semelhança que mais se adequa ao espírito reflexivo é uma árvore. Como
os frutos do espírito reflexivo são o material para a multiplicação,
estabelecimento e fixação de todo o conhecimento vindo dessas luzes, é
apropriado que o seu símbolo ou semelhança não seja o marmelo, a maçã,
a romã ou qualquer outra árvore, exceto a oliveira. A quintessência do
fruto da oliveira é o seu óleo (material que alimenta as lâmpadas) e,
comparado com todos os outros óleos, tem a peculiaridade de
proporcionar muita luminosidade com pouca fumaça. Assim, se as
pessoas dão o adjetivo de "abençoada" a árvores frutíferas específicas,
com certeza aquela cujo fruto não tem um limite definido é mais
merecedora de ser chamada de uma "árvore abençoada".1 Se as
ramificações das proposições intelectuais puras não admitem relação com
direção e distância, pode-se dizer que a árvore "não é oriental, nem
ocidental"2.
5.
O quinto é o espírito profético sagrado, atribuído aos Awliyah3 e
também aos profetas, quando está em seu nível máximo de pureza e
luminosidade.
O espírito reflexivo é dividido em dois tipos: um que precisa ser
instruído, aconselhado e suprido a partir do exterior, para que a aquisição
de conhecimentos seja contínua, e outro que é absolutamente puro, como
se fosse autoiluminado, sem ajuda do exterior. É mais apropriado que o
que é puro e atingiu preparação plena seja referido pelas palavras "cujo
azeite quase ilumina (por si só), ainda que não o toque fogo algum" 4, uma
vez que, entre os Awliyah, estão aqueles cuja luz brilha tão intensamente,
que poderiam dispensar a luz fornecida pelos profetas; e, entre os
profetas, existem aqueles cuja luz é "quase" independente da luz que os
anjos fornecem. Esse é o simbolismo apropriado para esse tipo.
1
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Alcorão, 24ª surata, versículo 35.
3
Ver nota 67 da Parte I.
4
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E na medida em que as luzes do espírito humano são classificadas em
níveis, uma sobre a outra, o espírito sensorial é o primeiro. É a base e
preparação para o espírito imaginativo, porque o imaginativo não pode
ser concebido, exceto após o espírito sensorial (como se o imaginativo
estivesse sobreposto ao sensorial). Os espíritos reflexivo e intelectual
vêm depois desses dois. Tudo isso explica por que o vidro é o lugar para a
imanência da lâmpada, e o nicho, o lugar para o vidro. Ou seja, a lâmpada
está dentro do vidro, e o vidro está dentro do nicho. Finalmente, a
existência de uma sucessão gradual de luzes explica as palavras "luz
sobre luz".5

Epílogo: o Versículo da Escuridão
Este simbolismo fica claro apenas para os corações dos verdadeiros
crentes ou os corações de profetas e íntimos de Allah, mas não para os corações
de descrentes. Afinal, "luz" quer dizer orientação, no entanto, para o homem
que foi afastado do caminho da orientação, é falsidade e escuridão. Ou melhor, é
mais intenso do que a escuridão, porque a escuridão é natural e não guia para a
falsidade mais do que para a verdade. Mas a mente dos descrentes e toda a sua
percepção estão invertidas e apoiam-se mutuamente em desviá-los. Eles são
como um homem "nas profundezas dum mar (insondável), coberto por ondas
por cima das quais há ondas (mais superficiais), por cima delas há nuvens - são
(camadas de) trevas, umas por cima doutras"6.
O mar insondável é o mundo, este mundo de perigos mortais, de
possibilidades malignas e escuridão que cega.
A primeira "onda" é a onda de luxúria, em que as almas adquirem os
atributos bestiais e estão ocupadas com os prazeres sensuais e a satisfação de
ambições mundanas, de modo que “comem como come o gado, mas (no Além) o
Fogo ser| morada para eles” 7. Essa onda representa a escuridão, porque "o
amor pela criatura cega e ensurdece a alma"8.
A segunda "onda" é a onda dos atributos ferozes, que impelem a alma
para a ira, a inimizade, o ódio, o preconceito, a inveja, a presunção, a
ostentação, o orgulho. É apropriado que seja também o símbolo da escuridão,
porque a ira é o demônio da inteligência do homem. É também apropriado que
seja a onda mais alta, porque a raiva desvia a alma da luxúria e a torna alheia
5
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7
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ao prazer, portanto a luxúria não consegue superar a ira.
Quanto às "nuvens", elas são as crenças abomináveis, as heresias
mentirosas e as imaginações corruptas que velam os descrentes da verdadeira
fé, do conhecimento do Real e da iluminação pela luz do sol do Alcorão e da
inteligência humana, pois é propriedade de uma nuvem ser um véu para o
brilho da luz solar.
Ora, estas coisas, sendo todas elas escuridão, são chamadas de "camadas
de trevas, uma por cima doutras"9, isolando a alma do conhecimento das coisas
próximas e ainda mais das coisas distantes, impedindo o descrente de conhecer,
com o mínimo de reflexão, as maravilhas dos estados 10 do Profeta, embora ele
esteja tão próximo da compreensão e seja tão manifesto. Assim, é apropriado
que se refira a isso com as palavras "quando (alguém) estende sua mão, mal a
vê."11
Finalmente, se todas essas luzes têm como sua fonte e origem o Primeiro,
o Único Real, então cada pessoa que percebe a unidade de Deus acredita que
"aquele a quem Allah não concedeu luz, não terá então luz alguma" 12. E agora
você deve se contentar com essa porção dos mistérios deste versículo.

