AŞURA – TARİXİN ƏN BÖYÜK QƏHRƏMANLIQ
SALNAMƏSİ
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MÜƏLLİFDƏN
Hər il əvvəlki illərlə müqayisədə daha
kütləvi şəkildə və coşqu ilə keçirilən,
həmçinin, “Şəhidlər ağası” məktəbinin
aşiqlərinin ah-naləsi, göz yaşı ilə müşayiət
olunan İmam Hüseyn ◊ adına Aşura
mərasimləri, əzadarlıqları onun qəhrəmanlıq
ruhunu bizə unutdurmamalıdır. Əgər Kərbəla
tarixinə ilk gündən bu günədək dəqiq nəzər
salsaq, həmin tarixdən etibarən bu məktəb barəsində formalaşan düşüncələrdə aşkar
dəyişikliklərin olmasını müşahidə edərik.
Aşura başlanğıcda bir qəhrəmanlıq
hadisəsi kimi meydana çıxsa da, sonralar
yalnız ah-nalə, göz yaşları ilə müşayiət
olunan qəmli bir hadisə şəklini almışdı. Son
dövrdə isə özünün əsl simasını yenidən əldə
etdi, yəni Hüseyn ◊ məktəbi aşiqlərinin göz
yaşları arasında öz qəhrəmanlıq ruhunu
göstərdi və müsəlmanları hərəkətə gətirdi.
"Heyhat minnəz-zillət! – Zillət bizdən
uzaqdır!", "İnnəl həyatə əqidətun və cihadun!
– Həqiqi həyat əqidə və cihaddadır!" kimi
Kərbəla tarixindən götürülən inqilabçı
3

şüarlar, kənarında Möhtəşəm Kaşani kimi
görkəmli şairlərin göz yaşları ilə söylədiyi
şeirlər:
Məzəmmətə yer olmayan müqəddəs
məkanda müqəddəslərin başı qəmli halda
diz üstündədir,
Cinlər, mələklər insana növhə (mərsiyə)
deyir, sanki Adəmin ən şərəfli övladının
əzasıdır! – xətib, şair və məddahların
təfəkküründə çevriliş yaratdı. Eyni zamanda,
qədim dəyərlərə malik əzadarlıqla yanaşı
Kərbəlanın qəhrəmanlıq cəhətləri, səciyyələri
də şərh edildi.
Bu qəhrəmanlıq hadisəsi, xüsusilə İran
İslam İnqilabı və Livan Hizbullahının
proqramlarında, eləcə də son zamanlar İraqda
keçirilən aşura və ərbəin mərasimlərində
həddən artıq təsirli rol oynadı və "Hər yer
Kərbəla, hər gün Aşura!" nidası İslam
ölkələrinin səmasına yayıldı.
Doğrudan da Aşura əslində bir
qəhrəmanlıq hadisəsi idi, çünki İmam Hüseyn
◊ Məkkədən İraqa yola düşdüyü gün belə
buyurmuşdu:
ِ ِباذال ْمهجت ْه ْ ْو ْمو ِطناْ ْعلى ْْل
ِ ْ قاء
ِ ْ منْْْ َكا َْن ْفِينا
ْْس ْهُ ْفَ ليَ ر َحل
ف
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ْ
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"Kim canını fəda etməyə – şəhid olmağa
və Allahla görüşə hazırdırsa, mənimlə birgə
hərəkət etsin!"1
O, Kərbəla yaxınlığında sözünə bir daha
təkid edərək buyurdu:
ِ ْالسلْ ِْةْ ْو
ِ ْي
ْات
َْ ْ َهي َه،الذل ِة
َْ َْاَالْ َْوْإِنْْالد ِعىْْاب َْنْالد ِع ِْيْقَدْْتَْ َرَكينْب
َ
ِ ِْمنا
.الذلة
"Agah olun, zinakar oğlu zinakar (napak
oğlu napak) məni qılınc və zillət seçimi
qarşısında qoymuşdur. Mən qılıncların üstünə
gedirəm və əsla zillətə razı olmaram!"2
İmam Hüseyn ◊ tərəfdarları Aşura
gecəsi bu sənədi imzalayıb demişlər: "Bir
dəfə yox, yetmiş dəfə yox, hətta min dəfə
öldürülsək və yenidən dirilsək, yenə sənə
köməyimizi əsirgəmərik."3
O həzrətin ◊ şücaətli oğlu Əli Əkbər
◊ Kərbəla yolunda "Haqq olduğumuz üçün
ölümdən
qorxmuruq!"
deməklə,
bu
qəhrəmanlıq hadisəsinə öz möhürünü vurdu.4
.ت
ِْ اِذَنْْالْنُبايلْبِال َمو
1

"Biharul-ənvar", c. 44, səh. 367
Təbərsi, "İhticac", c. 2, səh. 24.
3
"Nasixut-təvarix", c. 2, səh. 180.
4
"Biharul-ənvar", c. 44, səh. 367.
2
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Həzrətin ◊ dostları Aşura günü, döyüş
səhnəsində öz rəcəzləri ilə düşmən qarşısında
məğlub olmamaq ruhiyyəsini sözlər qəlibində
dilə gətirərək düşmənin təəccübünə səbəb
oldular.
İmam Hüseynin ◊ bacısı Zeynəbi-Kübra
◊ qardaşının qanlı bədəni kənarında
əyləşdi, qanlı bədəni iki əli ilə yerdən qaldırdı
və belə dedi: "İlahi! Bu qurbanı bizdən
(Peyğəmbərinin — ailəsindən) qəbul
et!"1
Kərbəlanın şir ürəkli qadınının Kufədəki
atəşli xütbəsində açıq şəkildə qeyd
edilmişdir: Ağlayırsınız, nalə edirsiniz?!
Allaha and olsun, daha çox ağlayın və az
gülün! Sizin əlləriniz elə bir zillət ləkəsinə
bulaşmışdır ki, heç bir su ilə təmizlənməz.
Siz,
Peyğəmbər—nəvəsinin,
çətinliklərdə
sığındığınız
şəxsin
öldürülməsinə və cəmiyyətinizin nurlu
çırağının
söndürülməsinə
necə
icazə
verdiniz?!2

1
2

Muqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn ◊”, səh. 307.
"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 109 və 165.
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Qaniçən, qəddar və bir o qədər də
təhlükəli olan İbn Ziyadın cavabında böyük
bir şücaətlə buyurmuşdu:
.تْإِالْْ ََجيال
ُْ ماْ َرأَي
"Kərbəlada yaxşılıqdan (şücaət və
əzəmətdən) başqa bir şey görmədim!".
ِض
.ْاج ِع ِهم
َْ ْفَ َْب ُزواْإىلْ َم،للاُْ َعلَي ِه ُْمْال َقت َْل
ْ ْب
َْ َالءْقَ ومْْْ َكت
ِْ هؤ
ُ
"Onlar talelərində şəhidlik yazılmış,
özlərinin əbədi rahatlıq yerinə tələsən bir
dəstə idilər və tezliklə, sən də ilahi ədalət
məhkəməsində
onların
qarşısında
1
dayanacaqsan!"
Şamda Yezidin qarşısında söylədiyi digər
atəşli xütbəsində belə demişdi: "Əgər
zəmanənin ağır və acı hadisələri məni səninlə
danışmağa məcbur edirsə, deməliyəm ki, mən
səni alçaq və ləyaqətsiz, hər məzəmmətə
layiq biri hesab edirəm... Əlindən gələni
əsirgəmə! Ancaq əsla bizim nurumuzu söndürə, nişanələrimizi məhv edə bilməyəcəksən!"2
İmam Səccadın ◊ Şam və Mədinə
yaxınlığında söylədiyi unudulmaz xüt1
2

Yenə orada, səh. 116.
Yenə orada, səh. 133-135.
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bələrində qeyd edilənlər tarixin bu böyük
hadisəsinin qəhrəmanlıq ruhunu bəyan edir.
Tarix boyu Əhli-beyt ‹ şairlərinin bir
çoxu Aşuranın qəhrəmanlıq ruhunu öz
şeirlərində yaşatmağa çalışmışlar.
Qorxmaz və həqiqətsevər şair Dibil
özünün məşhur qəsidəsini bu cür başlayır:
ِ
ْْ َْو ْ َمن ِزلُْ ْ َوحى ْ ُمق ِف ِْر
ْالوة
ُْ َمدا ِر
َ َسْآياتْ َخلَتْْمنْْت
ِْ ال َع َر
صات
Ey Məhəmməd ailəsi, evləriniz ilahi
ayələri insanlara aşılama məkanı idi,
Düşmənlər Quranın tilavət nurunu onda
söndürdülər.
Və ilahi vəhyin nazil olma məkanı idi,
İndi hər şeydən məhrum olmuşdur.1
Müasir şairlərimiz də, ona yeni rəng və
çalar qataraq bu qəbildən olan şeirlərlə Əhlibeyt ‹ şairlərinin yolunu davam
etdirmişlər:
.وفْ ُخذيين
ُْ ُْْإِالْْبَِقتليْياْ ُسي
ْ ْْدينْ ُُمَمدْ َْلْيَستَ ِقم
ُْ ْإنْْْ َكا َْن
Əgər Məhəmmədin — dini mənim
şəhadətim (və düşmənin rüsvayçılığından)

1

"Biharul-ənvar", c. 49, səh. 147.
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başqa bir şeylə dirçəlməyəcəksə, onda, ey
qılınclar, doğrayın məni!1
Yaxud da, digər bir şairin Kərbəla şəhidlər
sərvərinin zəban-halı ünvanında söylədiyi
şeiri kimi:
ِ ياةِْ ُُم
ْْْإِنْ ْاْلَياةَْ ْ َعقي َدةْ ْ َْو
ْ ْْاهدا
ْ َكْيفْاْل
َْ ِقِفْْ ُدو َْنْ َرأي
ِْجهاد
Öz məktəb və əqidəni qorumaq üçün
həyatda qal və mübarizə apar,
çünki həqiqi həyat əqidə və cihaddan
başqa bir şey deyil.
(Əlbəttə, şeir müsəlmanlar və Əhli-beyt
‹ məktəbinin ardıcıllarına ünvanlanmışdır).
Bu gün İslam düşmənləri onların qeyrişəri mənfəətlərinə qarşı çıxan bu pak dini
məhv etmək məqsədilə imam Hüseyn ◊
əzadarlığının
mahiyyətini
dəyişməyə,
qəhrəmanlıq ruhunu ondan almağa, böyük
tarixi qəhrəmanlıq hadisəsində yer tutan
dərslərini unutdurmağa çalışırlar.

1
"Əyanuş-şiə", c. 1, səh. 581. Bu beyt uzun bir qəsidədəndir və Kərbəla şair və xətibi
mərhum Şeyx Möhsin Əbul-Hubb (vəfatı: hicri 1305-ci il) tərəfindən yazılmışdır. (Salman
Hadi ət-Tomə, "Turasu-Kərbəla", səh. 86)
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Məlumatlı və agah xətiblər, qərəzsiz
məddahlar, ayıq-sayıq yazıçıların bu böyük
tarixi
qəhrəmanlıq
salnaməsinin
məzmununun qorunması üçün çalışması və
dünyanın məzlum xalqlarının, xüsusilə zülmə
məruz qalmış müsəlmanların qurtuluşu üçün
ondan müsbət örnək götürməsi labüddür.
Tarixin mütaliəsi üçün ən yaxşı metod
İnsanların çoxu, hətta elm adamları tarixi
hadisələri ayrı-ayrılıqda mütaliə etməyə adət
etmişdir. Buna görə də, onlar üçün bir çox
sualların cavabsız qalması qaçılmazdır.
Halbuki, tarix bir-birinə bağlı zəncir halqaları
kimi hadisələr silsiləsindən ibarətdir.
Bugünkü hər hansı bir kiçik və ya böyük
hadisənin keçmişdə kökü, gələcəkdə də,
təsirləri vardır. Hadisə nə qədər böyük olarsa,
onun kökü bir o qədər dərin, təsiri isə bir o
qədər çox olacaqdır.
İmam Hüseynin ◊ qanlı Aşura
hadisəsini şərh edən kitablar bir qayda olaraq
onu qəmli bir hadisə kimi və həmin çərçivədə
münasib sözlər söylənilməsinə baxmayaraq,
digər tarixi hadisələri nəzərə almadan yad
etmişdir. Əgər bu böyük hadisənin köklərini
İslam tarixinin keçmişində və hətta “cahillik”
10

dövründə araşdırsaq, sonrakı əsrlərdə və
günümüzdə onun müsbət təsirlərini diqqətlə
gözdən keçirsək, Aşura başqa bir əzəmət və
fərqli bir məfhum tapacaq və hadisənin bütün
yönlərinə məna verəcək, eləcə də, onunla
bağlı bir çox sualların cavabı daha da
aydınlaşacaq.
Elmi hövzənin dəyərli və gənc
alimlərindən ikisinin, Höccətül-İslam Səid
Davudi və Mehdi Rüstəmnejadın İmam
Hüseynin ◊ qiyamı haqqında kitab
yazılması ilə bağlı təklif və hazırlıqlarının
ardınca düşündüm ki, bu kitab ilk olaraq,
hadisənin
kökləri
və
səbəblərindən
başlayaraq, şəhidlər sərvəri İmam Hüseynin
◊ qiyamı haqqında yazılsa, sonra da,
hadisənin həqiqəti mötəbər və tanınmış
mənbələrdən bəyan edilsə, nəticədə onun
geniş yayılmış təsirləri və mühüm nəticələri
ilə başa çatdırılsa, daha gözəl olar və bütün
təbəqədən olan insanlar, xüsusilə gənc nəsil
İslam tarixinin bu böyük hadisəsini tam
təfərrüatı ilə bilər və onun əzəmətini bütün
varlığı ilə dərk edər.
İlahi müvəffəqiyyət bizlərə nəsib oldu və
bu böyük işin icrası üçün həmin iki şəxsin
11

hazırlığı sayəsində ilkin və lazımi işlər onlara
bildirildi və bu istiqamətdə onların işi daimi
nəzarətə alındı. Onlar da, şükürlər olsun ki,
bu önəmli işin öhdəsindən gözəl şəkildə gələ
bildilər və öz mövzusunda bənzərsiz olan
hazırkı kitab qələmə alındı.
Qarşınızdakı kitab tamamilə mötəbər
sənədlərə əsaslanan, məntiqi təhlilləri özündə
ehtiva edən və Allahın izni ilə bütün
təbəqələrdən olan kütlələrin istifadəsi üçün
yararlı bir kitabdır. Kitab bu istiqamətdə daha
çox səy göstərmək üçün bir başlanğıc ola
bilər, ona görə ki, Aşura bütün əsr və zamanlara aiddir.
Ümid edirəm ki, əziz oxucular bu kitabı
mütaliə etməklə hər şeydən öncə Kərbəla
şəhidlərinin, xüsusilə şəhidlər ağasının
haqqına vaqif olar və öz yaşayışlarında onu
nümunə
götürər,
Aşura
qəhrəmanlıq
salnaməsinə varlıqlarında yer verər və izzət,
ucalıq və əzəmətlərini daha da artırarlar.
Qum elmiyyə hövzəsi
Nasir Məkarim Şirazi
Xordad, 1384-cü il – Rəbiüs-sani, 1426cı il
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ÖN SÖZ
Məhəbbətlə qəlbi dirilən kəs əsla ölməz,
Aləmin səhifəsinə bizim əbədiliyimiz
həkk olunub!
Bəşər tarixi saysız-hesabsız acı və şirin
hadisələri xatırlayır, çoxlu sayda tarix
yazanları öz qoynunda yetişdirmişdir.
Bununla belə, hicri 61-ci ilin Aşura hadisəsi
kimi geniş təsirə malik bir hadisəni özündə az
görmüş, Kərbəla tarixini yazanlar kimisini də
az xatırlayır.
Bu hadisə bir sikkənin iki üzü kimi
tamamilə bir-birindən fərqli və ayrıdır. Onun
bir üzü xəyanət, vəfasızlıq, namərdlik,
alçaqlıq, qəlbiqaralıq, qəddarlıq və qonağa
qıymaq, digər üzü isə vəfalılıq, şəhidlik,
mərdlik, vüqar, zülmü qəbul etməmək, səbir,
ilahi qəzavü-qədər müabilində təslim olmaq
və Allaha ən ali dərəcədə bəndəlik etməkdən
ibarətdir.
Tarixdə bundan da çox acı hadisələr baş
vermiş və tarix də çoxlu sayda insan qətlinə
şahid olmuşdur. Tarix haqq uğrundakı qanlı
qiyamları hələ də xatırlayır, lakin bununla
13

belə, Aşura hərəkatının üstünlüyünə səbəb
olan məsələ tarixin digər səhnələrində
bənzərinin olmaması və ya bu qədər diqqətəlayiq olmaması, yaxud da bu üstünlüklərin
hamısına birgə yiyələnməməsidir.
Bu qiyamı fərqləndirən ən üstün
xüsusiyyətlər aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Hədəf və məqsədlərin ilahiliyi
İmam Hüseyn ◊ qiyamında niyyət və
ilahi hədəf ünsürü həddən artıq qabarıqdır. O
həzrət ◊ yalnız və yalnız Allahın razılığı və
haqq dini dirçəltmək üçün qiyam etmiş, onun
qiyamına heç bir dünya və vəzifəpərəstlik
amili müdaxilə etməmişdir. Kərbəla tarixinin
hər bir hissəsi bu müddəaya şahiddir. Bu
səbəbdən, İmam ◊ bu hərəkatda daima
özünün ilahi vəzifəsi haqda düşünür və
nəticəsini Allaha həvalə edirdi. Bu həqiqət
özünü İmamın ◊ söz, üslub və rəftarında
dəfələrlə biruzə vermişdir. (Bu kitabda
mövzunun
nümunələrinə,
şahidlərinə
dəfələrlə işarə edilmişdir.)
2. Allahın nümayəndəsinin zahirdə
müsəlman
camaat
tərəfindən
öldürülməsi
14

Hadisənin digər bir xüsusiyyəti odur ki,
bu macərada yalnız mömin və haqqsevər bir
insan deyil, əksinə məsum imam, “Kisa”
əhlinin beşinci üzvü və Allah Rəsulunun
— qızı Fatimeyi-Zəhranın Ÿ öğlu,
özlərini İslam Peyğəmbərinin — ümməti
hesab edən bir qrup camaatın əli ilə faciəli şəkildə şəhid edilmişdir.
Bu qədər mənəvi məqam və əsilnəcabətinə baxmayaraq, günün günorta
çağında müəyyən şəraitdə imam Hüseynin
◊ öldürülməsi tarixdə unudulacaq sadə bir
məsələ deyil. Baxmayaraq ki, hansısa bir
mömin və möhtərəm insanın öldürülməsi
böyük cinayət sayılır, lakin yer üzərində
Allahın höccəti, əsrinin imamı olan və zülmlə
mübarizə aparmaq üçün qiyam edən bir
şəxsin belə qəddarlıqla öldürülməsi daha
böyük bir günahdır və bunun yanından asanlıqla ötmək olmaz.
Möhtəşəm Kaşani şeirində necə də gözəl
demişdir:
Onun qatili üçün rəhmət səhifəsinə bir
dəfə qələm çəkilməsindən qorxuram,
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Bu günahdan, həşr günü şəfaətçiləri
məxluq günahından danışmağa utanmasından qorxuram.
Göylərdəki,
yerdəki
dəyişikliklər,
həmçinin səmadakıların və mələklərin o
həzrətin ürəkyandırıcı şəhadətindən sonra
ağlaması barədə şiə və əhli-sünnə
mənbələrində nəql edilən rəvayət və
məlumatlar bu həqiqətə şahidlik edir.1 Daha
pisi, müsəlman olduqlarını iddia edən,
zahirdə namaz qılan, Quran oxuyan bir
camaatın təkbir deyərək öz peyğəmbərlərinin
ciyərparəsi ilə döyüşə girməsidir. Onlar
amansızcasına təqva və iman nümunəsini
şəhid etdilər, ailə və namusuna hörmətsizlik
edərək onları soyub taladılar. Şairin dediyi
kimi:
ْ يْ َْوْالت هْلي
َْ ِكْالتكب
َْ ِْْقَ تَ لُواْب
ْ ْْ َْوْإَِّنا،ت
َال
َ َْوْيُ َكِبُو َْنْبِأَنْْقُتِل
Səni öldürdükləri zaman təkbir dedilər.
Amma həqiqətdə, səni öldürməklə təkbir
və təhlili (Allahu əkbər və La ilahə illəllahı)
öldürdülər.2
3. İmamla ◊ birlikdə olan tərəfdarları
1
2

"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 201-219 və "Siyəru əlamin-nubəla", c. 4, səh. 425.
"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 244.
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İmam Hüseynlə ◊ birlikdə Kərbəla
hadisəsində şəhadətə çatanlar azlıq təşkil
etsələr də, onların həyatına, yadigar qalan söz
və rəftarlarına ötəri bir nəzər saldıqda, onların
mömin, vəfalı, fədakar və paklıqlarının şahidi
oluruq. Bu həqiqətin aydın sübutu imam
Hüseynin ◊ Aşura gecəsində öz dostlarını
vəsf edərkən belə buyurmasıdır:
ِ ْىلْ َْوْالْ َْخياْْ ِمنْْأَص
ْْ َْوْ ْالَْأَه َْلْبَيت،حاِب
َْ نْالْأَعلَ ُْمْأَصحاباْْأَو
ْ ِفَِإ
ْ ِ ص َْلْ ِمنْْأَه ِْلْبَي
ت
َ أَبَرْْ َْوْ ْالَْأَو
“Həqiqətən, mən öz səhabələrimdən daha
üstün və yaxşı səhabə və öz əhli-beytimdən
də xeyirxah və qohumluq vəzifəsinə daha
bağlı olan bir əhli-beyt tanımıram!”1
4. Aşura iştirakçılarının zillətə boyun
əyməməsi
İmam Hüseyn ◊ və onunla birlikdə olan
dostları fərqli xüsusiyyətlərə malik idilər,
amma onların ən üstün xüsusiyyətləri
yorulmazlıq və zillətə boyun əyməmək idi.
Düşmən onları təslim olmağa, Yezidin
xilafətinin təsdiqi üçün, hətta bir söz
söyləmələrinə məcbur etsə də, buna nail
1

"Təbəri tarixi", c. 4, səh. 317 və "Biharul-ənvar", c. 44, səh. 392.
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olmadı. Onlar düşməni peşmanlıq və ya
zəiflik bildirən bir söz eşitməyə həsrət
qoydular.
"Heyhat minnəz-zillət – Zillət bizdən
uzaqdır!"1 kimi şüarlar, eyni zamanda,
"Vəllahi la ətikum biyədi itaəz-zəlili və
əfirru fərarəl-əbidi – Allaha and olsun, nə
sizə zillət əli uzadar, nə də qullar kimi sizdən
qaçaram!"2 kimi yadigar qalan sözlər
həmişəlik olaraq tarixin səhifələrində və
yüksəkliklərində parlayır.
İbn Əbil Hədid Mötəzili öz kitabında
"Nəhcül-bəlağə"nin 51-ci xütbəsinin şərhi ilə
bağlı – Əbatuz-zəymi və əxbaruhum –
“Zülmü qəbul etməyənlərin macərası” adlı bir
bəhs açaraq İslam tarixində zülmə baş
əyməyənlərdən bəzilərinin adlarını çəkir. O,
bu bəhsin başlanğıcında belə yazır:
ِ ْ سيِ ُْد ْأَه ِْل
ْالل
ِْ ت ْ ِظ
َْ ت ْ ََت
َْ اس ْاْلَ ِميْ ْةَ ْ َْو ْال َْمو
َْ باء ْالذي ْ َعل َْم ْالن
ِْ اال
َ
ِ السي
َِْب
ْ ِي ْب ُْن ْ َعلِ ِْى ْب ِْن ْأ
ُْ س
ْ ْ للا
ِْ وعب ِد
َ ُ ْأَب، ْإِختِياراْ ْلَْهُ ْ َعلَى ْالدنِي ِة،وف
ُ ُّ
َ ُاْل
ِ
ُّ ْفْ ِم َْن
الذ ِْل
َْ ِضْ َعلَي ِْهْاالْما ُْنْ َْوْْأَصحابُْهُْفَْأَن
َْ الم;ْعُ ِر
ُ طالبْ َْعلَي ِه َماْالس

1
2

Təbərsi, "İhticac", c. 2, səh. 90.
Müfid, "İrşad", səh. 450.
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“Aləmdə zülmü qəbul etməyənlərin
rəhbəri, dünya əhalisinə zillətlə yaşamağı
yerinə, qılıncların kölgəsində ölümü seçən və
qeyrət dərsi verən kəs Hüseyn ibn Əli ◊
olmuşdur. Ona və tərəfdarlarına aman
verəcəklərini təklif etdilər, amma onlar zillətə
boyun əymədilər”.1
Təkcə İmam Hüseyn ◊ deyil, həm də,
hicri 61-ci ilin Aşurasında onunla birlikdə
öldürülən bütün tərəfdarları, şərəf zirvəsinə
çataraq, mübarizliklə şəhadət şərbətini
içdilər. Şimrin göndərdiyi əfv fərmanı və
amannamənin həzrət Əbəlfəz Abbas ◊
tərəfindən rədd edilməsi bu həqiqətin bir
nümunəsidir.2
Düşmən onların bədənlərini tikə-tikə
edərək bədən üzvlərini kəsdi, lakin onların
izzət, başıucalıq və ruh böyüklüyündən bir
şey azalda bilmədi.
O ərəb şairi bu həqiqəti necə də gözəl
təsvir etmişdir:
ْيف ْأَمن
ْ ِْ ْْإِالْ ْال َمكا ِرَْم
ْ ْقَدْْغَي َْرْالطع ُْنْ ِمن ُهمْْْ ُكلْْجا ِر َحة
َِْ ِم َْنْال ِغ
ي
1
2

İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 3, səh. 249.
Müfid, "İrşad", səh. 440.
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"(Nizə və qılınc) zərbələri onların bütün
bədənlərini dəyişdirdi,
Lakin
onların
əzəmət
və
ruh
böyüklüyündən əsla bir şey dəyişə bilmədi".
5. Müxtəlif cəhətlərdən məzlumluq
İmam Hüseyn ◊ və onun tərəfdarlarının
məzlumluğu birtərəfli deyildi, əksinə Kərbəla
hadisəsində müxtəlif cəhətli məzlumluq
nəzərə çarpmaqdadır:
İmam Hüseyni ◊ dəvət edib sonra
vəfasızlıq etmək, qonağı öldürmək, onu,
tərəfdarlarını, ailəsini susuz qoymaq, 72
nəfərin qarşısına otuz min nəfərlik təchiz
olunmuş bir ordu çıxarmaq, südəmər körpəni
qətlə yetirmək, qadın və uşaqlara hücum
etmək, xeymələri odlamaq, şəhidlərin
bədənləri üzərində at çapdırmaq, başlarını
kəsib nizələrə taxmaq, cəsədlərinin dəfninə
mane olmaq, Peyğəmbər — ailəsinin
qadın və uşaqlarını əsir götürmək, onları
müxtəlif şəhərlərdə əli-qolu bağlı gəzdirmək
və bir sıra digər zülmə məruz qalmalar.
Bütün bunların hamısı Kərbəla hadisəsini
bənzər hadisələrdən fərqləndirən cəhətlərdir.
Həmin
günlərdə
Əhli-beytin
◊
məzlumluqları elə bir dərəcədə idi ki, hətta
20

qəddar düşmənlər belə onların halına ağlayırdılar; o cümlədən, Zeynəbi-Kübra ◊ Ömər
Sədə xitab edərək belə demişdi:
تْتَْنظُُْرْْإِلَي ِْه
َْ للاْ َْوْْأَن
ِْ وعب ِد
َ ُياْعُ َم َْرْب َْنْ َسعد!ْأَيُقتَ ُْلْاَب
"Ey Ömər Səd! Əbu Əbdillahı öldürürlər,
sən də tamaşa edirsən?"
Həmin anda Ömər Sədin gözləri doldu və
göz yaşı onun çirkin və napak üzündən
axmağa başladı, belə ki, o, xəcalətindən
üzünü xanım Zeynəbdən ◊ çevirdi.1
Almaniyalı Müsyo Marvinin söylədiyinə
əsasən, imam Hüseynin babasının dinini
dirçəltmək yolunda qatlaşdığı müsibətlər ona
daha öncəki şəhidlərdən üstünlük verdi.
Keçmişdəkilərdən heç biri üçün belə bir
müsibət baş verməmişdi. Dünya tarixində
belə müsibətlər yalnız imam Hüseynin başına
gəlmişdir.2
6. Təsir gücü
Bu böyük qəhrəmanlıq hadisəsinin digər
üstünlüklərindən biri müsəlmanların, hətta
tarix boyu dünyanın azadlıqsevər insanlarının
ümumi düşüncəsində təsir gücünə malik
1
2

"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 55.
"Hüseynin ◊ insanlara öyrətdiyi dərs!” kitabına istinadən, səh. 287.
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olmasıdır. Çəkinmədən deyə bilərik ki,
Aşuranın bu cəhətinin tarixdə tayı-bərabəri
yoxdur, yəni bütün dünyada baş verdiyi gündən indiyədək bu qədər azadlıqsevər üçün
örnək və meyar, həmçinin, zülmkarlara qarşı
mübarizlərin fəaliyyət səbəbi olan belə bir
hərəkat tapmaq mümkün deyil.
Başqa ifadə ilə desək, bu hərəkat zaman
və məkan sərhədlərini aşan bir hərəkatdır.
Aşuranın uzunluq, en və dərinlik təsiri
təəccüb doğurur. (Uzunluq, en və dərinlik
dedikdə, məqsəd zamanın uzunluğu, yerin
coğrafi genişliyi
və
eni, dünyanın
azadlıqsevər şəxslərində qoyduğu dərin
təsirlər nəzərdə tutulur.)
Şübhəsiz, İmam Hüseynə ◊ mənsub
olan belə bir hərəkatın elə məğlub olduğu ilk
gündən fateh və qalib olmasını, eyni
zamanda, düşmənin öz müxalifinin işini
bitirdiyini düşündüyü vaxt öz işinin bitməsini
nadir hallarda görmək mümkündür.
Tomas
Karleyl1
yazır:
“Kərbəla
faciəsindən aldığımız ən gözəl dərs Hüseyn
1
Tomas Karleyl ingiltərəli məqalə yazan, tarixçi və şərqşünasdır (və on doqquzuncu
əsrin alimlərindən sayılır). O, ərəb dilini Bağdadda öyrənmiş və Kembricdə həmin dilin
müəllimi olmuşdur. (Fərhənge Muin)
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və tərəfdarlarının Allaha möhkəm iman
bəsləməsidir. Onlar öz əməlləri ilə göstərdilər
ki, haqqın batillə qarşılaşdığı hallarda say
bərabərliyi mühüm deyil və Hüseynin malik
olduğu az bir dəstə ilə qələbə çalması məndə
təəccüb doğurur.”1
Bu pak şəxsləri öldürmək Əbu Süfyan
övladlarının
hakimiyyətinin
möhkəmlənməsinə dəstək olmamaqla yanaşı,
onların süqutunu və məhv olmasını həddən
artıq tezləşdirdi. Aşura hadisəsindən sonra
fərdi və qrup halında olan qanlı qiyam və
etirazların hamısı bu inqilabın təsir gücündən,
Aşurada iştirak edənlərin həqiqi qələbəsindən
söz açır. (Kitabın beşinci fəslində bu barədə
daha geniş danışacağıq.)
Müasir Misir yazıçısı Abbas Mahmud
Əqqad2 yazır:
Kərbəla hadisəsində Yezidi öz tərəf
müqabilinə mütləq şəkildə zəfər çalmış,
Hüseyni isə əksinə, həmin gündə məğlub
olmuş görürük, amma qısa bir müddətdən
sonra nəticələr təəccüblü şəkildə dəyişir və
1
2

"Hüseynin ◊ insanlara öyrətdiyi dərs!”, səh. 290.
Onun avtobioqrafiyası ilə tanış olmaq üçün bax: "Əlamu Zirikli", c. 3, səh. 266.
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müqayisə (ölçü) tərəzisinin gözlərində
heyrətamiz dəyişiklik meydana çıxaraq
görünməyə başlayır. Belə ki, tərəzinin aşağı
olan gözü göyə qədər qalxır və yuxarı olan
gözü isə yerin dərinliklərinə qədər enir.
Təəccüblü burasındadır ki, bu həqiqət
tərəzinin xeyir və ziyan olan gözlərini
müəyyən etməkdə müşahidə edənlər üçün heç
bir şübhə yeri qoymur.1
Bu qəmli hadisənin digər nüfuz dairəsi və
təsirli görünüşlərindən biri də budur ki, əsrlər
sonra o həzrətə bağlı milyonlarla şəxs hər il
məhərrəm günlərində, xüsusilə Hüseynin ◊
tasua və aşurasında o həzrət və yavərləri üçün
əzadarlıq edir, onların hörmətini saxlayırlar:
bu yolda ağır xərclər çəkirlər, zəhmət və
əziyyətləri canları bahasına alırlar, uşaq,
yeniyetmə, ahıl, qadın və kişidən asılı
olmayaraq, hər kəs həvəslə həzrət Hüseyn
◊ əzadarlığının daha da zəngin keçirilməsi
üçün əl-ələ verir.
Düşmənin öldürdü, amma sənin nurun
sönmədi
1
Abbas Mahmud Əqqad, "Əbuş-şuhəda", tərcümə: Məhəmməd Kazim Muizzi, səh.
212 (azacıq fərqlərlə).
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Bəli, fani olmayan yeganə görkəm,
Allahın nurudur.
***
Əlinizdəki kitab barədə
Tarix boyu İmam Hüseyn ◊ hərəkatı və
qanlı Aşura qiyamı ilə bağlı çoxlu sayda
kitabların yazılmasına baxmayaraq, bu
hadisənin dərinliyi bizim düşündüyümüzdən
daha artıq olduğundan, həmin qiyamın səbəb
və hədəflərinin araşdırılmasının hər zaman
bizə yeni dərslər öyrətdiyindən və müasir yazıçıları bu mövzuda yeni dəyərli kitablar
yazmağa vadar etdiyindən Hüseyn ◊
inqilabı barədə hələ də araşdırma aparmağa
və təhlil etməyə ehtiyac hiss olunur və ona
yeni prizmalardan nəzər salmaqla yeni dərslər
əldə etmək olar.
Həmin məqsədlə düşüncə və qələmi İslam
dünyasına bərəkətli töhfələr vermiş dəyərli
mərcəyi-təqlid və böyük İslam yazıçısı
Ayətullah əl-üzma Məkarim Şirazidən əgər
məsləhət bilərsə, bu barədə kitab yazılması
istənildi. O, bu təklifi dəyərləndirərək
buyurdu: "Aşura və imam Hüseyn ◊ qiyamı
barədə çoxlu sayda kitablar yazılıb. Bununla
belə, yeni üslubda, yeni mətləblərdən ibarət
25

olan bir kitab yazmaq və bu barədə daha artıq
düşünmək lazımdır."
Bir müddətdən sonra, böyük ustad bizi
dəvət edərək buyurdu: "İmam Hüseynin ◊
qiyamını araşdırmaqla əlaqədar zehnimə yeni
bir fikir (plan) gəlib. Onun xüsusiyyətləri
barədə qeydlər aparmışam. Əgər ona uyğun
şəkildə mətləblər yazsanız, geniş məzmunlu
və yeni bir kitab meydana çıxacaq."
Ali məqamlı mərcəyi-təqlid sayəsində
fəsillərin bəyanından sonra məlum oldu ki, o,
gözlənildiyi kimi həqiqətən də, bu zəmində
boşluqları doldura biləcək yeni bir üslub və
metod düşünmüşdür.
Onun göstərişlərinə uyğun olaraq şiə və
əhli-sünnənin
mühüm
və
mötəbər
mənbələrindən istifadə etməklə kitabı
yazmağa başladıq. Hazır olan fəsli əvvəlcə,
bir-birimiz üçün oxuyur, onda düzəlişlər
etdikdən sonra Ayətullah Məkarim Şiraziyə
təhvil verirdik. O cənab da, onları diqqətlə
oxuduqdan sonra bizim yazılarımız üzərində
mühüm düzəlişlər aparır, müəyyən məsələləri
ona əlavə edir və mətləblərin təkmilləşməsi
üçün müəyyən şeyləri bizə xatırladırdı.
Beləliklə, hazırkı kitab qələmə alındı.
26

Maraqlı burasındadır ki, bu planın
başlanması və kitabın ilkin işlərinin təqdimatı
hicri-qəməri 1423-cü ilin Ərbəin günündə
olmuş və kitabın yazılması da, əvvəlcədən
planlaşdırmadan hicri-qəməri 1426-cı ilin
Ərbəin günündə (hicri-şəmsi, 11/1/1384-cü
il) də başa çatmışdı.
Kitab altı hissədən ibarətdir:
Birinci hissə: İmam Hüseynin ◊
şəxsiyyəti və əzadarlığın fəlsəfəsi
İkinci hissə: Aşura qiyamının kökləri
(əsasları)
Üçüncü hissə: Aşura qiyamındakı hədəflər
Dördüncü hissə: Aşura qiyamında baş
verən hadisələr
Beşinci hissə: Aşura hadisəsinin təsir və
nəticələri
Altıncı hissə: Seçilmiş şeirlər.
Ümid edirik ki, bu kiçik hədiyyə – bu
kitab Allah-taala və bizim rəhbərimiz Əba
Əbdillah ◊ tərəfindən məqbul sayılar və
qiyamət gününə bizim üçün ehtiyat azuqəsi
olar!
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ْصدق
ِْ ْ  ْ َوثَْبِتْ ْلَنا ْقَ َد َْم،ي ْيَ ْوَْم ْالْ ُوُرْوِْد
ِْ س
َ اَلل ُهمْ ْارُزقنا ْ َش
َ ُفاع ْةَ ْاْل
ِ
ِ
ِ حاب ْاْلُس
ْذين ْْبَ َْذلُوا ْ ُْم َه َج ُهمْ ْ ُدو َْن
َْ  ْاَل،ي
ِْ س
َ ْ ي ْ َوأَص
َ ُعن َد َْك ْ َم َْع ْاْل
ْ ْآميْياْربْْالعاملي.الم
ُْ يْ َعلَي ِْهْالس
ِْ س
َ ُاْل
İlahi, qiyamət günü İmam Hüseynin
◊ şəfaətini bizə ruzi elə və bizim
qədəmlərimizi Hüseyn ◊ və onun əshabı
– öz canlarını onun yolunda fəda edən
kəslər – ilə birlikdə sənin yanında
doğruluqda sabit elə! Amin, ya Rəbbəlaləmin!
Səid Davudi – Mehdi Rüstəmnejad
Hicri-qəməri, 1426-cı il, Ərbəin günü
(hicri-şəmsi, 11/1/1384)
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BİRİNCİ HİSSƏ

İMAM HÜSEYNİN ◊ ŞƏXSİYYƏTİ VƏ
ƏZADARLIĞIN FƏLSƏFƏSİ

29

İmam Hüseynin ◊ şəxsiyyəti və
əzadarlığın fəlsəfəsi
Qısa bir işarə
Bu hissədə İmam Hüseynin ◊ doğumu,
ali məqam və şəxsiyyəti, eyni zamanda,
əzadarlıq və onun qayda-qanunları ilə bağlı
bir sıra məsələləri araşdıracağıq:
Birinci: İmam Hüseynin ◊ doğulması
Bir qrup tarixçinin rəvayətlərinə əsasən,
Həzrət ◊ hicri 4-cü ildə çərşənbə axşamı və
yaxud cümə axşamı, şaban ayının beşində
dünyaya gəlmişdir.1 Amma İmam Hüseynin
◊ doğulması ilə əlaqədar söylənilən digər
fikirlərə görə, o həzrət hicri 3-cü il, şaban
ayının üçündə dünyaya göz açmışdır.2
Əllamə Məclisi bu fikir ayrılıqlarını
vurğuladıqdan sonra yazır: “Ən məşhur fikir,
o həzrətin ◊ şaban ayının üçündə dünyaya
gəlməsidir.”3
Müfid, "İrşad", səh. 368 və İbn Şəhr Aşub, "Mənaqib", c. 4, səh. 84.
Seyid ibn Tavus, "İqbal", c. 3, səh. 303. Mərhum Kuleyni də "Kafi", c. 1, səh. 201-də
o həzrətin doğulduğu aya işarə etmədən, onun doğulduğu tarixi şaban ayının üçü kimi qeyd
etmişdir.
3
"Biharul-ənvar", c. 44, səh. 201.
1
2
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Allah Rəsulunun — göstərişi ilə, o
həzrətin adını Hüseyn qoydular.
Bəzi tarixçilər belə yazır: “Həmin mühitin
camaatı bundan öncə Həsən və Hüseyn adları
ilə tanış deyildilər ki, övladlarına bu adları
qoysunlar. Bu iki ad Allah tərəfindən
Peyğəmbərə — vəhy olunmuşdu ki, Əli
◊ və Fatimənin Ÿ övladlarına qoysun.1
Onuncu əsrin və əhli-sünnənin tanınmış
alimlərindən olan Cəlaləddin Süyuti belə nəql
edir: “Həsən və Hüseyn adı cənnət əhlinin
adlarındandır və ərəb xalqı bundan öncə
həmin adları öz övladlarına qoymurdu.2
İkinci: İmam Hüseynin ◊ seçilmiş və
üstün şəxsiyyəti
İmam Hüseyn ◊ İslam cəmiyyəti və
həmin zamandakı müsəlmanlar arasında
spesifik şəxsiyyətə malik idi, çünki o, xanım
Fatimeyi-Zəhranın Ÿ övladı idi və elə
həmin səbəbdən, Allah Rəsulunun ◊ övladı
da adlanırdı. Allah Rəsulunun —
göstərdiyi xüsusi məhəbbət və onlar
barəsində söylədiyi dəyərli sözlərə görə, bu
1
2

"Usdul-ğabə", c. 2, səh. 9.
"Tarixul-xuləfa", səh. 209.
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iki şəxsiyyət (İmam Həsən ◊ və İmam Hüseyn ◊) bütün müsəlmanların diqqət
mərkəzində idi.
Burada Allah Rəsulunun — həzrət
Hüseyn ◊ barədə buyurduğu sözlərin və
məhəbbət dolu rəftarlarının bir sıra
nümunələrinə diqqət yetiririk:
a) İslam peyğəmbəri — İmam Həsən
◊ və İmam Hüseyn ◊ barəsində bu
məşhur cümləni buyurmuşdur:
بابْأَه ِْلْاْلَنْ ِْة
ِْ يْ َسيِداْ َش
ُْ س
َ ُس ُْنْ َْوْاْل
َ َاَْل
"Həsən və Hüseyn cənnət cavanlarının
ağasıdır."1
b) Bir hədisdə belə qeyd edilir: Bir qrup
müsəlman Allahın Rəsulu — ilə
qonaqlığa gedirdi, Həzrət — də onların
önündə hərəkət edirdi. Yol əsnasında İmam
Hüseyni ◊ gördü. Allahın Rəsulu —
onu qucağına almaq istədi, lakin İmam
Hüseyn ◊ o tərəf-bu tərəfə qaçmağa başladı. Peyğəmbər — təbəssümlə bu
vəziyyəti müşahidə edirdi və nəhayət, onu
1
Bu hədis müxtəlif ibarələrlə şiə və əhli-sünnə qaynaqlarında nəql edilmişdir. O cümlədən, "Müsnədi Əhməd", c. 3, səh. 3, 62, 64, 82; "Sünəni Tirmizi", c. 5, səh. 321; Hakim
Neyşaburi, "Mustədrək", c. 3, səh. 167; "Biharul-ənvar", c. 43, səh. 21, 25, 124, 191-192.
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qucağına aldı. Sonra bir əli ilə onun başının
arxasından, digər əli ilə də çənəsindən tutaraq
mübarək dodaqlarını İmam Hüseynin ◊
dodaqlarına yapışdırdı, onu öpdü və buyurdu:
ِ ْحسيْْ ِمينْْ ْوْأَنَا
َ
.ْسينا
ْ
ح
ْ
ب
ْ
ح
ْ
أ
ْ
ن
ْ
م
ْ
ْ
للا
ْ
ب
ْ
َح
أ
ْ
ي
س
ح
ْ
ن
ْ
م
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َُ
"Hüseyn məndən, mən də Hüseyndənəm!
Kim Hüseyni sevərsə, Allah da onu sevər."1
c) Allahın Rəsulu — Həsən və
Hüseyni ◊ öz çiyninə mindirər, şeirlər
oxuyaraq onları əzizləyərdi.2
d) Allahın Rəsulu — minbərdə xütbə
oxuduğu zaman, bəzən Həsən ◊ və Hüseyni
◊ gördükdə, minbərdən enər və hamının
gözü qarşısında onları bağrına basardı, o
ikisinin dərəcə və məqamını hamıya
tanıtdırsın deyə, onlara sevgi və məhəbbət
göstərərdi.3
f) Bəzən də, Həzrətdən — “Ailə
üzvlərinizdən hansı biri sizin üçün daha
sevimlidir?” – deyə soruşulduqda, cavabında
buyurardı: “Həsən və Hüseyn!” Daima onları
öpər və onları öz sinəsinə sıxardı.
1
"Müsnədi Əhməd", c. 4, səh. 172; "Sünəni İbn Macə", c. 1, səh. 51 və İbn Şəhr Aşub,
"Mənaqib", c. 3, səh. 226.
2
"Kənzul-ummal", c. 13, səh. 664, 666-667; "Biharul-ənvar", c. 43, səh. 285-286.
3
"Biharul-ənvar", c. 43, səh. 284.

33

ِ ْ ُْسئِ ْل ْرسول
َِى ْأَه ِْل ْبْيت
ِب ْإ
ْس ُْن ْ َْو
ْل
ا
ْ
:
قال
ْ
؟
ك
ي
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َح
أ
ْ
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ْ
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ْ
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َ
َ
ُّ
ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َُ َ ُ
َ
ْ1ض ُّم ُهماْإِلَي ِْه
ُ َْ َْوْْكا َْنْي.ي
ُ َش ُّم ُهماْ َْوْي
ُس
َ ُاْل
İmam Hüseyn ◊ üç xəlifə zamanında
İmam Hüseynin ◊ seçilmiş şəxsiyyət və
əsil-nəcabətinə görə, ilk “üç xəlifə”
zamanında mərkəzi xilafət tərəfindən ona
ehtiram olunurdu, belə ki, o həzrətin ciddi
iradlarına səbir edir və onun hörmətini
qorumağa çalışırdılar.
Bir sıra əhli-sünnə kitablarında belə qeyd
olunur: Bir gün ikinci xəlifə minbərdə xütbə
oxuyurdu. İmam Hüseyn ◊ ona xitab
edərək buyurdu: “Mənim atamın minbərindən
aşağı düş və öz atanın minbərində otur!”
Ömər “Mənim atamın minbəri yoxdur
axı!” – deyə, soyuqqanlılıqla cavab verdi.
Sonra imam Hüseyni ◊ öz kənarında
əyləşdirib ona məhəbbət göstərdi.2
Həmin macəra azacıq fərqlərlə şiə
kitablarında da nəql edilmişdir.3
“Siyəru əlamin-nubəla”, c. 4, səh. 382.
"Kənzul-ummal", c. 13, səh. 654, hədis 37662. İmam Hüseynin ◊ həmin etirazının
oxşarı Əbubəkrlə də bağlı qeyd edilmiş və Əbubəkrin onun sözlərindən təsirləndiyi bildirilmişdir. ("Mustədrəkul-vəsail", c. 15, səh. 165, hədis 3.)
3
Təbərsi, "İhticac", c. 1, səh. 292; Tusi, "Əmali", c. 2, səh. 313.
1
2
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Osmanın xəlifəliyi dövründə də, imam
Hüseynin ◊ iştirakı ilə bir neçə oxşar
hadisələr baş vermişdi ki, onların hər biri o
həzrətin müsəlmanlar arasındakı hörmət və
əzəmətini, eyni zamanda, hakimiyyətin onun
xüsusu həyat və hüquqlarına hörmətlə
yanaşmasını göstərir.
İmam Hüseyn ◊ atası Əmirəl-möminin
◊ və dəyərli qardaşı İmam Həsənlə ◊
birlikdə
müsəlmanların
hidayəti
və
məzlumların müdafiəsi uğrunda təsirli və
qurucu rol ifa edirdi.
Bəzən üçüncü xəlifəni qəzəbləndirsə də,
o, çarəsizlikdən Həzrətin ◊ ehtiramını
qoruyub saxlayırdı.
Əbuzərin yola salınması macərasında –
Osman
Əbuzəri
Rəbəzəyə
sürgünə
göndərdiyi və hamıya da onu yola salmağı
qadağan etdiyi zaman – İmam Hüseyn ◊
atası və qardaşı ilə birlikdə yolasalma
mərasimində iştirak etmiş, Əbuzərin möhkəm
dayanması və ona təsəlli vermək üçün bu
məzmunda sözlər buyurmuşdu:
ِ ْللاْتَبار َْكْ ْوْتَعاىل
ْيْماْتَرىْ َْوْ ُه َْوْْ ُك ُّْلْيَوم
َْ َِقادرْْأَنْْيُغ
َ َ َْ ْْياْ َعم ْاهُْإِن
ْناك ْ َعما
َْ  ْفَما ْأَغ.ك
َْ ُ ْإِنْ ْال َقوَْم ْ َمنَ ع.يف ْ َشأن
ِْ
َ َياهمْ ْ َوَمنَ عتَ ُهمْ ْ ِْدين
ُ وك ْ ُدن
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ْيف
ْ ِْ ب ْفَِإنْ ْاْلَي َْر
ِْ ك ْبِالص
َْ  ْفَ َعلَي.وك ْ َْو ْما ْأَح َو ُج ُهمْ ْإِىل ْما ْ َمنَ عتَ ُهم
َْ َُمنَ ع
ْ بْ َوالصب ُْرْ ِم َْنْال َك َرِْم
ِْ الص
“Əmi can! Allah-taala bu vəziyyəti
dəyişdirməyə qadirdir və hər gün yeni-yeni
fəaliyyətlərdədir. Bu dəstə öz dünyalarını
səndən əsirgədilər, sən də öz dinini onlardan
(təhrif etmələrindən) qorudun. Belə olduğu
halda, sən nə qədər də onların dünyalarından
ehtiyacsızsan, lakin onlar sənin dininə necə
də möhtacdırlar! Səbirli ol, çünki xeyir səbirli
olmaqdadır və səbirli olmaq da şəxsiyyət
nişanəsidir.”1
İmam Hüseyn ◊ müxaliflərin hədəqorxularına
əhəmiyyət
vermədən,
öz
vəzifəsinə əməl edir və Əbuzər, Əmmar və
Abdullah ibn Məsud kimi Osman və onun
məmurları tərəfindən döyülmür, onların
təzyiqinə məruz qalmırdı, çünki ümumi fikir
və kütlə bu işlə müxalif idi.
İmam Hüseyn ◊ Əmirəl-möminin
Əlinin ◊ xilafəti zamanında

1

“Kafi”, c. 8, səh. 207; İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 8, səh. 131.
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İmam Hüseyn ◊ atasının xilafəti
zamanında o həzrətlə ◊ birlikdə “Nakisin”
(Təlhə və Zübeyrlə döyüş), “Qasitin”
(Müaviyə ilə döyüş) və “Mariqin”ə
(Xəvaricə) qarşı döyüşlərdə fəal iştirak
etmişdi.1 “Cəməl” döyüşündə Əmirəlmömininin ◊ qoşununun sol cinahına
sərkərdə təyin olunmuşdu.2 “Siffeyn”
döyüşündə atəşin çıxışlarla İmam Əlinin ◊
tərəfdarlarını vuruşmağa həvəsləndirir, eyni
zamanda Müaviyənin qoşunu ilə mübarizədə
fəal iştirak edirdi.3 “Həkəmiyyət” (iki hakim
seçmək) macərasında da Əmirəl-möminin
◊ tərəfindən bu hadisəyə şahid olanlardan
biri idi.4
İmam Hüseyn ◊ İmam Həsənin ◊
zamanında
İmam Hüseyn ◊ atası Əmirəlmömininin ◊ şəhadətindən sonra öz zəmanəsinin imam və rəhbəri olan qardaşı həzrət
Həsənin ◊ kənarında yer tutdu və İmam
Həsən Müctəbanın ◊ qoşunları Şama
1

"İsabə", c. 1, səh. 333.
"İbn Əsakir tarixi", İmam Hüseynin ◊ həyatı
3
Nəsr ibn Muzahim, "Siffeyn", səh. 114, 249 və 530.
4
Yenə orada, səh. 507.
2
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hərəkət etdiyi zaman daima onunla birlikdə
idi. İmam Həsən ◊ Müaviyə tərəfindən sülh
təklifi ilə qarşılaşdıqda, bu haqda İmam
Hüseyn ◊ və Abdullah ibn Cəfərlə məşvərət etdi.1 Sülh müqaviləsi imzalandıqdan
sonra qardaşı ilə birlikdə Mədinəyə qayıdıb
orada məskunlaşdı.2
Camaatın xüsusi təzim və ehtiramı
İmam Hüseyn ◊ ailə nəcabəti, əzəmətli
ruhu və Allah Rəsulu ◊ tərəfindən
sevilməsi səbəbi ilə bütün təbəqədən olan
müsəlmanlar tərəfindən xüsusi məhəbbət və
ehtirama malik idi. Misal üçün:
1. Bir gün möhtərəm səhabələrdən sayılan
İbn Abbas İmam Həsən ◊ və İmam
Hüseynin ◊ miniyinin yüyənindən tutmuş
halda onlarla birgə addımlayırdı. Bir nəfər
etiraz məqsədilə ona dedi: “Sənin yaşın bu iki
gəncdən çox olduğuna baxmayaraq, onların
miniyinin yüyənindən tutursan?”3.
İbn Abbas cavabında dedi:
ِ ْول
ْ ْتْأَنْْآ ُْخ َْذْبِِْركابَي ِهما
ْ ِعاد
َْ َوْلَي
َْ أ،للا
ِْ ْإِنْْه َذي ِْنْإِبناْ َر ُس
َ سْ ِمنْْ َْس
İbn Əsir, "Kamil", c. 3, səh. 405.
"İsabə", c. 1, səh. 333.
3
İbn Abbas hicrətdən üç il əvvəl dünaya gəlmişdi ("Usdul-ğabə", c. 3, səh. 193) İmam
Hüseyn ◊ isə hicrətin üçüncü və ya dördüncü ilində doğulmuşdu.
1
2
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“Bu iki nəfər Allah Rəsulunun —
övladıdır və bu iş mənim üçün fəxr və
səadətədir.”1
2. İkinci macəra Əbu Hüreyrədəndir: Bir
gün o, yorğunluqdan yolun kənarında
oturmuş İmam Hüseyni ◊ görür və yaxına
gələrək, paltarının ətəyi ilə Həzrətin mübarək
ayaqlarındakı toz-torpağı təmizləyir.
İmam ◊ ondan “Nə üçün belə edirsən?”
deyə soruşduqda, belə cavab verir:
ْوكْ َعلىْ ِرقاِبِِم
َْ ُكْماْأَعلَ ُْمْ َْلَ َمل
َْ اسْ ِمن
ُْ للاْلَوْْيَعلَ ُْمْالن
ِْ َدع ِين!ْفَ َو
–Mənimlə işiniz olmasın! Allaha and
olsun! Əgər sizin əzəmət və məqamınız
barədə mənim bildiklərimi camaat bilsəydi,
sizi öz çiynində gəzdirərdi!2
3. Camaat İmam Həsən ◊ və İmam
Hüseynin ◊ həccə piyada getdiklərini
gördüyü zaman, ehtiram əlaməti olaraq öz
miniklərindən düşüb piyada getməyə
başladılar. Nəhayət, İmam Həsən ◊ və
İmam Hüseyn ◊ – müsəlmanlar zəhmətə

1
2

"Muxtəsəru tarixi Dəməşq", c. 7, səh. 128.
"Muxtəsəru tarixi Dəməşq", c. 7, səh. 128.
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düşməsin və öz atlarına minsinlər deyə – öz
yollarını onlardan ayırdılar.1
Onlar Allah evinin təvafı üçün getdikləri
zaman, camaatın o iki müqəddəs şəxsi ziyarət
və təbərrük etməsi nəticəsində mübarək
bədənləri şiddətli təzyiqlərə məruz qalırdı.2
Yekun
İmam Hüseynə ◊ istər Allah Rəsulunun
— zamanında olsun, istərsə də, o
həzrətdən sonra Müaviyənin xilafətinə qədər
müsəlmanlar və xəlifələr tərəfindən ehtiram
edilirdi. Ona görə ki, o, insani keyfiyyətləri,
mənəvi
böyüklüyü,
kəramət
və
alicənablıqdan əlavə, Allah Rəsulunun
— övladı və onun xüsusi məhəbbət
göstərdiyi şəxs idi. Amma Müaviyə və sonra
Yezid dövründə vəziyyət dəyişməyə başladı.
Biz qanlı Kərbəla hadisəsinin köklərinin
Səqifədən (əlbəttə, öz yerində bu barədə
geniş söhbət açacayıq) araşdırılmasına
etiqadlı olmağımıza baxmayaraq, şübhəsiz,
Müaviyə əsri və ondan sonra Yezidin zamanı
onlardan əvvəlki dövrlərdən həddən artıq
1
2

"Biharul-ənvar", c. 43, səh. 276.
"Bidayətu vən-nihayə", c. 8, səh. 38.
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fərqlənirdi. Əgər Müaviyənin hakimiyyətindən öncə İmam Hüseynin ◊ məzlumcasına
şəhid edilməsi və xanədanının əsir alınması
camaata söylənilsəydi, heç kim buna
inanmazdı.
Bəli, heç kəs inanmazdı ki, Allah
Rəsulunun ◊ sevdiyi və Siddiqeyi-Kübra
həzrət Fatimənin Ÿ ciyərparəsi özlərini
Məhəmməd ümmətindən hesab edən bir qrup
müsəlman tərəfindən hörmətsizlik və
təcavüzə məruz qalacaq. Onda qalmışdı ki,
onun məzlumcasına, qəribcəsinə və susuz
şəkildə Neynəva torpaqlarında şəhadətə
çatması, övladlarının, qadınlarının əsir alınmasını söyləmək!
Bəni-Üməyyə hökumətinin başlanması ilə
Müaviyə və onun məmurları tərəfindən
Əmirəl-mömininin ◊ müqəddəs şəxsiyyəti
və onun övladları Həsən ◊ və Hüseynə ◊
aşkarcasına lənət göndərməyə, təhqiramiz
sözlər söyləməyə və bunun yayılmasına
başlanıldı. Eyni zamanda, qanlı Kərbəla hadisəsi üçün sürətli şəkildə zəmin yarandı. Allah
Rəsulu ◊ və müsəlmanların bu qədər
məhəbbət göstərdiyi, hörmət etdiyi Hüseynə
◊, geniş İslam torpaqlarında bir sığınacaq
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tapılmadı. (Gələcək bəhslərimizdə geniş
şəkildə bu barədə söhbət edəcəyik.)
Üçüncü: Məsum imamların ◊ İmam
Hüseynin ◊ adını və xatirəsini
yaşatmaqla bağlı rolu
Bir çox Quran ayələrində ilahi
peyğəmbərlərin, tarixin seçilmiş şəxsiyyətlərinin,
onların
ibrətlə
dolu
olan
sərgüzəştlərinin xatırladılması və söylənilməsinə təkid olunmuşdur. Bir qayda olaraq,
"vətlu ələyhim" – (ْ) َوات ُْل ْ َعلَي ِهم, "vəzkur fil
kitab" – (تاب
ِْ ف ْال ِك
ْ ِ ْ ْ ) َواذ ُكرkimi cümlələrlə
başlayan ayələr aydın şəkildə ilahi
şəxsiyyətlərin
yada
salınıb
xatırladılmasındakı məqsədin onların avtobioqrafiyası və şəxsi məsələlərini bəyan
etmək olmadığını bildirir. Əksinə, daima bu
ayələrdə onların xatirəsini yaşatmağın
səbəbinin onların gözəl xüsusiyyət, bəyənilən
xislətlər və onlardakı ilahi və humanist
metodların olmasına işarə edilir.
Aşağıdakı ayələrdə belə oxuyuruq:
ِ ْيمْإِن ْهُْْكا َْن
ْ ص ِْديقاْْْنَبِيا
َْ تابْإِبر ِاه
ِْ فْال ِك
ْ ِ َْْواذ ُكر
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“Bu kitabda İbrahimi də xatırla, çünki o,
həddən artıq doğru danışan və Allahın
peyğəmbəri idi.”1
ْتابْ ُموسىْإِن ْهُْْكا َْنْ ُْملَصاْْ َْوْْكا َْنْ َر ُسوالْْنَبِيا
ِْ فْال ِك
ْ ِ َْْواذ ُكر
“Bu kitabda Musanı yad elə. O, muxlis və
uca məqamlı peyğəmbər idi.”2
ِ تابْإِْس
ِ ْيلْإِن ْهُْْكا َْن
قْالْ َوع ِْد
َْ صاد
َْ اع
ِْ فْال ِك
ْ ِ َْْواذ ُكر
“Bu kitabda İsmaili xatırla, çünki o,
vədələrində sadiq (vəfalı) idi.”3
ْ وىلْاالي ِدىْ َْوْاالبصا ِْر
ْ ِ ُوبْا
َْ حقْ َْوْيَع ُق
َْ يمْ َْوْْإِس
َْ بادناْإِبر ِاه
َ َواذ ُكرْْ ِع
"Yada sal bəndələrimiz olan İbrahim,
İshaq və Yəqubu. Onlar (qüdrətli) əllər və
(bəsitərli) gözlərə sahib idilər."4
Diqqət yetirdiyiniz kimi, bu ayələrdə şəxsi
və ailəvi xüsusiyyətlər, onların həyatındakı
sadə məsələlərə işarə edilməmişdir, əksinə
onların səlahiyyətlərinə, əxlaqi dəyərlərinə və
islahatçı proqramlarından söhbət açılmışdır.
Bu məsələ, onların xatırladılması və adlarının
yaşadılmasının
zəruriliyini
bəyənilən
xüsusiyyətlərə görə olmasını göstərir. Onların
1

