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Nas vésperas do Quinto aniversário da vitoriosa e gloriosa Revolução
Islâmica do Irã, e tendo atravessado cinco anos de lutas e realizações.
Estamos a testemunhar grandes triunfos sobre todas as conspirações das
superpotências do Ocidente e do Oriente e de seus agentes mercenários, e
estamos celebrando os Dez Dias Vesperais de modo esplêndido. O Revolu-
cionário povo Muçulmano do Irã tem triunfalmente esmagado todos os
obstáculos e suportado todos os problemas impostos a ele pelas grandes
forças criminosas que desejavam minar e destruir a Revolução Islâmica. A
nação revolucionária Islâmica continua a resistir como uma firme monta-
nha a despeito de sofrer a perda de tantos mártires em várias cenas de com-
bate impostas pelos obstinados assassinos e inimigos da revolução. O com-
prometido povo Iraniano segue firmemente seu caminho de Reavivamento
Islâmico, o caminho que já se tornou um modelo para todos os Muçulma-
nos e todas as nações oprimidas e criou uma era de espiritualidade que
assustou terrivelmente as arrogantes potências mundiais. Este ano, exata-
mente como nos anos anteriores, o Conselho das Celebrações dos Dez Dias
Vesperais, nesta auspiciosa ocasião e com o propósito de apresentar um
retrato vivo da Revolução Islâmica e de suas diretrizes políticas, oferece
uma série de livros e panfletos em vários idiomas para os caros leitores. O
presente livro é um dos trabalhos e é oferecido para todos os que venham a
se interessar. Nós apresentamos nossos melhores votos à vitória final do
Islam e dos Muçulmanos em todas as arenas de luta e à previsão de uma
derrota final das sinistras forças internacionais, enquanto oramos pela li-
bertação de todos os povos dominados e oprimidos.

Organização de Propagação Islâmica

Conselho para as Celebrações dos Dez Dias Vesperais.

Teerã, 1984 DC.

Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso.

NOTA DO EDITOR DA VERSÃO EM LÍNGUA INGLESA

“Certamente que vos deixo duas
coisas preciosas: o Livro de Deus e

a minha descendência,
Ahlul Bait. Vocês jamais se desviarão
após a minha partida se permanecerem

apegados a ambos”.

O Mensageiro de Deus (S.A.A.S.) disse:

Sahih Muslim, Edição egípcia, t. VII, páginas 122-123.

Assembléia Mundial Ahlul Bait (A.S.)
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O Livro “Lições do Nahjul Balaghah” do grande Sábio Islâmico, Sayyed
Al-Khamenei, um dos líderes teólogos e políticos do Irã e Imam da Prece
de Sexta-Feira em Teerã é uma preciosa obra apresentada ao mundo do
Islam como uma breve introdução ao vasto fenômeno da Profecia, como
este é manifesto no Nahjul Balaghah do Príncipe dos Fiéis, Ali (A.S.). Os
esforços feitos na tradução deste livro tiveram por objetivo fornecer aos
Muçulmanos, e mesmo aos não-muçulmanos, do exterior, que conheçam o
idioma inglês, uma valiosa interpretação dos ditos de Ali (A.S.) concernentes
à questão da profecia. Esperamos que este objetivo tenha sido atingido com
esta tradução. Aos leitores, entretanto, pedimos por gentileza que obser-
vem os seguintes pontos:

1. O Tradutor adotou o método de “verso solto” ao traduzir o ponto
de vista do autor para o inglês. Contudo, em muitas ocasiões,
uma exata tradução, palavra por palavra foi empregada.

2. Em alguns casos raros, desnecessárias ou repetidas partes do texto
original foram omitidas na tradução.

3. A fonte para a tradução dos sermões do Nahjul Balaghah foi a
tradução de Sayyed Al-Radi (K.S.) (1979, Teerã).

4. Os versículos alcorânicos foram transcritos da tradução inglesa
de Marmaduke Pickthall “O Glorioso Alcorão”. Abril - 1983, H.
Vahid Dastjerdi.

Hussein Wahid Dostjerdi, 1984 DC.

Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso.

NOTA DO TRADUTOR PARA A LÍNGUA INGLESA

“De quem eu sou senhor,
Ali é seu senhor.

Ó Deus, seja companheiro de
seus companheiros,

e inimigo de seus inimigos”.

O Mensageiro de Deus (S.A.A.S.) disse:

Moçnad Ahmad, Ahadith nº 915, 1242, 17749, 18476, 18497, 18519
Al-Kafi, t. 1, página 294

Assembléia Mundial Ahlul Bait (A.S.)
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PREFÁCIO

Louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e a benção de
Deus estejam com o Profeta Mohammad, a sua purificada linhagem e seus
bons companheiros.

Deus disse em seu generoso e sagrado livro, no capítulo Ibrahim:

“24. Não reparas em como Allah exemplifica? Uma boa palavra é

como uma árvore nobre, cuja raiz está profundamente firme, e cujos

ramos se elevam até ao céu.

25. Frutifica em todas as estações com o beneplácito do seu Senhor.

Allah fala por parábolas aos humanos para que se recordem.

26. Por outra, há a parábola de uma palavra vil, comparada a uma

árvore vil, que foi desarraigada da terra e carece de estabilidade”.
 (S 14)

A herança cultural a qual o Príncipe dos Fiéis Imam Ali (A.S.) valorizou
é muito grandiosa. Pois é considerada o resumo de sua vida e síntese de sua
existência, e é o resultado de seu conhecimento. E tudo isso por ele ter tido
uma significante proximidade com o Alcorão Sagrado e com o grandioso
Profeta Mohammad (S.A.A.S.).

Foi o único o qual foi apelidado como “portal da cidade do conheci-
mento do Mensageiro”, porque o seu pensamento é dele, a sua razão é
dele, seu conhecimento é dele, seu dito é dele e o seu espírito é dele,

Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso.

Wali Amr Al-Moçlemin Ayatullah Al-Odhma Assayed Ali
Al-Hussaini Al-Khamenei (D.D.) em um encontro com a

comunidade na sua mesquita, em Teerã, Irã.



15Da orientação do Islam VI - Lições do Nahjul Balaghah14 Wali Amr Al-Moçlemin Ayatullah Al-Odhma Assayed Ali Al-Hussaini Al-Khamenei

“Ali está com o Alcorão e o Alcorão está com Ali”.

Estas e outras declarações confirmam que o Imam Ali (A.S.) represen-
tava o verdadeiro pensamento e atitude, a verdadeira posição, a vida
construída pela verdade, como também era a verdade em corpo, o Alcorão
falante, o Islam em pessoa, e a força da justiça.

Se quisermos apresentar historicamente a herança cultural, o pensa-
mento do Imam Ali (A.S.) e o seu empenho neste campo, iremos ver que a
primeira questão com a qual o Imam Ali (A.S.) se importou após a morte do
Profeta Mohammad (S.A.A.S.) foi:

Coletânea do Alcorão Sagrado: a qual juntou o Alcorão Sa-
grado de uma forma muito detalhada e refinada, e isso foi o
que Profeta Mohammad (S.A.A.S.) pediu em testamento, o que
foi executado logo após seu falecimento. Imam Ali (A.S.) o
uniu desde o inicio até o fim, e o organizou de acordo como
foi revelado, com as informações e observações dos motivos
das revelações, e outras notas como: interpretação, ditos men-
cionados, e o que a nação e as pessoas necessitam. Mas a in-
felicidade desta nação foi que não chegaram a usufruir plena-
mente desta compilação do Alcorão Sagrado organizada pelo
Imam (A.S.). No entanto se diz que os Imames dos Ahlul Bait
(A.S.) a herdam um após o outro.1

Entre sua herança cultural também estão:

Assahífah: livro o qual trata das jurisprudências das penas.

Al-Jámi’ah: livro o qual contêm tudo que as pessoas necessi-
tam em termos de jurisprudências e regulamentos. Tal obra foi o
ponto de atenção do Imam Assádeq (A.S.) da seguinte forma:

“Não há algo que ela não contenha”.

1. Queremos acima de tudo lembrar, que não há nenhuma diferença entre
este Alcorão compilado pelo Imam Ali (A.S.), quanto aos versículos e
capítulos, e o Alcorão conhecido atualmente.

e assim, o Imam Ali (A.S.) incorporou o próprio Mensageiro de Deus
(S.A.A.S.). Se nós quisermos conhecer a grandiosidade do Imam Ali (A.S.)
precisaremos se esforçar e se empenhar muito para poder visualizar al-
guns ângulos de sua personalidade.

Ele não é um enigma entre os enigmas ou um segredo entre os mistéri-
os os quais é impossível conhecer. Porém, é realmente difícil apresentá-lo,
e por isso acreditamos que infelizmente estamos sendo injustos perante o
conhecimento desta grande personalidade. A grandiosa herança cultural do
Imam Ali (A.S.) foi uma parte de sua rica e abundante alma.

Se a humanidade se aproximar mais desta figura, a conhecer melhor e
absorver os seus conhecimentos e ciências, aproveitando de sua tradição
em todas os campos da vida, não irá sofrer com a dor, maldição, ignorân-
cia, tirania, injustiça, desvio, ateísmo e ofensa, e irá viver uma vida feliz,
cheia de bondade, clemência, justiça e verdade. Pois acreditamos que o
Imam Ali (A.S.) não se limita e nem se resume a um certo lugar, grupo ou
tempo, mas sim, alcança todos os tempos, seres humanos e lugares.

Seu pensamento se encaixa de uma forma total com a lógica do
Alcorão Sagrado, e quando lemos seus ditos e suas palavras é como se
estivéssemos visualizando a realidade. Pois são a cura de todas as en-
fermidades, a iluminação de todas as escuridões, a certeza de todas as
incertezas e a orientação para qualquer desvio. Por isso, o Selo dos Pro-
fetas e dos Mensageiros, Mohammad ibn Abdellah (S.A.A.S.), o engran-
deceu das seguintes formas:

“Ali está com a verdade e a verdade está com Ali, ela caminha com

Ali onde ele caminhar”.

“Eu sou a cidade do conhecimento e Ali é o seu portal. Sendo as-

sim, quem buscar esta cidade deverá entrar pelo seu portal”.

“A graduação de Ali para mim é o exemplo da importância da ca-

beça para o corpo”.
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Os sermões que não foram mencionadas no Nahjul Balaghah, compilado
pelo Al-Sharif Al-Radi, foram coletados e compilados nos seguintes livros:

Ghorar Al-Híkam ua dorar Al-Kalam , por Al-Amodi.

Matlube kolle taleb, men kalam Ali ibn abi Taleb, por Abu Es-haq.

Me’at kalemah, por Al-Jahedh.

Nathr Al-La’ali , por Sheikh Al-Tabraçi, o intérprete do Alcorão Sa-
grado, em sua obra intitulada “Majma Al-Baian fi tafsir Al-Qur’na”.

Ketab Seffin, por Nasr ibn Mozahem.

Assahifa Al-Alauiah, o qual contém diversas súplicas que fo-
ram atribuídas ao Imam (A.S.).

Moçnad Al-Imam Ali , por Al-Nessa’i, o qual contém diversos
ditos e sermões pronunciados pelo Profeta Mohammad (S.A.A.S.)
reportados pelo Imam Ali (A.S.). E também algumas de suas pró-
prias determinações para alguns problemas do Estado Islâmico e
os Muçulmanos.

O Príncipe dos Fiéis, Imam Ali ibn abi Taleb (A.S.) era verdadeiro em
sua liderança e justo em seu Imamato, em direção à paz, segurança, bem-
estar e orientação.

No final deste prefácio, gostaríamos de mencionar alguns de seus dizeres:

“A felicidade do homem é sua razão, se for humilhado será exalta-

do pela mesma, se cair será levantado, se se desviar será orientado, e

se falar será corrigido”.

“Não há riqueza igual a razão, e não há pobreza igual a ignorân-

cia, e a razão é a fonte do bem, a característica mais honrada e a

maior beleza.”

 Al-Jafr: livro o qual contêm as revelações enviadas aos profe-
tas do passado sobre os acontecimentos do futuro. 2

Todos estes livros foram herdados pelos Imames (A.S.) um após o ou-
tro. E acima disso há centenas de dizeres e discursos que foram pronuncia-
dos em diversas ocasiões, os quais estão ligados a diferentes campos da
vida. Tais como crença, sociedade, sistema administrativo, governo, edu-
cação e ética e etc. Estes mesmos se ligam não somente com a vida, mas
também com as ciências sociais em geral.

A primeira obra coletada que continha os ditos, cartas e sermões do
Imam Ali (A.S.) foi o Nahjul Balaghah (Método da Eloqüência), a qual foi
compilada pelo Sayyed Sharif Al-Radi. O Nahjul Balaghah é o milagre do
Imamato da mesma forma que o Alcorão Sagrado é o milagre da Profecia.
Neste grandioso livro, as palavras e os dizeres do Imam Ali (A.S.) contém
as inspirações divinas as quais são iluminadas pelas iluminações proféti-
cas. Como isto não poderia ser desta forma? Pois o dizer do Imam é o
Imam dos dizeres, e isto porque as suas fontes são: primeiro o divino Livro
Sagrado e segundo, o Mensageiro de Deus (S.A.A.S.).

O Príncipe dos Fiéis (A.S.) em verdade é o fundador da suprema elo-
qüência e elocução, pois as suas falas estão acima das falas dos humanos e
abaixo dos dizeres do Criador.

Por isso, é muito benéfico que possamos usufruir deste abençoado li-
vro “Lições do Nahjul Balaghah” e meditarmos sobre seus ensinamentos,
os quais foram escritos pelo Wali Amr Al-Moçlemin, o Líder da Revolução
Islâmica no Irã, Ayatullah Al-Odhma Assayyed Ali Al-Hussein Al-Khamenei
(D.D.). E lembramos que esta obra é apenas uma entre as centenas que tra-
tam sobre o Nahjul Balaghah, escritas por centenas de líderes religiosos do
passado e da atualidade.

Que Deus nos acolha no dia que não será mais válida a riqueza nem
os filhos, e somente será válido aquele que vem a Deus com um coração
imaculado. Esperamos dos leitores que se beneficiem com este livro e
outros livros do Imam Ali (A.S.), os quais contém outros de seus ditos e
sermões que não foram coletados pelo Al-Sharif Al-Radi, o qual faleceu e
foi enterrado em Bagdad no ano de 404 Hejríta, equivalente a 983 D.C.

2. E outras de suas abençoadas obras são as que foram mencionadas de uma
forma mais detalhada no livro “O Mensageiro do Islam e os Ahlul Bait”,
o segundo livro da coleção “Da orientação do Islam”, 2º edição no ano 2004,
página 80 a 83.
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BIOGRAFIA DO SAYYED AL-KHAMENEI (D.D.)

“Você não pode encontrar alguém como o Sayyed Khamenei,

uma pessoa que é tão devota e que trabalha tanto para servir ao Islam.

Seu coração é voltado apenas à servir a nação Islâmica. Eu sei disto

pois eu o conheço já fazem anos.”

Imam Khomeini (K.S.)

Nascimento e Linhagem

Sua Eminência Ayatullah Al-Odhma Assayed Ali Al-Hussaini Al-
Khamenei nasceu em 17 de Julho de 1939 D.C., o qual coincide com a data
lunar de 28 de Safar de 1358 Hejríta, na cidade de Mashhad no Irã, numa
tradicional e respeitada família de sábios religiosos.

Seu pai, Ayatullah Assayed Jawad Al-Khamenei (K.S.), era um dos eru-
ditos de Mashhad. Por muitos anos ele liderou as orações na Mesquita de
Guhar-shad, esta que está ligada ao túmulo sagrado do Imam Reza (A.S.), e
na Mesquita de Bazaar-e-Mashhad.

Sua mãe era filha do Sayyed Hashim Najaf Abadi Mir Damadi, um dos
mais conhecidos lideres religiosos da época em Mashhad. Foi uma mulher
honrosa e casta, a qual possuia muito conhecimento religioso, além de um
alto grau de princípios morais.

Sua Infância

Sayyed Ali Al-Khamenei viveu sua infância sob os
cuidados de seu pai, um pai adorável que comprome-
teu-se a educar seus filhos da melhor maneira, sem
medir esforços para ensiná-los. Foram tempos muito
difíceis devido à pobreza em que viviam. O Sayyed Al-
Khamenei referiu-se a isso dizendo:

O Nahjul Balaghah continuará a ser o mar que nunca secará em suas
dádivas. E pela sua importância, o Centro Islâmico no Brasil teve a honra
de traduzir e elaborar o livro que você, querido leitor, agora carrega em
suas mãos.

Pedimos a Deus, o Todo-Poderoso, que o Nahjul Balaghah seja a nossa
fonte de iluminação espiritual e cultural. E que nos oriente para o bem da hu-
manidade e tudo que a proteja do mal, e a fortaleça com a justiça e a verdade!

Louvado seja Deus, o Senhor do Universo.

Dezembro de 2005 - Zul Quidah de 1426

Sheikh Taleb Hussein Al-Khazraji

Centro Islâmico no Brasil - São Paulo
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A Carreira de Professor

Sayyed Al-Khamenei começou a ensinar cedo, já na sua vida estudan-
til. Qualquer assunto que aprendesse com sua ingenuidade e grande devo-
ção, ele ensinava com maestreza. Ele explica:

“ (...) Eu comecei logo após a graduação da escola primária, du-

rante os estudos religiosos no Seminário Islâmico. Eu supervisionava o

aprendizado de dois estudantes mais velhos.

Até 1958, quando passei a morar em Mashhad, eu costumava ensi-

nar Sintáxe e Gramática Árabe, Retórica, Princípios de Jurisprudência

e Jurisprudência Islamica. Em Qom, eu também combinei estudos com

ensinar. Quando retornei de Qom para Mashhad, em 1964, ensinar era

uma das minhas principais ocupações. Durante esses anos até 1977, eu

orientei estudantes de avançado nível em Sutuh, Makásib do Sheikh

Ansari em Jurisprudência e Kifayat Al-Osul e Aqaid (...)”.

Sayyed Ali Al-Khamenei obteve licença para exercer Ijtihad de seu
professor, Ayatullah Al-Odhma Haeri (K.S.), em 1974, após ter frequentado
as aulas do Bahth Al-Kharej por mais de quinze anos.

 Durante sua carreira política após a vitória da Revolução Islâmica,
como é testemunhado por seus colegas acadêmicos, ele nunca abandonou
suas pesquisas e suas aulas, aproveitou seu tempo aperfeiçoando suas habi-
lidades e empenhou-se em seus estudos, principalmente estudos de Fiqh.

Suas Atividades após 1962

Dedicou grande parte de sua vida às atividades sociais, seja por meio de
seus escritos, discursos, e outros meios, principalmente após o início da Re-
volução Islâmica no Irã em 1963. Uma descrição detalhada de toda trajetória
ocuparia uma série de volumes, contudo, aqui escreveremos um breve sumá-
rio. Respondendo ao chamado do Imam Al-Khomeini (K.S.) em 1962, assu-
miu um vigoroso papel: com coragem e fervor disseminou as idéias da Revo-
lução Islâmica em cada canto do Irã, juntamente com outros lideres, estudan-
tes e entidades religiosas. Suas instruções e incitações foram impressas e

“(...) posso recordar de algumas vezes em que não tínhamos nada

para comer. Na hora do jantar, minha mãe pegava o dinheiro que

minha avó dera a mim e a meus irmãos e irmãs e comprava leite e

passas para comermos com pão(...)”.

Sua Educação e Estudos

Aos cinco anos de idade, Sayyed Ali
Al-Khamenei e seu irmão mais velho,
Sayyed Mohammad, foram mandados
para Maktab Khaneh onde eram realiza-
das aulas sobre o Alcorão. Daí entraram
para a escola primária de religião chama-
da “Dar Al-Ta’lim e Diyanati”. Após o
término da escola primária, o Sayyed Al-
Khamenei freqüentou uma escola estadu-
al no período noturno e consequëntemente
concluiu um curso de dois anos numa es-
cola secundária na qual se diplomou.

Aos quatorze anos de idade foi estu-
dar Ciências Religiosas na Escola
Sulaiman Khan. Após ter completado o
estudo de Gramática Árabe e parte de Ci-
ências Religioas, realizou os Estudos do Sutuh e Lum’ah. Conseqüentemente,
juntou-se aos seminaristas religiosos afim de completar o Sutuh, aos dezesseis
anos. Com isso, pôde frequentar os estudos do Bahth Al-Kharej sob a supervi-
são do Ayatullah Al-Odhma Assayed Milani (K.S.). Sayyed Al-Khamenei tam-
bém aprendeu e ensinou Filosofia Islâmica, Rijal, Diraya, Astronomia e Tafsir.

Sayyed Al-Khamenei passou maior parte de seu tempo estudantil em
Mashhad, aprendendo principalmente com o Ayatullah Milani (K.S.), den-
tre outros. Em 1957 visitou a sagrada cidade de Al-Najaf Al-Shraf onde
estudou por algum tempo com sábios como Assayed Muhsin Hakim (K.S.),
Assayed Mahmud Shahrudi (K.S.), Mirza Baqir Zanjani (K.S.), Assayed Yahya
Yazdi (K.S.), e Mirza Hasan Bujnurdi (K.S.), e em 1958 migrou para cidade
de Qom na qual estudou por mais seis anos com outros grandes nomes
como Ayatullah Al-Uzma Burujerdi (K.S.), Imam Khomeini (K.S.), Sheikh
Murtadha Hae’ri Yazdi (K.S.) e ‘Allama Tabataba’i (K.S.).
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Além de suas palestras, livros também foram escritos e traduzidos dan-
do maior fervor à Revolução Islâmica. Livros como “O Tratado de Paz do
Imam Al-Hassan (A.S.)” e “O Papel dos Muçulmanos na Revolta Indiana”
proporcionaram uma educação à juventude, levando-os à Revolução.

Após a morte do Ayatullah Al-Odhma Borujerdi (K.S.) em 1970, o
Sayyed Al-Khamenei engajou-se na tarefa de promover o Imam Al-
Khomeini (K.S.) em um Marje’; de 1968 a 1971 testemunhou a construção
pacífica de uma cultura revolucionária.

Os jovens ainda estavam dando seus primeiros passos a caminho da
Revolução Islâmica; os sábios tornaram-se suas mais mortíferas armas. O
futuro não os privou de uma oportunidade para espalharem os conhecimen-
tos Islâmicos, utilizando todos os meios possíveis, fosse no púlpito de uma
Mesquita, em salas de aulas, em sessões abertas para a discussão, na publi-
cação de livros ou folhetos, etc. Sayyed Ali Al-Khamenei denomina este
período de “ Período das atividades clandestinas “.

Como ele era sutilmente responsável pela formação revolucionária
de muitas pessoas, e quem estabelecia contato com muitos ativistas,
aceitou combinar as aulas e a tarefa de liderar as orações, sendo o Imam
de uma congregação. Capitalisando a força que o movimento Islâmico
tinha alcançado, entenderam que era o momento de criar células Islâmi-
cas, encabeçadas por l íderes rel igiosos e demais conhecidos
jurisprudentes e políticos ao invés de indivíduos comuns. A primeira
dessas células foi comandada pelo Imam Al-Khomeini (K.S.) em Mashhad
e supervisionada por um líder revolucionário. A partir de então, nasceu
a Liga dos Al-Ulama Al-Mujahidin; sua urgência surgiu com o anseio
de fundar uma República Islâmica após a Revolução.

largamente dissemina-
das por todas as forças
populares. Esse novo
vigor e entusiasmo foi
rapidamente dissemina-
do por todos os centros
de Teologia do país, es-
pecialmente pelo Semi-
nário de Mashhad.

Sayyed Ali Al-
Khamenei teve uma
participação decisiva
nesse levante. Ao longo
de suas atividades em Qom, fortaleceu seus vínculos com os lideres e estu-
dantes em Mashhad; contando com a cooperação de sábios no Estado de
Khurasan, conseguiu mobilizar centenas de estudantes e religiosos. Seus ser-
mões fervorosos, expondo a deslealdade do regime vigente da época e inci-
tando atividades contra a opressão das leis de Shah Mohammad Reza Pahlevi
que o caçaram impondo-lhe severo tratamento e inclusive prendendo-o por
seis vezes durante o período de sua vida de ativismo em prol da Revolução,
contando até mesmo com as atividades bárbaras da SAVAK (agência secreta
de inteligência) para isso. Na prisão foi muitas vezes forçado a realizar traba-
lhos humilhantes, confinado à prisão solitária, insultado e punido severa-
mente com torturas, além de ter sua vida ameaçada constantemente.

