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РӘҺМАН ВӘ РӘҺИМ АЛЛАҺЫН АДЫ ИЛӘ 

 

Еј мүгәддәс, сә’јими рам елә, дүшсүн јолуна, 

Јол узун, јолчу нашы, бахсана ашиг һалына. 
 

 

МҮГӘДДИМӘ 

Һәмд-сәна јаранышын өлчүлү вүҹудуна варлыг либасы 

ҝејиндирмиш вә әбәди гүдрәт тәҹәллаларыны тәбиәт әсәрләриндә 

нүмајиш етдирмиш Аллаһа лајигдир. 

Уҹа пәрвазлы хәјал гушу Онун сонсуз гүдрәт фәзасында учмагда 

аҹиздир. Ити ағыл вә дүшүнҹә көһләни Онун әбәдијјәт бијабанында 

чапмагда ҝери галыр. О, сәмави шәрит бәләдчиләрини 

јаранмышларын тәкамүлү үчүн парлаг чыраг гәрар верди, инсан 

ҹәмијјәтләринин низамыны онун һөкм вә ганунларына итаәтдә 

мүәјјәнләшдирди. 

Бәшәр аләминин тәрбијәчиләри, төвһид вә һәгигәт јолунун 

бәләдчиләри олмуш пејғәмбәрлик вә вилајәт аиләси сајсыз салама 

лајигдир. 

Бу китабын әзиз охуҹуларын гаршысында ачылан сәһифәләриндә 

елә бир шәхсијјәтин һаггында данышылыр ки, һеч шүбһәсиз, бу 

вахтадәк бир белә фәзиләтә саһиб олан инсан һаггында бир јердә 

јазылмамышдыр. Һәлә ки јарадыҹылыг вә ихтира фырчасы белә бир 

әлван вә ҹазибәдар тәсвир нәгш етмәмишдир. 

Имамијјә шиәләринин биринҹи имамы һәзрәт Әмирәл-мө’минин 

Әли ибн Әбиталиб (ә) һаггында чохсајлы китаблар јазылыб, јетәрли 

арашдырмалар апарылмышса да, әлиниздәки китабда мөвзулар даһа 

садә шәкилдә тәртиб олунмушдур. Китаб һәзрәти танытдырмаг 

мәгсәди илә јазылмыш вә мәтнләрдә ашағыдакы мәсәләләр нәзәрдән 

кечирилмишдир. 

Китабда садә, рәван, ејни заманда сәлис ифадәләрдән истифадә 

олунмуш, чәтин анлашылан терминләрә јер верилмәмишдир. 

Китабдакы мөвзулара тәәссүб вә гәрәзсиз јанашылмышдыр. 

Мүасир елмдә гәбул олунмајан әсассыз бәјанлар вә зәиф 

хәбәрләрдән пәһриз олунмушдур. 

Һәзрәт Әлинин (ә) хилафәтинин сүбутунда тәәссүб 

ҝөстәрилмәмиш, шиә китабларына, демәк олар ки, мүраҹиәт 
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олунмамышдыр. Истәнилән бир бәһанәнин гаршысыны алмаг үчүн 

сүннә әһлинин мө’тәбәр китабларына истинад едилмишдир. 

Һәзрәт Әлинин (ә) имамәти илә бағлы ајә вә һәдисләрин 

зикриндән әлавә, диҝәр китабларда бир о гәдәр дә диггәт 

јетирилмәјән әгли вә үсули ики дәлил ҝөстәрилмишдир. 

Шиә әгидәсинин сүбуту үчүн зәрури сајылан мәсәләләр үмуми 

мө’тәбәр китаблардан ҝөтүрүлмүш, китабын һашијәләриндә 

мәнбәләр ҝөстәрилмишдир. 

Јухарыдакы  нөгтәләри нәзәрә алмагла, Аллаһын лүтфүнә үмид 

едиб, мүттәгиләр мөвласы Әлинин (ә) руһундан јардым диләмәклә 

китабдакы мөвзулары белә тәнзимләмишик: 

Пејғәмбәр заманында һәзрәтин һәјаты; 

Һәзрәтин Пејғәмбәрдән сонракы һәјаты; 

Һәзрәт Әлинин (ә) хилафәт дөврү; 

Һәзрәт Әлинин (ә) шәхсијјәти вә әхлаги фәзиләтләри; 

Һәзрәт Әлинин (ә) Пејғәмбәрдән сонра дәрһал хилафәтә чатма 

һаггынын сүбуту; 

Һәзрәт Әлинин (ә) сәһабәләри вә өвладлары; 

Һәзрәт Әлинин (ә) бујуруглары. 

Гејд етмәлијик ки, бу китаб илк дәфә шәмси 1337-ҹи илдә чап 

олунмушдур. Ҝүнбәҝүн артан диггәт вә охуҹулар тәрәфиндән 

марагла гаршыланмасы сәбәбиндән бу китаб бу ҝүнәдәк доггуз дәфә 

нәшр олунмушдур. Тәкрар чап сәбәбиндән бә’зи һәрфләр вә сөзләр 

јахшы охунмадығындан вә һәрфләрин јенидән јығылмасына еһтијаҹ 

олдуғундан мүәллиф арадакы вахты фүрсәт сајараг китабда бә’зи 

дәјишикликләр етмиш, мө’тәбәр мәнбәләрә мүраҹиәт едәрәк, бә’зи 

дәјәрли мә’луматлары артырмыш вә ифадәләри даһа да 

садәләшдирмишдир. Белә ки, китаб онунҹу дәфә чапа ҝедәркән онда 

һәм кәмијјәт, һәм дә кејфијјәт дәјишикликләри едилмишдир. 

Нәтиҹәдә китаб бир гәдәр дә ҹазибәдар олмуш, вилајәт шаһынын 

ифтихарлы һәјаты вә али шәхсијјәти илә танышлыг даһа да 

асанлашмышдыр. Беләҹә, әсл мөвзулар горунмагла китаба әл 

ҝәздирилмиш вә о һазыркы шәкилдә зөвг вә бәсирәт саһибләринин 

ихтијарына тәгдим олунмушдур. Олсун ки, јараныш аләминин 

әнтиг әсәрләриндән олан Һәзрәтлә танышлыг истигамәтиндә 

ирәлијә доғру гәдәм ҝөтүрүлә. Әлбәттә ки, һәзрәт Әлини (ә) ону 

јарадандан башга кимсә камил шәкилдә таныја билмәз. Һәзрәт 

Пеғјәмбәр (с) һәзрәт Әлијә (ә) бујурур: «Сәни Аллаһдан вә мәндән 

башга кимсә јетәринҹә танымады». Үмид едирик ки, бу китабын 
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мүталиәси охуҹулар үчүн фајдалы олаҹаг. Бу али мәгсәдин 

өһдәсиндән камил шәкилдә ҝәлә билмәсәк дә, үмид едирик ки, 

дәрјадан бир дамла ҝөтүрмүш олаг. 

 

Чәкә билмәсән дә дәнизин сујун, 

Азҹа ичсән јатар бил сусузлуғун. 

 

Фәзлүллаһ Компани 
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БИРИНҸИ ҺИССӘ 

ПЕЈҒӘМБӘР (С) ЗАМАНЫНДА 

 

МӨВЛУД ВӘ ӘСИЛ-НӘСӘБ 

Нәзәр әһли үзү бу ҝүн Кә’бәјә,  

Пәрдәдән сүзүлүр Аллаһын нуру. 

Гибләдән сыјрылыр гибләнүмамыз, 

Арзулар чин олур, көнүлләр дуру . 

  

Тарихчиләрин јаздыгларына ҝөрә һәзрәт Әли (ә) отузунҹу Фил 

илиндә, рәҹәб ајынын он үчү, ҹүмә ҝүнү Кә’бәнин дахилиндә 

ҝөрүнмәмиш бир шәкилдә дүнјаја ҝөз ачмышдыр. Тәһгигатчы алим 

һөҹҹәтүл-Ислам Нәјјир дејир: 

 

Еј Кә’бә евиндә ҝөз ачан инсан, 

Ҝөвһәрсән, ҹисминин сәдәфи Мәккә. 

Кә’бәдә мөвлудун һејрәт доғурду, 

Һаггын еви салды үстүнә көлҝә. 

 

Һәзрәтин атасы Әбу-Талиб ибн Әбдүл-Мүттәллиб ибн Һашим ибн 

Әбдүл-Мәнаф, анасы Фатимә бинти Әсәд ибн Һашим олмушдур. 

Ҝөрүндүјү кими, һәзрәт Әли (ә) һәм ата, һәм дә ана тәрәфдән 

Һашими сојундандыр. Әбу-Талибин һәзрәт Әлидән (ә) башга даһа 

үч оғлу олмушдур: Талиб, Әгил вә Ҹә’фәр. 

Амма һәзрәт Әлинин мөвлуду, дүнјаја ҝәлиши о бири 

гардашларынын дүнјаја ҝәлишиндән фәргли олмушдур. Бу доғуш 

мараглы вә мә’нәви дәјишикликләрлә мүшајиәт олунмушдур. 

Һәзрәтин анасы аллаһпәрәст олмуш вә Ибраһимин Һәниф дининдә 

һәјат сүрмүшдүр. Бу гадын даим Аллаһ дәрҝаһына мүнаҹат етмиш 

вә гаршыдакы доғушун асан кечмәси үчүн Аллаһа јалвармышдыр. 

Фатимә бу ушаға һамилә олдуғу вахт өзүнү илаһи нура гәрг олмуш 

вәзијјәтдә һисс етмиш, санки бу көрпәнин башга өвладлардан 

фәргләндији барәдә фәләкләрдән илһам алмышдыр. 

Шејх Сәдуг вә Гәттал Нишапури нәгл етмишләр ки, Језид ибн 

Гә’нәб демишдир: «Мән Аббас ибн Әбдүл-Мүттәллиб вә Әбдүл-
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Үзза тајфасындан бир групла Аллаһ евинин кәнарында 

әјләшмишдим. Әмирәл-мө’мининин анасы Фатимә бинти Әсәд 

доггуз ајлыг көрпәјә һамилә вәзијјәтдә доғуш ағрысы чәкә-чәкә 

дејирди: «Пәрвәрдиҝара, мән сәнә, пејғәмбәрләриндән ҝәләнә, 

Сәнин тәрәфиндән назил олмуш китаблара иман ҝәтирмишәм. 

Ҹәддим Ибраһим-Хәлилин сөзләрини тәсдиг едирәм. Бу гәдим евин 

бүнөврәсини гојан о олмушдур. Сәни анд верирәм бу еви тикәнин 

вә бәтнимдә оланын һаггына, бу доғушу мәним үчүн асан ет». Језид 

ибн Гә’нәб дејир: «Биз өз ҝөзүмүзлә Кә’бә евинин архадан 

јарылдығыны вә Фатимәнин Кә’бәјә дахил олдуғуну ҝөрдүк. 

Фатимә ҝөздән итдикдән сонра дивар јенидән бирләшди. Кә’бәнин 

гапысыны ачмаг истәсәк дә мүмкүн олмады. Баша дүшдүк ки, бу 

Аллаһын ишидир. Дөрд ҝүн сонра Фатимә гуҹағында Әмирәл-

мө’минин (ә) бајыра чыхды вә деди: «Мән кечмишдәки бүтүн 

гадынлардан үстүнәм. Чүнки Асија Аллаһа елә бир јердә ҝизлин 

пәрәстиш едирди ки, һәмин јердә јалныз чарәсизликдән пәрәстиш 

едилмәси мүмкүн иди. Имран гызы Мәрјәми бејтүл-мүгәддәсдә 

доғуш санҹысы тутдугда она нида едилир ки, бајыра чыхсын, 

ибадәтҝаһда доғуш олмаз. Мән исә Аллаһын евинә дахил олдум, 

беһишт мејвәләриндән једим, бајыра чыхмаг истәдикдә нида ҝәлди 

ки, еј Фатимә, онун адыны «Әли» гој. Нида ҝәлди ки, Әлијјул-ә’ла 

Аллаһ бујурур: «Мән она өз адымдан ҝөтүрдүјүм ад гојдум, ону өз 

әдәбимлә тәрбијә етдим, она ҝизли елмләримдән аҝаһлыг вердим; 

одур мәним евимдә бүтләри сындыран, одур евимин дамында азан 

дејән, мәни пак билән; хош о кәсин һалына ки, ону дост тутар, она 

итаәт едәр; вај о кәсин һалына ки, ону дүшмән тутар вә она мүхалиф 

олар».1 

Һәзрәт Әлинин (ә) дүнјаја Кә’бәдә ҝөз ачмагла газандығы ифтихар 

нә кечмишдә кимсәјә нәсиб олуб, нә дә ҝәләҹәкдә нәсиб оласыдыр. 

Һәзрәтин дүнјаја Кә’бәдә ҝөз ачмасы сүннә әһлинин дә е’тираф 

етдији бир һәгигәтдир. Неҹә ки, ибн Сәббағ Малики, «Фүсулул-

Мүһиммә» китабында дејир: «Һәзрәт Әлидән (ә) габаг кимсә Кә’бә 

евиндә дүнјаја ҝөз ачмамышды. Бу фәзиләти Аллаһ-тәала јалныз 

Әлијә (ә) аид етмиш вә бунунла да халга онун уҹа мәгамыны 

ҝөстәрмишдир.»2 

«Биһарын» 9-ҹу ҹилдиндә Һәзрәтә ад гојулмасы барәдә 

                                                
1 Шејх Сәдуг, «Әмали» 27-ҹи мәҹлис, 9-ҹу һәдис. 
2 «Фүсулул-мүһиммә», сәһ. 14. 
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јазылмышдыр: «Әбу-Талиб көрпәни анасындан алды, өз синәсинә 

сыхды. Фатимәнин әлиндән тутуб Әбтәһә (Мәккә вә Мина 

арасындакы јер) ҝәлди. Аллаһ дәрҝаһына үз тутараг белә мүнаҹат 

етди: 

 

Еј гаранлыг ҝеҹәнин, парлаг ајын саһиби, 

Өз һөкмүнү бәјан ет, адландыр бу наиби. 

 

Онлара ҹаваб олараг гејбдән нида ҝәлди: 

 

Пак өвладынызы чағырын «Әли», 

Аллаһ адындандыр онун тәмәли. 

 

Бөјүк сүнни алимләри дә өз китабларында ујғун мәсәләјә 

тохунмушлар. Мәһәммәд ибн Јусиф Ҝәнҹи Шафеи «Кифајәтут-

Талиб» китабында азҹа дәјишикликлә нәгл етмишдир. 

Бә’зи рәвајәтләрдә нәгл олунур ки, Фатимә бинти Әсәд көрпәси 

дүнјаја ҝәлдикдән сонра онун адыны Һејдәр гојду. Көрпәни бәләјиб 

әринә вердији заман бу ад барәдә мә’лумат верди. Һәзрәт Әли (ә) 

Хејбәр дөјүшүндә танынмыш јәһуди пәһләваны Мәрһәбә бујурду: 

 

Анам «Һејдәр» гојмуш мәним адымы, 

Бу ширин өнүндә дуран олдуму?! 

 

Һәзрәтин ады Әли гојулдуғундан Һејдәр ады онун саир ләгәбләри 

сырасына гатылды. Һејдәр, Әсәдуллаһ, Мүртәза, Әмирәл-мө’минин 

һәзрәтин мәшһур ләгәбләриндәндир. Онун күнјәси Әбүл-Һәсән вә 

Әбу-Түраб олмушдур. 

Рәвајәтләрдә Фатимә вә Әбу-Талибин аллаһпәрәстлији вә 

мүсәлман олмасы да билдирилир. Онлар ҹаһилијјәт дөврүндә дә тәк 

Аллаһа инанмышлар. Өз өвладларына ад вермәк үчүн Аллаһ 

дәрҝаһына үз тутмуш, онун әмрини ҝөзләмишләр. Фатимә бинти 

Әсәд һәзрәт Пејғәмбәр үчүн ана кими олмушдур. Фатимә һәзрәтә 

илкин иман ҝәтирәнләрдән вә Мәдинәјә мүһаҹирәт едәнләрдәндир. 

О, дүнјасыны дәјишдији вахт һәзрәт Пејғәмбәр (с) өз көјнәјини 

Фатимә үчүн кәфән етмиш, онун ҹәназәсинә намаз гылмыш, гәбир 

сыхынтысындан гуртармаг үчүн гәбринә енмиш, она тәлгин 
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бујурмуш вә дуа етмишдир.1 

Әбу-Талиб дә тәк Аллаһа ситајиш етмиш, һәзрәт Пејғәмбәрин 

бе’сәтиндән сонра она иман ҝәтирмишдир. Гүрејшин шејхи вә рәиси 

олдуғундан Әбу-Талиб өз иманыны мәхфи сахламышдыр. Шејх 

Сәдуг нәгл едир ки, бир шәхс ибн-Аббаса деди: «Еј Пејғәмбәрин 

әмиоғлусу, мәнә де ҝөрүм, Әбу-Талиб мүсәлман олдуму?» Ибн-

Аббас деди: «Мүсәлман олмајан шәхс белә дејәрдими: «Мәккә 

мүшрикләри билирдиләр ки, биз өз өвладымыз Мәһәммәди гәбул 

едирик вә о, бош сөзләрә е’тина етмир». Әбу-Талиб Кәһф 

сәһабәләри кимидир. О өз иманыны гәлбиндә ҝизли сахлады вә 

заһирән мүшрик кими ҝөрүндү. Аллаһ онлара ики саваб верди. 

Һәзрәт Садиг бујурмушдур: «Әбу Талиб Кәһф сәһабәләри кимидир. 

Гәлбиндә иман варды, заһирән мүшрик ҝөрүнүрдү. Аллаһ она ики 

мүкафат верди: Бирини иманына, о бирини исә тәгијјәсинә ҝөрә».2 

«Биһарул-әнварда» Әбу-Талибин һәзрәт Пејғәмбәри мәдһ едән 

ше’рләри нәгл олунмушдур. Бу ше’рләрин мәзмунундан ҝөрүнүр 

ки, о Исламы гәбул етмишдир. Әбу-Талиб һәзрәт Пејғәмбәрә (с) 

хитабән дејир:  

 

Дә’вәтинлә мәнә хејир диләдин, 

Динләрин таҹыдыр ҝәтирдијин дин. 

 

Имам Садигдән сорушдулар ки, Әбу-Талибин кафир олдуғу 

дүздүрмү? Һәзрәт бујурду: «Јалан дејирләр. Кафир белә дејә 

биләрдими: 

 

Муса тәк таныдыг Мәһәммәди биз, 

Китабларда ады јазылмыш сәлис. 

 

Шејх Сүлејман Бәлхи «Јәнабиул-мәвәддәт» китабында Әбу-Талиб 

һаггында јазыр: «Гүрејшин рәиси вә бөјүјү олан Әбу-Талиб 

Пејғәмбәрин һимајәчиси вә јардымчысы иди. О, Пејғәмбәри чох 

севирди. О, һәзрәтин тәрбијәчиси олмуш вә пејғәмбәрлијини 

е’тираф етмишди. Әбу-Талиб һәзрәт Пејғәмбәр һаггында хејли ше’р 

гошмушдур. 

Һәзрәт Әлинин Кә’бәдә дүнјаја ҝәлмәси Бәни-Һашим үчүн бөјүк 

                                                
1 «Үсуле-кафи» 2-ҹи ҹилд, тарих бабы. 
2 Шејх Сәдуг «Әмали», 89-ҹу мәҹлис 12-13-ҹү һәдис. 
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ифтихар олду. Әрәб вә әҹәм шаирләри бу барәдә хејли ше’р 

јазмышлар. Сејјид Һәмиринин бу мөвзуда јазылмыш бир нечә 

мисрасыны хатырлајаг: 

  

Анасы мүгәддәс Кә’бә евиндә 

Ҝәтирди дүнјаја оғлу Әлини. 

Либасы пакизә, өзү пакизә, 

Мөвлуд үчүн сечди ешг мәһәллини. 

ҺӘЗРӘТИН ИЛКИН ТӘРБИЈӘСИ 

Һәзрәт Әлинин атасы Әбу-Талиб Гүрејш тајфасы арасында бөјүк 

һөрмәтә малик иди. О өвладларынын тәрбијәсинә ҹидди јанашыр, 

онлары тәгва вә фәзиләтә сөвг едирди. Әбу-Талиб өз өвладларына 

ушаглыг дөврүндән башлајараг әрәб адәт-ән’әнәләри әсасында ат 

чапма, ҝүләш вә охатма тә’лим едирди. 

Һәзрәт Пејғәмбәр (c) ушаглыг дөврүндә атасыны итирдијиндән өз 

бабасы Әбдүл-Мүттәлибин һимајәсиндә јашајырды. Әбдүл-

Мүттәлиб дүнјасыны дәјишдикдән сонра онун оғлу Әбу-Талиб өз 

гардашы оғлуну һимајәјә ҝөтүрдү. 

Һәзрәт Әлинин (ә) анасы Әбу-Талибин зөвҹәси Фатимә бинти 

Әсәд һәзрәт Пејғәмбәрә (с) меһрибан бир ана кими ҹан јандырырды. 

Белә ки, Фатимә дүнјасыны дәјишәркән һәзрәт Пејғәмбәр (с) дә 

һәзрәт Әли (ә) кими чох кәдәрләнди. Һәзрәт Фатимә үчүн ҹәназә 

намазы гылды, ону өз көјнәјинә бүрүдү. 

Әзиз Пејғәмбәр (с) әмиси Әбу-Талибин евиндә боја-баша 

чатдығындан тәшәккүр әламәти олараг онун зәһмәтләри 

мүгабилиндә һансыса бир көмәк ҝөстәрмәк истәјиндә иди. 

Тәсадүфдән һәзрәт Әли (ә) алты јаша дахил олан вахт Мәккәдә 

бөјүк бир гытлыг јаранмышды. Бөјүк аилә саһиби олан Әбу-Талиб 

һәмин гытлыг заманы бир сыра чәтинликләрлә үзләшмишди. Һәзрәт 

Пејғәмбәр (с) аилә еһтијаҹларыны өдәмәјә чәтинлик чәкән әмисинә 

јардым олараг алты јашлы Әлини (ә) һимајәјә ҝөтүрдү вә бу бәһанә 

илә онун тәрбијәси илә мәшғул олмаға башлады. Әбу-Талиб вә 

Фатимә бинти Әсәдин һимајәсиндә боја-баша чатмыш Пејғәмбәр (с) 

өз зөвҹәси Хәдиҹә илә бирликдә һәзрәт Әли (ә) үчүн меһрибан ата-

ана олду. 

Ибн Сәббағ «Фүсулул-мүһиммә», мәрһум мәҹлиси «Биһарул-

әнвар» китабларында јазырлар: Бир вахт Мәккәдә гытлыг олду. 

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) вар-дөвләт саһиби олан әмиси Аббас ибн 
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Әбдүл-Мүттәлибә тәклиф етди ки, Әбу-Талиби дүшдүјү мадди 

сыхынтыдан чыхармаг мәгсәди илә һәрәси онун оғланларындан 

бирини һимајәјә ҝөтүрсүнләр. Аббас Пејғәмбәрин бу тәклифини 

һәвәслә гаршылады. Онлар Әбу-Талиблә ҝөрүшдүләр вә өз 

тәклифләрини она билдирдиләр. Әбу-Талиб деди: «Әгил мәнимлә 

галсын, башга нә билирсинизсә един». Аббас Ҹә’фәри, Һәмзә 

Талиби, Пејғәмбәр исә Әлини өз һимајәсинә ҝөтүрдү.1 

Бир нөгтәни гејд етмәк зәруридир ки, Әбу-Талибин өвладлары 

арасында Әлини (ә) о бириләрлә мүгајисә етмәк олмазды. Һәзрәт 

Пејғәмбәр Әлини (ә) евинә апардыгдан сонра онларын арасында 

хүсуси бир мәһәббәт јаранды. Санки бир зәррә ҝүнәшә гатылмыш вә 

ја бир дамла дәрјаја говушмушду. 

 

Әлинин (ә) гәдрини Пејғәмбәр (с) биләр! 

Неҹә зәр гәдрини бир зәрҝәр биләр. 

 

Һаггында «ону чох гүввәли олан өјрәтди»2 ајәси назил олмуш, өзү 

дә илаһи бир мәктәбдә тәрбијә алмыш һәзрәт Пејғәмбәр (с) кими 

бир мүрәбби вә мүәллимә һәзрәт Әли (ә) кими шаҝирд вә тәләбә 

лазымдыр. 

Һәзрәт Әли (ә) ушаглыг дөврүндә Мәһәммәд сәҹијјәләри илә 

ҹилвәләнмиш вә һәзрәтә дәрин бағларла бағланмышды. Бу бағлар 

һеч вәҹһлә гырыласы дејилди. 

Һәзрәт Әли (ә) Пејғәмбәри (с) сајәбә-сајә изләмиш, бирбаша онун 

тәрбијәси алтында әрсәјә чатмышдыр. О, Пејғәмбәрин әгидә вә 

адәтләринин ардынҹа ҝетмиш, белә ки, гыса бир мүддәтдә онун 

бүтүн һәрәкәтләрини, халларыны, әхлагыны вә адәтләрини әхз 

етмишдир. 

Инсанын һәјаты бир нечә мәрһәләјә бөлүнүр. Инсан һәр бир һәјат 

мәрһәләсиндә өз јаш тәләбләринә әмәл едир. Ушаглыг дөврүнүн дә 

өзүнәмәхсус һәрәкәтләри вардыр. Амма Һәзрәт Әли (ә) бүтүн башга 

ушаглардан фәргли олараг ушаг ојунлары ардынҹа ҝетмәмиш, 

әјләнҹәләрдән чәкинмиш, елә ушаг дөврүндән башлајараг али 

дүшүнҹәләрә гәрг олмуш, әмәл вә рәфтарларында мә’нәви бир 

тәкамүл, илаһи әзәмәтин бир нүмунәси мүшаһидә едилмишдир. 

Һәзрәт Әли (ә) сәккиз јашынадәк Пејғәмбәрин (с) һимајәсиндә 

                                                
1 «Фүсулул-муһиммә», сәһ. 15. 
2 «Нәҹм» сурәси, ајә 5. 
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олмушдур. Сонра атасынын јанына гајытса да, бу гајыдыш онун 

Пејғәмбәрлә үнсијјәтинә мане олмамышдыр. Һәзрәт Әли (ә) 

вахтынын чохуну һәзрәтин јанында кечирмишдир. Һәзрәт 

Пејғәмбәр дә гәлбиндә топланмыш Әбу-Талиб мәһәббәтини Әлинин 

(ә) гәлбиндә әкс етдирмиш, Әлинин тәрбијәсини өз әхлаги 

фәзиләтләри үзәриндә гурмушдур. Беләҹә, һәзрәт Әлинин (ә) 

һәјатынын илк он или Пејғәмбәрин пәнаһында вә һимајәсиндә 

өтүшмүшдүр. Һәмин илкин тә’лим-тәрбијә нәтиҹәсиндә һәзрәт Әли 

(ә) Пејғәмбәрин (с) илаһи дә’вәтләрини һамыдан габаг гәбул етмиш 

вә өмрүнүн сонунадәк һагг вә һәгигәт јолунда фәдакарлыға һазыр 

олмушдур. 

БЕ’СӘТ - ҺӘЗРӘТ МӘҺӘММӘДИН (С) ПЕЈҒӘМБӘРЛИЈӘ 

ЧАТДЫҒЫ ДӨВР 

Бу фәсилдәки сөһбәтләрә башламаздан габаг һәзрәт Пејғәмбәрин 

бе’сәтинә нәзәр салмаг лазым ҝәлир. Јалныз бундан сонра бе’сәт 

мәсәләсиндә мүһүм пајы олан һәзрәт Әлинин (ә) һәјатыны 

арашдырмаг олар. 

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) ҝәнҹлик дөврүндән башлајараг, адәтән, 

һәмин дөврүн чиркин ҹәмијјәтиндән кәнарлашыб, тәкликдә 

дүшүнҹә вә ибадәтә мәшғул оларды. Һәзрәт јараныш низамы, 

тәбиәтин үмуми ганунлары, варлыг аләминин сирләрини мүталиә 

едәрди. Гырх јашына чатдыгда өзүнә ибадәт јери сечдији Һәра 

дағында әбәдијјәт шө’ләләри онун дахилини ишыгландырды вә 

онун үчүн варлыг аләминин сирләринә пәнҹәрә ачылды. Дили 

һәгигәтләрин ачыгланмасы үчүн һәрәкәтә ҝәлди вә һәзрәт халгын 

һидајәти үчүн әмр алды. Һәзрәт Мәһәммәд (с) ҝөрдүјү һәр шејдән 

һәгигәт гохусу дујур, һарада олурдуса һәгигәт ахтарырды. Гәлбиндә 

фәрјад гопмуш бу инсанын дили сүкута гәрг олмушду. Амма онун 

илаһи симасы белә бир һәгигәтдән данышырды. 

 

Көнлүмүн гатында билмәм олан нә, 

Мән арам дурмушкән о ағлар јенә. 

 

Һәзрәт арабир сиррини Хәдиҹәјә ачар, башгаларынданса 

ҝизләјәрди. Хәдиҹәдә өз нөвбәсиндә она үрәк-дирәк верәрди. Бир 

мүддәт белә өтүшдү. Нәһајәт, бир ҝүн һәзрәт Һәра дағында бир аваз 

ешитди: «Еј Мәһәммәд оху!» Һәзрәт: «Нә охујум», дејә сорушду. 

Дејилди: «Јарадан Рәббинин ады илә оху; о инсаны лахталанмыш 
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гандан јаратды; оху! Сәнин Рәббин ән бөјүк кәрәм саһибидир; О 

Рәббин ки, гәләмлә өјрәтди; о Рәббин ки, инсана билмәдикләрини 

тә’лим етди.»1 Илаһи нур гејб аләминдән онун көнүл фәзасына 

сүзүлдүјү вахт һәзрәтин вүҹуду ләрзәјә ҝәлди вә о, дағдан 

узаглашды. Һара бахырдыса һәмин нурун ҹилвәсини ҝөрүрдү. 

Изтираблы вә һејран вәзијјәтдә евә ҝәлди. Бәдәни јарпаг тәк әсирди. 

Хәдиҹәјә «мәни бүрү», деди. Хәдиҹә ону бүрүдү вә һәзрәт јухуја 

ҝетди. Јухудан ојандыгда һәзрәтә белә бир ајә назил олду: «Еј 

либасына бүрүнмүш; галх (гөвмүнү) горхут; өз Рәббини уҹа тут; 

либасыны пак ет; әзаба сәбәб олаҹаг пис шејләрдән узаглаш; 

етдијини чох билиб бир кәсә миннәт гојма; Рәббинин разылығыны 

газанмаг үчүн сәбр ет.»2 

Амма белә бир дә’вәти ашкарламаг асан иш дејилди. Чүнки бу 

дә’вәт әрәб вә саир милләтләрин е’тигадларына зидд иди. Бу дә’вәт 

дүнја халгларынын, ән әсасы исә әрәбләрин иҹтимаи, дини вә 

идеоложи мүгәддәсликләрини тәһгир едирди. Бу сәбәбдән дә 

јахындан-узагдан бу барәдә ешидәнләр, һәтта јахын гоһум-әгрәба 

һәзрәтә гаршы мүхалифәт бајрағы галдырыб, она тә’нә вурмаға, 

истеһза етмәјә башладылар. 

Бүтүн бу мүддәт әрзиндә һәзрәтин илаһи ҹазибәјә бүрүнмүш 

мүбарәк вүҹуду бу мисилсиз вә бөјүк әта мүгабилиндә Аллаһ 

дәрҝаһына ситајиш едирди. Әлинин (ә) ири вә долу ҝөзләри 

Пејғәмбәрин (с) һалыны һејранлыгла мүшаһидә едирди. Һәзрәт 

Мәһәммәд (с) Пејғәмбәрлијә чатдығы илк андан он јашлы һәзрәт 

Әли (ә) Исламы гәбул етмиш, Пејғәмбәрә (с) мүт’и олмушду. Һәзрәт 

Әли (ә) Пејғәмбәрин дә’вәтини гәбул етмиш илк кишидир. Бүтүн 

сүнни тарихчиләри вә мүһәддисләри бу һәгигәти тәсдиг едирләр. 

Мүһиббәддин Тәбәри «Зәхаирул-үгба» әсәриндә Өмәрин дилиндән 

јазыр: «Әбу-Үбејдә, Әбу-Бәкр вә башгалары илә бирликдә олдуғум 

вахт һәзрәт Пејғәмбәр (с) әлини һәзрәт Әлинин (ә) чијнинә гојду вә 

бујурду: «Ја Әли, мө’минләр арасындан иман ҝәтирмиш илк шәхс 

сәнсән. Мүсәлманлардан биринҹисисән ки, Исламы сечдин. Һарун 

Муса үчүн һансы мәгамда идисә, сән дә мәним үчүн һәмин 

мәгамдасан».3 Тәбәри өз әсәриндә белә бир гејд едир: «Һәзрәт 

Пејғәмбәр (с) базар ертәси ҝүнү пејғәмбәрлијә мәб’ус олду вә Әли 

                                                
1 «Әләг» сурәси, ајә 1-5. 
2 «Мүддәссир» сурәси, ајә 1-7. 
3 «Зәхаирул-үгба» сәһ. 58. 
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бир ҝүн сонра Исламы гәбул етди. Сүлејман Бәлхи «Јәнабиул-

мәвәддәт» әсәринин он икинҹи фәслиндә Әнәс ибн Маликдән нәгл 

едир ки, һәзрәт Пејғәмбәр (с) белә бујурду: «Мәләкләр једди ил 

мәнә вә Әлијә (ә) салам ҝөндәрдиләр. Чүнки һәмин једди илдә 

јалныз мәним вә Әлинин (ә) дилиндән Аллаһын бирлијинә шәһадәт 

кәлмәләри сәмаја уҹалырды». 

Һәзрәт Әли (ә) Мүавијәнин гүррәләнмәсинә ҹаваб олараг она 

ҝөндәрдији ше’рдә Ислама илкин ҝәлишин она мәхсус олдуғуна 

ишарә едир.1 

 
Көрпә олмағыма бахмајараг мән 

Ислама үз тутдум һамыдан өндән. 

 

Һәзрәт Пејғәмбәр Аллаһын әмри илә өз гоһум-әгрәбасыны бир 

јерә јығыб, онлары Ислама дә’вәт етдији вахт он јашлы һәзрәт 

Әлидән (ә) савај кимсә бу дә’вәтә мүсбәт ҹаваб вермәди. Һәзрәт 

Пејғәмбәр елә һәмин мәҹлисдә Әлинин (ә) иманыны гәбул етди вә 

мәҹлис әһлинин һүзурунда онун ҹанишинлијини тәсдигләди. Һадисә 

белә баш верди: 

«Ән јахын гоһумларыны горхут»2 ајәси назил олдуғу үчүн 

һәзрәт Пејғәмбәр (с) Әбдүл-Мүттәлибин өвладларыны Әбу-Талибин 

евиндә бир јерә топлады. Мәҹлисдә гырха јахын адам варды. Һәзрәт 

өз дә’вәтинин һәгигәт олдуғуну сүбута јетирмәк үчүн онлара 

мө’ҹүзә ҝөстәрмәли иди. Һәзрәт мәҹлисдәкиләр үчүн бир гојун 

буду, он сир (1 сир=75 грам) буғда вә үч литр сүддән гида 

һазырланмасыны ҝөстәриш верди. Һансы ки, мәҹлисдәкиләрдән 

бә’зиләри бүтүн бу дејиләнләри бир дәфәјә јејәрди. 

Сүфрә ачылдығы вахт мәҹлисдәкиләр ҝүлүшүб, «Мәһәммәд һеч 

бир нәфәрлик дә јемәк һазырламајыб» дедиләр. Һәзрәт бујурду: 

«Јејин Аллаһын ады илә». Гонаглар сүфрәдә олан тәамлардан јејиб 

дојдулар. Әбу-Ләһәб деди: «Мәһәммәд бу јемәкләрлә сизи 

сеһрләди». 

Һәмин вахт Һәзрәт (с) ајаға галхды вә сөзүнә ҝириш вериб 

бујурду: «Еј Әбдүл-Мүттәлиб өвладлары, Аллаһ-тәала мәни бүтүн 

халглар, хүсуси илә дә сизин үчүн ҝөндәрмишдир. Мән сизи ики 

сөзә дә’вәт едирәм. Бу сөзләри демәк асан, әмәл етмәк исә чәтиндир. 

                                                
1 «Фүсулул-мүһиммә» сәһ. 16. 
2 «Шүәра» сурәси, ајә 214. 
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Бу сөзләри демәклә әрәб вә әҹәмә һаким олурсунуз вә бүтүн 

милләтләр сизә табе олур. Һәмин ики сөз васитәси илә беһиштә 

дахил олур, ҹәһәннәм одундан гуртулурсунуз. Бу ики сөз Аллаһын 

бирлијинә вә мәним Онун рәсулу олмағыма шәһадәт вермәјиниздир. 

Мәним бу дә’вәтими гәбул едиб пејғәмбәрлијимә јардым ҝөстәрән 

вә ајаға галхан һәр бир кәс мәним гардашым, ҹанишиним, вәзирим, 

варисимдир». 

Мәҹлисә топланмыш бөјүк аиләдән кимсә һәзрәтин дә’вәтинә 

мүсбәт ҹаваб вермәди. Јалныз һәдди-бүлуғ олмамыш он јашлы 

һәзрәт Әли (ә) Пејғәмбәрин дә’вәтини гәбул етди. 

Бәли, һәзрәт Пејғәмбәр (с) һәмин мәҹлисдә данышдығы вахт онун 

истәјинә бәсирәт ҝөзү илә бахан, бу сөзләри гәлбән динләјән һәзрәт 

Әли (ә) ајаға галхды, шәһадәт кәлмәләрини изһар едәрәк деди: 

«Дә’вәтини гәбул едирәм вә чағырышына гәлбән ҹаваб верирәм». 

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурду: «Ја Әли (ә), әјләш». Пејғәмбәр (с) өз 

сөзләрини үч дәфә тәкрарлады. Амма һәзрәт Әлидән (ә) башга онун 

дә’вәтинә ҹаваб верән олмады. Һәмин ан һәзрәт ҹамаата мүраҹиәтлә 

бујурду: «Бу (Әли), сизин аранызда мәним гардашым, ҹанишиним 

вә хәлифәмдир». Бә’зи мәнбәләрдә билдирилир ки, һәзрәт 

Пејғәмбәр (с) Әлинин (ә) өзүнә белә бујурду: «Сән мәним 

гардашым, вәзирим вә варисимсән. Мәндән сонра хәлифәм дә 

сәнсән». Әбдүл-Мүттәлиб өвладлары ајаға галхдылар, һәзрәтин 

пејғәмбәрлик мәсәләсини мәсхәрәјә гојуб ҝүлүшлә гаршыладылар. 

Әбу-Ләһәб Әбу-Талибә деди: «Бундан сонра сән гардашын оғлуна 

вә өз оғлуна табе олмалысан». Пејғәмбәрин өз гоһум-әгрәбасыны 

Аллаһ әмри илә Ислама дә’вәт етдији ҝүн «Јәвмул-инзар» 

адландырылмышдыр.1 

Бә’зи сүннүләр һәзрәт Әлинин (ә) јәвмул-инзар, еләҹә дә, һәмин 

ҝүндән габаг иман ҝәтирмәси мәсәләсини ҝөздән салмаг үчүн 

дејирләр: «Һәгигәтән дә, Һәзрәт Әли (ә) һамыдан габаг мүсәлман 

олду вә иман ҝәтирди. Әбу-Бәкр вә башгалары исә Әлидән сонра 

иман ҝәтирдиләр. Амма Әли иман ҝәтирдији вахт ушаг олдуғундан, 

һеч бир вәзифә дашымадығындан, онун иманы ағыл вә мәнтиг 

әсасында олмамышдыр. Әли ушагҹасына тәглид едәрәк Ислама үз 

тутмушдур. Һансы ки, Әбу-Бәкр, Өмәр вә башгалары јаш вә ағылҹа 

камал һәддиндә олмуш, һәзрәт Пејғәмбәрә (с) дүшүнҹә јолу илә 

иман ҝәтирмишләр. Шүбһәсиз ки, ағыл вә арашдырма јолу илә иман 

                                                
1 «Тарихе-Тәбәри» 2-ҹи ҹилд, сәһ. 217. 
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ҝәтирилмәси ушагҹасына тәглид јолу илә иман ҝәтирилмәсиндән 

үстүндүр». 

Иман мәсәләсиндә Әлини башгалары илә мүгајисә етмәк мәнтиг 

алимләринин тә’биринҹә «Мәәл-фариг» мүгајисәдир. Бу сајаг 

ирадларын ирәли сүрүлмәсинин сәбәби Мөвләви демишкән, 

инсанын өз ишини пакларын иши илә мүгајисә етмәсиндән ирәли 

ҝәлир. Әввәла, јаш бахымындан һәдди-бүлуғ мәсәләси әгли ишләрә 

јох, шәр’и һөкмләрә аиддир. Аллаһа иман, Онун јеҝанәлијинин вә 

рисаләт мәсәләсинин тәсдиги шәр’и тәклиф јох, әгли ишләрдәндир. 

Икинҹиси, ағыл гүввәсинин јаш артдыгҹа чохалмасы үмуми ганун 

дејил. Аз јашлы бир инсанын ағыл вә мәнтиги гырх-әлли јашлы 

инсанын ағыл вә мәнтигиндән ҝүҹлү дә ола биләр. Хүсуси илә 

мүгәддәс руһа малик олан вә Аллаһ тәрәфиндән јардым олан 

инсанын ағыл вә мәнтиги башгалары илә мүгајисә едилә билмәз. 

Неҹә ки, һәзрәт Иса јени доғулмуш көрпә олдуғу һалда бујурду: 

«Мән Аллаһын бир гулујам ки, мәнә сәмави китаб вериб вә мәни 

Пејғәмбәр сечиб».1 Аллаһ-тәала Гур’анда һәзрәт Јәһја һаггында 

бујурур: «Биз ушаг икән она һикмәт вердик».2 

Сејјид Һәмири һәзрәт Әлини (ә) мәдһ едәркән бу мәсәләјә 

тохунур:  

 

Көрпәјкән Јәһјаја һикмәт ҝәлән тәк 

Әлијә (ә) вилајәт ендирди фәләк. 

 

Гур’ани-Кәримдә Јусифин дастанында бујурулур: «Бир шаһид 

белә шәһадәт верди: «Әҝәр Јусифин көјнәји өндән ҹырылмышса, 

гадын доғру дејир. О исә јаланчылардандыр».3 Тәфсирчиләрин гејд 

етдијинә ҝөрә Јусифин паклығына шәһадәт верән шәхс азјашлы бир 

ушаг имиш. 

Үчүнҹүсү, һәзрәт Әлинин (ә) иманы башгаларынын иманы кими 

олмамышдыр. Онун иманы пак фитрәтиндән гидаланмышдыр. 

Һансы ки, башгаларынын иманы күфрдән кечмиш бир имандыр. 

Һәзрәт Әли (ә) һәлә Мәһәммәдин (с) пејғәмбәрлијиндән габаг 

фитрәтән тәкаллаһчы олмушдур. Һәзрәт өзү «Нәһҹүл-бәлағәдә» 

бујурур: «Мән төвһид фитрәти илә дүнјаја ҝәлдим. Иманла вә 

                                                
1 «Мәрјәм» сурәси, ајә 30. 
2 «Мәрјәм» сурәси, ајә 12. 
3 «Јусиф» сурәси, ајә 26. 
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Пејғәмбәрлә һиҹрәтлә башгаларындан үстүн олдум». 

Һәзрәт Һүсејн (ә) ашура ҝүнү атасынын мәгамы илә фәхр едәрәк 

Өмәр ибн Сә’дин гошунуна бујурур:  

 

Фатимеји-Зәһра анамдыр мәним, 

Атам дөјүшләрдә дүшмәнә гәним. 

Гүрејш Лат-Үззаја тапындығы вахт, 

Атам үстүн тутмуш Аллаһын динин. 

 

Мәһәммәд ибн Јусиф Ҝәнҹи вә диҝәр алимләр һәзрәт Пејғәмбәрин 

(с) белә бујурдуғуну нәгл едирләр: «Үммәтләр арасында үч шәхс 

иман бахымындан башгаларындан ирәлидәдир. Онлар бир ҝөз 

гырпымында Аллаһа мүшрик олмадылар. Бу үч нәфәр Әли ибн Әбу 

Талиб, Јасин саһиби вә Али-Фир’он мө’минидир. Онлар өз 

иманларында доғручудурлар».1 

Дөрдүнҹүсү, һәзрәт Пејғәмбәрин сөзү вә әмәли бизим үчүн, дәлил 

олмушдур вә һеч бир нә үчүн нијәјә јер галмыр. Чүнки Аллаһ-тәала 

һәзрәт һаггында бујурмушдур: «О, көнлү, истәјәни данышмыр; бу 

анҹаг назил олан бир вәһјдир».2 Әҝәр һәзрәт Әли (ә) ушагјана бир 

тәглидлә иман ҝәтирмиш олсајды, һәзрәт Пејғәмбәр (с) һәлә һәдди-

бүлуға чатмадығыны онун нәзәринә чатдырарды. Һансы ки, 

Пејғәмбәр (с) Әлинин (ә) иманыны нәинки гәбул етмиш, һәтта онун 

варислијини, ҹанишинлијини вә хәлифәлијини халг арасында бәјан 

етмишди. Әлинин (ә) илкин иман ҝәтирмәси мәсәләсини шүбһә 

алтына аланлар әслиндә нә Пејғәмбәри танымышлар, нә дә Әлини! 

Еләҹә дә, Әлинин иманынын дәјәрини Аллаһ даһа јахшы билир. 

Гур’ани-Кәримдә онун иманы һаггында хош сөзләр бујурулмушдур. 

Әҝәр тарихчиләрин вә тәфсирчиләрин билдирдијинә ҝөрә, Аббас 

ибн Әбдүл-Мүттәлиб, Шејбә әрәб адәтләринә әсасән фәхр етдији 

вахт һәзрәт Әли (ә) онлардан нәјин фәхр сајылмасы һаггында 

сорушур. Аббас дејир: «Мән һаҹылара су вермиш, онларын 

ишләрини идарә етмишәм». Шејбә дејир: «Мән Аллаһ евинин 

хадимијәм, онун ачарлары мәндәдир». Бу мәгамда һәзрәт Әли (ә) 

бујурур: «Фәхр мәнә мәхсусдур. Чүнки мән сизләрдән чох-чох габаг 

иман ҝәтирмиш вә гибләјә доғру намаз гылмышам». Бу үч шәхсин 

һеч бири о бириләрин сөзүнү гәбул етмәдијиндән һәзрәт 

                                                
1 «Кифајәтут-Талиб» 24-ҹү баб, сәһ. 123. 
2 «Нәҹм» сурәси, ајә 3-4. 
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Пејғәмбәрин (с) јанына ҝедирләр ки, кимин һаглы олдуғу барәдә 

һөкм верилсин. Һәмин мәгамда Ҹәбраил ајә ҝәтирир: «Мәҝәр сиз 

һаҹылара су вермәји вә Мәсҹидүл-һәрамы тә’мир етмәји 

Аллаһа вә гијамәт ҝүнүнә иман ҝәтириб, бу јолда ҹиһад етмәклә 

ејними тутурсунуз?!».1 

Әксәр тарихчиләр тәсдиг едирләр ки, Пејғәмбәрин (с) дә’вәтинә 

илк мүсбәт ҹаваб вермиш вә Аллаһа иман ҝәтирмиш шәхс һәзрәт 

Әли (ә) олмушдур. Сүнни вә шиә тарихчиләринин билдирдијинә 

ҝөрә, һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурмушдур: «Мәним дә’вәтими илкин 

гәбул едән кәс мәндән сонра ҹанишиним олаҹаг». Бу мәсәләни 

сүннә әһлинин нә үчүн гәбул етмәдијини онларын өзүндән 

сорушмаг лазымдыр. Биз сөһбәтимизин бешинҹи һиссәсиндә бу 

барәдә даһа әтрафлы данышаҹағыг. 

Ән әһәмијјәтли вә мараглы будур ки, Әлинин (ә) мүсәлманлығы вә 

иманыны башгаларынын мүсәлманлығы илә мүгајисә етмәк олмаз. 

Чүнки һәзрәт јалныз заһирән вә ја Пејғәмбәрлә гоһум олдуғу үчүн 

иман ҝәтирмәмишди. Һәзрәт Әли (ә) лап ушаг чағларындан һәгигәт 

ашиги олмушду. О, һагла үзбәүз дајандығы вахт һәр шеји унударды. 

Бу сәбәбдән дә һаггын зүһур јери олан Пејғәмбәр (с) гаршысында 

фани олмуш, онун динини јајмаг јолунда өз фәдакарлығыны сон 

һәддә чатдырмышды. 

Чәкинмәдән дејә биләрик ки, һәзрәт Пејғәмбәрин Әлидән (ә) 

фәдакар јахыны олмамышды. Һәзрәт Әлинин (ә) Ислам јолундакы 

фәдакарлыгларыны кимсә инкар едә билмәз. О ән чәтин мәгамларда 

ҹаныны Пејғәмбәрә (с) сипәр етмиш вә белә бир фәдакарлығы 

гәлбән гәбул етмишдир. 

Исламын түлу етдији илк ҝүндән һәзрәт Пејғәмбәр һәр ҝүн Гүрејш 

мүхалифләринин манеәләри илә үзбәүз олмушдур. Гүрејш һәр 

васитә илә Пејғәмбәрә әзаб-әзијјәт вермәјә чалышырды. Бе’сәтдән 

сонра Мәккәдә олдуғу он үч илдә Әбу-Ләһәб кими јахын гоһумлары 

тәрәфиндән дә олмазын әзијјәтләринә мә’руз галан Пејғәмбәри 

һәзрәт Әли (ә) көлҝә тәк изләјәрәк горумуш, ону мүшрикләрин, 

Мәккә бүтпәрәстләринин фитнәләриндән узаглашдырмышдыр. О, 

Пејғәмбәрлә олдуғу вахтларда исә Аллаһ рәсулуну инҹитмәјә ҹүр’әт 

етмәздиләр. 

Ҝизли вә ашкар дә’вәт дөврләриндә һәзрәт Әли (ә) һеч бир 

фәдакарлыгдан чәкинмәзди. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) дә өз дә’вәтини 

                                                
1 «Төвбә» сурәси, ајә 19. 
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ҝүнбәҝүн итиләшдирир вә халгы ачыг-ашкар Аллаһа доғру 

чағырыр, бүтпәрәстликдән чәкинмәјә дә’вәт едирди. Нәтиҹәдә 

Гүрејшин бә’зи гадын вә кишиләри доғру јолу тутуб, мүсәлман 

олдулар. Бир нечә Гүрејшинин Исламы гәбул етмәси о бириләринә 

ағыр ҝәлди вә Пејғәмбәри инҹитмәкдә даһа чох сә’ј ҝөстәрмәјә 

башладылар. 

Әбу-Ҹәһл, Әһнәз ибн Шәриг, Әбу-Сүфјан, Әмр Ас, Өмәр ибн 

Хәттаб, Әбу-Ләһәб һәзрәт Пејғәмбәрин (с) ән бөјүк 

дүшмәнләриндән идиләр. Онлар ачыг-ашкар Әбу-Талибдән тәләб 

едирдиләр ки, Пејғәмбәри һимајә етмәсин вә ону Гүрејшин 

ихтијарына версин. Амма Әбу-Талиб өмрүнүн сон ҝүнләринәдәк 

Пејғәмбәри һимајә етди вә онун әгидәсинин ҝенишләндирилмәси 

јолунда әлиндән ҝәләни әсирҝәмәди. 

Сәрт тә’гибләр сајәсиндә һәзрәт Пејғәмбәр (с) өз гоһумлары вә 

јахынларындан бир групу илә үч ил Ши’бе Әбу-Талибдә1 

ҝизләндиләр вә өзләрини ашкар етмәк, ачыг ибадәт имканындан 

мәһрум олдулар. 

Бүтүн бу чәтин мәрһәләләрдә һәзрәт Әли (ә) һәзрәт Пејғәмбәрлә 

бирликдә иди. Бу ики инсан бир-биринә руһән вә әхлаги бахымдан о 

гәдәр бағланмышдылар ки, онлары ајрылыгда тәсәввүр етмәк 

мүмкүнсүз олмушду. 

Исламын зүһуру Мәккәдә бу сајаг манеәләр вә проблемләрлә 

үзләшдијиндән илк он үч илдә елә бир инкишаф әлдә олунмады. 

Исламын инкишафы үчүн јол тапмаг, мүнасиб мүһит ахтармаг 

зәрури олмушду. Бүтүн бу ахтарышлар нәһајәтдә һәзрәт 

Пејғәмбәрин (с) һиҹрәти илә нәтиҹәләнди. Һәзрәтин һиҹрәти 

һаггында нөвбәти фәсилләрдә данышаҹағыг. 

ҺИҸРӘТДӘ ӘЛИНИН (Ә) РОЛУ 

Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) Мәккәдән Мәдинәјә һиҹрәти үчүн шәраит 

јарадан сәбәбләрдән бири һәмин шәһәрдә Исламын јајылмасы иди. 

Әрәб гәбиләләри Мәдинәдән Мәккәјә тиҹарәт үчүн ҝәлдикләри вахт 

һәзрәт бу адамларла ҝөрүшүб, онлары Ислама дә’вәт едирди. 

Һәзрәтин тәблиғаты мүсбәт нәтиҹәләр верирди. Әбу-Талибин 

вәфатындан сонра Мәдинәдән Мәккәјә ҝәлмиш Овс гәбиләсиндән 

бир дәстә адам һәзрәт Пејғәмбәрлә ҝөрүшдү. Онлардан алтысы 

Ислам динини гәбул етди, Мәдинәјә гајытдыгдан сонра шәһәр 

                                                
1 (Бир дәрә ады) 
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әһлини Ислама дә’вәт етмәјә башлады. 

Бир мүддәт сонра Мәдинәнин јетмишдән чох гадын вә кишиси 

Мәккәјә ҝәлиб, мүсәлманлығы гәбул етдиләр. Беләҹә, Мәдинәдә 

Ислам дини сүр’әтлә јајылмаға башлады. Мәдинә мүһитиндә 

Гүрејшин мүхалифлији, әзаб-әзијјәти кими манеәләр олмадығындан 

бу шәһәр Исламын јајылмасы үчүн даһа мүнасиб ҝөрүнүрдү. Һәзрәт 

Пејғәмбәр ардыҹылларындан бир групуна ҝөстәриш верди ки, 

Мәккә мүшрикләринин шәриндән гуртармаг үчүн Мәдинәјә 

мүһаҹирәт етсинләр. Онлар да ашкар вә ҝизли шәкилдә Мәдинәјә үз 

тутдулар вә һәмин шәһәр әһли тәрәфиндән меһрибанлыгла 

гаршыландылар. 

Диҝәр бир тәрәфдән һәзрәт Пејғәмбәр (с) өзү дә Мәдинәјә көчмәјә 

мејл ҝөстәрирди. Амма о мәс’улијјәт дашыдығы бир јери Аллаһын 

иҹазәси олмадан тәрк едә билмәзди. Елә бу мәгамда баш вермиш 

һадисә һәзрәт Пејғәмбәрин (с) Мәдинәјә һиҹрәти үчүн шәраит 

јаратды. Бу сәбәби Мәдинәјә мүһаҹирәтин әсас сәбәби сајмаг олар. 

Мәдинәдә Ислам дининин јајылмасындан, еләҹә дә, бир груп 

мүсәлманын һәмин шәһәрә һиҹрәт етмәсиндән хәбәр тутан Гүрејш 

горхурду ки, Ислам дини һәмин шәһәрдә гүввәтләниб, сонрадан 

онлар үчүн тәһлүкә мәнбәјинә чеврилә. Она ҝөрә дә бүтүн еһтимал 

олунан тәһлүкәләри арадан галдырмаг үчүн һәзрәт Пејғәмбәрин (с) 

ишини битирмәк вә ондан бирдәфәлик јаха гуртармаг гәрарына 

ҝәлдиләр. 

Амма бу мәгсәди һәјата кечирмәк бир о гәдәр дә асан дејилди. 

Чүнки һәзрәт Пејғәмбәр Әбдүл-Мүттәлиб аиләсиндән иди вә онун 

һәјатына гәсд едилсәјди, һашими ҹаванлары гылынҹа сарылыб 

интигам аласы идиләр. Бәс нә етмәк оларды? 

Гүрејш башчылары хәлвәти ҝөрүшүб узун-узады мүзакирәләрдән 

сонра белә бир нәтиҹәјә ҝәлдиләр ки, һәр гәбиләдән јахшы бир 

дөјүшчү сечилсин вә бу дәстә ҝеҹә јары һәзрәт Пејғәмбәрин (с) 

евинә һүҹум едиб ону јатағындаҹа гәтлә јетирсин. Әҝәр белә 

олсајды, бәни-Һашим бүтүн әрәб гәбиләләри илә саваша галха 

билмәзди. Беләҹә, һәзрәт Пејғәмбәрин ганы јердә галарды. 

Бу шејтани план Пејғәмбәрин мәхфи шәкилдә арадан ҝөтүрүлмәси 

үчүн ҹызылмыш гәти бир гәрар иди. Амма Һәра дағында өз ҹамал 

нурундан һәзрәт Мәһәммәдин (с) вүҹудуна пај вермиш, ону һејрәт 

ишығында гәрг етмиш Аллаһ-тәала һәзрәтин ишыглы һәгигәт 

ахтарышында олан гәлбини Гүрејшин бу гәрарындан хәбәрдар етди. 
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Аллаһын изни илә һәзрәт ҝеҹә Мәккәдән Мәдинәјә үз тутду.1 

Амма Гүрејш кафирләринин бу һиҹрәтдән гәфләтдә галмасы үчүн 

бир тәдбир ҝөрмәк лазым иди. Бундан өтрү Һәзрәтин јатағында 

кимсә јатмалы, онун јерини бош гојмамалы иди. Пејғәмбәрин 

јатағына узаныб, өзүнү Гүрејш тәҹавүзкарларынын шәмшири 

гаршысында ким гоја биләрди? 

Мәһз бу мәгамда ујғун һадисәнин гәһрәманы өзүнү ҝөстәрмәјә 

башлајыр. Бу шир үрәкли гәһрәман јалныз һәзрәт Әли (ә) ола биләр. 

Тарих онун охшарыны ҝөрмәмиш вә ҝәләҹәкдә дә ҝөрмәјәсидир. 

Һәзрәт Пејғәмбәр Әлини (ә) таныјырды вә онун иманындан, 

ихласындан хәбәрдар иди. Һәзрәт үзүнү она тутуб бујурду: «Ја 

һәзрәт Әли (ә), Аллаһын әмри будур ки, Мәккәни тәрк едәк вә 

Мәдинәјә үз тутаг. Амма бу һиҹрәт ади бир сәфәр дејил. О 

мәһрәманә вә ҝизли олмалыдыр ки, Гүрејш кафирләри бундан хәбәр 

тутмасынлар. Онлар гәрара ҝәлибләр ки, бу ҝеҹә мәни јатағымда 

ганыма гәлтан етсинләр. Онлары гәфләтдә гојмаг үчүн мәним 

јатағым бош олмамалыдыр. Јатағымы бош ҝөрүб мәни тә’гиб едә 

биләрләр. Аллаһын әмри будур ки, мәним јатағымда јатасан вә мән 

ҝизли шәкилдә мүһаҹирәт едим». 

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) сөзүнү битирмәмиш һәзрәт Әли (ә) онун 

дә’вәтини ҹан-дилдән гәбул етди вә деди: «Итаәт едирәм, ја 

Рәсуләллаһ. Бу ишә ҝөрә чох шадам вә шүкр едирәм». 

Һәзрәт бујурду: «Сәнә олдугҹа тәһлүкәли бир иш тапшырылыб. 

Чүнки Гүрејш кишиләри ҝеҹә мәним евимә төкүлүшәҹәк вә 

јатағымы јалын гылынҹларына тутаҹаглар. Сән исә һәмин јатагда 

јатмаг истәјирсән!» 

Һәзрәт Пејғәмбәр мөвҹуд тәһлүкә барәдә нә гәдәр хәбәрдарлыг 

едиб бу тәһлүкәнин ҹиддилијини Әлинин (ә) нәзәриндә 

ҹанландырмаг истәсә дә, Әмирәл-мө’мининин (ә) шадлығы даһа да 

артды. Нәһајәт, о дилләнди: «Ја рәсуләллаһ, мәҝәр өлүм вә 

өлдүрүлмәкдән савај бир шеј вармы? Бундан бөјүк сәадәт ола 

биләрми ки, мән Аллаһын әмри илә өз ҹанымы сәнин дининин 

јајылмасы јолунда фәда едим?» 

Әлинин (ә) һагг вә һәгигәт јолундакы ҹанфәшанлығыны ҝөрән 

Пејғәмбәрин мүбарәк ҝөзләри јашарды. Елә бу һалда да Әлини (ә) 

гуҹаглајыб өпдү, онунла видалашыб ајрылды. Һәзрәт Пејғәмбәр 

Мәккәдән мүһаҹирәт етди. Бу һиҹрәт бе’сәтин он үчүнҹү или, 

                                                
1 «Әнфал» сурәси, ајә 30. 
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рәбиүл-әввәл ајына тәсадүф етмишдир. 

Һәзрәт ҝетдикдән сонра ијирми үч јашлы Әли Пејғәмбәрин јатаг 

палтарыны ҝејиб онун јериндә узанды вә тәһлүкәли һадисәнин баш 

верәҹәји аны ҝөзләди. 

«Фүсулул-муһиммә», «Кифајәтут-Талиб» вә диҝәр китабларда 

јазылыр ки, һәзрәт Әли (ә) һәзрәт Пејғәмбәрин (с) јатағына 

узандығы вахт Аллаһ-тәала Ҹәбраил вә Микаил мәләкләринә 

бујурду: «Мән сизи бир-биринизә гардаш етдим. Биринизин өмрүнү 

о биринин өмрүндән узун гәрар вердим. Һансыныз һазырсыныз ки, 

өмрүнүзүн артыг һиссәсини о биринизә бағышлајасыныз?» Әрз 

етдиләр: «Пәрвәрдиҝара, бу ишдә азадыг, јохса мәҹбур?!» Аллаһ 

бујурду: «Азадсыныз». Мәләкләрдән һеч бири өмрүнүн артыг 

һиссәсини о биринә бағышламаг истәмәди. Аллаһ-тәала бујурду: 

«Мән өз имамын һәзрәт Әли (ә) вә Пејғәмбәрим Мәһәммәд (с) 

арасында гардашлыг гәрар вердим. О, Пејғәмбәрин (с) јатағында 

узанмышдыр. Бахын ҝөрүн, о өз ҹаныны гардашы јолунда неҹә фәда 

едир! Пејғәмбәрин (с) һәјатыны өз һәјатындан үстүн тутур. Јерә 

назил олун вә ону дүшмәнин шәриндән һифз един!» 

Һәмин ики мәләк Әлинин (ә) јанына ҝәлдиләр. Ҹәбраил онун башы 

үзәриндә, Микаил исә ајаглары тәрәфдә дајанды. Ҹәбраил деди: 

«Бәһ-бәһ, еј Әбу-Талиб оғлу, сәндән башга Аллаһы өз мәләкләри 

гаршысында ифтихара ҝәтирәҹәк бириси вармы?!» 

Гүрејш ҹәнҝавәрләри һәзрәт Пејғәмбәри арадан ҝөтүрмәк үчүн 

әввәлҹә Дарун-Нәдвә адланан јердә топлашдылар, ҝеҹә ораны тәрк 

едиб јалын гылынҹларла һәзрәтин евини мүһасирәјә алдылар. 

Сүбһ сәһәр Мәккәјә сакитлик һаким олан ан һәзрәт Пејғәмбәрин 

евинә сохулдулар. Һәзрәт Әли (ә) башыны балынҹдан галдырыб 

фәрјад чәкәрәк «Кимсиниз вә нә истәјирсиниз», дејә сорду. 

Пејғәмбәрин јатағында Әлини (ә) ҝөрән Гүрејшләр јерләриндә 

гурујуб галдылар. Нәһајәт, сүкуту позуб Пејғәмбәрин һарада 

олдуғуну сорушдулар. Һәзрәт Әли (ә) сојугганлылыгла бујурду: 

«Мән онун кешикчиси дејилдим, сиз дә ону мәнә 

тапшырмамышдыныз ки, инди мәндән сорушасыныз». Һүҹум 

едәнләрдән бири деди: «Әли Мәһәммәдин архасыдыр. Јахшы олар 

ки, онун әвәзиндә Әлини (ә) ганына гәлтан едәк!» 

Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Әфсус ки, Пејғәмбәр мәнә һүҹум етмәк 

иҹазәси вермәјиб. Јохса һәзрәтин евинә сохулдуғунуз үчүн сизи 

гылынҹдан кечирәрдим». Бир сөзлә, һәзрәт онлары говараг бујурду: 

«Узаглашын, сиз јолуну азмыш бир гөвмсүнүз. Сәадәт вә 
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гуртулушдан да мәһрум олаҹагсыныз». 

Пејғәмбәрин һиҹрәтиндән хәбәр тутан Гүрејш ону тә’гиб етмәјә 

башлады вә Пејғәмбәрин Әбу-Бәкрлә бирликдә ҝизләндији «Сур» 

мағарасынын ағзынадәк ҝәлди. Амма Аллаһ-тәала һәзрәти өз 

пәнаһында һифз едиб Гүрејшин арзусуну ҝөзүндә гојду. 

Һиҹрәт һадисәсиндә Әлинин (ә) фәдакарлығы вәсфәҝәлмәздир. 

Ијирми үч јашлы бу ҹаван бөјүк шүҹаәт вә үрәклә Ислам дининин 

јајылмасы үчүн өзүнү гачылмаз өлүмүн ағушуна атды вә Пејғәмбәрә 

сипәр олду. Һәзрәт бу барәдә бујурур:  

 

Бүтүн јер үзүнүн ән үстүн кәсин 

Ҹанымла горудум өзүн, көлҝәсин. 

 

Гүрејш Аллаһын рәсулуну гәтлә јетирмәк үчүн һијлә гурдуғу вахт 

фәзл вә кәрамәт саһиби олан Аллаһ онларын мәкрини пуча 

чыхарды. 

Һәзрәт Әлинин (ә) бу фәдакарлығы мүгабилиндә һәзрәт 

Пејғәмбәрә белә бир ајә назил олду: «Инсанларын еләси вардыр 

ки, Аллаһын разылығыны газанмаг үчүн өз ҹаныны фәда 

едир».1 Әксәр тәфсирчи вә тарихчиләрин рә’јинә әсасән, ајәдә 

һәзрәт Әли (ә) нәзәрдә тутулмушдур.2  

Һиҹрәт әһвалатында һәзрәт Әлинин (ә) фәдакарлығы тәкҹә 

Пејғәмбәрин јатағында јатмасы дејилди. Пејғәмбәрин Мәккәдә 

олмадығы вахтларда һәзрәт Әли (ә) мүсәлманларын ишләри илә 

мәшғул олур, онларын һәзрәт Пејғәмбәрин јанында гојдуғу 

әманәтләри јербәјер едирди. 

Һәзрәт Пејғәмбәр Мәдинәјә дахил олдугдан бир нечә ҝүн сонра 

(бә’зиләри билдирирләр ки, һәзрәт Пејғәмбәр Гобада дајаныб, 

һәзрәт Әлинин (ә) ҝөзләди вә јалныз о ҝәлиб чатдыгдан сонра 

Мәдинәјә дахил олду) һәзрәт Әли дә өз анасы, Пејғәмбәрин гызы, 

ики башга гадын вә зәиф дүшмүш мүсәлманлары ҝөтүрүб Мәдинәјә 

үз тутду. Һәзрәт Пејғәмбәр чәтин јолда ајаглары јараланмыш Әлини 

(ә) гуҹаглајараг севинҹиндән ағлады. 

Мәдинәдә дә һәзрәт Әли (ә) даим һәзрәт Пејғәмбәрлә олар, ону 

дүшмәнләрдән горујарды. Һиҹри тарихи илә биринҹи илдә 

сәһабәләр, мүһаҹирләр вә әнсар арасында гардашлыг пејманы 

                                                
1 «Бәгәрә» сурәси, ајә 207. 
2 «Шәваһидут-тәнзил», 1-ҹи ҹилд, сәһ. 96 
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бағландығы вахт һәзрәт Пејғәмбәр Әлини (ә) өзүнә гардаш сечди.1 

Һиҹри икинҹи илдә һәзрәт Пејғәмбәр (с) өз гызы Фатимәни (с) 

Әлијә әрә верди. Һәмин вахт Пејғәмбәр (с) бујурду: «Ја Әли, Аллаһ-

тәала мәнә ҝөстәриш вермишдир ки, Фатимәни (с) сәнә әрә верим. 

Мән ону сәнә дөрд јүз мисгал ҝүмүш меһријјә мүгабилиндә 

верирәм». Һәзрәт Әли (ә) әрз етди: «Бәјәндим, ја рәсуләллаһ. Бу 

ишдә Аллаһын вә онун ҝирами Пејғәмбәринин лүтфүнә ҝөрә 

разыјам». Сонра һәзрәт Әли (ә) Аллаһ дәрҝаһына шүкр олараг 

сәҹдәјә дүшдү. 

Һәмин ил Аллаһ тәрәфиндән мүшрикләрлә дөјүш әмри верилди. 

Һәзрәт Пејғәмбәр дүшмәнләр, мүхалифләрлә саваша мәшғул олду. 

Бу дөјүшләрдә гәләбәнин әсас сәбәбләриндән бири һәзрәт Әлинин 

вүҹуду иди. Һәмин вахтдан Һәзрәтин һәјатында јени бир дөвр 

башлады. Бу дөврү онун һәрби хидмәти дөврү адландырмаг олар. 

Сөһбәтләримизин давамында һәзрәтин бә’зи һәрби хидмәтләрини 

нәзәрдән кечирәҹәјик. 

ӘЛИНИН ҺӘРБИ ХИДМӘТЛӘРИ 

Һәзрәт Пејғәмбәрин он дөрд иллик дә’вәти дөврүндә онун мәнтиги 

вә әсаслы моизәләри азғын вә бүтпәрәст әрәб гәбиләләринә тә’сир 

етмәдијиндән Аллаһ-тәала тәрәфиндән ҹиһад һөкмү ҝәлди. Һәзрәт 

Пејғәмбәрин һиҹрәтин икинҹи илиндән доггузунҹу илинәдәк олан 

һәјаты дөврүндә кафирләр, мүшрикләр, Әрәбистан јәһудиләри илә 

сәксәндән чох дөјүш вә гитал олду. Бу дөјүшләрдән бә’зиләриндә 

һәзрәт өзү шәхсән иштирак едирди. Һәзрәтин иштирак етдији 

дөјүшләр «ғәзават» адланырды. 

Бу дөјүшләрдә һәзрәт Әлинин (ә) фәдакарлығы вә ҹанындан 

кечмәси кимсәјә сирр дејил. Дөјүшләрдә ҝөстәрдији мисилсиз 

рәшадәтләр вә шүҹаәтләрә ҝөрә һәзрәтә «Зәјғәмул-ғәзават» 

(савашлар шири) дејәрдиләр. Һәзрәт Әли (ә) јалныз Тәбук дөјүшү 

заманы Пејғәмбәрин ҝөстәриши илә Мәдинәдә галмышды. Галан 

бүтүн дөјүшләрдә гәләбә бајрағы даим онун әлиндә оларды. 

Һәзрәт Пејғәмбәрин мүшрикләр вә Ислам дүшмәнләри илә 

апардығы савашларда һәзрәт Әли (ә) бир чох әрәб гәһрәманларыны 

өз гылынҹы илә диз үстә чөкүрдү. Бу савашлара мисал олараг Бәдр, 

Үһүд, Бәни-Нәзир, Әһзаб (Хәндәк), Хејбәр, Мәккәнин фәтһи, Һунәјн 

вә Таиф дөјүшләрини ҝөстәрмәк олар. 

                                                
1 «Фүсулул-муһиммә» сәһ. 22. 
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Китабын бу фәслиндә мәгсәдимиз һәзрәт Әлинин (ә) 

фәдакарлыглары вә һәрби хидмәтләри һаггында данышмаг 

олдуғундан мүһарибәләр һаггында әтрафлы данышмајаҹаг, јалныз 

һәзрәтин дөјүш сәһнәләриндәки мүбаризәләрини нәзәрдән 

кечирәҹәјик. Чүнки һәзрәтин дөјүш мејданларындакы 

гәһрәманлыгларыны хатырламадан онун һәјаты һаггында данышмаг 

јетәрсиз оларды. Һәзрәтин мүбаризә әзми илә јахындан таныш 

олмаг үчүн бә’зи дөјүшләри нәзәрдән кечирмәк зәруридир. 

БӘДР ДӨЈҮШҮ 

Бәдр дөјүшүндән габаг мүсәлманларла мүхалифләр арасында 

кичик гаршыдурмалар баш версә дә, јалныз Бәдр дөјүшүнү биринҹи 

мүһүм саваш сајмаг олар. Бу дөјүшдә мүшрикләрдән чәкинән, 

онларла гаршылашмаг истәмәјән мүсәлманлар сынаға чәкилдиләр. 

Бу барәдә Аллаһ-тәала Гур’анда бујурур: «Мө’минләрдән бир 

дәстәсинин хошуна ҝәлмәдији һалда, Рәббин сәни мүшрикләрлә 

дөјүш үчүн евиндән бајыра чыхарды».1 Бу дөјүшдә мүшрикләрин 

минә јахын дөјүшчүсү јахшы силаһланмыш вә тәҹһиз олунмуш 

һалда Әбу-Сүфјанын башчылығы алтында һәрб мејданына 

ҝирмишдиләр. Һансы ки, мүсәлманлар јалныз үч јүз он үч нәфәр 

иди. Онларын чоху силаһсыз иди. Дүшмән јејин атлара сүвар 

олдуғу һалда мүсәлманларын ҹәми јетмиш дәвәси вә бир нечә аты 

варды. Бир сөзлә, һиҹри икинҹи илдә, рамазан ајынын он 

једдисиндә бу ики груп Мәккә вә Мәдинә арасында јерләшән 

«Бәдр» адлы гујунун кәнарында үз-үзә ҝәлдиләр. Аллаһ-тәала 

мө’минләрә өз мәләкләри илә јардым ҝөстәрди. Гур’анда охујуруг: 

«Һәгигәтән, сиз Бәдрдә аз вә зәиф олдуғунуз һалда, Аллаһ сизә 

јардым етди».2 Әввәлҹә мүшрикләрдән үч нәфәр Үтбә, Шејбә вә 

Вәлид ибн Үтбә мејдана чыхыб гаршы тәрәфдән мүбариз истәди. 

Һәзрәт Пејғәмбәрин ҝөстәриши илә мүсәлманлар тәрәфдән Әли, 

Пејғәмбәрин әмиси Һәмзә вә Үбејдә ибн Һарис ибн Әбдүл-

Мүттәлиб дүшмәнлә  саваш үчүн мејдана дахил олду. Һәзрәт Әли 

(ә) Вәлидлә үзбәүз ҝәлиб ону гәтлә јетирдикдән сонра 

јолдашларынын да көмәјинә чатды. Дүшмәнин һәр үч ҹәнҝавәринин 

һәјатына сон гојулду. Өз гәһрәманларынын гәтлә јетирилдијини 

ҝөрән мүшрикләр горхуја дүшдүләр. Сонрадан дүшмән тәрәфиндән 

                                                
1 «Әнфал» сурәси, ајә 5. 
2 «Али-Имран» сурәси, ајә 123. 
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ким мејдана чыхдыса, һәзрәт Әлинин (ә) гылынҹыны ағушуна 

алмалы олду. Һәзрәт Әлинин (ә) гәһрәманлыглары сајәсиндә Бәдр 

дөјүшү мүсәлманларын гәләбәси илә баша чатды. Дүшмәнин 

јетмишдән чох дөјүшчүсү гәтлә јетирилди, јетмишдән чоху исә әсир 

алынды. Аббас ибн Әбдүл-Мүттәлиб вә Әгил ибн Әбу-Талиб дә 

әсирләр арасында иди. Онлар фидјә вермәклә азад олдулар вә 

Исламы гәбул етдиләр. Тарихчиләрин јаздығына ҝөрә дүшмәнләрин 

јарыдан чоху һәзрәт Әлинин (ә) гылынҹы илә дүнјасыны 

дәјишмишди. Һәзрәтин гәтлә јетирдији дүшмәнләр арасында Ас ибн 

Сәид, Һәнзәлә ибн Әбу Сүфјан, Умәјр ибн Осман кими Гүрејш 

башчылары варды.1 

Нәһајәт, мүһарибә мүсәлманларын хејиринә вә мүшрикләрин 

мәғлубијјәти илә баша чатды. Мүсәлманлар Мәдинәјә гәләбә илә 

дөндүләр. Әлинин (ә) ады мисилсиз бир шүҹаәтә малик шәхс кими 

дилдән дилә ҝәзди. Онунла дүшмәнчилик етмәк һәтта 

дүшүнҹәләрдән дә өтүшмүрдү. 

ҮҺҮД САВАШЫ 

Үһүд Мәдинәнин тәгрибән 6 километрлијиндә јерләшән бөјүк вә 

мәшһур дағын адыдыр. Үһүд савашы һиҹри 3-ҹү илдә, шәввал 

ајында Үһүд дағынын әтәјиндә баш верди. Гүрејшин һөрмәт-

иззәтинин арадан ҝетмәси илә нәтиҹәләнмиш Бәдр мәғлубијјәти 

јени бир дөјүш үчүн шәраит јаратмышды. Чүнки Бәдрдә гәтлә 

јетириләнләрин аиләләри, Әкрәмә ибн Әбу-Ҹәһл, Сәфван ибн 

Үмәјјә кимиләри һәлә дә Мәккәдә әзадарлыг ичиндә идиләр. 

Интигам һисси илә алышыб јанан бу адамлар Мәккә ҹамаатыны 

мүсәлманларла дөјүшә тәһрик едирдиләр. Гүрејш кафирләринә 

башчылыг едән Әбу-Сүфјан ибн Һәрб халгы әтрафына топлајыб 

онлары мүһарибәјә сәсләјирди. О һәтта өз вар-дөвләтини бу 

мүһарибәјә сәрф етмәк үчүн һазрылығыны билдирирди.2 

Үтбәнин гызы вә Әбу Сүфјанын арвады Һинд бир груп башга 

гадынларла јанашы халгы Бәдрдә өлдүрәнләрин ганыны алмаға 

чағырырды. Бу јолла Әбу-Сүфјан беш мин сүвари топлајыб онлары 

силаһландырды вә Мәдинәјә үз тутду. 

Бу мәсәләдән хәбәр тутан Пејғәмбәр дәрһал сәһабәләрини 

топлајыб әһвалаты онлара данышды. Һәзрәт билдирди ки, шәһәрдә 

                                                
1 Шејх Мүфид, «Иршад». 
2 «Тарихе-тәбәри». 
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галыб мүдафиә олунмаг лазымдыр. Амма бә’зиләри дүшмәнлә 

шәһәрдән кәнарда савашмаг, һәтта онлара һүҹум етмәк әзминдә 

идиләр. Нәһајәт, мүсәлманлар дөјүшә һазыр олдулар. Һәзрәт 

Пејғәмбәр (с) шәхсән өзү дөјүш либасы ҝејди вә једди јүзә јахын 

дөјүшчү илә бирликдә саваша һазыр олду. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) 

Әлини (ә) бајрагдар тә’јин етди. Һәзрәт Үһүдә чатдыгда гәфил вә 

архадан һүҹумларын гаршысыны алмаг үчүн әллијә јахын 

дөјүшчүнү Әбдүллаһ ибн Ҹубәјрин башчылығы алтында мүнасиб 

бир мөвгедә ҝизләди. Буну өнҹәдән ҝөрмәси чох дүзҝүн бир гәрар 

иди. Чүнки Әбу-Сүфјан да Халид ибн Вәлиди Әбдүллаһын 

дәстәсиндән дөрд гат артыг гүввә илә пусгуда гојмушду. Пусгуда 

дуран дәстә гошунлар вуруша башладығы вахт архадан 

мүсәлманлара һүҹум етмәли иди. 

Дөјүш башлады вә Гүрејш дөјүшчүләринин чоху һәзрәт Әлинин 

(ә) гылынҹы илә дүнјасыны дәјишди. Әбу-Сүфјанын бајрагдары 

Тәлһә ибн Әбу Тәлһә олдугҹа ҝүҹлү бир адам иди вә она Нәбшул-

Кәсибә (дөјүшчүләрин гочу) дејирдиләр. Бу шәхс һәзрәт Әли (ә) илә 

гаршы-гаршыја чыхды. Һәзрәт Әли (ә) онун башындан елә бир 

зәрбә вурду ки, ҝөзләри һәдәгәсиндән чыхды. Тәлһә нәрә чәкиб 

һәлак олду. Сонра мүшрикләрин бајрағыны Тәлһәнин гардашы 

ҝөтүрдү. О да өлдүрүлдү. Һәзрәт Пејғәмбәрин әмиси Һәмзә дә өз 

нөвбәсиндә бөјүк рәшадәтлә вурушур, сыралары пәрән-пәрән 

салырды. Гүрејш дөјүшчүләринин ардыҹыл гәтлә јетирилмәси 

дүшмән гошунунда чахнашма салды. Мүсәлманлар дүшмәндән чох-

чох аз олмаларына бахмајараг онлара галиб ҝәлдиләр. Мүшрикләр 

гачмаға үз тутдулар. Мүсәлманлардан бир групу дүшмәни изләјир, 

диҝәр бир групу исә мејдандан гәнимәт топлајырды. 

Бу вахт һәзрәт Пејғәмбәрин (с) пусгуда гојдуғу дәстә онун 

ҝөстәришинә зидд олараг Әбдүллаһын әмриндән чыхды вә дөјүшүн 

баша чатдығыны ҝүман едиб өз мөвгеләрини бош гојду. 

Белә бир фүрсәт ҝөзләјән Халид ибн Вәлид өз сүвариләри илә 

мүсәлманларын пусгусуна һүҹум едиб орада галан бир нечә нәфәри 

гәтлә јетирди. Даһа сонра дүшмәнин бу дәстәси мүсәлманлара 

архадан һүҹум етди. Гачмагда олан Гүрејшиләр Халидин сәдасыны 

ешидиб јенидән дөјүш мејданына дөндүләр. Мүсәлманлар ики 

тәрәфдән һүҹума мә’руз галды. Онлар сајҹа аз олдугларындан вә 

араја тәфригә дүшдүјүндән әлдә олунмуш гәләбәни горујуб сахлаја 

билмәдиләр. Бир сөзлә, мүсәлманлар гачмаға үз тутду. Дөјүшдә 

Пејғәмбәрин (с) әмиси Һәмзә шәһадәтә чатды. Әбу-Сүфјанын 
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арвады, Мүавијәнин анасы Һиндин ҝөстәриши илә Һәмзәнин 

ҹијәрини бајыра чыхардылар. Һәмин мәл’ун гадын Һәмзәјә олан 

нифрәти сәбәбиндән онун ҹијәрләрини дишләринә салыб ҝәмирмәјә 

башлады. Һәмин ҝүндән Һиндә «ҹијәрјејән»  ады верилди. Бу 

дөјүшдә һәзрәт Пејғәмбәр өзү башындан јараланды, диши сынды. 

Һәмин дөјүшдә һәзрәт Әли (ә) вә башга ики нәфәрдән савај һәзрәти 

горујан јох иди. 

Һәзрәт Әли (ә) мүшрикләрин Пејғәмбәрә (с) һүҹумларынын 

гаршысыны шир тәк алыр, онлары пәрән-пәрән салырды. Пәрванә 

шәм’ин башында доландығы тәк һәзрәт Әли (ә) дә Пејғәмбәрин (с) 

әтрафында дөврә вурурду. 

Әлинин (ә) Үһүд дөјүшүндәки фәдакарлығы онун һәјат 

тарихчәсиндә парлаг бир сәһифәдир. Бу сәһифәнин гызылы 

сәтирләриндән Ҹәбраилин Әли һаггындакы нидалары уҹалыр: 

«Зүлфүгардан башга гылынҹ, Әлидән башга киши јохдур».1 

Шејх Мүфид Әкримәдән, о да өз нөвбәсиндә Әлидән (ә) белә нәгл 

едир ки, һәзрәт бујурмушдур: «Үһүд савашында һәзрәт Пејғәмбәрин 

(с) әтрафындакы адамлар гачдылар. Өзүмдә һәмин вахтадәк һисс 

етмәдијим бир һал ҝөрдүм. Онун гаршысында дајаныб гылынҹ 

чалырдым. Бир дәфә ҝери чевриләндә ону ҝөрмәдим. Өз-өзүмә 

дедим ки, Пејғәмбәр (с) гачмаз. Ону өлдүрүләнләр арасында да 

тапмадым. Мәнә елә ҝәлди ки, о бизим арамыздан сәмаја галхыб. 