"Məryəm" surəsi, ayə 41.
"Məryəm" surəsi, ayə 51.
3
"Məryəm" surəsi, ayə 54.
4
"Sad" surəsi, ayə 45.
2
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adlarının yad edilməsinin xüsusiliyi və
mövzuiyyəti yoxdur, əksinə kim belə ilahi və
insani üstünlüklərə malik olsa, onun adı və
xatirəsinin yaşadılması insanlıq və dini vəzifələrdəndir.
Bu cəhətdən, görürük ki, məsum imamlar
◊ ən kamil fədakarlıq nümunəsi və
ümmətin nicatı üçün canından keçmə
ünvanında, Kərbəla şəhidlərin ad və
xatirəsini, xüsusilə də şəhidlər ağası İmam
Hüseynin ◊ adını yaşatmaq üçün müxtəlif
münasibətlərlə bağlı çoxlu təlaş və
fəaliyyətlər göstərmiş, onların adlarının
yaşadılmasında heç bir fürsəti əldən
verməmişlər.
Şübhəsiz ki, bu böyük şəxsiyyətlərin
adlarının
yaşadılması,
xatirələrinin
dirçəldilməsi ilhamverici olmuş və insanların
həyatına istiqamət vermiş, fədakarlıq
ruhiyyəsini canlandırmış, insanları ağır
hadisə
və
çətinliklər
müqabilində
müqavimətli
etmişdir.
Ümumiyyətlə,
əməlisaleh insanların yad olunması, onların
əxlaqi üstünlük və mübarizə ruhiyyəsinin
bəyan edilməsi hər bir millətin, xüsusilə də,
müsəlmanların onlardan nümunə götürməsi
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və onların yolunu izləməsi, onlara iqtida
etməsinə səbəb olur.
İmamların ◊ Aşura və Aşura
şəhidlərini yaşatmaqdakı metodları
Əhli-beyt ‹ imamları İmam Hüseynin
xatirəsini
yaşatmaq
naminə
müxtəlif
metodlardan istifadə etmişlər. O cümlədən:
1.
Əzadarlıq
mərasimlərinin
keçirilməsi
Əlqəmə Həzrəmi nəql edir ki, İmam Baqir
◊ Aşura günü İmam Hüseyn ◊ üçün öz
evində əzadarlıq edirdi.
ْيفْدا ِرْهِِِْم َْنْال
ْ ِْْسيْعليهْالسالمْ َْوْيَب ِْك ِْيهْ َْوْيَأْ ُم ُْرْ َمن
َْ ُبْاْل
ُْ ُْثْلَيَ ن ِد
ِ ِِ ِ
ْي) ْعليه
ِْ س
ِْ ُيَت ِق ِْيه ْبِالب
ُ ْ ْ َوليَ عُ ِْز ْبَع.كاء ْ َعلَي ِه
َ ُض ُهمْ ْبَْعضاْ ِْبُصاِبمْ ْباْل

(السالم
İmam Baqir ◊ İmam Hüseynə ◊
ağlayır və evdə olan kəslərə görə də təqiyyə
etmir və buyurardu: “O həzrətə əzadarlıq
edin!”, “Hüseynin ◊ müsibətində birbirinizə başsağlığı verin!”1
Bu gün əzadarlıq məclislərindən İslam
ümmətinə nəsib olmuş və olmaqda olan
1

“Vəsailuş-şiə”, c. 10, səh. 398, “məzar” bölməsi, 66-cı bölmə, hədis 20.
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bərəkətlər heç kəsə gizli deyil. Məsum
imamların ◊ cavidan sünnəsinin mədənimaarif və təlim-tərbiyə sahəsindəki təsirləri o
qədər çoxdur ki, şiə mədəniyyətinin böyük
bir hissəsi birbaşa və ya dolayı yolla ondan
təsirlənmişdir.
2.
O
həzrətin
müsibətlərinin
xatırladılması
Müxtəlif münasibətlərlə bağlı bir hədisdə
İmam Sadiqin ◊ Davud Riqqiyə belə
buyurduğunu oxuyuruq:
يْعليهْالسالم
َْ س
ْ ْت
ُْ تْماءْْبا ِرداْْإِالْْ َْوْذَ َكْر
ُْ نْماْ َش ِرب
ْ ِِإ
َ ُاْل
“Mən İmam Hüseyni ◊ xatırlamadan
əsla soyuq su içməmişəm.”1
Tarixdə oxuyuruq ki, Mənsur Dəvaniqi
İmam Sadiqin ◊ evinə od vurdurduğu
zaman, o həzrət evdə idi. Yanğını söndürərək
qorxmuş qadın və qızlarını sakitləşdirdi.
Ertəsi gün şiələrdən bir dəstəsi o həzrətin
vəziyyətini soruşmaq üçün onun yanına gəldi.
İmamın ◊ ağladığını və kədərli olduğunu
gördükdə, soruşdular: “Bu qədər ağlamaq və

1

Şeyx Səduq, "Əmali", səh. 142.
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kədərlənmək nəyə görədir? Onların sizə qarşı
hörmətsizliyinə görədirmi?”
İmam ◊ cavab verdi:
ِ ْ  ْ ْو،ال
ْت ْإِىل ْْنِسائِى ْ َْو
ُْ الدهلِي ِْز ْْنَظَْر
ِْ ْ يف
ْ ِْ ار ْما
ُْ ت ْالن
ِْ لكنْ ْلَما ْأَ َخ َذ
َ
ْىل ْ ُحجْ َرة ْ َْو ْ ِمنْ ْ َمكان ْإِىل
َْ ِصح ِْن ْالدا ِْر ْ ِمنْ ْ ُحجْ َرة ْإ
ْ ِْ بَناتِى ْيَ ََتا َكض َْن
َ ْ يف
ْي
ِْ س
َْ يال ْ َج ِْد
ِْ ت ْفِرا َْر ْ ِْع
ُْ يف ْالدا ِْر ْفَ تَ َذكْر
ْ ِْ َْمكان ْهذا ْ َْو ْأَنَا ْ َم َع ُهن
َ ُى ْاْل
ْ عليهْالسالمْيَْوَْمْعا ُشوراْ ِمنْْ َخي َمةْإىلْ َخي َْمةْ َْوْ ِمنْْ ِخباءْإىلْ ِخباء
“Əsla buna görə ağlamıram, əksinə
ağlamağım mən onların yanında olduğum (və
tənha olmadıqları) halda, qadın və qızlarımın
bu otaqdan o otağa və ordan-oraya qaçmasına
görədir. Bu səhnəni görməklə, cəddim
Hüseynin ◊ qadın və qızlarının Aşura günü
bu xeymədən o xeyməyə, bu pənah yerindən
digər pənah yerinə qaçmasını (və onların
kişilərininsə şəhid olduğunu) xatırladım.”1
3. Ağlamaq və ağlatmaq
Məsum imamların ◊ Aşura hərəkatını
yaşatmaq üçün tökdükləri ən təsirli tədbir
İmam Hüseynə ◊ ağlamaqdan ibarətdir.
İmam Səccad ◊ imamət dövrü boyunca
Aşura hadisəsinə görə əzadarlıq etmiş və bu
1 “Məasatul-Huseyn”, səh. 117 və Xətib Hindubi, "Məcməu məsaibi Əhlil-beyt", c.1, səh.24
("Rəhtuşeye rahiyane nur", məhərrəm ayı, 1421-ci il, 4-cü səhifədəki nəqlə uyğun olaraq).
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müsibətə o qədər ağlamışdı ki, ona “Çox
ağlayan” ləqəbi vermişdilər.1
O həzrət ◊ buyurardı:
ِ ْعْبىن
ْ ُىنْال َعبْ َرْة
ْ ِ فاط َم ْةَْإِالْْ َخنَ َْقت
ْ ِِإ
َ َْ نْ َْلْاَذ ُْكرْْ َمص َر
“Fatimə Ÿ övladlarının qətl edildiyi yer
(Kərbəla) yadıma düşdüyü zaman, qəhər və
ağlamaq məni boğur.”2
İmam Səccadın ◊ hər münasibətdə
ağlaması ümumi oyanışa və Aşura hadisə və
şəhidlərinin
unudulmasının
qarşısının
alınmasına səbəb olurdu. Şiə imamları ◊
şəhidlər ağasının əzadarlığında özləri
ağlamaqla yanaşı, camaatı da İmam Hüseynə
◊
ağlamağa
təşviq
edərək
rəğbətləndirirdilər.
İmam Rzadan ◊ nəql edilən rəvayətdə
bildirilir:
ْوب
َْ ُطْال ُّذن
ُّْ ُكاءَْ َْعلَي ِْهْ ََي
ْ ُْفَِْإنْْالب،كْالبا ُكو َْن
ِْ يْفَ ليَب
ِْ س
ْ ْفَ َعلىْ ِمث ِْل
َ ُاْل
َْ ال ِع
ظام
“Ağlayanlar İmam Hüseyn ◊ kimisinə
ağlasınlar. Ona görə ki, o həzrətə ağlamaq
böyük günahları aradan aparır.”3
1

"Vəsailuş-şiə", c. 2, səh. 922, 87-ci bölmə, hədis 7.
"Biharul-ənvar", c. 46, səh. 108.
3 "Biharul-ənvar", c. 44, səh. 284 və "Vəsailuş-şiə", c. 10, səh. 394, hədis 8.
2
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Rəvayətdə ağlamaqla bağlı verilən böyük
mükafatlardan danışıldığı kimi, hətta
ağlatmaq və ya özünü ağlayan kimi
göstərməyə də çoxlu savab veriləcəyi
xatırladılmışdır.
Əhli-beytin ◊ məzlumiyyətinə ağlamqla
bağlı olan bir rəvayətdə belə deyili:
ِ ْمنْْبكىْ ْوْأَبكى
ُْ َْوْ َمنْْتَبْاكىْفَْلَ ْهُْاْلَن ْة،ُواح َداْْفَ لَ ْهُْاْلَنة
َ َ َ
“Kim (İmam Hüseynə ◊) ağlasa, (hətta)
bir nəfəri belə ağlatsa, onun mükafatı
cənnətdir. Kim qəmlənib özünü ağlamağa
vursa, onun mükafatı cənnətdir.”1
4. Şairləri mərsiyə yazmağa təşviq
etmək
İmam Hüseynin ◊ müsibətini nəzmə
çəkən və onu məclislərdə oxuyan şairlərə
məsum imamların ◊ xüsusi diqqət və
qayğısı olurdu. Kumeyt Əsədi, Dibil Xüzai,
Seyid Himyəri kimi şairlər “Əhli-beyt ‹
şairləri” ünvanında məsum imamların ◊
təşviqi ilə camaat arasında üstün ictimai mövqeyə malik idilər.

1

"Biharul-ənvar", c. 44, səh. 288.
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İmam Sadiqin ◊ səhabələrindən olan
Harun Məkfuf deyir: “O həzrətin ◊ yanına
getdiyimdə, buyurdu: “Mənim üçün mərsiyə
oxu!”
Onun üçün mərsiyə oxudum.
Həzrət buyurdu:
;ِْْ َكماْتَن ِش ُدو َْنْ َوَكماْتَ رثِ ِْيهْ ِعن َْدْقَْ ِبْه،ال
“Bu cür oxumağını istəmirəm. O həzrətin
(Hüseynin ◊) qəbri kənarında oxuduğunuz
mərsiyələr kimi oxuyun!”
Mən də oxumağa başladım:
ْْفَ ُقلْْالَعظُ ِم ِْهْالزكِي ِْة
ْ ْي
ِْ س
ِْ أُم ُرُْرْ َعلىْ َج َد
َ ُثْاْل
İmam Hüseynin ◊ qəbri kənarından
keç və onun pak sümüklərinə de...
Həzrətin ağlamasını gördükdə, sükut
etdim, amma buyurdu: “Davam elə, davam
elə!” Mən də davam etdim. Buyurdu ki, yenə
də oxu! Mən də oxudum və bu beytə çatdım:
ْي ْفَاس َعدي
ِْ س
ْ ْالك
ِْ ِبْ َمو
ْ ِياْ َمرَْيُْقُوميْ َوان ُد
َ ُْْ َْو ْ َعلَى ْاْل
ِْ ُبِب
كاك
Ey Məryəm! Qalx və öz rəhbərinə ahnalə et və Hüseynə ◊ ağlamaqla nicat
tələb et!
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Gördüm ki, İmam Sadiq ◊ yenidın
ağladı və qadınlar şivən qopardı. Sakit
olduqları zaman Həzrət buyurdu:
ْ ُيْْفَأَبكىْ َْعشَْرةْْفَ لَ ْهُْاْلَن ْة
ِْ س
ْ ِ ْش َْد
َ هارو َْنْ َمنْْأَن
ُ ْياْأَبا
َ ُفْاْل
“Ey Əba Harun! Kim İmam Hüseynə ◊
ağlasa və on nəfəri ağlatsa, onun mükafatı
cənnətdir.”1
5. İmam Hüseyn ◊ türbətinə
əhəmiyyət vermək
Bəni-Üməyyə və Bəni-Abbas kimi İslam
düşmənləri bütün qüvvələri ilə İmamın və
onun
pak
tərəfdarlarının
qiyamının
unudulması, barəsində danışılmaması, hətta
İmam Hüseynin ◊ qəbrindən bir əsərəlamətin qalmaması üçün çalışırdılar.
Həmin səbəbdən, bəzi Abbasi xəlifələri
dəfələrlə o həzrətin qəbrini viran etməyə
çalışırdılar,2 amma digər tərəfdən, məsum
imamlar ◊ hər bir fürsətdə bu cərəyana
qarşı ayağa qalxmış və o həzrətin türbətini
cənnət torpağının bir parçası, xəstəliklərin

1

"Biharul-ənvar", c. 44, səh. 287.
“Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 390, "Covrul-xuləfa əla qəbrihiş-şərif" (zalım xəlifələrin
həzrətin müqəddəs qəbrini dağıtmağa çalışması) bölməsi.
2
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şəfası və həyatın bərəkət səbəbi hesab
etmişlər.
İmam Musa ibn Cəfərdən ◊ nəql edilən
bir rəvayətdə buyurulur:
ْْ ْفَِْإنْْْ ُكلْ ْتُربَة ْلنا ْ ُُمَْرَمةْ ْإِال،ال ْتَأ ُخ ُذوا ْ ِمنْ ْتُربَت ْ َشيئاْ ْلِتَبَ رُْكوا ْبِِْه
ِ
ْللاَْ َعزْ ْ َْو ْ َجلْ ْ َج َعلَها
ْ ْ ْي ْب ِْن ْ َعلِىْ ْعليهما ْالسالم ْفَِْإن
ِْ س
َ ُتُربَْةُ ْ َجدى ْاْل
ْ ِشفاءْْلِ ِش َيعتِناْ َْوْأَولِيائِنا
“Mənim türbətimdən heç bir şeyi təbərrük
üçün götürməyin! Ona görə ki, cəddim
Hüseynin ◊ türbətindən (torpağından)
başqa, bütün türbətlərin yeyilməsi haramdır.
Allah-taala onu bizim şiələrimiz və
dostlarımıza şəfa müəyyən etmişdir.”1
İmam Səccad ◊ barədə qeyd edilmişdir
ki, o, İmam Hüseyn ◊ türbətini bir parçaya
büküb saxlayırdı.
ادْتِِْهْ َْوْ َس َج َْدْ َْعلَي ِْه
َ فَكا َْنْإِذاْ َح
َ صب ْهُْ َعلىْ َْسج
َ ُْض َرت ْهُْالصال ْة
“Namaz vaxtı olduğu zaman, onu
səccadənin üzərinə tökər və ona səcdə
edərdi.”2

1

"Vəsailuş-şiə", c. 10, səh. 414, hədis 2, "Biharul-ənvar", c. 98, səh. 118.
"Biharul-ənvar", c. 98, səh. 135. Daha artıq məlumat üçün müraciət edin: "Vəsailuşşiə", c.10, səh.420, bölmə 75, ("İstihbabu ittixazi subhəti min turbətil-Huseyn ◊" bölməsi.)
2
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İmam Hüseynin ◊ türbəti (torpağı)
barədə nəql edilən rəvayətlər toplusundan
belə anlaşılır ki, o pak türbətin bərəkətindən
istifadə etmək, elə doğulan ilk gündən uşağın
ağzına qoymaqla başlamış və onun həyatının
son anlarına, türbəti qəbirə qoyana qədər sona
çatmışdır.1
İmam Sadiqdən ◊ belə nəql edilmişdir:
ِ حنِ ُكواْأَوال َد ُكمْْبِتُ رب
)ي(ع
ِْ س
ْ
اْل
ْ
ْ
ة
ُ
َ
َ َ
“Öz uşaqlarınızın ağzını İmam Hüseyn
◊ türbəti ilə açın!”
Eyni zamanda, Kərbəla türbətindən möhr
və təsbeh hazırlamaq, onu öz yanında
daşımaq və ondan çox cüzi miqdarda
(məsələn mərci dənəsi qədər suda həll
edərək) şəfa tapmaq məqsədi ilə yemək, Fitr
bayramı günü orucu onunla açmaq məsum
imamların ◊ rəğbətləndirərək təşviq etdiyi
məsələlərdən idi.2
6. İmam Hüseynin ◊ qəbrinin
ziyarətinə xüsusi diqqət göstərmək
Məsum imamların ◊ özləri İmam
Hüseynin ◊ qəbrinin ziyarətinə getməkdən
1
2

“Vəsailuş-şiə”, c. 10, səh. 408, hədis 8.
“Vəsailuş-şiə”, c. 10, bölmə 72, səh. 414 və bölmə 70, səh. 408.
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əlavə, o həzrətin ziyarəti üçün veriləcək
böyük mükafatları bəyan edərək, şiələri
Kərbəlaya getməyə təşviq və səfərbər
edirdilər, həmçinin, o şəhidlərin xatirəsini
yaşadır, küfr, inadkarlıq və Əhli-beyt ‹
düşmənlərinə ağır zərbələr vururdular.
İmam Sadiqdən ◊ belə nəql olunur:
ِ
ِ
ْْي ْب َْن ْ َْعلى
َْ س
َْ يام ِْة ْإِالْ ْ َْو ْ ُه َْو ْيَتَ َمىنْ ْأَنْ ْهُ ْز
َ ما ْمنْ ْاَ َحد ْيَوَْم ْالق
َ ُار ْاْل
ِ
ِ
ْي ْب ِْن ْ َعلِىْ ْعليهما
ِْ س
َ ُعليهما ْالسالم ْلما ْيَرى ْلَما ْيُصنَ ُْع ْب ُزوا ِْر ْاْل
ِْ ْالسالمْ ِمنْْْ َكر َامتِ ِهمْْ َعلَى
للا

“Allah dərgahında onların (Həzrətin
qəbrini ziyarət edənlərin) hörmət və
mükafatlarının
çoxluğunu
müşahidə
etdiyində, Qiyamət günü hər kəs İmam
Hüseynin ◊ qəbrini ziyarət etmiş olması
arzusunda olacaq”.1
Həmçinin, İmam Sadiqdən ◊ belə nəql
edilir:
ْ ْفَ لْيَ ُكنْ ْ ِمنْ ْ ُزوا ِْر،يام ِة
َْ َمنْ ْ َسرْهُ ْأَنْ ْيَ ُكو َْن ْ َعلى ْ َموائِ ِْد ْنُور ْيَْوَْم ْال ِْق
يْب ِْنْ َعلِىْ(عليهماْالسالم
ِْ س
َ ُاْل

1

"Biharul-ənvar", c. 98, səh. 72; "Vəsailuş-şiə", c. 10, səh. 330, hədis 37.
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“Kim Qiyamət günü ilahi nur süfrələrinin
kənarında
əyləşmək
istəyirsə,
İmam
Hüseynin ◊ ziyarətçilərindən olmalıdır”.1
Hətta, bəzi rəvayətlərdə o həzrəti ◊
dəfələrlə ziyarət etmək tövsiyə olunmuşdur.
Altıncı imamımız Cəfər Sadiq ◊
buyurur:
ِ
ُْ ْ َْو ْتَ َهو َْن ْ َعلَي ِْه ْ َسك َرْة،يم ِْة
ِْ ْ ىل
َْ َِمنْ ْ َسرْهُ ْأَنْ ْيَنظَُْر ْإ
َ للا ْيَوَْم ْالق
ِ
ي(عليهْالسالم
ِْ س
َْ ُبْاْل
ِْ َْيارةَْْق
َ ْفَ ليَكثُرِْْْز،ْ َْوْ َهولُْْال ُمطلَ ِع،ال َموت
“Kim Qiyamət günü ilahi rəhmətlərə
nəzər salmaq və can verməyin çətinliyinin
onun üçün asanlaşmasını, qiyamətin qorxu və
dəhşətinin ondan uzaqlaşmasını istəyirsə,
İmam Hüseynin ◊ qəbrini çoxlu ziyarət
etsin!”.2
Dördüncü: İmam Hüseynin ◊
məzlumiyyətinə əzadarlıq etməyin
tarixçəsi
Ali-Əbanın beşincisi, İmam Hüseynin ◊
məzlumiyyət və müsibətinin ağırlığı elə bir
şəkildə idi ki, azadlıq, şücaət, din və islami
1
2

"Biharul-ənvar", c. 98, səh. 72; "Vəsailuş-şiə", c. 10, səh. 330, hədis 38.
"Biharul-ənvar", c. 98, səh. 77; "Vəsailuş-şiə", c.10, səh. 331, hədis 40.
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dəyərləri müdafiə etmək onun adı ilə bağlı
olduğu kimi, əzadarlıq da daima Hüseynin
◊ adı ilə yanaşı olmuşdur. Bu hadisənin
ağırlığı bütün İslam əhlini təsirləndirmiş və
hətta, ərşi-əladakılara, yer və göylərin
sakinlərinə də ağır gəlmişdi. 1
Aşura ziyarətində oxuyuruq:
ِ ت ْالم
ِ
ْك
َْ ِصيبَ ْةُ ب
ِْ للا ْلََقدْ َعظُ َم
ِْ يا ْاَبا ْ َعب ِد
ُ ْ ت ْالرِزي ْةُ ْ َو َجلْتْ ْ َْو َعظُ َم
ْيف
ْ ِْ ك
َْ ُالم ْ َوجلتْ ْ َْو َعظُ َْمتْ ْ ُْمصيبَت
ِْ َعلَينا ْ َو َعلى ََجي ِْع ْاَه ِْل اْلس
.ماوات
ِْ ماواتْ َعلى ََجي ِْعْاَه ِْلْالس
ِْ الس
“Ey Əba Əbdillah, sənin matəmin və
müsibətin bizə, bütün müsəlmanlara böyük
və dərdlidir, səmalarda sənin müsibətin bütün
səma əhlinə ağır və qəmlidir!”
Seyyiduş-şühədanın
əzadarlıq
və
məzlumiyyətinə göz yaşı axıtmağın tarixçəsinə qısa olaraq üç hissədə nəzər salaq:
1. İmam Hüseyn ◊ dünyaya
gəlməmişdən öncə ona ağlamaq
Rəvayətlərdə belə oxuyuruq: İlahi
peyğəmbərlərdən bir neçəsi İmam Hüseynin
Həmçinin, “Məfatihul-cinan” dua kitabındakı İmam Hüseynin ◊ umumi ziyarətində belə qeyd edilmişdir:
1

ْضو َْنْالسب ُع
ُْ ْيعْاْلَاليِ ِْقْ َوْبَ َكتْْْلَْهُْالس
ُْ شْ َوبَكىْل َْهُ ََج
ِْ ش َعرتْْل َْهُْاَ ِظل ْةُْال َعر
َ َواق
ُ مواتْالسب ُْعْ َْواالَ َر
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◊ dünyaya gəlməsindən minlərlə il öncə
Kərbəla hadisəsindən xəbərdar olduqları
zaman o həzrətin məzlumiyyətinə göz yaşı
tökmüşdür.
Bir hədisdə belə qeyd edilir: “Cəbrail
həzrət Adəmə ◊ onun tövbə etməsi üçün
kəlmələri öyrətdiyi zaman, o, Allahı beş
müqəddəs şəxsin adı ilə çağırdı və İmam
Hüseynin ◊ adına yetişdikdə, qəlbi kövrəldi
və gözlərindən yaş axdı.
Cəbrailə ◊ dedi: “Bilmirəm nə üçün
beşinci şəxsin (Hüseynin) adını çəkdiyimdə
qəlbim kövrəldi və gözümdən yaş gəldi?”
Cəbrail dedi: “Onun üçün elə bir müsibət
baş verəcək ki, bütün müsibətlər onun
yanında kiçik və dəyərsiz qalacaqdır. O,
susuz, qərib, tənha və köməksiz şəkildə
şəhadətə çatacaqdır.”
Cəbrail ◊ o həzrətin və ailəsinin başına
gələn digər müsibətləri də Adəmə ◊ bəyan
etdi, belə ki, “Hər ikisi oğlu ölmüş ana kimi
Hüseynə ◊ ağladı.”
1
كاءَْالثكلى
ْ ُيلْب
ُْ ِآد ُْمْ َو َجب َرئ
َ ْفَ بَكى
1

"Biharul-ənvar", c. 44, səh. 245.
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Allah-taala həzrət Musaya ◊ İmam
Hüseynin
◊
məzlumiyyəti,
onun
məzlumcasına şəhadətə çatdırılması, o
həzrətin qadınlarının əsir olunması və
şəhidlərin başlarının şəhər-şəhər gəzdirilməsi
barədə danışdıqda Musa ◊ da ağladı.1
Zəkəriyyə peyğəmbər ◊ də beş
müqəddəs adları Cəbraildən öyrəndiyi zaman,
İmam Hüseynin ◊ adını dilinə gətirdikdə
qəhər onu boğdu və gözlərindən yaş axdı.
Allaha dedi:
“İlahi! Nə üçün dörd nəfərin (Məhəmməd
—, Əli ◊, Fatimə Ÿ və Həsənin ◊)
adını çəkdiyimdə qəmim, kədərim aradan
qalxır, amma Hüseynin adını dilimə
gətirdiyimdə məni qəm-qüssə bürüyür?”
Allah-taala
İmam
Hüseynin
◊
müsibətlərinin bəzisini Zəkəriyyəyə ◊
bəyan etdi.
ْك ْ َزَك ِرياْعليه ْالسالمْ َْل ْيُفا ِرقْ ْ َمس ِج َد ْهُْثَالثَْةَْأَيام ْ َْو
َْ ِفَ لَماْ َِْس َْع ْبِذل
ِ ول ْعلَي ِْه ْ ْو ْأَق ب ْل ْعلَى الب
ُّ ْ اس ْ ِم َْن
كاء َوالن ِحيبِ َوكا َْن
َْ َمنَ َْع ْفِي ِهنْ ْالن
َ َ َ َ َ ِْ الد ُخ
ُ
ِك بِولَ ِدْه
ِ
ِ ِِ
ِ
َ َْ ْإِهلي أَتَف َج ُْع َخي َر ََجي ِْع َخلق:يُرثيه
1

"Məalis-sibtəyn", c.1, səh. 186.
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“Zəkəriyyə ◊ onları eşitdikdən sonra üç
gün müddətində məsciddən çıxmadı və
camaata da onun yanına gəlməsinə icazə
vermədi. Bütün bu üç gün müddətində İmam
Hüseynin ◊ müsibətinə ağladı və ona
mərsiyələr dedi.”1
Bir hədisdə Əmirəl-mömininin ◊ belə
buyurduğu nəql edilmişdir: “Həzrət İsa ibn
Məryəm ◊ həvarilərlə birlikdə Kərbəladan
keçdiyində, o həzrət ağlamağa başladı və
həvarilər də ağladılar. Həvarilər ağlamasının
səbəbini soruşduqda, həzrət İsa ◊ buyurdu:
Bu yerdə İslam Peyğəmbərinin — və
Fatimeyi-Zəhranın Ÿ övladı öldürüləcək.”2
2. İmam Hüseynə ◊ doğumundan
sonra ağlamaq
İmam Hüseynin ◊ doğulmasının elə ilk
vaxtlarında və ondan sonra da Allahın Rəsulu
◊, həzrət Əli ◊ və Fatimeyi-Zəhra Ÿ
Hüseynin gələcəkdəki məzlumiyyət və
əziyyətindən xəbərdar olduqları zaman ona
ağladılar.
Allahın Rəsulunun — ağlaması
1
2

Təbərsi, "İhticac", c.2, səh. 529.
"Biharul-ənvar", c.44, səh. 253.
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Bir hədisdə oxuyuruq: İmam Hüseyn ◊
dünyaya gəldikdən sonra Allahın Rəsulu
— Fatimənin Ÿ mənzilinə gəldi və
Əsmaya buyurdu: “Övladımı gətir!”
Əsma da İmam Hüseyni ◊ ağ bir
parçaya bükərək Allahın Rəsulunun —
yanına gətirdi. Peyğəmbər — Hüseynin
◊ sağ qulağına azan, sol qulağına iqamə
oxuduqdan sonra onu qucaqladı və ağladı.
Əsma deyir: “O həzrətə dedim ki, atamanam sizə fəda olsun, nə üçün ağlayırsınız?”
Buyurdu: “Bu övladıma görə ağlayıram.”
Dedim: “O, elə indicə dünyaya gəlib
(kədərlənmək yeri deyil, sevinmək, şad
olmaq yeridir).”
Buyurdu:
ِ تَ َقت لُْهْال ِفئَ ْةُْال
ْ ِ فاع
ت
ْ ْْالْأَنا َهلُ ُْم،باغيَ ْةُْ ِمنْْبَع ِدي
َ للاُْ َش
ُ ُ
“Məndən sonra onu zalım bir dəstə
şəhadətə çatdıracaqdır və Allah-taala mənim
şəfaətimi əsla onlara nəsib etməyəcəkdir.”
Sonra buyurdu:
ِ ْاءْالْ ُُتِ ِبي
ْ الدتِِْه
َ فاط َم ْةَْ ِِبذاْفَِإَّناْقَ ِريبَ ْةُْ َعهدْبِ ِو
ُْ ياْأَْس
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“Ey Əsma! Fatiməni bu macəradan
xəbərdar etmə, çünki o, təzəcə bu övlada
sahib olmuşdur.”1
Həzrət Əlinin ◊ İmam Hüseynin ◊
məzlumiyyətinə ağlaması
İbn Abbas deyir: “Siffeynə hərəkət
zamanı mən Əmirəl-möminin Əli ilə birlikdə
idim. Neynəvaya çatdığımızda, uca səslə
mənə buyurdu: “Ey İbn Abbas, bu yeri
tanıyırsanmı?”
Dedim ki, xeyr, tanımıram!
Buyurdu: “Əgər mənim tanıdığım kimi,
sən də bu yeri tanısaydın, oradan mənim kimi
ağlamadan keçməzdin.”
Bu zaman İmam Əli ◊ göz yaşları
mübarək saqqalından yaxasına axana qədər
uzun müddət ağladı və mən də o həzrətlə
birlikdə ağladım. Həmin halda buyurdu:
ِ بْالشي
ْطان؟
ِْ مايلْ َو ِال ِْلْ َحربْ ِحز
ْ ِ َِْبْ ُسفيا َن؟
ْ ِمايلْ َْوْ ِال ِْلْأ
ْ ِ ِْأ َِوْهِْأ َِوْه
ْوك ْ ِمث َْل ْال ِذي ْتَلقى
َْ ُللا ْفَ َقدْ ْلَِق َْى ْأَب
ِْ َباعب ِد
ِْ َِْو ْأَول
َ صباْ ْيا ْأ
َ ْ ياء ْال ُكف ِر؟
ِْمن ُهم
1
"Biharul-ənvar", c.43, səh. 239; Mərhum Təbərsi də bu hədisi "İlamul-vəra bi ə`lamil-huda", c.1, səh. 427-də və Şeyx Süleyman Qunduzi Hənəfi "Yənabiul-məvəddəh", c.2,
səh. 300-də nəql etmişdir.
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“Ah, ah! Ali-Əbu Süfyanın mənimlə nə işi
var? Mənim Ali-Hərblə (Yezidin cəddi ilə) nə
işim var? O kəslər ki, şeytanın qoşunu və
küfrün rəhbəridirlər.
Ey Əba Əbdillah! Səbir elə! Ona görə ki,
atana da həmin qrupdan sənə yetişdiyi kimi
(zülmlər) yetişəcək.”1
Fatimeyi-Zəhranın Ÿ əzadarlığı
Allahın Rəsulu — İmam Hüseynin
◊ gələcəkdə baş verəcək şəhadət xəbərini
qızı Fatimeyi-Zəhraya Ÿ bildirdiyində, o,
şiddətlə ağladı və sonra soruşdu: “Bu hadisə
nə zaman baş verəcəkdir?”
Allahın Rəsulu — buyurdu: “Nə
mən, nə Əli, nə də sən olmadığın zaman baş
verəcəkdir!”
Fatimə Ÿ bu sözləri eşitdikdə, ağlaması
daha da şiddətləndi. Sonra Allahın Rəsulu
◊ müsəlman ümmətinin kişi və qadınları
tərəfindən Kərbəla şəhidləri və Əhli-beyt
‹ qadınlarının müsibətlərinə görə təşkil
ediləcək əzadarlıq və matəm məclisləri

1

"Biharul-ənvar", c.44, səh. 252 (ixtisarla).
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barədə xanım Zəhraya Ÿ açıqlama verib bu
göz yaşlarının mükafatını bəyan etdi.1
3. Şəhadətindən sonra İmam Hüseynə
◊ əzadarlıq edib göz yaşı axıtmaq
Nəhayət, ilahi övliyalara yaranışın
əvvəlindən bildirilən həmin hadisə baş verdi.
Şübhəsiz, baş verməzdən öncə qəlbləri
yaralamış və gözləri yaşartmışdı. Hicrətin 61ci ili Aşura günündə baş verdiyi zaman
canlara od vurdu, matəm və əzadarlığı özü ilə
yanaşı etdi. Aşura hadisəsi daima böyük
azadlıq, amal uğrunda mübarizə, müstəqillik,
şərəf və etiqadı son nəfəsə qədər müdafiə
etmək dərslərilə yanaşı idi. Faciənin dərinliyi
(şiddəti) elə bir həddə idi ki, Aşura günündən
həzrət Hüseyn ◊ və onun pak tərəfdarlarına
matəm və əzadarlıq mərasimi başlandı, yenə
də davam etməkdədir və dünyanın sonuna qədər də davam edəcəkdir. Ona görə ki, Allahın
Rəsulu — belə buyurmuşdur:
ِإِنْْل
ِ
ْْيْالْتَب َرُْدْأَبَدا
َْ ِوبْال ُمؤِمن
ِْ ُيفْقُل
ْ ِْْيْ َحر َارة
ِْ س
اْل
ْ
ْ
ل
ت
ق
َ
ُ
َ
“Həqiqətən,
Hüseynin
şəhadəti
möminlərin qəlbində elə bir hərarət (istilik)
1

"Biharul-ənvar", c.44, səh. 252 (ixtisarla).
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yaradacaq
ki,
heç
bir
zaman
sönməyəcəkdir!”1
Bu hissədə şəhadətindən sonra o həzrətə
əzadarlıq etmək və ağlamaq nümunələrini
əziz oxucunun ixtiyarına qoyuruq:
Hətta, düşmən də ona ağlamışdır
Peyğəmbər — qadınlarının gözü
şəhidlərə sataşdıqda, fəryad və nalə etməyə
başladılar və bu zaman həzrət Zeynəb Ÿ
nalə edib mərsiyə oxumağa başladı, sonra
hüznlü bir səslə dedi:
ِ الد
ِ يكْالس
ِ ِْهذاْحسيْْمرملْْب،ماء
ْ،ماء
ُْ ِكْ َمل
َْ صلىْ َعلَي
َ ْواْ ُُمَمداه
َُ َ ُ
كْ َسبايا
َْ ُضاءْ َْوْبَنات
ِْ ُم َقطعُاالَع
“Ey Məhəmməd! Sənə Allahın salamı
olsun! Bu, qana boyanan və bədəni tikə-tikə
olan (sənin) Hüseynindir, (bunlar da) əsir
olan qızlarındır.”
Həzrət Zeynəb Ÿ qardaşı və digər
şəhidlərin müsibətində elə sözlər söylədi və
mərsiyə oxudu ki, hətta deyirlər:
“Allaha and olsun, bütün dost və düşmən
ağladı!”2
1

"Mustədrəkul-vəsail", c. 10, səh. 318, hədis 13.
"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 58 (ixtisarla). İbn Əsirin "əl-Kamilu-fit-tarix" əsərinin 4cü cild, 51-ci səhifəsində həmin ifadələr azacıq fərqlərlə qeyd edilmişdir.
2
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Yezidin sarayında əzadarlıq
ْْآل ْ ُمعا ِويَْةَ ْام َرأَةْ ْإِال
ِْ ْ ْدار ْيَ ِزي َْد ْفَ لَمْ ْتَب َْق ْ ِمن
َْ ْ ْفَ َخ َرج َْن ْ َحتْ ْ َد َخل َْن
َْقاموا ْ َعلَي ِْه
ِْ س
ُْ ُاستَ قبَ لَ ُهنْ ْتَب ِكي ْ َْو ْتَن
ُ ي عليه ْالسالم ْفَأ
َ ُوح ْ َعلَى ْاْل

ْناح ْةَْثَالثا
َ ال َم
Əsirlər karvanını Şam və Kufəyə
apardıqdan sonra İmam Zeynəlabidin ◊ və
Zeynəbi-Kübranın ◊ ifşaedici xütbələri ilə
Şam şəhərinin vəziyyəti dəyişdi. Əməvi
hakimiyyətinin əleyhinə yaranan bu vəziyyət
nəticəsində Yezid məcbur oldu ki, zahirdə
peşman və narahat olduğuna etiraf etsin. Belə
bir şəraitdə Hüseyn ◊ ailəsinin qadınları
Şamda əzadarlıq və matəm məclisi təşkil etdi,
hətta iş o yerə çatdı ki, Bəni-Üməyyə
xanədanının qadınları da bu məclisdə iştirak
etdilər. Bu məclislər üç gün davam etdi.1
İmam Hüseynin ◊ xanımının əza
saxlaması
İmam Sadiq ◊ bir rəvayətdə belə
buyurur:
ِ
...تْام َرأَتُْهُْال َكلبِي ْةُْ َعلَي ِْهْ َمأ ََتاْْو
ِْ َقام
ُْ س
َ ي ْأ
َ ُلَماْقُت َْلْاْل
1 "Təbəri tarixi", c. 4, səh. 353. Həmin mətləb "Biharul-ənvar", 45-cild, 142-ci səhifədə daha
geniş şəkildə qeyd olunmuşdur.
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“İmam Hüseyn ◊ şəhadətə çatdığında
onun Rübab1 adlı xanımı o həzrətə matəm
saxladı. O ağlayır, digər qadın və xidmətçilər
də onunla səs-səsə verirdilər.”2
İmam Baqir və İmam Sadiqin ∕
hüzurunda əzadarlıq məclisləri
İmam Baqirin ◊ hüzurunda İmam
Hüseynə ◊ əzadarlıq mərasiminin təşkil
olunmasını bundan öncə qeyd etdik.
İmam Baqirin ◊ hüzurunda keçirilən
əzadarlıq mərasiminin digər bir nümunəsi
Kumeyt Əsədinin Kərbəla şəhidləri ilə bağlı
şeir oxumasıdır. Belə ki, İmam ◊ onu
eşitməklə gözlərindən yaş axdı və pərdə
arxasındakı bir kənizin də ağlamaq səsi
eşidildi. İmam ◊ bundan sonra Kumeyt
barədə dua etdi.3
İmam Sadiqin ◊ özü bəzən onun
hüzuruna gələn Əhli-beyt ‹ şairlərindən
İmam Hüseynə ◊ mərsiyələr, şeirlər
oxumasını xahiş edir, bəzən də şairlərin özləri
İmam Sadiqdən ◊ şeir oxumaq üçün icazə
1 Şeyx Müfid yazır: "İmam Hüseynin ◊ xanımlarından biri həzrət Səkinənin ◊ anası İmriulQeys Kəlbinin qızı Rübabdır." (Şeyx Müfid, “İrşad”, İmam Hüseynin ◊ həyatı, 5-ci bölmə, səh. 491.)
2 "Kafi", c.1, səh. 466.
3 “Biharul-ənvar”, c. 36, səh. 390.
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istəyirdilər. Bəzi hallarda İmam Sadiq ◊ öz
ailəsinə buyurardı: “Pərdə arxasında əyləşin
və siz də həmin şeirləri eşidin!”
Həqiqətdə,
Əhli-beytin
◊
xalis
dostlarından ibarət bir əzadarlıq məclisi təşkil
edilirdi.
Abdullah ibn Qalib deyir: “İmam Sadiqin
◊ yanına getdim və həzrətin hüzurunda
İmam Hüseynlə ◊ bağlı mərsiyə oxudum.
Mərsiyənin həssas bir beytinə yetişdiyim
zaman, pərdə arxasından bir qadının
“Atacan!” – fəryadını eşitdim.1
İmam Sadiqin ◊ hüzurunda Əbu
Umarənin mərsiyə söyləməsi və o həzrətin
ailəsi ilə birgə ağlaması da başqa bir
nümunədir.2
İmam Rzanın ◊ hüzurunda əzadarlıq
mərasimi
Məşhur Əhli-beyt ‹ şairi Dibil
Xüzaidən belə nəql edilir: İmam Hüseynin
◊ şəhadət günlərində İmam Rzanın ◊
yanına getdiyimdə, o, kədərli halda əyləşmiş
və dostları, tərəfdarları da onun başına
1
2

"Biharul-ənvar", c. 44, səh. 286.
"Biharul-ənvar", c. 44, səh. 282.
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toplanmışdı. Məni gördüyü zaman buyurdu:
“Xoş gəlmisən, ey Dibil! Afərin əli ilə, dili
ilə bizə yardım edən kəslərə!"
Sonra məni öz yanında əyləşdirdi və
buyurdu: “Ey Dibil! Səndən bizim üçün
mərsiyə oxumağını istəyirəm, ona görə ki, bu
günlər biz Əhli-beytin və dostlarımızn
kədərli, amma düşmənlərimizin, xüsusilə də
Bəni-Üməyyənin sevindiyi günlərdir.”
İmam Rza ◊ həzrət Hüseynin ◊
müsibətinə ağlamaq və ağlatmaqla bağlı
nəzərdə tutulan savablar barədə danışdıqdan
sonra ayağa qalxdı, bizimlə ev əhli arasında
pərdə çəkib onları pərdə arxasında əyləşdirdi
ki, onlar da İmam Hüseynin ◊ müsibətinə
ağlasınlar.1
ْس ْأَه َْل
َْ َ ْ َْو ْأَجل،ي ْ َح َرِم ِه
َْ َب ْ َست َراْ ْبَي نَنا ْ َْو ْب
َْ ض َر
َ ْ  ْ َْو،ض
َ ُْث ْإِن ْهُ ْنَ َه
ِ ِ ِْ َت ْلِيب ُكوا ْ َعلى ْم
ْي)عليه
ِْ س
ِْ بَيتِ ِْه ْ ِمنْ ْ َور
َ ِْ اء ْالس
ُ
َ ُصاب ْ َجده ُْم ْاْل
(...السالم
Bundan sonra Dibilə buyurdu ki, öz
şeirini oxu!

1

"Biharul-ənvar", c.45, səh. 257.
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O həzrət də, İmam Hüseynin ◊ və onun
ailəsinin matəmində bir mərsiyə oxudu. Onun
bir hissəsi belədir:
أ ِ
مات ْ َعطشاناْْ
ْْ َْو ْقَدْ ْ َْ
يْ ُُمَدالْ ْ
س َْ
َفاط ُْمْلَوْْ ِخل ِْ
تْاْلُ َ
طْفُر ِْ
ات
ش ِْ
بِ َ
تْاْلَدْْ ِ
يفْ
ي ِْ ْ
ت ْ َدم َْع ْال َع ِْ
ْْ َْو ْأَجَْري ِْ
فاط ُْمْ ِعن َد ْهُ ْ
إِذاْْلَلَطَم ِْ
ال َو َج ِْ
نات
َفاط ْمْقُ ِ
ِ
ضْ
وم ْ َْساوات ْبِأَر ِْ
ْْ ُُنُ َْ
ِبْ ْ
يْ َْوْان ُدِ ْ
وميْيَاْاب نَ ْةَْاْلَ ِْ
أ ُ
فَ ِْ
الت
للاْ
ول ْ ِْ
ْْ َْو ْآلُْ ْ َر ُس ِْ
ْ
صونَْةُْ
ناتْ ِزيادِْ ْ
بَ ُْ
صوِْرْ َم ُ
يفْال ُق ُ
ُمن َهتِ ِْ
كات
يفْال َفلَ ِْ
وات
للاِْ ْ
ولْ ِْ
ْْ َْوْآلُْْ َر ُس ِْ
ونْ َمنِيعةْْْ
ص ِْ
َْوْآلُْْ ِزيادِْ ْ
يفْاْلُ ُ
ق ْْ ْْ ْو ْنادى ْم ِ
يْ
نادى ْاْلَ ِْ
ضْشا ِر ُْ
يفْاالر ِْ
َسأَب ِكي ِهمْْماْذَرِْْ ْ
ُ
َ
لِلصلَ ِْ
وات
ْْ َْو ْبِاللي ِْل ْأَبكي ِهمْ ْ َْوْ

وِبا ْ
َْوْ َماْطَلَ َعتْْ ََشسْْ َْوْحا َْنْغُ ُر ُ
وات ْ
بِالغَ َد ِْ
Ey Fatimə! Əgər Fəratın kənarında
torpaq və qana bulanmış, susuz şəkildə
şəhadətə çatan Hüseynin cəsədini yadına
saldığın zaman əllərini üzünə vuraraq
ağlayarsan və göz yaşların üzündən axar.
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Ey Fatimə! Ey insanların ən yaxşısının
qızı! Ayağa qalx və o quru səhradakı
asimanların ulduzuna nalə elə.
Ziyadın qızlarının öz qəsrlərində amanda
qaldıqlarını, amma Allah Rəsulunun ◊
hərəminin həya pərdəsinin yırtıldığını
yadıma saldığımda nə üçün ağlamayım?
Halbuki, Ali-Ziyad möhkəm qalalarda
asudə, Allah Rəsulunun ◊ övladları isə
quru və yandırıcı səhrada sərgərdandırlar.
Bəli! Günəş aləmə nur saçdığı və
müəzzinin namaz üçün səsinin ucaldığı
zamana və günəş doğub-batana qədər gecə
və gündüz onlara ağlayacağam. "1
Kərbəla şəhidlərinin qəbri kənarında
əzadarlıq
Tarixin səhifələrini vərəqləyərkən şahid
oluruq ki, şiələr şərait münasib olduqda
Kərbəlada İmam Hüseynin ◊ pak qəbrinin
yanında əzadarlıq mərasimləri keçirir və
imamlar da bu əməldən şad olur və onları
təşviq edirdilər. Misal olaraq:

1

"Biharul-ənvar", c.45, səh. 257 (ixtisarla).
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ِ َينْأَنْْقَوماْْيأتُونَْهْ ِمنْْن
ْْواحىْال ُكوفَِْةْ َْوْناساْْ ِمنْْغَ ِْيِهمْْ َْوْنِساء
ْ َِبَلَغ
ُ َ
ْْي ْقا ِرىء ْيَق َرْأُ ْ َوقاص
َْ َف ْ ِمنْ ْ َشعبَا َْن ْفَ َمنْ ْب
ِْ يف ْالنِص
ْ ِْ ك
َْ ِيَن ُدب نَ ْهُ ْ َْو ْذل
ِ ْ ص ْ ْو
ْت
ُْ  ْنَ َعمْ ْ ُج ِعل:ُت ْلَه
ُْ ب ْ َْو ْقائِل ْيَ ُقولُْ ْال َمراثِي؟ ْفَ ُقل
ُْ نادب ْيَن ُد
َ ُّْ يَ ُق
ِ َض ْما ْت
ْيف
ْ ِْ ِل ْال ِذي ْ َج َع َْل
ِْ ِ ْاَْلَم ُد:قال
َْ ت ْبَع
ُْ داك ْقَدْ ْ َش ِهد
َْ ِف
َ َ ْف.ف
ُ ص
ْ ْ َْو ْ َج َع َْل ْ َع ُدونا ْ َمنْ ْيُط ِع ُْن،اس ْ َمنْ ْيَِفدْ ْإِلَينا ْ َْو ََْي َد ُحنا ْ َْو ْيَرثِي ْلَنا
ِْ الن
َعلَي ِهمْْ ِمنْْقَرابَتِناْأَوْْغَ ِيِهمْْيَه ِد ُرونَ ُهمْْ َْوْيُ َقبِ ُحو َْنْ َماْيَصنَ عُو َْن

Abdullah ibn Həmmad Bəsri deyir:
İmam Sadiq ◊ mənə buyurdu: "Mənə
xəbər veriblər ki, Şaban ayının ortasında
Kufə və ətraf məntəqələrin sakinləri
Kərbəlada İmam Hüseynin ◊ qəbri
kənarında toplaşırlar və qadınlar da o həzrətə
mərsiyə deyirlər. Həmin camaatdan bir qrupu
Quran oxuyur, başqa bir qrupu isə Kərbəla
hadisəsini danışır, bir dəstə növhə deyir və
mərsiyələr oxuyur.”
Dedim: “Sizə fəda olum, mən də sizin
buyurduqlarınızın bir hissəsini görmüşəm!”
İmam buyurdu: "Allaha şükürlər olsun ki,
camaatın arasında bizə doğru gələn və bizim
şəhidlərimizə mərsiyə söyləyən bir dəstə
yaratmış və düşmənlərimizi də elə vəziyyətə
salmışdır ki, yaxınlarımız, dostlarımız, digər
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camaat onları dəyərsiz bilir, əməllərini də
çirkin hesab edirlər.""1
Bir sözlə, İmam Hüseyn ◊ və onun
vəfalı səhabələrinə, xüsusilə də Məhərrəm ayı
və Aşura günündə əzadarlıq mərasimi
keçirmək keçmişdən indiyə qədər davam
etmiş və şəhidlər ağasının şiələri, onu
sevənlər dünyanın hər bir yerində hər il
müxtəlif şəkildə ona matəm saxlayır və
Hüseyn ibn Əli ◊ və tərəfdarlarının
fədakarlıq və şəhidliyini xatırlamaqla yanaşı,
onların məzlumiyyəti ilə bağlı göz yaşı
axıdırlar.
Beşinci: İmam Hüseynə ◊ ağlamaq və
ona əzadarlığın fəlsəfəsi
Yəqinliklə deyə bilərik ki, İmam
Hüseynin ◊ müsibəti ilə əlaqədar ağlaşma
və əza məclislərinin təşkili barədə gələn
hədislərdəki təkid və tövsiyələr, heç bir
məsum imamlar ◊, hətta Peyğəmbər
— barəsində nəql edilməmişdir. Məsum
imamların ◊ yekdilliklə ona təkid və

1
"Biharul-ənvar", c.98, səh.74 ("Kamiluz-ziyarat", səh. 320, bölmə 108, hədis 1-ə
istinadən).
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tövsiyə etmələri, sanki bu işdə hansısa bir
sirrin yatdığını göstərir.
Belə məclislərin ali və yüksək savabları
haqda deyilən hədislər elə bir şəkildədir ki,
bir qrup deyilənləri mübaliğə sanaraq, inkar
etmiş və bunun qaynağını “Ğulat” bilərək
demişlər: “Savab əmələ uyğun olmalıdır.
İmam Hüseynə ◊ ağlamaq kimi kiçik bir
əməl, necə belə bir böyük savaba malik ola
bilər?!”
Başqa bir qrup isə tam əks mövqe
sərgiləyərək bu məsələdə həddi aşaraq, İmam
Hüseynə ◊ ağlayanın, hətta günah
bataqlığında qərq olsa belə – hərçənd, bu göz
yaşı milçək qanadı boyda olsa da – nicat
tapacağına etiqad bəsləmişlər. Onların
nəzərincə, bütün yalanlar, xəyanətlər,
zülmlər, hüquq pozuntuları bir damcı göz
yaşı ilə yuyulmuş olur!
Tam yəqinliklə qeyd etmək lazımdır ki,
yuxarıdakı mötədil olmayan hər iki nəzər
düzgün deyil. Bu cür münasibət bildirmələr,
sözügedən hədislərə və əzadarlıq üçün vəd
olunmuş böyük savablara düzgün və geniş
təhlil verə bilməyən kəslərə aiddir. Əslində,
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onlar əzadarlığın fəlsəfəsini anlamaqda acizdirlər.
İlk olaraq yanlış təhlillər və onların
tənqidini ötəri qeyd edəcək, ardınca, məntiqi
təhlilinə başlayacağıq.
1. Ağlamağın zatən gözəl olması
Bəziləri ağlamağın fiziki və psixoloji
baxımdan müsbət təsirlərinə, insan ruh və
psixologiyasının saflaşmasındakı roluna
diqqət çəkməklə iddia edirlər ki, İmam
Hüseynə ◊ xatir əza məclislərinin təşkilinə
təkid edilməsinin sirri ağlamağın zatən gözəl
olmasıdır: ağlamaqla hisslərini biruzə vermək
insan təbiət və emosiyasındakı mötədilliyin
göstəricisidir. Adətən, az ağlayan və bu vasitə
ilə qəm-qüssə, stress və depressiyadan yaxa
qurtarmağı bacarmayan və daxili sıxıntılarını
həll edə bilməyən şəxslər, normal
psixologiyaya, fiziki və ruhi sağlamlığa malik
deyillər. Elə bu cəhətdən psixoloqlar deyirlər:
“Qadınlar kişilərlə müqayisədə daha az daxili
sıxıntı yaşayırlar, çünki onlar ruhi gərginlik
və sıxıntıları ağlamaqla tez bir zamanda
aradan qaldırır və nadir hallarda onu öz
daxillərində saxlayırlar. Bu da onların sağlam
74

qalmasına səbəb olan sirlərdən biridir”1.
Habelə, ağlamağın insan daxilindəki qüssələrdən qaynaqlanan sıxıntıları azaltdığına, bir
sıra mənəvi dərd və əzabların dərmanı
olduğuna inanırlar. Əslində, göz yaşı mənəvi
böhran zamanı insan ruhunu tənzimləyən bir
qoruyucu – sorucu qapaq kimidir.
Nəzəriyyənin tərəfdarları iddia edirlər ki,
həzrət Yaqubun ◊ oğlunun ayrılığına illər
boyu göz yaşı axıtması, Allahın elçisi həzrət
Məhəmmədin — oğlu İbrahimin2 və
dəyərli səhabəsi Osman ibn Məzunun
ölümündə
hönkürtü
ilə
ağlaması3,
“ağlamağın” zatən gözəl olmasına görə idi.
Həmçinin, bir sıra səhabənin ölümü və həzrət
Həmzənin şəhadəti zamanı Peyğəmbər
— ağladı və Mədinə qadınlarını
Həmzəyə ağlamağa çağırdı4. Həzrət Zəhranın
Ÿ Allahın elçisinin ◊ dünyasını
dəyişməsinə gecə-gündüz ağlaması5 və həzrət
Əli ibn Hüseynin ◊ atası İmam Hüseynin
“Yüz əlli il gənc qalın”, səh. 134.
“Səhih Buxari”, “kitabul-cənaiz”, hədis 1277 və “Kafi”, c. 3, səh. 262.
3
“Kafi”, c. 5, səh. 495; “Biharul-ənvar”, c. 79, səh. 91 və “Müsnədi Əhməd”, c. 6,
səh. 43.
4
“Vəsailuş-şiə”, c. 2, səh. 70 və “Təbəri tarixi”, c. 2, səh. 210.
5
“Biharul-ənvar”, c. 43, səh. 155 və 175.
1
2
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◊ şəhadətinə illər boyu ağlayaraq göz yaşı
tökməsi elə bu səbəbdən idi1.
Hərçənd ki, ağlamağın tibbi faydaları,
insan
ruhunun
saflaşmasında,
hətta
təkamülündə müsbət təsiri danılmazdır,
amma belə bir təhlil əsla məsum imamların
◊ İmam Hüseynə ◊ ağlamaq və onun
böyük savab vədəsinə bir belə təkid və
tövsiyələrinin sirri ola bilməz. Hər kim
mövzu ilə əlaqədar hədisləri gözdən keçirsə,
bu işdə daha əhəmiyyətli bir məqsədin olduğunu anlayacaqdır.
2. Savab qazanmaq və Əhli-beytin ◊
şəfaətinə nail olmaq
Bu təhlilə əsasən, “Camaat savab
qazanmaq və məsum imamların ◊ şəfaətinə
nail olmaq məqsədilə əza məclisləri təşkil
edib onlara ağlayırlar.”
Sözügedən təhlilin zəif və səthi olması
tam aydındır; hər hansı bir əməl üçün savabın
təsəvvürü, o əməlin özündə hikmət və
məsləhətin olmasından aslıdır. Ağlabatan
1

Yenə orada, c. 44, səh. 284.
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hikmət və məsləhəti olmayan əməlin savabı
da olmayacaqdır. Bu bəhsdə biz əzadarlığın
fəlsəfəsini, yəni bu əməlin hikmət və məsləhətini araşdırırıq. Təbii ki, hökmün
səbəbləri deyil, nəticələri sırasında qərarlaşan
savabın bu mərhələdə yeri yoxdur.
Bundan əlavə, tarix boyu milyonlarla
insanın hisslərini yalnız savab qazanmaq
qəsdi ilə təhrik etmək, onları ağlatmaq
mümkündürmü? Doğrusu, əgər ortada eşq
olmasa, qəlb məhəbbətlə ləbələb dolmasa, bu
vədə
hissləri,
emosiyaları
oyatmağa
1
qadirdirmi?
3. İmam Hüseynə ◊ təşəkkür
Bu təhlil sahibləri deyir: “İmam Hüseyn
◊ özünü fəda etdi ki, müsəlman ümməti
bağışlansın və İmam ◊ onların günahlarının
kəffarəsi olsun!” Bu fikir xristianların həzrət
İsaya ◊ bəslədikləri batil etiqad kimidir.
Belə ki, onlar həzrət İsa ◊ çarmıxa
çəkilməklə öz tərəfdarlarının günahlarının silinməsi və nicat tapmalarına səbəb olduğunu
iddia edirlər.
1
Daha ətraflı məlumat üçün, Mürtəza Mütəhhərinin “Həmaseyi-Hüseyni” kitabının 1ci cild, ikinci fəsil, “təhrif amilləri” bəhsinə müraciət olunsun.
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Uyğun təhlilin tərəfdarları (باب ُِْن ْاةِ ْاالم ِْة
َْ ْ – )يا
“Ey ümmətin nicat qapısı” kimi ifadələrə
istinad edərək belə nəticəyə gəlmişlər ki,
İmam
Hüseyn
◊
də
ümmətin
günahkarlarının günahları bağışlansın deyə,
şəhidliyə qucaq açmışdır və nəticə etibarı ilə
onların nicatına səbəb olmuşdur. Qarşılığında
isə ümmət əza məclisləri təşkil edib İmama
◊ öz təşəkkür və minnətdarlığını bildirməklə qurtuluşa layiq olur.
Bu təhlil də digərləri kimi dinin əsasları
və aşkar təməl prinsipləri ilə uyğun gəlmir və
bir qrupun “İmam Hüseyn ◊ özü və
övladlarının şəhadəti ilə günahkarları ilahi
əzabdan sığortalamışdır!” – qənaətinə
gəlmələrinə səbəb olmuşdur. Başqa sözlə
desək, İmam ◊ və yavərləri, başqaları
günah edib cinayət törətməkdə azad olsunlar,
əslində ilahi vəzifə öhdələrindən götürülsün
deyə canlarından keçmişlər.
Həmin təfəkkür tərzi bir qrup insanın
“İmam Hüseynə ◊ ağlayanın günah və
azğınlığı hər nə qədər çox olsa, hətta dinin
zəruri məsələlərinə biganə qalsa belə, əfv
olunaraq nicat tapacaqdır!” – deyə güman
etməsinə səbəb olmuşdur.
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Bu yanlış düşüncə tərzinin nüfuz dairəsi o
qədər geniş idi ki, hətta hakimiyyətləri zülm
və ədalətsizlik üzərində qurulmuş və əlləri
günahsız insanların qanına bulaşmış zalım və
qəddar sultanlar da, o həzrətin ◊ əza
məclisi günlərində əza saxlayır və ya
ayaqyalın əzadar sıralarında başlarına,
sinəsinə vurur, bununla da ilahi əzabdan yaxa
qurtaracaqlarını düşünürdülər!
Heç kəs şəfaəti inkar edə bilməz, lakin
şəfaətin özünə dair hesab-kitabı və şərtləri
vardır.
Əzadarlığın düzgün fəlsəfi təhlili
Bu
bölmədə
əzadarlığın
fəlsəfəsi
mövzusunda dörd başlıqda düzgün və məntiqi
təhlillərə işarə edəcəyik:
1.
Əhli-beyt
‹
məktəbinin
qorunması
Dost və düşmənin etirafına əsasən İmam
Hüseyn ◊ əza məclisləri insanların oyanışı
istiqamətində qeyri-adi və güclü bir amil,
həmçinin, həzrət Hüseynin ◊ İslamın
yaşamasını etmək üçün öz ardıcıllarına
öyrətdiyi bir yoldur.
Belə məclislərin təşkilinin əhəmiyyəti və
məsum imamların ◊ onların yaşadılmasına
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təkidinin sirri, belə hədislərin yazılıbyayıldığı dönəmdə şiələrin ciddi şəkildə
cəmiyyətdən təcrid olunduğunu mülahizə
etdiyimiz zaman məlum olur. Onlar Əməvilər
və Abbasilər hakimiyyətinin müxtəlif
təzyiqləri altında o qədər çətinlikdə idilər ki,
kiçik bir fəaliyyət, siyasi-ictimai hərəkət gücünə malik deyildilər, hətta köklərinin
tamamilə kəsilməsinə az qalırdı ki, İmam
Hüseyn ◊ əza məclisləri onları xilas etdi və
onun sayəsində təşkilatlandılar, həmrəyliyə
qovuşdular. Mühüm bir güc olaraq İslam
cəmiyyəti səhnəsində üzə çıxıb ölməzliklərini
qorudular.
Buna əsasən, hədislərdə əza məclislərinin
bərpası
Əhli-beyt
‹
məktəbinin
dirçəldilməsi kimi tanıtdırılmışdır. İmam
Sadiq ◊ belə məclislər barəsində buyurur:
ِ سْأ
ُحبُّهاْفَأَحيُواْأم َرنا
َْ ِكْالمَجال
َْ إِنْْتِل
“(Sizin) belə məclislərinizi bəyənirəm.
Bu yolla bizim məktəbimizi yaşadın!”1.
İslam Respublikasının banisi imam
Xomeyni geniş bir çıxışında deyir: Hər
1