 Após sua saída das indas e vindas à prisão, por várias vezes Sayyed Al-
Khamenei decidia permanecer em Mashhad em vez de retirar-se e retornar de
Teerã à Qom, dando continuidade às suas aulas. Deu aulas de Tafsir e lecionou
ao jovens estudantes religiosos. Usufruiu dessas aulas para disseminar as idéias
revolucionárias, formando uma cadeia de informações e centros pensantes. Essas
classes formaram um eixo de dissensão Islâmica e sentimentos populares.

Todas as atividades, concernentes ao conhecimento, ensinamento, Jihad
e prestação de serviços contribuiram para que o Sayyed Al-Khamenei tor-
nasse-se, com o tempo, um dos focos do Jihad em Mashhad, e pessoas
vinham de lugares longínquos do Irã para conhecê-lo. Por sua vez, Sayyed
Al-Khamenei teve contato com pessoas de todas as regiões. Com isso, ga-
nhou respeito do povo iraniano por sua integridade, moralidade e coragem.
Recebia convites para palestrar e lecionar em diversos corpos e instituições
de muitas cidades iranianas como Isfahan, Kerman, Yazd e Teerã e diversas
outras províncias. E não mediu nenhum esforço para que sua meta fosse
cumprida, dizendo a verdade sobre as práticas do regime e encorajando a
nação à sublevação popular.
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• Um dos fundadores do Partido da República Islâmica, juntamente
com Ayatullah Behesti (K.S.), Ayatullah Hashemi Rafsanjani e outros.

• Membro ativo e administrador do Conselho Revolucionário;

• Membro do Comitê de recepção ao Imam Al-Khomeini (K.S.);

• Representante do Imam Al-Khomeini (K.S.) no Conselho
Revolucionário no Ministério da Defesa;

• Comandante da Guarda Revolucionária;

• Líder das orações de Sexta-Feira em Teerã;

• Membro do Conselho Consultativo Islâmico no primeiro mandato;

• Conselheiro do Imam Al-Khomeini (K.S.) no Conselho de
Suprema Defesa;

• Presidente da República por dois mandatos consecutivos.

Sua Liderança

Após o falecimento do fundador da Revolução Islâmica, o Supremo Conse-
lho elegeu por unanimidade Ayatullah Al-Ohma Assayed Ali Al-Hussaini Al-
Khamenei para liderar a Revolução Islâmica e a nação Muçulmana. Durante sua
sábia liderança foi bem sucedido em cumprir com suas responsabilidades da
mesma maneira que as propostas inicialmente pelo Imam Al-Khomeini (K.S.).

Atualmente ele é o Supremo Líder da Revolução Islâmica e um dos
grandes Marje‘ da Nação Islâmica.

As atividades da Liga foram responsáveis pela mobilização de milhões
de pessoas a marcharem nas ruas das principais cidades durante o período de
1977 a 1978. O papel de Sayyed Al-Khamenei em manter a liga foi efetuado.
Valeu a pena seu exílio em 1976, quando foi mais uma vez preso e enviado
para a localidade de Iranshar. Seu exílio durou até 1978, o ano em que as
massas tomaram a frente da revolução ocasionando a derrotada do regime do
Shah do Irã. Avaliando sua situação em meio ao motim eclodido, Sayyed Al-
Khamenei retorna à sua cidade, Mashhad, para continuar suas atividades e
para atender ao convite de participar do Conselho Islâmico Revolucionário
junto a importantes figuras como Ayatullah Muttahari (K.S.), Ayatullah Beheshti
(K.S.), e Ayatullah Hashemi Rafsanjani. Conselho este o qual o Imam Al-
Khomeini (K.S.), também recém chegado do exílio na França, liderava.

Após a Revolução

Após a vitória da Revolução Islâmica o Sayyed Al-Khamenei conti-
nuou a ser bastante ativo em seu trabalho pelo Islam, e trabalhando para
cumprir todos os objetivos da Revolução. As tarefas que ele realizava na-
quele tempo e as que continua a praticar são destacáveis, no entanto, nessa
breve biografia nós não poderíamos mencionar tudo, e desse modo, iremos
mencionar apenas as tarefas mais importantes. Uma lista cronológica dos
serviços do Sayyed Al-Khamenei à República Islâmica do Irã após a vitória
da Revolução Islâmica é a seguinte:
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15. O Imam Al-Redha (A.S.) e seu apontamento como
Príncipe da Coroa.

16. A Invasão Cultural (Coletânea de Discursos).

17. Coletânea de Discursos e Mensagens (9 volumes).

18. Um Mártir Iniciante.

19. Aula de Ética.

20. As Falas da Luz.

21. Os Gritos dos Oprimidos.

22. Critérios da Escolha.

23. Jovens.

24. A Universidade Islâmica: Uma Mensagem aos Universitários
Muçulmanos.

25. A Mídia Nacional e a Mensagem Religiosa.

26. A Benção da Tutela (Wilaaya).

27. Basij: O Segredo do Amor e da Fé.

28. A Continuação da Revolução.

29. Retorno ao Nahjul Balaghah.

30. As Respostas da Jurisprudência - Volumes I e II.

31. As Jurisprudências da Peregrinação.

32. As Regras do Cessar-Fogo na Jurisprudência Islâmica.

33. A Liderança do Imam Assadéq (A.S.).

 
Traduções (da língua árabe para a língua persa):

 

1. O Tratado de Paz do Imam Al-Hassan (A.S.),
por Raazi Al-Yassen.

2. O Futuro das terras Islâmicas, por Sayyed Qutb.

3. Os Papel dos Muçulmanos na Revolta Indiana,
por Abdulmun Nassri.

4. Uma Acusação contra o Ocidente, por Sayyed Qutb.

Suas Obras Escritas

Para completar esta breve biografia, vamos citar quais foram os traba-
lhos escritos pelo Ayatullah Khamenei:

1. O Pensamento Islâmico no Alcorão.

2. A Profundidade da Oração.

3. Um Discurso sobre a Paciência.

4. Sobre os 4 Principais Livros à Respeito da Biografia dos Narradores.

5. A Tutela (Wilaaya).

6. O Seminário Islâmico de Mashhad.

7. O Imam Assadéq (A.S.).

8. Unidade e Partidos Políticos.

9. As Artes: Visões Pessoais.

10. Compreendendo a Religião Apropriadamente.

11. As Lutas dos Imames (A.S.) Xiitas.

12. A Essência da Unidade de Deus.

13. A Necessidade de se voltar ao Alcorão.

14. O Imam Al-Sajjad (A.S.).
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Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso.

INTRODUÇÃO

De início, é necessário fornecer a nossos irmãos e irmãs uma breve
introdução ao Nahjul Balaghah. Como sabemos, o Nahjul Balaghah é uma
coletânea de sermões, cartas e ditos legados pelo Imam dos tementes, o
Príncipe dos Fiéis, Ali (A.S.). Este livro se divide em três seções de ser-
mões, cartas e dizeres ou palavras sábias, como são usualmente chamados,
alguns dos quais foram selecionados dos sermões e das cartas. O Nahjul
Balaghah foi compilado a cerca de mil anos atrás quando Sayyed Radi
(K.S.) reuniu estas cartas e sermões no final do século III e início do século
V da Hijra (400- H). É, portanto, um livro de cem anos. Nota-se, contudo,
que antes de Sayyed Radi (K.S.) se empenhar na compilação de todos os
sermões e cartas, estes estavam espalhados nos Livros de Tradição (Hadith)
e de História. Outros sábios também tinham iniciado esta tarefa de um modo
ou de outro, mas nenhum conseguiu realizar o que Sayyed Radi (K.S.) con-
seguiu. Devemos muito aos esforços e iniciativas deste grande sábio que
nos deixou o Nahjul Balaghah.

Um outro ponto a ser notado é que, em adição ao conteúdo do Nahjul
Balaghah, vários sermões, cartas e dizeres de Ali (A.S.) podem ser encon-
trados em diferentes livros que os sábios contemporâneos têm tentado com-
pilar e introduzir como apêndices ao Nahjul Balaghah. Assim, em adição
ao Nahjul Balaghah, que é, em si, um rico e inestimável tesouro, existem
alguns outros livros de dizeres de Ali (A.S.) que serão mais tarde apresenta-
dos aos leitores em detalhes, de modo que possam obter um conhecimento
geral da bibliografia do Nahjul Balaghah e dos livros a ele relacionados.
Outro ponto a se notar sobre o Nahjul Balaghah diz respeito à suposta
invalidade desse livro, a qual têm sido clamada por algumas pessoas no
decorrer dos anos. A razão por trás de tal clamor pode facilmente ser sus-
peitada, ou seja, o assunto essencial do Nahjul Balaghah ameaça os interes-
ses de alguns grupos ou classes de pessoas que, por conseguinte, encontra-
ram como melhor estratagema o desacreditar do livro. Isto também é ver-
dadeiro quanto a personalidade dos indivíduos, e pela mesma razão

Pedimos a Deus que continue proporcionando a ele liderança

e sabedoria até o reaparecimento do Salvador da Humanidade,

o derradeiro Líder da Revolução Islâmica Universal, o Imam

Al-Mahdi (A.F.).
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entitulado “Madarik Nahjul Balaghah wa Masadinu” (Os Documentos e as
Fontes de Autoridade do Nahjul Balaghah) o qual pôde mais tarde ser apre-
sentado aos leitores como numa análise dos livros escritos sobre o Nahjul
Balaghah. Neste livro, o autor citou as fontes autênticas de autoridade dos
sermões, cartas e dizeres provenientes dos Livros de Tradições. Portanto,
conclui-se que o conteúdo do Nahjul Balaghah não deve ser considerado
desprovido de autoridade com base no simples fato que o Livro em si não
menciona qualquer fonte de autoridade. Em segundo lugar, embora as auto-
ridades das Tradições sejam meios apropriados para a obtenção de confiança,
os textos das Tradições também o são para alguém que se empenhe na pes-
quisa, ou seja, quando alguém estuda um texto e descobre o miraculoso con-
teúdo nele (que Deus o queira, ao interpretarem as palavras de Ali (A.S.)),
quando percebe que em uma sentença o autor referiu-se a algo além da men-
talidade predominante em sua época, algo que outros foram capazes de com-
preender apenas no decorrer dos séculos, quando alguém se depara com um
dito que prediz algo de eventos futuros que não podem ser pressagiados exceto
por aquelas pessoas semelhantes ao Amir Al-Mo‘menin (A.S.), que estejam
em contato com o eterno e divino conhecimento, em adição a todos esses
méritos, quando alguém observa as profundas e eloqüentes palavras e ex-
pressões do autor, torna-se perfeitamente claro que este não é um ser humano
comum e que seus dizeres não podem ser senão os de um imaculado Imam.

Com base nisto, Sayyed Radi (K.S.) declara que certas palavras e expressões
do Nahjul Balaghah são incomparáveis na expressão humana, algo que jamais
foi contrariado, no decorrer de um milênio, por eloqüentes escritores, pensadores
Islâmicos e mesmo os adversários do Islam. Essas pessoas sempre admitiram
que algumas declarações do Nahjul Balaghah são superiores a expressão huma-
na e além do nível comum do conhecimento dos seres humanos daquela época. A
conclusão é, portanto, extraída disso, a despeito da falta de uma corrente de fon-
tes de autoridade e de narradores no Nahjul Balaghah, este livro é indubitavel-
mente obra do Príncipe dos Fiéis (A.S.) e confiável como tal.

Em terceiro lugar, como sabemos e como já mencionamos, o Nahjul
Balaghah consiste de sermões (preleções, não sermões das preces de sexta-
feira, ainda que o livro possa ter incluído alguns desses sermões), cartas e
dizeres de Ali (A.S.), os quais expressou e redigiu como mestre, governante
e sábio da ciência Islâmica. Assim, a fim de refletir as linhas gerais do
pensamento Islâmico, esses sermões e cartas também tratam de questões
cotidianas, os problemas e dificuldades da vida de Amir Al-Mo‘menin (A.S.).

Em nossa época, isto é, após a vitória da Revolução Islâmica, muitos
aspectos similares podem ser encontrados entre nossa situação social e aquela
do tempo de Amir Al-Mo‘menin (A.S.), muito embora a nossa situação seja
mais aproximada em muitos aspectos (inimigos, inimizades e outros

aqueles que consideraram a personalidade de Imam Ali ibn abi Taleb (A.S.),
como sendo contrária aos seus interesses e os interesses de seus grupos,
naturalmente tentaram distorcer a verdade. Da mesma maneira, afirmaram
que o Nahjul Balaghah era inválido, com o argumento de que o que dizia
não possuía autoridade (sanad).

Está absolutamente claro que o Nahjul Balaghah está na categoria das tra-
dições nas quais confiamos para a compreensão dos ensinamentos Islâmicos,
do mesmo modo que as Tradições do Profeta (S.A.A.S.) e o Alcorão Sagrado.
Não há qualquer dúvida sobre a autoridade do Alcorão Sagrado, como também
a das Tradições, autoridades válidas são necessárias para desfazer quaisquer
dúvidas, os narradores de uma certa tradição, incluindo as dos Imames (A.S.) e
do Profeta (S.A.A.S.), devem ser conhecidos e dignos de confiança. Esta tem
sempre sido a principal preocupação de nossos grandes narradores e
jurisprudentes ao deduzir e compreender as ordens divinas. Portanto, temos a
ciência do “Rijal”  que trata do reconhecimento dos narradores das Tradições e
a ciência do “Diraya”  que se ocupa do reconhecimento e da análise das Tradi-
ções e que determina as corretas e as não-confiáveis dentre elas. Assim, a aten-
ção para o detalhe de que a Tradição deve ter uma autoridade e que esta autori-
dade deve ser válida, é necessária. Por esta razão é que na atualidade grande
ênfase é dada à perícia na compreensão das ciências Islâmicas. Um indivíduo,
que não seja um perito, aceita as tradições que estejam de acordo com seu
próprio intelecto, compreensão e nível mental e rejeita todas as demais. Isto
leva ao enfraquecimento da religião.

Quando alguém que é um perito deseja confiar numa Tradição, ele primei-
ro tenta reconhecer sua autoridade e sua validade através de sua perícia especi-
alizada. Esta necessidade tem sido zelada por nossos jurisprudentes em seu
reconhecimento e compreensão das leis e das regras Islâmicas. Então algumas
pessoas afirmaram que o Nahjul Balaghah, como uma coletânea de Tradições
que deviam ser baseadas em autoridades válidas, não as possuía, por conse-
guinte, era inválido e não-confiável. O fato é que, de algum modo estas pessoas
estavam falando a verdade, pois nenhuma corrente de narradores foi mencio-
nada no Nahjul Balaghah em qualquer dos seus sermões de modo que pudes-
sem ser atribuídos ao Imam dos Crentes (A.S.) e para que a autenticidade de tais
narradores pudesse ser examinada. Em livros de tradições como “Wasail-Al-
Shi’a”, “Al-Kafi”  e similares, como também nos velhos livros de história, tais
como aqueles de Tabari, ibn Athir e Ya’qubi, nenhuma corrente de autoridades
pode ser encontrada concernente ao conteúdo do Nahjul Balaghah.

Primeiramente, muito embora o Nahjul Balaghah não mencione a cor-
rente de autoridades e de narradores, esta pode ser verificada nos Livros de
Tradições Xiitas e Sunitas de onde os sermões, cartas e dizeres foram extra-
ídos e compilados. Há muitos anos atrás, um escritor árabe publicou um livro
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to, o problema de Ali (A.S.) é que seu inimigo não está manifesto aos olhos
do povo, pois tudo o que ele propõe é também proposto por seu inimigo e,
como resultado, ele não pode mostrar o verdadeiro caráter dos seus
opositores ao povo. É verdade que, naturalmente, Ali (A.S.) tinha muito a
dizer, porém, nem todas as palavras faladas podem ser necessariamente
compreendidas por aqueles que as ouvem, e esta foi uma tristeza constante
para Ali (A.S.). Talvez esta tenha sido a razão pela qual ele costumava sen-
tar-se ao lado de um poço e falar dentro dele sobre seus dissabores. De fato,
salvo um grupo que era completamente fiel a Ali (A.S.) por uma razão espe-
cial, e não porque observassem suas ações e preces ou porque tinham ouvi-
do falar das más ações de Mu’awiya, os outros estavam sempre em dúvida
quanto a que lado estava falando a verdade, pois eles testemunharam, como
exemplo, que na Batalha de Siffin, ambas facções cumpriram a prece em
congregação com humildade e modéstia.

Assim, uma atmosfera hipócrita era característica da sociedade da épo-
ca de Imam Ali (A.S.). Isto, entretanto, não significa que todos fossem hipó-
critas. Mesmo os seguidores de Mu’awiya formavam um grupo de pessoas
honestas, árabes tribais, da região próxima a Damasco, que não tinham,
desde o início de sua conversão ao Islam, visto ou conhecido nenhum
governante senão Mu’awiya e sua família 1 .

Eles conheceram o Islam por meio das palavras daquelas pessoas. Ti-
nham ouvido tantas coisas boas sobre elas - que tinham sido escribas do
Livro Sagrado, e que desde que a irmã de Mu’awiya era esposa do Profeta
(S.A.A.S.), e, portanto, chamada de ‘Umm Al-Mo‘menin (Mãe dos Crentes),
Mu’awiya era Khal Al-Mo‘menin (Tio materno dos crentes) 2 . Eles apoia-
ram Mu’awiya e lutaram contra Ali (A.S.) com a melhor das intenções. As-
sim, não se tratavam de hipócritas. Contudo, diferentemente da época do
Profeta (S.A.A.S.), a sociedade possuía um ar de hipocrisia, sobre a qual
maior explicação pode, queira Deus, ser dada quando discutirmos os dis-
cursos e os dizeres do Imam dos Crentes (A.S.).

Esta atmosfera de hipocrisia é também uma peculiaridade de nosso
tempo, embora do ponto de vista das condições sociais (inimizades, modos
de oposição, facções hostis) nossa época se compare mais com a do Profeta

1. Quando Damasco foi conquistada por Omar, o segundo califa, ele nomeou
Yazid Bin Abu Sufyan o governador daquela região e quando Yazid morreu,
seu irmão Mu‘awiya assumiu o poder. Assim, o povo da região veio a conhe-
cer apenas a Mu‘awiya e sua família desde o início, quando abraçaram o Islam.

2. Esta titulação ainda é encontrada em muitos livros de nossos irmãos Sunitas.

problemas) a situação social de Medina ao tempo da Hijra do Profeta
(S.A.A.S.). A diferença, contudo, entre a situação social do Governo de Ali
(A.S.) e a da época do governo do Profeta (S.A.A.S.) repousa no fato que sob
o governo do Profeta (S.A.A.S.) os inimigos tinham uma clara e bem conhe-
cida posição, que nem mesmo um único grupo de adversários do Islam
partilhava um aspecto comum ao Profeta (S.A.A.S.). Os pagãos dentre os de
Quraish, os judeus de Medina, as potências do ocidente e do oriente da
época e os Cristãos de Najran, possuíam slogans próprios. De fato, não
havia nenhum grupo organizado para gritar o mesmo slogan do Profeta
(S.A.A.S.) e, ao mesmo tempo, empenhar-se abertamente na luta contra ele.
Por conseguinte, o Profeta (S.A.A.S.) sofreu muito, mas nunca sentiu as du-
ras angústias que Ali ibn abi Taleb (A.S.) tolerou durante seu Califado.

Havia os hipócritas da época do Profeta (S.A.A.S.) também, mas, pri-
meiro, eles não estavam organizados, segundo, não possuíam uma posi-
ção manifesta contra o Profeta (S.A.A.S.) e não usaram os mesmos slogans
dele de maneira que o povo pudesse duvidar se o Profeta (S.A.A.S.) era fiel
ou um de seus rivais era quem era. Em terceiro lugar, os hipócritas eram
mais ou menos conhecidos por todo o povo. Por exemplo, todos, inclusi-
ve seu próprio filho, sabiam que Abdullah ibn Ubaid era o líder dos hipó-
critas e mesmo seu filho sugeriu ao Profeta (S.A.A.S.) que permitisse que o
matasse ou o impedisse de entrar em Medina. Ao contrário, no tempo do
Califado de Amir Al-Mo‘menin, aqueles que lutavam contra ele utiliza-
vam exatamente os mesmos slogans que ele. Além disso, se encontravam
entre as personalidades de destaque da época, com um longo passado.
Por exemplo, o grupo dos Nakithin (os que romperam o pacto de fidelida-
de na “Batalha do Camelo”, ou seja, a frente militar de Talha, Zubair e
Aysha) combateu o Príncipe dos Fiéis (A.S.) com seus próprios slogans -
em favor do Islam e da verdade.

O grupo dos Qasitin (ligados a Mu’awiya, a frente militar de Damas-
co) também, simulou de tal maneira que os observadores imparciais senti-
ram-se em dúvida quanto a qual grupo estava falando a verdade. Quando se
pesquisa as cartas de Mu’awiya a Ali (A.S.), encontram-se exatamente as
mesmas palavras de Ali (A.S.) para ele. Por exemplo, Ali (A.S.) inicia as
missivas, “Do Príncipe dos Fiéis, Ali ibn abi Taleb, para Mu’awiya ibn abi
Sufyan”, e Mu’awiya escreve, “Do Príncipe dos Fiéis, Mu’awiya ibn abi
Sufyan para Ali ibn abi Taleb”.

Mu’awiya não se apresenta como o “comandante dos infiéis” ou o co-
mandante dos politeístas, mas sim, exatamente como Ali (A.S.), como o
Príncipe dos Fiéis. Em seguida Ali (A.S.) aconselha Mu’awiya, por exem-
plo, a que seja temente a Deus e se contenha de derramar o sangue dos
Muçulmanos, e Mu’awiya usa do mesmo conselho para Ali (A.S.). Portan-
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sábio do quarto século (Sayyed Radi (K.S.)). A verdade é, que os seres huma-
nos que enfrentaram muitos sofrimentos no curso dos séculos compreendem
as palavras e a mensagem de Ali (A.S.) e o chamado do Islam provenientes de
sua língua mais facilmente do que aqueles que viveram séculos atrás.

É também importante compreender que quando Sayyed Radi (K.S.) es-
tava compilando as palavras e os dizeres de Ali (A.S.), havia poucas pessoas
que as valorizavam tanto quanto são valorizadas hoje. Portanto, as linhas
de pensamento de Ali (A.S.) eram seguidas apenas por uma minoria.

Por outro lado, as pessoas que observavam os dizeres de Ali (A.S.) e
tentavam compilá-las, se ligavam mais (ou ao menos no mesmo nível) a
importância da forma e da beleza do que ao conteúdo dessas afirmações e
omitiam algumas partes que consideravam inferiores em beleza do que as
outras. Se vocês fossem Sayyed Radi (K.S.), definitivamente não tratariam
as palavras de Ali (A.S.) deste modo. Tentariam, ao contrário, se beneficiar
mais do conteúdo de seus dizeres. Por isso acreditamos que hoje Ali (A.S.)
e suas palavras são mais apreciados do que no século IV da Hijra e é por
isso que a história está se movendo em direção a Ali (A.S.) e sua Mensagem,
algo que devemos acelerar.

Os assuntos principais do Nahjul Balaghah, os quais discutiremos nes-
se livro são como segue:

Crenças Fundamentais

Parte do Nahjul Balaghah é sobre o monoteísmo, a humanidade, o Dia
Final, a Profecia, o Imamato e os demais princípios fundamentais do Islam.
Naturalmente, de modo contrário ao dos sábios da dialética do terceiro e do
quarto século, estes assuntos foram discutidos no Nahjul Balaghah com
uma típica abordagem mística e espiritual. Assim, as palavras de Ali (A.S.)
sobre o Monoteísmo, por exemplo, são absolutamente diferentes das pala-
vras de Nasir Ad Din Tusi e outros filósofos e teólogos Islâmicos.

Questões Políticas e Sociais

Estas questões consistem em assuntos sociais, gerais e específicos, in-
cluindo a administração do Estado Islâmico, a relação entre governantes e
subordinados, cartas aos governantes de diferentes estados (a famosa carta
à Malik Ashtar, por exemplo), a maneira de enfrentar o inimigo, a capaci-
dade de decisão livre de ódio e vingança, o tratamento a amigos e inimigos
exatamente como mereçam, não estando sujeito à credulidade e ingenuida-
de e muitas outras questões sociais daquele tempo e de toda história.