Гылынҹымын гынын сындырыб өзүмә дедим ки, Пејғәмбәрин 

мүдафиәси үчүн бу гылынҹла өлдүрүләнәдәк вурушаҹам. Дүшмәнә 

һүҹум етдим, онлар мәним гылынҹымын гаршысындан гачдылар. 

Гаршымда ачылан јолда һәзрәт Пејғәмбәрин һушсуз һалда јерә 

јыхылдығыны ҝөрдүм. Башынын үстүндә дајандым. Мүбарәк 

ҝөзләрини ачды, мәнә тәрәф бахыб бујурду: «Еј Әли, ҹамаат нә 

етди?» Әрз етдим ки, ја рәсуләллаһ, онлар кафир олдулар вә 

дүшмәнә арха чевириб сәни тәнһа бурахдылар. Һәзрәт Пејғәмбәр 

бахыб, дүшмән гошунундан бир дәстәсинин она доғру ҝәлдијини 

ҝөрдү. Мәнә бујурду: «Ја Әли (ә), онлары мәндән узаглашдыр». Мән 

һәмин дәстәјә һүҹум едиб саға-сола гылынҹ чалдым. Онлар гачмаға 

үз тутдулар. Һәзрәт бујурду: «Ја Әли (ә), сәмадан өз тә’рифини 

ешидирсәнми? Ризван адлы мәләк нида едир: «Ла сәјфә илла 

Зулфугар вә ла фәта илла Әли». Севинҹимдән ҝөзләрим јашарды вә 

                                                
1 «Сиреје-ибн Һишам», 2-ҹи ҹилд, сәһ. 100. 
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бу не’мәтә ҝөрә Аллаһа шүкр етдим.1 

Әлинин (ә) вә бир нечә нәфәр башгасынын сабитгәдәмлији вә 

дөзүмү сәбәбиндән мүшрикләр ҝөзләрини Мәдинәдән чәкиб 

Мәккәјә дөндүләр. Һәзрәт Әли (ә) өзү ағыр јараланмышды. Бунунла 

белә Пејғәмбәри ҝөздән гојмурду. Һәзрәтин әлини вә үзүнү јумаг 

үчүн сипәриндә су һазырлады. Пејғәмбәр (с) әл-үзүнү јудугдан 

сонра бујурду: «Өз Пејғәмбәринин үзүнү гана булашдыран гөвм 

Аллаһын гәзәбинә ҝәлсин».2 

Нәһајәт, мүһарибә говғасы јатды. Мүсәлманлардан јетмиш нәфәр 

һәлак олду, галанлары гачды. Бу дөјүшдә өз мисилсиз 

фәдакарлыгларына ҝөрә јалныз һәзрәт Әли (ә) гәһрәман сајыла 

биләрди. Һәзрәтин бәдәниндәки сарсыдыҹы зәрбәләрин һәр бири 

бир гәһрәманын гәддини сындыра биләрди. Һәзрәтин бәдәниндәки 

чохсајлы јаралар һамыны һејрәтә салмышды. Гылынҹларын 

доғрадығы ијирми алты јашлы бу ҝәнҹ һәлә дә сағ иди. Әлбәттә ки, 

һәзрәти дири сахлајан онун бөјүк руһу вә халис иманы иди. Һәзрәт 

бу дөјүшүн бүтүн чәтинликләринә разылыгла сәбр едирди. 

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) Мәдинәјә гајытды. Һәзрәт Зәһра әлиндә бир 

габ су атасыны гаршылады. Һәзрәт Әли (ә) исә голлары дирсәјәдәк 

гана батмыш һалда ҝәлиб чатды. Зүлфүгары Фатимәјә верди вә 

бујурду: «Бу ҝүн мәни тәсдиг етмиш бу гылынҹы ал». 

 

Ҝөтүр бу гылынҹы сахла Фатимә 

Онун ҝүнаһы јох, мәнимсә горхум. 

Чалышдым Пејғәмбәр, Аллаһ јолунда, 

Әбдуд-Дар ганыдыр гылынҹда бахын. 

 

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) Фатимәјә бујурду: «Еј Фатимә, ҝөтүр 

гылынҹы, әрин өз борҹуну әда етди. Аллаһ-тәала онун гылынҹы 

васитәси илә Гүрејш бөјүкләрини мәғлубијјәтә уғратды».3 Бу 

дөјүшдә мүсәлманларын мәғлубијјәтинин сәбәби кичик бир 

интизамсызлыг, һәзрәт Пејғәмбәрин (с) ҝөстәришинә диггәтсизлик 

олду. Амма бөјүк вә аҹы бир тәҹрүбә әлдә олунмушду. Ҝәләҹәк 

үчүн бу тәҹрүбә бөјүк бир ибрәт иди. Гур’анда да бу мәсәләјә ишарә 

олунур: «Сиз онлары Аллаһын изни илә гырдығыныз заман 

                                                
1 Шејх Мүфид «Иршад», 1-ҹи ҹилд, 2-ҹи баб, 22-ҹи фәсил, 6-ҹы һәдис 
2 «Тарихе-Јәгуби». 
3 «Кәшфул-Ғәммә» сәһ. 54. 
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Аллаһ сизә вердији вә’динә садиг чыхды. Лакин о севдијиниз 

шеји сизә ҝөстәрдији вахт зәифлик бүрузә вердиниз вә әмр 

һаггында бир-биринизлә мүбаһисә едәрәк Пејғәмбәрә гаршы 

чыхдыныз. Ичәриниздән бә’зиләри дүнјаны, бә’зиләри исә 

ахирәти истәјирди. Сонра Аллаһ сизи сынамаг үчүн ҝери 

дөндәрди. Әлбәттә, о сизи әфв етди. Чүнки Аллаһ мө’минләрә 

гаршы мәрһәмәтлидир».1 
Үһүд дөјүшү баша чатдыгдан сонра Мәдинә әһлинин бәни-Нәзир 

вә бәни-Гурәјзә кими бә’зи груплары бу һадисәдән хошһал олдулар. 

Бә’зиләри исә һәзрәт Пејғәмбәрлә достлуг пејманы бағладыглары 

һалда бу пејманлары поздулар. 

Демәк, Гүрејшлә дөјүшдән габаг Мәдинәдә әмин-аманлығы вә 

нүфузу бәрпа етмәк лазым иди. Јалныз бундан сонра Гүрејшлә 

мүбаризәјә башламаг оларды. Бу сәбәбдән дә һиҹри дөрдүнҹү илдә 

бәни-Нәзирлә дөјүшә һазыр мүсәлманлар рәбиүл-әввәл ајында 

Мәдинәдән бајыра чыхдылар. 

Е’зам олунмуш гошунун команданы һәзрәт Әли (ә) иди. Һәзрәт өз 

рәшадәт вә шүҹаәти илә онлары тәслим олмаға вадар етди. Белә бир 

пејман бағланды ки, һәзрәт Пејғәмбәр (с) онларын ганындан кечир, 

онлар исә Мәдинәдән чыхараг Шама ҝедирләр.2 

Һәзрәт Пејғәмбәр бу шәрти гәбул едиб ҝөстәриш верди ки, һәр үч 

нәфәр бир дәвә вә бу бир дәвәнин ҝөтүрәҹәји гәдәр јүк апара биләр. 

Бәни-Нәзир Мәдинәдән чыхдыгдан сонра онларын галан јүкләри 

мүсәлманлара нәсиб олду. 

Үһүд дөјүшүндән сонра баш вермиш бу һадисә мүсәлманларын 

мөвгеләринин мөһкәмләнмәси үчүн чох мүнасиб олду. Һәзрәт 

Пејғәмбәр (с) итирилмиш нүфузу бөјүк мәһарәтлә ҝери гајтара 

билди. Мүсәлманлар даһа да гүдрәтләнди, дин дүшмәнләри исә 

зәлаләтә дүчар олду. 

ӘҺЗАБ (ХӘНДӘК) ДӨЈҮШҮ 

Бәни-Нәзир вә бәни-Гурәјзә кими јәһуди гәбиләләринин Мәдинә 

әтрафындан чыхарылмасы онларын мүсәлманлара, хүсуси илә дә 

һәзрәт Пејғәмбәрә олан кинини даһа да артырды. Һәмин 

гәбиләләрин башчыларындан нечә нәфәри Мәккәјә ҝедиб Гүрејшлә 

ҝөрүшдү вә Пејғәмбәрә гаршы һазырлыгларыны билдирдиләр. 

                                                
1 «Али-Имран» сурәси, ајә 152. 
2 «Тарихе-Тәбәри». 
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Гүрејш башчылары бу фүрсәтдән истифадә едиб, онларын 

тәклифләрини һәвәслә гаршыладылар. Беләҹә, бүтүн бүтпәрәст 

Мәккә гәбиләләри јәһудиләрлә әл-әлә верәрәк һиҹри 5-ҹи илдә 

үмуми сәфәрбәрлик кечирдиләр вә он мин нәфәрә јахын дөјүшчүнү 

Әбу-Сүфјанын башчылығы алтында Мәдинә үзәринә ҝөндәрдиләр. 

Бу хәбәр һәзрәт Пејғәмбәрә чатан кими о мүсәлманлары бир јерә 

топлады вә мүдафиә олунмаг һаггында мүзакирәләр башлады. 

Салман Фарси тәклиф етди ки, Мәдинә әтрафында хәндәк газылсын. 

Бу тәклифә әсасән дүшмән гаршысында онларын һәрәкәтинин 

гаршысыны аласы сүн’и манеәләр дүзәлдилмәли иди. Һәзрәт 

Пејғәмбәр Салманын тәклифини гәбул етди. Ҝөстәриш верилди ки, 

дәрһал хәндәк газылмасына башланылсын. Мүсәлманлар хәндәк 

газмаға башладылар. Һәзрәт өзү дә диҝәр мүсәлманларла чијин-

чијинә бу ишлә мәшғул иди. Дүшмән гошуну чатмамышдан габаг 

хәндәк газылыб һазырланды. Мүшрикләр хәндәјә јахынлашдыглары 

вахт тәәҹҹүбдән јерләриндә донуб галдылар. Чүнки әрәбистанда 

һәмин вахтадәк бу сајаг мүдафиә системи ҝөрүнмәмишди. Гүрејш 

башчылары гаршыларында ачылмыш сәһнәни мүшаһидә едиб 

дедиләр: «Анд олсун Аллаһа, бу әрәб һијләси дејил».1 

Сајы үч минә чатан мүсәлманлар хәндәк әтрафында мөвге 

тутмушдулар. Гошунлар бир нечә ҝүн хәндәк әтрафында үзбәүз 

дајандылар. Бә’зән бир-бирләринә даш вә ох атырдылар. Нәһајәт, 

Гүрејш ҹәнҝавәрләриндән олан Әмр ибн Әбдүвәд вә бир нечә башга 

дөјүшчү хәндәјин дар һиссәсиндән адлајыб кечә билдиләр. 

Әмр хәндәји кечән кими дөјүшмәк үчүн мүбариз истәди. Әмрин 

горхунҹ нәрәси фәзада јајылан кими үрәкләрә титрәтмә дүшдү, 

рәнҝләр бәјазыды. Нә үчүн? 

Чүнки Әмри һамы таныјырды. Бу шәхс әрәбин адлы-санлы 

гәһрәманларындан иди. Бүтүн Әрәбистанда онун гаршысына чыхан 

јохду. Әмр тәкликдә мин дөјүшчүјә бәрабәр сајылырды. 

Әмрин мүбариз чағырышы икинҹи дәфә мүсәлманларын 

гулағында уғулдады. Бу мәгамда Мәдинә гошунуна горху долу бир 

сүкут һаким олмушду. Кимсә сәсини чыхармаға ҹүр’әт етмирди. 

Әмр дејирди: «Дејирсиниз ки, сизләрдән ким өлдүрүлсә беһиштә 

ҝедәҹәк. Мәҝәр аранызда беһиштә ҝетмәк истәјән јохдурму?» 

Нәһајәт, һәзрәт Пејғәмбәр (с) сүкуту позду вә бујурду: «Бу 

бүтпәрәстин шәрини Ислам үммәтинин үзәриндән ким ҝөтүрә 

                                                
1 Шејх Мүфид «Иршад» 1-ҹи ҹилд, 2-ҹи баб, 25-ҹи фәсил. 
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биләр?» Һамы нәфәсини ичинә чәкиб дурмушду. Кимсәдән сәс 

чыхмырды. Бу вахт һәзрәт Әли (ә) ајаға галхды вә әрз етди: «Мән, ја 

рәсуләллаһ!» Пејғәмбәр (с) бујурду: «Сәбр ет, олсун ки, башга бир 

көнүллү дә тапыла. Амма кимсә бу әрәб гәһрәманы илә үзбәүз 

ҝәлмәк истәмирди. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) өз суалыны бир даһа тәкрар 

етди. Јенә дә онун чағырышына јалныз һәзрәт Әли (ә) ҹаваб верди. 

Пејғәмбәр (с) бујурду: «Ја Әли, бу шәхс Әмр ибн Әбдүвәддир». 

Һәзрәт Әли (ә) әрз етди: «Мән дә Әли ибн Әбу-Талибәм». Һәзрәт 

Пејғәмбәр (с) Әлинин (ә) башына әммамә гојду, кәмәринә гылынҹ 

бағлады вә бујурду: «Ҝет Аллаһ сәни горусун». Сонра башыны 

галдырыб риггәтлә деди: «Пәрвәрдиҝара, бу дөјүш мејданында 

әмим оғлуну тәнһа гојма». 

Әмр рәҹәз охујараг мүсәлманлары дөјүшә чағырырды. Бу вахт 

һәзрәт Әли (ә) пусгудан овунун үстүнә сычрајан гәзәбли шир тәк 

сүр’әтлә Әмрә доғру һәрәкәт етди. Һәзрәт дүшмәнин рәҹәзинә 

әдәблә ҹаваб верди. 

Өзүнү адлы-санлы әрәб гәһрәманы сајан Әмр һәзрәт Әлијә (ә) 

һәгарәтлә бахды вә деди: «Мәҝәр сәндән башга беһишт истәјән 

јохдур? Мән сәнин атан Әбу-Талиблә дост идим. Сәни әлимдә 

ганадлары гырылмыш гуш тәк чырпынан ҝөрмәк истәмирәм. Мәҝәр 

билмирсәнми ки, мән Әмр ибн Әбдүвәд, бөјүк әрәб гәһрәманыјам?!» 

Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Мән сәни әввәлҹә төвһид вә Ислама 

дә’вәт едирәм. Әҝәр буну гәбул етмирсәнсә, ҝәлдијин јолла да гајыт, 

Пејғәмбәрлә дөјүшдән чәкин». 

Әмр деди: «Мән өз ата-бабамын јолундан (бүтпәрәстликдән) әл 

ҝөтүрмәрәм. Әҝәр дөјүшсүз ҝери гајытсам, Гүрејш гадынлары мәнә 

истеһза едәр». Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Онда атдан дүш, вурушаг. 

Мән сәни Аллаһ јолунда өлдүрмәк истәјиндәјәм». 

Әмр гәзәбләнди вә атдан дүшдү. Әли илә үзбәүз дајананда һәзрәт 

Пејғәмбәр бујурду: «Иман вә күфр там һалда мүбаризәјә 

галхмышдыр». Доғрудан да, белә иди. Һәзрәт Әли (ә) иманын өзү, 

бәлкә бүтүнлүклә иман иди. Әҝәр һәмин ҝүн һәзрәт Әли (ә) 

олмасајды, Исламдан ад галмазды. Әмр дә ширк вә күфрүн 

нүмајәндәси, Гүрејшин ҝөзүнүн ишығы сајылырды. 

Нәһајәт, бу ики мүбариз бир-биринә елә һүҹум етди ки, тоз-думан 

һаваја галхды. Әтрафдакылар онлары ајдын ҝөрә билмирди. Әмрин 

зәрбәси һәзрәт Әлинин (ә) сипәрини икијә бөлдү. Һәзрәтин башы да 

јараланмышды. Амма Әлинин (ә) ҹаваб зәрбәси Әмрин һәјатына сон 

гојду. Һәзрәтин тәкбир сәси ҝөјә уҹалды. Әлинин тәкбир 
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сәдасындан мә’лум олду ки, Әмр өлдүрүлмүшдүр. Әмрин өлүмү исә 

Гүрејшин гәти мәғлубијјәти демәк иди. Әмр ибн Әбдүвәдин баҹысы 

бу дөјүш һаггында белә бир ше’р охумушдур:  

 

Ики шир дөјүшдү, һәр бири тајсыз, 

Санки булудлардан зәрбә јағырды. 

Еј Әли, беләсин јендирмәмишдин, 

Әлбәт ки, бу уғур башга уғурду. 

 

Гүрејш өз гәһрәманынын мәғлубијјәтиндән сонра хар олду. Бу 

мәғлубијјәт онлары рүсвај етди. Һәзрәт Әли (ә) Әмрин башыны 

Пејғәмбәрин һүзуруна ҝәтирдији вахт Пејғәмбәр (с) бујурду: 

«Хәндәк ҝүнү Әлинин (ә) зәрбәси сәгәләјнин ибадәтиндән 

әфзәлдир». Бә’зиләри исә Пејғәмбәрин белә бујурдуғуну нәгл 

едирләр: «Хәндәк ҝүнү Әлинин Әмрә вурдуғу гылынҹын мүкафаты 

ҹин вә инсин ибадәт мүкафатындан үстүндүр». 

Бәли, дүшмәнин ән е’тибарлы сүтунуну Әлинин (ә) гылынҹы 

гырды. Беләҹә, нөврәстә Ислам мүшрикләрин шәриндән хилас олду. 

Һәмин ҝүн һәзрәт Әли (ә) олмасајды, бүтүн мүсәлманлары пәрән-

пәрән салмаг үчүн тәкҹә Әмр кифајәт едәрди. О өзү дејирди ки, 

Исламы тарихин сәһифәсиндән чыхарасыдыр. Бәли, гијамәт 

ҝүнүнәдәк Исламын мөвҹудлуғу хәндәји адламыш Әмр вә онун 

јолдашларыны дизә чөкүрән зәрбәнин ҝировундадыр. Әмрин вә 

онун јолдашларынын гәтлә јетирилмәси илә мүшрикләрин дөјүш 

руһијјәси гырылды вә араларында горху һаким олду. Бундан әлавә, 

Аллаһын әмри илә ҝүҹлү бир туфан гопду вә дәһшәтә дүшмүш 

Гүрејш Әбу-Сүфјанын әмри илә јубанмадан Мәдинәни тәрк едиб 

Мәккәјә үз тутду. 

Хәндәк дөјүшүндән сонра һәзрәт Пејғәмбәр әһди сындырыб 

мүшрикләрлә һәмкарлыг етмиш бәни-Гүрәјзә тајфасыны тәнбеһ 

етмәк гәрарына ҝәлди. Бу тајфа заһирдә мүсәлманларла пејман 

бағлајыр, әслиндә исә Гүрејшлә һәмкарлыг едирди. Һәзрәт 

Пејғәмбәр (с) онларла дөјүшә Әлини (ә) ҝөндәрди. Ијирми беш 

ҝүнлүк мүһасирә вә вурушдан сонра бәни-Гүрәјзә тајфасынын 

фитнәкарлығына сон гојулду. Мүсәлманлар Мәдинә әтрафындакы 

јәһудиләрин шәриндән хилас олдулар. 
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ХЕЈБӘР ДӨЈҮШҮ 

Хејбәр кәлмәси гала, мөһкәм һасар демәкдир. Мәдинәдән 120 

километр шималда јәһудиләрин сакин олдуғу бир мәнтәгә варды. 

Буранын сакинләри бир нечә мөһкәм галада јашајырдылар. Она 

ҝөрә дә бу јер Хејбәр адландырылырды. Онларын әкин саһәләри, 

хурма бағлары, чешмәләри вә једди мөһкәм галалары варды. Бу 

галаларын һәр биринин өз ады варды. Бу једди гүлләдән ән 

мәшһуру «Наим» вә «Гәмус» иди. 

Тарихчиләрин билдирдијинә ҝөрә Хејбәр әһалисинин сајы дөрд 

минлә ијирми мин арасында олмушдур. Бир шеј гәтидир ки, 

јәһудиләр мүсәлманлардан бир нечә дәфә артыг олмушлар. Чүнки 

һәмин дөврдә мүсәлманларын сајы мин алты јүзү кечмирди. 

Һиҹри једдинҹи илдә һәзрәт Пејғәмбәрин (с) ҝөстәриши илә 

мүсәлманлар Хејбәрә доғру һәрәкәт етдиләр. Ики-үч ҝүн јол 

ҝетдикдән сонра Хејбәр әразисинә чатдылар. Гала кәнарында 

дүшәрҝә гуруб, дүшмәнлә данышыға башладылар. Сәһәри ҝүн 

јухудан ојанан гала сакинләри мүсәлманлары Хејбәр әтрафында 

ҝөрдүләр. Онлар мүсәлман гошунун горхусундан галаларын 

гапыларыны бағладылар. Һәзрәт Пејғәмбәр ијирми беш ҝүн 

мүддәтиндә галаны мүһасирәдә сахлады. Һәзрәт галанын 

гапысынын ачылмасы үчүн биринҹи дәфә бајрағы Әбу-Бәкрә, 

икинҹи дәфә исә Өмәрә верди. Амма онлар јәһудиләрлә дөјүшә таб 

ҝәтирмәјиб ҝери чәкилдиләр».1 

Ибн Әбил-Һәдид Әбу-Бәкр вә Өмәрин мејдандан гачмасы 

һаггында белә дејир: 

 

Һәр нәји унутсам, унутмарам мән, 

Гачмаг ҝүнаһ икән гачдыз сәһнәдән. 

 

Хејбәр галасынын фәтһи үчүн башга ҹәнҝавәрләр дә ҝөндәрилди. 

Амма јәһуди дөјүшчүләри илә кимсә баҹара билмәди. Белә 

уғурсузлуглар нәтиҹәсиндә мүсәлманларын руһдан дүшдүјүнү 

ҝөрән Пејғәмбәр бујурду: «Сабаһ бајрағы бир шәхсә верәҹәјәм ки, 

Аллаһ вә Пејғәмбәри (с) ону дост тутур, о да Аллаһ вә Онун 

Пејғәмбәрини дост билир. О бир кәсдир ки, һәмишә һүҹум 

етмишдир вә Аллаһ онун әли илә ачылыш етмәјинҹә дөјүш 

мејданындан гачмамышдыр». Һәзрәт Пејғәмбәрин бу сөзләри 

                                                
1 «Иршад» 1-ҹи ҹилд, 2-ҹи баб, 16-ҹы фәсил. 
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һамыны тәәҹҹүбләндирди. Ҝөрән сабаһ гәләбә чалаҹаг кәс ким иди? 

Әлинин (ә) мисилсиз гәһрәманлығы һамыја мә’лум олдуғу һалда, 

әфсус ки, чохлары өзү һаггында данышылдығыны ҝүман едирди. 

Амма бир нөгтәни дә гејд етмәк лазым ҝәлир ки, һәмин вахт һәзрәт 

Әлинин (ә) ҝөзләри ағыр хәстәлијә јолухдуғундан онун бу дөјүшдә 

мејдана чыхаҹағы еһтимал олунмурду. Бу бахымдан Пејғәмбәрин 

һәзрәт Әли (ә) һаггында данышдығыны анламајанлары үзүрлү һесаб 

етмәк олар. 

Нәһајәт, вә’д олунмуш ҝүн ҝәлиб чатды. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) 

бујурду: «Әли һарададыр?» Әрз етдиләр ки, Әлинин (ә) ҝөзләри 

ағрыјыр. Һәзрәт бујурду: «Ону бураја ҝәтирин». Мүсәлманлар 

Әлинин (ә) чадырына ҝедиб, Пејғәмбәрин әмрини она чатдырдылар. 

Һәзрәт Әли (ә) дәрһал јериндән галхды вә һәзрәтин хидмәтинә 

тәләсди. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) Әлидән (ә) һалыны сорушду. Әли (ә) 

билдирди ки, башым вә ҝөзләрим ағрыјыр. Һәзрәт Пејғәмбәр ону 

гуҹаглады вә ағзынын мүбарәк сујундан Әлинин (ә) ҝөзләринә 

чәкди. Һәзрәт Әли (ә) өзүндә дәрһал бир јүнҝүллүк һисс етди вә 

өмрүнүн сонунадәк башағрысы вә ҝөзағрысы ҝөрмәди. Һәзрәт 

Пејғәмбәр (с) бујурду: «Ја Әли, бизим команданларын әлиндән бир 

иш ҝәлмәди. Һәлә дә Хејбәр галасы фәтһ олунмамышдыр. Бу иш 

јалныз сәнин әлинлә һәјата кечәсидир». Һәзрәт Әли (ә) јәһудиләрлә 

нә вахтадәк дөјүшмәк лазым ҝәлдији барәдә сорушду. Пејғәмбәр (с) 

бујурду: «Аллаһын бирлијини вә мәним пејғәмбәрлијими тәсдиг 

едәнәдәк вуруш». 

Һәзрәт Әли (ә) овуна гаршы архајынлыгла һәрәкәт едән шир тәк 

Хејбәр галасынын диварларына јахынлашды. Бајрағы јерә санҹды. 

Өз адамларыны диварларын фәтһи үчүн һазырлады. Бу вахт 

Хејбәрин шүҹаәтли дөјүшчүләриндән бир групу чыхыб һәзрәт Әли 

(ә) вә онун дәстәсинин үзәринә һүҹум етди. Шиддәтли дөјүш 

башлады. Һәзрәт бир нечә һүҹумла јәһудиләри гачмаға мәҹбур етди. 

Дүшмән дөјүшчүләри өзләрини галаја чатдырыб гапылары 

бағладылар. Шүҹаәти илә танынан гала рәиси Һарис Әлинин (ә) 

галаја дахил олмасынын гаршысыны алмаг истәди. Амма һәзрәт бир 

зәрбә илә онун һәјатына сон гојду. Бу вахт Һарисин гардашы, 

галанын ән адлы-санлы дөјүшчүсү Мәрһәб Хејбәри гардашынын 

ганыны алмаг үчүн мејдана атылды. 

Мәрһәб гәрибә бир пәһләван иди. О ики зиреһ ҝејинәр вә бир нечә 

әммамәнин үзәриндән полад дәбилгә гојарды. Дәбилгәдә дәјирман 

дашына охшар дашы јерләшдирдијиндән гылынҹ зәрбәләри онун 
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башына тә’сир етмәзди. 

Бу шәхс илә Әли арасындакы дөјүшдә Ислам гәһрәманынын онун 

башына енән зәрбәси бүтүн зиреһләри јарыб башыны икијә бөлдү. 

Мәрһәб јерә јыхылыб ганына гәлтан олду. Мүсәлманларын тәкбир 

сәдасы ҝөјә уҹалды. Јәһудиләр гәти мәғлубијјәтә уғрајыб гәм 

дәрјасында батдылар. Мәрһәб гәтлә јетирилдикдән сонра галадан 

башга бир дөјүшчү чыхды. Бу шәхс әввәл өлдүрүләнләрин үчүнҹү 

гардашы Јасәр иди. О да шүҹаәтдә гардашларындан ҝери галмазды. 

Јасәр јубанмадан Әлијә һүҹум етди. Амма һәзрәтин бир зәрбәси илә 

јерә јыхылыб ҹаныны тапшырды. Јәһудиләр бу дәфә галанын 

гапыларыны бағламаға мәҹбур олдулар. 

Һәзрәт Әли (ә) өз фөвгәл’адә гүввәси илә галанын гапыларыны 

тәрпәдиб кәнара атды. Беләликлә, Хејбәрин ән мөһкәм ики галасы 

фәтһ едилди. Шејх Мүфид Әбдүллаһ Ҹәдәлидән белә нәгл едир. 

Әмирәл-мө’минин (ә) дејирди: «Хејбәрин гапысыны чыхардыгдан 

сонра ону өзүмә сипәр едиб јәһудиләрлә дөјүшдүм. Онлары мәғлуб 

етдикдән сонра гапыны гала әтрафында газылмыш хәндәјин үзәринә 

гојуб онун үзәриндән кечдим. Мүсәлманлар да хәндәји адладылар. 

Ҝери гајыдан заман һәмин гапыны јетмиш мүсәлман ҝүҹлә 

галдырды. Шаир бу барәдә јазыр:  

 

Јәһудла амансыз саваш заманы 

Галдырды Хејбәрин ағыр гапысын. 

Гапыны гајтаран јетмиш кишинин 

Һамы ашкар ҝөрдү ишдә ҹәфасын. 

 

Хејбәр дөјүшүндә һәзрәтин савашы, галаларын фәтһи, адлы-санлы 

јәһуди дөјүшчүләринин мәғлуб едилмәси, хүсуси илә гала 

дарвазасынын һәзрәт тәрәфиндән чыхарылыб атылмасы бир даһа 

сүбут едир ки, кимсәдә белә бир һүнәр ҝөрүнмәмишдир. Ујғун 

һадисә һаггында бир чох гәсидәләр гошулмушдур. Ибн Әбил-Һәдид 

бир гәсидәдә дејир:  

 

Гырх дөрд әлин ача билмәдијини 

Еј гопарыб атан гәһрәман Әли. 

 

Хејбәр дөјүшү баша чатдыгдан сонра һәзрәт Пејғәмбәр 

јәһудиләрин истәји илә онларла сүлһ бағлады. Фәдәк мүсәлманлара 

верилди вә орада сакин олан јәһудиләр өз вар-дөвләтләринин 
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јарысыны Пејғәмбәрә ҝөндәрдиләр. Фәдәк јалныз сүлһ бағландығы 

вахт һеч бир тәләб олмадан јәһудиләрин разылығы илә һәзрәт 

Пејғәмбәрә бағышланды. Она ҝөрә дә Фәдәк Пејғәмбәрин өзүнә, 

галан бүтүн гәнимәтләр исә мүсәлманлара чатды. Хејбәрдән ҝери 

дөнәркән итаәтсизлик ҝөстәрән бә’зи јәһуди гәбиләләри дә тәнбеһ 

олунду. Онлар да мүсәлманлара бојун әјмәјә мәҹбур олдулар. 

Беләҹә, мүсәлманлар јәһудиләрин фитнәләриндән хилас олдулар вә 

Мәдинә шәһәриндә әмин-аманлыг бәрпа едилди. 

МӘККӘНИН ФӘТҺИ 

Ислам ордусу мүхтәлиф кичик вә бөјүк дөјүшләрдә сынагдан 

кечдикдән, сај бахымындан бөјүдүкдән сонра һиҹри сәккизинҹи 

илдә һәзрәт Пејғәмбәр Мәккәјә доғру һәрәкәт едиб, анадан олдуғу 

вә Гүрејшин ишҝәнҹәләри илә һиҹрәтә мәҹбур едилдији шәһәри 

табе етмәк гәрарына ҝәлди. 

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) Мәккәдә олдуғу он үч ил әрзиндә Гүрејш 

мүшрикләрини төвһид вә аллаһпәрәстлијә дә’вәт етди. Нәинки бу 

дә’вәтләрдән мүсбәт нәтиҹә һасил олмады, һәтта доғру јола дә’вәт 

едиләнләр һәзрәт Пејғәмбәрә (с) олмазын әзијјәтләрини вердиләр. 

Һәзрәт Пејғәмбәрин һиҹрәтдә олдуғу бүтүн дөвр әрзиндә Мәккә 

мүшрикләри мүсәлманларла гаршыдурма вәзијјәтиндә олдулар. Бир 

вахт Мәккәдән горху ичиндә чыхмыш мүһаҹир мүсәлманлар инди 

гүдрәт вә әзәмәтлә Мәккәјә доғру һәрәкәт едирдиләр. Артыг һәзрәт 

Пејғәмбәрин архасынҹа галиб вәзијјәтдә Мәккәјә дахил олмаг вахты 

чатмышды. 

Бә’зи мүсәлманлар дәрин фикрә ҝедиб ишин сонундан горхсалар 

да, һәзрәт Пејғәмбәр (с) онлары гәләбә илә мүждәләјирди. Чүнки 

Аллаһ-тәала Пејғәмбәринә ҝөндәрдији ајәдә гәләбә вә’д етмишди: 

«Анд олсун ки, Аллаһ-тәала өз Пејғәмбәринин рө’јасынын чин 

олдуғуну тәсдиг етди. Сиз, иншааллаһ, әмин-аманлыг ичиндә, 

башынызы гырхдырмыш, сачынызы гысалтмыш һалда вә 

горхмадан Мәсҹидүл-һәрама дахил олаҹагсыныз. Аллаһ сизин 

бимәдикләринизи билир. О бундан әлавә, тезликлә бир гәләбә дә 

бәхш едәҹәкдир».1 Мәккәнин фәтһиндән габаг назил олмуш «Нәср» 

сурәсиндә дә Мәккәнин фәтһи вә һәмин шәһәр әһлинин мүсәлман 

олмасы һаггында мә’лумат верилир. 

Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) әсил мәгсәди бу иди ки, Мәккәнин фәтһи 

                                                
1 «Фәтһ» сурәси, ајә 27. 
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Аллаһ евинә һөрмәт әламәти олараг дөјүшсүз вә гансыз һәјата 

кечсин. Она ҝөрә дә Һәзрәт (с) һәрәкәт вахтыны һамыдан ҝизли 

сахлајырды. О бу ишдә јалныз һәзрәт Әли (ә) илә 

мәсләһәтләшмишди. Чүнки Гүрејш бу ишдән хәбәр тутсајды, ишин 

ҝедиши башга ҹүр ола биләрди. Бир гәдәр сонра сәһабәләрдән дә 

бир нечәси мәсәләдән хәбәр тутду. Һатәб адлы мүһаҹир Мәккәдә 

гоһум-әгрәбасы олдуғундан Пејғәмбәрин мәгсәди һаггында Гүрејш 

мүшрикләринә мәктубла мә’лумат вермәк истәди. О бу мәктубу бир 

гадын васитәси илә Мәккәјә ҝөндәрди. 

Аллаһ-тәала өз Пејғәмбәрини бу мәсәләдән хәбәрдар етди. Һәзрәт 

Пејғәмбәр (с) һәзрәт Әли (ә) вә Зүбејри гадынын архасынҹа 

ҝөндәрди. Онлар гадына чатыб мәктубу ондан алдылар.1 

Һәзрәт Пејғәмбәр һиҹри сәккизинҹи ил, рамазан ајынын 

әввәлләриндә мүһаҹир вә әнсардан тәшкил олунмуш он ики мин 

нәфәрлик ордусу илә Мәдинәдән чыхды. Пејғәмбәр өз гошуну илә 

Мәккә јахынлығына чатдығы вахт Аббас ибн Әбдүл-Мүттәлиб 

Гүрејшләри Ислам ордусунун чохлуғу вә тәҹһизаты илә горхутмаг 

үчүн Мәккәјә тәләсди. Мәккә әһалиси Пејғәмбәрин ҝәлишиндән 

гисмән дә олса хәбәрдар иди. Бу сәбәбдән дә Әбу-Сүфјан даһа чох 

мә’лумат топламаг үчүн Мәккәдән чыхды вә јолда Аббасла 

растлашды. 

Аббас ибн Әбдүл-Мүттәлиб мүсәлманларын чохлуғуну вә јүксәк 

дөјүш әзмини Әбу-Сүфјана нәгл етди. Аббас бу ишин аҹы 

нәтиҹәсини Әбу-Сүфјанын нәзәринә чатдырыб ону тәслим олмаға 

разы салды. 

Әбу-Сүфјан чарәсизлик уҹбатындан бу тәклифлә разылашды вә 

Аббасын һимајәсиндә әзәмәтли Ислам гошунунун арасындан кечиб 

Пејғәмбәрин хидмәтинә ҝетди. Бир гәдәр сөһбәтдән сонра Әбу-

Сүфјан Исламы гәбул етди. 

Әбу-Сүфјан ијирми бир ил мүддәтиндә Гүрејш кафирләрини 

Пејғәмбәрә гаршы тәһрик етмишди. Инди исә Исламын әзәмәти 

гаршысында тәслим олурду. О низамлы вә гүдрәтли Ислам 

ордусуну һејранлыгла сејр едирди. О өз кечмишинә ҝөрә 

бағышланаҹағы интизарында иди. 

Гур’ни-Кәримин билдирдији кими һәзрәт Пејғәмбәр (с) бөјүк 

мәрһәмәт саһиби иди. Һәзрәт (с) Әбу-Сүфјаны Мәккәјә ҝөндәрди вә 

билдирди ки, Исламы гәбул едәнләр аманда галаҹаг. 

                                                
1 «Тарихе-Тәбәри». 
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Пејғәмбәр (с) әввәлҹә бајрағы Сә’д ибн Ибадәјә вермишди. Амма 

сонрадан Сә’дин Мәккә әһли илә сәрт давранаҹағыны нәзәрә алараг 

бајрағы ондан алыб Әлијә (ә) верди. Мүсәлман гошуну бөјүк әзәмәт 

ичиндә Мәккәјә дахил олду. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) Мәккәнин гапысы 

гаршысында дајанды вә деди: «Ла илаһә Илләллаһ, Вәһдәһу Вәһдәһ, 

Сәдәгә вә’дәһу вә Нәсәрә Әбдәһу». Бу төвһид, аллаһпәрәстлик 

шүарларынын Мәккәдә ашкар сәсләндији илк ҝүн иди. Һәмин ҝүн 

Билалын азан нидасы Кә’бәнин үстүндән Мәккә фәзасыны бүрүдү. 

Мүсәлманлар һәзрәт Пејғәмбәрә игтида едиб намаз гылдылар. 

Сонра һәзрәт ҹәза вә интигам ҝөзләјән Мәккә әһлинә үз тутараг 

бујурду: «Өзүнүз һаггында нә дејирсиниз вә нә ҝүман едирсиниз?» 

Дедиләр: «Сөзүмүз јахшылығадыр, јахшылыг үмидиндәјик. 

Кәримин гардашы вә Кәримин гардашы оғлусан. Бизим үзәримиздә 

гүдрәтә чатмысан». Һәзрәт Пејғәмбәр онларын бу сөзләриндән 

риггәтә ҝәләрәк бујурду: «Мән гардашым Јусифин дедијини 

дејирәм». Сонра әлавә етди: «Ҝедин, һамыныз азадсыныз».1 

Бу үмуми әфв Мәккә әһлинин руһијјәсиндә јахшы тә’сир гојду. 

Гәлбләрдә ихтијарсыз олараг һәзрәтә мәһәббәт јаранды. Сонра 

Пејғәмбәр бүтүн бүтләрин гырылмасы һаггында ҝөстәриш верди. 

Әли илә бирликдә Кә’бәјә дахил олду. Бүтүн бүтләр вә 

бүтпәрәстлик әламәтләри мәһв едилди. Гырылмыш бүтләр Кә’бәдән 

бајыра төкүлдү. 

Һәзрәт Әлинин (ә) сифәтләриндән бири дә бүтсындыран 

олмасыдыр. О, халг арасында бүтпәрәстлик әламәтләрини 

мүшаһидә етмәјә дөзүмсүз иди. Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) ҝөстәриши 

илә һәзрәт Әли (ә) Һобәл кими бөјүк бүтләри ашырыб, мүгәддәс 

Кә’бә мәканыны бүтпәрәстлик чиркабындан тәмизләди. 

ҺҮНЕЈН ВӘ ТАИФ ДӨЈҮШЛӘРИ 

Мәккәнин фәтһиндән сонра шәһәр әһли дәстә-дәстә Исламы гәбул 

едирди. Исламы јениҹә гәбул едәнләр Пејғәмбәрә беј’әт едирдиләр. 

Һәзрәт бир мүддәт Мәккәдә галыб шәһәрин ишләрини низама 

салды. Шәһәрдә әмин-аманлыг бәргәрар олдугдан сонра өз галиб 

ордусу илә Мәдинәјә дөндү. Мәккәнин Исламы јени гәбул етмиш 

әһалисиндән ики мин  нәфәри дә Ислам ордусуна гатылды. Беләҹә, 

Ислам ордусу даһа да әзәмәтләнди. Бу гүдрәти мүшаһидә едән Әбу-

Бәкр деди: «Биз бу гәдәр дөјүшчү илә һеч вахт мәғлуб  

                                                
1 «Тарихе-Тәбәри». 
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олмајаҹағыг». Амма онлар билмирдиләр ки, дөјүшчүләрин чохлуғу 

бир о гәдәр дә мүһүм дејил. Ән әсасы Аллаһа тәвәккүл вә Аллаһдан 

јардым истәнилмәсидир. Ахы Үһүд дөјүшүндә мүсәлманлар 

чохсајлы  олмаларына бахмајараг, мејдандан гачдылар. Әбу-Бәкрдә 

гачанларын арасында иди. Бәни-Һашимдән јалныз доггуз нәфәр вә 

башга гәбиләдән бир нәфәр Пејғәмбәрин әтрафында галмышды. 

Јалныз Аллаһын кичик дәстәјә јардымындан сонра гачанлар ҝери 

дөнүб дүшмәнә јенидән һәмлә етдиләр вә  галиб ҝәлдиләр. Бу 

барәдә Аллаһ-тәала Гур’ани-Кәримдә бујурур: «Аллаһ сизә бир чох 

јерләрдә, еләҹә дә, Һүнејн ҝүнүндә көмәк етди. О ҝүн чох 

олмағыныз сизи валеһ етсә дә, бир фајдасы олмады. Ҝен дүнја 

сизә дар олду, сонра дөнүб гачдыныз».1 
Һадисә белә баш верди: Һәзрәт Пејғәмбәр Мәккәдән Мәдинәјә 

дөнмәк гәрарына ҝәлдији вахт мүсәлманлығы гәбул етмәмиш 

Һәвазән вә Сәгиф гәбиләләри әл-әлә вериб мүсәлманлара гаршы 

чыхмаг фикринә дүшдүләр. 

Бу ики гәбиләнин дөјүшчүләри Малик ибн Әвфин команданлығы 

алтында Мәккәдән Мәдинәјә гајыдасы Пејғәмбәр гошунуна һүҹум 

етмәк үчүн Һүнејн мәнтәгәсиндә пусгуда дајандылар. Онларын сајы 

мүсәлманларын сајындан чох иди. 

Ислам гошунунун Халид ибн Вәлидин башчылығы алтында өндә 

ҝедән һиссәси пусгуја дүшдү. Ҝеҹә јарыдан кечдијиндән вә һава там 

гаранлыг олдуғундан дүшмәнин гәфил һүҹуму онлары чашдырды вә 

ҝери чәкиләркән араларында тәфригә јаранды. Әбу-Сүфјан вә онун 

әлалтылары кими Исламы јени гәбул едәнләр горхуја дүшүб 

гачмаға башладылар. Бәни-Һашимдән јалныз доггуз нәфәр 

Пејғәмбәрин әтрафында галды. Һәзрәт Әли (ә) Пејғәмбәрин 

гаршысында дајаныб дүшмәнлә вурушараг онлары һәзрәтә 

јахынлашмаға гојмурду. Шејх Мүфид јазыр ки, бәни-Һашимдән 

олан диҝәр адамлар Әлијә (ә) архајын олараг Пејғәмбәрин (ә) 

әтрафында галмышдылар. Әлинин (ә) әзмлә дөјүшмәси сајәсиндә 

гачанлар да ҝеријә дөнмәк гәрарына ҝәлдиләр.2 

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) уҹа сәсә малик олан әмиси Аббас ибн Әбдүл-

Мүттәлибә бујурду: «Мүһаҹир вә әнсары бир јерә топланмаға дә’вәт 

ет, тәфригә вә пәракәндәлијин гаршысыны ал». Аббас уҹа сәслә 

мүсәлманлары сакитлијә вә бир јерә топланмаға чағырды вә әлавә 

                                                
1 «Төвбә» сурәси, ајә 25. 
2 «Иршад» 1-ҹи ҹилд, 2-ҹи баб, 40-ҹы фәсил. 
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етди ки, һәзрәт Пејғәмбәр (с) сағдыр. Онун бу чағырышындан сонра 

гачанлар јаваш-јаваш ҝери дөнмәјә башладылар. Һава ҝетдикҹә 

ишыгланырды. Бир јерә топланмыш мүсәлманлар дүшмәнин 

үзәринә гәти һүҹума кечдиләр. Һәзрәт Әли (ә) дүшмәнләрин гәбилә 

рәиси вә бајрагдарыны гылынҹдан кечирди. Бундан сонра дүшмән 

сыраларына пәракәндәлик дүшдү. Гачанлары мүсәлманлар тә’гиб 

едирдиләр. Бир сөзлә, дүшмәнин бир һиссәси өлдүрүлдү, диҝәр 

һиссәси әсир алынды. 

Һүнејн дөјүшү баша чатдыгдан сонра мүсәлманлар Таифә үз 

тутдулар. Чүнки Сәгиф гәбиләси Таифдә мәскунлашмышды вә 

Пејғәмбәрин (с) һәмин мәнтәгәјә ҝөндәрдији Әбу-Сүфјан ибн Һарис 

орада мүвәффәг ола билмәмишди. Она ҝөрә дә һәзрәт өзү Таифә 

ҝетди вә ораны мүһасирәјә алды. Таифин мүһасирәси ијирми ҝүндән 

чох чәкди. 

Һәзрәт Пејғәмбәр Таиф әтрафындакы бүтләрин сындырылмасыны 

Әлијә (ә) тапшырды. Һәзрәт Әли (ә) һәзрәт Пејғәмбәрин бу әмрини 

јеринә јетирәркән Хәс’әм гәбиләсинин ҹәнҝавәрләриндән олан 

Шәһабы өз гылынҹы илә икијә бөлдү. Беләҹә, бүтүн бүтләр мәһв 

едилди. Һәмин тајфанын башга бир гәһрәманы Нафе ибн Гилан 

һәзрәтин (с) гылынҹына туш ҝәлди. Бир дәстә гылынҹ горхусундан 

Исламы гәбул етди, диҝәр бир дәстә исә гачыб ҝизләнди. Һәзрәт 

Әли (ә) гәләбә бајрағы илә Пејғәмбәрин һүзуруна гајытды. Бу дөјүш 

дә мүсәлманларын гәләбәси илә баша чатды. 

Таиф дөјүшү мүсәлманларын әрәбләрлә сон дахили дөјүшү 

сајылыр. Чүнки бу дөјүшдән сонра Әрәбистан дахилиндә 

Пејғәмбәрә гаршы чыхмаға кимсәдә ҹүр’әт галмады. Бүтүн 

Әрәбистан јарымадасы һәзрәт Пејғәмбәрин (с) һакимијјәти алтына 

кечди. Гаршыда диҝәр өлкәләрдә Исламын јајылмасы вәзифәси 

дурурду. Белә бир гәрарын мүгәддимәси һәзрәт Пејғәмбәрин (с) 

иштирак етдији сон, Тәбук дөјүшү олду. Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) 

ҝөстәриши илә һәзрәт Әли (ә) бу дөјүшдә иштирак етмәди. 

Һәзрәт Әлинин (ә) Пејғәмбәр дөврүндәки һәрби хидмәтләриндән 

данышдыг. Һәзрәтин хидмәтләри сајәсиндә Ислам бајрағы ҝөјә 

уҹалды вә мүсәлманлар әксәр дөјүшләрдән галиб чыхдылар. Һәзрәт 

Пејғәмбәр бујурмушдур: «Әҝәр Әлинин (ә) гылынҹы олмасајды, 

Ислам мөһкәмләнмәзди». 
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ӘЛИНИН (Ә) ИМАМӘТИ ҺАГГЫНДА Е’ТИБАРЛЫ СӨЗ 

Һиҹрәтин онунҹу илиндә һәзрәт Пејғәмбәр һәҹҹ әмәлләрини 

јеринә јетирмәк үчүн Мәккәјә үз тутду. Һәзрәт Пејғәмбәри мүшајиәт 

едән адамларын сајы һаггында мүхтәлиф рәгәмләр 

ҝөстәрилмишдир. Амма гәти шәкилдә демәк олар ки, бу сәфәрдә 

һәзрәти бир нечә миндән чох мүсәлман мүшајиәт едирди. 

«Һәҹҹәтул-вида» ады илә мәшһур олан бу һәҹҹ мәрасиминдә 

Пејғәмбәрлә ҝәлмиш хејли мүсәлман иштирак едирди. Һәзрәт 

Пејғәмбәр һәҹҹ әмәлләрини баша вуруб Мәдинәјә гајыдаркән зил-

һәҹҹәнин он сәккизинҹи ҝүнү Гәдир-Хум адланан мәнтәгәдә 

дајанды. Чүнки она чох мүһүм бир вәһј назил олмушду. Бу вәһј 

бүтүн халга е’лан едилмәли иди. Һәзрәт Пејғәмбәр Аллаһ-тәаланын 

әмри илә Әлинин (ә) вилајәт вә хилафәтини халга билдирмәли иди. 

Ајәдә бујурулурду: «Ја Пејғәмбәр, Рәббин тәрәфиндән сәнә назил 

оланы халга чатдыр. Әҝәр буну етмәсән, Аллаһын рисаләтини 

јеринә јетирмәмиш оларсан. Аллаһ сәни инсанларын шәриндән 

горујаҹаг».1 
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) ҝөстәриш верди ки, бүтүн һаҹылар бир јерә 

топлансынлар. Габагда ҝедәнләр дајанды вә архада ҝедәнләрин 

ҝәлиб чатмасыны ҝөзләди. Ахы нә баш вермишди? 

Һамы бир-бириндән нә баш вердији барәдә сорушурду. Ҝөрән 

һәзрәт Пејғәмбәр (с) һаҹылары бу үзүҹү истинин алтында нә үчүн 

сахламышды? Јер о гәдәр исти вә јандырыҹы иди ки, бә’зиләри 

ајагларыны, әтәкләринә бүкмүш, дәвәләрин көлҝәсиндә 

отурмушдулар. Нәһајәт, интизар баша чатды. Һаҹылар бир јерә 

топландыгдан сонра һәзрәт Пејғәмбәр ҝөстәриш верди ки, минбәр 

дүзәлдилсин. Һәзрәт һамынын ону ҝөрә биләҹәји вә сәсини ешидә 

биләҹәји минбәрә чыхды. Әлини (ә) исә өз сағ тәрәфиндә 

дајандырмышды. Һәзрәт хүтбә охујуб Гур’ан вә итрәти һаггында 

төвсијә вердикдән сонра бујурду: «Мәҝәр мө’минләрин ишиндә мән 

онларын өзләриндән даһа ирәли дејиләмми?» Әрз етдиләр: «Бәли». 

Һәзрәт бујурду: «Мән һәр кәсин мөвласыјамса, Әли (ә) дә онун 

мөвласыдыр. Пәрвәрдиҝара, онун достуну дост тут, дүшмәнини 

дүшмән. Она јардым ҝөстәрәнә јардым ет, ону тәнһа бураханы 

алчалт». Сонра һәзрәт ҝөстәриш верди ки, мүсәлманлар дәстә-дәстә 

Пејғәмбәрин хејмәси илә үзбәүз хејмәјә дахил олуб, Әлини (ә) 

ҹанишинлик мәгамына ҝөрә тәбрик етсинләр. Ону биринҹи тәбрик 

                                                
1 «Маидә» сурәси, ајә 67. 
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едән Өмәр ибн Хәттаб олду. Өмәр әрз етди: «Бәһ-бәһ, еј Әли, сән бу 

ҝүн артыг мәним вә һәр бир киши вә гадынын әмирисән.1 Беләҹә, 

һәзрәт Пејғәмбәр (с) Әлини (ә) өз ҹанишини тә’јин етди вә 

ҝөстәриш верди ки, буну ешидәнләр ешитмәјәнләрә чатдырсынлар. 

Һәссан ибн Сабит һәзрәт Пејғәмбәрдән иҹазә истәди ки, Әлинин 

(ә) имамәт вә вилајәти, Гәдире-Хумда Пејғәмбәрә ҹанишин тә’јин 

олунмасы һаггында бир гәсидә охусун. Һәзрәт она иҹазә верди. 

 

Ислам Пејғәмбәри Гәдире-Хумда 

Үз тутуб үммәтә верди бир суал: 

Сизләрин рәһбәри мән дејиләмми? 

Һамы тәсдиг етди, јох башга хәјал. 

Белә давам етди сөзүнә һәзрәт (с): 

Мәни мөвла билән билсин бу ҝүндән 

Мәним ҹанишиним, өз ағасы тәк 

Әлини (ә) танымаг ҝәрәкдир һөкмән. 

 

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) Һәссанын ше’рини динләјиб бујурду: «Еј 

Һәссан, нә гәдәр ки, дилинлә бизә јардымчысан, даим руһул-гүдс 

тәрәфиндән тәсдигләнмишсән». 

Бу хәбәрин сүбуту фиргәләр үчүн о гәдәр ајдындыр ки, кимсә 

үчүн инкар вә шүбһә јери галмамышдыр. Чүнки сүнни тарихчиләри 

вә тәфсирчиләри өз китабларында азҹа фәрглә бу барәдә мә’лумат 

вермишләр. Онлар да тәблиғ ајәсинин зил-һиҹҹәнин он сәккизинҹи 

ҝүнү Гәдире-Хумда Әли һаггында назил олмасыны тәсдигләјирләр. 

Һәзрәтин (с) «мән кимин мөвласыјамса, Әли дә онун мөвласыдыр» 

бујуруғу сүнни мәнбәләриндә нәгл олунмушдур.2 Амма «Мөвла» 

кәлмәси мүхтәлиф мә’налара малик олдуғундан бә’зи сүнни 

алимләри һәдисдә мөвла кәлмәсинин дост мә’насында ишләндијини 

билдирмишләр. Онлар ујғун һәдиси «мән кимин достујамса Әли (ә) 

дә онун достудур» мә’насында гәбул едирләр. Бу мә’наны ибн 

Сәббағ Малики дә өз «фүсулул-муһиммә» китабында бәјан 

етмишдир. Тәәссүб сәбәбиндән һәгигәти ҝөрә билмәјәнләрә ҹаваб 

олараг «мөвла» кәлмәсинин мүхтәлиф мә’наларыны нәзәрдән 

кечирәҹәјик. «Мөвла» сөзүнүн ашағыдакы мә’налары вардыр: 

Ихтијар саһиби, бәндә, азад олмуш, азад едән, гоншу, һәмпејман, 

                                                
1 «Иршад» 1-ҹи ҹилд, 2-ҹи баб, 50-ҹи фәсил. 
2 «Тәфсире-кәбире-Фәхре-Рази». 
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һәманд, шәрик, језнә, гоншу, не’мәтјетирән, дост, јардымчы. Бу 

мә’налардан бә’зиләри Гур’ани-Кәримдә дә ишләдилмишдир. 

«Духан» сурәсиндә «мөвла» сөзү «гоһум» мә’насыны билдирир: 

«Мәһәммәд» сурәсиндә исә «мөвла» «дост» мә’насында 

ишләдилмишдир. Бу сөз «Ниса» сурәсиндә «һәмпејман», «Әһзаб» 

сурәсиндә «азад етмиш» мә’наларыны билдирир. 

Амма бу мә’налардан бә’зиләрини һәзрәт Пејғәмбәрә (с) аид етмәк 

олмаз. Чүнки һәзрәт кимсәнин гулу вә һәманды олмамышдыр. 

Әһәмијјәтли олмајан бир мөвзуја ҝөрә һәзрәт Пејғәмбәрин (с) 

инсанлары гајнар сәһрада бир јерә топлајыб сахламасы 

инандырыҹы дејил. Инанмаг олмур ки, һәзрәт Пејғәмбәр (с) 

һаҹылара һәзрәт Әли (ә) илә достлуг һаггында мә’лумат вермәк 

үчүн онлары сәһрада сахламышдыр. Пејғәмбәрә (с) бујурулур: 

«Әҝәр буну етмәсән, Аллаһын рисаләтини јеринә јетирмәмиш 

оларсан». Мәҝәр садәҹә достлуғу бәјан етмәмәк бу гәдәр ҹидди 

дәјәрләндирилә биләрми?! Әслиндә Пејғәмбәрин (с) бу бәјанаты 

даһа дәрин маһијјәтә маликдир. Аллаһ-тәала ајәнин давамында 

бујурур: «Аллаһ сәни инсанларын шәриндән горујаҹаг». Мәҝәр  

достлуг нәтиҹәсиндә һансы нәтиҹәләр јарана биләрди ки, Аллаһ 

ујғун вә’длә белә бир тәһлүкәни арадан галдыраҹағыны бәјан едә. 

Диҝәр бир тәрәфдән мөвла кәлмәсинин достлуг мә’насында тә’бир 

олунмасы дәлил тәләб едир. Әкс тәгдирдә, белә бир мә’наландырма 

үсул елминә зидд олар. Бу бахымдан јалныз «ихтијар саһиби» 

мә’насынын дәлилләри вардыр. Һәмин дәлилләри нәзәрдән кечирәк: 

Әввәла, Аллаһ-тәаланын Пејғәмбәрин бу иши ҝөрмәсини онун 

рисаләти үчүн шәрт билмәси мәсәләсинин ҹиддилијиндән 

данышыр. «Мөвла» кәлмәсинин јалныз «ихтијар саһиби» мә’насы 

ҹидди маһијјәт дашыјыр. Әҝәр ујғун кәлмәни ихтијар саһиби кими 

тә’бир етсәк, сөһбәтин Пејғәмбәрдән сонра кимин онун ҹанишини 

олаҹағындан ҝетмәси ајдынлашар. Ајә Ҹөһфә јахынлығындакы 

Гәдире-Хумда назил олмушдур. Һаҹылар, адәтән, Ҹөһфәјә чатдыгда 

бир-бирләриндән ајрылараг өз вәтәнләринә јола дүшүрләр. Артыг 

онларын бир јерә топланмасы мүмкүнсүз олур. Әлбәттә ки, бу 

ҝөстәриш Пејғәмбәрә бир нечә ҝүн әввәл назил олмушду. Амма 

онун дәгиг вахтыны тә’јин етмәк чәтиндир. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) 

јахшы билирди ки, һәзрәт Әли (ә) дөјүшләрдә бир чох дүшмәнләрин 

һәјатына сон гојдуғу үчүн һәмин гәтлә јетириләнләрин гоһум-

әгрәбасы Әлијә гаршы кинлидир. «Аллаһ сәни инсанларын 

шәриндән горујаҹаг» вә’ди дә Әлијә (ә) гаршы кинин 
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мөвҹудлуғундан данышыр. 

Икинҹиси, һәзрәт Пејғәмбәр мөвла мөвзусунда данышмаздан 

габаг «мән сизин ихтијар саһибиниз дејиләмми», дејә сорушур. 

Һамы һәзрәтин белә бир мәгама малик олдуғуну тәсдигләјир. 

«Мөвла» кәлмәсинин ихтијар саһиби мә’насында олмасы һәмин бу 

ҹүмләдән ајдын ҝөрүнүр. 

Үчүнҹүсү, һәзрәт Пејғәмбәр (с) Әлинин (ә) мөвлалыг мәсәләсинә 

тохундугдан сонра ҝөстәриш верир ки, Әлијә (ә) әмир үнванында 

салам верилсин. Әҝәр мәгсәд дост олсајды, һәзрәт Пејғәмбәр (с) 

бујурарды ки, она бир дост олараг салам верин. Өмәрин «мәним 

мөвлам һәр бир киши вә гадынын мөвласыдыр» демәси дә һәзрәт 

Әлинин вилајәтини тәсдигләјир. 

Дөрдүнҹүсү, ән мәшһур сүнни китабларында да јазылмышдыр ки, 

илаһи фәрманын бәјанындан сонра бу ајә назил олмушдур: «Бу ҝүн 

дининизи камил етдим вә сизә олан не’мәтими тамамладым. 

Бир дин олараг сизин үчүн Исламы бәјәниб сечдим».1 

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: «Дининин камилләшмәси, 

не’мәтләрин тамамланмасы, мәним рисаләтимә вә мәндән сонра 

Әлинин (ә) вилајәтинә Аллаһын разылығына тәкбир!» 

Бешинҹиси, һаггында данышылан ајәдән габаг Аллаһ-тәала 

бујурур: «Кафирләр дининиздән әлләрини үздүләр. Онлардан 

горхмајын, Мәндән горхун».2 

Кафирләр вә мүшрикләр елә дүшүнүрдүләр ки, Пејғәмбәрин оғлан 

өвлады олмадығындан о дүнјасыны дәјишдикдән сонра дин дә 

арадан ҝедәҹәк. Амма Аллаһ әмри илә Әлинин Пејғәмбәрә (с) 

ҹанишинлији бәјан олундугдан сонра онларын бүтүн үмидләри пуча 

чыхды. Дүшмән анлады ки, бу дин һәмишәликдир. Дејиләнләрдән 

белә бир нәтиҹә чыхармаг олар ки, һәзрәтин бујуруғундакы «мөвла» 

кәлмәси вилајәт вә ҹанишинлик мә’насында ишләдилмишдир.3 

Бәли, мөвла сөзүнүн ујғун бујуругдакы јеҝанә һәгиги мә’насы 

«ихтијар саһиби»дир. Башга мә’налар мәҹазидир вә онларын 

тәсдиги үчүн дәлилләрә еһтијаҹ вар. Үсул елминә әсасән һәгигәт 

мәҹазидән ирәлидир. Бир сөзлә, «мөвла» кәлмәси һәдисдә, «ихтијар 

саһиби» мә’насыны дашыјыр. 

Дејиләнләрдән әлавә, бу мәрасимдән сонра Һәссан ибн Сабитин 

                                                
1 «Маидә» сурәси, ајә 3. 
2 «Маидә» сурәси, ајә 3 
3 Тәфсирул-мизан, 5-ҹи ҹилд. 
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охудуғу гәсидә мөвла сөзүнүн һәгиги мә’насыны ајдын ҝөстәрир. 

Һәссан өз гәсидәсиндә һәзрәт Пејғәмбәрин дили илә Әлинин (ә) 

ҹанишинлији һаггында, онун үммәтә имамәти барәдә мә’лумат 

верир. 

Әҝәр «мөвла» сөзү «дост» мә’насында олсајды, һәзрәт Пејғәмбәр 

(с) Һәссанын гәсидәсинә е’тираз едәрди. Һансы ки, Пејғәмбәр (с) 

Әлинин (ә) имам вә ҹанишин адландырылмасына е’тираз етмир, 

һәтта Һәссан һаггында хош сөзләр сөјләјир. 

Чыхыш јолу ҝөрмәјән бә’зи сүнни алимләри бу мә’наны е’тираф 

етмәјә мәҹбур олмушлар. Онлар билдирирләр ки, һәзрәт Пејғәмбәр 

(с) Гәдире-Хум ҝүнү Әлинин вилајәт вә ҹанишинлијини е’лан 

етмишдир.1 

                                                
1 «Тәзкиреје-ибн Ҹәвзи» сәһ. 20. 
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ИКИНҸИ ҺИССӘ 

ПЕЈҒӘМБӘРДӘН СОНРА 

ПЕЈҒӘМБӘРИН РЕҺЛӘТИ (ДҮНЈАСЫНЫ ДӘЈИШМӘСИ) 

Һәзрәт Пејғәмбәр һәҹҹәтул-вида (сон һәҹҹ) сәфәриндән 

гајытдыгдан сонра Үсамә ибн Зејдин команданлығы алтында гошун 

һазырлајыб Шама, дин дүшмәнләри үзәринә ҝөндәрди. Һәзрәт өз 

һәјатынын сон ҝүнләрини јашадығыны билдијиндән һәзрәт Әлинин 

(ә) Гәдире-Хумда е’лан олунмуш ҹанишинлијинә мүхалифәти 

зәрәрсизләшдирмәк үчүн мүһаҹир вә әнсарлары, еләҹә дә, Әбу-Бәкр, 

Өмәр вә Әбу-Үбејдәјә Үсамәнин гошуну илә ҝетмәк әмри верди. 

Һәзрәт истәјирди ки, бу адамлар онун вәфаты заманы Мәдинәдә 

олмасынлар. Амма тарихчиләрин јаздығына ҝөрә, ады чәкилән 

шәхсләр һәзрәтин ҝөстәришиндән чыхыб, Үсамәјә гошулмадылар.  

Һәмин ҝүнләрдә һәзрәт хәстәләнди, әввәлҹә Үммү-Сәләмәнин, 

сонра исә Аишәнин евиндә јатаг хәстәси олду. Мүсәлманлар 

һәзрәтин ҝөрүшүнә ҝәлир вә о да ҝөрүшә ҝәләнләрә нәсиһәт 

верирди. Һәзрәт хүсуси илә өз итрәти, аиләсини мүсәлманлара 

тапшырырды. 

Һәмин ҝүнләрдән бириндә һәзрәт хәстә һалда мәсҹидә намаза 

ҝетдији вахт Әбу-Бәкр вә Өмәри ҝөрдү вә онларын Үсамә илә 

ҝетмәмәлиринин сәбәбини сорушду. Әбу-Бәкр деди: «Мән 

Үсамәнин гошунунда идим. Гајытдым ки, сизин һалыныздан хәбәр 

тутум». Өмәр исә белә деди: «Мән сизин һалынызы башгаларындан 

сорушмајыб, өзүм хәбәр тутмаг үчүн гошунла ҝетмәдим». 

Һәзрәт Пејғәмбәр (с), онлара Үсамәнин гошунуна чатмағы 

тапшырды вә бу ҝөстәришини үч дәфә тәкрарлады. Бунунла белә 

һәмин ики шәхс һәзрәтин ҝөстәришини јеринә јетирмәдиләр.1 

Һәзрәтин хәстәлији ҝүнбәҝүн ағырлашырды. Мүсәлманлар өз 

Пејғәмбәрләринин вәзијјәтинә ҝөрә нараһат идиләр. Һәмин 

ҝүнләрдән бириндә сәһабәләр Пејғәмбәрин хидмәтиндә оларкән 

һәзрәт бујурду: «Мүрәккәб вә кағыз ҝәтирин, мәндән сонра јолунузу 

азмамағыныз үчүн бир шеј јазым». Өмәр деди: «О сајаглајыр, 

өзүндә дејил. Аллаһын китабы бизим үчүн бәсдир». Бу вахт 

мәҹлисдәкиләр сәс-күј галдырдылар. Һәзрәт Пејғәмбәр бујурду: 

                                                
1 «Иршад» 1-ҹи ҹилд, 2-ҹи баб, 52-ҹи фәсил. 
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«Галхын вә бајыра чыхын. Мәним һүзурумда мүбаһисә етмәјиниз 

јахшы дејил».1 

Шүбһәсиз ки, Өмәр Пејғәмбәрин Әлинин ҹанишинлији һаггында 

ҝөстәриш верәҹәјини билирди. Буна ҝөрә дә мүрәккәб вә кағыз 

ҝәтирилмәсинә мане олду. Ибн-Аббасын нәгл етдији һәдисә әсасән 

Өмәр е’тираф етмишдир ки, Пејғәмбәрин Әлинин (ә) ҹанишинлији 

һаггында јазаҹағыны һисс едибмиш. («Шәрһе-нәһҹүл-бәлағә» Ибн 

Әбүл Һәдид 1-ҹи ҹилд, сәһ. 134). 

Һәмин вахт Өмәрдән сорушан олмады ки, мә’сум бир шәхсин 

сајагламасыны дилинә неҹә ҝәтирир?! Јалныз Аллаһын дедикләрини 

инсанлара чатдыран Пејғәмбәр һаггында белә сөзләр демәк 

олардымы? Ахы Аллаһ-тәала Гур’ани-Кәримдә бујурур ки, о өз 

көнүл истәји илә данышмыр. Икинҹиси, Өмәр халгын хејрини 

Пејғәмбәрдән јахшымы билирди?! Онун бүтүн бу һәрәкәтләриндән 

мә’лум олур ки, һәзрәтин мәгамыны дүзҝүн танымамышдыр. Бөјүк 

сүнни алими Гүтбәддин Шафии Ширази «Кәшфул-ғүјуб» 

китабында јазыр ки, һәмин ҝүн Өмәрин Пејғәмбәрлә бағлы дедији 

сөзләр тәәҹҹүб доғурур; онун Гур’ан олан јердә рәһбәрә еһтијаҹ 

олмадығыны иддиа етмәси тибби китаб олан јердә һәкимә еһтијаҹ 

олмамасы кими бир шејдир. Әлбәттә ки, белә бир мәнтиги гәбул 

етмәк олмаз. 

Гур’ани-Кәримә һәр кәс өз дүшүнҹә тәрзи илә јанаша билмәз. Бу 

ишдә мүтәхәссисләрин рә’ји әсас ҝөтүрүлмәлидир.2 Һәгиги китаб 

елм әһлинин көксүдүр. Бу мәсәлә «Әнкәбут» сурәсинин гырх 

сәккизинҹи ајәсиндә дә тәсдигләнилир. Бу сәбәбдән дә Әли бујурур: 

«Мән Аллаһын натиг китабыјам».3 

Һәзрәт Пејғәмбәрин хәстәлији ҝүҹләнди вә о һиҹри он биринҹи ил 

сәфәр ајынын ахырларында (бә’зи мәнбәләрин билдирдијинә ҝөрә 

рәбиүл-әввәл он икисиндә) бир өмүр мүҹаһидәләрдән сонра алтмыш 

үч јашында дүнјасыны дәјишди. Һәзрәт Әли (ә) Аббас вә башга бир 

нечә һашими илә һәзрәтин ҹәназәсинә гүсл вериб, ону 

кәфәнләдиләр. Һәзрәт Пејғәмбәр дүнјасыны дәјишдији јердә дәфн 

олунду. 

 

 

                                                
1 «Әл-бәгајә вән-нәһајә», 5-ҹи ҹилд, сәһ. 227. 
2 «Бәгәрә» сурәси, ајә 83. 
3 «Шәбһаје-пишавәр», сәһ. 667. 
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СӘГИФӘ ГОВҒАСЫ 

Һәзрәт Әли (ә) вә бир нечә башга Һашими һәзрәтин дәфни илә 

мәшғул олдуглары вахт әнсар вә мүһаҹирләрдән ибарәт бир груп 

мүсәлман Мәдинәнин Сајибан мәһәллиндә топлашдылар. Бу мәһәл 

һәмин ҝүндән Ислам тарихиндәки дөнүш мәһәлли олду. 

Әнсар хәтибләриндән олан Сабит ибн Гејс Сә’д ибн Ибадә, еләҹә 

дә, Овс вә Хәзрәҹ гәбиләләриндән бир нечә башчыны ҝөтүрүб бәни-

Саидәнин сәгифәсинә (мәнзилинә) үз тутдулар. Һәмин јердә ики 

тајфа арасында хәлифә сечими илә бағлы ихтилаф дүшдү вә бу 

ихтилаф мүһаҹирләрин хејиринә тамамланды. 

Диҝәр бир тәрәфдән мүһаҹирләрдән бири әнсарын топлантысы 

һаггында Өмәрә хәбәр верди. Өмәр өзүнү дәрһал Әбу-Бәкрә 

чатдырды вә она һәмин мәсәлә барәдә мә’лумат верди. 

Әбу-Бәкр дә өз нөвбәсиндә Әбу-Үбејдәни хәбәрдар етди. Бир 

сөзлә, бу үч шәхс әтрафдакы адамларла бирликдә сәгифәјә доғру 

тәләсдиләр. Әнсардан оланлар Сә’д ибн Ибадә һаггында 

данышдыглары вахт онлар мәҹлисә дахил олдулар. 

Сүнни алимләринин әлиндә бәһанәјә чеврилмиш сәгифә 

топлантысы һаггында әтрафлы данышсаг мәсәлә даһа ајдын олар. 

Һәмин мәҹлисдәки мәшһур адамларын адларыны садалајаг: Әбу-

Бәкр, Өмәр, Әбу-Үбејдә, Әбдүр-Рәһман ибн Овф, Сә’д ибн Ибадә, 

Сабит ибн Гејс, Осман Әфван, Һарис ибн Һашим, Һәссан ибн Сабит, 

Бишр ибн Сә’д, Һүбаб ибн Мәнзәр, Мүғејрә ибн Шө’бә, Үсејл ибн 

Хузәјр. Бу адамлар бир јерә топландыгдан сонра Сабит ибн Гејс 

ајаға галхды вә мүһаҹирләрә мүраҹиәтлә деди: «Артыг 

Пејғәмбәрләрин үстүнү вә Аллаһын рәһмәти олан пејғәмбәримиз 

арамыздан ҝетмишдир. Әлбәттә ки, өзүмүз үчүн хәлифәни биз 

сечмәлијик. Бу хәлифә һәм дә әнсардан олмалыдыр. Чүнки әнсар 

һәзрәт Пејғәмбәрә хидмәтдә мүһаҹирләрдән ирәли олмушлар. 

Һәзрәт әввәлҹә Мәккәдә олмушду. Сиз мүһаҹирләр онун мө’ҹүзә вә 

кәрамәтләрини ҝөрдүјүнүз һалда ону инҹитмишдиниз. Беләҹә, о 

һиҹрәт етмәјә мәҹбур олмушду. Пејғәмбәр Мәдинәјә дахил олан 

кими биз әнсар ону һимајә етдик, әзиз тутдуг. Шәһәримизи вә 

евләримизи сиз мүһаҹирләрин ихтијарына вердик. Әҝәр бу дәлилләр 

гаршысында бир дәлилиниз варса дејин. Ја да бизим фәзиләт вә 

фәдакарлыгларымыза баш әјиб, вәһдәтимизин гырылмасына 

сәбәбкар олмајын». 

Бу сөзләрдән чох нараһат олан Өмәр галхды вә ҹаваб вермәк 
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истәди. Амма Әбу-Бәкр Өмәрә мане олуб әнсарын ҹавабыны өзү 

верди: «Еј Гејс оғлу, Аллаһ сәнә рәһмәт етсин, дедикләрин 

һәгигәтдир. Сәнин дедикләрини гәбул едирик. Амма бир гәдәр дә 

мүһаҹирләрин фәзиләтләринә гулаг асын. Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) 

бизим һаггымызда дедикләрини јада салын. Әҝәр сиз бизә 

сығынаҹаг вермисинизсә, унутмајын ки, биз дә Пејғәмбәр вә Аллаһ 

дининә хатир евләримизи, ҝүзаранымызы гојуб ҝәлмишик. Аллаһ өз 

китабында бизим башымызы уҹалдыб вә бујуруб ки, мүһаҹирләр 

Аллаһын разылығыны әлдә етмәк хатиринә һиҹрәт етмишләр. 

Ҝәлин сиз дә бизә табе олун. Кечмишдә дә әрәбләр јалныз Гүрејшә 

табе олмушлар. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) өзү дә Гүрејшә итаәти әмр 

етмишдир. Сизи Гүрејшә итаәтә дә’вәт етмәкдә һеч бир гәрәзим 

јохдур. Хилафәти өзүм үчүн јох, бүтүн мүсәлманларын фајдасы 

үчүн истәјирәм. Инди Өмәр вә Әбу-Үбејдә бурададырлар. Онлардан 

биринә беј’әт един». 

Сабит ибн Гејс бу сөзләри динләдикдән сонра мүһаҹирләрә 

икинҹи дәфә мүраҹиәт едиб деди: «Әбу-Бәкрин бу ики нәфәрә беј’әт 

һаггындакы фикри илә разысыныз, јохса онун өзүнү хилафәтә 

сечирсиниз?» Мүһаҹирләр дедиләр: «Әбу-Бәкр Сиддиг һәр нә 

дејирсә, биз гәбул едирик». 

Сабит ибн Гејс онларын бу сөзүндән истифадә едиб деди: «Сиз 

дејирсиниз ки, Пејғәмбәр (с) Әбу-Бәкри мүсәлманлара хәлифә 

тә’јин едиб, өзү хәстәләндији вахт ону намаза ҝөндәриб. Әҝәр 

беләдирсә, онда Әбу-Бәкр Пејғәмбәрин (с) ҝөстәришиндән бојун 

гачырыр вә хилафәт күрсүсүнү Өмәр вә ја Әбу-Үбејдәјә тапшырыр. 

Јох әҝәр Пејғәмбәр белә бир ҝөстәриш вермәјибсә, нә үчүн онун 

адындан јалан данышырсыныз?» Сабит ибн Гејс бу бир нечә ити 

сөзлә Әбу-Бәкрин ҹавабыны верди. О, мүһаҹирин сөзләринә ујмады. 

Әнсар да Сабит ибн Гејсин сөзләриндән руһланыб, өз әгидәләриндә 

даһа да мөһкәм дајанды. Бу вахт Һүбаб ибн Мәнзәр ајаға галхыб 

деди: «Әнсарын хидмәтләри һамыја ајдындыр вә һеч бир изаһата 

еһтијаҹ јохдур. Әҝәр мүһаҹирләр бизи гәбул етмирләрсә, биз дә 

онлара табе олмуруг. Бу һалда сизин өз, бизимсә өз әмиримиз олар». 

Сә’д ибн Ибадә һарај чәкди ки, бир диндә  вә бир һөкумәтдә ики 

әмирин олмасы әгли вә мәнтиги иш дејил». Бу мәгамда әнсарын ики 

гәбиләси арасында (Овс-Хәзрәҹ) ихтилаф јаранды. Овс гәбиләси, 

хүсуси илә Бишр ибн Сә’д, Сә’д ибн Ибадәнин хәлифә олмамасы 

үчүн мүһаҹирләрлә разылыға ҝәлди. Амма Хәзрәҹ тајфасы да 

асанлыгла тәслим олмады. Нәтиҹәдә сәс-күј әтрафы бүрүдү, әлләр 
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гылынҹлара узанды. Аз гала бөјүк бир фитнә гопаҹагды. Овс 

тајфасынын башчысы да Хәзрәҹлә әлагәсини кәсди. 

Өмәр әнсар арасындакы бу ихтилафдан истифадә етди. О деди: 

«Бишр ибн Сә’д вә Үсејд ибн Хузәјр разылыға ҝәлдикләри үчүн 

хәлифә јалныз Гүрејшдән ола биләр. Мүхтәлиф әрәб гәбиләләринин 

бирләшмәси үчүн Һүбаб ибн Мәнзәрин дедији кими, ики хәлифә ола 

билмәз. Бунун нәтиҹәси јалныз фитнә-фәсад олар. Демәк, сиз 

һамыныз мүһаҹирләрә итаәт етсәниз, јахшы олар. Белә олса, фитнә-

фәсад јаранмаз, мүсәлманлар да вәһдәт јолуну тутарлар». 

Өмәрин данышығы вә Овсла Хәзрәҹ арасындакы ихтилаф әнсарын 

руһијјәсини сарсытса да, әнсардан бир групу ајаға галхыб о 

бириләрини Өмәрин тә’сири алтына дүшмәмәјә чағырдылар. 

Өмәр јенидән мүһаҹирләрин фәзиләтләри һаггында данышды. 

Әнсары горху илә үмид арасында гојду. Сонра Әбу-Бәкрин әлиндән 

тутуб деди: «Еј ҹамаат, будур Пејғәмбәрин мағара јолдашы вә 

сирләринин саһиби. Бу шәхсә беј’әт үчүн тәләсин. Аллаһын вә онун 

рәсулунун разылығыны газанын». Гәдире-Хум әһвалатында гејд 

олундуғу кими, Пејғәмбәр Аллаһын разылығыны Әлинин 

ҹанишинлијиндә ҝөрүрдү. Гәдире-Хум ҝүнү илә сәгифә ҝүнү 

арасында ҹәми јетмиш ҝүнлүк бир фасилә варды. Сәгифәдәкиләр 

неҹә дә унутгандылар! 

Әнсардан бир групу Өмәрлә разылашды вә өз гоһумларына деди: 

«Өмәр инсафла данышды. Она гаршы чыхмаг јахшы дејил». Әнсар 

артыг анлады ки, бәхт гушу мүһаҹирләрин башы үзәринә көлҝә 

салыр. Чүнки чохлары мүһаҹирләрин хәлифәлији илә 

разылашмышды. 

ИШИН СОНУ 

Бир сөзлә, Өмәр јубанмағы мәсләһәт билмәди. Ајаға галхды вә 

Әбу-Бәкрин әлини тутуб деди: «Бир һалда ки, мүсәлманлар сәнин 

хәлифәлијинә разыдырлар, әлини вер сәнә беј’әт едим». Әбу-Бәкр 

исә хәлифәлији Өмәрә тәклиф етди. Амма Өмәр габаға дүшүб, Әбу-

Бәкрә беј’әт етди. Овс гәбиләси дә Хәзрәҹ гәбиләсинин әксинә 

олараг Өмәрлә һәмкарлыг едиб, Әбу-Бәкрә беј’әт етди. Беләҹә, 

ишин сону Әбу-Бәкрин хејиринә тамамланды.1 

Бәли, сүнниләрин истинад етдији иҹма вә онларын Әбу-Бәкрин 

хәлифәлијини шуранын нәтиҹәси билмәләрини әсил маһијјәти бу 

                                                
1 «Тарихе-Тәбәри». 
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иди. Јә’ни шура адландырылан топлантынын гәрарында Хәзрәҹ 

гәбиләсинин, бәни-Һашимин, Сәлман, Әбузәр, Мигдад, Әммар, 

Хәзимә ибн Сабит, Сәһл ибн Һәниф, Осман ибн Һәниф, Әбу Әјјуб 

Салмани кими сәһабәләрин, еләҹә дә, Мәккә, Јәмән Нәзран 

мүсәлманларынын һеч бир ролу олмамышдыр. 

Өмәр бир ан олсун белә сакитләшмирди. Халгы Әбу-Бәкрә беј’әтә 

дә’вәт едирди. Сәгифәдән чыхдыгдан сонра да күчә вә базарда 

мүсәлманлары мәсҹидә ҝөндәрирди ки, Әбу-Бәкрә беј’әт етсинләр. 

Ишин маһијјәтиндән хәбәрсиз халг да дәстә-дәстә Әбу-Бәкрлә 

ҝөрүшә ҝедиб она беј’әт едирдиләр. 

Әбу-Бәкр мәсҹиддә минбәрә чыхыб деди: «Еј ҹамаат, мәним 

хәлифәлијим сиздән фәзиләтли олмағым демәк дејил. Мән сизин 

беһтәриниз јох, меһтәринизәм. Бүтүн ишләрдә сиздән мәсләһәт вә 

көмәк истәјәрәм. Пејғәмбәрин сүннәси әсасында рәфтар едәрәм. 

Әҝәр мәним инсафдан кәнара чыхдығымы ҝөрсәниз мәндән үз 

дөндәриб башгасына беј’әт един. Јох әҝәр әдаләтлә рәфтар етмиш 

олсам, мәнә арха дурун». 

Сәбәбијјәт ганунуна әсасән һәр бир сәбәбдән нәтиҹә јараныр. 

Сәбәб вә нәтиҹә арасындакы охшарлыг лабүддүр. Јанлыш 

мүгәддимәдән доғру нәтиҹә алмаг мүмкүнсүздүр. 

 

 
Ме’мар әјри гојса биринҹи дашы 

Улдузадәк әјри уҹалар башы. 

 

Бу бахымдан сәгифә әһвалаты Ислама бөјүк бир зәрбә олду. 

Сонрадан баш верән бүтүн аҹы һадисәләр, һәзрәт Әлинин (ә) 

шәһадәтә чатмасы, Кәрбәла һадисәси, Әһли-бејтин әсарәти сәгифә 

зәрбәсинин аҹы нәтиҹәләри иди. Һөҹҹәтүл Ислам Нәјјир дејир: 

 

Шура беј’әтинә план ҹызан кәс 

Ашура гәтлинә вермиш олду сәс. 

Зејнәб әсир дүшдү һәмин заман ки, 

Шура гәсб еләди илаһи мүлкү. 

ӘБУ-БӘКРИН ХӘЛИФӘЛИЈИ 

Һәзрәт Әли (ә) Пејғәмбәрин гүсл вә кәфәнләнмәсини баша 

чатдырмамыш бир шәхс ҝәлиб деди: «Ја Әли (ә), тәләс, 

мүсәлманлар бәни-Саидәнин сәгифәсиндә топланыб, хәлифә 



 53 

сечирләр». Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Сүбһанәллаһ! Бунлар неҹә 

мүсәлмандыр ки, Пејғәмбәрин ҹәназәси дәфн олунмамыш рәјасәт 

һаггында дүшүнүрләр?!» Һәзрәт Әли (ә) сөзүнү баша чатдырмамыш 

башга бир шәхс дахил олуб деди: «Рәјасәт мәсәләси баша чатды. 

Әввәлҹә мүһаҹирләр вә әнсар арасында мүбаһисә дүшдү. Нәһајәт, 

хәлифәлик Әбу-Бәкрә чатды. Хәзрәҹ тајфасындан бир груп истисна 

олмагла, һамы Әбу-Бәкрә беј’әт етди». Һәзрәт Әли (ә) бујурду: 

«Әнсар һаглы олдуғуну неҹә сүбут едирди?» Әрз етдиләр: «Онлар 

дејирдиләр ки, әҝәр Пејғәмбәрлик Гүрејшә мәхсус олубса, онлар да 

Пејғәмбәри (с) һимајә едиб әзијјәт чәкдикләриндән имамәт вә 

хәлифәлик онларын олмалыдыр». Һәзрәт Әли (ә) бујурду: 

«Мүһаҹирләр әнсара гәнаәтбәхш ҹаваб вердиләрми?» Әрз етдиләр: 

«Әнсары һансы ҹаваб гане едә биләрди?!» Һәзрәт Әли (ә) бујурду: 

«Мәҝәр әнсар унудубму ки, Пејғәмбәр дәфәләрлә мүһаҹирләрә 

әнсарла меһрибан олуб онларла мүдара етмәји тапшырыб?! 