(II) A Exposição do Simbolismo dos Setenta Mil Véus
Sobre o significado da tradição: "Allah colocou setenta mil véus de luz e
escuridão. Se Ele os removesse, o esplendor de Sua Face certamente consumiria
todos que O apreenderam com sua visão".
Eu a explico dessa forma: Allah é glorioso e Se revela para Sua Essência
em Sua Essência. Um véu está necessariamente relacionado com aqueles de
quem o objeto glorioso é velado. Existem três tipos de homens, de acordo com
seus véus: aqueles que são velados pela escuridão pura, os que são velados pela
luz pura e os que são velados por um misto de escuridão e luz.
As subdivisões destes três são muito numerosas e não há dúvida quanto a
isso. Eu poderia fazer algumas enumerações rebuscadas dessas subdivisões,
mas não tenho confiança nos resultados de tal definição e enumeração, pois
ninguém sabe se elas foram realmente pretendidas ou não pelo hadith. Quanto à
fixação do número em setecentos ou setenta mil, somente a faculdade profética
9
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pode determinar, mas a minha impressão é que estes números não são
mencionados para fornecer uma enumeração definitiva, e sim para indicar
multiplicidade. É costume mencionar um número sem o desejo de limitar, mas
para indicar multiplicidade, uma quantidade indefinidamente grande. E Allah
sabe melhor! Esse ponto, então, está além da nossa competência, e tudo o que
posso fazer agora é desdobrar para você essas três divisões principais e algumas
das subdivisões.
1. Aqueles velados pela escuridão pura