“Vəsailuş-şiə”, c. 10, səh. 391-392, hədis 2.
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birimiz bilməliyik ki, müsəlmanların
vəhdətinə səbəb olan amil bu siyasi mərasimlər, məsum imamların ◊, xüsusilə
məzlumlar ağası, şəhidlər sərvəri həzrət Əba
Əbdillah Hüseynin ◊ əza məclisləridir.
Belə ki, o məclislər müsəlman xalqlarının,
xüsusilə də on iki imam ◊ şiələrinin mühafizəçisidir1”.
Müsəlman olmayanlar belə, bu həqiqətə
etiraf edirlər.
Josef Fransua “İslam və müsəlmanlar”
əsərində İslamın ilk dönəmində şiələrin say
azlığına,
onların
hakimiyyətə
əlinin
çatmamasından
dolayı
hakimiyyət
başçılarının onlara zülm və qəddarlığına,
onların qətlinə və mallarının qarət edilməsinə
işarə etdiyi sırada maraqlı bir təhlildə yazır:
“Şiə imamlarından biri düşmənlərin
zülmündən canlarını qurtarmaq üçün onlara
təqiyyə əmrini verir. Həmin əmr şiələrin
yavaş-yavaş güclənməsinə səbəb olur. Bu
dəfə düşmənlər şiələri öldürmək, mallarını
qarət etmək üçün bir bəhanə yolu tapa
bilmirlər. Şiələr gizli məclislər təşkil edir,
1

“Səhifeyi-nur”, c. 21, səh. 173, İmam Xomeyninin ilahi-siyasi vəsiyyətnaməsi
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İmam Hüseynin müsibətinə ağlayırdılar. Bu
duyğular, qəlbi bağlılıqlar onların qəlbində
gücləndi, get-gedə artmağa başladı və bu
minvalla şiələr inkişaf etdilər. Bu inkişafın ən
böyük amili digərlərini şiə təriqətinə dəvət
edən İmam Hüseyn əza məclislərinin
bərpasıdır. Əslində, şiələrdən hər biri digər
müsəlmanların xəbəri olmadan camaatı öz
təriqətinə dəvət edirdi. Bəlkə də, şiələrin özü
də (ola bilsin) fəaliyyətlərindəki mövcud
faydadan xəbərsizdirlər və sadəcə axirət
savabı qazandıqlarını güman edirlər1”.
Alman tarixçisi Marbin də “İslam
siyasəti” kitabında belə yazır:
“Mən, İslamın yaşaması və tərəqqi
rəmzini, eləcə də, müsəlmanların inkişaf
amilini İmam Hüseynin şəhid olmasında və o
qəmli, kədərli hadisələrin baş verməsində
görürəm. Əminəm ki, müsəlmanların ağıllı
siyasəti və onların qurucu proqramları İmam
Hüseynin əzadarlığı vasitəsilə olmuşdur”2.
2. Xalq kütlələrinin səfərbərliyi
1
“Hüseyn ibn Əlinin ◊ şəhadət və əzadarlığının fəlsəfəsi” kitabına istinadən,
Əllamə Seyid Əbdülhüseyn Şərəfuddin, Əli Səhhətin (farscaya) tərcüməsi, səh. 92.
2
“Hüseyn ibn Əlinin ◊ şəhadət və əzadarlığının fəlsəfəsi”, səh. 109.
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Məsum imamlar ◊ İmam Hüseyn ◊
əza məclislərinin təşkilinə təkid etməklə, o
həzrətin proqram və amalını xalqın birlik
mehvəri olaraq təyin etmişdir, belə ki,
günümüzdə şəhadət günlərində milyonlarla
müxtəlif təbəqədən, fərqli irqdən, ayrı-ayrı
təriqətlərdən olan insanlar o həzrətin ◊
əzadarlığını qeyd edir, Hüseyn ◊ bayrağı
ətrafında toplaşırlar.
Hər bir xalq öz yaşaması və
müvəffəqiyyəti üçün birlik amilinə möhtacdır. Şübhəsiz, ən yaxşı birlik amili Əhli-beyt
‹ tərəfdarlarının bərpa etdiyi İmam
Hüseyn ◊ adına əzadarlıq mərasimləridir,
belə ki, az əmək və kiçik xərclə milyonluq
xalq kütləsini bir mehvər ətrafında toplaya
bilirlər.
Əlbəttə ki, əgər hər hansı bir xalq ən qısa
zaman və fürsətdə, azacıq təbliğatla özünün
dağınıq gücünü toplayıb təşkilatlandırmaq
qüdrətinə malik olarsa, inkişaf yolunun
üstündə duran hər bir maneəni aradan
qaldırmağı da bacarar.
Məsum imamlar ◊ xalqı İmam Hüseyn
◊ məclislərinə həvəsləndirməklə əslində,
dağınıq gücləri işə saldılar, pərakəndə
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kütlələri səfərbər etdilər, onlar arasında
birliyi təmin etməklə ali bir qüdrət ortaya
çıxardılar. İranın milyonlarla müsəlman
xalqının İslam İnqilabının şanlı hərəkatında,
məhərrəm və səfər aylarında, xüsusilə tasua
və aşura günlərində zülmkarların canına
vəlvələ salan hərəkəti, məsum imamların ◊
İmam Hüseynin ◊ mehvər təyin edilməsinə
təkidlərinin sirrini daha da aydınlaşdırır.
Əgər biz inqilabda, bu məclislərdə
toplanmış belə enerjilərin azadetməsinin
şahidi olmasaydıq, bəlkə də, biz də məsum
imamların ◊ belə məclislərə təkidinin
sirrini daha az anlayardıq.
Alman tarixçi Marbin öz kitabında qeyd
edir:
“Tarix
yazarlarımızdan
bəzilərinin
məlumatsızlıqları şiə əzadarlığının divanəliyə
nisbət verilməsinə səbəb olmuşdur, lakin
onlar sözlərində mübaliğə edərək şiəyə
böhtan atmışlar. Biz xalqlar və tayfalar
arasında şiə xalqı qədər həvəsli və canlı xalq
görməmişik: şiələr imam Hüseyn əzadarlığını
təşkil etməklə aqilanə siyasətlərini icra etmiş
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və səmərəli təriqət hərəkatlarını həyata
keçirmişlər”1.
Almaniyalı yazıçı sonra deyir:
“Hüseyn ◊ əzadarlığı kimi heç bir şey
müsəlmanlarda
siyasi
oyanış
yaratmamışdır”2.
İslam düşmənlərinin belə məclislərin
təşkilinə qarşı çıxması və onların ortadan
yığışdırılması istiqamətində səyi, hətta İmam
Hüseyn ◊ qəbrini dağıtmağa cəhd və o
həzrətin ◊ qəbrini ziyarətin qarşısının
alınması, dövlətlərin bu əzəmətli gücdən nə
dərəcədə qorxmuş olduqlarının və hal-hazırda
da, qorxduqlarının bariz göstəricisidir.
Günümüzdə əza məclisləri təşkilinin din
düşmənlərinin qəlbinə qorxu salması heç
“Hüseyn ibn Əlinin ◊ şəhadət və əzadarlığının fəlsəfəsi” kitabına istinadən, Seyid
Əbdülhüseyn Şərəfuddin, səh. 109.
2
“Siyasətul-Huseyniyyə” kitabına istinadən, səh. 44. Bilməyimiz maraqlıdır ki, son
zamanlar Amerikada “İlahi məktəblərin ayrılığı üçün plan” adlı bir kitab işıq üzü gördü.
Kitabda Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin (CİA) sabiq işçilərindən biri Doktor Maykl Brantla
geniş müsahibə aparılmışdır. O, müsahibə boyu şiə və şiə təriqəti əleyhinə tədarük görülmüş
bir sıra planlara işarə edir. Müsahibədə CİA agentliyi səlahiyyətliləri və İngilis İnformasiya
Agentliyi nümayəndələrinin gizli toplantıları işarə ilə qeyd edilmişdir: Biz belə bir nəticəyə
çatmışıq ki, İran İslam İnqilabının qələbəsi yalnız Şahın yanlış siyasətləri və inqilabın qarşısını almaq cəhdindən dolayı olmamışdır, bəlkə, digər amillər, o cümlədən; şəhidlik mədəniyyəti də bu mövzuda təsir qoymuşdur: bu mədəniyyət min dörd yüz il bündan öncə İslam peyğəmbərinin nəvəsi (İmam Hüseyn) tərəfindən yaradılmışdır və hər il əzadarlıq günlərində bu
mədəniyyət rəvac tapır, yayılır. Sonra, şəhidlik mədəniyyətinə qarşı çıxmaqla bağlı deyir:
Belə mərasimlərin əsil təşkilatçılarını, yəni bəzi natiq, vaiz və məddahları maddi təminatla
təmin etməklə şiə və şəhidlik mədəniyyətinin etiqad və bünövrələrini sarsıtmaq və oynatmaq
qərarına gəldik. (İslam Cumhuriyyəti qəzeti, 83/3/5 – 7203 sayı, səh. 16. İxtisarla.)
1
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kəsdən gizlin deyil. O yerə qədər ki, bəzən öz
daxili qüvvələri vasitəsilə şiələrə nalayiq
ittihamlar nisbət verməklə, bəzən Rzaxan
kimi öz kukla diktatorlarını hakimiyyət
başına gətirməklə, bəzən də, belə məclislərinin mahiyyətini itirməklə Hüseyn ◊
şüarlarının kökünü kəsmək üçün çalışmışlar
və indi də çalışmaqdadırlar.
İslam tarixinə ötəri nəzər salmaqla,
Kərbəla hadisəsindən sonra əza məclisləri və
Aşura mesajlarının mücahidlərin zülmkar və
asilərə qarşı Allah yolunda başlatdıqları
qiyamlarına hansı həddə örnək olduğunu
görürük1.
Doğrusu, əgər bütün müsəlmanlar belə
məclislərdən doğru şəkildə istifadə edə
bilsəydillər, bu güclü amil vasitəsilə öz
ictimai mühitlərinin çatışmazlıqları və
çirkinliklərində təmizlənmə aparsaydılar,
zalımlar
İslam
torpaqlarına
hakim
kəsilərdimi? Əgər belə məclislərin bərpası ilə
Aşura
mesajları
və
qəhrəmanlıqları
yaşasaydı, İslam ölkələrini talan məqsədilə
soyğunçuların əli onlara uzanardımı?
1

“Tətimmətul-muntəha”, səh. 324-327.

86

3. Özünü islah və dini tərbiyə (nümunə
götürmə)
İmam Hüseyn ◊ əza məclisləri tərbiyə
ocağı, mənəvi inkişaf və nəfsi saflaşdırma
yığıncaqlarıdır. Belə məclislərdə İmam
Hüseynin ◊ zülmə məruz qalmasına
ağlamaqla o həzrəti özlərinə nümunə götürən
insanlar əslində, öz rəftar və fəaliyyətlərini,
həmrəylik və gerçəkliklərini İmamın ◊
praktiki metodu ilə uyğunlaşdırmağa zəmin
yaradırlar. Əza məclislərinin dərin təsiri o
həddədir ki, bir çox insanlar belə məclislərdə
kökdən çevrilərək günah və asiliyi tərk etmək
qərarı alır və bir çox yolunu azmış insanlar,
bu məclislərdə iştirak etməklə qəflət
yuxusundan oyanır və nəticədə qurtuluş
yolunu tapırlar.
Əza məclisləri insana izzət, azadlıq,
fədakarlıq, eləcə də, təqva və əxlaq dərsləri
öyrədir. Həmin məclislər haqqsevər, ədalət
yayan və mərd insanların təlim beşiyidir.
Bundan əlavə, bu cür məclislər tarix boyu
xalq kütlələrinin dərs auditoriyaları yerində
olub və xalqı dini maarif və həqiqətlərlə, o
cümlədən tarix, rical, fiqh və bu kimi digər
müxtəlif mövzularla tanış ediblər. Əza
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məclisləri həm də, ən səmərəli özünü islah,
nəfsi
təmizləmə
və
əxlaqı
tərbiyə
bazalarından biri olmuşdur.
Alman Marbin mövzu ilə bağlı belə deyir:
“Bu üslub və xarakter (əza və yas
məclislərinin təşkili) müsəlmanlar arasında
var olduqca, əsla xarlığa razı olmayacaq,
kimsənin əsarəti altına düşməyəcəklər...
əslində, şiələr bu yolla bir-birilərinə mərdlik
və igidlik dərsi keçirlər”1.
Məsum imamlar bu dəhlizi açmaqla,
camaatı belə məclislərdə iştirak etməyə təşviq
etməklə, doğrudan da hamını Hüseyn ◊
məktəbində təlim-tərbiyə almağa dəvət
etdilər.
Səkkiz
illik
(hücum
xarakterli)
müharibənin döyüş cəbhələrində, xüsusilə
hərbi
əməliyyat
gecələrində
səfərbər
gənclərin şövq və həyəcanları, fədakarlıq və
şəhidlik qazanmaq üçün an saymaları,
Hüseyn ◊ məclislərinin insana dərin
təsirinin bariz göstəricisidir.

1

“Hüseyn ibn Əlinin ◊ şəhadət və əzadarlığının fəlsəfəsi” kitabına istinadən, səh.

109.
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Odur ki, belə məclisləri “nümunə
götürmə” məclisləri adlandırsaq, yanılmamışıq.
Mərhum
Feyz
Kaşani
özünün
“Muhəccətul-bəyza” kitabında, İslam peyğəmbərin
—
“Saleh
insanları
xatırlayarkən ilahi rəhmət nazil olur.” ْ ِعن َْد ْ ِذك ِْر
ِ  – الصhədisinin şərhində insanın
ي ْتَن ِزلُْ ْالرْحَة
َْ اْل
ictimai atmosferdən və ləyaqətli örnəklərdən
təsirlənməsi məsələsinə işarə etməklə, saleh
insanları yad edərkən ilahi rəhmətin nazil
olma səbəbinə aydınlıq gətirirək yazır:
“Saleh şəxsləri və onların səriştəli əxlaq
planlarını xatırlamaq insanın onlardan
nümunə
götürməsinə,
təsirləri
altına
düşməsinə, onlara iqtida etməsinə və ilahi
mərhəmətdən yararlanmaqda özü üçün
səlahiyyətli şərait yaratmasına səbəb olur”1.
“Siqətül-İslam” Şeyx Kuleyni və “Şeyxuttaifə” Şeyx Tusi İmam Sadiqdən ◊ nəql
olunan bir hədisdə rəvayət ediblər:

1

“Muhəccətul-bəyza”, c. 4, səh. 17.
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ِ  ْيا ْجع َف ْر ْأَوقِفْ ْ ِمنْ ْمايلْْ َكذا ْ ْوْْ َكذا ْالن:يل ْأِب
ْب
َْ واد
ْ ِْ َْ ْقال:قال
َ
َ
ُ َ
امْ ِمىن
َْ يِِْبِىنْأَي
َْ ِينْ َعش َْرْ ِسن
ْ َِيَن ُدب
“Atam mənə buyurdu: Ey Cəfər, malımın
bir hissəsini (vəfatımdan sonra) Həcc
mövsümündə, Minada əza məclislərinin
bərpası üçün müəyyənləşdir!”1.
“Sahib Cəvahir” kimi tanınan Məhəmməd
Həsən Nəcəfinin “Təharət” kitabında İmam
Baqirin ◊ bu vəsiyyətinin hikmət və
fəlsəfəsinin izahında açıqlamarı vardır:
–İmamların ◊ əza və yas məclislərinin
təşkili əxlaqi dəyərlərinin tanıtdırılmasına,
nəticədə camaatın onlara iqtida etməsinə
səbəb olduğu üçün, adlarının yaşadılması və
xatirələrinin anılması yaxşı və təqdirəlayiq
bir işdir2.
4.
İmamın
◊
zəhmətlərini
qiymətləndirmək və ilahi nişanələrə
hörmət
Əsas etibarı ilə şəxslərin ölümündə matəm
saxlamaq onlara bir növ ehtiram, mövqe və

1
2

“Kafi”, c. 5, səh. 117 və “Təhzibul-əhkam”, c. 6, səh. 358.
“Cəvahirul-kəlam”, c. 4, səh. 366.
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şəxsiyyətlərinə dəyər vermək sayılır. Allahın
elçisi həzrət Məhəmməd — buyurur:
َْ ْالْإِعز،َميِتْْالبَواكِ َْيْ َعلَي ِه
ُازْلَْه
“Ağlayanı olmayan ölünün hörməti
yoxdur”1.
Xüsusi olaraq, Allah dostlarının ölümündə
əza saxlamaq, ilahi nişanələrə hörmətin bariz
nümunələrindən olub və onların əqidə, üslub,
zəhmət və cəhdlərini qiymətləndirmə sayılır.
Bu səbəbdən Allahın elçisi — Ühüd döyüşündən qayıdan zaman Bəni-Əşhəl və
Bəni-Zəfər əşirətindən olan şəhid ailələrin öz
şəhidlərinə ağladıqlarını, lakin əziz əmisi
həzrət Həmzəyə ağlayanın olmadığını
müşahidə etdikdə buyurdu:
ِ
البَواكِ َْيْلَْهُْاليَ وَْم
ْ ُْلكنْْ َْح َزْة
“Ancaq bugün Həmzənın bir ağlayanı
yoxdur!”2.
Mədinə qadınları bu sözü eşidən kimi
həzrət Həmzənin evinə toplaşıb ona yas
tutdular. Beləcə, həzrət Həmzənin böyük
şəxsiyyətinin hörməti qorundu.
1
2

“Məasatul-Huseyn”, səh. 116.
“İstiab”, c. 1, səh. 275.
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Mutə döyüşündə iştirak edən Cəfər
Təyyarın şəhadət xəbəri Mədinəyə çatan
zaman da Allahın elçisi — başsağlığı
vermək üçün birinci Cəfərin evinə getdi,
sonra xanım Fatimeyi-Zəhranın — evinə
gəldi. O ali məqamlı xanımı matəmdə və
ağlar halda görüb dedi:
كْالبَواكِي
ِْ َعلىْ ِمث ِْلْ َجع َفرْفَ لتَب
“Doğrusu,
ağlayanlar
Cəfər
kimi
şəxsiyyətə ağlamalıdır”1.
Qurani-Kərim
həzrət
Musa
◊
qövmündən bir dəstəni – hansı ki, fəsad və
mənəviyyatsızlıq yolunu tutmuş və nəticədə o
həzrətin nifrininin təsirindən məhv oldular –
hörmət və göz yaşına layiq bilməyərək
buyurur:
َْ ضْ َوَماْْ َكانُواْ ُمنظَ ِر
ين
ُْ اءُْ َواالر
ْ فَ َماْبَ َكتْْ َعلَي ِه ُْمْالس َم
“Nə göy (sakinləri) onlara ağladı, nə də
yer (sakinləri) və nə də (əzab nazil olan
zaman) möhlət tapdılar.”2.

1
2

“Biharul-ənvar”, c. 22, səh. 276.
“Duxan” surəsi, ayə 29.
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Bu ifadədən gözəl şəkildə istifadə olunur
ki, başqalarının göz yaşına layiq olmamaq bir
növ cılızlıq və dəyərsizlikdir.
Bu baxımdan, məsum imamların ◊
tövsiyələrində belə buyurduqlarına şahid
oluruq: İnsanlar arasında xeyir və bərəkət
mənbəyi olun ki, öldüyünüz zaman sizə
ehtiram göstərsinlər!
Əmirəl-möminin imam Əli ◊ buyurur:
ْاسْ ُمالَطَةْْإِنْ ِمتُّمْْ َم َعهاْبَ َكواْ َعلَي ُكمْْ َْوْإِنْْ ِعشتُمْْ َحنُّوا
َْ خالِطُواْالن
إِلَي ُكم
“Camaat arasında elə yaşayın ki, əgər
ölsəniz, sizə ağlasınlar, yox, əgər sağ
qalsanız, sizi sevsinlər”1.
Deməli, o müstəsna və misilsiz şəxsiyyət,
ismət
və
təharət
ailəsindən,
Allah
dostlarından və məsum imamlardan olan
İmam Hüseyn ◊ üçün əzadarlıq təşkil
etmək, o ülvi məqamlı imamı böyük
saymaqdan əlavə, ilahi nişanələrə göstərilən
hörmətin bariz nümunələrindəndir:
ِْ ُللاْفَِإَّناْ ِمنْْتَق َوىْال ُقل
وب
ِْ َْْوْ َمنْْيُ َع ِظمْْ َشعائَِْر
1

“Nəhcül-bəlağə”, qısa kəlamlar, 10-cu hikmət.
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“Hər kim Allahın nişanələrinə hörmət
etsə, bu, qəlblərin təqvasındandır”1.
Niyə də belə olmasın, halbuki, Səfa və
Mərvə məkandan başqa bir şey deyil və orada
yalnız Allahın adı zikir olunduğu və anıldığı
üçün ilahi nişanələrdən sayılmışdır!
ِْ ْإِنْْالصفاْ َْوْال َمرَوَْةْ ِمنْْ َشعائِ ِْر
للا
“Səfa və Mərvə Allahın ayin (və
nişanələrindəndir)”2.
Şübhəsiz, bütün varlığı ilə birdəfəlik
Allahla müamilə edən, bütün əhli-beyti və
övladları ilə birgə eşq qurbangahına qədəm
qoyan, xalisliklə Allah yolunda hər şeyindən
keçən İmam Hüseyn ◊, ən böyük ilahi
nişanələrdəndir və o həzrətin əza məclisini
bərpa etmək, Allahın böyük nişanələrindən
birinə hörmət sayılır.
Altıncı: Əzadarlıq növləri və ona
yanaşmalar
Keçən fəsillərdə əziz oxucuların nəzərinə
çatdığı kimi əzadarlığın əsas mahiyyəti,
İmam Hüseyn ◊ və vəfalı yavərlərinə
1
2

“Həcc” surəsi, ayə 32.
“Bəqərə” surəsi, ayə 158.
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matəm saxlamaq din rəhbərlərinin tövsiyə və
təkidlərində yer almışdır. Şiələr və azadələr
sərvəri İmam Hüseyn ibn Əli ◊ aşiqləri də,
tarix boyu o həzrətə matəm və əza saxlamaqdan qafil olmayıblar.
Bu gün də dünyanın hər bir nöqtəsində
yaşayan, Kərbəla hadisəsindən xəbərdar olan
müsəlmanlar ən azından məhərrəm ayının ilk
on günlüyünü, xüsusilə tasua və aşura
günlərini Hüseyn əzadarları sıralarına qoşulur
və öz növbələrində ehtiramlarını bildirirlər.
Bu hissədə məntiqəuyğun və bəyənilən
əzadarlıq növlərini yığcam şəkildə qeyd
edəcəyik:

1. Ağlamaq
Əzadarlıq və matəmdə adəti üzrə istifadə
edilən üslublardan biri göz yaşı tökməkdir və
təbii olaraq hər insanı əzizinin ayrılıq qəmi
üzür və göz yaşı tökür.
Hədislərin birində oxuyuruq: Allahın
elçisinin — oğlu İbrahim dünyasını
dəyişdikdə, o həzrət övladının ölümünə
ağladı. Səhabələrdən bir neçəsi etiraz olaraq,
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ondan ağlamasının səbəbini soruşduqda,
Həzrət — buyurdu:
”ْطْالرب
ُْ ْ َْوْالْنَ ُقولُْْماْيُس ِخ،ب
ُ “تَد َم ُْعْال َع
َ ُْ َْوْي،ي
ُ وج ُْعْال َقل
“Göz ağlayır, ürək sızlayır, lakin Allahın
qəzəbinə səbəb olacaq bir söz dilə
gətirmirik”.1
Habelə deyilir ki, Osman ibn Məzun adlı
dəyərli səhabəsi dünyasını dəyişdiyi vaxt
Allahın Rəsulu — uzun müddət ona
ağladı.2 Həzrət Rəsul — Cəfər ibn
Əbutalib və Zeyd ibn Harisənin şəhadətində
də çoxlu göz yaşı tökdü.3
Tarixdə oxuyuruq ki, Allahın elçisinin
— vəfatından sonra müsəlmanlar bərk
ağlayıb ah-fəğan qopardılar. Belə nəql
olunur:
ْيُ ْ َْوْْ َكثُ َْر ْ َعلَي ِْه
ْ ِيُ ْ َْو ْال َكب
ْ للا ْاف تُ ِج َْع ْلَْهُ ْالص ِغ
ِْ ْ ُْض ْ َر ُسول
َْ ِ“لَما ْقُب
ْباء ْ َْو
ِْ حاب ْ َْو ْاالق َر
ِْ ض ْ َواالص
ِْ يف ْأَه ِْل ْاالر
ْ ِْ ْ ْ َْو ْ َْل ْيَ ُكن...ُالبُكاء
ِ ْ الت
ِ االح
َْفاط َم ْة
ْ ِ  ْأَ َش ُّْد ْ ُحزناْ ْ َْو ْأَعظَ ُْم ْبُكاءْ ْ َْو ْانتِحاباْ ْ ِمنْ ْ َمو،باب
”الزهرا)عليهاْالسالمْ( َْوْْكا َْنْ ُحزَّنُاْيَتَ َجد ُْدْ َْوْيَ ِزي ُْدْ َْوْبُكاءُهاْيَشتَ ُّْد

“Biharul-ənvar”, c. 79, səh. 91.
Yenə orada.
3
“Biharul-ənvar”, c. 79, səh. 104.
1
2

96

“Peyğəmbər — vəfat etdiyi vaxt
kiçikdən-böyüyə hamı o həzrətin —
ölümünə acıdılar, ona çoxlu ağladılar, lakin
camaat və yaxınları arasında heç kimin qəmkədəri həzrət Zəhranın Ÿ qəmindən artıq
deyildi; onun qəm-kədəri mütəmadi artır, göz
yaşı da şiddətlənirdi”.1
İmam Hüseyn ◊ müsibətinə ağlamaq da
əzadarlığın ən sadə və tövsiyə edilən
formalarındandır.
İmam Rza ◊ buyurur:
ِ
”كْالبا ُكو َْن
ِْ يْفَ ليَب
ِْ س
َ ُ“فَ َعلىْمثْ ِْلْاْل
“Ağlayanlar Hüseyn ◊ kimisinə
ağlamalıdır”2.
İmam
Hüseynə
◊
ağlamağa
həvəsləndirən hədislər olduqca çoxdur, keçən
fəsillərdə bəzilərinə toxunulmuşdur.
Əlbəttə,
unutmamalıyıq
ki,
bu
ağlamaqların şəxsi tərəfləri yoxdur, əslində,
zalım və qəddarlara savaş elanıdır.
2. Ağlamsınmaq

1
2

“Biharul-ənvar”, c. 43, səh. 175.
“Vəsailuş-şiə”, c. 10, səh. 394.
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“Təbaki” insanın özünü ağlamağa
vurması, ağlayan kimi göstərməsi mənasındadır. Bəzən aşiqlərin hər hansı bir
şəraitdən dolayı gözündən yaş çıxmaması
mümkündür, lakin bu, həzrət Hüseynin ◊
matəm və əzadarlığında iştirak etməməyə
səbəb olmamalıdır. Ona görə ki, belə
olduqda, ağlamsınmaq, qəmli, ağlayan kimi
görünməklə əzadarlar sırasına qoşulmaq, eyni
zamanda mənəvi mükafat qazanmaq olar.
Bu işdə də, zülmə nifrət və zalımlarla
mübarizə əlamətləri var, İmam Hüseynin ◊
hədəfi də bundan başqa bir şey deyildi.
Təbakinin – insanın özünü ağlamağa
vurmasının dəyərini göstərən hədis öncəki
fəsillərdə qeyd edildi.
3. Qara geyinmək
Camaat arasında adət budur ki, əzizlərinin
ölümünə yas saxlayarkən qara paltar geyinir
və onu matəm və əza əlaməti sayırlar. Odur
ki, “Ali-Əba”nın beşincisi olan Hüseyn ◊
əzadarlığına arzu olunan yanaşmalardan biri,
o həzrətin ◊ şəhadətinin il dönümündə,
yaxud məhərrəm günlərində qara geyimdə
olmaqdır.
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Tarixdə belə oxuyuruq:
ِ
ِ ْين
ِ
ْهاش ِْم
ْ َِساءُْب
ْ ِسْن
َْ ِللاْ َعلَي ِْهْلَب
ِْ ْوات
ُْ َصل
ُْ س
َ ْْيْب ُْنْ َعلى
َ ُ“لَماْقُت َْلْاْل

”ح
َْ سو
َْ الس
ُ وادْ َْوْال ُم
“Hüseyn ibn Əli ◊ şəhadətə çatdığında,
Bəni-Haşim qadınları qara və cod libas
geyindilər”1.
Bəzi hədislərdə belə qeyd edilir:
ِ ْ “فَ لَمْ ْت ب ْق
ِ هاَشَيةْ ْ ْو ْال ْقُر ِشيةْ ْإِالْ ْ ْو ْلَبِس
ْي
ِْ س
اْل
ْ
ى
ل
ع
ْ
ْ
واد
الس
ْ
ْ
ت
َ
ُ
َ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
”وهُْ َعلىْماْنُِق َْلْ َسب َع ْةُْأَيام
ْ ُعليهْالسالمْ َْوْنَ َدب
“İmam Səccad ◊ və həzrət Zeynəbin
Ÿ xütbələri, düşməni ifşa etmələri
nəticəsində, Yezid Bəni-Haşim ailəsinə
Dəməşqdə əzadarlıq etməsinə icazə verdiyi
zaman, Haşimi və Qüreyş qadınları qara
geyindilər və İmam Hüseyn ◊, Kərbəla
şəhidləri üçün yeddi gün əzadarlıq etdilər”2.
Qeyd etmək lazımdır ki, fəqihlər hədislər
əsasında, xüsusilə də namazda qara
geyinməyi məkruh bilsələr də, amma İmam
Hüseyn ◊ əzası üçün qara geyinməyin heç
bir kərahəti yoxdur, əksinə daha yaxşıdır,

1
2

“Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 188.
“Mustədrəkul-vəsail”, c. 3, səh. 327.
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çünki ilahi nişanələrə hörmət cəhətindən daha
bəyəniləndir.
4. Matəm məclislərinin təşkili
İmam Hüseyn ◊ üçün əzadarlıq
keçirmək, matəm məclislərinin təşkili əza
saxlamağın ən sadə növlərindəndir. “Hüseyn
məktəbi”nin aşiqləri, davamçıları belə
məclisləri bərpa etməklə, İmam Hüseyn ◊
qiyamının ali və dəyərli hədəflərindən
xəbərdar olur, o həzrətin ◊ və yavərlərinin
müsibətinə göz yaşı tökürlər. Bu cür
məclislər xalq kütlələrinin oyanış və
xəbərdarlığı istiqamətində daima əhəmiyyətli
bir vasitədir.
İmam Sadiq ◊ Fuzeyl adlı səhabəsinə
buyurdu: “Məclis təşkil edirsinizmi, dini
maarif və Əhli-beytin ◊ fəzilətləri ətrafında
bir-birinizlə
söhbət
edir,
danışıqlar
aparırsınızmı?”
Fuzeyl cavabında dedi: “Bəli!”
İmam ◊ buyurdu:
ْللاُ ْ َمنْ ْأَحيا
ْ ْ  ْفَ َرِح َْم، ْفَأَحيُوا ْأَم َرنا،س ْأ ُِحبُّها
َْ ِك ْالمجال
َْ “إِنْ ْتِل
”أَم َرنا
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“Belə məclisləri sevirəm. Bizim məktəbi
(əqidəni) diri saxlayın; bizim məktəbi
dirçəldən, yaşadan şəxsə Allah mərhəmət
etsin!”
Sonra İmam ◊ ardınca buyurdu: “Hər
kim bizim müsibətləri xatırlasa, yaxud onun
yanında bizi xatırlasalar və onun gözündən
azca olsa belə, yaş axsa, Allah onun
günahlarını bağışlayar”1.
İmam Hüseyn əzadarlıqlarının təşkili
barədə bəzi imamların ◊ nəzəri bu hədisdən
öncə qeyd olundu.
5. Növhələr, mərsiyələr demək
Nöhvə demək, İmam Hüseyn ◊ və
dostlarının müsibəti məzmununda yanıqlı və
dərin
mənalı
şeirlər
oxumaqdır,
müsəlmanların hiss və emosiyalarını oyadan
amildir, Aşura hadisə və xatirələrini bəyan
etməkdir, əzadarlığın ən sadə yolu və
növüdür. Bunların hamısının kökü imamların
◊ əsrinə dayanır.

1

“Vəsailuş-şiə”, c. 10, səh. 392.
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Əhli-beyt imamları ◊ növhə deyən və
mərsiyə oxuyanları təşviq etməklə, onları şeir
oxumağa,
nöhvə
deməyə,
Kərbəla
hadisələrinin və Bəni-Üməyyə cinayətlərinin
bəyanına həvəsləndirmiş və belə işlər üçün
bir çox mükafatlar müəyyən etmişlər1.
Əmirəl-möminin İmam Əli ◊ və həzrət
Zəhra Ÿ da əziz Peyğəmbərin —
vəfatından sonra o həzrət üçün mərsiyə
ünvanında bir neçə şeir oxumuşlar2.
Bəzi əhli-sünnə alimləri də həzrət Zəhrayi
Mərziyyədən Ÿ əziz atasının ayrılığı ilə
bağlı oxuduğu bir neçə şeir nəql etmişlər.
Hakim Nişapuri yazır: “Allahın elçisi
— torpağa tapşırılan zaman, həzrət
Fatimə Ÿ Ənəsə müraciətlə buyurdu:
ُّ ْس ُكمْْأَنْْ ََتثُوا
”للا
ِْ ْول
ِْ ابْ َعلىْ َر ُس
َْ الَت
ُْ َ“ياْأَن
ُ سْأَطابَتْْأَن ُف
“Ey Ənəs, Allah Rəsulunun bədəni
üzərinə torpaq tökməyə qəlbin necə razı
oldu?”
Ardınca buyurdu:
ْ تاهُْ ِمنْْ َربِِْهْماْْأَد
ْ َْْياْأَب
ْ ُْعاه
ْ َجابْ َرباْْ َد
َْ تاهُْأ
ْ َ“ياْأَب
ُناه
1
2

Keçən fəsillərdə, bu zəmində olan bəzi hədislərə işarə edilmişdir.
“Biharul-ənvar”, c. 22, səh. 523 və 547; c. 79, səh. 106.
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”ُعاه
ْ يلْأَن
َْ ِتاهُْإِىلْ ِجب َرئ
ْ َْْياْأَب
ْ ُْواه
ْ سْ َمأ
ِْ تاهُْ َجن ْةُْال ِفر َدو
ْ َياْأَب
Atacan, ey Rəbbinin dəvətini qəbul edən!
Atacan, ey Rəbbinə yaxınlaşan (və
qovuşan)!
Atacan, ali cənnət məkanın olsun,
vəfatını Cəbrailə xəbər verərəm!”1.
Həmçinin, Ümmü Sələmə Allahın elçisi,
— əmisi oğlunun ölümü ilə əlaqədar
növhələr deyib qəmli halda şeirlər oxudu2.
İmam Baqir ◊ oğlu İmam Sadiqə ◊
malının bir hissəsini, on il müddətinə Minada
onun üçün növhə deməsindən ötrü bir dəstə
növhə deyənə vəqf etməsini göstəriş
vermişdi3.
6. Başa, sinəyə döymək
İmam Hüseyn ◊ müsibəti kimi böyük
müsibətlərdə başa, sinəyə döymək təbii
haldır, çünki camaat da əzizlərini itirdikdə
başına, sinəsinə vurur. Amma düzgün
olmayan və nalayiq işlərdən çəkinmək
Hakim Nişapuri, “Müstədrək”, c. 1, səh. 382. Həmin hadisə, cümlələr, şerlər azacıq
fərqlərlə “Səhihi-Buxari”də, “Kitabul-məğazi”, “Mərəzun-Nəbi və vəfatihi” fəsli, 30-cu
hədisdə gəlmişdir.
2
“Vəsailuş-şiə”, c. 12, səh. 89, hədis 2.
3
Yenə orada, səh. 88.
1
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lazımdır. Əfsuslar olsun ki, bəzi avam
insanlar ikrah yaradan işlərə əl atırlar, bu da,
Hüseyn ◊ mərasimlərinin əzəmət və
şöhrətinə xələl gətirir. Aqil insanlar xoş dillə
onları belə əməllərdən çəkindirməlidir.
Nəql olunur ki, Bəni-Haşimin uşaq və
qadınlarını Şamdan Mədinəyə apardıqları
vaxt, yol əsnasında qafilə başçısından
Kərbəla
şəhidlərini
yenidən
görmək
məqsədilə onları Kərbəlaya aparmasını
istədilər.
ِ ْ ين
ْهاش َْم ْ َْو
ْ َِاعةْ ْ ِمنْ ْب
ِْ “فَ َو َج ُدوا ْجابَِْر ْب َْن ْ َعب ِد
َ للا ْاالنصا ِري ْ َْو ْ ََج
ِ
ْ،(يْ)عليهْالسالم
ِْ س
ِْ َيارْةِْق
ِْ ُْْآلْ َر ُسول
ِْ َْْر ُجالْ ِمن
َ للاْ;ْْقَدْْ َوَر ُدواْل ِز
َ ُبْاْل
ِ ْ يف ْوقت
ِ
َْقاموا
ِْ ُ ْ َْو ْتَالقَ وا ْبِالب،واحد
ُ  ْ َْو ْأ،كاء ْ َْو ْاْلُز ْن ْ َْو ْاللط ِم
َ ْ ِْ فَوافَ وا
”باد
ِْ ال َمأ َْتَْال ُمق ِر َح ْةَْلِالك
“Oraya çatdıqda, Cabir ibn Abdullah
Ənsari və Bəni-Haşimdən bir dəstənin İmam
Hüseynin ◊ qəbrini ziyarət üçün Kərbəlaya
gəldiklərini gördülər. Bu iki qafilə bir-birilə
görüşdü; görüşləri kədər, göz yaşı, başa-üzə
vurmaqla yanaşı idi. Bu minvalla, o
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torpaqlarda ürək dağlayan əza və matəm
məclisi bərpa etdilər”1.
Hədislərdə – axtardığımız miqdarda –
Əhli-beyt ‹ müsibətində sinə vurmaq
barəsində heç bir mətləbə rast gəlmədik, lakin
böyük ehtimala görə, “lətm” (ْ )اللط ِمifadəsi
sinə vurmağa da şamil olur
7. İş, bazar və qazanc fəaliyyətlərinin
tətil olunması
Əzadar və matəmdə olmağın bariz
nümunələrindən biri də, iş və qazanc
fəaliyyətlərindən əl çəkmək və bazarların
bağlanmasıdır. Aşura günü dünya işlərilə
bağlı çalışmağın tərki barədə hədis də nəql
olunmuşdur.
İmam Rza ◊ buyurur:
ْج
َْ ِللاُ ْلَْهُ ْ َحوائ
ْ ْ ضى
ِْ ِيف ْ َحوائ
ْ ِْ “ َمنْ ْتَ َر َْك ْالسع َْى
َ َج ِْه ْيَوَْم ْعا ُشورا ْق
ِ الدنيا ْواال ِخرْةِ ْ ْو ْمنْْْكا َْن ْي وْم ْعا ُشورا ْي وْم ْم
ْ،صيبَتِ ِْه ْ َْو ْ ُحزنِِْه ْ َْو ْبُكائِِه
ُ َ
ُ َ َ
َ َ َ َ ُّ
ِ
”يام ِْةْيَوَْمْفَ َرِح ِْهْ َْوْ ُس ُروِره
ْ َْج َع َْل
َ للاُْ َعزَو َجلْْيَوَْمْالق
“Hər kim Aşura günü dünya ilə bağlı təlaş
və fəaliyyətlərindən əl çəksə, Allah da onun
1

“Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 146.
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dünya və axirət ehtiyaclarını ödəyər və hər
kəs Aşura gününü qəm-qüssə və ağlamaq
günü hesab etsə, Allah da Qiyamət gününü
onun üçün şadlıq və sevinc günü olaraq
müəyyənləşdirər”1.
Mühüm göstərişlər
Ali-Əbanın beşincisi həzrət Hüseynin ◊
əzadarlığı ən yaxşı yaxınlaşma, Hüseyn
məktəbini dirçəltmə və şəriəti qoruma
vasitəsi olsa da, ancaq möminlərin bu dəyərli
işi nalayiq, ikrahedici, xoşagəlməz işlərə
bulaşdırmaması zəruri və lazımdır. Yersiz,
yüngül, Əhli-beytin ◊ məqamından uzaq və
ya küfrlə qarışıq, şişirdilmiş şeirləri
oxumaqdan yayınmalı, yığıncaq və məclislərdə, əzadarlıq sıralarında kişi-qadın birbirindən ayrı iştirak etməlidir. Qəmə vurmaq
kimi şiəni dünyada zəiflədən, düşmənə
bəhanə verən, eləcə də, bədənə zərər vuran
hərəkətlərdən uzaq durulmalıdır.
Möhtərəm vaiz və natiqlər düzgün
əzadarlığın qaydalarını möminlərə, məd1

“Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 284.
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dahlara xatırlatsınlar və özləri də İmam
Hüseyn ◊ qiyamının hədəflərinin bəyanı,
Məhəmmədə — aid saf əqidələrin
yayılması və əsl İslam etiqadlarının, gözəl
əxlaqın,
fədakarlığın
güclənməsi
istiqamətində çalışsınlar. Əhli-beytin ◊
müsibətlərini anarkən yalnız mötəbər
mənbələrə istinad etsinlər, İmam Hüseynin
◊ izzət və şərəfi ilə uyğun gəlməyən
mətləbləri dilə gətirməkdən çəkinsinlər. O
həzrətin məclislərinin idarəsini bədnam,
yaxud nadan şəxslərə tapşırmasınlar,
əvəzində isə yaxşı əməl sahibləri, məclis
idarəsini bilən şəxslər bu işi öhdələrinə
götürsünlər.
Hörmətli xanımlar da İmam Hüseyn ◊
məclislərində iştirak edərkən öz ləyaqət,
vüqar və mətanətlərini qorumalıdırlar, bir
müsəlman qadına və Hüseyn ◊ məktəbinin
aşiqinə layiq bir yanaşma ilə əzadarlıq
məclislərində iştirak etsinlər və – Allah
göstərməmiş – bu mühüm işi nöqsanlı geyim
və
xoşagəlməz
hərəkətlərlə
günaha
bulaşdırmasınlar, çünki ağır məsuliyyəti vardır.
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Belə məclislərin əsl sərmayəsi olan
dəyərli gənclər İmam Hüseyn ◊ məclislərini, xüsusilə məhərrəm günlərini,
Hüseynin ◊ tasua və aşurasını fürsət
bilsinlər, daha geniş hüzurla və agah şəkildə
öz mənəvi və dini biliklərini artırsınlar və
Hüseyn ◊ məktəbinin yayılması və
başqalarının bu ilahi və əbədi qəhrəmanlıq
dastanından xəbərdar olması istiqamətində
çalışsınlar.
Ayətullah əl-üzma Məkarim Şirazinin
möhtərəm dini heyət və məddahlara on
dörd bəndlik tövsiyəsi
1426-cı hicri qəməri ili, Məhərrəm ayının
gəlişi və şəhidlər sərvəri həzrət Hüseynin ◊
matəm günlərinin təşkili ərəfəsində, Qum
şəhərində “Aşuraçıların böyük konfransı”
adlı bir konfrans keçirildi. Bu konfransda
Ayətullah Məkarim Şirazi cənabları Aşura
hadisəsinin müxtəlif cəhətlərinə aydınlıq gətirərkən möhtərəm dini heyətlər və məddahlar
üçün on dörd bəndlik (maddəlik) proqram
təqdim etdi. Belə ki, dini yığıncaq və
mediyada geniş əks-sədaya səbəb oldu və
alim, mütəfəkkir, səmimi məddah və dini
108

heyətlərinin diqqətini cəlb etdi. Bu
göstərişlərin əhəmiyyətini nəzərə alaraq,
bütün bəndləri yığcam şəkildə qeyd edirik:
1. Əzizlərin (xətib və məddahların)
çıxışları mötəbər sənədlər (Quran və sünnə)
əsasında olmalıdır. şeirlərin məzmununda
İmam Hüseyn ◊ və ali dərəcəli Kərbəla
şəhidlərinin məqam və ləyaqətləri birmənalı
olaraq qorunmalı, böyük qiyamın hədəfləri
ictimaiyyət üçün açıqlanmalıdır.
2. Din imamları ◊ və digər böyük
şəxslər haqqında mübaliğə, şişirtmə ehtimalı
olan
mətləbləri
dilə
gətirməkdən
çəkinilməlidir.
3. Məddahlıq elm və hünərin sintezi
olduğundan, sənətkar, təcrübəli və savadlı
məddahlar tərəfindən gənc məddahlara lazımi
təlimlər verilməlidir.
4. Moizə və məddahlıq məclislərində
əzadarlığa xatir günaha “yaşıl işıq”
yandırmaqdan çəkinməli, əvəzində təqva və
dindarlığa dəvət edilməlidir.
5. Möhtərəm əzadarlara tövsiyə olunur ki,
köynəyi
çıxarmaq
və
soyunmaqdan
çəkinsinlər.
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6. Sinə və zəncir vurmaq “hüseynçilik”
əlamətlərindəndir, lakin bədənə zərər
vurmaqdan,
onu
yaralamaqdan
çəkinilməlidir.
7. Xətiblər, məddahlar namaz vaxtlarına
riayət etməli, namaz vaxtında namaz
qılmaqdan başqa proqramları olmamalıdır.
8. Möhtərəm məddahların avazı əyləncə
və
fəsad
məclislərinin
ahənginə
bənzəməməlidir.
9. Dəyərli əzadar heyətləri diqqət
etməlidirlər ki, müəmmalı və gizli siyasətlərin əlində oyuncağa çevrilməsinlər.
10. Əhli-beytin ◊ ağır müsibətlərini
imkan daxilində xatırlatmaqdan çəkinilməli,
işarə və qısa məzmunla üzərindən
keçilməlidir.
11. Məclislər camaatın, xüsusilə gənclərin
yorğunluğuna, bezməsinə səbəb olacaq həddə
uzadılmamalıdır.
12. Bu məclislərdə, sənətkarların,
yaşlıların,
təcrübəlilərin
hörməti
gözlənilməlidir.
13. İslam Respublikasının quruculuğunu,
rəhbərlik və mərcəiyyəti gücləndirmək diqqət
mərkəzində olmalı, İmam Mehdiyə (ə.c.) eşq
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bütün məclislərdə ən əsas mövzu olaraq
yaşadılmalıdır.
14. Hörmətli xətib və məddahlar
sözlərinin qəlblərə hakim olması və – ُْْكونُواْ ُدعاة
ْي ْاَل ِسنَتِ ُكم
ِْ َاس بِغ
ِْ “ – لِلنİnsanları dilinizdən başqa
şeylə (əməllərinizlə, əxlaqınızla) dəvət edin!”
hədisinin nümunəsi olaraq, hər kəsin
onlardan örnək götürməsi üçün İmam Hüseyn
◊ və yavərlərinin əxlaqını mənimsəmlədirlər.
Şübhəsiz, bu möhtəşəm və böyük
mərasimlər (yuxarıdakı şərtlərlə) İslam
düşmənlərinin gözündə bir tikan və İslamın,
müsəlmanların güc amilidir.
Məzlumların sığınacağı
Maraqlıdır ki, İmam Hüseynə ◊ dair
məclislər tarix boyu zülmə məruz qalan
xalqlar, cəmiyyətlər üçün ideal bir sığınacaq
və pənah yeri sayılmışdır. Hüseyn ◊
məclislərindən camaatın maksimum istifadəsi
və bu məclislərin həvəs və həyəcanı ilə
şeytani güclərə sarsıdıcı cavab vermələri
təkcə İran İslam İnqilabında deyil, İraq və
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Pakistanın və s. ölkələrin müstəqilliyində də,
keçərli olmuşdur.
Hindistan
milli-azadlıq
hərəkatının
rəhbəri
Mahatma
Qandinin
məşhur
kəlamında oxuyuruq:
“Mən İmam Hüseynin, o böyük İslam
şəhidinin həyatını diqqətlə oxudum, Kərbəla
səhifələrinə kifayət qədər nəzər saldım, mənə
aydın oldu ki, əgər Hindistan qalib ölkə
olmaq istəyirsə, İmam Hüseyndən örnək
almalıdır1.
Amma bütün bunlar hamısı, niyyətlərin
xalis olduğu, dağıdıcı rəqabətlər yerini
qurucu həmkarlığa verdiyi, əza məclislərinin
vəhdət mərkəzinə çevrildiyi və onda
fədakarlıq əlamətləri üzə çıxdığı zaman baş
verir.
Ədalətin
icrası
və
zülmə
qarşı
mübarizənin yalnız İslam dünyasına aid
olmadığını nəzərə alsaq, İmam Hüseynin ◊
Kərbəlada bəşər nəslinə verdiyi təlimlər,
mümkündür ki, bütün xalqlar üçün həlledici
olsun.

1

“Hüseynin insanlara öyrətdiyi dərs!” kitabına istinadən, səh. 289.
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Belə mərasimlərin cazibə və əsilliyinin
qorunması üçün o, hər bir xurafatdan
təmizlənməlidir; savadsız şəxslərin öz dar
düşüncələri ilə bu mərasimlərdən qeyrimünasib obrazlar yaratmasının, onun
əzəmətini azaltmasının
və müqəddəs
hədəflərinin sual altına alınmasının qarşısı
alınmalıdır.
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İKİNCİ HİSSƏ:

AŞURA QİYAMININ KÖKLƏRİ
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Aşura qiyamının kökləri (əsasları)
Qısa bir işarə
Tarixi hadisələri ayrı-ayrılıqda mütaliə
etmək olmaz, çünki belə olduqda, o
hadisələrə dair bütün suallara yetərli cavab
tapılmayacaq. Əslində hər hansı bir tarixi
hadisə – zəncirin bir-birinə bağlı halqaları
kimi – silsiləvari hadisələrin əlaqəsindən
meydana gəlir. Böyük və kiçikliyindən asılı
olmayaraq, hər bir hadisənin kökü keçmişə
dayanır və eyni zamanda da, gələcəkdə təsir
və nəticələr qoyur. Təbiidir ki, hadisə nə
qədər mürəkkəb və böyük olarsa, onun
kökünü tapmaq daha çox diqqət və tədqiqat
tələb edir.
Aşura hadisəsi kimi böyük bir hadisə də
bu qaydadan müstəsna deyil. Onu baş verdiyi
tarix məhdudiyyətində, yəni hicri tarixlə 61ci ildə təhlil və tədqiq etmək düzgün deyil.
Ona görə ki, belə olan surətdə tədqiqatçı üçün
bir çox cavabsız suallar qalır: İslam ümməti
İslam Peyğəmbərinin — övladını, “Aliəba”dan qalan son yadigarı, FatimeyiZəhranın — əziz balasıni faciəli şəkildə
şəhid etməsinə necə inanmaq olar? Necə
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inanmaq olar ki, bu ailənin uşaq, qoca,
yeniyetmə, qadın, kişisinə mərhəmət
göstərilməsin? Bir dəstəni qılıncdan keçirib,
digər bir dəstənin əsir götürülməsinə, heç bir
zülmün onlardan əsirgənilməməsinə necə
inanmaq olar?
Bu baxımdan 61-ci hicri ili, məhərrəm ayı
hadisəsinin köklərini və əsas təşkiledici səbəb
və amillərini tanımaq üçün, illər öncəyə
qayıtmaq
lazımdır.
Əksinə,
İslamın
zühurundan və Peyğəmbərin —
təvəllüdündən illər öncəki hadisələri –
hərçənd, yığcam olsa belə – mütaliə edib
araşdırmalıyıq. Ona görə ki, o böyük
hadisənin gerçəkləşməsində uzun illər boyu
əl-ələ vermiş hadisələrin hər birinin mühüm
rolu vardır.
Zəncir halqaları kimi bir-birinə bağlanmış
hadisələri görməməzlikdən gəlmək və ya birbirindən ayırmaq olmaz.
Böyük Aşura hadisəsinin köklərini səkkiz
fəsildə araşdıracayıq.
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Birinci fəsil:
Bəni-Üməyyənin Bəni-Haşimlə tarixi
düşmənçiliyi
İslam Peyğəmbərinin — Qüreyş
qəbiləsindən olmasına baxmayaraq, tarixi
həqiqətlər göstərir ki, İslamın ən qatı
düşmənləri də həmin qəbilədən çıxaraq,
Peyğəmbər — və övladlarına qarşı
ədavət bəsləməkdə, təxribat aparmaqda heç
bir səy və cəhdlərini əsirgəməyiblər, xüsusilə
Peyğəmbərin — vəfatından sonra İslam
tarixinin əsla unutmayacağı ağrılı-acılı
cinayətlər törətdilər.
Aralarında qanlı qarşıdurmalar baş vermiş
iki nəsil – Bəni-Haşim və Bəni-Üməyyə
həmin Qüreyş qəbiləsindən idilər. İslamın
əvvəlində baş verən döyüşləri mütaliə edib
araşdırarkən şahid oluruq ki, Bəni-Haşim
tayfası həmişə Bəni-Üməyyə öndərləri
tərəfindən təcavüzə məruz qalmışdır. Eyni
zamanda, Bəni-Üməyyə hücuma keçməyincə,
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Bəni-Haşim heç bir döyüşdə qılınca əl
atmamışdır.
İki tayfa arasındakı başlıca ixtilaflar bir
neçə məsələyə qayıdır:
a) Tarixi köklər
İslam Peyğəmbərinin — üçüncü
babası Əbdu Mənaf, gözəl xasiyyət və
bəyənilmiş əxlaqı sayəsində qəlblərdə xüsusi
yer tutmuşdu, lakin bununla belə, Kəbənin ali
vəzifələrinə yiyələnməkdə heç bir vaxt
qardaşı Əbdüddarla rəqabətə girməmişdi.
Atası Qusəyyin vəsiyyətinə əsasən
hakimiyyət qardaşı Əbdüddarın ixtiyarına
keçdi, lakin iki qardaşın vəfatından sonra
övladları arasında hakimiyyət üstündə savaş
başladı.
Əbdu Mənafın Haşim və Əbdu Şəms adlı
iki övladı bir-birinə yapışmış əkiz qardaş
idilər, dünyaya gəldikləri zaman Haşimin bir
barmağı Əbdu Şəmsin alnına yapışmışdı,
onları ayırmaq istədiklərində çoxlu qan axdı
və camaat bunu pis əlamət kimi
dəyərləndirdilər1.
1

“Təbəri tarixi”, c. 2, səh. 13 və İbn Əsir, “Kamil”, c. 2, səh. 16.
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Tarixdə Haşim övladları Bəni-Haşim,
Əbdu Şəmsin övladları isə Bəni-Üməyyə
kimi tanınır.
Haşimin comərd və səxavətli olması,
camaatın
yaşayışının
yaxşılaşdırılması
istiqamətində
ehsan
və
bəxşişləri,
məkkəlilərin bazar iqtisadiyyatının güclənməsində atdığı müstəsna addımlar,
bununla əlaqədar Qəssan əmiri ilə bağladığı
əhdnamə, həmçinin Qüreyşin yay fəslində
Şama, qışda isə Yəmənə köçməsini
planlaşdırması
ona
fövqəladə
şöhrət
gətirmişdi.
Əbdu Şəmsin oğlu – Haşimin qardaşı oğlu
– Üməyyə əmisinin mövqeyinə, əzəmətinə və
müxtəlif qəbilələr arasında söz sahibi
olmasına paxıllıq edirdi. Xalqın qəlbində yer
tuta bilmədiyindən əmisini pisləməyə başladı.
Ancaq bu nüfuzdan salmalar daha çox
Haşimin hörmət və böyüklüyünü artırırdı.
Nəhayət, həsəddən alışıb yanan Üməyyə
əmisini vadar edir ki, birgə kahinin – ərəb
başbilənlərindən birinin yanına getsinlər, o
kimi təqdir edərsə, o da işlərin icrasını
öhdəsinə götürsün. Üməyyənin israrı Haşimin
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yalnız iki şərtlə qardaşı oğlunun təklifini
qəbul etməsinə səbəb olur:
Birincisi, məğlub olan tərəf Həcc
mövsümündə yüz dəvə qurban kəsəcək.
İkincisi, məğlub şəxs Məkkəni on illik
tərk edərək vətəndən köçəcək.
Razılaşdıqdan sonra Usfan1 kahininin
yanına getdilər. Üməyyənin gözləntisinin
əksinə olaraq, kahinin gözü Haşimə sataşan
kimi onu tərfiləməyə başladı. Buna görə də,
qərar qəbuluna əsasən Üməyyə Məkkəni on il
müddətinə tərk edib Şamda məskunlaşmağa
məcbur oldu2.
Bu hadisə iki tayfa arasındakı ədavət
köklərinə yaxşıca aydınlıq gətirməsindən
əlavə, Əməvilərin Şam vilayətinə nüfuzunun
səbəblərini də açıqlayır, belə ki, Əməvilərin
Şamla tarixi əlaqələri sonrakı dövrlərdə
onların hakimiyyətinin hazırlığına necə
zəmin yaratdı.
İbn
Əbil-Hədid
“Nəhcül-bəlağə”nin
şərhində başqa bir əhvalat nəql edir ki, bu iki
nəsil arasındakı fasilə və qarşıdurmanın daha
1
2

Məkkə yaxınlığında yer adıdır.
İbn Əsirin “Kamil”indən çıxarış, c. 2, səh. 17.
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çox cəhalət dövrünə təsadüf etdiyini ortaya
qoyur: Bir tərəfdən Bəni-Haşimin gözə
çarpan böyüklüyündən qaynaqlanan, digər
tərəfdən
Bəni-Üməyyənin
təhqir
və
bədnamlığa
dözməsindən
qaynaqlanan
ixtilaflar.
Bu nəqlə əsasən, Müaviyənin oğlu Yezid
atasının hüzurunda ata-babalarını tərifləyir və
Abdullah ibn Cəfərin qarşısında özünü öyür
(qeyd etmək lazımdır ki, Müaviyə ibn Əbu
Süfyan ibn Hərb ibn Ümyyə ibn Əbdu Şəms
ibn Əbdu Mənafdır).
Abdullah
cavab
olaraq
deyir:
“Əcdadlarından hansı birilə fəxr edirsən? Bizə sığınan, bizim ailənin pənahında yaşayan
Hərblə, ya evimizdə nökərimiz olan Üməyyə
ilə, yaxud da bizim himayəmiz altında həyat
sürən Əbdu Şəmslə?!”.
Müaviyə o vaxtadək sakit əyləşmişdi.
Xüsusi zirəkliklə söz davasını sona çatdırdı,
ancaq oğlu Yezidlə təklikdə qaldıqda
Abdullah ibn Cəfərin sözlərini təsdiqlədi və
onun sözlərini belə açıqladı: “Üməyyə
Əbdülmüttəliblə bağladığı sazişə əsasən on il
müddətində onun evində nökərlik etdi, Əbdu
121