Пејғәмбәрин (с) бу бујуруғу әнсарын мүһаҹирләрә тапшырылмасы 

дәлилдир. Әҝәр онлар хәлифәлијә лајиг олсајдылар бир башгасына 

тапшырылмаздылар.» 

Сонра һәзрәт бујурду: «Бәс мүһаҹирләр өз һагларыны неҹә сүбута 

јетирдиләр?» Әрз едилди: «Чох сөз данышдылар. Сөзләринин ҹаны 

бу олду ки, онлар Пејғәмбәр (с) сүлаләсиндәндирләр вә хәлифәлијә 

әнсардан даһа јахындырлар». Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Нә үчүн 

мүһаҹирләр өз сөзләринин үстүндә дајанмырлар? Әҝәр онлар 

Пејғәмбәр нәслиндәндирләрсә, мән о нәслин мејвәсијәм. Әҝәр 

хәлифәлик Пејғәмбәрә (с) јахынлыгла өлчүлүрсә, мән Пејғәмбәрә 

(с) бүтүн ҹәһәтләрдән даһа јахынам». 

Әлинин (ә) хилафәти һаггында Гур’ан ајәләри вә Пејғәмбәр 

һәдисләриндән әлавә онун өзүнүн ујғун бујуруғу да Сәгифәдә 

топлананлара ҹаваб үчүн кафи ҝөрүнүр. 

Бәли, һәзрәт Пејғәмбәрин ҹәназәси торпаға тапшырылмамыш 

Әбу-Бәкр хәлифә олду. Әбу-Бәкрин хәлифәлији әслиндә сүбута 

јетирилмәмишди. Әнсарын бир групу вә башгалары, хүсуси илә дә 

һашимиләр она беј’әт етмәмишдиләр. Өмәр Әбу-Бәкрә деди ки, 

Пејғәмбәрин әмиси вә һашимиләрин башчысы Аббас ибн Әбдүл-

Мүттәлиблә ҝөрүшүб ону беј’әт етмәјә ширникдирсин. Әбу-Бәкр 

дәрһал Аббасла ҝөрүшдү вә өз мәгсәдини она ачыглады. Амма 

Аббас она гәти ҹаваб верди вә деди: «Әҝәр сән өзүнү Пејғәмбәрә 

аид етмәклә хәлифәлији һаггын сајырсанса, онда бизим һаггымызы 

пуча чыхарырсан. Чүнки Пејғәмбәр (с) биздәндир вә биз она 
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һамыдан јахыныг. Јох әҝәр мүсәлманларын рә’ји әсасында хәлифә 

олдуғуну дүшүнүрсәнсә, биз даһа өнҹүл мүсәлманыг вә сәнә белә 

бир иҹазә вермәмишик. Мәнә вә’д етдијин вар-дөвләт бизә 

мәхсусдурса, ону сән нә үчүн сәрф етмәлисән?! Јох әҝәр өз 

малындан вә’д едирсәнсә, бизим она еһтијаҹымыз јохдур. 

Мө’минләрин малындан вермәји нәзәрдә тутурсанса, сәнин белә бир 

һаггын јохдур». 

Һәзрәт Әли (ә) баш верәнләри сон инҹәлијинәдәк анлајырды. О 

баша дүшүрдү ки, сәгифәдә топлананлар садәлөвһ халгы 

алдатмышлар. Һәзрәт һәгигәти бәни-Һашим вә өз сәһабәләринә 

анлатмаг истәсә дә, онун дә’вәтини јалныз кичик бир һиссә гәбул 

етди.1 

Әксәр тарихчиләр јазырлар ки, Әли үч ҝеҹә ардыҹыл шәкилдә 

мүсәлманларын мәнзилләриндә олду. О өз һаггыны бәјан едәрәк бу 

адамлары беј’әт етмәјә чағырды. Һәзрәт мүраҹиәт етдији 

адамлардан ҹаваб алмадығы үчүн өз евинин бир күнҹүнә чәкилди.  

Диҝәр бир тәрәфдән Өмәр даим Әбу-Бәкрә дејирди: «Нә гәдәр ки, 

Әлидән беј’әт алмамысан, хилафәтинин сүтунлары зәиф олаҹаг. 

Јахшы олар ки, ону беј’әтә мәҹбур едәсән. Белә етсән о бири 

һашимиләр дә сәнә беј’әт едәрләр». 

Әбу-Бәкрин ҝөстәриши илә Халид ибн Вәлид бир нечә нәфәрлә, 

еләҹә дә, Әбдүр-Рәһман ибн Овф вә Өмәрлә Әлинин (ә) евинә ҝедиб 

онун гапысыны дөјдүләр. Билдирдиләр ки, онун Әбу-Бәкрә беј’әт 

етмәси мәгсәди илә ҝәлибләр. Һәзрәт Әли (ә) онлары гәбул етмәди 

вә евә дахил олмаларына иҹазә вермәди. 

Халид ибн Вәлид јанындакылара ҝөстәриш верди ки, мәҹбури 

шәкилдә евә дахил олсунлар. Онлар гапынын бир һиссәсини 

сындырыб евә дахил олдулар. 

Бу вахт Әлинин (ә) јанында олан Зүбејр ибн Әввам гылынҹыны 

чәкиб онлара мүгавимәт ҝөстәрмәк истәди. Амма ики нәфәр 

Зүбејрин архасыны кәсди вә о бириләр Әлини әһатәјә алдылар. Ону 

голлары бағлы һалда Әбу-Бәкрин јанына ҝәтирдиләр. Һәзрәт Әли 

Әбу-Бәкрә мүраҹиәтлә бујурду: «Еј Әбу-Гуһафә оғлу, бу нә 

ҝөстәришди вермисән ки, бизи бу шәкилдә јанына ҝәтирсинләр вә 

Пејғәмбәр аиләси илә белә рәфтар етсинләр?! Јохса Пејғәмбәрин 

ҝөстәришләрини јаддан чыхармысан?» Әбу-Бәкрдән габаг Өмәр 

ҹаваб верди вә деди: «Сәни бура ҝәтирмишик ки, Пејғәмбәрин 

                                                
1 Ибн Әбил-Һәдид, «Шәрһе-нәһҹүл бәлағә» 1-ҹи ҹилд, сәһ. 153. 
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хәлифәсинә беј’әт едәсән». Әли бујурду: «Мәнтиг вә дәлиллә 

данышсаг даһа јахшы олар. Әввәлҹә мәнә дејин ки, сәгифәдә әнсара 

галиб ҝәлмәјинизин сәбәби нә олду вә һансы дәлилләрлә онлары 

гане етдиниз?» Өмәр деди: «Гүрејшин башга гәбиләләрдән вә 

мүһаҹирин әнсардан үстүн олмасы дәлилләри илә. Ән әсасы исә 

мүһаҹирләр һәзрәт Пејғәмбәрә (с) даһа јахындырлар». 

Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Мән дә елә сизин өз мәнтигиниз 

әсасында рәфтар едирәм. Башга дәлилләрим олса да сизин өз 

дилинизлә данышырам. Әҝәр сиз өзүнүзү Пејғәмбәрә јахын 

олдуғунуз үчүн һаглы сајырсынызса, әҝәр хилафәтин ме’јары 

Пејғәмбәрлә јахынлыгдырса, һамы билир ки, мән Пејғәмбәрә бүтүн 

әрәбдән даһа јахынам. Мән онун әмиоғлусу, језнәси вә ики 

нәвәсинин атасыјам». Өмәр мәнтиги ҹаваб вермәкдә аҹиз 

олдуғундан деди: «Әҝәр беј’әт етмәсән сәндән әл чәкмәјәҹәјик». 

Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Бир-биринизин ишинизә јахшы 

јарыјырсыныз. Бу ҝүн она јардым едирсән ки, сабаһ хәлифәлији 

сәнә өтүрсүн. Анд олсун Аллаһа, мән она беј’әт етмәрәм. Чүнки о 

мәнә беј’әт етмәлидир». Сонра һәзрәт үзүнү әтрафдакылара тутуб 

бујурду: «Еј мүһаҹирләр, Аллаһдан горхун, Пејғәмбәрин һакимијјәт 

вә гүдрәтини онун аиләсиндән алмајын. Анд олсун Аллаһа, биз 

Әһли-бејт ујғун мәгама һамыныздан даһа лајигик. Нәфсинизә итаәт 

етмәклә һагдан узаг дүшүрсүнүз». Беләҹә, һәзрәт Әли (ә) беј’әт 

етмәдән евинә гајытды вә Фатимә (ә) дүнјасыны дәјишәнәдәк евдә 

олду. Јалныз Фатимәнин вәфатындан сонра беј’әт етмәјә мәҹбур 

галды. 

БӘ’ЗИ СӘҺАБӘЛӘРИН ӘБУ-БӘКРӘ Е’ТИРАЗЫ 

Әбу-Бәкрин хәлифәлији мүәјјәнләшдикдән сонра, Пејғәмбәрин 

вәфатындан беш ҝүн өтмүш бә’зи сәһабәләр мәсҹиддә топландылар. 

Онлар Әбу-Бәкри нәсиһәт етмәјә башладылар. Әввәлҹә Әбузәр 

Гәффари Әбу-Бәкрә хитабла деди: «Еј Әбу-Бәкр, хилафәт 

мәнсәбини Әлидән алмаг Аллаһа вә онун рәсулуна итаәтсизликдир. 

Ағыллы вә дәрин дүшүнҹәли инсан әбәди ахирәт дүнјасыны өтәри 

дүнјаја сатмаз. Сизин бу һәрәкәтиниз өзүнүзүн вә мүсәлманларын 

зәрәринә олаҹаг. Еј Әбу-Бәкр, мән Исламын мәнафеләринә әсасән 

бу сөзләри дејирәм. Дедикләрими гәбул едиб-етмәмәкдә азадсан». 

Әбузәрдән сонра Салман вә Халид ибн Сә’д һәзрәт Әлинин (ә) 

фәзиләтләриндән вә онун хилафәт мәгамына даһа лајиг олдуғундан 

данышдылар. Онлар Әбу-Бәкри бу мәгамы гәсб етдији үчүн 
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горхутдулар. Сонра мүһаҹир вә әнсара үз тутараг дедиләр: 

«Мүсәлманларын бирлијини гаршыдурмаја чевирмәјин, өз нәфс 

истәкләринизә хатир дин вә мәзһәблә ојун ојнамајын». 

Сонра Халид ибн Сә’д Әбу-Бәкрә деди: «Әнсар сәнә Өмәрин 

тәһрики вә Овсла Хәзрәҹ арасындакы ихтилафлара ҝөрә беј’әт етди. 

Белә бир беј’әтин һеч бир дәјәри јохдур». 

Әбу-Әјјуб Әнсари, Осман ибн Һәниф вә Әммар Јасәр ајаға 

галхараг һәр бири Әлинин фәзиләти вә үстүнлүјү һаггында 

данышдылар. Әлинин (ә) гәзәватлардакы фәдакарлыгларыны јада 

салдылар. Әбу-Бәкри сәһабәләрин дедикләри пәришан етди. 

Мәсҹиддән чыхды вә өз евинә ҝетди. Мүсәлманлара белә бир хәбәр 

ҝөндәрди: «Сизин мәнә рәғбәтиниз јохдур, бир башгасыны хәлифә 

сечин». 

Әбу-Бәкрин тәрәддүдә дүшдүјүнү ҝөрән Өмәр онун евинә ҝедиб 

мәҹбури шәкилдә мәсҹидә ҝәтирди. Өмәрин ҝөстәриши илә силаһлы 

адамлар Әбу-Бәкри мүһасирәјә алды вә кимсәнин онунла 

данышмасына имкан вермәди. Өмәрин бу ишиндән сонра кимсә 

Әбу-Бәкрлә даныша билмәди. 

ҺӘЗРӘТ ӘЛИНИН (Ә) ӘБУ-БӘКРӘ ГАРШЫ ДӘЛИЛЛӘРИ 

Мәрһум Тәбәрси «Еһтиҹаҹ» китабында һәзрәт Әлинин (ә) Әбу-

Бәкрә гаршы ирәли сүрдүјү дәлилләри нәгл едир. Биз һәмин сөһбәтә 

хүласә шәкилдә нәзәр салаҹағыг. 

Әбу-Бәкрин хәлифәлији мүәјјәнләшдикдән вә она беј’әт 

едилдикдән сонра Әбу-Бәкр өзүнә бәраәт газандырмаг үчүн 

хәлвәтдә һәзрәт Әли (ә) илә ҝөрүшдү вә деди: «Ја Әбәл-Һәсән, анд 

олсун Аллаһа, мәним бу ишә мејлим  вә тамаһым јох иди. Нә дә 

өзүмү башгаларындан үстүн билирдим». Һәзрәт Әли (ә) бујурду: 

«Бәс онда сәни бу ишә нә вадар етди?» Әбу-Бәкр деди: «Һәзрәт 

Пејғәмбәр (с) бујурмушду ки, мәним үммәтими Аллаһ азғынлыгла 

бир јерә топламаз. Мән дә халгын бир јерә топландығыны ҝөрүб 

Пејғәмбәрин (с) бујуруғуна әмәл етдим. Әҝәр билсәјдим ки, кимсә 

буна мүхалифдир, гәбул етмәздим». Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Мән 

дә бу үммәтдәнәм, јохса јох?» Әбу Бәкр деди: «Бәли». Һәзрәт 

бујурду: «Сәнин хәлифәлијинә гаршы чыхан Салман, Әммар, 

Әбузәр, Мигдад, Сә’д ибн Ибадә вә әнсардан бир групу бу 

үммәтдән иди јохса јох?» Әбу-Бәкр әрз етди ки, бәли. Әли бујурду: 

«Бүтүн бу шәхсләр сәнин хәлифәлијинә мүхалиф олдуғу һалда 

Пејғәмбәр (с) һәдисини һансы әсасла дәлил ҝөстәрирсән?» Әбу-Бәкр 
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деди: «Мән онларын мүхалифлијини билмәдим. Јалныз иш баша 

чатдыгдан сонра бундан хәбәр тутдум. Горхдум ки, өзүмү кәнара 

чәксәм, халг диндән узаглашар». Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Мәнә де 

ҝөрүм, хәлифәлији өһдәсинә ҝөтүрән шәхсдә һансы хүсусијјәтләр 

олмалыдыр?» Әбу-Бәкр деди: «Хејирхаһлыг, вәфа, һијләдән 

узаглыг, әдаләтин изһары, китаб вә сүннәдән хәбәрдарлыг, дүнјада 

заһидлик вә дүнјаја рәғбәтсизлик, мәзлумун һаггыны залымдан 

алмаг, диндә өнҹүллүк, Пејғәмбәрә јахынлыг». Һәзрәт Әли (ә) 

бујурду: «Сәни Аллаһа анд верирәм, бу сифәтләр сәндә вар, јохса 

мәндә?» Әбу-Бәкр деди: «Бу хүсусијјәтләр сәнин вүҹудунда вар, ја 

Әбәл-Һәсән». Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Пејғәмбәрин дә’вәтини 

һансымыз даһа тез гәбул етдик?» Әбу-Бәкр әрз етди ки, сән». Һәзрәт 

бујурду: «Бәраәт сурәсини мүшрикләрә сән охудун, јохса мән?» 

Әбу-Бәкр билдирди ки, сән. Һәзрәт бујурду: «Пејғәмбәр һиҹрәт 

етдији вахт она ҹаныны сипәр едән сән олдун, јохса мән?» Әбу-Бәкр 

әрз етди ки, сән. Һәзрәт бујурду: «Гәдире-Хумда һәзрәтин 

бујуруғуна әсасән сәнин вә бүтүн мүсәлманларын мөвласы мәнәм, 

јохса сән?» Әбу-Бәкр әрз етди ки, сән. Әли бујурду: «Гур’анда 

Аллаһ вә онун рәсулу илә ҝәлән вилајәт сәнин үчүндүр, јохса мәним 

үчүн?» Әбу-Бәкр билдирди ки, сәнин үчүн. Һәзрәт бујурду: 

«Пејғәмбәрдән нәгл олунмуш мәнзәләт һәдиси вә Һарунун Мусаја 

нисбәти һаггында чәкилмиш мәсәл мәним һаггымдадыр, јохса сәнин 

һаггында?» Әбу-Бәкр деди: «Әлбәттә ки, сәнин һаггында». Һәзрәт 

Әли (ә) бујурду: «Mүбаһилә ҝүнү мүшрикләрлә мүбаһилә үчүн 

Пејғәмбәр мәни вә өвладларымы өзү илә апарды, јохса сәни вә 

өвладларыны?» Әбу-Бәкр әрз етди: «Сизи». Һәзрәт бујурду: «Тәтһир 

ајәси мән вә мәним Әһли-бејтим һаггындадыр, јохса сән вә сәнин 

әһли-бејтин?» Әбу-Бәкр әрз етди: «Әлбәттә ки, сән вә сәнин әһли-

бејтин һаггында». 

Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Кәса ҝүнү һәзрәт Пејғәмбәр (с) мән вә 

мәним әһли-бејтим һаггында дуа етди, јохса сәнин һаггында?» Әбу-

Бәкр әрз етди: «Сән вә сәнин Әһли-бејтин һаггында». Һәзрәт 

бујурду: «Һәл әта» сурәсиндә мәним һаггымда данышылыр, јохса 

сәнин һаггында?» Әбу-Бәкр билдирди ки, сәнин һаггында. 

Әбу-Бәкр һәзрәт Әлинин ашағыда гејд олунмуш бүтүн суалларына 

Әлинин (ә) дедикләрини тәсдигләмәклә ҹаваб верди. Һәзрәт Әли (ә) 

Әбу-Бәкрә бујурду: «Хејбәр ҝүнү Пејғәмбәр бајрағы сәнин әлинә 

верди, јохса мәним әлимә? Әмр ибн Әбдәвәди өлдүрмәклә онун 

бәласыны Пејғәмбәр вә мүсәлманлардан узаглашдыран сән олдун, 



 58 

јохса мән? Һәзрәт Пејғәмбәр Аллаһын әмри илә Фатимәни сәнә әрә 

верди, јохса мәнә? Һәсән вә Һүсејнин, Пејғәмбәрин тә’биринҹә, 

«беһишт ағаларынын» атасы сәнсән, јохса мән? Беһиштдә ики 

ганады илә мәләкләрә гошулуб пәрваз едән сәнин гардашындыр, 

јохса мәним? Пејғәмбәр мө’минләрин әмири олараг мәнә салам 

вермәји тапшырыб, јохса сәнә? Пејғәмбәрә мән даһа јахынам, јохса 

сән? Пејғәмбәр (с) Кә’бәдә бүтләри сындырмаг үчүн сәни чијнинә 

галдырды, јохса мәни? Пејғәмбәр дүнја вә ахирәтдә сәни өз 

бајрагдары билдириб, јохса мәни?» 

Бәли, һәзрәт Әли ардыҹыл олараг Аллаһын она әта етдији фәзиләт 

вә мәгамлары садалады, Әбу-Бәкр дә онун дедикләрини тәсдиг етди. 

Сонра һәзрәт сорушду: «Бәс сәни нә алдадыб ки, бу мәгамы гәсб 

етмисән?» Әбу-Бәкр ағлады вә деди: «Ја Әбәл-Һәсән, дүз 

бујурурсан. Бу ҝүнү мәнә мөһләт вер ки, бу барәдә дүшүнүм». 

Һәмин ҝеҹә Әбу-Бәкр јухуда һәзрәт Пејғәмбәри ҝөрдү. О, 

Пејғәмбәрә салам версә дә, һәзрәт үзүнү јана дөндәрди. Әбу-Бәкр 

Пејғәмбәрдән сорушду ки, һансы ҝөстәришинә әмәл етмәмишәм? 

Һәзрәт бујурду: «Аллаһын вә рәсулунун дост тутдуғу кәслә 

дүшмәнчилик етмисән. Һаггы өз саһибинә гајтар». Әбу-Бәкр кимин 

һагг саһиби олдуғуну сорушур. Һәзрәт бујурур ки, сәни мәзәммәт 

едән кәс! Әбу-Бәкр Пејғәмбәрә билдирир ки, һаггы саһибинә 

гајтардым . . . 

Әбу-Бәкр сүбһ тездән һәзрәт Әлинин (ә) јанына ҝәлир вә әрз едир 

ки, ја Әбәл-Һәсән әлини ач, сәнә беј’әт едим. О, јухуда 

ҝөрдүкләрини Әлијә данышыр. Әбу-Бәкр әлини онун әли үстүнә 

гојуб беј’әт едир. Билдирир ки, инди мәсҹидә ҝедиб јухуда 

ҝөрдүкләрими данышаҹағам вә тутдуғум мәгамы сәнә тәһвил 

верәҹәјәм. 

Әбу-Бәкр Һәзрәт Әлинин (ә) евиндән чыхдыгдан сонра онун 

ардынҹа ҝәзән Өмәрлә растлашыр. Өмәр сорушур ки, сәнә нә олуб, 

еј Пејғәмбәр (с) хәлифәси? Әбу-Бәкр әһвалаты данышыр. Өмәр 

дејир: «Сәни Аллаһа анд верирәм, еј Пејғәмбәр хәлифәси, бәни-

һашимин сеһринә ујма. Бу онларын биринҹи сеһри дејил. Өмәр о 

гәдәр данышыр ки, Әбу-Бәкри өз гәрарындан дөндәрир. Әбу-Бәкр 

јенидән хәлифәлик фикринә гајыдыр.1 

 

 

                                                
1 «Әл-еһтиҹаҹ» 1-ҹи ҹилд, сәһ. 157. 
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ФӘДӘКИН ГӘСБИ 

Әбу-Бәкрин чиркин ишләриндән бири һәзрәт Пејғәмбәрин гызы 

Фатимәдән фәдәкин алынмасы олду. Әввәлҹә фәдәк һаггында 

гысаҹа мә’лумат верәк. 

Фәдәк Хејбәрлә Мәдинә арасында бир кәнд иди. Мәдинәдән 

Фәдәкәдәк ики мәнзиллик (дајанаҹаг) јол варды. Торпаглары 

бәрәкәтли иди, мәһсулдар хурма бағлары варды. Орада јәһудиләр 

сакин идиләр. Һиҹри једдинҹи илдә Ислам гүввәләри 

ҝүҹләндијиндән, Аллаһ-тәала Хејбәр гәләбәсиндән сонра 

јәһудиләрин гәлбинә горху салдығындан онлар Фәдәкин дүз 

јарысыны Пејғәмбәрә вериб, јарысыны өзләринә сахладылар. Бу 

торпаглар шәхсән Пејғәмбәрә верилдијиндән онун хүсуси 

мүлкијјәти сајылырды. Белә ки, торпаглар һеч бир дөјүшсүз тәһвил 

верилмишди. Фәдәкин шәхсән Пејғәмбәрә мәхсус олмасы Гур’ан 

ајәси илә дә тәсдигләнир: «Аллаһын онларын малындан өз 

Пејғәмбәринә вердији гәнимәт үчүн сиз онларын үстүнә нә ат, 

нә дә дәвә сүрдүнүз. Аллаһ өз Пејғәмбәрини истәдији кимсәләр 

үзәриндә белә һаким едир. Аллаһ һәр шејә гадирдир».1 Бәли, 

Фәдәк торпаглары һүҹум јолу илә әлә кечирилмиш гәнимәтләрдән 

фәргләнирди. Әҝәр башга гәнимәтләрдән дөјүшчүләрә пај 

дүшүрдүсә, Фәдәкдә онларын һеч бир пајы јохду. Гур’ани-Кәримдә 

охујуруг: «Әлә кечирдијиниз һәр һансы гәнимәтин бешдә бири 

Аллаһын, Пејғәмбәрин, онун гоһум-әгрәбасынын, јетимләрин, 

јохсулларын вә јолчуларындыр».2 Амма дөјүшсүз әлә кечирилән 

һәр бир шеј јалныз Аллаһ вә онун рәсулуна мәхсусдур вә «Әнфал» 

адланыр: «Де ки, гәнимәтләр Аллаһын вә Пејғәмбәрининдир».3 

Имам Садиг (ә) бујурур: «Әнфал одур ки, онун әлдә олунмасы 

јолунда ат вә дәвә сүрүлмәмиш олсун. Халгын көнүллү олараг 

вердији мал да әнфалдыр. Гејри-абад торпаглар, чајларын тәки 

Пејғәмбәрә мәхсусдур. Пејғәмбәрдән сонра исә бу малын үзәриндә 

имам ихтијар саһибидир».4 

                                                
1 «Һәшр» сурәси, 6. 
2 «Әнфал» сурәси, ајә 41. 
3 «Әнфал» сурәси, ајә 1. 
4 «Үсуле-кафи» 2-ҹи ҹилд. 
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Беләҹә, Фәдәк дә әнфал сајылмалыдыр. Чүнки Фәдәкин әлдә 

олунмасында һеч бир мүсәлман иштирак етмәмишди. Имам 

Садигин (ә) бујурдуғу кими јәһудиләр өзләри бу торпағы 

Пејғәмбәрә вермишдир. Демәк, Фәдәкин саһиби һәзрәт Пејғәмбәрин 

өзүдүр. 

«Мәҹмәүл-бәјан» вә «Үсуле-кафи» китабларында «Исра» 

сурәсинин 26-ҹы ајәсинин тәфсири илә бағлы јазылыр: «Бу ајә 

назил олдугдан сонра һәзрәт Пејғәмбәр (с) гызы Фатимәни (с) 

чағырды вә бујурду: «Аллаһ-тәала мәнә ҝөстәриш верди ки, Фәдәки 

сәнә вердим». Фатимә деди: «Еј Аллаһын рәсулу, мән буну 

Аллаһдан вә сиздән гәбул етдим». Бу әһвалат сүнни китабларында 

да нәгл олунмушдур. «Тәфсире-Сә’ләби», «Шәваһидут-тәнзил», 

«Јәнабиул-Мәвәддәт» китабларыны мисал ҝөстәрмәк олар. Ујғун 

мәнбәләрдә гејд олунур ки, «Гоһум-әгрәбаја да, мискинә дә, 

мүсафирләрә дә һаггыны вер» ајәси назил олдугдан сонра Пејғәмбәр 

Фәдәки гызы Фатимәјә (с) верди. Һәзрәт Пејғәмбәрин һәјаты 

дөврүндә Фәдәк Фатимәнин (с) ихтијарында иди. Буранын мәһсулу 

топланыр, бәни-һашим фәгирләри вә башгаларына верилирди. 

Амма Пејғәмбәрин вәфатындан сонра Әбу-Бәкр һәзрәт Фатимәнин 

(с) вәкилини Фәдәкдән чыхарды. Онун ҝөстәриши илә Фәдәк һәзрәт 

Зәһрадан алынды. 

Әбу-Бәкрин бу һәрәкәти һагг вә әдаләтин тапдаланмасы иди. 

Әввәла, Фәдәк башга гәнимәтләрдән фәргләнирди вә Әнфал 

сајылырды. О, һәзрәт Пејғәмбәрин шәхси мүлки иди. Икинҹиси, 

һәзрәт Пејғәмбәр өзү Фәдәки гызына бағышламышды. Үчүнҹүсү, 

атасынын дөврүндә һәмин торпаглара һәзрәт Зәһра нәзарәт едирди. 

Мүһаҹир вә әнсарын иштиракы илә Пејғәмбәр мәсҹидиндә Әбу-

Бәкр бу мәсәләјә ҝөрә ханым тәрәфиндән иттиһам олунмушду. 

Әбу-Бәкр ујдурма бир һәдисә әсасланыр вә бу һәдиси 

Пејғәмбәрдән ешитдијини дејирди. Ҝуја Пејғәмбәр демишди ки, 

пејғәмбәрләрдән ирс апарылмыр вә онлардан нә галарса сәдәгәдир. 

Һәзрәт Зәһра Әбу-Бәкрә бујурду: «Еј Әбу-Гуһафәнин оғлу, Аллаһын 

китабында јазылмышдырмы ки, сән атандан ирс апарырсан, мән исә 

јох? Әҝәр пејғәмбәрләрдән ирс галмырса, нә үчүн Гур’анда 

пејғәмбәрләрин ирси һаггында ајәләр назил олмушдур? Нә үчүн 

мәним атама бөһтан атырсан? Мәҝәр Гур’анда бујурулмурму ки, 

Сүлејман атасы Давуддан ирс алды? Бәс һансы дәлиллә мәни 

атамын ирсиндән мәһрум едирсән? Јохса сиз Гур’аны мәним 

атамдан вә әмиоғлумдан јахшы билирсиниз?» 
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Һәзрәт Фатимә (с) Әбу-Бәкр вә онун әтрафындакылары рүсвај етсә 

дә, онун мәнтиги гаршысында һеч бир ҹаваб верилмәсә дә, ханым 

һаггыны алмадан евинә дөндү. 

Бәли, сәгифә фиргәсинин бу әмәли олдугҹа чиркиндир. Һәзрәт 

Пејғәмбәрин вәфатындан сонра онун аиләсинә тәсәлли вермәк 

әвәзинә ону ирсдән мәһрум етдиләр. Һансы ки, Пејғәмбәр бүтүн 

әзаб-әзијјәтләри мүгабилиндә јалныз өз Әһли-бејтинә еһтирам 

истәмишди. 

Амма нанкор фиргә Пејғәмбәрин гызынын евини јандырды, 

һәзрәтин јеҝанә јадиҝарыны атасынын гәбринә сығынмаг 

мәҹбуријјәтиндә гојду. Тарихчиләрин билдирдијинә ҝөрә бүтүн бу 

тәзјигләр һәзрәт Фатимәнин руһуна сарсыдыҹы тә’сир ҝөстәрди вә 

о, јатаға дүшүб, бир мүддәт сонра дүнјасыны дәјишди. 

ӨМӘРИН АЛТЫ НӘФӘРЛИК ШУРАСЫ 

Әбу-Бәкр ики илдән бир гәдәр артыг чәкмиш хәлифәликдән сонра 

хәстәләнди. Онун хәлифәлијә чатмасы јолунда Өмәрин чәкдији 

әзијјәтләрә ҹаваб олараг, Әбу-Бәкр өзүндән сонра Өмәрин хәлифә 

олмасы үчүн шәраит һазырлајырды. Мүхалифләри разы салан Әбу-

Бәкр сәһабәләрдән бир групуну јанына чағырыб онларын һүзурунда 

Өмәри ҹанишинлијә тә’јин етди. Әбу-Бәкр вәфат етдији ҝүн (һиҹри 

13-ҹү ил) Өмәр хилафәт күрсүсүнә отурду. Әбу-Бәкри дәфн 

етдикдән сонра Өмәр мәсҹидә ҝедиб, халга өз хәлифәлији һаггында 

мә’лумат верди вә онлардан беј’әт алды. Һәзрәт Әлидән (ә) савај 

әксәр мүсәлманлар Өмәрә беј’әт етдиләр. 

Өмәрин хәлифәлији он ил алты ај чәкди. Өмәр бүтүн бу мүддәт 

әрзиндә Иран вә Румла мүһарибә вәзијјәтиндә олду. Өмәр өз 

һәјатынын сон анларында нөвбәти хәлифәни сечмәк үчүн алты 

нәфәрдән ибарәт шура топлады: Әли, Тәлһә, Зүбејр, Әбдүр-Рәһман 

Овф, Осман, Сә’д Вәггас. Әбу-Тәлһә Әнсари әнсардан беш нәфәри 

шуранын топлантысы кечирилән евин әтрафында гојуб, тапшырды 

ки, беш нәфәр биринә сәс вердији вахт бир нәфәр онлара гаршы 

чыхса, һәмин бир нәфәрин, дөрд нәфәр бир нәфәрә сәс вердији вахт 

ики нәфәр бу дөрд нәфәрә гаршы чыхса, һәмин ики нәфәрин 

бојнуну вурсунлар. Әҝәр үч нәфәр биринә, үч нәфәр исә башгасына 

сәс верәрсә, Әбдүр-Рәһман ибн Овфун олмадығы үч нәфәр гәтлә 

јетирилсин. Јох әҝәр бу алты нәфәр һеч бир гәрара ҝәлә билмәсәләр, 

алтысынын да бојну вурулсун хәлифә сечими халга тапшырылсын. 

Өмәр ады чәкилән алты нәфәрин шураја үзв сечилмәсини белә 
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изаһ едирди: «Һәзрәт Пејғәмбәр (с) дүнјасыны дәјишдији вахт бу 

алты шәхсдән разы олдуғу үчүн мән хилафәт мәсәләсини онлара 

тапшырырам». Шура үзвләри бир јерә топландыгдан сонра Өмәр өз 

дүшүнҹәсинә әсасланараг һәмин адамларын зәиф тәрәфләрини 

садаламаға башлады вә деди: «Еј Зүбејр, сән аҹыхасијјәт вә 

ишкорлајансан. Әҝәр разы галсан, иманын галаҹаг, наразы галсан 

кафирсән. Буна ҝөрә дә ҝаһ инсан, ҝаһ да шејтан. Еј Тәлһә, сән 

Пејғәмбәри (с) инҹитдин. Һәзрәт дүнјадан көчәркән сәндән инҹик 

ҝетди. Бунун сәбәби һиҹаб ајәси назил оланда дедијин сөзләр олду. 

Еј Осман, бил ки, пејин сәндән јахшыдыр. Сән исә еј Сә’д, 

тәкәббүрлү вә тәәссүбкешсән. Хилафәт сәнин ишин дејил. Еј Әбдүр-

Рәһман, сән зәиф адамсан». Сонра үзүнү Әлијә (ә) тутуб деди: 

«Әҝәр сән зарафатҹыл олмасајдын, хилафәтә јарајардын. Валлаһ 

сәнин иманын бүтүн јер әһлинин иманындан үстүндүр».1 

Шура әһвалатыны шәрһ етмәздән габаг Өмәрин нөгсан долу 

вәсијјәти һаггында гысаҹа сөһбәт едәк. Гејд етмәлијик ки, Әбу-Бәкр, 

Өмәр вә Әбу-Үбејдә арасындакы мәһрәманә разылашмаја әсасән бу 

үч шәхс нөвбә илә хәлифә олмалы иди. Она ҝөрә дә Пејғәмбәр 

дүнјасыны дәјишән заман һәр үч шәхс тәләсик сәгифәјә ҝетди. 

Әбу-Бәкр вә Өмәр өз мәгсәдләринә наил олсалар да, нөвбә Әбу-

Үбејдәјә чатанда артыг о һәјатда јохду. Хәлифә сечимини алты 

шәхсә тапшыран Өмәр  билдирди ки, әҝәр Әбу-Үбејдә вә ја Салим 

(Һузәјфәнин Гуламы) дири олсајдылар, хилафәт үчүн һәмин ики 

шәхс шурадакы алты нәфәрдән даһа лајигли оларды. 

Һәзрәт Әли (ә) Әбу-Бәкрә беј’әт мәгсәди илә мәҹбури шәкилдә 

мәсҹидә ҝәтирилдији вахт Әбу-Үбејдә һәзрәтә деди: «Әҝәр биз 

билсәјдик ки, сәнин хәлифәлијә көнлүн вар, Әбу-Бәкрә јох, сәнә 

беј’әт едәрдик. Инди исә иш ишдән кечиб вә халг Әбу-Бәкрә беј’әт 

едиб». Белә ки, Әбу-Бәкрә беј’әт едән Әбу-Үбејдәнин өзү Әлини (ә) 

хәлифәлик үчүн даһа лајигли сајырды. Белә бир вәзијјәтдә Өмәрин 

Әбу-Үбејдәни хәлифәлијә Әлидән даһа лајигли билмәси ҝүлүнҹ 

ҝөрүнүр. Әбу-Үбејдә вә Салим һәр икиләри мүнафиг идиләр вә 

Пејғәмбәрин (с) дәвәси илә бағлы ләјаләје-әгәбә һадисәсиндә 

иштирак етмишдиләр. Онларын икиси дә Үсамәнин гошунуна 

гошулмагдан бојун гачырмышдылар. 

Өмәрин инсафсызлығы бир һәддә чатмышды ки, һәтта икиүзлү 

бир гуламы да хәлифәлијә Әлидән лајигли билир, онун өлүмүнә 

                                                
1 «Мүнтәхәбут-тәварих» сәһ. 172. 
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тәәссүфләнирди. Диҝәр бир тәрәфдән, сәгифәдә әнсарла 

мүбаһисәләр заманы һәзрәт Пејғәмбәрин Гүрејш һаггында 

бујурдуғу сөзләри Әбу-Бәкр өзләринә аид етди вә билдирди ки, 

имамлар јалныз Гүрејшдән ола биләр. Инди исә Өмәр әнсардан олан 

Салими, јә’ни Гүрејшдән олмајан бир шәхсин хәлифәлији һаггында 

данышырды. 

Үчүнҹүсү Өмәр шурадакы алты нәфәрин һәр биринин ејбләрини 

сајды вә билдирди ки, һеч бири хилафәтә јарамыр. Мараглыдыр ки, 

бу алты нәфәрдән һеч бирини хәлифәлијә лајиг билмәјән Өмәр 

онлары нә үчүн шураја топламышды? 

Дөрдүнҹүсү, Өмәр бу алты нәфәри сечмәјинин сәбәби кими һәзрәт 

Пејғәмбәрин (с) онлардан разылығыны ҝөстәрмишди. Һансы ки, бир 

гәдәр сонра Тәлһәјә мүраҹиәтлә деди ки, о Пејғәмбәри инҹитмишди.  

Бешинҹиси, бу алты нәфәр арасында Әбдүр-Рәһманын һансы 

фәзиләти варды ки, сәсләр бәрабәр бөлүндүкдә онун дүшдүјү үчлүјә 

үстүнлүк верилирди? Һансы ки, бир аз әввәл Өмәр онун зәиф 

ирадәјә малик олдуғуну билдирмишди. Өмәр шураја Әлијә (ә) зидд 

адамлары топламагла әслиндә Әлинин гәтлинә фәрман вермишди. 

Бу алты нәфәр арасында јалныз һәзрәт Әли (ә) вә Османын хәлифә 

сечилмәси мүмкүн иди. Әбдүр-Рәһман Османын әгд гардашы, һәм 

дә језнәси иди. Әбдүр-Рәһманын сәсинә имтијаз вермәклә Османын 

сечилмәси үчүн шәраит јарадырды. 

Шуранын үзвләриндән бири дә Бәни-һашимлә адәтән мүвафиг 

олмајан Тәлһә иди. Тәлһә Әбдүр-Рәһманла сәмими дост иди. Бу 

һалда онун да Османы һимајә едәҹәји шүбһә доғурмурду. Сә’д 

Вәггас исә һәм Әбдүр-Рәһманын ҝөстәришләринә табе олур, һәм дә 

Тәлһә илә ејни ҹүр дүшүнүрдү. Бу алты нәфәр арасында һәзрәт Әли 

(ә) илә јеҝанә разылашаҹаг кәс Зүбејр иди. Сәсвермә нәтиҹәсиндә 

азлыгда галан һәзрәт Әли (ә) вә Зүбејрин гәтли лабүд олмушду. 

Өмәр бүтүн ишләри бу сајаг планлашдырса да, һадисәләр нөвбәти 

шәкилдә ҹәрәјан етди: 

Өмәрин гәтлиндән үч ҝүн сонра шуранын алты үзвү Ајишәнин 

мәнзилиндә топлашды. Өнҹә Әбдүр-Рәһман сөзә башлајыб деди: 

«Мүсәлманлар арасында тәфригә дүшмәмәси үчүн биз алты нәфәр 

јекдил олуб, ејни бир гәрара ҝәлмәлијик. Һәр кәс өз сәсини 

башгасына верәрсә, ихтилаф да арадан ҝөтүрүләр». 

Өз сәс һүгугуну Тәлһә Османа, Зүбејр Әлијә, Сә’д Вәггас исә 

Әбдүр-Рәһмана верди. Бу јолла шурадакы алты сәс үч сәсә гәдәр 

азалды. Һәзрәт Әлијә (ә) ајдын иди ки, бу иш Османын хејиринә 
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тамамланаҹаг. Чүнки Әбдүр-Рәһман хәлифәлик фикриндә дејилди. 

Онун белә бир тамаһы олса да, ашкарда Османы мүдафиә едәҹәкди. 

Әбдүр-Рәһман јенидән сөһбәтә башлајыб онлары 

мүхалифәтчиликдән чәкиндирмәк истәди. Чүнки бу гурама шурада 

мүхалифәтчилик пусгуда дајанмыш әлли нәфәрин гылынҹына туш 

ҝәлмәк демәк иди. 

Әбдүр-Рәһманын мәгсәдиндән хәбәрдар олан Осман Әлијә (ә) 

тәклиф етди ки, һәр икиси сәсләрини Әбдүр-Рәһмана версинләр вә о 

нә дејирсә, о да олсун. Әбдүр-Рәһман Османын тәклифини һәвәслә 

гаршылады вә анд ичди ки, өзүнүн хәлифәлик фикри јохдур, бу иши 

ја Әли (ә), ја да Османа тапшыраҹаг. 

Һәзрәт Әлијә (ә) шурадакыларын бүтүн ҝизли мәгсәдләри ајдын 

иди. Бу дәфә Осман деди: «Ја Әли (ә), мүхалифлијә иҹазә јохдур. 

Өмәрин вәсијјәтинә әсасән һәр кәс мүхалифлик етсә, өлдүрүләҹәк. 

Ҝәл сән дә Әбдүррәһманын һакимлијини гәбул ет». Әли бујурду: 

«Бир һалда ки, дөвран сәнә үз тутуб, нә үчүн тәләсдин вә мәни 

өлдүрмәклә һәдәләдин? Мәнә ајдындыр ки, Әбдүр-Рәһман сәнин 

тәрәфини сахлајаҹаг, һаггын зиддинә данышаҹаг. Амма башга чарә 

олмадығындан, Аллаһын разылығыны вә үммәтин хејирини әсас 

ҝөтүрәҹәји шәрти илә онун һакимлијини гәбул едирәм». Әбдүр-

Рәһман да анд ичди ки, һәр шеј Әли (ә) дедији кими олаҹаг. 

Әбдүр-Рәһман ҹамааты Пејғәмбәр (с) мәсҹидинә топлады ки, 

мүһаҹир вә әнсарын һүзурунда өз рә’јини билдирсин. Өзүнү 

битәрәф ҝөстәрмәк мәгсәди илә әввәлҹә Әлијә јахынлашды вә деди: 

«Ја Әли, мән дә ону мәсләһәт ҝөрүрәм ки, бу ҝүн бүтүн 

мүсәлманлар сәнә беј’әт етсинләр. Амма бу шәртлә ки, Аллаһын 

ҝөстәриши, Пејғәмбәрин сүннәси вә әввәлки ики хәлифәнин јолу 

әсасында һакимлик едәсән». Әбдүр-Рәһман ҝөзәл билирди ки, бүтүн 

јери вә ҝөјү Әлијә версәләр һаггын зиддинә данышмаз вә һәрәкәт 

етмәз. О јахшы баша дүшүрдү ки, әввәлки хәлифәләр һаггын 

зиддинә һәрәкәт етдијиндән Әли (ә) онларын јолуну гәбул етмәз. 

Әбдүр-Рәһман бу јолла Әлинин (ә) имтина етмәсини истәјирди. 

Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Мән Аллаһын ҝөстәриши вә Пејғәмбәр 

сүннәси әсасында һакимлик едәҹәјәм. Башгаларынын јолу илә јох, 

Аллаһ разылығы вә Пејғәмбәр сүннәсинә әсасланан өз јолумла 

ҝедәҹәјәм». Әбдүр-Рәһман вә Осман, еләҹә дә бүтүн ҹамаат Әлидән 

(ә) башга бир сөз ҝөзләмирди. Һамы јахшы билирди ки, һәзрәт Әли 

(ә) јалан данышмаз, һагг јолдан сапмаз. 

Диҝәр бир тәрәфдән һәзрәт Әли (ә) Әбу-Бәкр вә Өмәрин 
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хилафәтини гәсби сајырды. О өз һаггынын гәсб олунмасындан 

шикајәтләндији һалда, һәмин ики шәхсин јолуну неҹә гәбул едә 

биләрди?! 

Әбдүр-Рәһман Әлидән (ә) кәнарлашыб, Османа тәрәф ҝетди вә 

Әлијә (ә) дедикләрини она да деди. Шүбһәсиз ки, севинҹиндән баш-

ајаг сечмәјән Осман Әбдүр-Рәһманын тәклифинә мүсбәт ҹаваб 

верди. О белә бир вә’ди өз ганы илә јазыб имзаламаға разы иди. 

Осман фәрјад чәкәрәк деди: «Анд ичирәм ки, шејхләрин (әввәлки 

хәлифәләрин) јолу илә ҝедәҹәк вә һәмин јолдан кәнара 

чыхмајаҹағам». 

Әбдүр-Рәһман беј’әт үчүн әлини Османа узатды вә ону тәбрик 

етди. Белә бир фүрсәтин интизарында олан бәни-Үмәјјә дәстә-дәстә 

Османа јахынлашыб беј’әт етди. Амма бәни-һашим вә сәһабәләрдән 

бир групу, мәсәлән, Әммар Јасәр, Мигдад беј’әт етмәкдән 

чәкиндиләр. Беләҹә, Әбдүр-Рәһман ибн Овф өз ролуну мәһарәтлә 

ојнады вә Османы хилафәт күрсүсүнә отурараг Өмәрин мәгсәдини 

һәјата кечирди. Һәзрәт Әли (ә) һәгигәт сорағында олдуғундан 

үчүнҹү дәфә өз гануни һаггындан мәһрум едилди. 

Өмәрин тәдбирләри сајәсиндә баш тутмуш мүгәддимәләр 

Османын хилафәтә ҝәтирилмәси вә мүхалифлик едәҹәји тәгдирдә 

Һәзрәт Әли (ә) гәтлә јетирилмәси мәгсәди дашыјырды. Һәзрәт Әли 

(ә) шуранын тәшкили вә Әбдүр-Рәһманын һијләләри һаггында 

бујурмушдур: «Һијлә, өзү дә неҹә һијлә!» Бәли, Өмәрин шурасы 

һијләҝәрликдән башга бир шеј дејилди. 

Тәбәрсинин нәгл етдијинә ҝөрә, һәзрәт Әли (ә) һәмин алты 

нәфәрлик шура мәҹлисиндә өз фәзиләтләрини вә үстүнлүкләрини 

шурадакыларын диггәтинә чатдырды. Шурадакылар һәзрәтин 

дедикләрини јекдил шәкилдә тәсдигләдиләр. Һәзрәт Әли (ә) 

бујурду: «Бир олан Аллаһдан горхун, онун һөкмүнә гаршы 

чыхмајын, һаггы саһибинә гајтарын, Пејғәмбәринизин сүннәсинә 

әмәл един. Әҝәр сиз онунла мүхалиф олсаныз, Аллаһа мүхалиф 

олмушсунуз. Она ҝөрә дә хилафәт һаггыны онун әһлинә гајтарын». 

Шурадакылар бир-бирләринә бахыб дедиләр: «Онун фәзиләтини 

таныдыг вә билдик ки, о, хилафәт ишинә һамыдан лајиглидир. 

Амма о кимсәни үстүн сајмыр, бәрабәрлијә әмәл едир. Әҝәр ону 

хәлифәлијә сечсәниз, сизи халгла ејни тутаҹаг. Амма Осман 

хәлифәлијә сечилсә, сизин мәнафеләринизи горујаҹаг. 
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ХӘЛИФӘЛӘРИН ӘЛИДӘН (Ә) АСЫЛЫЛЫҒЫ 

Һәзрәт Әли (ә) Әбу-Бәкрин, Өмәрин вә Османын ијирми беш ил 

чәкмиш хәлифәлији дөврүндә заһирән кәнара чәкилиб евдә отурса 

да, Исламын горунмасы хатиринә хәлифәләрин аҹиз галдығы 

ишләрдә онлара јардым әли узадыр, онлара бүдрәмәләрини 

хатырладыр, чох дәјәрли мәсләһәтләр верирди. Хәлифәләр өзләри 

шәхсән мүхтәлиф мәсәләләрлә бағлы јардым алмаг үчүн Әлијә (ә) 

мүраҹиәт едирдиләр. Һәзрәт (с), доғрудан да, кәнара чәкилмиш 

олсајды, хәлифәләрин наданлығы сәбәбиндән Ислам өз һәгиги 

симасыны итирәрди. Бә’зи мәгамлара ишарә едәк: 

1.Әбу-Бәкрин хәлифәлији дөврүндә бир шәхс шәраб ичмишди. 

Әбу-Бәкр ҝөстәриш верди ки, она ҹәза верилсин. Шәраб ичмиш 

шәхс исә е’тираз едирди ки, ҝуја шәрабын һарамлығындан хәбәрсиз 

олуб. Әбу-Бәкр тәрәддүддә галмышды. Нәһајәт, һәзрәт Әлијә (ә) 

мүраҹиәт етди. Һәзрәт бујурду: «Мүһаҹирлә әнсар бир јерә 

топландығы вахт бир нәфәр уҹа сәслә сорушсун ки, бу адама 

шәрабын һарамлығы һаггында бир сөз дејән олубму? Әҝәр ики 

нәфәр шәһадәт версә ки, она бу барәдә дејибләр, ҹәза верилсин, әкс-

тәгдирдә о азад едилсин». Әбу-Бәкр һәзрәт Әлинин (ә) дедији кими 

дә етди. Топлума верилән суал ҹавабсыз галды вә кимсә шәһадәт 

вермәди. Беләҹә, ҹәзаландырыласы шәхс азад едилди вә она 

тапшырылды ки, төвбә едиб бир даһа белә бир иш ҝөрмәсин. 

2.Јәһуди алимләриндән бири Әбу-Бәкрин јанына ҝәлиб деди: 

«Сән бу үммәтин Пејғәмбәринин ҹанишинисән?» Әбу-Бәкр деди: 

«Бәли». Јәһуди деди: «Биз төвратда охумушуг ки, 

пејғәмбәрләрин ҹанишинләри һәмин үммәтин ән елмли шәхсләри 

олар. Мәнә де ҝөрүм Аллаһ-тәала һарададыр? Сәмададыр, јохса 

јердә?» 

Әбу-Бәкр деди: «Аллаһ сәмада, әршдәдир». Јәһуди деди: 

«Демәк, јер үзүндә Аллаһ јохдур. Сәнин демәјиндән белә чыхыр 

ки, Аллаһ бир јердә вар, бир јердә исә јох?» Әбу-Бәкр деди: «Бу 

сөз зындыгларын (кафирләрин) сөзүдүр. Мәндән узаглаш, јохса 

сәни өлдүрәрәм». Јәһуди Әбу-Бәкрин сөзләринә тәәҹҹүб едәрәк, 

Исламы мәсхәрәјә гоја-гоја узаглашды. Сөһбәтә шаһид олан 

һәзрәт Әли (ә) јәһудини сахлајыб деди: «Еј јәһуди сәнин нә 

сорушдуғуну вә нә ҹаваб алдығыны ешитдим. Биз дејирик ки, 

Аллаһ-тәала мәканын јарадыҹысыдыр вә онун үчүн һеч бир 

мәкан јохдур. Аллаһ һеч бир мәканла тәмасда олмадан бүтүн 
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мәканларда вардыр. Онун елми мәканда олан бүтүн шејләри 

әһатә едир. Онун тәдбир даирәсиндән кәнарда һеч бир шеј 

мөвҹуд дејил. Дедикләримин доғрулуғуну өз китабынызла сүбута 

јетирәрәм. Ҝөрсән ки, дүз дејирәм, иман ҝәтирәрсәнми?» Јәһуди 

деди: «Бәли». Һәзрәт бујурду: «Өз китабларынызда 

охумамысанмы ки, бир ҝүн мәшриг тәрәфдән бир мәләк Муса 

ибн Имранын јанына ҝәлди вә Муса ондан сорушду ки, һарадан 

ҝәлдин? Мәләк деди ки, Аллаһ-тәала тәрәфиндән». Сонра Муса 

мәғриб тәрәфдән ҝәлмиш мәләјә ејни суалы верди. Һәмин 

мәләкдән дә ејни ҹавабы алды. Даһа сонра башга бир мәләк 

једдинҹи сәмадан ҝәлдијини билдирди. Нөвбәти мәләк исә 

једдинҹи јердән ҝәлдијини бәјан етди. Муса деди: «Пакдыр  О 

Аллаһ ки, һәр јердә вардыр вә бир јерә о бириндән јахын дејил». 

Јәһуди деди: «Шәһадәт верирәм ки, дедикләрин һәгигәтдир. 

Јенә шәһадәт верирәм ки, сән Пејғәмбәрин ҹанишинлији 

мәгамыны она зорла гәсб едәндән даһа лајигсән».1 

3. Һәзрәт Пејғәмбәрин вәфатындан сонра бир груп јәһуди 

Мәдинәјә ҝәлиб деди: «Гур’анда Кәһф сәһабәләри һаггында 

билдирилир ки, онлар 309 ил орада јатмышлар. Һансы ки, 

төвратда бу рәгәм 300 кими ҝөстәрилмишдир. Бу ики билдириш 

бир-биринә зиддир». 

Јәһудиләрин бу ирады гаршысында тәкҹә хәлифә јох, бүтүн 

сәһабәләр дә аҹиз галдылар. Нәһајәт, јардым үчүн Әлијә (ә) 

мүраҹиәт етдиләр. Һәзрәт бујурду: «Бу ики билдириш арасында 

зиддијјәтин сәбәби одур ки, јәһудиләр ҝүнәш, әрәбләр исә ај 

тәгвиминдән истифадә едирләр. Төврат јәһуди, Гур’ан исә әрәб 

дилиндә назил олмушдур. Ҝүнәш тәгвими илә 300 ил гәмәри 

тәгвими илә 309 илә бәрабәрдир. Ҝүнәш или илә ај или арасында 

он бир ҝүн алты саат фәрг вардыр. Нәтиҹәдә отуз үч шәмси или 

тәгрибән отуз дөрд гәмәри илинә бәрабәр олур».2 

4.Ибн Шәһр Ашуб нәгл едир ки, Әбу-Бәкрә белә бир суал 

вердиләр: «Бир киши сәһәр вахты бир гадынла издиваҹ етди. 

Ахшам вахты һәмин гадын һамиләликдән азад олду. Кишинин 

әҹәли чатды вә о өлдү. Ана вә өвлады онун варына саһиб 

дурдулар. Һансы һалда бу иш мүмкүндүр?» Әбу-Бәкр ујғун суала 

                                                
1 «Иршад» 1-ҹи ҹилд, 2-ҹи баб, 58-ҹи фәсил. 
2 «Мүнтәхәбут-тәварих» сәһ. 697. 
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ҹаваб вермәкдә аҹиз галды. Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Һәмин 

кишинин әввәлҹәдән ондан һамилә олмуш кәнизи варды. Доғуш 

вахты јахынлашдыгда кәнизи азад едиб онунла издиваҹ етди. 

Ахшам гадын һамиләликдән азад олду. Әри өлдүјү үчүн гадын вә 

онун өвлады әринин варына саһиб дурдулар». Бәли, Әбу-Бәкр бу 

сајаг суаллара ҹаваб вермәкдә аҹиз иди. 

5.Ики киши бир кисәјә јүз динар гојуб һәмин кисәни бир 

гадына әманәт тапшырмышдылар. Демишдиләр ки, јалныз 

икимиз бирликдә ҝәлдикдә әманәти гајтараҹагсан. Бу әһвалатдан 

бир мүддәт өтмүш һәмин ики шәхсдән бири ҝәлиб өз достунун 

дүнјасыны дәјишдијини билдирди вә јүз динары истәди. Гадын 

онун тәк ҝәлдијини әсас ҝәтирәрәк пулу гајтармагдан имтина 

етди. Киши гадынын гоһум-әгрәбасы илә ҝөрүшүб мәҹбури 

шәкилдә гадындан јүз динары алды. Бир ил кечдикдән сонра 

икинҹи киши ҝәлди вә јүз динары истәди. Гадын билдирди ки, 

һәмин пулу онун јолдашы ҝәлиб ҝөтүрмүшдүр. Киши исрар етди 

ки, гадын пулу она гајтармалыдыр. Беләҹә мүбаһисә јаранды вә 

онлар Өмәрә мүраҹиәт етдиләр. Өмәр билдирди ки, гадын замин 

олдуғундан әманәти кишијә гајтармалыдыр. Гадын деди: «Сәни 

Аллаһа анд верирәм, сән бизи Әлинин (ә) јанына ҝөндәр, гој о өз 

һөкмүнү версин». Өмәр бу тәклифи гәбул едиб, онлары Әлинин 

(ә) јанына ҝөндәрди. Һәзрәт әһвалаты динләјиб баша дүшдү ки, 

һәмин ики киши гадына гаршы һијлә гурмушлар. Һәзрәт бујурду: 

«Мәҝәр әманәти тапшыраркән шәрт кәсмәмишдинизми ки, 

јалныз икиниз бирликдә ҝәлиб әманәти ҝөтүрә биләрсиниз?» 

Киши әрз етди: «Еләдир». Һәзрәт бујурду: «Сәнин пулун 

биздәдир, ҝет өз достуну ҝәтир вә пулуну ҝөтүр». Һијләҝәр киши 

чарәсиз галыб, гадындан әл чәкди.1 

6.Өмәрин јанына бир диванә гадын ҝәтириб, онун ҝүнаһа јол 

вердијини дедиләр. Өмәр гадынын ҝүнаһына мүвафиг олараг 

онун дашгалаг едилмәсини һөкм верди. Мәсәләдән хәбәр тутан 

һәзрәт Әли (ә) Өмәрә бујурду: «Мәҝәр ешитмәмисәнми ки, һәзрәт 

Пејғәмбәр бујурмушдур: «Үч шәхс мүһакимә олунмур: Ағылы 

башына гајыданадәк диванә, һәдди-бүлуғ олмамыш ушаг, 

јатмыш шәхс». Бу сөзләрдән сонра Өмәр гадыны азад етди.2 

                                                
1 «Зәхаирул-үгба» сәһ. 79. 
2 «Кәшфул-ғәммә» сәһ. 33. 
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7.Зинаја јол вермиш һамилә бир гадыны Өмәрин јанына 

ҝәтирдиләр. Гадын ҝүнаһа јол вердијини е’тираф етди. Өмәр 

онун дашгалаг едилмәсини һөкм верди. Гадыны дашгалаг етмәк 

истәјәркән һәзрәт Әли (ә) ҝәлди вә әһвалаты өјрәниб гадыны 

Өмәрин јанына гајтарды вә бујурду: «Зинаја ҝөрә гадын 

ҹавабдеһдир, онун бәтниндәки көрпә јох. Бундан әлавә сән онун 

башына гышгырараг горхутмусан вә е’тираф етмәјә мәҹбур 

етмисән». Өмәр деди: «Бәли, дедијин кимидир». Һәзрәт Әли (ә) 

бујурду: «Мәҝәр ешитмәмисәнми ки, Пејғәмбәр (с) бујурмушдур: 
«Әзаб әзијјәтлә ҝүнаһы е’тираф етдирилмиш кәсә һәдд (ҹәза) 

јохдур? Ахы истәнилән адама ишҝәнҹә вериләрсә, о, әзијјәтдән 

гуртармаг үчүн иттиһамы гәбул едәр». Өмәр гадыны азад едиб деди: 

«Гадынлар Әлијә (ә) охшар өвлад доғмагда аҹиздирләр. Әҝәр Әли 

олмасајды, Өмәр һәлак оларды.1 

8.Алты ајлыг ушаг доғмуш гадыны Өмәрин јанына ҝәтирдиләр. 

Белә бир фикир варды ки, әҝәр гадын доггуз ајдан тез доғмушса, 

демәк, о һансыса ҝүнаһа јол вермишдир. Өмәр гадынын дашгалаг 

едилмәсинә һөкм верди. Һәзрәт Әли (ә) Өмәрин мүһакимәсинә 

е’тираз едәрәк бујурду: «Бу гадына ҹәза јохдур». Белә бир 

мүһакимәнин сәбәбини сорушдугда һәзрәт бујурду: «Гур’ани-

Кәримдә бујурулур: «Аналар ушагларыны әмиздирмә 

мүддәтини тамамламаг истәјәнләр үчүн там ики ил 

әмиздирсинләр».2 Һамиләлик вә сүдвермә мүддәти бирликдә 30 

ајдыр. Гадын алты ај һамилә олмушдур. Ијирми дөрд ај исә 

өвладыны әмиздирмә мүддәтидир». Өмәр гадыны азад едиб јенә 

дә «Әли олмасајды, Өмәр һәлак оларды» сөјләди. 

9.Өмәрин јанына бир гадын вә бир киши ҝәтирдиләр. Киши 

гадыны зинакарлыгда иттиһам едир, гадын исә она белә дејирди: 

«Сән мәндән дә зинакарсан». Өмәр ҝөстәриш верди ки, һәр ики 

шәхсә ҹәза верилсин. Һадисәни мүшаһидә едән һәзрәт Әли (ә) 

бујурду: «Мүһакимә јүрүтмәкдә тәләсмәјин, бу дүз олмаз». 

Сорушдулар ки, бәс нә едәк? Һәзрәт бујурду: «Кишини азад един, 

гадына исә икигат ҹәза верин. Чүнки кишинин зина етдији сүбута 

јетирилмәјиб, амма гадын зина етдијини е’тираф едир. Гадын 

кишини өзүндән дә зинакар сајмагла әслиндә өз зинакарлығыны 

                                                
1 «Кәшфул-ғәммә» сәһ. 33. 
2 «Бәгәрә» сурәси, ајә 233 
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е’тираф етмишдир. Онун диҝәр бир ҝүнаһы исә кишини зинада 

иттиһам етмәсидир. Һансы ки, иддиасынын сүбуту үчүн һеч бир 

дәлили јохдур».1 

10. Бир киши бир шәхси гәтлә јетирмишди. Өлдүрүләнин 

аиләси Өмәрин јанына шикајәтә ҝәлмишди. Өмәр ҝөстәриш 

верди ки, гатили өлдүрүлән шәхсин атасынын ихтијарына 

версинләр ки, гисас алсын. Өлдүрүләнин атасы гатилә ики зәрбә 

јетириб, онун өлдүјүнү ҝүман етсә дә, гатилин ҹаны 

чыхмадығындан о алты ај мүалиҹәдән сонра сағалыб ајаға 

дурмушду. 

Гәтлә јетириләнин атасы бир ҝүн һәмин шәхси базарда ҝөрүб 

тәәҹҹүбләнди. Ону јахшы таныдығындан јахасындан јапышыб, 

Өмәрин јанына ҝәтирди. Әһвалаты Өмәрә данышды. Өмәр 

нөвбәти дәфә гисас үчүн ҝөстәриш верди. Һадисәни изләјән 

һәзрәт Әли (ә) Өмәрә бујурду: «Еј Өмәр, бу нә һөкмдүр 

верирсән?» Өмәр деди: «Ја Әбүл-Һәсән, бу шәхс бу кишинин 

оғлуну гәтлә јетириб. Она ҝөрә дә киши ондан гисас алыб 

өлдүрмәлидир». Һәзрәт бујурду: «Мәҝәр бир шәхси ики дәфә 

өлдүрмәк олармы?» Өмәр һәзрәтә ҹаваб вермәкдә чәтинлик 

чәкди. Бу вахт һәзрәт Әли (ә) гәтлә јетирилмиш шәхсин атасына 

деди: «Мәҝәр гатил сәнин оғлуну ики зәрбә илә өлдүрмәјиб?» 

Киши әрз етди: «Мән ону өлдүрдүм, амма о һәлә дә сағдыр. Әҝәр 

ону јенидән өлдүрмәсәм, оғлумун ганы јердә галар». 

Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Әҝәр иддиандан әл чәкмирсәнсә, онда 

о шәхс сәнә ики зәрбә вурмалыдыр. Әҝәр сағ галсан, онда бу 

шәхси өлдүрәрсән». Гәтлә јетириләнин атасы деди: «Ја Әбәл-

Һәсән, бу гисас өлүмдән дә чәтиндир. Мән фикримдән 

дашынырам». Беләҹә, һәмин ики шәхс арасында сүлһ бәргәрар 

олду. Өмәр бу сонлуғу мүшаһидә едиб деди: «Әли олмасајды, 

Өмәр һәлак оларды». 

11.Өмәрин хәлифәлији заманы ики гадын бир ушаг үстүндә 

даваја галхмышды. Һәр бири иддиа едирди ки, ушаг она 

мәхсусдур. Бу гадынларын һеч биринин шаһиди јохду. Башга бир 

шәхс дә ушаг һаггында  иддиа ирәли сүрмүрдү. Мәсәлә Өмәрә 

гаранлыг галмышды. О чарәсизликдән Әлијә (ә) мүраҹиәт етди. 

Һәзрәт Әли (ә) һәмин ики гадыны нәсиһәт едиб, илаһи әзабла 

                                                
1 «Мәнагибе-Ибн-Шәһр Ашуб». 
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горхутду. Амма һеч бир нәтиҹә һасил олмады вә гадынлар өз 

иддиаларындан әл чәкмәдиләр. Һәзрәт вәзијјәти белә ҝөрүб 

бујурду: «Мәнә бир һәрә (мишар) ҝәтирин». Гадынлар һәзрәтдән 

мишары нә үчүн истәдијини сорушдулар. Һәзрәт бујурду: 

«Ушағы икијә бөлүб һәрәнизә јарысыны верәҹәјәм». 

Гадынлардан бири сусду о бири исә фәрјад чәкәрәк деди: «Сәни 

анд верирәм Аллаһа, ја Әбәл-Һәсән, әҝәр бундан башга бир јол 

јохдуса, мән пајымдан кечирәм вә ушағы бу гадына верирәм». 

Һәзрәт бујурду: «Әллаһу Әкбәр! Бу ушаг сәниндир, еј гадын. 

Әҝәр онун ушағы олсајды, о да сәнин кими өз көрпәсинин 

өлүмүнә разы олмазды. Бу сөһбәтдән сонра о бири гадын 

һәгигәти е’тираф етди вә билдирди ки, ушаг о бири гадынындыр. 

Беләҹә, Өмәр чәтин вәзијјәтдән чыхды вә Әлијә (ә) дуа етди.1 

12.Әсбәғ ибн Нәбатәдән белә нәгл олунур ки, зина иттиһамы 

илә беш нәфәри Өмәрин јанына ҝәтирдиләр. Өмәр ҝөстәриш 

верди ки, һәмин беш нәфәр даш-галаг едилсин. Һәзрәт Әли (ә) 

е’тираз етди: «Халг үзәриндә мүһакимә белә дә асан дејил. Бу 

адамларын вәзијјәти нәзәрә алынмалыдыр». Арашдырма 

апардыгдан сонра мә’лум олду ки, һәмин беш нәфәрдән бири 

мәсиһидир вә мүсәлман гадынла зина едиб. Һәзрәт Әли (ә) 

бујурду: «Бу зимми киши Ислам һөкумәтинин һимајәсиндә 

олдуғу һалда зиммә һаггыны позмушдур. Она ҝөрә дә бојну 

вурулаҹаг». Икинҹи шәхс аиләси олдуғу һалда зинаја јол 

вермишди. Һәзрәт бујурду ки, ону Гур’ан һөкмү әсасында даш-

галаг етсинләр. Үчүнҹү киши исә субај һалда зинаја јол 

вердијиндән һәзрәт онун һаггында бујурду: «Она јүз гамчы 

вурун». Дөрдүнҹү шәхс гул иди. Һәзрәт билдирди ки, гулун 

ҹәзасы азад шәхсин ҹәзасынын јарысы гәдәрдир. Она ҝөрә дә бу 

шәхсә әлли гамчы вурулду. Бешинҹи шәхс исә дәли иди. 

Һәзрәтин ҝөстәриши илә ону азад етдиләр. Өмәр Һәзрәт Әли (ә) 

һаггында әввәлләр сөјләдији мәшһур сөзү тәкрарлады: «Әҝәр 

Әли олмасајды, мән рүсвај олардым». 

13.Јәмән әһли олан бир киши арвадыны Јәмәндә гојуб Мәдинәјә 

иш далынҹа ҝәлмишди. Бу шәһәрдә бир гадынла зина етмишди. 

Ону зина иттиһамы илә Өмәрин јанына ҝәтирдиләр. Өмәр 

ҝөстәриш верди ки, ону дашгалаг етсинләр. Амма һәзрәт Әли (ә) 

                                                
1 «Иршад» 1-ҹи ҹилд, 2-ҹи баб, 59-ҹу фәсил. 
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Өмәрин һөкмүнә е’тираз едәрәк бујурду: «Бу кишинин аиләси 

јанында олмадығындан даш-галаг едилмәмәли, 

гамчыланмалыдыр. Она субај кишинин ҹәзасы верилмәлидир». 

Өмәр ишин белә садә һәлл олдуғуну ҝөрүб деди: «Аллаһ мәни 

елә бир чәтинлијә салмасын ки, Әли һәмин чәтинлији арадан 

галдырмаг үчүн орада олмаја». 

14.Ибн Әбил-Һәдид «Нәһҹүл-бәлағәнин шәрһиндә» јазыр: «Бир 

ҝүн Өмәр ибн Хәттабын јанында Кә’бә евинин бәрбәзәјинин 

чохлуғундан данышылды. Бә’зиләри тәклиф етдиләр ки, һәмин 

гијмәтли шејләр гошун әһлинә пајлансын. Ҝуја Кә’бәнин 

еһтијаҹы олмајан бу шејләри әсҝәрләрә пајламагла даһа чох саваб 

газанмаг олар. Өмәр она верилән мәсләһәти јеринә јетирмәк 

истәди. Әввәлҹә, Әлинин фикрини өјрәнмәк гәрарына ҝәлди. 

Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Ислам Пејғәмбәринә назил олмуш 

Гур’ан бүтүн сәрвәтләри дөрд һиссәјә бөлмүшдүр: Мүсәлмандан 

галмыш мал вәрәсәләрә чатыр, гәнимәт она һаггы оланлар 

арасында бөлүнүр, хүмс ики истигамәтдә Аллаһ һөкмү илә 

хәрҹләнилир, сәдәгәнин дә өз сәрфолунма јерләри вар. Ҝөрүндүјү 

кими Кә’бәнин зинәтләри һаггында бир сөз дејилмәјиб. Еләҹә дә, 

Аллаһ бу барәдә сөз демәји јаддан чыхармајыб. Сән дә Аллаһын 

вә Онун рәсулунун чәкдији хәтти кечмә». Өмәр һәзрәтин 

ҝөстәриши илә Кә’бәнин зинәтләриндән әл чәкди. 

15.Иран вә Әрәб арасындакы мүһарибә заманы мүсәлманларла 

мәсләһәтләшән Өмәрә һәрә бир тәклиф верирди. Бә’зиләри дә 

тәклиф едирдиләр ки, Шам гошуну топланыб Нәһавәндә 

ҝөндәрилсин. Бә’зиләри исә Өмәрин өз команданлығы алтында 

ҹәбһәјә ҝетмәк истәјирдиләр. Өмәр үзүнү һәзрәт Әлијә (ә) тутуб 

деди: «Ја Әбәл-Һәсән, нә үчүн бизә мәсләһәт вермирсән?» Һәзрәт 

Әли (ә) бујурду: «Шамдан гошун топланмасы вә сәнин өзүнүн 

ҹәбһәјә ҝетмәјин мәсләһәт дејил. Биринҹи вәзијјәтдә Румла 

сәрһәдләр бош бурахылыр, икинҹи вәзијјәтдә исә сән мәғлуб 

олаҹағын һалда мүсәлманларын үз тутмаға јери галмыр. Өзүн 

команданлыг фикриндән әл чәк вә тәҹрүбәли бир адам сеч. Һәм 

дә ҹәбһәјә көмәк үчүн Бәсрә әһлиндән гошун топла. Чүнки 

Бәсрәнин вәзијјәти Шамын вәзијјәтиндән фәргләнир». Өмәр 

һәзрәтин ҝөстәришинә әмәл етди вә мүһарибәдә гәләбә 

газанылды. Рум вә әрәб дөјүшүндә дә Әлинин (ә) мәсләһәтләри 
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әсасында гәләбә әлдә олунду. 

16.Ибн Сәббағ Малики «Фүсулул-муһиммә» әсәриндә јазыр: 

Өмәрин јанына бир киши ҝәтирдиләр вә билдирдиләр ки, сүбһү 

неҹә ачдын суалына белә ҹаваб вериб: «Сүбһү елә бир һалда 

ачдым ки, фитнәни севирәм, һаггы хошламырам, јәһуди вә 

мәсиһиләри тәсдиг едирәм, ҝөрмәдијимә иман ҝәтирмишәм вә 

јаранмышы тәсдигләјирәм!» Өмәр һәзрәт Әлинин (ә) ардынҹа 

адам ҝөндәриб, ону јанына чағырды. Кишинин данышдыгларыны 

она данышды вә изаһат истәди. Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Бу шәхс 

фитнә дедикдә өвладларыны нәзәрдә тутур,1 онун хошламадығы 

һәгигәт өлүмдүр2, јәһуди вә мәсиһиләрин сөзүнү тәсдиг едәркән 

Аллаһ-тәаланын бујуруғуну нәзәрдә тутур: «Јәһудиләр дедиләр 

ки, мәсиһиләр дүзҝүн бир шејә истинад етмир, хачпәрәстләр 

дедиләр ки, јәһудиләр дүзҝүн бир шејә истинад етмир».3 Бу шәхс 

ҝөрмәдијимә иман ҝәтирдим дедикдә Аллаһ-тәаланы нәзәрдә 

тутур». 

Өмәр деди: «Аллаһа пәнаһ апарырам о чәтинликдән ки, онун 

һәллиндә Әли (ә) јанымда олмаја».4 

Шејх Сүлејман Бәлхи «Јәнабиул-мәвәддәт» китабында јазыр: 

«Һәзрәт Пејғәмбәрин сәһабәләри Гур’анын һөкмләри барәдә она 

мүраҹиәт едәр вә ондан фитва истәјәрдиләр. Неҹә ки, Өмәр 

дәфәләрлә демишди: «Әли (ә) олмасајды, Өмәр һәлак оларды». 

Осман да өз хилафәти дөврүндә мүхтәлиф проблемләрин 

һәллиндә һәзрәт Әлинин јардымларындан фајдаланмышды. 

Һәзрәт Әли (ә) ону елми, сијаси, фигһи вә диҝәр мәсәләләрин 

һәллиндә доғру јола јөнәлтмишдир. Һәзрәт Әлинин (ә) бүтүн бу 

ишләрдә мәгсәди Ислам вә мүсәлманларын үмуми мәнафеји 

олмушдур. Һәзрәт Исламын заһири тәшкилатынын һифзи үчүн 

сәбр вә дөзүм ҝөстәрмиш вә үммәт арасында тәфригәјә јол 

вермәмишдир. Һәзрәт Әли (ә) әксәр хәлифәләрә, еләҹә дә, 

Османа даим төвсијәләр вермишдир. Амма Осман һәзрәтин 

нәсиһәтләрини гулагардына вурду вә нәтиҹәдә мүсәлманлар 

тәрәфиндән гәтлә јетирилди. 

                                                
1 «Әнфал» сурәси, ајә 28. 
2 «Гаф» сурәси, ајә 19. 
3 «Бәгәрә» сурәси, ајә 113. 
4 «Фүсулул-муһиммә» сәһ. 18 
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ҮЧҮНҸҮ ҺИССӘ 

ӘЛИНИН (Ә) ХИЛАФӘТ ДӨВРҮ 

ОСМАНЫН ГӘТЛӘ ЈЕТИРИЛМӘСИНИН СӘБӘБЛӘРИ 

Әбдүр-Рәһман ибн Овф Османа беј’әт етдији вахт онунла шәрт 

кәсмишди ки, һәзрәт Пејғәмбәрин (с) сүннәсинә вә хәлифәләрин 

гајдаларына әмәл едәҹәк. Осман бу шәртләри гәбул етсә дә, 

хилафәт күрсүсүнә отурдугдан сонра вердији сөзә әмәл етмәди. 

Осман башда Әбу-Сүфјан олмагла бәни-Үмәјјәни вар-дөвләт вә 

мәгам бахымындан тә’мин етди. Османын бәни-Үмәјјә 

бөјүкләринин иштиракы илә гурдуғу мәҹлисдә Әбу-Сүфјан белә 

деди: «Хилафәт күрсүсүнү топ тәк бир-биринизә өтүрүн ки, 

башгасынын әлинә дүшмәсин. Хилафәт дүнјәви бир 

һакимијјәтдир вә мән ҹәннәт-ҹәһәннәмә инанмырам».1 

Осман бејтүл-малы (дини бүдҹәни) өз гоһум-әгрәбасына 

хәрҹләјир вә рәһбәр вәзифәләрә өз нәсил нүмајәндәләрини тә’јин 

едирди. 

Әјаләтләрин әһалиси Османын һакимләринин әлиндән боғаза 

јығылмышды. Халг Пејғәмбәрин сәһабәләринә, еләҹә дә, 

бирбаша Османа шикајәтләр үнванлајырды. Амма шикајәтләр 

һеч нәји дәјишмирди. Она ҝөрә дә мүсәлманлар хәлифәнин 

ләјагәтсиз ишләринин гаршысыны алмаг гәрарына ҝәлмишдиләр. 

Осман халгын малыны гоһум-әгрәбасына, јахынларына һәдијјә 

верирди. Онун бу һәрәкәти Пејғәмбәр сәһабәләрини чох 

гәзәбләндирирди. Она ҝөрә дә сәһабәләр бир араја ҝәлиб гәрар 

чыхардылар ки, Османын вә онун һакимләринин бүтүн ләјагәтсиз 

ишләрини јазсынлар вә она мәктубла мүраҹиәт едиб ләјагәтсиз 

ишләрдән чәкиндирсинләр. Әкс тәгдирдә ону ишдән 

кәнарлашдырмаг гәрара алынды. 

Мәктуб һазыр олдугдан сонра Пејғәмбәрин севимли сәһабәси 

Әммар Јасәр ону Османа чатдырды. Осман мәктубу нәзәрдән 

кечириб е’тинасызлыгла бир кәнара атды вә гуламларына 

ҝөстәриш верди ки, Әммары ҹәзаландырсынлар. Һәтта Осман өзү 

дә Әммара бир нечә тәпик вурду. Әммар алдығы зәрбәләрдән 

                                                
1 «Әл-әсабә» 4-ҹү ҹилд, сәһ. 88. 
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һушуну итирди вә сонрадан ағыр бир хәстәлијә дүчар олду. Бу 

хәбәр тез бир заманда Ислам шәһәрләринә јајылды. Османа 

гаршы гәзәб далғалары өлкәни бүрүдү. Османын ҝөстәриши илә 

Мәдинәдән сүрҝүн едилмиш Әбузәр Гәффари мәҹлисләрдә ачыг-

ашкар Османын әмәлләрини писләјир, онун јолуну аздығыны 

е’лан едирди. 

Осман бәни-Үмәјјәјә бөјүк сәхавәт ҝөстәрирди. Тәкҹә Мәрван 

ибн Һәкәм вә Зејд ибн Сабитә бејтүл-малдан јүз мин динар 

һәдијјә вермишди. Буну ешидән Әбузәр өз е’тираз сәсини 

галдырмышды. Бу сәбәбдән дә Осман ону Шама сүрҝүн 

етмишди. Әбузәрин сөзләри Османы чох гәзәбләндирмишди. 

Әбузәр бир мәҹлисдә халгдан сорушмушду: «Ҹаиздирми ки, вали 

мүсәлманларын бејтүл-малындан башгасына борҹ версин?» 

Кә’бул-әһбар демишди: «Ејби јохдур!» Әбузәр Кә’бул-әһбара үз 

тутараг белә е’тираз етмишди: «Еј јәһуди киши вә гадынын оғлу 

динимизи сәнми бизә өјрәдирсән?» Әбузәр әлиндәки әса илә 

Кә’бул-әһбара бир зәрбә вурмушду ки, башы јарылмышды. Бу 

сәбәбдән Осман ону Мәдинәдән чыхарыб Шама ҝөндәрмишди. 

Дејиләнләрә ҝөрә Әбузәр орада Осман вә Мүавијәдән әл 

чәкмәмиш, халг арасында бу адамларын ич үзүнү ачмагла 

мәшғул олмушду. Мүавијә ону зиндана салмыш вә Османа 

мәктуб јазараг билдирмишди ки, Әбузәр халгы сәнин әлејһинә 

галдырмагла мәшғулдур. Осман Мүавијәјә ҝөстәриш вермишди 

ки, Әбузәри јалын дәвәјә миндириб ишҝәнҹә илә Мәдинәјә 

ҝөндәрсин. Мүавијә Османын тапшырығыны јеринә јетирмишди. 

Әбузәр Мәдинәјә ҝәтирилдикдән сонра Осман она деди: 

«Ешитдим ки, Шамда мәним зиддимә сөзләр данышырсан». 

Әбузәр деди: «Нә демишәмсә, дүз демишәм. Мән бир 

мүсәлманам вә өз әмр бе мә’руф вә нәһј әз мүнкәр вәзифәми 

јеринә јетирирәм». Осман Әбузәрлә мүбаһисә ҝүҹүнә малик 

олмадығындан ону Рәбәзәјә сүрҝүн етди. Һәтта Мәрвана 

ҝөстәриш верди ки, Әбузәр шәһәрдән чыхаркән кимсә ону 

мүшајиәт етмәмәлидир. Әксәријјәт Османын горхусундан 

Әбузәрлә ҝөрүшә ҝәлмәсә дә, һәзрәт Әли  вә бәни-һашимдән бир 

нечә нәфәр башгасы Әбузәри јола салмаға ҝәлдиләр, ону 

ағушларына алмагла мәһәббәтләрини билдирдиләр. Әбузәр 

Рәбәзәјә чатдыгдан бир мүддәт сонра дүнјасыны дәјишди. 
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Тарихчиләрин јаздығына ҝөрә, Мисир әһлиндән бир групу 

Мәдинәјә ҝәлиб, Османа гаршы чыхдылар. Тәһлүкә һисс едән 

Осман һәзрәт Әлидән (ә) көмәк истәди. Һәзрәт Әли (ә) 

мисирлиләрә бујурду: «Сиз һаггы ајаға галдырмаг үчүн гијам 

етмисиниз. Амма Осман сизинлә рәфтарындан пешиман олуб вә 

төвбә едиб. О, сөз верир ки, үч ҝүн мүддәтиндә залым 

һакиминизи дәјишәҹәк вә истәкләринизи јеринә јетирәҹәк». 

Бундан сонра Османла мисирлиләр арасында мүгавилә 

имзаланды. Мисирлиләр ҝери гајыдаркән јолда Османын Мисирә 

доғру тәләсик һәрәкәт едән гуламыны ҝөрдүләр. Онлар бу ишдән 

шүбһәләндиләр вә гуламы сахлајыб онда ахтарыш апардылар. 

Османын гуламында Мисир һакиминә үнванланмыш мәктуб 

тапылды. Осман Мисир валисинә јазырды: «Аллаһын ады илә. 

Әбдүррәһман ибн Удәјс Мисирә чатанда она јүз шаллаг вур, 

башыны вә саггалыны гырх вә узун мүддәтә зиндана сал. Бу 

һөкмү Әмр ибн Һумәг, Судан ибн Һәмран, Үрвә ибн Нәба 

һаггында да иҹра ет». Мисирлиләр гәзәбләнәрәк јенидән 

Османын јанына гајытдылар вә ону бу хәјанәтинә ҝөрә 

тәгсирләндирдиләр. Осман белә бир мәктуб јаздығыны инкар 

етди вә һәр шеји гуламын бојнуна атды. Иддиа етди ки, гулам 

онун дәвәсини дә оғурлајыб. мисирлиләр Османын һәр сөзә 

гаршы бир бәһанә ҝәтирдијини ҝөрүб ону хилафәтә лајиг 

билмәдикләрини сөјләдиләр. Онлар Османын исте’фасыны тәләб 

едирдиләр. Нәһајәтдә, мисирлиләр мәҹлиси гәзәблә тәрк 

етдиләр.1 

Османын аналығынын гардашы Вәлид ибн Угбәни Куфәјә вали 

тә’јин етмишди. Вәлид даим сәрхошлугла мәшғул олан бир адам 

иди. Бир ҝүн о сәрхош вәзијјәтдә мәсҹидә ҝәлиб, сүбһ намазында 

пишнамаз дајанмыш вә ики рәкәт әвәзиндә дөрд рәкәт намаз 

гылмышды. Әбдүллаһ ибн Мәс’уд она ришхәнд едәрәк демишди: 

«Әмр өз сәхавәтини ҝөстәрди вә намазда да һәдијјә етди». 