(S.A.A.S.). Na atualidade, os assim chamados seguidores do “Islam Progres-
sista” em nossa sociedade são grupos que se opõem abertamente entre si.
E também, aqueles que se reivindicam seguidores da “Linha do Imam”
muitas vezes levantam suas armas uns contra os outros. Aqueles que rei-
vindicam agir para o benefício da República Islâmica ou seguir a política
de “nem ocidente, nem oriente” são freqüentemente tão divididos entre si,
que nada, senão um relacionamento hostil, pode ser atribuído a eles. De
fato, não se pode dizer que tenham diferenças de opinião, pois são exata-
mente os opostos um do outro. Portanto, levando em conta que cada um
desses grupos encontra seguidores por si mesmos, vemos que nossa socie-
dade se assemelha à sociedade do tempo de Ali (A.S.).

A importância do Nahjul Balaghah repousa em duas dimensões. Na pri-
meira, ela aborda os fundamentos do Islam como matérias concernentes a
Deus, o ser humano, as posições Islâmicas da humanidade, a dignidade e a
condição profética do Mensageiro (S.A.A.S.) e outras questões que são hoje,
meios de compreender o Islam e assim necessárias para que sejam estudadas
por nós. A segunda é que o Nahjul Balaghah se refere aos problemas sociais
de uma sociedade hipócrita com a qual tratamos na atualidade. Por conse-
guinte, este livro pode nos ser uma fonte de inspiração a respeito dos proble-
mas sociais e políticos da vida e as suas soluções. O quarto ponto sobre o
Nahjul Balaghah é que vários dos seus sermões infelizmente estão incomple-
tos, seja em seu início ou em seu final algumas afirmações foram omitidas.
Ainda que, em alguns casos, Sayyed Radi (K.S.) omitiu afirmações do meio
de um sermão e então continuou o resto com a frase “daí em diante” que é o
que jornalistas e repórteres fazem repetidamente na atualidade. Então, nada
sabemos das partes omitidas e isto cria algumas dificuldades na interpretação
do conteúdo do Nahjul Balaghah. A razão para que Sayyed Radi (K.S) tenha
feito estas omissões é que o Nahjul Balaghah (O Método da Eloqüência),
como o nome indica, foi compilado a partir de um ponto de vista artístico, ou
seja, da eloqüência da expressão. Isto não significa, porém, que ele tenha
sido descuidado da matéria essencial e tenha prestado atenção somente aos
aspectos artísticos dos dizeres de Ali (A.S.). Não obstante, este homem da
prédica, um dos grandes poetas árabes de seu tempo, tratou o Nahjul Balaghah
a partir de uma perspectiva poética, ele se empenhou em destacar as mais
belas e eloqüentes palavras e declarações de Ali (A.S.) assim como alguém
escolhe o melhor dístico de um soneto. Por isso um tipo de conexão semân-
tica se observa entre as declarações de alguns dos sermões.

Há de se notar, naturalmente, que ambos, os profundamente eloqüentes e
os não-eloqüentes, dizeres de Ali (A.S.), possuem significados verdadeira-
mente magníficos, e estes significados que nos fazem apreciar o Nahjul
Balaghah, agora, no décimo quarto século da Hijra, mais do que a um grande
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LIÇÃO 1

A Profecia

A Profecia está entre os assuntos que foram tratados no Nahjul
Balaghah e uma discussão sobre isso pode nos auxiliar a compreender
um dos princípios básicos do Islam. De fato, não é apenas um assunto
que possa ser acompanhado por todo o Nahjul Balaghah, mas sim, um
dos mais importantes e fundamentais princípios da ideologia Islâmi-
ca. Repetidamente mencionei em várias discussões que com o propó-
sito de analisar e compreender as numerosas matérias do pensamento
Islâmico, o princípio da Profecia é um eixo ao redor do qual estas
matérias podem ser discutidas. Quanto ao princípio do Monoteísmo,
acreditamos que suas dimensões, revolucionária e social, apenas po-
dem ser esclarecidas quando discutimos isso dentro do vasto espectro
das questões concernentes à Profecia. Conseqüentemente, nosso mé-
todo neste capítulo demonstrará e analisará as diferentes dimensões
da Profecia e auxiliará nossa discussão com uma explanação dos dize-
res de Ali ibn abi Taleb (A.S.) sempre que necessário. Desta maneira,
duas metas serão cumpridas, ou seja, algumas importantes seções do
Nahjul Balaghah serão traduzidas e interpretadas, e uma questão entre
os princípios básicos do Islam será esclarecida.

De início, há de se mencionar que nesta discussão sobre a Profecia, a
revelação e suas questões relacionadas não serão discutidas. Ao invés dis-
so, a profecia será vista como uma realidade histórica e um evento
inquestionável. Sem dúvida, a Profecia existiu como um fenômeno na his-
tória da humanidade. Não há nenhuma diferença de opinião sobre este res-
peito entre nós e aqueles que não acreditam nele. Contudo, a diferença se
encontra na interpretação deste evento e da Mensagem que ele carrega. De
fato, ninguém nega personalidades como as de Moisés (A.S.), Jesus (A.S.) e
de outros Profetas (A.S.), quer seja conhecida ou não a história de suas vi-
das, mais ou menos conhecidas ou apenas conhecidas de modo vago. A
história relata que todos eles existiram.

Portanto, a Profecia será considerada como um evento histórico em
nossa discussão, e as seguintes questões serão respondidas nesta análise:

1. Qual era o cenário social (as situações históricas, sociais e tem-
porais) quando este evento ocorreu?

Moralidade

O treinamento e a purificação da alma humana estão entre os assuntos
discutidos no Nahjul Balaghah, os quais, se Deus quiser, falaremos nas
próximas páginas.

Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre vós!

Ali Al-Hussaini Al-Khamenei

Teerã, Irã.
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“(...) Da progênie de Adão Deus escolheu os profetas e obteve de-

les a promessa quanto a sua Revelação e para que fossem portadores

de Sua Mensagem como Seus fiéis depositários. No decorrer do tempo,

muitas pessoas perverteram o que havia sido confiado a elas por Deus

e ignoraram sua posição e tomaram parceiros com Deus. Satã afastou-

os do conhecimento de Deus e os manteve afastados da adoração a Ele.

Então Ele (Deus) enviou Seus mensageiros e profetas aos povos para

que cumprissem o compromisso de Sua criação, para que recordassem

a eles suas graças (...)”3.

A última parte desta citação revela algumas peculiaridades da comuni-
dade da época da ignorância, na qual os profetas foram enviados por Deus.
Essas peculiaridades são logo em seguida explicadas. É dito que no decor-
rer do tempo muitas pessoas perverteram o compromisso feito com Deus.

O Alcorão Sagrado fala sobre ‘ahd (compromisso) em várias ocasiões,
exemplos disso são dados abaixo:

 “O decreto de teu Senhor é que não adoreis senão a Ele; que sejais

indulgentes com vossos pais…”
(C. 17 - V. 23)

 “Porventura não vos prescrevi, ó filhos de Adão, que não adorásseis

Satã, porque é vosso inimigo declarado?”

(C. 36 - V. 60)

3. Ash-Sharif Ar-Radi, o Nahjul Balaghah de Ali. Sermão 1.

2. Onde se originou este evento? Surgiu dentre os reis, os oprimi-
dos, os sábios e pensadores? Em que classe de pessoas?

3. Qual posição gozou (na sociedade)? Foi para o benefício de uma
classe especial de pessoas? Dirigiu-se para as vantagens materi-
ais? Dirigiu-se para os aspectos místicos e espirituais da vida?

4. Quais eram os prós e os contras quando o Profeta apresentou da
primeira vez sua Mensagem? Quem eram os que se opuseram a
isso e a que classes pertenciam? Quais eram os seus motivos e os
meios de sua oposição? Quem eram os que estavam a favor e a
que classes pertenciam? Quais eram os seus motivos e de que
modo auxiliaram o Profeta?

5. Qual era o objetivo subjacente a Mensagem da Profecia? A Pro-
fecia almejava o bem estar material? Objetivava a distinção de
classes? Almejava o aprimoramento do conhecimento e da com-
preensão do povo? Objetivava opor-se ou contar com as forças
de seu tempo?

6. A que o Profeta convocou o Povo? Foi ao Monoteísmo com suas
dimensões social, política, econômica e revolucionária?

Respondendo estas questões com respeito aos textos e registros Islâmi-
cos, lançaremos luz sobre diferentes aspectos desta realidade social e estare-
mos familiarizados com um vasto campo do pensamento Islâmico. Natural-
mente o Nahjul Balaghah será o eixo de nossa discussão, muito embora dife-
rentes versículos do Alcorão Sagrado e também o raciocínio possam ser de
grande ajuda para responder as questões e interpretar as palavras de Ali (A.S.).
A primeira questão de relevância é “Que condições estavam disponíveis para
as manifestações da Profecia?”. Qual era os cenários sociais, econômicos e
históricos para o surgimento dos profetas? E, em que classe de pessoas eles
surgiram? O Nahjul Balaghah responde a estas questões em várias ocasiões.
No primeiro sermão, falando sobre o monoteísmo, a criação dos céus e da
terra, os anjos e outros assuntos, o aparecimento dos profetas e o cenário para
a profecia em geral são igualmente discutidos. Estudemos a seguinte senten-
ça de modo que a conexão a este assunto seja esclarecida.
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parados (...)”. Isto tem duas implicações: A primeira é que em diferentes
partes da comunidade ou em diferentes recantos do mundo o povo possuía
seus próprios desejos e maneiras. Os membros de cada comunidade ou
classe de pessoas favoreciam algo que os membros de outras classes des-
prezava. De fato, a sociedade em geral carecia de uma meta e uma aspira-
ção comum, o que demonstra o declínio daquela sociedade. A segunda im-
plicação é que não havia senão uns poucos pólos de poder por todo o mun-
do naquela época, e eles eram os reis sassânidas os imperadores romanos,
os sultões etíopes e outros déspotas, ditadores e ídolos que se mantinham
na liderança de suas comunidades, governando o povo com tirania e
egocentrismo. A existência de privações e opressão na comunidade irania-
na, a existência de classes impenetráveis, o domínio sem limites dos
Brâmanes, aristocratas e militares sobre as classes (consideradas) inferio-
res e a existência da tirania cultural, moral, econômica e classista, a pressão
que torturava o povo, tudo isso manifestava o egoísmo e a sensualidade dos
ídolos (reis) que estavam na liderança da comunidade. Assim, os caprichos
e desejos de uma minoria dominavam todos os assuntos da maioria.

“(...) Eles comparavam Deus com sua criação (...)”. Isto significa que
as pessoas que, de acordo com sua natureza e sua percepção espiritual, acre-
ditavam na existência de uma divindade e de um Criador, concebiam isso na
forma de criaturas, e de pequenos seres imperfeitos. Alguns adoravam vacas
como seus deuses. Outros adoravam pedras ou ídolos de madeira. De fato,
todas as pessoas eram de um modo ou de outro, adoradores de Deus como
sua natureza requeria, mas encontravam-se privadas de um perfeito conheci-
mento a respeito de Deus. Esta era a mais manifesta das perversões.

“(...) Eles distorciam seus nomes ou recorriam a outros que não a Ele
(Deus) (...)”. Este era um tipo de desvio mental predominante entre os que
acreditavam em Deus. Estavam realmente tão envolvidos com o Nome de
Deus que não podiam dar um passo adiante. Nos tempos antigos, por exem-
plo, aqueles que tinham uma vaga idéia de Deus em suas mentes, sendo
incapazes de conhecê-lo perfeitamente, trocavam seus nomes Allah, Mannan
ou Ilah e prestavam cultos a eles. Ignoravam a realidade sobre Deus.

Um outro exemplo pode ser observado nas ideologias extremistas da atu-
alidade. Defensores de tais ideologias afirmam que crêem em Deus, mas se são
perguntados sobre o que seja Deus, eles não são capazes de explicar o verda-
deiro conceito e significado desta palavra. Ao invés disso, tomam a “existência
inteira”, as leis que governam o universo, as leis de causa e efeito, as conven-
ções correntes da natureza e da história como sendo “Deus”. Falta-lhes a capa-
cidade para conhecer o verdadeiro significado de Deus, ou seja, para que o
reconheçam como um Ser independente e necessário que é sem dúvida, o Cri-
ador deste universo, ao invés de ser Ele próprio o Universo (que criou). Eles

“E de quando o teu Senhor extraiu das entranhas do filhos de Adão

os seus descendentes e os fez testemunhar contra si próprios, dizendo:

Não é verdade que sou o vosso Senhor? Disseram: Sim! Testemunhamo-

lo! Fizemos isto com o fim de que no Dia da Ressurreição não dissésseis:

Não estávamos cientes”.
(C. 7 - V. 172)

 Estes versículos implicam que o compromisso divino (‘ahd) é o de
afastar-se da servidão a Satã, a adoração do homem deve ser exclusivamen-
te a Deus e que os seres humanos tinham originalmente aceito que eram
servos de Deus e que deveriam servir a Ele somente.

Este é o significado de ‘ahd (compromisso, convênio) ao qual o Príncipe
dos Fiéis (A.S.) se refere no Nahjul Balaghah. De fato, ele diz que a maior
parte das pessoas quebraram seu compromisso com Deus e desobedeceram
aos seus mandamentos pela adoração dos ídolos, adotando parceiros com
Ele, se impondo sobre os demais como se fossem ídolos dignos de adoração
e corrompendo ou ignorando o decreto divino da adoração exclusiva a Deus.

Sob essas condições, que o Príncipe dos Fiéis (A.S.), afirma que Deus
deu origem à Profecia e nomeou seus Profetas. Isto também é enfatizado
em outras declarações do primeiro sermão após descrever o aparecimento
do Profeta do Islam (S.A.A.S.), mas não dos profetas em geral, muito embo-
ra as condições sociais e a atmosfera mental em que todos os Profetas,
inclusive Abraão (A.S.), Moisés (A.S.), Jesus (A.S.) e outros, tenham surgido
tenham sido as mesmas, e, portanto, o que é dito sobre o Profeta do Islam
(S.A.A.S.) também serve em relação aos demais profetas.

As afirmações discorrem sobre como as pessoas da Terra neste tempo
estavam divididas em diferentes facções, seus objetivos eram opostos e
seus caminhos eram diversos. Elas ou comparavam Deus com sua Criação,
ou trocavam seus nomes, ou ainda, recorriam a outros senão Ele. 4

O Nahjul Balaghah diz que o Profeta (S.A.A.S.) foi designado para a
Profecia num tempo em que as pessoas estavam divididas em grupos com
diferentes modos de pensar, ou seja, uma mentalidade universal não gover-
nava a mente de todas as pessoas, o que indica a falta de uma cultura acei-
tável naquele tempo, a separação entre as pessoas e, finalmente, a ignorân-
cia. Ele continua com a afirmação de que “(...) seus objetivos estavam se-

4. Ash-Sharif Ar-Radi, o Nahjul Balaghah de Ali. Sermão 1.
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pessoas que neles estavam imersas ficavam perplexas e desviadas,

eram ignorantes e se deixavam seduzir, como se vivessem numa bela

casa, mas com maus vizinhos. Ao invés de sono tinham a vigília e por

antimônio, tinham lágrimas em seus olhos. Estavam numa terra em

que os sábios eram amordaçados (suas bocas eram caladas), enquan-

to os ignorantes eram honrados. (...)”5

Esta é uma belíssima e artística imagem, na forma de uma preleção
comum no púlpito, das condições sociais na era da ignorância, na qual o
Príncipe dos Fiéis (A.S.) retrata as adversidades, deficiências e desor-
dens lançando sombras sobre a vida do povo. As pessoas que se encon-
travam perplexas e mentalmente confusas não sabiam o objetivo e o
propósito da existência.

Podemos fácil e nitidamente compreender o significado de suas pa-
lavras, pois elas nos proporcionam um retrato exato da situação de nos-
sa própria época, quando a nação iraniana foi severamente oprimida e
caiu vítima dos tiranos introduzidos pelos executores do regime Pahlavi
e os mercenários americanos. De fato, isto é o que neste, e em outros
sermões, foi expresso sobre o cenário do surgimento dos profetas (o
que o autor usou para conscientemente interpretar em conexão com as
situações de opressão da época Pahlavi conformando com exatidão as
condições vividas sob tal regime).

Naqueles dias, especialmente durante os três últimos anos do Rei-
nado Pahlavi, as pessoas estavam tão iludidas e extraviadas mentalmente
que subiam em caminhões e ônibus em muitas cidades, aplaudiam ale-
gremente e gritavam: “Vida Longa ao Shah!”. Enquanto isso, a consci-
ência desperta de um grupo estava severamente ferida, porém, esta não
era a consciência comum de nossa comunidade, pois mesmo aqueles
que se abstinham de participar de tais demonstrações, quer fossem fun-
cionários governamentais, clérigos ou de outras classes, aceitavam os
meios e procedimentos do regime no poder com sua indiferença e com-
portamento apático para com a situação dominante. Na verdade as pes-
soas estavam confusas e (espiritualmente) mortas. Ninguém estava cons-
ciente do objetivo que havia por trás de seu trabalho cotidiano. Labuta-
vam noite e dia, mas ignoravam o objetivo, a aspiração e o futuro da

não podem perceber este conceito racional e filosófico. Assim, estão confusos
a respeito do nome e a verdadeira condição existencial de Deus.

Naturalmente, a sabedoria, o amor, o conhecimento, as atrações espiri-
tuais e os atributos morais, tudo aquilo que se origina do Monoteísmo e de
um conhecimento de Deus, não se desenvolve nestas pessoas e, portanto,
as preces, invocações e as sábias orações de Imam Sajjad (A.S.), se tornam
sem sentido para elas. Conseqüentemente, o que tais pessoas cultuam é
“Deus” como uma palavra sem se preocuparem com seu sentido ou concei-
to. Este é um sinal de decadência e desvio da religião assim como também
uma característica do povo que vivia na época do surgimento dos profetas.
No segundo sermão, o Príncipe dos Fiéis (A.S.) fez declarações mais deta-
lhadas concernentes ao cenário social do aparecimento dos profetas. Estas
declarações citam:

“(...) naquela época as pessoas tinham caído nos vícios por meio

do que a corda da religião tinha sido quebrada, os pilares da fé ti-

nham sido abalados, os princípios violados, os sistemas tinham se

tornado convulsos, as aberturas se estreitaram, as passagens se fize-

ram escuras, a orientação era desconhecida e as trevas prevaleciam.

Deus estava sendo desobedecido. A Satã era dado apoio e a crença

tinha sido abandonada. Como resultado, os pilares da religião ruí-

ram, seus traços não podiam ser delineados, suas passagens tinham

sido destruídas e suas vias entraram em decadência. As pessoas obe-

deciam a Satã e trilhavam seus caminhos. Buscavam água em seus

poços. Através delas os emblemas de Satã e sua posição eram ergui-

dos em vícios, os quais esmagavam e pisoteavam as pessoas com seus

cascos. Os vícios ficavam nas pontas dos pés (em plena estatura), e as 5. Ash-Sharif Ar-Radi, o Nahjul Balaghah de Ali. Sermão 2.
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realização dos esforços do ser humano. Assemelhavam-se ao burro do
moinho que constantemente se move em círculos e jamais alcança uma
meta final. Eram agraciadas com as melhores moradias e terras, tendo
todas as dádivas de Deus, e no território da consciência humana, as be-
lezas e as faculdades que estavam ocultas e que agora floresceram em
nossos rapazes, moças, pais e mães ligados à revolução. De fato, tão
abençoado cenário existia no povo, mas, nas palavras do Príncipe dos
Fiéis (A.S.), “(...) a vizinhança era má (...)”, ou seja, os governantes e
os poderosos eram incompetentes e desonestos.

Em termos gerais, sob tais condições recontadas acima e experi-
mentadas em nossa época, se assemelham a quando os Profetas foram
designados para a Profecia. Se Deus quiser, daremos mais detalhes
sobre o cenário da Profecia, como foi destacada pelas palavras do Imam
Ali ( A.S.), as quais são importantes ao ponto que diz respeito a filoso-
fia da história, que tem sido mal compreendida por muitos indivíduos
extraviados, que extraem conclusões errôneas com base em suas aná-
lises incorretas deste assunto.

Perguntas e Respostas

Qual a diferença entre a Profecia (Nubuwwah) e a designação para
a profecia (Ba’tha)?

A designação para a Profecia é a ressurreição e o despertar súbito de um
indivíduo ou de um grupo de pessoas que estejam submersos no sono do es-
quecimento, da ignorância e da confusão espiritual. A Profecia é o fator princi-
pal da designação, isto é, após a necessária competência e preparo serem en-
contradas em alguém para conectá-lo com Deus e a Divina revelação ele é
designado como Profeta. Assim, a designação é a conseqüência da Profecia.

O ponto de vista de Ali (A.S.) é universal e aplicável para todas as
comunidades tais como as comunidades corruptas do ocidente? Estas co-
munidades estão sujeitas a destruição sem que ninguém as salve?

Sim, é aplicável a todas as comunidades e em todas as épocas. Mas a
isso deve ser acrescentado que num tempo em que a corrente profética já
esteja terminada com o último Profeta e a ninguém mais seja designada a
profecia, são os sábios religiosos os herdeiros dos Profetas (S.A.A.S.) que
guiam o povo e salvam as comunidades humanas da destruição.

São, os sinais que Imam Ali (A.S.) nos dá para o aparecimento dos
Profetas os mesmos que receberemos quanto o Imam Mahdi (A.S.) surgir?

A respeito do Imam Mahdi (A.S.), deve-se mencionar o fato que antes de seu
reaparecimento o mundo alcançará uma relativa perfeição. De fato, o governo
universal do Mahdi (A.S.) será perfeitamente justo. Metade desta justiça será pro-
porcionada para vocês e para as gerações vindouras antes de seu reaparecimento.
Hoje, devido ao estabelecimento do governo Islâmico do Irã, que carrega uma
notável porcentagem da Mensagem do Islam nesta estratégica região do mundo,
temos nos aproximado do reaparecimento de Imam Mahdi (A.S.).

É verdade que todos esses sinais estão presentes em nossa Revolução
e no mundo inteiro. É possível o reaparecimento de Imam Mahdi (A.S.)
neste período?

Sim, é possível. Porém, outra coisa que é perfeitamente possível é o
declínio das superpotências do mundo, o surgimento de novos movimentos e
o reavivamento que temos apontado repetidamente. Isto porque o mundo
entrou num novo período com o advento de nossa revolução, um período em
que os excluídos do mundo e as nações fracas não mais permanecerão indife-
rentes aos tiranos das grandes potências, se levantarão contra eles e final-
mente os derrubarão como um pequeno animal que destrói um imenso ele-
fante montando em suas costas e mordendo suas orelhas.
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LIÇÃO 2

O Cenário para a Profecia

Na lição anterior, o cenário da designação dos Profetas foi discuti-
do com respeito a algumas afirmações do Nahjul Balaghah. Esta lição
se dirige ao que antes foi mencionado, analisando em detalhes as pecu-
liaridades dos dois períodos concernentes a nossa discussão, ou seja, o
período pré-islâmico ou época da ignorância (antes da designação da
profecia) e o período Islâmico.

A Época da Ignorância

De acordo com as palavras de Ali (A.S.), na época da ignorância, as
pessoas sofriam de dois tipos de carências: material e spiritual.

Carência Material

Neste período, o nível de bem estar social e segurança era muitíssimo
baixo. Isto é claramente expresso tanto no Nahjul Balaghah (em diferentes
sermões) e no Alcorão Sagrado. O Alcorão Sagrado se refere à época da
ignorância inúmeras vezes.

Carência Espiritual

A carência espiritual era a própria ignorância e confusão das pes-
soas, isto é, elas se encontravam privadas de um claro caminho de
vida e de uma aspiração existencial. E é, de fato, um grande sofrimen-
to para o homem e para a sociedade não buscar uma sublime meta na
vida, e ao invés disso apenas se esforçar para prover as necessidades e
exigências do dia a dia. Infelizmente, esta condição de vida era carac-
terística do “tempo do estrangulamento” (Reinado Pahlavi), quando a
vida era desprovida de qualquer aspiração e os melhores e mais ativos
indivíduos, aos olhos do povo, eram aqueles que faziam o máximo
esforço para gozar uma vida de bem estar ou aqueles que não tinham
qualquer envolvimento (com os problemas da nação) e apenas gasta-
vam seu tempo em lascívia e leviandade.