Şəms də yoxsulluq səbəbilə daima gözünü
qardaşı Haşimin əlinə dikmişdi”1.
İbn Əbil-Hədid başqa bir yerdə müəllimi
Əbu Osmandan belə nəql edir: ”Cahillik
dövründə Bəni-Üməyyə böyükləri – ali
mənsəb və ictimai mövqe qazanmaq uğrunda
özlərindən tamamilə hərislik sərgiləməklərinə
rəğmən – həmişə bu mənsəblərdən kənarda
qalırdılar. “Darun-nədvə” rəhbərliyi, Kəbənin
pərdəsini dəyişmək, hacılara su vermək və
xidmət göstərmək kimi yüksək vəzifələr,
adətən, Bəni-Haşim və Qüreyşin digər
tayfalarının ixtiyarında idi2.
Şübhəsiz, bu hal onların ruhiyyəsində təsir
qoyur, paxıllıq və qısqanclıq alovunu
qəlblərində alışdırırdı.
b) Bəni-Haşimin xüsusi imtiyazları
1.Elm və dəyərlərə sahib olmaq
Bəni-Üməyyənin Bəni-Haşimlə arasındakı
fasilə və ziddiyyət təkcə, səthi və xarici
məsələlərdə xülasələşmirdi, əksinə, Bəni1
İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 15, səh. 229, 28-ci məktubun
əsnasında, (ixtisarla)
2
İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 15, səh. 198 (ixtisarla) və İbn Əsir,
“Kamil”, c. 2, səh. 22.
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Haşim sülaləsinin aşkar mənəviyyatı onları
mütəmadi olaraq rəqibləri Bəni-Üməyyənin
qısqanclıq və nifrəti ilə üzləşdirən mövqedə
qərarlaşdırırdı. Nəticədə, Bəni-Haşim elə bir
məqama çatır ki, “peyğəmbərlik” və
“imamlıq” fidanı onların ailəsindən cücərdi;
evləri ilahi mələklərin gediş-gəliş yerinə
çevrildi, elm və maarif onlardan qaynaqlandı.
Həzrət Əli ◊ özünün əhatəli çıxışında
buyurur:
ِ ين ْ َز َعم ْوا ْأَن ه ْم ْالر
ِ
ْْيف ْال ِعل ِْم ْ ُدونَناْْ َك ِذباْ ْ َْو ْبَغيا
ْ ِْ اس ُخو َْن
ُ ُ ُ َْ “أَي َْن ْالذ
ْ،ض َع ُهمْْ َْوْأَعطاناْ َْوْ َح َرَم ُهمْْ َْوْأَد َخلَناْ َْوْأَخ َر َج ُهم
ْ ْْأَن َرفَ َعنَا،َعلَينا
َ للاُْ َْوْ َو
ْيف
ْ ِْ ْإِنْ ْاألَئِم ْةَْ ِمنْ ْقُ َريش ْغُ ِر ُسوا،بِنا ْيُستَ عطَى ْاهلُدى ْ َْو ْيُستَجلَى ْال َعمى
ِ
ِ ْ ْه َذا ْالبط ِْن ْ ِمن
ْْح ْال ُوال ْةُ ْ ِمن
ُْ ُواهمْ ْ َْو ْال ْتَصل
ُْ ُ ْال ْتَصل،هاشم
ُ ح ْ َعلى ْس
َ
"ْغَ ِيِهم

“Haradadır o kəslər ki, elmdə möhkəm
olanların biz deyil, onlar olduğunu iddia
edənlər və bu iddianı yalandan və zülm
vasitəsi ilə özlərinə nisbət verənlər
(hadadırlar ki,) Allahın bizə üstünlük
verdiyini və onları xar etdiyini görsünlər. O,
bizə bəxş etdi, onları isə məhrum qoydu. Bizi
öz nemətlərinə daxil, onları isə ondan xaric
etdi. Bizim vasitəmizlə hidayət istənilir və
bizim vücudumuzun varlığı ilə korlar
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aydınlıq istəyir. İmam və rəhbərlər Qüreyşdəndirlər və onların varlıq ağacı yer üzündə
Bəni-Haşim
soyundan
(qolundan)
qaynaqlanıb. Bu məqam başqalarına aid deyil
və digər rəhbərlərin bu məqama ləyaqətləri
yoxdur”1.
2.Paklıq, təqva və nəciblik
Rəhbər və böyükləri haqqında “Təthir”
ayəsi nazil olan bir tayfanın nəciblik və əsilnəsəb paklığını açıqlamağa ehtiyac yoxdur.
Amma onların müqabilində duran BəniÜməyyə kişi və qadınlarının utancverici
həyat tərzləri hamının dilində o qədər məşhur
olmuşdu ki, sonralar on illərlə sıxma-boğma,
zülm ilə müsəlmanların işlərinin öhdədarı
olsalar da, rüsvayçılıqlarını bir şəkildə
xatirələrdən silə bilmədilər: qadınları elə
qadınlardı ki, rəsmi olaraq “xüsusi”
bayraqları vardı və qapıları hər kişinin üzünə
açıq idi, insanları elə insanlardı ki, bir neçə
nəfər nəsillərini müəyyən etmək mövzusunda

1

“Nəhcül-bəlağə”, xütbə 144.
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bir-birinə girir və hər biri özünü onların atası
sanırdı1.
Əmirəl-möminin İmam Əli ◊ məna dolu
qısa kəlamında həmin məqama işarə edir və
Müaviyəyə cavab məktubunda buyurur:
ِ
ِ ْ ك ْ َْن ْن ْ ْو
ِ
ْس
َْ لكنْ ْلَي
َ ُ“ َْو ْأَما ْقُول
َ ُ َْ  ْ«إِنا ْبَنُو ْ َعب ْد ْ َمناف» ْْفَ َكذل:ك
ِ أُمي ْةُْْ َك
َِْبْطالِبْ َْوْال
ْ ِبْ َْوْالْأَبُْو ُسفيا َْنْْ َْكأ
ِْ ِهاشمْ َْوْالْ َحربْْْ َك َعب ِْدْال ُمطْل
َ
ِ ْيحْْ َكالل
ِ الم
”يق
ِْ ص
ُْ يقْ َْوْ ْالَْالص ِر
ِْ ِهاج ُْرْْ َكالطل
ُ
“Amma “Bizim hamımız Əbdu Mənafın
övladlarıyıq!” deməyinə gəldikdə, bəli,
(görünüş baxımından) belədir, lakin Üməyyə
Haşim kimi, Hərb Əbdülmüttəlib, Əbu
Süfyan Əbutalib kimi deyil və mühacirlər
əsla azad olunmuş əsirlər kimi deyillər və
nəsil-nəcabəti düzgün övladlar atalarına
mənsub olanlar kimi deyillər”2.
ِ يح ْْ َكالل
İbn Əbil-Hədid “يق
ِْ ص
ُْ – ” َْو ْ ْالَ ْالص ِر
“Nəsil-nəcabəti düzgün övladlar atalarına
mənsub olanlar kimi deyillər!” cümləsinin
şərhində bu məsələni ört-basdır etmək cəhdi
ilə yazır:
1
Ətraflı məlumat üçün Zəməxşərinin “Rəbiul-əbrar” əsərinin c. 3, “Qurabat vələnsab” bölməsi və İbn Əbil-Hədidin “Nəhcül-bəlağənin şərhi”nin c. 1, səh. 336 və c. 2, səh.
125-ə müraciət olunsun.
2
“Nəhcül-bəlağə”, 17-ci məktub.
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“İmamın ◊ məqsədi, etiqad və xalis
niyyətlə İslamı qəbul edənin qorxu və ya
dünya, qənimət əldə etmək üzündən
müsəlman olanla eyni olmamasıdır”1.
Ancaq Əllamə Məclisi bu açıqlamanı rədd
edərək yazır: “Ləsiq” – “mənsub olanlar”
ifadəsi məlum olduğu kimi Bəni-Üməyyəyə
işarədir və İbn Əbil-Hədid Müaviyənin
heysiyyətini qorumaq üçün özünü nadanlığa
vurub, hətta bəzi alimlər aşkara Üməyyənin
Əbdu
Şəmsin
nəslindən
olmamasını
bildiriblər. Əksinə, o (Üməyyə), Əbdu Şəms
tərəfindən oğulluğa götürülən bir rumlu qul
idi. Cahiliyyət dövrünün adətlərinə görə bir
qulu özünə mənsub etmək istəyən şəxs öncə
qulu azad edir, sonra ərəb qızlarından birini
ona ərə verirdi. Bu minvalla da həmin qul
onun nəslinə qoşulurdu.
Sonra Əllamə Məclisi nəticə alaraq qeyd
edir:
Deməli, Bəni-Üməyyə əsas etibarı ilə
Qüreyşdən deyil, əksinə, o, Qüreyşə
mənsubdur2.
1
2

İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 15, səh. 129.
Əllamə Məclisi, “Biharul-ənvar”, c. 33, səh. 107.
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3.Fərdi üstünlüklər
Bəni-Haşim mərdlik, səxavət, fədakarlıq,
öz mənafeyindən keçmək, zahidlik və təqva
kimi rəftar və davranışlarında nəzərə çarpan
aşkar mənəvi və əxlaqi dəyərlərdən əlavə,
yaraşıq, gözəllik, qeyri-adi natiqlik məharəti
və fikrini gözəl, aydın, düzgün və inandırıcı
sözlərlə ifadə etmək qabiliyyəti kimi xarici
gözəlliklərə də malik idi. Bu gözəllik və
mükəmməllik qarşısında Bəni-Üməyyənin
çirkin həyatı onların daxili rahatlıqlarını
pozur, içlərində həsəd alovunu alışdırırdı.
Həzrət Əli ◊ Qüreyş tayfalarının hər
birinin xüsusiyyətləridən soruşulan sualın
cavabında Əbdu Şəmslə – Bəni-Üməyyə
onların nəslindəndir – Bəni-Haşim arasındakı
fərqləri bəyan edərkən belə buyurur:
ِ وتْبِنُ ُف
ْْ َْو،وسنا
ِْ حْ ِْعنْ َْدْال ُْم
ُْ َْ َْوْأَْس،يفْأَي ِدينا
ْ ِْ“ َْوْأَمْاْ َن ُْنْفَأَب َذلُْْلِما
”ح
ُْ َحْ َْوْأَصْب
ُْ ص
َْ حْ َْوْْأَن
ُْ ص
َ ُهمْْأَكثَ ُْرْ َوأَم َك ُْرْ َْوْأَن َك ُْرْ َْوْ َن ُْنْْأَف
“Ancaq biz (Bəni-Haşim) əlimizdə
olanları bağışlamaqda ən səxavətli və ölümə
can verməkdə ən comərdik. Onlar (BəniÜməyyənin də mənsub olduğu Bəni-Əbdu
Şəms) isə sayları daha çox, daha hiyləgər və
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eybəcərdirlər. Biz daha fəsahətli, daha
xeyirxah və daha xoşsifət və gülərüzük”1.
İslamın
meydana
çıxması
ilə
mübahisələrin qızışması
İslam Peyğəmbəri — Məkkədə
İslama dəvətini başlayan zaman təsadüfən,
şəhərin siyasi-iqtisadi gücü daha çox BəniÜməyyənin ixtiyarında idi.
Bu xanədanın böyükləri ticarət və sələmlə
çoxlu gəlir əldə etmişdilər. Ondan əlavə Kəbə
evinin gözətçiliyi,
zəvvarlara
xidmət
vasitəsilə bir növ özlərinə dini hökmranlıq da
qazanmışdılar. Elə buna görə də, Həcc
mövsümündə hacılar Ərəfata hərəkət etdiyi
zaman Qüreyş Müzdəlifədən hərəkət edirdi,
çünki onların etiqadına görə Kəbə pak libasla
təvaf
edilməliydi
və
libas
Qüreyş
tayfalarından alındığında pak sayılırdı.
Onların libas vermədikləri kəs çarəsizlikdən
lüt təvaf etməli olurdu2.
Əslində, Qüreyş qeyd edilən öndərlik və
dini hökmranlıq sayəsində özlərindən
qanunlar qərar verir və digər ərəb qəbilələri
1
2

“Nəhcül-bəlağə”, 116-cı hikmət.
“Sireyi İbn Hişam”, c. 1, səh. 125-dən sonra.
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də həmin qanunlara tabe olurdu, lakin İslamın
meydana gəlişindən sonra Qüreyşin zahirdəki
əzəmət və şövkətinin hər iki sahəsi – maddi
aristokratlığı və dini öndərliyi – ciddi
təhdidlərlə üzləşdi.
İslam Peyğəmbərinin — ilk dəvəti
təkallahlıq və iki şəhadətlə – kəlmeyi
şəhadətlə – xülasələşirdi, lakin yavaş-yavaş
bu dəvətin kənarında ictimai ədalət, Allah
yanında bərabərlik və Kəbə rəhbərliyinin
təqvalı və mömin insanlara həvaləsi
istiqamətində görünüşcə sadə istəklər ortaya
qoyuldu. Bu istəklər Qüreyş başçılarının,
xüsusilə də Əbu Süfyan, Əbu Cəhl kimi Bəni-Üməyyə öndərlərinin ictimai mövqe və
mənafeyi ilə ziddiyyət təşkil edirdi.
Besətin əvvəllərində nazil olan “Huməzə”
surəsinin ilk ayələrinə diqqət yetirilməsi,
İslamın sərvət toplayanları, qoluzorlu
zalımları necə ciddi hədələdiyini ortaya
qoyur:
ُْبْأَنْْ َْمالَْه
ُْ س
َْ ْ“ َويلْْلِ ُك ِْلْ ُُهَ َزةْلُّ َم َزةْ*ْال ِذى
َ َجَ َْعْ َماالْ َو َْعد َد ْهُْ*ْ ََي
”ُاكْ َماْاْلُطَ َم ْة
َْ فْاْلُطَ َم ِْةْ*ْ َوَماْأَدَْر
ْ ِ ْْأَخلَ َد ْهُْ*ْْ َكالْْلَيُ نبَ َذن
“Eyb axtarıb pis danışan hər bir kəsin vay
halına. O kimsə ki, mal yığıb onu dönə-dönə
sayar və elə zənn edər ki, mal-dövləti onu
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əbədi yaşadacaqdır. Belə deyildir! O, mütləq
Hütəməyə atılacaqdır! Sən nə bilirsən ki,
Hütəmə nədir?! O, Allahın yanar odudur.”
Bu xəbərdarlıq zəngi, təbii ki, istismarçı
Qüreyş başçılarının qulağına xoş gəlmədi.
Digər tərəfdən cəmiyyətin orta və zəif
təbəqələri – hansılar ki, canları hesabına olsa
belə imanlarından dönmürdülər – arasında
Peyğəmbərin — günbəgün artan nüfuzu
Qüreyşi, dini hökmranlıqlarının da iqtisadi
hökmranlıqları ilə paralel İslam qanunları
qarşısında təhdid obyektinə çevrildiyi
təhlükəsindən xəbərdar etdi.
Qüreyşin keçmiş nifrət və kinküdurətlərinin bir dəfəyə gurlamasına da
səbəb bu idi. Xüsusilə də, öz qeyri-qanuni
gəlirlərini, ictimai mövqelərini təhlükə
qarşısında gördükləri üçün bütün gücləri ilə
bu ayinə qarşı çıxmağa başladılar. Onlar nə
etdiklərini bilmədən irimiqyaslı çalışmalara
başladılar: müxtəlif qəbilələri Peyğəmbərə
— qarşı qaldırmaq, Mədinə yəhudiləri
ilə müqavilə bağlamaq, onları Peyğəmbər
— əleyhinə səfərbər etmək və nəhayət,
qanlı döyüşlər və digər sui-qəsdlər təşkil
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etmək kimi cəhdlər sonda heç bir nəticə
vermədi.
Onlar – hicrətin altıncı ilində –
Hüdeybiyyə sülhünü imzalamaqla Peyğəmbərin — Məkkəyə girişinin qarşısını alıb
onu xar edəcəklərini və beləliklə, Məkkədəki
hakimiyyətlərini
sığortalayacaqlarını
düşünürdülər. Amma düşünmürdülər ki, bu
müqaviləni imzalamaqla, əslində Hicazdakı
öz rəsmi hökumətlərinin dağılmasına səbəb
oldular və dolayısı ilə Peyğəmbərin —
Yəsribdəki (Mədinədəki) rəsmi hökumətinə
etiraf etdilər. Təbii ki, bu etiraf onların digər
qəbilələrlə
imzaladığı
müqavilələrin
pozulmasına yol açdı.
O ildən hicrətin səkkizinci ilinədək
Hicazın digər qəbilə başçıları mübarizələrin
İslamın lehinə bitəcəyini gözləyirdilər.
Nəhayət, Məkkənin təslim olmasıyla
Qüreyşin şövkəti də birdən çökdü.
Doğrudan da Qüreyş bu məğlubiyyəti
qəbul etməklə həm öz dini hökmranlığını,
həm də ictimai mövqe və iqtisadi gücünü
itirdi.
Lakin unutmamalıyıq ki, bu uzun və
əhatəli mübarizə boyu döyüşlərə və
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Peyğəmbərə —, habelə müsəlmanlara
qarşı təxribat və sui-qəsdlərə BəniÜməyyənin qəbilə rəisi Əbu Süfyan nəzarət
edirdi.
Başqalarından daha çox maddi və mənəvi
səlahiyyətlərini itirən Əbu Süfyan və ailəsi
başqa çıxış yolu olmadığı üçün İslama
qoşuldular.
Əlavə olaraq, dünyəvi hədəf və arzularına
çatmaq üçün üzlərinə yeni bir qapı açıldığını
güman etdilər, əgər bu dalğaya qoşulsalar öz
məqsədlərinə nail olacaqlar. Ona görə də, öz
maraq və mənfəətlərini güdərək İslamı qəbul
etdilər.
Həzrət Əli ◊ bu qəbilənin müsəlman
olması ilə bağlı buyurur:
َْس ُّروا ْالْ ُكفْ َْر ْفَ لَمْا ْ َو َج ُدوا
َْ “ َْو ْما ْأَسلَ ُموا ْ َْو ْلكِ ِْن ْاستَسلَ ُموا ْ َْو ْأ
”ُوه
ْ أَعواناْْ َعلَي ِْهْأَظ َه ُر
“Bunlar İslamı qəbul etməmişdilər, əksinə
zahirdə təslim olmuş və küfrü sinələrində
gizli saxlamışdılar. Amma İslam əleyhinə
özlərinə tərəfdarlar tapdıqları zaman,
gizlətdiklərini aşkara çıxardılar”1.
1

“Nəhcül-bəlağə”, 16-cı məktub.
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Bəni-Üməyyə cahillik dövründə sahib
olduqları bütün səlahiyyətləri itirdiklərindən
bəri və “tuləqa” (Məkkənin fəthi günü
əsarətlikdən azad edilənlər) adının qəbul
etməklə ağır məğlubiyyət və təhqirə dözməli
olmuşdular ki, bu da keçmiş kin-küdurətdən
əlavə onların qəlbində Peyğəmbər — və
Bəni-Haşimə qarşı şiddətli nifrət yaratdı.
Müsəlman olduqdan sonra öz gizli və aşkar
təxribatlarından imtina etməmələri də bu
səbəbdən idi. Odur ki, qanlı Kərbəla
hadisəsinin
həmin
tayfa
tərəfindən
törədildiyinə
şahid
olmaq
bizi
təəccübləndirməməlidir:
Yezid
Kərbəla
hadisəsindən
sonra
açıq-aşkar
BəniHaşimdən qisas almasından söz açır (sonrakı
fəsildə bu barədə qeyd ediləcək.).

133

İkinci fəsil:
İslam
düşmənlərinin
Peyğəmbər
— dönəmindəki məğlubiyyətlərinin intiqamı
Qanlı Kərbəla hadisəsinin digər köklü
səbəblərindən
biri
Bəni-Üməyyənin
Peyğəmbər
—
zamanındakı
məğlubiyyətlərinin qisasını almaları idi.
İslamın meydana gəldiyi ilk gündən
Qüreyş müşrikləri müxalifətçilik etdilər və
Peyğəmbərə
—
qarşı
müxtəlif
təxribatlar, sabotajlar, təzyiqlər və cəfalara
imza atdılar. Bu arada Bəni-Üməyyə,
xüsusilə başçıları Əbu Süfyan – heç bir qarşı
durmanı ondan əsirgəmədi.
Allah elçisinin — hicrətindən sonra
da Peyğəmbərə — qarşı təzyiqləri
səngimədi. Nəhayət, hicrətin ikinci ili,
məşhur Bədr döyüşündə müsəlmanlar
tərəfindən ağır məğlubiyyətə uğradılar. Bu
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döyüşdə Qüreyşdən yetmiş nəfər öldürüldü1.
Öldürülənlər arasında Müaviyənin bir neçə
yaxını, o cümlədən, Müaviyənin ana babası
Ütbə (Hindin atası), dayısı Vəlid ibn Ütbə və
qardaşı Hənzələ də vardı2.
“Nəhcül-bəlağə”də, 64-cü məktubda
İmam Əli ◊ bu barədə buyurur:
ْيف
ْ ِْ يك
َْ ك ْ َْو ْْأَ ِخ
َْ ِضضْتُْهُ ِْْبَ ِد َْك ْ َْو ْخال
ُْ ى ْالسي
َْ “ َْو ْ ِعن ِد
َ ف ْال ِذي ْأَع
ِ ْمقام
ْ”واحد
َ
“Babanın, dayının və qardaşının kürəyinə
vurduğum qılınc mənim yanımdadı”.
Bədr döyüşündə Əbu Süfyanın üç oğlu
döyüşürdü: Hənzələ öldürüldü, Ömər əsir
düşdü, Müaviyə isə döyüşdən qaçdı. O, elə
qaçmışdı ki, Məkkəyə çatanda ayaqları
şişdiyi üçün iki ay özünü müalicə etdirməli
oldu.3
Hərçənd ki, hicrətin üçüncü ili Əbu
Süfyanın rəhbərliyini öhdəsini götürdüyü
Ühüd döyüşündə Həmzə ilə bərabər bir qrup
müsəlman şəhid edildi, lakin Bəni-Üməyyə
“Sireyi İbn Hişam”, c. 2, səh. 372 və “Təbəri tarixi”, c. 1, səh 169.
Əmirəl-möminin ◊ “Nəhcül-bəlağə”də yer alan Müaviyəyə yazdığı 28-ci və 64-cü
məktublarında bu macəraya işarə olunub.
3
“Sireyi İbn Hişam” c. 2, səh. 294.
1
2
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“Bədr”in kini hələ də qəlblərində saxlayır və
İslamdan intiqam almaq fikrində idilər.
Əbu Süfyan bundan sonra da Peyğəmbərə
— qarşı digər döyüşlərə komandanlıq
edirdi və Məkkənin fəthinə qədər iman
gətirməmişdi; Məkkənin fəthi məqsədilə
Məkkə ətrafını tutan əzəmətli İslam qoşunu
qarşısında müqavimət göstərməyə gücü
qalmayan Əbu Süfyan təslim oldu və zahirdə
İslamı qəbul etdi. Onunla yanaşı oğlu
Müaviyə də – zahirdə – müsəlman oldu, lakin
açıq-aydın şahidlər onların İslamı qəbul
etməsinin həqiqi və rəğbət üzündən
olmadığını ortaya qoyur.
İmam Əli ◊ “Nəhcül-bəlağə”nin bir
neçə yerində bu nöqtəyə, Əbu Süfyan,
Müaviyə və onların övladlarının heç vaxt
İslamı rəğbətlə qəbul etməməsinə işarə edir, o
cümlədən, 17-ci məktubda Müaviyəyə
müraciətlə buyurur:
ِ ْيف
”ْْْإِماْ َرغبَةْْ َْوْْإِماْ َرهْبَة:الدي ِن
ْ ِْ“ َْوْْ ُكنْتُمِِْْمنْْ َد َخ َْل
“Sizlər dinə daxil olanlardan idiniz, lakin
bu işiniz, ya dünyaya rəğbət üzündən idi, ya
da qorxu”.
Həmçinin, 16-cı məktubda buyurur:
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ِ ْ ْ ْما ْأَسلَ ْم ْوا ْو،َ ْ ْو ْب رْأَ ْالنْس ْمة،َ“فَ وال ِذي ْفَ لَ َْق ْاْلبة
ْلك ِْن
َ ََ
َ ُ
َ
ََ َ َ
”ُوه
ْ ْفَ لَماْ َو َْج ُدواْْأَعوانَاْْ َعْلَي ِْهْأَظ َه ُر،َس ُّرواال ُكف َر
َ ْ َْوْأ،استَسلَ ُموا
“And olsun dənəni yaran və insanı
yaradan kəsə! Onlar (Müaviyə, Əmr As və
ətrafı) İslamı qəbul etməmiş, əksinə zahirdə
təslim olmuş
və
küfrü
sinələrində
(qəlblərində) gizlətmişlər. Amma İslamın
əleyhinə köməkçilər tapdıqları zaman,
gizlətdiklərini aşkar etdilər”.
Qüreyş müşriklərinin məğlubiyyətində
Əmirəl-möminin İmam Əlinin ◊ rolu
Şübhəsiz ki, Qüreyş müşriklərinin
məğlubiyyətində Əmirəl-möminin İmam Əli
◊ əsaslı və danılmaz rola malikdir və digər
döyüşlərdə küfr cəbhəsinin yıxılmasında
mühüm payı vardır. Bu da, Qüreyş
müşriklərinin o həzrətə qarşı qəlblərində
dərin kin bəsləməsinə səbəb oldu.
Bu sırada İslam əleyhinə irimiqyaslı
çalışmaları Peyğəmbərin — mətanəti,
həzrət Əli ◊ və müsəlmanların igidliyi
sayəsində nəticəsiz qalan və yaxınlarından bir
qismi ayrı-ayrı döyüşlərdə o həzrətin ◊ əli
ilə məhv edilən Bəni-Üməyyə, BəniHaşimdən intiqam almaq fürsəti güdürdü.
137

İslamın zəfərlərinə görə və Allahın
elçisinin ◊ zamanında Bəni-Üməyyə
qarşıdurma yaratmaq və qisas almağa qadir
deyildi, lakin işin başına keçdikdən sonra öz
kin-küdurətlərini bəlli etdilər.
Allah Rəsulunun — narahatçılığı
İslam Peyğəmbəri — bütün şərtləri
nəzərə almasına, həzrət Əlinin ◊ məqam və
mövqeyini
dəfələrlə
müsəlmanlara
açıqlamasına, Qədir-Xum günü minlərlə
şəxsin arasında o həzrəti imamətə təyin
etməsinə və Əhli-beytinə ◊ yaxşılığı təkrar
olaraq müsəlmanlara tövsiyə etməsinə baxmayaraq, Qüreyşin həzrət Əli ◊ və ailəsinə
qarşı bəslədiyi gizli ədavətə görə nigaran idi.
Böyük əhli-sünnə alimlərindən Təbərani
“Möcəmul-kəbir” əsərində belə nəql edir:
“Bir gün Allah elçisi — həzrət Əliyə ◊
baxıb göz yaşı tökdü. Ondan ağlamasının
səbəbi soruşulduqda, həzrət Əliyə xitab
olaraq buyurdu:
”ون
ْ ِ كْ َحتْْيَْف ِْق ُد
َْ َص ُدوِْرْقَ ومْ ْالَْيُب ُدو ََّناْل
ْ ِْضغائِ ُْن
َ“
ُ ْيف
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“(Mənim ağlamağım) daxilində (sənə
qarşı) kin tutan və məndən sonra onu bəlli
edəcək bir dəstəyə görədir”1.
Həzrət Əli ◊ də Həsən ◊ və Hüseynə
◊ görə nigaran idi
Əmirəl-möminin İmam Əli ◊ də çox
yaxşı bilirdi ki, çoxu zahirdə müsəlman olan
Qüreyş qəbiləsi daim qisas almaq fürsəti
güdür, lakin həzrət Əlinin ◊ varlığı onları
öz məqsədlərinin tamamını həyata keçirməyə
macal vermirdi; pusquda durub gözləyirdilər
ki, şərait və vəziyyətə tam nəzarəti ələ keçirməklə
İslamdakı
məğlubiyyətlərinin
intiqamını alsınlar.
İbn Əbil-Hədidin o həzrətdən ◊ nəql
etdiyi kəlamında bu narahatlıq aydın görünür.
O yazır: Əmirəl-möminin ◊ Allaha
müraciətlə deyirdi:
ْكْصلى
َْ ِيكْ َعلىْقُ َريش;ْفَِإن ُهمْْأَض َم ُرواْلَِر ُسول
َْ نْاَستَ ع ِد
ْ ِِ“اَلل ُهمْْإ
ْْتْبَي نَ ُهم
َْ ْفَ َع َج ُزواْ َعنها;ْ َْوْ ُحل،ض ُروباْْ ِم َْنْالش ِْرْ َْوْالغَد ِر
ُ ْللاْعليهْوآله
ِ
ْسْنَاْ ْ َْو
ِْ ََْو ْبَي نَها; ْفَكان
َ  ْاَلل ُهمْ ْاح َفظْ ْ َح. ْ َْو ْالدائ َرْةُ ْ َعلَى،ت ْال َوجبَ ْةُ ِِْب
Təbərani, “Möcəmul-kəbir”, c. 11, səh. 66 və İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin
şərhi”, c. 4, səh. 107. Həmin məna başqa bir ibarə ilə də gəlmişdir: Həzrət — buyurdu:
“َكْإِالْْ ِمنْْبَع ِدي
َْ ص ُدوِْرْقَومْ ْالَْيَب ُدو ََّناْل
ْ ِْْ”اِ َحن, Zəhəbi, “Mizanul-itidal”, c. 3, səh. 355.
ُ ْيف
1
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ْين
ْ ِ َ ْفَِإذا ْتَ َوف يت،ت ْ َحيا
ُْ  ْ َْو ْال ْ َُتَ ِكنْ ْفَ َج َرةَْ ْقُ َريش ْ ِمن ُهما ْما ْ ُدم،سينا
َ ُح
”ْْتْ َعلىْْ ُك ُّْلْ َشىءْ َش ِهيد
َْ ْ َْوْأَن،يبْ َعلَي ِهم
ُْ ِتْالرق
َْ فَأَن

“Allahım! Mən səndən Qüreyşə qələbə
çalmaq üçün kömək diləyirəm; onlar
Peyğəmbərinə — müxtəlif gizli plan və
xəyanətlər nəzərdə tutan kəslərdir, amma
onları həyata keçirməyi bacarmadılar və sən
məqsədlərinin icrasına mane oldun. Sonra
bütün mərəkələr mənə yönəldi və təxribatlar,
hərc-mərcliklər mənə qarşı səfərbər oldu. Ey
Pərvərdigarım, Həsən və Hüseyni qoru! Mən
həyatda
olduğum
müddətdə
Qüreyş
cinayətkarlarının gizli planlarının onlara
yetişməsinə imkan vermə və məni onların
arasından aldığın zaman sən özün onların
qoruyanısan və sən hər şeyə şahidsən1”.
Müaviyənin sözlərində ədavət və
intiqam izləri aşkardır
Baxmayaraq ki, İslam ölkəsinə diktaturası
dövründə Müaviyənin davranış və rəftarından
İslam, Quran və Peyğəmbərlə —
düşmənçiliyini asanlıqla çıxarış etmək
1
İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 20, səh. 298, 413-cü nöqtə; “Nəhcülbəlağə”nin özündə, 172-ci xütbədə bu kəlamlardan bəziləri qeyd edilmişdir.
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mümkündür1, lakin tarix onun Peyğəmbər
— və ailəsi ilə düşmənçiliyini və o
həzrətin adını silmək üçün cəhdlərini açıqaşkar ortaya qoyan bəzi sözlərini qeyd
etmişdir.
Məşhur tarixçi Məsudi yazır: Muğeyrə ibn
Şöbənin (Müaviyənin etibarını qazanan
dostu) oğlu Mutərrif ibn Muğeyrədən belə
nəql olunur: “Mən atam Muğeyrə ilə Şama
gəldik, atam hər gün Müaviyənin yanına
gedir, onunla həmsöhbət olur, qayıdıb
gəldikdən sonra isə onun ağıl və
dərrakəsindən danışırdı. Bir gecə Müaviyənin
yanından döndü, amma çox kədərli idi; şam
yeməyindən belə imtina etdi. Mən ailəmizdə
bir xoşagəlməzlik yarandığını düşündüm və
soruşdum: Niyə bu gecə çox narahatsan?
Dedi: Bu gecə ən xəbis insanın yanından
gəlirəm.
Dedim: Niyə?
Dedi: Müaviyə ilə ikilikdə qalanda ona
dedim: Məqamın çox yüksəlib, ədalətli olub
xeyir işlər görməyin lap yerinə düşər,
1
Məkarim Şirazi, “İmam Əmirəl-mömininin ◊ mesajı” (“Nəhcül-bəlağə”nin şərhi),
c. 3, səh. 250-253 və c. 4, səh. 238-240.
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xüsusilə öz qohumların olan Bəni-Haşimə
yaxşılıq et, qohumluq bağlarını möhkəmlət,
bu gün onlar sənin üçün təhlükəli deyillər.
Gözlənilmədən (onun halı dəyişdi və
əsəbləşib) dedi: Əbubəkr xilafətə çatdı və
görülməli işləri gördü, amma dünyasını
dəyişdikdən sonra unuduldu, yalnız bəzi
vaxtlar “Əbubəkr!” dedilər. Sonra Ömər
xəlifə oldu və on il zəhmətə qatlaşdı. O da
dünyasını dəyişəndən sonra adı unuduldu;
fəqət bəzi vaxtlar “Ömər!” dedilər. Daha
sonra qardaşımız Osman xəlifə seçildi və
çoxlu işlər gördü, dünyasını dəyişdiyi
zamandan etibarən onun da adı unuduldu.
Ancaq “Əxu-Haşim” (Haşimin qardaşı –
Peyğəmbərə — işarədir), gündə beş dəfə
adını (minarələrdə) çağırıb deyirlər: “Əşhədu
ənnə Muhəmmədən Rəsulullah”. Bu halda
bizim əməl və adımızdan nə qalacaq, ey
anasız? Sonra dedi:
”ْللاْإِالْْ َدفناْْ َدفنا
ِْ “ َو
“Allaha and olsun, bu adı həmişəlik dəfn
etməkdən başqa bir çıxış yolu yoxdur!”1.
1
“Murucuz-zəhəb”, c. 3, səh. 454 və İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 5,
səh. 129.
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Bu macəra Müaviyənin planlarından,
İslam və Peyğəmbərə — ədavətindən
tam xəbər verir. O, heç vaxt Allah Rəsulunun
— ailəsindən və Əhli-beyt ‹
dostlarından əl çəkmədi. Onlara qarşı bir çox
cinayətlərə imza atdı ki, bariz nümunələri
həzrət Əli ◊ və övladlarına söyüş və lənət
göndərməsi, İmam Həsəni ◊, Hücr ibn
Udeyyi və onun dostlarını və bir çox
digərlərini şəhid etməsidir.
Yezid və Bədrdə öldürülənlərin qisası
Aləmdə fəsad və dinsizlikdə şöhrət
tapmış, böyük Kərbəla cinayətinə fərman
verən, Allah elçisinin — övladını və
xanım Fatimeyi-Zəhranın — əzizini
öldürməyi özünə sığışdırıb bu ləkə və
rüsvayçılığı qəbul edən, Əməvi hökumətinin
cinayət dolu səhifəsini bu hadisə ilə daha
qaraldan Yezid ibn Müaviyə dəfələrlə Bədrdə
öldürülənlərin qisasını Allah Rəsulundan
— alacağını deyirdi. Onlardan bir neçə
nümunəni diqqətinizə çatdırırıq:
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1. İlk nümunə, Yezid öz sarayında,
Ceyrunda1 oturmuşdu və oradan mübarək
başların və Əhli-beyt ‹ əsirlərinin gəlişini
müşahidə edirdi. Elə bu vaxt onun aşağıdakı
şeiri zümzümə etdiyini duydular:
ُّ ْ ك
ْوس ْ َعلى
ُْ الش ُم
َْ ْْتِل
ْْْكْاْلُ ُمولُْْ َْوْأَش َرقَت
َْ “لَماْبَ َدتْْتِل
ُرىبْ ِج ْيُو ِْن
ِ َصحْْاَوْْ ْالَْت
ِ ْت
ْت
ُْ ضي
ْ ْْصح
ُْ ابْفَ ُقل
ُْ بْالغُر
َْ نَ ِع
َ َْْفَ لَ َقدْ ْق
”ون
ْ ِ ُِم َْنْالغَ ِر ِْيْ ُدي
Qafilə gözə dəyən an, o günəşlər
(şəhidlərin başları) Ceyrun yüksəkliklərində
parladı,
Bu vaxt qarğa nalə etdi. Mən dedim:
Nalə etsən də, etməsən də mən öz tələbimi
borclulardan aldım”2.
Şeirdə açıq-aşkar kinayə ilə İslam
müharibələrində axıdılan babalarının və
tayfasının qanının qisasından söz açır;
məqsədi budur ki, öz tələbimi aldım, yəni
“Ceyrun” Dəməşdə yerləşir. Bu yer əvvəlcə sabeinlərin – ulduzpərəstlərin ibadətgahı olub, sonra həmin yerdə yunanlar öz dini ayinlərini keçirirdilər. Müəyyən müddətə yəhudilərin əlinə keçən bu məkan sonda bütpərəstlərə qalmışdı. Ən gözəl binalardan olan bu
binanın qapısı “Babu Ceyrun” adlanırdı. Həzrət Yəhyanın ◊ kəsilmiş başını həmin Ceyrun
qapısından asmışdılar və bundan sonra İmam Hüseynin ◊ mübarək başı da həmin yerdən
asıldı. (Muqərrəm, “Məqtəlul-Huseyn”, səh. 348.)
2
“Nəfəsul-məhmum”, səh. 435.
1
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cəhalət dövrünün qanlarını Allah elçisindən
— aldım.
2. Növbəti nümunə Kərbəla şəhidlərinin
müqəddəs başlarını Yezidin məclisinə
gətirildiyi vaxtdır. Yezid əl çubuğu ilə İmam
Hüseynin ◊ dodaq və dişlərinə vurduğu
halda bu şeiri oxuyurdu:
ِ ْْ“لَ ِعبت
ْجاءَْ َْوْ ْالَْ َوحىْْنَ َزل
ْ ْْْْ َخبَ ر
ْ َْال
ْ َكْف
ِْ هاش ُْمْبِال ُمل
َ
ِ ْتْأَش
ْجْ ِمنْْ َوق ِْعْاال َسل
ُْ عْاْلَزَر
َْ ْْ َج َز
ْ ْياخيْبِبَدرْ َش ِه ُدوا
َْ لَي
َْْْ َْو ْلَقالُوا ْيا ْيَ ِزي ُْد ْ ْال
ْ
ْ
ْْالَ َهلُّواْ َواستَ َهلُّواْفَ َرحا
ْشل
َ َت
ْْْ َْوْأَقَمناْ ِمث َْلْبَدرْفَاعتَ َدل
ْ
ْ ْناهُْبِبَدرْ َمثَال
ْ فَ َج َزي
ْين ْأَْحَ َْد ْماْْكا َْن
ْ َِْْ ِمنْ ْب
ْ ْْتْ ِمنْْ ِخن ِدفْإِنْْ َْلْأَن تَ ِقم
ُْ لَس

”1ْفَ َعل
Haşim övladları (Allah Rəsulu) səltənətlə
oynadı, əslində (Allah tərəfindən) nə bir
xəbər gəlmişdi, nə də bir vəhy!

Bu şerin ikinci beyti, Allah Rəsulunun — qatı düşməni Abdullah ibn Zəbəriniyyudandır. O, Ühüd döyüşü və Allah elçisinin — tərəfdarları öldürüldükdən sonra şer
oxudu və şerdə arzu edirdi ki, ey kaş, Bədr döyüşündə öldürülənlərimiz bugün sağ olub Xəzrəc (Mədinə müsəlman qəbilələrindən biri) qəbiləsinin necə zarıdığını görəydilər. Yezid bu
şerdən istifadə edərək ardını özündən oxudu. (“Qisseyi-Kərbəla”, səh. 495.)
1
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Kaş, Bədrdə öldürülən böyüklərim
bugün Xəzrəc qəbiləsinin nizə zərbələrindən
necə zarıdığını görəydilər!
Bu vaxt sevincdən bağırıb deyərdilər:
“Ey Yezid, əllərin var olsun!
Bugün Bədr macərasının cəzasını onlara
verdik və Bədrdəki kimi onlarla rəftar etdik
və nəticədə bərabər olduq!
Mən Xindəf1 övladlarından deyiləm, əgər
Əhməd (Peyğəmbər ) övladlarından qisas
almasam”2.
Həmçinin, nəql olunur ki, Yezid həmin
məclisdə İmam Hüseynin ◊ dodaq və
dişlərinə vurduğu halda deyirdi:
”“يَومْْبِيَ وِْمْبَدر
“Bu gün Bədr gününün müqabilində bir
gündür”3.

1
“Xindəf ”, İlyas ibn Muzər ibn Nizarın arvadı Leyla binti Həlvanın ləqəbidir. İlyasın
övladlarını arvadının adı ilə “Xindəf övladları” adlandırdılar (“Lisanul-ərəb”). Deməli, Xindəf Qüreyşin, o cümlədən, Yezidin ulu nənələrindən hesab olunur (Müraciət edin: “Təbəri
tarixi”, c. 1, səh. 24.)
2
Təbərsi, “İhticac”, c. 2, səh. 122. Bu şer müxtəlif ibarələrlə, şiə və əhli-sünnənin bir
çox kitablarında Yeziddən nəql olunmuşdur. O cümlədən, Şeyx Səduq, “Əmali”, səh. 231;
İbn Şəhri Aşub, “Mənaqib”, c. 4, səh. 123; “Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 133; “Təbəri tarixi”,
c. 8, səh. 188; İbn Kəsir, “Bidayə vən-nihayə”, c. 8, səh. 208; “Məqatilut-talibin”, səh. 80;
Dinəvəri, “Əxbarut-tival”, səh. 267; “İbn Kəsirin təfsiri”, c. 1, səh. 423; İbn Əbil-Hədid,
“Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 4, səh. 72.
3
İbn Şəhri Aşub, “Mənaqib”, c. 4, səh. 123.
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Bu ifadələrdən Yezidin küfrü və İslam
əsaslarına iman gətirməməsi tam aydın olur.
O, Peyğəmbər — ailəsindən intiqam
almağa fürsət axtarırdı; O, Allah elçisindən
— İslam və Quran qarşısında dayanan,
bayraq qaldıran, qılınc çəkən, nəticədə
müsəlmanların özünü müdafiəsi zamanı onların əli ilə həlak olan və öz tayfasından qətlə
yetirilən kəslərin qisasını almaq istəyirdi. O,
atası və babası heç vaxt Quran və
Peyğəmbərə — iman gətirməmişdilər,
əksinə əzəmətli İslamın, İslam qoşunu və
müsəlmanların ardıcıl zəfərləri qarşısında
müqavimət göstərməyə gücləri qalmamışdı.
Odur ki, zahirdə müsəlman olub münafiqliklə
çalışmalarını davam etdirdilər. Qüdrət kürsüsünə oturduqları vaxtdan etibarən özlərinə
heç bir rəqib görməyən Bəni-Üməyyə cəhalət
adətlərini dirçəltməyə və öz yaxınlarının
intiqamını almağa başladı.
Digər Bəni-Üməyyə nümayəndələrinin
sözləri
Allah Rəsulu — və Əmirəl-möminin
Əlidən ◊ intiqam almaq məsələsinin qanlı
Aşura döyüşünün səbəblərindən biri kimi
olması təkcə Yezid tərəfindən bəyan
147

edilməmişdir, Bəni-Üməyyənin digər şəxsləri
də bu məsələni dilə gətirmişlər:
1. İmam Hüseyn ◊ Aşura günü Yezid
qoşunu qarşısında durduğu zaman buyurdu:
“Məni öldürməkdə məqsədiniz nədir?
Hansısa bir haqqı tərk etmişəm, ya hansısa
sünnəni dəyişdirmişəm?”.
Hamılıqla cavab verdilər:
ِ يك ْ ْو ْما ْفَع ْل ْبِأَش
ِك ْبُغضاْ ْ ِمنا ْ ِالب
ْياخنا ْيَوَْم ْبَدر
ْ
َْ ُ ْبَلْ ْنُقاتِل:فَقالُوا
َ
َ
َ
َ
َْْوْ ُحنَ ي
“Bizim sənlə döyüşümüz atan Əliyə ◊
bəslədiyimiz ədavət və nifrətə görədir; O,
Bədr və Hüneyn döyüşlərində babalarımızı
qətlə yetirmişdir”1.
2. İmam Hüseynin ◊ şəhadətindən sonra
Mədinənin Bəni-Üməyyəli hakimi Səid ibn
As minbərə çıxdı və Peyğəmbərin —
qəbrinə işarə edərək dedi:
ْ”“يَومْْبِيَ وِْمْبَدر
“Bu gün Bədr gününün müqabilində bir
gündür!”

1

“Mosueyi kələmatil-imamil-Huseyn”, səh. 492; “Məalis-sibtəyn”, c. 2, səh. 11.
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Ənsar bu sözdən narahat olaraq ona öz
etirazlarını bildirdilər1.
Xülasəsi, qanlı Kərbəla hadisəsinin
köklərindən birinin Əməvilərin qəlbində
qalaqlanmış ədavətlər və Peyğəmbər —
zamanında
məğlubiyyətlərinin
intiqamı
olduğu aydın şəkildə anlaşılır. Əslində, onlar
İslam və Peyğəmbərdən — qisas almaq
və məğlubiyyətlərinin əvəzini çıxmaq istəyirdilər.
Bu hissəni müasir əhli-sünnə alim və
yazıçılarından birinin sözü ilə bitiririk:
Əbdülkərim Xətib “Əli ibn Əbi Talib”
adlı kitabında həzrət Əlinin ◊ Peyğəmbər
— zamanında baş verən döyüşlərdəki
igidlik və rəşadətindən, küfür və şirk
başçılarının məhvindəki danılmaz rolundan
danışandan sonra yazır:
–Əli möminlər arasında müşriklərə qarşı
ən sərt və ciddi olanı idi; onların övlad, ata və
digər yaxınlarını həlak etmişdi. Buna görə də,
müşriklər o həzrətə qarşı kin saxlayırdılar. Bu
kin-küdurət Qüreyş müşrikləri müsəlman olduqdan sonra belə qəlblərində vardı. Nəhayət,
1

İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 4, səh. 72.
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Peyğəmbərin — vəfatından sonra
Qüreyş Bəni-Haşimin qocasını, gəncini,
uşağını qılıncdan keçirdilər; qadınlarını əsir
edib sərgərdan qoydular”.
Sonra əlavə edir:
ْ ْ َْو ْ َحسبُنا ْأَنْ ْنَذ ُك َْر،ُحد
ْ ِْ “ َْوْْ َكأََّنا ْتَْثأ َُْر ْ ِِبذا ْلَِقتالها
ُ يف ْبَدر ْ َْو ْأ
ْ”كْ ِمنْْ َوقائِ َْع
َْ ِْ َْوْماْتَالْذل،َيفْْ َكربَالء
ْ ِْآلْبَيتِ ِْه
ِْ ْيْ َْو
ِْ س
َْ َمص َر
َ ُعْاْل

“Sanki, onlar bu işləri ilə Bədr və Ühüddə
qətlə
yetirilmişlərinin
qisasını
almaq
istəyirdilər, buna şahid olaraq İmam Hüseyn
və ailəsinin Kərbəlada torpağa düşüb qana
bələşməsini və ondan sonrakı hadisələri
(Əhli-beyt qadınlarının əsir alınmasını) qeyd
etmək yetərlidir”1.

1

Məhəmməd Cavad Muğniyə, “Fi zilali Nəhcul-bəlağə”, c. 3, səh. 154 (ixtisarla).
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Üçüncü fəsil:
Səqifə təxribatı
(Bəni-Üməyyə hökumətinin təməlində
Səqifənin rolu)
Peyğəmbərin — həyatı dönəmində
uzun illər İslam əleyhinə ən böyük döyüş və
təxribatları başladan Bəni-Üməyyə sonda
“Tüləqa” (Peyğəmbərin — azad
etdikləri) adı altında acı məğlubiyyəti qəbul
etməklə müsəlmanlar arasında xarlıq və
bədnamlıqla günlərini sürürdülər. Onlar Peyğəmbərin — vəfatı zamanı keçən iki
onillikdəki kimi İslamın yeni dalğası önündə
durmaqda heç bir etibara, gücə sahib
deyildilər, lakin Peyğəmbərin —
vəfatından sonra Səqifə macərasında baş
verən hadisə nəticəsində Bəni-Haşimin əli
İslam hökumətindən, yeni qurulmuş və
təlatümlü cəmiyyətin idarəsindən üzüldü və
nəhayət, Bəni-Üməyyənin İslam dünyasına
qəti diktaturası ilə nəticələndi.
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İcazə verin, bu sözü əhli-sünnənin
mötəbər mənbələrindən, yəni “SəhihiBuxari”dən eşidək:
O gün ənsardan bir dəstə müsəlmanlara
rəhbər seçmək məqsədilə Səqifədə toplandı.
Onlar Xəzrəc qəbiləsinin başçısı Səd ibn
Ubadə
Ənsarini
rəhbər
seçməyi
planlaşdırsalar da, Əbubəkr Qüreyşin fəzilət
bayrağını qaldırmaqla ənsar dəstəsini məğlub
etdi.
O,
Peyğəmbərin
—
“Müsəlmanların imam və rəhbəri Qüreyşdən
olmalıdır”1 – kəlamı ilə Qüreyşin digər ərəb
qəbilələri üzərindəki əsil (təməl) üstünlüyünə
istinad edərək, onlara qələbə çaldı. Elə bir
əsil ki, İslam onunla mübarizə aparırdı.
Peyğəmbər — isə ümmətə rəhbərliyi
tənha məsum və pak Əhli-beytdə ◊ müəyyənləşdirmişdi.
Səqifədə keçən danışıqlar barəsində
əlimizdə olan rəvayət və məlumatlar, o kiçik
yığıncaqda xəlifə seçməyin meyarının,
adətən, “qüreyşli” olması həqiqətindən xəbər
verir.
1
“Səhihi-Buxari”, “kitabul-muharibin” bölməsi, c. 8, səh. 208 (ixtisarla) və İbn ƏbilHədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 2, səh. 24.
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İbn Əbil-Hədid “Nəhcül-bəlağə”nin 26-cı
xütbəsinin şərhində yazır:
ْبْأَنْْتُ َؤِم َرُكمْْ َْوْنَبِيُّهاْ ِمنْْغَ ِيُكمْْ َْو
ُْ ضىْال َع َر
َ ْ َوللاْالْتَر:"قالَْْعُ َم ُر
ْت ْالنبُ وْةُ ْ ِمن ُهمْ ْ َمنْ ْيُنا ِز ْعُنا
ِْ َىل ْأَم َرها ْ َمنْ ْْكان
َْ ِب ْأَنْ ْتُ َو
ُْ ْالَ ْ ََتتَنِ ُْع ْال َع َر
ِ
ِ
ْ "يتُهُ؟
َ ُسلطا َْنْ ُُمَمدْ َْوْ َن ُْنْأَوليائُْهُْ َْوْ َعش
“Ömər Ənsara dedi: “Allaha and olsun,
ərəb sizin hakimiyyətinizə razı olmayacaq,
çünki Peyğəmbər — sizin qəbilədən
deyildi. Ancaq ərəb Peyğəmbər tayfasından
olan
şəxsin
hakimiyyətindən
imtina
etməyəcək. Biz Peyğəmbərin —
yaxınları, qohumları olduğumuz halda, onun
hökumət və mirasında kim bizə qarşı dura
bilər?”1
İbn İshaqın rəvayətində belə qeyd olunur:
“Siz yaxşı bilirsiniz ki, Qüreyş əhalisi
digər ərəb qəbilələrinin sahib olmadığı
yüksək məqam və dərəcələrə malikdir və ərəb
qəbilələri qüreyşli şəxsdən başqası ilə
razılaşmayacaqlar”.
Əbubəkrin çıxışında da gəlmişdir:
”فْه َذاْاالم َْرْإِالْْلِ ُق َريش
ُْ بْ ْالَْتَع ِر
َْ “ َْوْإِنْْال َع َر
1

İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 2, səh. 38.
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“Ərəblər Qüreyşdən başqa birinin
Peyğəmbər canişini olmasını qəbul etməyəcəklər”1.
Bu sözdən belə başa düşülür ki,
müsəlmanlara rəhbərlik etməyin şərti təqva
və mənəvi üstünlük deyil, əksinə, möhtərəm
sayılmalı məqam “qəbilə üstünlüyü”dür və o
da yalnız Qüreyşə aiddir, çünki Qüreyş
cəhalət dövründə dini və maddi üstünlüyə
sahib idi. Belə ki, digər qəbilələr yalnız
Qüreyşin qərar verdiyi qanunlara tabe
olurdular və Hicazın taleyi o zaman Qüreyşin
əlində idi. Deməli, Peyğəmbərdən —
sonra da müsəlmanların rəhbərliyini öhdəsinə
götürüb hər kəsə hökmranlıq etməyə yalnız
Qüreyşin haqqı var.
Bu ən mühüm uduş bileti idi ki, o gün
Əbubəkr və tərəfdarları ondan istifadə
etməklə ənsara zəfər çalmağı bacardılar.
İslamda birinci əsrin ilk yarısında baş
verən hadisələr göstərir ki, Səqifədə olanlar
təkcə ənsarın üstünlük iddiasında olan Qüreyş
qarşısında uduzması deyildi, əksinə orada
silsiləvari məsələlər və problemlər qapısını
1

İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 2, səh. 24.
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İslam dünyasına açan bir prinsipin təməli
atıldı.
Səqifənin çox önəm daşıyan acı
nəticələlərini üç məsələdə xülaşələşdirmək
olar:
a) Peyğəmbər — və Əhli-beytinin
◊ hörmətinin sındırılması
Səqifənin ən acı nəticələrindən biri Allah
elçisinin — hörmətinin sındırılması idi;
Peyğəmbərin — Əlini ◊ xilafətə,
ümmətə rəhbər təyin etməsini açıq bəyan
edən kəlamları Səqifədə unuduldu və
Həzrətin — ümmət içində əzəməti
sındırıldı.
Təbii ki, Peyğəmbərin — Əhli-beyti
◊ və həqiqi möminlər bu yolverilməz
istəklərə tabe olmadılar və nəticədə, xilafət
aparatının təzyiqləri ilə üzləşdilər, belə ki, bu
özü Peyğəmbər — ailəsinin daha çox
hörmətinin sındırılmasına və bunun ümmət
arasında rəsmi tanınmasına yol açdı.
Öz mövqeyini qəbilə təəssübkeşlik atəşini
alovlandırmaqla qazanan xilafət aparatı bu
mövqeyi
qorumaq
üçün
vəhy
və
peyğəmbərlik evinə basqın edəcək qədər irəli
getdi. Halbuki, ondan bir neçə səhər
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öncəyədək, heç bir müsəlmanın xəyalına belə
bir şey gəlməzdi.
Bildiyimiz kimi, Səqifə macərasından
sonra İslamın tanınmış simalarından bir
neçəsi Əbubəkrə beyətdən imtina etdi. Onlar
Zübeyr, Abbas ibn Əbdülmüttəlib, Ütbə ibn
Əbu Ləhəb, Salman Farsi, Əbuzər Qəffari,
Əmmar ibn Yasir, Miqdad ibn Əsvəd, Bərra
ibn Azib və Übəyy ibn Kəb kimi şəxslər
idilər və hamılıqla, həzrət Zəhranın Ÿ evinə
toplanmışdılar.
Tanınmış əhli-sünnə alimi İbn Əbdu
Rəbbih nəql edir:
ِ ْت
َْفاط َم ْة
ِْ اب ْلِيَخ ُر َج ُهمْ ْ ِمنْ ْبَي
ِْ ْث ْعُ َم َْر ْب َْن ْاْلَط
َْ “إِنْ ْأَبابَكر ْبَ َع
ْْْإِنْْأَبَواْفَقاتِل ُهم!ْفَأَق بَ َْلْبَِقبَسْ ِمنْْنارْ َعلىْأَن:ُعليهاْالسالمْ َْوْقالَْْلَه
ِ ْ يض ِرْم ْ َعلَي ِهمْ ْفَ لَ ِقيت ْه
ِ اب ْأ
ْت
َْ َجئ
ِْ  ْيَاب َْن ْاْلَط:فاط َم ْةُْعليها ْالسالم ْفَقالَت
َُ
َ َ
”ُْنَ َعمْْأَوْْتَد ُخلُواْفِيماْ َد َخلَتْْفِ ِْيهْاالم ْة:قال
َْ لَتُح ِر
َ ْدارنا؟
َ ْق

“Əbubəkr Öməri onları həzrət Fatimənin
evindən çıxarmaq üçün göndərərkən ona
dedi: “Əgər beyətdən imtina etsələr, onlarla
döyüş!”
O, əlində yanar məşəllə evini yandırsın
deyə, həzrət Fatimeyi-Zəhranın —
qapısına gəldi. Fatimə — qarşısına çıxıb
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dedi: “Ey Xəttabın törəməsi! Gəlmisən,
evimizi odlayasan?”
Dedi: Bəli, əgər digər xalq (ümmət) kimi
beyət etməsəniz!”1.
Həmçinin, Təbəri öz tarixində yazır:
ْْالزبَي ُْر ْ َْوْ ِرجال
ِْ “أَتى ْعُ َم ُْر ْب ُْن ْاْلَط
ُّ ْ اب ْ َمن ِزلَْ ْ َعلِىْ ْ َْو ْفِ ِْيه ْطَلْ َح ْةُْ َْو
ِ
ِ
”ىلْالبَ ي َع ِْة
َْ ِْ َوللاْالَح ِرقَنْْ َعلَي ُكمْْأَوْْلَتَخ ُر َجنْْا:قال
َ َْف.ين
َ م َْنْال ُمهاج ِر
“Ömər ibn Xəttab Əlinin evinə gəldi,
Təlhə, Zübeyr və digər mühacir kişilər də
orada toplaşmışdı. Ömər onlara dedi: “Allaha
and olsun! Beyət üçün evi tərk etməsəniz, bu
evi yandırıb başınıza yıxacağam!””2.
Bəlazuri də “Ənsabul-əşraf” kitabında
nəql edir: “Həzrət Zəhra Ÿ Ömər ibn
Xəttaba müraciətlə buyurdu:
ِ “يَاب َْن ْاْلَط
ِ ْ ْاك ْ ُُم ِرقاْ ْ َعلَى
ْك ْأَقوى
َْ ِ ْنَ َعمْ ْ َْو ْذل:قال
َْ اب! ْأَتُر
َ ْ باِب؟
”وك
ِْ ُجاءَْبِِْهْأَب
ْ ْفِيما

1
“İqdul-fərid”, c. 4, səh. 259; “Əl-imamətu vəs-siyasət”, c. 1, səh. 30; “Ənsabuləşraf”, “Əmrus-Səqifə” bölməsi, c. 2, səh. 268, Dr. Zəkkar və Dr. Zərkulinin tədqiqatı ilə.
2
“Təbəri tarixi”, c. 2, səh. 443; Zəhəbi, “Mizanul-itidal”, c. 3, səh. 108 və İbn Həcər,
“Lisanul-mizan”, c. 4, səh. 189-də Əlvan ibn Davudun tərcümeyi-halında rəvayət edir ki,
Əbubəkr ölümü ilə nəticələnən xəstəliyə tutulduqda dedi:
ِ ْت
“ب
ِْ فاط َم ْةَْ َْوْتَ َركتُْهُْ َْوْإِنْْأَغْلَ َْقْ َعلَىْاْلَر
َْ َنْ َْلْأَك ِشفْْبَي
ْ ِتْأ
ُْ ” َو ِدد, “Çox istərdim ki, Fatimənin evinin

qapısını zorla açmayım, baxmayaraq ki, bizə qarşı mübarizəyə başlamışdı”.
Təbəri öz tarixində (c. 2, səh. 619) də bunu rəvayət etmişdir, eləcə də, “Əl-imamətu
vəs-siyasət”, c. 1, səh. 36 və “Murucuz-zəhəb”, c. 2, səh. 301-də qeyd olunmuşdur.
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“Ey Xəttabın oğlu, evimizin qapısını
yandırmaq istəyirsən?”
Dedi: “Bəli, bu işin (məsləhəti) atanın
gətirdiyi üçün çox əhəmiyyətlidir”1.
Bura qədər uzanan hörmətsizliklərin kökü
Səqifəyə dayanır, belə ki, Əmirəl-möminin
İmam Əli ◊ beyət məqsədilə Əbubəkrin
yanına gətirildiyi zaman Həzrət ◊ buyurdu:
ْ ْإِنْ ْ َْل ْأَف َعلْ ْفَ َمه؟:قال
ْ ِضوا ْبِِْه ْإِىل ْأ
َ ََِب ْبَكر ْف
َ “فَاَخ َر ُجوا ْ َعلِياْ ْ َْو ْ َم
”ك
َْ بْعُنُ َق
ُْ للاْال ِذيْالْإِ ْلهَْإِالْْ ُه َْوْنَض ِر
ِْ ْاِذاْْ َو:قالُوا
“Beyət etməsəm, nə edəcəksiniz?”
Dedilər: “And olsun ondan başqa heç bir
məbud olmayan Allaha! Başını bədənindən
ayırarıq!”2.
Bu
hörmətsizliklərin
illər
boyu
Peyğəmbərin — hüzurunda olan və bunu
sayəsində etibar qazanan kəslər tərəfindən
həyata keçməsi, Bəni-Üməyyə kimi fürsət
güdənlərin hansı həddə sui-istifadəsinə
yararlı ola biləcəyi, İslamın gələcəyini ağrılıacılı hadisələr kabusunda boğacağı və
1

Əhməd ibn Yəhya Bəlazuri, “Ənsabul-əşraf”, c. 2, səh. 268, “Əmrus-Səqifə” böl-

məsi.
2
“Əl-imamətu vəs-siyasət”, c. 1, səh. 30, “Əli ibn Əbu Talibin ◊ beyəti necə oldu?”
bölməsi.
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gələcək nəsillər üçün nəhs və acınacaqlı
nəticələr doğuracağı tam aydındır.
b) İlahi xəlifəliyin (səltənətin) bəşəri bir
işə çevrilməsi
Səqifə hadisəsindən alınan ikinci aydın
nəticə, etibarlılığı Allah və Rəsulunun
— birbaşa təyinindən qaynaqlanan ilahi
xəlifəliyin sadə bəşəri bir iş və vəzifəyə
çevrilməsidir. Belə ki, bu qədər önəmli
məsələnin taleyi İslam böyüklərinin iştirakı
olmadan, Ənsar və bir neçə qüreyşli arasında
keçən qısa bir müzakirədə, ailə və qəbilə
təəssübkeşliyinə dayanaraq həll edildi. Bu
çox təəccüblüdür!
İctimai baxımdan əgər hər hansı bir
prinsip tapdalanarsa və ya bir qanun xüsusi
dəstənin xeyrinə dəyişdirilərsə (yazılarsa),
digər prinsiplərin də tapdanmamasına heç bir
zəmanət yoxdur.
Məhz bu dəlilə əsasən, Səqifədən sonra
xəlifə və rəhbər seçimi heç qanuna uyğun
olmadı. Bu qədər mühüm məsələnin təyinatı
bir gün Ənsar və barmaqsayı qədər qüreyşli
arasında keçən müzakirəyə, başqa bir gün ilk
xəlifənin şəxsi seçiminə və növbəti dəfə altı
nəfərlik şuraya tapşırıldı.
159

Maraqlıdır, xəlifə seçimində meydana
çıxan xaos və nizamsızlıq Müaviyənin Yezidi
xəlifəliyə namizəd göstərməsinə bir bəhanə
oldu.
O, camaata müraciətlə belə dedi:
“Ey camaat, Siz bilirsiniz ki, Peyğəmbər
— dünyasını dəyişdi, amma özünə
canişin təyin etmədi. Müsəlmanlar özü
Əbubəkrin ardınca gedib onu xəlifə seçdilər.
Ancaq Əbubəkr vəfatına yaxın xəlifəliyi
Ömərə tapşırdı. Ömər də ölüm anında bu işi
altı nəfərlik şuraya həvalə etdi.
Odur ki, olanlardan göründüyü kimi
Əbubəkr xəlifə seçimində atdığı addımı daha
öncə Peyğəmbər — atmamışdı. Ömərin
gördüyü işi də Əbubəkr etməmişdi. Hər biri
müsəlmanların məsləhətini nəzərə alaraq
addım atıblar. Bugün, mən də Yezidə beyət
almaqla ümmət arası (daxili) ixtilafların
qarşısını almağı məsləhət görürəm”1.
Bəli, bu, Səqifədə əkilən fidanın
məhsuludur. Xəlifəlik xalatının Yezid
kimisinin əyninə geyindirilməsi qəribə və çox
məzəli nəzərə çarpır!
1

“Əl-imamətu vəs-siyasət”, c. 1, səh. 211.
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c)
Bəni-Üməyyənin
Şamda
güc
qazanması (xəlifəliyin padşahlığa dönüşü)
Bəlkə
də,
Səqifəyə
toplananlar
başlanğıcda təsdiq etdikləri şeyin iyirmi ildən
sonra irsi padşahlıq hökumətinə dönəcəyini
düşünmürdülər.
Bəni-Üməyyə hökuməti İslam dünyasında
bir günə meydana çıxan bir fenomen deyil,
əksinə bu hökumət illər boyu xəlifələrin aşkar
və gizli himayələri sayəsində vücuda
gəlmişdir.
Həqiqətdə ilahi hakimiyyət olan xəlifəlik
Səqifədə qüreyşli bir şəxsin rəhbərliyi
səviyyəsinə endi və yolun davamında Şamda
Bəni-Üməyyənin
padşahlıq
hökumətilə
nəticələndi. Bu hökumətin ən böyük amalı
əylənmək, sərvət toplamaq idi, onlar İslam
hakimiyyətini imperatorluq və padşahlığa çevirmişdi.
O gün Səqifədə “qəbilə üstünlüyü”
toxumu səpilirdi: Əbu Süfyan və ailəsi
zahirdə müsəlman sayıldıqlarına baxmayaraq,
qaranlıq keçmişlərindən – İslam və
müsəlmanlar əleyhinə bir sıra döyüş və
düşmənçiliklər başlatdıqlarından – dolayı
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fürsətdən yararlanmaq və keçmişdəki kimi
diqər qəbilələri fərmanı altına toplayıb onları
yeni dinə qarşı səfərbər etmək qüdrətində
deyildilər.
Lakin Qüreyşin Təym və Ədi kimi adsızsansız tayfalarının Qüreyşin imtiyaz və
üstünlük güdərliklərinə istinad edərək, ilk
mərhələdə
Ənsarı
kənarlaşdırmağı
bacardıqlarını
və
növbəti
mərhələdə
Peyğəmbərin — xəlifəlik və Əmirəlmöminin Əlinin ◊ canişinliyi ilə bağlı
birbaşa sözlərini görməməzlikdən gəlib digər
yolu keçə bildiklərini gördükdə, ürəklərində
sevinirdilər. Ona görə ki, bu imtiyaz digər
imtiyazlara bir başlanğıc ola bilərdi və belə
də oldu. Sonda Bəni-Üməyyə də hökuməti
ələ keçirmək üçün tamahlandı.
Əbu Süfyan bu məqama etiraf edərək
deyir:
ِ
”تْفِيها
ُْ يفْتَيمْ َْوْ َع ِديْْ َحتْْطَ ِمع
ْ ِْْصارت
َ َْ“إِنْْاْلالفَْة
“Xəlifəlik Təym və Ədi ailələrinin
(Əbubəkr və Ömərin qəbilələri) əlinə düşən
vaxtdan mən də ona tamah saldım!”1.
1

“İstiab”, səh. 690 və “Əğani”, c. 6, səh. 356.
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Peyğəmbərlə — mübarizədə son
nəfəsinədək müqavimət göstərən Əbu Süfyan
kimi bir şəxs Qüreyşin ən aşağı təbəqəsindən
saydığı1 Əbubəkr və Ömər kimi insanların
qarşısında əsla az gətirməyəcəkdi.
Səqifə macərası baş verən zaman Əbu
Süfyan Mədinədə deyildi, qayıtdıqdan sonra
olanlardan xəbər tutdu, fitnə yaratmaq
məqsədilə Əmirəl-möminin Əlinin ◊
yanına getdi, amma cavab almadığını görüb
Əbubəkrlə Ömərə üz tutdu.
Ömər Əbubəkrə dedi: “Əbu Süfyan
yanımıza gəlir. O, çox təhlükəli biridir, yaxşı
olar ki, susması üçün zəkat olaraq topladığı
malları ona bağışlayasan!”2.
Ömərin bu planı ilə Əbu Süfyanın İslam
xəlifəliyi kənarında dinc yaşayış dövrü
başladı, lakin tarixi faktlar reallığın adi və
dəyərsiz sükut haqqından daha üstün bir şey
olduğunu göstərir.
Həzrət Əli ◊ Peyğəmbərin —
vəfatından sonra münafiqlərlə xəlifəlik
1

2

İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 2, səh. 45.