Куфәдән Мәдинәјә ҝәлмиш нүмајәндә һеј’әти Османла ҝөрүшүб 

онун нүмајәндәсинин сәрхошлуғу һаггында шикајәт етди. Онлар 

Вәлидин ишдән кәнарлашдырылмасыны тәләб едирдиләр. Осман 

деди: «Сиз она бөһтан атырсыныз». Хәлифә Куфәдән ҝәләнләрин 

шикајәтинә бахмаг әвәзинә онлара шаллаг вурулмасыны әмр 

                                                
1 «Тарихе-Тәбәри» 3-ҹү ҹилд, сәһ. 402. 
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етди. Халга белә мә’лумат верди ки, бу адамлар онун валисинә 

бөһтан атдыглары үчүн шәр’и ме’јарларла 

ҹәзаландырылмышлар. 

Һәзрәт Әли (ә) Османын бу әмәлинә е’тираз едиб бујурду: «Сән 

ҝүнаһкар әвәзиндә шаһиди шаллагладын». Һәзрәт өз јетәрли 

дәлилләри илә хәлифәни онун ләјагәтсиз әмәлләриндән хәбәрдар 

етди. Нәһајәт, Осман чарәсиз галыб Вәлиди ишдән 

кәнарлашдырды вә онун јеринә өз әмиоғлусу Сәид ибн Асы 

тә’јин етди. Осман һәтта Пејғәмбәрин Мәдинәдән чыхарыб 

Таифә сүрҝүн етдији Һәкәм ибн Ас вә онун оғлу Мәрван ибн 

Һәкәми Мәдинәјә гајтарыб вәзирлик мәнсәбинә галдырды. Һансы 

ки, бу адамлары әввәлки хәлифәләр дә Мәдинәјә 

бурахмамышдылар. Нәтиҹәдә Осман мүсәлманларын ҹидди 

е’тиразлары илә гаршылашды. 

Осман әмиси оғлу Әбдүллаһ ибн Амири Бәсрә вә Иран 

һакимлијинә тә’јин етди. Мисир һакимлији исә Әбдүллаһ ибн 

Сә’дә тапшырылды. Өмәрин хәлифәлији дөврүндә Шам 

һакимлијинә тә’јин олунмуш Мүавијә ибн Әбу-Сүфјан Османын 

вахтында өз јерини даһа да мөһкәмләндирди вә әзәмәтли бир гәср 

тикди. 

Османын бүтүн ләјагәтсиз әмәлләри онун өз зәрәринә 

тамамланды. Нәһајәт, бәни-Үмәјјә үзәриндә һөкмү зәифләјән 

Осман һакимијјәт ҹиловуну әлиндән верди. Мәсәлән, Мүавијә 

белә бир фикрә дүшдү ки, мәркәзи һөкумәтә табечиликдән 

чыхсын вә Шамы мүстәгил бир мәркәзә чевирсин. Она ҝөрә дә 

Осман гијамчылар тәрәфиндән һәдәләндији вахт Мүавијәдән 

јардым истәдикдә Мүавијә һијләҝәрлик ишләдәрәк она һеч бир 

јардым ҝөстәрмәди вә нәтиҹәдә Осман гәтлә јетирилди. Мүавијә 

Језид ибн Әсәдин башчылығы алтында бир дәстә адамы 

Мәдинәјә ҝөндәрсә дә, онлара ҝөстәриш верди ки, Мәдинәнин 

тәгрибән сәккиз фәрсәхлијиндә јерләшән Зи-хәшәб адланан 

мәһәлдә дајансынлар вә хүсуси ҝөстәриш ҝәләнәдәк ҝөзләсинләр. 

Амма һәмин дәстә Осман өлдүрүләнәдәк һеч бир ҝөстәриш 

алмады. Јалныз бу гәтл баш вердикдән сонра онларын ҝеријә 

дөнмәси барәдә әмр ҝәлди. 

Хилафәтин вәзијјәти ҝүнбәҝүн ағырлашырды. Сәһабәләр 

Османа нә гәдәр нәсиһәт верирдиләрсә дә, һеч бир фајдасы 
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олмурду. Бир дәфә дә һәзрәт Әли (ә) мүсәлманлар тәрәфиндән 

нүмајәндә олараг Османын јанына ҝетди. Она хејирхаһҹасына 

нәсиһәтләр верди, бу өзбашыналығын чох пис нәтиҹәләнәҹәји 

барәдә хәбәрдарлыглар етди. Амма Осман бу сајаг сөзләри дәрк 

етмәк гүввәсиндә дејилди. Һәтта бир дәфә минбәрә галхараг 

халгы онун е’тиразлары мүгабилиндә һәдәләди вә өз валиләрини 

мүдафиә етди. 

Мәдинә әһалиси вәзијјәти белә ҝөрүб чох гәзәбләнди. 

Күчәләрдә ачыг-ашкар Осман һаггында пис сөзләр 

данышылырды. Халгын гәзәбини Тәлһә, Зүбејр, Ајишә вә Һәфсә 

даһа да гызышдырырдылар. Нәһајәт, бу гијам Османын евинин 

мүһасирәјә алынмасы илә нәтиҹәләнди. 

Осман баша дүшдү ки, Мәдинә мүсәлманлары ондан әл чәкән 

дејил. О, бәни-Үмәјјә башчыларыны бир јерә топлајыб онларла 

мәсләһәтләшди. Османын мүшавирләри она тәклиф етдиләр ки, 

әтрафдан көмәк истәсин, Шам вә Бәсрә гошунуну Мәдинәјә 

ҝәтириб гијамчылары јериндә отуртсун. 

Осман дәрһал Шам вә Бәсрә валиләри олан Мүавијә вә 

Әбдүллаһ ибн Амирә бу барәдә мә’лумат верди. Әбдүллаһ Бәсрә 

мәсҹидинә ҝедиб, халгы Османа көмәјә чағырды. Амма кимсә 

онун истәјинә мүсбәт ҹаваб вермәди. Мүавијә дә јухарыда гејд 

олундуғу кими бу ишә ҹидди јанашмады. 

Мүсәлманлар Османын евинин мүһасирәсини саатбасаат 

ҝүҹләндирирдиләр. Белә ки, Османын әтрафла әлагәси тамамилә 

кәсилмишди. Евдә ичмәли су гуртардығындан Осман чарәсиз 

галыб евин дамына чыхмыш вә Әлинин (ә) һарада олдуғуну 

сорушмушду. Она ҹаваб вердиләр ки, Һәзрәт Әли (ә) бу ишә 

гарышмыр. Сонра Осман су истәди. Амма она мүсбәт ҹаваб 

верилмәди. Османын сусуз галмасы барәдә ешидән Һәзрәт Әли 

(ә) нараһат олду. Һәзрәт дәрһал бир нечә мәшк су һазырлајыб 

оғлу Һәсәнлә (ә) Османа ҝөндәрди. Һәсәни (ә) һашимиләр 

мүшајиәт едирдиләр. Османын евини мүһасирәјә аланлар бу 

група һүҹум едиб онлара мане олмаг истәдиләр. Амма Һәсән вә 

онун әтрафындакылар сују Осман вә онун аиләсинә чатдыра 

билдиләр. 

Мүсәлманлар елә ҝүман едирдиләр ки, онлар Османын исте’фа 

вермәсинә наил ола биләҹәкләр. Она ҝөрә дә онлар нөвбәти 
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хәлифәнин кимлији һаггында дүшүнүрдүләр. Һансы ки, нә 

Осман, нә дә бәни-Үмәјјә һакимијјәти әлдән вермәк фикриндә 

дејилди. 

Гијамчылар Османын Шам вә Бәсрәдән гүввә истәдијиндән 

хәбәр тутдулар. Она ҝөрә дә көмәк ҝәлиб чатмамыш өз 

мәгсәдләрини һәјата кечирмәк истәдиләр. Нәһајәт, 

мүзакирәләрдән сонра Османын сарајына һүҹум едиб, сәксән ики 

јашлы хәлифәни гылынҹ вә хәнҹәр зәрбәләри илә гәтлә 

јетирдиләр. 

Османын гәтли һиҹри 35-ҹи илдә баш верди. Беләҹә ијирми 

беш иллик чашгынлыг јолу заһирән баша чатды. Амма һәмин 

дөврүн аҹы нәтиҹәләри һәмишәлик олараг Ислам вә 

мүсәлманларын ајағындан асылды. 

ХӘЛИФӘ СЕЧИМИ 

Осман гәтлә јетирилдикдән сонра мүсәлманлар Пејғәмбәр 

мәсҹидиндә топланыб, хәлифә тә’јинаты һаггында сөһбәтә 

башладылар. Османын он ики иллик фәалијјәти онлара бир дәрс 

олмушду. Јекдил гәрар бу иди ки, хилафәт ишләри онун 

өһдәсиндән там ҝәләҹәк бир адама тапшырылсын. 

Әммар Јасәр, Малик Әштәр, Рәфаә ибн Рафе вә диҝәр Әли 

ашигләри халгы һәзрәтә беј’әтә һазырлајырдылар. Бу адамлар 

әввәлки хәлифәләрин фәалијјәтини дәгиг шәкилдә тәһлил едәрәк, 

онларын Әлинин (ә) хәлифәлији һаггында Пејғәмбәр 

ҝөстәришиндән чыхдыгларыны мүсәлманларын нәзәринә 

чатдырырдылар. Мүсәлманлара һәзрәт Әлинин (ә) мүҹаһидәләри 

вә Пејғәмбәрлә јахынлығы хатырладылырды. Нәһајәт, иҹтимаи 

фикири бир сыра һәгигәтләрә јөнәлтмәк мүмкүн олду. Белә ки, 

онларын сөзүнүн сонунда һәм мүһаҹирләр, һәм дә әнсар јекдил 

олараг Әлијә (ә) беј’әт етмәјә һазыр олдулар. Топлум мәсҹиддән 

чыхараг һәзрәт Әлинин (ә) евинә үз тутду. Онлар Әлијә (ә) 

дедиләр: «Ја Әли, Осман гәтлә јетирилди вә мүсәлман ҹәмијјәти 

хәлифәсиз галды. Әлини вер, сәнә беј’әт едәк. Бу мәгама сәндән 

лајигли бириси јохдур. Бүтүн мүсәлманлар сәмими гәлбдән сәнә 

беј’әт етмәјә һазырдырлар». 

Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Әл чәкин вә бу иш үчүн башга бирини 

сечин. Мән дә сизләрдән бири кими она итаәт едәрәм. Сизә вәзир 
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олмағым әмир олмағымдан даһа үстүндүр». Мүсәлманлар 

дедиләр: «Пејғәмбәрин сәһабәләри онларын дә’вәтини гәбул 

етмәјини истәјирләр». Әли бујурду: «Сиздә мәним хәлифәлијимә 

дөзмәк тагәти јохдур. Тез-ҝеҹ мәндән үз дөндәрәрсиниз. Чүнки 

хилафәт мәсәләси садә вә ади бир мәсәлә дејил. Хәлифәлик ону 

өһдәсинә ҝөтүрәни әзән ағыр бир јүкдүр. Бу иш адамын 

арамлығыны вә асајишини әлиндән алыр. Мән ајағымы һәгигәт 

даирәсиндән кәнара гојан дејиләм. Мүхтәлиф тәбәгәләрә ҝөрә 

һаггы ајағым алтына алан, бөјүкләрин тә’сири алтына дүшән 

дејиләм. Мәзлумун һаггыны залымдан аланадәк ҹаным 

сакитләшмәз. Асиләрин бурнуну торпаға сүртәнәдәк өзүмдән 

разы гала билмәрәм». 

Һәзрәт Әли (ә) нә гәдәр данышдыса да, мүсәлманлар ондан әл 

чәкмәјиб итаәткарлыгларыны изһар етдиләр. Малик Әштәр 

һәзрәтә јахынлашыб деди: «Ја Әбәл-Һәсән, халг сәндән 

башгасыны истәмир, ајаға галх. Анд олсун Аллаһа, әҝәр јубаныб 

бир кәнарда дајансан, өз шәр’и һаггыны дөрдүнҹү дәфә 

итирәҹәксән». Бу вахт мүсәлманларын јекдил фәрјады уҹалды: 

«Сәндән ајрылмырыг вә сәнә беј’әт едирик». Һәзрәт бујурду: 

«Бир һалда ки, исрар едирсиниз, мәсҹидә топланыб өз 

беј’әтинизи ашкарламагдан башга чарә јохдур. Бу беј’әт 

мүсәлманларын разылығы илә вә үмуми шәкилдә 

ҝерчәкләшмәлидир». 

Мүсәлманлар Пејғәмбәр мәсҹидиндә топландылар вә бөјүк 

һәвәслә һәзрәтә беј’әт етдиләр. Һәтта өзләри һаггында чох бөјүк 

фикирдә олан Тәлһә вә Зүбејр кимиләри дә һөкумәтдән 

имтијазлар гопармаг мәгсәди илә Әлијә беј’әт етдиләр. Белә ки, 

һәзрәтә илкин беј’әт едән Тәлһә олду. Амма Сә’д Вәггас, 

Әбдүллаһ ибн Өмәр вә бир груп башгалары беј’әтдән 

чәкиндиләр. Һәзрәт Әлијә (ә) беј’әт етмәјән Әбдүллаһ ибн Өмәр 

сонралар Һәҹҹаҹ ибн Јусиф өз мүхалифләрини тә’гиб етдији вахт 

горхусундан онун һүзуруна ҝәлиб беј’әт етмәк истәдијини 

билдирди. Һәҹҹаҹ она деди: «Сән Әлијә (ә) беј’әт етмәдин, неҹә 

олур ки, мәнә беј’әт етмәк истәјирсән? Сәни бу фикирә салан 

јалныз дар ағаҹындан асылмыш ҹәсәдләрдир. Ҝөрүрсән ки, әлим 

јазы јазмаға мәшғулдур. Әҝәр истәјирсән, ајағыма беј’әт ет». 

Әбдүллаһ ибн Өмәр дә Әлини ачыб Һәҹҹаҹын ајағына узатды вә 
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она беј’әт етди. 

Һәзрәт Әли (ә) беј’әт мәрасиминдән сонра бир хүтбә охујараг 

бујурду: «Билин ки, һәзрәт Пејғәмбәрин заманы олдуғунуз 

чәтинликләр јенидән сизин сорағыныза ҝәлиб. Анд олсун 

Пејғәмбәри һагг олараг ҝөндәрәнә, дүзҝүн олараг бир-биринизә 

гатылмалы вә сынаг әләјиндән кечмәлисиз ки, ҝеридә галмыш 

фәзиләт саһибләри габаға чыхсынлар вә наһагдан габагда 

дуранлар архаја кечсинләр». 

Ҝүнаһлар һарын атлар кимидирләр. Онлар батил вә ҝүнаһ әһли 

олан өз сүвариләрини учурума јуварладыр. Тәгва вә 

пәһризкарлыг исә ҹилову сүвариләринин әлиндә олан рам олмуш 

дәвәләр кимидирләр. Онлар өз саһибләрини беһиштә 

чатдырарлар. Буна ҝөрә дә тәгва һагг, ҝүнаһ исә батил јолдур. 

Әҝәр батил әһли чохдурса, елә бу гәдимдән белә олуб. Әҝәр һагг 

әһли аздырса, бә’зән аз олан да габагда дајана билир вә 

инкишафына да үмид вар. Әлбәттә ки, инсана арха чевирмиш бир 

шејин јенидән она үз тутмасы тәсадүфи ишдир». 

Сонра һәзрәт Әли (ә) намаз гылыб евинә ҝетди. Сәһәри ҝүн 

мәсҹидә ҝәлиб хүтбә охуду вә халгы өз иш үсулундан, һакимијјәт 

програмындан хәбәрдар етди. Бу танышлыгдан сонра Аллаһа 

һәмд-сәна охујуб Пејғәмбәрә (с) салам ҝөндәрди вә бујурду: 

«Билин ки, сизи һагг јола сөвг едәҹәјәм вә узун илләр тәрк 

олунмуш Пејғәмбәр јолуну давам етдирәҹәјәм. Сизә мүнасибәтдә 

Аллаһ китабынын ҝөстәришләрини иҹра едәҹәк, Аллаһ әмрләри 

вә Пејғәмбәр сүннәсиндән зәррәҹә кәнара чыхмајаҹағам. Сизин 

асајишинизин тә’минини өзүм үчүн илкин иш сајырам. Сизә 

мүнасибәтдә ҝөрәҹәјим һәр бир иш хејринизәдир. Амма бу 

хејирхаһлыг үмуми бир мәсләһәтдир. Мән бүтүн халгы нәзәрдә 

тутаҹағам, бир групу јох. Әввәлләр бу үсулун иҹрасы сизә чәтин 

ҝәлә биләр. Амма дөзүмлү олун, чәтинлијә сәбр един. Јахшы 

билирсиниз ки, нә хилафәт тамаһым вар, нә дә бу вәзифәни гәбул 

етмәк истәјиндә идим. Гөвмә рәһбәрлији сизин исрарынызла 

өһдәмә ҝөтүрдүм. Чүнки халгын ҝөзү мәнә дикилмишди. Она 

ҝөрә дә һагг вә әдаләтлә рәфтар етмәлијәм. Мәним билдијимә 

ҝөрә бә’зиләри бөјүк сәрвәтә, ҝөзәл кәнизләрә, бәрәкәтли 

торпаглара маликдирләр. Әҝәр бу адамлар малик олдуглары  

сәрвәти һагг вә дини өлчүләрә әмәл етмәдән топламышларса, мән 
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онлары мәҹбур едәҹәјәм ки, сәрвәтләрини мүсәлманларын 

бејтүл-малына гајтарсынлар. Билмәлисиниз ки, мүсәлманлар 

үчүн тәгвадан савај имтијаз јохдур. Бунун исә әвәзи о бири 

дүнјада вериләҹәк. Бејтүл-малын бөлүнмәсиндә бүтүн 

мүсәлманлар нәзәримдә ејнидир. Һакимијјәтимин әсасыны әдаләт 

вә бәрабәрлик тәшкил едир. Чарәсиз мәзлумлар нәзәримдә әзиз, 

ҝүҹлү залымлар исә зәифдирләр». 

Әрәб бөјүкләри, хүсуси илә дә бәни-Үмәјјә Османын хилафәти 

дөврүндә бејтүл-малы өз мүлкләри сајырдылар. Онлар 

ҝөзләнилмәз бир вәзијјәтлә үзләшмишдиләр. Онлар ҝүман 

етмирдиләр ки, Әли (ә) белә бир тәрздә данышар. Һәзрәтдән белә 

бир ҹидди мүнасибәт ҝөзләмирдиләр. Пејғәмбәрин вәфатындан 

өтән ијирми беш ил әрзиндә һәр шеј јаддан чыхмышды. Һөкмләр 

иҹра олунмамыш галырды. Јалныз һәзрәт Әли (ә) ијирми беш 

иллик һәрҹ-мәрҹликдән сонра бујурду: «Әрәб вә әҹәм, аға вә гул, 

гара вә ағ Ислам ганунлары гаршысында ејнидирләр. Бејтүл-мал 

тәрәфсиз бөлүнмәлидир». Башга бир мәгамда һәзрәт 

бујурмушдур: «Анд олсун Аллаһа, Османын она-буна 

бағышладығы торпаглары вә мүлкләри саһибинә гајтараҹағам. 

Һәтта һәмин мал-мүлклә гадынлар әрә верилмиш, сатын 

алынмыш олсалар белә. Чүнки рифаһ вә гуртулуш әдаләтин 

иҹрасы илә мүмкүндүр. Әдаләт кимә ағыр ҝәлсә, зүлм-ситәм даһа 

ағыр ҝәләсидир». Һәзрәт ҝөстәриш верди ки, Османын шәхси 

мүлкүнү онун өвладлары үчүн сахласынлар. Бејтүл-малдан 

ҝөтүрүләнләри исә мүсәлманлар арасында бөлсүнләр. Бу бөлҝүдә 

һәр шәхсә үч динар дүшдү. Азад олунмуш гул илә әрәб әјанына 

ејни ҝөзлә бахылды. 

Гејд етмәлијик ки, һәзрәтин бу үсулу бир група хош ҝәлмәди. 

Ҹаһилијјәт адәтләринә ујғун олараг өзләрини үстүн тутанлар 

бејтүл-малдан даһа чох пај алмаг истәјирдиләр. Онлар өз 

араларында данышырдылар ки, хәлифә онларын гоһумлуг, аилә 

еһтирамыны алчалтмышдыр. Дејирдиләр ки, Әли (ә) бизи гара 

гулдан фәргләндирмир. Онлар һәзрәтин тутдуғу јолу өзләри үчүн 

дөзүлмәз сајырдылар. 

Һәзрәт Әли (ә) јахшы билирди ки, белә дүнјаҝир инсанларын 

беј’әти узун чәкмәјәҹәк. Һәзрәт өнҹәдән ҝөрүрдү ки, белә 

нүфузлу адамлар авам халгы асанлыгла јолдан чыхарыр вә һагга 
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гаршы галдырыр. Елә бу сәбәбдән дә хилафәт мәгамыны гәбул 

етмәк истәмирди. 

Һәзрәт Әли (ә) хәлифәлик фәалијјәтинин әввәлиндә үч бөјүк 

манеә илә гаршылашды. 

1.Әбдүллаһ ибн Өмәр, Сә’д Вәггас кими танынмыш шәхсләрдән 

бир групу һәзрәтә беј’әт етмәмишдиләр. 

2.Османын Мүавијә кими валиләринин һәр бири өлкәнин бир 

ҝушәсиндә истәдикләри кими иш апарырдылар. Онлары 

һакимијјәтдән узаглашдырмағын чәтинликләри варды. 

3.Османын гәтли јениҹә баш вердијиндән түғјан вә итаәтсизлијә 

әл атанлар бу иши бәһанә ҝәтирирдиләр. Һәзрәт Әли (ә) Османы 

гәтлә јетирәнләрлә мүнасибәти ајдынлашдырмаға мәҹбур иди. 

Һәзрәт Әлинин (ә) гыса мүддәтли хилафәти дөврүндә ону 

мәшғул едән әсасән бу үч проблем олду. Һәзрәтин 

хәлифәлијинин дөрдүнҹү ҝүнү Әбдүллаһ ибн Өмәр һәзрәтә деди: 

«Белә ҝөрүнүр ки, сәнин хилафәтиндән бүтүн мүсәлманлар разы 

дејил. Јахшы олар ки, бу мәсәләни шура иҹра етсин». Һәзрәт 

бујурду: «Еј ахмаг, бу ишдән сәнә нә? Мәҝәр мән хәлифәлик 

мәгамына чатмаг үчүн халга ағыз ачмышам? Мәҝәр мәним евимә 

издиһамла јүрүш едән халг олмајыбмы? Һансы әсасла дејирсән 

ки, бу мәсәләјә шура бахсын?» Сонра һәзрәт минбәрә чыхды вә 

әһвалаты ҹәмијјәтә бәјан етди. Халгы Гур’ан вә Пејғәмбәр 

ҝөстәришләринә итаәтә чағырды. Беј’әт едәнләрин арасында бир 

групу да елә ҝүман едирди ки, Әлинин дә хилафәти Османын 

хилафәти кимидир вә һәзрәтә биринҹи беј’әт етдикләриндән 

јахшы вәзифәләр алаҹаглар. Тәлһә вә Зүбејр дә белә дүшүнәнләр 

арасында идиләр. Гејд олундуғу кими, һәзрәтә биринҹи беј’әт 

едән Тәлһә олмушду. Бу беј’әт мәгсәдли иди. Һәзрәтин бејтүл-

малы инсанлара фәрг гојмадан бөлүшдүрмәси онлара пис тә’сир 

едирди. 

Сәһл ибн Һәниф деди: «Ја Әмирәл-мө’минин, сәнин үч динар 

вердијин гулу мән азад етмишәм. Сән бу ҝүн өз әталарында 

онунла мәним арамда фәрг гојмурсан». Тәлһә, Зүбејр, Мәрван 

ибн Һәкәм, Сә’д ибн Ас вә башга Гүрејшиләр дә бу сајаг сөзләр 

сөјләдиләр. Һәзрәт Әли (ә) бу е’тиразларын гаршысында мөһкәм 

дајанмышды вә јолундан дөнәси дејилди. Һәзрәт онларын 

ҹавабында бујурду: «Јохса һакими олдуғум шәхсә зүлм-ситәм 
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етмәкдә јардымчы олмағымы истәјирсиниз? Анд олсун Аллаһа, 

нә гәдәр ки, ҝеҹә-ҝүндүз ҝет-ҝәлдәдир, улдузлар сәмада 

сыраланыб белә бир иш ҝөрмәјәҹәјәм. Һәтта мәним шәхси бејтүл-

малым олса да, ону фәргсиз бөләсијәм. Һансы ки, бу бејтүл-мал 

Аллаһындыр вә мән неҹә фәрг гоја биләрәм?» Даһа сонра һәзрәт 

бујурду: «Билин ки, һәр һансы малы гејри-һәгиги јолда сәрф 

етмәк исрафдыр. Дүзҝүн сәрф едилмәмиш мал ону бағышлајана 

дүнјада уҹалыг, ахирәтдә алчаглыг ҝәтирәр. Белә инсанлар халг 

јанында һөрмәтли, Аллаһ јанында исә һөрмәтсиз оларлар. 

Малыны тә’јинаты үзрә хәрҹләмәјән бүтүн инсанлар 

тәшәккүрдән мәһрум едилдиләр. Чүнки онларын достлуғу 

Аллаһа ҝөрә дејилди. Әҝәр бир ҝүн һәмин инсанлара еһтијаҹ 

јаранарса, онлар ән пис дост кими рәфтар едәрләр. Һәзрәт 

Әлинин (ә) хәлифәлијинин илк ҝүнләриндә Тәлһә вә Зүбејр она 

е’тираз едәрәк билдирдиләр: «Биз халгы сәнин хәлифәлијинә 

рәғбәтләндириб беј’әт үчүн һазырладыг. Мүһаҹир вә әнсар да 

бизә гулаг асды вә һамысы сәнә беј’әт етди. Инди исә иш башына 

кечиб бизи јаддан чыхармысан, Малик Әштәр вә онун 

кимиләринә үз тутмусан. Һәзрәт Әли (ә) һәмин ики шәхсин 

ҝөндәрдији елчидән онларын мәгсәдләрини сорушду. Елчи әрз 

етди: «Тәлһә Бәсрәнин, Зүбејр исә Куфәнин һакими олмаг 

истәјир». Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Онлар Мәдинәдә һеч бир 

мәгама саһиб олмадыглары һалда мәни раһат бурахмырлар. Әҝәр 

Бәсрә вә Куфә онларын әлинә кечсә, халгы мәнә гаршы галдырар, 

дини ишләрдә интизамсызлыг јарадарлар. Мән онларын 

шәриндән аманда дејиләм. Бу ики гоҹаја де ки, Аллаһ вә 

рәсулундан горхсунлар, Пејғәмбәр үммәти арасында фәсад 

јаратмасынлар. Јәгин ки, Аллаһ-тәаланын белә бујурдуғуну 

ешидибләр: «Биз бу ахирәт јурдуну јер үзүндә тәкәббүр етмәјән 

вә фитнә-фәсад төрәтмәјәнләрә гисмәт едирик. Ҝөзәл агибәт 

анҹаг Аллаһдан горхуб пис әмәлләрдән чәкинәнләриндир».1 
Тәлһә вә Зүбејр һәзрәт Әлинин (ә) сөзләриндән белә бир гәнаәтә 

ҝәлдиләр ки, онун әдаләтли һакимијјәтиндә имтијаз вә мәгам 

истәмәк фајдасыз бир ишдир вә өз арзуларыны һәјата кечирмәк 

үчүн башга јол ахтармалыдырлар. 

Диҝәр бир тәрәфдән һәзрәт Әли (ә) халгын беј’әтиндән сонра 

                                                
1 «Гәсәс» сурәси, ајә 83. 
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гәрара ҝәлди ки, илк фүрсәтдә Османын ләјагәтсиз һакимләрини 

ишдән узаглашдырсын. Бу адамларын јеринә салеһ адамлар 

тә’јин олунмалы иди. Бу мәгсәдлә һәзрәт Әли (ә) Мүавијә ибн 

Әбу Сүфјана мәктуб јазыб, ону өз хилафәтиндән хәбәрдар етди вә 

беј’әт етмәсини истәди. 

Амма өзү хәлифәлик арзусунда олан Мүавијә Әлинин 

мәктубуну Шам әһлиндән ҝизләди, халгдан өзү үчүн беј’әт алды. 

Һәтта һәзрәтин мәктубуна да ҹаваб вермәди. О, ҹавабы 

јубандырмагла өз мәгсәдләрини һәјата кечирмәк үчүн фүрсәт 

әлдә етди. 

Планларыны ҝерчәкләшдирмәк үчүн даһа чох фүрсәт әлдә 

етмәк истәјән Мүавијә бу мәгсәдлә һәзрәт Әлијә (ә) гаршы 

башгаларыны галдырыб онун башыны гатмаг истәди. Бу фикирлә 

Зүбејрә мәктуб јазды вә билдирди ки, Шам әһлиндән Тәлһә вә 

Зүбејрин нөвбә илә хилафәти үчүн беј’әт алыб. Мүавијә онлара 

төвсијә едирди ки, Әлидән (ә) габаг Бәсрә вә Куфәни әлә 

кечирсинләр вә Османын ганыны алмаг бәһанәси илә Әлијә (ә) 

гаршы мүһарибәјә башласынлар. 

Мүавијәнин мәктубу Зүбејри тамаһландырды вә хәлвәтдә Тәлһә 

илә ҝөрүшүб она мәктуб һаггында мә’лумат верди.1 

Бә’зиләринин дедијинә ҝөрә, Мүавијә Зүбејрә мәктуб јазды ки, 

Шам әһлиндән өз хәлифәлијим үчүн беј’әт алмышам. Мәндән 

сонра сән, сәндән сонра исә Тәлһә хәлифә олаҹаг.2  

Бәсрә вә Куфәнин валилији һәвәсиндә олан Тәлһә вә Зүбејр һеч 

олмаја бу арзуларына чатмаг мәгсәди илә Мүавијәјә мүсбәт ҹаваб 

вердиләр. Онлар Әли (ә) илә мүхалифәтә башлајыб һәзрәтлә 

дүшмәнчилик јолу тутдулар. Мүавијәнин мәсләһәтинә гулаг 

асараг бу ишдә Османын гәтлини бәһанә ҝәтирмәк гәрарына 

ҝәлдиләр. Онлар Мәдинәдән чыхыб, Мәккәјә ҝетдиләр вә 

Мәккәдә һәзрәт Әлинин диҝәр дүшмәнләри илә, о ҹүмләдән 

Мәрван ибн Һәкәм вә Ајишә илә бир араја ҝәлдиләр. Бу адамлар 

өз топлантыларында Ҹәмәл дөјүшүнүн планыны һазырладылар. 

 

 

 

                                                
1 «Кетабе-Ҹәмәл» сәһ. 29. 
2 «Мунтәхәбут-Тәварих» сәһ. 177. 
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ҸӘМӘЛ ДӨЈҮШҮ 

Ҹәмәл дөјүшүнүн сәбәби һәзрәт Пејғәмбәрин вәфатындан сонра 

хәлифәләрин азғынлығы уҹбатындан јаранмыш тәбәгә 

ихтилафлары иди. Һәзрәт Әлинин (ә) әдаләт вә бәрабәрлик 

принсипләри үзәриндә гурулмуш һакимијјәтиндә өзүнә мәгам 

газана билмәјән Тәлһә вә Зүбејр кимиләри өз мадди 

мәнафеләринин тәһлүкә алтына дүшдүјүнү ҝөрүб һәзрәтә гаршы 

мүбаризәјә башладылар. Бу адамлар һәзрәтә үнванланмыш 

мүраҹиәтләринә мәнфи ҹаваб алмышдылар. Онлар Мәдинәдә бир 

иш ҝөрә билмәдикләриндән Мәккәјә үз тутдулар. Әввәлҹә, 

Мәккәдә үмрә әмәлләрини јеринә јетирмәк бәһанәси илә һәзрәт 

Әлидән (ә) шәһәрдән чыхмаг иҹазәси алдылар. 

Һәзрәт бујурду: «Сиз истәдијиниз јерә ҝедә биләрсиниз. Амма 

сизин бу сәфәриниздә бир һијлә вар. Сиз өз планынызы 

Мәдинәдә һәјата кечирә билмирсиниз». Тәлһә вә Зүбејр анд 

ичдиләр ки, бу сәфәрдә үмрәдән башга мәгсәдләри јохдур. Һәзрәт 

Әли (ә) онлара иҹазә верди вә бу ики шәхси өз әһдләрини 

позмаға чағырды. Онларла беј’әтини тәзәләди вә Пејғәмбәрин 

онларын иштиракы илә дедији сөзләри хатырлатды. Һәзрәт 

Пејғәмбәр (с) мәһз Тәлһә вә Зүбејрин ҝөзү гаршысында 

бујурмушду: «Ја Әли (ә), мәндән сонра алчаг инсанларла 

дөјүшәҹәксән».1 

Нәһајәт, Тәлһә вә Зүбејр һәзрәтин јанындан мүрәххәс олуб 

Мәккәјә ҝетдиләр. Бу шәһәр онларын чиркин фәалијјәтләри үчүн 

даһа мүнасиб иди. 

Тәлһә вә Зүбејр Мәккәјә ҝәлмәмишдән Ајишә Мәккәдә иди. 

Ајишә бир вахт халгы Османа гаршы тәһрик етмиш вә бу 

һәрәкәтләри бир кәнардан изләмишди. Ајишә дәфәләрлә бәјан 

едирди ки, «бу алчаг гоҹаны өлдүрүн». Османын еви мүһасирәјә 

алындыгдан сонра вә онун өлдүрүләҹәјинә һеч бир шүбһә 

галмадығы вахт Ајишә јахасыны кәнара чәкиб Мәккәјә үз тутду. 

О, Мәккәдә дә Осман һаггындакы пис данышыгларыны давам 

етдирирди. 

Мәккәдә һәҹҹ мәрасими баша чатдыгдан сонра Мәдинәјә 

гајыдан Ајишә јолда һәзрәт Әлинин (ә) хилафәтә чатдығыны 

                                                
1 «Исбатул-вәсијјәт», Мәс’уди. 
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ешидиб јенидән Мәккәјә дөндү. Һәмин вахт Мәккәдә Османын 

тәрәфдары, һәзрәт Әлинин гаты мүхалифи Әбдүллаһ ибн 

Һәзрәми һаким иди. 

Ајишәдән әлавә, Мәккә һакими, Тәлһә вә Зүбејр, Мәрван вә 

башга мүхалифләр бир араја ҝәлдиләр. Јәмәндән ҝәлмиш Јәли 

ибн Үмәјјә, Бәсрәдән ҝәлмиш Әбдуллаһ ибн Амир дә онлара 

гошулду.  

Бу топлумун узун-узады сөһбәтләри Ҹәмәл дөјүшү үчүн 

мүгәддимә олду. Ајишә Пејғәмбәрин о бири арвадларыны да бу 

дәстәјә гатмаг үчүн чох чалышды. О, бу мәгсәдлә Үммү-Сәләмә 

вә Һәфсәјә дә мүраҹиәт едиб, онлары алдатмаг истәди. Амма 

Үммү-Сәләмәнин сәрт ҹавабы ону ҝеријә әлибош дөндәрди.   

Үммү-Сәләмә деди: «Еј Ајишә, мәҝәр халгы Османын гәтлинә 

чағыран сән дејилдин?! Нә олуб ки, бу ҝүн онун ганыны алмаг 

истәјирсән? Әли һәзрәт Пејғәмбәрин (с) гардашы вә ҹанишини 

олдуғу һалда онунла дүшмәнчилик едирсән? Бу ҝүн мүһаҹир дә, 

әнсар да она беј’әт етмишдир. Бунлар бир јана дурсун, мәҝәр 

Пејғәмбәр өз гадынлары һаггында бујурмајыбмы ки, евләриниздә 

гәрар тутун вә ҹаһилијјәт дөврүндәки кими өзүнүзү нүмајиш 

етдирмәјин?!» Үммү-Сәләмәнин сөзләри, хүсуси илә дә Гур’ани-

Мәҹидә истинад етмәси Ајишәни сарсытды. О һеч бир ҹаваб 

тапмајыб Үмми-Сәләмәдән үмидини үздү вә Һәфсәнин јанына 

ҝетди. Һәфсә онун дә’вәтини гәбул етди. Амма гардашы 

Әбдүллаһ ибн Өмәр баҹысына бу ишә гатышмағы гадаған етди. 

Һәфсәдән дә үмиди үзүлән Ајишә тәк-тәнһа јола дүшүб, бу авара 

дәстәјә башчылығы өз өһдәсинә ҝөтүрдү. Әввәлдә гејд етдик ки, 

Мүавијә Зүбејрә мәктуб јазыб ону хилафәт мәгамына 

тамаһландырмагла Әлијә гаршы мүхалифәтә чағырмышды. 

Мүхалиф групун фикри бу иди ки, әввәлҹә Шама ҝетсинләр вә 

Мүавијәни дә Әлијә гаршы галдырсынлар. Онларын бу 

гәрарындан хәбәр тутан Мүавијә дүшүндү ки, әҝәр бу група 

гатылса вә онлар Әлијә галиб ҝәлсәләр, Мүавијә Тәлһә вә Зүбејрә 

беј’әт етмәјә мәҹбур олаҹаг. Она ҝөрә дә башга бир шәхсин 

имзасы илә Тәлһә вә Зүбејрә мәктуб јазыб, онлара белә бир 

мәсләһәт верди: «Сиз Мүавијәнин сөзләринә алданмајын. Ондан 

сизә бир хејир дәјмәјәҹәк. Чүнки о, Осман тәрәфиндән һаким 

тә’јин олундуғу һалда Османа јардым ҝөстәрмәди вә Османы 
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гәтлә јетирдиләр. Неҹә ола биләр ки, Мүавијә сизә көмәк етсин?» 

Мәктуб Зүбејрә чатдыгдан сонра о бу мәктубун мәзмуну илә 

Ајишәни таныш етди. Беләҹә, азғын дәстә Шама сәфәр етмәкдән 

ваз кечди. Онлар гәрара ҝәлдиләр ки, Бәсрәјә ҝетсинләр. Чүнки 

Тәлһә вә Зүбејрин Бәсрә вә Куфәдә хејли тәрәфдарлары варды. 

Нәһајәт, Ајишә Тәлһә вә Зүбејрин вә диҝәр Әли (ә) 

мүхалифләринин јардымы илә Мәккәдә гошун топлаја билди. 

Јә’ли ибн Үмәјјәнин мадди јардымларынын һесабына кифајәт 

гәдәр дөјүш васитәләри алынды. Ајишәни бир дәвәјә отурдуб 

Бәсрәјә јола дүшдүләр. Дөјүш Ајишәнин дәвәјә сүвар олмасы илә 

бағлы «Ҹәмәл» («Дәвә») вә Бәсрәдә баш вердији үчүн «Бәсрә» 

дөјүшү адландырылмышдыр. 

Дәстә һәзрәти дујуг салмајыб, Бәсрәни ондан габаг фәтһ етмәк 

үчүн истираһәт етмәдән сүр’әтлә јол ҝедирди. Онлар јолда Һоәб 

адланан бир јерә чатдылар. Ҝеҹә олдуғундан јорғунлугларыны 

алмаг үчүн бу јердә дајандылар. Һәмин ҝеҹә Һоәб итләри 

Ајишәнин чадыры әтрафында чох һүрүшдүләр. Белә ки, бу  

итләрин сәсиндән Ајишә јухудан ојанды вә һәмин јерин адыны 

сорушду. Бу јерин Һоәб адландығыны ешитдикдән сонра горхуја 

дүшүб тутдуғу ишдән пешиман олду. Чүнки һәзрәт Пејғәмбәрдән 

(с) ешитмишди ки, онун арвадларындан биринә Һоәб итләри 

һүрәҹәк». Пејғәмбәр Ајишәјә мүраҹиәтлә демишди: «Һумәјра, 

мәбада сән оласан!» 

Һәзрәтин сөзләрини Ајишә инди хатырламышды. О, исрарла 

Мәккәјә гајытмаг истәјирди. Зүбејр вәзијјәти белә ҝөрүб бир нечә 

јаланчы шаһид тапды вә онлар иддиа етдиләр ки, бу јерин ады 

Һоәб дејил вә Һоәб бурадан чох-чох узагдакы бир мәһәллин 

адыдыр. Ајишә онларын андына инанды вә јола давам етмәјә 

разылашды. 

Бәсрә јахынлыгларына чатдыглары вахт Зүбејр Бәсрә 

бөјүкләринә мәктуб јазыб онлары Османын ганыны алмаг 

мәгсәди илә Әлијә гаршы чыхмаға чағырды. Бәсрә бөјүкләри 

белә ҹаваб вердиләр ки, Османын гатилләри Мәдинәдәдир вә 

сизин бу мәгсәдлә Бәсрәјә ҝәлмәјиниз мәнтигсиздир. Амма 

мүхалиф дәстә Бәсрә бөјүкләринин сөзүнә әһәмијјәт вермәјиб 

шәһәрә һүҹум етди. Хејли адам гәтлә јетирдикдән сонра һәзрәт 

Әли (ә) тәрәфиндән Бәсрә һакими тә’јин олунмуш Осман ибн 
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Һунәјфи тәслим олмаға мәҹбур етдиләр. Беләҹә, Бәсрә шәһәри 

мүхалифләрин нәзарәти алтына кечди. 

Диҝәр бир тәрәфдән, һәзрәт Әли (ә) бу мүддәт әрзиндә әјаләт 

һакимләрини дәјишмәклә мәшғул иди. Әввәлдә гејд етдик ки, 

һәзрәт Әли (ә) мәктуб јазмагла Мүавијәни дә өзүнә беј’әтә дә’вәт 

етмишди. Амма Мүавијә һәзрәтә ҹаваб вермәк әвәзиндә Зүбејрә 

мәктуб јазмыш, ону Әлијә гаршы чыхмаға вадар етмишди. Һәзрәт 

Әли (ә) икинҹи дәфә мәктуб јазыб Мүавијәни өз мөвгејини 

мүәјјәнләшдирмәјә чағырды. Һәзрәтин Шамдакы нүмајәндәси 

Мүавијәдән ја беј’әт алмалы, ја да онун дөјүш фикри барәдә 

һәзрәтә хәбәр вермәли иди. Мүавијә өз нөвбәсиндә һәзрәт Әлини 

(ә) Османын гәтлиндә иттиһам едәрәк ондан гатилләри тәһвил 

вермәсини истәди. Мүхалифләри арасында Мүавијәнин һамыдан 

һијләҝәр олдуғуну билән һәзрәт Әли (ә) Шам үзәринә һәрәкәт 

едиб Мүавијәнин ишини битирмәк гәрарына ҝәлди. Амма бу 

мәгамда хәбәр чатды ки, Ајишә Тәлһә вә Зүбејрин јардымы илә 

Бәсрәни тутмушдур вә Османын ганынын алынмасы бәһанәси 

илә халгы һәзрәт Әлијә (ә) гаршы галдырыр. Һәзрәт Әли (ә) Шам 

сәфәрини сахлајыб, Бәсрә гијамыны јатырмаг гәрарына ҝәлди. 

Һәзрәт мәсҹиддә минбәрә галхараг Аллаһа һәмд-сәна вә 

Пејғәмбәрә саламдан сонра белә бујурду: «Еј ҹамаат, Ајишә 

Тәлһә вә Зүбејрлә бирликдә Бәсрә үзәринә һәрәкәт етмишдир. 

Һәм Тәлһә, һәм дә Зүбејр һакимијјәти өзү үчүн истәјир. Тәлһә 

Ајишәнин әмиси оғлу, Зүбејр исә онун баҹысынын әридир. Анд 

олсун Аллаһа, әҝәр истәкләринә чатсалар, һансы ки һеч вахт 

чатмајаҹаглар, бири о биринин бојнуну вурар. Анд олсун Аллаһа, 

гырмызы дәвәјә минмиш бу гадын өзүнү вә јолдашларыны 

фәлакәтә салаҹаг. Анд олсун Аллаһа онларын гошунун үчдә бири 

өлдүрүләр, үчдә бири гачар вә үчдә бири түғјанындан дөнәр. Бу 

һәмин Ајишәдир ки, Һоәб итләри она һүрәр. Тәлһә вә Зүбејр һәр 

икиси азғын јола дүшдүкләрини билирләр. Амма нә чохдур 

елминдән фајдаланмајан вә ҹәһаләти ичиндә мәһв олан алимләр. 

Бизә Аллаһ јетәр вә О ән јахшы вәкилдир». 

Әлбәттә ки, Пејғәмбәрин (с) арвады, Әбу-Бәкрин гызы Ајишә, 

еләҹә дә танынмыш Пејғәмбәр сәһабәләри олан Тәлһә вә Зүбејрә 

гаршы гошун сәфәрбәр етмәк асан иш дејилди. Она ҝөрә дә 

һәзрәт Әли (ә) бу адамларын јол вердикләри азғынлыглары 
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Мәдинә әһлинә бәјан етди. Һәзрәт Мәдинә әһлини Ҹәмәл 

сәһабәләри илә дөјүш үчүн һазырлајырды. Бу сәбәбдән дә сәһәри 

ҝүн јенидән минбәрә чыхды вә белә бујурду: «Мәним 

мүхалифләрим Мәккәдән чыхдылар вә Пејғәмбәрин зөвҹәсини дә 

бир кәниз имиш кими өзләри илә Бәсрәјә апардылар. Тәлһә вә 

Зүбејр өз гадынларыны евләриндә сахладыглары һалда, 

Пејғәмбәрин зөвҹәсини гошун ичәрисиндә нүмајиш етдирирләр. 

Бу гошунда оланлар өз истәји илә мәнә беј’әт едиб, сонрадан 

беј’әтини сындыранлардыр. Онлар мәним валимә, 

мүсәлманларын бејтүл-малынын хәзинадарларына вә диҝәр Бәсрә 

халгына һүҹум едиб, бир групу ағаҹла, дашла, диҝәрини һијлә 

илә өлдүрәнләрдир». 

Һәзрәт Әли (ә) өз ајдын хүтбәси илә Мәдинә әһлини вәзијјәтдән 

хәбәрдар етди. Ҹәмәл әсһабынын чиркин планлары, һәзрәтә 

беј’әт етдикдән сонра бу беј’әти сындыран гөвмүн әмәлләри 

халга ачыгланды. Бу азғынлығын гаршысынын алынмасы үчүн 

Мәдинә халгы ајаға галдырылды. 

Һәзрәт Әли (ә) Сәһл ибн Һүнәјфи Мәдинәдә өз јериндә гојуб, 

әксәри Бәдрдә олмуш мүһаҹир вә әнсары сәфәрбәр етди. Гошун 

Бәсрәјә үз-тутду. Имам Һәсән, Малик Әштәр вә Мәһәммәд ибн 

Әбу-Бәкр Куфәјә ҝөндәрилди ки, орада гошун топланылсын вә бу 

гошун һәзрәт Әлинин (ә) ордусуна гошулсун. 

Һәмин вахт Куфә һакими олан Әбу-Муса Әш’әри тутдуғу 

мәгама Осман тәрәфиндән тә’јин олунмушду. Һәзрәт Әли (ә) она 

јазмышды ки, Куфә халгындан беј’әт алсын. Амма Әбу-Муса елә 

дүшүнүрдү ки, Османын ганынын алынмасына һавадарлығы, 

Тәлһә вә Зүбејрә јардымы онун өз мәгамында галмасына көмәк 

едәҹәк. О, Куфә халгыны Тәлһә вә Зүбејри мүдафиә етмәјә 

чағырды. Беләҹә, Куфә әһли һәзрәт Әлијә беј’әтә дә’вәт 

олунмады. 

Һәзрәт Әлинин (ә) нүмајәндәләри Әбу-Мусаја нә гәдәр нәсиһәт 

вердиләрсә, һеч бир фајдасы олмады. Иш о јерә чатды ки, Әштәр 

Әбу-Мусанын гуламларыны пәрән-пәрән салыб вали 

гәрарҝаһыны тутмаға мәҹбур олду. Һәмин вахт Әбу-Муса 

мәсҹиддә иди. Малик Әштәр мәсҹидә дахил олуб Әбу-Мусаны 

минбәрдән ашағы ендирди вә деди: «Еј ахмаг вә хаин, халг 

Әлидән башгасына беј’әт етмәз». Әбу-Муса өзүнү Маликин 
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әлиндә аҹиз ҝөрүб сусмаға мәҹбур олду. Сонра Малик минбәрә 

галхды вә халгы Әлијә беј’әтә чағырды. Тәгрибән бүтүн Куфә 

әһлиндән Әлијә беј’әт алынды. Малик Әштәр гыса бир мүддәтдә 

Куфәдә он ики минлик бир гошун сәфәрбәр едиб һәзрәтин 

хидмәтинә јола дүшдү. 

Бу гошун Куфәдән чыхыб Зи-гар адлы мәһәлдә һәзрәт Әлинин 

(ә) ордусуна гатылды. Онлар һәзрәтлә ҝөрүшдән дујдуглары 

севинҹи изһар едәрәк билдирдиләр: «Һәмд олсун о Аллаһа ки, 

сәнинлә јахынлығы бизә нәсиб етди». Һәзрәт Әли (ә) онларын 

мәһәббәтләринә ҝөрә тәшәккүр едәрәк, Аллаһа һәмд-сәна охуду, 

Пејғәмбәрә (с) салам ҝөндәрди вә куфәлиләри Ҹәмәл әсһабынын 

һәрәкәтләриндән хәбәрдар етди. Онлар һәзрәтин бәјанатларыны 

динләдикдән сонра һагг јолда мүбаризә апармаг һазырлыгларыны 

е’лан етдиләр. 

Һәзрәт Әли (ә) өз ордусу илә Зи-гардан чыхыб Бәсрәнин бир 

нечә километрлијиндә јерләшән Завијә адлы мәһәлдә дүшәрҝә 

салды. Сүлһ вә барышы даим дөјүшдән үстүн тутан һәзрәт Тәлһә 

вә Зүбејрә мәктуб ҝөндәрди вә онлары доғру јола дә’вәт етди. 

Мәктубдан әлавә, өз јахын адамларындан бир групуну Ҹәмәл 

әсһабы илә мүзакирәләрә ҝөндәрди. Амма өзүнү гаршыдакы 

савашда галиб ҝөрән мүхалифләр һеч бир нәсиһәт динләмәдиләр. 

Һәзрәт Әлинин (ә) Куфәдән јардым ала билмәјәҹәјини зәнн едән 

Ајишә һәзрәти Бәсрә јахынлығында ҝөрүб, Зүбејрә ҝөстәриш 

верди ки, Тәлһәнин вә Мәрванын јардымы илә гошуну дөјүшә 

һазырласын. Ајишәнин гошунунда отуз минә јахын адам варды. 

Ҹәмәл әсһабы бу дөјүшчүләри мүхтәлиф шәһәрләрдән 

топламышдылар. Һәзрәт Әлинин (ә) Ҹәмәл әсһабы илә данышыға 

ҝөндәрдији нүмајәндә мүзакирәләрин һеч бир нәтиҹә 

вермәдијини вә мүхалифләрин дөјүшә һазырлашдығыны ҝөрүб 

һәзрәтин јанына гајытды вә ону вәзијјәтдән хәбәрдар етди. 

Бу мүддәт әрзиндә Бәсрәнин Рәбиә гәбиләсиндән үч минә јахын 

адам һәзрәт Әлинин (ә) гошунуна гатылды. Һәзрәтин ордусунун 

үмуми сајы ијирми мин нәфәрә чатды. Һәзрәт Ҹәмәл әсһабынын 

саваш фикриндә олдуғуну ҝөрүб өз команданларыны, о ҹүмләдән 

Малик Әштәри, Әди ибн Һатәми, Мәһәммәд ибн Әбу-Бәкри, 

Әммар Јасәри Тәлһә вә Зүбејрин мөвгејиндән хәбәрдар етди вә 

дөјүш һазырлығы һаггында әмр верди. 
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Ајишә өз гошуну илә Бәсрәнин шималында јерләшән вә 

мүдафиә үчүн мүнасиб олан Завијәдә мөвге тутду. Гошунлар 

үзбәүз дајанмышдылар. Гошунларын үзбәүз низама салынмасы 

тарихи бә’зи мәнбәләрдә һиҹри 36-ҹы ил, ҹәмадиүссанинин 17-

си, бә’зи мәнбәләрдә исә ҹәмадиүл-әввәлин 19-у кими 

ҝөстәрилмишдир. 

Нөвбәти ҝүн Зүбејр гошунун мүхтәлиф һиссәләринә низамлы 

шәкилдә Әли ордусунун үзәринә јеримәк ҝөстәриши верди. 

Һәзрәт саваш аловунун шө’ләләндијини ҝөрүб, гошунуна ҝери 

чәкилмәк әмри верди. Һәзрәт һәлә дә үмид едирди ки, иш сүлһлә 

баша чата. Ајишә дә өз гошунуна ҝери дөнмәк әмри верди. 

Беләҹә, мүһарибәнин илк ҝүнү савашсыз баша чатды. 

Нөвбәти ҝүн һәр ики гошун саваш либасы ҝејди вә гаршы-

гаршыја дајанды. Һәзрәт Әли (ә) гошунундан ајрылыб тәк-тәнһа 

вә силаһсыз, Бәсрә гошунуна тәрәф һәрәкәт етди. Ҹәмәл 

гошунунун өн сырасына чатыб уҹа сәслә Зүбејри чағырды. Һамы 

јериндә донуб галмышды. Һеч ким Әлинин (ә) мәгсәдини анлаја 

билмирди. Һәзрәтин зиреһсиз вә гылынҹсыз һалда дүшмән 

гошунуна јахынлашмасы онун мисилсиз рәшадәтиндән 

данышырды. 

Башдан ајаға полад зиреһ ичиндә олан Зүбејр Ајишәнин 

кәҹавәси јахынлығында дајанмышды. Нәһајәт, атыны јериндән 

тәрпәдиб һәзрәт Әли (ә) илә үзбәүз дајанды. Зүбејри Әли илә 

үзбәүз дајанмыш ҝөрән Ајишә онун өлүмүнү ҝөзү гаршысына 

алды. Амма әтрафдакылар она үрәк-дирәк верирдиләр ки, Әли 

кимсәни бу шәкилдә өлдүрмәјиб. Һәзрәтин гылынҹсыз ҝәлмәси 

онун Зүбејрлә нә барәдәсә данышмаг истәјини ҝөстәрирди. 

Зүбејр Һәзрәт Әли (ә) илә ҝөз-ҝөзә дајаныб онун нә дејәҹәјини 

ҝөзләјирди. Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Бу нә бүсатдыр 

гурмусунуз?» Зүбејр деди: «Османын ганыны алмаг истәјирик». 

Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Әҝәр дүз дејирсинизсә, онда 

голларынызы бағлајыб өзүнүзү Османын валисинә тәслим един. 

Мәҝәр онун гәтлиндә сиздән башга бири рол ојнајыбмы?» 

Зүбејр сусду. Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Мән ҝәлмишәм ки, сәни 

јарыјолдан гајтарым. Пејғәмбәрин сәнә бујурдуғу бир чох 

сөзләри унутмусан. Онлары сәнә хатырламаг истәјирәм. Еј 

Зүбејр, јадындадырмы ки, бир ҝүн Пејғәмбәрин сорағы илә Әмр 
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ибн Овфун евинә ҝәлдијим вахт һәзрәт габаға дүшүб салам 

верди. Сән дедин ки, Еј Әли, нә үчүн тәкәббүр едирсән вә 

Пејғәмбәрә (с) биринҹи салам вермирсән? Һәмин вахт һәзрәт 

бујурду: «Еј Зүбејр, Әли тәкәббүрлү дејил. Сән ҝәләҹәкдә онунла 

вурушаҹагсан вә сәнин савашын залиманә олаҹаг. Јадындадырмы 

ки, бир ҝүн Пејғәмбәр сәнә белә бујурду: «Әлини севирсәнми?» 

Дедин ки, бәли, о мәним дајым оғлудур. Һәзрәт бујурду: 

«Бунунла белә онунла дөјүшәҹәксән». 

Һәзрәт Әли (ә) Зүбејрә бу сөзләри хатырладыгҹа Зүбејрин 

ирадәси гырылырды. О, кечмишләри хатырлајыр, Пејғәмбәр 

ҹанишининә гаршы чыхдығы үчүн әзаба дүчар олаҹағыны һисс 

едирди. Нәһајәт, Зүбејр хәҹаләт чәкәрәк Әлидән (ә) үзр истәди вә 

әрз етди: «Сөз верирәм ки, индиҹә Бәсрә гошунундан ајрылаҹаг 

вә зәррәҹә бу ишә гарышмајаҹағам». Һәзрәт Әли (ә) өз ордусуна 

тәрәф гајытды, Зүбејр дә Ајишәнин јанына дөндү. 

Ајишә сорушду: «Әлинин сәнинлә нә иши варды?» Зүбејр деди: 

«Өтәнләр һаггында данышырды». Ајишә деди: «Һисс едирәм ки, 

Әлинин бир нечә кәлмәси сәни силкәләјиб. Әлбәттә ки, буна 

һаггын да  вар. Әли илә үзбәүз дајаныб ләрзәјә ҝәлмәјән кимдир?! 

Бизим рәгибимиз елә бир шәхсдир ки, әрәб гәһрәманлары онун 

адыны чәкәндә титрәјирләр». Ајишә о гәдәр тиканлы данышды 

ки, нәһајәт, Зүбејр гәзәбләнди. Онун оғлу Абдуллаһ да Ајишәнин 

сөзләрини тәсдигләди. Зүбејр өз оғлуна деди: «Мән анд ичмишәм 

ки, бу дөјүшдә әлимә гылынҹ алмајаҹағам». Абдуллаһ деди: 

«Кәффарә вермәклә анды позмаг олар». Зүбејр гәзәбләнди вә 

гуламыны чағырараг андынын кәффарәси кими ону азад етди. 

Сонра бирбаша һәзрәт Әли (ә) гошунунун үзәринә һүҹума кечди. 

Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Зүбејри азад бурахын, онун дөјүшмәк 

фикри јохдур». Зүбејр дә бир нечә һәмлә нүмајиш етдириб, 

кимсәни јараламадан, өзү дә јараланмадан Бәсрә гошунуна тәрәф 

гајытды. Оғлу Абдуллаһ вә Ајишәјә үз тутуб деди: «Ҝөрдүнүзмү, 

мән онлара һәмлә етмәкдән горхмурам». Абдуллаһ ҝүлдү вә деди: 

«Бу да бир нөв һијләдир». Амма Зүбејр бу сөзләрә гулаг асмады 

вә Ҹәмәл мејданыны тәрк етди. О, вадиус-сәба дејилән бир јерә 

ҝетди вә орада Әмр ибн Ҹурмуз адлы биринин гонағы олду. 

Зүбејр јухуја ҝетдикдән сонра Әмр гылынҹыны чәкиб онун 

башыны кәсди. Бәдәнини торпаға басдырыб, башыны һәзрәт 
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Әлинин јанына ҝәтирди. Һәзрәт бујурду: «Зүбејри өлдүрдүн? 

Јахшы иш ҝөрмәмисән. Чүнки о сәнин гонағын иди. Бундан 

әлавә, һәзрәт Пејғәмбәрдән ешитмишәм ки, Зүбејри гәтлә 

јетирәнә лә’нәт ҝөндәрди вә она нифрин етди». Әмр һејрәтә 

ҝәлди вә тәәссүф етди. Сонра һәзрәт Әлијә деди: «Мән билмирәм 

сиз бәни-һашим аиләси илә неҹә рәфтар етмәк лазымдыр? Сизә 

итаәтсизлик едәнә дә лә’нәт ҝөндәрирсиниз, дүшмәнинизи 

өлдүрәнә дә».1 

Зүбејр ҝетдикдән сонра онун оғлу Абдуллаһ Ајишәнин 

ҝөстәриши илә Ҹәмәл гошунуна Әли ордусуну оха тутмаг әмри 

верди. Куфә әсҝәрләри дә фәрјад чәкиб һәзрәтдән дөјүш үчүн 

иҹазә истәдиләр. 

Һәр заман сүлһү дөјүшдән үстүн тутан һәзрәт Әли (ә) имкан 

һәддиндә сәбр етди. Амма һәзрәт Әли (ә) ордусунун сүкуту 

нәтиҹәсиндә дүшмән даһа да ҹүр’әтләнди вә онларын охлары бир 

нечә нәфәр Куфә әсҝәрини јаралады. 

Һәзрәт Әли (ә) мүхалифләри һидајәт етмәк, доғру јола чағырмаг 

үчүн нөвбәти дәфә Мүслим адлы бир ҝәнҹи бир ҹилд Гур’анла 

онларын јанына ҝөндәрди. Бу ҝәнҹ онлары Гур’ан һөкмләри илә 

јахындан таныш етмәли иди. Амма көнүллү олараг ордуја 

ҝәлмиш бу хошбәхт ҝәнҹ Ҹәмәл ордусуна јахынлашдығы вахт 

онларын гылынҹ зәрбәләри алтында голларыны итирди вә 

шәһадәт дәрәҹәсинә чатды. Онун әлиндәки Гур’анын вәрәгләри 

һаваја сәпилди! 

Бу сәһнәни мүшаһидә едән һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Артыг 

саваш ширин олмушдур. О, дөјүшчүләрә саваш ҝөстәриши верди 

вә оғлу Мәһәммәд Һәнәфијјәни дүшмән үзәринә ҝөндәрди. 

Һәзрәт бујурду: «Дағлар јериндән тәрпәнсин, сән јериндән 

тәрпәнмә. Дишини-дишинә сых, башыны Аллаһа тапшыр, 

ајагларыны мых тәк јерә чал вә гошунун сон сыраларыны ҝөзүнә 

ал. Бил ки, гәләбә Аллаһ тәрәфиндәндир». 

Мәһәммәд Һәнәфијјә дәрһал һүҹума кечди. О шүҹаәтли вә 

гәһрәман олмасына бахмајараг, дүшмәнин јағдырдығы ох јағышы 

гаршысында бир гәдәр дајанмалы олду. Бу вахт һәзрәт Әли (ә) 

она јахынлашды вә әлини онун синәсинә вуруб бујурду: «Бу 

еһтијат сәнә анандан кечиб. Атан белә дејил».  Һәзрәт бу сөзләри 

                                                
1 «Мунтәхәбут-Тәварих», сәһ. 178. 
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дејиб өзү дүшмән үзәринә һүҹума кечди. Әли саман хырманына 

дүшмүш алов тәк гыса бир мүддәтдә Ҹәмәл гошунунун 

сыраларына пәракәндәлик салды. Гаршысына чыхан бир чох 

гәһрәманлары ганына гәлтан етди. Һәзрәт о гәдәр гылынҹы 

чалды ки, гылынҹы әјилди. Кәнара чәкилиб гылынҹыны дизиндә 

дүзәлтди вә јенидән һүҹума кечди. Бир гәдәр дөјүшдүкдән сонра 

гәрарҝаһа гајытды. Оғлу Мәһәммәдә деди: «Оғлум, белә һүҹума 

кеч». Сәһабәләр һәзрәтә әрз етдиләр ки, Мәһәммәд чох 

шүҹаәтлидир, амма гәлб вә гол ҝүҹүндә сизин кимиси јохдур. 

Бу сөһбәтдән сонра Мәһәммәд Һәнәфијјә бир нечә әнсар вә 

Бәдр дөјүшчүләри илә һүҹума кечди. Бу дәфә дүшмән 

гошунундан хејлисини гылынҹдан кечириб ҝери гајытды. Һәмин 

ҝүн Бәсрә гошунуна сарсыдыҹы зәрбә ендирилди. Икинҹи вә 

үчүнҹү ҝүн дә Куфә әсҝәрләринин һүҹумлары нәтиҹәсиндә Ҹәмәл 

гошуну ҝеријә отурду. Артыг дүшмәнин мүгавимәт ҝүҹү 

галмамышды. 

Әлинин (ә) Малик Әштәр, Әммар Јасәр кими команданлары һәр 

бири өз нөвбәсиндә рәшадәт ҝөстәриб, дүшмәни хәзан јарпағы 

тәк јерә төкүрдүләр. Диҝәр бир тәрәфдән Тәлһә дә халгы сәбр вә 

мүгавимәтә чағырыб, пәракәндәлијин гаршысыны алмаға 

чалышырды. Бу мәгамда Тәлһәдән һеч дә хошланмајан Мәрван 

ибн Һәкәм өз гуламынын архасында пусгу гуруб зәһәрли бир ох 

атды, ох Тәлһәјә дәјиб ону һәлак етди. 

Тәлһәнин өлүмүндән сонра Ҹәмәл гошуну пәрән-пәрән дүшүб 

гачмаға башлады. Һәзрәт Әлинин (ә) гошуну әввәлҹә онлары 

тә’гиб етди. Јалныз бәни-Зәббә гәбиләси галыб Ајишәнин 

кәҹавәсини дөврәјә алды вә ону мүдафиә етмәјә башлады. 

Һәзрәт Әлинин сәркәрдәләри мисилсиз шүҹаәтлә һүҹума кечиб 

Ајишәнин кәҹавәсинә үз тутдулар. Ајишәнин дәвәсинин 

ҹиловундан јапышан әл гылынҹларла доғранырды. Нәһајәт, 

Әбдүррәһман ибн Сүрәд (башга бир рәвајәтә ҝөрә имам Һүсејн) 

өзүнү дәвәјә чатдырыб ону сахлады. Кәҹавә јерә ашды, онун 

мүдафиәчиләри баш ҝөтүрүб гачдылар. 

Һәзрәт Әли (ә) Ајишәјә јахынлашыб бујурду: «Еј Ајишә, мәҝәр 

Пејғәмбәр сәнә беләми һәрәкәт етмәји тапшырмышды?» Ајишә 

деди: «Еј Әли, гәләбә газанмысан, јахшылыг ет, малик олмусан, 
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бағышла».1 

Һәзрәт Әли (ә) Мәһәммәд ибн Әбу-Бәкрә өз баҹысы Ајишәдән 

муғајәт олуб, ону Мәдинәјә апармағы тапшырды.  

Ҹәмәл дөјүшү үч ҝүн чәкди. Һәзрәт Әлинин (ә) гошуну Бәсрә 

шәһәрини тутду. Һәзрәтин ијирми минлик гошунундан мин једди 

јүзү шәһадәтә чатды. Отуз минлик Ҹәмәл гошуну исә он үч минә 

јахын дөјүшчүсү гәтлә јетирилди. Ҹәмәл дөјүшү Ајишә, Тәлһә вә 

Зүбејр тәрәфиндән төврәдилмиш бөјүк бир фитнә иди. Бу фитнә 

Тәлһә вә Зүбејрин өлүмү илә баша чатды. Һәзрәтин Ајишә вә 

мәғлуб олмуш Бәсрә әһли илә рәфтары онун шәхсијјәтинин 

бөјүклүјүндән данышырды. 

Ҹәмәл ордусунун Бәсрә әтрафында ҝизләнмиш фәрариләри 

ашкара чыхмаға ҹүр’әт етмирдиләр. Һәзрәт Әли (ә) ҝөстәриш 

верди ки, силаһыны јерә гојуб тәслим оланлар үмуми әфв 

фәрманы илә бағышланылыр. Ҹәзаландырылаҹагларыны 

ҝөзләјәнләр бу хәбәри ешидиб, өзләринә ҝәлдиләр вә 

силаһларыны јерә гојуб евләринә гајытдылар. 

Һәзрәт Әли (ә) ҝөстәриш верди ки, ҹүмә ҝүнү халг Бәсрәнин 

ҹаме мәсҹидиндә намаза топлансын. Әһли мәсҹидә ҝәлиб 

һәзрәтлә бирликдә намаз гылды. Намаздан сонра һәзрәт Әли (ә) 

Бәсрә әһлини мәзәммәт едәрәк бујурду: «Еј Бәсрә әһли, сиз бир 

гадына әсҝәр вә бир дөрдајаглыја (Ајишәнин дәвәси) ардыҹыл 

олдунуз. Дәвә әтрафына топланыб, сонрадан гачдыныз. 

Әхлагыныз сүст, әһдиниз е’тибарсыз, ајинләриниз 

икиүзлүлүкдүр». 

Һәзрәт Әлинин (ә) сөзләрини динләјән Бәсрә әһли хәҹаләт 

чәкиб үзр истәдиләр. Онлар мәсҹиддә тәкрар олараг һәзрәтә 

беј’әтләрини тәзәләдиләр. 

Һәзрәт Әли (ә) Бәсрәдә асајиши бәрпа етмәк үчүн бир нечә ҝүн 

галды. Бу мүддәт әрзиндә минбәрә чыхыб хүтбә охујур, халгы 

аллаһпәрәстлијә, тәгваја, хејир ишләрә дә’вәт едирди. Һәзрәт өз 

сөзләри илә халгы фитнә-фәсаддан чәкиндирир, Ҹәмәл 

фитнәсинин инҹәликләрини онлара ајдынлашдырырды. Халга 

анладырды ки, онларын әһдә вәфасызлығы чохларынын өлүмү 

илә нәтиҹәләнди. Нәһајәт, һәзрәт шәһәрдә асајиши бәрпа едиб, 

Абдуллаһ ибн Аббасы шәһәрә һаким тә’јин етди, өзү исә гошунла 
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бирликдә Куфәјә гајытды. Мүхтәлиф әјаләтләрә валиләр тә’јин 

едилди, Малик Әштәр исә Нәсибинә вали ҝөндәрилди. 

Ҹәмәл дөјүшүнүн бир чох ағрылы нәтиҹәләри олду. Исламын 

мә’нәви әсасларына зәрбә вурулду, әрәбләр арасында кин-

күдурәт һиссләри гызышды, ихтилаф вә әдавәтин әсаслары 

мөһкәмләнди. Әлли мин нәфәрин иштирак етдији үч ҝүнлүк 

дөјүшдә он беш минә јахын адам тәләф олду. Бә’зиләри исә бу 

рәгәмин даһа бөјүк олдуғуну билдирирләр. 

Ҹәмәл дөјүшүнүн диҝәр сијаси нәтиҹәләриндән бири 

әввәлҹәдән мөвҹуд олан ихтилафларын даһа да артмасы олду. 

Һәзрәт Әлинин (ә) Ҹәмәл дөјүшүнә гатылмасыны фүрсәт сајан 

Мүавијә өз һәрби гүдрәтини даһа да ҝүҹләндирди вә онун 

хилафәт арзулары чинләшмәјә башлады. Мүавијә бу мүддәт 

әрзиндә мүхтәлиф бәһанәләрлә халгда һәзрәт Әлијә (ә) гаршы 

мәнфи мүнасибәт јарадырды. 

СИФФЕЈН ДӨЈҮШҮ 

Ҹәмәл дөјүшүнүн гәләбә илә баша чатмасы һәзрәт Әлини (ә) 

асудәлијә чыхармады. Өмәр заманындан Шамда һаким олан 

Мүавијәнин итаәтсизлији ҝүнбәҝүн ҝүҹләнирди. Мүавијә хәлифә 

олмаг фикриндә иди. Һәзрәт Әли (ә) бу һијләҝәр рәгиби арадан 

ҝөтүрмәјә мәҹбур иди. 

Һәзрәт Әли (ә) Шама һүҹум үчүн Куфәни фәалијјәт мәркәзи 

гәрар верди вә гошуну һазырламаға башлады. 

Нәсибинә һаким тә’јин олунмуш Малик Әштәр јолда оларкән 

Мүавијә тәрәфиндән Һәррана вали тә’јин олунмуш Зөһһак ибн 

Гејслә растлашды. Зөһһак Маликин гаршысыны кәсмәк истәди. 

Дөјүш башлады вә Малик Зөһһакын дәстәсини дармадағын етди. 

Зөһһакын мәғлубијјәтиндән хәбәр тутан Мүавијә дәрһал 

Әбдүррәһман ибн Халиди бөјүк бир гошунла Малик үзәринә 

ҝөндәрди. Маликин дәстәсинә чатан Әбдүррәһман бөјүк гүввәјә 

малик олса да, Маликин шүҹаәти нәтиҹәсиндә биабырчы 

мәғлубијјәтә уғрады. Маликин дөјүшчүләри фәрариләри тә’гиб 

едиб онлары шамлыларын әлиндә олан әразидән чыхардылар. 

Маликин мәктубу һәзрәт Әлијә (ә) чатдығы вахт һәзрәт минбәрә 

галхды вә Маликин мәктубуну охудугдан сонра Мүавијәнин 

һијләҝәрлији һаггында данышды. Мүавијәнин дүшмәнчилијинә 
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инанмајанлар онун һијләҝәрлијинә әмин олдулар. Артыг Мүавијә 

илә дөјүш үчүн һамы өз һазырлығыны билдирирди. 

Әввәлҹә гејд етмишдик ки, һәзрәт Әли (ә) хәлифә сечилдикдән 

сонра Шама һүҹум етмәк истәјирди. Амма һәмин вахт Тәлһә вә 

Зүбејрин Бәсрәни тутмасы бу иши тә’хирә салды. Һәзрәтин Шама 

һүҹум етмәкдә мәгсәди онун Пејғәмбәр ҹанишининә беј’әт 

етмәмәси, һәтта бу ҹанишини Османын гәтлиндә иттиһам етмәси 

иди. Мүавијә һәзрәт Әлијә (ә) мәктубунда белә јазмышды: «Анд 

олсун ҹаныма, әҝәр әлин Османын ганына батмасајды, сән дә 

Әбу-Бәкр, Өмәр вә Осман кими олардын. Амма сән мүһаҹирләри 

Османын гәтлинә тәһрик етдин вә әнсара Османа јардым 

ҝөстәрмәкдә мане олдун. Надан халг сәнин сөзләринә итаәт едиб, 

ону залымлыгла гәтлә јетирдиләр. Нә гәдәр ки, Османын гәтлини 

Шам халгына, хилафәти шураја тапшырмамысан, бу халг сәндән 

әл ҝөтүрмәјәҹәк. Мән Тәлһә вә Зүбејр кими сәнә беј’әт 

етмәдијимдән, онлар үзәриндә олан һакимлијин мәним үзәримдә 

јохдур. Еләҹә дә, Шам халгы сәнә беј’әт етмиш Бәсрә халгы кими 

дејил. Бунунла белә сәнин Исламдакы шәрафәтини, Пејғәмбәрлә 

јахынлығыны, Гүрејш арасындакы мөвгејини инкар етмирәм».1 

Османын гәтли илә бағлы сөһбәтләрдән мә’лум олур ки, бу гәтл 

һәмин дөврдә фитнәкарлыг һәвәсиндә оланлар үчүн бәһанә 

олмушдур. Бу гәтлдә елә бир шәхс иттиһам олунурду ки, нәинки 

бу гәтлдә иштирак етмәмишди, һәтта Османа хејирхаһлыг 

ҝөстәрмиш, еви мүһасирәдә олудуғу вахт она су ҝөндәрмишди. 

Устад Әбдүллаһ Ә’лаји «Әјјамул-Һусәјн» китабында белә 

јазыр: «Һәмин дөврүн ҝүлүнҹ гәрибәликләриндән бири будур ки, 

Әмр Ас халгы Османын гәтлинә тәһрик етдији Ајишә онунла 

ашкар мүхалифәтә галхдығы, Мүавијә она јардымдан имтина 

етдији, Тәлһә вә Зүбејр онун мүхалифләринә јардым ҝөстәрдији 

һалда, бу адамларын һәр бири Османын гәтлиндә Әлини (ә) 

иттиһам едирди. Һансы ки, Османа хејирхаһлыг ҝөстәрмиш, она 

әмәлләринин аҹы агибәтини бәјан етмиш јеҝанә шәхс Әли иди. 

Һәзрәт Әли (ә) Мүавијәјә мәктубунда јазды ки, мәнә беј’әт 

үмуми бир беј’әтдир. Бу беј’әт Мәдинәдә олуб-олмамасындан 

асылы олмајараг бүтүн мүсәлманлара шамилдир. Сән мәни 

Османын гәтлиндә иттиһам етмәклә беј’әтдән јаха гуртармаг 

                                                
1 «Насихут-Тәварих» сәһ. 144. 
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фикриндәсән. Һамы билир ки, ону мән өлдүрмәмишәм. Османын 

ганына ҹаваб вермәјә сән даһа лајигсән. Сән өзүн о 

адамлардансан ки, Османла мүхалифлик етдин, сәндән јардым 

истәдији вахт јаханы кәнара чәкдин». 

Һәзрәт Әли (ә) башга бир мәктубда Мүавијәјә белә јазырды: 

«Сәнин Османын гәтли вә гатилләри һаггында чох данышмағын 

јерсиздир. Чүнки сән хејирин оланда Османа јардым едирдин. 

Амма о сәнин көмәјинә еһтијаҹ дујдугда ону тәнһа бурахдын». 

Һәзрәт Әли (ә) бир нечә ајлыг Куфәдә олдуғу вахт мәсәләни 

савашсыз һәлл етмәк үчүн бир нечә дәфә Мүавијәјә мәктуб јазды. 

Һәзрәт Әли (ә) Мүавијәни ағыр ганларла нәтиҹәләнәҹәк 

мүхалифәтчиликдән чәкинмәјә чағырырды. Амма бу мәктублар 

һеч бир мүсбәт нәтиҹә вермәди. Һәзрәтин һәр мәктубуна Мүавијә 

ејни шәкилдә ҹаваб верир вә ону Османын гәтлиндә иттиһам 

едирди. Мүавијә мәктубларындан бирини чиркин тәблиғатлары 

сајәсиндә һәзрәт Әли (ә) илә дүшмән олмуш Әбәсәли бир киши 

илә Әлијә (ә) ҝөндәрди. Һәмин шәхс Куфәјә чатан кими бир баша 

мәсҹидә ҝетди вә Мүавијәнин мәктубуну һәзрәтә тәгдим етди. 

Һәзрәт Әли (ә) ондан Шамдакы вәзијјәт һаггында сорушду. Киши 

белә ҹаваб верди: «Бүтүн Шам әһлинин синәси сәнә кинлә 

долудур. Онлар Османын ганыны алмамыш сакитләшәси 

дејилләр». Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Еј ахмаг, Мүавијә сәни 

алдадыб. Османын гатилләриндән бири дә Мүавијә өзүдүр». 

Сәһабәләр һәмин шәхси өлдүрмәк истәсәләр дә, һәзрәт бу ишә 

мане олду вә бујурду: «О сәфирдир. Сәфир үчүн тәһлүкә јохдур». 

Сонра һәзрәт Мүавијәнин мәктубуну ачыб, мәктубда јалныз 

«Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим» јаздылдығыны ҝөрдү. Һәзрәт 

әтрафындакылара бујурду: «Мүавијә саваш гәрарындадыр». 

Сонра һәзрәт өз хош нијјәти вә Мүавијәнин һијләҝәрлији 

һаггында данышды вә халгы бу һијләҝәрликлә мүбаризәјә 

чағырды. 

Һәзрәт Әлинин (ә) сөзләриндән һәјаҹана ҝәлмиш сәфир деди: 

«Ја Әмирәл-мө’минин, мәни бағышла, сәнин ән гаты дүшмәнин 

мән идим. Амма инди сәнин достунам. Чүнки һәгигәтләри мәнә 

чатдырдын. Билдим ки, Мүавијә бүтүн Шам халгыны 

алдатмышдыр. Иҹазә вер ки, сәнин хидмәтчиләрин сырасына 

гатылым. Бу јолла сәнә гаршы кечмиш киними мәһәббәтә 
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чевирим». Һәзрәт Әли (ә) она нәвазиш ҝөстәриб сәһабәләринә 

тапшырды ки, бу шәхсдән муғајәт олсунлар. 

Бу хәбәри ешидән Мүавијә чох нараһат олду вә деди: «Бу киши 

бизим бүтүн сирримизи Әлијә данышаҹаг. Она ҝөрә дә Әли (ә) 

бизә һүҹум етмәмиш биз габаға дүшәк». Мүавијә өз мәгсәдини 

һәјата кечирмәк үчүн бүтүн јахынларына, Мәдинәдәки Пејғәмбәр 

сәһабәләринә, хүсуси илә дә бәни-Үмәјјәјә мүраҹиәт едиб, 

онлары һәмкарлыға чағырды. Бүтүн бу адамлара ајры-ајрылыгда 

мәктублар јазылды. Амма бәни-Үмәјјәдән башга онун 

чағырышларына мүсбәт ҹаваб верән олмады. Һәтта Абдуллаһ ибн 

Өмәр ачыг-ашкар билдирди ки, Мүавијәнин һијләләриндән 

хәбәрдардыр вә онун Османа гәсдән көмәк етмәдијинә әминдир. 

Бә’зи сәһабәләр вә бир чох башгалары Мүавијәјә Абдуллаһын 

ҹавабына охшар ҹаваб вердиләр. Бәни-Үмәјјәдән башга бүтүн 

мүраҹиәт олунанлардан рәдд ҹавабы алынды. Мүавијә анлајырды 

ки, өз мәгсәдинә асанлыгла чата билмәјәҹәк вә Әли (ә) илә үзбәүз 

ҝәлмәк һәр адамын иши дејил. Чүнки һәзрәт Әли (ә) бүтүн 

бахымлардан Мүавијәдән үстүн иди. Мүавијә нә зөһд вә елмдә, 

нә шүҹаәт вә гәһрәманлыгда Әли (ә) илә мүгајисә олуна 

билмәзди. Һәзрәт Пејғәмбәрә јахынлыг бахымындан да Мүавијә 

чох зәиф мөвгејә малик иди. Дүшүнҹә саһиби олан һәр бир инсан 

үчүн Әлинин Мүавијәдән үстүнлүјү ашкар бир һәгигәт иди. 

Јалныз инсанлары ағылдан мәһрум етмәклә Мүавијәнин 

үстүнлүјүнә инандырмаг оларды. 

Бә’зән тәсәввүрүндә ҹанландырырды ки, дөјүш мејданындадыр 

вә Әли ону мүбаризәјә чағырыр. Бу дүшүнҹә ону ләрзәјә 

салырды. Өлүмүнү ҝөзүнүн гаршысына ҝәтирсә дә, һакимијјәт 

истәји ону раһат бурахмырды. 

Мүавијә бир мүддәт бу дүшүнҹәләр ичәрисиндә тәнһа галды. О 

мәгсәдинә чатмаг үчүн мүнасиб јол тапа билмирди. Нәһајәт, 

гардашы Үтбә ибн Әбу-Сүфјан деди: «Бу мәсәләнин јеҝанә һәлл 

јолу Әмр Асы ишә гошмагдыр. Чүнки о сијасәт вә һијлә 

бахымындан әрәбләр арасында мәшһурдур. Һијләјә әл атдыгда 

авам халгы алдатмаг асан олур. Халгын ағлыны оғурладыгдан 

сонра ону өз үстүнлүјүнә инандырмаг олар». 

Мүавијә деди: «Әмр Ас мәним бу дә’вәтими гәбул етмәз. Чүнки 

о да билир ки, Әли бүтүн бахымлардан мәндән үстүндүр». Үтбә 
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деди: «Сән Әмри пул вә вә’д илә алдат, Әмр дә халгы алдатсын!» 

Мүавијә гардашынын тәклифини бәјәнди вә һәмин вахт 

Фәләстиндә олан Әмр Аса мәктуб јазды. Мәктубун мәзмуну белә 

иди ки, мән Осман тәрәфиндән Шамда һакимәм, Осман да 

Пејғәмбәрин хәлифәси иди; о евиндә сусуз вә мәзлум һалда 

өлдүрүлдү; сән билирсән ки, мүсәлманлар онун гәтлинә ҝөрә 

гәмлидирләр; Османын ганыны алмаг лазымдыр; мән сәни бу 

интигамда иштирак етмәјә чағырырам; бу ишдә бөјүк мүкафат вә 

савабын олаҹаг!» 

Мүавијә илк әввәл Әмр Аса өз мәгсәдини ачмаг истәмәди. Әмр 

Асы дә’вәт етмәкдә јеҝанә мәгсәди мүһарибәдә гәләбә газанмаг 

үчүн онун вүҹудундан истифадә етмәк иди. Амма әрәбләр 

арасында һијләҝәрликдә мисли олмајан Әмр Мүавијәнин 

мәктубуну охујан кими онун әсл мәгсәдини анлады вә Мүавијәјә 

белә бир ҹаваб јазды: «Еј Мүавијә, мәни һагга гаршы, Әли илә 

дөјүшә чағырырсан. Һансы ки, һәзрәт Әли (ә) Пејғәмбәрин 

гардашы, ҹанишини вә варисидир. Сән ки өзүнү Османын 

һакими билирсән. Осман өлдүкдән сонра сәнин һакимијјәтин 

баша чатыб». Әмр Ас өз мәктубунда Ислам, һәзрәт Әлинин 

иманы, һәзрәтин иштирак етдији савашлар вә онун һәрби 

хидмәтләри һаггында данышырды. О, Мүавијәјә Әли һаггында 

назил олмуш ајә вә һәдисләри хатырладырды. Мәктубунун 

сонунда исә әлавә етди ки, сәнин мәктубунун ҹавабы будур ки, 

мән јаздым. 