Mesquita onde está enterrado o Príncipe dos Fiéis,
Imam Ali ibn abi Taleb (A.S.), em Najaf Al-Ashraf, Iraque
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listas de um grupo que segue o objetivo de produzir, monopolizar e aumentar
o valor dos produtos, o que, por sua vez, resulta em pobreza para os demais.

O Príncipe dos Fiéis (A.S.) diz:

“Eu nunca vi uma vasta riqueza sem que ao lado não visse um di-

reito (de outrem) pisoteado”.

A pobreza dá origem a distinções de classe que produzem abismos mais
profundos entre as diferentes classes de pessoas e causa outros problemas
tais como a divisão injusta da autoridade social, com a qual as classes ricas
adquirem mais poder do que as outras. Ainda que o dinheiro não seja sem-
pre eficaz no ganho de poder, muitas vezes o poder social também é efetivo
para que se faça uso do dinheiro e se criem os monopólios.

Portanto, fatores sociais e econômicos influem no surgimento da tirania,
da exploração, da ignorância e no engano numa sociedade onde objetivos
perversos e destrutivos tomam o lugar de objetivos e aspirações nobres.

Este é o ponto onde a análises Islâmica e material se encontram fren-
te a frente, pois de acordo com os materialistas os dotes mentais, as cren-
ças e tudo o que faça parte da alma, do pensamento e da mente de alguém
se origina de sua posição de classe que inclui as dimensões sociais, eco-
nômicas e mesmo culturais da vida, ao passo que o ponto de vista Islâmi-
co diz que a origem de todas as pressões e adversidades existentes na
sociedade resulta do predomínio da ignorância e da alienação social. O
Islam diz que esta alienação é o que produz as distinções de classe que
dividem a sociedade em duas classes, os oprimidos e os opressores.

Portanto. a alienação espiritual é uma característica destacada da
época da ignorância e os profetas surgiram, com efeito, para guiar as
pessoas para a senda da retidão e remover a depravação espiritual.

Isto é o que o Príncipe dos Fiéis (A.S.) enfatiza no segundo sermão do
Nahjul Balaghah o qual foi anteriormente mencionado e que em seguida
será revisado e explicado em detalhe.

Ele diz: “(...) Eu também presto testemunho de que Mohammad

(S.A.A.S.) é o seu servo e o seu profeta. Deus o enviou com a reli-

Falando de modo genérico, a classe média, comerciantes, trabalha-
dores, donas de casa, estudantes universitários e outros, estavam todos
empenhados em suprir as necessidades básicas da vida. Assemelhavam-
se a um carro que reabastece de um posto a outro como um meio de cons-
tantemente ir de posto em posto. De fato, as pessoas trabalhavam a fim de
ganhar o pão de cada dia que os capacitava tão somente para trabalhar de
novo. Comer para trabalhar. Esta condição de vida não pode ser perfeita-
mente sentida pela juventude idealista da atualidade que tem metas espe-
cíficas e aspirações íntimas, que trabalha para o estabelecimento de um
verdadeiro Governo Islâmico e que busca a derrocada das superpotênci-
as. É a existência dessas aspirações na sociedade atual que revela a carên-
cia espiritual (falta de objetivos e aspirações) da sociedade durante o re-
gime anterior, o de Pahlavi. A sociedade durante a “época da ignorân-
cia” , ou seja, antes da designação e a Revolução do Profeta (S.A.A.S.), era
igualmente sem metas e perdida. As pessoas estavam absolutamente con-
fusas. Giravam em torno delas mesmas exatamente como o burro da pe-
dra de moinho que a rodeia sem parar, talvez percorrendo dez ou quinze
quilômetros por dia, mas sem nunca se mover mais do que a uma pequena
distância da pedra. Elas eram ignorantes, porém, mais ignorantes do que
elas eram aqueles que perseguiam objetivos e aspirações que, se realiza-
das, destruiriam a eles próprios e toda a comunidade. Com respeito a isso
o Alcorão Sagrado diz:

“28. Não reparastes naqueles que permutaram a graça de Allah

pela ingratidão e arrastaram o seu povo até à morada da perdição?

29. É o inferno em que entrarão! E que detestável paradeiro!”
(C.14)

De fato, todos os poderosos e líderes políticos do mundo, todos os gran-
des capitalistas que cometem qualquer crime para estabelecer suas imensas
redes econômicas e todos aqueles que engendraram grande corrupção sobre
a terra no curso da história podem ser categorizados entre as pessoas espiritu-
almente desviadas com metas e aspirações destrutivas. Em suma, foi em tão
perdida sociedade e entre tão extraviadas pessoas que os profetas foram de-
signados para a Profecia. A mais destacada característica de tal sociedade é a
alienação do homem, que causa o desenvolvimento das aspirações materia-
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tos com suas próprias idéias devido ao fato de que eles nunca se apresen-
taram na arena de luta, ao passo que as palavras e as preleções de Imam
Khomeini (K.S.), que continham realidades claras com respeito a depen-
dência do regime tirânico de Pahlavi às superpotências e o impedimento
da sociedade de praticar sua religião (Islam), suas crenças doutrinárias e
cultos, podiam ser perfeitamente entendidas pelo povo, e resultaram en-
fim num grande movimento em nossa sociedade. Pode-se concluir que os
Profetas apresentaram provas manifestas e argumentos que não apenas
suscitaram reações, mas também que foram compreendidos pela classe
média e então seguidos naturalmente.

O Príncipe dos Fiéis (A.S.) continua a enumerar as tarefas do Pro-
feta (S.A.A.S.) dizendo: “(...) ministrar admoestações por meio de si-
nais e prevenir quanto as punições (...)”. De fato, ele quer dizer que o
Profeta (S.A.A.S.) informou as pessoas quanto aos sinais do castigo e
as punições que haviam sobrevindo às nações do passado no curso da
história, e as alertou que também seriam afligidas com as mesmas
punições se imitassem o comportamento daquelas nações.

Em seguida ele descreve a situação durante a era da ignorância
(antes da designação do Profeta (S.A.A.S.)) e ressalta os problemas e as
calamidades que punham em risco as mentes, os corações e a
espiritualidades do povo, tudo o que bloqueava os caminhos da orien-
tação e que extraviava as pessoas, problemas estes que nada tinham a
ver com o bem estar aparente e a vida material do povo.

Ele diz: “(...) naquela época as pessoas tinham caído nos vícios

por meio do que a corda da religião tinha sido quebrada, os pilares

da fé tinham sido abalados, os princípios violados, os sistemas ti-

nham se tornado convulsos, as aberturas se estreitaram, as passagens

se fizeram escuras, a orientação era desconhecida e as trevas preva-

leciam. Deus estava sendo desobedecido. A Satã era dado apoio e a

crença tinha sido abandonada. Como resultado, os pilares da religião

ruíram, seus traços não podiam ser delineados, suas passagens ti-

nham sido destruídas e suas vias entraram em decadência (...)”.

A mensagem geral dessas palavras é a de que a sociedade na qual o
profeta (S.A.A.S.) estava sendo designado a profecia era desprovida de ori-
entação e a missão dos Profetas era a de guiar as pessoas para a senda da
retidão de modo que pudessem abandonar o estado de indiferença predo-
minante entre elas e buscassem bons objetivos e aspirações.

gião ilustrativa, com o emblema efetivo, com o livro escrito, com a

luz refulgente, com o brilho faiscante e a injunção decisiva a fim

de dissipar dúvidas (shubuhat) apresentar as provas claras (...)”

“Shubuha” é a forma plural de “shubh”  e significa dúvida e diferen-
ças de opinião que existem no intelecto e no pensamento humano com res-
peito a verdade e a falsidade. Estas dúvidas e diferenças surgem, até onde
concerne as crenças das pessoas, quando a sociedade em geral se desvia.
De fato, a sociedade passa a acreditar naquilo que é carente de realidade e a
desacreditar nas mais manifestas realidades. Por exemplo, durante o gover-
no do regime anterior, o povo tinha passado a crer e aceitar a monarquia,
que era um fenômeno falso, e tinha esquecido completamente de uma clara
e inegável realidade chamada Imamato.

De tal forma, o Profeta (S.A.A.S.) foi enviado por Deus para remo-
ver as dúvidas e os erros da mente e para apresentar as “provas cla-
ras”, como o Príncipe dos Fiéis (A.S.) diz, isto é, salvar as pessoas da
perplexidade do raciocínio filosófico oferecendo a elas as provas
irrefutáveis. Isto não significa, porém, que tais raciocínios sejam ba-
sicamente inúteis e a filosofia deva ser abandonada. Algumas pessoas
hoje criticam a filosofia Islâmica, a filosofia clássica do Islam, com o
falso argumento de que ela esteja mesclada com a filosofia grega. In-
sinuam que a filosofia Islâmica esteja mesclada ou imiscuída com a
filosofia aristotélica. Não percebem que os sábios Islâmicos e os filó-
sofos, séculos atrás, purificaram a filosofia Islâmica (dos equívocos)
da filosofia grega. Além disso, estão desatentos quanto ao fato de que
uma filosofia com uma visão de mundo celestial não pode estar con-
fundida com uma filosofia que possua uma visão de mundo materia-
lista, muito embora possam ambas partilhar alguns aspectos comuns.

Portanto, a filosofia não deve ser abandonada, ainda que o raciocínio
filosófico não seja muito efetivo no despertar e no levantar do povo quando
uma revolução precisa ser concebida. Em tal época, apenas as provas e
idéias mais claras podem fazer com que as pessoas despertem das condi-
ções predominantes, afastando-se dos caminhos errados sobre os quais es-
tejam andando e indo para a senda reta que devem escolher.

Esta tem sido a maneira de todos os Profetas de Deus (A.S.). Eles
convocaram as pessoas para sua natureza e para suas crenças naturais,
sem que as expusessem vulgarmente, são os raciocínios espirituais.

No caso da Revolução Islâmica do Irã, os raciocínios dos intelectuais
para o enfrentamento do Ocidente jamais contentaram senão um número
pequeno de pessoas, porque mesmo os intelectuais não estavam satisfei-
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De fato, acreditamos que a origem de todas as adversidades, opres-
sões, corrupções, sofrimentos, desordens e crimes existentes na socie-
dade durante a época da ignorância, resultavam da obediência aos de-
mônios humanos daquele tempo que se confiando em sua autoridade
social, ou seja, sua riqueza, poder e sedução, e com ingratidão arrui-
navam as nobres bênçãos de Deus e devastavam os recursos abundan-
tes e vitais da época e as vidas das pessoas, ou exploravam esses vali-
osos recursos para o seu próprio benefício, desconsiderando o que acon-
tecia aos seus verdadeiros donos. Com base em semelhante obediên-
cia é que o povo seguia apenas pelos caminhos que seus líderes e gru-
pos dominantes lhe mostrava, caminhos que não terminavam senão
num destino indesejado, que levava as pessoas à coisa alguma senão o
crescimento da miséria, da ignorância e da escravidão e que serviam
os interesses pessoais dos grupos dominantes da sociedade, os criado-
res do mal da corrupção e da decadência.

 Na visão Islâmica de mundo, o ser humano é considerado uma
criatura pensante, inovadora e independente. Dentre estas três carac-
terísticas, o poder do raciocínio humano é a mais importante, pois ele
proporciona a consciência que capacita o ser a mover-se e progredir.

Assim, os mais significativos e fundamentais fatores para o movi-
mento da história e da sociedade são o conhecimento e a consciência
que estimulam os ser humano a agir. É a consciência que induz a hu-
manidade a mover-se e a agir. No curso da história ações e movimen-
tos espontâneos jamais resultaram numa revolução.

Maxim Gorki em seu livro, Mother, se empenha em provar que
foram os movimentos dos trabalhadores que deram origem a Revolu-
ção na Rússia, enquanto que um estudo cuidadoso de seu livro mostra
que esses movimentos espontâneos não poderiam obter nenhum resul-
tado. De fato, sem a existência de consciência e orientação, os movi-
mentos espontâneos criados na história das revoluções jamais poderi-
am terminar nos objetivos desejados.

Portanto, a luta e os conflitos de classes que os materialistas enfatizam
como sendo a origem de todos os movimentos e revoluções não têm sido
de modo algum efetivos. Ao invés disso, os mais significativos fatores para
o movimento da história e da sociedade têm sido a compreensão, a orienta-
ção e a consciência estimulante. Sem esses fatores, todas as ações e esfor-
ços têm costumeiramente terminado em efeitos indesejados que podem ser
observados em grande número nas revoluções através do mundo.

Sendo assim, desde que a consciência é a principal fonte de inspi-
ração nas sociedades em que a ignorância predomine, os elementos

Como foi mencionado antes, se uma motivação mais sublime e
mais nobre do que comer, beber e suprir os requerimentos básicos da
vida se tornasse dominante nos esforços do povo e se as aspirações e
as metas destrutivas fossem abandonadas pela sociedade, as condi-
ções econômicas, sociais e políticas se tornariam prósperas, as distin-
ções de classes desapareceriam e os ídolos da riqueza e do poder seri-
am destruídos. Isto foi experimentado durante os primeiros tempos do
Islam, no tempo de todos os profetas e mesmo em nossa própria soci-
edade revolucionária (se os oponentes nos deixarem terminar nossa
experiência). É por isso que acreditamos que nossa Revolução Islâmi-
ca torna inútil todas as fórmulas políticas, sociais e revolucionárias
que apóiam a idéia de que movimentos e revoluções são originados de
motivações materiais, distinções de classe e conflitos classistas nas
sociedades que aparentemente possuem sistemas políticos próprios e
que não estejam sujeitos ao domínio colonialista (como o Irã durante
o regime Pahlavi). O que aconteceu no Irã foi exatamente a experiên-
cia dos profetas, ou seja, o povo que vivia numa sociedade mental-
mente pervertida foi despertado pelos fatores da orientação e correu à
sua promessa natural de adorar somente a Deus, para apreciar as abun-
dantes bênçãos de Deus e acreditar em sua própria força social.

Guiado de tal modo, este povo que tinha estado por muitos anos
sujeito a opressão e a coerção dos assim chamados líderes e reis, de
repente se ergueu, revoltou-se aos milhões e fez nascer a Revolução
Islâmica. Hoje, para dar continuidade a Revolução e para garantir sua
sobrevivência, é necessário manter a orientação mental do povo intacta
a fim de aprofundar sua crença em Deus e no Islam, e fazê-lo mais
consciente de sua dignidade humana e de sua responsabilidade.

O Príncipe dos Fiéis (A.S.) continua seu sermão fornecendo maiores
detalhes sobre a atmosfera mental e espiritual da época da ignorância.

Ele diz: “(...) As pessoas obedeciam a Satã e trilhavam seus

caminhos. Elas procuravam água em seus poços. Através delas o

emblema e a posição de Satã eram erguidos em vícios, os quais

esmagavam e pisoteavam as pessoas sob seus cascos. Os vícios fi-

cavam nas pontas dos pés (em plena estatura) e as pessoas neles

imersas estavam perplexas, perdidas, eram ignorantes e se deixa-

vam seduzir, como se vivessem numa bela casa com maus vizinhos.

Ao invés de sono, tinham a vigília e por antimônio tinham lágri-

mas em seus olhos (...)”.
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Existem, entretanto, outras comunidades (as ocidentais) que são
governadas pela estupefação do povo, isto é, mantendo as pessoas
entretidas com frivolidades mundanas, sexo, bebidas alcoólicas e ou-
tros meios de corrupção e adversidade.

É apenas a comunidade Islâmica que estabelece direitos eqüitati-
vos para todos, quer sejam trabalhadores, doutores ou homens do cam-
po. Mas mesmo esta comunidade Islâmica se manterá distante do Islam,
caso a tomada de decisão, o julgamento e a consciência estejam confi-
nados a uma classe especial de pessoas (quem quer que possa ser) e os
demais sejam compelidos a segui-la cegamente.

De modo geral, o que o Príncipe dos Fiéis (A.S.) diz é que em
sociedades que estejam dominadas pela ignorância e a alienação, mui-
to embora a humilhação e a vulgaridade lancem sombras sobre todos
os anseios e aspirações humanas, e a fome, o horror, a doença, a escra-
vidão, a corrupção e a confusão ameacem a sociedade, as pessoas são
surpreendentemente tolerantes e cordiais com seus opressores. Isto é
o que ele chama de sedição e calamidade, algo que leva uma pessoa a
um estado de consternação e engano, que prejudica a mente e o cora-
ção, e que destrói a vida de uma pessoa completamente. É, de fato,
sob tais circunstâncias que os profetas surgem. Não o fazem mera-
mente para acabar com a pobreza, para estabelecer o bem estar social,
para eliminar a ignorância e instruir o povo. Mas cada um desses pon-
tos é uma parte de um grande todo que abrange a meta dos Profetas.

Esta meta profética é erradicar a perdição humana, a alienação e a
confusão para promover a elevação espiritual.

A realização desta meta, contudo, será acompanhada do bem estar ma-
terial, segurança social, erradicação da ignorância e da distinção de classes.

anti-humanos (possuidores da autoridade corrupta), a fim de manter
seu sistema tirânico, sempre tentaram sufocar qualquer idéia libertadora
expondo a mente das pessoas à estupefação e a ensinamentos veneno-
sos, para destruir as origens da consciência.

Como resultado, em tais sociedades, as pessoas seguem apenas os
desejos desses demônios humanos, aprendem apenas o que eles lhes
ensinam, como ovelhas, se dirigem apenas para a água, pois são guia-
das por esses pastores traiçoeiros “(...) buscam água em seus poços
(...)” .

É absolutamente doloroso observar que, considerando os esforços
e os sacrifícios dos oprimidos, aqueles que se opõem aos opressores
sejam usualmente derrotados e mortos, enquanto os chefes ateus rara-
mente o sejam. Por exemplo, Mu’awiya, o modelo manifesto da blas-
fêmia, jamais aceitou o chamado de Ali (A.S.) para um combate pesso-
al, porque, como um Satã, seus emblemas tremulavam através do povo
excluído que tem sempre sido usado como uma escada no curso da
história, com a qual os arrogantes se elevam e se aproximam do seu
egocentrismo, domínio e poder.

A vida dos excluídos tem sempre sido mesclada com medo, ansie-
dade, confusão, pobreza, fome, ignorância, miséria e inconsciência.
Isto tem sido uma destacada característica da época da ignorância.
Porém, de acordo com os princípios de nossa religião e ideologia Islâ-
mica e de acordo com o Sagrado Alcorão, que diz: “Nós honramos os
filhos de Adão (...)” os seres humanos são honrados. De fato, a crença
na Unicidade de Deus é acompanhada, no pensamento Islâmico, pela
dignidade e pelo valor do ser humano.

Falando de modo geral, as sociedades em que os seres humanos
são honrados por causa da crença em Deus e por possuírem força de
vontade, não em razão de sua posição social, movem-se para o aper-
feiçoamento e a prosperidade, enquanto as sociedades que não dão
nenhum valor aos seres humanos e que suas idéias não trilham a senda
do melhoramento e da bondade são comumente administradas pelas
ditaduras. Na atualidade, com exceção da comunidade iraniana sobre
a qual o Islam lançou a sua luz, todas as comunidades humanas são
governadas ou pelo “estrangulamento sombrio” (tais como as comu-
nidades socialistas nas quais a ditadura do proletariado é dominante e
os assim chamados apoiadores da classe trabalhadora, ou seja, seus
líderes, jamais sentiram o sofrimento e a pobreza dos trabalhadores)
ou pelo despotismo predominante em países como o Egito, o Iraque, a
Arábia Saudita e outros.
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do no Islam que as pessoas ociosas partilhem daquilo do que os que traba-
lham venham a adquirir. No Islam as pessoas são livres para trabalhar e se
esforçar por si mesmas, contrariamente às comunidades socialistas onde
todo o trabalho produtivo e os serviços são um monopólio dos governos
sendo, por conseguinte errôneo chamá-las de comunidades sem classe.

Quanto a “sociedade monoteísta”, deve-se dizer que é uma socieda-
de onde todos se encontram no mesmo status legal e judicial em relação
às leis e regulamentos sociais concernentes. Numa sociedade monoteísta,
não há nenhuma diferença entre o governante e um homem comum di-
ante da lei. Um Judeu e um Muçulmano são tratados igualmente (o juiz
chama um Muçulmano e o Judeu a sua presença e se dirige a ambos da
mesma maneira). Uma sociedade monoteísta é uma sociedade Islâmica
e uma sociedade sem classes, porém, apenas dentro dos limites que fo-
ram explicados acima. Não acreditamos no que os esquerdistas denomi-
nam de classes, sociedade sem classes e luta de classes. Todos esses são
conceitos marxistas que o grupo chamado de Mujahidin (grupo de hipó-
critas anti-Islâmicos) misturou com noções Islâmicas para ludibriar o
povo. Em resumo, a sociedade ou deve ser “monoteísta”, o que está em
conformidade com a cultura Islâmica, ou sem classes (como define o
Mujahidin) o que remete a ideologia marxista.

Todos os seres humanos são dotados de igual talento e faculdades?

Não, de modo algum os seres humanos possuem os mesmos talentos e
faculdades tampouco são iguais na capacidade de compreensão de diferen-
tes matérias e na realização de variadas tarefas. De fato, cada indivíduo
possui um talento para certos tipos de trabalho e ninguém está desprovido
de certos talentos e faculdades.

Perguntas e Respostas

O Senhor afirma que a alienação dá origem a distinções de classes.
Então, quais são as causas da alienação?

A causa da alienação é a falta de uso da faculdade do raciocínio, pois
esta faculdade pode ser efetiva apenas se for treinada, educada e utilizada
convenientemente. Ela é como um projetor poderoso que pode oferecer
sua propriedade natural apenas se estiver limpo, sem nenhuma poeira ou
névoa. A faculdade do raciocínio pode perder sua capacidade de uso sob
a influência de vários fatores, os mais importantes são os caprichos e as
paixões. Naturalmente, outros fatores, como por exemplo, os detentores
do poder são igualmente efetivos neste sentido, porém, fatores econômi-
cos e materiais unicamente, não devem ser considerados como uma razão
para a deficiência do raciocínio e a alienação. O raciocínio é a faculdade
pela qual o ser humano analisa diferentes assuntos e chega a uma conclu-
são geral. É, portanto, independente e pode proporcionar à pessoa as ra-
zões concernentes a suas ações.

Em um de seus sermões Ali (A.S.) diz “Eu tiro a verdade da falsida-
de”. Como o Senhor interpreta a justificativa dos esquerdistas do conflito
dialético, com base nesta afirmação?

O “conflito dialético” não pode ser justificado por esta afirmação.
Por esta afirmação ele diz que pode analisar uma série de dizeres em
que o certo e o errado se encontram misturados, distingue o certo a
partir do errado e o apresenta as pessoas. Isto é o “certo” dos pensado-
res que conhecem a verdade.

O que é a sociedade monoteísta sem classes? Monoteísmo e classe
não são noções contraditórias?

Uma sociedade sem classes é uma sociedade onde não haja nenhuma
distinção legal entre diferentes grupos de pessoas e que onde todos os indi-
víduos sejam providos com direitos e oportunidades iguais. Em tal socie-
dade, cada indivíduo se esforça de acordo com suas faculdades mentais e
físicas e tudo o que ganha pertence a ele próprio. Ninguém tem o direito de
exigir a outrem parte do que tenha adquirido. Naturalmente, se um indiví-
duo mantém uma longa distância dos demais, esta pessoa há de ser aconse-
lhada a auxiliá-los. O Islam prescreve oportunidades e possibilidades iguais
para todos os indivíduos. Cada um tem o direito de se educar, de incrementar
seu conhecimento, de seguir o seu trabalho desejado, de trabalhar da me-
lhor maneira possível e assim por diante. Ao mesmo tempo, não é permiti-
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LIÇÃO 3

A Qual Classe da Sociedade os
Profetas Pertencem?

Neste capítulo discutiremos a origem social dos profetas, ou seja, des-
cobriremos a qual classe social os profetas pertencem. Veremos se perten-
ciam a classe rica, dos aristocratas e detentores do poder mundano ou a
classe pobre, dos excluídos. É, de fato, muito importante conhecer as clas-
ses sociais e econômicas das quais os profetas surgiram no curso da histó-
ria, iniciando movimentos monoteístas e revoluções, e comunicando às
massas palavras e mensagens divinas.