"يفْقْريش
ْ ِْْ ُوليتَمْعليْهذاْاالمْريْأ َذلْْْبَيت:فقال
َ ْ)"جاءْابوْ ُسفيا َْنْإيلْ َعلِْيْ(عليهْالسالم

İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 2, səh. 44.
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iddiasında olanların birləşməsi barədə
buyurur:
ْص َف ُهمْ ِِْبا
َْ للاُ ْ َع ِْن ْال ُمنافِ ِق
ْ ْ “ َْو ْقَدْ ْأَخبَ َر َْك
َ  ْ َْو ْ َو،ي ِِْبا ْأَخبَ َر َك
ُّ ْْ َْو،ْفَ تَ َقربُواْإِىلْاَئِم ِْةْالضاللَ ِة،ُْ ُْثْبَ ُقواْبَع َده،ك
ْىل
َْ ِعاةِْإ
ْ الد
َ َص َف ُهمْْبِِْهْل
َ َو
ِ الزوِْرْ ْوْالب ه
ْقاب
ِْ وهمْْ ُحكاماْْ َعلىْ ِر
ُ ُْفَ َولو ُه ُْمْاالعمالَْْ َْوْ َج َعل،تان
ُ َ ُّ ِالنا ِْرْب
ِ الن
ُّ ْْفَأَكلُواِْبِِ ُْم،اس
ْ”الدنيا
“Allah-taala
sizləri
münafiqlərin
vəziyyətindən lazımı qədər agah etmiş və
yetəri qədər onların xüsusiyyətlərini sizin
üçün
sadalamışdır.
(Bu
münafiqlər)
Peyğəmbərdən — sonra da öz
yaşayışlarına davam etmiş və azğın rəhbərlər,
cəhənnəmə tərəf dəvət edən kəslərə yalan və
böhtan sayəsində yaxın olmağa çalışmış,
azğın rəhbərlər də onlara iqtidar bəxş edərək
onları hakim etmiş və onları camaatın
boynuna (çiyninə) mindirmiş, onların vasitəsi
ilə dünyanı talamaqla məşğul olmuşlar” 1.
Mahiyyəti hər nə oldusa, on üçüncü hicri
ilində Bəni-Üməyyə bu sükut və təslimçiliyin
mükafatını bu tərzdə zamanın xəlifəsindən
alırlar.
1

“Nəhcül-bəlağə”, 10-cu xütbə.
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Həmin il Əbubəkr bir qoşunu Əbu
Süfyanın oğlu və Müaviyənin qardaşı
Yezidin
sərkərdəliyi
ilə
rumlularla
döyüşməkdən ötrü Şama göndərir. Bu
qoşunun bayraqdarı da – Əbu Süfyanın digər
oğlu – Müaviyədən başqası deyildi. Hansı ki,
qardaşının ölümündən sonra qoşuna başçı
seçilir. Ömərin xəlifəliyi dövründə isə həmin
məmləkətin, yəni Şamın valisi seçilir.
Maraqlıdır ki, Müaviyə bu məqamı əldə
etmək üçün, hətta xəlifənin əmrini gözləmədi,
əksinə özü birbaşa bu addımı atır və bir
müddət sonra xəlifənin rəsmi əmrini alır.
Bəni-Üməyyə ailəsinin, Əbu Süfyan
övladlarının xəlifəlik və vilayət məqamında
peyda olması – o da Peyğəmbərin —
vəfatından sonra, özü də sürətlə İslam
xəlifəlik mərkəzindən çox uzaq bir yerdə! –
İslam tarixinin çox müəmmalı və sirli
hadisələrindəndir. Hansı ki, onun vasitəsilə
Bəni-Üməyyənin
istibdad
və
irsi
hakimiyyətinin ilk olaraq Şamda, sonra o
günün İslam dünyasının hər yerində təməli
atıldı.
Ömərin Müaviyəni yola verməsi,
işlərinə göz yummasının sirri
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Ən qəribəsi odur ki, tarixi tədqiqatlar
göstərir ki, ikinci xəlifə öz işçi, hakim və
valilərinə qarşı bu qədər ciddiliyinin olmasına
rəğmən, Müaviyənin ən aşkar səhvlərinə göz
yumurdu, halbuki, Müaviyənin krallıq və
səltənət dəsgahı açdığını və geniş Şam
ərazisində İslam hökumətinə qarşı fəsad yuvası qurduğunu görürdü. Heç vaxt onu islah
etmək, hətta boş, quru xəbərdarlıq əzmində
olmadı. Bu, həqiqətən də çox qəribədir!
Ömər öz işçi və valiləri ilə hesablaşmada,
o qədər ciddi idi ki, “Allahın qılıncı” ləqəbini
almış Xalid ibn Vəlidi müsəlmanların beytülmalına əl uzatdığına görə sərkərdəlikdən
çıxartmışdı1.
Ömər, Məhəmməd ibn Müslimə Ənsarini
Misir valisi olan Əmr ibn Asın yanına
göndərdi ki, hesab-kitabına baxsın, qanun
pozuntusu olduğu surətdə malını müsadirə
etsin. Xəlifəinin nümayəndəsi Misirdə Əmrin
hazırlatdığı yeməyə əl uzatmadan, onun vardövlətinin yarısını müsadirə edərək özü ilə
Mədinəyə gətirdi2.
1
2

İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 1, səh. 180.
İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 1, səh. 175.
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Əmr As bu münasibətə çox əsəbləşdi və
dedi:
ِ ْْللاْ َزمانا
ْ”تْفِ ِْيهْ َع ِامالْلِعُ َم َْر
ُْ صر
ُْ ْ“لَ َع َْن
“Lənət olsun Ömərin işçisi oldum
zamana!”.
Əbu Hüreyrə də qeyri-qanuni yolla
müsəlmanların beytül-malına xəyanət etdi,
Ömər onun topladığını beytül-mala qaytardı
və kürəyinə, bədəninə şallaq vurduqdan sonra
qəzəblə dedi:
”كْأ َُمي َم ْةُْإِالْْلَِرعيَ ِْةْاْلُ ُم ِْر
َْ ْماْ َر َج َعت:قال
َ “
“Anan Umeymə səni yalnız eşşək
otarmağa doğub”1.
Ömərin metod və rəftarı bir şəkildə idi ki,
hər il işçi və valilərin mal-dövlətini dəqiqliklə
yoxlayır və pozuntu olduğu təqdirdə
sərvətlərini müsadirə edirdi2.
Amma bütün bu ciddiliklə yanaşı, Ömərin
Müaviyə ilə rəftar tərzində hansı bir sirr
yatmışdı ki, onun xəyanət və çirkin bidətləri
qarşılığında
əsla
kəskin
reaksiya
göstərmədi?! Halbuki, Müaviyəni vəzifədən
azad edib onun yerinə layiqli birini təyin
1
2

“İqdul-fərid”, c. 2, səh. 14.
İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 1, səh. 174-dən sonra.
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etmək o zaman Ömər üçün çox asan bir iş idi.
Amma onun Müaviyəni yola verməsi, işlərinə
göz yumması müsəlman ümmətinin bütün
bitərəf tədqiqatçılarının heyrət və təəccübünə
səbəb olmuş və olmaqdadır.
Müaviyənin aşkar və gizlində anti-din
fəaliyyətləri
əsla
Ömərin
gözündən
yayınmırdı. O, özü Müaviyə ilə qarşılaşarkən
deyirdi: “O, ərəbin Kəsrasıdır”1. Bununla
belə, onu İslam hakimiyyətini istefaya verib
əvəzində səltənət qurma fəaliyyətində tam
azad və başsız buraxmışdı: bugünkü Suriya,
Fələstin, İordaniya və Livan kimi ölkələrin
geniş ərazilərini ona bağışladı, müsəlmanların
mal, can və namusuna hakim etdi.
Ömərə Dəməşqə ayaq qoyduğu gün
Müaviyənin yüzlərlə mühafizəçi arasında
böyük izdiham və təmtəraqını görsə də, bir
qısa və sadə sualla kifayətləndi və artıq
xəlifədən hər hansı ciddi əks addım
görülmədi2. Hətta, Müaviyənin özünü ərəbin
ilk kralı (padşahı) adlandırmasını eşitdiyi

1
2

“İbn Əsakir tarixi”, c. 59, səh. 114 və “Usdul-ğabə”, c. 4, səh. 386.
“İstisab”, cild 1, səh. 253 və “İsabə”, c. 3, səh. 413.
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zaman, gözlənilən həssaslıq və reaksiyanı
sərgiləmədi.
Dinar-dirhəm
dolu
xurcunu
Əbu
Süfyandan aldığında, onları oğlu Müaviyənin
müsəlmanların beytül-malından götürərək
atasına verdiyini bilməsinə baxmayaraq, bu
aşkar xəyanətə qəzəblənmədi1.
Daha da qəribəsi, İbn Əbil-Hədidin
“Nəhcül-bəlağə”nin şərhində nəql etdiyi
sözlərdir:
“Ömər ölüm anında ağrının şiddətindən
qıvrıldığı halda şura üzvlərinə belə dedi:
ْقاعد ُْتْ َْوْتَدابَرُْتْ َْوْتَباغَضتُمْْغَلَبَ ُكمْْ َعلىْه َذا
َ َاسد ُْتْ َْوْت
َ “ َْوْإِنْْ ََت
”ام
ِْ يْالش
َْ َِبْ ُسفيا َْنْ َوكا َْنْ ُمعا ِويَْةُْ ِحينَئِذْأ َِم
ْ ِاالم ِْرْ ُمعا ِويَْةُْب ُْنْأ
“Məndən sonra ixtilaf salmayın və
ikitirəlikdən çəkinin, çünki bir-birinizlə
qarşıdurma yaratsanız Müaviyə araya girib
hökuməti sizdən oğurlayacaq””2.
Doğrusu, xəlifə Şamda Bəni-Üməyyənin
ailə mövqeyinin bərpasında Müaviyənin əlqolunu niyə o qədər açıq qoydu ki, indi də
onun gücünü şura üzvlərinin üzünə vurur?!
1
2

Əllamə Əmini, “Ğədir”, c. 6, səh. 164.
İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 1, səh. 187.
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Xəlifənin
Bəni-Üməyyənin
Şamda
gücləndirməkdən məqsədi Bəni-Haşimin
gücünü kontrol etməkdimi? Bəni-Haşim
tərəfindən hər cür hərəkət və qiyam baş
qaldırdığı surətdə onları İslamın tarixi
düşmənlərinin qüdrəti ilə əzməkdimi?!
Bəli!
Bütün
bu
yolavermə
və
gözyummaların əsl sirrinin bu nöqtədə gizlənməsi mümkündür.
Əslində xəlifə Bəni-Üməyyəni Şamda
hakimiyyətə gətirməklə öz təhlükəsizlik
faktorunu yüksəltdi və özünü Bəni-Haşimdən
olan Peyğəmbər — övladlarının
mümkün qiyamlarından sığortaladı, BəniÜməyyə ailəsini Bəni-Haşimin qəzəb
qasırğalarının qarşısında özünə qoruyucu
sipər etdi. Bu səbəbdən onlara macal verdi ki,
xatircəmliklə, o geniş və zəngin ərazilərdə öz
istibdad
hökumətlərini
qurub
möhkəmlətsinlər. Elə bir hökumət ki, Peyğəmbər — övladlarının və şəhidlər
sərvəri İmam Hüseynin ◊ qanını haqsız
olaraq tökdü və İslamda xatirələrdən heç vaxt
silinməyəcək faciələrə əl atdı.
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Bu cərəyan Bəni-Üməyyədən olan Osman
ibn Əffanın dönəmində daha da sürətləndi.
(Növbəti fəsildə ətraflı qeyd ediləcək).
ِ
ي ْيَوَْم ْالس ِقي َف ِْة
ُْ س
َ ُ“ – قُت َْل ْاْلİmam Hüseyn ◊
Səqifə günü öldürüldü!” kəlamının həqiqəti
burada daha artıq məlum olur.
Mərhum Mühəqqiq İsfahani geniş və
məna dolu iki beytində bu məqama işarə
etmişdir:
ْ ْْ َْوْإَِّناْ َر
ْ ُْماهُْ َحرَملَ ْة
ْ ماهُْإِذْْ َر
ْ “ َْوْماْ َر
ُماهُْ َمنْْ َمه َْدْلَْه
ْْْْ َْو ْقَ و ُس ْهُ ْ َعلى ْيَ َدى
ْ
ْبْالس ِقي َف ِْة
ِْ َِسهمْْأَتىْ ِمنْْجان
”يفة
ِْ َِخل
Hərmələ ox atanda (və Əli Əsğərin
boğazını hədəfə alanda) əslində ox atan
Hərmələ deyildi, bəlkə Hərmələyə belə bir
zəmin yaradan kəsdi, ox atan!
Bu ox Səqifədən atıldı və kamanı
xəlifənin əlindəydi!1.

1

Mərhum Mühəqqiq İsfahaninin şer divanı
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Dördüncü fəsil:
Ömərin tərəfindən təyin olunmuş
“Şura” və Osmanın qüdrətə çatması
Kərbəla hadisəsinin səbəb və köklərindən
sayıla biləcək dördüncü məqam, Osmanın
güdrətə çatmasına zəmin yaradan və nəticədə,
Əməvi cəbhəsinin güclənməsinə səbəb olan,
Ömərin təyin etdiyi şuranın təşkili məsələsi
idi.
Həmin şuranın təşkili və Osmanın güdrətə
çatması macərası qısaca olaraq belədir:
Əbu Lölö Firuz adlı şəxs tərəfindən ağır
yaralanan Ömər özünü ölüm ayağında
gördüyü zaman, belə dedi: “Peyğəmbər
— son nəfəsinədək, bu altı nəfərdən razı
idi: Əli, Osman, Təlhə, Zübeyr, Səd ibn Əbi
Vəqqas və Əbdürrəhman ibn Ovf. Buna
əsasən də, xilafət məsələsi bu altı nəfərin
məşvərəti ilə həyata keçirilməli və nəticə
etibarı ilə aralarından bir nəfər xəlifə olaraq
seçilməlidir.”
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Sonra isə, həmin altı nəfərin yanına
çağırılmasını əmr etdi. Həmin altılıq Ömərin
hüzurunda hazır olduqları zaman, onlara
nəzər salaraq dedi: “Sizlərin hər birinizin
məndən sonra xəlifə olmaq istəyirsiniz”.
Onlar sükut edərək bir söz demədilər. Ömər
bu cümləni bir daha təkrar etdiyi zaman,
Zübeyr cavab verdi: “Biz səndən ləyaqətsiz
və aşağı deyilik, niyə də xəlifə olmayaq!”.
Ömər sözünün davamında həmin altı
nəfərin hər biri üçün bir nöqsan saydı, o
cümlədən; Təlhəyə üzünü tutaraq belə dedi:
“Hicab” ayəsi nazil olduqdan sonra sənin
söylədiyin bir kəlmə sözə görə, Peyğəmbər
— dünyadan köçərkən səndən narazı
idi”.1
Həmçinin, Əliyə ◊ üzünü çevirdi və
dedi: “Camaatı doğru yola hidayət etməyi
layiqincə bacarırsan, amma yeganə eyibin,
çox zarafat etməyindir”.
“Hicab” ayəsindən məqsəd, Peyğəmbərin — xanımlarının barəsində nazil olan
“اءْاْلجاب
ِْ ُوهنْْ ِمنْ َور
ُ  ”فَاسئَ لayəsidir. Təlhə dedi: Peyğəmbər istəyir ki, bu gün onları bizdən uzaqlaşdırsın, lakin sabah o dünyadan köçdükdən sonra biz onlarla ailə həyatı quracağıq. Bu sözün
ardınca “Əhzab” surəsinin 53-cü ayəsi nazil oldu və Peyğəmbərin — vəfatından sonra
belə onun zövcələri ilə ailə qurmağı qadağan etdi. Diqqət çəkən bir məsələ budur ki, Ömərin
Təlhə ilə əlaqədar bu sözü, əvvəldə “Peyğəmbər — dünyadan köçdüyündə bu altı
nəfərdən razı idi.” deməsiylə, aşkar formada ziddiyyət təşkil edir.
1
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Ömər, Osmanın eyiblərini önə çəkərək
belə dedi:
ْين
ْ َِتْْب
َْ ْفَ َح َمل،اك
ُْ كْقُ َري
َْ كْقَدْْقَ ل َدت
َْ َِنْب
ْ ِ“ َكأ
َ ْشْه َذاْاالم َْرْ ِْْلُْبِهاْإِي
ِ  ْ ْو ْآثَْرتَ ْهمْ ْبِال َْفى،س
ْْسارت
ف
ْ
،
ء
ِْ َِب ْ ُم ِعيط ْ َعلى ْ ِر
ْ ِين ْأ
ْ َِاَُمي ْةَ ْ َْو ْب
َ
ُ
َ
َ ِ قاب ْالنا
ِ
ِ َْ اِلَي
ِ وكْ َعلىْفِْر
ِ
ِ ؤبانْال َعر
”ْكْذَبْا
َْ اش
َْ ُْفَ َذ َْب،ب
َ ْ ُكْعصابَةْْمنْْذ
“Sanki, Qüreyşin xilafəti sənə verdiyini,
sən də “Bəni Üməyyə” və “Bəni Əbi Muiti”
camaatın boynuna çıxardığını, beytül-malı
onların
ixtiyarında
qoyduğunu
və
(müsəlmanların qiyam nəticəsində), ərəbin
yırtıcı canavarlarından bir neçəsinin, elə
yatağındaca sənin başını kəsdiklərini görürəm!”.1
Daha sonra Ömər, Əbu Təlhə Ənsarini
hüzuruna çağıraraq ona əmr etdi ki,
dəfnindən sonra canişin təyin etmək üçün,
Ənsardan olan əlli nəfərlə birgə həmin altı
nəfəri bir evdə toplasın. Əgər onlardan beşi
hər hansı bir şəxsə rəy versələr və təkcə bir
nəfər, bu rəyə israrla qarşı çıxsa, həmin
şəxsin boynu vurulsun. Əgər iki nəfər digər
dörd nəfərin rəyinə qarşı çıxsalar, həmin iki
nəfər öldürülsün. Əgər üç nəfərdən ibarət iki
1

İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 1, səh. 186.
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dəstəyə ayrılsalar, Əbdürrəhman ibn Ovf
aralarında olan üçlüyün rəyini qəbul edin,
digər üç nəfərin müxalifətə israrlı olduqları
təqdirdə, boyunları vurulsun. Yox, əgər üç
gün ərzində şura tərəfindən hər hansı bir
nəticə əldə edilməzsə, həmin altı nəfərin
hamısının boynu vurulsun və müsəlmanların
özləri bir nəfəri rəhbər (xəlifə) seçsinlər!
Nəticədə, Təlhə, Əli ◊ və Osman
olduğu halda xilafətin ona çatmayacağını
bildiyi üçün, eləcə də Əli ◊ ilə yaxşı
münasibətdə olmadığından, Osmanın tərəfini
tutdu. Zübeyr isə, Əlinin ◊ xeyrinə kənara
çəkildi. Səd ibn Əbi Vəqqas da öz rəy haqqını
əmisi oğlu, Əbdürrəhman ibn Ovfa verdi. Bununla da, altı nəfərdən yalnız üç nəfər, Əli
◊, Əbdürrəhman və Osman qaldı.
Əbdürrəhman ilk öncə həzrət Əliyə ◊
üzünü tutub dedi: “Allahın kitabına,
Peyğəmbərin — sünnəsinə, Əbubəkr və
Ömərin üslubuna uyğun rəftar edəcəyin
təqdirdə, sənə beyət edirəm”. Əli ◊
cavabında dedi: “Qəbul edirəm, lakin mən
Allahın kitabı, Peyğəmbərin ◊ sünnəsi və
öz nəzərimə əməl edəcəyəm”.
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Əbdürrəhman növbəti dəfə üzünü Osmana
tutaraq, həmin cümləni təkrar etdikdə, Osman
bunu qəbul etdi. Əbdürrəhman üç dəfə bu
cümləni təkrar etdi və həmin cavabı eşitdi.
Odur ki, xəlifə kimi Osmanın əlini sıxdı.
Bu zaman Əli ◊ Əbdürrəhmana dedi:
“Allaha and olsun ki, sən ondan bir şey
umduğun üçün bunu etdin, eyniylə birinci
xəlifə ilə ikinci xəlifənin bir-birilərindən
gözlədikləri həmin o şey üçün, lakin heç vaxt
öz məqsədinə çatmayacaqsan!”.1
Burada diqqətəlayiq bir neçə məsələ
vardır:
1. Altı nəfərlik şura hökumətinin təşkili
qabaqcadan elə hesablanmışdı ki, Əli ◊
xəlifə olmasın, çünki Təlhə “Təym”
qəbiləsindən və Ayişənin əmisi oğlu idi, yəni
Əbubəkrin mənsub olduğu qəbilədən idi və
onlar Əliyə ◊ qarşı heç bir meyl və
məhəbbət bəsləmirdilər.
Səd ibn Əbi Vəqqasın da anası, Bəni
Üməyyədən idi və onun dayıları, yaxın
qohumları küfr və şirkə qarşı aparılan İslam
1
Yenə orada, səh. 185; “Təbəri tarixi”, c. 3, səh. 292;. “Əl-imamətu vəs-siyasət”, c. 1,
səh. 42 (fərqli ibarələrlə); “İmamın mesajı”, c. 1, səh. 368.
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müharibələrində Əli ◊ tərəfindən qətlə
yetirilmişdilər, məhz bu səbəbdən də, o, hətta
Əli ◊ xəlifə olduğu dövrdə də belə, o
həzrətə beyət etmədi. Faciəli Aşura və
Kərbəla hadisəsinin ən böyük cinayətkarı
Ömər ibn Səd onun oğludur. Deməli, onun
Əliyə ◊ qarşı ədavəti tam aydındır. Buna
əsasən, o da, Əliyə ◊ qarşı hər hansı bir
meyil və rəğbət bəsləmirdi.
Bu dəstədən olan digər bir şəxs
Əbdürrəhman ibn Ovf idi. O, Osmanın bacısı
Ümmü Gülsümün həyat yoldaşı, yəni
Osmanın yeznəsi idi.
Nəticədə, Əliyə ◊ rəğbət bəsləyən və o
həzrətə rəy verən, təkcə Zübeyr oldu. Digər
rəylər isə Osmanın xeyrinə bitirdi.
Əli ◊ özünün “Şiqşiqiyyə” xütbəsində
(Nəhcül-bəlağənin üçüncü xütbəsi), bu
məsələni xülasə şəkildə bəyan edərək
buyurur:
ِ ِ“فَصغاْرجلْْ ِمن ُهمْْل
”ْ َم َْعْ َْهنْ َْوْ َهن،ِصهِْره
ِْ ِضغنِ ِْهْ َْوْمالَْْاالْ َخ ُْرْل
َُ َ
“Nəticədə, onlardan (şura heyətindən)
biri, kin-küdurət ucbatından məndən üz
çevirdi və digəri qohumluq əlaqəsini
həqiqətdən üstün tutdu və kürəkən olduğuna
xatir başqasına (Osmana) rəğbət göstərdi,
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bundan əlavə xoşagəlməz digər səbəblər də
vardı ki, onları sadalamaq münasib deyil”.1
Bundan əlavə, Ömər Təlhə, Əbi Vəqqas
və Əbdürrəhman ibn Ovfla əlaqədar bir neçə
nöqsan saydı ki, həqiqətdə onların xəlifəliyə
layiq olmadığını göstərirdi.
Təlhə haqqında dedi: “Allahın rəsulu,
“Hicab” ayəsi nazil olduqdan sonra, sənin
söylədiyin o sözə görə səndən narazı idi”.2
Səd ibn Əbi Vəqqasa dedi: “Sən döyüş
üçün bacarıqlı birisən, amma xilafət,
camaatın idarəçiliyi və onların işlərinin
sahmana salınmasında mahir deyilsən”.3
Əbdürrəhman ibn Ovfa isə dedi: “Sən zəif
bir insansan və sənin kimi zəif bir şəxs, bu
məqama layiq deyil”.4
Ömər bu sözlərlə, sanki həmin şəxslərə
yalnız rəy vermək haqqı verirdi, belə ki, onlar
Əli ◊ ilə Osman arasında ikisindən birini
seçsinlər. Amma hesablanmış bir zirəkliklə,
tərəzinin
gözünü
Osmanın
xeyrinə
ağırlaşdırırdı.
Əlavə məlumat üçün “İmamın mesajı”, c. 1, səh. 358-366-ya müraciət edə bilərsiniz.
İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 1, səh. 184.
3
İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 1, səh. 184.
4
İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 1, səh. 186.
1
2
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Bu əsasla siyasətçilər hökumətin Əliyə
◊ çatmayacağını öncədən proqnozlaşdırır
və o həzrəti şura məclisində iştirakdan
çəkindirirdilər.
Təbərinin nəqlinə əsasən, İbn Abbas Əliyə
◊ dedi: “Şuraya daxil olma!”.
Əmirəl-möminin ◊ cavabında dedi:
“Mənim tərəfimdən ixtilafın yaranmasını
istəmirəm!”.
İbn Abbas dedi:
ُإِذاْْتَرىْماْتَك َرْه
“Belə olan halda, istəmədiyin bir halla
üzləşəcəksən”.1
İmam Əli ◊ özünü xilafət və imamətə
layiq gördüyündən, həmin şurada iştirak
etməyi və lazımi dəlillərlə özünün haqq
olduğunu sübuta yetirməyi gərəkli bildi və
belə də etdi. Amma ikinci dəfə də, müəmmalı
və hiyləgərliklə hazırlanmış o plan öz işini
gördü və camaat həzrət Əlinin ◊
rəhbərliyindən məhrum qaldılar.
Digər bir cəhətdən, İmam Əli ◊ ixtilaf
salmaq, nifaq yaratmaqda təqsirli görülməsin
1
“Təbəri tarixi”, c. 3, səh. 293. İbn Əsirin tarixinə əsasən, Abbas da Əlini ◊ o
şurada iştirak etməkdən çəkindirdi. “Kamil”, c. 3, səh. 68.
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deyə, həmçinin, onların “Əgər Əli orda
olsaydı, onun da haqqını özünə qaytarardıq!”
– deyərək, bəhanə gətirə bilməmələri üçün,
həmin şurada iştirak etməyin daha məqsədə
uyğun olduğunu düşündü.
2. Ömərin nəticə etibarı ilə, Osmanın
istənilən halda xəlifə seçilə bilməsindən ötrü
belə bir “Şura” yaratması heç də təəccüblü
deyil, çünki Osman da öz növbəsində
Əbubəkrdən sonra onun xəlifə seçilməsində
böyük xidmətləri olmuşdur.
Tanınmış tarixçi İbn Əsir yazır: “Əbubəkr
can verərkən, xilafətlə əlaqədar vəsiyyətnamə
yazması üçün Osmanı öz yanına çağırır və
ona belə deyir: “Yaz! Bismillahir Rəhmanir
Rəhim. Bu, Əbubəkrin müsəlmanlara vəsiyyətidir. Amma sonra...”.
Əbubəkr bu yerdə huşunu itirdi, lakin
Osman özü davamında belə yazır:
ْْاب ْ َْو ْ َْل ْآلُ ُْكم
ِْ اْلَط
ْ ْ ت ْ َعلَيْ ُكمْ ْ ْعُ َم َْر ْبْ َْن
ُْ ن ْقَ ِْد ْاستَخلَف
ْ ِاَما ْبَع ُْد ْفَِإ
َْخيا
“Amma sonra...Mən Ömər ibn Xəttabı
sizə xəlifə seçdim, sizin üçün xeyirli və yaxşı
olan hər hansı bir şeyi sizdən əsirgəmədim!”.
Osman bu cümləni sona çatdırdıqda,
Əbubəkr özünə gəldi və ondan yazdıqlarını
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oxumasını istəyib dedi: “Oxu!” O da, oxudu.
Əbubəkr Osmanı təbrik edərək ona dedi:
“Güman edirəm ki, xilafəti Ömərin adına
yazmaqda (tələsmisən və bunu isə mənim
öləcəyim təqdirdə camaat arasında ixtilaf
düşməsindən) qorxduğun üçün etmisən”.
Osman dedi: “Bəli, elədir!”.
Əbubəkr bunu duyduqdan sonra ona dua
etdi! 1
Doğrusu, bundan daha böyük xidmət nə
ola bilər?!
Osmanın xilafətinin acı nəticələri və
onun
Bəni-Üməyyənin
qüdrətinin
möhkəmlənməsindəki rolu
Osmanın2 xəlifəliyə təyin olunması ilə,
İslam dini və Allahın Rəsulu — ilə ilk
başdan aşkarcasına düşmənçilik edən BəniÜməyyə, bir daha gücləndi və bununla da,
onlar üçün Peyğəmbərin — Əhlibeytindən ◊ qisas almağa zəmin yarandı.
Qüdrət, elə bir xanədanın əlinə düşdü ki, onlar Peyğəmbərin — əleyhinə bütün
döyüşlərdə, bəzən hansısa bir vasitə ilə,
1
2

İbn Əsir, “Kamil", c. 2, səh. 425; “Kənzul-ummal”, c. 5, səh. 676.
Osman ibn Əffan ibn Əbil As ibn Üməyyə ibn Əbdu Şəms.
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bəzən də şəxsən iştirak edirdilər. Onlar
Peyğəmbərin — nüfuz və qüdrətinin,
məhz risalət və nübüvvətdən qaynaqlandığını
deyil, bəlkə dünyəvi bir qüdrət olduğunu və
eynilə bir növ padşahlıq və hakimlik kimi
zənn edirdilər. Məhz belə bir gümana əsasən,
Əbu Süfyan, Osman hakimiyyəti əldə
etdikdən sonra üzünü ona tutaraq dedi:
ْين
ْ َِتادهاْْب
َْ صارتْْإِلَي
َ ْ َواجْ َعلْْأَو،ِكْبَع َْدْتَيمْ َْوْ َع ِديْْفَأ َِدْرهاْْ َكالْ ُكَْرة
َ
كْ َْوْ ْالَْأَدِْريْماْ َجنْةْْ َْوْالْنار
ُْ ْفَِإَّناْ ُه َْوْال ُمل،َأ َُمية
“Bu xilafət (Əbubəkrin) “Təym” və
(Ömərin) “Ədi” qəbiləsindən sonra sənə
çatmışdır. İndi isə sən onu bir top kimi (öz
qəbilən arasında) dolandır və onun sütunlarını
Bəni-Üməyyədən təyin et! (Bunu da bil ki,)
məsələ (İslam xəlifəliyi deyil), yalnız
hökmranlıqdan ibarətdir, mən ki, hansısa bir
cənnət və ya cəhənnəmi tanımıram!”
Bu sözlər, elə bir həddə dözülməz və
xoşagəlməz idi ki, hətta Osman da onun bu
sözlərinə görə özündən çıxaraq qəzəbləndi.1

1
“İstiab”, c. 2, səh. 416, hədis 3017. Bu sözlər, əhli-sünnədən olan digər mənbə kitablarda da, başqa bir ibarə ilə gəlmişdir. “Təbəri tarixi”, c. 8, səh. 185. İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 9, səh. 53. “Muxtəsəru tarixi Dəməşq”, c. 11, səh. 68.
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Həmçinin, tarixdə belə gəlmişdir: “Elə
həmin günlərdən birində, Əbu Süfyan
Həmzənin ◊ qəbrinə ayağı ilə vuraraq dedi:
ِ ياْأَباْعُمارةِ!ْإِنْْاالم ْرْال ِذيْاجتَ ْلَدناْ َْعلَي ِْهْبِالسْي
ْيفْْيَ ِْد
ْ ِْْأَمسى،ف
َ
َ
ِغلمانِنَاْاليَ وَْمْيَتَ لَعبُو َْنْبِِْه
“Ey Əbu Umarə! Dünən uğrunda
qılıncları çəkdiyimiz o məsələ, bu gün
uşaqlarımızın əlində oyuncağa çevrilib”.1
Amma təəssüflər olsun ki, Osman (onun
sözlərindən qəzəblənsə də,) Bəni-Üməyyəni
hökumət
dairələrindən
uzaqlaşdırmadı,
əksinə onları müxtəlif vəzifələrə təyin etmək
və ya çoxlu mal-dövlət və sərvət verməklə,
Bəni-Üməyyənin güclənməsinə çalışdı.
Osmanın hakimiyyəti dövründə, nifaq
ordusunun güclənməsi ilə yanaşı İslam və
möminlərin zəiflədilməsinə səbəb olan işlərin
sayı hesabı bilinmir. Bunlardan bir neçəsini
əziz oxuculara xatırladırıq:

1. Həlledici vəzifələr Bəni-Üməyyənin
ixtiyarında
1

İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 16, səh. 136.
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Şam vilayəti, öncədən Müaviyənin
ixtiyarında olduğu kimi, Osmanın xilafəti
dövründə də onun ixtiyarına verildi. Müaviyə
öz hakimiyyətinin əsaslarını möhkəmlətmək
üçün keçmişdəkindən daha artıq çalışırdı.
Müaviyənin – bir an olsun belə – İslam
dininə iman gətirmədiyi, bitərəf alim və
təhqiqatçılar üçün parlaq gün kimi aydındır.
Belə alimlərdən biri, tanınmış müasir alim
Vil Dyurantdır. O deyir: “Müaviyə dünya
işlərində təcrübəli və fəal idi, lakin dinə bağlı
deyildi. Dini ucuz və az xərcli bir nəzarətçi
bilirdi, belə ki, onunla dünya ləzzətləri
arasında mane yaratmamalıdır. 1
Osman anası tərəfdən2 qardaşı hesab
olunan “Vəlid ibn Üqbə ibn Əbi Muiti”
Kufəyə vali təyin etdi.
ِ َإِنْْجاء ُكمْْف
اسقْْبِنَبَإْفَتَبَ ي نُوا
ََ
“Fasiq bir şəxs sizə hansısa bir xəbəri
gətirdiyi zaman onu araşdırın!”3 – ayəsi
Vəlidin barəsində nazil olmuşdur.

Vil Dyurantın “Mədəniyyətlər tarixi”, “iman əsri”, 10-cu fəsil.
Məsudi, Vəlidin ana tərəfdən Osmanla qardaş olduğunu təsdiqləyir. (“Murucuz-zəhəb”, c. 2, səh. 347.)
3
“Hucurat” surəsi, ayə 6.
1
2
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Əllamə Əmini Quranın “təvil” və
“təfsir”indən xəbərdar olanların, bu nazilolma
səbəbini yekdil olaraq qəbul etdiyini
vurğulayır.1
Məsudinin dediyinə görə, Vəlid həmin
şəxsdir ki, Peyğəmbər — onu cəhənnəm
əhlindən hesab edirdi.2
Vəlid Kufənin valisi olduğu müddət
ərzində, saysız-hesabsız qanun pozuntularına
yol verir və günaha əl atırdı. Buna misal
olaraq, onun şərab içdiyini qeyd etmək olar.
Bir gün o, içkili halda sübh namazına gəldi və
sübh namazını dörd rükət qıldı.3
Vəlid, müsəlmanlar arasında bədbinlik
yaratdığına və müsəlmanların etirazına görə,
öz vəzifəsindən azad edildikdən sonra,
Osman (digər Bəni-Üməyyəli olan) Səid ibn
As adlı şəxsi Kufənin valisi təyin etdi. Onun
da, yaramaz və iyrənc işlər törətdiyi
müşahidə olunurdu.4 Səid ibn As qürur və
özbaşınalıq ucbatından, eləcə də, öz
“Qədir”, c. 8, səh. 276.
“Murucuz-zəhəb”, c. 2, səh. 334.
3
Vəlidin şərab içməsi hadisəsi o qədər məşhurdur ki, hətta “Səhih Muslim”, Kitabulhudud, Həddul-xəmr bölməsi, hədis 38-də belə gəlmişdir. (Ətraflı məlumat əldə etmək üçün,
“Qədir”, c. 8, səh. 120-dən başlayaraq).
4
“Qədir”, c. 8, səh. 120; “Murucuz-zəhəb”, c. 2, səh. 337.
1
2
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vəzifəsindən sui-istifadə edərək, bu şəhəri
“Qüreyşin bağı” adlandırdığına görə, Malik
Əştərin etirazı ilə üzləşdi.1
Osmanın təyin etdiyi valilərdən digəri,
onun dayısı oğlu Abdullah ibn Amir ibn
Kureyzdir. O, Əbu Musa Əşərinin xəlifə
tərəfindən vəzifəsindən azad edilməsindən
sonra, Bəsrəyə vali təyin olundu. Abdullahın
bu böyük şəhərə vali təyin olunduğu vaxt 25
yaşı var idi. O, özünün rifahı üçün çalışan,
vaxtını əyləncə ilə keçirən yaramaz bir şəxs
idi. Onun idarəçilik üsulu müsəlmanların
etirazlarına səbəb olsa da, Osman bu
etirazlara heç bir məhəl qoymadı.2
Osmanın valilərindən digəri, BəniÜməyyə qəbiləsindən olan, süd qardaşı
Abdullah ibn Əbi Sərh idi. Əbi Sərh Osman
tərəfindən Misirin valisi təyin olunmuşdu.
Onun barəsində belə yazırlar: “O,
Peyğəmbərin
—
amansız
düşmənlərindən idi. Peyğəmbərə —
istehza edərək o həzrəti ələ salardı. Elə bu
səbəbdən, Peyğəmbər — onun barəsində
1
2

“Təbəri tarixi”, c. 3, səh. 365.
“Təbəri tarixi”, c. 3, səh. 319; “İmam Hüseynin ◊ həyatı”, c. 1, səh. 344.
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buyurdu: “Onun qanı halaldır, hətta Kəbə
evinin pərdəsinə sarılsa belə”. Buna görə də,
o, bir müddət qaçaq yaşadı, lakin sonra
Məkkəyə qayıdaraq Osmana sığındı. Osman
bir müddət onu gizlətdikdən sonra,
Peyğəmbərin — yanına gətirdi və o
həzrətdən
onu
bağışlamasını
istədi.
Peyğəmbər — bir qədər sükutdan sonra
onu bağışladı. Onlar bir az aralandıqdan
sonra Peyğəmbər — buyurdu: “Mən ona
görə susdum ki, bir nəfər ayağa qalxıb onun
boynunu vursun...”.
Abdullah ibn Əbi Sərh zahirdə İslam
dininə iman gətirsə də, sonradan mürtəd oldu.
O, Misirin valisi olduğu müddətdə,
camaatla zülm və qəddarlıqla rəftar etməsi
misirlilərin Osmana şikayət etmələrinə səbəb
oldu.1
Mərvan ibn Həkəm Osmanın baş
müşaviri
Osmanın hansısa bir qərar qəbul
etməsində misilsiz rolu olan digər BəniÜməyyəli Mərvan ibn Həkəm idi.
1
“Təbəri tarixi”, c. 3, səh. 341; “Usdul-ğabə”, c. 3, səh. 173; “Muxtəsəru tarixi Dəməşq”, c. 12, səh. 224; “İmam Hüseynin ◊ həyatı”, c. 1, səh. 351.
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Osman
xəlifəliyinin
ilk
illərində
Peyğəmbər — tərəfindən sürgün
olunmuş əmisi Həkəm ibn Əbil Ası və oğlu
Mərvan ibn Həkəmi Mədinəyə qaytardı.
Əhli-sünnənin tanınmış alimlərindən İbn
Quteybə, İbn Əbdu Rəbbih və Zəhəbi
deyirlər: “Camaatın Osmanı tənqid etməsinə
səbəb olan amillərdən biri Həkəm ibn Əbil
Asa öz yanında yer verməsi idi, halbuki
Əbubəkr və Ömər buna yol verməmişdilər.1
Osman, Həkəmi özünə daha da
yaxınlaşdırdı; (ən bahalı) xəz libas geyindirdi, “Quzaə” tayfasından zəkat toplamağı
öhdəsinə qoydu və bütün məbləği (üç yüz
min dirhəmi) ona bağışladı.
Ondan daha önəmlisi, Mərvan ibn
Həkəmin möhtərəm tutulmasıdır.2 Xəlifənin
əmisi oğlu olan Mərvan, Osmanın xüsusi
diqqət mərkəzində idi. Osman onu özünə
kürəkən etdikdən sonra öz müavini və baş
müşavir vəzifəsinə təyin etdi.
Tədqiqatçılar yazır: “Zahirdə xilafətin
Osmanın əlində olmasına baxmayaraq,
“Qədir”, c. 8, səh. 241.
Mərvanın qanun pozuntuları, onun xəbisliyi və məzəmmət olunması ilə əlaqədar ətraflı məlumat üçün “Qədir”, c. 8, səh. 260-a müraciət edə bilərsiniz.
1
2
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Mərvanın böyük nüfuza malik olması, belə
bir təəssürat yaradırdı ki, Osmanın yalnız adı
xəlifədir, əsl xəlifə isə Mərvandır”1.
Həmçinin, İmam Əli ◊ bu gerçəkliyə –
Mərvanın xilafətdəki nüfuz və hökmranlığına
və Osmanın ondan təsirlənməsinə – işarə
edərək, Osmana müraciətlə buyurur:
ِ يتْ ِمنْْمروا َْنْ ْوْالْر
ِ
ْْ َْو،ك
َْ ِكْْإِالْْبِْتَ َحُّْرف
َْ ض َْىْ ِمن
َ ِكْ َعنْْ ِدين
َ َْ اَماْ َرض
َ َ
ارْْبِِْه
ُْ ثْْيُس
ُْ قادْ َْحي
ُْ ُكْ ِمث ُْلْ ََجَ َْلْالظعِينَ ِْةْي
َْ َِعن َعقل
“Sən Mərvandan razı qalmayacaqsan və o
da, sənin ağlını əlindən almayınca və səni
çaşqınlığa düçar etməyincə səndən razı
olmayacaqdır. (Sən onun qarşısında) istənilən
səmtə sürülə bilən bir dəvəyə bənzəyirsən”.2
Həmçinin, “Nəhcül-bəlağə”nin 164-cü
xütbəsində gəlmişdir:
ِ
ِ ْ شاء ْب ع َْد ْ ْجالَ ِْل
ِ
ْالس ِْن ْ َْو
ُْ ك ْ َحي
َْ ُسوق
ْ َف
َ َ َْ ْ ث
ُ َالَْتَ ُكونَنْ ْل َمروا َْن ْ َسي َقةْ ْي
ِ تَ َق
ضىْالعُ ُمر
“(Heç olmazsa,) bu qocalıq çağında,
ömrünün sonunda, Mərvanın əlində bir alətə
çevrilmə ki, səndən istədiyi kimi istifadə
etsin!”.
1
2

“İmam Hüseynin ◊ həyatı”, c. 1, səh. 337.
“Təbəri tarixi”, c. 3, səh. 397; İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 2, səh. 147
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Osmanın təyin etdiyi valilərin zülmlərinə
məruz qalan camaat Mədinəyə gələrək həmin
valilərdən şikayət etdilər, lakin xəlifə onların
bu şikayətlərinə laqeyd qaldı. Camaatın
şikayətinə Osmanın laqeyd qalmasında
Mərvanın rolu olduqca aşkardır və mötəbər
tarixi kitablarda da bu haqda söz açılmışdır.
Mərvan xilafət aparatına elə hakim idi ki,
camaatın öz şəri və halal haqlarını belə əldə
etməsinə yol vermirdi və mütəmadi olaraq
Osmanı şikayətçiləri cəzalandırmağa təşviq
edirdi. Hətta, Osmanın xanımı Nailə öz həyat
yoldaşından Mərvanın sözlərinə qulaq
asmamasını istəyirdi, çünki Nailə inanırdı ki,
Mərvan və Bəni-Üməyyədən olan digərləri,
sonda Osmanın ölümünə bais olacaqlar.1
Osmanın öz qəbiləsinə və qohumlarına
sonsuz məhəbbət bəsləməsi bir həqiqətdir və
bu səbəbdən onları camaatın canına və
malına hakim edərək, İslam şəhərlərinin bir
çoxunun valisi etmişdi. Osmanın BəniÜməyyəyə sevgisi o qədərdir ki, belə deyir:

1

“Təbəri tarixi”, c. 3, səh. 396; İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 2, səh. 147
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ْْين ْأ َُمي ْةَ ْ َحتْ ْْيَد ُخلُوها ْ ِمن
ْ َِيح ْاْلَن ِْة ْالَع ْطَيتُها ْْب
َْ ِلَوْ ْأَنْ ْبِيَ ِدي ْ َمفات
ِ ِْعن ِْد
ْآخ ِرِهم
“Əgər Cənnətin açarları ixtiyarımda
olsaydı, Cənnətə girmələri üçün, hamısını
Bəni-Üməyyəyə bağışlardım”.1
Həmçinin, Şeyx Müfidin “Əmali”
kitabında Osmandan belə nəql olunmuşdur:
َْين ْأ َُمي ْة
ْ َِت ْْأَنْ ْأُد ِْخ َْل ْب
ُْ اب ْاْلَن ِْة ْ ُْث ْاستَ ْطَع
ِْ َت ْجالِساْ ْبِب
ُْ َْو ْلَوْْْ ُكن
َِ
ُْ َجيعاْْاْلَن ْةَْلََف َعل
ت
“Əgər Cənnətin qapısının kənarında
oturmağa nail olsam və Bəni-Üməyyənin
hamısını cənnətə daxil etməyə gücüm çatsa,
şübhəsiz, bunu edərəm!”2
2. Sərvət selinin Bəni-Üməyyənin
üzərinə axması
Osmanın hakimiyyəti dövründə nifaq
ordusunun, xüsusilə də Bəni-Üməyyənin
güclənməsinə səbəb olan digər bir amil,
Osman tərəfindən onlara bağışlanan hədsizhesabsız miqdarda bəxşişlər idi. Belə ki, bu
bəxşişlər
onların
maddi
baxımdan
1

“Kənzul-ummal”, c.13, səh. 527; “Müsnədi Əhməd”, c. 1, səh. 62; “Usdul-ğabə”, c.