Мүавијә ҝөрдү ки, онун оху даша дәјиб вә Әмр Асы гејд-

шәртсиз Фәләстиндән Шама ҝәтирмәјә мүвәффәг олмајыб. О 

мәҹбур олуб, јени бир мәктуб јазды вә бу мәктубда һәр шеји ачыг 

шәкилдә Әмр Аса билдирди: «Еј Әмр, Тәлһә вә Зүбејрин Әли илә 

савашы һаггында ешитдин. Инди исә Мәрван ибн Һәкәм Бәсрә 

әһлиндән бир групу илә мәним јаныма ҝәлиб, Әли дә мәндән 

беј’әт истәјир. Ҝөзүмү сәнин јолуна дикмишәм ки, бу мәсәләләр 

барәдә сөһбәт едим. Өзүнү мәнә јетирмәкдә тәләс, бурада сәни 

ҹаһ-ҹәлал, мәгам ҝөзләјир». 

Мүавијәнин мәктубу Әмр Аса чатдыгдан сонра о өз оғланлары 

Абдуллаһ вә Мәһәммәди јанына чағырыб бу иш барәдә онларын 

рә’јини өјрәнмәк истәди. Абдуллаһ бу ишә гаршы чыхды, 

Мәһәммәд исә атасынын Мүавијәнин јанына ҝетмәсини һәвәслә 
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гаршылады. Әмр деди: «Абдуллаһ мәним ахирәтими 

фикирләшди, Мәһәммәд исә дүнјамы». Әмр Ас бу мәсәләләри 

ҝөзәл анласа да, ахирәти јаддан чыхарыб, дүнјаја үз тутду. Дүнја 

Әмр Асы гоҹа јашларында алдатды вә о Мүавијәјә гошулду. 

Һансы ки, онун өмрүндән ҹәми алты ил галмышды. Әмр һиҹри 42 

(43) илдә Мисир валиси икән дүнјасыны дәјишди. 
 

Һәрислик гоҹаны һәвәсә салар, 

Сүбһүн јухусуну ҝөзләрдән алар. 

 

Әмр Ас өзүнү тәләсик Шама чатдырды. Мүавијә ону ҝүләр үзлә 

гаршылајыб ҝирами тутду. Ара сакитләшдикдән сонра Мүавијә 

Әмр Асла икиликдә галдыгда јенидән рәсми тәрздә сөһбәтә 

башлады вә ону Османын ганынын алынмасына рәғбәтләндирди. 

Әмр Мүавијәнин гејд-шәртсиз ишә кечдијини ҝөрүб, Әлини 

мәдһ етмәјә башлады. О һәзрәт Әлинин (ә) Пејғәмбәр (с) 

гәзаватларындакы шәһадәтләрини јада салды, сонра исә 

Мүавијәјә е’тиразла деди: «Сәнин мәгсәдини һәјата кечирмәк 

чәтин олмагла јанашы, һәм дә ахирәтини пуча чыхарыр». 

Мүавијә деди: «Мән ахирәт истәји илә бу ишдә гәдәм атырам. 

Мәзлумҹасына гәтлә јетирилмиш Пејғәмбәр хәлифәси Османын 

ганы уғрунда гијам етмәкдән јахшы иш ола биләрми?» Әмр деди: 

«Еј Мүавијә, сән мәни чағырмысан ки, мән халгы алдадым. Инди 

исә өзүн мәни алдатмаг истәјирсән. Әрәбин ән һијләҝәр адамыны 

авам јеринә гојма. Һансы ағыллы адам сәнин сөзләринә инанар?! 

Әҝәр доғрудан да Османын һалына  јанырдынса, мүһасирәдә 

галыб сәндән јардым истәјәндә нә үчүн көмәк етмирдин? Сәнин 

хилафәтдә ҝөзүн вар. Османын ганынын алынмасы исә бир 

бәһанәдир. Әҝәр бу ишдә сәнинлә һәмкарлыг етмәјими 

истәјирсәнсә, мәнимлә өз дилимдә данышмалысан вә сәдагәтли 

олмалысан. Чүнки биз бир-биримизи јахшы таныјырыг вә бир-

биримизи алдатмағымыз да мә’насыздыр. Сәнинлә һәмкарлыг 

едәҹәјим тәгдирдә сән хәлифәлик истәдијин кими, мән дә Мисир 

һакимлијини истәјирәм.  Өһдәнә ҝөтүр ки, Мисир һакимлији 

һәмишә мәним олаҹаг вә һеч вахт ҝери алмајаҹагсан!» 

Нијјәтиндән Әмр Асын хәбәрдар олдуғуну ҝөрән Мүавијә 

Мисир һакимлијини она вә’д етмәдән арзусуна чатмајаҹағыны 
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һисс едиб Әмрин тәклифини гәбул етди. Араларында мүгавилә 

имзаланды ки, Мүавијә Әлијә гәләбә чалыб хилафәт мәгамына 

чатаҹағы тәгдирдә Мисир һакимлијини Әмр Аса верәҹәк. 

Мүавијә һијлә ишләдәрәк мүгавиләнин сонунда өз катибинә 

деди: «Јаз ки, Әмр Мүавијәјә итаәт шәртини позмајаҹаг». 

Мүавијә Әмр Асы мүтләг бир беј’әтә сөвг етмәк истәјирди. Јә’ни 

һәтта Мисир һакимлији Әмр Аса верилмәјәҹәји һалда да о, 

Мүавијәјә гаршы чыха билмәзди. Амма Әмр Ас Мүавијәдән ҹәлд 

тәрпәниб деди: «Јаз ки, Мүавијәјә итаәт гејд олунмуш шәртләр 

позуланадәк сындырылмајаҹаг». Әмр Ас демәк истәјирди ки, 

Мисир һакимлијини алмајаҹағы тәгдирдә Мүавијәјә итаәти өзүнә 

ваҹиб билмәјәҹәк. Бир сөзлә, Әмр Ас Мүавијәдән јазылы өһдәлик 

алды вә өзүнү Мүавијәнин ихтијарына вериб онун вәзири, 

мүшавири олду. 

Мүавијә илкин фүрсәтдә Әмр Асы һүзуруна чағырыб она 

мөвҹуд чәтинликләр һаггына мә’лумат верди. Мүавијәнин 

мүшкүлләриндән бири бу иди ки, онун илкин дүшмәнләриндән 

олан Мәһәммәд ибн Әбу-Һузәјфә зиндандан гачмышды. Бу 

мәсәлә Мүавијәни чох нараһат едирди. Она ҝөрә дә Әмрә деди: 

«Әҝәр мән Әли илә дөјүш үчүн Шамдан чыхсам, горхурам ки, 

Мәһәммәд архадан Шама һүҹум едиб ону әлә кечирә. Бундан да 

тәһлүкәлиси Әли (ә) илә савашдыр. О, мәним јаныма адам 

ҝөндәриб беј’әт истәмишдир. Рум дөвләти дә арамыздакы 

ихтилафдан истифадә едиб Шама һүҹум етмәк фикриндәндир». 

Әмр Ас бир гәдәр дүшүнүб деди: «Ән әсасы Әли илә дөјүшдүр. 

Әввәла, Мәһәммәд ибн Әбу-Һузәјфә о гәдәр дә горхулу дејил. 

Диҝәр тәрәфдән Рум дөвләтини һәдијјәләрлә мүвәггәти дә олса 

сакитләшдирмәк мүмкүндүр. Сәнин әсл тәлашын Әли илә дөјүшә 

јөнәлмәлидир. Мүавијә деди: «Нә десән едәҹәјәм». Әмр Ас 

Мәһәммәди тә’гиб етмәк үчүн хүсуси бир дәстә ҝөндәрди. Онлар 

Мәһәммәди һәбс едиб гәтлә јетирдиләр. Сонра Әмр Рум 

императоруна һәдијјәләр ҝөндәрмәклә онун башыны гатды. 

Нәһајәт бүтүн ҝүҹ Әли (ә) илә дөјүш үчүн гошун 

һазырланмасына сәрф едилди. 

Мүавијә һәзрәт Әли (ә) илә савашда гәләбә үчүн һеч бир чиркин 

јолдан чәкинмирди. О, Османын ганынын алынмасы бәһанәси 

илә Шам халгыны Әлијә (ә) гаршы галдырды. Һәр јердә һәзрәт 
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Әли (ә) тәһгир олунур, шамлыларын гәлбиндә она гаршы кин 

јарадылырды. Белә ки, Әлијә (ә) гаршы үч јүз минлик орду 

тәҹһиз олунду. 

Диҝәр бир тәрәфдән, һәзрәт Әли (ә) сүлһ јолу илә Мүавијәни 

беј’әтә сөвг едә билмәди. Малик Әштәрин мәктубу да Мүавијә 

илә дөјүшүн лабүдлүјүнү ҝөстәрирди. Бәсрә валиси Абдуллаһ 

ибн Аббаса ҝөстәриш верилди ки, шәһәр әһлини тәҹһиз едиб 

Куфәјә ҝөндәрсин. Бу мәгсәдлә бир нечә шәхс, еләҹә дә, Малик 

Әштәр һәзрәтин һүзуруна чағырылды. Һәзрәт өзү минбәрә 

галхды вә онлары Мүавијәнин мәгсәдләриндән хәбәрдар етди. 

Сонра гошун сәфәрбәрлијинә башланылды. 

Сиффејн дөјүшү һаггында данышмаздан әввәл Мүавијә вә Әмр 

Асын биографијасына нәзәр салмаг јахшы оларды. 

МҮАВИЈӘ КИМДИР? 

Мүавијә ики чиркин вүҹуддан дүнјаја ҝәлмиш варлыг иди. Бу 

шәхс ирсијјәт гануна әсасән, өз ата-анасынын чиркин 

хүсусијјәтләринин дашыјыҹысы иди. Атасы Әбу-Сүфјан Гүрејш 

мүшрикләринин вә бүтпәрәстләринин башчысы олмушду. Аллаһ-

тәала Гур’анда бу шәхс һаггында бујурур: «Күфр башчылары 

илә дөјүш, онларын андлары мөһтәрәм дејил ки, она риајәт 

едилсин!»1 
Пејғәмбәрин әксәр гәзаватларында Әбу-Сүфјан бүтпәрәст вә 

мүшрик гошунунун башчысы олурду. Әслиндә Үһүд, Бәдр вә 

Әһзаб дөјүшләрини бу адам гызышдырмышды. Әбу-Сүфјан 

һәзрәт Пејғәмбәрлә бир ил дүшмәнчилик етди. Мәккәнин фәтһи 

заманы гылынҹ горхусундан Исламы гәбул етди. Дахилиндә 

кафир вә бүтпәрәстлијиндә галды. Мүавијәнин анасы исә Үтбә 

ибн Рәбиәнин гызы Һинд иди. Бу гадынын һәзрәт Пејғәмбәрлә 

дәрин дүшмәнчилији варды. Бу гадын Мәккәдә һәзрәтә олмазын 

әзаб-әзијјәтини верирди. Үһүд савашында исә башга гадынларла 

бирликдә кишиләрин ардынҹа һәрәкәт едир, дәф чалмагла 

онлары дөјүшә һәвәсләндирирди. Һәмин дөјүшүн сонунда 

Пејғәмбәрин әмиси Һәмзәнин ҹијәрини чыхартдырыб дишләринә 

чәкди. Һәмин вахтдан Һиндә «ҹијәрхар» демәјә башладылар. 

                                                
1 «Төвбә» сурәси, ајә 12. 
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Һиндин ҝөстәриши илә Һәмзәни гәтлә јетирмиш Вәһши сонрадан 

Исламы гәбул етди вә һәзрәт Пејғәмбәр ону бағышлады. 

Ҹаһилијјәт дөврүндә Һинд өз әхлагсызлығы илә мәшһур иди. 

Мүавијә дә һәмин вахтларда дүнјаја ҝәлмишди. Зәмәхшәри 

«Рәбиүл-әбрарда» нәгл едир ки, һәмин вахтлар дөрд киши 

Мүавијәнин атасы сајылырды: Әбу-Әмр ибн Мүсафир, Аббас ибн 

Әбдүл-Мүттәлиб, Әмарә ибн Вәлид, Сәббаһ адлы бир гара шәхс. 

Бу мәсәләјә Ибн Әбил-Һәдид дә «Нәһҹүл-бәлағәнин» шәрһиндә 

тохунмушдур. «Ән-нәсајеһул-кафијјә» китабынын мүәллифи 

Мәһәммәд ибн Әгил јазыр ки, Һәссан ибн Сабит Һинд вә онун 

әрини һәҹв едәр, Пејғәмбәр вә сәһабәләри исә бу ше’рләри 

динләјиб е’тираз етмәздиләр. Бәли, Мүавијә белә ата вә анадан 

дүнјаја ҝәлмишди. О һәм ата, һәм дә анасынын чиркин әхлагыны 

дашыјырды. О да мүсәлманлара гаршы дөјүшләрдә иштирак 

едиб, нәһајәтдә, горхусундан Исламы гәбул етди. Һәзрәт Әли (ә) 

Мүавијә вә онун атасынын гылынҹ горхусундан иман ҝәтирмәси 

барәдә Мүавијәјә белә бујурмушдур: «Бабаны (Үтбәни), дајыны 

(Вәлиди), гардашыны (Һәнзәләни) Бәдр дөјүшүндә өлдүрән мән 

олдум. Һәмин гылынҹ јенә әлимдәдир. Мән һәмин ҹүр’әтлә 

дүшмәнләримлә үзбәүз ҝәлирәм. Башгасынын динини гәбул 

етмәмишәм, тәзә Пејғәмбәр сечмәмишәм. Мән елә бир јолдајам 

ки, сиз һәмин јолу ихтијари олараг тәрк етмиш, мәҹбур галараг 

гәбул етмисиниз». 

Мәһәммәд ибн Ҹәрир Тәбәри нәгл едир ки, һәзрәт Пејғәмбәр 

бујурмушдур: «Әҝәр Мүавијәни мәним минбәримдә ҝөрсәниз, 

ону өлдүрүн». Тәбәринин јаздығына ҝөрә, Әбу-Сүфјан улаға 

сүвар, Мүавијә онун ҹиловундан тутмуш, гардашы исә 

архаларынҹа ҝәлән һалда Пејғәмбәр онларын һаггында бујурду: 

«Аллаһ һәр үчүнә лә’нәт етсин». 

Мәсиһи алими Ҹорҹ Ҹордаг «Имам Әли (ә)» әсәринин дөрдүнҹү 

һиссәсиндә јазыр: «Үмәјјәнин бүтүн чиркин сифәтләринә малик 

олан шәхс Мүавијә ибн Әбу-Сүфјандыр. Мүавијәнин илкин 

нәзәрә чарпан сифәти онун инсанијјәт вә Исламдан хәбәрсиз 

олмасыдыр. Онун әмәлләри Исламдан узаг олдуғуну сүбут едир». 

ӘМР АС 

Бу һијләҝәр әрәб дә әсил-нәсил бахымындан Мүавијә кими 
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чиркин бир шәхсдир. Зәмәхшәринин јаздығына ҝөрә онун анасы 

әввәлҹә кәниз олмуш, ҝүнаһда мәһшурлуғуна ҝөрә ағасы 

тәрәфиндән азад едилмишдир. Гадын өз азадлығындан истифадә 

едәрәк азғынлығыны даһа да артырмыш вә белә бир мәгамда Әмр 

Аса һамилә олмушдур. 

Әввәлләр Әмр беш атасы илә танынырды: Әбу-Ләһәб, Үмәјјә 

ибн Хәләф, Әбу-Сүфјан, Ас, Һишам ибн Муғәјрә. Ҹаһилијјәт 

дөврүнүн ән’әнәләринә ујғун олараг Әмр дүнјаја ҝәлдикдән сонра 

бу беш нәфәрин һәр бири онун атасы олдуғуну иддиа етмишдир. 

Нәһајәт, ушаға ата сечими анаја тапшырылмышдыр. О да Асы 

даһа сәрвәтли ҝөрүб, ону өз ушағына ата сечмишдир. Һансы ки, 

Әмр Әбу-Сүфјана даһа чох охшамышдыр. Һәссан ибн Сабит бу 

барәдә белә бир ше’р охумушдур: 
 

Шәксиз, Әбу-Сүфјан онун атасы, 

Әмр охшарлыгла она чатасы. 

 

Әмр Ас да Мүавијә кими Пејғәмбәр вә онун Әһли-бејти илә 

дүшмән олмушдур. О һәзрәт Пејғәмбәри һәҹв едән гәсидәләр 

јазмышдыр. Пејғәмбәр онунла бағлы демишдир: «Пәрвәрдиҝара, 

мән шаир дејиләм ки, онун ше’ринә ҹаваб верим. Онун 

бејтләриндәки һәрифләрин сајы гәдәр она лә’нәт ет».  

Әмр Ас даим Пејғәмбәрә мүхалиф ҹәбһәдә олмушдур. О 

Һәбәшәјә һиҹрәт едәнләри ҝери гајтармаг үчүн Гүрејш 

тәрәфиндән нүмајәндә кими ҝөндәрилмишдир. Ҹә’фәр ибн Әбу-

Талиб Нәҹашинин һүзурунда ону мәһкум едән вахт 

дүшмәнчилијә башлады. Өмәрин дөврүндә Мисир һакими олдуғу 

вахт мүсәлманларын бејтүл-малыны дағыдырды. Онун Мүавијә 

илә һәмкарлыға гатылдыгдан сонра етдији ҹинајәтләр һаггында 

сөһбәтимизин давамында данышаҹағыг. 

Бир сөзлә, әрәбләр арасында һијләҝәрлији илә мәшһур олан бу 

ики шәхс әл-әлә верәрәк дүнја мәгсәдләри наминә һәзрәт Әлијә 

гаршы бајраг галдырдылар. Мүавијә бөјүк бир гошунла Шамдан 

чыхыб Сиффејн адлы мәһәлдә, Фәратын кәнарында дүшәрҝә 

гурду вә һәзрәтә мүһарибә е’лан етди. 

Һәзрәт Әли (ә) өз гошунуну Нухәјләдә низама салыб ән 

ләјагәтли инсанлары сәркәрдә тә’јин едирди. Һиҹри 36-ҹы ил, 
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шәввалын бешиндә һәзрәтин гошуну Мәдаин јолуна үз тутду. 

Онлар Мәдаинә чатдыгдан сонра бир нечә ҝүн орада галдылар. 

Мәдаиндә олдуглары вахт халгын бә’зи истәкләрини јеринә 

јетирдиләр, сонра исә Сиффејнә јола дүшдүләр. Нәһајәт, Әлинин 

(ә) гошуну Мүавијәнин гошуну илә үзбәүз мөвге тутду. 

Малик Әштәр, Гејс ибн Сә’д, Әммар Јасәр, Мәһәммәд ибн Әбу-

Бәкр, Увәјс Гәрәни, Әди ибн Һатәм, Әбу Әјјуб Әнсари, Һашим 

ибн Үтбә (Миргал), Хузәјмә ибн Сабит һәзрәт Әлинин 

сәркәрдәләри сырасында идиләр. 

Һәзрәт Әли (ә) бу дөјүшдә дә Ҹәмәл дөјүшүндә олдуғу кими 

дүшмәнә өјүд-нәсиһәт верди, Мүавијәјә јенидән мәктуб јазыб ону 

дөјүшүн ағыр нәтиҹәләриндән аҝаһ етди. Һәзрәт өз әсҝәрләринә 

бујурду: «Нә гәдәр ки, онлар сизинлә дөјүшмүр, сиз дә 

дөјүшмәјин. Шүкр олсун Аллаһа ки, мөһкәм дәлилләримиз вар. 

Онлар дөјүшә башламамыш сизин дөјүшә ҝирмәмәјиниз дә һаглы 

олмағынызын дәлилидир. Әҝәр дөјүш башласа, Аллаһын ирадәси 

илә онлар гачсалар, гачанлары өлдүрмәјин, ҝери галанлары 

јараламајын, јаралылары гәтлә јетирмәјин. Гадынлары сизи 

тәһгир етсәләр дә, онлары инҹитмәјин». 

Мүавијә нәинки һәзрәтин мәктубларына, нәсиһәтләринә 

әһәмијјәт вермәди, һәтта өз гошунуну бир аз да гызышдырды. О 

гошуну гаршысында хүтбә охујуб деди: «Бу дөјүшдә сүстлүк 

ҝөстәрмәјин. Ҹаныныздан кечин, чүнки сиз һагсыныз, сизин үчүн 

дәлил вар. Сиз елә бир кәслә дөјүшүрсүнүз ки, Османла беј’әти 

сындырыб вә наһаг олараг онун ганыны төкүб. Аллаһын јанында 

онун һеч бир үзрү јохдур». Әмр Ас да шамлыларла ејнән Мүавијә 

кими данышды вә онлары дөјүшә тәһрик етди. Мүавијә вә Әмр 

Асын гошуна мүраҹиәтиндән хәбәр тутан һәзрәт Әли (ә) өз 

гошунуну шамлыларла дөјүшә һазырламаг үчүн Аллаһа һәмд-

сәна охудугдан сонра бујурду: «Еј Аллаһын бәндәләри, Аллаһдан 

горхун. Дөјүш заманы сизи горхудасы шејләрә ҝөз јумун. 

Сәсинизи јавашыдыб, аз данышын. Дүшмәнлә үзбәүз ҝәлмәк, 

онунла дөјүш, гылынҹ чалмаг вә низә атмаг, дүшмәнин 

јахасындан јапышмаг үчүн гәлбинизи ҝүҹләндирин вә сабитгәдәм 

олун. Аллаһы даһа чох зикр един ки, хилас оласыныз. Аллаһа вә 

онун рәсулуна итаәт един вә бир-биринизлә дидишмәјин ки, сүст 

оларсыныз вә ҝүҹүнүз азалар. Сәбирли олун, чүнки Аллаһ 
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сәбирлиләрләдир. Пәрвәрдиҝара, бунларын гәлбиндә сәбр гәрар 

вер, онлара јардымчы ол вә мүкафатларыны бөјүк бујур». 

Сиффејнә Әлидән (ә) габаг чатмыш Мүавијә суја јахын јердә 

дүшәрҝә гурмуш вә Фәрата јолу бағламышды. Амма Малик 

Әштәр Әлинин (ә) ҝөстәриши илә Фәратын габағыны кәсмиш, 

шамлылара һүҹум едиб, онлары пәрән-пәрән салды вә фәрата јол 

ачды. Һәзрәт Әли (ә) Фәрат әтрафыны тутдугдан сонра дүшмән 

гошунунун суја јолуну кәсмәди. 

Мүавијә шамлыларын руһијјәсиндәки сыныглығы арадан 

галдырмаг үчүн ән мәшһур ҹәнҝавәр Сәһми чағырыб ону 

Маликлә дөјүшә ҝөндәрди. Бөјүк бир ата минмиш, полад зиреһә 

бүрүнмүш Сәһм Куфә гошунунун гаршысына чыхыб Малики 

мүбаризәјә чағырды. Бир чох әрәб гәһрәманларыны гылынҹы илә 

икијә бөлмүш Малик гәзәбли шир тәк мејдана чыхды. Сәһм о 

гәдәр һејбәтли иди ки, һәтта Куфә әсҝәрләри дә Маликә ҝөрә 

нараһат олдулар. Шамлы ҹәнҝавәр әввәлҹә Малики тәһгир етди, 

сонра исә һүҹума кечди. Малик дүшмәнин һүҹумларынын 

гаршысыны мәһарәтлә алды вә илкин фүрсәтдә гылынҹыны онун 

синәсинә санҹды. Бу вахт башга ики шамлы Маликин үзәринә 

һүҹума кечди. Амма Малик бу гәфил һүҹумун гаршысында өзүнү 

итирмәјиб һәр ики шамлыны гәтлә јетирди вә өз дүшәрҝәсинә 

гајытды. 

Бу зәһимли ҹәнҝавәрин өлүмүндән сонра Мүавијә Үбејдуллаһ 

ибн Өмәри бир дәстә дөјүшчү илә куфәлиләрин үстүнә ҝөндәрди. 

Үбејдуллаһ мејданда рәҹәз охујуб өзүнү тә’риф етди вә мүбариз 

чағырды. Һәзрәт Әли (ә) онунла дөјүшә Мәһәммәд ибн Әбу-

Бәкри ҝөндәрди. Мәһәммәд бир дәстә дөјүшчү илә Үбејдуллаһын 

дәстәсинин үзәринә јериди. Ҝүнүн сонунадәк бу ики дәстә 

мејданда ганлы саваш апарды. Нәһајәт, Мүавијә Үбејдуллаһын 

көмәјинә Шәрһәбили ҝөндәрди. Куфә ордусундан Малик 

Мәһәммәдин көмәјинә тәләсди. Ики гошун арасында ганлы 

саваш һиҹри 36-ҹы ил, зилһиҹҹәнин сонунадәк давам етди. 

Һәзрәт Әли (ә) әввәлки дөјүшләрдә олдуғу кими, бу дөјүшдә дә 

чалышырды ки, имкан һәддиндә аз ган ахыдылсын. Мүавијә исә 

һеч бир вәҹһлә данышыға ҝетмәк истәмир вә дөјүшү давам 

етдирирди. Нәһајәт, һиҹри 37-ҹи ил јетишди. Һәр ики гошун 

мәһәррәм ајында савашы сахламаг гәрарына ҝәлди. Һәзрәт Әли 
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(ә) бу фасиләни даһа чох арзулајыр вә һансыса бир разылыға 

ҝәлинәҹәјинә үмид едирди. Һәзрәт ганлы саваша сон гојмаға ҹәһд 

ҝөстәрсә дә, инадкар Мүавијә сүлһлә разылашмырды. Нәһајәт, 

мәһәррәм ајы баша чатды. Сәфәр ајынын илк ҝүнүндән дөјүш 

башлады вә сәфәрин он једдисинәдәк давам етди. Белә ки, бу 

дөјүш ардыҹыл шәкилдә он ики вә ја он сәккиз ај чәкди. 

Бу дөјүш әрәб арасында ән ганлы дахили саваш иди. Дөјүшүн 

илк ҝүнләриндә һәзрәт Әли (ә) тәкбәтәк дөјүшә үстүнлүк 

верирди. Амма Әммар Јасәр, Үвејс Гәрәни кими сәһабәләрин 

шәһадәти дөјүшү гызышдырырды. Һәзрәт Әлинин (ә) гуламы 

Мүавијәнин дөјүшчүсү Әҹир тәрәфиндән шәһадәтә јетирилди. 

Һәзрәт Әли (ә) өз гуламынын шәһадәтиндән нараһат олуб өзү 

мејдана чыхды. Әлини (ә) танымајан Әҹир гылынҹыны гүрурла 

онун үзәринә ендирди. Әҹирин зәрбәсини өтүрән Әмирәл-

мө’минин, әли илә јапышыб ону ҝөјә галдырды вә јерә елә 

чырпды ки, сүмүкләри гырылды. Һәзрәт дүшмән гошунуна баш 

вуруб хејли гылынҹ чалдыгдан сонра дүшәрҝәјә гајытды. 

Сәфәр ајынын дөрдүндә Әбу-Әјјуб Әнсари бир дәстә дөјүшчү 

илә Шам гошунуна доғру һәрәкәт етди. О бир баша Мүавијәнин 

чадыры үзәринә һүҹума кечди вә гаршысына чыханы гылынҹдан 

кечирди. Әбу-Әјјубу чадырынын јахынлығында ҝөрән Мүавијә 

гачыб шамлылар арасында ҝизләнди. Нәһајәт, Әбу-Әјјуб өз 

дүшәрҝәсинә гајытды. Әбу-Әјјубун һүҹумундан хофа дүшмүш 

Мүавијә өз дөјүшчүләрини мәзәммәт едиб хејли данлады. Бу вахт 

Мәргә ибн Мәнсур адлы бир дөјүшчү габаға ҝәлиб Әлинин 

чадырына һүҹум етмәк үчүн иҹазә истәди. Мүавијәнин әмри илә 

Мәргә атына сүвар олуб Куфә гошунуна үз тутду. О, јолу ачыб 

Әлијә јахынлашмаг фикриндә иди. Амма илк сырада дајанмыш 

Әбу-Әјјуб Әнсари ону ҝөрүб бир зәрбә илә башыны бәдәниндән 

ајырды. Бу һадисә Мүавијәни даһа да гәзәбләндирди. Бүтүн Шам 

гошунуна һүҹум әмри верилди. Һәзрәт Әли (ә) дә өз гошунуна 

һүҹум әмри верди.  

Бу илк үмуми һүҹум иди. Һәзрәт Әлинин (ә) ҹәнҝавәрләри 

һәмин ҝүн бөјүк шүҹаәт вә рәшадәт ҝөстәрәрәк бир чох дүшмән 

гүввәләрини фәнаја уғратдылар. Бүтүн бу ганларын ҝүнаһкары 

Мүавијәнин һәвәсбазлығы иди. Әлбәттә ки, о, һәзрәт Әлинин 

нәсиһәтләрини гәбул етсәјди вә Шам халгыны мүхтәлиф 
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һијләләрлә алдатмасајды, вәзијјәт белә олмазды. Һәзрәт Әли (ә) 

Мүавијә илә үзбәүз ҝәлмәк фикриндә иди. Она ҝөрә дә Шам 

гошунунун габағына чыхыб «һарадасан, еј Һинд оғлу» дејә 

сорушду. Дүшмән гошунундан ҹаваб чыхмадығыны ҝөрүб 

јенидән Мүавијәни сәсләди вә бујурду: «Еј Мүавијә, сән ки 

хәлифәлик иддиасындасан вә халгын ганынын төкүлмәсинә 

сәбәбкар олмусан, инди өзүн мәнимлә мејдана чых. Һансымыз 

галиб ҝәлсәк, хилафәт дә онун олсун. Ҝәл мүһакимәни 

гылынҹларын өһдәсинә бурахаг». 

Мүавијәнин горхудан сәси чыхмады. Шамлылар арасына 

пычһапыч дүшдү. Вәзијјәти белә ҝөрән Шам ҹәнҝавәри Әбрәһә 

Әссәбаһ ибн Әбрәһә гошуна үзүнү тутуб деди: «Еј ҹамаат, анд 

олсун Аллаһа, әҝәр вәзијјәт белә давам етсә, бириниз дә сағ 

галмајаҹагсыныз. Нә үчүн өзүнүзү өлүмә верирсиниз?! Һәзрәт 

Әли (ә) Әбрәһәнин сөзүнү ешидиб бујурду: «Һәлә Шам 

гошунундан Әбрәһәнин сөзү тәк севиндириҹи сөз 

ешитмәмишдим». 

Амма Мүавијә Әлинин (ә) зүлфүгарынын горхусундан өз 

гошунунун ахыр сыраларында дајанмышды. О, јахынлығында 

олан адамлара деди: «Әбрәһәнин ағлы чашыб». Шам бөјүкләри 

исә бир-бирләринә белә дедиләр: «Анд олсун Аллаһа, Әбрәһә дин 

вә елмдә биздән биликлидир. Иш будур ки, Мүавијә һәзрәт Әли 

(ә) илә вурушмагдан горхур».1 

Һәзрәт Әли (ә) Мүавијәни бир нечә дәфә мүбаризәјә чағырды. 

Амма Мүавијәдән ҹаваб чыхмады. Нәһајәт, Үрвә ибн Давуд 

Мүавијәнин гошуну арасындан фәрјад чәкди ки, Мүавијә Әли 

илә дөјүшдән чәкинирсә, мән онунла вуруша ҝедирәм. Үрвә нәрә 

чәкди: «Еј Әбу Талиб оғлу, ҝөзлә ҝәлирәм». Амма һәзрәт Әли она 

јахынлашан Үрвәјә елә бир гылынҹ зәрбәси ендирди ки, о 

атынын үстүндә икијә бөлүндү. Бу вахт Үрвәнин әмиси оғлу онун 

ганыны алмаг үчүн мејдана чыхды. Амма о да һәзрәтин бир 

зәрбәси илә башыны торпаға гојду. Һәзрәт Әли (ә) өз 

дүшәрҝәсинә гајытды. 

Бу савашда Әмр Асын һәзрәт Әли (ә) илә үз-үзә ҝәлмәси дә 

мараглы олду. Әмр Ас һијләҝәр вә еһтијатлы адам иди. О нәинки 

Әли илә, һәтта башга ҹәнҝавәрләрлә дөјүшә чыхмазды. Амма 

                                                
1 «Насехут-Тәварих», сәһ. 401. 
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Әмр Ас горхаг да ҝөрүнмәк истәмирди. Бир ҝүн һәзрәт Әли (ә) 

гијафәсини дәјишиб, дөјүш мејданына чыхды вә Шам ордусуна 

чатдыгда бир дөврә вурду. Һәзрәт гәсдән горхаг дөјүшчүләр кими 

һәрәкәт едирди. Өзүнү ҝөстәрмәк үчүн горхаг бир дөјүшчү 

ахтаран Әмр Ас фүрсәти гәнимәт билиб мејданда дөврә вуран 

дөјүшчүјә һүҹум етди. Әмр Асын ағлына да ҝәлмирди ки, бу 

дөјүшчү Әлидир. Әмр Ас она јахынлашыб бир рәҹәз охуду. Әмри 

јахынлығында ҝөрән һәзрәт Әли (ә) онун үстүнә шир тәк 

шығыјараг бир рәҹәз охујуб өзүнү танытдырды. Һәзрәтин бир 

зәрбәси илә низәсини итирмиш Әмр ону таныјыб өлүмү 

ҝөзләринин габағына ҝәтирди. Белә бир вәзијјәтдә Әмр Ас јеҝанә 

чыхыш јолу кими Әлинин нәҹабәтин вә уҹа шәхсијјәтини ҝөрдү. 

Дәрһал либасыны сојунуб чылпаг вәзијјәтдә гачмаға башлады. Бу 

Әмр Асын әсил сифәти иди. Һәјада мисли олмајан һәзрәт Әли (ә) 

үзүнү јана чевириб бујурду: «Аллаһ сәнә лә’нәт етсин, ајыб 

јеринин һесабына азад олдун». Һәзрәт Әлинин узаглашдығыны 

ҝөрән Әмр јыхылыб дура-дура өз дүшәрҝәсинә гачмаға башлады. 

Јалныз Мүавијәнин чадырына ҝирдикдән сонра Әмр раһат нәфәс 

алды. 

Мүавијә үрәкдән ҝүлүб деди: «Еј Әмр, бу һијләҝәрлик сәндән 

башга биринин ағлына ҝәлмәзди. Ҝет өз ајыб јеринә «сағ ол» де. 

Афәрин о шәхсин әхлагына ки, сәни раһат бурахды. Анд олсун 

Аллаһа, Әлидән (ә) башга бири сәндән кечмәзди». Мүавијә 

даныша-даныша гәһ-гәһә чәкир вә Әмри мәсхәрәјә гојурду. Әмр 

Ас да дилини сахламајыб Мүавијәнин горхаглығыны она 

хатырлатды вә деди: «Мәҝәр Әли мүбаризәјә сәни 

чағырмырдымы?!» Нә үчүн өзүнү алчалдыб она ҹаваб 

вермәдин?» Мүавијә деди: «Мән е’тираф едирәм ки, Әли кими 

шүҹаәтли шәхслә вурушмаг мүмкүнсүздүр. Амма сәнин буҝүнки 

ишин чох ҝүлмәли олду». Мүавијәнин мәсхәрәси Әмр Асы 

гәзәбләндирди. О, Мүавијәни сөјә-сөјә орадан узаглашды. 

Дөјүшүн әввәлләриндә Әлинин ҹәнҝавәрләри ардыҹыл 

гәләбәләрлә ҝери дөнсәләр дә, һәзрәт јенә дә сүлһә үмид едир, 

нәсиһәт вә моизәјә үстүнлүк верирди. Ону бу саваша вадар едән 

нәсиһәтләрин ҹавабсыз галмасы иди. 

Һәзрәт Әли (ә) өз дөјүшчүләринә атәшин хүтбәләр бујурду, өз 

тә’сирли сөзләри илә гошунун иман вә мүбаризә гүдрәтини 
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ҝүҹләндирди. Һәзрәтин гәлбдән ҝәлән илаһи бујуруглары 

динләјиҹиләрин көнлүнә отурур, онлары силкәләјирди. 

Һәзрәт өз гошунуна үз тутураг бујурурду: «Өлүм горхусу илә 

мүһарибәдән гачмағын нәтиҹәси јохдур. Бир кәсин әҹәли 

чатмајынҹа өлмәјәҹәк. Аллаһ-тәала бујурур: «Әҝәр өлмәкдән вә 

ја өлдүрүлмәкдән гачырсынызса, гачмаг сизә һеч бир фајда 

вермәз».1 Һәзрәт өз дөјүшчүләрини сәбр вә дөзүмә чағырараг 

онлар үчүн Гур’андан белә бир ајә охуду: «Шүбһәсиз ки, Аллаһ 

өз јолунда мөһкәм дивар кими сәд чәкиб дөјүшәнләри севәр».2 

Һәзрәт өз ардыҹылларына һагг вә батили танытдырыр, онларын 

дахили әзмини ҝүҹләндирирди. Һәзрәтин сәһабәләри вә 

көмәкчиләри дә онун сәсинә сәс вериб өз фәдакарлыгларыны 

нүмајиш етдирирдиләр. 

Мүавијә дә өз гошунуну мәкр вә һијлә јолу илә һәвәсләндирир, 

чалышырды ки, бу јолла Әли (ә) гошунунун да арасына ихтилаф 

салсын. 

Әрәбләрин адлы-санлы гәһрәманларындан олан вә һәзрәт 

Әлинин (ә) гошунунда дөјүшән Халид ибн Муәммәр Мүавијәнин 

һијләләринин гурбаны олду. Халид һәзрәт Әлинин ҝөстәришинә 

әсасән он мин нәфәрлик бир дәстә илә Мүавијәнин гошунуна 

һүҹум етди. Гошун арасындан јол ачыб Мүавијәнин 

гәрарҝаһынадәк ирәли ҝетди. Мүавијәнин ән јахын кешишчиләри 

гәтлә јетирилди. 

Мәҹбуријјәтин лабүд олдуғуну ҝөрән Мүавијә Халидин јанына 

адам ҝөндәриб ону товламаг гәрарына ҝәлди. Һәмин шәхс Халидә 

јахынлашыб деди: «Бу дөјүш, бу ган нәјә лазымдыр? Халгы 

гырмаг әвәзинә Мүавијәнин хәлифәлијинә јардымчы ол, о да сәнә 

Хорасан һакимлијини версин». Халидин гылынҹ чалан голу 

сүстләшди. Сакитҹә өз дүшәрҝәсинә гајытды. Халидин 

гәлбиндәки һиссләр Әли сәркәрдәләринин арасында Мүавијәнин 

сәпдији илк нифаг тохуму иди. Сонра Әш’әс ибн Гејсә дә 

әмирлик вә’д едилди. Мәһз бу шәхсләр һәзрәтин ардыҹылларыны 

она гаршы галдырдылар. 

Сиффејн дөјүшү ҝүнбәҝүн шиддәтләнирди. Һамы анлајырды ки, 

ики гошун арасында сон сөзү гылынҹлар дејәҹәк. Һәр ҝүн 

                                                
1 «Әһзаб» сурәси, ајә 16. 
2 «Сәфф» сурәси, ајә 4. 
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мејданда ганына гәлтан оланларын сајы артырды. Хүсуси илә 

шамлылар арасында өләнләр чох иди. Һәзрәт Әлинин (ә) әлиндә 

гәтлә чатмыш Мүавијә гәһрәманларындан бири дә Муғариг иди. 

Савашын гызғын ҝүнләриндән бириндә бу шәхс мејдана чыхыб 

мүбариз тәләб етди вә һәзрәт Әлинин дөјүшчүләриндән дөрдүнү 

ардбаард шәһадәтә јетирди. О гәтлә јетирдији шәхсләрин 

башларыны кәсди вә ајыб јерини ҝөстәрди. Онун бу һәрәкәти 

һәзрәт Әлини (ә) нараһат етди. Һәзрәт гијафәсини дәјишиб 

танынмајан бир ҝөркәмдә мејдана чыхды. Әмирәл-мө’мининин 

бир зәрбәси илә Муғариг аты гарышыг икијә бөлүндү. 

Муғаригин ардынҹа мејдана чыхан даһа једди шам мүбаризи 

һәзрәтин әлиндә дүнјасыны дәјишди. 

Шам гошунундакы адлы-санлы гәһрәманлардан бири дә Боср 

ибн Әртат иди. Мүавијә һәзрәт Әлинин (ә) дә’вәти гаршысында 

аҹизлијини нүмајиш етдирдикдән сонра Боср ад-сан газанмаг 

наминә һәзрәтлә вурушмаг гәрарына ҝәлди. Беләҹә, о, Шам 

гошунундан араланыб, Куфә гошунуна јахынлашды. Амма һәзрәт 

Әли (ә) илә ҝөз-ҝөзә ҝәлдикдә ҹаныны үшүтмә бүрүдү, үрәјинин 

чырпынтысы гулагларыны батырды. 

Һәзрәт Әли (ә) дәрһал мејдана чыхыб Босра һүҹум етди. Өзүнү 

өлүм ајағында ҝөрән Боср Әмр Ас кими ајыб јерини ачмагла 

һәзрәтин гылынҹындан аманда галды. Һәзрәт үзүнү јана чевириб 

бујурду: «Әмр Аса лә’нәт олсун, бу чиркин әмәли адәтә 

чевирди». Боср фүрсәтдән истифадә едиб өзүнү Шам гошунуна 

чатдырды, уҹалмаг әвәзиндә даһа да алчалды. 

Бунун ардынҹа Куфә әсҝәрләри шамлылары һәҹв едир вә 

дејирдиләр ки, мәрдликдән данышыр, амма дөјүш мејданында 

ајыб јеринизин архасында ҝизләнирсиниз. Һәзрәт Әли (ә) Әмр 

Асын бу әхлагсызлығына «Нәһҹүл-бәлағә»дә дә тохунмушдур.  

Сиффејндә шәһадәт шәрбәтини ичәнләрдән бири дә һәзрәт 

Пејғәмбәрин (с) бөјүк сәһабәси Әммар Јасәр олду. Дохсана јахын 

јашы олан бу бөјүк инсан дөјүш мејданына чыхыб ширин бир 

мәнтиглә Пејғәмбәр (с) вә онун өвладыны мәдһ етди вә Мүавијә 

илә ардыҹылларыны гынады. Әммар мејданда белә бир ше’р 

охуду: 

 
Бир заман вурушдуг Гур’ана ҝөрә 
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Бу ҝүн гылынҹ чәкдик јанлыш тә’бирә. 

 

Әммар узун-узады дөјүшдән сонра Әбүл-Адијә тәрәфиндән 

шәһадәтә јетирилди. Һәзрәт Әли онун шәһадәтинә чох гәмҝин 

олду вә бујурду: «Әммарын шәһадәтинә гәмләнмәјән Исламдан 

бәһрә ҝөтүрмәз». Амма Әммарын шәһадәти Шам гошунунун 

руһијјәсини тамам сарсытды. Чүнки һамынын билдији мәшһур 

бир һәдисдә һәзрәт Пејғәмбәр Әммара бујурмушду: «Сәни азғын 

вә залым бир гөвм өлдүрәҹәк». Әммарын шәһадәтиндән сонра 

шамлылар бир-бирләринә дедиләр: «Белә чыхыр ки, һәмин азғын 

вә залым гөвм бизик. Мүавијә исә һәмишәки һијләҝәрлијиндән 

галмајыб деди: «Әммары о шәхс өлдүрдү ки, ону евиндән 

чыхарыб дөјүшә ҝәтирди». Мүавијә јенә дә диггәти Әлијә (ә) 

јөнәлдирди. Әмр Ас астаҹа Мүавијәјә деди: «Сәнин демәјиндән 

белә чыхыр ки, Һәмзәнин гатили мүшрикләр јох, ону Үһүд 

мејданына ҝәтирән Пејғәмбәрдир». Мүавијә деди: «Зарафат јери 

дејил, бу сөзләри башга јердә данышма». 

Һәзрәт Әлинин (ә) фәдакар дөјүшчүләри олан Һашим ибн Үтбә 

(Миргал), Әмр ибн Мөһсин, Хузәјмә ибн Сабит дә бу дөјүшдә 

шәһадәт дәрәҹәсинә чатдылар. Бу дөјүшдә Малик Әштәрин 

ролуну хүсуси гејд етмәк лазымдыр. Сиффејндә бөјүк 

рәшадәтләр ҝөстәрән Малик дәфәләрлә Шам гошунуну пәрән-

пәрән салмышды. Бир ҝүн Малик дөјүш мејданына чыхыб өзүнү 

танытдырмадан мүбариз тәләб етди. Мүавијә тәрәфиндән 

Үбејдуллаһ ибн Өмәр ирәли чыхды. Узагдан рәҹәз охумагла 

өзүнү өјән бу шәхс Маликә јахынлашыб ону таныдыгдан сонра 

үшүтмәјә дүшдү вә деди: «Еј Малик, әҝәр билсәјдим ки, 

мејдандакы сәнсән, һеч вәҹһлә габаға чыхмаздым. Иҹазә вер, 

ҝери гајыдым». Малик деди: «Нә үчүн бу алчаглығы гәбул 

едирсән? Шамлылар дејәрләр ки, Үбејдуллаһ рәгибин 

гаршысындан гачды». Үбејдуллаһ деди: «Мәним ҹанымдан 

сөһбәт ҝедән јердә халгын нә дејәҹәји мүһүм дејил». Малик деди: 

«Сәни ҝөрмәмәзлијә вурдум, гајыт. Амма бундан сонра 

танымадығын адамла дөјүшә чыхма». Үбејдуллаһ дүшәрҝәјә 

гајытды вә «Аллаһ мәни бу ҝүн бир ширин әлиндән хилас етди» 

деди. Мүавијә деди: «Еј горхаг, гачмағын бәс дејил, һәлә 

гошунунун руһијјәсини дә зәифләдирсән? Малик дә бир 
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кишидир, сән дә бир киши. Нә үчүн бир бу гәдәр горхурсан?» 

Үбејдуллаһ деди: «Еј Мүавијә, бу дөјүшү гызышдыран сән 

олмусан. Јахшы олар ки, өзүн чыхыб онунла дөјүшәсән. Нијә 

чыхмырсан? Ахы сән дә бир кишисән, Малик дә бир кишидир!» 

Мүавијәнин дөјүшчүләриндән бир нечәси өз гәбиләләри илә 

Әмр Асын рәһбәрлији алтында Маликлә дөјүшә чыхдылар. 

Малик дә өз адамлары илә бирликдә онлара ағыр зәрбәләр вурду 

вә сәксәнә јахын дүшмән дөјүшчүсүнү ганына гәлтан етди. 

Малик Әмр Асын өзүнү әлә кечирмәк истәјирди. Амма Маликин 

мәгсәдини анлајан дүшмәнләр Әмр Асы мејдандан гачыра 

билдиләр. 

Малик өз гәбиләси илә мејдана чыхмыш башга дүшмән 

ҹәнҝавәрләринә дә диз чөкүрдү. Језид ибн Зијад, Но’ман ибн 

Ҹәбәлә кими бир чох ҹәнҝавәрләр өз гәбиләләри илә бирликдә 

тар-мар едилди.  

Әввәлҹә гејд етдијимиз кими, Сиффејн дөјүшү Исламын ән 

ганлы дахили дөјүшләриндән иди. Һәзрәт Әлини (ә) бу ихтилаф 

вә пәракәндәлик чох нараһат едирди. О дәфәләрлә Мүавијәни 

нәсиһәт едир, ону ислаһ етмәјә чалышырды. Бүтүн бунлар нәтиҹә 

вермәдикдә һәзрәт Әли (ә) Мүавијәни мејдана чағырса да, о 

гошунун арха ҹәрҝәләриндә ҝизләнирди. Һәзрәт Әли (ә) 

Мүавијәдән һеч бир мүсбәт ҹаваб ала билмәдијиндән дүшмән 

гошунуна һүҹум едирди. 

Дөјүшүн сон ҝүнләриндә Шам гошунунун мәғлубијјәти шүбһә 

доғурмурду. Һәзрәтин рәһбәрлији алтында Куфә дөјүшчүләринин 

ҝөстәрдији гәһрәманлыг Мүавијә ордусунун сүтунларыны 

учурмушду. Амма әтрафындакы адамлары мин бир вә’длә 

ширникләшдирән Мүавијә һәлә дә мәгсәдиндән дашынмырды. 

Тарихчиләрин рәвајәт етдијинә ҝөрә, Куфә гошуну ики үмуми 

һәмләјә кечди. Биринҹи һүҹум һәзрәт Әлинин Әммар Јасәр, Үвејс 

Гәрәни кими сәһабә вә јахынларынын шәһадәтиндән сонра баш 

верди. Һәмин вахт һәзрәтин өз команданлығы алтында дүшмән 

үзәринә јүрүш едилди вә бүтүн Шам дөјүшчүләри, еләҹә дә, 

Мүавијә өзү гачмаға үз тутду. Мүавијә ағыр сарсынты ичиндә 

әсҝәрләринә вә’дләр верир, онлары дөјүшә ширникдирмәјә 

чалышырды. 

Икинҹи дөјүш исә Ләјләтул-һәрирдә баш верди. Сојуг гыш 
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ҝеҹәләриндә итләр, адәтән, һүрмәк әвәзинә улашырлар. Әрәб 

дилиндә бу сајаг улашма вә зинҝилтијә «һәрир» дејилир. 

Ләјләтул-һәрир дөјүшүндә о гәдәр јаралы варды ки, ҝеҹәнин 

гаранлығындакы зарылтылар гыш ҝеҹәләриндәки ит 

улашмаларыны хатырладырды. Јаралыларын әксәри Мүавијәнин 

гошунундан иди. 

Сиффејн дөјүшүнүн ахыр мәрһәләси олан Ләјләтул-һәрир 

гаршылашмасындан габаг һәзрәт Әли (ә) илә Мүавијә арасында 

мәктублашма олду. Бу дөјүшдән бир нечә ҝүн габаг Мүавијә 

һәзрәт Әлијә (ә) мәктуб јазыб Шам әјаләтинин онун ихтијарына 

верилмәсини истәди. Ибн Әбил-Һәдид «Нәһҹүл-бәлағә»нин 

шәрһиндә јазыр ки, Мүавијә мәктуб јазаркән Әмр Асы өз 

мәгсәдиндән хәбәрдар етди. Әмр ҝүлүб деди: «Еј Мүавијә, неҹә 

дә садәсән. Мәҝәр сәнин һијлән Әлијә (ә) тә’сир едәрми?!» 

Мүавијә деди: «Мәҝәр һәм һәзрәт Әли (ә), һәм дә мән Әбдүл-

Мәнафын өвладлары дејиликми?» Әмр деди: «Дедикләрин 

дүздүр. Амма о Пејғәмбәр аиләсиндәндир, сәнә исә һәмин 

мәгамдан пај дүшмәјиб. Мәктуб јазмаг истәјирсәнсә, јаз!» 

Мүавијә һәзрәт Әлијә (ә) белә бир мәзмунда мәктуб јазды: 

«Әҝәр билсәјдик ки, мүһарибәдә бир бу гәдәр итки верәҹәјик, 

дөјүш мејданына чыхмаздыг. Инди исә ҝәләҹәји фикирләшмәк 

лазымдыр. Мән әввәлләр дә сәнә табе олмамаг шәрти илә Шам 

әјаләтини истәмишдим. Сән гәбул етмәдин. Мән бу ҝүн дә һәмин 

истәјимдә галырам. Анд олсун Аллаһа ки, сајсыз-һесабсыз 

дөјүшчүләр һәлак олуб. Галанларынын фикрини чәкмәк 

лазымдыр. Һәр икимиз Әбдүл-Мәнаф өвладларыјыг вә һәр 

биримиздән һеч бир үстүнлүјүмүз јохдур ки, биримиз о биринә 

табе олсун». 

Һәзрәт Әли (ә) Мүавијәнин мәктубуну охудугдан сонра она 

белә бир мәзмунда ҹаваб јазды: «Сән мәндән Шамы истәјирсән. 

Мән о кәс дејиләм ки, дүнән сәндән алдығымы бу ҝүн сәнә верәм. 

Сән өләнләрин чохлуғундан данышыр вә галанлар һаггында 

дүшүнмәји лазым билирсән. Бил ки, һагг јолда өлдүрүлмүш һәр 

бир кәс беһиштә, батил јолда өлдүрүләнләр исә ҹәһәннәмә 

дүшмүшдүр. Дүз дејирсән ки, биз Әбдүл-Мәнаф өвладларыјыг. 

Амма Үмәјјә Һашим кими, Һәрб Әбдүл-Мүттәлиб кими, Әбү-

Сүфјан Әбу-Талиб кими вә мүһаҹир дә азад олмуш кими дејил. 
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Әсли-көкү пак олан кәс башгасына аид едилән кәс кими олмаз. 

Һагг јолда ҝедән дә батил јолда ҝедәнлә ејни дејил. Иман 

ҝәтирмиш адамы һијләҝәр вә дығал адамла бир тутмаг олмаз. 

Әлбәттә ки, пис о өвладдыр ки, сәнин тәк, ҹәһәннәмә дүшмүш 

бабаларынын јолуну ҝедир. Бундан әлавә, Пејғәмбәрлик шәрәфи 

бизим аиләмиздәдир. Бу јолла аси шәхс хар олур, итаәт едән 

уҹалыға чатыр. Аллаһ әрәбләри өз дининә дәстә-дәстә дахил 

етдијиндән бир дәстә өз мејли илә дини гәбул етди, башга дәстә 

исә чарәсизлик уҹбатындан тәслим олду. Сиз динә гылынҹ 

горхусундан, дүнја ешги илә ҝәләнләрсиниз. Амма иманда 

габагда ҝедәнләр галиб олду, һиҹрәт едәнләр фәзиләт газанды. 

Шејтанын ардынҹа ҝетмә, өзүндә она јол ачма». 

Һәзрәт Әлинин (ә) ҹавабыны алдыгдан сонра Мүавијә мәктуб 

јазмасына пешиман олду. Әлинин ҹавабыны бир нечә ҝүн Әмр 

Асдан ҝизләди. Нәһајәт, ону јанына чағырыб мәктубу она охуду. 

Әмр Ас Мүавијәни мәсхәрәјә гојду вә Әлинин Мүавијәни 

мәзәммәт етмәсиндән севинди. 

Һәзрәт Әли (ә) Мүавијәјә ҹаваб мәктубу јаздыгдан сонра гәрар 

ҝәлди ки, иши баша чатдырсын. Чүнки Сиффејн дөјүшү артыг 

бир или өтмәкдә иди. Бу мүддәт әрзиндә һәзрәтин өјүд-

нәсиһәтләринин һеч бир фајдасы олмамышды. Нә тәкбәтәк 

дөјүшләр, нә дә үмуми һәмләләр нәтиҹә вермәмишди. Белә ки 

сон дөјүш үчүн һәзрәт Әлинин (ә) ҝөстәриши илә һәрби шура 

топланды. Нәһајәт, белә бир гәрар чыхарылды ки, бүтүн гошунун 

гәти һүҹуму илә мүһарибәнин сон нөгтәси гојулсун. 

Бу планын һиҹри отуз сәккизинҹи илин сәфәр ајынын 

ҝеҹәләриндән бириндә һәјата кечирилмәси мүәјјәнләшдирилди. 

Һәзрәт Әли (ә) тә’јин олунмуш ҝүндән бир ҝүн габаг өз 

дөјүшчүләринә саваш әмри верәрәк белә бујурду: «Еј 

мүсәлманлар, өзүнүзә Аллаһ горхусуну шүар ҝөтүрүн, әјнинизә 

вүгар вә арамлыг либасы ҝејинин, дишләринизи бир-биринә бәрк 

сыхын ки, бу иш гылынҹлары башлардан јан кечирир. Дөјүш 

ҝејимини там ҝејинин, гылынҹлары гынындан чәкмәздән габаг 

силкәләјин, дүшмәнә ҝөзүнүзүн јаны илә бахын, сола-саға низә 

вурун, аддымларынызы ирәли атмагла гылынҹларынызы 

дүшмәнә чатдырын. Билин ки, сиз Аллаһын нәзәриндә олуб, 

Пејғәмбәрин әмиси оғлу илә бирликдәсиниз. Дајанмадан һәмлә 
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един, гачмагдан утанын, чүнки гачмаг нәсил вә өвладларынызда 

чиркинлик јарадар вә һесаб ҝүнү ода чевриләр. Руһунузун 

бәдәниниздән ајрылмасындан хошһал олун. Өлүмә доғру раһат 

ҝедин. Һәмлә един бу гара гошуна, бу һүндүр хејмәјә. Ону 

дөјәҹләјин. Чүнки шејтан онун бир ҝушәсиндә ҝизләнмишдир. О, 

үстүнүзә сычрамаг үчүн әлини узатмыш, гачмаг үчүн ајағыны 

ҝеријә атмышдыр. Мәгсәдиниз онунла вә онун јолдашлары илә 

дөјүш олсун. Бу јолла һәгигәт ајдынлашар. Сиз үстүн вә 

уҹасыныз, Аллаһ сизинләдир вә һеч вахт әмәлләринизи 

мүкафатсыз гојмаз».1 

Ҝеҹә дүшәндә һүҹум әмри верилди. Бүтүн Ираг (Куфә) 

дөјүшчүләри шамлыларын үзәринә јүрүшә кечдиләр. Сүбһ 

ачыланадәк һүҹумлар давам етди. Куфә әсҝәрләри һәмин ҝеҹә 

шамлыларын гәлбинә елә бир горху салдылар ки, кимсәдә 

гуртулуш үмиди галмады. Шам гошунунун ҹәрҝәләри дағылды 

вә дүшмән сыраларында руһи бир сарсынты һаким олду. 

Мүавијә гошунунун әсҝәрләри команданларын нәзарәтиндән 

чыхды. Ән зәрури шәрт олан һәрби интизам позулду. Ираг 

дөјүшчүләринин фәдакарлығы ән јүксәк нөгтәјә чатмышды. Ибн-

Шәһр Ашубун јаздығына ҝөрә һәмин ҝеҹә һәзрәт Әлинин 

гошунундан дөрд мин, Мүавијәнин гошунундан исә отуз ики мин 

әсҝәр һәлак олду. («Кәшфул-ғәммәнин» мүәллифи һәмин 

ҝеҹәдәки тәлафатын отуз алты минә чатдығыны јазыр). 

Малик Әштәр өз фәрјадлары илә Ираг гошунуна гәләбә үмиди 

верир, гызғын мә’рәкәнин ичиндә онлары өјүрдү. Гошуна 

команданлығы һәзрәт Әли (ә) өз үзәринә ҝөтүрмүшдү. Гошунун 

ајры-ајры бөлмәләри арасында ҹидди низам-интизам 

јарадылмышды. Дөјүш заманы бир һиссә дә сүстлүк ҝөрдүкдә 

онларын арасындан һүҹума кечиб әсҝәрләри ардынҹа апарырды. 

Мүавијәнин гошуну чохсајлы олмасына бахмајараг, пәрән-

пәрән дүшмүш, өлүмү ҝөзләринин өнүнә алмышды. Мүавијәнин 

гаты тәрәфдарлары гәтлә јетирилмиш, бир чохлары исә 

гачмышды. 

Һава ишыглананда һәзрәт Әлинин (ә) гошуну Мүавијәнин 

дүшәрҝәсиндә гәрар тутмушду. Гачмагда олан Мүавијә һәзрәт 

Әлинин (ә) өз дөјүшчүләринин дүшмәни тә’гибә 

                                                
1 «Нәһҹүл-бәлағә» 65-ҹи хүтбә. 
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рәғбәтләндирдијини ешитди. Һәзрәт бујурурду: «Еј мө’минләр, 

дүшмәнлә мүһарибәнин һансы јерә ҝәлиб чатдығыны ҝөрдүнүз. 

Гәләбә әламәтләри ҝөрүнүр вә иш баша чатмагдадыр». Бу 

сөзләри ешидән Мүавијә Әмр Аса хитабән деди: «Ешитдинми 

Әли нә деди? Инди бир тәдбир ҝөр». 

Әмр деди: «Еј Мүавијә, бизим дөјүшчүләри Әлинин (ә) 

дөјүшчүләри илә бир тутмаг олмаз. Сән өзүн дә Әлијә (ә) тај ола 

билмәзсән. Диҝәр бир тәрәфдән һәзрәт Әли (ә) бу дөјүшдә 

шаһәдәти өзүнә сәадәт сајыр, сән исә дүнја мәтаһы истәјирсән. 

Куфә ҹамааты горхур ки, әҝәр сән галиб ҝәлсән онлары әсарәт 

алтына алыб инҹидәҹәксән. Һансы ки, Шам халгы Әлинин 

гәләбәсини өзү үчүн гуртулуш сајыр. Онлар әминдир ки, Әли 

галиб ҝәлсә, дүшмәнләрини инҹитмәјәҹәк. Бу вәзијјәтдә сән һеч 

вәҹһлә Әлијә галиб ҝәлә билмәзсән». 

Мүавијә деди: «Еј Әмр, мән сәни јаныма ҝәтирмәмишәм ки, 

мәни горхудасан, Шам гошунунун руһуну зәифләдәсән, Ираг 

гошунуну тә’рифләјәсән. Бу бәла ҝирдабындан чыхмаг үчүн 

тәдбир төк. Мисир һакимлијини истәмирсән?» 

Әмр деди: «Еј Мүавијә, мән илк ҝүндән билирдим ки, сән Әлијә 

савашла галиб ҝәлә билмәзсән. Она ҝөрә дә белә бир ҝүн үчүн 

гурғу гурмушам. Дәрһал ҝөстәриш вер ки, кимин јанында Гур’ан 

варса, өз низәсинин башына санҹыб, Ираг гошунуна ҝөстәрсин. 

Гој десинләр ки, мүсәлманларын ганыны наһаг јерә ахытмајын, 

бизимлә мүсәлман кими рәфтар един. Бу јолла Ираг дөјүшчүләри 

арасына тәфригә дүшәр вә һүҹумдан әл чәкәрләр». 

Мүавијә деди: «Еј Әмр, јахшы һијлә гурмусан». О дәрһал 

ҝөстәриш верди ки, Гур’анлар бир јерә јығылсын. Бир груп шәхс 

ону әсҝәрләрин низәләринә санҹмаға башлады. Шамлылар Ираг 

дөјүшчүләри гаршысында уҹа сәслә фәрјад чәкиб дедиләр: «Еј 

әрәб гәбиләси, бу гәдәр өлүм нә үчүндүр? Гој арамызда Аллаһ 

китабы мүһакимә јүрүтсүн!» 

Өз шүҹаәтли һәмләләри илә башгаларындан сечилән Малик 

Әштәр деди: «Еј ҹамаат, онларын һијләсинә алданмајын. Онлар 

Аллаһ китабына инанмырлар. Биз бу вахтадәк онлара өјүд-

нәсиһәт вердик, Гур’ан вә Пејғәмбәр һәдисләринә дә’вәт етдик. 

Амма нәтиҹәси олмады. Онлар јалныз ҹанларынын горхусундан 

бу һијләјә әл атыблар. Натиг (данышан) Гур’ан Әлидир». 
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Ираг әсҝәрләри арасында олан Әш’әс ибн Гејс деди: «Артыг 

гаршымыздакы гөвмлә дөјүшмәк олмаз. Чүнки онлар бизи 

Гур’анын мүһакимәсинә дә’вәт едирләр. Әш’әсин ардынҹа 

Мүавијәдән Хорасан әмирлији вә’дини алмыш Халид ибн 

Муәммәр ејни сөзләри тәкрарлады. Дөјүшдән јорулмуш халг 

алданараг, онларын сөзүнү гәбул етди. Гошун арасында белә бир 

фикир јаранды ки, шамлыларла дөјүшмәк артыг һарамдыр. 

Ҝүндә бир рәнҝ алан Әш’әс ибн Гејс Исламы гәбул етдикдән 

сонра бир дәфә диндән чыхыб мүртәд олмушду. Әбу-Бәкрин 

дөврүндә о јенидән Исламы гәбул етди. Осман ону Азәрбајҹан 

һакимлијинә тә’јин етмишди. Һәзрәт Әли (ә) хилафәтә чатдығы 

вахт Әш’әс дә заһирән беј’әт етди. Амма Әлидән истәдијини ала 

билмәјән Әш’әс дахилән һәзрәтә мүхалиф иди вә зәрбә вурмаг 

үчүн фүрсәт ҝөзләјирди. Бәли, Әш’әсин әлинә фүрсәт дүшмүшдү. 

Онун сөзләри гәләбә астанасында олан Ираг гошунунун 

руһијјәсини гырмышды. Артыг ил јарымлыг зәһмәтләр һәдәрә 

ҝетмәк үзрә иди. 

Малик Әштәри өн сырада дөјүш вәзијјәтиндә ҝөрән Әш’әс 

халгы дөјүшмәмәјә чағырырды. О, заһирдә гардаш гырғынына, 

нифага, артыг ган ахыдылмасына гаршы чыхыр, дахилдә исә өз 

мәгсәдини изләјирди. Нәһајәт, Әш’әсин сәсинә сәс верәнләр 

гылынҹларыны гынына гојуб бир ағыздан фәрјад чәкдиләр ки, 

онлар сүлһ истәјирләр. 

Амма Малик Әштәр онун сөзләринә гулаг асмыр вә өз ишини 

ҝөрүрдү. Онун әсас мәгсәди Мүавијәнин чадырына чатмаг иди. 

Малики бу вәзијјәтдә ҝөрән Әш’әс һәдәләјиҹи тәрздә Әлијә (ә) 

деди: «Ја Әли (ә), Малики сахла, дөјүшә сон гој!» Һәзрәт Әли (ә) 

чарәсиз галыб Језид ибн Һанини Маликин јанына ҝөндәриб ону 

вәзијјәтдән хәбәрдар етди. Малик деди: «Сән өз ҝөзүнлә вәзијјәти 

ҝөрүрсән. Әлијә чатдыр ки, мәнә бир саат мөһләт версин, 

Мүавијәни онун һүзуруна ҝәтирим». 

Језид ҝери гајыдыб Маликин сөзләрини һәзрәтә чатдырды. Бу 

сөзләри ешидән Әш’әс фәрјад чәкди: «Ја Әли (ә), Малики сахла, 

јохса гајыдыб сәни сағ ҝөрмәјәҹәк!» 

Һәзрәт бујурду: «Мәҝәр она хәбәр ҝөндәрдијими 

ҝөрмәдинизми?» Сонра һәзрәт Әли (ә) Језиди јенидән Маликин 

јанына ҝөндәрди вә она Әш’әсин мүхалифлији барәдә хәбәр 
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чатдырды. Малик гәзәб ичиндә ҝери дөнүб һәзрәт Әлинин (ә) 

хидмәтинә ҝәлди. Һәзрәтин јанына чатан Малик вәзијјәти 

гатышыг ҝөрдү. Һарај чәкиб деди: «Еј Ираг гошуну, нә олду ки, 

дөјүшдән әл чәкиб имамыныза гаршы чыхдыныз? Ахы бу ҝүн 

гәләбә гәти иди». Әш’әс деди: «Еј Малик, бу сөзләрдән әл ҝөтүр. 

Гур’ан тутанларла дөјүшмәк олмаз!» Малик деди: «Еј ахмаг, биз 

бир илдир ки, онлары Гур’ана дә’вәт едирик, гулаг асмырлар. 

Онларын буҝүнкү иши Әмр Асын һијләсиндән башга бир шеј 

дејил. Мәнә фүрсәт верин, онлара елә бу ҝүн беј’әт етдирим». 

Әш’әс деди: «Биз онлара бир ох да атылмасына разы дејилик». 

Малик деди: «Сиз ҝедин, бизи азад бурахын. Гој ишимизи 

ҝөрәк». Икиүзлү дәстә деди: «Јох, белә бир ҝүнаһ һеч ҹүр 

бағышланмаз. Әҝәр сизи азад бурахсаг, биз дә сизин ҝүнаһыныза 

шәрик оларыг». 

Малик пәришан һалда деди: «Ахы бу ишдән сизә нә вар? Сиз 

елә әввәлдән вәфасыз олмусунуз. Сизи өлдүрмәк шамлылары 

өлдүрмәкдән дә јахшыдыр». Әш’әс уҹа сәслә Малики тәһгир 

етди. Малик әлиндәки гамчы илә Әш’әсин башына вурду. 

Әш’әсин тәрәфдарлары гылынҹларыны чәкиб Маликә һүҹум 

етдиләр. Малик дә әлини гылынҹа апарды. Фитнә јаранаҹағыны 

ҝөрән һәзрәт Әли (ә) бу ишә мане олду. Һансы ки, тәәссүф һисси 

һәзрәти үзүрдү. О, Маликә нәвазиш ҝөстәрәрәк бујурду: «Еј 

Малик, артыг иш бизим әлимиздән чыхды. Аллаһ лә’нәт етсин 

бизи Гур’ана дә’вәт едиб, өзү Гур’ана инанмајан гөвмә». Сонра 

һәзрәт Ираг әсҝәрләринә бујурду: «Сиз өз ишинизлә Исламын 

гүдрәтини сарсытдыныз. Гүдрәт әлдән чыхды, онун јерини 

зилләт тутду. Гәләбәјә јахын олдуғунуз вә дүшмәнин өз 

һәлакындан горхдуғу вахт онлар һијлә ишләдәрәк Гур’анлары 

галдырыб сизи Гур’ан һөкмләринә чағырдылар. Мәгсәдләри 

сизин әлиниздән гуртармаг вә мүһарибәни сахламаг олду. Онлар 

өз һијләләри илә сизи рузҝарын ҝедишатына тапшырдылар. Әҝәр 

онларын истәкләрини јеринә јетирсәниз, јалныз алдадылмыш бир 

гөвм олаҹагсыныз. Анд олсун Аллаһа, бундан сонра ҝүман 

етмирәм ки, бир ишдә мөһкәм дајанасыныз вә ја 

узагҝөрәнлијиниз сизи саваба чатдыра». 

Һәзрәт Әли (ә) мәзлуманә бир һалда дөјүшдән әл чәкди вә 

заһирән мүһарибә аловуну сөндүрдү. Артыг сүлһ вә 
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һәкәмијјәтдән сөз ҝедирди. Чүнки башга бир чарә јохду вә 

һәзрәтин гошунунун әксәри Әш’әсин тәрәфинә кечмишди. 

Әш’әс ибн Гејс деди: «Ја Әли (ә), бир һалда ки, һәр ики тәрәф 

Гур’анын мүһакимәсинә (һәкәмијјәтә) разыдыр, иҹазә верин 

Мүавијәнин јанына ҝедиб онун нәзәрини өјрәним». Һәзрәт Әли 

(ә) бујурду: «Артыг иш мәним әлимдән чыхыб. Бир һалда ки, өз 

истәкләринизә әмәл едирсиниз, мән бу ишә гатылмырам». Әш’әс 

Мүавијәнин јанына ҝетди вә Мүавијә ону тәрәфләрдән 

нүмајәндәләрин сечилмәсинә вадар етди. Әш’әс ҝери гајыдыб 

деди: «Шамлылар бу фикирдәдирләр ки, һәр тәрәфдән бир һаким, 

нүмајәндә тә’јин олунсун вә онлар бир мүддәт мәсәләни мүталиә 

етсинләр. Онлар нә һөкм етсәләр, һамы онларла разылашсын». 

Мүавијә өзү дә белә бир мәзмунда һәзрәт Әлијә (ә) мәктуб 

ҝөндәрди. Мүавијә јазырды: «Арамыздакы чәкишмәләр узун 

чәкди. Һәр биримиз өзүнү һаглы сајыб, о биринә итаәт 

ҝөстәрмир. Бир чох адамлар гәтлә јетирилди. Мән горхурам ки, 

бу бөјүк бәла бундан сонра да давам етсин вә гијамәт ҝүнү 

икимиздән башгасы бунун мәс’улијјәтини дашымасын. Әгидәм 

будур ки, ихтилаф арадан ҝөтүрүлсүн вә бундан артыг ган 

ахыдылмасын. Јахшы јол будур ки, биздән вә сиздән ики һәкәм 

(нүмајәндә, һаким) сечилсин вә онлар Гур’ан әсасында мүһакимә 

јүрүтсүнләр. Аллаһдан горх, әҝәр Гур’ан әһлисәнсә, Гур’анын 

һөкмүнә разы ол». 

Мүавијәнин ҹавабында һәзрәт Әли (ә) белә бир мәктуб јазды: 

«Инсан үчүн ән јахшы иш јахшылыглара үз тутуб, нөгсанлары 

дәф етмәкдир. Зүлм-ситәм инсанын динини вә дүнјасыны пуча 

чыхарыр, бәд дили ачыр. Еј Мүавијә, дүнјадан һәзәр гыл вә бил 

ки, дүнја мүвәггәтидир. Дүнјадан нәсибин олан шејләрдән 

бәһрәләнмәјәҹәксән. Јахшы билирсән ки, әлдән чыхмыш фүрсәти 

ҝери гајтармаг олмур. О ҝүндән горх ки, јахшы әмәл саһибинә 

халг һәсәд апарсын вә нәфсинин ҹиловуну шејтана верән 

пешиман олсун, өзүнә дүнјанын јаланлары илә тохдаглыг версин. 

Мәни Гур’анын һөкмүнә дә’вәт едирсән. Јахшы билирсән ки, 

өзүн Гур’ан әһли дејилсән вә Гур’ан һөкмләринә табе олмурсан. 

Мән сәнин дә’вәтини јох, Гур’анын һөкмүнү гәбул едирәм. 

Гур’анын һөкмүнә разылыг вермәјән кәс зәлаләт ҝирдабындан 

саламат чыхмаз».  
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Мәктубларын мәзмунундан хәбәр тутан Ираг әһли шадланды. 

Әш’әс јенидән Мүавијәнин јанына ҝетди вә ираглыларын 

һәкәмијјәт һаггындакы разылығыны она чатдырды. Мүавијә өз 

тәрәфиндән Әмр Асы тә’јин етди. Әш’әс вә онун тәрәфдарлары 

исә садәлөвһ вә ахмаг бир адам олан Әбу-Муса Әш’әрини 

сечдиләр. Һәзрәт Әли (ә) бу хәбәри ешидиб бујурду: 

«Сүбһанәллаһ! Бу икиүзлү гөвм һөкм ихтијарыны да мәнә 

вермир. Иш ки бу јерә ҝәлиб чатды, һеч олмаја, һәкәм сечмәк 

ихтијарыны мәнә верин. Бу иш үчүн ја Әбдүллаһ ибн Аббас, ја да 

Малик Әштәр сечилсин. Әбу-Муса мәнимлә јахшы мүнасибәтдә 

олмамасындан әлавә, авам вә күт бир адамдыр. О, Әмр Ас кими 

һијләҝәр бир адамла даныша билмәз». Әш’әс вә онун 

тәрәфдарлары дедиләр: «Ја Әли, Әбдүллаһ ибн Аббас сәнин әмин 

оғлудур вә јалныз сәнин разылығыны ҝүдүр. Малик Османын 

гәтлиндә иттиһам олунур вә бу дөјүшүн дә аловуну о 

гызышдырыб. Белә бир саваш адамы Әмр Асла мүдара едә 

билмәз. Әбу-Муса исә һәм Пејғәмбәр сәһабәсидир, һәм дә бу ишә 

мүнасибдир». 

Һәзрәт Әли (ә) нә гәдәр исрар етдисә дә, фајдасы олмады. Ираг 

ҹамааты һәзрәтин истәјинин зиддинә олараг һәкәмијјәт үчүн Әбу-

Мусаны сечди. Һиҹри 38-ҹи ил сәфәр ајынын 17-дә һәзрәт 

Әлинин (ә), Мүавијәнин, һәр ики тәрәфдән олан шаһидләрин 

имзасы илә белә бир сүлһ мүгавиләси јазылды: «Һәкәмләр 

(һакимләр) һиҹри 38-ҹи ил, рамазан ајынадәк (алты ај әрзиндә) 

тәрәфләр арасындакы ихтилафлары Гур’ани-Кәрим әсасында 

һәлл едәҹәк вә илаһи ҝөстәришләрин позулмасына јол 

верилмәјәҹәк. Бу ики шәхсин Ираг вә Шам дөвләтләри 

тәрәфиндән сијаси тохунулмазлығы вар. Мүәјјәнләшдирилмиш 

мүддәт баша чатдыгдан сонра һәкәмәләрин һөкмү Гур’ан 

әсасында олса, халг ону дәлил кими гәбул едәҹәк, Аллаһын 

һөкмүнүн зиддинә олса, халг һәмин гәрара тәслим олмајаҹаг. 

Әҝәр тә’јин олунмуш вахт чатмамыш һәкәмәләрдән бири өлсә, 

ону ҝөндәрмиш дөвләт башгасыны тә’јин едәҹәк  вә бу тә’јинатда 

шәртләр әсас ҝөтүрүләҹәк. Әҝәр һәкәмәләр разылаша 

билмәсәләр, Ираг вә Шам арасында јенидән саваш башлајаҹаг». 

Мүһарибәнин мүһакимә јолу илә һәлл олунмасы мәсәләси 

заһирән агиланә бир иш иди. Амма халг бир ишдән хәбәрсизди 
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ки, Әбу-Мусанын һакимлијинә Әли, Малик, ибн Аббас вә 

башгалары е’тираз етдијиндән онун һеч бир сәлаһијјәти јохдур. 

Әввәлдән мә’лум иди ки, Әмр Ас Әбу-Мусаны өз тә’сири алтына 

салаҹаг вә һијлә ишләдиб алдадаҹаг. Бу мүһакимәнин 

Мүавијәнин хејринә тамамланаҹағына һеч бир шүбһә јох иди. 

Сүлһ мүгавиләсиндән сонра Мүавијә Шама ҝетди. Һәзрәт Әли 

(ә) шәһадәтә јетән әсҝәрләринә намаз гылды, онлары торпаға 

тапшырдыгдан сонра сәфәр ајынын ахырларында Куфәјә 

гајытды. 

Әввәлдә гејд олундуғу кими, бу дөјүш әрәбләрин ән ганлы 

дөјүшү иди. Бу дөјүшдә өләнләрин сајынын дохсан беш минә  

чатдығы билдирилир. «Насехут-Тәварих» мүәллифинин 

јаздығына ҝөрә, Сүффејн дөјүшүндә өләнләрин сајы јүз он мин 

нәфәр иди. Дохсан мин Шам гошунундан, ијирми мин Куфә 

гошунундан һәлак олмушду. 

ҺӘКӘМИЈЈӘ ВӘ ОНУН НӘТИҸӘЛӘРИ 

Әбу-Муса вә Әмр Ас һәкәмијјәт үчүн сечилдикдән сонра 

Мәдинә вә Шам арасындакы бир гала ҝөрүш јери сечилди. 

Нүмајәндәләри һәр тәрәфдән дөрд јүз сүвари мүшајиәт едирди. 

Һакимләр бу адамларын һүзурунда өз рә’јләрини билдирмәли 

идиләр. 

Әмр Ас өз сүвариләри илә ҝөрүш јеринә үз тутуб Әбу-Мусадан 

бир нечә ҝүн габаг ораја чатды. Һәзрәт Әли (ә) Әбу-Муса илә 

ҝедән дөрд јүз нәфәрә Шәриһ ибн Һарини сәркәрдә тә’јин етди. 

Абдуллаһ ибн Аббас исә бу дәстәнин ҹәмијјәт имамы кими 

онлара гатылды. Сәфәрә чыхмаздан габаг Мүавијә Әмир Аса 

деди: «Билирсән ки, мән вә Шам гошуну сәни һәвәслә бу ишә 

сечмишик. Әбу Мусанын нүмајәндәлијини исә зорла гәбул 

етдирибләр. Инди ҝөрәк нә едәҹәксән.»  

Абдуллаһ ибн Аббас Әбу-Мусаја деди: «Сән әрәбләрин ән бөјүк 

һијләҝәри илә үз-үзә ҝәләҹәксән. Мәкрдә әрәбләр арасында онун 

мисли јохдур. Өзүнү ҝөзлә, чалыш она алданмајасан. Билирсән 

ки, һәзрәт Әли (ә) бүтүн әхлаги вә мә’нәви дәјәрләрә маликдир вә 

хәлифәлијә ондан ләјагәтлиси јохдур. Мүавијә исә зүлм вә 

азғынлыг јолуну тутмушдур.»   

Әмр Аса Әбу-Мусанын ҝәлиши хәбәр верилдикдә онун 
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гаршысына чыхды, јалтагҹасына нәвазиш ҝөстәрәрәк илк 

ҝөрүшдәҹә рәгибинин ағлыны оғурлады. Әмр Асын һөрмәт вә 

еһтирамыны ҝөрән Әбу-Муса өзүнү итирди вә бүтүнлүклә Әмрин 

ихтијарына кечди. Вәзијјәти јахындан изләјән Ибн-Аббас Әбу-

Мусаја хәбәр ҝөндәрди ки, Әмр Асын тәвазө вә садәлијинә 

алданмасын. Ираг нүмајәндәсинин нәзәринә чатдырды ки, Әмр 

Ас ондан даһа мөһкәм иҹтимаи мөвгеләрә маликдир вә 

ҝөстәрдији тәвазө јалныз өз әгидәсин гәбул етдирмәк мәгсәди 

дашыјыр. 

Ибн-Аббасын сифаришини Әбу-Мусаја Әди ибн Һатәм 

чатдырды. Амма өзүнү ихтијар саһиби һесаб едән Әбу-Муса белә 

деди: «Сизин бу мүһүм ишә гатылмағынызы истәмирәм. Бүтүн 

мүсәлманлар тәрәфиндән бу иш үчүн сечилмишәмсә, мәнә 

нәсиһәт вермәјин. Сонра Әмр Аса деди: «Бундан сонра 

сөһбәтләримиз мәһрәманә вә мәхфи олсун ки, кимсә бу 

сөһбәтләрдән хәбәр тутмасын». Өзү белә бир тәклиф вермәк 

истәјиндә олан Әмр Ас фүрсәти фөвтә вермәјиб дәрһал бир 

ҝушәдә чадыр гурдурду. Һәтта чадырын әтрафында арх чәкилди 

ки, кимсә чадыра јахынлаша билмәсин. Беләҹә Әбу-Муса Әмр 

Асла икиликдә мүзакирәләрә башлады. 

Әмр Ас Әбу-Мусаны бөјүк һөрмәтлә гаршылады вә ону 

товламаг үчүн бүтүн һазырлыглары ҝөрдү. Нәһајәт, ики 

нүмајәндә арасында мүзакирәләр башлады. 

Әмр Ас Әбу-Мусаја деди: «Османын мәзлумҹасына 

өлдүрүлмәсинә һеч бир шәкк јохдур. Сән өзүн дә Османын 

тәрәфдарларындансан». Әбу-Муса деди: «Осман өлдүрүлән 

заман мән Мәдинәдә олмамышам. Јохса она әлимдән ҝәлән 

көмәји едәрдим». Әмр деди: «Инди Мүавијә Османын ганыны 

алмаг үчүн ајаға галхыб вә хәлифәликдә тамаһы јохдур. Сән дә 

она көмәк етсән Османын ганы алынар. Әҝәр Мүавијәни хилафәт 

күрсүсүнә отуртсаг, өзү дә Гүрејш аиләсиндән олан бу тәдбирли 

киши мүсәлманларын хејринә иш ҝөрәр». 

Әбу-Муса бир гәдәр тәрәддүдлә сорушду: «Мүавијә шәрафәтли 

аиләдәндир, јохса Әли? Мүавијәнин һансы шәрафәти вар ки, Әли 

һәмин шәрафәтдән мәһрум олсун? Бизим мүһакимәләримиз 

бүтүн мүсәлманлара бағлыдыр вә бу садәликлә гәрар чыхармаг 

олмаз. Мән елә ҝүман едирәм ки, Абдуллаһ ибн Өмәр хәлифәлик 
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үчүн даһа лајиглидир. Чүнки бу вахтадәк фитнә јаратмајыб, һәм 

дә нәфси тәмиз, хошәхлаг адамдыр». 

Әмр деди: «Хәлифәлик мәгамы һәр адамын јери дејил. 

Мүсәлманларын хәлифәси ҹүр’әтли, тәдбирли вә узагҝөрән 

олмалыдыр. Абдуллаһда белә сифәтләр јохдур». Әбу-Муса деди: 

«Сән исрар едирсән ки, һөкмән Мүавијә хәлифә олсун. Мән исә 

онун хәлифәлијинә разы дејиләм». 

Әмр Ас Әбу-Мусанын мүхалиф олдуғуну ҝөрүб башга бир 

һијлә ишләтмәк гәрарына ҝәлди. Әбу-Мусанын әлиндән тутуб 

чадырдан бајыра чыхарды вә деди: «Башга бир тәклиф едирәм вә 

дүшүнүрәм ки, бу тәклифлә мүхалиф олмајаҹагсан». Әбу-Муса 

деди: «Мәгсәдин нәдир?» Әмр Ас деди: «Бир һалда ки, сән 

Мүавијәнин, мән исә Әли илә Абдуллаһ ибн Өмәрин 

хәлифәлијинә зиддик, онда һәм Әлини (ә), һәм дә Мүавијәни 

узаглашдырыб, хәлифә сечимини мүсәлманларын шурасына 

тапшыраг. Гој онлар хәлифәни сечсин, биз исә мәс’улијјәтдән 

азад олаг». 