O Alcorão Sagrado, as tradições e o Nahjul Balaghah são fontes
valiosas que podem nos auxiliar na análise desse assunto, mas, aqui, a
ênfase será apenas nas palavras do Nahjul Balaghah. No longo e fa-
moso sermão de Al-Qasi‘ah (Sermão 192) encontram-se afirmações
que merecem cuidadosa reflexão e que oferecem informações a res-
peito do assunto discutido.

Sentenças como estas:

“(...) Certamente, se Deus permitisse a alguém se orgulhar, permi-

tiria isso a seus profetas escolhidos e a seus Imames. Mas Deus, o Su-

blime, detestou a vaidade para eles, mas sim, gosta da humildade. Por-

tanto, eles se colocavam com a face sobre o solo, e sujaram sua face

com terra, curvaram-se perante os crentes e permaneceram como pes-

soas humilhadas. Deus os pôs a prova com a fome, afligiu-os com difi-

culdades, testou-os com o medo, e os perturbou com tribulações (...)”.

Aqui o Príncipe dos Fiéis (A.S.) fala sobre orgulho e vaidade, e enfatiza
que desde que Deus desaprova estas características, Ele tornou-as desprezí-

Túmulo abençoado do Imam Ali ibn abi Taleb (A.S.).
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A Definição dos Destituídos

Uma sociedade dominada pela ignorância é sempre formada por
dois grupos de pessoas. Um grupo consiste daqueles que fazem planos,
administram a sociedade e possuem total autoridade sobre todos os as-
suntos. O outro grupo consiste dos subordinados e dominados que estão
fora da decisão sobre os assuntos da sociedade. Trabalham arduamente
(e, portanto, não são inúteis como, habitualmente são chamados, com-
parados, por exemplo, a quantidade de trabalho dos escravos do Faraó
na construção das pirâmides), porém, não têm nenhum direito de fazer
valer a sua vontade, sua personalidade e seus pontos de vista na admi-
nistração dos assuntos de sua sociedade.

O primeiro grupo é uma minoria que consiste das poderosas famíli-
as e dinastias com vários graus de autoridade sobre a sociedade. São
chamados os Arrogantes (Mustakbirin). O Segundo grupo é o do povo
comum e das massas que são considerados os fracos e que são privados
de qualquer autoridade. São os chamados os Destituídos (Mustad’afin).
Nosso próprio país, durante o regime corrupto de Pahlavi, foi adminis-
trado por um limitado número de indivíduos, com o Shah à frente deles.
É verdade que uma instituição chamada “Assembléia Nacional Consul-
tiva” existia, porém, todas as decisões eram tomadas pelo Shah e seus
conselheiros americanos, e ditadas aos membros da Assembléia, que
não tinham nenhuma vontade própria.

E nos níveis mais baixos, as decisões eram tomadas pelos grandes
capitalistas que agiam em conluio com as figuras governamentais, os
governadores gerais e assim por diante. De fato, a autoridade total esta-
va centralizada nas mãos de uma pessoa, o Shah. Se todos os ministros,
os membros da Assembléia, os diretores gerais e outros concordavam
em algo, mas o Shah se opunha, era a sua vontade e decisão que preva-
lecia. O resto do povo, as massas, não tinham nenhuma autoridade (mes-
mo sobre seus próprios destinos) para interferirem nos assuntos perti-
nentes as relações exteriores (com a Rússia e a América, por exemplo),
a indústria interna, a agricultura, a pecuária, etc. Quanto mais nos as-
suntos referentes à religião e a moralidade. Não tinham nenhum direito
de interferir no curso dos assuntos de sua sociedade devido à absoluta
falta de democracia e de eleições no país.

Esta conjuntura é atualmente uma característica óbvia de todos os paí-
ses socialistas, mas numa forma mais respeitável, isto é, um partido único
(Comunista) possui o poder e a autoridade total na administração dos as-
suntos desses países. De fato, todos os assuntos desses países são determi-

veis aos olhos de seus profetas e das criaturas nobres. Assim, eles se compor-
tavam de forma humilde para com os crentes (respeitosamente), vivendo en-
tre as classes mais baixas do povo, maculando suas faces com o pó em pros-
tração diante de Deus e se refreavam de incorrer em arrogância. Eles faziam,
efetivamente, o que o Alcorão Sagrado ordena para que se faça aos pais:

“E estende sobre eles a asa da humildade, e dize: Ó Senhor meu,

tem misericórdia de ambos, como eles tiveram misericórdia de mim,

criando-me desde pequenino!”
(C. 17 - V. 24)

Os Profetas, de acordo com o Príncipe dos Fiéis (A.S.) eram pro-
venientes das massas oprimidas do povo. Eles conheciam as dores e
as agonias dos necessitados. Sentiam, por exemplo, o que era a fome,
porque Deus os tinha provado com ela. O Alcorão Sagrado cita que
Moisés (A.S.) disse: “Oh Deus, eu preciso daquilo que tu me enviar”,
de acordo com as narrativas, Moisés (A.S.), estava faminto e implorou
a Deus deste modo para que lhe enviasse o pão de modo que pudesse
saciar sua fome. Assim, os profetas sentiram o sofrimento dos famin-
tos. Eles tinham provado os sofrimentos da vida. Conheciam bem os
problemas do duro trabalho físico, das épocas de frio e de calor. Com-
preendiam o significado da vicissitude.

Timidez e o estado de temor são características dos oprimidos.
Eles costumeiramente estão temerosos quanto ao futuro, a pobreza e o
domínio de uma mão poderosa sobre os seus destinos. Estão sempre
preocupados e num estado de mal estar emocional, a respeito das situ-
ações atuais e as condições vindouras. Esperam que a qualquer mo-
mento estejam sob a influência de um opressor poderoso. Da mesma
maneira, os profetas sofreram os mesmos temores e ansiedades e, en-
fim, estiveram também rodeados pelas vicissitudes e sofrimentos a
fim de se tornarem puros do mesmo jeito que o ouro tira sua pureza
sob alta temperatura. De fato, os profetas não eram indivíduos mima-
dos que de repente saiam de seus palácios e convocavam o povo a
fazer uma revolução. Havia uma estreita ligação entre eles e as pesso-
as comuns. Tinham, como todos os membros da sociedade, sido sub-
metidos à ignorância, provado as dores e os sofrimentos da vida e
haviam se tornado dignos de serem chamados “profetas”.
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revolucionária dentro do palácio real e tinha conseguido converter a esposa
do Faraó à submissão a Deus, foi quando o Faraó sentiu o perigo e decidiu
persegui-lo. Moisés (A.S.) então fugiu do Egito.

Para resumir, Moisés (A.S.) tornou-se um profeta e conclamou o povo a
fazer uma revolução quando estava no palácio real, no cume da arrogância
(este registro biográfico de Moisés (A.S.) está narrado no Alcorão Sagrado,
e não é necessário aqui, recorrer às tradições).

Nosso Profeta Mohammad (S.A.A.S.) nasceu numa casa tribal de alta po-
sição. Ele era neto e o favorito de Abd Al-Muttaleb, o chefe de Makka (em-
bora este, diferentemente do Faraó, fosse um piedoso chefe, temente a Deus).
Quando seu pai, Abdullah, que era o mais querido filho de Abd Al-Muttaleb,
morreu ainda jovem, Abd Al-Muttaleb criou-o, até que alcançasse os quatro
anos de idade (embora Moisés (A.S.) fosse o favorito de um grande imperador
e Mohammad (S.A.A.S.) de um chefe tribal, ambos gozaram do favor de res-
peitáveis famílias). Então Abd Al-Muttaleb faleceu e Mohammad (S.A.A.S.)
ficou sob a guarda de seu tio Abu Taleb que não tinha o mesmo respeito de
seu pai, porém, era uma pessoa distinta, não pertencendo às massas.

Abu Taleb agiu como um bom guardião por algum tempo e então co-
meçou a sofrer a pobreza. Portanto, Mohammad (S.A.A.S.) perdeu o apoio
financeiro de seu tempo. Mas logo ele desposou Khadija (A.S.), uma mu-
lher rica. Ele primeiro trabalhou como um funcionário para Khadija (A.S.),
mas logo depois, (quinze anos antes de sua designação profética) casou-se
com ela, tornando-se um homem relativamente abastado em Medina.

A mesma condição financeira permaneceu com ele até que se tornou
um profeta com a idade de quarenta anos (por isso é que se diz que o Islam
cresceu por meio da riqueza de Khadija (A.S.) e da espada de Ali (A.S.)).

Conseqüentemente, o Profeta do Islam (S.A.A.S.) nasceu em uma famí-
lia aristocrática e viveu uma vida confortável e rica até que foi designado
para a profecia por Deus. Depois desta designação, contudo, devido as al-
tas despesas da propagação e do chamado ao povo e devido a impossibili-
dade de conduzir os negócios, ele tornou-se um homem pobre. Outros pro-
fetas, também, foram relativamente abastados. Encontra-se nas tradições
(embora não haja claros registros históricos disponíveis) que Jó (A.S.), por
exemplo, possuía terras, pomares e jardins que foram destruídos quando
Deus desejou testar sua fé. Davi (A.S.), também, tinha uma origem rural.
Ele foi um homem do povo. Porém, tornou-se um líder e um governante.
Salomão (A.S.) nasceu na casa deste governante (Davi (A.S.)). De fato, este
Profeta escolhido de Deus (ainda que não haja diferença entre ele e Moisés
(A.S.) quanto a sua pureza, piedade, espírito revolucionário e profecia) foi o
filho de um governante. Abraão (A.S.) nasceu na casa de um fabricante de

nados pelos altos quadros governamentais, os conselhos supremos e os pró-
prios secretariados gerais. As outras pessoas não possuem nenhum direito
de expressar seus pontos de vista, e suas vontades e decisões não são leva-
das em conta. Assim, o desenvolvimento mental é reprimido em tais países,
e talvez seja por isso que a juventude comumente se dedica aos esportes e
ao treinamento físico e se desenvolve no mais alto padrão de atletas nas
competições internacionais como as Olimpíadas realizadas na Rússia.

Nas sociedades ocidentais, a situação é mais ou menos a mesma (princi-
palmente nos países chamados “civilizados” da América do Norte e Europa
onde a “liberdade” e a “democracia” se difundiram numa aplicação literal).
Hoje, infelizmente existem algumas pessoas que tentam transformar a liber-
dade e a democracia nos conceitos ocidentais de liberdade e democracia, sem
saber que o próprio Ocidente se encontra privado de liberdade real, (nos Es-
tados Unidos da América, na Alemanha e outros países, o povo imagina que
elege seus representantes livremente enquanto que a realidade é que específi-
cas correntes os conduzem de um lado para outro para que votem a favor de
um ou de outro partido). As recentes eleições na América e os conflitos entre
democratas e republicanos são a melhor evidência desta realidade.

Falando de modo geral, em todos os países do mundo, as pessoas estão
divididas em duas classes: os destituídos e os arrogantes. As massas destituídas
por sua vez são dois grupos: os necessitados e os não-necessitados. De fato, um
pobre, e um miserável camponês que trabalham 15 horas por dia sob a intem-
périe da chuva, da neve ou do calor e alguém que vive uma vida comum, sendo
um lojista, ou um empregado, etc, sem sofrer tanto, estão ambos na categoria
dos destituídos, pois são considerados igualmente sem valor e inúteis, e estão
privados do direito de participar na administração de sua sociedade.

De acordo com o Príncipe dos Fiéis (A.S.) no citado sermão, os profetas
pertenciam às classes dos destituídos e, como eles, tinham sido privados da
autoridade de desempenhar uma responsabilidade em sua sociedade. Um
exame histórico nos registros biográficos de Mohammad (S.A.A.S.), e de
outros profetas esclarecerá mais esta questão.

Moisés (A.S.), nasceu numa família destituída dentre os filhos de Israel
que vivia sob severas pressões. Mas após seu nascimento ele foi introduzi-
do numa casa de arrogantes e se tornou o favorito da família do Faraó mui-
to embora não tivesse sido gerado pela esposa do Faraó.

Ele foi criado no melhor padrão de vida, com os mais deliciosos ali-
mentos e diferentes tipos de luxo (como um perfeito aristocrata). Então,
quando o Faraó percebeu que estava criando um opositor dentro de sua
própria casa, Moisés (A.S.) decidiu fugir. De fato, Moisés (A.S.) tinha inici-
ado sua convocação e chamado do povo para Deus, tinha iniciado sua prédica
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Resumo

Dois pontos são observados quando a origem social dos profetas é pos-
ta em discussão:

Primeiro, aqueles que são designados para a Profecia são investidos
dos atributos dos destituídos, moral revolucionária e espírito combativo
contra o sistema vigente de classes dos arrogantes, isto é, quando da desig-
nação (e mesmo antes dela) eles possuíam uma posição contrária aos arro-
gantes e em apoio aos destituídos.

Segundo, possuir esses atributos não implica necessariamente que
todos os Profetas tenham pertencido às classes oprimidas. Eles podiam
pertencer ou não a elas, como já mencionamos, mesmo na época da
designação à profecia e no começo de sua revolução eles podiam per-
tencer a camada social dos arrogantes, tendo uma vida confortável. Não
havia a necessidade de terem sofrido com o árduo trabalho antes da
designação. Naturalmente, deveriam sentir a dor e a angústia, mas isto
não significa que deveriam romper os laços de relacionamento com sua
classe social e seu nível de vida.

 Criaturas espiritualmente elevadas possuem compreensão e sentimen-
to de solidariedade.

Subseqüente a discussão a respeito dos arrogantes e dos destituí-
dos, deve se acrescentar aqui que tal divisão de classe não existe nas
sociedades monoteístas. Ela é, na verdade, uma característica exclusiva
das sociedades que sofrem com a ignorância e a alienação. Temos natu-
ralmente, governantes, dirigentes, califas, autoridades religiosas e go-
vernos em sociedades monoteístas, mas nenhum deles é arrogante o
suficiente para dirigir os assuntos da sociedade com base em crenças
pessoais. Também, existem cidadãos comuns em tais sociedades, con-
sistindo de trabalhadores, comerciantes, camponeses, pedreiros, funci-
onários públicos etc, mas nenhum deles tampouco é arrogante. Cada
classe tem, na verdade, alguma autoridade sobre seus próprios assuntos
sociais proporcionalmente ao número total de seus membros.

Por exemplo, na atual situação do Irã (embora o Irã não seja em 100%
ou nem em 50% uma sociedade Islâmica no momento) cada indivíduo
tem alguma autoridade e o direito de voto como um membro de uma
sociedade com 36 milhões de pessoas. É sobre esta base que os grandes
movimentos e mesmo as questões políticas de nosso país são atualmente
administradas e dirigidas pelo próprio povo, embora isso possa ser consi-
derado errado até onde os padrões prevalecentes dos assuntos políticos

ídolos, e estes não apenas não se encontravam entre os de classe baixa e
destituídos, como também eram considerados respeitáveis e devotos.

Concluímos, portanto, que um considerável número (mas não todos)
dos profetas se originaram de famílias de posses e poder. Assim, temos dois
pontos a apreciar conjuntamente: primeiro, o Príncipe dos Fiéis (A.S.) di-
zendo que os Profetas pertenceram aos destituídos e as massas humildes do
povo. Segundo, os Profetas (alguns deles), como vimos acima, tendo nasci-
do em famílias socialmente estáveis de alta posição.

São estas duas realidades incompatíveis? Não. Não é o ponto prin-
cipal aqui verificar se são compatíveis ou não. O ponto principal é eli-
minar o mito dos comunistas de que todos os agentes revolucionários
tenham se originado do proletariado, dos destituídos e das classes ex-
cluídas. O que é essencial é que um revolucionário (seja ele um líder da
revolução ou um homem do povo) deve ser investido de moral e atribu-
tos revolucionários. Os materialistas e os intérpretes do Marxismo ali-
mentam uma crença errônea de que só podem possuir moral e atributos
revolucionários os indivíduos que pertençam às classes pobres, e dos
destituídos. Quando, o homem é sempre e em todo lugar, um ser huma-
no e, portanto, corrigível. Ele pode, como os profetas, sobre os quais
Ali ( A.S.) diz: “(...) Eles vieram dos destituídos (...)” , se prover com
esses em hábitos e atributos corretos e revolucionários.

É verdade que uma educação e um preparo aristocrático resulta so-
mente numa pessoa aristocrática, no entanto não é verdadeira a crença
de que tal educação seja indestrutível e não-cambiável. De fato, se a
orientação divina (quer seja na forma do intelecto, da meditação e do
despertar da consciência dos indivíduos ou por meio do esforço e da
purificação da alma pelos mestres da moralidade, os Profetas) iluminar
os seres adoecidos que estejam sob a influência dos hábitos e condicio-
namentos aristocráticos, eles sairão de sua depressão espiritual e se re-
vestirão de disposição revolucionária.
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Perguntas e Respostas

O Senhor disse que a riqueza de Khadija (A.S.) e a espada de Ali (A.S.)
possibilitaram o progresso do Islam. Isto não leva ao conceito equivoca-
do de que a riqueza e as coisas materiais tenham sido os únicos fatores
para a expansão do Islam?

Acreditamos que a riqueza apenas desempenhou um papel neste con-
texto, mas a verdade é que os bens materiais também possuem certos pa-
péis e isto é inegável. Foi, na verdade, o recurso material necessário para
saciar a fome dos recém-convertidos como também para prover as despe-
sas daqueles que foram enviados pelo Profeta (S.A.A.S.) para vários lugares
da região e do mundo. Isto não nega a influência da espiritualidade, do
dinamismo de pensamento e da ideologia Islâmica, já que o dinamismo
necessita dos recursos materiais quando atua e progride do mesmo modo
como necessita do labor físico e ação.

O Senhor definiu os destituídos em seus aspectos políticos e so-
ciais. Não é necessário também explicar os aspectos econômicos e
culturais?

As atividades econômicas dos destituídos (como já definimos) se
encontram sob a influência dos poderosos, ou seja, as atividades eco-
nômicas são costumeiramente centralizadas onde o poder é centrali-
zado (sob o regime anterior do Irã, por exemplo, nenhuma atividade
produtiva ou econômica tinha lugar exceto através da interferência
direta ou indireta do governo). Portanto, aspectos econômicos são de-
pendentes dos aspectos políticos. Pode-se, contudo, afirmar que o po-
der político se origina do poder econômico. Isto é possível, porém
carece de universalidade. Algumas vezes o poder político é a causa da
absorção do dinheiro e em outras, o dinheiro faz surgir o poder políti-
co. Eles estão inter-relacionados, mas numa sociedade onde o poder
político é centralizado em um certo grupo, a economia não pode cres-
cer de modo independente. Os aspectos culturais (cultura no seu sen-
tido predominante, não no revolucionário) da sociedade, também, são
afetados pela opinião daqueles que possuem o poder econômico e po-
lítico. Assim, quando a opressão política domina a sociedade, a cultu-
ra existente e os aspectos políticos dos destituídos são também influ-
enciados por ela.

no nível internacional concernem. A verdade é que se as pessoas não es-
tiverem inclinadas a certas ações e políticas, ligações e rompimentos, o
governo (ele próprio consistindo de muçulmanos pertencendo às classes
baixas) não ousará tomar posições, como ele está a fazer hoje, e realizar
tão corajosas ações. Isto é indicativo de um país Islâmico (embora o Irã
não seja ainda um país Islâmico perfeito).

Quando o Islam, se Deus quiser, lançar sua luz sobre nossa sociedade
em todas as suas dimensões, o papel de cada indivíduo na administração do
país será ao ponto que ele, ou ela, (ainda que sendo da mais baixa posição
social) possa atuar e se comprometer em favor da comunidade Islâmica.
Hoje, se um dado governo ou uma certa ação seja condenada nos sermões
de Sexta-Feira 6  diante de uma multidão, ou se um tratado entre nosso país
e um dado governo seja oralmente feito (ou violado) em tais sermões, nem
o nosso governo nem o outro cuidará disso.

Mas numa comunidade Islâmica perfeita, não há nenhum indiví-
duo irresponsável. Em semelhante comunidade, em que a cultura e a
educação Islâmica sejam perfeitamente predominantes, todo indiví-
duo (seja um homem de negócios, uma dona de casa e assim por dian-
te) pode concluir um tratado ou anunciar um acordo de interrupção
das hostilidades ou uma ocasião especial e o governo Islâmico está
obrigado a levar isso em consideração, mesmo embora este indivíduo
não seja um ministro, um comandante militar ou um diplomata. De
fato, todo indivíduo pode decidir por toda comunidade em ocasiões
especiais, e sua decisão será acatada por todos.

No entanto, isto não é, praticável na presente cultura e com os
hábitos de nossa sociedade. Mas à medida que esta sociedade se apro-
xima do Islam e de seus ensinamentos, isto tenderá a ser realizado.
Deve ser acrescentado, naturalmente, que quando dizemos que algo
não seja por hora praticável, não significa que o Islam como um todo
não possa ser materializado. Ele pode, mas apenas quando o mundo
estiver pronto para sua adoção.

6. Dia das Orações Congregacionais Islâmicas.
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LIÇÃO 4

Como os Profetas Foram Escolhidos?

Quais eram as responsabilidades dos Profetas para com Deus? Qual
era os cenários culturais, sociais e intelectuais em que os profetas surgi-
ram? Para responder estas questões, analisemos as seguintes afirmações do
primeiro sermão do Nahjul Balaghah:

“(...) Da progênie de Adão Deus escolheu os profetas e obteve de-

les a promessa quanto a sua Revelação e para que fossem portadores

de Sua Mensagem como Seus fiéis depositários (...)”.

Istafa (escolher o melhor) é uma questão fundamental. Em árabe,
nem todas as seleções são indicadas por este vocábulo. Apenas quando
um elemento puro é reconhecido e escolhido dentre um conjunto de
elementos o vocábulo “istafa”  é usado. Ele é empregado atualmente
quando um elemento puro e outro impuro são separados num conjunto
de coisas e o primeiro é extraído. Até onde os aspectos físicos e espiri-
tuais da humanidade concernem, os Profetas foram seres humanos co-
muns, mas ao mesmo tempo, possuíam a competência requerida para
alcançar altos estágios e posições. Conseqüentemente foram seleciona-
dos, indivíduos distintos, nascidos de pais não-politeístas e não
maculados pela corrupção humana. Assim “istafa” implica em seu sen-
tido geral que uma geração educada e disciplinada dá origem a uma
geração ainda mais preparada para a sociedade.

Como um exemplo, o Profeta do Islam (S.A.A.S.) nasceu em uma famí-
lia pura e santa, de um pai e uma mãe que foram, por sua vez, distintos do
ponto de vista moral e espiritual (e não com base na raça, no sangue, na
riqueza ou privilégios aristocráticos). De fato, Abdullah foi superior a to-
dos os pais e Amina foi superior a todas as mães. Estes dois seres discipli-
nados espiritualmente casaram-se e deram a sociedade um filho mais nobre
do que todos os filhos, um ser melhor capacitado espiritualmente.

Tanto isso é certo que os Profetas que surgiram antes de Moisés (A.S.),
possuíam menos espiritualidade do que aqueles que vieram depois dele e
depois de Jesus (A.S.), pois cada Profeta foi o produto da educação e da
disciplina legada pelos profetas que o precederam, o divino preparo espiri-
tual predominante proporcionado pelos profetas anteriores foi absolutamente

A seguinte tradição, narrada dos Imames (A.S.) concernente a condi-
ção dos destituídos, é autêntica? “Os Destituídos são aqueles que se em-
penharam na senda de Deus, mas não puderam realizar seu objetivo de
estabelecer o sistema divino. Os mais valorosos dentre eles são os profe-
tas e os santos (awlia), próximo deles estão os crentes que se esforçam na
senda de Deus.”

Ela pode ser autêntica quanto a todos os Profetas e seus fiéis seguido-
res pertencentes a categoria dos destituídos. Ela nos dá a definição dos
destituídos, não o conceito da condição de exclusão.
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O que é a confiança e o pacto de Deus (ahd)? Deus Todo-Poderoso
deu aos seres humanos um modelo geral de vida e um curso específico
dentro do qual as pessoas deveriam se mover. Este curso ou modelo é a
realidade para a qual todos os profetas convocaram as pessoas no decor-
rer da história, o Monoteísmo, o respeito pela humanidade, a moral, a
qualidade legal e natural dos seres humanos. Este é o programa divino,
uma Ordem e um pacto.