A primeira divisão é composta daqueles que são velados pela escuridão
pura. São os ateus que “não creem em Allah e no Último Dia” 13. Aqueles que
“preferem (somente) a vida mundana { do Além”14, porque não acreditam na
outra vida. Estas pessoas são de dois tipos.
Um tipo deseja descobrir uma causa para explicar o mundo e fazem da
natureza essa causa, contudo a natureza é um atributo inerente e imanente a
substâncias materiais. A matéria é escura, pois não tem conhecimento,
percepção, consciência de si mesma e do que provém dela e nem luz perceptível
pela visão externa.
O segundo tipo está preocupado com o ego e não se ocupa de buscar pela
causalidade [do mundo]. Em vez disso, vivem a vida dos animais do campo. Esse
véu é, por assim dizer, o seu ego autocentrado, suas almas obscuras e seus
desejos sombrios, pois não há escuridão tão intensa quanto a escravidão aos
próprios desejos e impulsos. Por isso Allah disse: "Acaso reparaste naquele que
tomou seus próprios desejos (e paixões) por divindade? Acaso serás tu
responsável por ele (para o guiar)?"15 e o Profeta disse: "O impulso é o mais
odiado dos deuses, adorado em vez de Allah."16
Este segundo tipo pode ainda ser subdividido. Há um grupo [do segundo
tipo] que supõe que o objetivo final de busca neste mundo é a satisfação dos
desejos, paixões e prazeres animais relacionados ao sexo, comida ou bebida, ou
vestuário. Estas, portanto, são as criaturas do prazer. O prazer é o seu deus, o
objetivo de sua ambição e, ao alcançá-lo, acreditam que conquistaram a
felicidade. De maneira deliberada e voluntária, colocam-se ao nível dos animais,
ou em um nível ainda mais vil do que o das bestas. É possível conceber
escuridão mais intensa que essa? Estes homens estão velados pela escuridão
absoluta.
13
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Outro grupo [do segundo tipo] considera o objetivo final do homem a
conquista e a dominação - a tomada de prisioneiros, cativos e vidas. Essa é a
ideia dos árabes, de alguns dos curdos e de numerosos tolos. Seu véu é o véu
escuro dos atributos ferozes, porque esses atributos os dominam e, quando
esses atributos alcançam seu objetivo, é o maior dos prazeres. Essas pessoas
estão satisfeitas em ocupar o nível de predadores, ou um nível ainda mais
degradado.
Um terceiro grupo [do segundo tipo] supõe que a maior felicidade está em
riquezas e prosperidade, porque a riqueza é o instrumento para a satisfação de
todo desejo. Sua preocupação é, portanto, com o acúmulo e multiplicação da
riqueza - a multiplicação de bens, imóveis, propriedade pessoal, cavalos purosangue, rebanhos, campos cultiváveis e acúmulo de dinheiro. Esses homens
ocultam seu dinheiro. Você pode vê-los labutando ao longo de suas vidas,
embarcando em perigos por terra e por mar, para acumular riqueza que negam
a si próprios e, ainda mais, aos outros! Estes são aos que o Profeta se referiu
quando disse: "Miserável é o escravo do dinheiro! Miserável é o escravo do
ouro!"17. E, realmente, que escuridão é maior do que aquela que cega a
humanidade quanto ao fato de que o ouro e a prata são apenas duas pedras, que
são como cascalhos quando não usadas para alcançar os desejos?
Um quarto grupo [do segundo tipo] está um pouco acima da ignorância
destes últimos e supõe que a suprema felicidade é encontrada na expansão da
reputação pessoal de um homem, na propagação de sua própria fama, no
aumento de seus seguidores e em sua influência sobre os demais. Você pode vêlos se admirando através de suas próprias lentes! Sua única preocupação é com
o que pode ser observado pelos olhares. Podem estar passando fome e penúria
em casa, mas gastarão em roupas para se adornar e tentar parecer mais
inteligentes, apenas para evitar olhares de desprezo quando se afastam.
Os tipos dessas pessoas são inumeráveis e todos são velados de Allah pela
escuridão pura, que está em suas próprias almas sombrias; portanto não há
necessidade de mencionar todas as variedades individuais, uma vez que seus
tipos gerais foram ressaltados.
Entre essas pessoas devemos mencionar que existe uma comunidade que
confessa com sua língua, que "Não há outra divindade, exceto Allah"; no
entanto, é possível que o medo lhes faça dizer isso, ou o desejo de ostentar e se
adornar para os muçulmanos, ou ainda obter-lhes favores, assistência
financeira, ou por mero zelo em apoiar a religião de seus pais. Se a crença não
17
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consegue impelir essas pessoas para boas obras, de modo algum assegurará a
sua elevação da esfera da escuridão para a luz. Ao contrário, "seus amigos são
At-Tághut (i.e. os demônios, que) os tiram da luz para as trevas"18. Mas aquele
que a crença toca de modo que suas más ações o desagradam e as suas boas
obras lhe dão prazer, saiu da escuridão pura, mesmo que ainda realize muitos
atos de desobediência.
2. Aqueles velados por um misto de luz e escuridão