Әбу-Муса Әмрин тәклифи илә разылашды вә бу мәсәлә илә 

бағлы өз мөвгејини е’лан етди. Әмр Ас өз мәгсәдинә тез чатмаг 

үчүн деди: «Еј Пејғәмбәрин (с) ән ҝирами сәһабәси, бизим үчүн 

тә’јин олунмуш вахт баша чатмагдадыр. Јахшы олар ки, фүрсәти 

фөвтә вермәјиб, өз рә’јимизи мүсәлманлара ачыглајаг». 

Әбу-Муса нөвбәти дәфә Әмрин һијләсинә ујуб сәһәри ҝүн бу 

ишин ҝөрүлмәсинә разылыг верди. Артыг мәгсәдинә чатмыш 

Әмр Ас Әбу-Мусаны ҝөздән гачырмајыб, онун сәһабәләрлә 

ҝөрүшүнүн гаршысыны алмаг истәјирди. 

Нәһајәт, нәзәрдә тутулмуш вахт чатды, Әбу-Муса вә Әмр Ас 

халгын гаршысына чыхды. Әмр Ас нөвбәти дәфә һијләјә әл 

атараг Әбу-Мусанын ағлыны оғурлады вә ону илк сөзү демәјә 

вадар етди. Ибн-Аббас Әбу-Мусаја биринҹи данышмамағы 

тапшырса да, Куфә нүмајәндәси верилән төвсијәләрә әһәмијјәт 

вермәдән халга хитабән деди: «Еј ҹамаат, кимсәјә ҝизли дејил ки, 

Сиффејн дөјүшү нечә минләрлә инсанын һәјатына сон гојду, 

көрпәләр атасыз, гадынлар дул галдылар. Бу савашын сәбәбкары 

хәлифәлик иддиасында олан Әли вә Мүавијә олмушдур. Мәсәлә 

һакимләрин ихтијарына верилмәсәјди, һәлә дә гардаш гырғыны 

давам едирди. Мүсәлманларын асајишдә јашамасы үчүн Әмр 
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Асла разылашмышыг ки, бу ики нәфәри хилафәтдән 

узаглашдыраг вә мүсәлманларын шурасыны тәшкил едиб 

ләјагәтли бир адамы хәлифә сечәк. Мән Ираг вә Һиҹаз 

мүсәлманлары тәрәфиндән сәлаһијјәтимдән истифадә едиб, 

Әлини хәлифәликдән кәнарлашдырырам». 

Әбу-Мусанын бу сөзләриндән сонра әтрафда тәрәфдарларын 

һај-күјү галхды. Амма Әмр Ас фүрсәти әлдән вермәди, Әбу-

Мусадан сонра сөзә башлајыб, гардаш гырғыныны писләди вә 

белә әлавә етди: «Бу фитнә Әли вә Мүавијә арасындакы 

ихтилафдан јарандығы үчүн мән дә Әбу-Мусанын фикри илә 

разылашыб Әлинин хәлифәликдән узаглашдырылмасына сәс 

верирәм. Әвәзиндә исә даһа лајигли олдуғу үчүн Мүавијәни 

хәлифә сечирәм. Мүавијә бу мәгама лајигдир вә Османын 

гатилләрини ҹәзаландырмаг онун өһдәсинә дүшүр». Әмр Ас 

сөзүнү баша чатдырдыгдан сонра әтрафдакы һәјәҹан даһа да 

шиддәтләнди. Әмрин һәрәкәти ән чох Әбу-Мусаны 

гәзәбләндирмишди. О, Әмр Аса деди: «Еј ҝүнаһкар һијләҝәр, сән 

Гур’анда һаггында данышылан ит кимисән. О ити гамчыласан да, 

азад бурахсан да һүрүр». Әмр Ас ҝүлүмсүндү вә деди: «Сән исә 

бир гуҹаг китаб јүкләнмиш узунгулағын тајысан». Әслиндә Әмр 

Асын дедији сөзләр һәгигәт иди. Бу һадисәдән сонра Әбу-

Мусаны «Һимар (узунгулаг) Әш’әри» чағырмаға башладылар. Бу 

шәхс сонрадан анлады ки, һәзрәт Әлинин (ә) онун һаггындакы 

рә’ји дүзҝүн имиш. 

Әбу-Муса һәзрәт Әли вә онун тәрәфдарларынын горхусундан 

Мәккәјә гачды. Әмр Ас исә Мүавијә илә ҝөрүшә тәләсиб, үз-үзә 

ҝәлдикдә ону хәлифә кими саламлады. Һәкәмијјәт Мүавијәнин 

билдирдији кими, Әмр Асын ојунларындан бири иди. Дөјүшүн 

талејинин мүһакимәјә тапшырылмасы һәзрәт Әлијә (ә) зорла 

гәбул етдирилмишди. Амма һакимләр онлара тапшырылмыш 

өһдәчиликләри јеринә јетирмәдијиндән онун сәһабәләри јенидән 

ајаға галхдылар. Әввәла, Гур’ан ајәләриндә бу савашын талејини 

һәлл едәҹәк ҝөстәришләр јох иди. Икинҹиси, Тәлһә илә Зүбејрдән 

башга кимсә һәзрәт Әли (ә) илә беј’әтини сындырмамышды. 

Үчүнҹүсү, Әмр Ас вә Әбу-Муса мөвҹуд ихтилафы Гур’ан 

әсасында һәлл етмәли идиләр. Һәзрәт Әли (ә) мүһакимәдән габаг 

Мүавијәјә јазмышды ки, мән сәнин сөзләрини гәбул етмәсәм дә, 
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Гур’ан һөкмүнү гәбул едирәм. Һансы ки, һакимләр Гур’ана 

мүраҹиәт етмәмиш, јалныз Әмр Асын фикирләри  Әбу-Мусаја 

тәлгин олунмушду. Дөрдүнҹүсү, бу ики шәхс өз сәлаһијјәтләрини 

ашмышдылар. Онлара хәлифәләри ишдән кәнарлашдырмаг 

сәлаһијјәти верилмәмишди. 

Бүтүн бунлардан әлавә, һакимләр һәр ики хәлифәни ишдән 

кәнарлашдырыб, хәлифә сечимини шураја тапшырмаға 

разылашмышдылар. Һансы ки, Әмр Ас бу шәрти позуб башга ҹүр 

һәрәкәт етди. О, Мүавијәни хәлифәликдән кәнарлашдырмаг 

әвәзинә, онун хәлифәлијини тәсдигләди. Онун бу рәфтарындан 

ајдын ҝөрүнүр ки, Әбу-Муса илә кәсилмиш шәрти позмушду. 

Бүтүн бу сәбәбләрдән һәзрәт Әли (ә) вә онун тәрафдарлары 

мүһакимәнин нәтиҹәләринә е’тираз етдиләр вә иш јенидән 

әввәлки вәзијјәтинә гајытды, сон сөзү гылынҹлар демәли олду.  

Һәкәмијјәт нәтиҹәсиндә һәзрәт Әлинин (ә) гошунунда 

пәракәндәлик ҝүҹләнди вә он ики мин нәфәрдән ибарәт олан 

хариҹи мәзһәбләр ортаја чыхды. Онлар нәинки һәзрәт Әлијә 

көмәк етмәдиләр, һәтта она мане олмаға башладылар. Һәзрәт Әли 

(ә) нәтиҹәдә Нәһрәванда бу дәстә илә дөјүшмәјә мәҹбур олду. 

НӘҺРӘВАН ДӨЈҮШҮ 

Һәзрәт Әли (ә) һиҹри 38-ҹи ил, сәфәр ајынын ахырларында 

Сиффејндән Куфәјә гајытдыгдан сонра шәһадәт ҝүнүнәдәк, јә’ни 

ики илдән артыг бир мүддәтдә шәрһи мүмкүнсүз бир 

пәришанлыг һалында олду. Дөрд бир јандан һүҹум чәкән 

ардыҹыл уғурсузлуглар онун бөјүк руһуну вә гәлбини 

инҹитмишди. 

Һәзрәти инҹидән Мүавијә вә Әмр Асын алчаглыг вә 

һијләҝәрлији јох, өз гошунунун вә тәрәфдарларынын 

вәфасызлығы вә ахмаглығы иди. Һәзрәт бу барәдә бујурурду:  
 

Биҝанә охундан ахмаз ҝөз јашым, 

Ашиналар јарды бағрымын башын. 

 

Куфәлиләрин лагејдлији һәзрәти о гәдәр инҹитмишди ки, һәтта 

бир нечә дәфә өлүм арзуламышды. Һәгигәтән дә, белә бир 

е’тибарсыз вә сүст гөвмүн шәриндән јалныз өлүм инсаны хилас 
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едә биләрди. Һәзрәт өз хүтбәләриндән бириндә әсһабыны 

мәзәммәт едәрәк бујурур: «Анд олсун Аллаһа, әҝәр сорағыма 

өлүм ҝәлсә вә әлбәттә ки, ҝәләҹәк, арамыза ајрылыг салдығы вахт 

ҝөрәҹәксиниз ки, сизинлә үнсијјәтдән икраһ дујурам». 

Сиффејндә Гур’анлар низәләрин башына тахылдығы вахт Әмр 

Асын һәкәмијјәт барәдәки тәклифи Ираг гошунунда бөјүк бир 

ихтилаф јаратды. Һәзрәт Әлинин (ә) нөвбәти уғурсузлугларынын 

сәбәби мәһз бу мүһакимә һадисәси дә сајыла биләр. 

Хилафәт мәсәләсиндә һәзрәт Әли (ә) илә Мүавијә арасындакы 

ихтилаф һәкәмијјәтә тапшырылды, һәзрәт Әлинин (ә) әгидәсинин 

зиддинә олараг онун тәрәфиндән Әбу-Муса Әш’әри нүмајәндә 

сечилди. Амма сүлһ мүгавиләсиндән сонра һәзрәтин гошунундан 

олан бә’зи адамлар «Бәс өләнләрин ганы һара ҝетди» дејә суал 

вердиләр. Онлар һәзрәтә е’тираз едәрәк дедиләр: «Биз Аллаһын 

һөкмүнү истәдик, Әбу-Муса вә Әмр Асын һәкәмијјәтини јох». 

Һәтта һәр ики тәрәфә гаршы чыханлар да олду. 

Бу адамлар елә дүшүнүрдүләр ки, һәм Әлинин (ә), һәм дә 

Мүавијәнин һакимијјәти батилдир вә һөкм јалныз Аллаһа 

мәхсусдур. Бу әгидә көк атараг Сиффејндән Куфәјә ајаг ачды вә 

һәзрәтин он ики минә јахын дөјүшчүсү бу фикирлә онун 

гошунундан ајрылды. Онлар гошунун галан һиссәси илә 

мүбаһисәјә башлајыб, бир-бирләрини кафир адландырдылар. 

Һәзрәтин гошунундан ајрылан бу адамлар Әбдүллаһ ибн Вәһәбин 

башчылығы алтында бир јерә топландылар. 

Хәвариҹ (хариҹиләр) адландырылан бу ҝүруһун шүары 

«Аллаһын һөкмүндән савај һөкм јохдур» бујуруғу иди. Бу 

адамлар заһирән абид вә заһид идиләр. Узун сәҹдәләр 

нәтиҹәсиндә алынлары габарламышды. Амма онлар күфр 

һәддинә чатмыш ахмаглыглары сәбәбиндән нә едәҹәкләрини 

билмирдиләр. Һәзрәт Әли (ә) бу адамлар һаггында бујурмушду: 

«Бу адамлар һәгигәти батил зүлмәтиндә ахтарырлар». 

Онлара анлатмаг олмурду ки, онларын өзләринә һаким 

сечдикләри Гур’ан кағыз вә мүрәккәбдән ибарәтдир. Бу китабын 

һөкмләрини јеринә јетирмәк үчүн һакимә еһтијаҹ олдуғуну бу 

ҝүруһа баша салмаг гејри-мүмкүн олмушду. Ираг 

мүсәлманларынын әгидәсинҹә, белә бир адам «Натиге-Гур’ан» 

адландырылан Әли ола биләрди. Амма Мүавијә вә тәрәфдарлары 
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һәзрәтин һакимијјәти илә барышмадылар вә нәтиҹәдә һеч бир 

һакимлик сәлаһијјәти олмајан Әмр Ас вә Әбу-Мусаја тале јүклү 

бир мәсәләнин һәлли тапшырылды. 

Һәзрәт Әли (ә) онларын сәһвләрини нәзәрләринә чатдырмаг 

үчүн Абдуллаһ ибн Аббасы онларын јанына ҝөндәрди. Амма 

азғын фиргә өз јанлыш әгидәсиндән әл чәкмәди. Онларын ән 

мүһүм ирады бу иди ки, һәзрәт Әли (ә) шамлыларла дөјүшдүјү 

һалда, нә үчүн онларын мүлкүнүн гарәт олунмасына иҹазә 

вермәди? Онларын икинҹи ирады һәкәмијјәт мәсәләсинин Әбу-

Муса вә Әмр Аса тапшырылмасы иди. Һәзрәт Әлинин (ә) сүлһ 

мүгавиләсинин «Әмирәл-мө’минин ады» илә башламасы 

онларын үчүнҹү ирады иди. Онлар дејирдиләр ки, әҝәр Әли (ә) 

Әмирәл-мө’минин ады илә башламамышса, демәк өзү өз 

хилафәтинә әмин дејил. Онларын иддиасына ҝөрә бу мүһарибәдә 

һәлак оланларын ганы һәдәр ҝетмишди. Нәһајәт, Һәзрәт Әли (ә) 

өзү онларын ҝөрүшүнә ҝетди. Бу азғын фиргәни нәсиһәт едәрәк 

бујурду: «Мән дә сизин кими Гур’ан һөкмләринин иҹрасыны 

истәјирәм. Елә бу мәгсәдлә дә Мүавијә илә дөјүшүрдүм. Өзүнүз 

ҝөрдүнүз ки, мән дөјүшүн дајандырылмасы вә Әбу-Мусанын 

һаким сечилмәси илә мүхалиф идим. Амма сизин өз 

тәзјигләринизлә дөјүш баша чатды вә Әбу-Муса һаким сечилди. 

Биз јенә дә әввәлки мөвгејимиздә галырыг вә Шама нөвбәти 

һәмлә гәрарындајыг. Ҝәлин сиз дә бизә көмәк един». 

Хәвариҹ һәзрәтин ҹавабында деди: «Биз дә, сән дә кафир 

олмушуг. Биз төвбә етдик, сән исә әввәлки һалында галмысан. 

Әҝәр сән дә төвбә етсән, јенидән сәнә гошуларыг». 

Азғын ҝүруһ һәр шеји писләјирди вә бир Гур’ан ајәсини шүар 

етмишди: «Аллаһын назил етдији илә һөкм етмәјәнләр, әлбәттә, 

кафирдирләр».1 Амма бу адамлар һеч вәҹһлә гәбул етмәк 

истәмирдиләр ки, Аллаһдан назил олан һөкмләри һәјата 

кечирәҹәк рәһбәрә еһтијаҹ вар вә бу рәһбәр Әлидир. Бу 

адамларын ислаһындан үмидини үзән Һәзрәт Әли (ә) онларын 

көмәји олмадан Шама һәмлә үчүн һазырлашмаға башлады. Бу 

арада бир сыра башга һадисәләр дә баш верди вә бу һадисәләр 

ираглыларын уғурсузлуғу вә һәзрәт Әлинин (ә) пәришанлығы илә 

нәтиҹәләнди. 

                                                
1 «Маидә» сурәси, ајә 44. 
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Һакимләрин (һәкәмијјәтин) рә’јиндән разы галан Мүавијә 

ҝүнбәҝүн өз мөвгеләрини мөһкәмләндирирди. О өз һакимијјәт 

даирәсини ҝенишләндирир вә ираглылар арасындакы 

ихтилафлардан истифадә едәрәк һәзрәт Әлинин (ә) үстүнә һүҹума 

һазырлашырды. 

Мүавијә Зөһһак ибн Гејсә демишди ки, дөрд мин дөјүшчү илә 

бирликдә Ираг әјаләтләринә басгынлар едиб, халгы чалыб-

чапсын, гаршысына кечәни гылынҹдан кечирсин. Мүавијә бу 

басгынларла ираглылары даим горхуда сахламаг вә онлары 

һүҹум фикриндән дашындырмаг истәјирди. 

Алчаг вә ганичән бир шәхс олан Зөһһак Мүавијәнин 

тапшырыгларыны лазымынҹа јеринә јетирди. О, Ираг сәрһәддинә 

чатыб, гәтл-гарәтә мәшғул олду. О, Әмр ибн Умәјси өлдүрүб, 

онун јолдашларынын бојнуну вурду. Абдуллаһ ибн Мәс’удун 

гардашы Әмрин өлдүрүлмәси хәбәри һәзрәт Әлијә чатанда һәзрәт 

гәзәбиндән титрәди, минбәрә чыхыб, сүстләшмиш Куфә әһлинә 

хитабән бујурду: «Еј Куфә әһли, әҝәр Аллаһ јолунда 

чалышырсынызса, Әмр ибн Умәјсә доғру тәләсин. Сизин 

һәмдинләринизин бир дәстәсини өлдүрүб, бир дәстәсини 

јаралајыблар. Дүшмәнлә саваша галхын, биҝанәләри өз 

торпагларыныздан чыхарын. (Халгдан бир сәс чыхмадығыны 

ҝөрүб бујурду). Еј сүст, вәфасыз гөвм, каш сизин сәккизинизин 

јеринә Мүавијәнин бир әсҝәри олајды. Анд олсун Аллаһа, сиздән 

јахамы гуртармаг үчүн Аллаһла ҝөрүшә һазырам. Мәнә хәбәр 

чатыб ки, Мүавијә Зөһһак ибн Гејси бизим торпаглара гәтл-гарәт 

үчүн ҝөндәриб. О алчаг, ганичән дә сизин гардашларыныздан бир 

дәстәсини өлдүрүб, мал-мүлкүнү тараҹ едиб. Һансы ки, сиз 

евләриниздә отуруб, өзүнүзү мүдафиә етмәк үчүн јериниздән 

тәрпәнмирсиниз». 

Һәзрәт Әли (ә) Һуҹр ибн Әдини Зәһһакын үстүнә ҝөндәрди. 

Зәһһак куфәлиләрин габағында дајана билмәјиб, он доггуз 

дөјүшчүсүнү итирдикдән сонра баш ҝөтүрүб Шама гачмаға 

башлады. 

Зәһһакдан сонра Боср ибн Әртат (Сиффејн дөјүшүндә Әмр 

Асын јолуну ҝедәрәк ајыб јерини ачмагла һәзрәт Әлинин (ә) 

гылынҹындан гуртаран алчаг) Мүавијәнин ҝөстәриши илә Һиҹаз 

вә Јәмәнә јүрүш едиб, бир чох Әли шиәләрини гәтлә јетирдикдән 
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сонра Шама гајытды. Һәмин вахт Үбејдуллаһ ибн Аббас һәзрәт 

Әли тәрәфиндән Јәмән валиси тә’јин олунмушду. Босрун 

гаршысында таб ҝәтирмәјәҹәјини ҝөрән Үбејдуллаһ Әмр ибн 

Әракәни өз јериндә гојуб Куфәјә ҝәлди. Јәмәнә дахил олан Боср 

гәтл-гарәтә башлады. О Әмр ибн Әракәни, Үбејдуллаһын ики 

көрпә өвладыны гәтлә јетирди. Өвладлары ҝөзү гаршысында 

гәтлә јетирилән ана дәли олду. 

Босрун гәтл-гарәтиндән хәбәр тутан Әли куфәлиләри мәзәммәт 

едәрәк Һарисә ибн Гуддамәни он ики мин дөјүшчү илә Босрун 

үзәринә ҝөндәрди. Һарисәнин ҝәлишиндән хәбәр тутан Боср баш 

ҝөтүрүб гачды.1 

Мүавијә нөвбәти дәфә Сүфјан ибн Овф адлы сәркәрдәсини алты 

мин шамлы илә гарәт үчүн Ирага ҝөндәрди. Сүфјан Әнбар 

шәһәринә дахил олду, шәһәр һакими Һәссан ибн Һәссаны гәтлә 

јетирди вә халгы чалыб-чапмаға башлады. Онун дөјүшчүләри 

һәтта гадынларын зинәт әшјаларыны да гарәт етмәкдән 

чәкинмирдиләр. Амма бүтүн бу гәтл-гарәтләрин, 

сојғунчулугларын сәбәб куфәлиләрин һәзрәт Әлинин 

ҝөстәришләринә лагејд јанашмасы иди. Ујғун һадисәләрлә бағлы 

һәзрәт минбәрә чыхыб бујурду: «Мәнә хәбәр чатды ки, 

Мүавијәнин ҝөстәриши илә Әнбар шәһәриндә гәтлиам 

төрәдилмишдир. Шәһәр һакими өлдүрүлмүш, сүвариләр 

шәһәрдән чыхарылмышдыр. Онларын дөјүшчүләриндән бири 

бир мүсәлман вә бир зиммә гадынын евинә дахил олуб онларын 

зинәт әшјаларыны ҝөтүрмүшдүр. Дүшмәнләр Шама бөјүк 

гәнимәтлә гајытмышлар. Әҝәр бир мүсәлман киши бунлары 

ешитдикдә гәмдән өләрсә, мәзәммәт едилмәмәлидир. Сизи јајда 

дүшмәнләрлә дөјүшә чағырдығым вахт дединиз ки, һава истидир, 

бизә мөһләт вер. Сизи гышда дөјүшә чағырдыгда дединиз ки, 

һавалар сојугдур бизә мөһләт вер. Сиз ки, бәһанәләрлә истидән вә 

сојугдан гачырсыныз, анд олсун Аллаһа, дөјүш мејданында 

гылынҹдан даһа тез гачаҹагсыныз. Еј намәрд инсанлар, еј ушаг 

ағлында оланлар. Каш сизи ҝөрмәјәјдим вә танымајајдым. Сизи 

танымағын нәтиҹәси пешиманлыг, гәм-гүссәдир. Аллаһ сизи 

өлдүрсүн ки, гәзәбдән бағрымы јардыныз, һәр нәфәсдә гәм-

гүссәни дамла-дамла боғазыма төкдүнүз, өз итаәтсизлијинизлә 

                                                
1 «Насихут-Тәварих», сәһ. 643. 
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тәдбирими пуча чыхардыныз».1 

Амма јухарыда садаланмыш һадисәләрлә иш баша чатмырды. 

Арамсыз үзүҹү һадисәләр һәзрәти бир ан олсун белә раһат 

бурахмырды. Бу һадисәләрдән бә’зиләринә нәзәр салаг: 

Һәзрәт Әлинин хилафәтинин илкин дөврүндә Гејс ибн Сә’д 

Мисир һакими тә’јин олунду. Сиффејн дөјүшү заманы Гејс 

гошун бөлмәләриндән биринә командан сечилдији үчүн онун 

јеринә Мәһәммәд ибн Әбу-Бәкр ҝөндәрилди. 

Мәһәммәд Мисирдә валилик ишләринә мәшғул олдуғу вахт 

Мүавијә һәкәмијјәт мәсәләсини баша вуруб Әмр Аса вә’д етдији 

Мисир һаггында ҝөтүр-гој етмәјә башлады. Бу мәгсәдлә Мисир 

үзәринә гошун ҝөндәрилди, ејни заманда Әмр Ас өз һијләләри 

илә Мисир халгыны Мәһәммәдә гаршы галдырмаға башлады. 

Мүавијә гаршысында уғурсузлуға дүчар олан Мәһәммәд 

вәзијјәт барәдә һәзрәт Әлијә (ә) мә’лумат вериб, көмәк истәди. 

Һәзрәт Әли (ә) Ҹәзирә әјаләтиндә олан Малик Әштәри Мисирә 

ҝөндәриб, Мәһәммәди ҝери чағырды. Чүнки Мисирдә Мүавијә вә 

Әмр Асын һијләләринә гылынҹла ҹаваб верәҹәк адам лазым иди. 

Малик Әштәр һиҹри 38-ҹи ил зил-гә’дә ајында Куфәдән чыхды 

вә Мисирә үз тутду. Әли (ә) сајаг гәриб вә фәгирләрә дәрин 

мәһәббәт ҝөстәрән Малик Әштәр јолда растлашдығы бир 

адамдан кимлијини вә һараја ҝетдијини сорушду. Һәмин шәхс 

деди: «Адым Нафедир. Мәдинәдә Өмәр ибн Хәттабын гуламы 

идим. Инди азадам. Мәдинәдә вәзијјәтим јахшы олмадығындан 

Мисирә ҝетмәк гәрарына ҝәлмишәм. Олсун ки, Мисирдә бир иш 

тапам». (Әслиндә Нафе Өмәрин јох, Османын гуламы олмушду). 

Малик деди: «Әҝәр истәсән, мәнимлә гала биләрсән. Мән сәнин 

ҝејимини вә јемәјини тә’мин едәрәм». Нафе деди: «Неҹә дә бөјүк 

сәадәт! Әлбәттә ки, мән сизинлә галырам». Малик бу шәхси өзү 

илә ҝөтүрдү. 

Бир гәдәр ҝетдикдән сонра Мисирдән үч ҝүнлүк мәсафәдә 

јерләшмиш Гәлзәм шәһәринә чатдылар. Ҝеҹәни орада галыб 

сәһәри ҝүн јола дүшдүкләри вахт Нафе балдан дүзәлдилмиш 

шәрбәтә бир гәдәр зәһәр гатыб Маликә верди. Өтән бир нечә ҝүн 

әрзиндә бу гуламын ҹаныјананлығыны ҝөрән Малик шәрбәти 

ондан алыб ичди. Бир нечә саат јол ҝетдикдән сонра Маликин 

                                                
1 «Нәһҹүл-бәлағә» 27-ҹи хүтбә. 
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әһвалы дәјишмәјә башлады. Нәһајәт, онун вәзијјәти ағырлашды 

вә јерә јыхылды. Дөјүшчүләр Малики әһатәјә алыб она көмәк 

етмәјә чалышсалар да, артыг зәһәр өз тә’сирини ҝөстәрмишди. 

Маликин јолдашлары онун Нафе тәрәфиндән зәһәрләндијини 

билсәләр дә, алчаг гуламы тапа билмәдиләр. Аз сонра Малик 

ҝөзләрини дүнјаја әбәди гапады. Маликин дәстәси онун ҹәназәси 

илә бирликдә ҝеријә дөндү. 

Нафе зәһәрли шәрбәти Маликә ичирдикдән сонра Мүавијәнин 

јанына ҝәлди. Онун ҝәтирдији хәбәр Мүавијәни чох севиндирди. 

Шамлылара мүждә верди ки, артыг Әлинин һүҹумлары һәјата 

кечмәјәҹәк. Һәзрәт Әли (ә) чох мөһкәм бир архасыны 

итирмишди. Мүавијә Нафејә нәвазиш ҝөстәрди вә Маликин 

гылынҹындан јаралар ҝөрмүш шамлылара шадланмаг иҹазәси 

верди. Маликин өлүм хәбәр һәзрәт Әлини ағыр үзүнтүјә салды. 

Һәзрәт ағлајараг бујурду: «Маликин өлүмү бөјүк фаҹиәдир. Онун 

охшарыны бир даһа тапмајаҹағыг. Малик нә’рәси дүшмәнләрин 

гәлбини титрәдән бир шир иди. Малик ким иди? Әҝәр о дағ 

идисә, елә бир дағ иди ки, она дырманан зирвәсинә ајаг гоја 

билмәз, нә дә бир гуш јүксәклијинә пәрваз едә билмәз. Анд олсун 

Аллаһа, Маликин шәһадәти Шам әһлини уҹалтды вә Ираг әһлини 

хар етди. Бундан сонра Малик кимисини ҝөрмәјәҹәјик».1 

Һәзрәт Әли (ә) Мисир һөкумәтини јенидән Мәһәммәд ибн Әбу-

Бәкрә тапшырды. Ону Маликин шәһадәтиндән хәбәрдар етди. 

Амма Мүавијә вә Әмр Ас өз һијләләриндән әл чәкмәмишдиләр. 

Онлар өз мәктублары илә Мәһәммәди һәдәләјир, һәм дә ону јалан 

вә’дләрлә ширникдирирдиләр. Мәһәммәд һәр дәфә онлара мәнфи 

ҹаваб верирди. Мәһәммәд ибн Әбу-Бәкрин фәдакарлығы вә 

сәдагәтинә һеч бир шүбһә ола билмәзди. Мәһәммәди јолдан 

чыхара билмәјәҹәјини анлајан Мүавијә башга тәдбирләр ҝөрмәјә 

башлады. Әмр Асын һијләләри нәтиҹәсиндә Мисир халгы 

Мәһәммәдә гаршы гијам галдырды. 

Мәһәммәд Мисирдә јаранмыш вәзијјәт һаггында һәзрәт Әлијә 

мә’лумат верди. Һәзрәт Әли (ә) Мәһәммәдә јаздығы мәктубу 

Куфә мәсҹидиндә ҹамаата охујуб, нөвбәти дәфә онлары 

сүстлүкдә вә лагејдликдә мәзәммәт етди. Һәзрәт баш вермиш 

бүтүн уғурсузлугларын сәбәби кими Куфә халгынын сүстлүјүнү 

                                                
1 «Насихут-Тәварих», сәһ. 521. 
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ҝөстәрирди. Бу чыхышындан сонра һәзрәт он ики мин дөјүшчүнү 

Малик ибн Кә’бин команданлығы алтында Мәһәммәдә көмәјә 

ҝөндәрди. Амма Куфәдән ҝедән көмәк Мисирә чатанадәк 

Мәһәммәд өз азсајлы тәрәфдарлары илә Шамдан ҝәлмиш 

Мүавијә ибн Хәдиҹ вә онун дәстәси илә вурушду вә нәһајәтдә 

мәғлуб олуб шәһадәт дәрәҹәсинә чатды. 

Һәзрәт Әли (ә) һәлә дә Малик Әштәрин шәһадәти үчүн әза 

сахлајырды. Бу вахт Мисирин сүгуту вә Мәһәммәдин шәһадәти 

һаггында хәбәр ҝәлди. Бу хәбәр һәзрәти даһа да үздү вә о 

ағлајараг бујурду: «Малик вә Мәһәммәдин шәһадәтиндән 

јаранмыш үзүнтүмүз Шам әһлинин бу һадисәләрә севинҹиндән 

чохдур». 

Бәли, үзүнтүлү һадисәләр бир-бирини әвәз едирди. Нөвбәти аҹы 

хәбәр Бәсрә һакиминин Мүавијәнин тәһрики илә Әлинин (ә) 

итаәтиндән чыхыб, Мәккә үзәринә гошун чәкмәси олду. 

Заман өтдүкҹә азсајлы һәгиги мүсәлманларын вәзијјәти 

ағырлашырды. Һәзрәт Әлинин (ә) халга нәсиһәтләри һеч бир 

фајда вермир, әһали өз торпагларыны дүшмәндән горумаг үчүн 

ајаға галхмырды. 

Сиффејндән гајытдыгдан сонра бу уғурсузлуглар ики ил давам 

етди. Јалныз һиҹрәтин 40-ҹы илиндә һәзрәт Әлинин (ә) узун-

узады чалышмалары вә нәсиһәтләриндән сонра онун өз 

рәһбәрлији илә гәти бир һүҹум үчүн гошун топланды. 

Көнүллүләрин сајы ијирми минә чатырды. Гошун Нухәјлә 

адланан јердә дүшәрҝә гуруб һәзрәтин әмрини ҝөзләди. Һәзрәт 

она табе олан һакимләрә гошун тәҹһизаты һаггында јазылы 

ҝөстәриш верди. Амма бу вахт һәзрәти гаршыја гојулмуш гәти 

мәгсәддән дашындыран бир һадисә баш верди. Һаггында әввәлҹә 

данышдығымыз хәвариҹ фиргәси Әбдүллаһ ибн Вәһәбин 

башчылығы илә фитнә јарадыб, әввәлки әгидәләрини јенидән 

ортаја гојдулар. 

Һәзрәт Әлинин (ә) команданларынын иштиракы илә тәшкил 

олунмуш һәрби шурада хәвариҹ фитнәси мүзакирә олунду. Белә 

ҝөрүнүрдү ки, әҝәр һәзрәтин гошуну Шама һүҹум үчүн Куфәдән 

чыхса, хәвариҹ Куфәни ишғал едәҹәк. Белә бир мәгамда ики 

ҹәбһәдә мүһарибә апармаг лазым ҝәләҹәкди. Она ҝөрә дә Шама 

һүҹумдан габаг хәвариҹлә гаршыдурма һәлл едилмәли иди. 
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Бүтүн вахтларда сүлһү мүһарибәдән үстүн тутан һәзрәт 

хәвариҹә мәктубла мүраҹиәт едиб, онлары тутдуглары јолдан 

чәкинмәјә чағырды. Һәзрәт хәвариҹи һаггын мүдафиәсинә вә 

Мүавијә илә мүбаризәјә дә’вәт етди. 

Абдуллаһ һәзрәт Әлинин (ә) мәктубуну охујуб, ону ҝәтирән 

шәхсә деди: «Бизим адымыздан Әлијә де ки, о кафирдир. 

Әввәлҹә төвбә етсин, сонра бизи көмәјә чағырсын». Сонра 

Абдуллаһ ҝөстәриш верди ки, бүтүн хәвариҹ Нәһрәвана доғру 

һәрәкәт етсин. 

Хәвариҹ Нәһрәванда дүшәрҝә гурдугдан сонра әтрафдан 

тәрәфдарлары онлара доғру һәрәкәт етмәјә башладылар. 

Онларын сајы артыб он ики мин нәфәрә чатды. Нухәјләдә 

дүшәрҝә гурмуш һәзрәт Әли (ә) Шам фикриндән дашыныб, 

Нәһрәвана үз тутду. Һәзрәт Әли (ә) Нәһрәвана чатанда хәвариҹ 

ағыз-ағыза вериб уҹадан гышгырырды: «Һөкм јалныз 

Аллаһындыр». Һәзрәт Әли (ә) нә гәдәр гәзәбләнсә дә, бу 

адамларын һалына аҹыјырды. Чүнки бу инсанлар әгидә 

бахымындан јанылмышдылар вә өз сәһвләрини дәрк етмирдиләр. 

Һәзрәт, хәвариҹ ҹәрҝәләри илә үзбәүз дајанды вә һөҹҹәти 

тамамламаг үчүн онларын команданы Абдуллаһла сөһбәтә 

башлады. Сонра һәзрәт бүтүн хәвариҹә үз тутуб дәрин мәнтиг вә 

јетәрли кәламларла онларын сәһвләри һаггында данышды. Амма 

бу надан инсанлар јенә дә әввәлки кими һәзрәтин төвбә етмәсини 

истәјирдиләр. Һәзрәт Әли (ә) бујурду: «Ағ бајрағы Нәһрәванын 

кәнарында јерә тахын. Хәвариҹин төвбә едәнләри онун 

әтрафында топлансын». 

Азғын гөвмүн тәгрибән үчдә икиси заһирән төвбә едиб, ағ 

бајрағын әтрафында топланды. Амма дөрд мин хәвариҹ вә 

онларын башчысы Абдуллаһ ибн Вәһәб әввәлки мөвгедә галыб, 

һәзрәти кафир адландырырдылар. Һәзрәт Әли (ә) чарәсиз галараг 

онларла дөјүшә башлады. 

Һәзрәт Әли (ә) Мүавијәнин һијләҝәрликләри нәтиҹәсиндә 

дөјүшә руһу зәифләмиш мүсәлманларын гәлбини ҝүҹләндирмәк 

үчүн бујурду: «Бүтүн бу хәвариҹдән он нәфәрдән дә азы сағ 

галаҹаг. Сиз исә ондан да аз шәһид верәҹәксиниз. Һәзрәтин ујғун 

бујуруғу онун мө’ҹүзәләриндән сајыла биләр. Һәзрәт неҹә 

демишдисә, елә дә олду. 
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Саваш башлады вә чох кечмәди ки, бүтүн хәвариҹ гылынҹдан 

кечирилди. Јалныз он нәфәр гача билди. Һәзрәт Әлинин (ә) 

гошунундан исә једди нәфәр шәһадәтә чатды. Һәзрәтин өнҹәдән 

ҝөрмәси өзүнү доғрутду. Дөјүш баша чатдыгдан сонра һәзрәт 

Куфәјә гајытды. Арадан чыхмыш он нәфәрдән бири олан 

Әбдүррәһман ибн Мүлҹәм Мәккәјә гачды. Бу шәхс Мурад 

гәбиләсиндән иди. 

ҺӘЗРӘТ ӘЛИНИН (Ә) ШӘҺАДӘТИ 

Һәзрәт Әли (ә) Нәһрәван дөјүшүнү баша вурдугдан сонра 

Куфәјә гајытды вә Шама һүҹум һаггында дүшүнмәјә башлады. 

Әјаләт һакимләри һәзрәтин фәрманына ујғун олараг имкан 

һәддиндә көнүллү топлајыр вә тәҹһиз олунмуш дәстәләри 

имамын хидмәтинә ҝөндәрирдиләр. 

Нәһајәт, һиҹри 40-ҹы ил шә’банын ахырларында әјаләтләрдән 

ҝөндәрилән гүввәләр Куфәјә дахил олуб, Нухәјлә дүшәрҝәсинә 

гатылдылар. Һәзрәт Әли (ә) сәфәрбәр олмуш гүввәләри һәрби 

низама салды. Һәзрәт ҝеҹә-ҝүндүз чалышмагла дөјүшчүләрин 

зәрури еһтијаҹларыны өдәјирди. Гәлбләри Мүавијә, хүсуси илә 

дә Әмр Асын һијләләри сәбәбиндән кинлә долмуш сәркәрдәләр 

һәзрәтә көмәк едирдиләр. Нәһајәт, һиҹри 40-ҹы ил, мүбарәк 

рамазан ајынын икинҹи јарысында һәзрәт Әли (ә) бир хүтбә илә 

дөјүшчүләрин гәлбини риггәтә ҝәтириб, онлары Шама доғру 

һәрәкәт үчүн һазырлады. Амма тәгдир онун үчүн башга бир тале 

мүәјјәнләшдирмишди. 

Хәвариҹ фәрариләри Мәккәни өзләри үчүн әмәлијјат мәркәзи 

сечмишдиләр. Әбдүррәһман ибн Мүлҹәм, Бәрк ибн Абдуллаһ вә 

Әмр ибн Бәкр адлы үч хәвариҹ бир ҝеҹә әјләшиб мүсәлманларын 

кечмиши һаггында сөһбәт едирдиләр. Сөһбәтин сонунда онлар 

белә бир гәрара ҝәлдиләр ки, төкүлән ганларда Мүавијә, Әмр Ас 

вә Әли (ә) ҝүнаһкардыр. Онларын фикринә ҝөрә әҝәр бу үч шәхс 

арадан ҝөтүрүләрдисә, мүсәлманлар раһатлыға чыхардылар. 

Нәһајәт, һәмин үч хәвариҹ белә бир разылыға ҝәлиб анд ичдиләр 

ки, һәрәси һәмин үч шәхсдән бирини өлдүрсүн. Ибн Мүлҹәм 

һәзрәт Әлини (ә), Әмр ибн Бәкр Әмр Асы, Бәрк ибн Абдуллаһ исә 

Мүавијәни өлдүрмәји өһдәјә ҝөтүрдү. Онлар гылынҹларына 

өлдүрүҹү зәһәр чәкиб гәрарларыны һәјата кечирмәк үчүн рамазан 
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ајынын он доггузунҹу ҝеҹәсини сечдиләр. Һәрә өз вәзифәсини 

иҹра етмәк үчүн јола дүшдү. Әмр ибн Бәкр Мисирә, Бәрк ибн 

Абдуллаһ Шама, Ибн Мүлҹәм исә Куфәјә ҝетди. 

Бәрк ибн Абдуллаһ гәдр ҝеҹәси Шам мәсҹидиндә сәҹдәјә 

ҝетмиш Мүавијәни јалныз јаралаја билди. Ағыр јараланмыш 

Мүавијә јатаға дүшдү. Ибн Абдуллаһы онун јанына ҝәтирдиләр. 

Мүавијә деди: «Сән һансы ҹүр’әтлә бу иши ҝөрдүн?» Ибн-

Абдуллаһ деди: «Әмр мәни бағышласа, она мүждә верәрәм». 

Мүавијә сорушду: «Мәгсәдин нәдир?» Бәрк деди: «Индиҹә 

Әлини дә өлдүрдүләр». Мүавијә бу хәбәрин дүзҝүнлүјүнү 

јохлајанадәк, ону зиндана салды. Верилән хәбәрин дүзҝүн олдуғу 

сүбута јетдикдән сонра Мүавијә ибн Абдуллаһы азад етди». 

(бә’зи рәвајәтләрә ҝөрә Мүавијә онун бојнуну вурдурду). 

Мүавијәни мүајинә едән һәким деди: «Әҝәр әмир өвлад 

истәмирсә, онун јарасыны дәрманла мүалиҹә етмәк олар. Јох әҝәр 

өвлад истәјирсә, јара јери гыздырылмыш дәмирлә 

дағланмалыдыр». Мүавијә деди: «Гыздырылмыш дәмирә 

дөзүмүм јохдур. Ики оғул мәнә бәс едәр». 

Әмр ибн Бәкр дә өз нөвбәсиндә ҝеҹә јары Мисирдә мәсҹидә 

ҝедиб, өз мәгсәдини һәјата кечирмәк истәди. Амма Әмр Ас 

шиддәтли гыздырма ичиндә олдуғундан мәсҹидә ҝәлә билмәди вә 

оғлунун мәсләһәти илә шәһәр газисини ҹамаат намазына 

ҝөндәрди. 

Намаз башладыгдан сонра биринҹи рәкәтдә гази сәҹдәјә 

ҝедәркән Әмр ибн Бәкр бир зәрбә илә ону гәтлә јетирди. 

Мәсҹиддә һај-күј гопду. Намаз јарыда галды, гатил 

мисирлиләрин әлинә кечди. Ҹамаат ону Әмр Асын ағыр әзаблары 

илә горхутдуглары вахт Әмр ибн Бәкр тәәҹҹүблә сорушду: 

«Мәҝәр Әмр Ас өлмәјиб?» Ҹамаат она билдирди ки, онун 

өлдүрдүјү шәһәр газиси олуб. 

Әмр газини наһагдан өлдүрдүјү вә мәгсәдини һәјата кечирә 

билмәдији үчүн ағламаға башлады. Әмр Ас ондан ағламасынын 

сәбәбини сорушдугда деди: «Мән өз һәјатым үчүн ағламырам. 

Тәәссүф едирәм ки, газини өлдүрмүшәм, сән исә сағ галмысан. 

Һејф ки, достларым өз ишини јеринә јетирди, мән исә јох». Әмр 

Ас бу әһвалаты ондан сорушду. Әмр достлары илә бирликдә 

һазырладығы пландан данышды. Әмр Ас ҝөстәриш верди ки, 
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онун бојнуну вурсунлар. Бәли, Әмр Асын вә Мүавијәнин гәтли 

планы баш тутмады. 

Әбдүррәһман ибн Мүлҹәмин талеји башга олду. Бу шәхс һиҹри 

гырхынҹы ил шә’бан ајынын ахырларында Куфәјә чатды. Кимсә 

онун мәгсәдиндән хәбәрдар дејилди. Ибн-Мүлҹәм 

танышларындан биринин евиндә галыб, мүбарәк рамазан ајынын 

он доггузунҹу ҝеҹәсини ҝөзләмәјә башлады. Бир ҝүн 

достларындан биринин ҝөрүшүнә ҝедәркән орада Гутам адлы 

ҝөзәл бир гадынла растлашды. Бу гадынын атасы вә гардашы 

Нәһрәван дөјүшүндә өлдүрүлмүшдү. Ибн-Мүлҹәм бу гадынла 

илк ҝөрүшдә онун ҝөзәллијинә алданды вә ешгини е’лан етди. 

Гутам деди: «Мәнә меһријјә нә верәҹәксән?» Ибн-Мүлҹәм деди: 

«Һәр нә истәсән». Гутам деди: «Мәним меһријјәм үч мин дирһәм 

пул, бир кәниз, бир гулам вә Әли ибн Әбу-Талибин ганыдыр». 

Неҹә дә ағыр бир меһријјә! Шаир бу барәдә дејир: 

 
Гутамын меһринә тарих мәәттәл- 

Тәләб етди: Әли ганын ҝөтүр ҝәл. 

 

Бәли, Ибн-Мүлҹәмин ҹинајәти тарихдә ҝөрүнмәмиш бир 

ҹинајәт олду. Мәгсәдини даим ҝизли сахламыш Ибн-Мүлҹәм 

Гутамы јохламаг үчүн деди: «Нә истәсән верәрәм, Әлини гәтлә 

јетирмәк неҹә мүмкүндүр?» Гутам деди: «Бәли, ади һалда кимсә 

бу иши ҝөрә билмәз. Ону јалныз гәфилдән һүҹум едиб өлдүрмәк 

мүмкүндүр. Ону өлдүрүб, мәним көнүл дәрдимә шәфа вер, һәм дә 

өз камына чат. Әҝәр бу иши ҝөрәркән өлсән, ахирәт мүкафатын 

дүнја мүкафатындан да үстүн олаҹаг». Ибн-Мүлҹәм баша дүшдү 

ки, Гутам да хәвариҹдәндир вә онун әгидә јолдашыдыр. Деди: 

«Анд олсун Аллаһа, мән Куфәјә јалныз бу иши ҝөрмәк үчүн 

ҝәлмишәм». Гутам деди: «Мән дә бу иши ҝөрмәкдә сәнә јардым 

едәрәм. Сәнә јардым үчүн бир нечә нәфәр ајырарам». Гутам Ибн-

Мүлҹәми өз гәбиләсиндән олан хәвариҹ әгидәли Вәрдан ибн 

Мәҹалидин јанына ҝөндәрди. Вәрдан Гутамын истәјини јеринә 

јетирәҹәјинә сөз верди. 

Ибн-Мүлҹәм өзү дә Әшҹәә гәбиләсиндән олан Шәбиб адлы 

хәвариҹи көмәкчи ҝөтүрдү. Онлар өз мәгсәдләриндән Сиффејн 

дөјүшүндә һәзрәт Әлини сүлһә мәҹбур етмиш Әш’әс ибн Гејси дә 
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хәбәрдар етдиләр. Әш’әс сөз верди ки, нәзәрдә тутлмуш вахт о да 

мәсҹиддә олаҹаг. Нәһајәт мүбарәк рамазан ајынын он доггузунҹу 

ҝеҹәси чатды. Ибн-Мүлҹәм өз јолдашлары илә мәсҹидә ҝәлиб 

һәзрәт Әлини (ә) ҝөзләмәјә башлады. 

Һәзрәт Әли (ә) өз шәһадәтиндән хәбәрдар иди. О, мүбарәк 

рамазан ҝүнләриндән бириндә минбәрдә икән әлини саггалына 

чәкәрәк бујурду: «Инсанларын ән залымы бу түкләри башымын 

ганына бојајаҹаг». Буна ҝөрә дә һәзрәт өмрүнүн сон ҝүнләрини 

өвладларындан биринин јанында кечирирди. Шәһадәт ҝеҹәси исә 

гызы Үммү-Ҝүлсүмүн гонағы иди. 

Ифтар заманы үч тикә јемәк једи. Сонра ибадәтә дурду. Һәзрәт 

ҝеҹәдән сүбһәдәк тәшвиш ичиндә олду. Бә’зән сәмаја бахыб 

улдузлары сејр едирди. Сүбһ чағы јахынлашдыгҹа һәзрәтин 

нараһатлығы да артырды. Белә ки, Үммү-Ҝүлсүм ондан сорушду: 

«Атаҹан, нә үчүн бу ҝеҹә бир белә нараһатсан?» Һәзрәт бујурду: 

«Гызым, мән бүтүн өмрүмү дөјүш сәһнәсиндә кечирмиш, адлы-

санлы пәһләванларла мүбаризә апармышам. Белә шејләрдән 

горхмурам. Амма һисс едирәм ки, һагла ҝөрүш мәгамы 

јахындадыр». 

Нәһајәт, һөвлнак ҝеҹә баша чатды. Евдә јува гурмуш гушлар 

евдән чыхмаг истәјән һәзрәтин гәдәмләри өнүндә ганад чалараг, 

санки ону ҝетмәкдән чәкиндирмәк истәјирдиләр. Һәзрәт бујурду: 

«Бу гушларын сәс-күјүнүн ардынҹа нөвһә авазлары уҹалаҹаг». 

Һәзрәтин сөзләри Үммү-Ҝүлсүмү пәришан етди. О, атасына белә 

деди: «Јахшы олар ки, тәк ҝетмәјәсән». Һәзрәт бујурду: «Әҝәр 

бәла јер бәласы олса, мән тәкликдә ону дәф етмәјә гадирәм. Әҝәр 

бу сәманын гәзавү-гәдәридирсә, һөкмән јеринә јетмәлидир». 

Һәзрәт мәсҹидә үз тутду. Дама чыхыб сүбһ азаныны е’лан етди. 

Сонра мәсҹидә дахил олду. Јатанлары ојатды. Сонра меһраба 

јахынлашды. Сүбһ нафилә намазына дурду. Сәҹдәјә ҝетдији вахт 

Әбдүррәһман ибн Мүлҹәм зәһәрли гылынҹы илә һәзрәтин 

мүбарәк башына бир зәрбә вурду. Ибн-Мүлҹәмин зәрбәси бир 

вахт Әмр ибн Әбдүвәдин вурдуғу зәрбәнин јеринә дүшдү. 

Һәзрәтин башы алнынадәк јарылды. Ибн-Мүлҹәм вә јолдашлары 

дәрһал гачдылар. 

Һәзрәт Әлинин (ә) мүбарәк башындан ган ахмаға башлады. 

Онун шәриф саггалы башынын ганына бојанды. Һәзрәт бујурду: 
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«Анд олсун Кә’бәнин Аллаһына, гуртулдум». Сонра һәзрәт бу 

ајәни тилавәт етди: «Сизи торпагдан јаратдым вә торпаға 

гајтарарам. Сонра јенидән торпагдан галдырарам». Бу вахт һәзрәт 

Ҹәбраилин јер илә ҝөј арасындан нида чәкдијини ешитди: «Анд 

олсун Аллаһа, һидајәт сүтунлары учулду, тәгва нишанәләри мәһв 

олду, халиглә мәхлуг арасындакы ән мөһкәм бағ гырылды. 

Пејғәмбәрин әмиси оғлу өлдүрүлдү. Һәзрәт Әли (ә) шәһадәтә 

чатды. Ән залымларын ән бәдбәхти ону шәһид етди». 

Мәсҹиддә һај-күј гопду. Һәсән вә Һүсејн евдән мәсҹидә 

гачдылар. Бир груп адам да Ибн-Мүлҹәмин ардынҹа ҝедиб ону 

тутду. Һәсән вә Һүсејн һашимиләрин көмәји илә һәзрәти килимин 

үстүнә гојуб евә ҝәтирдиләр. Дәрһал һәким ардынҹа адам ҝетди. 

Һәким ҝәлдикдән сонра јараны мүајинә едиб јаранын сағалмаз 

олдуғуну билдирди. Чүнки һәзрәтин вурулдуғу гылынҹа зәһәр 

чәкилмишди. 

Һәзрәт Әли (ә) башгаларындан фәргли олараг өлүмүнүн лабүд 

олдуғуну ешитдикдә нараһат олмады. О, Һәсән вә Һүсејнә 

вәсијјәт едирди. Бәли, һәзрәт өлүмдән горхмурду. О дәфәләрлә 

бујурмушду ки, ушаг анасынын дөшүнә мүштаг олдуғу тәк о да 

өлүмә мүштагдыр. 

Һәзрәт Әли (ә) өмүр боју өлүмлә чарпышмышды. Дүшмәнләр 

һәзрәт Пејғәмбәрин (с) јатағыны гылынҹламаг истәдикләри вахт 

һәзрәтин (с) јериндә јатан Әли (ә) иди. Һәзрәт даим Ислам 

гәзаватларында олмуш, өлүмүн ҝөзүнә дик бахмышды. Һәзрәт 

бујурду ки, мәним үчүн фәрги јохдур ки, өлүм мәним сорағыма 

ҝәлә, ја мән өлүмүн сорағына ҝедәм». Һәзрәт (ә) Һәсән вә Һүсејнә 

белә вәсијјәт етди: «Сизә тәгвалы олмағы вә Аллаһдан горхмағы 

төвсијә едирәм. Дүнја сизин ардынызҹа ҝәлсә дә, сиз онун 

ардынҹа ҝетмәјин. Әлиниздән дүнја малы чыхдыгда 

тәәссүфләнмәјин. Доғру вә һагг сөз данышын. Ахирәт мүкафаты 

үчүн иш ҝөрүн. Залыма дүшмән, мәзлума јардымчы олун. 

Сизә, бүтүн өвладларыма вә Әһли-бејтимә мәктубум јетишән 

һәр бир адама тәгваны, Аллаһдан горхмағы, һәјат ишләрини 

тәнзимләмәји, өз араларында сазиши вәсијјәт едирәм. Чүнки 

бабаныз Пејғәмбәрин белә дедијини ешитмишәм: «Ики нәфәр 

арасында сүлһ јаратмаг намаз вә оруҹдан үстүндүр». Јетимләрә 

мүнасибәтдә Аллаһдан горхун. Онларын ағзы үчүн нөвбә 
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гәрарлашдырмајын (бә’зән тох, бә’зән исә аҹ олалар). Сизин 

диггәтсизлијиниз сәбәбиндән онлар заја чыхмасынлар. 

Гоншулара мүнасибәтдә Аллаһдан горхун. Онлары Пејғәмбәр 

тапшырмышдыр. Һәзрәт гоншулары елә тапшырарды ки, ҝүман 

едәрдик гоншу гоншудан ирс апараҹаг. Гур’ана мүнасибәтдә 

Аллаһдан горхун. Она әмәл етмәкдә сизи өтүб кечмәсинләр. 

Намаза мүнасибәтдә Аллаһдан горхун. Намаз динин сүтунудур. 

Кә’бәјә мүнасибәтдә Аллаһдан горхун. Нә гәдәр ки, дирисиз, 

Аллаһ евини бош гојмајын. Әҝәр о бош галса, ҹәзада мөһләт 

алмајаҹагсыныз. Ҹиһада мүнасибәтдә Аллаһдан горхун. 

Малыныз, ҹаныныз, дилинизлә Аллаһ јолунда ҹиһад един. 

Әлагәләринизи горујун вә бир-биринизә бағышлајын. Бир-

биринизә арха чевирмәкдән, бир-бириниздән ајрылмагдан 

чәкинин. Әмр бе мә’руф вә нәһј әз мүнкәри (јахшыја әмр, писә 

гадаға) тәрк етмәјин. Јохса шәр адамлар сизә һаким олар. Бу 

һалда сиз Аллаһы чағырсаныз да, О сизин дуаларыныза ҹаваб 

вермәз. 

Еј Әбдүл Мүттәлиб өвладлары, мәбада «Әмирәл-мө’минин 

өлдүрүлүб» дејә, халгын ганыны төкәсиниз. Билмәлисиниз ки, 

мәнә ҝөрә јалныз мәни өлдүрән гәтлә јетирилә биләр. Елә ки, мән 

онун зәрбәсиндән өлдүм, сиз дә әвәзиндә она бир зәрбә вурун. 

Онун мејитини тәһгир етмәјин. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујуруб ки, 

муслә (мејити тәһгир) етмәкдән чәкинин».  

Һәзрәт Әли (ә) зәрбә алдыгдан сонра үч ҝүн јатагда галды. Бу 

мүддәт әрзиндә тәкҹә аиләси јох, һәм дә сәһабәләри онун јанында 

олурду. Әтрафындакылар өмрүнүн сон саатларында һәзрәтин 

дәјәрли бујуругларындан фајдаланырдылар. Һәмин вахт һәзрәтин 

бујурдуғу дүрлү өјүдләрдән бири дә будур: «Мән дүнән сизин 

мүсаһибиниз идим. Буҝүнкү вәзијјәтим исә сизин үчүн бир 

ибрәтдир. Сабаһ исә сиздән ајрыларам». 

Һәзрәтә бир гәдәр сүд ҝәтирдиләр. Азҹа ичди вә сонра бујурду: 

«Зиндана салдығыныз адама да бу сүддән бир гәдәр верин. Ону 

инҹитмәјин. Әҝәр сағ галсам, өзүм биләрәм, әҝәр өлсәм, она 

јалныз бир зәрбә вурун. Чүнки о мәнә бирҹә зәрбә вуруб». Сонра 

үзүнү Һәсәнә тутуб бујурду: «Оғулҹан, мәндән сонра сән вәлијје-

әмр, мәним ганымын саһибисән. Ону бағышламаг истәсән, өзүн 

биләрсән. Әҝәр өлдүрсән, мәнә бирҹә зәрбә вурдуғу үчүн она 
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бирдән артыг зәрбә вурма». Гылынҹа чәкилмиш зәһәр һәзрәтин 

бәдәнинә сирајәт етдијиндән о һәрәкәтдән дүшмүшдү. Она ҝөрә 

дә намазыны отураг һалда гылыр, даим зикр едирди. Рамазанын 

ијирми биринҹи ҝеҹәси өлүмү јахынлашан мәгамларда бујурду: 

«Сон ҝөрүш үчүн аилә үзвләрими чағырын. Һамынын һүзурунда 

вәсијјәт етмәк истәјирәм». 

Һәзрәтин өвладлары онун әтрафында ҹәмләшди. Онларын 

ҝөзләри ағламагдан гызармышды. Һәзрәтин вәсијјәтләрини 

динләјирдиләр. Амма һәзрәтин вәсијјәтләри тәкҹә онун 

өвладларына аид дејилди. Бу вәсијјәтләр дүнјанын сонунадәк 

бүтүн бәшәрә аид иди. Әхлаги вә әмәли фәлсәфәјә аид 

ҝөстәришләр силсиләсиндән бә’зиләринә нәзәр салырыг: 

Сөзүмүн әввәли Аллаһын јеҝанәлијинә шәһадәтдир. Сонра 

Мәһәммәд ибн Абдуллаһын (с) Пејғәмбәрлијинә шәһадәт 

верирәм. О, мәним әмимоғлум, Аллаһын бәндәси вә 

сечилмишидир. Онун бе’сәти Аллаһ тәрәфиндәндир, 

ҝөстәришләри Аллаһын ҝөстәришләридир. Халг ҹәһаләт вә 

наданлыг ичиндә олдуғу вахт һәзрәт онлары доғру јола, 

гуртулуш јолуна һидајәт бујурду: «Онларын әмәлләринин 

гијамәт ҝүнүндәки ҹәзалары илә горхутду. 

Еј мәним өвладларым, сизи тәгва вә пәһризкарлыға дә’вәт 

едирәм. Төвсијә едирәм ки, чәтинликләр гаршысында сәбирли вә 

дөзүмлү оласыз. Дүнјаја бағланмајын. Әлиниздән чыхан шеј үчүн 

үзүлмәјин. Сизи бирлијә чағырырам. Нифаг вә пәракәндәликдән 

һәзәр гылын. Һагг вә һәгигәти ме’јар ҝөтүрүн. Истәр 

гәзәбләндикдә, истәр гәмли вахтынызда, истәрсә дә 

шадландығыныз вахт сабит әдаләт ганунларына табе олун. 

Еј мәним өвладларым, һеч вахт Аллаһы унутмајын. Даим онун 

разылығы һаггында дүшүнүн. Мәзлумларла әдаләтли 

рәфтарынызла, јетимләрә вә чарәсизләрә исар вә әтанызла 

Аллаһы разы салын. Һәзрәт Пејғәмбәрдән белә бујурдуғуну 

ешитдим: «Беһишт јетимләрә өз өвладлары кими һимајәдарлыг 

едәнләрин иштијагындадыр. Ҹәһәннәм оду јетимләрин малыны 

јејәнләрин интизарындадыр». 

Гоһум-әгрәбанызла мүнасибәтдә силеје-рәһм вә јахшылыг един. 

Дәрвишләрә вә мөһтаҹлара әл тутуб, хәстәләри јохлајын. Чүнки 

дүнја һадисәләр мәһәллидир. Она ҝөрә дә арзу-истәкләрә 
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ҝирифтар олмајын. Даим өлүм вә ахирәт аләми һаггында 

дүшүнүн. Лүтфүнүзү гоншулардан әсирҝәмәјин. Чүнки гоншунун 

һаггынын горунмасы Пејғәмбәрин (с) вәсијјәтләриндәндир. Дини 

ҝөстәришләри мөһтәрәм сајын. Онлара һәвәслә әмәл един. Намаз 

вә зәкаты, әмр бе мә’руф вә нәһј әз мүнкәри јеринә јетирин. 

Аллаһын әмрләринә итаәт етмәклә Аллаһын разылығыны 

газанын. 

Еј мәним өвладларым, алчаг инсанларла үнсијјәтдән чәкинин. 

Салеһ вә тәгвалы инсанларла јолдаш олун. Әҝәр һәјатынызда елә 

бир ишлә растлашсаныз ки, дүнја вә ја ахирәти сечмәли 

оласыныз, дүнјадан кечин вә ахирәти гәбул един. Дөврүн 

чәтинликләри заманы Аллаһа пәнаһ апарын. Һәр бир ишдә Ондан 

көмәк истәјин. Халгла меһрибанлыгла, хош үзлә рәфтар един. 

Тәгва вә инсана хидмәти өзүнүзә шүар гәрар верин. Көрпәләрә 

нәвазиш, јахшылара еһтирам ҝөстәрин». 

Һәзрәтин өвладлары сакитҹә отурмушдулар. Боғазларыны гәһәр 

тутмушду. Һәзрәтин үрәјәјатан, көнүл охшајан сөзләрини 

динләјирдиләр. Һәзрәтин вәсијјәтинин бу һиссәси бир әхлаг 

дәрси иди. Бу дәрсләрә әмәл едән һәр бир кәс камал һәддинә 

чатар. Һәзрәт вәсијјәтинин бу һиссәсини «Ла һөвлә вә ла гуввәтә 

илла-биллаһил-әлијјил-әзим» ҹүмләси илә баша чатдырды. Сонра 

һушуну итирди. Бир ан сонра ҝөзләрини ачыб бујурду: «Еј Һәсән, 

сәнә дә бир нечә сөзүм вар. Бу мәним өмрүмүн сон ҝеҹәсидир. 

Ҹанымы тапшырдыгдан сонра мәнә өз әлинлә гүсл вер, кәфәнә 

бүк, дәфн ишләримә өзүн бах. Ҹәназә намазымы гыл вә мәни 

ҝеҹәнин гаранлығында Куфә шәһәриндән кәнарда, адсыз бир 

јердә торпаға тапшыр вә кимсә бундан хәбәр тутмасын». 

Бүтүн һашимиләр, еләҹә дә әләви аиләси сәсини чыхармадан 

ағлајырды. Онларын ҝөз јашлары јанагларына сүзүлүрдү. Һәсән 

атасына һамыдан јахында отурмушду. О гәдәр гәмли иди ки, 

имамын диггәтини өзүнә ҹәлб етди вә имам бујурду: «Еј оғлум, 

сәбирли вә дөзүмлү ол. Бу һәссас мәгамда сәнә вә гардашына 

сәбирли вә дөзүмлү олмағы төвсијә едирәм». 

Сонра бујурду: «Мәһәммәддән дә муғајәт олун. О да сизин 

гардашыныздыр, атанызын оғлудур. Мән ону севирәм». 

Һәзрәт јенидән һушуну итирди. Бир ан сонра азҹа тәрпәнди вә 

Һүсејнә бујурду: «Оғлум, сәнин дә һәјатынын бир маҹәрасы 
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олаҹаг. Сәбирли вә дөзүмлү ол. Һәгигәтән дә, Аллаһ сәбир 

едәнләри дост тутур». 

Бу мәгамда һәзрәт ҹанвермә вәзијјәтинә ҝәлди. Азҹа сонра 

мүбарәк ҝөзләрини јавашҹа јумду вә сон нәфәсиндә бујурду: 

«Әшһәду әнла илаһә илләллаһ, вәһдәһу ла шәрикә ләһ, вә әшһәду 

әннә Муһәммәдән әбдуһу вә рәсулуһ». 

Шәһадәт кәлмәләрини дедикдән сонра һәзрәтин аралы вә 

назәнин додаглары гапанды. Онун руһу фәләкләрә пәрваз етди. 

Беләҹә, бүтүн өмрү боју һагг вә һәгигәтдән савај мәгсәди 

олмамыш бир инсанын һәјаты баша чатды.1 

Һәзрәт Әли (ә) шәһадәтә чатдығы вахт онун алтмыш үч јашы 

варды. Артыг о отуз ил иди ки, имамәт мәгамында иди. Һәзрәт 

беш илә јахын хилафәт күрсүсүндә отурду. Имам вәфат етдикдә 

һәзрәт Һәсән һәзрәт Һүсејнлә бирликдә атасынын ҹәназәсини 

дәфнә һазырлајыб Куфә јахынлығындакы Гәриј адланан мәһәлдә  

(буҝүнкү Нәҹәф) дәфн етди. Белә бир горху варды ки, һәзрәтин 

гаты дүшмәни олан бәни-Үмәјјә вә хәвариҹ онун ҹәсәдини 

гәбирдән чыхардыб тәһгир едә.  Она ҝөрә дә һәзрәт өзү вәсијјәт 

етмишди ки, диггәти чәкмәмәк үчүн онун гәбрини јерлә бәрабәр 

сәвијјәдә етсинләр. Һәзрәтин гәбри имам Садигин (ә) дөврүнәдәк 

мәхфи галды. Јалныз икинҹи аббаси хәлифәси имам Садиги 

Мәдинәдән Ирага чағыраркән һәзрәт Куфәјә ҝәлиб атасынын 

гәбрини зијарәт етдикдә бу гәбрин јери мә’лум олду. 

Һәзрәт Әлинин (ә) гәбринин мүәјјәнләшмәси һаггында Шејх 

Мүфид дә бир рәвајәт нәгл етмишдир. Онун дедијинә ҝөрә, 

Абдуллаһ ибн Һазим белә нәгл етмишдир: «Бир ҝүн Һарун әр-

Рәшидлә бирликдә ов үчүн Куфәдән чыхмышдыг. Куфә 

әтрафында растлашдығымыз аһулары овламаг үчүн ов итләрини 

бурахдыг. Итләр бир саата јахын аһуларын ардынҹа гачдылар. 

Амма һеч бир нәтиҹә һасил олмады. Аһулар һәмин әразидәки 

тәпәјә чыхыб орада дајандылар. Итләр тәпәјә чыхмыш аһулары 

тә’гиб етмәјиб ҝери дөндүләр. Һарун бу мәсәләјә тәәҹҹүб етди. 

Аһулар тәпәдән дүшән кими итләр онларын үстүнә ҹумур, аһулар 

тәпәјә галханда итләр ҝери гајыдырдылар. Бу һадисә үч дәфә 

тәкрарланды. Һарун деди: «Ҝедин бу әразидә кими тапсаныз 

јаныма ҝәтирин». Биз ҝетдик вә бәни-Әсәд гәбиләсиндән олан 

                                                
1 «Мәгатилут-Талибин». 
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гоҹа бир киши тапдыг. Ону Һарунун јанына ҝәтирдик. Һарун 

деди: «Еј Шејх, бизә бу тәпә һаггында даныш». Киши деди: 

«Әҝәр аман версәниз сизә бу барәдә данышарам». Һарун деди: 

«Мән Аллаһ гаршысында әһд едирәм ки, сәнә һеч бир әзијјәт 

вермәјәҹәјәм». Шејх деди: «Атам өз бабаларынын дилиндән белә 

нәгл едирди ки, Әли ибн Әбу-Талибин гәбри бу тәпәдә јерләшир. 

Аллаһ-тәала бу тәпәни әмин-аманлыгда гәрар вермишдир. Ким о 

тәпәјә сығынарса, аманда галар». 

Һарун буну ешидиб атдан дүшдү. Су истәди. Она су 

ҝәтирдиләр. Һарун дәстәмаз алды. Тәпәнин јанында намаз гылды. 

Үзүнү торпаға сүртүб ағлады вә Куфәјә гајытды.1 

Һәзрәт Әлинин (ә) гәбри һаггында башга бир мараглы әһвалат 

да нәгл олунмушдур: «Османлы султаны олан Сүлејман 

Кәрбәлаја ҝәлдији вахт һәзрәт Әлини (ә) зијарәт едирди. О 

Нәҹәфдә һәзрәтин гәбри јахынлығында атдан дүшдү вә нијјәт 

етди ки, һәзрәтә еһтирам әламәти олараг онун гәбринәдәк пијада 

ҝедәҹәк. 

Һәмин вахт мүфти олан гази Әсҝәр султаны мүшајиәт едирди. 

Султанын зијарәтиндән хәбәр тутуб гәзәбли һалда онун јанына 

ҝәлди вә деди: «Сән дири султансан, Әли (ә) исә өлү султан. Сән 

нә үчүн онун зијарәтинә пијада ҝедирсән?» Бу гази һәзрәтә 

гаршы дүшмән мөвгедә дуран насиби иди. Гази өз фикрини 

сүбута јетирмәк үчүн султана деди: «Әҝәр бу ишин сәнин 

султанлыг шә’нинә әскиклик ҝәтирәҹәјинә шүбһән варса, 

Гур’аны ач һәгигәтдән хәбәр тут». Султан онунла разылашыб, 

Гур’аны әлинә ҝөтүрдү вә доғру јолда олуб-олмадығыны билмәк 

үчүн илаһи китаба мүраҹиәт етди. Султанын ачдығы сәһифә бу 

ајә илә башлајырды: «Мән, һәгигәтән, сәнин Рәббинәм, 

нә’ләјнини (ајаггабыны) чыхар ки, мүгәддәс Тува 

вадисиндәсән».2 Султан үзүнү газијә тутуб деди: «Сәнин 

мәсләһәтинлә ајаггабыларымы да чыхармалы олаҹағам». Сонра 

султан ајаггабыларыны чыхарыб, ајагјалын һәзрәтин гәбринә үз 

тутду. Онун ајаглары јараланмышды. Зијарәтини баша вурдугдан 

сонра инадкар гази онун јанына ҝәлиб деди: «Бу шәһәрдә 

рафизилик әгидәсини јајанлардан биринин гәбри вар. Јахшы олар 

                                                
1 «Иршад» 1-ҹи ҹилд, 1-ҹи баб, 6-ҹы фәсл, 4-ҹү һәдис. 
2 «Таһа» сурәси, ајә 12. 
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ки, о гәбири ачыб орадакы ҹәсәдин сүмүкләрини јандырмағы әмр 

едәсән». Султан деди: «О алимин ады нәдир?» Гази деди: «Онун 

ады Мәһәммәд ибн Һәсән Тусидир». Султан деди: «Бу шәхс 

өлмүшдүр. Аллаһ онун лајиг олдуғу савабы вә ҹәзаны өзү верәр». 

Гази исә инадындан әл чәкмәјиб мәрһум Шејх Тусинин гәбринин 

ачылмасыны тәләб едирди. Нәһајәт, султан ҝөстәриш верди ки, 

Нәҹәф кәнарында бөјүк бир тонгал галасынлар. Амма онун 

мәгсәди гәбирдәки ҹәсәди јох, газинин өзүнү јандырмаг иди. 

Беләҹә, һәмин мәл’ун ҹәһәннәм одундан габаг дүнја одунда 

јанды. 

«Мунтәхәбут-Тәварих» китабынын мүәллифи нәгл едир ки, 

Надир шаһ һәзрәт Әлинин (ә) гәбринин үзәриндәки ҝүнбәзи 

зинәтләндирәркән ондан гүббәјә нә јазылмасы барәдә 

сорушурлар. Надир дәрһал дејир: «Аллаһын әли бүтүн әлләрин 

фөвгүндәдир». Сәһәри ҝүн Надир шаһын вәзири Мирза Меһди 

хан дејир: «Надир савадсыздыр, бу кәлам она илһам олунуб. 

Әҝәр инанмырсынызса, јанына ҝедиб, јенидән бу барәдә 

сорушун». Бу мәгсәдлә јенидән Надирә мүраҹиәт едирләр. О белә 

ҹаваб верир: «Дүнән дедијим сөзү!» 

Һәсән вә Һүсејн, еләҹә дә јахын адамлары һәзрәт Әлини (ә) 

дәфн етдикдән сонра Куфәјә гајытдылар. Һәзрәтин гатили Ибн-

Мүлҹәм дә һәмин ҝүн, јә’ни рамазан ајынын ијирми биринҹи 

ҝүнү имам Һәсәнин гылынҹы илә ҹәһәннәмә васил олду. Ујғун 

мөвзуда дөврүн устад шаирләри бир чох әсәрләр јаратмышлар. 

Әсвәг Нәхәинин гызы Үммү-Һејсәмин јаздығы ше’рдән бир нечә 

мисраны нәзәрдән кечирәк: 
 

Еј ҝөзләр, вај олсун бу һалыныза, 

Бу гәмли ҝеҹәдә дөнмүсүз буза. 

Ән үстүн инсаны вермишик әлдән, 

Үзүр көнүлләри ағрылы дәрд гәм. . . 

 

Һәзрәт Әлинин (ә) вәсијјәт етдији кими, ондан сонра имамәт вә 

хилафәт мәгамы оғлу Һәсәнә чатды. Абдуллаһ ибн Аббас 

мәсҹидә ҝәлди вә халга мүраҹиәт едәрәк деди: «Әлбәттә, 

билирсиниз ки, Һәзрәт Әли (ә) өз оғлу Һәсәни сизин үчүн хәлифә 

тә’јин етмишдир. Амма о сиздән беј’әт алмаг үчүн исрарлы дејил. 

Әҝәр беј’әт етмәк фикриниз олса, мән она дејәрәм, мәсҹидә 
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ҝәләр. Јох әҝәр беј’әт етмәк истәмирсинизсә, өзүнүз биләрсиниз». 

Халг үмуми шәкилдә мүсбәт ҹаваб верди. Ибн-Аббас һәзрәти 

мәсҹидә ҝәтирди. Имам Һәсән (ә) минбәрә чыхды, Аллаһа һәмд-

сәна етдикдән сонра Пејғәмбәрә (с) салам ҝөндәрди вә белә 

бујурду: «Бу ҝеҹә дүнјадан елә бир инсан көчүб ки, хејир ишдә 

кимсә ону габагламајыб. Ҝәләҹәкдәкиләр дә әмәл бахымындан 

она чатасы дејилләр. Бу шәхс һәзрәт Пејғәмбәрлә (с) чијин-

чијинә дөјүшләрдә вурушмуш, өз ҹаныны һәзрәтә (с) сипәр 

етмишдир. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бајрағы онун әлинә вермиш вә 

дин дүшмәнләри илә саваш үчүн Ҹәбрәил вә Микаил сағында вә 

солунда олмагла ону ҝөндәрмишдир. О, дөјүшләрдән јалныз 

гәләбә илә дөнмүшдүр. Аллаһ она даим фатеһлик нәсиб 

етмишдир. О, Иса ибн Мәрјәмин сәмаја галхдығы ҝеҹәдә 

шәһадәтә чатмышдыр. Һәзрәт Мусанын ҹанишини Јушә ибн Нун 

да һәмин ҝеҹә дүнјасыны дәјишмишдир. Бу шәхс дүнјасыны 

дәјишәркән дүнја малындан ҹәми једди јүз дирһәми олмушдур. О 

бу пулла өз аиләсинә хидмәтчи тутмаг истјирди. (Имам бу 

сөзләри дејәркән боғазыны гәһәр тутду, ағламаға башлады)». 

Имам Һәсән (ә) атасынын хатирәсинә сөјләдији бу хүтбәдә һәзрәт 

Әлинин (ә) мәгамыны ҹәмијјәтә анлатды. Онун дедији сөзләр бир 

оғулун атасы һаггында өз сөјләдији тә’риф дејилди. Имам Һәсән 

(ә) һамыдан јахшы таныдығы имамы вәсф едирди. 

Имам Һәсән (ә) халгдан беј’әт алдыгдан сонра Мүавијәјә 

мәктуб јазыб ону да беј’әтә дә’вәт етди. Ајдын мәсәләдир ки, 

Мүавијә имамын дә’вәтини гәбул етмәди. Мүавијә һәлә дә зәиф 

мөвгејә малик олдуғу бир заманда һәзрәт Әлијә (ә) беј’әт 

етмәкдән чәкинди. Инди исә онун һакимијјәти мөһкәмләнмишди. 

Зәиф вахтында беј’әт етмәјән бир шәхс ҝүҹлү вахтында беј’әт 

едәрдими?! Бир сөзлә имам Һәсәнин мәктубуну алан Мүавијә 

мәктубун ҹавабында она билдирди ки, өзүнү хәлифәлијә даһа 

лајигли сајыр вә имам она беј’әт етмәлидир. 

Диҝәр бир тәрәфдән, һәзрәт Әлинин (ә) өз шәһадәтиндән габаг 

Нухәјлә дүшәрҝәсиндә тәҹһиз етдији гошунун бөјүк бир һиссәси 

дағылмышды. Имам Һәсән (ә) атасынын дөврүндә Куфә әһлинин 

вәфасызлыг вә лагејдлијини ҝөрсә дә вә белә бир шәраитдә 

Мүавијә илә дөјүшүн сәмәрә вермәјәҹәјини билсә дә, азсајлы 

(Ибн Әбил-Һәдидин нәглинә ҝөрә он алты мин нәфәрлик) гошуну 
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илә Шам јолуна үз тутду. Имам гошунун он ики мин нәфәрини 

Үбејдуллаһ ибн Аббасын команданлығы алтында Мүавијәнин 

үстүнә ҝөндәриб, өзү Мәдаиндә мөвге тутду ки, әтрафдан гошун 

топласын. Амма Мүавијә бир милјон дирһәм вериб Үбејдуллаһ 

ибн Аббасы өзүнә тәрәф чәкди. 

Үбејдуллаһ гызыл сиккәләрин чинҝилтисинә ујараг имам 

Һәсәндән (ә) үз дөндәрди вә ҝеҹә јары кичик бир групла мәхфи 

шәкилдә гачыб Мүавијәјә гошулду. Мәдаиндә исә башга бир 

һадисә баш верди. Бу һадисә нәтиҹәсиндә гошунда тәфригә вә 

ихтилаф јаранды вә дөјүш үчүн һеч бир мүнасиб шәраит 

галмады. Имам Һәсән (ә) мөвҹуд вәзијјәти, Исламын вә 

мүсәлманларын мәсләһәтини нәзәрә алараг гошуну бурахмаға 

мәҹбур олду. Мөвҹуд шәраитдә башга бир јол ҝөрмәдијиндән 

һәзрәт имам (ә) Мүавијә илә сүлһ бағлады. 
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ДӨРДҮНҸҮ ҺИССӘ 

ӘЛИНИН (Ә) ШӘХСИЈЈӘТИ ВӘ ӘХЛАГИ ФӘЗИЛӘТЛӘРИ 

ШӘХСИЈЈӘТ МӘФҺУМУ 

Фәлсәфи бахымдан һәр бир инсанын шәхсијјәтини онун руһани 

хүсусијјәтләр мәҹмусу тәшкил едир. Халг арасында исә инсанын 

шәхсијјәти онун һансыса сәҹијјәви хүсусијјәтләри илә тә’јин 

олунур. Мәсәлән, сијаси баҹарыға малик олан адама сијаси 

шәхсијјәт, һәјатыны елмә сәрф едән инсана елми шәхсијјәт 

дејирләр. Психолоҝијада сүбут олунмушдур ки, инсанын руһани 

вә физики кејфијјәтләри арасында әлагә мөвҹуддур. Һәр һансы 

бир фәрдин шәхсијјәтини камил шәкилдә танымаг үчүн онун 

руһани вә ҹисмани хүсусијјәтләрини арашдырмаг зәруридир. 

Инсанын физики вә руһани кејфијјәтләри илә таныш олмаг 

үчүн тәбиәт елмләриндәки мүшаһидә вә тәҹрүбә үсулундан 

истифадә едилир. Чүнки инсанын руһунун вә руһани 

кејфијјәтләринин маһијјәтини танымаг гејри-мүмкүндүр. Бу 

һәгигәтләр һаггында јалныз онларын әсәрләри васитәси илә 

мә’лумат әлдә етмәк олур. 

Диҝәр мараглы нөгтә одур ки, инсан өзүндә олан хүсусијјәтләри 

башгаларында да асанлыгла мүәјјәнләшдирир. Диши ағрыјан 

адам башгаларынын дишағрысыны даһа дәгиг гијмәтләндирә 

билир. 

Диҝәр бир тәрәфдән һәр бир инсанын руһунун кејфијјәтләри 

онун варлыг тамында бир һиссәдир. Психолоҝијада бу тамлыг 

вәһдәт адландырылыр. Инсан шәхсијјәтини ҝөстәрән бу анлајыш 

бәшәр тарихи боју һифз олунмушдур. 

Дејиләнләри нәзәрә алсаг, һәзрәт Әлинин (ә) ҹисмани вә руһани 

кејфијјәтләри илә танышлыгда мүһүм бир чәтинликлә 

растлашырыг. Чүнки һәзрәтин бөјүк руһунда олан бир чох 

хүсусијјәтләр бизим үчүн мәҹһулдур. 

Һәзрәт Әли (ә) инсан иди. Амма онун хүсусијјәтләри кимсәдә 

ҝөрүнмәмишди. Һәзрәт башгаларына охшамадығындан 

әтрафдакыларын ону дүзҝүн дәјәрләндирмәси дә проблемә 

чеврилир. Һәзрәтин е’ҹазла долу варлығы бүтүн кечмишдәкиләри 
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һејран гојмуш вә ҝәләҹәкдәкиләри дә һејран гојасыдыр. 

Онун бүтүн әмәлләри гејри-ади олмушдур. Ҝүҹлү адам, адәтән 

башгаларынын мүхалифәтинә дөзмүр. Чүнки сәбир 

гүдрәтлиликдән чох, аҹизлијә јахын олан һалдыр. Амма һәзрәт 

Әли (ә) гејри-ади ҝүҹә малик олмагла јанашы, гејри-ади сәбрә дә 

малик иди. Буну мө’ҹүзәдән башга бир шеј адландырмаг олмаз. 

Адәтән, хош рәфтарлы инсанлар саваш мејданында кара 

ҝәлмирләр. Амма һәзрәт Әли (ә) истисна тәшкил едирди. Әрәб 

гәһрәманларына диз чөкдүрән бу ҹәнҝавәр һәм дә бир ушаг кими 

һәлим иди. 

Сејјид Рәзи «Нәһҹүл-бәлағә»нин мүгәддимәсиндә дејир: 

«Һәзрәти танымадан онун кәламларыны охујуб дүшүнән инсан 

елә тәсәввүр едәр ки, бу сөзләри ханәнишин бир адам демишдир. 

Ахы мә’нәвијјат долу бу кәламларын саһибинин гылынҹындан 

ган дамдығыны ким тәсәввүр едә биләр?! Бәли, һәзрәт тәзадлы 

хүсусијјәтләрин топландығы е’ҹазкар бир инсан иди. 

Ибн Әбил-Һәдид Нәһҹүл-бәлағәнин шәрһиндә јазыр: «Биз 

шүҹаәтли, ејни заманда бағышлајан инсан ҝөрмәмишик. Тәлһә вә 

Зүбејр, Абдуллаһ ибн Зүбејр вә Әбдүл-Мәлик ибн Мәрван 

шүҹаәтли инсанлар идиләр. Амма онларын шүҹаәти 

пахыллыгларынын вә һәрисликләринин көлҝәсиндә галырды». 

Һамыја мә’лумдур ки, тәвазөкар инсанлар һејбәтли олмур. 

Һәзрәт Әли (ә) мисилсиз тәвазөјә малик иди. О јалын торпаг 

үстүндә отурдуғундан Әбу-Тураб (торпаг атасы) ләгәбини 

алмышды. Амма бу садә инсанын саваш мејданындакы һејбәти 

әрәб гәһрәманларынын бәдәнинә титрәтмә салырды. Бир ҝүн 

Мүавијә Гејс ибн Сә’дә деди: «Аллаһ Әбүл-Һәсәнә (Әлијә) 

рәһмәт етсин, чох зарафатҹыл адам иди». Гејс она белә ҹаваб 

верди: «Анд олсун Аллаһа, о нә гәдәр хошрәфтар идисә дә, 

һејбәти һамыдан артыг иди. Онун һејбәти тәгвадан доғурду вә 

сәнин Шам әһли гаршысындакы һејбәтиндән дејилди». 