Satã tenta perverter este curso e este mandamento, e induzir as pessoas
a obedecer e a adorar outras criaturas, ao invés de Deus. Deus ordena as
pessoas para que honrem o ser humano, e Satã as conclama para que o
humilhem e o menospreze. Assim, a perversão do pacto divino é o desvio
do curso e do modelo mencionados, para que se ignore a posição de Deus e
para que a sociedade seja transformada em algo satânico onde parceiros
sejam adotados junto a Deus.

Adotar parceiros junto a Deus não está apenas limitado a adorar um
objeto. Mas quando a posição de Deus permanece desconhecida e as pes-
soas não sabem que a criação e a legislação pertencem a Deus (do mesmo
modo que as leis da criação, as leis relativas aos movimentos celestes e
da terra, do dia e da noite, do homem, do nascimento e da morte - estão na
posse de Deus somente, a legislação e a administração da sociedade e da
vida, também, está sob a Sua autoridade. Isto é o que significa a posição
de Deus na vida humana) elas aceitam certas linhas de pensamento como
suas diretrizes, determinados seres humanos como seus líderes e algumas
falsas tradições e costumes como seu modo de viver. Com isso, trocam
Deus pela ignorância, pela inconsciência e pelos demônios (que apenas
em nossa limitada razão podem ser considerados rivais para Deus, na
realidade, Deus não tem rival).

Por exemplo, os Egípcios estavam realmente tomando um “Faraó” como
Anwar Sadat como um parceiro de Deus quando deixaram seu destino em
suas mãos.

O Príncipe dos Fiéis (A.S.) continua suas afirmações:

“(...) Satã os afastou de seu conhecimento (de Deus) (...)”

Enfatizando que quando a posição de Deus permanece desconheci-
da numa sociedade, os demônios tentam preencher as mentes humanas,
que estejam privadas do conhecimento de Deus, de uma maneira ou de
outra. Algumas vezes uma pessoa carece de algo e ela sabe o que lhe
falta. Porém, mais doloroso é o caso de uma pessoa que carece de algo
e não sabe que devido a isso, o espaço vazio (do que lhe falta) foi preen-
chido por outra coisa, que sua sede tem sido saciada com água insalu-

decisivo para o incremento daqueles que os seguiram. Portanto, o Príncipe
dos Fiéis (A.S.) utiliza a palavra “istafa” para indicar que Deus designou
estes seres que tinha tal preparo espiritual para a profecia:

“(...) e obteve deles a promessa quanto a sua revelação e de serem

os portadores de sua Mensagem como fiéis depositários (...)”.

Neste ponto o Imam Ali (A.S.) menciona o compromisso dos Profetas e
diz que eles estão comprometidos em dois aspectos:

Primeiro, estão comprometidos com a revelação divina, o que significa
que estão obrigados a dizer somente o que lhes seja revelado e não misturar
suas opiniões pessoais com a Mensagem Divina. Em segundo lugar, que
estão obrigados a comunicar a Mensagem e não ocultá-la para si.

 “(...) No decorrer do tempo a maioria das criaturas perverte-

ram a confiança de Deus, ignoraram sua posição e adotaram ídolos

junto a Ele, Satã os afastou de seu conhecimento e os manteve afas-

tados da adoração a Ele (...)”.

Em cinco sentenças breves, o Príncipe dos Fiéis (A.S.) nos dá uma
descrição precisa das circunstâncias mentais, sociais e culturais do povo
do tempo do surgimento dos profetas. Na primeira sentença ele empre-
ga a frase “akçaru khalqihi” (a maioria das criaturas) para indicar que
não todas as pessoas, mas a maioria delas, tinha pervertido a prescrição
e os mandamentos de Deus porque a absoluta escuridão ou ignorância
jamais tem domínio (total) sobre a sociedade, ou seja, em nenhuma época
o povo tem sido abandonado sem orientação divina, mestres e mensa-
geiros que têm alguns fiéis seguidores. Na realidade ele se refere a uma
sociedade e a um tempo em que as pessoas ignoraram as ordens de Deus,
modificando os princípios gerais comunicados através da corrente pro-
fética e se desviando do curso e do programa de vida determinado pelos
Profetas por meio da aplicação das perversões, dos preconceitos e das
más inclinações pessoais.

Ele continua com a frase “facahiluhaqqah” (ignoraram sua posição),
dando a entender que as pessoas se esqueceram do Poder de Deus e de sua
Providência na administração dos assuntos da sociedade (esta mesma situ-
ação é predominante na atualidade entre os ocidentais que não percebem a
falta de Deus em suas vidas, porque têm permanecido afastados de sua
verdadeira natureza. Esqueceram-se da existência de Deus embora aparen-
temente acreditem em Deus e ouçam seu nome a todo instante. Eles real-
mente não conhecem a posição de Deus e seu status na sociedade).
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Resumo

Deus escolheu seus melhores servos como seus Profetas.

Ele (Deus) aceitou o compromisso dos Profetas para duas
reponsabilidades: comunicar as pessoas apenas o que tivessem recebido
pela revelação e não ocultar nada do que tenha sido revelado.

Quando do surgimento dos Profetas, as pessoas tinham adotado parcei-
ros junto a Deus devido a falta de conhecimento a respeito da posição de
Deus e, portanto, os demônios os tinham afastado de Deus, fazendo-os bus-
car o caminho da negligência a Deus.

bre. (Esta é a maior opressão dos seres humanos, a supressão no homem
do senso de busca de Deus ou a imposição da inconsciência nele). Mais
tarde veremos que os profetas tiveram a responsabilidade de por fim a
esta opressão e compensá-la.

 Há de se notar aqui que o Satã, ao qual Ali (A.S.) se refere em seu sermão,
não deve ser confundido com Iblis, a criatura que, de acordo com o Alcorão
Sagrado, recusou-se a se prostrar diante de Adão e então implorou a Deus para
mantê-lo vivo até o Dia do Julgamento, mas Deus prometeu mantê-lo vivo
apenas “até o dia do tempo predeterminado”. Esta criatura não deve de modo
algum ser confundida com outras criaturas. Devemos nos acostumar a adotar
as exatas noções das afirmações do Alcorão Sagrado, e não apenas as que nos-
sos preconceitos afirmam. Satã tem um significado diferente.

Falando de modo geral, de acordo com o Alcorão Sagrado, o vocábulo
se aplica àquelas forças que, criam corrupção, maldade e extravio. Com
base nisso, temos no Alcorão Sagrado “demônios entre os homens e os
gênios”, ou seja, criaturas satânicas em meio a humanidade que se vestem,
caminham e agem, e criaturas satânicas da espécie dos gênios. Estas criatu-
ras primeiramente citadas são as que algumas vezes habitam dentro do ser
humano, e são denominadas de egoísmo, desejos carnais, avareza, agres-
são, negligência e assim por diante. Algumas vezes elas habitam fora do ser
humano e se intitulam, reis, rufiões obstinados, líderes religiosos corrup-
tos, cenas lascivas, etc.

Então, se não desenvolvermos demônios dentro de nós mesmos, os
demônios externos não poderão nos influenciar. Por esta mesma razão não
podemos pôr a culpa de nossos próprios desvios nas condições sociais ou
naqueles que nos tenham levado a negligência.

 Consta no Alcorão Sagrado que os arrogantes e os destituídos discuti-
rão no Dia do Julgamento. Os destituídos acusarão os arrogantes de tê-los
desviado, porém, os arrogantes negarão isso e argumentarão que os outros
não deveriam ter dado ouvidos a eles. Ambos estarão falando a verdade e
ao mesmo tempo, ambos estarão condenados.

“(...) e os manteve afastados da adoração a Ele (...)”.

Com esta afirmação o Príncipe dos Fiéis (A.S.) quer dizer que quando
os seres humanos não conhecem a Deus, é absolutamente natural que não o
adorem e não o sirvam.
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LIÇÃO 5

Deveres e Responsabilidades dos Profetas

Na lição anterior, concluiu-se que os profetas escolhidos de Deus tive-
ram certas responsabilidades para com Ele e as pessoas. Esta lição tem por
objetivo discutir estas responsabilidades.

Nossa discussão aqui não abrange matérias como o estabelecimento de
uma sociedade monoteísta ou um governo profético, não significando que
estas matérias não tenham sido parte da missão dos profetas. Estes pontos
definitivamente foram objetivos deles, e os profetas vieram para estabele-
cer a sociedade ideal para a humanidade. De fato, a responsabilidade, ou
missão, aqui significa a mudança que os profetas efetuaram dentro do ser
humano, pois fundar uma sociedade justa e monoteísta é impossível sem
seres humanos formados para isso, do mesmo modo como uma revolução
social é inseparável de uma revolução interior nas pessoas. Esta mudança e
esse estímulo se originam do coração do Profeta, envolve o coração das
pessoas e finalmente leva a um movimento transformador interno em meio
aos indivíduos despertos e fiéis. Se os meios de semelhante provocação
estiverem disponíveis (pelos quais os Profetas são responsáveis) então é o
tempo para construir a sociedade e estabelecer o sistema monoteísta.

Agora, estudaremos as responsabilidades dos profetas nas seguintes
palavras do Príncipe dos Fiéis (A.S.):

“(...) Então Ele (Deus) enviou Seus Mensageiros e Profetas aos po-

vos para que cumprissem o compromisso de Sua Criação, para que re-

cordassem a eles Suas Graças para os exortarem pela pregação, para

Vista panorâmica da mesquita onde está enterrado o Príncipe dos Fiéis,
Imam Ali ibn abi Taleb (A.S.), em Najaf Al-Ashraf, Iraque.
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Depois da designação, os profetas conclamaram os seres humanos a
destruírem a inovação e a distorção que haviam efetuado no pacto com
Deus, e que estabelecessem contato com Ele, baseando-se em seu pacto
“(...) que preenchessem os requisitos de sua criação (...)”. Isto é a própria
retirada das deficiências da época da ignorância, a era “(...) em que a posi-
ção de Deus permanece desconhecida (...)”. A época em que os profetas
vieram para recordar as bênçãos divinas.

Conclamar as pessoas para que cumpram o seu pacto natural com Deus
não é uma matéria complementar. Tem um feral e, ao mesmo tempo, absoluto
conceito envolvendo a propagação por meio de meras palavras, proporcionan-
do aos endereçados um argumento final e ensinando a purificação das pessoas
através de um comportamento disciplinado. No Alcorão Sagrado temos:

“Convoca os humanos à senda de teu Senhor com sabedoria e

uma bela exortação, e dialoga com eles de maneira benevolente

(da melhor maneira)...”

(C. 16 - V. 125).

Neste versículo, Deus ordena ao Profeta (S.A.A.S.) para que explique às
mentes simples do povo, e também aos adversários, o conhecimento nos
estágios primários e que seja em seguida uma firme fundação para o racio-
cínio realizado, guiando-os pela pregação. Isto resulta na purificação da
mente e da alma e, como um estágio final, impede-os de estabelecerem um
raciocínio equivocado, dialogando com eles e convencendo-os.

Com respeito a seu relacionamento com os seres humanos, os profetas
estavam obrigados e tinham como responsabilidade remover os obstáculos
mentais. Assim, aqueles indivíduos ou regimes que criavam tais obstáculos
se opunham e lutavam contra os profetas. Conseqüentemente, a convoca-
ção dos Profetas para que as pessoas cumprissem seu pacto natural ia da
sabedoria e do raciocínio para o Jihad Islâmico (o esforço espiritual e reli-
gioso na senda de Deus) para que se removam os obstáculos.

O pacto natural e a natureza primordial do gênero humano (a adoração
unicamente a Deus) estão em conformidade com a estrutura natural de todo
o universo. Portanto, todos os decretos e regulamentos da Lei Divina, que
são incumbências aos seres humanos, se conformam a natureza humana.
Isto é evidenciado em vários versículos do Alcorão Sagrado:

desvelarem as virtudes ocultas da sabedoria e para que mostrassem os

sinais de Sua Onipotência (...)”

Com esta plataforma geral, os profetas se ligaram ao povo e a seus anseios
íntimos, com esses objetivos e estas maneiras de desenvolver interiormente os
seres humanos, iniciaram sua missão e sobre estas mesmas bases se empenharam
em estabelecer a comunidade Islâmica. Assim, em todas as dimensões da comu-
nidade Islâmica, na educação, na economia, no governo, nas relações humanas,
etc, nada que seja contraditório a estes objetivos deve ser encontrado.

Por exemplo, se em uma comunidade Islâmica algo crie negligência ao in-
vés de “recordação” isto será contrário à filosofia essencial da designação profé-
tica. De fato, todos os sinais sociais de um sistema Islâmico, todas aquelas coisas
que constituem a menor e maior estrutura de uma comunidade Islâmica devem
induzir as pessoas à “(...) preencherem os requisitos de sua criação (...)”.

Estes cinco programas (aos quais o Príncipe dos Fiéis (A.S.) se refere)
foram compensatórios às deficiências existentes entre as pessoas na época
da ignorância quando os profetas ainda não tinham sido enviados. Defici-
ências e fraquezas mencionadas no mesmo sermão, que já analisamos an-
tes. “(...) No decorrer do tempo muitos indivíduos perverteram a confiança
de Deus para com eles (...)”.

O que é esta confiança ou este pacto? É a absoluta submissão do ser
humano a Deus, ele tem um compromisso para com Deus, que é adorar
unicamente a Ele. Adorar a outros senão Deus significa submissão a
outrem, quer sejam elas submissões mentais, físicas, doutrinárias ou
práticas. O ser humano é realmente responsável de não se submeter a
ninguém senão a Deus, mas isto não significa que uma pessoa tenha que
aceitar esta responsabilidade sem que tenha poder e livre arbítrio para
rejeitá-la. A natureza do ser humano e seu mecanismo interno se con-
formam ao serviço e a adoração a Deus.

Estas estão, de fato, ocultas na natureza primordial do gênero humano.
O Alcorão Sagrado diz:

“60. Porventura não vos prescrevi, ó filhos de Adão, que não

adorásseis Satã, porque é vosso inimigo declarado?

61. E que Me agradecêsseis, porque esta é a senda reta?”
(C.36)
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Por conseguinte os seres humanos são obrigados a manter esta conexão
prática com a natureza (as leis naturais). Assim, quando eles ou a comuni-
dade se movem contra a Lei Divina e os seus regulamentos, estão realmen-
te se movendo contra a natureza primordial da humanidade e do mundo. E
os profetas vêm para levar este “pacto natural” (pacto com Deus que se
origina do coração do gênero humano e garante um tipo de harmonia entre
suas ações e movimentos e a estrutura do Universo) para o estágio da ação.

Um outro dever dos profetas, de acordo com o Príncipe dos Fiéis (A.S.)
é o de recordar as pessoas sobre as bênçãos esquecidas de Deus. Os seres
humanos esquecem muitos das dádivas e bênçãos de Deus, a mais impor-
tante das quais, a própria existência, que é o eixo de todas as bênçãos de
Deus. Nós lemos no Alcorão Sagrado:

“E não sejais como aqueles que se esqueceram de Allah e, por isso

mesmo, Ele os fez se esquecerem si mesmos (...)”.

(C. 59 - V. 19).

O próprio ser (a maior não obstante esquecida benção), a despeito de não ser
mais do que uma coisa tem vários efeitos e manifestações. Portanto, o esqueci-
mento se refere às ferramentas e meios pelos quais se pode atingir conhecimento
e recursos de reconhecimento do intelecto, os meios de tomada de decisão, os
meios de inovação e de aceitação de responsabilidade, que na falta de algum
deles, prejudica-nos como seres humanos. Por meio do intelecto e do poder de
análise, uma pessoa adquire conhecimento e entendimento, encontrando os mo-
dos (de ação). E por intermédio de seu livre arbítrio tem a capacidade de escolher.

Então, quando alguém distingue o caminho certo do errado e o esco-
lhe, pode aperfeiçoar a si mesmo através da inovação e da resolução dos
impasses. De fato, a falta de inovação e da iniciativa impede uma pessoa de
seguir o caminho do aperfeiçoamento e de progredir nos campos da cultu-
ra, da civilização, do conhecimento ativo e da moralidade. Finalmente,
quando uma pessoa conscientemente escolhe o caminho, se torna respon-
sável. Esta pessoa se depara com casos em que deve agir e também com
casos em que deve se recusar a agir. Se não compreende bem o caso e se lhe
falta liberdade para escolher, não terá nenhuma responsabilidade. Porém,
se compreende bem e tem liberdade de escolha, então será responsável.

De modo geral, numa sociedade ignorante, os seres humanos esquecem uma
ou todas estas quatro características, e os profetas vêm para recordá-los daquilo
que tenham esquecido. Por isso as pessoas destituídas e incultas que são recorda-

“Volta o teu rosto para a religião monoteísta. É obra de Allah, sob cuja

qualidade inata Allah criou a humanidade. A criação de Allah é imutável(...)”

(C. 30 - V. 30).

Na Surata Ar-Rahman (O Clemente) alguns dos versículos falam da
estrutura e dos atributos da humanidade e do tempo da criação tais como:
“O Clemente, ensinou o Alcorão, criou o homem (...)”, outros se refe-
rem aos fenômenos naturais:

“5. O sol e a lua giram (em suas órbitas).

6. E as ervas e as árvores prostram-se em adoração.

7. E elevou o firmamento e estabeleceu a balança da justiça”.
(C.55)

Há de se perceber aqui que por “prostrar-se em adoração” o Alcorão
Sagrado quer dizer que os fenômenos naturais se encontram num estado de
submissão a Deus, e se movem de acordo com regras e leis específicas.
Deve-se também observar que a balança nada tem a ver com o Sol, a Lua
ou as plantas, mas exclusivamente com as boas ou más ações da humanida-
de para que sejam reconhecidas e pesadas.

Então, o Alcorão Sagrado continua:

“8. Para que não defraudeis no peso,

9. Pesai, pois, escrupulosamente, e não diminuais a balança”.
(C.55)

Isto significa que os seres humanos não devem violar as leis da criação
e as leis religiosas que estão em um estado de equilíbrio e conformidade.
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privam os seres humanos do poder do intelecto ou não proporcionam os
meios para o desenvolvimento do pensamento (este é o verdadeiro progra-
ma colonial imposto aos países dominados).

Neste contexto é que os Profetas surgem e desvelam os tesouros do pen-
samento e da sabedoria, conclamando o povo a contemplação. Isto é obser-
vado nos seguintes versículos do Alcorão Sagrado que convocam as pessoas
a refletir sobre os mais comuns fenômenos do mundo e para que vejam neles
a maravilha que está costumeiramente oculta aos olhos dos seres humanos.

“Acaso não reparam nos camelos, como são criados?”

(C. 88 - V. 17)

“24. Que o homem repare, pois, em seu alimento.

25. Em verdade, derramamos a água em abundância,

26. Depois, abrimos a terra em fendas”.
(C.80)

Estes eventos e fenômenos aos quais o Alcorão Sagrado se refere são
absolutamente comuns e familiares aos seres humanos, embora quando
eles os contemplam, suas mentes gradualmente se desenvolvem e se tor-
nam ativas. Este desenvolvimento mental foi claramente percebido na
comunidade Islâmica durante os primórdios do Islam quando os muçul-
manos se levantaram em um curto período de tempo das profundezas da
ignorância e da estreiteza de visão para grandes alturas intelectuais e logo
chegaram a serem conhecidos como os fundadores das ciências experi-
mentais e das grandes universidades.

Uma outra tarefa que os profetas cumpriram e a qual o Príncipe dos
Fiéis (A.S.) se refere é “(...) e mostrar a eles os sinais de Sua Onipotência
(...)” dando a entender que eles demonstraram às pessoas as manifestações
do Poder divino. Isto é o que ele próprio faz em seu sermão número 1 do
Nahjul Balaghah, ou seja, se refere a alguns exemplos dos sinais divinos
para persuadir o povo a refletir sobre os mesmos.

Ele continua: “(...) os céus que são elevados sobre eles, a Terra,

colocada sob eles, os meios de vida que os mantêm, as mortes que os

das pelos profetas quanto a si mesmas, como resultado de sua crença em Deus,
podem se levantar contra os mais estáveis sistemas políticos e triunfar.

O Príncipe dos Fiéis (A.S.) enumera os deveres dos profetas dizendo
“(...) para exortá-los pela pregação (...)”. O profeta é responsável por pro-
pagar sua Mensagem, de outro modo, a revelação permanece em seu mo-
nopólio, assim, duas dimensões da profecia não são realizadas. O Alcorão
Sagrado afirma isso:

“E recorda-te de quando Allah obteve a promessa dos povos do Li-

vro, de propagá-lo e evidenciá-lo a humanidade, e de não ocultá-lo (...)”.

(C. 3 - V. 187).

Se o Profeta não cumprir sua responsabilidade, os problemas relativos a
profecia permanecerão sem solução. Isto também é verdadeiro com a comu-
nidade Islâmica, onde a propaganda cumpre um grande papel. De fato, não é
Islâmico se uma comunidade falha na propagação da Mensagem de Deus.

O Príncipe dos Fiéis (A.S.) continua, “(...) para desvelar diante deles as
virtudes ocultas da sabedoria (...)”, dando a entender que os profetas deveri-
am convocar as pessoas ao raciocínio, a contemplação e a sabedoria, que
todos os seres humanos possuem inerentes a sua natureza. O poder do racio-
cínio e da contemplação pode ser fraco numa comunidade ou numa nação ou
entre uma geração não necessariamente em razão de condições geográficas,
deficiências raciais ou estupidez, mas devido ao fato que as classes podero-
sas, as quais anseiam o domínio, afastam as pessoas do raciocínio correto e
impedem o desenvolvimento mental por diferentes meios (tais como os siste-
mas errados de educação que predominam atualmente em países subdesen-
volvidos, que fazem com que as mentes se acostumem a várias fórmulas e
permaneçam estagnadas devido a falta de práticas necessárias).

Como foi mencionado antes, o poder do intelecto é uma propriedade
comum a todos os seres humanos.

Mas algumas vezes isso se encontra oculto (pelos costumes e tradições
ou por sistemas vigentes) e como um tesouro do qual nenhum benefício é
extraído, um tesouro escondido atrás da cortina dos caprichos e hábitos,
das quimeras, das lendas, das matérias distorcidas e das idéias absurdas sob
o nome de religião, ciência e filosofia. De fato, os possuidores do poder,
das riquezas e do engano (reis, sacerdotes, pseudo-teólogos e aristocratas)
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LIÇÃO 6

 A Continuidade da Profecia

Continuidade é um dos pontos principais na discussão da profe-
cia. No primeiro sermão do Nahjul Balaghah, o Príncipe dos Fiéis (A.S.)
tenciona descrever a diretriz profética como uma consistente e contí-
nua linha no curso da história estendida até o tempo do Profeta do
Islam (S.A.A.S.). De fato, jamais no decorrer da história houve um tem-
po ou lugar desprovido de um profeta ou dos sinais de um profeta do
passado, isto é, ou um profeta viveu em meio a um povo, designado
por Deus para que lhes anunciasse boas novas ou para fazê-los temer
(a ira de Deus), ou algo foi deixado por algum profeta, que o povo
obedecesse como se fosse o próprio profeta.

Assim, crer no fato que a terra jamais foi deixada sem uma prova
(de Deus) não significa necessariamente que em uma dada nação ou
comunidade, um profeta sempre tenha vivido e que imediatamente te-
nha sido substituído por um outro quando de sua morte. Mas sim, que,
depois da morte de um profeta e antes do advento do próximo houve
algo (um livro ou um fiel discípulo) que o povo seguia e obedecia
como o sucessor do profeta.

Na península arábica, por exemplo, passou-se um longo tempo antes
que o Profeta do Islam (S.A.A.S.) surgisse. Houve uma longa transição entre
o desaparecimento de Jesus (A.S.) e o advento de Mohammad (S.A.A.S.). No
sermão número 89 do Nahjul Balaghah, o Príncipe dos Fiéis (A.S.) destaca
esse assunto dizendo:

“(...) Deus enviou o Profeta (S.A.A.S.) quando a missão dos outros

profetas havia terminado e os povos se encontravam adormecidos (...)”.

