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Abstract: Ibn ʻArabī, also known as the great spiritual master of Islam, offers a complete and 

profound proof of faith for the use of believers who form the religious community, which 

became less and less coherent and cohesive during the succession to the Prophet. Assuming 

his identity of guide for the believers, as it has been revealed to him many times, he travels 

across the vast Islamic realm and encounters saints and Sufis, gathering their wisdom into an 

immense synthesis. Being blessed with divine inspiration, Ibn ʻArabī strengthens the Islamic 

doctrine and reinvigorates the community, as he humbly takes part to the heritage left by the 

Prophet. 
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În istoria mistică și intelectuală a islamului, puțini au fost aceia care au reușit să îmbine 

toată moștenirea profetică și să unifice toate căile posibile ale căutării voinței divine, lucru 
specific islamului. Puțini au reușit să atingă atât caracterul exoteric al Legii, manifestat 
prin Coran, Tradiție și Drept, cât și Calea esoterică a metafizicii și a realizării spirituale a 

Sinelui prin căutarea Adevărului, a Absolutului, precum a reușit Muhyī ad-Dīn Ibn ʻArabī. 
Așa cum remarca Roger Deladrière în teza sa de doctorat susținută la Sorbona în 1974, o 

operă imensă care să abordeze toate științele religioase islamice pare din start să 
depășească posibilitățile unui singur om, ce se bazează doar pe forțe proprii.1 Nu este însă 
cazul cuiva care a primit grația divină, căruia i-a fost transmis îndemnul de a-i ghida pe 
credincioși. Așa își justifică Ibn ʻArabī demersul sintezei sale monumentale, ceea ce face 
din el cu adevărat unul din cei mai mari, dacă nu chiar cel mai mare maestru spiritual al 
islamului (al-shaykh al-akbar). 

Fără să fie lipsite de importanță, întâlnirile sale cu sfinți, maeștri spirituali, teologi și 

profesori de drept canonic pălesc în fața experienței sale extatice inițiale de la Fes din 594 

 
1 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, trad. fr. Roger Deladrière (Arles: Actes Sud, 1985), 9. 
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d.Hg.2 Această experiență mistică îl face să-și conștientizeze rolul său de urmaș (wārith) 
al Profetului, să stăpânească știința divină și să înceapă opera de sinteză a tradiției 
profetice, călătorind și predicând din Spania și Maroc până în Siria și Anatolia. Învelit în 

lumină și devenind el însuși Lumină, Ibn ʻArabī i-a cerut Domnului un verset sintetizând 
toate celelalte.3 Căci Dumnezeu poate trimite știința divină prin inspirație (ilhām), prin 
„proiecție” (ilqāʼ) sau prin coborârea Duhului cunoașterii (al-Rūh al-amīn). Prin grație 
divină, se confesează Ibn ʻArabī, nici un cuvânt nu a fost scris fără ca el să nu provină 
dintr-o dictare divină, dintr-o proiecție a Stăpânului suprem, dintr-o inspirație spirituală 

în toată ființa, fără însă ca această să fie o pretenție la profeție divină, ci doar o participare 
la moștenirea (mīrāth) lăsată lumii de Profetul Muhammad, Trimisul lui Dumnezeu.4 

Versetul revelat lui Ibn ʻArabī este versetul ce face referire la coborârea Grației Divine 
asupra tuturor celor Trimiși, de la Avraam până la Iisus, cerând supunere voinței divine 
și fără a face distincție între ei.5 Nu întâmplător, crede Deladrière, ultima lucrare ce s-a 

păstrat din opera sa monumentală este dedicată înțelepciunii Profeților (Fuçūç al-Hikam), 
o recapitulare a manifestării Verbului începând cu Geneza.6 Astfel, celor 27 de profeți sau 
trimiși divini (primul fiind Adam și ultimul Muhammad) le aparține câte o Înțelepciune 
specifică ce se exprimă printr-un Verb, ce-și găsește manifestarea în chiar profetul sau 

trimisul, precum o piatră prețioasă este încastrată într-un inel. O ultimă apariție divină, 

având loc la Damasc în 627 d.Hg. (1127 d.Hr.), este chiar cea în care Profetul Muhammad 
ține în mână Fuçūç al-Hikam și îi cere să o transmită oamenilor.7 