Бу да ајдындыр ки, мүәјјән ихтисас саһиби һәмин ихтисасда 

үмуми мә’лумата малик олан адамдан үстүндүр. Мәсәлән, үрәк 

һәкими үрәклә бағлы хәстәликләрдә ҹан һәкиминдән даһа чох 

мә’луматлыдыр. Бир сөзлә, пешәкар шәхс мүтәхәссисдән 

үстүндүр. Бир ше’рдә дејилдији кими: 
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Ихтисас саһиби олсан да бил сән 

Пешәкардан үстүн олан дејилсән. 

 

Һәзрәт Әли (ә) бүтүн камал сифәтләринә малик олмагла 

јанашы, истәнилән бир камал сифәтинин ән үстүн дәрәҹәсинә 

саһиб иди. Һәр һансы бир фәзиләтдә онунла мүгајисәјә ҝәләҹәк 

инсан јох иди. 

Адәтән, инсан колорили гидалар једикдә ҝүҹлү олур. Әҝәр 

инсанын гидадан алдығы енержи онун ишә сәрф етдији 

енержидән аз оларса, организм зәифләмәјә башлајар. Һәзрәт 

Әлинин (ә) једији арпа чөрәји иди вә һәр сүфрәјә отуранда үч 

тикәдән артыг јемәзди. Амма һәзрәтин ҝүҹлү биләкләри Хејбәр 

гапысыны јериндән ојнатды. Мәрһәб онун бир зәрбәси илә 

ҹаныны тапшырды. Бу барәдә һәзрәт өзү белә бујурур: «Ким 

мәним сүфрәмдә арпа чөрәјини ҝөрдүсә, тәәҹҹүб етди ки, бу гида 

илә дүшмән гошунуна неҹә һүҹум едиб онун сыраларыны 

јарырам». 

Саваш адамлары, адәтән, бир о гәдәр дә мәрһәмәтли олмурлар. 

Онларын гәлби ган төкдүкҹә бәркијир. Амма әрәб 

ҹәнҝавәрләрини диз үстә чөкүрән һәзрәт Әли (ә) јохсуллары вә 

еһтијаҹлылары ҝөрдүкдә мум тәк јумшалыр, јетим көрпәләрлә 

растлашдыгда ағлајырды. Бир ше’рдә һәзрәтин бу һалы белә вәсф 

олунур: 

 
Саваша ҝирәндә асланды, ширди, 

Бир јетим ҝөрәндә она әсирди. 

 

Она ҝөрә дә һәзрәти, «тәәҹҹүбләр тәәҹҹүбү» адландыр-

мышдылар. Һәзрәтин вүҹуду тәзадлы хүсусијјәтләр мәҹмусу иди. 

Чүнки мәнтиг бахымындан зиддијјәтләрин иҹтимасы гејри-

мүмкүндүр. 

Тәбиәтшүнаслар, психологлар вә алимләр сүбут етмишләр ки, 

инсан бејни фикир вә дүшүнҹәләр мәркәзидир. Онун бир нөгтәси 

зәдәләнәрсә, инсанын дүшүнҹәсиндә вә јаддашында проблемләр 

јаранар. Һансы ки, Ибн-Мүлҹәм өз зәһәрли гылынҹы илә һәзрәти 

башындан јараладыгдан сонра о чох дәјәрли вәсијјәтләрини 

бујурур. Һәзрәтин башыјарылы вәзијјәтдә сөјләдији сөзләр онун 

ади вахтлардакы данышығындан фәргләнмир. Һәзрәт јаранын 
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ағырлығындан бә’зән һушуну итирсә дә, ајылан тәк сөзүнүн 

ардыны бујурмаға башлајыр. Онун данышығында зәррәҹә 

рабитәсизлик, долашаглыг сезилмир. Сөһбәтимизин 

мүгәддимәсиндә гејд етдијимиз кими һәзрәт Әлинин (ә) 

шәхсијјәтинин вәсфи кимсәнин ҝүҹүндә дејил. Онун әмәл вә 

рәфтарларыны бизим өлчүмүзлә дәјәрләндирмәк мүмкүнсүздүр. 

Бәли, Мөвләвинин тә’биринҹә, пакларын ишини өзүмүзлә 

мүгајисә етмәли дејилик. Садәҹә, һәзрәтин бөјүк шәхсијјәтинин 

фәзиләтләрини дәрк етмәкдә аҹиз олдуғумузу е’тираф етмәлијик. 

Әмирәл-мө’минин Әлинин (ә) шәхсијјәтини вәсф етмәкдә дил 

вә гәләм аҹиздир. Нөвбәти сөһбәтләримиздә бу шәхсијјәт 

һаггында данышмагда мәгсәдимиз һәзрәтин шәхсијјәтинин 

маһијјәтини ачыгламаг јох, зеһинләримизи ҹилаламагдыр. Чүнки 

һәзрәт бүтүн кејфијјәтләринә ҝөрә Пејғәмбәрин вариси иди. 

Хәјал гушу онун фәзиләт сәмасында ганад чалмагда аҹиздир, бу 

нәһајәтсиз океанда үзмәк исте’дадындан мәһрумуг. Һәзрәт 

Пејғәмбәр (с) Әлијә (ә) белә бујурур: «Мәндән вә сәндән башга 

кимсә Аллаһы лајиг олдуғу кими танымады. Сәни дә мәндән вә 

Аллаһдан савај лазымынҹа таныјан олмады».1 

Низам адлы мәшһур философ ујғун мөвзу илә бағлы дејир: 

«Әмирәл-мө’минин һаггында данышмаг чәтиндир. Әҝәр онун 

һагг вә мәгамына ујғун тә’риф демәк истәсәк, һәдди ашарыг. 

Әҝәр нагис данышсаг, кафир оларыг. Амма ләтиф вә дәгиг бир 

орта һал вар. Бу һалын идракы Аллаһын төвфигиндән 

асылыдыр». 

ӘЛИНИН (Ә) ИМАН ВӘ ИБАДӘТИ 

Ибадәт Аллаһа тә’зим вә Ондан гејриләринә ҝөз јуммагдыр. Руһ 

үчүн ән бөјүк фәзиләт Аллаһа ситајиш вә Онунла јахынлыға 

сә’јдир. Ибадәт зәрури шәртләр өдәнмәклә јеринә јетириләрсә, 

олдугҹа бөјүк мәгам вә ифтихар әлдә едиләр. Һәзрәт Пејғәмбәр 

(с) бир бәндә олараг вәсф едилир вә онун пејғәмбәрлијиндән 

габаг бәндәлији нәзәрә чатдырылыр: «Әшһәду әннә Муһәммәдән 

әбдуһу вә рәсулуһ». 

Камал мәртәбәләринә сәфәр үчүн ән үстүн васитә нәфсин 

                                                
1 «Мәнагиб» 2-ҹи ҹилд, сәһ. 51. 
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пакланмасы вә тәрбијәсидир. Бу исә јалныз һәгиги ибадәтлә 

ҝерчәкләшир. Ибадәт тәкҹә илаһи мәс’улијјәтдән гуртармаг 

дејил. Ибадәт васитәси илә ағыл јеткинләшир, инсан 

вүҹудундакы гүввәләр таразланыр. Ибадәт инсан руһуну мадди 

булашыглыглардан тәмизләјир. Ријасыз јеринә јетирилән ибадәт 

ән үстүн ибадәт сајылыр. Ибадәт сырф Аллаһа ҝөрә олдугда 

инсанда тәгва сифәти јараныр. Бу шәртләр јеринә јетирилмәдән 

иҹра олунан ибадәт гәбул дәрәҹәсинә чатмыр. 

Тәгва мадди вә фани дүнјадан узаглашмаг, руһани вә әбәди 

аләмә үз тутмагдыр. Тәгва илә зинәтләнмиш иман һәгиги 

имандыр. Халисҹәсинә, ријасыз јеринә јетирилән ибадәт инсаны 

јәгин мәртәбәсинә чатдырыр. 

Јухарыда  дејиләнләри нәзәрә алсаг, әмин оларыг ки, һәзрәт 

Әли (ә) иман, тәгва, зөһд, ибадәт вә јәгин бахымындан мисилсиз 

олмушдур. Һәзрәт Пејғәмбәр бујурур: «Әҝәр тәрәзинин бир 

ҝөзүнә сәмалар вә јер, о бири ҝөзүнә Әлинин (ә) иманы гојуларса, 

шүбһәсиз ки, онун иманы ағыр ҝәләр». 

Һәзрәт Әли (ә) Аллаһа ешг вә мәһәббәтлә ибадәт едирди. О, 

вәзифәни өһдәсиндән ҝөтүрмәк үчүн јох, һәгиги мәһбубуну лајиг 

билдији үчүн ибадәт едирди. Һәзрәт ибадәт едәркән өз 

мә’будунун дилрүба ҹамалындан башга бир шеј һаггында 

дүшүнмүрдү. 

Һәзрәт Әли (ә) тәгва вә ибадәтдә о гәдәр чалышган иди ки, 

һәзрәт Пејғәмбәр онун түндлүјүндән ҝилејләнәнләрә белә 

бујурмушду: «Әлини (ә) мәзәммәт етмәјин. Чүнки о, Аллаһ 

ашигидир». 

Һәзрәт Әли (ә) мүнаҹат едәркән гулағы ешитмәз, ҝөзү 

ҝөрмәзди. О, дүнјаны унудар, бүтүн диггәтини һәгиги мә’буда 

јөнәлдәрди. Мәшһур бир рәвајәтә ҝөрә дөјүшләрдән бириндә 

һәзрәтин ајағына батмыш оху намаз гылдығы вахт ајағындан 

чыхарырлар вә һәзрәт бундан хәбәр тутмур. 

Һәзрәт Әли (ә) дәстәмаз аларкән тәпәдән дырнағадәк әсәрди. 

Меһрабда намаза дурдуғу вахт бәдәнини титрәтмә бүрүјәр, 

Аллаһын әзәмәти горхусундан ҝөзләриндән јаш сүзүләрди. 

Һәзрәтин сәҹдәләри узун иди. Онун сәҹдәҝаһы даим ҝөз 

јашларында нәм оларды. Шаир бу барәдә дејиб: 
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Намазда ҝөзүндән ахырдыса јаш, 

Чөһрәси ҝүләрди гопанда саваш. 

 

Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) сәһабәләриндән олан Әбу-Дәрда белә 

дејир: «Гаранлыг бир ҝеҹәдә хурма бағындан кечирдим. Аллаһла 

мүнаҹат едән бир шәхсин сәсини ешитдим. Јахынлашдыгда 

ҝөрдүм ки, бу Әлидир (ә). Ағаҹын архасында ҝизләндим. О горху 

вә һәјәҹан ичиндә һәзин бир сәслә минаҹат едирди. Ҹәһәннәм 

одундан Аллаһа пәнаһ апарыб, бағышланма диләјирди. Һәзрәт о 

гәдәр ағлады ки, һисс вә һәрәкәтдән дүшдү. Дүшүндүм ки, бәлкә 

јатыб. Јахына ҝетдим, ону гуру ағаҹ кими ҝөрдүм. Тәрпәтмәк 

истәдим, амма тәрпәнмәди. Дүшүндүм ки, јәгин дүнјасыны 

дәјишиб. Тәләсик онун евинә гачыб, өлүм хәбәрини вердим. 

Һәзрәт Зәһра (с) сорушду ки, ону нә вәзијјәтдә ҝөрмүшәм? Мән 

ҝөрдүјүмү данышдым. Һәзрәт Фатимә (с) бујурду: «О өлмәјиб, 

Аллаһ горхусундан гәшш едиб».1 

Һәзрәт Әли (ә) ваҹиб намазлардан әлавә нафилә намазлары да 

гылырды. Һеч вахт ҝеҹә намазыны тәрк етмирди. Һәтта саваш 

заманы да бу ибадәти јеринә јетирирди. Ләјләтул-һәрирдә сүбһә 

јахын һәзрәт үфүгә бахаркән Ибн-Аббас сорушду: «Мәҝәр о 

тәрәфдән ниҝаранчылығын вар? Јохса орада дүшмәнләрин пусгу 

гуруб?» Һәзрәт бујурду: «Јох, билмәк истәјирәм ки, намазын 

вахты чатыб, јохса јох». 

Чохлу ибадәт етдијинә вә узун сәҹдәләр јеринә јетирдијинә 

ҝөрә «Сәҹҹад» ләгәби алмыш имам Зејналабидин (ә) һәзрәт 

Әлинин (ә) һаггында белә бујурур: «Бабам Әли (ә) кими ибадәт 

едә билән кимдир?!» 

Ибн-Әбил Һәдид бу мәсәләни башга бир шәкилдә бәјан етмиш 

вә јазмышдыр: «Ибадәтә олдугҹа ҹидди јанашан Зејнәл-

Абидиндән сорушдулар ки, бабанын ибадәти илә мүгајисәдә өз 

ибадәтини неҹә ҝөрүрсән?» Һәзрәт бујурду: «Бабамын ибадәтинә 

нисбәтдә мәним ибадәтим Пејғәмбәрин ибадәтинә мүнасибәтдә 

бабамын ибадәти кимидир».2 

Һәзрәтин кәнизи Үммү-Сәиддән сорушурлар ки, һәзрәт Әли (ә) 

Рамазан ајында чох ибадәт едир, јохса башга ајларда? Кәниз 

                                                
1 «Әмали» 18-ҹи мәҹлис, 9-ҹу һәдис. 
2 «Насехут-Тәварих» 7-ҹи ҹилд, сәһ. 98. 
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дејир: «Һәзрәт Әли (ә) һәр ҝеҹә өз Аллаһы илә раз-нијаздадыр. 

Онун үчүн рамазан ајы илә башга ајларда фәрг јохдур». 

Һәзрәт (ә) зәрбә алдыгдан сонра мәсҹиддән евә ҝәтириләркән 

гызармагда олан үфүгә бахыб бујурур: «Еј сүбһ, шаһид ол ки, 

Әлини (ә) јалныз инди узанмыш вәзијјәтдә ҝөрүрсән». 

Ибн Әбил-Һәдид дејир: «Һәзрәт Әли (ә) һамыдан чох ибадәт 

едирди. Әксәр ҝүнләр оруҹ иди, бүтүн ҝеҹәләри намаза мәшғул 

олурду. Саваш заманы да намазы тәрк етмәзди. О билдијинә әмәл 

едән алим иди. Халга нафилә намазлары, дуалар, ҝеҹә ибадәтләри 

өјрәдирди». 

Һәзрәт Әли (ә) намаз заманы Аллаһ гаршысында пак гәлб, там 

диггәтлә дајанырды. Онун ибадәт-итаәти башгаларынынкы кими 

дејилди. Әҝәр башгалары һансыса бир хүсуси мәгсәдлә ибадәт 

едирсә, һәзрәтин мәгсәди бамбашга иди. О өзү бу барәдә белә 

бујурур: «Бә’зиләри Аллаһа рәғбәтлә (беһишт не’мәтләри үчүн) 

бәндәлик едирләр. Бу нөв ибадәт таҹирләрин ибадәтидир. Башга 

бир дәстә исә Аллаһа (ҹәһәннәм одундан) горхудан ибадәт 

едирләр. Бу гулларын ибадәтидир. Үчүнҹү груп исә Аллаһа 

тәшәккүр үчүн ибадәт едир. Бу азадәләрин ибадәтидир». Һәзрәт 

(ә) Аллаһ дәрҝаһына белә әрз едир: «Пәрвәрдиҝара, мән сәнә нә 

беһишт тамаһындан, нә дә ҹәһәннәм горхусундан ибадәт едирәм. 

Әксинә, сәни пәрәстишә лајиг билдијим үчүн ибадәт едирәм». 

Һәр бир фәрд фитри олараг зәрәрләри өзүндән узаглашдырмаг, 

хејир әлдә етмәк мәгсәдиндә олур. Јалныз һәзрәт Әли (ә) беһишт 

тәмәннасы вә ҹәһәннәм горхусу олмадан, сырф Аллаһ үчүн 

ибадәт едирди. Белә бир халислик һәзрәтин јәгинлијиндән 

гајнагланырды. Һәр шејдән уҹа бир јәгин! Чүнки һәзрәт 

јәгинлијин ән сон мәрһәләсинә чатмышды. О өзү белә бујурур: 

«Әҝәр пәрдәләр галдырылса, мәним јәгинлијимә бир шеј әлавә 

олунмаз». 

Һәзрәт Әли (ә) бир далға тәк һәгигәт океанында гәрг олмушду. 

Онун бүтүн дүшүнҹәләри, һәрәкәтләри һәгигәтә бағлылығындан 

данышырды. Һәзрәт нәфсин пакланмасы вә тәрбијәси 

бахымындан мисилсиз иди. О нәјә бахырдыса, Аллаһы ҝөрүрдү. 

Һәзрәт бујурур: «Нәји ҝөрдүмсә, ондан габаг, онунла бир вахтда 

вә ондан сонра Аллаһы ҝөрдүм». Башга бир рәвајәтдә исә белә 

нәгл олунур: «Ҝөрмәдијим Аллаһа ибадәт етмәдим». Һәзрәтдән 
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сорушурлар ки, о, Аллаһы неҹә ҝөрүр? Һәзрәт бујурур: «Заһири 

ҝөзлә јох, бәсирәт ҝөзү илә». 

 
Заһир ҝөзләр илә ҝөрүнмәјән шеј 

Көнүл ҝөзләри илә едиләси сејр. 

 

Һәзрәт Әли (ә) Аллаһын әзәмәти гаршысында тәвазөнү өзүнә 

борҹ билирди. Онун дуа вә минаҹатларында тәвазө сәвијјәси 

ашкар ҝөрүнүр. 

Һәзрәтин өз сәһабәси Кумејл ибн Зијада өјрәтдији дуа (Кумејл 

дуасы) онун уҹа руһунун шаһ әсәрләриндәндир. Һәзрәтин ҝүҹлү 

иманы вә сабит јәгинлији бу дуанын ҹүмләләринә һопмушдур. 

Бә’зән о дуанын ҝедишиндә Аллаһын мәрһәмәтиндән үмид 

тапыр, бә’зән исә онун гүдрәти гаршысында горхуја дүшүр. Белә 

ки, онда хүшу һалы ихтијарсыз олараг һасил олур. Һәзрәтин үмид 

вә горхусундан, халислијиндән данышан башга дуалар да 

вардыр. 

 Бир ҝүн Мүавијә Зәрар ибн Зәмирә деди: «Мәним үчүн Әлини 

(ә) вәсф ет». Зәрар һәзрәт Әлинин (ә) хүсусијјәтләрини 

садаладыгдан сонра деди: «Ҝеҹәләр даһа чох ојаг галырды вә аз 

јатырды. Ҝеҹә вә ҝүндүз вахтлары Гур’ан тилавәт едирди. 

Ҹаныны Аллаһ јолунда фәда едиб, илаһи һүзурда ҝөз јашлары 

ахыдырды. Өзүнү бизләрдән ҝизләмир, гызыл кисәләри 

топламыр, јахынларына лүтф ҝөстәрир, залымларла түнд рәфтар 

едирди. Ҝеҹә гаранлыг пәрдәсинә бүрүндүјү вахт һәзрәт ибадәт 

меһрабында Аллаһын әзәмәт горхусундан ҝөз јашлары ахыдыр вә 

дејирди: «Еј дүнја! Мәним үчүн ҹилвәләниб, мәни өзүнә 

мүштагмы едирсән? Һеч вахт?  Мәним сәнә еһтијаҹым јохдур. 

Сәнә үч дәфә тәлаг вермишәм вә бир даһа үз тутмарам!» Бә’зи 

дуаларында исә һәзрәт белә дејирди: «Аман азугәнин 

азлығындан, сәфәрин узаглығындан вә јолун чәтинлијиндән!» 

Зәрарын бу сөзләриндән сонра Мүавијә ағлады вә деди: «Еј 

Зәрар, кифајәтдир. Анд олсун Аллаһа ки, Әли (ә) дедијин кими 

иди. Аллаһ Әбүл-Һәсәнә рәһмәт етсин!» 

Һәзрәт Әлинин (ә) ибадәти намаз, оруҹ, саир дини әмәлләри 

јеринә јетирмәклә баша чатмырды. Онун бүтүн һәрәкәтләри вә 

рәфтарлары ибадәт иди. Она ҝөрә дә һәдисдә бујурулмушдур: 
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«Һәгигәтән дә, әмәлләр нијјәтләрдән асылыдыр». Һәзрәт (ә) 

бүтүн һәрәкәтләриндә Аллаһын разылығыны дүшүндүјүндән 

онун һәр бир һәрәкәти ибадәт сајылырды. Бу  да онун 

фәзиләтләринин әсас сәбәбләриндән иди. 

ӘЛИНИН ЕЛМ ВӘ ҺИКМӘТИ 

Инсанлар Пејғәмбәр вә имамларын елминә мүхтәлиф ҹүр 

мүнасибәт бәсләјирләр. Бә’зиләри елә дүшүнүрләр ки, Пејғәмбәр 

вә имамларын елми мәһдуд олмушдур, онлар јалныз дини 

мәсәләләрдән мә’луматлы олмушлар вә гејбдән хәбәрдарлыг 

јалныз Аллаһа аиддир. Онлар бу фикирләринин тәсдиги үчүн 

Гур’ан ајәси дә ҝөстәрирләр.1 

Бә’зиләри исә белә ҝүман едирләр ки, онлар бүтүн гејби вә 

тәбии елмләрдән хәбәрдар олмушлар. Сүннә әһлинин фикринҹә, 

имамлар да саир рәһбәрләр кими олмушлар вә онларын 

билмәдији шејләр вар. Онларын нәзәринҹә, рәһбәр халгын 

билдији бир шеји билмәјә дә биләр. Мәсәлән, Өмәрин бир гадына 

вердији ҹаваб мисал ҝөстәрилир: «Сизин һамыныз Өмәрдән даһа 

елмлисиниз, һәтта пәрдә архасындакы гадынлар да». 

Бу мөвзунун фәлсәфи бахымдан арашдырылмасы зеһнин 

танынмасы вә инсан мә’рифәтинин дәјәри илә бағлыдыр. Елмин 

һансы предметдән олмасы мүәјјәнләшмәлидир. Елм ҝерчәк бир 

инкишафдыр вә о ики гисмә бөлүнүр: зати вә кәсби (һүзури вә 

һүсули). Заты елм Аллаһа аиддир. Бу елмин маһијјәтини тәсәввүр 

етмәк бизим үчүн әлчатмаздыр. Кәсби елм исә инсанлара аиддир. 

Һәр бир инсан елми башгаларындан өјрәнә биләр. Амма 

Пејғәмбәр (с) вә онун вәсиләринә аид олан бир елм дә вар. Бу елм 

«ләдунни», илһам олунмуш елм адланыр. Бу елм кәсби елм кими 

тәһсил јолу илә әлдә едилмир. О һәм дә Аллаһын елми кими заты 

дејил. Бу елм Аллаһ тәрәфиндән Пејғәмбәрләрә вә онларын 

ҹанишинләринә илһам олунур. Бу адамлар Аллаһын изни илә 

кечмишдә баш вермиш вә ҝәләҹәкдә баш верәҹәк һадисәләрдән 

хәбәр тутурлар. Пејғәмбәрләр вә онларын вәсиләри һәмин 

ләдунни елм васитәси илә башгаларынын суалларына ҹаваб 

верирләр. Аллаһ-тәала һәзрәт Хызыр һаггында бујурур: «Биз она 

                                                
1 «Ән’ам» сурәси, ајә 59. 
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өз тәрәфимиздән ләдунни, гејби бир елм өјрәтдик». Һәмин елмә 

саһиб олан һәзрәт Иса өз гөвмүнә деди: «Сизә једијиниз вә 

евләриниздә еһтијата сахладыгларыныз һаггында хәбәр верәрәм». 

Гур’анда јалныз Аллаһа аид едилән гејб елми зати елмдир. 

Амма пејғәмбәрләрә әта олунмуш гејблә бағлы биликләр ләдунни 

елм сајылмалыдыр. Бу елм вәһј вә илаһ јол илә чатдырылыр. 

Онлар да өз нөвбәсиндә Аллаһын ирадәси илә гејби ишләрдән 

хәбәр тутурлар. Аллаһ-тәала бујурур: «Аллаһ гејби биләндир. О, 

пејғәмбәрлијә сечдији кәсдән башга бир нәфәрә дә гејби 

ашкарламаз».1 Өтән ајәләрә нәзәр  салдыгда мә’лум олур ки, 

Ислам Пејғәмбәри (с) Аллаһ дәрҝаһына һамыдан јахын 

олмушдур. Тәбии ки, она даһа артыг елм әта едилмишдир. Һәзрәт 

(с) варлыг аләминин сирләриндән һамыдан чох хәбәрдар 

едилмишдир. Сөһбәтимизин мөвзусу Пејғәмбәрин (с) һәмин 

ләдунни биликләриндән әхз етмиш һәзрәт Әли (ә) һаггындадыр. 

Һәзрәт Пејғәмбәр бујурмушдур: «Мән елмин шәһәри, Әли (ә) исә 

онун гапысыдыр».2 Бу барәдә һәзрәт Әли (ә) өзү белә 

бујурмушдур: «Һәзрәт Пејғәмбәр мәни елмин мин гапысы кими 

јад етмишдир. Бу гапыларын һәр бириндән мин гапы ачылыр». 

Шејх Сүлејман Бәлхи «Јәнабиул-Мәвәддәт» китабында јазыр ки, 

һәзрәт Әли (ә) белә бујурмушдур: «Мәндән гејбин сирләри 

һаггында сорушун. Мән пејғәмбәрләрин вә мүрсәлләрин 

варисијәм». Ејни мәнбәдән нәгл олунмуш башга бир һәдисдә 

һәзрәт Пејғәмбәрин белә бујурдуғу билдирилир: «Елм вә һикмәт 

он һиссәјә бөлүнмүшдүр. Онун доггузу Әлијә (ә), бири исә галан 

халга әта олунмушдур. Һәзрәт Әли (ә) һәмин бир һиссә елмдә дә 

башгаларындан алимдир». 

Ибн-Аббасдан рәвајәт олунмушдур ки, һәзрәт Пејғәмбәр 

бујурмушдур: «Әли ибн Әбу-Талиб (ә) мәним үммәтимин ән 

алим шәхсидир. Мәндән сонра мүбаһисәли мәсәләләрдә 

мүһакимәдә ән биликлиси одур». 

Сүннә әһлинин бөјүк алими Ибн Әбил-Һәдид «Нәһҹүл-

бәлағә»ни шәрһ едәркән дејир: «Ислам елмләри күлли шәкилдә 

Әлидән гајнагланмышдыр. О, Ислам маарифини өз нитгләриндә 

ашкар вә дәгиг шәкилдә бәјан етмишдир». 

                                                
1 «Ҹинн» сурәси, ајә 26. 
2 Ибн Муғази «Мәнагиб» сәһ. 80. 
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Һәзрәт өзү белә бујурур: «Нә гәдәр ки, араныздан ҝетмәмишәм, 

мәндән сорушун». Бу гыса ҹүмләдә һәзрәтин елминин дәринлији 

ајдын олур. Чүнки о өз бујуруғунда һансыса мөвзулары гејд 

етмир вә суаллар даирәсини мәһдудлашдырмыр. О, халгы 

истәнилән бир елм саһәсиндә суаллар вермәјә чағырыр. Һәзрәт 

Әлидән (ә) башга кимсә бу иддиада олмамышдыр. Ибн Әбил-

Һәдид дејир ки, јалныз Әлинин (ә) белә бир сөз сөјләмәси һамы 

тәрәфиндән јекдил шәкилдә гәбул олунмушдур. 

Алимләр вә тарихчиләр јазырлар ки, Һәзрәт Әли (ә) 

бујурмушдур: «Нә гәдәр ки, араныздајам, мәндән сорушун. Анд 

олсун Аллаһа, әҝәр фитва күрсүсүндә отурсам, төврат әһли илә 

төвратла, инҹил әһли илә инҹиллә, зәбур әһли илә зәбурла вә 

Гур’ан әһли илә Гур’анла мүһакимә апарарам. Әҝәр Аллаһ-тәала 

о китаблары дилә ҝәтирсә, онлар дејәрләр ки, Әли (ә) дүз дејир, о 

бизә әсасланараг фитва верди. Нә гәдәр ки, араныздајам мәндән 

сорушун. Анд олсун тохуму ҹүҹәрдәнә вә инсаны јарадана, әҝәр 

мәндән Гур’анын ајәләрини бир-бир сорушсаныз онларын назил 

олма вахты, назил олма сәбәбләри һаггында данышар, нәсх 

олмуш, мөһкәм вә мүтәшабеһ ајәләри һаггында мә’лумат 

верәрм». 

Һәзрәт Әли (ә) белә мисилсиз елмә саһиб олмасына бахмајараг, 

ҹаһил вә надан инсанлар арасында тәнһа галмышды. Онун 

елминдән јалныз хүсуси сәһабәләр истифадә едирдиләр. Сә’ди өз 

ше’риндә бу мәсәләјә белә тохунур: 
 

Ҹаһилләр ичиндә һәгиги алим, 

Корлар арасында шаһиддир билин. 

 

Һәзрәт Әли (ә) јараныш сирләри һаггында данышмаг, чәтин 

елми мәсәләләри ачыгламаг үчүн елм әһли ахтарарды. О өз 

көксүнә ишарә илә бујурарды: «Мәним синәмдә елмин ҹошгун 

дәрјасы тәлатүмдәдир. Әфсус ки, кимсәдә буну дәрк етмәк 

исте’дады јохдур!» 

Бу ҝүн авропа алимләринин адына јазылмыш бир чох тәбиәт 

ганунлары әсрләрҹә габаг һәзрәт Әлинин (ә) хүтбәләриндә 

ачыгланмышдыр. Һәзрәтин хүтбәләриндәки фәлсәфи һәгигәтләр 

вә Ислами маарифдән Сәдрул-Мутәәллиһин кими бир чох бөјүк 
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алимләр јетәринҹә истифадә етмишләр.  

Ијирми беш ил мүддәтиндә хилафәт күрсүсүнү ишғал етмиш үч 

хәлифә өз елми вә һүгуги проблемләринин һәллиндә һәзрәтдән 

көмәк истәјәрдиләр. 

Һәзрәтин хилафәт дөврүндә бир јунан вә бир јәһуди философу 

онун һүзуруна ҝәлиб елми мәсәләләр барәдә сөһбәтләр 

апардылар. Јунан философу деди: «Бу шәхс фәлсәфәни Сократ вә 

Әрәстундан јахшы билир. Јәһуди исә белә деди: «О, фәлсәфәнин 

бүтүн инҹәликләриндән хәбәрдардыр». Әлбәттә ки, һәр һансы 

философу һәзрәт Әли (ә) илә мүгајисә етмәк олмаз. Чүнки 

имамын билији әввәлдә гејд олундуғу кими, ләдунни, гејби билик 

иди. 

Елмләрин ән шәрафәтлиси мәад, өлүмдән сонракы һәјат 

һаггында елмдир. Бу елм һәзрәт Әлинин (ә) кәламларында ән 

ҝөзәл шәкилдә бәјан олунмушдур. Бу мөвзунун инҹәликләрини 

һәзрәт кими ачыглајан икинҹи шәхс олмамышдыр. 

Сәһабәси Кумејлин суалына ҹаваб олараг һәзрәтин бујурдуғу 

нәфс вә һәгигәт һәдисләри һикмәт вә ирфан алимләри 

тәрәфиндән тәфсир олунмушдур. Һәзрәт Әлинин (ә) 

бујуругларыны анламагда бәшәријјәт һәлә дә чәтинлик чәкир. 

Һәзрәт мүхтәлиф елм саһәләринә аид он бир мин гыса кәламын 

мүәллифидир. Бу кәламларда әгли, дини, иҹтимаи вә әхлаги 

мәсәләләр бәјан олунмушдур. Һәзрәт Әли (ә) Исламда илаһи 

фәлсәфә мәсәләләрини ачыглајан илк шәхсдир. О, ајдын вә дәрин 

дәлилләрлә мүхтәлиф мөвзулары сүбута јетирмишдир. Һәзрәт 

һәмин дөвр философларынын хәбәрсиз олдуғу бир чох 

мәсәләләри изаһ етмишдир. О бир чох дин алимләри тәрбијә 

етмишдир. Һәзрәтин тәләбәләри арасында Үвејс Гәрәни, Кумејл 

ибн Зијад, Мејсәм Тәммар кими заһид вә ариф инсанлар 

олмушдур. Бу инсанлар Ислам ирфанында нүмунә сајылан 

шәхсијјәтләрдир.1 

Һәзрәт Әлинин (ә) әрәб әдәбијјатында хүсуси бир мәһарәти 

варды. Илкин әрәб грамматикасы онун тәрәфиндән 

ишләнилмишдир. Һәзрәт ән чәтин мәсәләләрин ҹавабыны дәрһал 

верәр, али һикмәтләри садә сөзләрлә бәјан едәрди. Һәзрәт ән 

чәтин ријази суаллары дәрһал ҹавабландырарды. Бир дәфә 

                                                
1 «Исламда шиә» сәһ. 20. 
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һәзрәтдән бирдән онадәк әдәдләрин ән кичик ортаг бөлүнәни 

һаггында сорушурлар. Һәзрәт белә ҹаваб: «Һәфтә ҝүнләринин 

сајыны (7) илин ҝүнләринин сајына (360) вур вә истәдијин 

рәгәми (2520) әлдә ет». 2520 рәгәми бирдән онадәк бүтүн 

әдәдләрә бөлүнән ән кичик рәгәмдир.  

Һәзрәтин ити ағлы елм саһибләрини һејран едәрди. Өмәр 

дејәрди: «Ја Әли (ә), сәнин бүтүн елми, һүгуги, фигһи мәсәләләри 

билмәјин мәни тәәҹҹүбә ҝәтирир. Сәнин бүтүн мәсәләләрлә 

бағлы суаллара дәрһал ҹаваб вермәјин һејранедиҹидир». Һәзрәт 

онун ҹавабында бујурмушдур: «Еј Өмәр, әлиндә нечә бармағын 

вар?» Өмәр әрз едир: «Беш бармағым». Һәзрәт бујурур: «Сән нә 

үчүн бу суалын ҹавабында дүшүнмәдин?» Өмәр әрз едир: «Бу 

ашкар бир мәсәләдир вә дүшүнмәјә еһтијаҹ јохдур». Һәзрәт Әли 

(ә) бујурур: «Сәнин үчүн беш бармаг неҹә ајдындырса, мәним 

үчүн дә бүтүн елми мәсәләләр еләҹә ајдындыр».  

Һәзрәт Әли (ә) варлыг аләминин сирләринә һәкиманә бахарды. 

Онун төвһид, метафизик аләм һаггындакы бујуруглары «Нәһҹүл-

бәлағә» вә саир әсәрләрдә әкс олунмушдур. 

ӘЛИНИН (Ә) ШҮҸАӘТИ ВӘ ҺЕЈБӘТИ 

Инсан үчүн руһани фәзиләтләрдән бири дә шүҹаәт сифәтидир. 

Шүҹаәт тәһлүкәли ишләр гаршысында инсанын мәтин 

дајанмасыдыр. Һәзрәт (ә) әсил шүҹаәт символу олмушдур. 

Биз әввәлки сөһбәтләримиздә һәзрәтин (ә) һәрби хидмәтләри, 

гәзаватлардакы фәдакарлыглары һаггында данышдыг. Амма бу 

барәдә нә гәдәр данышсаг да, һәзрәтин шүҹаәтини олдуғу кими 

ҝөстәрмәкдә аҹизик. 

Тарихчиләрин јаздығына ҝөрә һәзрәт Әлинин (ә) рәнҝи буғдајы, 

мүбарәк ҝөзләри ири вә ҹазибәли, гашлары битишик вә сых, 

дишләри мөһкәм вә мирвари тәк ағ олмушдур. Онун биләкләри 

санки сүмүкдән, әтдән вә дәридән јох, ваһид вә мөһкәм бир 

төкмәдән ибарәт олмушдур. 

Һәзрәт орта бојлу, мөһкәм бәдәнли вә нәһајәт һәддә ҝүҹлү 

олмушдур. 

Тарихчиләр бу фикирдәдирләр ки, әрәбләр арасында Һәзрәт 

Әли (ә) кими шүҹаәтли вә ҝүҹлү бир инсан олмамышдыр. Атасы 

Әбу-Талиб ону әрәб ҹаванлары илә ҝүләшдирәрди. Јашҹа өз 
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рәгибләриндән кичик олан һәзрәт Әли (ә) онлары бир ҝөз 

гырпымында јерә вурарды. Зүбејр ибн Әввам анд ичир ки, дөјүш 

мејданында Әлидән (ә) башга кимсәдән чәкинмәдим. Һәзрәтин 

гаршысында титрәтмәјә дүшән тәкҹә Зүбејр олмамышдыр. Һеч 

бир әрәб гәһрәманы онунла үзбәүз ҝәлмәјә ҹүр’әт етмәмишдир. 

Һәзрәт о гәдәр һејбәтли олмушдур ки, рәгиби онун ҝөзүнә 

бахдыгда вүҹуду ләрзәјә ҝәлмишдир. Имамын һејбәти рәгибин 

бүтүн мүгавимәт вә һүҹум гүдрәтини гырмышдыр. Һәзрәтдән 

сорушурлар ки, өз рәгибләринә неҹә галиб ҝәлирсән? О бујурур: 

«Мән киминлә үз-үзә ҝәлмишәмсә, һәмин шәхс өзү өзүнә гаршы 

мәнә јардымчы олуб». Сејјид Рәзи билдирир ки, имам бу 

кәламында рәгибин гәлбиндә јаранмыш горхуну нәзәрдә тутур. 

Һәзрәтин гәзаватлардакы мисилсиз рәшадәтләри, Пејғәмбәрә суи-

гәсд тәшкил олунаркән онун јатағында јатмасы онун мисилсиз 

шүҹаәтиндән данышыр. Һеч бир ҹәнҝавәр дүшмән гошунуну 

тәкбашына јармаға мүвәффәг олмамышдыр. 

Мүавијә һәзрәт Әлинин (ә) ҝөзүндә өз һәрби гүдрәтини бөјүк 

ҝөстәрмәк үчүн она јаздығы мәктубда гошунунун әзәмәтиндән вә 

дөјүш һазырлығындан ағыз долусу данышырды. Тирмаһ 

Мүавијәјә деди: «Сәнин өз гошунунун чохлуғу илә Әлини (ә) 

горхутмағын өрдәји сујун чохлуғу илә горхутмаг кимидир». 

Имам Сәҹҹад (ә) Језидин мәҹлисиндә өзүнү танытдырмаг үчүн 

охудуғу хүтбәдә һәзрәт Әлинин (ә) бә’зи фәзиләтләрини 

садаламыш вә демишдир: «Мән бир кәсин өвладыјам ки, 

һамыдан ҝүҹлү, шүҹаәтли, әзмли вә ирадәли олмуш, ҹәсарәтли 

шир тәк дөјүш вахты атылмыш охлары, она јахынлашан 

сүвариләри дәјирман кими үјүтмүшдүр. Гара јел отларын 

үстүндән әсдији кими, о да дүшмән үстүнә шығыјыб онлары 

пәракәндә салмышдыр».1 

Имам Сәҹҹадын (ә) өз бабасыны бу сајаг вәсф етмәси аилә 

бағлылығындан доғмур. Әлинин (ә) шүҹаәти инкаролунмаз бир 

һәгигәтдир. Имам Сәҹҹад (ә) бабасынын мәгамындан хәбәрдар 

бир адам кими онун фәзиләтләрини бәјан едир. 

Һәзрәтин шүҹаәтини е’ҹазкар билән Шејх Мүфид јазыр: 

«Ондан савај бүтүн дөјүшләрдә галиб ҝәлән ҹәнҝавәр 

олмамышдыр. Әксәр ҹәнҝавәрләрин һәм гәләбәси олмушдур, һәм 

                                                
1 «Биһарул-әнвар» 45-ҹи ҹилд, сәһ. 138. 
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дә мәғлубијјәти. Еләҹә дә, һеч бир дөјүшчүнүн бир зәрбәси илә 

рәгиб дүнјасыны дәјишмәмишдир. Бә’зән зәрбәләр өлүмҹүл 

олмуш, бә’зән исә зәрбә алан рәгиб сағалмышдыр. Јалныз 

Әмирәл-мө’минин Әли (ә) бүтүн мүбаризәләрдә галиб олмуш вә 

вурдуғу зәрбәдән сонра ајаға галхан олмамышдыр. Бу өзү дә 

һәзрәтин е’ҹазларындан биридир. Һәзрәтин ән али сајыласы 

ишләриндә дә гәрибәликләр мүшаһидә олунмушдур. Бүтүн 

бунлар Аллаһын ашкар дәлилләриндәндир».1 

Әлинин (ә) иман вә јәгиндән гајнагланан гәлб ҝүҹү кимсәдә 

ҝөрүнмәмишдир. Бир дәфә Сиффејн дөјүшүндә үзүнә нигаб 

салыб ади бир дөјүшчү тәк шамлыларын өнүнә чыхмышды. О 

гаршысына чыхан бүтүн дөјүшчүләри ганына гәлтан етдији вахт 

Мүавијә Әмр Аса деди: «Бу шүҹаәтли, үрәкли гәһрәман 

кимдир?» Әмр деди: «Ја Абдуллаһ ибн Аббасдыр, ја да Әлинин 

(ә) өзүдүр». Мүавијә деди: «Бәс неҹә танымаг олар?» Әмр деди: 

«Ибн Аббас шүҹаәтли кишидир, амма гошунун үмуми һәмләси 

гаршысында таб ҝәтирә билмәз. Бүтүн гошуна әмр ет һүҹума 

кечсин. Онда мә’лум олар ки, бу шәхс кимдир. Әҝәр ҝери дөнсә, 

Ибн-Аббасдыр, јох јериндә галыб дөјүшсә, Әлидир (ә). Чүнки 

Әлинин (ә) үстүнә бүтүн әрәбләр дә јерисә, јериндән тәрпәнән 

дејил». 

Мүавијә Әмр Асын сөзләрини јохламаг үчүн үмуми һүҹум әмри 

верди. Бүтүн гошун мејдандакы ҹәнҝавәрин үстүнә јериди. Амма 

фәдакар дөјүшчү әзәмәтли дағ тәк мејданда дајаныб, саға-сола 

гылынҹ чалырды. Онлар анладылар ки, бу Әлинин (ә) өзүдүр.  

Она ҝөрә дә ҝери чәкилмәк гәрарына ҝәлдиләр. 

Дөјүш мејданында Әлинин (ә) сәси ешидиләндә дүшмән 

ҹәнҝавәрләри тир-тир әсәрди. Ҹәмәл вә Сиффејн дөјүшләриндә 

Һәзрәт Әли (ә) тәк-тәнһа дүшмән гошунунун үзәринә јеријәр вә 

гошунун бағрыны јарыб, пәрән-пәрән саларды. 

Һәзрәт Әлинин (ә) һеч заман дөјүш мејданындан гачмадығыны 

онун ән гаты дүшмәнләри дә тәсдиг едир. Һәзрәт Әли (ә) зиреһи 

јалныз дөјүш либасы олараг ҝејәрди. Онун зиреһинин синә 

һиссәсиндә јалныз бир нечә һалга варды. Зиреһин арха һиссәси 

исә тамамилә ачыг иди. Ондан зиреһи һаггында сорушулдугда 

һәзрәт белә бујурмушдур: «Мән һеч вахт дүшмәнә арха 

                                                
1 «Иршад» 1-ҹи ҹилд, 3-ҹү баб, 56-ҹы фәсил. 
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чевирмирәм, она ҝөрә дә архадан зиреһә еһтијаҹым јохдур». 

Сә’ди бу барәдә јазыр:  

 
Дүшмәнинә арха чевирмәјән кәс 

Архасында зиреһ ҝәздирмәз әбәс. 

 

Дөјүшләрдән бириндә команданлар һәзрәт Әлијә (ә) дедиләр: 

«Әҝәр гаршыдакы дөјүшдә мәғлуб олсаг, һансы нөгтәдә 

ҝөрүшәҹәјик? Јахшы олар ки, әввәлҹәдән белә бир нөгтә 

мүәјјәнләшдирәк». Һәзрәт бујурду: «Мәни һарада итирсәниз, 

орада да ахтарын. Һарада дөјүшә башласам, орадан тәрпәнән 

дејиләм». 

Сәһабәләрдән бири һәзрәтә белә әрз етди: «Дөјүш үчүн ити 

гачан бир ат сечин ки, чәтин вәзијјәтләрдә сизи гачырыб гуртара 

билсин». Һәзрәт бујурду: «Мән дүшмән габағындан гачан 

дејиләм ки, ити гачан ата еһтијаҹым олсун. Гачан дүшмәни дә 

тә’гиб едән дејиләм ки, белә бир еһтијаҹ јарансын. Буна ҝөрә дә 

мәним үчүн атын неҹә гачмасынын әһәмијјәти јохдур».1 

Ибн Әбил-Һәдид дејир: «Һәзрәт Әли (ә) кечмишдәки 

гәһрәманларын адыны тарихдән силмиш вә ҝәләҹәкдәки 

гәһрәманлара тарихдә јер гојмајан шүҹаәтли бир ҹәнҝавәр иди. 

Онун голунун ҝүҹү кимсәдә јох иди. Ән шүҹаәтли дөјүшчүнү 

һәлак етмәк үчүн бирҹә зәрбәси јетәрди. Онунла үзбәүз ҝәлән һеч 

бир дөјүшчү ҹаныны сағ гуртармамышды. Онунла дөјүшәнин 

гылынҹа еһтијаҹы јохду. Һәзрәт өз рәгибини һәлак едәндә тәкбир 

дејәрди. Ләјләтүл-һәрирдә онун тәкбирләринин сајы 523-ә 

чатмышды. Бу ону ҝөстәрирди ки, 523 дүшмән һәзрәтин (ә) әли 

илә дүнјасыны дәјишмишди. Үһүд дөјүшүндә гәбилә үзвләрини 

итирмиш Саваб адлы һәбәш гулам Пејғәмбәри өлдүрәҹәјинә анд 

ичмишди. Бу гулам бөјүк ҹүссәјә малик олдуғундан рәгибләри 

ондан чәкинәрди. Һәзрәт Әли (ә) бир зәрбәси илә ону кәмәриндән 

икијә бөлдү. Онун гуршагдан јухарысы јерә ашмыш, гуршагдан 

ашағысы исә ајаг үстә галмышды. Бу сәһнә әтрафдакылары 

һејрәтә ҝәтирмишди. 

Һәзрәт Әли (ә) јалныз Аллаһ јолунда дөјүшүрдү. Мүсәлманлар 

онун руһијјәсиндән ҝүҹ алырдылар. Әлини Зүлфүгара апаранда 

                                                
1 Сәдуг, «Әмали» 32-ҹи мәҹлис, 4-ҹү һәдис. 
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бүтүн әтрафдакылар әмин олурду ки, гәләбә јахындадыр. 

Мүшрикләрин рәфтарлары сәбәбиндән һәзрәт Пејғәмбәр (с) гәм-

гүссәјә дүшдүјү вахт мүхалифләр һәзрәт Пејғәмбәри (с) гәтлә 

јетирмәк истәдикләри заман һәзрәт Әли (ә) Аллаһ рәсулунун гәм-

гүссәсини арадан галдырды. 

Һәзрәтин голларынын ҝүҹү һәтта дүшмәнләрин дә е’тираф 

етдији бир сәвијјәдә иди. О ики бармағы илә Халид ибн Вәлидин 

боғазыны сыхдығы вахт Халид зарыјыб боғулмаға галыр. 

Пејғәмбәрин (с) иштирак етдији бир чох гәзаватларда 

мүһарибәнин талејини һәзрәт Әлинин (ә) гылынҹы һәлл едир. 

Әлинин (ә) һәјат тарихиндә горху сөзүнә јер олмамышдыр. О 

бүтүн өмрүнү өлүмлә үзбәүз дајанмыш вә шәһадәт шәрбәтини 

ичмәк ешги илә јашамышдыр. О өзү белә бујурур: «Анд олсун 

Аллаһа, Әбу-Талибин оғлу өлүмү сүдәмәр көрпә анасынын 

дөшүнү севдији тәк севир». 

Һәзрәт Сиффејн дөјүшүндә мејдана зиреһсиз чыхыр. Имам 

Һәсән (ә) өз атасына белә әрз едир: «Дөјүш вахты бу 

еһтијатсызлыг дејилми?» Һәзрәт бујурур: «Оғул ҹан, атан өлүмә 

доғру ҝетмәкдән, өлүмүн она доғру ҝәлмәсиндән горхмур». 

Һәзрәтин бир чох јахынлары онун шүҹаәтиндән еһтијат 

едәрдиләр. Онлар һәзрәтә әрз едирдиләр ки, һәзрәт дөјүш 

ҝедишиндә еһтијатсызлыг ҝөстәрир. Һәзрәт (ә) онларын 

ҹавабында белә бујурмушдур: «Өлүмдән ики дәфә һәзәр гылмаға 

дәјмәз. Гәзавү-гәдәр олан ҝүн чалышмаг сәмәрәсиздир, гәзавү-

гәдәр олмајан ҝүн исә өлүм барәдә дүшүнмәјә дәјмәз». 

Гәбиләләр өз дөјүшчүләринин һәзрәт (ә) тәрәфиндән 

өлдүрүлмәсини өзләри үчүн фәхр сајардылар. Хәндәк дөјүшүндә 

Әлинин (ә) өлдүрдүјү Әмр ибн Әбдәвәдин баҹысы дејир: «Әҝәр 

гардашымы Һәзрәт Әли (ә) јох, башга бири өлдүрсәјди, өмүр боју 

ағлајардым. Амма Әлинин (ә) бүтүн дүнјада охшары јохдур. 

Онун әлиндә өлмәк өзү дә ифтихардыр». 

Ибн Әбил-Һәдид «Нәһҹүл-бәлағә»нин шәрһиндә јазыр: «Бир 

ҝүн Мүавијә јухудан ојананда Абдуллаһ ибн Зүбејри ајаглары 

тәрәфдә отурмуш ҝөрүр. Абдуллаһ зарафатла Мүавијәјә дејир: 

«Әҝәр истәсәјдим сәни өлдүрәрдим». Мүавијә дејир: «Биздән 

сонра шүҹаәтиндән данышарсан». Абдуллаһ дејир: «Нә үчүн 

мәним шүҹаәтими инкар едирсән? Мән мүһарибәдә Һәзрәт Әли 
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(ә) илә үзбәүз дајанан адамам». Мүавијә дејир: «Әҝәр белә бир 

ҹүр’әтин олсајды, јәгин ки, Әли (ә) сәни вә сәнин атаны сол әли 

илә өлдүрәр, сағ әли илә исә бир башгасыны ҝәзәрди».1 

ӘЛИНИН (Ә) СӘБР ВӘ ҺЕЛМИ 

Руһун мүсбәт сәҹијјәләри сырасында сәбр вә һелм әсас 

јерләрдән бирини тутур. Бу ики сәҹијјә психоложи бахымдан 

инсанын өз мејлләринә галиб ҝәлмәсиндә мүһүм әһәмијјәтә 

маликдир. Руһани бөһранлар, мүхтәлиф һәјат чәтинликләри сәбр 

вә дөзүм васитәси илә арадан галдырылыр.  

Сәбр чәтинликлә, мүхтәлиф бөһранлара дөзмәкдир. Еләҹә дә, 

инсан сәбр васитәси илә ваҹиб дини вәзифәләрин јеринә 

јетирилмәсиндә дөзүмлү олур вә ҝүнаһдан чәкинир. Бир сөзлә, 

сәбр инсанын зинәтидир. Һәр бир инсан өзүнү сәбрлә 

зинәтләндирмәлидир. 

Һәзрәт Әли (ә) бүтүн бахымлардан сәбирли вә һәлим иди. Бу 

сәҹијјәләр онун рәфтарында ајдын мүшаһидә олунурду. О һәтта 

дөјүшүн ән гызғын мәгамларында да сәбрини вә һелмини 

әлиндән вермирди. 

Һәзрәт (ә) камал һәддиндә елмә малик олмушдур. О бүтүн 

чәтинликләрә дөзмүш, јалныз динин талеји тәһлүкә алтында 

олдугда ајаға галхмышдыр. Һәзрәт (ә) сәбирли олмагла јанашы, 

һәгигәтин мүдафиәсиндә һеч нәдән чәкинмәмишдир. 

Мүавијәнин дә һелми һаггында данышанлар вар. Амма бу һелм 

сүн’и вә сахта һелм олмушдур. О өз мадди мәнафеләрини 

горумаг хатиринә һелмдән һијләҝәрликлә истифадә етмишдир. 

Һансы ки, һәзрәт Әлинин (ә) һелми әхлаги бир фәзиләт 

олмушдур. Һәзрәт өз һелми илә һаггын гәләбәси, динин 

инкишафы, азғынларын доғру јола ҝәлмәси үчүн 

фајдаланмышдыр. 

Һәзрәт Әли (ә) һәзрәт Пејғәмбәрин (с) бүтүн гәзаватларында 

дөјүш чәтинликләринә дөзмүш, Аллаһын рәсулуну (с) һимајә 

етмишдир. О дин уғрунда бүтүн чәтинликләри ҝүләр үзлә гәбул 

етмишдир. 

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) Әлини (ә) хәбәрдар етмишди ки, онун 

                                                
1 «Биһарул-әнвар», 41-ҹи ҹилд, сәһ. 143. 
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вәфатындан сонра хилафәт мәсәләсиндә ихтилафлар 

јаранасыдыр. Һәзрәт бу мәгамларда Әлини (ә) сәбр етмәјә 

чағырмышдыр. Һәзрәт Әли (ә) Исламын заһири низамыны 

горумаг хатиринә ијирми беш ил чәтинликләрә сәбр етмишдир. О 

өзү бу барәдә бујурур: «Мән ҝөзүнә тикан батмыш, боғазында 

сүмүк галмыш бир адам кими сәбр етдим». 

Һәзрәт Әли (ә) өз һаггыны мүдафиә етмәк үчүн һәр заман 

гүдрәтә малик олмушдур. Амма динин горунмасы үчүн сәбр 

етмишдир. Бу чох бөјүк бир мәзлумијјәтдир. Әлидән (ә) башга 

кимсә бу мүсибәтләрә дөзә билмәзди. Һәзрәт (с) бу барәдә 

бујурур: «Дәфәләрлә бу залым гөвмлә тәкбашына вурушмаг вә 

һаггымы ҝери гајтармаг истәдим. Амма Пејғәмбәрин вәсијјәтинә 

вә динин горунмасына хатир өз һаггымдан кечдим». Бундан да 

бөјүк бир зүлм ола биләрдими ки, Муғәјрә ибн Шө’бә, Халид ибн 

Вәлид кими рәзил шәхсләр һәзрәти зорла мәсҹидә апарыб, Әбу-

Бәкрә беј’әтә вадар етсинләр. Белә бир мүсибәтә сәбр етмәк 

јалныз Әлинин (ә) иши иди. Һансы ки, о һәмин мәгамларда 

гылынҹа әл апарсајды, гаршысында бүтүн әрәб гөвмү дајана 

билмәзди. Нәгл едирләр ки, һәзрәт Әлини (ә) Әбу-Бәкрә беј’әт 

үчүн зорла апаранда Әлинин (ә) шүҹаәтинә јахындан бәләд олан 

бир јәһуди онун бу сәбрини ҝөрүб Исламы гәбул етди. Сәбәбини 

сорушдугда деди: «Мән бу шәхси таныјырам. Бу һәмин шәхсдир 

ки, дөјүш мејданына чыханда адлы-санлы ҹәнҝавәрләрин гәлбинә 

титрәтмә дүшүб. Бу һәмин шәхсдир ки, әзәмәтли Хејбәр 

галаларыны фәтһ етди вә онун дәмир гапыларыны јериндән 

ојнатды. Инди исә о бир овуҹ фитнәкарын гаршысында сусур. Бу 

һикмәтсиз иш дејил. О јалныз дини горумаг үчүн сусур. Әҝәр бу 

диндә һәгигәт олмасајды, о бу зүлмә дөзмәз, гылынҹа әл 

апарарды. Онун бу рәфтары мәнә сүбут едир ки, Ислам һагг 

диндир. Она ҝөрә дә мүсәлман олдум». 

Һәзрәт Әли (ә) кими бир шәхсијјәтин өз гошунунун 

вәфасызлығы илә барышмасындан бөјүк мәзлумијјәт ола 

биләрми?! О бу гошуну нә гәдәр нәсиһәт етдисә дә фајдасы 

олмады. Нәһајәтдә, һәзрәт Әли (ә) Аллаһдан өлүм истәди. О 

тәпәрсиз куфәлиләрлә бир јердә галмагданса, өлүмү үстүн тутду. 

Һәзрәт Әли (ә) Пејғәмбәрин (с) вәфатындан сонра даим руһи 

изтираблар ичиндә олду. Онун сәбр вә дөзүмдән башга чарәси 
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јохду. Ибн Әбил-Һәдидин дедијинә ҝөрә, бир дәфә һәзрәт (ә) налә 

чәкиб мәзлумијјәтиндән ҝилејләнән биринин сәсини ешидир вә 

бујурур: «Ҝәл бир јердә налә чәкәк. Мән һәмишә мәзлум 

олмушам». 

Биз һәзрәтин (ә) мәзлумијјәтини, ејни заманда мисилсиз 

дөзүмүнү әзиз охуҹулара јетәринҹә чатдырмаг үчүн онун 

Шигшигијјә хүтбәсини тәрҹүмә едирик: 

Һәзрәт (ә) бу хүтбәдә бујурур: «Билин ки, «филанкәс» хилафәт 

либасыны әјнинә ҝејинди. Амма јахшы билирди ки, дәјирманын 

оху онун дашы үчүн неҹәдирсә, мән дә хилафәт үчүн еләјәм. Елм 

вә һикмәт сели мәним ағушумдан ахмагдадыр. Уҹадан учан 

дүшүнҹә гушу камал фәзасында нә гәдәр јүксәјә галхса да, мәним 

гүлләмә чатмаг ҝүҹүндә дејил. 

Бунунла белә хилафәт јүкүнү чијнимдән јерә гојуб, бу јүкдән 

узаглашдым. Гаршымда ики јол варды. Дүшүнүрдүм ки, тәк-

тәнһа һүҹума кечим, јохса гоҹалары үзмүш, ҹаванлары 

гоҹалтмыш, мө’минләри Аллаһла ҝөрүшә сөвг едән әзијјәтә 

салмыш корлуг зүлмәтинә дөзүм? Ҝөрдүм ки, бу зүлм-ситәмә 

дөзмәк даһа ағыллы ишдир. Белә ки, ҝөзүнә тикан батмыш, 

боғазында сүмүк галмыш, мирасы гарәт олунмуш кими сәбр 

етдим. Ахыр ки, «биринҹи» өз јолуну баша вуруб, хилафәт 

ҝәлинини Хәттаб оғлунун ағушуна атды. Тәәҹҹүблүдүр ки, 

һәјаты боју өз ләјагәтсизлијини вә мәним ләјагәтли олдуғуму 

е’тираф едән бу адам өмрүндән бир нечә ҝүн галмыш хилафәт 

мәгамыны бир башгасына өтүрдү. Бу ики шәхс хилафәт 

дәвәсинин сүдүнү сағдылар. Хилафәт сәрт тәбиәтли, аҹы дилли, 

дини ишләрдә хәтасы чох, үзрү аз олан биринә верилди. 

О исә ҹилову бурнунун пәрәсиндән чыхмыш һарын дәвә кими 

иди. О өз сүварисини һејрәтә ҝәтирмишди. Онун ҹиловуну бәрк 

чәкдикдә бурну параланыр, ҹиловуну бош бурахдыгда 

сүварисини учурума јуварладырды. Анд олсун Аллаһа, халг онун 

дөврүндә сәһвә дүчар олду, доғру јолдан чыхды. Мән дә бу 

мүддәт әрзиндә гәм-гүссә чәтинлијинә дөздүм. О да өз јолу илә 

ҝетди вә бир ҹәмијјәт арасында хилафәт гурду ки, мәни дә о 

ҹәмијјәтдәкиләрдән бири кими ҝүман етди. 

Пәрвәрдиҝара, јардым бујур. Бу шураја нәзәр сал, ҝөр бу халг 

мәни «биринҹи» илә неҹә бир тутду вә һаггымда шәккә дүшдү. 
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Нәтиҹәдә, һәмин адамлар сырасында гәрар тутмушам. Амма јенә 

дә динин мәсләһәтинә ҝөрә сәбр етдим, ениш-јохушларда 

онларла һәмаһәнҝ олдум. Бир киши (Сә’д Вәггас) кечмиш кининә 

ҝөрә һагг јолдан азды вә батил јола гәдәм гојду. О бири киши 

(Әбдүррәһман ибн Овф) Османын језнәси олдуғу үчүн мәндән үз 

дөндәриб она мејл етди. Башга ики нәфәрин (Тәлһә вә Зүбејр) 

адыны чәкмәјим дә писдир. Бу јолла ики чијни шишмиш 

«үчүнҹү» ишин ҹиловуну әлинә алды вә атасынын өвладлары да 

(бәни-Үмәјјә) онунла әл-әлә вериб һәрисликлә јашыл јаз 

отларыны јејән дәвә кими Аллаһын малыны јемәјә башладылар. 

Нәһајәт, бағланмыш ип ачылды вә әмәлләри ону гәтлә дүчар 

етди. 

Мәни горхуја салан јалныз халгын мәнә һүҹум едиб дөрд 

тәрәфими тутмасы олду. Белә ки, издиһамдан Һәсән вә Һүсејн әл-

ајаг алтда галды, либасымын ики тәрәфи параланды. 

Халг јериндә фырланан гојун сүрүсү кими әтрафымда 

топланды. Елә ки, онларын беј’әтини гәбул етдим, бир дәстәси 

беј’әти сындырды, о бири дәстәси беј’әтдән чыхды, бә’зиләри дә 

батилә доғру һәрәкәт етди. Санки бу адамлар Аллаһын белә бир 

кәламыны ешитмәмишдиләр: «Биз ахирәт евини о кәсләр үчүн 

гәрар вермишик ки, јер үзүндә фитнә-фәсад төрәтмәсинләр». 

Бәли, анд олсун Аллаһа, бу ајәни шүбһәсиз ешитмиш вә 

әзбәрләмишләр. Амма дүнја онларын нәзәриндә ҹилвәләнмиш, 

онун зинәтләри бу адамлары алдатмышдыр. 

Анд олсун тохуму ҹүҹәрдән, бәшәри хәлг едән Аллаһа, әҝәр 

издиһамын һүзуру вә онларын јардымы илә һөҹҹәтин гијамы 

олмасајды, Аллаһ алимләрдән залымларын һакимијјәти алтына 

дүшмәмәк һаггында вә’д алмасајды, һәр ан хилафәт дәвәсинин 

ҹиловуну онларын үстүнә атардым. Сиз дәрк едирсиниз ки, сизин 

бу дүнја мәним нәзәримдә кечи бурнунун сујундан да 

дәјәрсиздир».1 

Һәзрәт Әли (ә) бу хүтбәдә ҝизли вә дәрин һәјәҹанын 

тә’сириндән өз мәзлумијјәтини изһар едиб, һамыја 

ајдынлашдырыр ки, белә бир мәзлумијјәтә дөзмәк неҹә чәтиндир. 

Һәзрәтин өз мисилсиз сәҹијјәләри илә Сә’д Вәггас, Мүавијә вә бу 

кими башга рәзилләрлә үзбәүз дајанмасы әслиндә мәнтиги 

                                                
1 «Нәһҹүл-бәлағә» 3-ҹү хүтбә. 
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бахымдан тәзадлы иди. Һәзрәт бујурур ки, дөвран мәни елә бир 

јерә ендирди ки, Мүавијә дә өзүнү мәним кими билди. Һәзрәт (ә) 

бүтүн бу чәтинликләрә дин хатиринә дөзүрдү. Она ҝөрә дә өз 

өлүмүнү ҝүләр үзлә гаршылады. 

ӘЛИНИН (Ә) СӘХАВӘТ ВӘ ИСАРЫ 

Сәхавәт кәрәм сәҹијјәсиндән доғур вә ҹәмијјәтдә фәрдләр 

арасында мәһәббәти бәргәрар едир. Сәхавәтли шәхсин һәр һансы 

ејби олса да, халг ону севмәкдә давам едир. 

Һәзрәт Әли (ә) сәхавәтдә мәшһур иди вә чарәсизләрин истәк 

кә’бәси сајылырды. Еһтијаҹы оланлар она мүраҹиәт едәр, о да өз 

нөвбәсиндә фитри нәҹабәти илә онлара ҹаваб верәрди. Һарис 

Һәмәдани  она өз еһтијаҹыны билдирдији вахт һәзрәт бујурур: 

«Мәни истәјини билдирмәјә лајиг сајырсанмы?» Һарис әрз едир: 

«Бәли, ја Әмирәл-мө’минин». Һәзрәт дәрһал чырағы сөндүрдү. О 

истәмирди ки, еһтијаҹлы шәхс өз истәјини билдирәркән хәҹаләт 

чәксин. 

Бир ҝүн бир јохсул һәзрәт Әлинин (ә) јанына ҝәлиб өз 

еһтијаҹыны билдирди. Һәзрәт хидмәтчисинә бујурду ки, бу 

шәхсә мин динар версин. Хидмәтчи сорушду: «Гызыл верим, 

јохса ҝүмүш?» Һәзрәт бујурду: «Јохсулун еһтијаҹы 

һансынадырса, ондан да вер». Һәзрәтин гаты дүшмәни олан 

Мүавијә бир шәхсдән сорушду: «Һарадан ҝәлирсән?» Һәмин 

шәхс Мүавијәјә јалтагланараг деди: «Ән хәсис адам олан Әлинин 

(ә) јанындан». Мүавијә деди: «Вај олсун сәнә, Әлидән 

сәхавәтлиси дүнјаја ҝәлмәјиб. Әҝәр онун ихтијарында бир анбар 

саман, бир анбар гызыл олса, гызылы самандан габаг 

бағышлајар». 

Бир ҝүн һәзрәтин (ә) хидмәтчиләриндән бири һәзрәтин мүлк 

газанҹыны она тәгдим едир. Һәзрәт (ә) бу газанҹы дәрһал 

фәгирләр арасында бөлүшдүрүр. Хидмәтчи сәһәри ҝүн ҝөрүр ки, 

Һәзрәт Әли (ә) аиләсинә чөрәк алмаг үчүн базарда гылынҹыны 

сатыр. 

Һәзрәт Әли (ә) һеч вахт она ағыз ачаны рәдд етмәди. Өзү белә 

бујурур: «Әҝәр һисс етсәм ки, бири мәндән нә исә истәмәк 

фикриндәдир, о мәнә ағыз ачмамыш, истәјини јеринә јетирәрәм. 

Чүнки әсл сәхавәт истәнилмәдән вермәкдир». 
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Һәзрәт (ә) бујурмушду: «Истәји оланлар истәкләрини кағыза 

јазсынлар ки, ағыз ачмағын хәҹаләти чөһрәләриндә ҝөрүнмәсин». 

Бир дәфә һәзрәт әлиндәки дөрд дирһәмин бирини ҝеҹә, бирини 

ҝүндүз, бирини ашкар, бирини исә ҝизлиндә инфаг етди. Һәмин 

вахт назил олмуш бир ајәни тәфсирчиләр һәзрәтин нәфәгәсинә 

аид едирләр.1 

Османын гәтлиндән сонра һәзрәт хилафәт күрсүсүнә отурдуғу 

вахт бир әрәб онун һүзуруна ҝәлиб әрз етди: «Мәним үч нөв 

хәстәлијим вар: бәдән хәстәлији, ҹәһаләт хәстәлији вә јохсуллуг 

хәстәлији». Һәзрәт бујурду: «Хәстәлији тәбибә, ҹәһаләти алимә, 

фәгирлији варлыја билдирмәк лазымдыр». Әрәб деди: «Сиз һәм 

тәбибсиниз, һәм алимсиниз, һәм дә варлы». Һәзрәт ҝөстәриш 

верди ки, бејтүл-малдан үч мин дирһәм она версинләр. Сонра 

кишијә бујурду: «Мин дирһәми хәстәлијинин мүалиҹәсинә, мин 

дирһәми пәришанлығы арадан галдырмаға, мин дирһәми исә 

наданлығы арадан ҝөтүрмәјә сәрф ет».2 

Әксәр алимләр вә тәфсирчиләр нәгл етмишләр ки, һәзрәт Әли 

(ә) мәсҹиддә намаз гылдығы вахт рүку вәзијјәтиндә оларкән, 

мәсҹидә дахил олмуш јохсула өз үзүјүнү бағышламышдыр. 

Онларын билдирдијинә әсасән, вилајәт ајәси дә мәһз һәмин 

мәгамда назил олмушдур. 

Һәзрәт тәкҹә мадди јардымларла кифајәтләнмирди. О һагг јолда 

өз ҹаныны да исар етмишди. Һиҹрәт ҝеҹәси Пејғәмбәрә (с) хатир 

өлүмлә үзбәүз дајанараг, онун јериндә јатмышды. 

Исар инсанын башгаларыны өзүндән үстүн тутмасыдыр. 

Нәфсинә там һаким олмајан инсан белә бир сәҹијјәјә саһиб ола 

билмәз. Исар сифәти ән үстүн әхлаги вә илаһи сифәтләрдәндир. 

Һәзрәт бөјүк әзијјәтлә газандығы чөрәји евинә апараркән јолда 

растлашдығы јохсулун әл ачдығыны ҝөрүб һәмин чөрәји она 

верир. Бир дәфә һәзрәт (ә) гуламы Гәмбәрлә базара ҝедир вә ики 

көјнәк алыр. Нимдаш көјнәји өзү ҝејир, тәзәни исә Гәмбәрә 

верир. 

Әксәр мүһәддисләр вә тарихчиләр «Дәһр» сурәсинин «Һәл-әта» 

ајәсинин һәзрәт Әлинин (ә) исары һаггында назил олдуғуну 

билдирирләр. Јазырлар ки, Һәсән вә Һүсејн хәстәләндији вахт 

                                                
1 «Бәгәрә» сурәси, ајә 274. 
2 «Ҹамеул-әхбар» сәһ. 162. 
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ата-аналары, һәм дә өзләри нәзр едирләр ки, сағалдыгдан сонра 

үч ҝүн оруҹ тутсунлар. Евин хадимәси дә бу ишдә онлара 

гошулур. 

Аллаһ-тәала Һәсән вә Һүсејнә шәфа вердикдән сонра онлар өз 

әһдләринә вәфа едиб оруҹ тутурлар. Һәзрәт гоншудакы јәһудидән 

арпа борҹ алыр. Һәзрәт Фатимә биринҹи ҝүн һәмин арпадан беш 

чөрәк биширир. Ахшам ифтар заманы бир јохсул гапыны дөјүр. 

Һәзрәт беш чөрәјин бешини дә јохсула верир. Аилә јалныз су илә 

ифтар едир. 

Икинҹи ҝүн Фатимә арпанын диҝәр һиссәсиндән јенә дә беш 

чөрәк биширир. Јенә дә шам вахты гапы дөјүлүр вә бир јетим аҹ 

олдуғуну билдирир. Пејғәмбәр аиләси јенә дә беш чөрәји јетимә 

вериб су илә ифтар едир. Үчүнҹү ҝүн исә шам вахты бир әсир 

онлара мүраҹиәт едир вә аилә ифтар үчүн һазырладығы чөрәји 

она вериб, су илә ифтар едир. Дөрдүнҹү ҝүн Һәсән вә Һүсејнин 

аҹлыгдан әсдијини ҝөрән Пејғәмбәр (с) бујурур: «Аллаһа пәнаһ 

апарырам ки, сиз үч ҝүндүр бу вәзијјәтдәсиниз. Ҹәбраил дәрһал 

назил олур вә «Һәл-әта» сурсинин он сәккизинҹи ајәсини 

ҝәтирир. 

ӘЛИНИН (Ә) ФӘСАҺӘТ ВӘ БӘЛАҒӘТИ 

Инсанын нитги мәнтиг елми бахымындан ону диҝәр 

ҹанлылардан фәргләндирән мүһүм хүсусијјәтдир. Аллаһ-тәала өз 

һикмәти илә инсана белә бир имтијаз вермишдир.1 

Инсанлыг маһијјәтини тәшкил едән руһ ҝөвһәри онун 

данышығы илә тәҹәлла едир. Сә’ди демишкән: 

 
Нә гәдәр ағзыны ачмамыш инсан 

Ејби вә һүнәри ҹанында пүнһан. 

 

Имам өзү белә бујурур: «Киши дилинин алтында 

ҝизләнмишдир». Инсанын нитги нә гәдәр сәлис оларса, онун 

дедији сөзләр дә бир о гәдәр тә’сир едәр. 

Исламын зүһуруна јахын ҹаһилијјәт дөврүндә әрәбистанда 

Имрәул-Гејс кими е’ҹазкар ше’р усталары варды. Бунунла белә, 

                                                
1 «Әррәһман» сурәси, ајә 3. 
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һәзрәт Әлинин (ә) фәсаһәти бүтүн әрәб әдибләрини һејрәтә 

ҝәтирирди. Онлар бу илаһи фәсаһәт  гаршысында диз чөкүб, 

һәзрәти «кәлам әмири» адландырмаға мәҹбур олмушдулар. 

Ибн Әбүл-Һәдид дејир: «Әли натигләр устады иди. Онун 

кәламы шә’ниндә дејилмишдир ки, бу кәлам Аллаһ сөзүндән 

ашағы, бәшәр сөзүндән јухарыдыр. Бүтүн пешәкар хәтибләр 

натиглији ондан өјрәнмишләр. Гејд олунур ки, һәзрәтин фәсаһәт 

вә бәлағәт дәрәҹәсинин исбаты үчүн онун «Нәһҹүл-бәлағә» 

китабы кифајәтдир. Һеч бир натиг сәһабә бу китабын онда 

бирини, һәтта ијирмидә бирини јаза билмәз».1 

Һәмин мүәллиф һәзрәтин фәсаһәт вә бәлағәти һаггында белә 

дејир: «Тәәҹҹүблүдүр, Мәккәдә доғулмуш һәмин шәһәрдә боја-

баша чатмыш, һеч бир һикмәт саһиби вә алимлә ҝөрүшмәмиш 

бир кәс натигликдә белә бир мәһарәт саһибидир! Санки өз аләми 

онун ихтијарындадыр. Истәдији бир мә’наны ән фәсиһ шәкилдә 

бәјан етмишдир». 

«Нәһҹүл-бәлағә нәдир?» китабында белә јазылыр: «Бир шәхс 

бир мәсиһи алимдән хаһиш етди ки, һәзрәт Әлинин (ә) 

кәламларындан сечиб бир китаб тәртиб етсин. Һәмин алим о 

шәхсә белә ҹаваб верди: «Мәндән истәјирсән ки, әрәбләрин ән 

бәлағәтли шәхсиндән јүз кәлам сечим вә сән ону китаб кими 

нәшр едәсән. Мәндә сәнин истәјини тә’мин едәҹәк бир китаб 

јохдур. Бир нечә китабым вар вә онлардан бири дә «Нәһҹүл-

бәлағә»дир. Бу әзәмәтли китабы вәрәгләдим. Анд олсун Аллаһа, 

билмирәм Әлинин (ә) кәламлары арасында јүз кәламы неҹә 

сечим?! Даһа доғрусу, һансы сөзү һансы сөздән ајыраҹағымы 

билмәдим. Бу иш бир јагуту башга јагутлардан ајырмаг кимидир. 

Нәһајәт, бу иши ҝөрдүм. Амма бир јагуту ајыранда о 

бириләринин нурундан ҝөзүм гамашды».2 

Һәмин китабын мүәллифи Шәһристани башга бир китабында 

белә јазыр. Әрәб әдәбијјаты үзрә мүтәхәссис олан бир инҝилис 

алими Гур’анын е’ҹазы һаггында верилән суала белә ҹаваб верир: 

«Гур’анын кичик бир гардашы вар, онун ады «Нәһҹүл-

бәлағә»дир. Мәҝәр бу кичик гардашын охшарыны ҝәтирә 

билирикми ки, бөјүк гардаш һаггында данышмаға маҹалымыз 

                                                
1 «Шәрһе-Нәһҹүл-бәлағә», 1-ҹи ҹилд, сәһ. 12. 
2 «Нәһҹүл-бәлағә нәдир?» сәһ. 28. 
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олсун?!» 

Һәзрәт Әли (ә) өз данышығында фәсаһәт вә бәлағәт 

гајдаларыны изләмәмишдир. Онун данышығы затән ширин вә 

сәлис олмушдур. Бу данышығы фәсаһәт гајдалары илә өлчмәк 

јох, фәсаһәт гајдаларыны һәмин бујуруглардан өјрәнмәк 

лазымдыр. 

Һәзрәтин кәламлары һәгигәти һәрарәтли бир өзүнәмәхсуслугла 

бәјан едир. Онун сөзләринин тәркиб һиссәләри мүтәнасиб вә 

әлагәлидир. Заһири ҝөзәллик вә батини мә’на бир-бирини 

тамамлајыр. Онун дәлилләри мөһкәм, мәнтиги исә нүфузлудур. 

Мүавијә демишдир: «Фәсаһәт вә бәлағәт јолуну Гүрејшдә 

Әлидән (ә) башга ачан олмајыб вә данышыг ганунларыны ондан 

башгасы тә’лим етмәјиб». Адлы-санлы әрәб әдәбијјатчылары 

е’тираф етмишләр ки, јазы-позу гајдаларыны һәзрәтин 

хүтбәләриндән өјрәнмишләр. 

Дүшүнҹә ҝүҹү бәлағәтин шәртидир. Натиг инсан ити дүшүнҹә 

илә мә’наларын дәгиглијини зеһниндә һазырлајыр. Белә бир 

дүшүнҹә вә зәка һәзрәт Әлидә (ә) зирвә һәддиндә иди. Ән 

гаранлыг мәтләбләри белә бир анда өз зәка ишығында 

ајдынлашдырарды. 

Һәзрәт Әлинин (ә) кәламларында ҹүмләләр арасында мәнтиги 

бир бағлылыг вардыр. Һәзрәтин дүшүнҹәсиндән өтүшән һәр бир 

һикмәт дәрһал ән үстүн шәкилдә ширин кәламлара чеврилирди. 

Һәзрәтин сөз дүзүмү, натиглик сәнәти һамыны һејран едирди. 

Ибн Шәһр Ашуб нәгл едир ки, бир ҝүн Пејғәмбәр (с) сәһабәләри 

мәсҹиддә отуруб елми вә әдәб мәсәләләр барәдә сөһбәт 

едирдиләр. Сөһбәт ондан ҝедирди ки, әлиф һәрфи әксәр сөзләрдә 

вар вә әлифсиз сөз чох аздыр. Сөһбәти динләјән һәзрәт ајаға 

галхыб једди јүз әлифсиз сөздән ибарәт бир хүтбә охујур. 

Һәзрәтин елә хүтбәси дә вар ки, һәмин хүтбәдә бир дәнә дә олсун 

нөгтәли һәрф иштирак етмәмишдир. 

Бир шәхс һәзрәт Әлидән (ә) сорушур ки, ваҹиб иш вә ваҹибдән 

дә ваҹиб иш нәдир? Һәзрәт бујурду: «Халга ваҹибдир ки, төвбә 

етсин. Амма ҝүнаһдан узаглыг ондан да ваҹибдир». Нөвбәти суал 

белә олду: «Тәәҹҹүблү нәдир вә даһа тәәҹҹүблү һансы ишдир?» 

Һәзрәт бујурду: «Заман өз ҝедишиндә тәәҹҹүблүдүр. Бу дөвранда 

халгын гәфләт вә бихәбәрлији даһа тәәҹҹүблүдүр». Үчүнҹү суал 
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белә олду: «Чәтин нәдир вә даһа чәтин нәдир?» Һәзрәт бујурду: 

«Һадисәләр гаршысында дөзүм чәтиндир. Амма мүкафаты әлдән 

вермәк даһа чәтиндир». Һәмин шәхсин дөрдүнҹү суалы белә 

олду: «Нә јахындыр вә нә даһа јахындыр?» Һәзрәт бујурду: 

«Үмид едилән шеј јахындыр. Өлүм исә һәр шејдән јахындыр». 

Бәдаһәтән белә бир ҹаваб верилмәси, ардыҹыл олараг једди јүз 

әлифсиз сөздән ибарәт хүтбә охунмасы һәмин шәхсин фәсаһәт вә 

бәлағәтинин ашкар сүбутудур. Бундан өтрү әрәб әдәбијјатына 

там саһиб олмаг лазымдыр. 

ӘЛИНИН (Ә) ЈЕМӘЈИ ВӘ ҜЕЈИМИ 

Бу бахымдан һәзрәти кимсә илә мүгајисә етмәк мүмкүнсүздүр. 

О кәпәји тәмизләнмиш арпа чөрәји јејәрди. Һәзрәт Әлинин (ә) 

сүфрәси кими садә бир сүфрә тапмаг чәтин иди. 

Һәзрәт һеч вахт ики јаванлығы бир вахтда јемәзди. Шәһадәт 

ҝеҹәси онун үчүн чөрәк, сүд вә дуз һазырламыш гызы Үммү-

Ҝүлсүмә белә бујурду: «Мәҝәр билмирсәнми ки, атан бу вахтадәк 

јалныз бир гәза јејиб? Сүдү ҝөтүр, дуз кифајәт едәр». Һәзрәт 

Багир (ә) бујурмушдур: «Анд олсун Аллаһа, ҹәддим Һәзрәт Әли 

(ә) гуллар сајаг јејәр, јердә отурарды. Ики көјнәк аланда 

гуламына тәклиф едәрди ки, көјнәкләрдән бирини сечсин. . . Беш 

иллик хилафәти дөврүндә өзү үчүн кәрпиҹ үстә кәрпиҹ гојмады, 

гызыл-ҝүмүш топламады. Халга буғда чөрәји вә әт једиртди, өзү 

исә арпа чөрәји једи. Ики јахшы ишдән бирини сечмәли олдугда 

ән чәтинини сечди. Өз әлинин зәһмәт һаггысы илә минә јахын 

гул азад етди. Бу ишдә әли торпаға булашды, чөһрәси тәрә. 

Кимсәдә онун ишини ҝөрмәк гүдрәти јохдур».1 

Ибн Ҹөвзи јазыр: «Бир ҝүн Абдуллаһ ибн Рәзин һәзрәт Әлинин 

(ә) евинә ҝетди. Ҝөрдү ки, һәзрәт бир мигдар әтлә арпаны суда 

гарышдырыб гајнадыр. Абдуллаһ әрз едир: «Ја Әмирәл-мө’минин 

(ә), бу нә гәзадыр јејирсиниз? Сиз мүсәлманларын 

хәлифәсисиниз вә бүтүн бејтүл-мал әлиниздәдир. Ихтијарыныз 

вар ки, аҹлығынызы арадан галдыраҹаг һәддә ҝүҹлү хөрәкләр 

јејәсиниз». Һәзрәт бујурду: «Мүсәлманларын валиси үчүн бундан 

артыг јемәк ҹаиз дејил». 

                                                
1 «Әмали», 47-ҹи мәҹлис, 14-ҹү һәдис. 
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Абдуллаһ ибн Әбу-Рафе дејир: «Бир бајрам ҝүнү һәзрәтин 

јанына ҝетдим. Она ағзы мөһүрлү бир торба ҝәтирдиләр. 

Торбанын ичиндә гуру арпа чөрәји ҝөрдүм. Һәзрәт бу чөрәкдән 

јемәјә башлады. Әрз етдим: «Ја Әмирәл-мө’минин (ә), бу 

торбаны нә үчүн мөһүрләјирсинз?» Һәзрәт бујурду: «Горхурам 

ки, Һәсән вә Һүсејн бу чөрәкләри јағла јумшалдалар». 

Бәли, һәзрәт олдугҹа аз вә садә јејәрди. О бујурурду: 

«Гарнынызы һејванат гәбристанлығына чевирмәјин».1 

«Зәхирәтул-Мулук» китабында јазылыр ки, бир ҝүн һәзрәт Әли 

(ә) Куфә мәсҹидиндә е’тикаф (оруҹ һалда мәсҹиддә галмагла 

јеринә јетирилән ибадәт) етмишди. Ифтар вахты һәзрәтин јанына 

бир әрәб ҝәлди. Һәзрәт Әли (ә) торбадан арпа чөрәји чыхарды. 

Чөрәкдән бир гәдәр әрәбә верди. Амма әрәб чөрәји јемәјиб өзү 

илә ҝөтүрдү. Сонра һәмин шәхс Һәсән вә Һүсејнин евинә ҝәлиб 

онларла бирликдә гәза једи. О деди: «Мәсҹиддә бир гәриб киши 

ҝөрдүм. Бу гуру чөрәкдән башга бир шеји јохду. Онун һалына 

аҹыдым. Бу јемәкдән бир гәдәр апарым она верим». Һәсән вә 

Һүсејн ағладылар вә дедиләр: «О бизим атамыз Әмирәл-

мө’мининдир (ә). О бу ријазәтлә нәфси илә ҹиһад едир».2 

Бир ҝүн Әди ибн Һатәм һәзрәт Әлинин (ә) јанына ҝедир. Һәмин  

вахт һәзрәт гәза јемәјә мәшғул имиш. Әди ҝөрүр ки, һәзрәтин 

сүфрәсиндә бир каса су, бир парча арпа чөрәји вә дуз вар. Әди 

әрз едир: «Ја Әмирәл-мө’минин, ҝүндүзләр бир бу гәдәр әзијјәт 

чәкир, ҝеҹәләр ибадәтә мәшғул олурсунуз. Јемәјиниз исә будур». 