A segunda divisão é composta daqueles que são velados por um misto de
luz e escuridão. Consiste de três tipos principais: em primeiro lugar, aqueles
cuja escuridão tem sua origem nos sentidos; em segundo lugar, aqueles que a
escuridão se origina na imaginação; em terceiro lugar, aqueles cuja escuridão
tem origem em comparações corrompidas do intelecto.
O primeiro tipo são aqueles velados pela escuridão dos sentidos. São
pessoas que foram além da autoabsorção característica de toda a primeira
divisão, pois deificam algo além de si próprios e têm algum desejo de
conhecimento da Divindade. O primeiro grau destes consiste dos adoradores de
ídolos; o último grau consiste dos dualistas; entre esses dois existem muitos
outros graus.
O primeiro de seus graus ─os idólatras ─estão cientes, de maneira geral,
que há uma divindade (a qual eles devem preferir) sobre suas almas sombrias e
acreditam que sua divindade é mais poderosa do que tudo o mais. Mas a
escuridão do sentido vela deles o conhecimento que deve transcender o mundo
dos sentidos nessa busca, de modo que fazem para si mesmos figuras
esplendidamente formadas, moldadas a partir dos minerais mais preciosos,
como ouro, prata, pedras preciosas, etc., e depois as tomam como deuses. Esses
homens são velados pela luz da majestade e beleza dos atributos de Allah e Suas
luzes: eles fixaram esses atributos aos corpos percebidos pelos sentidos. A
escuridão dos sentidos lhes bloqueou a luz de Allah, porque os sentidos são
escuridão em relação ao mundo espiritual, como já mostrado.
O segundo tipo é composto pelas mais remotas tribos turcas, que não têm
comunidade religiosa organizada e nenhum código religioso definido. Acreditam
que há uma deidade, que é algum objeto particularmente belo, de modo que,
quando veem um ser humano de beleza excepcional, assim como uma árvore ou
um cavalo etc., o adoram e o chamam de seu deus. São velados pela luz da
beleza misturada com a escuridão dos sentidos. São mais capazes do que os
idólatras de descobrirem a luz, porque são adoradores da beleza no absoluto, e
18
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não no indivíduo, além de não a limitarem a um indivíduo em detrimento de
outros. Adoram a beleza natural, e não a sua própria, feita com suas próprias
mãos.
O terceiro tipo diz: "Nossa divindade deve ser luminosa em sua própria
essência, gloriosa em sua imagem, majestosa em si mesma, terrível em sua
presença, insuportável na abordagem" e, ainda assim, ser perceptível de alguma
forma. Para eles, o imperceptível não tem sentido. Então, como acham que o
fogo tem essas características, eles o adoram e o tomam para si mesmos como
senhor. Estão velados pela luz do domínio e da glória, que são duas das luzes de
Allah.
O quarto tipo pensa que, como temos controle sobre o fogo, acendendo-o
ou extinguindo-o à vontade, ele não pode servir como divindade. Só se adequa
como divindade o que possui o atributo de domínio e glória e nos tem sob sua
influência absoluta, além de ser muito superior e elevado. A astrologia é a
ciência celebrada entre essas pessoas, atribuindo a cada corpo celeste sua
influência especial. Assim, algumas dessas pessoas adoram Sírius, outras,
Júpiter e algumas adoram algum outro corpo celeste, de acordo com sua crença
nas diversas influências que os vários corpos celestes possuem. Estes, então,
são velados pela luz, a luz do sublime, do luminoso, do potente, que também são
três das luzes de Allah.
O quinto tipo apoia o quarto em sua ideia fundamental, entretanto dizem
que não é adequado para o seu Senhor ser descritível como pequeno ou grande
entre as muitas substâncias luminosas, pois deve ser a maior delas. Assim,
adoram o sol, que, dizem, é o maior de todos. São velados pela luz da
magnificência juntamente com as luzes remanescentes, misturadas com a
escuridão dos sentidos.
O sexto tipo foi além disso e diz: "O sol não tem o monopólio da luz;
outros corpos celestes além do sol têm cada um a sua luz. Não é apropriado que
a divindade tenha um parceiro em sua luminosidade". Adoram a Luz Absoluta,
que abraça todas as luzes. Acham que é o senhor do universo e que todas as
coisas boas lhe são imputáveis. Então, uma vez que percebem a existência de
males no mundo e não consideram adequado atribuírem esses males à sua
divindade, declaram-na livre do mal. Assim, concebem uma luta entre seu
senhor e a escuridão. Esses dois são chamados de Yazdan e Ahriman, e esta é a
seita dos dualistas.19
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Isto deve ser suficiente para exemplificar as divisões e subdivisões para o
primeiro tipo, que são mais numerosas do que as que mencionamos.
Em segundo lugar, aqueles velados por alguma luz, misturada com a
escuridão da imaginação. Estes foram além dos sentidos, pois afirmam a
existência de algo por trás dos objetos dos sentidos, mas são incapazes de ir
além da imaginação, e assim têm adorado um Ser que realmente se senta em um
trono. Os mais vis deles em grau são chamados de corporealistas 20 e, em
seguida, todos os tipos de Karrâmitas21, cujos escritos e opiniões não tenho
como explicar aqui, porque não há benefício em enumerá-los. Os mais elevados
em grau são aqueles que negam corporalidade e todas as suas qualidades
acidentais, exceto a direção ascendente. Isso porque, segundo eles, o que não
está relacionado a qualquer direção e não pode ser caracterizado como estando
dentro ou fora do mundo, não existe e não pode ser imaginado. Não
conseguiram perceber que o primeiro grau de intelecto nos leva além de
qualquer referência a direção e dimensão.
Em terceiro lugar, estão aqueles que são velados pela luz divina,
misturada com a escuridão de comparações racionais corruptas e sombrias.
Adoram uma divindade que "ouve, vê, tem poder, vontade e vida" e transcende
todas as direções, incluindo a direção ascendente. Entendem que a concepção
desses atributos é relativa a seus próprios atributos. Alguns deles podem até
mesmo ter declarado abertamente que o "discurso" de sua divindade possui
sons e letras como o nosso. Outros deram um passo mais elevado e dizem: "Não,
mas é como o discurso de nosso pensamento, silencioso e sem letras." Assim,
quando são desafiados a mostrar que "audição, visão, vida" etc. são reais em
Allah, retrocedem para o que, em essência, é antropomorfismo, embora o
repudiem formalmente, pois não conseguem compreender o que a atribuição
dessas ideias a Allah realmente significa. Assim, no que diz respeito à Sua
vontade, afirmam que, como a nossa, Ela é contingente, tendo uma demanda e
um propósito. Todas essas opiniões são bem conhecidas e não precisamos
detalhá-las. São velados por várias das luzes divinas, misturadas com a
escuridão de comparações racionais. Todas essas divisões pertencem ao
segundo tipo, que é constituído por aqueles velados por uma mistura de luz e
escuridão.