Însă nu doar Fuçūç al-Hikam este o întoarcere către comunitatea credincioșilor, 
întreaga operă scrisă sau rostită și activitate depusă de Ibn ʻArabī este o întoarcere la 

comunitate. Ca moștenitor al stării spirituale, al gradului de perfecțiune (maqām) al 
Profetului, funcția sa este de a se întoarce către comunitate, pentru a o ghida. 
Perfecțiunea, realizarea spirituală, nu este doar „ascendentă”, ci și „descendentă”,8 prin 

 
2 Calendarul musulman începe cu primul an din Hegira (Hijra), anul în care Profetul Muhammad 

părăsește Mecca și se stabilește la Medina, locul întemeierii Cetății islamice (Umma). Primul an după 

Hegira corespunde aproximativ anului 622 d.Hr. Vezi prefața și cronologia realizate de Mohammed 

Arkoun, Le Coran, trad. Kasimirski (Paris: Garnier-Flammarion, 1970). Anului 594 d.Hg. i-ar 

corespunde anul 1197-8 d.Hr. Anul musulman nu corespunde ca durată anului creștin pentru că primul 

este calculat după calendarul lunar, iar cel de-al doilea după calendarul solar. Cele 12 cicluri lunare de 

28 de zile care compun anul lunar sunt, luate împreună, mai scurte decât anul solar de 365 de zile. De 

aceea, sărbătorile musulmane fixe în calendarul lunar par să se „deplaseze” în calendarul solar creștin 

în sens invers scurgerii timpului anual. 
3 Roger Deladrière, prefață la Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 12. 
4 Ibn ʻArabī, Les illuminations de la Mecque, trad. fr. Michel Chodkiewicz (Paris: Sindbad, 1988), 

partea a III-a, cap. 363. 
5 Le Coran, surata II, verset 130 și surata III, verset 78 (ediția Kasimirski). 
6 Ibn ʻArabī, La Sagesse des Prophètes, trad. fr. Titus Burckhardt (Paris: Albin-Michel, 2008). 
7 Deladrière, prefață la Ibn ʻArabī, 18. 
8 Pentru gradul suprem de realizare (maqām), specific Profetului Muhammad, dar și pentru funcția 

realizării „descendente”, vezi și culegerea de texte din Ibn ʻArabī, Doctrină și practică spirituală, trad. 

rom. Teodoru Ghiondea (București: Herald, 2020). 
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misiunea pe care unii iluminați, unii sfinți, o au de a se întoarce înapoi în lume pentru a-
i ghida pe credincioși.9 La fel s-a întâmplat în cazul Profetului, retragerea sa pe muntele 
Hirāʼ și grația primită atunci fiind urmate de misiunea (Risāla) de a-i ghida pe oameni. 

Perfecțiunea pentru sfinți (awliyāʼ) nu vine, deci, doar din moștenirea primită prin 
deschiderea inimii de către cel Suprem, o deschidere plină de grație ce dă înțelegerea 
Cărții sfinte, un acces în rândurile celor cărora Dumnezeu le vorbește direct (al-
muhaddathīn). Ea vine și prin misiunea cu care acești sfinți sunt înzestrați, anume aceea 
de a ghida comunitatea credincioșilor, de a se reîntoarce între oameni, de a le explica 

scopurile Legii și care sunt regulile sigure transmise de Profet ca Trimis al lui Dumnezeu, 
fără a putea introduce reguli noi sau anula vreo regulă ferm stabilită.10 Chiar aceasta este 
și funcția primită de Ibn ʻArabī, de a păstra un echilibru și de a face o diferență, de a 
proceda la o sinteză și a păstra totalitatea, de a găsi individualitatea fără a afecta 
diversitatea, misiune asemănătoare cu venirea islamului în lume, ca ultimă religie 

revelată, sinteză și echilibru prin excelență.11 
În același mod se poate înțelege și Mărturia de credință pe care o redactează Ibn ̒ Arabī. 