Agora prosseguiremos nossa discussão sobre a continuidade da profe-
cia considerando as palavras do Nahjul Balaghah. No Sermão número 1, o
Príncipe dos Fiéis (A.S.) diz:

fazem perecer, as aflições que os fazem envelhecer e os incidentes de

que sucessivamente são acometidos (...).”

O que é este teto (celeste) sobre nossas cabeças? Uma amálgama
de ar, espaço, estrelas e assim por diante, ao qual nos acostumamos,
não obstante algo que nos provoca a pensar o que realmente seja e,
como resultado, nos proporciona entendimento e reconhecimento.
Newton adquiriu o verdadeiro reconhecimento concernente a uma gran-
de realidade por prestar atenção ao natural e muito comum incidente
com o qual ninguém antes dele tinha se preocupado. Ele simplesmen-
te questionou a razão pela qual os objetos caíam verticalmente ao in-
vés de subirem quando eram soltos no ar, e em seguida descobriu a
poderosa força da gravidade. De fato, todo progresso científico e os
desenvolvimentos no campo da astronomia se originaram da mesma
atenção para qual os Profetas conclamaram as pessoas.

O que é este leito (a terra) abaixo de nossos pés? De que foi cria-
da? O que está abaixo dela? Aonde chegaremos, se escavarmos a ter-
ra? Estas são as questões das quais ciências como a geologia, a mine-
ração, etc., se originam.

O que é o alimento que mantêm a vida? Como é preparado? O que
é necessário e por que temos que nos esforçar para obtê-lo? O que é
viver com todos os seus aspectos tais como falar, caminhar, comer,
etc., e o que é a morte e tornar-se inerte? O que provoca o envelheci-
mento? Por que alguém é feliz e contente num estágio da vida, e exaus-
to, fraco e incapaz em outro? As respostas para essas questões e o
cuidadoso estudo de tais eventos e fenômenos (vida, morte, juventude
e velhice, etc) induz os seres humanos a empregar suas mentes e a
ativá-las. Por isso é que os profetas têm que demonstrar os sinais do
Poder de Deus às pessoas.
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divinos. O Príncipe dos Fiéis (A.S.) afirma que na ausência de profetas e de
livros sagrados, havia, ou um argumento unificador (uma inextinguível prova
pela qual as pessoas pudessem convencer os opositores) ou uma afirmação
permanente na qual o povo pudesse confiar.

Em geral, toda nação no curso da história teve uma orientação das
que seguem:

Primeiro, um profeta (como Moisés (A.S.), Jesus (A.S.), Abraão (A.S.)
etc). De acordo com uma tradição houve 124.000 profetas, o primeiro deles
foi Adão (A.S.) e o último Mohammad (S.A.A.S.).

 Segundo, um Livro Sagrado, deixado por um Profeta. No mesmo Ser-
mão o Príncipe dos Fiéis (A.S.) se refere ao Último Profeta (S.A.A.S.), dizen-
do: “(...) O Profeta deixou entre vós o mesmo (um livro) que os outros
profetas deixaram a seus povos (...)”.

Por “Livro” ele quer dizer uma coleção de ensinamentos e mandamen-
tos escritos, os quais todos os Profetas possuíram. Alguns desses livros
foram, porém, revelados aos próprios profetas (esses foram muito poucos),
mas outros foram legados por profetas anteriores, ou distorcidos ou mal
compreendidos, os quais os profetas sucessores se empenharam em corri-
gir e interpretar corretamente.

Como exemplo, depois de Moisés (A.S.), a Torá foi mal interpretada por
alguns, e até mesmo confundida com idéias politeístas, e assim profetas como
Salomão (A.S.), Davi (A.S.), etc, que sucederam Moisés (A.S.), tentaram co-
municar ao povo os verdadeiros significados e conceitos desse Livro.

Isto também é verdadeiro em relação ao Alcorão Sagrado. Isto é, há
uma considerável diferença entre a nossa compreensão dos ensinamentos
alcorânicos e o das gerações passadas (levando em conta o fato de que os
conceitos e realidades do texto do Alcorão Sagrado permaneceram
inalterados). No passado, estes ensinamentos foram bastante
incompreendidos em virtude de questões distorcidas e modos errôneos de
pensar que dominavam a mente das pessoas e as afastavam da correta com-
preensão do Alcorão Sagrado. Mas hoje, o Alcorão Sagrado é compreendi-
do corretamente e a tendência é que no futuro algumas realidades alcorânicas
sejam desveladas, as quais agora não percebemos (de acordo com algumas
tradições, quando finalmente o Imam Mahdi (A.S.) reaparecer, ele apresen-
tará uma nova religião, o Islam verdadeiro).

Na atualidade, alguns juristas Sunitas e não-sunitas têm anunciado que
a religião que o povo segue no Irã não é o Islam. Eles falam a verdade
porque nosso Islam não é o “Islam” no qual eles acreditam (um “Islam”
distorcido que contém idolatria, valores politeístas e anti-Islâmicos). Nos-
so Islam é diferente do “Islam” cuja mesquita é inaugurada pelo Presidente

“(...) Deus jamais permitiu que a sua criação ficasse sem um profe-

ta por Ele instituído, ou sem um livro procedente Dele, ou um argumen-

to unificador, ou uma afirmação permanente (...)”.

A diferença entre Nabí (Profeta) e Rasul (Mensageiro) é que um
Nabí apenas recebe a Mensagem de Deus, enquanto que um Rasul, além
de receber a Mensagem, tem a missão de propagá-la e comunicá-la ao
povo. Isto não é, totalmente aceitável porque o objetivo de receber uma
Mensagem não é senão a propagação e a comunicação da mesma a ou-
trem. Entretanto, podemos supor que um Nabí recebe a Mensagem, po-
rém não é o tempo para comunicá-la, como o Profeta do Islam (S.A.A.S.)
recebeu a Mensagem (Revelação) na Noite do Poder, “Em verdade fize-
mos descer a Mensagem na Noite do Poder”, contudo, demorou 23 anos
até que ele pudesse cumprir o dever de comunicá-la ao povo.

O Alcorão Sagrado dirige-se ao Profeta (S.A.A.S.), dizendo:

“Não te apresses com o Alcorão antes que sua revelação seja

concluída...”

(C. 20 - V. 114)

Por conseguinte, o Nabí Mursal (profeta representante), como o Prín-
cipe dos Fiéis (A.S.) menciona, se refere a um profeta que realmente leva
sua mensagem ao povo.

Qual é o significado de Kitabun Munzal (um livro descido)? Esta des-
cida se refere a um lugar? O fato é que “descer um livro” realmente signi-
fica transformar um livro em letras e palavras que a humanidade compre-
enda, ou seja, adaptar os conceitos e as realidades celestiais ao nível da
compreensão e do intelecto humano.

De fato, Deus, Exaltado Seja, inspirou o Profeta (S.A.A.S.) com verda-
des e ensinamentos sublimes e complexos na forma das mais simples pala-
vras e expressões que pudessem ser compreendidas por todos. O que mais
tarde veio a ser denominado Alcorão. Exatamente como um mestre simpli-
fica matérias difíceis e as ensina a seus alunos. Esta comparação pode, con-
tudo, ser errônea, pois em qualquer caso há uma conexão lógica e comum
entre a mente e o coração de um professor e de seus alunos, enquanto que
existe um grande abismo entre o coração humano comum e os ensinamentos
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cou as qualidades e atributos dos jurisprudentes Islâmicos. Alguém per-
guntou ao Imam (A.S.) porque os homens sábios dos Cristãos e dos Ju-
deus (sacerdotes e rabinos) são reprovados no Alcorão Sagrado enquanto
os sábios do Islam são elogiados. Qual a diferença entre eles? O Imam
(A.S.) deu uma resposta detalhada, a epítome da qual, é que os sábios do
Islam também não são, incondicionalmente, elogiados. Eles são elogia-
dos contanto que possuam os atributos que o Islam determinou. Mas, se
ao contrário, seguem as mesmas perversões e vergonhas a que os sacer-
dotes e rabinos aderiram, eles também serão dignos de censura.

Os Sacerdotes e Rabinos eram realmente dependentes dos poderosos e
os apoiavam. Ainda que as realidades tivessem sido contrariamente mani-
festas aos olhos do povo eles não agiam no sentido de fornecer às pessoas
um retrato verdadeiro de sua religião. Mas o povo podia discernir, com
base em uma série de princípios naturais (primordiais), a perversão do ca-
minho para o qual tinham sido levados. Basicamente, em qualquer época
há um conjunto de princípios naturais aceitos entre o povo, resultante das
contínuas instruções dos profetas no decorrer dos séculos, que capacita as
pessoas a distinguir a verdade da falsidade (por exemplo, quando um sábio
religioso ou um homem de Deus se compromete com um inimigo de Deus,
isso pode ser dito sem o raciocínio de que ele esteja errado. É absolutamen-
te claro e natural que ele esteja num caminho errado, pois ninguém pode
obedecer a Deus e a seus inimigos simultaneamente). As pessoas podem,
efetivamente, distinguir o caminho certo do errado pela referência de seus
corações e de acordo com suas crenças intrínsecas que constituem o pró-
prio “argumento unificador” ou a “afirmação permanente”.

Estes quatro elementos citados sempre estiveram presentes na vida do ho-
mem antes do advento do Profeta do Islam (S.A.A.S.). Algumas vezes aconte-
ceu, porém, que dois profetas viviam na mesma época em diferentes recantos
do mundo, ou dois livros Revelados eram seguidos por duas diferentes nações.
Mas o ponto importante era que a Orientação Divina surgiu em todos os luga-
res e em todas as épocas (mesmo entre os povos primitivos). Além disso, mais
importante do que o número daqueles que os negaram é que isso jamais fez que
os Profetas negligenciassem o cumprimento de suas obrigações.

No sermão número 1 do Nahjul Balaghah o Príncipe dos Fiéis (A.S.) diz:

“(...) Esses Mensageiros eram de uma tal fibra, que não se senti-

am diminuídos por causa da pequenez do seu número, ou da enormi-

dade dos seus negadores (...)”.

americano e cujo Alcorão é impresso pelo Shah do Irã. Há uma grande
distância entre estas duas formas de Islam.

Os livros dos profetas foram, contudo, suficientes enquanto permane-
ceram inalterados, seus conceitos corretamente expostos e corretamente
interpretados. No caso de Moisés (A.S.), por exemplo, seu Livro permane-
ceu perfeito e sem distorções depois de sua morte, durante o tempo em que
os filhos de Israel se encontravam num estado de confusão e buscavam
alcançar Jerusalém, e garantiu a vitória dos Israelitas como também o esta-
belecimento da Comunidade de Moisés (A.S.). Esta comunidade, que foi
poderosa e possuiu um governo, veio a surgir após a morte de Moisés (A.S.).
De fato, Moisés (A.S.) preparou a revolução e incitou o povo, mas não vi-
veu tempo suficiente para assistir o estabelecimento de sua comunidade
ideal e foi o povo que realizou esta tarefa. A Torá foi realmente preservada
e mantida afastada de distorção pelos sucessores de Moisés (A.S.) (Yusha
ibn Nun e Kalib ibn Yuhanna) que conseguiram seguir o dinamismo
monoteísta, Islâmico e celestial, ou seja, a Torá genuína.

Terceiro, uma prova permanente e inegável. Isto pode ser visto no perío-
do depois da ascensão de Jesus (A.S.) aos céus (ele não foi morto), durante
aquele tempo os cristãos foram submetidos à múltipla opressão, por parte do
Império Romano, cujas fundações eram baseadas no politeísmo, que perse-
guiam severamente os seguidores desta religião monoteísta em ascensão, e a
opressão por parte dos não-cristãos israelitas que não acreditaram na Mensa-
gem de Jesus (A.S.). Como resultado, os israelitas cristãos ortodoxos viveram
por muitos anos escondidos e num estado de imobilidade sem a oportunidade
de reunirem-se ou comunicar o legado profético para outros livremente. Os
famosos discípulos de Jesus (A.S.) tinham suportado uma grande quantidade
de sofrimento ao viajarem entre as cidades e países a fim de propagar a Men-
sagem de Jesus (A.S.). Em suma, a situação predominante de opressão afastou
e fez com que o verdadeiro evangelho de Jesus (A.S.) se tornasse diferentes
versões, os quatro evangelhos atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João,
nenhuma delas contendo as palavras, os dizeres e os sinais exatos de Jesus
(A.S.). Assim, o livro original (O Evangelho) não se encontrava entre o povo,
porém a existência dos mandamentos da Torá, que Jesus (A.S.) tinha anunci-
ado como válidos e praticáveis, embora modificados, a existência das menci-
onadas calamidades e a existência das diretrizes de Jesus (A.S.) eram provas
inegáveis impedindo as pessoas de refutarem a profecia de Jesus (A.S.) e im-
pelindo-as a comunicar os ensinamentos cristãos para as gerações seguintes
que podiam, por sua vez, agir com base em tais ensinamentos.

Quarto, uma afirmação permanente, ou seja, os meios e os decretos
que não se encontram num Livro, mas que as pessoas possuem. Está rela-
tado numa tradição de Imam Hassan Al-Askari (A.S.), na qual ele expli-
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Jesus (A.S.) surgirá após o reaparecimento do Imam Mahdi (A.S.)?

Sim, a tradição atesta isso.

Sabemos que a Torá e a Bíblia sofreram adulterações. Por que o
Alcorão foi a exceção?

Provou-se com argumentos sólidos que nem mesmo uma “,” (vír-
gula) foi omitida ou adicionada ao Alcorão. Durante o tempo do Ter-
ceiro Califa (Othman) alguém recitou um versículo omitindo intenci-
onalmente uma “,” antes de “Alladhina”, o que mudava o significado
do versículo enormemente, dando a entender que apenas os rabinos e
monges que entesouram ouro e prata são condenados, enquanto que o
versículo se refere a dois grupos de pessoas, rabinos e monges que
fraudam os bens dos demais no extravio da verdade e as pessoas (que
podem ser rabinos, monges ou não) que amontoam ouro e prata. O
versículo diz:

“Ó fiéis, em verdade, muitos rabinos e monges fraudam os bens

dos demais e os desencaminham da senda de Allah. Quanto àque-

les que entesouram o ouro e a prata, e não os empregam na causa

de Allah, anuncia-lhes um doloroso castigo”.

(C. 9 - V. 34).

Com isso, Abdullah ibn Mas’ud, que estava presente, pôs sua
espada sobre o ombro dessa pessoa e disse irado: “Se você não reci-
tar o versículo com a “,” que omitiu, eu o separarei do Islam.” Eles
possuíam esta sensibilidade. Eles mesmos tinham ouvido o Profeta
(S.A.A.S.) recitar os versículos do Alcorão Sagrado e os tinham me-
morizado e registrado em seus escritos e, assim, preservavam-no a
custa de suas vidas. Deste modo, o Alcorão Sagrado, que desceu ao
Profeta (S.A .A .S.) foi preservado em sua forma original pelos
memorizadores e recitadores que permanentemente o repetiam e o
mantiveram protegido das adições e omissões.

De fato, nenhum dos profetas caiu vítima do desânimo, ao contrário,
todos eles tiveram sucesso em atingir seus objetivos embora o número deles
fosse pequeno (124.000 em proporção a população do mundo do começo até
agora) e o número de seus negadores fosse imenso. Os negadores foram aque-
les que propagaram falsamente a opinião de que o caminho e a mensagem
dos profetas e a profecia estavam erradas. Eles foram em grande número, e
em alguns casos assassinaram alguns profetas, embora os profetas jamais
tenham desistido de perseguir sua meta principal, ou seja, uma comunidade
próspera, e nunca se desesperaram em realizar sua missão.

Eles não apenas lutaram pela elevação espiritual do povo de sua própria
época, mas também se empenharam em atingir a prosperidade total e a evo-
lução histórica dos seres humanos como um todo. E eles foram bem-sucedi-
dos a este respeito. Mesmo os profetas que foram assassinados tiveram a
oportunidade de antemão levar sua Mensagem e apresentar as diretrizes
celestiais do pensamento que embora tivessem sido mantidas ocultas por al-
gum tempo, foram finalmente desveladas e praticadas outra vez.

Mudarres, como um seguidor dos Profetas, tinha sua Mensagem para
comunicar ao tempo da opressão do regime do Shah Reza. Ele acreditava na
política do “Equilíbrio Negativo” ou em suas próprias palavras, “adami” ,
querendo dizer que não devíamos prestar tributo nem ao ocidente, nem ao
oriente. Ele dizia, “A religião não deve estar separada da política”. Através
da comunicação de semelhante mensagem política e social, ele foi preso,
exilado e finalmente envenenado e sufocado com seu próprio turbante (seu
túmulo é agora nas proximidades de Kashmar). Ele morreu e foi enterrado
numa remota região desértica, mas gradualmente uma de suas crenças, o
“Equilíbrio Negativo” (antes do anúncio dessa política por Mudarres, os go-
vernos britânico e Russo eram igualmente privilegiados no Irã. Por exemplo,
em 1919, Vuthuq ad-Dulih concedeu a parte ocidental do Irã a Inglaterra sob
um tratado. Os Russos fizeram objeção a isso, e ele concedeu o norte para
eles), foi revivida dezoito ou vinte anos mais tarde, no tempo do Dr. Mussadiq.

Mudarres, Sayyed Jamal (de Asadabad), e outros, todos tendo sido men-
sageiros da verdade e da justiça e compassivos mestres de sua própria épo-
ca, foram tão devotados e corajosos que expressaram seus pontos de vista e
abandonaram suas próprias linhas de pensamento. Mas poderia ser muito
melhor se eles mesmos pudessem ter a oportunidade de materializar suas
mensagens de uma maneira mais apropriada e testemunhar a queda do
“Faraó” e a liberdade do povo depois de terem estado expostos a tantos
problemas e sofrimentos. Porém, seus nomes, ações e mensagens estão
registrados na história a despeito de suas mortes prematuras. Eles não ne-
gligenciaram seus objetivos e deveres e a história tampouco os esquecerá.
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LIÇÃO 7

O Término da Profecia

“(...) Entre eles havia um predecessor que nomeava a quem deveriam

seguir, ou um seguidor que havia sido apresentado pelo predecessor (...)”.

(Sermão número 1 - Nahjul Balaghah).

Na lição anterior, mencionamos que os seres humanos jamais fo-
ram privados de profetas ou livros Revelados. Na afirmação acima, o
Príncipe dos Fiéis (A.S.) ressalta que todos os Profetas tiveram a mes-
ma direção, embora seus seguidores discordem entre si nos dias de
hoje (Judeus contra Cristãos, Cristãos contra Muçulmanos...). Ele na
verdade quer dizer que não tinha existido nenhuma discordância ou
conflito entre os Profetas, todos eles trilharam a mesma senda, levan-
do a mesma Mensagem e conhecendo um ao outro muito bem. Cada
um deles anunciou o Profeta que o sucederia e falava de forma respei-
tosa sobre aquele que o havia precedido. Por exemplo, Moisés (A.S.)
informou seus seguidores que Jesus (A.S.) seria seu sucessor e Jesus
(A.S.) mencionou, por sua vez, o nome de Moisés (A.S.). Assim, os
conflitos e as guerras surgidas entre os seguidores são completamente
ilógicos, originam-se do egocentrismo e da arrogância.

Vemos, portanto, que esta situação (a sucessiva vinda dos profetas, os livros
celestiais e dos seguidores dos profetas, como os Imames) continuou ao longo da
história e da evolução da humanidade até que Deus designou Mohammad (S.A.A.S.).
A este respeito, o Príncipe dos Fiéis (A.S.) prossegue com essas palavras:

“(...) Dessa maneira, passaram-se eras, e o tempo passou, pais se

foram, e os filhos lhes tomaram o lugar até que Deus designou Moham-

mad (S.A.A.S.) como Seu Profeta, em cumprimento a Sua promessa e na

complementação de Sua Profecia (...)”.

Qual é a diferença entre “bayyeneh” e “hujjat”?

Bayyeneh é uma prova clara e manifesta que simplesmente con-
vence uma pessoa enquanto hujjat é uma prova ou argumento pelo
qual uma pessoa discute com seus adversários.

Vista da mesquita onde está enterrado o Príncipe dos Fiéis,
Imam Ali ibn abi Taleb (A.S.), em Najaf Al-Ashraf, Iraque.
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A proclamação da verdade possui um significado mais sutil. De fato, o
pensamento e a mentalidade dos seres humanos e sua criatividade, iniciati-
va e capacidade de inovação cada vez mais lhes proporciona novos cami-
nhos. Ideologias surgem, crescem e se difundem deste modo, e pensadores
e filósofos (como Platão, Sócrates, etc) idealizam seus planos para a vida
social da humanidade ou as bases desses novos caminhos.

Então, a via (ou escola) dos Profetas triunfará sobre todos os sistemas de
pensamento adotados pelos seres humanos no tempo em que o programa com-
pleto da profecia for comunicado as pessoas. A senda de Moisés (A.S.) foi cer-
tamente a senda Divina, porém ninguém afirma que era a mais perfeita via já
revelada a humanidade. Era inteiramente apropriada para o tempo de Moisés
(A.S.), mas carecia da abrangência que a capacitasse a englobar várias necessi-
dades da vida humana em todas as épocas. É provável que escolas de pensa-
mento produzidas pelo homem surgirão no curso dos séculos vindouros de
maneira a serem mais aperfeiçoadas do que a via deixada por Moisés (A.S.).

Assim, a mensagem de Moisés (A.S.) não era uma mensagem para superar
todas as outras escolas de pensamento e sistemas de crenças porque a linha
profética não tinha ainda chegado ao fim e a taça da profecia ainda não havia
transbordado. Moisés encheu-a com sua parte e Jesus (A.S.) com mais outra,
porém eles não podiam dar continuidade porque os seres humanos não tinham
ainda capacidade para absorver mais. As pessoas eram, efetivamente, fracas na
sua capacidade de entendimento. De outro modo, Deus teria feito descer sobre
elas a mensagem inteira da profecia através de seu primeiro profeta designado.

Mas, quando as pessoas já possuíam o preparo essencial, Deus designou
seu Último Mensageiro para que lhes comunicasse tudo (o conhecimento e a
consciência) que pudesse ser contido na mente humana e para completar a
cultura da Profecia, cumprindo a divina promessa e superando todos os siste-
mas de crença e todas as escolas de pensamento criadas pelo homem.

A complementação da Profecia trata-se do fim da linha através da
qual a humanidade se conecta diretamente com Deus, a revelação.
Quando esta linha chega ao fim e com o surgimento do Último Profeta
(S.A.A.S.) não há mais necessidade da revelação, da explanação do Ar-
canjo Gabriel (A.S.) e assim por diante, porque os próprios seres hu-
manos estão a partir daí capacitados a compreender os novos cami-
nhos da vida e extraí-los daquilo que foi oferecido a eles numa forma
completa pelo último Mensageiro de Deus (Mohammad) (S.A.A.S.), que
se encontra no fim da corrente profética.

Agora, uma vez mais, retornando ao Nahjul Balaghah, vemos que to-
dos os Profetas precedentes, tais como Noé, Abraão, Moisés, Jesus (A.S.)
tiveram um compromisso de acreditar no último, já que eles anunciaram

O que Deus prometeu que deveria ser definitivamente cumprido? A
resposta pode ser encontrada no Alcorão Sagrado onde se anuncia boas
novas, nas palavras de Jesus (A.S.), quanto ao advento de Mohammad
(S.A.A.S.), dizendo:

“6. E de quando Jesus, filho de Maria, disse: Ó israelitas, em verdade,

sou o mensageiro de Allah, enviado a vós, corroborante de tudo quanto a

Tora antecipou no tocante às predições, e alvissareiro de um Mensageiro

que virá depois de mim, cujo nome será Ahmad! Entretanto, quando lhes

foram apresentadas as evidências, disseram: Isto é pura magia!

7. Haverá alguém mais iníquo do que quem forja mentiras acerca

de Allah, apesar de ter sido convocado ao Islam? Sabei que Allah não

encaminha os iníquos.

8. Pretendem extinguir a Luz de Allah com as suas (infames) bocas;

porém, Allah completará a (revelação de) Sua Luz, embora isso des-

goste os incrédulos.