próprio Al-Gazali tiver atribuído um nome específico a esses grupos. O foco, então, deve ser na descrição de características
gerais que possam estar presentes em grupos religiosos da atualidade.
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3. Aqueles velados pela luz pura

A terceira divisão são aqueles velados pela luz pura e também se dividem
em vários tipos. Eu não posso enumerar todos, mas farei referência a três.
O primeiro deles compreendeu o verdadeiro significado dos atributos
divinos por meio de verificação. Perceberam que atribuir os nomes "discurso",
"vontade", "poder", "conhecimento", e assim por diante, a Ele, não é como
atribuí-los a seres humanos. Evitam torná-Lo conhecido por estes atributos e O
conhecem por referência à Sua criação, como Moisés fez em sua resposta ao
Faraó, quando este perguntou: "E o que é o Senhor dos Mundos?" 22 e eles
responderam: "O Senhor Cuja sacralidade é incomparável com os significados
desses atributos, Ele, O Movedor e Ordenador dos céus."
O segundo tipo foi além, na medida em que percebeu que os céus são uma
pluralidade e que o movedor de cada céu específico é outro ser, chamado anjo; e
assim como existem muitos céus, existem muitos anjos. A relação dos anjos com
as luzes divinas é como a relação das estrelas com todas as outras luzes
visíveis23. Em seguida, perceberam que estes céus são envolvidos por outra
esfera, em torno da qual todo o resto gira uma vez a cada vinte e quatro horas.
Assim, o Senhor é Aquele que comunica o movimento a esta esfera mais externa,
que envolve todas as esferas celestiais, uma vez que rejeitam que a pluralidade
pertença ao Senhor.
O terceiro tipo foi ainda mais além e diz que esta comunicação direta do
movimento dos corpos celestes deve ser um ato de serviço ao Senhor dos
mundos, um ato de adoração e obediência ao Seu comando, prestados por uma
de Suas criaturas, um anjo. A relação do anjo com a luz divina pura é como a
relação da lua com as outras luzes visíveis. As pessoas deste tipo supõem que o
Senhor é Aquele que é obedecido por este movedor angélico e que o Senhor é o
movedor de tudo por meio de uma ordem, mas não de um ato direto. A
explicação de qual "ordem"24 e o que ela realmente contém é obscura e muito
difícil para a maioria das mentes e está além do escopo deste livro.
Estes são os graus de todos velados por luzes sem mistura de escuridão.