Numele său complet fiind Istoria celor Aleși și Mărturia lor de credință (Tadhkirat al-
Khawāçç wa-ʻAqīdat Ahl al-Ikhtiçāç), aceasta este în fapt un tratat și un comentariu al 

actelor de credință enunțate de cei ce aparțin „Tradiției Profetului și Comunității” (Ahl al-

Sunna wa-l-jamāʻa), în special ale celor cu adevărat învățați, ale celor ce sunt ghizi ai 
islamului, pentru ca fiecare să primească confirmare conform orientării sale doctrinare.12 
Aici sunt incluși atât șefii școlilor religioase juridice (al-Shāfiʻī și Ibn Hanbal), cât și marii 
maeștri ai Sufismului (în special ʻAbd al-Qādir al-Jīlī). Din preambulul acestei Mărturii, 

subliniază Deladrière, se înțelege limpede că ea se adresează concomitent unor categorii 
diferite de credincioși, atât celor care își bazează credința pe tradiție (Coran, Hadīth, 
opiniile Însoțitorilor Profetului), cât și celor ce se adapă suplimentar din experiența 

mistică a maeștrilor sufiți.13 

Se înțelege că această Mărturie (Tadhkira) nu este una personală. Această mărturie 
este ʻaqīda (mărturie și mărturisire, dar și jurământ solemn) a unei comunități, 

identificată drept „secta salvată” sau „poporul (ce crede în Hadīth) ”.14 Ca atare, autorul 

 
9 Deladrière, prefață la Ibn ʻArabī, 14. 
10 Deladrière, prefață la Ibn ʻArabī,15. 
11 Deladrière, prefață la Ibn ʻArabī, 17. 
12 În fiqh, în dreptul islamic, există mai multe școli de interpretare a Coranului, sau sisteme juridice, 

dintre care patru (ḥanafism, ḥanbalism, shāfʽism, mālikism) sunt considerate ortodoxe. Dominique 

Sourdel, Islamul, trad. rom. Liliana Saraiev (București: Humanitas, 1993), 58. Există însă și alte sisteme 

sunnite ne-ortodoxe, precum cele muʻtazilit și ẓahirit, precum și sisteme shiʻte, precum cel imāmit, 

zaydit sau ismaelit. Vezi notele realizate de Mohammed Arkoun, Le Coran, trad. Kasimirski, 9. 
13 Deladrière, prefață la Ibn ʻArabī, 30. 
14 Conform unui hadīth, Comunitatea islamică se va diviza în 73 de secte, dintre care doar una va fi 

salvată din Infern. Hadīth-ele sunt relatări ale întâmplărilor, spuselor și atitudinilor Profetului, care 

completează Coranul, fără a avea însă puterea sa religioasă, morală sau juridică. Luate împreună, ele 

formează culegeri de „datini” și de „zicale”, datând din vremea Profetului și a tovarășilor săi. Strânse 
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ei nu poate să fie decât purtătorul de cuvânt al comunității sau al unei părți a acesteia, iar 
ʻaqīda nu este defel o manifestare sau operă personală, doctrină sau sistem propriu de 
idei, așa cum s-ar putea crede.15 La fel cu dubla mărturisire de credință canonică (al-

shahādatān),16 ʻaqīda înseamnă renunțarea la propria idee în favoarea Adevărului 
comunității sau a adevărurilor familie spirituale islamice. La fel, într-un sens mai general, 
amintește Deladrière, al-shahādah înseamnă sacrificiul individualității, renunțarea la 
egoismul, limitarea și izolarea propriei identități, pentru a deveni cu adevărat „supus” 
voinței divine (muslim), credincios (muʼmin) și servitor (ʻabd) al lui Dumnezeu.17 La fel, 

perfecțiunea (ihsān) ființei umane în islam nu se obține definitiv decât în cadrul 
Comunității în care omul trăiește și doar practicând virtuțile acestei comunități. 
Perfecțiunea în cadrul comunității mohamedane se confundă cu gradul său de supune 
(islām) față de voința divină, de credință (imān), de servitute (ʻubūdiyya). Sfințenia 
islamică (walāya) devine, astfel, gradul suprem de manifestare a unei sau a tuturor dintre 

cele trei virtuți.18 
Revenind la ʻaqīda, personalitatea celui care o realizează nu se manifestă defel în 

enunțarea adevărurilor islamice, ci, ca în cazul personal al lui Ibn ʻArabī, în arta de a le 
evoca, de a exprima aceste adevăruri (haqāʼiq) în funcție de context și de auditoriu, fie în 

proză, fie în poezie sau proză ritmată. Acesta este „darul limbii” pe care l-a primit Ibn 

ʻArabī ca „moștenitor” al Profetului, El însuși înzestrat cu darul divin al „Cuvintelor care 
exprimă totul” (jawāmiʻ al-kalim). De aceea, funcția spirituală pe care Ibn ̒ Arabī a primit-
o este de a chema către Dumnezeu, dezvoltând și explicitând toate adevărurile de care a 
luat cunoștință, veghind în a le păstra unitatea și diversitatea, identitatea și diferența.19 