9. Foi Ele Quem enviou o Seu Mensageiro, com a orientação e com

a verdadeira religião”
(C.61)

Portanto, a promessa de Deus é a vitória da religião de Mohammad
(S.A.A.S.) (e profecia) sobre todos os rumos intelectuais e experiências soci-
ais da humanidade. Isto não significa, porém, que durante a vida do Profeta
(S.A.A.S.) este objetivo deveria ser alcançado (como isso não foi alcançado
na prática, devido o falecimento do profeta (S.A.A.S.)), nem significa que o
Profeta do Islam (S.A.A.S.) enfim superaria todas as religiões, nações e esco-
las de pensamento (embora isto tenha sido realizado muitas vezes na histó-
ria e o Governo Islâmico aproximou-se de uma extensão mundial).
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As pessoas podem, com exceção dos profetas, estabelecer conexão
com Deus através da revelação? Se for assim, podemos concluir que de-
pois do término da Profecia, Deus inspira suas puras criaturas com al-
guns mistérios?

A respostas a esta questão se encontram na diferença entre revelação e
inspiração. Revelação é a descida de conceitos específicos junto com palavras
especiais (de Deus) para um Profeta. O Alcorão Sagrado é, (tal como crêem os
muçulmanos), uma revelação descida ao Profeta do Islam (S.A.A.S.) por inter-
médio de Gabriel (A.S.). Ele é completamente diferente daquilo que comumente
os seres humanos recebem em seus corações ou compreendem numa maneira
incomum. Estas são inspirações que as criaturas puras, fiéis e sinceras de Deus
ocasionalmente recebem. Portanto, a revelação está muito além da inspiração e
não há nenhuma importância no fato de que eventualmente alguma pessoa seja
inspirada com alguns segredos no período após o término da Profecia.

Se todos os Profetas tiveram a mesma linha e direção por que seus
seguidores, que têm que praticar seus mandamentos, não seguiram o
mesmo caminho?

A razão é que os seguidores dos profetas foram gradualmente ludibriados,
isto é, com o passar do tempo, mãos maliciosas e ignorantes foram postas em
ação, enganado os seguidores e distorcendo os ensinamentos dos profetas.

O que é, Wilayat-i-faqih (a tutela dos jurisprudentes religiosos)? Isto
está entre os fundamentos da religião ou entre os princípios secundários
da religião?

“Wilayat”  significa a tutela da comunidade e Faqih é um jurisprudente ou
teólogo. Assim, Wilayat-i- Faqih é a tutela da comunidade Islâmica pelos teó-
logos ou jurisprudentes no período em que o Imaculado Imam (A.S.) esteja
ausente. É um dos princípios secundários da religião, um sistema de governo, e
aqueles que não acreditam nele e o negam, se tornam descrentes no Islam.

Quais são os pontos em comum nas religiões monoteístas e quais são
suas diferenças?

Os princípios doutrinários que elas apresentam são comuns a todas as
tradições monoteístas (ou seja, mensagens celestiais, pois não temos men-
sagens celestiais não-monoteístas) e as diferenças entre elas se encontram
talvez nos decretos e mandamentos especiais, cada um deles dado para uma
era específica na qual esta tradição foi fundada.

sua vinda: o Último Profeta (S.A.A.S.) encontrava-se, pois no ápice da pro-
fecia e os outros profetas que se encontravam abaixo dele tinham que o
esperar, e crer nele (acreditar em sua profecia e mensagem) e amá-lo.

O Príncipe dos Fiéis diz:

“(...) Deus nomeou Mohammad (S.A.A.S.) como Seu Profeta, em cum-

primento de Sua promessa e complementação de Sua Profecia. Seu com-

promisso tinha sido obtido dos profetas. Caracterizava-o a sua boa re-

putação e a sua honorável ascendência (...)”.

Há, entretanto, um significado mais sutil nessas afirmações: o compro-
misso dos profetas não foi nenhum documento escrito nem um acordo oral.
Eles tiveram, ao invés disso, um compromisso natural e primordial de ele-
var o intelecto e a compreensão dos seres humanos e de prepará-los para o
advento do último Mensageiro (S.A.A.S.). Este compromisso é similar ao
compromisso dos mestres de grau inferior para com os mestres de grau
superior, embora possam nem mesmo se conhecer. De fato, os primeiros
são responsáveis pelo preparo da mente dos estudantes de maneira apropri-
ada, para que os segundos possam fazer as matérias mais avançadas e os
conceitos mais complexos serem facilmente compreendidos.

O Príncipe dos Fiéis (A.S.) continua abordando os traços de caráter do
Profeta (S.A.A.S.), seus sinais físicos, familiares, espirituais e
comportamentais e as características foram conhecidas por todos e assim
um pequeno número de pessoas, tais como Salman Farsi (A.S.), pôde de
maneira inédita, e sem ser introduzido a seus primeiros ensinamentos e
programas, reconhecê-lo e chegar a uma crença perfeita em sua religião.
Quanto ao nascimento do Profeta (S.A.A.S.), o Príncipe dos Fiéis (A.S.) em-
prega o adjetivo “honorável” para indicar que não havia nenhuma deficiên-
cia considerando este aspecto, ou seja, os pais do Profeta (S.A.A.S.) foram
ambos castos e piedosos, e seu nascimento foi também honorável com res-
peito às circunstâncias do tempo e lugar.
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LIÇÃO 8

O Status dos Crentes Antes, Durante e
Depois do Surgimento dos Profetas

Em outro sermão do Nahjul Balaghah, conhecido como Al-Khutbah Al-
Qasi’ah, o Príncipe dos Fiéis (A.S.) declara e explica algumas questões que
foram citadas previamente no sermão número 1, concernentes ao status das
pessoas durante a época da ignorância, as condições do tempo do surgimento
dos profetas e a situação das pessoas após a designação dos Mensageiros à
Profecia. Ele descreve, com efeito, as condições e circunstâncias que tinham
naturalmente lançado sombras sobre a vida das pessoas na época da ignorân-
cia como também o vitorioso status que as pessoas adquiriram após o
surgimento dos profetas sob a luz de seus esforços, empenhos e lutas.

Um estudo de algumas das afirmações desse sermão que se acrescen-
ta ao que aprendemos sobre as circunstâncias da Profecia, as responsabi-
lidades dos profetas, etc., nas lições anteriores, nos trará uma segura con-
clusão para este livro. Em uma parte deste sermão lemos:

“(...) Meditai sobre a condição das pessoas dentre os crentes que passa-

ram antes de vós. Quais sofrimentos e provações que suportaram (...)”.

Isto significa que devemos analisar profundamente as circunstâncias
dos crentes que viveram antes de nós, não os tratando de maneira superfi-
cial porque não podemos aprender muito da aparência formal dos eventos
passados. Apenas quando se descobre a causa desses eventos e os consi-
dera com profundidade se pode perceber que os crentes do passado se
encontravam sob severa pressão e que estiveram sujeitos a sofrimentos
como a fome, a tortura, a prisão e maiores angústias do que aquelas que
sofremos hoje, ou seja, enfrentando problemas e acontecimentos políti-
cos e reconhecendo o verdadeiro caráter de diferentes grupos e frentes e a
posição que assumem.

O Príncipe dos Fiéis (A.S.) continua com as seguintes afirmações:

O que é ijthad?

Seu significado literal é “se esforçar ou se empenhar” mas em seu
sentido técnico se refere a um esforço teológico em compreender as leis e
regulamentos Islâmicos e extraí-los do Livro (O Alcorão Sagrado), das
tradições, etc., por meio de experiência especial que se tenha adquirido
num longo curso de preparo com os grandes sábios e autoridades religio-
sas Islâmicas. Uma pessoa que possua a habilidade de realizar este traba-
lho é chamada de Mujtahid.

Por que o Profeta do Islam surgiu entre os árabes e não entre os
persas, por exemplo? É verdade que não tivesse ele surgido entre os ára-
bes, a civilização árabe teria sido esquecida?

Não há nenhuma razão definitiva com respeito a esta questão, po-
rém talvez possa se argumentar que desde que os árabes eram os mais
despreparados e desprovidos de instrução como também a mais beli-
gerante nação daquela época, e já que eles poderiam mais facilmente
ser influenciados pelos demais, possuíam circunstâncias apropriadas
para a aceitação do chamado profético ao Islam. Sua carência de ins-
trução e preparo não era, contudo, um obstáculo para sua aceitação ao
chamado, mas de outra maneira, causaria mais problema e tribulação
ao Profeta (S.A.A.S.) para atraí-los. Talvez se esta religião surgisse em
outras nações, seria mais difícil convencê-los. Os árabes, embora pre-
sos a corrente das superstições, possuíam certos qualidades, tais como,
bravura, devoção, tolerância (ao sofrimento) e liberdade (não estando
ainda sujeitos ao governo das potências satânicas) que os fazia a mais
merecedora nação para ser exposta a esta religião celestial do Islam.
Quanto a civilização árabe, deve ser dito que os árabes, possuindo
uma civilização, uma cultura e história própria, não teriam sido es-
quecidos caso o Profeta (S.A.A.S.) não tivesse surgido entre eles, do
mesmo modo que os turcos, tajiks, espanhóis e outros que permanece-
ram até os nossos dias.
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mente ferir-se ou suportar sofrimento. Isso inclui, em adição a tudo isso,
temores, derrotas, preocupações e ansiedades. O verdadeiro combatente é,
portanto, aquele que não se rende a nada disso e que apenas luta pela causa
de Deus e por seu dever, não por causa da vitória. Conseqüentemente, a
luta é mais incômoda e difícil do que todas as provações da vida.

Por fim, o Príncipe dos Fiéis (A.S.) diz, que são as pessoas mais pobres
e sobrecarregadas porque têm que viver num estado de amordaçamento,
pobreza, opressão e silêncio prudente.

Ele continua a explicar o status dos crentes com as seguintes afirmações:

“(...)Os faraós os tornaram escravos. Infligiram-lhes as piores pu-

nições e os mais amargos sofrimentos. Permaneceram continuamente

num estado de ruinosa desgraça e de severa subjugação. Não encon-

traram meio algum de escape ou de proteção (...)”.

A primeira afirmação implica que os crentes foram forçados a obedecer
aos Faraós (detentores do poder tirânico) entronizados como deuses, muito
embora fossem servos de Deus por natureza. Algumas vezes, naturalmente,
tais “deuses” ou objetos de adoração acreditam ser eles próprios “Deus” e,
por conseguinte, (acreditam) que submissão a eles é submissão a Deus. Con-
tudo, quando induzem o povo a adorá-los, a submissão a eles é, (na verdade)
submissão a um não-Deus (um falso deus). O Imam Assádeq (A.S.) disse:

“Aquele que dá ouvidos a um orador se torna seu servo. Se este

fala de Deus aquele que ouve será um servo de Deus, se fala de Satã,

aquele que ouve será um servo de Satã”.

E Satã é algumas vezes o próprio ego humano e a concupiscência
para cuja obediência os faraós forçaram os crentes em Deus, que não
conheciam modo algum de como defender sua dignidade humana e li-
vrar-se de semelhante servidão. Tal era o status dos crentes em Deus e
seguidores dos profetas, que lidavam com os poderes satânicos reinantes.

 “(...) Acaso não foram eles os mais sobrecarregados, dentre todos

os povos, nas mais extenuantes circunstâncias, em todo o mundo? (...)”

Os verdadeiros crentes sempre foram os mais sobrecarregados, os mais
afligidos pela dor e as mais pobres criaturas de Deus antes do advento dos
profetas e da realização das revoluções Islâmicas (todas as revoluções lide-
radas pelos Profetas foram Islâmicas no sentido de terem almejado primei-
ramente a submissão a Deus). Por quê?

Primeiro, porque os crentes têm que prover seu próprio sustento. De
fato, os verdadeiros crentes, aqueles que alcançaram o espírito da crença
em Deus, jamais se comprometeram com os opressores. Eles comumente
se recusam a prestar serviço e a auxiliar os opressores, isso quando não
podem lutar contra eles. Assim, sob governos tirânicos, os crentes estão
constantemente face a face com as dificuldades e inconveniências até onde
concernem seus assuntos econômicos. Isto pode ser encontrado nas tradi-
ções. De modo contrário, os descrentes se comprometem com os opresso-
res muito facilmente, se engajam no serviço a estes e, portanto, desfrutam
de uma vida confortável.

Segundo, além de prover seu próprio sustento, os crentes geralmente são
obrigados a carregar nos ombros o peso das imposições dos opressores,
concernentes a vida luxuosa desses. Como exemplo, todos nós sabemos que a
queda do regime (Pahlavi) deparou com exorbitantes despesas que tiveram que
ser pagas por aqueles que não haviam se comprometido com ele. Aqueles que se
comprometeram com aquele regime não estavam sujeitos a tais fardos e imposi-
ções. Eles próprios também tiravam vantagens das situações predominantes.

Terceiro, os crentes têm que tolerar as imposições políticas dos pode-
res opressores contra os quais lutam. Tais poderes não os deixam expressar
suas crenças ou ter liberdade de pensamento e opinião. Eles forçam os crentes
a aceitar suas próprias idéias. Portanto, o amordaçamento predominante
numa sociedade é uma grande carga sobre os ombros dos crentes que se
recusam a aderir às idéias e opiniões impostas pelos poderes governantes
opressores. Eles são, com efeito, as pessoas mais combativas, sempre en-
frentando os opressores a fim de erradicar as calamidades e as corrupções.

É narrado (nas tradições) que o crente está sempre num estado de luta
de um modo ou de outro. Sob governos ilícitos e corruptos, ele se envolve
nas batalhas subterrâneas e organizadas em oculto e vive de uma maneira
dissimulada e cheia de precaução, e sob governos legítimos e lícitos, ele se
dedica aos envolvimentos políticos, ideológicos e militares ou enfrenta o
inimigo para salvaguardar o caminho de Deus. Assim, o crente está sempre
num estado de luta que é muito incômodo. Lutar não significa necessaria-
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líderes (imames, guias e exemplos) e modelos a serem imitados por outros
povos e nações oprimidos que seguiram seus métodos e caminhos e organi-
zaram movimentos (de libertação). Isto é claramente observado no mundo
atual no qual uma nação de crentes (os iranianos), depois de ter lutado por
um longo tempo e alcançado o triunfo sobre o regime tirânico, tornou-se
agora o líder de todo o mundo dos oprimidos, uma realização que nunca
tinha sido imaginada pelos iranianos.

Eles pensaram, de fato, na vitória, mas nunca imaginaram tornarem-se
líderes e modelos referenciais para todos os oprimidos do mundo como
aqueles da Arábia Saudita, do Iraque, do Egito, dos países do golfo Pérsico,
da África e das Américas, que têm sido grandemente influenciados e moti-
vados pelas realizações dos iranianos. E este nada mais é do que senão um
favor de Deus como o Príncipe dos Fiéis (A.S.) diz.

O Terceiro Ato do Status dos Crentes

O Status das pessoas, antes, durante e depois da designação dos
Profetas pode ser comparado a uma peça em três atos, o primeiro o
qual mostra tribulações e sofrimentos, o segundo fala da resistência e
da perseverança e o terceiro descreve, vitória e liberdade. De fato, os
crentes jamais conquistaram a vitória sem resistir às dificuldades e
lutar por seus objetivos. O Príncipe dos Fiéis (A.S.) continua:

“(...) até que Deus notou que estavam sofrendo com resignação as

agruras, por amor a Ele, e suportando os dissabores por temor a Ele,

então lhes proporcionou uma saída do sofrimento das provações. De

maneira que, Ele lhes transmutou a humilhação em honra, e o medo em

segurança (...)”.

Nestas afirmações, o Imam (A.S.) mostra que a direção dos esforços
dos crentes é para Deus e eles toleram as tribulações e os problemas
indesejáveis tais como a fome, a tortura, a prisão, as duras punições,
etc., em sua Senda e por causa de Seu Amor, de modo que Deus, vendo
sua paciência e perseverança, revelará a eles os meios de saída das cala-
midades e dos problemas, mantendo sua conveniência e tranqüilidade,
transformando sua humilhação em honra e seu temor em segurança e
por fim, sua derrota em triunfo.

Deve ser acrescentado aqui que a honra (não se submeter à humilha-
ção) e a segurança (não temer nenhum inimigo) são as coisas mais impor-
tantes que concernem aos oprimidos. Sob o governo satânico (os poderes
tirânicos) as pessoas não estão imunes com respeito a suas vidas, proprie-
dades, sua moralidade, etc., ao passo que sob um governo de Deus e dos
oprimidos tais preocupações e ansiedades não existem de modo algum.

O Príncipe dos Fiéis (A.S.) continua sua discussão com estas afirma-
ções: “ (...) Em conseqüência, eles se tornaram governantes e líderes cons-
pícuos, e os favores de Deus para com eles atingiram limites que seus pró-
prios desejos não haviam alcançado (...)” , querendo dizer que toda comu-
nidade de crentes, depois que Deus, concedeu a vitória a eles, tornou-se
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Conclusão (Dois Pontos Gerais no Sermão)

Primeiro, neste Sermão (número 192) a ênfase é principalmente sobre
os aspectos espirituais das calamidades do povo e suas adversidades. De
fato, tais fatores como o amordaçamento, a falta de segurança, o fardo das
imposições mentais e a carga de satisfazer os desejos satânicos dos gover-
nos ilegítimos, tudo o que faz a humanidade sofrer espiritualmente e incita
uma pessoa a luta são mais enfatizados do que os infortúnios materiais
(provações) como a fome pela qual o povo raramente se levanta. Para resu-
mir, a honra e a dignidade dos seres humanos são as coisas mais caras para
eles, que os estimula a lutar seriamente e se levantar em defesa. A fome e
coisas semelhantes podem ser resolvidas de outras maneiras. Estes são os
pontos enfatizados neste sermão.

Segundo, O Imam (A.S.) ressalta aqui que em uma comunidade de cren-
tes, quando o governo arrogante é derrubado é o oprimido que assume o
poder sobre um outro grupo de arrogantes. Como um exemplo, após a re-
volução de Moisés (A.S.) e a destruição do Faraó, foram os próprios crentes
e as massas que se tornaram governantes e estabeleceram um governo ver-
dadeiro. Também, durante a vida do Último Profeta (S.A.A.S.), como duran-
te o governo dos primeiros Califas, as próprias pessoas foram mestres de
seus assuntos e desempenharam papéis significantes na resolução das ques-
tões que surgiram. Elas amavam o Profeta (S.A.A.S.) e acataram o que ele
tinha dito, mas não cegamente e sob as pressões propagandistas. Elas acei-
taram livremente suas decisões e tomaram as decisões menores. Infeliz-
mente, com o passar do tempo, a participação das pessoas e a sua contribui-
ção nos assuntos de governo das comunidades Islâmicas gradualmente di-
minuiu e estas comunidades passaram a ser, como as comunidades domi-
nadas pela ignorância, consistindo de duas classes de pessoas: os arrogan-
tes e os destituídos. Enquanto que uma verdadeira comunidade Islâmica
consiste de apenas uma classe: a dos crentes.

AS ESMERALDAS DOS SÁBIOS DIZERES

Gostaríamos de finalizar este livro com alguns dos curtos dizeres do
Imam Amir Al-Mo’menin Ali ibn abi Taleb (A.S.), para que o término seja
como a fragrância do almíscar.

“Aceitar a prática de um povo vale por ser um deles,

e quem pratica o ilícito, pagará por dois:

o pecado de praticá-lo e o pecado de aceitá-lo”.

“O homem não será denegrido por atrasar o seu direito,

mas o será por atrasar o direito dos outros”.

“Não há obediência à criatura na desobediência ao Criador”.

“A presunção afasta o acréscimo”.

“Deixar de pecar é mais fácil do que pedir perdão”.

“Quantas refeições proibiram outras!”
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“As pessoas são inimigas daquilo que desconhecem”.

“Colha o mal do peito do próximo arrancando-o do seu”.

“A insatisfação é uma escravidão eterna”.

“Questione seu irmão com bondade

e afaste o seu mal com benevolência a ele”.

“A pobreza é a maior morte”.

“A ferramenta da chefia é a generosidade no peito”.

“O fruto da extrapolação é o arrependimento,

e o fruto da precaução é o bem-estar”.

“Não há benefício no silêncio da sabedoria,

da mesma forma que não há benefício nas

declarações ignorantes”.

Quando estava passando na frente de um entulho ele disse:

“É por isto que os sovinas estavam mesquinhando...

é por isto que ontem vocês estavam concorrendo”.

“Certamente, os corações se entediam da mesma forma

que os corpos se entediam, então, sempre os revigorem

com a sabedoria”.

“As pessoas inconvenientes são as que, se juntas, prejudicam,

e se separadas, favorecem”.

Então lhe perguntaram: “Sabemos que quando juntas prejudicam, mas

como favorecem quando separadas?”

Ele (A.S.) disse: “É no retorno de cada profissional a seu trabalho, por-

que assim favorecem as pessoas, tais como o retorno do pedreiro a sua

obra, do tecelão a tecelagem e do padeiro a sua padaria”.

 “Ó humanos, temam a Deus, O qual ao falarem os ouve e

ao esconderem conhece. E encorajem-se perante a morte,

a qual se dela fugirem os alcançará,

se ficarem estáticos os apanhará e se a esquecerem os recordará”.
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(A.F.): Abreviação das primeiras letras de um pedido de rapidez no reaparecimento
do décimo segundo Imam dos Ahlul Bait (A.S.), o Imam Al-Mahdi (A.S.).

(A.S.): Abreviação das primeiras letras de um pedido de paz para um Profe-
ta (A.S.), Imam (A.S.) ou demais membros da Ahlul Bait (A.S.).

(D.D.): Abreviação das primeiras letras de um pedido de prolongação de
idade de um grande líder religioso.

(S.A.A.S.): Abreviação das primeiras letras de um pedido de bênçãos e paz
para o Profeta Muhammad (S.A.A.S.) e sua Purificada Linhagem (A.S.).

(K.S.): Abreviação das primeiras letras de um rogo a Deus para abençoar a
alma sagrada de um líder religioso falecido.

Abi: Usado após o nome, significa pai de.

Al-Kafi: Uma das coleções de livros que contém os ditos e tradições do Profe-
ta Mohammad (S.A.A.S.) e dos Ahlul Bait (A.S.). Compilado por Al-Kulaini.

Al-Ulama Al-Mujahidin: Os Líderes Guerreiros.

Aqaed: Crenças.

Assayed ou Sayyed: Pessoa que possui descendência do Profeta Moham-
mad (S.A.A.S.)

Ayatullah Al-Odhma: No Islam é o nome dado a uma suprema autoridade
religiosa.

Bahth Al-Kharej: Último curso de graduação religiosa acadêmica.

Diraya: Ciência e compreensão dos ditos.

Fiqh: Jurisprudência Islâmica.

Ibn: Usado após o nome, significa filho de.

Ijtihad: Dedução para apreciações jurídicas.

Imam: É o título atribuído ao sucessor do Profeta Mohammad (S.A.A.S.),
mas também é um título dado aos líderes Islâmicos grandiosos e sábios, ou
também para o Sheikh ou a pessoa que lidera a oração em conjunto.

Kifayat Al-Osul: Profundo curso sobre os princípios da Jurisprudência.

GLOSSÁRIO

“Quem se cobra, lucra, e quem a isto ignora, perde,

quem teme a Deus se sente seguro, quem aprende com as lições,

melhor visualiza, e quem assim visualiza, compreende,

e quem compreende assegura a sabedoria.”

“A vaidade de um homem quanto a si mesmo

é inimiga da sua inteligência”.

“A pior provisão para o Juízo Final é oprimir os servos”

 “O insatisfeito vive humilhado”.

“A fé é o conhecimento no coração,

dizeres na língua e prática dos pilares”.
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Lum’ah: Curso conciso de Jurisprudência Islâmica.

Makásib: Profundo curso de Jurisprudências Islâmicas.

Marje’: A autoridade jurídica no Islam.

Príncipe dos Fiéis: Título atribuído ao Imam Ali ibn abi Taleb (A.S.),
que em árabe é Amir Al-Mo’menin.

Rijal: Biografia dos narradores dos ditos sagrados.

Sotuh: Cursos intermediários de religião.

Tafsir: Interpretação do Alcorão Sagrado.

Wali Amr Moçlemin: Título atribuído àquele que é o responsável geral
dos assuntos referentes aos Muçulmanos.

Wasail-al-Shi’a: Uma das coleções de livros que contém os ditos e
tradições do Profeta Mohammad (S.A.A.S.) e dos Ahlul Bait (A.S.).
Compilado por Al-Hoor Al-Amili.