22

Alcorão, 26ª surata, versículo 23.
Alcorão, 41ª surata, versículo 12.
24
Amr, o comando divino. É simbolizado pela Palavra de Criação “Sê” (“Kun”) por meio da qual toda a criação se tornou, se
torna e continuará a se tornar manifesta. Ver Alcorão, 7ª surata, versículo 54.
23
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"Aqueles que chegaram"25 são somente os do quarto grau. A eles foi
revelado que Aquele que é obedecido é descrito por um atributo que contradiz a
unidade pura e a máxima perfeição, por conta de um mistério que não está no
escopo deste livro revelar. Também é revelado que a relação d’Aquele que é
obedecido é a relação do sol entre as luzes, portanto afastaram seus rostos
daquele que move os céus, daquele que move os outros corpos celestes e
daquele que emitiu a ordem para o movimento dos céus, e os voltaram para
Aquele que é a origem dos céus, a origem dos outros corpos celestes e a origem
daquele que emite a ordem para o movimento dos céus, e alcançaram um
Existente que transcende tudo o que é compreensível pela visão humana.
E estes últimos também estão divididos. Para um grupo, tudo que é
perceptível pela visão é consumido, destruído e aniquilado. Ainda assim, a
própria alma permanece contemplando a beleza e a sacralidade absolutas e
contemplando a si mesma na beleza que lhe é conferida ao alcançar a Presença
Divina. As coisas vistas são obliteradas, mas não o observador, a alma.
Outro grupo, o dos eleitos entre os eleitos, vai além disso. Os esplendores
de Sua face os consome e Sua majestade os oblitera e são apagados e
aniquilados em suas essências. Eles se extinguem e param de observar a si
mesmos. Não resta mais nada, exceto o Único, o Real, e o significado de Sua
palavra - "Todas as coisas perecerão, exceto Sua Face" 26 – se torna parte da
experiência da alma. Aludimos a isso no primeiro capítulo, no qual
apresentamos em que sentido eles chamaram este estado de "unificação" e
como o conceberam.
Esse é o último grau daqueles que alcançam. Algumas dessas almas, em
seu progresso e ascensão, não seguiram essas etapas passo a passo como as
descrevemos, nem sua ascensão levou um período longo. Logo no início
conheceram a Sacralidade e a confissão de que Sua soberania transcende tudo
que deve ser transcendido. São dominados desde o início pelo conhecimento que
dominou os demais no último momento. A revelação de Deus recai sobre eles de
uma só vez, porque tudo que é apreensível pela visão dos sentidos ou pela
percepção do intelecto foi consumido pelo esplendor de Sua Face. É provável
que esse primeiro caminho seja o caminho de Abraão, o Amigo de Allah 27,
25

Buchman informa na nota de sua tradução que Al-Gazali menciona que Abraão e Muhammad (que a paz e as bênçãos de
Allah estejam sobre eles) pertencem a esse último grupo, chamado de Al-wasilun. Al-wasilun, segundo o sheikh Abdulaziz
Al-Amghari, vem do verbo wasala, que significa “chegar”. No Tasawwuf se refere às pessoas que chegaram ao seu destino
ou atingiram o seu alvo. Então se diz que esse wali “chegou” ao seu destino (espiritual). E ao chegar a esse estágio, receber
a Abertura, ter a Luz e ver a Verdade com os olhos do coração, não é possível voltar ou retroceder.
26
Alcorão, 28ª surata, versículo 88.
27
Khalilullah, em árabe.
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enquanto o segundo foi o caminho de Muhammad, o Amado de Allah28. Somente
Allah conhece os mistérios de seus progressos e de suas estações29 no Caminho
da Luz.
Esse é o nosso relato dos grupos daqueles que estão velados e não seria
improvável se, depois que todas essas Estações fossem totalmente classificadas,
e os véus dos viajantes fossem totalmente estudados, o número encontrado
fosse setenta mil. No entanto, se você analisar com cuidado, constatará que
nenhum deles fica fora das divisões que estabelecemos, pois, como temos
mostrado, as pessoas só podem ser veladas por seus próprios atributos
humanos – sentidos, imaginação, intelecto – ou pela luz pura.
Foi isto que me ocorreu como resposta às suas indagações, que chegaram
a mim num momento em que o meu pensamento estava dividido, minha mente
preocupada e minha atenção voltada para outros assuntos. Peço, então, que
rogue perdão a Deus por mim, se a minha caneta errou, ou meu pé escorregou,
porque é perigoso mergulhar no mar insondável dos mistérios divinos e muito
difícil escrever sobre a descoberta das luzes divinas que estão por trás dos véus
humanos.

28

Habibullah, em árabe. Outros profetas e mensageiros também receberam títulos específicos indicando a proximidade
deles com Allah. Entre eles Moisés – Kalimullah, “aquele que falou com Allah” e Jesus – Ruhullah, “o Espírito de Allah”.
29
Ver nota 6 da Parte II.
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