Tocmai de aceea, Mărturia lui poate fi citită pe două niveluri, cel al unui credincios simplu 
sau pe cel al credinciosului pornit pe calea spirituală a sufismului.20 

Moștenirea înțelepciunii mahomedane, primită de Ibn ̒ Arabī prin realizarea spirituală 

„descendentă”, face din el un mistic, un sfânt (wālī), un cunoscător perfect al Unității și 

al multiplicității. De aceea, moștenitorul perfect devine omul perfect, asemănător 

 
și clasificate încă de pe vremea dinastiei omeyyade (661 d.Hr. – 750 d.Hr. la Damasc, 756 d.Hr. – 1031 

d.Hr. la Cordoba, în Al-Andalus, Spania musulmană), în special de către autori persani, acestea au ajuns 

să formeze o sursă importantă a dreptului canonic, anume Sunna, o lege a tradiției orale (Sourdel, 

Islamul). 
15 Deladrière, prefață la Ibn ʻArabī, 28. 
16 Doctrina islamică se enunță lapidar prin două mărturisiri de credință (Shahādah): nu există divinitate 

(a se citi realitate, absolut) în afara lui Dumnezeu (Realitate, Absolut), aceasta este prima mărturisire. 

Muhammad (cel Preaslăvit, cel Perfect) este trimisul său (intermediarul, mărturisitorul, manifestarea, 

simbolul), este cea de-a doua mărturisire. Împreună, cele două fac din islam o religie a echilibrului și a 

certitudinii. Prima enunță existența lui Dumnezeu, și faptul că doar Dumnezeu există cu adevărat. A 

doua enunță că toate lucrurile, ființele, existențele, toate vin de la El. Vezi Frithjof Schuon, Comprendre 

l’Islam (Paris: Seuil, 1976). 
17 Deladrière, prefață la Ibn ʻArabī, 28. 
18 Deladrière, prefață la Ibn ʻArabī, 28. 
19 Deladrière, prefață la Ibn ʻArabī, 16. 
20 Deladrière, prefață la Ibn ʻArabī, 30. 
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Profetului (al-Insān al-Kamil), capabil să înțeleagă doctrina non-dualității (wadat al-
wujūd). N-ar fi putut face asta doar prin putere omenească. De aceea, Ibn ̒ Arabī își începe 
Tadhkira printr-un preambul ce amintește de scopul scrierii sale. Fiind total supus voinței 

celui Preaînalt și Milostiv, el se lasă condus de Lumina Sa în tentativa sa de a da răspuns, 
în scris, întrebărilor formulate despre credința sa și despre concepțiile sale despre 
Dumnezeu, de a-i arăta celui care întreabă urmele Creatorului în Creație și în toate 
lucrurile și de a-i expune principiul său, care este cel de a urma exemplul acelor fideli 
Însoțitori ai Profetului, Slujitori ai lui Dumnezeu.21 Ca atare, continuă Ibn ʻArabī, „i-am 

adresat lui Dumnezeu o rugăciune pentru a primi sfatul cel bun. Mi-am pus speranța în 
El, L-am rugat să mă ajute și să mă însoțească, I-am cerut binecuvântarea și m-am hotărât 
să mă supun poruncii Lui și să-i răspund dorinței Sale. Deși mă judec nedemn de o astfel 
de sarcină, mi-am pus speranța că Dumnezeu le va face posibil înțelesul voinței Sale 
discipolilor care urmează calea celui A-tot-Milostiv, pentru care sper în ajutorul Celui care 

acordă Grația și Binefacerile în armonizarea stării lor spirituale, în vederea înaintării în 
Credință și Virtute (al-Imām wa-l-Ihsān)”.22 

Fiind un efort de a rezuma elementele de credință specifice celor ce aparțin „Tradiției 
Profetului și Comunității”, adică tradiției ortodoxe sunnite, Tadhkira lui Ibn ʻArabī nu 

poate începe fără să reia ideea-forță a islamului universal, anume Unitatea (și Unicitatea) 

lui Dumnezeu. Așa cum stă scris în Coran, așa cum raportează hadīth-ele, Dumnezeu este 
unic, fără egal, fără însoțitor, Stăpân al Creației fără nici un ajutor, ci, din contră, existând 
prin esența Lui și orice altceva decât El depinzând în existență de El. Lumea există prin 
El, în timp ce El există prin Sine Însuși, fără început și fără sfârșit, permanent și Sie Însuși 

suficient.23 Fără să fie substanță materială, El nu este localizat și limitat de spațiu. Fiind 
permanent, el nu este o întâmplare, Lui îi aparțin toate existențele, viața de acum și viața 
de apoi.24 El este cel care a creat timpul și spațiul, El emană și resoarbe existențele 

particulare,25 fiind însă transcendent oricărei existențe, prea înalt și prea sfânt pentru ca 

ființele create să-i fie asociate.26 El le-a dat tuturor celor create caracteristicile lor naturale, 
El a creat lumea fără model anterior și fără vreo obligație sau constrângere oarecare.27 