3, səh. 3804; “Qədir”, c. 8, səh. 291
2

Şeyx Müfid, “Əmali”, səh. 71; “Biharul-ənvar”, c. 31, səh. 481
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güclənməsinə
səbəb
oldu.
Həmin
bəxşişlərdən bir neçəsinə aşağıda işarə edirik:
1. Afrikanın fəthində əldə olunmuş
qənimətin, beş yüz min dinardan (qızıl) ibarət
xümsünü Mərvan ibn Həkəmə bağışladı.
Bundan əlavə, beytül-maldan yüz min
dirhəmin (gümüş) də ona bağışlanması
beytül-malın xəzinədarı Zeyd ibn Ərqəmin
etirazı ilə qarşılandı.
2. Əbu Süfyana iki yüz min bağışladı.
3. Afrika ilə olan digər bir döyüşdən əldə
edilmiş qənimətin yüz min dinarını, (süd
qardaşı) Abdullah ibn Əbi Sərhə bağışladı.
4. Eləcə də, (Mərvanın qardaşı) Haris ibn
Həkəmə üç yüz min məbləğində dirhəm
bağışladı.
5. Səid ibn As Əməviyə yüz min
məbləğində dirhəm bağışladı.
6. Abdullah ibn Xalid Əməviyə üç yüz
min məbləğində dirhəm bağışladı. Yəqubinin
dediklərinə əsasən: “Osman öz qızını
Abdullaha ərə verdikdən sonra, altı yüz min
məbləğində dirhəmi ona hədiyyə etdi”.
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7. Bəsrənin valisi1 Əbu Musa Əşəri İraq
vilayətinə məxsus çoxlu miqdarda sərvəti
Osmana göndərdi və o da, həmin miqdarın
hamısını
Bəni-Üməyyənin
arasında
bölüşdürdü.
Bu bəxşiş və hədiyyələr, Osmanın özü
üçün topladığı küllü miqdarda mal-dövlət və
sərvətdən deyildi, (xalqa və ya dövlətə aid)
digər büdcədən idi.
Tarix yazır: Osman qətlə yetirildikdən
sonra məlum oldu ki, o, milyonlarla dirhəmi
və beş yüz mindən artıq məbləğdə dinarı, min
dəvəni, min nökəri, çox sayda at sürüsünü,
həmçinin, digər sərvətləri özü üçün toplamış
və mənimsəmişdir.2
Şübhəsiz ki, xalqın etirazına və nəticədə
də kütləvi qiyamına səbəb məhz, Osmanın bu
kimi saysız-hesabsız bəxşişləri idi.
Əmirəl-möminin Əli ◊ Osmanın
hakimiyyəti dövrü ilə əlaqədar və onun

Təbəri yazır: Əbu Musa Əşəri, Osmanın onu tutduğu vəzifədən azad edərək yerinə
Abdullah ibn Amiri (öz dayısı oğlunu) təyin etdiyi müddətədək, altı il Bəsrənin valisi olmuşdu. (“Təbəri tarixi”, c. 3, səh. 319.)
2
Mərhum Əllamə Əmini müxtəlif kitab və mənbələrdən istifadə edərək, Osmanın
bəxşiş və hədiyyələrinin siyahısını çıxararaq nəql etmişdir. “Qədir”, c. 8, səh. 257-286; İbn
Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 1, səh. 198; “Murucuz-zəhəb”, c. 2, səh. 332;
“İmam Hüseynin ◊ həyatı”, c. 1, səh. 354-363.
1

193

xanədanının beytül-maldan sui-istifadəsi
barəsində buyurur:
ِ قامْمع ْهُْب نُوْأَبِ ِْيهْ ََي
للاْ ِخضْ َم ْةَْاالبِ ِْلْْنِبتَ ْةَْالربي ِْع
ِْ َْْض ُمو َْنْمال
َ َ َ َْ َْْو
“Onun ata tərəfindən olan qohumları
(Bəni-Üməyyə) onunla həmkarlıq etməyə
başladılar və bahar fəsli gələr-gəlməz özünü
otlağa salaraq, qəribə bir iştahla otları
(çeynəmədən) udan, ac dəvələr kimi Allahın
mülkünündən olan beytül-malı yeyibdağıtmaqla məşğul oldular”.1
Əslində, Osman belə etməklə, elə bir varlı
təbəqə vücuda gətirdi ki, camaatın kütləvi
qiyamları və bir sıra digər mənfi təsirlərlə
nəticələndi və uzun illər İslamı əhatəsinə aldı.
Hər halda, Bəni-Üməyyə Osmanın xilafəti
dövründə, həm qüdrət və hakimiyyətə, həm
də küllü miqdarda mal-dövlətə sahib oldu.
Şübhəsiz ki, bu kimi amillər xalis İslam dini
və Peyğəmbər — məktəbi ilə daim
mübarizə
aparan
nifaq
ordusunun
güclənməsinə səbəb oldu.
Bu fəsli, tanınmış müasir yazıçı Corc
Cordaqın sözləri ilə bitiririk. O, Bəni1

“Nəhcül-bəlağə”, 3-cü xütbə.
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Üməyyənin
Osman
tərəfindən
gücləndirilməsi ilə bağlı yazır:
سيفْالسلطان
َْ ْْو،بيتْالمال
ِْ ْمفتاح
َْ َْْوْ َج َعلْ]عثمانْ[فْايديهم
“Osman, həm beytül-malın açarlarını,
həm də soltanın qılıncını Bəni-Üməyyəyə
vermişdi”.1

1
Corc Cordaq, “İmam Əli – insanlığın ədalət səsi”, (İmamu Əli sovtul ədalətilinsaniyyə) c. 1, səh. 124.
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Beşinci fəsil:
Əmirəl-möminin Əlinin ◊ xəlifəliyi
dövründə
gerçəkləşən
təxribatlar,
fitnələr
Kərbəla hadisəsinin baş verməsində ən
təsirli amillərdən biri də, İmam Əlinin ◊
xəlifə
olduğu
dövürdə
Müaviyənin
planlaşdıraraq həyata keçirdiyi təxribatlar,
fitnələr idi.
Xilafət kürsüsünü əldə etmək üçün, uzun
müddət öncədən fürsət güdən Müaviyə, buna
nail olmaq üçün istənilən vasitəyə əl atırdı.
Tarixi sübut və dəlilləri araşdırmaqla,
Osmanın qətlindən başlayaraq həmin dövrdə
baş verən bütün hadisələrin pərdə arxasında
Müaviyənin dayandığını və bütün bunlarda
onun çirkli əlinin olduğunu qətiyyətlə
söyləmək olar. Hansı ki, həmin hadisələr, bir
tərəfdən Əməvi cəbhəsinin güclənməsinə və
onların İslam dünyasını öz əhatəsi altına
almalarına, digər tərəfdənsə pak Əhli-beytin
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◊ qəribliyinə, eləcə də, zəiflədilməsinə
gətirib çıxartdı.
İndi
isə
bu
önəmli
hadisələrdə
Müaviyənin təxribatçı roluna qısa bir baxış:
1. Osmanın himayəsindən əl çəkmək
Osmanın hakimiyyəti dövründə BəniÜməyyənin əsas ünsürlərinin şəhər və
vilayətlərdə
mühüm
vəzifələrə
təyin
olunmaları, onların o dövrdə İslam
hökumətinin əhatəsində olan hər yerdə,
xilafət aparatının ən həssas mövqelərinə
yerləşdirilmələri, eləcə də, beytül-malın
xəlifənin şəxsi malı kimi istədiyi kimi istifadə
edib istədiyi kəsə bağışlaya bilməsi Müaviyə
üçün irsi hakimiyyətin (imperatorluğun)
yaranması üçün münasib bir şərait və zəmin
yaratdı.
Osman beytül-maldan etdiyi hesabsızkitabsız bəxşişləri, hədiyyələri ilə əlaqədar,
ona etiraz edənlərə cavab verərək deyirdi:
ْْ ْ َْو ْْإِال،صالحاْ ْْلِالم ِة
ِْ ْيف ْه َذا ْال
ْ ِْ  ْأَح ُك ُْم،فَِإنْ ْاالم َْر ْإِ َىل
َ ُْمال ِِْْبا ْأَْر ْاه
ْتْ َخلِي َفة
ُْ فَلِماذاْْ ُكن
“Beytül-malın ixtiyarı mənim əlimdədir
və mən ümmət üçün hər nəyi məsləhət bilsəm
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onu edirəm, əks halda mənim xəlifəliyim
nəyə yarayar?!”.1
Məlum olur ki, onun nəzərincə ümmətin
xeyir və məsləhəti aşağıdakılardan ibarətdir:
1.Fədək mülkünü Mərvana bağışlamaq.
2.Peyğəmbər — tərəfindən sürgün
edilmiş Həkəm ibn Əbil As və Mərvanı
Mədinəyə qaytarmaq və hökumətdə ona
vəzifə vermək.
3.Əbu Süfyana iki yüz min dirhəm
bağışlamaq.
4.Mərvana yüz min dirhəm bağışlamaq.
5.İraqdan alınmış küllü miqdarda vergi və
xəracı Bəni-Üməyyə arasında bölüşdürmək.
6.Nəhayət, öz qohum və əqrəbalarına
hədsiz-hesabsız bəxşiş və hədiyyələrin
olunması.2
Bu məsələ öncəki fəsildə ətraflı şərh
edildi.
Məlumdur ki, belə bir vəziyyət o qədər də
davam gətirə bilməyəcəkdi. Osmanın
yaxınlarının sərvət toplamaları və cinayətləri,
1

İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 5, səh. 130 və c. 1, səh. 339, 25-ci

xütbə.
2
İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 5, səh. 198. “İmamın mesajı”, c. 1, 15ci xütbə.
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sonunda narazı müsəlmanları ayaqlandırdı və
nəticədə, bütün İslam şəhərlərində inqilab və
yürüşlər başlandı, xüsusilə də, İslam
xilafətinin mərkəzi olan Mədinə şəhəri uzun
müddət həmin inqilab və yürüşlərin oduna
yanmaqda idi.
Osman belə bir böhranlı şəraitdə
Müaviyənin ona kömək etməkdə bir an belə
tərəddüd etməyəcəyini və ona yardım
çatdırmaqda heç nəyi əsirgəməyəcəyini
düşündüyündən, bir namə yazaraq, ondan
kömək istədi və Şam ordusunu istənilən
vasitə ilə ən qısa müddətdə Mədinəyə
göndərməsini təkid etdi. Amma baş verənləri
yaxşıca izləyən və camaatın xəlifəyə olan
nifrətindən xəbərdar olan Müaviyə düşünürdü
ki, xəlifənin aradan qaldırılması ilə, xilafət
kürsüsünə bir addım da yaxınlaşacaq. Bu
səbəbdən də, yardım qüvvələrini Mədinəyə
göndərməyi gecikdirirdi və bu rəftarını doğru
göstərmək üçün “Səhabə Osmanla müxalifdir
və mən Peyğəmbərin — səhabələri ilə
müxalifət etməkdən çəkinirəm!” – deyə,
bəhanə gətirirdi.
İbn Əbil-Hədid, üçüncü əsrin tanınmış
tarixçisi Bəlazuridən nəql edərək yazır:
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Osman Müaviyədən kömək istədikdə,
Müaviyə Yezid ibn Əsəd Qusərini öz
ordusundan bir dəstə ilə Mədinəyə tərəf
yolladı, lakin onlara göstəriş verdi ki,
Mədinəyə daxil olmasınlar, Mədinə ilə bir
gecəlik fasiləsi olan “Zaxuşub” adlı bir
məntəqədə dayanıb növbəti əmri gözləsinlər.
Buna görə də, həmin dəstə, əmr olunduğu
kimi Mədinədən kənarda düşərgə salıb
Osman öldürülənə qədər orada gözlədi və
bundan sonra Müaviyənin əmri ilə, heç bir iş
görmədən Şama geri qayıtdılar.1
Bu barədə Cəlaləddin Süyuti özünün
“Tarixul-xuləfa” kitabında yazır: “Səhabələrdən bir nəfər Müaviyənin yanına
getdikdə, Müaviyə ona dedi: “Sən Osmanın
qatillərindənsənmi?”
Dedi: “Xeyr, amma Mədinədə olduğu
halda ona kömək etməyən kəslərdənəm!”
Müaviyə, “Nə üçün ona kömək etmədin?”
– deyə, ondan sual etdiyində, həmin şəxs
cavab verərək dedi: “Ona görə ki, mühacir və

1
İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 16, səh. 154; “İslam tarixində Ayişənin
rolu”, kitabın üçüncü hissəsi.
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ənsardan olanlar (Osmandan bezib etiraz
edənlər), onun köməyinə getmədilər.”
Müaviyə bunu eşitdiyi zaman dedi:
“Hamınızın ona yardım etməniz gərəkdir.”
O, Müaviyənin bu sözünə belə cavab
verib dedi: Belə isə, bəs sən, Şam ordusu
ixtiyarında olduğu halda, nə üçün onun
köməyinə gəlmədin!?”1
Bəlazuri inanırdı ki, əslində Müaviyə
qarşıdurmada Osmanın öldürülməsini və özü
əmioğlu kimi Osmanın qanını almaq bəhanəsi
ilə xəlifəliyi qazanmaq istəyirdi.2
Ustad Mürtəza Mütəhhəri bununla bağlı
yazır:
(Müaviyə,) Osmanın ölüsünün onun üçün
dirisindən daha artıq faydalı olacağını və
onun yerə tökülmüş qanının, damarlarında
axan qanından, ona daha çox qüdrət
bağışlayacağını başa düşdüyü zaman, onun
qətlinə zəmin yaratmaqla məşğul idi, eləcə
də, ona təsirli köməklər edə biləcəyi bir zamanda və onun qətlinin qarşısını ala biləcəyi

Cəlaləddin Süyuti, “Tarixul-xuləfa”, səh. 223.
İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 16, səh. 154; “İslam tarixində Ayişənin
rolu”, kitabın üçüncü hissəsi.
1
2
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bir vaxtda, onu baş verən hadisələrin
pəncəsində tənha qoydu”.1
İmam Əli ◊ bununla bağlı “Nəhcülbəlağədə”
iki
yerdə
bu
məsələni
təsdiqləmişdir:
Birincisi, 28-ci məktubda Müaviyəyə
xitab edərək yazır: “Hansı birimiz onunla
(Osmanla) daha çox düşmənçilik etdi və onun
qətlinə səbəb ola biləcək bütün yolları
hamarladı? Təmənnasız olaraq köməyə gələn
şəxs onun qətlinə zəmin yaratdı, yoxsa
Osmanın
ondan
kömək
istəməyinə
baxmayaraq,
yardım
qüvvələrini
göndərməkdə vaxtı gecikdirən kəs?!”
İkincisi, 37-ci məktubda, yenə də ona
xitab edərək yazır:
ْْث
ُْ ك ْ َْو ْ َخ َْذلتَ ْهُ ْ َحي
َْ َثْْكا َْن ْالنصْ ُْر ْْل
ُْ ت ْعُثما َْن ْ َحي
َْ صر
َْ فَِإن
َ َك ْإَِّنا ْن
ُكا َْنْالنص ُْرْلَْه
“Osmana yardımın sənə faydası olduğu
zaman ona kömək etdin və sənin köməyinə
möhtac olduğu zaman isə, onu tənha
qoydun!”.

1

“Seyri dər Nəhcül-bəlağə”, səh. 168.
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O dövrün tarixi sübut və dəlillərinin
araşdırılması göstərir ki, Müaviyə xilafət
taxtını ələ keçirtmək üçün, Mədinədə baş
verəcək o hadisəyə – Osmanın qətlinə göz
dikmişdi. Belə ki, onun yenilməz rəqibi
Osman ortadan götürülsün və xilafətə
qovuşmasına zəmin yaransın. Amma
Osmanın
qətlindən
sonra,
onun
düşündüklərinin heç biri baş tutmadı, əksinə
camaat yekdilliklə İmam Əliyə ◊ üz tutub o
həzrətə beyət etdilər və Müaviyə buna şahid
olduqdan sonra yeni fitnə və məkrli planlar
fikrinə düşdü.

2. Cəməl döyüşü və ya Müaviyənin
dolayı olaraq İmam Əli ◊ ilə
qarşıdurması
Camaat və inqilabçıların həzrət Əli ◊ ilə
beyət mərasimi, müsəlmanlar tərəfindən
təntənəli surətdə və xüsusi bir əhval ruhiyyə
ilə keçirildi. O həzrət, ilk öncə bəzi
səbəblərdən dolayı, belə bir məsuliyyəti
qəbul etməkdən imtina etdi, lakin camaatın
hədsiz israrına görə, belə bir böhranlı
vəziyyətdə, bir şərtlə xilafət və xalqın işlərini
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sahmana salmağı öz öhdəsinə götürməyi
qəbul etdi:
“İkinci xəlifənin dövründən etibarən
başlanan, təbəqə fərqi və üstünlüklərinin
bütövlükdə ləğvi və insanların İslam
qanunları və beytül-mala dair bərabər hüquqa
malik olmaları şərti ilə.”1
Muğeyrə ibn Şöbə, həzrət Əli ◊ ilə
beyət etdikdən sonra, ona üz tutaraq dedi:
“Bu günü qənimət bil, istifadə et! İcazə
ver,
Müaviyə
öz
vəzifəsində
və
hakimiyyətində qalsın, eləcə də, Osmanın
dayısı oğlu Abdullah ibn Amir Bəsrənin
valisi kimi öz işinə davam etsin. BəniÜməyyəni azad burax, öz vəzifələrində
qalsınlar ki, hamılıqla sənə beyət etsinlər.
Ondan sonra hər kimi istəyirsən vəzifəsindən
kənarlaşdır!”.
İmam Əli ◊ bir anlıq sükutdan sonra
buyurdu: “Mən öz dinimdə hiyləgərliyə,
işlərimdə də namərdlik və alçaqlığa yol
vermərəm!”.2

“İmamın mesajı”, c. 4, səh. 208, 92-ci xütbənin sonu.
Corc Cordaq, “İmam Əli – insanlığın ədalət səsi”, (İmamu Əli sovtul ədalətil-insaniyyə) c. 1, səh. 79; İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 1, səh. 232.
1
2
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Təbəri tarixində yazır: Muğeyrə, həzrət
Əliyə ◊ dedi: Müaviyə həyasız və utanmaz
bir insandır, Şam əhalisi ona itaət edirlər,
bundan əlavə onu öz hakimiyyətində
saxlamaq üçün sənin əlində dəlil və sübutun
var, o da budur ki, səndən öncə Ömər (Şam)
vilayətinin hakimiyyətini ona vermişdi”.
İmam Əli ◊ cavabında buyurdu:
ْيْْأَبَدا
ِْ للاْالْأَستَ ع ِم ُْلْ ُمعا ِويَْةَْيَوَْم
ِْ َو
“Allaha and olsun! Hətta iki gün belə olsa,
onun bu hakimiyyətdə (haqsız olaraq)
qalmasına icazə vermərəm”.1
İmam Əlinin ◊ inanılmaz həddə ədalətə
sahib olması bunu tələb edirdi ki, Osmanın
hakimiyyəti dövründə Bəni-Üməyyənin
beytül-maldan qazandığı küllü miqdarda
sərvəti müsadirə edərək, beytül-mala geri
qaytarsın. Buna görə də, o həzrət ◊ öz
hakimiyyətinin ikinci günündə, rəsmən elan
edərək buyurdu:
ْ كْبِِْهْاال
َْ ِساءُْ َْوْ ُمْل
ْ ِالن
ْ ْجْبِِْه
َْ للاْلَوْْ َو َجدتُْهُْقَدْْتُ ُز ِو
ِْ َو
ُماءُْلََر َددْتُْه
“Allaha and olsun! Əgər beytül-malın
hesabından xanımlara mehriyyə vermiş
1

“Təbəri tarixi”, c. 3, səh. 461.
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olsalar və ya onunla özləri üçün kənizlər
almış olsalar belə, onu (müsadirə edərək)
beytül-mala geri qaytaracağam!”.1
Əmr ibn As bu xəbəri eşitdikdən dərhal
sonra, Müaviyəyə məktub yazaraq belə xəbər
göndərdi:
ُْْركْاب ُْنْأِبْطالِبْ ِْمنْْْ ُك ِْلْمالْ ََْتلِ ُكه
َْ ش
َْ ماْْ ُك
َ َنتْصانِعاْْفَاصنَعْإِذْق
ش ُْرْ َع ِْنْال َعصاْ ِْلاها
َ َكماْتُق
“Əlindən gələni et! Əgər belə etməsən,
Əbutalibin oğlu, ağacın qabığı soyulduğu
kimi, topladığın mal və sərvətini səndən
soyub alacaq”.2
Əmirəl-möminin Əlinin ◊ belə bir
ədalət və müsavat ruhuna sahib olması və
eləcə də, Təlhə və Zübeyr kimi bacarıqlı və
başbilən
şəxslərin
yersiz
istəklərinin
qarşısında, azacıq olsa belə, hisslərinə
qapılmayaraq aldanmaması o yerə gətirib
çıxartdı ki, onlar İmam Əliyə ◊ beyət
etdikdən bir neçə ay sonra deyirdilər:
ِ
ِ
ِْ س ِْةْال َكل
ُبْْأَن َْف ْه
َ ماْلَناْمنْْ َه َذاْاالم ِْرْإالْْ َكلَح

1
2

“Nəhcül-bəlağə”, 15-ci xütbə. “İmamın mesajı”, c. 1, səh. 525.
İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 1, səh. 202, 15-ci xütbə.
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“Bizim bu işdən (Ələvi hakimiyyətindən)
əldə etdiyimiz bəhrə və xeyir, itin öz burnunu
yalamasından apardığı fayda qədərdir”.1
Təlhə və Zübeyr kimilərin İmam Əlinin
◊ hökumətində hansısa bir məqam və ya
imtiyaz əldə edə bilməyəcəklərini başa
düşdükləri bir vaxtda, Müaviyə Mədinənin
vəziyyətini və orada baş verənləri diqqətlə
izləyirdi. O, Təlhə və Zübeyrin dünyapərəst
bir ruha sahib olduqlarını yaxşı bilirdi və
onların hakimiyyətə olan meyillərindən
xəbərdar idi. Müaviyə bütün bunları nəzərə
alaraq, digər bir təxtibat planına əl atdı və
onlara bir məktub yazıb qəlblərinə
tamahkarlıq
toxumu
səpərək
onlarda
hakimiyyətə tamah hissini oyatmaqla, onları
İmam Əli ◊ ilə döyüşməyə və mübarizəyə
vadar etdi.2
Müaviyə o məktubda Zübeyrə belə yazdı:
ْك
َْ َف ْفَ ُدون
َْ ام ْفَأَجابُوا ْ َواستَ وثَ ُقوا ْاْلَل
ِْ ك ْأَه َْل ْالش
َْ َت ْل
ُْ قَدْ ْبايَع
ْتْلِطَل َح ِْة
ُْ ْوْقَدْبايَع...أِبْطالِب
ْ ِ ْابن
ُْ ْكْهلَا
َْ ال ُكوفَْةَْ َْوْالبَص َرةَْْالْيَسبِ َْقن

1
2

“Təbəri tarixi”, c. 5, səh. 53.
“Biharul-ənvar”, c. 32, səh. 5. İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 1, səh.

231.
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ْىل
َْ ِاس ْإ
َْ عُ ْالن
ْ ب ْبِ َدِْم ْعُثم ا َْن ْ َواد
َْ َاِل ْ ِمنْ ْبَع ِد َْك ْفَأَظ ِه َرا ْالطل
ِْ اب ِْن ْعُبَ ي ِد
َْ َِذل
ك

“Mən şamlılardan sənin üçün beyət aldım
və onlar da bunu qəbul edərək, beyətlərində
sadiq qalacaqları naminə möhkəm əhd
bağladılar. Əbutalibin oğlu ələ keçirtmədən
öncə Kufə və Bəsrəyə sahib ol! Səndən sonra
isə Təlhə üçün də beyət aldım, artıq siz
Osmanın qisasını almaq üçün hərəkətə keçin
və camaatı da buna dəvət edin və.s”.
Bu məktub Zübeyrə çatdığı zaman buna
şad olaraq, Təlhəni də bu xəbərdən agah etdi.
Onlar Müaviyənin onlara qarşı xeyirxahlıq
etməsində azacıq da olsa belə şəkk etmirdilər,
bu səbəbdən belə qərara gəldilər ki, İmam Əli
◊ ilə müxalifət etməyə qalxsınlar.
Müaviyənin məkirli planı baş tutdu, Təlhə
və Zübeyr onun hiyləgərliyinə məğlub
oldular. Bu səbəbdən, Allahın evini ziyarət
etmək bəhanəsilə, vidalaşmaq üçün İmam
Əlinin ◊ yanına gəldilər, o həzrət ikinci
dəfə onlardan beyət alaraq ziyarət səfərinə
icazə verdi və ardından öz səhabələrinə buyurdu: “Allaha and olsun ki, bu səfərdən
məqsədləri Allahın evini ziyarət etmək deyil,
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bu bir bəhanədir; onların hədəfi vəfasızlıq və
əhdi pozmaqdan başqa bir şey deyil”.1
Nəhayət, Təlhə və Zübeyr Məkkəyə
yollandılar ki, Ayişənin Əmirəl-möminin
İmam Əliyə ◊ qarşı ucaltdığı müxalifət
bayrağı
altında,
digər
Bəni-Üməyyə
rəhbərlərinə qoşulsunlar.
Şübhəsiz ki, Müaviyə istər əsil-nəsəb
baxımından, istərsə də fəzilət və şəxsiyyət
sahibi kimi, İmam Əli ◊ ilə rəqabət apara
bilməyəcəyini yaxşı bilirdi. O, döyüşün
nəticəsindən asılı olmayaraq, öz xeyrinə
bitəcəyini düşünürdü, çünki əgər İmam Əli
◊ məğlub olsa, o öz istədiyi nəticəni əldə
edəcək, yox, əgər Təlhə və Zübeyr ortadan
qaldırılsalar, yenə də o, xilafət kürsüsü
uğurunda özünün ən güclü iki rəqibindən
xilas olmuş olacaqdır, hər iki halda o, xilafət
kürsüsünə doğru həmişəkindən daha artıq
irəliləmiş olacaqdı.
Cəməl
döyüşünün
Müaviyə
üçün
faydalarından biri, o dövrün xəlifəsinə qarşı
üsyan etməyə cəsarət və fürsət tapması idi.
Tənhalıqla, dövrün xəlifəsi İmam Əliyə ◊
1

“Yəqubi tarixi”, c. 2, səh. 127. “İbn Əsəm tarixi”, səh. 166.
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qarşı üsyana cəsarət edə bilməzdi, odur ki, bu
yolda rahatlıqla qədəm götürməsi, ona yol
açaraq imkan yaratması üçün Ayişə, Təlhə və
Zübeyr kimi tanınmış kəslərə ehtiyacı vardı.
Əslində Müaviyə düşünürdü ki, avam
camaatı aldatmaq üçün, bir gün ikinci
xəlifənin vəsiyyətinə əsasən Əli ibn Əbutalib
◊ ilə eyni təbəqədə və xəlifə təyin etmək
üçün yaradılan altı nəfərdən ibarət şuranın
heyət üzvləri arasında yer tutmuş, Təlhə və
Zübeyr kimi kəslərin önə keçməsi və bu
vasitə ilə özünə yol açması lazımdır ki,
müsəlmanların xəlifəsinin əleyhinə qalxmaq
şansı, Müaviyə kimiləri üçün də yaranmış
olsun.
Digər tərəfdən də, Bəni-Üməyyə İmam
Əli ◊ ilə uzun müddət ədavət apardığı, o
həzrətin qurduğu hakimiyyətə qarşı qalxmağa
fürsət axtardıqları üçün, Müaviyənin təhriki
sayəsində hər tərəfdən Məkkəyə axın edərək
Ayişənin ətrafında toplaşdılar. Həmçinin,
Osmanın təyin etdiyi valilər bir-birinin ardınca, İmam Əli ◊ tərəfindən öz
vəzifələrindən kənarlaşdırılırdı, onlar da bu
müddət ərzində əldə etdikləri küllü miqdarda
sərvəti götürərək Ayişəyə qoşuldular. Onların
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arasında Osmanın kürəkəni və baş müşaviri
olan Mərvan ibn Həkəm daha fəal iştirak
edirdi.
Tanınmış tarixçi Təbəri, Zöhəridən belə
nəql edir: “Osman tərəfindən Bəsrəyə vali
təyin olunmuş dayısı oğlu Abdullah ibn
Amir, Əli ibn Əbutalib ◊ onu tutduğu
vəzifədən kənar etdikdən sonra, Ayişənin
qaldırdığı bayraq altında fəaliyyət göstərmək
məqsədilə, çox böyük bir miqdarda sərvəti
götürərək, Məkkə şəhərinə qaçdı.
Osmanın yəmən vilayətindəki valisi Yəla
ibn Üməyyə, Əli ◊ tərəfindən vəzifədən
alındıqdan sonra böyük sərvətlə Ayişəyə
qoşuldu.”1
Beləliklə də, Cəməl döyüşünün maddi və
hərbi büdcəsi, Bəni-Üməyyə muzdurlarının,
Osmanın dövründə beytül-malı qarət edərək,
asanlıqla əldə etdikləri sərvətlə təmin olundu.
Buna əsasən, əgər Cəməl döyüşünü
Müaviyənin İmam Əli ◊ ilə dolayı
qarşıdurması və mübarizəsi saysaq, yersiz söz
demiş olmarıq!

1

“Təbəri tarixi”, c. 3, səh. 469.
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3. Siffeyn döyüşü və ya Müaviyənin
İmam Əli ◊ ilə birbaşa qarşıdurması
O dövrdə baş vermiş, zəncirvari
hadisələrlə əlaqədar aparılan araşdırmalar
göstərir ki, Müaviyə hər bir mühüm hadisənin
ardından, İslam dininin əhatəsində olan
hakimiyyət və xilafətə böyük addımlar atır və
nailiyyətlər əldə edirdi. O, ilk olaraq Osmana
kömək etməkdə bilərəkdən səhlənkarlıq edərək onun qətlinə zəminə yaratdı və xilafət
yolunda onun qarşısında ən böyük maneə
sayılan Osmanı ortadan götürdü. Növbəti
dəfə isə, Təlhə və Zübeyri, eləcə də, BəniÜməyyənin muzdurlarını təhrik etməklə,
Cəməl döyüşünün pərdə arxasında öz rolunu
bacarıqla icra etdi və əsas rəqiblərindən olan
digər iki nəfərin qətlinə səbəb oldu. Bu dəfə
isə çox təhlükəli və viranedici bir hiyləyə əl
atmaq fikrinə düşüb.
O, Osmanın məzlumluğunu1 və qanının
qisasını almağı bəhanə edir, digər tərəfdən
də, Cəməl döyüşündən sonra, müsəlmanların
(hazırkı) xəlifəsinin əleyhinə qalxmaq
1
Müaviyə, Osmanın qanlı köynəyini minbərdən asaraq, onun üçün matəm mərasimi
qurmaqla Şam əhalisinin hisslərini təhrik etdi və bununla da, Əlinin ◊ əleyhinə çox böyük
bir ordu yaratdı. (“Təbəri tarixi”, c. 3, səh. 464.)
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fürsətinin yarandığını gördüyündən İmam Əli
◊ ilə üz-üzə mübarizəyə qalxaraq, təqribən
20 il onun nəzarəti altında, dəhşətli dərəcədə
qəflət və cəhalətdə yaşayan şamlıları, Əmirəlmöminin Əli ◊ ilə döyüşə səfərbər etdi.
Böyük Siffeyn səhrası İmam Əlinin ◊
qoşunu ilə Müaviyə ordusunun döyüş
meydanı idi. Döyüşlər bir neçə ay davam
etdi. Bildiyimiz kimi, döyüşün son
saatlarında, İmam Əlinin ◊ qoşununun
sütunları sayılan Malik Əştər kimi mərd
sərkərdələrin dilavərlik və şücaətlə, Şam
ordusunun cəbhəsini yararaq ordunun
dərinliklərinə nüfuz etdiyi zaman və
cahiliyyət
dövrünün
həqiqi
mənada
qalıqlarını həmişəlik olaraq ortadan götürə
biləcəyi və ədalətli Ələvi hakimiyyətinin,
İslamın əhatə etdiyi bütün əraziləri fəth
edəcəyi bir anda, Əmr ibn As tərəfindən irəli
sürülən hiyləgərcəsinə və məkirli bir planın
sayəsində – Quranların nizələrə taxılması ilə
bir anda döyüşün taleyi dəyişdi.
Həmin aylar ərzində İmam Əlinin ◊
kənarında mərdliklə dayanaraq, özlərini
qələbənin astanasına çatdıran dilavərlər, belə
bir hiyləyə aldanaraq, İmamı ◊ geri
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çəkilməyə məcbur etdilər və nəticədə,
“hakimlik” məsələsi ortaya qoyuldu. Şam
tərəfindən hakim seçilən, o köhnə hiyləgər
Əmr ibn As, İraq tərəfindən təqdim olunan
hakimi, Əbu Musa Əşərini aldadaraq məğlub
etdi. Bir qrup müsəlman bu məğlubiyyəti
özlərinə sığışdırmayaraq böyük bir eyib
hesab etsələr də, lakin bu eybi öz adlarından
təmizləmək yerinə, ağılsızcasına bəhanələr
uyduraraq İmam Əlinin ◊ ordusunu tərk
edərək daha böyük bir eyibə düçar oldular.
Bununla da, İslam aləmində “Xəvaric” adlı
bir dəstə ortaya çıxdı. Elə bir dəstə ki, onların
öz nadanlıqları bir tərəfdən, Müaviyənin
hiylə və yalanları isə digər tərəfdən
müsəlmanlar arasındakı parçalanmanı daha
da dərinləşdirdi və “Nəhrəvan” adlı digər bir
döyüşün alovunu şölələndirdi.
4. İmam Əlinin ◊ hakimiyyətində
qorxu hissi yaratmaq
Müaviyə Siffeyn döyüşündən qayıtdıqdan
sonra, İmam Əlinin ◊ mövqeyini
zəiflətmək üçün yeni bir plan hazırlamağa
başladı. O, həzrət Əlinin ◊ hakimiyyəti
altında olan bütün şəhərlərə, özünün qaniçən
və quldur əsgərlərini göndərərək, İraq,
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Yəmən və Hicazda olan köməksiz
müsəlmanlar
arasında
böyük
bir
əmniyyətsizlik yaratdı.
Müaviyənin
göndərdiyi
əsgər
və
məmurlar, hər hansı bir əsgər və mühafizə
qüvvələrin olmadığı yerlərə həmlə edirdilər,
lakin İmam Əlinin ◊ silahlı məmurları ilə
qarşılaşdıqları zaman qaçmağa üz qoyurdular.
Onlara əmr olunmuşdu ki, o həzrətin
hakimiyyəti altında olan yerlərdə insanları
qətlə
yetirsinlər,
camaatın
evlərini
yandırsınlar, mal və mülklərini qarət etsinlər
və harada abadlıq görsələr, oranı xarabalığa
çevirsinlər.
Busr ibn Ərtat, Noman ibn Bəşir, Süfyan
ibn Ovf və Abdullah ibn Məsədə kimi
qaniçən muzdurlar, İslam şəhərlərində
təhlükəsizliyi aradan qaldırmaq və dinc
əhalinin
rahatlığını
pozmağa
əmr
olunmuşdular. O, bu vasitə ilə, onları İmam
Əlinin ◊ hakimiyyətindən naümid və
məyus etmək istəyirdi.
Bütün bu müddət ərzində Əmirəlmöminin Əli ◊, İraq camaatını, xüsusilə də
kufəliləri, İslam və müsəlmanların şərəf və
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izzətini müdafiə etməyə dəvət edirdisə, o
həzrətin dəvətini eşidən qulaq çox az olurdu.
Süfyan ibn Ovf “əl-Ənbar” şəhərinə
həmlə edərək bir sıra günahsız insanları, kişi
və qadınları qəddarcasına qətlə yetirdi. İmam
Əli ◊ bu vəhşiliyə etiraz olaraq, öz iradəsiz
əsgərlərinə üzünü tutdu və onlara xitab
edərək buyurdu:
ْالء ْالْ َقوِْم ْلَيال ْ َْو ْ ََّناراْ ْ َْو ْ ِسراْ ْ َْو
ِْ هؤ
ُْ ْ تال
ِْ ِن ْقَدْ ْ َد َعوتُ ُكمْ ْإِىل ْق
ْ ِِأَال ْ َْو ْإ
ْْ ْفَ تَ ْوا َكلتُمْ ْ َْو ْ َُتا ْذَلتُم...ْوهمْ ْقَْب َْل ْْأَنْ ْيَغ ُْزوُكم
ُْ إِعالناْ ْ َْو ْقُل
ُ  ْأُغ ُز:ت ْلَ ُكم
اتْ َْوْ ُملِ َكتْْ َْعلَي ُك ُْمْاال ْوطا ُْن
ُْ َحتْْ ُشنتْْ َعلَي ُك ُْمْالغار
“Dinləyin və agah olun! Mən gecə-günüz,
gizlində və aşkarda, sizləri bu dəstə (Müaviyə
və Şam hakimləri) ilə mübarizəyə çağırdım
və dedim ki, onlar sizə həmlə etmədən öncə
onlarla döyüşün..., lakin hər biriniz məsuliyyəti digərinin boynuna atdınız və birbirinizə yardım etməkdən əl götürdünüz və
sonda düşmənin ardıcıl hücumlarına məruz
qaldınız və vətəniniz də əlinizdən alındı”.1
Busr ibn Ərtat, Müaviyənin göndərdikləri
arasında ən qəddar və qaniçəni idi. O, hətta

1

“Nəhcül-bəlağə”, 27-ci xütbə.
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qadınlara və azyaşlı körpə uşaqlara belə rəhm
etmirdi.
Tanınmış tarixçi, Əbulfərəc İsfahani
özünün “Əl-Əğani” kitabında yazır:
“Müaviyə “hakimlik – həkəmiyyət”
məsələsindən sonra Busr ibn Ərtatı İmam
Əlinin ◊ hökumət etdiyi şəhərlərə
göndərərək, əmr etdi ki, müxtəlif şəhərləri
gəzib dolansın və İmamın yavərlərindən,
şiələrindən gözünə dəyəni qətlə yetirsin,
malını-mülkünü qarət etsin, hətta, qadın və
uşaqlarına da belə rəhm etməsin.1
Əmirəl-möminin Əli ◊ bu şəxsin
qəddarlığını eşitdiyi zaman, bu sözlərlə onu
nifrin etdi: “Ey mənim Allahım! Onun dinini
ondan geri al və ölməzdən öncə ağlını
başından al!”.
İmam Əlinin ◊ bu duası qəbul oldu və
o, ölməzdən öncə ağlını itirdi; rüsvayçılıqla
və xar olaraq ölümü daddı.2
Nəhcül-bəlağədə İmam Əlinin ◊
kəlamları arasında, Kufə camaatının süstlük
və nəzmsizliklərindən dərd çəkdiyi və ondan
1
2

“Əğani”, c. 15, səh. 45. “Usdul-ğabə”, c. 3, səh. 340.
“İmamın mesajı”, c. 2, səh. 87, 25-ci xütbə.
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daha ağır, özü üçün Allahdan ölüm istədiyi
cümlələri diqqətlə oxuduğumuz zaman, bu
sözlərin daha çox Müaviyə və onun
muzdurlarının törətdikləri cinayətlər, qarətlər
və asayiş pozuntuları, İmamın ◊
hakimiyyəti altında olan ərazi və şəhərlərin
böyük hissəsini bürüdüyü dövrə aid
olduğunun şahidi oluruq.
İmam Əlinin ◊ ordusu həqiqətdə, bu
nəticəyə gəlmişdi ki, o həzrətin istəklərinə
müsbət cavab verdikdə, – İmamın ◊
buyurduğuna əsasən – bütün əxlaqi və insani
dəyərlərə
riayət
edilməlidir.
Zəfər
qazandıqları təqdirdə, zahirdə müsəlman olan
kimsənin malını qənimət kimi götürməyə və
ya qadınlarını, uşaqlarını əsir almağa, yaxud
da azadcasına hər şeyi viran edib qarət
etməyə haqları yoxdur. Bilirdilər ki, döyüşün
onlara töhfəsi maddi mənfəət deyil, yalnız
ölüm təhlükəsindən ibarətdir. Ona görə də,
İmam Əlinin ◊ ilahi və xalis niyyətli
azsaylı dostlarından başqa, kimsə o həzrətin
fəryadlarına müsbət cavab vermədi.
Qarşı tərəfdə isə Şam camaatı kamil
şəkildə Müaviyəyə itaət edirdilər, çünki onlar
istədikləri şəxsi öldürməkdə, qızları, qadınları
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əsir götürməkdə və əllərinə keçən hər şeyi
qarət etməkdə azad idilər. Onların tam azad
olmaları heyvani istəklərini təmin edirdi və
buna görə də, canla-başla Müaviyənin
fərmanına itaət edirdilər.
Dörd ildən az bir müddət ərzində üç
dəhşətli döyüşün baş verməsi, həmçinin, o
zaman İslam hakimiyyəti altında olan ətraf
şəhərlərdə baş verən iğtişaşlar, İmam Əli ◊
ilə birlikdə olduqca süfrələrinin daha da
kasadlaşdığını görən və bundan narazı olan
zadəganlar, kübar şəxslər artıq öz uzaqgörənlikləri ilə başa düşmüşdülər ki, gələcək
Müaviyənin əlində olacaq və buna görə də,
onunla gizlincə əlaqə yaratmaq fikrinə
düşdülər.
Məhz
bu
səbəbdən,
öz
şəxsiyyətlərini
ayaq
altda
qoyaraq,
yaltaqcasına yazdıqları məktubların sayəsində
onun bəxşişlərindən faydalandılar. Müaviyə
də bu məktublara istinad edərək, zahirdə elə
davranırdı ki, sanki İraq camaatı onların
işlərini sahmana salsın deyə, ondan İraqa
getməsini istəyirlər.
Quranın qəriblik dövrü və Peyğəmbər
— xanədanının bir kənara qoyulduğu
zaman gəlib çatmışdı. Müaviyənin İslami
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torpaq
və
ərazilərdə
mübahisəsiz,
münaqişəsiz hakimiyyəti üçün lazımi amillər
mövcud idi. Ən mühüm maneə yalnız İmam
Əlinin ◊ özü idi. O da, 40-cı hicri ili,
mübarək Ramazan ayının 19-cu günü, sübh
vaxtı (namaz halında), Müaviyənin qaranlıq
və çirkin siyasətinin tərbiyə etdiyi bir şəxsin
əli ilə qılınc zərbəsi alaraq, şəhadətə qovuşdu
və Ramazan ayının 21-ci gecəsində gizlincə
dəfn edildi.
O böyük İslam rəhbər və ilahi hakimin
qəribcəsinə və gizlincə dəfn edilməsi, eləcə
də, uzun illər boyu qəbrinin gizlin qalması,
Müaviyə və Bəni-Üməyyənin törətdikləri
amansız cinayətlərdən və həqiqi İslam və
Peyğəmbər — Əhli-beytinin ◊
qəribliyindən xəbər verir.
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Altıncı fəsil:
İmam Həsənin ◊ dövründə törədilən
təxribat və fitnələr
Kərbəla hadisəsinin əsas amillərindən
sayılacaq və belə bir faciənin baş verməsinə
zəmin yaratmaqda təsirli bilinən digər bir
məsələ, İmam Həsənin ◊ zamanında baş
verən təxribat və fitnələr idi, belə ki, BəniÜməyyə cəbhəsinin güclənməsinə səbəb
oldu.
Başqa sözlə desək, nəticəsi nəhs və
uğursuz olan bir sıra məkirli plan və hadisələr
toplusundan ibarət idi və o, Müaviyənin
bütün İslam şəhərləri üzərində tam
hökmranlığı idi.
Həmin
hadisə
və
təxribatlar
aşağıdakılardan ibarət idi:
1. İmam Həsənin ◊ bəzi ordu
başçılarının Müaviyə tərəfindən aldadılması
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İmam Həsən ◊ atasının şəhadətindən
sonra bir xütbə oxuyaraq, camaatı şamlı yağı
və işğalçılarla döyüşə səfərbər etdi. O həzrət,
Übeydullah ibn Abbası qoşunun bir cinahına
sərkərdə təyin edərək döyüşə yola saldı.
Übeydullah ibn Abbasın iki azyaşlı övladı,
İmam Əlinin ◊ xəlifəliyi dövründə, Müaviyənin qəddar sərkərdəsi Busr ibn Ərtat
tərəfindən amansızcasına qətlə yetirilmişdi.1
Müaviyə bu işdən xəbərdar olduqda,
Übeydullah ibn Abbasa bir məktub göndərib
ondan İmam Həsəndən ◊ ayrılaraq, tezliklə
onun ordusuna qoşulmasını istədi, bunun
qarşılığında isə bir milyon dirhəm alacağını
bildirdi və həmin məbləğin yarısını ilk
başdan ona göndərdi. Übeydullah da buna aldandı və ixtiyarında olan qoşunun bir hissəsi
ilə, gecə ikən hərbi düşərgəni tərk edərək,
Müaviyəyə qoşuldu. Sübh açıldıqda, qoşun
sərkərdəsiz qaldığını anladı.2

1
İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 2, səh. 14; İbn Əsir, “Kamil”, c. 3, səh.
383; “İmamın mesajı”, c. 2, səh. 89.
2
Şeyx Müfid, “İrşad”, səh. 353; İbn Şəhr Aşub, “Mənaqib”, c. 4, səh. 38; “Yəqubi
tarixi”, c. 2, səh. 214; “Məqatilut-talibin”, səh. 42.
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2. Münafiqlər və Müaviyənin adamları
tərəfindən
İmam
Həsənin
◊
mövqeyinin zəiflədilməsi
İmam Həsən ◊ Müaviyə ilə döyüşə
hazırlaşdığı, qoşunu döyüş meydanına
göndərdiyi bir vaxtda, öz qoşunundan olan
bir dəstə tərəfindən hücuma məruz qaldı.
İmam Həsənin ◊ qoşununa nüfuz etmiş
Müaviyə muzdurları tərəfindən törədilən bu
kimi qanlı hadisələr, təxribatlar qoşunun
ruhdan düşərək zəifləməsinə və dağılmasına
səbəb oldu. Sonda, Müaviyənin məcburi sülh
müqaviləsi ilə nəticələndi. (Bu barədə söhbət
edəcəyik.)
Müaviyənin cəsuslarının İmam Həsənin
◊ qoşununa güclü nüfuzu ilə bağlı tarixçilər
belə yazırlar: “Bir dəfə İmam Həsən ◊
namaz halında ikən öz əsgərlərindən biri
tərəfindən xəncərli hücuma məruz qaldı.1
Başqa bir dəfə isə öz qoşunundan olan bir
dəstə o həzrətin ◊ səccadəsini ayağının
altından çəkdilər.2
1
Şeyx Müfid, “İrşad”, səh. 352; İbn Şəhr Aşub, “Mənaqib”, c. 4, səh. 38; İbn ƏbilHədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 16, səh. 41.
2
Şeyx Müfid, “İrşad”, səh. 352; İbn Şəhr Aşub, “Mənaqib”, c. 4, səh. 31; İbn ƏbilHədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 16, səh. 41.
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Bəzən də, İmam Həsənin ◊ qoşun
sərkərdələrindən bəziləri, Müaviyəyə məktub
yazaraq, İmamı əli-qolu bağlı ona təhvil
verməyə və ya lazım gələrsə, onu qətlə
yetirməyə hazır olduqlarını bildirirdilər.1
3. Təhmil edilmiş sülh müqaviləsi
Müaviyənin, İmam Həsənin ◊ əleyhinə
döyüşə hazırlaşdığı və bunun üçün çox böyük
bir ordu hazırladığı bir vaxtda, İmamın ◊
vəfasız tərəfdarlarından bir dəstəsi açıq-aşkar
döyüşü tərk etməkdən danışırdı.
Əhli-sünnənin tanınmış tarixçisi İbn Əsir
özünün “Usdul-ğabə” kitabında yazır: “İmam
Həsən ◊ camaat üçün xütbə oxuyub onları
cihada, Müaviyə və Şam qarətçilərinə qarşı
döyüşməyə dəvət etdi. Sonra onlara belə bir
sualla müraciət etdi: “Siz nə istəyirsiniz?
Əgər cihad etməyə və şəhid olmağa
hazırsınızsa, əlinizə qılınc götürün, yox, əgər
yaşamaq və ömür sürmək istəyirsinizsə, bunu
çəkinmədən deyin!”.
Bir çoxları, İmamın ◊ bu sualının
cavabında fəryad edərək dedilər:
1

Şeyx Müfid, “İrşad”, səh. 353.
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َأَلبَقي ْةَْأَلبَقي ْة
(burada) qalmaq

“Biz yaşamaq və
istəyirik!””.1
“Biharul-ənvar”da da azacıq fərqlə, həmin
xütbə gəlmişdir. Nəql olunur ki, camaat
cavabında belə dedi:
َألبَ َقي ْةُْ َْوْاْلَياْة
“Biz yaşamaq və ömür sürmək istəyirik!”
(müharibə və şəhid olmağı yox!).2
İmam Həsən ◊ elə həmin xütbədə,
onların Siffeyn döyüşündə sahib olduqları
ruhiyyə ilə, öz dövründəki ruhiyyələrini
müqayisə edərək, fərqli cəhətlərini bəyan etdi
və buyurdu:
ِ ْ يف ْمنتَ َدبِ ُكمْ ْإِىل
ْام ْ ُدنيْا ُكمْ ْفَأَصبَحْتُ ُْم
َْ ي ْ َْو ْ ِْدينُ ُكمْ ْأَم
َْ صف
ُ ْ ِْ َْْوْْ ُكنتُم
َْمامْ ِدينِ ُكم
َْ اليَ وَْمْ َْوْ ُدنيا ُكمْْأ
“Siffeynə yola düşdüyünüz gün, sizin
dininiz dünyanızın önündə və ona hakim idi,
bu gün isə dünyanız dininizin önündədir və
ona hakim olmuşdur. (Dünya mənfəətlərinə

1
2

“Usdul-ğabə”, c. 2, səh. 13.
“Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 21 (azacıq fərqlə).
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görə hərəkət edirsiniz, artıq hansısa bir dini
marağınız qalmayıb).1
Hər halda, İmam Həsən ◊ tənhalıq hiss
etdiyi və Peyğəmbər — Əhli-beytindən
◊ olan azacıq bir dəstədən və özünün xas
köməkçilərindən başqa kimsənin olmadığı
belə bir şəraitdə, Müaviyə ilə sülh etdi.2
Tarix yazır:
َْ الصل
ح
ْ فَ لَماْأَف َر ُد
ُّ ْضى
َ وهُْأَم
“O həzrəti tənha qoyduqları zaman, sülh
etməyi qəbul etdi”.3
Həmçinin, Yəqubi öz tarixində yazır:
ْْس ُْنْأَنْْ ْالَْقُوةَْْبِِْهْ َْوْأنْْأَصْحابَْهُْقَ ِْدْافْتَ َرقُواْ َعن ْهُْفَْلَم
َ َفَ لَماْ َرأَىْاْل
َْ ْصا،ُومواْلَه
َلَْ ُمعا ِويَْة
ُ يَ ُْق
“İmam Həsən, onun üçün heç bir yavər və
köməyin qalmadığını, ətrafında olanların
hamısının ondan uzaqlaşdıqlarını müşahidə
etdiyi zaman, Müaviyə ilə sülh müqaviləsi
bağladı”.4
Şeyx Müfid özünün “İrşad” kitabında
yazır: “İmam Həsənin ◊ sülh etməkdən
“Usdul-ğabə”, c. 2, səh. 13.
“Usdul-ğabə”, c. 2, səh. 14.
3
“Usdul-ğabə”, c. 2, səh. 14.
4
“Yəqubi tarixi”, c. 2, səh. 215.
1
2
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başqa çarəsi yox idi, çünki o həzrətin
köməkçiləri onun mövqeyini dərk etməkdə
kifayət qədər bəsirət və uzaqgörənliyə malik
deyildilər, onun siyasətlərini fəsad və
böhrana doğru sürükləyir və öz sözlərinə
əməl etmirdilər, hətta bir çoxu İmam Həsənin
◊ qanını tökməyi halal sayır və o həzrəti
düşmənə təslim etməyə hazır idilər. Digər
tərəfdən, İmamın ◊ əmisi oğlu da onu tənha
qoyaraq düşmən ordusuna qoşuldu. (Bir
cümlə ilə desək),
ِ ىلْال
يفْاالْ ِجلَ ِْة
ْ ِْْْ َْوْ ُزه ُد ُهم،عاجلَ ِْة
َْ َِمي ُْلْاْلُم ُهوِْرْ ِمن ُهمْْإ
“Əksəriyyəti
fani
dünya
həyatını
sevirdilər və axirətə qarşı azacıq da olsa,
rəğbətləri yox idi.”1
Əslində, İmam Həsən ◊ ya zəfərə heç
bir ümidi olmayan bir döyüşə girməli və
bununla da, öz Əhli-beytini ◊ və xüsusi
səhabələrini, İslama heç bir faydası olmayan
ölümə sürükləməli idi, çünki Müaviyə
hiyləgərliklə müharibənin məsuliyyətini
İmam Həsənin ◊ öhdəsinə qoyurdu və
avam camaat da, Müaviyənin aldadıcı zahiri
1

Şeyx Müfid, “İrşad”, səh. 354.
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rəftarlarının təsiri altına düşürdülər, ya da
(gələcəkdə) Müaviyənin üzündən pərdələri
götürüb əsil çöhrəsini ortaya qoymaq; əməvi
hökumətinin batinini hamıya aşkar etmək;
onların İslam qanunlarına, öz öhdəliklərinə
və Peyğəmbərin — sünnəsinə sadiq qalmadıqlarını sübuta yetirmək naminə, İslamın
xeyir və məsləhətini düşünüb sülhə getməli
idi.
İmam Həsən Müctəba ◊ yeddi aylıq
xəlifəlikdən1 sonra, Müaviyənin hiylələri,
məkrli planları və öz silahdaşlarının bir
çoxunun süstlüyü nəticəsində, – ikinci
məqsədi
gerçəkləşsin
deyə
–
sülh
müqaviləsinə əsasən, rəhbərliyi Müaviyənin
öhdəsinə qoydu.
Nəhayət, düşmənin məkirli planları, öz
tərəfdarlarının süstlüyü və münafiqlərin
İmam Həsənin ◊ ordusuna nüfuzu, o
həzrəti sülhə getməyə və hakimiyyəti
Müaviyənin ixtiyarına verməyə səbəb oldu.
Müaviyənin qüdrətə çatması və xilafətə rəsmi
yiyələnməsi ilə, Əməvi cəbhəsi hərtərəfli bir
gücə çevrildi və bununla da, cahiliyyət
1

“Usdul-ğabə”, c. 2, səh. 13. “İbn Əsakir tarixi”, c. 13, səh. 216.
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dövrünə qayıdışa, Peyğəmbər — sünnəsinin, eləcə də, ilahi dəyərlərin əsaslı olaraq
məhv edilməsinə sürət verildi.
Növbəti fəsildə Müaviyənin qanun
pozuntuları və onun İslam təlimlərinə qarşı
mübarizəsini araşdıracağıq.
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Yeddinci fəsil:
Müaviyənin xilafət dövrü
Müaviyənin iyirmi illik xilafət dövrünü1
Kərbəla hadisəsinə zəmin yarandan ən
mühüm amil hesab etmək olar. Bu dövrdə elə
hadisələr baş verdi ki, onlar Kərbəla
hadisəsinin müqəddiməsini hazırladı.
Həqiqətdə, bu dövr iki cəhətdən Kərbəla
hadisəsinin gedişatına kömək etdi: bir
tərəfdən, Müaviyənin törətdiyi qətillər,
qarətlər, zülmlər, bidətlər və onun dinlə
mübarizə aparması Əməvilər üçün hicri 61-ci
ilin Aşura hadisəsinin meydana gətirməsini
və onların İslamdan intiqam almasını
asanlaşdırdı, digər tərəfdən isə, onun
dövründəki hadisələr, xüsusilə də, azğın oğlu
Yezidin xilafətinə zəmin yaratması İmam
Hüseynin ◊ rəhbərliyi altında müsəlmanlar

1

Müaviyə ibn Əbu Süfyan ibn Hərb ibn Üməyyə ibn Əbdu Şəms
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və Əhli-beytin ◊ kəskin etiraz və əksüləməlləri ilə qarşılaşdı.
Bu əksül-əməllər Yezidin xəlifəliyinin
başlanması, onun bütün müsəlmanlardan
beyət almağa israr etməsi və öz cinayətlərinə
haqq qazandırmaq istəyi ilə daha da
şiddətləndi və bir sıra silsiləvari hadisələrin
ardınca hicri 61-ci ilin Aşura hadisəsi ilə
nəticələndi.
Müaviyə dövrünün qanun pozuntuları,
cinayətləri, bidətləri, acı hadisələri həddən
artıq çoxdur. Onların ən əhəmiyyətlilərini
diqqətinizə çatdırırıq:
1. İmam Həsən Müctəba ◊ ilə olan
sülh müqaviləsini pozmaq
Öncədən qeyd edildiyi kimi, İmam Həsən
◊ ağır və çətin şərtlər səbəbilə, Müaviyə ilə
sülh müqaviləsi imzalamağa razılaşdı və
ondan aşağıdakı işlərlə bağlı əhd-peyman
aldı:
a) Namazda (qunutda) Əmirəl-möminin
Əliyə ◊ nalayiq sözlər deyilməsin,
b) Şiələr əziyyət və təzyiqlərə məruz
qalmasın,
c) Şiələrin əmniyyət və asayişini təmin
etsin,
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d) Hər bir haqq sahibinin hüquqları
ödənilsin.
Müaviyə də bu şərtlərin hamısını qəbul
etdi və onları yerinə yetirəcəyi ilə bağlı əhdpeyman bağlayıb and içdi, lakin sülh
müqaviləsi imzalandıqdan sonra cümə günü
Nuxeyləyə (Kufə yaxınlığındakı iqamətgah)
daxil olduğu zaman, namazdan sonra camaata
bir xütbə oxuyaraq belə dedi:
ِ
َْ ْ َْو ْ ْالَ ْلِتَ ِح ُّجوا ْ َْو ْ ْال،وموا
ُْ َصلُّوا ْ َْو ْ ْالَ ْلِت
ِْ ن ْ َو
ْ ِِإ
َ ُاِل ْ َما ْقَاتَلتُ ُكمْ ْلت
ُص
ِ
ِ
ِ ْ  ْ ْو،ك
ْ ْأَالْ َْو...!ين ْقَاتَلتُ ُكمْ ْ ِالتَأَم َْرْ َعلَي ُكم
ْ ِ لك
َ َ ْإِن ُكمْ ْلَتَ ف َعلُو َْنْذل،لتُ َزُّكوا
َِ ْ  ْ ْو، ْ ْو ْأَعطَيتُْهُ ْأَشياء،يت ْاْلس ْن ْأَشياء
ْْت ْقَ َد َمى
َْ َجيعُ َها ْ ََت
ُْ نْْ ُكن
ْ ِِإ
َ ََ
َ َ َ َ َ َ ُْ ت ْ ُمن
ِ َ ِالْأَيفْب
ُشىءْ ْمن َهاْلَْه
“Allaha and olsun, mən sizinlə namaz
qılasınız, oruc tutasınız, həcc əməllərini
yerinə yetirəsiniz və zəkat verəsiniz deyə,
döyüşmədim. Bu işləri siz özünüz yerinə
yetirirsiniz. Mənim sizinlə döyüşməkdə
məqsədim sizə hakim olmaq, (qüdrət əldə
etmək) idi. Agah olun! Mən (sülh
müqaviləsində) Həsənlə bəzi məsələlərlə
bağlı sözlər vermişəm, amma (bilin ki,) o
əhd-peyman və sözlərin hamısını ayağımın
altına qoyacaq və heç birinə sadiq qalmayacağam!”
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Sonra Kufəyə daxil oldu, camaatdan beyət
aldıqdan sonra bir xütbə oxudu, Əmirəlmöminin Əli ◊ və İmam Həsənə ◊
nisbətdə nalayiq sözlər dedi.1
Beləliklə, Müaviyə öz hakimiyyətinin
başlanğıcında ilk olaraq bütün bu təlaş və
qətillərdəki hədəfini aşkarcasına bəyan etdi.
O, heç vaxt bir müsəlman başçı kimi Allah
üçün
(Allah
yolunda)
döyüşmədi,
hakimiyyətə çatmağı özünə hədəf seçdi,
həmçinin, sülh müqaviləsini pozmasını və
əhdə vəfa etməməsini aşkarcasına söylədi.
Halbuki, əhd-peymana vəfa etmək bir müsəlmandan gözlənilən ən sadə və ən az şeydir.
Müaviyə, tövhid və ədalət bayraqdarı olan
Əmirəl-möminin Əliyə ◊ və Allah
Rəsulunun Əhli-beytindən olan İmam Həsənə
◊ – Peyğəmbərin — onu və qardaşını
cənnət cavanlarının ağası adlandırdığı şəxsə
nalayiq sözlər deməklə, bütün əxlaqi, dini və
humanist əhd-peymanların təməl prinsiplərini

1
Müfid, "İrşad", səh. 355; İbn Şəhr Aşub, "Mənaqib", c. 4, səh. 38; İbn Əbil-Hədid,
"Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 16, səh. 46. Bu xütbənin bir hissəsi "Muxtəsəru tarixi Dəməşq"
kitabı, 25-ci cild, 43-cü səhifə və "Siyəru əlamin-nubəla", kitabı, 4-cü cild, 304-cü səhifədə
də qeyd edilmişdir.
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ayaq altında qoyaraq, öz iç üzünü insanlara
aşkar etdi.
2. Həssas vəzifələrə münafiqlərin təyin
edilməsi
Müaviyə hökumətinin quruluş və təbiəti
öz qeyri-şəri məqsədlərinə nail olmaq üçün
alçaq insanlardan istifadə etməyi tələb edirdi.
Bu məsələ camaatın tez bir zamanda İslamın
həyat bəxş edən və ədalətli təlimlərindən
uzaqlaşmasına,
Müaviyənin
zalım
hökumətinin
də
öz
hədəflərinə
yaxınlaşmasına və müxaliflərinin səslərinin
kəsilməsinə səbəb olmuşdu.
Əmirəl-möminin Əli ◊ təəccüblü bir
uzaqgörənliklə bu hadisə barədə xəbər
vermişdi:
ِِ
ِ
ِ ْْو
ْارهاْفَ يَت ِخ ُذوا
ْ ِ لكن
ُ ينْاسىْأَنْْيَل َْىْأَم َْرْهذ ْهْاالم ْةَْ ُس َف َها ُؤهاْ َْوْفُج
َ
ِ يْحرباْْوال
ِِ
ْيْ ِحزبا
َْ فاس ِق
ِْ َْْمال
َ اِلْ ُد َوالْ َْوْ ِع
َ َ َْ باد ْهُْ َخ َوالْ َوالصاْل
“Mən bu ümmətin hökumətinin idarə
edilməsinin (Bəni-Üməyyənin) ağılsız və
səriştəsizlərinin əlinə düşməsindən, onların
beytül-malı
qarət
etməsindən,
Allah
bəndələrinin azadlıqlarını əllərindən alıb öz
qullarına çevirməsindən, saleh insanlarla
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döyüşməsindən
və
günahkarları
öz
müttəfiqləri etməsindən kədərlənirəm!”1
Əmirəl-möminin Əlinin ◊ bu qısa və
dərin mənalı ifadəsi hansısa bir hökumətin
əsas vəzifələrində günahkar və cinayətkar
insanların yer tutması həmin quruluş və
hökumətin fasid və azğın olmasını çatdırır.
Necə ki, hökumət başında saleh və düzgün
insanların olması onun sağlam və düzgün
olmasının nişanəsidir.
Tarixçilərin yazdığına əsasən, BəniÜməyyənin
hakimiyyəti
altında
olan
ərazilərdə demək olar ki, bir nəfər də
əməlisaleh və etibarlı şəxs vəzifə başında
deyildi. Həqiqətdə, Müaviyə hökumətinin
əsas işçiləri tamahkar, nəfsinə tabe
insanlardan ibarət idi ki, şeytani arzular və
maddi məqsədlərə nail olmaq tamahı ilə bu
işlərə boyun əymişdilər.
Aşkarcasına fəsad törədən azğın və
günahkar fərdlərin işə götürülməsi ilə onların
cəmiyyətdə
pis
işləri
hansı
həddə
adiləşdirməsinə səbəb olması və cəmiyyətin

1

"Nəhcül-bəlağə", 12-ci məktub.
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mənəvi dəyərlərini təhlükəyə atması hamıya
məlumdur.
Müaviyənin geniş hakimiyyət dairəsi
bütün düşüncələrini özlərinin qeyri-qanuni
dünyasını abadlaşdırmağa yönəldən kəslər
tərəfindən idarə edilirdi. Ərəbin ən məşhur
hiyləgərlərindən hesab olunan1 Əmr ibn As,
Muğeyrə ibn Şöbə və Ziyad ibn Əbih kimi
dünyapərəst kəslər hakimiyyət və vəzifəyə
görə
Müaviyənin
hiylələrinə
aldanıb
tələlərinə düşdülər, sonda da öz dinlərini
satdılar. Müqabilində isə islami ərazilərin bir
qisminin hakimiyyətinə sahib oldular.
Şuəbidən belə nəql edilmişir:
ْعاصْ َوال ُمغَي َرْةُْ َْوْ ِزياد
ِْ ْ ُمعا ِويَْةُْ َْوْاب ُْنْال:بْأَربَ َعة
ِْ إِنْْ ُدها َْةْال َع َر
“Ərəb dünyasının ən zirəkləri dörd
nəfərdən ibarət idi: Müaviyə, Əmr ibn As,
Muğeyrə və Ziyad.”2
Hər məntəqənin əhalisinin ruhiyyəsindən
xəbərdar olan Müaviyə xüsusi zirəklik və
hiyləgərliklə,
bu
fitnəkar,
təxribatçı
işçilərindən birinin sayəsində onları idarə
edirdi. Bu minvalla da, dini cəmiyyətin
1
2

"Əz-Zəriə", c. 1, səh. 350 və "Muxtəsəru tarixi Dəməşq", c. 9, səh. 80.
Yenə orada.
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simasını
tamamilə
dəyişərək,
İslam
dünyasının yaxın və ətraf torpaqlarında fəsad,
pislik və dinsizlik toxumu səpirdi.
Misiri həyatda olduğu müddətdə Əmr ibn
Asın, yəni özünün “ayrılmaz ağlı”nın
ixtiyarında qoymuş, İraqı Ziyad kimi qaniçən
və zülmkara, Mədinə və Hicazı isə Mərvan
kimi kinli birinə tapşırmışdı.1 Bunlardan
başqa, Zəhhak ibn Qeys, Səid ibn As, Busr
ibn Ərtat kimi qaniçən, qəddar şəxslərdən
müxalifləri əzmək və cəzalandırmaq üçün
istifadə edir və təhlükə hiss etdiyi zaman da
sürətlə düşünülmüş dəyişikliklərə əl atırdı.
Əmr ibn Asın oğlu Abdullah Müaviyə
tərəfindən Kufəyə hakim təyin edildiyi
zaman, Muğeyrə ibn Şöbə Müaviyəyə dedi:
“Kufəni Abdullaha, Misiri də onun atası Əmr
Asa vermiş və özünü şirin iki çənəsi arasında
qoymusan!”
Müaviyə bu sözləri eşidən kimi, dərhal
Abdullahı vəzifəsindən azad edib Muğeyrə
ibn Şöbəni onun yerinə hakim təyin etdi.2

1
Mərvanın tanıtdırılması, onun azğınlıq və törətdiyi fəsadlar barədə öncədən söhbət
açmışıq.
2
"Təcaribul-uməm", c. 2, səh. 7.
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Bu hissədə icmali şəkildə Müaviyə
hökumətinin əsas işçi və vəzifə sahiblərini
tanıtmaqla yanaşı, onların alçaq həyat tərzi və
törətdikləri hədsiz cinayətləri barədə də
söhbət açacağıq.
Əmr ibn As (Misir valisi)
Əmr As həzrət Məhəmmədin —
peyğəmbərliyə seçilməsindən təqribən 34 il
əvvəl dünyaya gəlmişdi. Atası As ibn Vail
İslamın ən qatı düşmənlərindən idi və
Quranda onun məzəmməti barəsində belə
buyurulur:
كْ ُه َْوْاالب تَ ُْر
َْ َإِنْْ َشانِئ
“Həqiqətən, sənin düşməninin özü
sonsuzdur (nəsli kəsilmişdir).”1
Tarixçilərin nəqlinə əsasən, onun anası
Məkkədə ən bədnam qadınlardan biri idi.
Belə ki, Əmr dünyaya gəldiyi zaman, beş
nəfər ona atalıq iddiası etdi, amma anası onu
Asın oğlu hesab etməsinə üstünlük verdi. Ona
görə ki, həm ona daha çox oxşayırdı, həm də
As digərlərindən daha çox ona maddi yardım
göstərirdi. Amma Əbu Süfyan daima deyərdi:
1
"Kövsər" surəsi, ayə 3; İbn Səd, "Təbəqat", c. 1, səh. 133; “İbn Əsakir tarixi", c. 46,
səh. 118 və "Qədir", c. 2, səh. 120.
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“Mən Asın mənim oğlum olması və mənim
nütfəmdən yaranmasına şəkk etmirəm.”1
Əmr
ibn
As
Məkkədə
İslam
peyğəmbərinin ən inadkar və qatı düşmənlərindən biri idi. Məkkə müsəlmanlarının bir
qrupu
Qüreyş
müşriklərinin
şiddətli
təzyiqlərinə
məruz
qaldıqları
zaman
Həbəşəyə (indiki Efiopiya) mühacirət
etdiklərində, o, bütpərəstlər tərəfindən Umarə
adlı başqa bir şəxslə vəzifələndirilmişdi ki,
Həbəşəyə gedib imkan olduğu halda
mühacirlərin başçısı olan Cəfər ibn Əbutalibi
qətlə yetirsin və ya yerli hökuməti onların
əleyhinə qaldırsın.
Amma bəzi tarixçilərin yazdığına əsasən,
Cəfəri qətlə yetirməyi Nəcaşiyə təklif
etdikləri zaman, Nəcaşi çox narahat oldu və
onlara xəbərdarlıq etdi. Belə şeyin intizarında
olmayan Əmr belə dedi: “Mən Məhəmmədin
— belə bir məqama malik olduğunu
bilmirdim, indicə müsəlman oluram!”
Belə söyləməklə zahirdə müsəlman oldu.2

1
İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", 6-cı cild, 283-cü səhifədə Zəməxşərinin,
"Rəbiul-əbrar" kitabından nəql edir. "Əl-Qədir", c. 2, səh. 123.
2
"Qədir", c. 2, səh. 126.
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Mərhum Əllamə Əmini Əmr ibn Asın
şərhi-halında belə yazır:
–Biz onun İslamı qəbul etməməsində,
iman gətirməməsində əsla şübhə etmirik,
əksinə Həbəşədə olarkən, Peyğəmbərin
— Hicazdakı nailiyyətləri barədə təzə
xəbərlərin onun qulağına çatması və digər
tərəfdən, Nəcaşinin aşkar şəkildə Həbəşə
müsəlmanlarını himayə etməsini müşahidə
etməsi səbəbi ilə zahirdə müsəlman oldu və
Hicaza qayıtdıqdan sonra da münafiqcəsinə
müsəlmanların arasında yaşadı.1
İllər bu minvalla ötdü. Nəhayət, Ömər ibn
Xəttabın xilafəti zamanında bütün Şam
torpaqları Müaviyənin ixtiyarına keçdi. Əmr
As Misirin fəth edilməsi ilə vəzifələndirildi
və həmin məntəqənin fəthindən sonra və
Osman zamanında da dörd il müddətində
Misirin valisi oldu. Amma sonra Əmr Asla
Osman arasında ixtilaflar meydana çıxdı və
Misirin hakimiyyətindən kənarlaşdırıldı və o,
öz ailəsi ilə birlikdə Fələstinə köçdü.
Müaviyə Şamda Əmirəl-möminin Əlinin
◊ əleyhinə qiyam qaldırdığı zaman Əmr
1

"Qədir", c. 2, səh. 126.
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Ası həmkarlığa dəvət etdi. O, yaxınları ilə
düşünüb məşvərət etdikdən sonra Misir
hökumətini onun ixtiyarında qoymaq şərti ilə
Müaviyənin dəvətini qəbul etdi1 və dedi:
ْْك ْ ُدن يَا ْفَانظَُرن
َْ ْْبِِْه ْ ِمن
ْ ْيكْ ِديينْ َْوْ َْلْأَنَل
َْ ىْ ْالَْأُع ِط
َْ ُمعا ِو
ْ فْتَصنَ ُْع
َْ َكي
Ey Müaviyə! Dinimi sənə vermirəm ki,
onun müqabilində dünyaya da nail
olmayım, bax gör nə etməlisən?2
Həzrət Əli ◊ bəzi söhbətlərində həmin
məsələyə işarə edərək buyurmuşdur:
ْخْلَْهُْ َعلى ْتَ ر َْك
َْ ض
َْ إِن ْهُْ َْل ْيُبايِعْ ْ ُمعا ِويَْةَْ َحتْ ْ َش َر
َ ط ْأَنْ ْيُؤتِيَ ْهُْأَتِيةْ ْ َْوْيَر
ِ
ِ الدي ِْنْر
ْضي َخة
َ
“O, Müaviyə ilə ona hədiyyələr verməsi,
(Misir hökumətini ona verəcəyinə zəmanət
verməsi) və dinini əldən verməsi qarşılığında
azacıq rüşvət alması şərti ilə beyət etməyə
razı oldu.”3
Həmçinin, İmam ◊ məktublarının
birində Əmr Asa belə yazır:

1

"İmamə vəs-siyasə", c. 1, səh. 82; "Qədir", c. 2, səh. 140-142.
İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 2, səh. 65; "Qədir" (İbn Quteybənin
"Uyunil-əxbar" kitabından nəqlən), c. 1, səh. 181.
3
"Nəhcül-bəlağə", 84-cü xütbə. “İmamın mesajı”, c. 3, səh. 461.
2
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ِ ْ ك ْتَبعاْ ْلِ ُدن يا ْام ِرئ
ِ َْ ك ْقَدْ ْجعل
ْت
َْ  ْفَاَذ َهب...ُظاهر ْغَيُّه
َْ إِن
ََ
َ
َ َْ َت ْدين
ِ ْاكْ ْو
َْ َآخ َرت
ك
َ َْ َُدن ي
“Sən öz dinini azğınlığı aşkar olan bir
kəsin (Müaviyənin) dünyası üçün satmısan...
Həm dünyanı əldən verdin, həm də axirəti.”1
Bəli, Əmr As dünyapərəstliyin aldadıcı
tələsinə düşdü və bundan sonra özünün bütün
düşüncəsini hiylə və şeytani məqsədlərdə
istifadə etdi. Onun ən məşhur şeytani
planlarından
biri
Quranları
nizələrə
keçirməkdən ibarət idi. Siffeyn döyüşündə
Müaviyənin qoşunu məğlubiyyət astanasında
olduğu zaman, qeyri-adi bir hiylə ilə onun
qoşununu mütləq məğlubiyyətdən xilas etdi.
O, göstəriş verdi ki, Quranları nizələrə taxıb
“Bizim hamımız Qurana tabeyik və Quranın
hakimliyini qəbul etməli və döyüşdən əl
çəkməliyik!” – desinlər.
Bu hiylə Əmirəl-möminin Əlinin ◊
qoşunundakı bir qrup sadəlövh insanlar
arasında o qədər təsirli oldu ki, döyüşün
gedişatını tamamilə dəyişdi.