Һәзрәт Әли (ә) бујурур: «Азғын нәфси ријазәтә адәт етдирмәк 

лазымдыр ки, түғјан етмәсин». 

Варлы бир киши һәзрәт Әлијә (ә) бир гәдәр һалва пај ҝәтирир. 

Һәзрәт һалва олан габын ағзыны ачдыгда ондан хош әтир дујур 

вә бујурур: «Рәнҝиндән вә әтриндән мә’лумдур ки, јахшы дадын 

вар. Амма сәни дада билмәрәм. Чүнки мәним хәлифәлијим 

алтында елә бир кәс тапыла биләр ки, ҝеҹәни аҹ јатмышдыр». 

Әһнаф ибн Гејс белә бир рәвајәт нәгл едир: «Бир ҝүн 

Мүавијәнин јанында идим. Јемәк вахты чатдыгда онун үчүн 

чешидли бир сүфрә ачдылар. Сүфрәдә мин бир не’мәт варды. 

Мүавијә гарынгулу адам олдуғундан јемәкләрә өзү хүсуси диггәт 

                                                
1 «Јәнабиул-мәвәддәт» 51-ҹи баб, сәһ. 150. 
2 «Јәнабиул-Мәвәддәт» 51-ҹи баб, сәһ. 147. 
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јетирәр, онларын гәдәринә вә кејфијјәтинә нәзарәт едәрди. Мән 

Мүавијәнин сүфрәсинә бахыб ағладым. Мүавијә ағламағымын 

сәбәбини сорушду. Дедим: «Әлинин (ә) һалына ағлајырам. Бир 

ҝүн онунла бирликдә ифтар едирдим. Мөһүрлү торба ҝәтирдиләр. 

О, торбаны ачыб, гуру арпа чөрәји чыхарды. Сонра јенидән 

кисәнин ағзыны мөһүрләјиб Физзәјә верди. Сорушдум ки, ја 

Һәзрәт Әли (ә) мәҝәр сәндән башгасы бу чөрәкдән јејә билирми 

ки, онун ағзыны мөһүрләјирсән? Һәзрәт Әли (ә) бујурду: 

«Торбаны мөһүрләмәкдә мәгсәдим будур ки, мән олмајанда 

өвладларым бу чөрәкләри јағда јумшалтмасынлар». Мүавијә 

деди: «Дүз дејирсән, еј Әһнәф. Әли кими олмаг кимсәјә мүјәссәр 

дејил. Кимсә онун фәзиләтини инкар едә билмәз». 

Һәзрәтин ҝејими дә јемәјинә ујғун иди. Палтарлары ҹод 

парчадан оларды. Һансы ки, бу шәхс Шамдан савај бүтүн Ислам 

мәмләкәтинин рәһбәри иди. 

О, даим јалын торпаг үстә отурарды. Бу сәбәбдән дә она Әбу-

Тураб (торпаг атасы) дејәрдиләр. Евинин дөшәнәҹәји һәсир иди. 

Ајаггабысыны өзү јамајарды. Башга ишләрини дә өзү ҝөрәрди.  

Һәзрәт Бәсрә валиси Осман ибн Һунәјфә јаздығы мәктубда белә 

бујурур: «Мән сизин имамыныз олдуғум һалда ики нимдаш 

либас, ики парча чөрәклә кифајәтләнмишәм. Һансы ки, ипәкдән 

либас ҝејмәјә, ләзиз хөрәкләр јемәјә имканым вар. Белә ки, нәфс 

истәкләри мәнә галиб ҝәлә билмир». Һәзрәт бујурур: «Мән елә 

јемәкләр јејир, елә ҝејимләр ҝејирәм ки, буну ҝөрән фәгирләр өз 

фәгирлијинә дөзә билсин». Башга бир вахтда һәзрәт белә бујурур: 

«Мән билирәм ки, кимсә мәним кими јашаја билмәз. Амма 

имамла мә’мун арасында охшарлыг да ола биләр. Белә ки, 

баҹардығыныз гәдәр мәним јолуму ҝедин».  

ӘЛИНИН (Ә) ӘДАЛӘТИ ВӘ ҺАГПӘРӘСТЛИЈИ 

Һәзрәт Әли (ә) һагг вә әдаләт кишиси иди. Һәзрәт бу бахымдан 

о гәдәр ҹидди иди ки, өз севимли оғлуну һәбәш гошуну илә бир 

тутурду. Имам өз ишчиләринә ҹидди нәзарәт едир, залымлары 

ҹәзаландырырды ки, мәзлумларын һаггы итмәсин. Һәзрәт 

бујурур: «Мәним нәзәримдә мәзлумлар әзиз, ситәмкарлар исә 

зәлилдирләр». Һәзрәт Әлинин (ә) һөкумәти әдаләт, тәгва, 

бәрабәрлик үзәриндә гурулмушду. О өз мүһакимәләриндә јалныз 
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һагга әсасланырды. Һеч бир чәтинлик ону тутдуғу һагг јолдан 

дөндәрә билмәзди. Һәзрәт бәндәләрин һаггына риајәт 

олунмасында өзүнү Аллаһ гаршысында мәс’ул сајырды. Һәзрәт 

сөзүн әсил мә’насында иҹтимаи әдаләти бәрпа етмәјә 

чалышырды. Һәзрәт һагга мүнасибәтдә ән јахын адамларына белә 

ән кичик ишләрдә ҝүзәштә ҝетмәзди. Онун гардашы Әгил өз 

маашыны артырмаг үчүн нә гәдәр чалышдыса да, һәзрәт 

мүсәлманларын бејтүл-малына тохунмады. Һәзрәт бу мәсәлә илә 

бағлы бујурур: «Анд олсун Аллаһа, әҝәр ҝеҹәни тикан үстә баша 

вурсам да, мәни тиканлар үстә зәнҹирләсәләр дә, бу иш 

бәндәләрә зүлм етмиш һалда гијамәт ҝүнү Аллаһ вә онун 

Пејғәмбәри илә ҝөрүшмәкдән јахшыдыр . . . Анд олсун Аллаһа, 

Әгил јохсуллуғун сон һәддиндә икән сизин малыныздан бир 

гәдәр буғда истәди. Онун көрпәләрини сәлигәсиз вә чиркин һалда 

ҝөрдүм. Онларын чөһрәләри торпаға булашыб гаралмышды. 

Әгил өз хаһишини тә’кидлә тәкрарлады. О елә ҝүман едирди ки, 

диними она сатаҹаг, өз јолумдан дөнәҹәјәм. Мән бир парча 

дәмири гыздырыб, она јахынлашдырдым ки, ибрәт ҝөтүрсүн. 

Онун ағрысындан хәстә тәк фәрјад чәкди. Аз галды дәмирин 

һәрарәтиндән јансын. Дедим ки, еј Әгил, аналар әзанда ағласын. 

Сән инсанларын ојун үчүн дүзәлтдији бир парча дәмирә ҝөрә 

налә чәкирсән. Амма мәни Аллаһын өз гәзәбиндән 

шө’ләләндирдији ода чәкирсән. Сән бу кичик ағрыдан налә 

чәкирсәнсә, мән ҹәһәннәм одундан налә чәкмәјим?! Бундан да 

мараглысы бир шәхсин (Әш’әс ибн Гејс) бир пајла јанымыза 

ҝәлмәси олду. Һәдијјә һалва иди. Бу һалва мәндә икраһ јаратды. 

Санки ағыз сују илә јоғрулмушду. Она дедим: «Бу һәдијјәдир, 

јохса зәкат, сәдәгә? Сәдәгә биз Әһли-бејтә һарамдыр. Деди: «Јох, 

нә сәдәгәдир, нә дә зәкат, һәдијјәдир». Она дедим: «Анан әзанда 

ағласын, дин пәрдәси алтда бизи алдатмагмы истәјирсән?.» 

Анд олсун Аллаһа, сәма алтда оланларла бирликдә једди 

иглими мәнә версәләр ки, арпа габығы апаран гарышганын 

һаггыны позум, бу иши етмәрәм. Сизин бу дүнјаныз мәним 

нәзәримдә чәјирткәнин ағзында јарпагдан да дәјәрсиздир. 

Әлинин (ә) өтәри дүнја не’мәтләри, давамсыз ләззәтләрлә нә 

иши?!»1 

                                                
1 «Нәһҹүл-бәлағә» 215-ҹи хүтбә. 
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Абдуллаһ ибн Әбу-Рафе һәзрәтин вахтында бејтүл-малын 

хәзинадары иди. Һәзрәт Әлинин (ә) гызы гурбан бајрамында 

иштирак етмәк үчүн мүвәггәти олараг Абдуллаһдан бир 

бојунбағы ҝөтүрмүшдү. Һәзрәт гызынын бојнунда мирвари 

бојунбағыны ҝөрүб, фәрјад гопарды: «Бу бојунбағы 

һарадандыр?» Гыз горху ичиндә әсәрәк әрз етди: «Бу 

бојунбағыны Әбу-Рафедән бир нечә саатлыг ҝөтүрмүшәм». 

Һәзрәт Әли (ә) Абдуллаһы чағырыб бујурду: «Еј Әбу-Рафе, 

мүсәлманларын малына хәјанәтми едирсән?» Әбу Рафе деди: 

«Аллаһа пәнаһ апарырам, әҝәр мүсәлманларын малына хәјанәт 

етмишәмсә!» Һәзрәт бујурду: «Неҹә олур ки, бејтүл-малдакы 

бојунбағыны мәндән иҹазәсиз, мүсәлманларын разылығы 

олмадан мәним гызыма верирсән?» Әбу-Рафе әрз етди: «Ја 

Әмирәл-мө’минин, о сизин гызыныздыр. Ону мәндән әманәт 

ҝөтүрүб. Мән өзүм һәмин бојунбағыја заминәм». Һәзрәт бујурду: 

«Елә бу ҝүн ону јеринә гајтар. Мәбада икинҹи дәфә белә бир иш 

ҝөрәсән. Белә етсән, бил ки, сәни ҹәзаландыраҹағам. Әҝәр гызым 

ону әманәт ҝөтүрмәмиш олсајды, әли кәсилмиш илк һашими 

гадын олаҹагды». Һәзрәтин гызы бу сөзләри ешидиб әрз етди: «Ја 

Әмирәл-мө’минин (ә), мән сәнин гызынам. Бу шејләрдән 

истифадә етмәкдә мәндән дә ләјагәтлиси вармы?» Һәзрәт 

бујурду: «Еј Әлинин (ә) гызы, нәфс истәјин сәни доғру јолдан 

аздырмасын. Де ҝөрүм, бүтүн мүһаҹир гадынлармы бајрамда 

белә бојунбағы тахмышды?» Сонра һәзрәт бојунбағыны ондан 

алды вә јеринә гајтарды.1 

Тәлһә вә Зүбејр һәзрәт Әлинин (ә) хилафәти дөврүндә варлы 

олсалар да, һәзрәтдән умаҹаглары варды. Һәзрәт онларын бу 

истәкләрини тәәҹҹүблә гаршылајыб, һансы дәлилә 

әсасландыгларыны сорушду. Әрз етдиләр: «Өмәрин хилафәти 

дөврүндә бизим маашымыз даһа чох иди». Һәзрәт бујурду: 

«Дејин ҝөрүм, Пејғәмбәрин дөврүндә сизин маашыныз нә гәдәр 

иди?» Әрз етдиләр: «Башгалары кими». Һәзрәт бујурду: «Инди дә 

сизин алаҹағыныз башгалары гәдәр олаҹаг. Мән Пејғәмбәрин 

јолуну ҝедим, јохса Өмәрин јолуну?» Һәзрәтин мәнтиги 

гаршысында ҹаваб тапмајан Тәлһә вә Зүбејр деди: «Бизим 

хидмәтләримиз вар». Һәзрәт бујурду: «Мәним хидмәтләрим 

                                                
1 «Биһарул-әнвар», 40-ҹы ҹилд, сәһ. 377. 
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сиздән дә чохдур. Мән хәлифә олдуғум һалда ән фәгир адамла 

мәним арамда нә фәрг ҝөрүрсүнүз?» Бир сөзлә, Тәлһә вә Зүбејр 

үмидләрини үзүб ҝери дөндүләр. 

Һәзрәт Әли (ә) бүтүн саһәләрдә әдаләти горујурду. Һәгигәт нәји 

тәләб едирдисә, ону да јеринә јетирирди. Онун өз әјаләт 

һакимләринә ҝөндәрдији мәктублар һүгуги вә әхалги 

нәсиһәтләрлә зәнҝин иди. Мүтәхәссисләр һәзрәтин бу 

мәктубларындан хејли истифадә етмишләр. Ҹорҹи Зејдан «Ислам 

мәдәнијјәти тарихи» китабында белә јазыр: «Биз ки, нә Әлини 

(ә), нә дә Мүавијәни ҝөрмүшүк, онларын һаггында неҹә 

мүһакимә едә биләрик?» Хејир белә дејил! Һәзрәт Әли (ә) вә 

Мүавијәдән галмыш мәктублар он дөрд әср сонра онларын 

һаггында мүһакимә јүрүтмәјә ҹидди әсас верир. 

Мүавијәнин өз һакимләринә јаздығы әксәр мәктубларындан 

белә ҝөрүнүр ки, онун мәгсәди халгы әсарәт алтына алмаг, вар-

дөвләт топламаг олмушдур. Һакимләр халгдан топладыглары 

мәбләғин бир һиссәсини өзләринә ҝөтүрүр, бир һиссәсини исә 

Мүавијәјә ҝөндәрирдиләр. Һәзрәт Әли (ә) исә бүтүн 

мәктубларында өз һакимләрини пәрһизкар олмаға, Аллаһдан 

горхмаға, намаз вә диҝәр ваҹиб әмәлләри јеринә јетирмәјә, оруҹ 

тутмаға, әмр бе мә’руф вә нәһј әз мүнкәрә, јохсулларла 

мәрһәмәтли давранмаға, фәгирләрдән муғајәт олмаға, 

имкансызлардан хәбәрсиз галмамаға чағырыр. Һәзрәт 

табелијиндә оланлара  билдирир ки, Аллаһ онларын бүтүн 

әмәлләрини ҝөрүр вә һәјатын сону бу дүнјадан көчдүр.1 

Дар бахышлы инсанлар белә дүшүнүрләр ки, һәзрәт Әли (ә) 

сијасәтчи олмамышдыр. Онлар һәзрәтин Мүавијәни ишдән 

дәрһал кәнарлашдырмамасыны, алты нәфәрлик шурада 

Әбдүррәһман ибн Овфун тәклифи илә разылашмамасыны, 

Сүффејн дөјүшүндә Әмр Асы азад бурахмасыны онун сијасәтлә 

таныш олмамасы илә изаһ едирләр. Амма унутмаг олмаз ки, 

һәзрәт Әли (ә) сәхавәтли, нәҹиб, мәрһәмәтли, һагг-әдаләт 

тәрәфдары олан бир инсан иди. О, халга Мүавијә вә онун кими 

дүнјапәрәстләр тәк рәһбәрлик едә билмәзди. Чүнки һәзрәтин 

хилафәти илаһи бир хилафәт иди. Бу хилафәтдә илаһи әхлаг, 

һагг-әдаләт принсипләри әсас ҝөтүрүлмүшдү. Һијлә ишләтмәк, 

                                                
1 «Нәһҹүл-бәлағә нәдир?» сәһ. 3. 
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тәлә гурмаг һәзрәт Әлијә (ә) јарашмајан ишләр иди. Онун белә 

јоллара әл атмамасы бу ишләри баҹармамасы демәк дејилди. 

Һәзрәт өзү бу барәдә бујурур: «Анд олсун Аллаһа, Мүавијә 

мәндән зирәк, баҹарыглы дејил. О садәҹә һијлә ишләдир, ҝүнаһа 

батыр». Башга бир мәгамда һәзрәт бујурур: «Әҝәр тәгва 

олмасајды, мән бүтүн әрәбдән зирәк олардым. Амма Әлини (ә) 

башдан ајаға һаггын тәҹәлласы бүрүмүшдү. О, һаггы дејирди, 

һаггы ҝөрүрдү, һаггы ахтарырды, һаггы мүдафиә едирди. 

Һәзрәт Әлинин (ә) әдаләти һаггында белә бир әһвалат нәгл 

олунур: «Әмарә Һәмданинин гызы Судә һәзрәт Әлинин (ә) 

шәһадәтиндән сонра Мүавијәјә онун һакими Боср ибн Әртатдан 

шикајәт етди. Мүавијә ону Сиффејн дөјүшүндә Әлини (ә) 

мүдафиә етдији үчүн гынады вә деди: «Истәјин нәдир ки, бура 

ҝәлмисән?» Судә деди: «Боср бизим вар-дөвләтимизи алды, 

кишиләримизи өлдүрдү. Сән Аллаһ јанында һакимләринә ҝөрә 

мәс’улсан. Биз низам-интизамы горумаг үчүн сәнә ҝөрә она 

тохунмадыг. Инди мәним шикајәтимә бахсан, сәнә тәшәккүр 

едәрик, јохса сәндән үз дөндәрәрик». Мүавијә деди: «Еј Судә, 

мәни һәдәләјирсән?» Судә башыны ашағы салыб деди:  
 

Ја Рәбб, салам ҝөндәр сән о кәсә ки,  

Әдаләт дәфн олду онунла санки.  

 

Мүавијә сорушду: «Кими нәзәрдә тутурсан?» Судә деди: «Анд 

олсун Аллаһа, о Әмирәл-мө’минин Әли (ә) иди. Онун хилафәти 

дөврүндә бир нүмајәндәси әдаләтдән кәнар рәфтар етдији үчүн 

һәзрәтин јанына шикајәтә ҝетдим. Хидмәтинә чатдығым вахт 

һәзрәт намаз үчүн мүсәллада дајанмышды. Тәкбир демәк 

истәдији вахт мәни ҝөрүб дајанды вә меһрибанлыгла ҝәлишимин 

сәбәбини сорушду. Мән онун нүмајәндәсинин әдаләтсизлији 

һаггында данышдым. Бу сөзләри ешитдикдә һәзрәтин ҝөзләри 

јашарды, үзүнү ҝөјә тутуб деди: «Еј гаһир вә гадир Аллаһ, Сән 

билирсән ки, мән һәмин шәхси халга зүлм-ситәм үчүн 

ҝөндәрмәмишәм». Сонра ҹибиндән бир дәри парчасы чыхарыб 

һәмин нүмајәндәјә мәзәммәтли бир мәктуб јазды. Әмр етди ки, 

һәмин шәхс бир даһа халгын гапысына ҝетмәсин вә онун јеринә 

бир башгасы ҝөндәриләҹәк. 
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Мүавијә бу сөзләри ешитдикдән сонра катибинә ҝөстәриш 

верди ки, Босра мәктуб јазсын. Мүавијә мәктубунда Босра әмр 

едирди ки, Судәнин гәбиләсиндән алдығы мал-мүлки онлара 

гајтарсын.1 

Бәли, һәзрәт Әли (ә) өз һакимләринә јаздығы бүтүн 

мәктубларда онлары әдаләтә чағырырды. Буну Ҹорҹи Зејдан да 

өз китабында тәсдиг едир. Әҝәр һәзрәтин һакимијјәти узун 

чәксәјди, онун беш иллик һакимијјәти дөврүндә дахили 

мүһарибәләр, һәрҹ-мәрҹлик олмасајды, мүсәлман ҹәмијјәтинин 

вәзијјәти башга ҹүр оларды. Чүнки һәзрәтин һакимијјәт үсулу 

әдаләтин заһири бир нүмунәси иди. Бу мөвзуну даһа да 

ајдынлашдырмаг үчүн һәзрәтин Малик Әштәрә јаздығы 

әһднамәјә нәзәр салаг: «Еј Малик, сәни елә бир јерә 

ҝөндәрмишәм ки, орада сәндән габаг залымлар һакимлик едиб. 

Халг сәнин ишинә елә бахыр ки, сән әввәлки һакимләрин ишинә 

елә бахырсан. Сән әввәлкиләрин һаггында нә дејирсәнсә, онлар 

да сәнин һаггында ону дејирләр. Сән јахшылары Аллаһын онлар 

һаггында халгын дилинә ҝәтирдији сөзләрлә таныјарсан. Она 

ҝөрә дә сәнин үчүн ән јахшы еһтијат јахшы әмәл олсун. Еј 

Малик, нәфс истәкләринин ҹиловуну әлинә ал. Нәфсини ҹаиз вә 

һалал олмајан шејләрдән гору. Нәфсин истәјиб-истәмәдији 

шејләрдә хәсислик етмәк әдаләт вә инсафдыр. Халгла гәлбән 

меһрибан ол, онларла хош вә достҹасына рәфтар ет. Онлары 

парчаламағы гәнимәт сајан һејван кими рәфтар етмә. Чүнки 

онлар ики дәстәдирләр: Ја дин гардашларындыр, ја да сәнин 

кими Аллаһ мәхлугларыдыр. Онлардан хәталар баш верир, 

биләрәкдән вә ја билмәјәрәкдән ҝүнаһа јол верирләр. Буна ҝөрә 

дә онлары бағышла. Неҹә ки, өзүнүн бағышланмағыны 

истәјирсән. Чүнки сән онларын рәисисән. Сәни онлара һаким 

тә’јин едән сәндән јухарыдыр. Аллаһ исә сәни вали тә’јин 

едәндән дә уҹа вә үстүндүр. Аллаһ сәндән онларын истәкләрини 

јеринә јетирмәјини ҝөзләјир вә онлары сәнин үчүн имтаһан гәрар 

вермишдир. 

Еј Малик, мәбада Аллаһла дөјүшә чыхасан. Чүнки нә Онун 

гәзәби гаршысында дурмаг гүдрәтин вар, нә дә мәрһәмәтиндән 

еһтијаҹсызсан. Башгаларыны бағышладығын үчүн пешиман 

                                                
1 «Кәшфул-ғәммә» сәһ. 50. 
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олма. Башгаларына вердијин ҹәза сәни севиндирмәсин. Удмагла 

уҹалаҹағын гәзәбә тәләсмә. Сән демәмәлисән ки, мәнә әмирлик 

верилиб, мән ҝөстәриш верирәм. Чүнки бу үсул гәлбин 

харабалығына, дининин зәифләмәсинә, һадисәләрин 

јахынлашмасына вә не’мәтләрин әвәз олмасына сәбәб олар. 

 Еј Малик, һакимлик сәнә гүрур ҝәтирәндә сәндән уҹа олан 

Аллаһын әзәмәтинә, өзүнә мүнасибәтдә онун гүдрәтинә, ҝүҹүн 

чатмајаҹаг ишләрә нәзәр сал. Бил ки, белә бир бахыш вә дүшүнҹә 

сәнин азғынлығыны вә тәкәббүрүнү азалдар». 

Ҝөрүндүјү кими, һәзрәт Әлинин (ә) бүтүн ҝөстәришләри тәгва, 

әдаләт, һагпәрәстлик, меһрибанлыг һаггындадыр. Һәзрәт (ә) 

тәкҹә Маликә белә төвсијә вермәјиб. О бүтүн һакимләринә бу 

сајаг нәсиһәтләр бујурмушдур. 

ӘЛИНИН (Ә) МӘҺӘББӘТИ ВӘ ҸАЗИБӘСИ 

Һәр бир ҹәмијјәтин мөһкәмлији ондакы фәрдләр арасындакы 

мәһәббәт вә ҹазибәдән асылыдыр. Мәһәббәт вә ҹазибә исә пак вә 

сағлам гәлбдә тәрбијә олуна биләр. Бу сифәтләрә малик олан 

инсан башгаларына ҹаныјананлыг ҝөстәрир, һәтта онларын 

асајишини өз раһатлығындан үстүн тутур. Һәзрәт Әли (ә) 

мәһәббәт вә ҹазибә мәзһәри иди. О әзаб-әзијјәт чәкир, ишләјир, 

алын тәри ахыдыр, нәһајәтдә өз зәһмәтинин газанҹыны 

јохсуллара вә имкансызлара сәрф едирди. 

Һәзрәт Әли (ә) еһтијаҹлылар үчүн бөјүк бир сығынаҹаг иди. О, 

јетимләрә ата, дул гадынлара јардымчы, зәифләрә арха иди. 

Хилафәт дөврүндә ҝеҹәләр евдән чыхар, гаранлыгда мискинләрә 

вә кимсәсиз гадынлара хурма вә чөрәк апарарды. Һәзрәт 

ҝөтүрдүјү азугә вә пулу өзүнү танытдырмадан пајлајырды. Бу 

хејирхаһ инсаны кимсә танымазды.  

Һәзрәт һарада бир јетим ҝөрәрдисә, меһрибан ата тәк нәвазишлә 

онун башыны сығаллајар, јемәк вә ҝејим аларды. Һәзрәт бир ҝүн 

күчә илә ҝетдији вахт чијниндә мәшк апаран бир гадын ҝөрүр. 

Мәшкин ағырлығындан гадын икигат әјилмиш вәзијјәтдә олур. 

Һәзрәт бу сәһнәјә дөзә билмәјиб, мәшки гадындан алыб онун 

јанына дүшүр вә бу ағыр јүкү мәнзил башына чатдырыр. Һәзрәт 

гадындан доланышыг вәзијјәти барәдә сорушур. Гадын исә 

һәзрәти танымдан дејир: «Әрими Әли (ә) дөјүшә ҝөндәрди, о да 
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шәһадәтә чатды. Мән өзүмү вә балаларымы сахламаг үчүн 

ҹамаатын гапысында ишлмәјә мәҹбурам». Гадынын сөзләри 

һәзрәт Әлини (ә) силкәләјир. Сүбһ ачылан кими бөјүк бир 

зәнбили буғда вә хурма илә долдуруб гадынын евинә апарыр вә 

дејир: «Мән дүнән сәнин мәшкини ҝөтүрән адамам». Гадын 

азугәни алыб һәзрәтә тәшәккүр едир вә дејир: «Мәним 

өвладларым, јетим, башсыз галдылар. Әли (ә) илә мәним арамда 

Аллаһ өзү һесаб чәксин!» Һәзрәт евә дахил олуб дејир: «Мән сәнә 

хидмәт үчүн, саваб газанмаг үчүн һазырам. Мән ушаглары 

сахлајым, сән чөрәк бишир». Гадын чөрәк биширмәклә мәшғул 

олур, һәзрәт Әли (ә) исә дизи үстә отуруб јетим ушаглары далына 

миндирир вә хәфиф-хәфиф ағлајыр. Һәзрәт онларын ағзына 

хурма гојараг дејир: «Еј мәним балаларым, әҝәр Әли (ә) сизин 

ишинизә јарамаса, ону һалал един. Онун пис мәгсәди олмајыб». 

Тәндир һазыр олдугдан сонра һәзрәт өзүнә дејир: «Еј Әли (ә), 

атәшин истилијини һисс ет, ҹәһәннәм одундан горх. Јетимләрин 

вә кимсәсиз гадынларын һалына јанмајанларын вәзијјәтиндән 

хәбәрдар ол». Бу вахт гоншу гадын һәјәтә дахил олур. О, һәзрәти 

таныјыб, ев саһибәсинә онун ким олдуғуну билдирир. Һәзрәти 

таныјан ев саһибәси она јахынлашыб пешиманчылығыны 

билдирир вә үзр истәјир. Һәзрәт бујурур: «Сәнин бу ишдә 

тәгсирин јохдур. Јетимләрин вә кимсәсизләрин һалына јанмаг 

мәним вәзифәмдир».1  

Һәзрәт халгла үнсијјәтдә һәдсиз дәрәҹәдә садә вә меһрибан иди. 

Онун бөјүклүјү вә тәвазөсү дилләр әзбәри иди. Һәтта дүшмәнләр 

һәзрәтин бу фәзиләтләрини е’тираф едирләр. Һәзрәтин гаты 

дүшмәнләриндән олан Мүавијә дејир: «Әҝәр мән мәғлуб олсам вә 

Әли (ә) галиб ҝәлсә горхум јохдур. Чүнки ондан үзр истәмәк 

кифајәтдир. О, бөјүк вә мәрһәмәтли инсандыр». 

Һәзрәт өз гошунуна даим белә дејәрди: «Һеч вахт гачан 

дүшмәнин ардынҹа ҝетмәјин, јаралылара дәрман верин, 

әсирләрлә хош рәфтар един». Һәзрәт Ҹәмәл дөјүшүндә галиб 

ҝәлдикдән сонра Ајишәни бөјүк һөрмәтлә Мәдинәјә ҝөндәрди. Бу 

фитнәни төрәтмәкдә пајы олан Абдуллаһ ибн Зүбејр, Мәрван ибн 

Һәкәм вә бир чох башгалары бағышландылар. 

Һәзрәтин мәһәббәтиндән пај алмајан јохду. О, гатили һаггында 

                                                
1 «Биһарул-әнвар» 41-ҹи ҹилд, сәһ. 52. 
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белә бујурур: «Онунла кечинин, аҹ вә сусуз сахламајын». 

Әлбәттә ки, бу сајаг һиссләр јалныз һәзрәтин пак гәлбиндә јер 

тапа биләрди. Ибн Әбил-Һәдид дејир: «Сүбһанәллаһ! Бир 

инсанда бу гәдәр фәзиләт?! Әлинин (ә) шәхсијјәтинин бәјаны 

кимсәнин ҝүҹү чатасы иш дејил». 
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БЕШИНҸИ ҺИССӘ 

ҺӘЗРӘТИН ИМАМӘТИ ҺАГГЫНДА 

Һәзрәт Пејғәмбәрин вәфатындан сонра онун ҹанишини олараг 

Ислам үммәтинә рәһбәрлик үчүн имамын мөвҹудлуғу бүтүн 

фиргәләрин гәбул етдији бир һәгигәтдир.Чүнки һеч бир гурум вә 

ҹәмијјәт рәјасәтсиз вә рәһбәрсиз јашаја билмәз. Амма белә бир 

суал јараныр ки, Пејғәмбәрин ҹанишини ким ола биләр? Бу 

шәхсдә һансы хүсусијјәтләр олмалыдыр? Сүннә әһли белә гәбул 

етмишдир ки, Пејғәмбәрдән сонра мүсәлманлара рәһбәр халг 

тәрәфиндән сечилмәлидир. Халг тәрәфиндән сечилмиш 

хәлифәнин исә мә’сумлуғундан ҝүнаһсызлығындан данышмаға 

дәјмәз. Беләҹә сүнни әгидәсинә ҝөрә Ислами хилафәт дүнјәви 

һакимијјәтлә бир сырада дајаныр. Садәҹә, халг тәрәфиндән 

сечилмиш рәһбәр Гуран пиринсипләринә әсасланыр.     

Шиә әгидәсинә ҝөрә исә Пејғәмбәрдән сонра имамәт мәгамы 

илаһи бир мәгамдыр. Һәзрәт Пејғәмбәр Аллаһ тәрәфиндән 

ҝөндәрилдији кими, имам да Аллаһ тәрәфиндән тә’јин 

олунмалыдыр. Рәһбәр әхлаги фәзиләтләрә малик олмагла јанашы, 

һәм дә пак олмалыдыр. Онун паклығы вә ҝүнаһсызлығы илкин 

шәрт сајылыр. Пак адамы танымаг исә халгын иши дејил. Она 

ҝөрә дә хәлифә сечиминдә мүсәлманларын иштиракы шәрт 

сајылмыр. Һәтта халгын бир шәхсә табе олмасы да һәмин шәхсин 

имамәт дәлили дејил.  

Имам сөзүнү лүғәт мә’насында һәр бир рәһбәрә аид етмәк олар. 

Мәсәлән, ҹәмијјәт намазында пишнамаз дајанан шәхс дә имам 

адланыр. Һәтта күфүр башчыларына да имам демәк олар.  

Амма кәлам елми бахымындан имамәт дедикдә Пејғәмбәрин (с) 

илаһи ҹанишининин рәһбәрлији нәзәрдә тутулур. Белә бир 

рәһбәрә итаәт етмәк һамынын вәзифәсидир. Белә ки, Пејғәмбәрин 

(с) ҹанишини Гур’ан пиринсипләри әсасында һакимлик етмәли, 

маариф вә дини әһкамы халга чатдырмалы, мә’нәви һәјатын 

дирчәлишинә башчылыг етмәлидир. 

Шиәләрин имамәт мәсәләсиндә башга бир дәлили Аллаһын 

лүтфүдүр. Аллаһ бәшәријјәтә лүтф ҝөстәрәрәк Пејғәмбәрини 

ҝөндәрмишдир. Аллаһ һеч заман јаратдығы бәшәри илаһи 
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рәһбәрсиз гојмур. Аллаһ-тәала Гур’ани-кәримдә бујурур: «Аллаһ 

мө’минләрә лүтф вә мәрһәмәт ҝөстәрди. Чүнки онларын өз 

ичәрисиндән өзләринә Аллаһын ајәләрини охујан, онлары 

тәмизләјән, онлара китабы вә һикмәти өјрәдән бир Пејғәмбәр 

ҝөндәрди. Һалбуки, бундан әввәл онлар ачыг-ајдын зәлаләт 

ичиндә идиләр».1 
Лүтф дәлилини сүннә әһли Пејғәмбәрә (с) мүнасибәтдә гәбул 

едир. Аллаһын лүтфү камил олмасына бахмајараг, онлар имама 

мүнасибәтдә бу һәгигәти инкар едирләр. Һансы ки, илаһи лүтфә 

әсасән, Пејғәмбәрдән сонра имам Аллаһ тәрәфиндән тә’јин 

едилмәлидир. Пејғәмбәр (с) өз һәјаты дөврүндә имамы халга 

танытдырмалыдыр. Бу мәсәлә Гәдире-Хумда назил олмуш тәблиғ 

ајәси васитәси илә дә тәсдигләнир. Хаҹә Нәсирәддин Туси 

«Тәҹридул-е’тигад» китабында имамәт мәсәләсинин бир лүтф 

олдуғуну тәсдигләјир. 

Лүтф дәлилиндән савај бир чох Гур’ан ајәләри дә илаһи имамәт 

вә хилафәтин ҝерчәклијини тәсдиг едир. Мәсәлән, ајәләрдән 

бириндә белә бујурулур: «Сәнин Рәббин мәләкләрә «Мән јер 

үзүндә бир хәлифә јарадаҹағам» деди».2 Башга бир ајәдә Аллаһ 

һәзрәт Ибраһимә белә бујурур: «Сәни инсанлара имам тә’јин 

едәҹәјәм».3 
Ајәнин давамында исә белә бујурулур: «Залымлар мәним 

имамлығыма наил олмазлар». Ајәдән ҝөрүндүјү кими Аллаһ 

јалныз мә’сум инсанлары имамәт, рәһбәрлик мәгамына сечир. 

Әлламә Тәбатәбаи «Әл-мизан» тәфсириндә јазыр: «Гур’анын 

мүхтәлиф ајәләриндән бу мөвзу илә бағлы ајдын олур ки, һарада 

имам ады чәкилирсә, тәфсир үнванында онун ардынҹа һидајәт 

сөзү дә зикр олунур. Гур’анда бујурулур: «Биз онлары 

әмримизлә доғру јола ҝәтирән имамлар етдик».4 

Башга диггәт јетириләси бир мөвзу Аллаһын имамәт мәгамы 

һаггында белә бујурмасыдыр: «Беләҹә, Ибраһимә ҝөјләрин вә 

јерин мүлкүнү, сәлтәнәтини ҝөстәрдик ки, там гәнаәтлә 

инананлардан олсун».5 Ајәдән ҝөрүндүјү кими имам јәгин 

                                                
1 «Али-Имран» сурәси, ајә 164. 
2 «Бәгәрә» сурәси, ајә 30. 
3 «Бәгәрә» сурәси, 124. 
4 «Әнбија» сурәси, ајә 73. 
5 «Ән’ам» сурәси, ајә 75. 
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мәгамына саһиб олмалыдыр. 

Шиә әгидәсинә ҝөрә, мә’сум имамлар һәзрәт Мәһәммәдә (с) 

гәдәр олан пејғәмбәрләрдән фәзиләтлидирләр. Белә бир суал 

јарана биләр ки, јалныз имамәт мәгамына малик олан һәзрәт Әли 

(ә) Ибраһим кими һәм пејғәмбәр, һәм дә имамәт мәгамына малик 

олан пејғәмбәрдән фәзиләтли ола биләрми? Бу суалын ҹавабында 

дејә биләрик ки, имамәт мәгамынын мүхтәлиф дәрәҹәләри 

вардыр. Пејғәмбәрләр дә пејғәмбәрликдә ејни дәрәҹәдә 

олмамышлар. Һәзрәт Әли (ә) ән камил имамәт мәгамына малик 

олан шәхсдир. Гејд олундуғу кими имам јәгин мәгамына да саһиб 

олмалыдыр. Аллаһ-тәала белә инсанлара сәмаларын сиррини 

ачдығыны бәјан едир. Һәзрәт Әлинин (ә) јәгинлији һәзрәт 

Ибраһимин јәгинлијиндән үстүн олмушдур. Мәһз јәгин 

мәгамынын үстүнлүјү сәбәбиндән һәзрәти Ибраһим пејғәмбәрдән 

фәзиләтли саја биләрик. Мәсәлән, Ибраһим өз Аллаһындан 

диләјир ки, өлүләри неҹә дирилтдијини она ҝөстәрсин. Һәзрәт 

Әли (ә) исә белә бујурур: «Әҝәр бүтүн һиҹаблар арадан 

галдырылса, мәним јәгинлијимә бир зәррә дә әлавә олмаз». 

Бу да мә’лумдур ки, Ислам Пејғәмбәри (с) бүтүн илаһи 

елмләрин тәрҹүманы олмушдур. Гур’анда онун һаггында 

бујурулур: «Она чох гүввәтли олан өјрәтди».1 Шүбһәсиз ки, бу 

сајаг елмә малик олмајан шәхс һәзрәт Мәһәммәдин (с) јериндә 

отура билмәзди. Бир сөзлә, имамын да Пејғәмбәр кими гүдси 

руһу олмалыдыр. 

Фәрз един ки, чохлу хәстәси олан виҹданлы бир һәким бир 

мүддәт сәфәрә чыхмалы олур. Мә’лум мәсәләдир ки, о сәфәрә 

чыхдығы мүддәтдә бу хәстәләрин һәкимә еһтијаҹы оласыдыр. 

Она ҝөрә дә һәмин һәким сәфәрә чыхмаздан габаг јериндә 

инандығы бир һәкими гојур. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) руһларын 

һәкими иди. Неҹә ола биләрди ки, о реһләт едәҹәјини билдији 

һалда јериндә башга бир ләјагәтли ҹанишин гојмајајды?! 

Имам динин мүһафизи, мүсәлманлар арасында низамын әсасы, 

дүнјанын ислаһ сәбәби, мө’минләрин иззәтидир. Имамәт 

чичәкләнмәкдә олан Исламын көкүдүр. Имам Аллаһын һалалыны 

һалал, һарамыны һарам билир. О, илаһи һәдләрин иҹрасы үчүн 

ајаға галхыр вә дини мүдафиә едир. Имам нуру бүтүн јер үзүнү 

                                                
1 «Нәҹм» сурәси, ајә 5. 
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бүрүмүш ҝүнәш кимидир. Онун олдуғу үфүгә әл чатмыр.  Имам 

он дөрд ҝеҹәлик ај тәк нуранидир. О, гаранлыгларда јол ҝөстәрән 

һидајәт улдузудур. Имам тәшнәләр үчүн ширин судур. Имам халг 

арасында Аллаһын әмини, галибидир! 

ҺӘЗРӘТ ӘЛИ (Ә) ҺАГГЫНДА НАЗИЛ ОЛМУШ ГУР’АН 

АЈӘЛӘРИ 

1. «Тәблиғ» ајәси: «Ја Пејғәмбәр, Рәббин тәрәфиндән сәнә назил 

оланы бәјан ет. Әҝәр етмәсән, Аллаһын рисаләтини јеринә 

јетирмәмиш оларсан. Аллаһ сәни инсанлардан горујаҹаг. Аллаһ 

кафир ҹамааты дүз јола јөнәлтмәз».1 Тәфсирчи вә тарихчиләрин 

һәзрәт Әлијә (ә) аид етдикләри үч јүз Гур’ан ајәсиндән бири олан 

бу ајәнин һәзрәт Әлијә (ә) аид олмасыны Әбу-Исһаг Сә’ләби, 

Тәбәри, Ибн-Сәббағ Малики вә бир чох башга алимләр 

тәсдигләјирләр. 

2. «Вилајәт» ајәси: «Сизин ихтијар саһибиниз Аллаһ, Онун 

рәсулу вә иман ҝәтириб намаз гылан, рүку һалында зәкат 

верәнләрдир».2 Бу ајәнин һәзрәт Әлијә (ә) аид олдуғуну Фәхр 

Рази, Нишабури, Зәмәхшәри кими бөјүк алимләр тәсдигләјирләр. 
3. «Ниса» сурәси, ајә 59: «Еј иман ҝәтирәнләр, Аллаһа, 

Пејғәмбәрә вә өзүнүздән олан ихтијар саһибләринә итаәт един». 
«Мүбаһилә» ајәси: «Сәнә ҝөндәрилән биликдән сонра буна даир 

сәнинлә мүбаһисә едәнләр олса, онлара де ки, ҝәлин биз дә 

оғланларымызы, сиз дә оғланларынызы, биз дә 

гадынларымызы, сиз дә гадынларынызы, биз дә өзүмүзү, сиз дә 

өзүнүзү чағыраг. Сонра исә Аллаһа јалварыб, јаланчылара 

Аллаһдан лә’нәт истәјәк».3 Тарихчиләр вә тәфсирчиләр 

билдирирләр ки, һәзрәт Пејғәмбәр (с) өз јахынларыны 

садаладыгда Әлини (ә), Фатимәни вә Һәсәнлә Һүсејни нәзәрдә 

тутмушдур. 
4. «Тәтһир» ајәси: «Евләриниздә гәрар тутун. Илкин 

ҹаһилијјәт дөврүндәки кими ачыг-сачыг олмајын. Намаз 

гылын, зәкат верин, Аллаһа вә Онун рәсулуна итаәт един. Сиз 

еј ев әһли! Аллаһ сиздән чиркинлији јох етмәк вә сизи пак 

                                                
1 «Маидә» сурәси, ајә 67. 
2 «Маидә» сурәси, ајә 55. 
3 «Али-Имран» сурәси, ајә 61. 
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етмәк истәјир».1 Тәбәри, Фәхр Рази вә бу кими диҝәр бөјүк сүнни 

алимләри дә ујғун ајәнин һәзрәт Әли (ә) һаггында назил олдуғуну 

тәсдигләјирләр. 

5. «Бәраәт» сурәси: Мүхтәлиф фиргә алимләринин 

билдирдијинә ҝөрә «Бәраәт» сурәсинин ајәләри назил олдугда 

һәзрәт Пејғәмбәр (с) һәмин сурәни мүшрикләрә охумаг үчүн Әбу-

Бәкри Мәккәјә ҝөндәрди. Әбу-Бәкр јола дүшдүкдән сонра 

Ҹәбраил назил олду вә Пејғәмбәрә (с) саламдан сонра әрз етди 

ки, бу иши сәнин өзүндән олан бир кәс ҝөрмәлидир. Һәзрәт 

Пејғәмбәр (с) дәрһал Әлини (ә) чағырды вә өз дәвәсини вериб 

Әбу-Бәкрә чатмасыны тапшырды. Һәзрәт Әли (ә) Пејғәмбәрин 

ҝөстәриши әсасында Әбу-Бәкрә чатыб «Бәраәт» ајәсини ондан 

алды вә өзү мүшрикләрә охумаг үчүн Мәккәјә јола дүшдү. 
6. «Мәвәддәт» ајәси: «Аллаһ иман ҝәтириб јахшы әмәлләр едән 

бәндәләринә бунунла мүждә верир. Ја Пејғәмбәр (с), де ки, мән 

сиздән рисаләтим мүгабилиндә Әһли-бејтимә мәһәббәтдән 

башга бир шеј истәмирәм».2 Зәмәхшәри, Ҝәнҹи Шафеи вә башга 

алимләр нәгл едирләр ки, ајә назил олдуғу вахт Пејғәмбәрдән 

Әһли-бејт һаггында сорушдулар. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурду: 

«Һәзрәт Әли (ә), Фатимә вә онларын ики оғлу мәним әһли-

бејтимдир». 
7. «Рә’д» сурәсинин 43-ҹү ајәси: «Онлара белә ҹаваб вер: 

«Мәнимлә сизин аранызда Аллаһын вә китабы биләнин шаһид 

олмасы јетәр». Әбу-Сәид Хидри дејир: «Һәзрәт Пејғәмбәрдән 

китабы билән кәсин ким олдуғу һаггында сорушдум. Һәзрәт 

бујурду: «Һәмин шәхс гардашым Әли (ә) ибн Әби-Талибдир».3 

Бәли, һәзрәт Әли (ә) һаггында назил олмуш ајәләрин сајы үч 

јүзү кечир. 

ҺӘЗРӘТ ӘЛИ (Ә) ҺАГГЫНДА ПЕЈҒӘМБӘР (С) ҺӘДИСЛӘРИ 

1. «Гәдир» һәдиси: «Бүтүн фиргәләрдән олан мәшһур алимләр 

тәсдиг едирләр ки, вида һәҹҹиндән гајыдан заман һәзрәт 

Пејғәмбәр (с) Гәдире-Хумда дајаныб бујурду: «Мән һәр кәсин 

ихтијар саһибијәмсә, Әли (ә) дә онун ихтијар саһибидир». 

                                                
1 «Әһзаб» сурәси, ајә 33. 
2 «Шура» сурәси, ајә 23. 
3 «Шәваһидут-тәнзил», 1-ҹи ҹилд, сәһ. 307. 
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2. «Мәнзәләт» һәдиси: «Әһмәд ибн Һәнбәл, Шејх Сүлејман 

Бәлхи, Ибн Сәббағ Малики вә бир башга алимләр нәгл едирләр 

ки, һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурду: «Сән (Әли (ә)) мәним үчүн 

Һарун Муса үчүн олдуғу кимисән». 

3. «Јәвмул-инзар» һәдиси: «Әксәр мө’тәбәр китабларда нәгл 

олунмушдур ки, һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурмушдур: «Сән (Әли 

(ә)) мәним гардашым, вәзирим, варисим вә мәндән сонра 

ҹанишинимсән».1 

4. «Сәгәләјн» һәдиси: «Әксәр фиргәләрин мө’тәбәр 

китабларында нәгл олунмушдур ки, һәзрәт Пејғәмбәр бујурду: 

«Мән сизин аранызда ики бөјүк вә ағыр әманәт гојурам: Аллаһын 

китабы вә итрәтим (Әһли-бејт). Бу ики шеј беһиштдә мәнә 

чатанадәк бир-бириндән ајрылмаз». 

5. «Сәфинә» һәдиси: Ибн-Аббас вә башга рәвајәтчиләр нәгл 

едирләр ки, һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурду: «Мәним аиләмин 

мисалы Нуһун ҝәмисинин дастаны кимидир. Она сүвар олан 

ниҹат тапды, ондан үз чевирән гәрг олду». 

6. «Һагг» һәдиси: «Әксәр фиргәләрдән олан алимләр нәгл 

едирләр ки, һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурду: «Әли (ә) һәмишә һагла 

олуб, һагда Әли (ә) илә». 

Бу сајаг һәдисләр шиә вә сүнни мәнбәләриндә кифајәт 

гәдәрдир. Биз гејд етдијимиз һәдисләрлә кифајәтләнирик. 

ҺӘЗРӘТ ӘЛИ (Ә) ҺАГГЫНДА БАШГАЛАРЫНЫН НӘЗӘРИ 

Бөјүк мө’тәзилә алими «Нәһҹүл-бәлағә»нин шәрһиндә дејир: 

«Фәзиләти вә үстүнлүјү алимләр тәрәфиндән е’тираф олунмуш 

бир шәхс һаггында нә дејим? Кимсә онун фәзиләтини пәрдәләјә 

билмәди. Бу илаһи нуру мин бир һијлә илә сөндүрмәјә 

чалышдылар. Она ҝөрә дә һәгигәтләри тәһриф етдиләр, онда ејб 

ахтардылар. Һәтта минбәрләрдән она лә’нәт охудулар. Ону 

дустаг едиб, шәһадәтә јетирдиләр.». 

Һәзрәт Әлинин (ә) фәзиләтини дүшмәнләр дә инкар едә 

билмәмишдир. Һәтта һијләҝәр Әмр Ас да һәзрәтин тә’рифиндә 

гәсидәләр јазмышдыр: 

 

                                                
1 «Тарихе-Тәбәри» 2-ҹи ҹилд, сәһ. 217. 
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Она чәкдијимиз дағлар үзүндән 

Ҹәһәннәмдә јанасыјыг сән вә мән. 

 

Ән мәшһур сүнни тәфсирчиләриндән олан Ҹаруллаһ Зәмәхшәри 

јазыр: «Гүдси һәдисдә Аллаһ-тәала бујурур: «Әлијә (ә) итаәт едән 

шәхс мәнә итаәт етмәмиш олса да, ону беһиштә дахил едәрәм. 

Әлијә (ә) итаәтсизлик ҝөстәрән шәхс мәнә итаәт етсә дә, ону 

ҹәһәннәмә атарам». Һәнбәли фиргәсинин габагҹылы олан Әһмәд 

ибн Һәнбәл дејир: «Һәзрәт Әлијә (ә) нәсиб олан фәзиләтләр 

Пејғәмбәр сәһабәләриндән кимсәјә нәсиб олмамышдыр». 

Мәшһур инҝилис тәдгигатчысы Карлајл дејир: «Бизим ону дост 

билмәкдән, һәтта севмәкдән башга чарәмиз јохдур». 

ӘЛИДӘН (Ә) ГЕЈРИЛӘРИНИН ИМАМӘТИНИН ИНКАРЫ 

Һәзрәт Пејғәмбәрдән сонракы үч хәлифәнин Исламдан габагкы 

дөврдә кафир олмасы кимсәдә шүбһә доғурмур. Һәзрәт Әли (ә) 

исә фитрәтән мүвәһһид олмуш, һәзрәт Пејғәмбәрә (с) биринҹи 

иман ҝәтирмишдир. Бу онун фәзиләтини о бириләриндән гат-гат 

үстүн едир. Абдуллаһ ибн Мәс’уддан белә бир рәвајәт нәгл 

олунур: «Һәзрәт Пејғәмбәр бујурмушдур: «Ибраһимин» 

Пәрвәрдиҝара, мәни вә өвладларымы бүтпәрәстликдән узаг ет» 

дуасы мәним вә Әлинин (ә) һалына шамилдир. Һеч биримиз һеч 

вахт бүтпәрәст олмамыш, бүтә сәҹдә етмәмишик. Нәтиҹәдә 

Аллаһ-тәала мәни Пејғәмбәрлијә, Әлини (ә) исә ҹанишинлијә 

сечмишдир.1 

Икинҹиси, һәмин үч хәлифә Исламы гәбул етдикдән сонра да 

зүлмә јол вермишдир. Хәлифәләр хилафәт мәсәләсиндә Аллаһын 

ҝөстәришинә ачыг-ашкар мүхалиф чыхараг, һәмин мәгамы гәсб 

етмишләр. Мө’тәбәр сүнни китаблары сајылан «Сәһиһе-

Мүслим»дә вә «Сәһиһе-Бухари»дә нәгл олунур ки, һәзрәт 

Пејғәмбәр дүнјасыны дәјәшдикдән сонра онун гызы Фатимә (с) 

Әбу-Бәкрин јанына ҝедиб атасынын ирсини тәләб етди. Әбу-Бәкр 

деди: «Пејғәмбәр бујуруб ки, биз пејғәмбәрләрдән ирс галмыр вә 

һәр нә галырса, сәдәгәдир». Бу рәвајәтдә Әбу-Бәкрин Фатимәни 

ирсдән мәһрум етмәси ачыг-ајдын ҝөрүнүр. Һансы ки, онун бу 

                                                
1 «Мәнагибе-Ибн Мәғази» сәһ. 276. 
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һәрәкәти Гур’ана зидд иди. Чүнки Гур’анда пејғәмбәрләрин 

өвладларына ирс гојмасы ашкар тәсдиг едилән бир һәгигәтдир. 

Гур’ани-Кәримдә бујурулур: «Сүлејмана атасы Давуддан ирс 

галды».1 Әбу-Бәкр өз мөвгејини сүбута јетирмәк үчүн јаланчы 

шаһидләр тутду. Һансы ки, һәзрәт Фатимә (с) «Тәтһир» ајәсинә 

әсасән мә’сум иди. Онун иддиасынын рәдд олунмасы Аллаһ 

сөзүнүн рәдд олунмасы сајылырды. 

Башга бир тәрәфдән һәзрәт Фатимәнин (с) шаһиди һәзрәт Әли 

(ә) иди. Һансы ки, һәзрәт Әли (ә) Фатимәнин әри олдуғу үчүн 

Әбу-Бәкр тәрәфиндән гәбул едилмәди. Әбу-Бәкр зәкатын 

Гур’анда ҝөстәрилмиш тә’јинатына да әл гатды. Бу мәсәлә илә 

јахындан таныш олмаг үчүн «Әл-Ҹәваһиратун-нәјјирә» һәнәфи 

китабына мүраҹиәт един. 

Өмәр дә ејнән Әбу-Бәкр кими Аллаһын гојдуғу һәдләри 

позурду. Гур’ани-Кәримдә мүвәггәти никаһ һалал сајылдығы 

һалда Өмәр өз хилафәти дөврүндә ону һарам билдирди. 

Пејғәмбәр (с) дөврүндә һалал олмуш бир иш Өмәрин дөврүндә 

һарам сајылмаға башлады. Һансы ки, диндә дәјишиклик етмәк 

ачыг-ашкар бид’әт иди. Өмәрин шәриәт һөкмләриндә апардығы 

дәјишикликләрдән бири дә дәстәмазла бағлы иди. Онун 

ҝөстәриши илә адамлар мәсһ чәкмәк әвәзиндә ајагларыны јумаға 

башладылар. 

Османын илаһи ҝөстәришләрлә мүхалифәтчилијини исә сүбут 

етмәјә еһтијаҹ јохдур. Бу инсан иши елә бир јерә чатдырды ки, 

мүсәлманлар онун евинә һүҹум едиб, гәтлә јетирдиләр. Һәр үч 

хәлифәнин Гур’ан вә Пејғәмбәр сүннәси илә мүхалифәтчилији 

һаггында јетәринҹә мә’лумат вардыр. Амма кимсә һәзрәт Әлинин 

(ә) илаһи ҝөстәришләрә әл гатдығыны иддиа едә билмәз. 

Хәлифәләрин өзләринин дә дини мүбаһисәли мәсәләләрдә Әлијә 

(ә) үз тутмасы, ондан јардым истәмәси дејиләнләрин әјани 

сүбутудур. 

 

 

 

 

                                                
1 «Нәмл» сурәси, ајә 16. 
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СҮННӘ ӘҺЛИНИН ДӘЛИЛЛӘРИНИН ИНКАРЫ 

Биринҹи дәлил: Сүнни алимләри иддиа едирләр ки, Әбу-Бәкр 

һиҹрәт заманы фәдакарлыг ҝөстәрдији үчүн хәлифәлијә даһа 

лајигли иди. 

Биринҹи дәлилин инкары: Һиҹрәт заманы Әбу-Бәкрин 

Пејғәмбәрлә (с) бирликдә Мәккәдән чыхмасы онларын тәсадүфи 

ҝөрүшү нәтиҹәсиндә олмушдур. Тәбәри өз тарих китабынын 

үчүнҹү ҹүз’үндә бу ҝөрүшүн тәсадүфи олдуғуну билдирир. 

Бундан әлавә, үнсијјәт, јолдашлыг фәзиләт әламәти дејил. Һәзрәт 

Јусиф зинданда ики кафирлә бирликдә галмышды. Ҝөрүндүјү 

кими, әгидәҹә дүшмән олан инсан да јолдаш ола биләр. 

Икинҹи дәлил: Сүнни алимләри иддиа едирләр ки, Пејғәмбәр 

хәстәләндији вахт Әбу-Бәкр пишнамаз дајандығындан ону даһа 

фәзиләтли һесаб етмәлијик. 

Икинҹи дәлилин инкары: Әҝәр мүсәлманлара пишнамаз дајанмаг 

хәлифәлик ме’јары сајыла биләрсә, онда хәлифәлијә Итаб ибн 

Үсәјд сечилмәли иди. Чүнки Мәккәнин фәтһи заманы һәзрәт 

Пејғәмбәр Мәккәдә олдуғу һалда Итаб ҹамаат намазында имам 

дајанмышды. Бундан әлавә, Пејғәмбәр (с) хәстәләндији вахт 

пишнамаз дајанмаг үчүн Әбу-Бәкри ҝөндәрмәмишди. Әбу-Бәкр 

өзбашына олараг Билалын азан сәсиндән сонра намазда 

пишнамаз дурмушду. Һансы ки, Әбу-Бәкрин пишнамаз 

дајандығыны ешидән Пејғәмбәр (с) јатагдан галхыб мәсҹидә 

тәләсмишди. 

Үчүнҹү дәлил: Сүнни мәнбәләриндә нәгл олунур ки, һәзрәт 

Пејғәмбәр (с) бујурмушдур: «Мәндән сонра бу ики нәфәрә (Әбу-

Бәкр вә Өмәрә) игтида един». 

Үчүнҹү дәлилин инкары: Әҝәр бу һәдиси дүзҝүн сајсаг, сүнни 

мәнбәләриндә һәзрәт Әли (ә) һаггында нәгл олунмуш һәдисләрин 

талеји неҹә олмалыдыр? Мүмкүндүрмү ки, һәзрәт Пејғәмбәр (с) 

һәм Әбу-Бәкри, һәм дә Әлини (ә) өзү үчүн ҹанишин тә’јин етсин? 

Әҝәр Пејғәмбәр (с) бу ики нәфәри рәһбәр тә’јин етмишдисә, нә 

үчүн Сәгифәдә алты нәфәрдән ибарәт шура топланды? Доғрудан 

да, Пејғәмбәрин белә бујурдуғу вардыса, нә үчүн Әбу-Бәкр 

әтрафдакы адамлар тәрәфиндән сечилмәли иди? 

Сүнни алимләринин сөһбәтләриндә вә јазыларында бу сајаг 

дәлилләр кифајәт гәдәрдир. Бүтүн бу јанлыш дәлилләр шиә 
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алимләри тәрәфиндән јетәринҹә ҹавабландырылмышдыр. 

ҺӘЗРӘТ ӘЛИНИН (Ә) ИМАМӘТИНИ ТӘСДИГ ЕДӘН ӘГЛИ 

ДӘЛИЛЛӘР 

Биринҹи дәлил: Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) вәһј вә Гур’ан саһиби 

олмасы, јараныш сирләриндән хәбәрдарлығы, камал вә әхлаг 

бахымындан биринҹилији шиә вә сүнниләр тәрәфиндән јекдил 

олараг гәбул едилмишдир. 

Өнҹә гејд етмәлијик ки, һәзрәт Пејғәмбәрин (с) ҹанишини ким 

олурса олсун, дүз адам олмалыдыр. Бүтүн зәрури шәртләри 

кәнара гојуб јалныз инсанын дүзлүјүнү ме’јар ҝөтүрәк. Чүнки дүз 

олмајан адамын халгын ишинә гатышмаг һаггы јохдур. Белә бир 

сифәт ади инсанлар үчүн ади бир шеј олса да, мүсәлманларын 

хәлифәси үчүн сон дәрәҹә зәруридир. Дүзҝүнлүјүн 

әламәтләриндән бири будур ки, инсан өз һаггына гане олсун. 

Амма ики шәхс бир мәгама иддиалыдырса, онларын һәр икисини 

дүзҝүн сајмаг олмаз. 

Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) сонра Ислам үммәти арасында јаранан 

ихтилафлы мәсәләләрдән бири хилафәт мәсәләси иди. 

Пејғәмбәрдән (с) сонра илкин хәлифә шиәләрин нәзәринҹә һәзрәт 

Әли (ә), сүннүләрин нәзәринҹә исә Әбу-Бәкр олмалы иди. Һәзрәт 

Әли (ә) иддиа едирди ки, имамәт мәгамы илаһи бир мәгамдыр вә 

һәзрәт Пејғәмбәр (с) Аллаһын әмри илә ону өз ҹанишини тә’јин 

етмишдир. Әбу-Бәкр исә Сәгифәдәки шуранын гәрарына әсасән 

хәлифәлији өз һаггы сајырды. Биз ики иддиадан бирини гәбул 

етмәјә мәҹбуруг. 

Мәсәләни ријази бахымдан шәрһ етмәјә чалышаг. Әҝәр 

шиәләрин әгидәсини әсас ҝөтүрсәк, Әбу-Бәкри јаланчы вә 

хилафәт мәгамыны гәсб етмиш адам кими танымалыјыг. Амма 

сүнниләрин әгидәсини әсас ҝөтүрдүкдә, Әбу-Бәкри һаглы 

сајмалы, һәзрәт Әлини (ә) јаланчы кими гәбул етмәлијик. Биз 

сүннә әһлиндән сорушуруг: «Әҝәр Әли (ә) дүз адам дејилдисә, нә 

үчүн үч хәлифәдән сонра халг онун ардынҹа ҝәлди вә хәлифәлијә 

мәҹбур етди? Бә’зи сүнни алимләри шиәләрин мәнтиги 

гаршысында сөз тапмајыб, бәһанә ҝәтирирләр ки, һәзрәт Әли (ә) 

өзү хилафәти истәмәјиб вә Әбу-Бәкрин хәлифәлији илә 

разылашыб. Амма онларын нәзәринә чатдырмалыјыг ки, Әлини 
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(ә) Әбу-Бәкрин јанына мәҹбури шәкилдә ҝәтирдиләр. Фатимә 

дүнјасыны дәјишәнәдәк һәзрәт Әли (ә) Әбу-Бәкрә беј’әт етмәди. 

Икинҹиси, мәҹбури беј’әти разылыг сајмаг олмаз. 

Икинҹи дәлил: Тутаг ки, имамәт илаһи мәгам дејил вә һәзрәт 

Пејғәмбәр Ислам үммәти үчүн ҹанишин тә’јин етмәмишдир. Белә 

олдуғу һалда хәлифә сечиминдә бүтүн мүсәлман гәбиләләринин 

иштиракы зәрури олур. Һансы ки, Хәзрәҹ, бәни-Һашим вә бир 

чох мәнтәгә мүсәлманлары шура мәсәләсиндән хәбәрсиз 

олмушлар. Сәһабәләрин дә бир чоху Әбу-Бәкрә беј’әт 

етмәмишдир. Әслиндә Сәгифәдәки шуранын гәрары бир фитнә 

иди. Бурада Әбу-Бәкр, Өмәр вә Әбу-Үбејдәнин әввәлҹәдән 

һазырладығы план әсасында һәрәкәт едилирди. Онларын мәгсәди 

һашимиләри хилафәт мәсәләсиндән кәнарлашдырмаг олмушду. 

Әҝәр Сәгифәдә топланмыш шураны һәгиги шура сајсаг да, 

мәсәлә һәлл олунмамыш галыр. Әҝәр хәлифәни халг сечирсә, елә 

бир адам сечилмәлидир ки, онун руһани вә әхлаги кејфијјәтләри 

башгаларындан үстүн олсун. Сүннә әһлиндән сорушуруг: 

«Үммәтин ән фәзиләтлиси вә үстүнү ким иди? Шүҹаәтдә, 

сәхавәтдә, мүһакимәдә, һикмәтдә, елмдә, әдаләтдә, тәгвада вә 

саир мүсбәт сәҹијјәләрдә һәзрәт Әли (ә) үстүн иди, јохса Әбу-

Бәкр? Әҝәр һәзрәт Пејғәмбәр (с) Әлинин (ә) фәзиләтләри барәдә 

дәфәләрлә данышмышса вә сүннә әһли бу бујуруглары гәбул 

едирсә, нә үчүн хәлифәлијә башгасы сечилмәли иди? Мәҝәр 

Гәззали, ибн Әбил-Һәдид кими мәшһур сүнни алимләринин 

мөвгеји сүннә әһлинә мә’лум дејилми? Онлар өз китабларында 

јазырлар: «Әбу-Бәкр минбәрә чыхыб деди: «Бир һалда ки, Әли (ә) 

сизин араныздадыр, мәни азад бурахын. Мән сизин аранызда 

һамыдан үстүнү дејиләм». 

Бәли, һәзрәт Әли (ә) хилафәтә даһа чох лајиг олмушдур. Бүтүн 

диҝәр шәртләри кәнара гојуб сырф фәзиләт бахымындан мәсәләјә 

јанашсаг, јенә дә хәлифәлик Әлинин (ә) һаггы олур. Бәс неҹә 

олур ки, Әлинин (ә) үстүнлүјүнү е’тираф едән бир шәхс хәлифә 

сечилир? 

Мүсәлманларын хәлифәси ән үстүн рәһбәр вә ҝөзәл командан 

олмалыдыр. Рәһбәрин гәлбиндә аҹизликдән, горхудан әсәр 

тапылмалыдыр. Бәс бу бахымдан неҹә, Әбу-Бәкр вә Өмәр 

үстүндүр, јохса Әли (ә)? Үһүд, Хејбәр, Һунәјн дөјүшләриндә 
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Әбу-Бәкрдән вә Өмәрдән сорағ јох иди. Һәзрәт Әли (ә) дүшмәнин 

сел тәк һүҹум чәкән гошунунун гаршысында тәк-тәнһа дајаныб, 

гылынҹындан од јағдырарды. Әҝәр һәзрәт Әли (ә) олмасајды, 

Ислам гошунунун мүһарибәләрдәки гәләбәсиндән данышмаға 

дәјмәзди. Хәндәк дөјүшүндә Өмәр исрар етди ки, Пејғәмбәр (с) 

мүшрикләрлә сүлһ бағласын. Өмәр Әмр ибн Әбдүвәдин 

мәғлубедилмәз гәһрәман олдуғуну сәбәб кими ҝөстәрирди. 

Әмрин шүҹаәтиндән горхан Өмәр мүсәлманларын руһијјәсини 

сүстләшдирирди. Амма һәзрәт Әли (ә) нәинки Әбдүвәддән 

горхмады, һәтта ону дүнја илә видалашмаға вадар етди. Мәҝәр 

Өмәр өзү Әлинин (ә) шүҹаәтини е’тираф етмәмишдирми?  

Бәли, сүннә әһли бүтүн бу суаллар гаршысында аҹиздир. 

СҮННӘ ӘҺЛИНӘ БИР НЕЧӘ СӨЗ 

Биз сөһбәтимизин бу һиссәсиндә мөһтәрәм сүнни 

гардашларымыздан онларын хилафәтлә бағлы мәсәләләрдәки 

инҹәликләрә тәрәфсиз јанашмаларыны истәјирик. Әҝәр бизим 

дедијимиз сөзләрдә јалан вә ифтира јохдурса, онлары тәәссүбсүз 

гәбул етмәк лазымдыр. 

Еј әзиз гардашлар! Шүбһәсиз ки, һәр бир инсан өз е’тигадына 

еһтирамла јанашмалыдыр. Амма бу да ашкар һәгигәтдир ки, 

бүтүн е’тигадлар һәгиги сајыла билмәз. Чохлары ушаглыг 

дөврүндән ҝөрдүјү тәрбијә нәтиҹәсиндә ата-бабаларынын дини 

илә ҝедир вә өмүр боју тутдуглары јолун доғру олуб-олмадығы 

барәдә дүшүнмүрләр. Һансы ки, һәр бир инсан данышдығы 

әгидәнин һәгигәтә ујғун олуб-олмадығыны шәхсән 

арашдырмалыдыр. Тәәссүб уҹбатындан тутдуғуну бурахмамаг 

инсанын өз зијанына тамамланыр. 

Сиз дејирсиниз ки, Пејғәмбәр (с) хәлифә тә’јин етмәјиб. Әҝәр 

доғрудан да Пејғәмбәр (с) хәлифә тә’јин етмәмишдисә, бәс нә 

үчүн Әбу-Бәкр өзүндән сонра хәлифә тә’јин едирди. Әбу-Бәкр 

өзүнү Пејғәмбәр (с) хәлифәси адландырырды. Әҝәр Пејғәмбәр 

хәлифә тә’јин етмәмишдисә, нә үчүн Әбу-Бәкр белә бир мәгама 

иддиалы иди?  

Өмәр өзү Әбу-Бәкр тәрәфиндән тә’јин олундуғу һалда, өзүндән 

сонра јенидән шура мәсәләсини ортаја атды. Әҝәр мәсәлә шурада 

һәлл олунмалы идисә, нә үчүн бүтүн халг бу шурада тәмсил 
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олунмурду? Өмәр һәлә шура башламамышдан габаг гәрар 

чыхармышды ки, мүхалифләр, азлыгда галанлар өлдүрүлсүн. 

Белә бир ҝөстәришә неҹә һагг газандырмаг олар? 

Өтән сөһбәтләрдә сүбута јетирилди ки, имамәт илаһи бир 

мәгамдыр. Имамы шура јолу илә сечмәк ҹинајәтдир. Әҝәр 

доғрудан да бу истигамәтдә халга сөз верилсәјди, шүбһәсиз ки, 

Әли (ә) сечиләрди. Үчүнҹү хәлифәдән сонра нисбәтән азад 

мүһитә дүшмүш халг Әлинин (ә) евинә үз тутмадымы? 

Һәзрәт Пејғәмбәр өлүмүндән габаг кағыз-гәләм истәди. Өмәр 

исә онун бу истәјинә белә ҹаваб верди: «Вәсијјәтә еһтијаҹ јохдур, 

Аллаһын китабы бизә бәсдир». Әҝәр вәсијјәтә еһтијаҹ јохдуса, нә 

үчүн Әбу-Бәкр вә Өмәр өзләри вәсијјәт етдиләр? Әҝәр имамәт 

мәсәләсинә, бу мәгамын Аллаһ тәрәфиндән тә’јин олунмасына 

инанмырсынызса, һеч олмаја илк үч хәлифәнин сәһабәләрдән 

фәзиләтли олмадығыны е’тираф един. 

Сүнни гардашларымыз унутмасынлар ки, бизим бу китабда 

ҝәтирдијимиз дәлилләр әгли вә мәнтиги дәлилләр иди. Бизим 

мүхтәлиф мөвзуларла бағлы сөһбәтләримиздә әсас мәнбәләр 

сырасында сүнни мәнбәләри дә дајанырды. Биз бүтүн үзр вә 

бәһанәләри кәсмәк үчүн ән мәшһур сүнни алимләриндән 

ситатлар ҝөстәрдик. Әлбәттә ки, бүтүн бу ихтилафлара 

бахмајараг, заһири бирлији горумаг зәруридир. Һәзрәт Әли (ә) дә 

белә етмишдир! 

ҺӘЗРӘТ ӘЛИНИН (Ә) ӨВЛАДЛАРЫ ВӘ СӘҺАБӘЛӘРИ 

Тарихчиләр һәзрәт Әлинин (ә) өвладларынын сајыны мүхтәлиф 

рәгәмләрлә ҝөстәрмишләр. Бә’зи тарихчиләрин билдирдијинә 

ҝөрә һәзрәтин он сәккиз оғлу вә он сәккиз гызы олмушдур. Шејх 

Мүфид вә Әлламә Тәбәрси һәзрәтин ијирми сәккиз өвлады 

олдуғуну зикр едирләр. Һәзрәтин өвладларынын ады илә таныш 

олаг: Һәсән, Һүсејн, Зејнәби-Кубра, Зејнәби-Суғра (Үммү-

Ҝүлсүм), Мәһәммәд Һәнәфијјә (анасы Хәвлә), Өмәр вә Рүгәјјә 

(Үммү-Һәбибәдән олан әкизләр), Аббас, Ҹә’фәр, Осман, 

Абдуллаһ (Үммүл-бәнин), Јәһја (анасы Әсма), Үммүл-Һәсән вә 

Рәмәлә (аналары Үммү-Сәид), Мәһәммәд-Әсғәр (анасы Лејла), 

Нәфисә, Зејнәби-Суғра, Рүгәјјеји-Суғра, Үммү-Һани, Үммү-

Кирам, Ҹәманә, Имамә, Үммү-Сәләмә, Мәјмунә, Хәдиҹә, Фатимә. 
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Һәзрәт Әлинин (ә) јахын сәһабәләри илә таныш олаг: «Малик 

Әштәр Нәхәи, Үвәјс Гәрәни, Мәһәммәд ибн Әбу-Бәкр, Мејсәм 

Тәммар, Кумејл ибн Зијад, Абдуллаһ ибн Аббас, Гәнбәр, Рушәјд 

Һиҹри, Сәһл ибн Һунәјф, Сә’сәә ибн Суһан, Зејд ибн Суһан, 

Әммар Јасәр, Һуҹр ибн Әди, Гејс ибн Сә’д, Әди ибн Һатәм вә 

башгалары. 
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АЛТЫНҸЫ ҺИССӘ 

ҺӘЗРӘТ ӘЛИНИН (Ә) БУЈУРУГЛАРЫ 

Әзиз охуҹуларын нәзәринә чатдырылан бујуруглар «Нәһҹүл-

бәлағә», «Гурәрул-һикәм» вә диҝәр мәнбәләрдән ҝөтүрүлмүшдүр. 

1. «Төвһид (әгидәси) Аллаһы тәсәввүрә ҝәтирмәмәк (О 

тәсәввүрә сығмаз), әдаләт Ону иттиһам етмәмәкдир (Ону 

ләјагәтсиз ишләрдән пак билмәк)». 

2. «Әлбәттә, һәр бир не’мәтдә Аллаһын һаггы вар (һәр не’мәтә 

ҝөрә она шүкүр етмәк лазымдыр). Һәр кәс ону (шүкрү) јеринә 

јетирсә, Аллаһ она олан не’мәтини артырар. Бу мәсәләдә 

диггәтсизлик ҝөстәрәнин не’мәти завала уғрадылар». 

3. «Дүшмәнә галиб ҝәлдијин вахт гәләбәнә шүкр олараг ону 

бағышла». 

4. «Чарәсизин дадына чатмаг, гәмҝинин гәмини арадан 

галдырмаг бөјүк ҝүнаһларын кәффарәләриндән сајылыр». 

5. «Еј Адәм өвлады, Аллаһ сәнә ардбаард не’мәтләр вердији 

вахт Она гаршы итаәтсизлик ҝөстәрирсәнсә, онун әзабындан 

горх». 

6. «Ән үстүн заһидлик ону халгдан ҝизләмәкдир». 

7. «Агилин дили гәлбинин архында, ахмағын гәлби дилинин 

архасындадыр». 

8. «Аллаһ үчүн сәни пәришан едән ҝүнаһ сәни ловғаландыран 

јахшы ишдән үстүндүр». 

9. «Гәләбәјә еһтијат вә узагҝөрәнликлә чатмаг олар. Еһтијат 

дүшүнҹә гүввәсини ишә салмагла, дүшүнҹә мөһкәм сирр 

сахламагла әлдә олунур». 

10. «Ҹәзаландырмаға ҝүҹү чатан кәсин бағышламасы даһа 

јахшыдыр». 

11. «Ағыл кими вар, ҹәһаләт кими јохсуллуг, әдәб кими мирас, 

мәшвәрәт кими арха јохдур». 

12. «Дүнја адамлары, јатмыш һалда апарылан карван әһлинә 

бәнзәјирләр». 

«13. Ағыл артарса, данышыг гысалар». 

14. «Инсан һәр нәфәс чәкмәклә өлүмә доғру бир аддым атыр». 

15. «Ики иш арасында неҹә дә бөјүк фәрг вар: бири ләззәти 
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ҝедиб әзијјәти галан әмәл, о бири әзијјәти ҝедиб мүкафаты галан 

әмәл». 

16. «Үч мәгамда достуну һимајә етмәјән кәс дост дејил: Досту 

чәтинлијә дүшдүјү заман, досту јанында олмајан заман, достунун 

өлүмүндән сонра». 

17. «Сәдәгә вермәклә рузини (әршдән) ашағы ендирин. 

Вердијинин әвәзини алаҹағына әмин олан кәс бағышламагда 

сәхавәт ҝөстәрир». 

18. «Инсана она үз вермиш мүсибәт гәдәр сәбр верилир. 

Чәтинлијә дүшәндә дизинә дөјән инсан савабы әлдән верир». 

19. «Киши дилинин алтында ҝизләнмишдир». 

20. «Ҝүнаһын тәрки төвбәдән даһа асандыр». 

21. «Дүнјанын аҹылығы ахирәтин ширинлији, дүнјанын 

ширинлији ахирәтин аҹылығыдыр». 

22. «Өјүд-нәсиһәт неҹә дә чох, ибрәт ҝөтүрән исә неҹә дә 

аздыр». 

23. «Мискин вә еһтијаҹлы шәхс Аллаһын елчисидир. Ону рәдд 

едән Аллаһы рәдд етмишдир. Она бир шеј бағышлајан Аллаһа 

бағышламышдыр». 

24. «Халгын әлиндә олана е’тинасызлыг ән бөјүк вар 

дөвләтдир». 

25. «Ән бөјүк ҝүнаһ одур ки, инсан ону кичик сајсын». 

26. «Батинини ислаһ едән шәхсин заһирини Аллаһ ислаһ едәр. 

Ахирәт үчүн иш ҝөрәнин дүнјасыны Аллаһ тә’мин едәр». 

27. «Ләззәтләрин өтүб кечәҹәјини, онларын ҹәзасынын исә 

галаҹағыны јадда сахлајын». 

28. «Кичик мүсибәти бөјүк сајан шәхси Аллаһ бөјүк мүсибәтә 

дүчар едәр». 

29. «Надан јалныз ифрата вә тәфритә варанда ҝөзә чарпар». 

30. «Ән бөјүк дәрд дүнјаја һејранлыгдыр». 

31. «Узун-узады арзу өлүмү јахынлашдырар вә инсаны өз 

мәгсәдиндән узаг салар». 

32. «Аллаһын әзабындан горхмаг пәрһизкарларын сифәтидир». 

33. «Мө’мин ҝүнаһларындан горхур, бәлалардан еһтијат едир, 

Аллаһын мәрһәмәтинә үмидвар олур». 

34. «Заһидлик арзулары мәһдудлашдырмаг, әмәлләри халис 

етмәкдир». 
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35. «Елм вә билик вар-дөвләтдән үстүндүр. Елм сәни сахлајыр, 

вар-дөвләти исә сән сахлајырсан». 

36. «Сәбр ики нөвдүр: бири бәлалар, о бири исә ҝүнаһлар 

гаршысында сәбр». 

37. «Аллаһ горхусундан ағламаг гәлби мүнәввәр едир вә ҝүнаһа 

гајыдыш јолуну бағлајыр». 

38. «Раһатлыг үч шејдәдир: Ујғун гадын, јахшы рәфтарлы өвлад 

вә мүвафиг дост». 

39. «Дүнјада Аллаһдан горхан шәхс ахирәтдә Аллаһ 

горхусундан азад олар». 

40. «Сәнә пислик едәнә јахшылыг ет, сәнә зүлм едәндән кеч». 

41. «Әманәти ону сәнә тапшырана гајтар. Сәнә хәјанәт едәнә 

исә хәјанәт етмә». 

42. «Ҝәләҹәкдәкиләр сиздән ибрәт ҝөтүрмәмиш сиз 

кечмишдәкиләрдән ибрәт ҝөтүрүн». 

43. «Бәдәнләриниз дүнјаны тәрк етмәмиш гәлбләриниз дүнјаны 

тәрк етсин. Сиз дүнјада имтаһана чәкилирсиниз вә дүнја үчүн 

јарадылмамысыныз». 

44. «Ахирәти пуча чыхарыб, дүнјаны абад едән бүтүн ишләрдән 

чәкин». 

45. «Фасигләр вә ҝүнаһкарлардан, Аллаһа итаәтсизлик јолунда 

чалышанлардан һәзәр гыл». 

46. «Дүнјадан горх. О, шејтанын тәләси вә иманын гәнимидир». 

47. «Сөз ҝәздирмәкдән чәкин. О, гәлбләрдә кин тохуму сәпәр. 

Инсаны Аллаһдан вә халгдан узаглашдырар». 

48. «Сизин үчүн ән чох горхдуғум шеј нәфс истәкләринә 

итаәтиниз вә арзуларынызын узунлуғудур». 

49. «Адамларын ән ҝүҹлүсү нәфсинә галиб ҝәлән кәсдир». 

50. «Өлүмү аз хатырлајан инсанын арзулары башгаларындан 

чох олар». 

51. «Инсанларын ән ахмағы өзүнү ағыллы сајан кәсдир». 

52. «Инсанларын ән дүшүнҹәлиси өз ејбини ҝөрүб, 

башгаларында ејб ахтармајан кәсдир». 

53. «Аллаһ-тәала дүнјаны һәм севдији, һәм дә севмәдији кәсә 

әта едәр. Дини исә јалныз севдикләринә верәр». 

54. «Мө’минин үч зинәти вар: «Аллаһдан горху, доғру 

данышыг вә әманәти саһибинә гајтармаг». 
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55. «Јалан данышмагдан чәкинин. О, иманы пуча чыхарыр». 

56. «Гәләбәнин ширинлији сәбрин аҹылығыны арадан 

галдырар». 

57. «Дини тәрк етмәклә дүнја далынҹа гачмајын. Дүнјаны тәрк 

етмәклә ахирәт газанын». 

58. «Сизинлә һесаб чәкилмәмиш өзүнүз өзүнүзлә һесаб чәкин». 

59. «Аллаһ зикри һәр бир пәһризкарын севинҹи, һәр бир јәгин 

саһибинин ләззәтидир». 

60. «Нәфси азғын истәкләрдән горумаг бөјүк ҹиһаддыр». 

61. «Алимин бүдрәмәси ҝәминин гырылмасы кимидир. О, өзү 

гәрг оланда башгалары да гәрг олур». 

62. «Мө’мини Аллаһа итаәт севиндирир, ҝүнаһ исә пәришан 

едир». 

63. «Иманыны шәкк-шүбһәдән гору. Чүнки дуз балы чүрүтдүјү 

тәк, шәкк-шүбһә дә иманы пуча чыхарыр». 

64. «Сәни уҹалдан сүкут сәни алчалдан данышыгдан үстүндүр». 

65. «Аллаһа хатир әмәлини, елмини, севҝисини, нифрәтини, 

алышыны, веришини, данышығыны, сүкутуну пака чыхаранын 

хош һалына». 

66. «Намазда гунут вә сәҹдәләри узатмаг инсаны ҹәһәннәм 

әзабындан хилас едәр». 

67. «Әбәди ахирәти гојуб дүнја һәјатында разылыг ахтаран 

инсан өзүнә зүлм етмишдир». 

68. «Ҝөзүнүн гаршысында инсанлар өлдүјү һалда өлүмү јаддан 

чыхаран кәсә тәәҹҹүб едирәм!» 
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ҺӘЗРӘТ ӘЛИНИН (Ә) НӘЗМ ӘСӘРЛӘРИНДӘН 

Ја Рәбб һәмдү-сәна лајиг бир сәнә, 

Асанда, чәтиндә гачдым көлҝәнә 

 

Әҝәр чәтинлијә, мүшкүлә дүшсән, 

Гаршыда ачылыш оласы һөкмән. 

 

Үмидини һагдан үзмә һеч заман,  

Үмидсизлик күфрә бәрабәр, инсан! 

 

Алтмыш иллик өмрүн јарысы јуху, 

Галан јарысынын јарысы гәфләт. 

 

Үчдә бир хәјал, рузи гајғысы,  

Демәк, өмрә севҝи ашкар ҹәһаләт. 

 

Нәфси тох инсандан уҹасы һарда? 

Бир һаггы дүшүнәр галанда дарда. 

 

Дүнјаја «ҝет» дејиб, үз тутан динә 

Раһатлыг либасы ҝејмиш әјнинә 

 

Кичик ҝүнаһлара чалмасан дүјүн, 

Артыб бөјүк ҝүнаһ оласы бир ҝүн.  
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СОН СӨЗ 

Мүәллиф мүттәгиләр мөвласы Әмирәл-мө’минин Әлидән (ә) 

мин-мин үзр диләјиб, китабы баша чатдырыр. Һәзрәти олдуғу 

кими тәгдим етмәкдә аҹизлијими бир даһа е’тираф едирәм. 

Һәзрәтин (ә) бу үзрү өз бөјүклүјү илә гәбул едәҹәјинә үмидварам.  
Фәзлүллаһ Компани 
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