Tot ce există nu poate exista cu tărie decât prin știința și voința Sa.28 Ceea ce există a 
apărut întâi în conștiința Sa, apoi existențele particulare au intrat în manifestare așa cum 

 
21 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 74. 
22 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 74. 
23 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 82. 
24 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 83. 
25 „Vă veți întoarce cu toții la El. Aceasta este promisiunea adevărată a lui Dumnezeu; El emană creație 

și El o resoarbe, pentru a-i recompensa pe cei care cred, pe cei care fac fapte bune în deplină dreptate 

(...)” (Le Coran, surata X, verset 4, ediția Kasimirski, 168, trad. n.). 
26 „El dă viața și moartea, la El vă veți întoarce” (Le Coran, surata X, verset 57, ediția Kasimirski, 172, 

trad. n.). 
27 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 83. 
28 „El cunoaște tot ce este ascuns și tot ce este vizibil. El este cel Mare, cel Preaînalt” (Le Coran, surata 

XIII, verset 10, ediția Kasimirski, 198, trad. n.). 
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El le-a cunoscut, iar El n-a încetat să cunoască lucrurile în totalitate absolută și în detaliu. 
Asupra acestui punct, întărește Ibn ʻArabī, teologii și filozofii islamului sunt de acord.29 
Prin știința Sa, El le-a conferit tuturor lucrurile perfecțiunea lor și le-a pus în stăpânirea 

cui a dorit El.30 În consecință, în Existență (al-Wujūd) nimic nu este fără să fi fost stabilit 
de voința Ființei divine (al-Haqq), cu toate contrariile sale, câștig sau pierdere, sclav sau 
om liber, viu sau mort, zi sau noapte, sănătate sau boală, întuneric sau lumină, sâmbure 
sau coajă.31 Cum ar putea să nu fi voit, din moment ce a dispus ca ceva să existe? Nimeni 
nu se poate sustrage ordinelor Sale, cum nimeni nu poate schimba deciziile Sale, voința 

Sa este superioară oricărei alte voințe.32 El singur acordă grația și binefacerile Sale ca 
expresie a Bunăvoinței, în timp ce încercările și pedepsele Sale sunt efectele Dreptății 
imuabile, fără ca Bunăvoința să constrângă Dreptatea sau Dreptatea să controleze 
Bunăvoința.33 De aceea există în lume oameni credincioși și necredincioși, fericiți și 
nefericiți.34 

Cel care însă, ținând cont de toate astea, Îi atribuie modalități de existență, nu 
recunoaște unicitatea Supremului (wahhada) și nu este conștient de natura Sa veritabilă 
(haqīqa). Căci a-L determina, a-L compara, a-L imagina sunt acțiuni improprii pentru a-
L cunoaște pe El, impenetrabil, etern, a cărui existență (wujūd) precedă neantul, a cărui 

eternitate (azal) precedă orice început (ibtidāʻ). Prin faptul că El este cel care a înzestrat 

oamenii cu conștiență și organe de simț, știm că nu poate fi astfel cunoscut și că El nu 
cunoaște în acest fel. Prin faptul că le-a atribuit tuturor lucrurilor contrariile lor, știm că 
El este lipsit de contrarii. Prin faptul că a dispus toate lucrurile în perechi știm că El nu 
are nici un fel de însoțitori. Prin puterea Lui, El este cel care reunește contrariile, care 

apropie extremele și separă lucrurile apropiate. El nu este cuprins de nici o definiție și 
nici estimat de vreun calcul.35 El rămâne imuabil în multiplicitatea stărilor, este 
neschimbător și nepieritor, iar dispariția Sa este imposibilă.36 

 
29 În creștinismul timpuriu, omnisciența lui Dumnezeu despre existența în absolut și despre existențele 

particulare în amănunt, pentru că este o problemă legată de teodicee, a provocat numeroase controverse 

și divergențe în rândul Bisericii. Disputa a dat naștere concepțiilor ortodoxe și a numeroase concepții 

rivale, considerate eretice, care erau însă feluri logice diferite de a rezolva problema legată de teodicee. 