1

"Nəhcül-bəlağə", 39-cu məktub.
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Müaviyə törətdiyi saysız cinayətlər və
cızdığı planlara görə, bu hiyləgər vəzirinə
təşəkkür olaraq həyatda olduğu müddətdə
Misiri ona bağışladı.
Çox təəccüblüdür ki, fəsad mənbəyi olan
bu şəxsin başdan-başa hiylə və yalan dolu
hökuməti o qədər də davamlı olmadı. Bir
neçə müddət keçməmiş ölümün əlamətlərinin
görünməsi ilə canına titrəmə düşdü, çoxlu
həsrət və peşmançılıq içində ikən ölüm onu
kamına çəkdi.
Məşhur tarixçi Yəqubinin sözlərinə görə,
onun ölümü yetişdiyi zaman oğluna dedi:
“Kaş ki, atan (Peyğəmbər — zamanında
baş vermiş) “Zatus-Səlasil” döyüşündə ölmüş
olaydı. Mən elə işlər görmüşəm ki, onlara
görə Allah dərgahında nə cavab verəcəyimi
bilmirəm!”
Sonra özünün saysız-hesabsız maldövlətinə nəzər saldı və dedi: “Kaş, bunların
yerinə dəvə peyini olaydı, kaş, otuz il əvvəl
öləydim! Müaviyənin dünyasını abad, öz
dinimi isə xarab elədim. Dünyanı üstün tutub
Axirəti isə tərk etdim. Doğru yolu və səadəti
görmədim və bu halda ölümüm çatdı. Sanki,
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Müaviyənin mənim mal-dövlətimi apardığını
və sizinlə pis rəftar etdiyini görürəm.!”
Yəqubi sözlərinə belə əlavə edir: “Əmr As
öldüyü zaman Müaviyə onun mal-dövlətini
müsadirə etdi və bu, Müaviyənin öz
yaxınlarına nisbətdə etdiyi ilk müsadirə idi.”1
Ziyad ibn Əbih (Bəsrə və Kufə valisi)
O, elə əvvəldən Müaviyə üçün ən
təhlükəli və onunla razılaşmayan düşmənlərdən hesab olunurdu. Onun anası Süməyyə
cahiliyyət dövründə evinin damında bədnam
qadınlara məxsus qırmızı bayraq asmaqla
məşhur olan bir qadın idi. O, Hərsin kənizi
olduğu üçün onu rumlu qulamı Ubeydlə
evləndirmişdi. Ziyad dünyaya gəldiyi zaman
onun atasının həqiqətdə kim olduğu dəqiq
məlum deyildi. Həmin səbəbdən, zahirdə
atası rumlu qulam Ubeyd olduğu üçün, onu
Ziyad ibn Əbih (atasının oğlu Ziyad)
adlandırmışlar. Amma zehninin iti olması,
natiqliyi və qorxmazlığı ilə, camaatın
dilindən düşmürdü və get-gedə tanınmış bir
fərdə çevrildi. İş o yerə çatdı ki, sonralar
1

"Yəqubi tarixi", c. 2, səh. 222. "İmamın mesajı", c. 3, səh. 461-476.
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Əmirəl-möminin Əlinin ◊ hakimiyyəti
zamanında o həzrət tərəfindən geniş Fars
ərazisinə hakim təyin edildi. Ola bilsin ki, bu,
onun Müaviyə hakimiyyəti tərəfindən cəlb
olunmaması üçün idi.
Bununla
belə,
dəfələrlə
Müaviyə
tərəfindən hədələnsə də, rüşvət təklifi alsa da,
Ziyad
onun
müqabilində
müqavimət
göstərmişdi. Hətta, İmam Həsənin ◊
sülhündən sonra bütün islami ərazilər
Müaviyənin hakimiyyəti altına keçsə də,
yalnız yerdə qalan Fars ərazisi yenə də BəniÜməyyə hökumətinin nüfuzundan kənarda
idi.
Müaviyə təəccüblü bir plan ilə Ziyadın
qədim dostu olan Muğeyrə ibn Şöbəni onun
yanına göndərdi ki, “xəlifənin qardaşı olmaq”
təklifi ilə onu Əməvi hakimiyəti qarşısında
boyun əyməyə vadar etsin.
Müaviyənin planı baş tutdu. Ziyad özözünə fikirləşdi ki, (Müaviyənin qardaşı
məqamında) olduğu halda, ərəbin ən qüdrətli
şəxslərindən birinə çevriləcək və bundan
sonra, onun atası adı bilinməyən rumlu bir
qulam hesab edilməyəcək, əksinə Qüreyş
qəbiləsinin başçısı olan Əbu Süfyan onun
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atası hesab olunacaq və daha köləlikdən,
kiçilməkdən və irqinin qeyri-ərəb olmasından
yaxa qurtaracaq.1 Beləliklə, bu kələk və plana
məğlub oldu və Dəməşqə tərəf yola düşdü.
Bu minvalla, o, Müaviyənin tələsinə
düşdü və Əməvi hökumətinin məmurlarından
birinə çevrildi və uzun illər bütün qüdrətini
Müaviyənin qanunsuz və rəzil hökumətinin
əsaslarını möhkəmlətməyə sərf etdi.
Məşhur tarixçi İbn Əsir yazır: “Ziyadın
Əbu Süfyana nisbət verilməsi hadisəsi
müqəddəs İslam şəriətinin ziddinə olaraq
aşkar şəkildə elan edilən ilk hökm idi. Çünki
Allahın Rəsulu — buyurmuşdu:
ِ اشْ ْوْلِل
ِ
عاه ِْرْاْلَ َج ُْر
َ ِْ اَل َولَ ُْدْلل َف َر
“Övlad yataqda yatana (yəni kişiyə) nisbət
veriləcək və zinakarın payı (cəzası) daşqalaq
olunmaqdır.”2
Əslində, Ziyad bu işlə özünün zinazadə
(vələdüzzina) olması ləkəsindən yaxasını
qurtarırdı.

1
Qeyd edildiyi kimi, Ziyad Hərsin rumlu qulamı Ubeydin oğlu hesab olunurdu; İbn
Əsir, "Kamil", c. 3, səh. 444, 44-cü ilin hadisələri.
2
İbn Əsir, "Kamil", c. 3, səh. 444, 44-cü ilin hadisələri; "İslam tarixində Ayişənin
rolu", üçüncü hissə, səh. 150.
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Şeyx Məhəmməd Əbduh Əhməd Abbas
Salehdən nəql edir ki, o, Ziyadın Əbu
Süfyana
nisbət
verilməsi
hadisəsinə
təəccübləndiyini aşkar edərək deyir: “Daha
təəccüblüsü odur ki, Əbu Süfyanın evli bir
qadın olan Süməyyə ilə qeyri-şəri
münasibətinin olmasına bir məclisdə açıqaydın və rəsmi şəkildə elan edilir və Ziyad da
bu məsələdən xəcalət hissi keçirmir, çünki o,
“xəlifə ilə qardaş olmaq” imtiyazı ilə
“zinazadə olmaq” rüsvayçılığı arasından qardaşlığı seçdi ki, onun faydalarından
bəhrələnsin.”1
Bu hadisə İslam dünyasında müxtəlif
əksül-əməllərlə qarşılandı və bir çox mənfi
təsirləri oldu, ərəbin mahir şairləri kəskin
şeirlər, həcvlər, tənqidlər yazmaqla, onu
Bəni-Üməyyə üçün böyük bir rüsvayçılıq
saydılar.2
Bu hadisədən sonra Ziyadın həyatında
başqa bir səhifə açıldı və dünənə qədər
Müaviyənin qatı düşmənlərindən olan Ziyad
Şeyx Məhəmməd Əbduh, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", 44-cü məktub.
Ziyadın şərhi-halı barədə daha artıq məlumat əldə etmək üçün müraciət edin: "Muxtəsəru tarixi Dəməşq", c. 9, səh. 75; "Yəqubi tarixi", c. 2, səh. 218; İbn Əsir, "Kamil", c. 3,
səh. 441. (Hicri 44-45-ci illərin hadisələri); "Təbəri tarixi", c. 4, səh. 163; "İbn Əsakir tarixi",
c. 19, səh. 216-227; "Murucuz-zəhəb", c. 3, səh. 25 və "Qədir", c. 10, səh. 216.
1
2
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Müaviyə hökumətinin möhkəmlənməsi üçün
tarixin ən qaniçən bir şəxsinə – onun adını
eşitməklə camaatın qorxuya düşdüyü və
müsibəti onlara ərməğan gətirdiyi bir fərdə –
çevrildi.
Məşhur mötəzilə alimi İbn Əbil-Hədid
“Nəhcül-bəlağə”nin şərhində yazır: “Müaviyə
Bəsrə və Kufə hakimiyyətini Ziyad ibn Əbihə
tapşırdı və o, həzrət Əlinin ◊ şiələrini
harada tapsaydı, (ələ keçirsəydi) onları qətlə
yetirirdi.”1
Cəsarətlə iddia edə bilərik ki, kufəlilərin
Übeydullah ibn Ziyadın Kufəyə daxil olması
ilə onların tez bir zamanda Müslim ibn Əqili
himayə
etməkdən
əl
çəkmələrinin
amillərindən biri, onun qəddar və rəhimsiz
atası Ziyadın kufəlilərin qəlbində yaratdığı
qorxu və vəhşət hissi olmuşdu.
Qəlbləri sızladan Kərbəla hadisəsinə
zəmin yaradanlardan birinin həqiqi siması
belə idi.
Muğeyrə ibn Şöbə (Kufə valisi)

1

İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 11, səh. 44. "Qədir", c.11, səh. 38.
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Tarixçilərin bildirdiyinə əsasən, Muğeyrə
ərəb dünyasının ən hiyləgər şəxslərindən biri
idi.1 O, ömrünün çoxunu əyri və pis işlərdə
keçirmişdi.2
İbn Əbil-Hədid ustadı Mədainidən nəql
edir ki, Muğeyrə cahiliyyət dövründə camaat
arasında ən çox zina edənlərdən idi və bu
çirkin əmələ Ömərin xilafəti dövründə
Bəsrənin valisi olduğu zaman da bulaşmışdı.3
Onun besətdən təqribən 7 il əvvəl
dünyaya gəlməsinə baxmayaraq, o, (hicri 6-cı
ilində bağlanmış) Hüdeybiyyə sülhündən az
öncəyə qədər müşrik olaraq qalmaqda idi.
Bundan sonra da, öz vəhşiliklərinə və
rəhimsizcəsinə qətillər törətməyə davam
etmişdi. Sonralar isə Mədinəyə pənah
gətirmiş və öz canını zahirdə müsəlman
olmaqla qorumuşdu. Amma, o, Peyğəmbər
— və müsəlmanlar tərəfindən yaxşı
qarşılanmamışdı.4
İbn Əbil-Hədid bu barədə yazır:

1

"Muxtəsəru tarixi Dəməşq", c. 25, səh. 174.
İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 20, səh. 10, 413-cü hikmətin şərhində.
3
İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 12, səh. 239.
4
"Muxtəsəru tarixi Dəməşq", c. 25, səh. 157 və İbn Əbil Hədid, "Nəhcül-bəlağənin
şərhi", c. 20, səh. 10, 413-cü hikmətin şərhində.
2
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ْص ِحيح ْ َْو ْ ْالَ ْإِنَابَة ْ َْو ْنِية
ِْ ِي ْاِعت
ِْ ََْوْْ َكا َْن ْإِسالَ ُْم ْال ُمغَي َرْةِ ْ ِمنْ ْغ
َ ْ قاد

َِ
َجيلَة
“Muğeyrənin İslamı qəbul etməsi düzgün
etiqad və sadiq niyyətlə olmamışdır.”1
Muğeyrənin mənfur həyatını başdan-başa
araşdırdıqda, şahid oluruq ki, o, heç bir vaxt
iman gətirməməişdir. Tarixin yaddaşında
Peyğəmbərin — hüzurunda onun
həyatından parlaq bir nöqtə və məsələ qeyd
edilməmişdir.
Amma
ucaməqamlı
Peyğəmbərin — vəfatından sonra, o,
xəlifələrin
hakimiyyətlərinin
möhkəmlənməsində ciddi səy göstərmiş və
hətta, xanım Zəhranın Ÿ evinə hücum edib
evə od vurmaq hadisəsində fəal iştirak etmişdi.
İmam Həsən ◊ Müaviyə və BəniÜməyyənin səriştəsiz başçılarının hüzurunda
Muğeyrəyə xitabən buyurdu:
ِ َت ْف
ْْاِل)صلى ْللا ْعليه ْوآله( َحت
ِْ ْ ول
ِْ ت ْ َر ُس
َْ اط َم ْةَ ْبِن
َْ ض َرب
َْ أَن
َ ْت
يفْبَطنِها
ْ ِْأَد َميتَ َهاْ َْوْأَل َقتْْما

1

İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 20, səh. 8, 413-cü hikmət.
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“Sən, Allah Rəsulunun — qızı
Fatiməni Ÿ elə vurdun ki, bədəni qanadı və
bətnindəki uşağı düşdü.”1
O, Ömərin xilafəti zamanı Bəsrənin valisi
təyin olundu, amma bir müddətdən sonra
“muhsinə zina” (ərli qadınla zina) etdiyinə
görə, oranın hakimiyyətindən uzaqlaşdırıldı,
lakin xəlifə ona şəri cəza tətbiq edilməsini və
ya ən azı şallaq vurulmasını belə məsləhət
bilmədi2, əksinə bir müddətdən sonra onu
Kufəyə hakim təyin etdi. Amma yenə də, o
ləkəni, rüsvayçılığı təmizləyə bilmədi.
İbn Əbil-Hədid bu barədə yazır:
ِ
ِ
ِ ُْ ْإِنْْظََفر:ول
َْارة
َْ َِْوْْ َكا َْنْ َعلِىْْبِع َْدْذل
ُ كْيَ ُق
َ تْبال ُمغَي َرْةْالَت بَ عتُْهُْاْل َج
“Həzrət Əli ◊ buyurardı: “Əgər
Muğeyrə mənim əlimə keçsə, onu daşqalaq
edəcəyəm!””3
İmam Həsən ◊ Müaviyə və başqalarının
hüzurunda
Müğeyrəyə
xitab
edərək
buyurmuşdu:
كْالرج ُْم
َْ بْ َعلَي
َْ انْقَدْْ َو َج
ْ ِ تْالز
َْ أَن
1

"Biharul-ənvar", c. 44, səh. 83 və Təbərsi, "İhticac", c. 2, səh. 40.
"Muxtəsəru tarixi Dəməşq", c. 25, səh. 165-169; Hakim, "Mustədrək", c. 3, səh. 448
və İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 12, səh. 238 və c. 20, səh. 8.
3
İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 12, səh. 238.
2
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“Sən daşqalaq olunmağa layiq olan həmin
zinakarsan.”1
Müaviyə dövründə Muğeyrə xüsusi
mövqeyə malik idi. Uzun müddət Kufə və
ətrafındakı ərazilərə hakimlik onun öhdəsində
olmuşdu. O, cümə namazının xütbələrində və
camaatın hüzurunda heç vaxt həzrət Əliyə
◊ nalayiq sözlər söyləməkdən əl çəkmədi.
Muğeyrənin ən ağır cinayətlərindən biri
Müaviyəyə Yezidin vəliəhdlik məsələsini
təklif etməsi idi. Bu təklifi ilk dəfə o irəli
sürmüşdü. Özünün dediyinə əsasən:
ْيد ْالغايَِْة ْ َعلَى ْاُم ِْة ْ ُُمَمد ْ َْو
ِْ يف ْغَرز ْبَ ِع
ْ ِْ َت ْ ِرج َْل ْ ُمعا ِويَْة
ُْ ضع
َ لََقدْ ْ َو
ْتْ َعلَي ِهمْْفَ تقاْْ ْالَْيُرتَ ُْقْاَبَدا
ُْ فَ تَ ق
“Mən Müaviyənin ayağını elə bir miniyin
üzəngisinə qoymuşam ki, onun Məhəmməd
— ümmətindəki cövlanı həddən artıq
uzunmüddətlidir və bu ümmətin təməlini
(əsasını) bir-birindən elə ayırdım ki, artıq onu
birləşdirmək mümkün deyil.”2
Muğeyrə Kufədə hakimiyyətdə olduğu
müddətdə saysız-hesabsız cinayətlər törətdi,
Müaviyənin istək və təkidlərinə uyğun
1
2

"Biharul-ənvar", c. 44, səh. 83 və Təbərsi, "İhticac", c. 2, səh. 40.
İbn Əsir, "Kamil", c. 3, səh. 504, hicri 56-cı illərin hadisələri.
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olaraq, Əmirəl-mömininin ◊ şiə və
tərəfdarlarına əziyyət və işgəncə verməkdən
bir an belə çəkinmədi. O, Hücr ibn Ədinin –
vilayətin müdafiəsi uğrunda şəhadətə yetişən
yorulmaz mücahidin – etirazları qarşısında
belə demişdi:
“Ey Hücr! Mənim hakim olduğum
torpaqlarda iğtişaş salırsan?!
ُّ ْإِت ِْق
َ َْإِت ِْقْغ،السلطا َن
ُضبَ ْهُْ َْوْ َسط َوتَْه
Soltandan qorx, onun qüdrət və
qəzəbindən çəkin!”1
Amma Hücr bu təhdidlərə baxmayaraq,
Əhli-beyt ‹ məktəbini müdafiə etməkdən
daşınmadı və sonunda həmin yolda şəhadətə
nail oldu.
Səmurə ibn Cundəb (Ziyadın Bəsrədəki
canişini)
Müaviyə Peyğəmbər — övladları
İmam Həsən ◊ və İmam Hüseynə ◊, eyni
zamanda, yüzlərlə yaxşı keçmişə malik olan
səhabələrə azacıq diqqət belə yetirmir, əksinə
onlara əziyyət verilməsi və öldürülməsinə
şərait yaradırdı. Bununla belə, sözləri, rəftarı
1

"İbn Əsakir tarixi", c. 12, səh. 208.
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sadə camaat və kütlə tərəfindən qəbul
olunsun deyə, öz işlərinə bəhanə gətirmək
üçün Peyğəmbər — səhabəsi adına
malik olan dünyapərəst fərdləri işə götürməyə
məcbur idi ki, onların vasitəsi ilə “Peyğəmbər
— səhabəsi olmaq, haqq olub haqq danışmağa bərabərdir!” təfəkkürünü yaradaraq,
öz cinayətlərini ört-basdır etsin.
Bu yolda Müaviyə Əbu Hüreyrə, hətta
İslamda heç bir parlaq keçmişə malik
olmayan və yalnız Peyğəmbər —
zamanında yaşamış olan Səmurə ibn Cundəb
kimi şəxsləri cəlb edir və onları öz xeyrinə
saxta hədis uydurmaları üçün işə götürürdü.
Səmurə ibn Cundəbin İslamla mübarizə
aparmaq və haqqı qəbul etməmək ruhiyyəsini
“La zirar” hədisindən anlamaq olar.
Sözügedən hadisənin xülasəsi belədir:
Səmurə ona aid olan bir xurma ağacına baş
çəkmək üçün icazəsiz olaraq ənsardan olan
birinin bağına daxil olurdu. Ailəsi ilə birlikdə
orada yaşayan ənsarlı şəxs ondan içəri daxil
olmamışdan öncə icazə almasını xahiş etdi,
amma Səmurə qəbul etmədi. Onlar arasında
mübahisə yarandı və ənsarlı şəxs Peyğəmbərə
— şikayət etdi. Peyğəmbər —
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Səmurəni yanına çağırdı və həmin ağacı
qiymətindən neçə bərabər baha satmasını ona
təklif etdi, amma Səmurə bundan imtina etdi.
Peyğəmbər — həmin ağacın əvəzinə ona
Cənnətdə bir ağac verəcəyini vədə verdi,
lakin Səmurə yenə də inadkarlıq göstərib
qəbul etmədi.
Bu yerdə İslam Peyğəmbəri —
ənsardan olan şəxsə ağacı kökündən çıxarıb
Səmurənin qabağına tullamasını əmr etdi.
Sonra Həzrət — buyurdu:
ِ َْضرْرْ ْوْ ْال
ِْ يفْاالس
الم
ْ ِْار
َْ ضر
َ َ َ َ َْْال
“İslamda zərər vurmaq və zərər vurmağa
cəhd etmək yoxdur.”1
İbn Əbil-Hədid ustadı Əbu Cəfərdən nəql
edərək yazır:
“Səmurə Müaviyədən dörd yüz min
dirhəm pul alaraq, həzrət Əli ◊ barəsində
ِ “ – وİnsanların
ِ ْْم َنْْالن
nazil olan – 2ُس ْه
َ اس
َ
َ ْْمنْْيَشريْنَف
eləsi də vardır ki, Allahın razılığını qazanmaq
yolunda (Allah rizası üçün) öz canını satar
“Fürui-Kafi”, c. 5, səh. 292, Zirar bölməsi, hədis 2; Şeyx Tusi, “Təhzib”, c. 7, səh.
146, Beyul-ma bölməsi, hədis 651. Bu qaydanın məzmunu, sənədləri barədə daha artıq məlumat toplamaq üçün müraciət edin: Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi, "Qəvaidulfiqhiyyə", c. 1, səh. 29.
2
"Bəqərə" surəsi, ayə 207.
1
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(fəda edər)...” ayənin İbn Mülcəm haqqında
nazil olduğunu bildirən bir hədis uydurmağa
razı oldu.”1
(Bu rəvayətin şərhini tezliklə nəzərinizə
çatdıracağıq.)
Sözün qısası, Müaviyə öz hakimiyyəti
dövründə Səmurənin varlığından çox
faydalandı və o da (Səmurə), Müaviyədən
yaxşı xidmətlərinin mükafatını aldı. Sonda
da, Bəsrəyə Ziyadın canişini olaraq təyin
edildi. Bu qaraqəlbli, qəddar şəxs Bəsrədə
minlərlə insanı dindarlıq və Peyğəmbərin
— Əhli-beytinə ◊ məhəbbət bəsləməsi
səbəbi ilə qətlə yetirdi.
Məşhur tarixçi Təbəri Məhəmməd ibn
Suleymin İbn Sirindən belə soruşduğunu nəql
edir: “Səmurə kimisə qətlə yetirmişdirmi?”
Cavab verdi:
ِْياد ْ َعلَى ْالبَص َرْة
ُْ َهلْ ْ َُْيصى ْ َمنْ ْقَ تَ َْل ْ َْسَُرْةُْاب ُْن ْ ُجن َدب؟ ْإِستَخلَ َف ْهُْ ِز
ِْ جاءَْ َْوْقَدْْقَ تَ َْلْ ََثانِيَ ْةَْآالفْ ِم َْنْالن
اس
ْ ََْوْأَتَىال ُكوفَْةَْف
“Görəsən, Səmurənin əli ilə öldürülənlərin
sayını bilmək mümkündürmü? Ziyad onu
Bəsrədə öz canişini təyin edib Kufəyə
1

İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", 56-xütbə; "Qədir", c. 11, səh. 30.
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getmişdi, qayıtdıqda, o, səkkiz min nəfəri
qətlə yetirmişdi.”
Təbəri sözlərinə belə əlavə edir: “Ziyad
Səmurədən soruşdu: “Bu arada qorxmadın ki,
günahsız birini də öldürmüş olarsan?!” Cavab
verdi: “Əgər bunların iki bərabəri qədər də
öldürsəydim, qorxum olmazdı.”1
Əbu Səvar Ədvi adlı bir şəxs deyir:
“Səmurə təkcə mənim qəbiləmdən Quranı
toplayan (əzbərləyən) qırx yeddi nəfəri sübh
çağında qətlə yetirmişdi.”2
Səmurənin maddi məqsədlərə nail olmaq
üçün hər cür cinayət törətməyə razı olmasına,
uzun illər Müaviyə hökumətində onun və
Bəni-Üməyyə başçılarının cinayətlərini örtbasdır etmək üçün çalışmasına baxmayaraq,
onun Bəsrədəki hakimliyi altı aydan artıq
davam
etmədi.
Müaviyə
tərəfindən
vəzifəsindən
uzaqlaşdırılması
hökmü
verildiyi zaman, qəzəblə belə demişdi:
ْين
ْ َِتْ ُمعا ِويَْةَْماْ َعذب
ُْ اِلَْْ َكماْاَطَع
ْ ْت
ُْ اِل ْلَوْْاَطَع
ِْ ْاِلُْ ُمعا ِويَةَ!ْ َْو
ْ ْلَ َع َْن
ْاَبَدا
1
"Təbəri tarixi", c. 4, səh. 176, hicri 53-cü ilin hadisələri. İbn Əsir, “Kamil”, c. 3, səh.
462, hicri 50-ci ilin hadisələri.
2
"Təbəri tarixi", c. 4, səh. 176.
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“Allah Müaviyəyə lənət etsin! And olsun
Allaha, əgər Müaviyəyə itaət etdiyim kimi
Allaha itaət etsəydim, əsla məni əzaba düçar
etməzdi.”1
3. Öz çirkin məqsədlərinə çatmaq üçün
mədəniyyət formalaşdırmaq
Müaviyənin öz hədəflərinə nail olmaq,
Bəni-Üməyyə hökumətini möhkəmlətmək və
İslamın nişanələrini tədricən aradan aparmaq
üçün münasib mədəni zəminlərin meydana
çıxması
və
müqəddimələrin
yerinə
yetirilməsinə ehtiyacı var idi. O, İslamdan
yeni olan bir mədəniyyəti cəmiyyətə təqdim
etməli idi ki, onun sayəsində öz siyasi işlərini
irəliyə apara bilsin. Həmin səbəbdən,
müxtəlif hərəkatlar və fərqli metodlara əl
atmışdı. Onların bir hissəsi aşağıdakı kimidir:
a) Quranın təfsir edilməsinin qarşısını
almaq
İslami cəmiyyətdə Quranın zahiri
sözlərinin məhv edilməsi Müaviyə üçün
mümkün deyildi, amma Quran ayələrinin
düzgün təfsir və dərki ilə yanaşı Quranın
1

"Təbəri tarixi", c. 4, səh. 176.
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varlığı onun məqsədləri üçün maneə
olduğundan, İslam ümmətinin alimlərindən
onun
düzgün
təfsir
və
təvilindən
(yozumundan) daşınmalarını tələb edir.
Müaviyənin İbn Abbasla bu barədəki söhbəti
çox maraqlıdır:
Müaviyə öz xilafət illərində Mədinəyə
etdiyi səfərlərin birində İbn Abbasla
qarşılaşdı. Onu gördüyü zaman dedi: “Ey İbn
Abbas! Biz bütün İslam məntəqələrinə
məktub yazıb göndərmişdik ki, heç kəsin Əli
və onun ailəsinin fəzilətləri barədə bir şey
nəql etməsinə haqqı yoxdur. Belə isə, sən də
dilini saxla və bir şey danışma!”
İbn Abbas dedi: “Bizi Quran oxumaqdan
çəkindirirsən?”
Müaviyə dedi: “Əsla!”
İbn Abbas dedi: “Belə isə bizi onun təfsir
və təvilindən çəkindirirsən?”
Müaviyə dedi: “Bəli!”
İbn Abbas: “Beləliklə, biz yalnız Quran
oxumalı, amma onun məqsədi barədə bir şey
soruşmamalıyıq?”
Sonra sözlərinə davam elədi: “Bunlardan
hansı biri bizə daha vacibdir: Quranı oxumaq,
yoxsa, ona əməl etmək?”
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Müaviyə: “Qurana əməl etmək!”
İbn Abbas: “Allahın hansı əmrləri
(göstərişləri) nəzərdə tutduğunu bilmədiyimiz
halda, Qurana necə əməl edək? (Deməli,
ayələri dərk etmədən ona əməl etmək
olmaz!)”
Müaviyə: "Eybi yoxdur! Ayələrin təfsir və
təvillərini sən və sənin əhli-beytinə uyğun
olmayacaq şəkildə təfsir və təvil edənlərdən
soruşun!"
İbn Abbas: "Quran bizim Əhli-beytə
(Allahın Rəsulu — və onun pak ailəsinə
◊) nazil olduğu halda, onun təfsirini AliƏbu Süfyandan soruşaq?!"
Cavab
tapa
bilməyən
Müaviyə
utanmazcasına İbn Abbasa dedi: "Quran
oxuyun və onu təfsir edin, amma Quranın
ayələrindən sizin (Allah Rəsulunun —
Əhli-beyti) barədə nazil olanları rəvayət
etməyin; ondan başqasını camaata nəql
edin..."
Sonra sözlərinə belə əlavə etdi: "Əgər belə
bir ayəni nəql etməyə məcbur olsan, onu
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gizlində nəql et ki, kimsə onu aşkarcasına
sizdən eşitməsin." 1
Müaviyə
camaatın
Quranın
həqiqətlərindən, xüsusilə də, Əhli-beytə ◊
aid olanlarda agah olmasını istəmirdi. O,
“Əməvilərin
təfsiri”nə
uyğun
Quran
təfsirinin, nümunələrinin bəyanının və
ayələrin nazilolma səbəbinin ardınca idi.
Hətta, İbn Abbas kimi Quranın təfsir və təvili
ilə tanış olan birinin təfsir etməsini də güzəştə
getmir. Ona görə ki, Quran həqiqətlərindən
agah olmaq onun və Əməvi hökumətinin
məqsədləri üçün ən böyük maneə idi və belə
bir hədəf üçün də ən yaxşı metod camaatı
cəhalətdə saxlamaqdan ibarət idi. O, Şam
əhalisini
illərlə
Quran
və
İslam
həqiqətlərindən xəbərsiz saxlamış və onların
bu xəbərsizliyindən öz məqsədlərinə çatamaq
üçün ən yüksək səviyyədə yararlanmışdı.
b) Cəbr məzhəbini (məcburiyyət
əqidəsiniı) yaymaq
Müaviyə öz hədəflərinə çatmaq üçün
müsəlmanlar arasında “cəbr” – məcburiyyət
1

Təbərsi, "İhticac", c. 2, səh. 16; "Biharul-ənvar", c. 44, səh. 124.

261

əqidəsini yayırdı. Müaviyənin belə söylədiyi
nəql edilmişdir: "Əməlin, çalışmağın heç bir
faydası yoxdur, çünki bütün işlər Allahın
ixtiyarındadır."1
Müaviyənin dediyi bu sözlər onun öz
etiqadı deyildi, əksinə öz xilafətini camaata
təhmil etmək üçün idi. Belə ki, o deyirdi:
ِ
ِْ ْضاء
اِل
ِْ َاِلْ َْوْقَضاءْْ ِمنْْق
ِْ ْهذ ْهِْاْلِالفَْةُْأَمرْْ ِم َْن
"Mənim xilafətim Allahın əmrlərindən və
onun qəza və qədərlərindən biridir."2
O, Mədinədə hicri 56-cı ildə Yezidin
rəhbərlik məsələsində də Ayişənin müxalifəti
ilə qarşılaşdıqda, ona belə demişdi:
ِ إِنْْأَم ْرْي ِزي َْدْقَضاءْْ ِم ْنْال َق
ْبادْاْلِيَ َرْةُْ ِمنْْأَم ِرِهم
ِْ سْلِل ِع
َْ ْ َْوْلَي،ضاء
ََ
َ
“Yezidin rəhbərliyi hökmən həyata
keçəcək ilahi qəza və qədərdir və bəndələrin
bu məsələ barədə (müxalifət etməyə) heç bir
ixtiyarı yoxdur.”3
Həqiqətdə, bu əqidənin yayılması
camaatın qiyam və etirazlarının qarşısını
almaqdan ötrü idi. Belə ki, hazırda baş verən
hadisələr, cərəyanlar Allahın iradəsi ilədir və
1

"Həyatus-səhabə", c.3, səh. 529 ("İslamın siyasi tarixi", c.2. səh. 410-dan nəqlən).
“Muxtəsəru tarixi Dəməşq”, c.9, səh. 89.
3
“Yəqubi tarixi”, c.2, səh. 60.
2
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ilahi qəza və qədər müqabilində müqavimət
göstərmək faydasızdır. Müaviyə bu planı ilə
cəmiyyətdə etiraz ünvanında olan təlaşların
səmərəsiz qalacağını yayır, süstlük toxumunu
səpir və camaatı özünün qeyri-qanuni işlərini
qəbul etməyə məcbur edirdi.
c) Həzrət Əlinin ◊ fəzilətlərini
söyləməyin qadağan edilməsi və
digərləri üçün hədislər uydurmaq
Müaviyə Allah Rəsulunun Əhli-beytinin
◊, xüsusilə də, Əmirəl-möminin Əlinin ◊
mənəvi nüfuzunun qarşısını almaq üçün o
həzrətin fəzilətlərinin yayılmasına mane
olmağa çalışırdı. Bir tərəfdən, o həzrətin
şiələri və onu sevənlərlə o qədər sərt
davranırdı ki, heç kim həzrət Əlinin ◊ fəzilətlərini bəyan etməyə cürət etməsin. Digər
tərəfdən də, göstəriş vermişdi ki, keçmiş
xəlifələrin, xüsusilə də, Osmanın fəzilətləri
barəsində saxta hədislər yazılıb nəql edilsin.
Bu uydurma fəzilətləri nəql edən kəslər üçün
çoxlu mükafatlar nəzərdə tutmuşdu.
İbn Əbil-Hədid Mötəzili bu barədə yazır:
"Müaviyə bütün şəhərlərin valilərinə məktub
yazaraq onlara belə bildirdi: "Osmana
məhəbbət bəsləyənlər və onun fəzilətlərini
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nəql edən kəsləri hakimiyyətə ən yaxın
şəxslərdən hesab edərək onlara xüsusi
ehtiram və qayğı göstərsinlər. Əgər kimsə
onun (Osmanın) fəziləti barədə bir rəvayət
nəql etsə, onun özündən başqa, atası və yaxınlarının da adlarını yazın ki, onların
hamısına mükafatlar, hədiyyələr verim."
Məktubun bu hissəsi icra edildi və
nəticədə, camaata çoxlu sayda hədiyyələr,
bəxşişlər verildi. Bir neçə il bu minvalla ötdü.
Müaviyə ikinci dəfə də bir məktub yazdı:
"Osmanın fəzilətləri barədə hədislər çox oldu,
bundan sonra camaatdan digər səhabələrin,
xüsusilə də, o iki xəlifənin fəziləti barədə
hədis uydurub nəql etməsini istəyin. Əlinin
fəzilətləri barədə nəql edilən hər bir hədis
müqabilində həmin fəziləti başqası üçün nəql
etməklə Əlinin fəzilətləri ilə mübarizə
aparmağa başlayın!"
İbn Əbil-Hədid sözlərinə belə əlavə edir:
“Müaviyə həzrət Əlinin ◊ şiələri ilə o qədər
sərt rəftar edirdi ki, əgər Əmirəl-mömininin
◊ şiələrindən biri o həzrət barədə və ya
ondan etibarlı şəxslərə bir hədis nəql etmək
istəsəydi, ondan möhkəm əhd-peyman alıb bu
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macəranı gizli saxlaması barədə ona and
verdikdən sonra hədisi söyləyərdi.
Bu təzyiqlər və Müaviyənin Osman və
digər xəlifələrin fəzilətlərinin yayılması
istiqamətindəki bəxşişləri saxta hədislərin
çoxalmasına, hər kəsin dünya malı üçün
Müaviyənin nəzərdə tutduğu şəxslərin fəziləti
barədə yalan hədislər nəql etməsinə səbəb
oldu.”1
Əhli-sünnənin bu böyük alimi kitabının
başqa bir yerində yazır:
“Bəni-Üməyyə
İmam
Əlinin
◊
fəzilətlərinin aşkar olub yayılmasının
qarşısını alır və bu barədə hədis nəql edənləri
cəzalandırırdı. İş o yerə çatmışdı ki, əgər
kimsə o həzrətdən, hətta onun fəziləti barədə
deyil, dini hökmlərə aid bir hədis nəql etmək
istəsəydi, o həzrətin adını çəkməyə cürət
etməz, belə deyərdi: “( ”عن ْاىب ْزينبən əbi
Zeynəb), yəni Əbu Zeynəb belə demişdir."2
Diqqət yetirin, İmam Əlinin ◊ məşhur
künyəsi "Əbülhəsən" idi, amma Əməvi
hökumətinin yaratdığı şəraitdə şiələrə qarşı o
1
2

İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 11, səh. 44-46 (ixtisarla).
İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 4, səh. 73.
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qədər sərt rəftar edilirdi ki, yalnız o həzrətin
adı və ləqəblərini deyil, əksinə onun məşhur
künyəsini də söyləmir və qeyri-məşhur olan
künyəsindən (Əbu Zeynəbdən) istifadə
edirdilər.
Keçmiş xəlifələr və hətta, Müaviyənin özü
üçün fəzilətlərin uydurulması və onların
minbər və dini mədrəsələrdə bəyan edilməsi
haqda mərhum Təbərsi də "İhticac" kitabında
açıqlamalar vermişdir.1
Hədis elminin böyük alimlərindən olan
İbn Əbil-Hədid nəql edir:
“Səhabənin fəzilətləri ilə bağlı ən çox
uydurma və yalançı hədislər Bəni-Üməyyə
hakimiyyəti dövründə düzəldilmiş və
yayılmışdır. Hədis uyduranların hədəfi BəniHaşimə qarşı çıxmaqla Bəni-Üməyyə hakimiyyətinə yaxınlaşmaq (və mal-dövlət əldə
etmək) olmuşdur.”2
Müaviyə
hakimiyyəti
bunlarla
kifayətlənməyib hədis uyduranlardan birinə
çoxlu miqdarda pul verdi ki, bəzi ayələrin
1
Təbərsi, "İhticac", c. 2, səh. 84; Mərhum Əllamə Əmini "Qədir" adlı dəyərli kitabında, xəlifələrin və hətta, Müaviyənin fəziləti haqda olan saxta hədisləri geniş şəkildə araşdırmışdır. ("Qədir", c. 7, 8, 9 və 10.)
2
İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 11, səh. 546.
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nazilolma səbəbini İmam Əlinin ◊
düşmənlərinin xeyrinə və o həzrətin ◊
zərərinə təhrif etsin.
Müaviyənin (hədis uyduranlardan biri
olan) Səmurə ibn Cundəbə dörd yüz min
dirhəm verərək, "Bəqərə" surəsi, 204 və 205ci ayələrin həzrət Əli ◊ barəsində nazil
olmasını elan etdirməsi məsələsi məşhurdur1:
ُّ ْ ِف ْاْلَيَ ْاة
ْللاَْ َعلَى ْ َما
ْ ْ الدن يَا ْ َويُش ِه ُْد
ْ ِ ُْك ْقَ ولُْه
َْ ُاس ْ َمنْ ْيُع ِجب
ِْ َوِم َْن ْالن
ِ ِْ
ِ
*ص ِام
َ فْقَ لبِ ْهْ َو ُه َْوْأَلَ ُّْدْاْل
ْث ْ َوالنس َْل
َْ ك ْاْلَر
َْ ِض ْلِيُ ف ِس َْد ْفِ َيها ْ َويُهل
ِْ ف ْاالر
ْ ِ ْ َوإِ َذا ْتَ َوىلْ ْ َس َعى
.اد
َْ س
ُّْ للاُْ ْالَْ َُِي
ْ َو
َ بْال َْف
“İnsanların eləsi vardır ki, onun dünya
həyatı haqqındakı sözləri səni təəccübləndirər
və qəlbində olana da Allahı şahid göstərər.
Halbuki, o, düşmənlərin ən qatısı və
qəddarıdır.
Onlar üz çevirdikləri (və sənin yanından
xaric olduqları) zaman, yer üzündə fəsad
törətmək üçün çalışır və əkin sahələri və malqaranı məhv edirlər, (halbuki, bilirlər) Allah
fəsadı sevmir.”
1

İbn Əbil Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c.4, səh. 73.
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Halbuki, bu ayə təfsirçilərin sözlərinə
əsasən, Allah Rəsulunun — dövründə
cinayət törətmiş olan münafiq Əxnəs ibn
Şureyq barəsində nazil olmuşdu.1
ِ ْ – ْو
ِ
ِ
O, اِل
ِْ ْ ضات
ِْ غاءَ ْ َمر
ْ ِس ْهُ ْابت
ف
ن
ْ
ي
ر
ش
ي
ْ
ن
ْ
م
ْ
ْ
اس
الن
ْ
ْ
ن
م
َ
َ
َ
َ
َ
َ
“İnsanların eləsi də vardır ki, Allahın
razılığını qazanmaq yolunda (Allah rizası
üçün) öz canını satar (fəda edər)...”2 –
ayəsinin (Əmirəl-möminin Əlinin ◊ qatili
olan) İbn Mülcəmin vəsfində nazil olduğunu
bildirmişdi.
(Əslində isə bu ayə həzrət Əli ◊
barəsində “Ləylətul-məbit” macərasında nazil
olmuşdu. Bəli, bu ayə Əmirəl-möminin
Əlinin ◊ fədakarlığının əzəməti barədə
nazil olmuşdur. Şiə və sünni tarixçi və
təfsirçilərinin nəqlinə əsasən, bu ayə
“Ləylətul-məbit” hadisəsinə, yəni Məkkə
müşriklərinin Allahın Rəsulunu — öz
evində qətlə yetirməyi istəmələrinə aiddir.
İslam Peyğəmbəri — Allahın əmri ilə
evi tərk etdi və həzrət Əli ◊ həmin gecə
1
"Fəxri Razi”, "Ruhul-məani", "Durrul-mənsur", "Məcməul-bəyan" və "Nümunə”
təfsirləri (yuxarıdakı ayələrin təfsirində.)
2
"Bəqərə" surəsi, ayə 207.
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onun yerində yatdı. Sübh zamanı iti
qılınclarla evə hücum edən müşriklər orada
həzrət Əlinin ◊ olduğunu gördülər. Bu
fədakarlıqla
Allahın
Rəsulu
—
müşriklərin əlindən nicat tapdı və həmin
yerdən Allah Rəsulunun — Mədinəyə
hicrəti başlandı. Beləliklə, yuxarıdakı ayə
Əmirəl-möminin Əlinin ◊ fədakarlığının
əzəməti və hədsiz xətərlərin olmasına baxmayaraq, şücaət və fədakarlıqla həmin gecə
Allah Rəsulunun — yerində yatması ilə
bağlı nazil olmuşdu.)1
Bütün bu təlaşlar Ələvi fəzilət xətti, yəni
Əhli-beytin
◊
fəzilətləri
barədə
müsəlmanların şəkk-şübhəyə düşməsi və
onun kin-küdurətlə əvəz olunması üçün idi.
Bununla da, Müaviyə cahiliyyət çeşməsindən
qaynaqlanan qara Əməvi – Bəni-Üməyyə
xəttini yaymaq, öz dünyəvi məqsədlərinə nail
olmaq istəyirdi.
d) Həzrət Əliyə ◊ nalayiq sözlər
deyilməsini yaymaq
1
Ayəni nazilolma səbəblərinin sənədləri ilə bağlı daha artıq məlumat əldə etmək üçün
"Nümunə təfsiri", 2-ci cild, 47-ci səhifəyə, "Bəqərə" surəsinin 207-ci ayəsinin təfsirinə
müraciət edin.
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Müaviyə həzrət Əlinin ◊ fəzilətlərini
ört-basdır etməklə, digər xəlifələr və bəzi
səhabələrin qondarma fəzilətlərini yaymaqla
kifayətlənmədi, əksinə o həzrəti söyməyə,
ona nalayiq sözlər deməyə üz tutdu. Bundan
öncə Şam əhalisi arasında adət-ənənəyə
çevirdiyi bir məsələni digər islami şəhərlərdə,
əyalətlərdə də yaydı; Əmirəl-möminin Əliyə
◊ məclislərdə, minbərlərdə və cümə
namazının xütbələrində lənət göndərilməsinə
və nalayiq sözlər söylənilməsinə göstəriş
verdi.
Mərhum Əllamə Əmini əhli-sünnənin
mötəbər qaynaqlarına istinad edərək yazır:
“Müaviyə daima İmam Əlinin ◊ məqamını
kiçildən,
gözdən
salan
rəvayətlərin
uydurulması üçün israr edirdi və bu işi o
qədər davam etdirdi ki, şamlı uşaqlar ona
adət etdi və onunla böyüdü, böyüklər də bu
əməllə qocaldılar.
Napak insanların qəlbində Əhli-beytə ◊
qarşı kin-küdurət möhkəmləndiyi zaman,
həzrət Əliyə ◊ lənət göndərmək, nalayiq
sözlər demək kimi çirkin bir adəti
minbərlərdə, cümə və camaat namazlarının
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ardınca, hər yerdə, hətta vəhyin nazil olduğu
məkanda – Mədinədə də yaydı.”1
Cahiz nəql edir: “Müaviyə namazın
xütbəsinin sonunda pis ifadələrlə2 həzrət
Əliyə ◊ nalayiq sözlər deyib lənət
göndərdi. Sonra həmin cümlələri bir
məktubla bütün islami şəhərlərə göndərdi ki,
cümə xətibləri onunla uyğun şəkildə o
həzrətə nalayiq sözlər desinlər.”3
Həmçinin, nəql edilmişdir ki, Müaviyə öz
namazının qunutunda həzrət Əli ◊, Həsən
◊ və Hüseynə ◊ lənət göndərirdi.4
İbn
Əbil-Hədid
Mötəzili
yazır:
"Müaviyənin əmri ilə xətiblər bütün şəhər və
minbərlərdə həzrət Əliyə ◊ lənət göndərir,
ona və onun pak ailəsinə nalayiq sözlər
deyirdilər."5
Məşhur tarixçi Təbəri yazır: "Müaviyə
Muğeyrə ibn Şöbəni Kufənin valisi təyin
etdiyi zaman, ona dedi:
الْتَتَ َحمْْ َعنْْ َشت ِْمْ َعليْْ َْوْذَ ِم ِْه
1

"Qədir", c. 2, səh. 101.
Bu sözləri İbn Əbil-Hədid "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 4, səh. 56-da Cahizdən nəql
edir. Həmin sözlərin nalayiq olmasına görə onları qeyd etməkdən çəkinirik.
3
İbn Əbil-Hədid "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 4, səh. 56.
4
"Təbəri tarixi", c. 4, səh. 52; "Biharul-ənvar", c. 23, səh. 169.
5
İbn Əbil-Hədid "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 11, səh. 44.
2
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"Əliyə nalayiq sözlər söyləməkdən,
məzəmmət etməkdən çəkinmə!""1
Müaviyə bu işə o qədər israrlı idi ki, həcc
mərasimində iştirak etdikdən sonra Mədinəyə
daxil olduğu zaman, Allah Rəsulunun —
minbərində həzrət Əliyə ◊ lənət
göndərməyi qərara almışdı.
Ona dedilər: "Səd ibn Əbi Vəqqas
buradadır və onun bu işdən xoşu gəlməyəcək.
Yaxşı olar ki, bu işindən öncə onunla
məsləhətləşəsən."
Müaviyə öz məqsədini ona bildirdikdə,
Səd dedi: "Əgər belə etsən, mən bir daha
Peyğəmbər
—
məscidinə
gəlməyəcəyəm."
Bunu belə görən Müaviyə Səd ibn Əbi
Vəqqas həyatda olduğu müddətdə orada
“lənət göndərmək” məsələsinə başlamadı.2
Əhli-sünnənin tanınmış və mötəbər
kitablarından sayılan "Səhih Müslim"də bu
barədə belə yazılır:

1
"Təbəri tarixi", c. 4, səh. 52; "Biharul-ənvar", c. 4, səh. 188 (Hicri 51-ci ilin
hadisələri); İbn Əsir, "Kamil", c. 3, səh. 472.
2
"İqdul-fərid", c. 4, səh. 366.
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Müaviyə dedi: “Nə üçün Əbu Turaba
(həzrət
Əliyə
◊)
nalayiq
sözlər
söyləmirsən?”
Səd ibn Əbi Vəqqas cavabında dedi:
“Allahın Rəsulundan — Əlinin əzəmət
və fəziləti barədə söylədiyi üç cümləni
eşitdiyimə görə. Əgər onlardan biri mənim
haqqımda olsaydı, mənim üçün qırmızı tüklü
dəvələrə malik olmaqdan (çoxlu var-dövlət
barədə kinayədir) daha yaxşı idi.
Sonra Səd ibn Əbi Vəqqas onları nəql
etdi.1
Həmin
üç
fəzilət
aşağıdakılardan
ibarətdir:
a) Təbuk müharibəsi ərəfəsində həzrət
Əlini ◊ öz yerinə canişin olaraq Mədinədə
qoyduqda, ona xitabən belə buyurdu:
ِ ْ ِ أَما ْتَ رضى ْأَنْ ْتَ ُكو َْن ْ ِم
َْْارو َْن ْ ِمنْ ْ ُموسى ْإِالْ ْأَن ْهُ ْ ْالَْنُبُ وة
ُ ين ِِْبَن ِزلَْة ْ َه
"بَع ِدي
“Sənin mənə nisbətinin Harunun ◊
Musaya ◊ olan nisbəti kimi olmasına razı
deyilsənmi? Bu fərqlə ki, məndən sonra heç
bir peyğəmbər olmayacaq!"
1
“Səhih Müslim”, "Fəzailus-səhabə" başlığı, "Fəzailu Əliyyibni Əbi Talib" bölməsi,
hədis 3 (ixtisarla).
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b) Xeybər döyüşündə digərləri qalanı fəth
edə bilmədikləri zaman buyurdu:
ْ ُْاِلَْ َْوْ َر ُسولَْهُْ َْوْ َُِيبُّْه
ْ ْب
ُّْ يْالرايَْةَْ َر ُجالْ َُِي
ْ َ الَع ِط
ُاِلُْ َْوْ َر ُسولُْه
"Bayrağı elə bir şəxsə verəcəyəm ki, o,
Allah və Rəsulunu — sevir, Allah və
Rəsulu — da onu sevir." Sonra bayrağı
həzrət Əliyə ◊ verdi və qələbə əldə olundu.
c) “Mübahilə” macərasında "Ali-İmran"
surəsinin 61-ci ayəsi – “Gəlin biz öz
oğullarımızı, siz öz oğullarınızı, biz öz
qadınlarımızı, siz öz qadınlarınızı, biz
özümüzü, siz də özünüzü çağıraq...” – nazil
olduğu zaman, Allahın Rəsulu — Əli
◊, Fatimə Ÿ, Həsən ◊ və Hüseyni ◊
çağırıb buyurdu:
الءْأَهلِي
ِْ هؤ
ُ ْْاَلل ُهم
“İlahi, (bunlar ayənin şamil olduğu)
mənim xanədanımdır (Əhli-beytimdir)!”1
Müaviyə qeyri-adi bir kin bəsləyən idi,
bəlkə də, kimsə kin bəsləməkdə nadir halda
ona çatardı. İş o yerə çatmışdı ki, İslam və
hətta, bəzi Bəni-Üməyyə böyüklərinin bu
çirkin və nifrət doğuran əməli tərk etməklə
1
”Səhih Müslim”, "Fəzailus-səhabə" başlığı, "Fəzailu Əliyyibni Əbi Talib" bölməsi,
hədis 3 (ixtisarla).
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bağlı istəyini geri çevirir və beləcə, öz işinə
davam edirdi.
Əllamə Məclisi yazır: "İbn Abbas
Müaviyə ilə görüşündə ona dedi: "Ey Müaviyə! Sən Əlini tanıyır, onun İslamdakı
keçmişindən, fəzilət və məqamlarından da
xəbərdarsan. İndi ki, dünyadan gedib,
göstəriş ver minbərlərinizdə ona nalayiq
sözlər deyilməsin."
Müaviyə həyasızcasına onun istəyini rədd
etdi."1
Əbu Osman Cahiz deyir: "BəniÜməyyədən bir qrupu bu işin mənfi təsirlərini
nəzərə alaraq Müaviyəyə dedi: "Sən istədiyin
şeyə nail oldun, artıq Əliyə lənət
göndərməkdən əl çək!"
Cavab verdi: "Xeyr! Allaha and olsun, bu
iş o qədər davam etməlidir ki, uşaqlar onunla
böyüsün, böyüklər onunla qocalsın və heç
kim Əlinin fəzilətlərini deməsin!""2
Ümumiyyətlə, bu planlar sayəsində həzrət
Əliyə ◊ və onun xanədanına lənət
göndərmək bir sünnə və adət-ənənə şəklinə
1
2

"Biharul-ənvar", c. 33, səh. 256.
İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 4, səh. 57 və "Əl-Qədir", c. 2, səh. 102.
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düşdü. Əməvilər zamanında bütün islami
ölkələrdə yetmiş min minbər qurulmuşdu və
onların üstündə həzrət Əliyə ◊ lənətlər
göndərirdilər.1
Bu əməl Ömər ibn Əbdüləziz zamanına
qədər davam etdi və onun mənfi nəticələri hər
gün daha da aşkar olurdu, nəhayət, o, öz
xilafəti zamanında (hicri 99-cu il) bütün
islami şəhərlərə bir məktub göndərərək bu
çirkin sünnənin ləğvinə hökm verdi.2
Bəli, Bəni-Üməyyə öz çirkin keçmişini
gizlətmək, həzrət Əlinin ◊ fəzilətlərinin
yayılmasının və camaatın Ələvi yoluna –
məktəbinə yönəlməsinin qarşısını almaq üçün
o həzrətə lənət göndərməyə, nalayiq sözlər
deməyə üz tutdular. Həqiqətdə, onlar
özlərinin cinayətkar hökumətinin belə bir
sünnə
üzərində
möhkəmlənəcəyini
düşünürdülər. Bu, Mərvan ibn Həkəmin ona
aşkarcasına işarə etdiyi bir məsələdir.