Pentru expunerea schemei logice a apariției gnozelor dualiste timpurii, vezi Ioan Petru Culianu, 

Arborele Gnozei. Mitologia gnostică de la creștinismul timpuriu la nihilismul modern, trad. rom. Corina 

Popescu (Iași: Polirom, 2015). 
30 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 84. 
31 Succesiunea zi-noapte a fost lăsată pentru muncă și odihnă (Le Coran, surata X, verset 68, ediția 

Kasimirski), iar fazele Lunii au fost lăsate pentru a putea calcula trecerea timpului și numărul anilor 

(Le Coran, surata X, verset 5, ediția Kasimirski, 168, trad. n.). 
32 „(...) Dumnezeu judecă și nimeni nu-i poate schimba sentințele” (Le Coran, surata XIII, verset 41, 

ediția Kasimirski, 201, trad. n.). 
33 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 89. 
34 „(...) Dumnezeu dictează tot. Necredincioșii nu știu că Domnul i-ar putea conduce pe toți pe calea 

cea dreaptă, dacă ar dori?” (Le Coran, surata XIII, verset 30, ediția Kasimirski, 200, trad. n.). 
35 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 88. 
36 Dispariția Sa face referire la dispariția astrelor venerate anterior de către seminția lui Avraam. „Când 

noapte l-a cuprins cu umbra sa, văzu o stea și strigă: Iată Dumnezeul meu! Steaua dispăru. Spuse atunci: 
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Citându-l pe unul din maeștrii săi sufiți, anume pe ʻAbd al-Qādir al-Jīlī, al-shaykh al-
akbar reamintește că toți cei născuți, toate cele create, se întorc la El. Iar dacă El le-a făcut 
posibilă cunoașterea Sa prin intermediul atributelor sale, a făcut-o pentru recunoașterea 

Unicității și Existenței sale în sine, nu pentru a-L cunoaște prin analogie. Credința (Imān), 
fondată pe aceste atribute, devine o știință a certitudinii, dar cunoașterea adevăratei lor 
naturi rămâne un mister (ghayb) inaccesibil rațiunii omenești. De fiecare dată când 
imaginația discută despre El, când înțelegerea Îl explică, rațiunea și-L reprezintă și spiritul 
În concepe, infinitatea, splendoarea și mărirea Sa sunt cu totul altceva.37 El rămâne cel 

care cunoaște cu adevărat. El cunoaște toate existențele particulare, pe care le scoate din 
non-existență și pe care le aduce în existență, pe care le cunoaște indiferent de starea lor 
de manifestare. În Ființa sa, existența și neantul sunt echivalente, fără să existe vreo 
creștere în faptul că El cunoaște toate lucrurile în manifestare sau vreo scădere în 
cunoașterea pe care a avut-o despre ele în starea de neant.38 Căci etern este cel care n-a 

încetat niciodată să existe prin sine însuși, în timp ce contingentul este ceea ce n-a încetat 
să fie neant până când Voința creatoare și normativă, Cuvântul și Puterea n-au intrat în 
legătură cu ea pentru a-i conferi existență.39 Ieșirea lucrurilor din întunericul neantului 
s-a făcut prin Știința Sa, prin Cuvântul Său: „Fii!”, pentru existența lor, așa cum este 

manifestată acum.40 Iar această cunoaștere particulară nu este nouă pentru El doar 

pentru că lucrurile cunoscute au fost noi, ci, din contră, există o egalitate în Cunoașterea 
Lui între ceea ce (încă) nu este (al-ghāʼib) și ceea ce este (al-hādir).41 Pentru a face ființele 
să existe manifest, Supremul nu a făcut decât să le scoată din ne-manifestare și să le aducă 
în spațiul manifestării, așa cum o rază de soare face să apară particulele de praf  în 

suspensie. Până atunci, ființele erau în Conștiința Sa ca praful în aerul cuprins de beznă, 
ne-existând pentru noi, dar existând în neant pentru El.42 

Prima realitate ce a ieșit de după mantia ne-manifestatului (khidr al-ghayb), ce a 

trecut din Conștiința divină în lumea manifestată, a fost Lumina Profetului Muhammad, 

ca esență luminoasă profundă în Lumea Arhetipurilor.43 El a fost primul născut, chiar 
înaintea tuturor lucrurilor create, dar ultimul trimis în lume, așa cum spune un hadīth. 

Misiunea sa este de a le reaminti oamenilor să-și îndrepte atenția spre Alianța făcută de 

 
nu-mi plac cei care dispar” (Le Coran, surata VI, verset 76, ediția Kasimirski, 123, trad. n.). Văzând 

inconsistența și inconstanța idolilor, Avraam s-a îndreptat către cel Unic. „Mă prosternez în fața 

creatorului cerului și pământului; sunt drept-credincios și nicidecum dintre cei care asociază” (alte 

divinități) (Le Coran, surata VI, verset 79, ediția Kasimirski, 124, trad. n.). 
37 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 97. 
38 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 101. 
39 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 101. 
40 „El este Cel care a creat cerul și pământul. Ziua în care spune: Fii! atunci va fi” (Le Coran, surata VI, 

verset 72, ediția Kasimirski, 123, trad. n.). 
41 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 101. 
42 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 102. 
43 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 108. 
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Dumnezeu cu oamenii la începutul timpurilor;44 cei care se lasă ghidați de Lumina sa 
primordială descoperă misterul Său și-I înțeleg porunca.45 Profetul este flacăra care 
luminează,46 el este Soarele existenței, de la care se alimentează toate mințile, spiritele, 

intuițiile și esențele.47 El este cel ce a primit Discernământul (al-Furqān),48 pentru a aduce 
pentru toate lumile create un avertisment,49 un avertisment pentru binefacerile 
Paradisului și pentru supliciile Gheenei.50 El, Profetul Muhammad, se alimentează din 
izvorul suprem și apoi alimentează întreaga Lume, căci El este cel ce cunoaște secretele 
non-manifestării, de la primul la ultimul, fiind trimis în lume ca deplină binecuvântare.51 

Din ne-manifestare au ieșit apoi, în urma primei ființe (haqīqa) care este Profetul, 
toate felurile omenești (çuwar), unele conducătoare, altele conduse.52 Cele conducătoare 
au fost ființele profeților, după ierarhia lor, cele conduse au fost sufletele națiunilor, astfel 
că fiecărui profet i-a revenit o misiune pe lângă un popor, în funcție de sfera sa de 
influență, așa cum a fost stabilit chiar din starea de pre-manifestare veșnică.53 El, Profetul, 

își revarsă binecuvântarea asupra credincioșilor. El este salcâmul cu umbra întinsă, 
adevărul căutat, cuvântul existenței, cea mai nobilă dintre ființele născute și cea mai pură 
dintre existențele contingente, sursa oricărei lumini pe pământ.54 El este sursa oricărei 
lumini, iar lumina în mine și asupra mea, spune Ibn ̒ Arabī, este pentru cei care se sprijină 

pe Mine. 

Profetul este „totalitatea cuvintelor”55 și comoara secretelor și înțelepciunii. Profetul 
este esența, El este sămânța neamului omenesc. De aceea, credinciosul se manifestă în 

 
44 „Amintiți-vă că Domnul a scos din fiii lui Adam toată descendența și le-a cerut o mărturisire chiar 

împotriva lor. Le-a spus: „Nu sunt Eu Domnul vostru”? Ei au răspuns: „Ba da, mărturisim”. Am făcut 

asta ca să nu spuneți în Ziua Învierii: Nu știam aceasta” (Le Coran, surata VII, versetul 172, ediția 

Kasimirski, 146, trad. n.). 
45 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 109. 
46 „Tu ești cel care-i chemi pe oameni către Dumnezeu, tu ești flacăra cea luminoasă” (Le Coran, surata 

XXXIII, versetul 43, ediția Kasimirski, 328, trad. n.). 
47 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, p. 110. 
48 „Binecuvântat fie cel ce a trimis din cer servitorului său discernământul, ca să-i prevină pe oameni” 

(Le Coran, surata XXV, versetul 1, ediția Kasimirski, 280, trad. n.). De altfel, numele acestei surate, 

revelată la Mecca, poartă chiar numele de Al-Furqān. 
49 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 110. 
50 „Să spună: Doamne! Depărtează de la noi supliciul Gheenei, căci suferințele ei sunt veșnice; căci este 

un loc neprielnic să te odihnești și să te oprești” (Le Coran, surata XXV, versetul 66, ediția Kasimirski, 

284, trad. n.). 
51 „Nu te-am trimis decât ca binecuvântare pentru univers” (Le Coran, surata XXI, versetul 107, ediția 

Kasimirski, 258, trad. n.). 
52 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 112. 
53 „(...) noi îi ridicăm pe unii deasupra altora, ca unii să-i ia ca servitori pe alții (...)”(Le Coran, surata 

XLIII, versetul 31, ediția Kasimirski, 379, trad. n.). 
54 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 114. 
55 Despre Profet se spune că este cel care a primit totalitatea cuvintelor revelate. Într-o accepțiune mai 

restrânsă, „un sens mai special al acestei expresii este că forma revelației în limba arabă prezintă 

caractere speciale sintetice care asigură o pluralitate de accepțiuni, chiar din punct de vedere strict 
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lume în același mod cu Profetul, care este „formă” și „esență”. Din contră, necredinciosul 
care neagă Revelația se manifestă doar sub aspect formal, fără acces la esență, cu inima 
întoarsă și privirea interioară complet orbită, percepând realitatea sub aspectul ei 

iluzoriu.56 Pentru inimile profeților și pentru discipolii lor, Profetul este cel manifest 
(Zhāhir), dar pentru cei necredincioși este cel Ascuns (Bātin),57 de aceea ei nu sunt capabili 
să audă și să depună mărturie de credință (shahāda).58 El, Profetul, este desemnat drept 
secretul Unității (tawhīd) și secretul suratei ce deschide Cartea sfântă și care închide 
întoarcerea la Dumnezeu.59 El a primit cele șapte versete eterne, precum și Coranul cel 

grandios.60 Amestecat cu sângele și carnea Profetului, acesta devine propria Sa natură, o 
Lumină călăuzitoare,61 așa cum Coranul anunță venirea ei.62 Prin Cartea sfântă, Profetul 
exprimă ceea ce este ascuns, face să ajungă la manifestare, căci El este trimis cu secretele 
Revelației, dar El exprimă și ceea ce este manifestat și îl conduce înapoi către 
nemanifestat.63 

 
Concluzie 
 

În deplină ortodoxie islamică, mărturia de credință a lui Ibn ̒ Arabī dezvăluie realitatea 

principială a Trimisului și a Cărții, care este Cuvântul divin, Revelația inspirată, Știința, 

Numele, Atributele, Ordinea, Interdicția și Lumina Sa strălucitoare, ce se revarsă asupra 
inimilor curate ale credincioșilor „Tradiției Profetului și Comunității” (Ahl al-Sunna wa-
l-jamāʻa). Ei sunt cei salvați, cei aleși (ahl al-ikhtiçāç), cei complet fideli tradiției, căci 
tradiția (Sunna) nu este altceva decât fidelitate față de învățătura Profetului. Spre 

reamintirea ei și pentru a elimina opiniile pasionate și subiective, pentru aceasta a scris 
Ibn ʻArabī această „Mărturie de credință”, ca efort inspirat de clarificare a doctrinei și de 
întărire a comunității credincioșilor.  

 
 

 
special”, Mihai Vâlsan, traducere și note la „Cununa supușilor”, în Doctrină și practică spirituală la 

Ibn ʻArabī, 127. 
56 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 115. 
57 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 116. 
58 „El este cel dintâi și cel din urmă; vizibil și ascuns, El le cunoaște pe toate” (Le Coran, surata LVII, 

versetul 3, ediția Kasimirski, 423, trad. n.). 
59 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 123. 
60 Cele șapte versete fac referire la Prima Surată, care nu are alt nume decât fātihat al-kitab, surata care 

deschide Cartea. Prima surată, de fapt întreg Coranul, este preamărirea lui Dumnezeu, stăpân al lumilor, 

așa cum exprimă al doilea său verset: „Mărire lui Dumnezeu, stăpânul universului / al hamdu li-Llāhi 

Rabbi-l-ʻAlamīna” (Le Coran, surata I, versetul 2, ediția Kasimirski, 39, trad. n.). 
61 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 126. 
62 (...) „Lumina v-a venit din ceruri, la fel ca această carte explicită, prin care Dumnezeu îi va călăuzi 

pe cei care-i urmează dorința pe cărarea mântuirii. Îi va scoate din întuneric și-i va călăuzi pe calea cea 

dreaptă” (Le Coran, surata V, versetul 18, ediția Kasimirski, 107, trad. n.). 
63 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 129. 
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