1

Zəməxşəri, "Rəbiul-əbrar", c. 2, səh. 186 ("Əl-Qədir"in, c. 10, səh. 266-dakı nəqlinə

əsasən).
İbn Əsir, "Kamil", c. 5, səh. 42 və İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 4,
səh. 58 (Müaviyə və onun tərəfdarlarının həzrət Əliyə ◊ lənət göndərmək və nalayiq sözlər
söyləmək sünnəsi barədə daha artıq məlumat əldə etmək üçün müraciət edin: "Qədir", c. 2,
səh. 101 və c. 10, səh. 257; İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 4, səh. 56; "İmamın
◊ mesajı", c. 2, səh. 652; "Dairətul-məarifil-islamiyyətiş-şiiyyə", c. l, səh. 59.
2
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Tarixdə oxuyuruq ki, Mərvan ibn
Həkəmdən "Nə üçün Əliyə ◊ lənət göndərir
və nalayiq sözlər deyirsiniz, bu işin sizin
üçün nə faydası vardır?" sualı soruşulduğu
zaman, cavab verdi:
َْ ِيمْلَنَاْاالم ُْرْإِالْْبِ َذل
ك
ُْ ْالَْيَستَ ِق
"Bizim hökumətimiz bundan başqa bir
işlə formalaşmayacaq."1
Onlar belə çirkin və namərdcəsinə olan
hərəkət və planı yaymaqla, Haşimi
xanədanına əziyyət vermək, onları öldürmək
və əsir etməyi öz muzdurları üçün sadə bir iş
kimi göstərir və hətta, ona rəğbətləndirərək
bəyənilən bir iş kimi nəzərə çarpdırır, onun
sayəsində özlərinin mənfur dünyəvi məqsədlərinə nail olurdular.
4. İmam Həsən Müctəbanı ◊ şəhadətə
çatdırmaq
Müaviyə bilirdi ki, İmam Həsən ◊
həyatda olduğu müddətdə asanlıqla özünün
uzunmüddətli məqsədlərinə və xilafətin
Əməvi
xanədanına
keçməsinə
nail
olmayacaq. Xüsusilə də, İmam Həsənlə olan
1
"Ənsabul-əşraf", c. 2, səh. 407; İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 13, səh.
220 və "Qədir", c. 7, səh. 147, c. 8, səh. 264 və c. 9, səh. 392.
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sülh sazişində yazılmışdı ki, Müaviyə
özündən sonra kimisə xilafət üçün təqdim
etməməli və həmin məsələni müsəlmanlara
tapşırmalıdır.1
Bu səbəbdən, Müaviyə yolu üzərindəki
maneəni qaldırmaq və günahkar Yezidin
səltənətinə şərait yaratmaq üçün başqa bir
cinayətə əl atdı; İmam Həsəni ◊ şəhid etdi,
amma belə böyük bir cinayətin mənfi
nəticəsindən amanda qalmaq üçün gizli
şəkildə və o həzrəti zəhərləməklə belə bir
əməli yerinə yetirdi.
Şiə və sünni tarixçilərdən bir qrupu yazır:
Müaviyə İmam Həsənin ◊ zövcəsi olan
Əşəs ibn Qeysin2 qızına xəbər göndərdi ki,
əgər o, Həsən ibn Əlini zəhərləsə, onu oğlu
Yezidə alacaq. Müaviyə Əşəsin qızı Cödənin
etimadını qazanmaq üçün ona yüz min
dirhəm də yolladı. Əşəsin qızı öz əri İmam
İbn Şəhr Aşub, "Mənaqib", c. 4, səh. 38; "Biharul-ənvar", c. 44, səh. 65. (Əlbəttə,
İbn Quteybənin, "Əl-İmamətu vəs-siyasə" kitabı, c. 1, səh. 184-də nəql etdiklərinə uyğun
olaraq, Müaviyə söz vermişdi ki, onun ölümündən sonra xilafət İmam Həsən Müctəbaya ◊
çatacaq.) Belə olduğu halda, Müaviyənin İmam Həsəni ◊ şəhadətə çatdırmasındakı məqsədi daha da aydınlaşır. Həmin məqsədi Əllamə Əmini, "Qədir", c. 11, səh. 9-da "Məqatiluttalibin" kitabının müəllifi Əbülfərəc İsfahanidən nəql edir. İbn Əbdülbirr də "İstiab", c. 1,
səh. 438-439-da yazır: "İmam Həsən ◊ onunla şərt kəsmişdi ki, Müaviyənin ölümündən
sonra xilafət İmam Həsənin ◊ ixtiyarında olacaq."
2
Əşəs ibn Qeysin keçmişi və həyatı barədə məlumat üçün "İmamın mesajı ◊", c. 1,
səh. 644. 19-cu xütbənin şərhinə müraciət edin.
1
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Həsən Müctəbanı ◊ zəhərləyərək onu
şəhadətə yetirməyi qəbul etdi.
Əlbəttə,
Müaviyə
onu
heç
bir
zamanYezidə almadı.1
İbn Əbdülbirr, İmam Həsənin ◊ şərhihalında yazır:
َْْس ْ ُمعا ِويَْةَ ْإِلَي َها ْ َْو ْ َما ْبَ َذل
ِْ ك ْ ِمن َها ْبِتَد ِسي
َْ ِْْ َكا َْن ْ َذل:َْو ْقَالَتْ ْطائَِفة
.ك
َْ ِيفْذل
ْ َِْهلَا
Bəziləri deyir ki, həmin qadın Müaviyənin
hiyləsi və ona pul göndərməsi nəticəsində, o
həzrəti zəhərləmişdi.”2
Tanınmış tarixçi Əbülfərəc İsfahani yazır:
"Müaviyə camaatdan oğlu Yezid üçün beyət
almaq istəyirdi, lakin İmam Həsən ◊ və Səd
ibn Əbi Vəqqasın varlığı onun işini
çətinləşdirirdi. Həmin səbəbdən, hər iki şəxsi
zəhərlədi."3
İmam Həsənin ◊ şəhadət xəbəri Şama
yetişdiyi zaman, Müaviyə və onun cinayətkar
adamlarının sevinib səcdəyə düşməsi çox
Şiə və sünnilərin mötəbər tarixi kitablarına müraciət edin: Müfid, "İrşad", səh. 356;
İbn şəhr Aşub, "Mənaqib", c. 4, səh. 47-49; "Biharul-ənvar", c. 44, səh. 147; Süyuti,
"Tarixul-xuləfa", səh. 214; İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 16, səh. 29; "Muxtəsəru tarixi Dəməşq", c. 7, səh. 39; Sibt ibn Cuzi, "Təzkirətul-xəvas", səh. 191.
2
İbn Əbdülbirr, "İstiab", c. 1, səh. 440.
3
"Məqatilut-talibin", səh. 48.
1
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təəssüf doğurucu bir haldır.1 Şübhəsiz ki,
Müaviyə öz mənfur məqsədlərinə nail olmaq
üçün yolu üzərindəki bütün maneələri aradan
qaldırmaq və yolu Bəni-Üməyyə üçün irsi
olaraq açmağa çalışırdı. Bu mühüm
maneələrdən biri ləyaqət, fərdi üstünlük və
ailə əzəmətinə malik olan İmam Həsən
Müctəba ◊ idi. Bu səbəbdən, öz əlini bu
dəhşətli cinayətə bulaşdırdı və dünyapərəst
bir qadının vasitəsi ilə – öz düşüncəsində –
məqsədinə nail oldu.
5.
Müxtəlif
bəhanələrlə
şiələri
öldürmək
Müaviyə öz qüdrətini möhkəmlətdikdən
və İmam Həsən Müctəbanı ◊ zəhərlədikdən
sonra, sülh sazişinin maddələrinin2, insanlıq
və dini prinsiplərin ziddinə olaraq Əmirəlmömininin ◊ şiələrinin kütləvi şəkildə
öldürülməsinə əl atdı, belə ki, öz
müxaliflərini aradan qaldırmaqla öz çirkin
məqsədləri üçün yolu açsın.
"Əl-imamətu vəs-siyasət”, c. 1, səh. 196; "İqdul-fərid", c. 4, səh. 361 və İbn şəhr
Aşub, "Mənaqib", c. 4, səh. 49.
2
Sülh sazişinin maddələrinin birində belə qeyd edilmişdi:
ْض ْ ِال َحد ْ ِمن ُهم
َْ  ْ َو ْالَ ْيَتَ َعر،ُ" َْو ْأَنْ ْيُ َؤَمنْ ْ ِشيعَتَهHəzrət Əlinin şiələrinin əmniyyətinə zəmanət ver1

məli və onların heç birinə toxunmamalıdır." (İbn Şəhr Aşub, "Mənaqib", c. 4, səh. 3; Müfid,
"İrşad", səh. 355.)
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İbn Əbil-Hədid bu dövrə işarə edərək
yazır: "İmam Həsən ◊ şəhid edilənə qədər
şiələrə təzyiq göstərilməsi davam etdi. Ondan
sonra şiələrə təzyiq göstərilməsi və çətinliklər
o qədər artdı ki, hər bir şiə öldürülmək,
sürgün edilmək və ya sərgərdan olmaqdan
qorxuda idi."1
İmam Baqir ◊ Müaviyə əsrinin dəhşətli
və qaranlıq mühitinə işarə edərək buyurur:
ْس ِْنْعليهْالسالم
ِْ كْ َوكِبَ ُرْهُْ َزَم َْنْ ُمعا ِويَْةَْبَع َْدْ َمو
َْ َِوَكا َْنْ ِعظَ ُْمْذل
َ َتْاْل
ِ ْتْاالي ِديْ ْوْاالرج ْلْ َعلَى
ْالظن ِْةْ َْوْْ َكا َْن
ِْ فَ ُقتِلَتْْ ِش َيعتُنابِ ُك ِْلْبَل َدةْ َْوْقُ ِْط َع
ُُ َ
ِ
َْ ِطاعْإِلَي نَاْ ُس ِج َْنْأَوْْ َُّن
ِْ َمنْْيُذ َك ُْرِْبُبِنَاْ َْوْاالن ِق
ُدارْه
ُ ْْبْ َمالُْهُْأَوْْ ُهد َمت
“Müaviyə dövründə şiələr üçün ən böyük
və ən çox təzyiqlər İmam Həsənin ◊
şəhadətindən sonra olmuşdur. Həmin
zamanlar hər bir şəhərdə bizim şiələrimiz
öldürülür, əl-ayaqları cüzi bir bəhanə və
gümanla kəsilirdi. Sərt və şiddətli rəftarlar elə
bir həddə idi ki, əgər kiminsə bizim dostumuz
olması bilinsəydi, zindana salınar, malımülkü müsadirə edilər və ya evi viran
qoyulardı.2
1
2

İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 11, səh. 46.
İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c.11, səh.43 və "Biharul-ənvar", c.44,

səh.68.
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Sonra Müaviyə Kufənin rəhbərliyini
Ziyad ibn Əbihə tapşırdı1. Həzrət Əlinin ◊
şiələrini yaxşıca tanıyan Ziyad onları təqib
etməyə başladı və həzrətin çoxlu nüfuzlu və
tanınmış dostlarını qətlə yetirdi. Ziyadın sərt
rəftar və cinayətlərini İbn Əbil-Hədid
Mötəzili belə təsvir edir:
ْ ْ َْو ْقَطَ َْع ْاالي ِدي ْ َْو، ْ َْو ْأَ َخافَ ُهم،تْْ ُك ِْل ْ َح َجر ْ َْو ْ َم َدر
َْ فَ َقتَ لَ ُهمْ ْ ََت
ْ ْ َْو ْطََر َد ُهمْ ْ َْو،وع ْالنخ ِل
ِْ صلَبَ ُهمْ ْ َعلَى ْ ُج ُذ
َ ْ  ْ َْو ْ َْسَ َْل ْالعُيُو َْن ْ َْو،االر ُج َل
ِ َشر َد ُهمْْ َعنْال ِعر
ْاق;ْفَ لَمْْيَب ِْقْ ِِبَاْ َمع ُروفْْ ِمن ُهم
"Ziyad həzrət Əlinin ◊ şiələrini harada
olsa tapıb üzə çıxarır və qətlə yetirirdi. Onları
qorxu və vəhşətə salır, əl-ayaqlarını kəsir,
onların gözlərini hədəqəsindən çıxarır, dar
ağacından asırdı. Onlardan bir qrupunu
İraqdan didərgin salmışdı, belə ki, artıq
İraqda nüfuzlu bir şiə qalmamışdı."2
Ziyadın cinayətləri İmam Hüseynin ◊
Müaviyəyə yazdığı məktubda da qeyd

Ziyadın şərhi-halıı bundan əvvəl qeyd edildi.
İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 11, səh. 44; Möhtərəm tədqiqatçı Şeyx
Baqir Qurəşi yazır: Ziyad Kufədən şiələri təmizləmək və onların izzətini aradan aparmaq qərarına gəlmişdi. Həmin səbəbdən, əlli min Kufə şiəsini İraqdan Xorasana didərgin etmişdi.
Əlbəttə, həmin əhali orada (Xorasanda) şiəliyin yayılması və əməvilərin əleyhinə müqavimət və mübarizə dəstələrinin təşkil olunmasına səbəb olmuşdu. ("İmam Hüseynin ◊ həyatı", c. 2, səh. 178.)
1
2
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edilmişdir. O həzrətin məktubunun bir
hissəsində belə oxuyuruq:
ِ ُْث ْ َسلطتَ ْهُْ َعلى ْاَه ِْل ْاالس
ْْ ْيَقتُْلُ ُهمْ ْ َْو ْيَقطَ ُْع ْأَي ِديَ ُهمْ ْ َْو ْأَر ُجلَ ُهم،الم
ِ ِ
ْ عْالنخ ِْل
ِْ صلِبُ ُهمْْ َعلىْ ُج ُذو
َ ُْ َْوْي،منْْخالف
"Sonra Ziyadı müsəlmanlara hakim etdin
və o da, onları qətlə yetirdi, əl-ayaqlarını
çarpaz (və dəhşətli şəkildə) kəsdi və onları
dar ağacından asdı."1
Hücr ibn Udəyyin şəhadəti
Hücr ibn Udəyy Allah Rəsulunun —
böyük səhabələrindən idi. Şiə və sünni
alimləri onun əzəməti barədə dəyərli ifadələr
nəql etmişlər: "Yaş baxımından Allah
Rəsulunun — digər səhabələrindən kiçik
olmasına baxmayaraq, əzəmət cəhətindən
səhabələrin böyüyü idi."
Hakim Nişapuri "Müstədrək" kitabında
onu "Məhəmməd — səhabələrinin
rahibi" adı ilə yad etmiş, İbn Əsir "Usdulğabə"də, İbn Həcər Əsqəlani "Əl-İsabə"də
onu "Hucrul-xəyr" (xeyir otağı, mənzili) deyə
xatırlamışlar. Onun abid bir şəxs və daimi
olaraq dəstəmazlı olduğunu, eyni zamanda,
1

"Əl-imamətu vəs-siyasət", c. 1, səh. 203; "Biharul-ənvar", c. 44, səh. 213.
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dəstəmaz aldığı zaman namaz qıldığını qeyd
etmişlər.
İbn Əbdülbirr "Əl-İstiab" və İbn Əsir
"Usdul-ğabə"də onu "Duası qəbul edilən" adı
ilə xatırlamışlar.1
Şiə və əhli-sünnə tarixçilərinin də nəql
etdiyi kimi, Müaviyə və məmurları tərəfindən
törədilən böyük cinayətlərdən biri, Hücr ibn
Udeyy və dəyərli tərəfdarlarının şəhadətidir.
Onlar ləyaqətli insanlar, zahidlik, təqva və
imanda ad çıxarmış şəxslər idi. Yalnız həzrət
Əlinin ◊ ardıcılı olduqları və Ziyadın o
həzrətin barəsində dediyi nalayiq sözlərə
qarşı çıxdıqlarına görə faciəvi şəkildə şəhid
edilmişlər. Hadisənin xülasəsi belədir:
Muğeyrə ibn Şöbə Müaviyə tərəfindən
Kufəyə hakim olduğu zaman, Müaviyənin
göstərişi ilə xütbə və söhbətlərində həzrət
Əliyə ◊ qarşı nalayiq və xoşagəlməz sözlər
deyirdi. Belə hallarda Hücr ibn Udəyy onun
müqabilində dayanaraq həzrət Əlinin ◊
fəzilətlərindən danışır və Müaviyəni rüsvay
edirdi. Kufənin tanınmış və nüfuzlu
1
Daha çox məlumat əldə etmək üçün "Usdul-ğabə", c. 1, səh. 385; "Əl-İsabə", c. 1,
səh. 314; "Muxtəsəru tarixi Dəməşq", c. 6, səh. 236-dan sonraya; "Əyanuş-şiə", c. 4, səh.
569-dan sonraya və "Qədir", c. 11, səh. 53-dən sonraya müraciət edə bilərsiniz.
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şəxsiyyətlərindən olan Hücr öz bəyan və
çıxışları ilə Muğeyrənin planlarını alt-üst
edirdi.
Kufənin əksər əhalisi də onunla
razılaşaraq Muğeyrənin sözlərinə qarşı çıxırdılar. Əlini onların qanına bulamaqdan
çəkinən Muğeyrə buna səbr etməsinə
baxmayaraq, Hücrü sözlərinin nəticəsindən
qorxudur və deyirdi ki, bütün hakimlər
mənim kimi olmayacaq, onlar sənin
müqabilində şiddət və zor tətbiq edəcəklər.
Muğeyrə hicri 51-ci ildə həlak edildi və
bu zaman Müaviyə Bəsrənin valisi (hakimi)
olan Ziyadı vəzifəsini saxlamaqla Kufəyə vali
təyin etdi. Ziyad da digər valilər kimi
Müaviyənin göstərişi ilə zülm edərək həzrət
Əli ◊ haqqında minbərlərdə xoşagəlməz və
nalayiq sözlər deməyə başladı və Hücrün
müxalifətçiliyi ilə üzləşdi.
Belə xoşagəlməz sözlərə dözməyən Hücr
ibn Udəyy və onun tərəfdarları Müaviyənin
zalım hakimiyyəti müqabilində dayandılar və
Ali-Əbu Süfyan və Şam hakimini ifşa
etməkdən əl çəkmədilər, həmçinin, zalım
Ziyadın təhdidlərinə əhəmiyyət vermədilər.
Sonunda, Ziyad onları həbs etdirdi və onların
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məzəmməti və təhqiri ilə bağlı məktub
yazaraq Şama yolladı.
Hücr
və
tərəfdarlarını
(Dəməşqin
yaxınlığındakı) "Mərcu Əzra" adlı yerdə
saxladılar ki, Müaviyə tərəfindən hökm
çıxarılsın.
On dörd nəfər olan bu qrupdan yeddi
nəfəri bəzilərinin Müaviyənin yanında
vasitəçiliyi sayəsində xilas oldu, amma Hücr
və onunla birlikdə müqavimət göstərən altı
nəfər dindar olmaq və həzrət Əliyə ◊
məhəbbət bəsləmək günahı (ittihamı) ilə
faciəli şəkildə şəhadətə çatdırıldılar.1
(Əhli-sünnənin tanınmış kitablarından
olan) "Kənzul-ümmal"da Hücrün şəhadət
zamanı belə vəsiyyət etdiyi qeyd edilmişdir:
ْ،اِب
ْ ِ يف ْْثِي
ْ ِْ ون
ْ ِ ُين ْ َد َْماْ ْ َْو ْادْفِن
ْ ِ ين ْ َح ِْديداْ ْ َْو ْ ْالَْتَغ ِسلُ ْوا ْ َع
ْ ِ ْالَْتُطلِ ُقوا ْ َع
ِ نْ ُْم
ْاصم
ْ ِِنْالقْ ُمعا ِْوي ْةَْبِاْلادْةِْ َْوْإ
ْ ِفَِإ
"Mənim əlimdən, ayaqlarımdan zəncirləri
açmayın, qanımı yumayın və məni öz
paltarımda dəfn edin, çünki Qiyamət günü
Müaviyə ilə bu vəziyyətdə görüşmək və
1
"Təbəri tarixi", c. 4, səh. 187-207; İbn Əsir, "Kamilu fit-tarix", c. 3, səh. 472-486;
"Muxtəsəru tarixi Dəməşq", c. 6, səh. 235-242; "Murucuz-zəhəb", c. 3, səh. 3; "Qədir", c. 11,
səh. 37-dən sonra; "Əyanuş-şiə", c. 4, səh. 569-586-ya müaraciət edin.
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Allahın
aramızda
hökm
verməsini
istəyirəm."1
Hücr və tərəfdarlarının qəbri günümüzdə
Dəməşqin yaxınlığındakı Mərcu Əzra
məntəqəsində
yerləşir,
tanınmış
və
məşhurdur,
eyni
zamanda
əksər
müsəlmanların ziyarətgahına çevrilmişdir.
Hücr ibn Udəyy və tərəfdarlarının
şəhadəti istər həmin zamanda, istərsə də,
sonrakı zamanda camaatın şiddətli etirazına
səbəb olmuş və Müaviyənin həyatındakı ən
pis ləkə kimi xatırlanmışdır.
İmam Hüseyn ◊ Müaviyəyə yazdığı
məktubların birində Hücr və tərəfdarlarının
şəhadətinə işarə edərək belə buyurur:
ْ ْْاَل ِْذي َْنْْ َکانُوا،ي
َْ ِ ْ َْو ْأَصحابَْهُ ْالعابِ ِْدي َْن ْ ْاملُخْبِْت،ت ْقَاتِ َْل ْ ُحجر
َْ أَلَس
ِ  ْ ْو ْيأمرو َْن ْبِالمعْ ْر،ع
ِ
ِ
ْ، ْ َْو ْينْ َهو َْن ْ َْع ِْن ْال ُمن َک ِر،وف
ُ َ
ُ ُ َ َ يستَ فظعُو َْن ْالب َد
ْ ْ َْو،َ ْ ِمنْ ْبَع ِْد ْما ْأَع ْطَيتَ ُْه ُْم ْال َم ْو ْاثِي َْق ْالغَْلِيظَْة،فَ َقتَ لتَ ُهمْ ْظُلماْ ْ َْو ْعُدوانا
ِ
ِاِلْ ْواستِخْ َفافاْْبِعهْ ِد ْه
ِْ العُ ُه
َ
َ ْ ْْ ُجرأَةْْ َعلَى،ودْال ُم َؤک َد َة
"Ey Müaviyə! Sən Allah qarşısında
təvazökar və abid olan Hücr və tərəfdarlarını
qətlə yetirən kəs deyilsənmi? Onlar
1
"Kənzul-ümmal", c. 11, səh. 353, hədis 31724; "Usdul-ğabə", c. 1, səh. 386; "İsabə",
c. 1, səh. 315.
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bidətlərdən uzaq olan, yaxşı işlərə dəvət edən
və pis işlərdən çəkindirənlər idilər, amma sən
onları zülm və düşmənçiliklə – onlara heç bir
şey etməməyin barədə möhkəm əhd-peyman
bağladıqdan sonra – qətlə yetirdin və bu
əməli Allah müqabilində itaətsizlik etmək və
onun peymanını yüngül saydığın üçün yerinə
yetirdin."1
Ayişə də Müaviyə ilə görüşündə ona belə
demişdi: "Nə üçün Hücr və onun
tərəfdarlarını öldürdün?"
Müaviyə
cavab
verdi:
"Ümmətin
məsləhətini (xeyrini) bunda gördüm."
Ayişə dedi: "Allahın Rəsulundan —
onların
barəsində
belə
buyurduğunu
eşitmişəm:
ِ ْيغ،اءْنَاس
ِ
ْ ْماء
ِْ للاُْ َهلُمْْ َْوْْأَه ُْلْالس
ْ ْب
ُْ ض
َْ َْسيقتَ ُْلْب َعذر
"Tezliklə, Əzra məntəqəsində bir qrup
insan öldürüləcək ki, Allah və səma əhli
onlara görə qəzəblənəcəkdir.""2
Həsən Bəsridən nəql edilir ki, deyirdi:
Müaviyə dörd çirkin iş tutub ki, onların hər
1
2

"İmamətu vəs-siyasə", c. 1, səh. 203; "Biharul-ənvar", c. 44, səh. 213.
"Muxtəsəru tarixi Dəməşq", c. 6, səh. 241 və "İsabə", c. 1, səh. 315
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biri böyük günah və cinayət hesab olunur və
Müaviyənin cinayətkarlığına kifayət edər... O
dörd əməldən biri Hücr ibn Udeyyin qətlidir.
Sonra iki dəfə dedi:
حابْ ُحجر
ِْ َويالْلَْهُْ ِمنْْ ُحجرْ َْوْأَص
“Vay olsun ona (Müaviyəyə) Hücr və
Hücrün dostlarının əhvalatına görə!”1.
Hücrün şəhadət macərası o qədər
məzlumcasına olmuşdur ki, Müaviyənin özü
də – zahirdə – onun axirətdəki nəticəsindən
qorxurdu!
İbn Əsirin “Əl-Kamil” kitabında İbn
Sirindən nəql olunur ki, Müaviyə ölüm
zamanında deyirdi:
ْكْياْ ُحج ُْرْطَ ِويل
َْ يَوِميْ ِمن
"Ey Hücr! (Allah yanında mühakimə
olmaq) üçün səninlə uzun günlərim
olacaq!""2
Əmr ibn Həmiqin şəhadəti
Müaviyə tərəfindən şəhadətə çatdırılan
böyük İslam şəxsiyyətlərindən biri də Əmr

1
2

“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 208 və İbn Əsir, “Əl-Kamilu fit-tarix”, c. 3, səh. 487.
İbn Əsir, “Kamilu fit-tarix”, c. 3, səh. 487.
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ibn Həmiq Xüzaidir. O, Allah Rəsulunun
— səhabələrindən idi.
Tarixçi və mühəddislərin nəqlinə əsasən,
bir gün o, Allah Rəsulunu — südlə sirab
etmiş və o həzrət onun barəsində belə dua
buyurmuşdu:
شبابِِْه
َ ِاَلل ُهمْْ َمتِع ْهُْب
"İlahi, onu cavanlığından faydalandır!"
Bu duanın bərəkəti nəticəsində Əmrin
ömründən səksən il keçməsinə baxmayaraq,
saç-saqqalında ağ tük gözə dəymirdi.1
O, Əmirəl-möminin Əlinin ◊ xas
şiələrindən idi. İmam Kazim ◊ Əmirəlmömininin
◊
xüsusi
tərəfdarlarını
sadaladığı zaman, Əmr ibn Həmiqin də adını
çəkmişdir.2
Əmirəl-möminin Əli ◊ Siffeyn döyüşü
zamanı Əmr vəfadarlıq və hazırlığını elan
etdikdə, ona buyurdu:
َْ ُيفْ ُجن ِديْ ِمائَةْْ ِمث ل
ك
ْ ِْْتْأَن
َْ لَي

1
"Kənzul-ummal", c. 13, səh. 495; İbn Həcər, "Təhzibut-təhzib", c. 8, səh. 21;
"Usdul-ğabə", c. 4, səh. 100; "Biharul-ənvar", c. 18, səh. 12.
2
"Biharul-ənvar", c. 22, səh. 343.
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"Kaş, qoşunumda yüz nəfər sənin kimi
olaydı!"1
Əmr ibn Həmiq həzrət Əliyə ◊
məhəbbət bəslədiyi üçün Müaviyə ona kin
bəsləyirdi, nəhayət, öz xilafəti zamanında onu
təqib etdirdi. Əmr ibn Həmiq öz şəhərindən
qaçdı, amma Müaviyə namərdcəsinə onun
zövcəsi Amənəni iki il müddətində Dəməşq
zindanında həbs etdirdi, sonunda Müaviyənin
məmurları Musel məntəqəsində Əmri ələ
keçirib onu faciəli şəkildə şəhadətə
çatdırdılar, sonra onun başını Ziyada və o da,
Müaviyəyə göndərdi.2
Tarixçilər yazır:
"İslamda ilk dəfə başı şəhər-şəhər
gəzdirilən şəxs Əmr ibn Həmiq Xüzai
olmuşdur."
İbn Səd "Təbəqat" kitabında (tabein
böyüklərindən olan) Şuəbidən nəql edərək
belə yazır:
ُِ ْأَولُْْرأس
سْ َعم ِروْب ِْنْاْلَ ِم ِْق
ُْ المْ َرأ
ِْ فْاالس
ْ ِ ْْح َْل
َ
1

"Biharul-ənvar", c. 32, səh. 399; İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c.3, səh.

182.
2
Təbəri yazır: "Onu Museldə tutdular və şəhadətə çatdırdılar." ("Təbəri tarixi", c. 4,
səh. 197.) Amma İbn Sədin "Təbəqat"dakı nəqlinə uyğun olaraq (c. 6, səh. 25) onu Cəzirə
məntəqəsində ələ keçirdilər və şəhadətə çatdırdılar.

291

"İslamda ilk dəfə şəhərbəşəhər gəzdirilən
baş Əmr ibn Həmiqin başı olmuşdur."1
Müaviyənin göstərişi ilə Əmrin kəsilmiş
başı onun zövcəsi üçün zindana göndərildi.
Şam hakiminin daşqəlbli məmurları o şəhidin
başını Amənənin qucağına tulladılar və
Amənə də ərinin ayrılığı ilə bağlı atəşin, hüzn
və kədərlə dolu cümlələr söylədi.2
İmam Hüseyn ◊ Müaviyəyə yazdığı
məktubda Əmr ibn Həmiqin şəhadətinə işarə
edərək o böyük şəxsiyyəti əzəmətlə yad etmiş
və buyurmuşdur:
ُْ ْاَل ِذي ْْأَخلَ َقتْ ْ َْو ْأَب لَتْ ْ َوج َه ْه،ت ْبِقاتِ ِْل ْ َعم ِرو ْب ِْن ْاْلَ ِم ِق
َْ َو ْلَس
َْ أ
ْ ُباد ْة
َ ال ِع
"Sən ibadətin çoxluğundan üzü zəifləmiş
(solmuş) Əmr ibn Həmiqi qətlə yetirən kəs
deyilsənmi?!"3
Bəli, Müaviyə həzrət Əlinin ◊ şiələrini,
xüsusilə də, nüfuzlu şəxsləri öldürmək, şiələr
arasında qorxu və vəhşət yaratmaqla Əmirəl1

"Təbəqat", c. 6, səh. 25. İbn Həcər Əsqəlani də yazır:

ِ فْاالس
ُْ ثْبِِْهْ ِز
َْ ْبُِع،سْ َعم ِروْب ِْنْاْلَ ِم ِق
ُْ ْ َرأ،الم
ْ ِ ْى
َْ "( أَولُْْ َرأسْاُه ِدİsabə", c.2, səh. 523.)
َيادْإِىلْ ُمعا ِويَْة

"Əl-Qədir", c. 11, səh. 41-44; "Təbəri tarixi", c. 4, səh. 197; İbn Səd, "Təbəqat", c. 6,
səh. 25; "İsabə", c. 2, səh. 533; "Kənzul-ummal", c. 13, səh. 497; İbn Əbi Şeybə, "Musənnəf", c. 8, səh. 357; "Muxtəsəru tarixi Dəməşq", c. 19, səh. 202; "Əyanuş-şiə", c. 8, səh. 376.
3
"Əl-imamətu vəs-siyasət", c. 1, səh. 203. ("Biharul-ənvar", c. 44, səh. 213. azacıq
fərqlərlə.)
2
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möminindən ◊, əslində isə həqiqi İslamdan
intiqam almaq ardınca idi ki, Əməvi xəttini
daha da möhkəmləndirsin və yolu öz
məqsədləri üçün açsın.
6. Müxalifləri iqtisadi sıxıntı və
mühasirədə saxlamaq
Məşhur
tarixçi
Yəqubi
İslam
Peyğəmbərinin — belə buyurduğunu
nəql edir:
ُْادْه
ِْ ْ َْي ْ َر ُجال ْ َج َعلُوا ْ َمال
َْ ِاص ْثَلث
ِْ َِب ْال َع
ْ ِاِ َذا ْبَلَ َْغ ْبَنُو ْأ
َ َللا ْ ُد َوال ْ َْو ْ ِعب
َخ َوالْ َْوْ ِدينَ ْهُْ َد َخال
"Əbul Asın (Üməyyənin oğlu) övladları
otuz nəfərə çatdıqda, beytül-malı öz
ixtiyarlarına keçirər, Allah bəndələrini
özlərinə qul, Allahın dinini isə aldatma
vasitəsi edərlər."1
Bu üç prinsip zalım hökumətlərin
təməlidir və Bəni-Üməyyə hökuməti onların
əsasında formalaşmışdır. Öz hakimiyyətinin
əvvəlki illərində hiylə və yanlış siyasətlə
meydana ayaq basan Müaviyə çoxlu bəxşiş
1

"Yəqubi tarixi", c. 2, səh. 172; İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 3, səh.

56
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və hədiyyələr, düşmənlərə nisbətdə özünü
səbirli göstərmək, onları görməzdən gəlməklə
onları sazişə tərəf çəkməyə təlaş göstərir və
hər bir yolla hamının onun hökuməti
müqabilində təslim olmasını, yaxud da, ən azı
sükut etməsini istəyirdi. Hökumətinin
təməllərini möhkəmləndirdikdən sonra öz
həqiqi simasını göstərdi və biçarə camaatı
iqtisadi böhranda saxlayıb təzyiqlərə məruz
qoydu.
İslami ölkənin əmlakını, ümumi sərvətini
valilərə, dostlarına və öz yaxınlarına havayı
şəkildə
təqdim
edən
Müaviyə
öz
müxaliflərinə qarşı ağır iqtisadi qaydaqanunlar təyin etdi və camaatın çoxu fəqirlik
və fəlakətlə üzləşməli oldu. O, bu işləri ona
görə edirdi ki, bir nəfər belə onun əleyhinə
qiyam etmək fikrinə düşməsin.1
Bu siyasət Yezidin dövründə də davam
etdirildi, hətta Abdullah ibn Abbas kimi
şəxslərə də tətbiq olundu. Abdullah ibn
Abbas Yezidə yazdığı bir məktubda həmin
məsələyə belə etiraz edir:

1

"İqdul-fərid", c. 4, səh. 259.
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ْس
ُْ ِكْلَتَحْب
َْ يلْ َْوْإِن
َْ ِكْ ِمنْْ َح ِقنَاْإِالْْال َقل
َْ يفْيَ َدي
ْ ِْفَ لَ َعم ِريْ َماْتُؤتِينَاِِْما
َْ يضْالط
ويل
َْ َعناْ ِمن ْهُْال َع ِر

"Canıma and olsun! Sən bizim
haqqımızdan bizə az bir şeydən başqa, heç nə
vermədin,
onun
hamısını
özünə
götürmüsən."1
Müsəlmanların
mal-dövlətinə
sahiblənməyi nəzərdə tutan Müaviyə hər gün
bir hökm verirdi. Bir gün hökm verdi ki,
Sasani padşahlarının Kufənin ətrafında
yerləşən bütün əraziləri mənimsənilsin.
Həmin göstərişin ardınca sözügedən geniş,
abad və münbit ərazilər Müaviyənin xüsusi
mülkiyyətinə keçdi. Hər il bu ərazilərin gəliri
beş milyon dirhəmə qədər çatdırdı.
Başqa bir gün hökm verdi ki, Bəsrə və
onun ətrafındakı mülklər də bu ərazilərə
əlavə edilsin.
Üçüncü mərhələdə isə belə göstəriş verdi:
"İranlı rəiyyətin Novruz və Mehregan2
bayramı günlərində Sasani padşahlarına
1

"Yəqubi tarixi", c. 2, səh. 248; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 324; "İqdul-fərid", c. 4,

səh. 358
2

Mehregan ( – )مهرگانİran xalqları və zərdüştilikdə müqavilə, dostluq və sevgi ilahı

Mehrin ( )مهرşərəfinə keçirilən bayram.
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verdiyi hədiyyələr bu gündən etibarən onun
xilafətinə verilsin."1
Müaviyənin belə bir məntiqi var idi:
Torpaq Allaha məxsusdur və mən də onun
xəlifəsiyəm, könlüm necə istəyirsə, elə də
edəcəyəm.
ْيل ْ َْو ْ َما
ْ ِْ للا ْفَ ُه َْو
ِْ ْ ال
ِْ للا ْفَ َما ْآ ُخ ُْذ ْ ِمنْ ْ َم
ِْ ْ ُلل ْ َْو ْأَنَا ْ َخلِي َف ْة
ِْ ْ ض
ُْ اَالر
ْ ِْْتَ َركتُْهُْْ َكا َْنْجائِزا
يل
“Torpaq (yer) Allaha məxsusdur və mən
də onun xəlifəsiyəm. Belə olduğu halda,
hansısa bir mala yiyələnsəm, mənə aiddir,
əgər yiyələnməsəm, yenə də istifadə etmək
ixtiyarına malikəm.”2
Müaviyənin məntiqinə əsasən, şəhər və
vilayətlər ayrı-seçkiliklə və fərqli idarə
olunurdu. Belə ki, Müaviyə hökumətinin ən
yaxşı hamiləri olan Şam camaatı asayiş və
rifahda həyat sürür və ərzaq çoxlu miqdarda
və münasib qiymətlərlə onların ixtiyarında
qoyulurdu. Arada da Müaviyənin bəxşiş və
hədiyyələrindən faydalanırdılar. Amma digər
şəhərlərin əhalisi ən ağır iqtisadi təzyiq və
çətinliklərə məruz qalırdı.
1
2

"Yəqubi tarixi", c. 2, səh. 218. "İslamda Ayişənin rolu", 3-cü hissə, səh. 157.
"Qədir", c. 8, səh. 349 ("Murucuz-zəhəb", c. 2, səh. 79-dan nəqlən).
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Xüsusilə də, şiələrin və Əmirəl-möminin
◊ aşiqlərinin əsas mərkəzi olan Kufə şəhəri
həddən artıq dəhşətli və acınacaqlı bir
vəziyyətlə qarşı-qarşıya idi. Kufə valisi
Muğeyrə ibn Şöbə Kufə əhalisindən ümumi
ərzaqı belə əsirgəyirdi. Müaviyənin bu ayrıseçkilik siyasəti ondan sonra on illərlə davam
etdi. Hətta, Ömər ibn Əbdüləziz – deyilənə
görə onların ən ədalətlisi idi – şamlıların
aylıq haqlarına on dinar atrırdığı halda, İraq
əhalisi üçün heç bir şey əlavə etmədi.1
Abad islami şəhərlərin ərazilərinin qəsb
olunması Bəsrə və Kufə ilə bitmirdi, Müaviyə
ondan sonra Yəmən, Şam və BeynunNəhreyn2 ərazilərinə də əl atdı. Daha sonra
keçmişdə “Xalisə” və “Tuyul3” ünvanını
daşıyan əraziləri də onların sahiblərinin
əlindən alaraq öz ixtiyarına keçirdi.
O, hətta müqəddəs Məkkə və Mədinə
şəhərindən də əl çəkmədi; hər il bu iki
şəhərdən vergi və xərac ünvanında xurma və
buğda alırdı. Allah Rəsulunun —
1
"İqdul-fərid", c.4, səh. 259. Daha artıq məlumat üçün müraciət edin: "İslamda
Ayişənin rolu", 3-cü hissə.
2
Dəclə və Fərat çaylarının arasındakı ərazilər
3
Şah və ya hakimin bir şəxsə vergi və xəraclarından istifadə etsin deyə verdiyi torpaq
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övladlarına məxsus olan Fədək torpağını
Mərvan ibn Həkəmin ixtiyarında qoydu ki,
onun vergi və xəraclarından istifadə etsin.1
İbn Əbdu Rəbbih yazır:
"Müaviyənin
hakimiyyəti
dövründə
beytül-maldan müqəddəs Mədinə şəhərinə
heç bir büdcə ayrılmamışdı,2 ona görə ki, bu
şəhərdə Əməvi hökuməti ilə müxalifətçilik
edən böyük kəslər yaşayırdı."
Müaviyə tərəfindən təyin edilən valilər
həmin ərazilərdəki camaatı əmlaklarını çox
aşağı qiymətə satmağa məcbur edirdilər,
Mədinənin ətrafındakı torpaqlardan çoxunu
zorla hökumətin ixtiyarına keçirdilər.
Müaviyənin göstərişi ilə bəzən Mərvan
ibn Həkəm, bəzən də Səid ibn As Mədinədə
hakimlik edir və onların hər ikisi Mədinə
camaatını, xüsusilə də, qəbilə başçılarını
iqtisadi cəhətdən zəiflətməkdə əllərindən
gələni əsirgəmirdilər.3
İmam Əli ◊ övladları, o həzrətin əqidə
və məktəbinin tərəfdarları ilə mübarizə
aparmağı qarşısına məqsəd qoyan Müaviyə
1

"Yəqubi tarixi", c. 2, səh. 305.
"İqdul-fərid", c. 4, səh. 358.
3
"İqdul-fərid", c. 4, səh. 259.
2

298

məktub yazaraq bütün məmurlarına belə elan
etmişdi:
ُْوه
ْ ُبْ َعلِياْْ َْوْأَه َْلْبَيتِ ِْهْفَاُم
ُّْ ىلْ َمنْْقَ َامتْْ َعلَي ِْهْالبَ يِنَ ْةُْأَن ْهُْ َُِي
َْ ِاُنظُُرواْإ
ِ ِْم ْن
ِْ الد َيو
ُانْ َْوْأَس ِقطُواْ َعطَاءَْهُْ َْوْ ِرزقَْه
َ
“Diqqətli olun, kimin Əli və onun əhlibeytinin şiələrindən olması sübuta yetirilsə,
onun adını beytül-malın dəftərindən silin,
imtiyazlarını alın və onun hüquqlarını
(maaşını) kəsin!”1
Müaviyənin bu qədər sərt rəftarı onun
daima şiələrdən böyük təhlükə hiss etməsinə
görə idi və buna görə də, tam qəddarlıqla belə
çirkin və mənfi nəticələr verən işlərə əl
atmışdı.
İbn Əbil-Hədid İmam Baqirdən ◊ belə
nəql edir: "Şərait o qədər ağır idi ki, əgər
kimsə bizimlə dost olduğunu bildirsəydi,
zindana salınar, əmlakı müsadirə olunar,
yaxud da evi viran edilərdi."2
Təzyiqlər o qədər çox və şiddətli idi ki, bu
barədə Şuəbi yazır:

1
2

İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 11, səh. 45; "Qədir", c. 11, səh. 29.
İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 11, səh. 43.
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ْْ ْإِنْ ْأَحبَب نَ ْاهُ ْإِف تَ َقرنَا ْ َْو ْإِن،َما ْنَدري ْ َما ْنَصنَ ُْع ْبِ َعلِىِْ ْب ِْن ْأِب ْطَالِب

اَب غَضنَ ْاهُْْ َك َفرنَا
"Mən bilmirəm Əli ibn Əbitalib ◊ ilə nə
edək? Əgər onu sevsək, (bizimlə o qədər sərt
rəftar edəcəklər ki,) fəqir və möhtac, əgər ona
düşmən kəsilsək, kafir olacağıq."1
7. Bidətlər
Müaviyə məqsədlərinə nail olmaq, həddən
artıq məhəbbət bəslədiyi hakimiyyət və
mövqeyini möhkəmlətmək üçün islami
hökmlərə də əl uzatdı və dində bidətlər
meydana çıxardı. Onların ən mühümü islami
xilafəti özünün həqiqi yolundan xaric edərək
onu irsi və özbaşına bir səltənətə çevirmək,
xüsusilə də, günahkar və napak oğlu Yezidi
vəliəhdliyə seçmək idi.
Bu təhlükə o qədər ciddi idi ki,
Müaviyənin cəsuslarının hər yerdə olmasına
baxmayaraq, İmam Hüseyn ◊ Minada bir
dəstə səhabə, ənsar və onların övladları
arasında bu barədə belə buyurdu:
ْب
َْ سْ َه َذاْاْلَ ُّْقْ َْوْيَذ َه
َْ افْأَنْْيَن َد ِر
ُْ نْأَ َخ
ْ ِفَِإ
1

İbn Şəhr Aşub, "Mənaqib", c. 3, səh. 248.
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"Qorxuram ki, (Müaviyənin əməlləri
nəticəsində) İslam dini köhnəlib tamamilə
kökü kəsilsin!"1
Müaviyə açıq-aşkar deyirdi ki, o, xilafəti
camaatın sevgi-məhəbbəti və onların onun
hakimiyyətindən razılığı ilə deyil, əksinə
qılınc gücünə ələ gətirmişdir.2 Ona görə də,
onun müsəlman millətin istəyini yerinə yetirməsinə heç bir dəlil yoxdur.
Cahiz yazır: “Müaviyə hakimiyyətə
gəldiyi ili "Amul-cəmaə – Camaat və birlik
ili" adlandırdı, halbuki, həmin il "Amul-firqə,
qəhr vəl-ğələbə – Ayrılıq, zor, istila ili" idi. O
il rəhbərlik səltənətə və Kəsra sisteminə
çevrilmişdi və Peyğəmbərin — xilafəti
qəsb olunmuş və qeysərliyə (imperatorluğa)
dönmüşdü.”3
Müaviyə özünü birinci məlik (padşah)
adlandırdı.4
Səid ibn Musəyyib deyirdi: “Müaviyə
xilafəti səltənətə çevirən birinci şəxs idi.”5
Təbərsi, "İhticac", c. 2, səh. 87; "Qədir", c. 11, səh. 28.
"İqdul-fərid", c. 4, səh. 81-82.
3
"Risalətul-Cahiz fi Bəni-Uməyyə", səh. 124 ("İslamın siyasi tarixi", c. 2, səh. 396dan nəqlən). Müraciət edin: "İmamın mesajı ◊ ", c. 3, səh. 250 və "Qədir", c. 10, səh. 227.
4
"Yəqubi tarixi", c. 2, səh. 232. "Tarixul-xuləfa", səh. 223.
5
"Yəqubi tarixi", c. 2, səh. 232.
1
2
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Əbul Əla Məvdudi "Xilafət və
mülukiyyət" adlı kitabında Müaviyənin səltənət sistemi ilə ondan əvvəlki xilafət
arasındakı bir neçə fərqi sadalamışdır.
Birincisi, xəlifə təyin olunması üsulunun
dəyişilməsi. Əvvəlki xəlifələr xilafəti əldə
etmək üçün qiyam etmirdilər, lakin Müaviyə
nə yolla olursa olsun xilafət məqamına nail
olmaq ardınca idi.
İkincisi, xəlifələrin həyat tərzindən fərqli
yaşayış və Rum (Bizans), İran padşahlarının
metodundan istifadə etmək.
Üçüncüsü,
beytül-malın
istifadə
olunmasında dəyişiklik. Belə ki, Müaviyə
dövründə beytül-mal onun və xanədanının
şəxsi sərvətinə çevrildi və kimsə onun
hökumətindən beytül-malın hesab-kitabı
barədə sorğu-sual apara bilmirdi.
Dördüncüsü, əqidəni bəyan etmək, əmr be
məruf və nəhy əz münkər etmək azadlığının
sona çatması. Bu metod Müaviyə zamanında
Hücr ibn Udeyyin öldürülməsi ilə başladı.
Beşincisi, İslami məhkəmə və hakimlik
sistemində azadlığın sona çatması.
Altıncısı, şura hökumət sisteminin sona
çatması.
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Yeddincisi, irqi və qövmi ayrı-seçkiliyin
meydana çıxması.
Səkkizincisi, şəxsi istəklər müqabilində
qanunun üstünlüyünün məhv edilməsi.”1
İbn Əbil-Hədid Müaviyənin qeyri-qanuni
işləri və bidətləri haqda sözləri nəql etdikdən
sonra yazır:
"Müaviyənin ipək paltar geyinməsi, qızılgümüş qablardan istifadə etməsi, özü üçün
qənimət toplaması, yaxınları və sevdiyi kəslər
barəsində ilahi hədlər (cəza qanunları) və
islami qayda-qanunları icra etməməsi,
Peyğəmbərin ◊ “Övlad yataqda yatana
(yəni kişiyə) nisbət veriləcək və zinakarın
payı (cəzası) daşqalaq olunmaqdır.” – deyə
buyurmasına baxmayaraq, Ziyadı özünə
nisbət verərək onu qardaşı elan etməsi, Hücr
ibn Udeyy və onun pak tərəfdarlarını
öldürməsi, Əbuzərə hörmətsizlik edib onu
çılpaq
(palansız)
dəvəyə
mindirərək
Mədinəyə göndərməsi, Əmirəl-mömininə
◊, İbn Abbas və İmam Həsənə ◊
minbərdə nalayiq sözlər deməsi, qumarbaz və
1
"Xilafət və mülukiyyət", səh. 188-207, ("İslamın siyasi tarixi", c. 2, səh. 407-408dən nəqlən). "İmamın mesajı ◊ ", c. 3, səh. 250.

303

şərab içən Yezidi vəliəhdliyə təyin etməsi
kimi aşkarcasına qeyri-qanuni və dinə zidd
işləri – bunların hamısı onun kafir və dindən
çıxmış olmasına bir dəlildir."1
Müaviyə bidət qoymaqda heç bir hədd
tanımır və digərlərinin etirazına da məhəl
qoymurdu.
Əbu Dərda deyir: "Müaviyəyə dedim ki,
Peyğəmbərin — "Kim qızıl-gümüş
qabda su içsə, cəhənnəm odu onun daxilini
bürüyəcəkdir." – buyurduğunu eşitmişəm.”
Müaviyə dedi:
كْبَأسا
َْ ِالَْأ ََرىْبِ َذل
ْ َأَماْأَنَاْف
"Amma mən bunda heç bir irad
görmürəm!"
Əbu Dərda cavab verdi: "Təəccüblüdür,
mən Peyğəmbərdən — nəql etdiyim
halda, sən öz şəxsi düşüncəni söyləyirsən?!
Mən
artıq
sənin
olduğun
diyarda
qalmayacağam!""2
Mərhum Əllamə Əmini özünün dəyərli
"Əl-Qədir" kitabında aşkar sənəd və dəlillərlə
1
2

İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 5, səh. 130.
İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c.5, səh.130. "İmamın mesajı ◊", c.3,

səh.20.
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Müaviyənin şəxsən meydana gətirdiyi
bidətləri və törətdiyi faciələri toplamışdır.
Onun müfəssəl şəkildə şərh və mənbələrini
"Əl-Qədir" kitabının on birinci cildindən
mütaliə edin.
Burada isə onların müxtəsər şəkildə
siyahısını əziz oxucuların nəzərinə çatdırırıq.
Böyük tədqiqatçı alim yazır:
"İlk dəfə aşkarcasına şərab içən və onu
alan şəxs Müaviyə olmuşdur.
İlk dəfə İslam mühitində fahişəliyi yayan
Müaviyə olmuşdur.
İlk dəfə ribanı (sələm, faiz) halal sayan
Müaviyə olmuşdur.
İlk dəfə iki bacı ilə eyni zamanda
evlənməyə icazə verən Müaviyə olmuşdur.
İlk dəfə Peyğəmbər — sünnəsində
“diyələr”1 məsələsində dəyişiklik edən
Müaviyə olmuşdur.
İlk dəfə (həcc mərasimində) "Ləbbəyk"
zikrini tərk edən Müaviyə olmuşdur.
İlk dəfə ilahi hədləri (cəzaları) icra
etməkdən boyun qaçıran kəs Müaviyə
olmuşdur.
1

Zərər görmüş şəxsə ödəniləcək mal və ya pul.
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İlk dəfə saxta hədislər yazmaq üçün pul
ayıran şəxs Müaviyə olmuşdur.
Camaatla beyət zamanı həzrət Əlidən ◊
uzaq olmağı şərt kəsən ilk şəxs Müaviyə
olmuşdur.
Peyğəmbər — səhabələrindən birinin
(Əmr ibn Həmiqin) başını kəsdirən və onu
şəhərbəşəhər gəzdirən birinci şəxs Müaviyə
olmuşdur.
Peyğəmbər — xilafətini padşahlığa
(səltənətə) çevirən birinci şəxs Müaviyə
olmuşdur.
Allah dininə hörmətsizlik edən və
günahkar oğlunu xilafət üçün seçən birinci
şəxs Müaviyə olmuşdur.
Peyğəmbər — şəhərini qarət etmək
göstərişi verən birinci şəxs Müaviyə
olmuşdur.
Həzrət Əliyə ◊ nalayiq sözlər söyləməyi
yayan ilk şəxs Müaviyə olmuşdur.
(Peyğəmbərin — göstərişinin əksinə
olaraq,) “Bayram” namazının xütbəsini
bayram namazından önə salan və bu yolla
camaatın dağılışmasından öncə öz xütbəsində
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həzrət Əliyə ◊ nalayiq sözlər demək istəyən
birinci şəxs Müaviyə olmuşdur."1
Bunlar, Müaviyənin ilahi hökmləri
dəyişməsi, Peyğəmbər — sünnəsini
pozması və Allahın əmrlərini ayaqlar altında
qoyması ilə bağlı törətdiyi cinayət və
faciələrinin sadəcə bir hissəsi idi. Əgər bir
şəxs onun və Bəni-Üməyyədən olan
digərlərinin bütün həyat tarixini araşdırsa,
yenə də daha artıq nümunələr əldə edər.
Həqiqətən, əgər İslama biganə olan bu
zalımların hökuməti davam etsəydi, şübhəsiz,
İslamdan bir əsər-əlamət qalmazdı və bu sözlər əlimizdə olan çoxsaylı sənədlərlə
inkarolunmazdır. Biz bəzilərinin göz yumaraq bütün bu faciələrlə yanaşı, israrla
Müaviyə və Bəni-Üməyyəni tərifləməsinə
təəccüb edirik. Doğurdan da, təəccüblüdür.
Görəsən, insaf haradadır?!2
8. Camaatdan Yezid üçün alınan
məcburi beyət

1
Daha artıq məlumat üçün “Qədir” adlı kitabın 11-ci cild, 71-ci səhifədən sonraya
müraciət edin. Yuxarıdakı mətləblərin hamısı əhli-sünnə qardaşlarımızın kitablarından cild
və səhifələri ilə birlikdə orada qeyd edilmişdir.
2
"İmamın mesajı ◊", c. 4, səh. 329.
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İbn Əbdu Rəbbihin qeydlərinə görə
Müaviyə yeddi il, ümumi rəyi Yezidə beyət
etməyə hazırlamaq üçün cəhd edirdi. 1 O,
hədəfi naminə bütün mümkün hiylələrdən
istifadə edir və heç bir fürsəti əldən
qaçırmırdı.
Müaviyə hamıdan yaxşı başa düşürdü ki,
İslam ümməti ondan sonra Yezid kimi
ləyaqətsiz bir şəxsə beyət etməyəcək. Odur
ki, qabaqcadan əlindən gələni etmək qərarına
gəlmişdi. Bu məqsədlə, hiyləgərliklə İmam
Həsən ◊, Səd ibn Əbi Vəqqas və başqa
xilafət iddiasında olanları bir-birinin ardınca
aradan götürürdü. 2
O, hətta öz cahiliyyət dönəmindəki
silahdaşlarından olan (Xalid ibn Vəlidin oğlu)
Əbdürrəhmana
da
güzəştə
getmədi.
Şamlıların onu gələcək xilafətə daha layiq
gördüyünü eşidib özünün xüsusi həkiminin
əli ilə onu qətlə yetirdi.3
Yəqubi, İbn Əsir4 və digər tarixçilər hesab
edirlər ki, xilafətin Yezidə keçməsi ilə bağlı
“İqdul-fərid” c. 4, səh. 368. İbn Əsir, “Kamilu fit-tarix”, c. 3, səh. 46.
“Məqatilut-talibin”, səh. 7.
3
“Qədir”, c. 10, səh. 233; “İstiab”, Əbdürrəhmanın şərhi-halı; “Təbəri tarixi” c. 4,
səh. 171.
4
İbn Əsir, “Kamil”, c. 3, səh. 503, 56-cı ilin hadisələri.
1
2
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ilk təklif rəsmən Muğeyrə ibn Şöbə
tərəfindən oldu. Müaviyə Muğeyrəni Kufə
hakimliyindən çıxarıb yerinə Səid ibn Ası
təyin etmək qərarına gəlmişdi. Amma
Muğeyrə onun fikrini başa düşüb yubanmadan özünü Şama çatdırdı və Müaviyəyə
Yezidin vəliəhd seçilməsi haqda təklif irəli
sürdü, Kufə camaatını razı salmağı da öz
boynuna götürdü.
Müaviyə Muğeyrənin niyyətini başa
düşüb, “Kufəyə qayıt və işinlə məşğul ol!” –
dedi.
Qısa müddət sonra Müaviyə Bəsrə hakimi
Ziyada belə bir məktub ünvanladı:
“Muğeyrə Kufə camaatını Yezidə beyət
etməyə çağırır. Sən qardaşın oğlu üçün bu işi
görməyə daha layiqsən. Məktubum sənə
çatan kimi Bəsrə camaatını yığ və Yezid üçün
beyət al!”
Müaviyənin məktubu Ziyadda təəccüb
doğurdu və ona belə bir məktub yazdı:
“Yezid itlə, meymunla oynayan bir
adamdır. Rəngarəng paltarlar geyinir, daim
şərab içir və gecələri çalğı ilə, əyləncə ilə
keçirir. Xalqı ona beyət etməyə çağırsam bizə
nə deyərlər? Axı onların arasında hələ də
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Hüseyn ibn Əli ◊, Abdullah ibn Abbas,
Abdullah ibn Ömər, Abdullah ibn Zübeyr
kimilər var. Yezidi məcbur et ki, bir-iki il
onların əxlaq və davranış tərzini öyrənsin,
bəlkə bu yolla camaatı ona beyət etməyə razı
salmaq oldu.”
Müaviyə bu sözləri eşidəndə əsəbini boğa
bilmədi, dedi:
“Ubeyd oğlunun vay halına! Deyəsən
qulağına oxuyublar ki, məndən sonra əmir
odur. Allaha and olsun, onu anası Süməyyə
və atası Ubeydə qaytararam!”1
Təbii ki, Ziyadın öz saxta şəxsiyyət və
kimliyinin ləğv olunması müqabilində tabe
olmaqdan başqa yolu yox idi.
Beləliklə,
Müaviyə
və
məmurları
mürəkkəb bir işə qol qoymuşdu. Müaviyə
necə olursa olsun, məmləkətin yaxın-uzaq
bölgələrindən qəbilə böyüklərini Dəməşqə
çağırır, təhdid etməklə, qiymətli hədiyyələr
verməklə, bəzən də hakimlik, valilik və bu
kimi imtiyazlar verməklə onları Yezidə beyət
etməyə vadar edirdi.
1
“Yəqubi tarixi”, c. 2, səh 220; “Təbəri tarixi” c. 6, səh. 170; İbn Əsir, “Kamil”, c. 3,
səh.503-505-də bu hadisəni başqa şəkildə nəql etmişdir.
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Bütün İslam məmləkətinin – Məkkə və
Mədinədən başqa – Yezidin məcburi beyətinə
boyun əyməsi üçün illər çəkdi. Yalnız bu iki
şəhər, xüsusilə də Mədinə toxunulmaz qaldı.
İmam
Hüseyn
◊
kimi
nüfuzlu
şəxsiyyətlərin orada olması, bu hədəfə
çatmaq üçün maneə törədirdi.
Müaviyə əvvəlcə Mədinənin o zamankı
valisi Mərvan ibn Həkəmə əmr etdi ki, şəhər
camaatından beyət alsın. Amma Mədinə
əhalisi bu əmrə əhəmiyyət vermədi. Birinci
xəlifənin oğlu Əbdürrəhman camaatın
arasında aşkarcasına elan etdi: “Mərvan və
Müaviyə yalan deyir. Onlar hökuməti padşahlığa çevirmək istəyirlər; hər şah ölsə başqa
şah (oğlu) onun canişini olsun.”1
Nəhayət, İmam Hüseynin ◊ kəskin
etirazı Mərvana bu işini davam etməyə imkan
vermədi.
Müaviyə bu iki şəhərə şəxsən səfər edib
əhalidən məcburi şəkildə Yezidə beyət
almaqdan başqa çıxış yolu görmürdü. Odur
ki, özünə məxsus silahlı qüvvələrlə Hicaza
səfər etdi.
1

İbn Əsir, “Kamil”, c. 3, səh. 506.
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İbn Quteybə “Əl-İmamətu vəs-siyasə”
adlı əsərində bu səfərdə baş verənləri və
Müaviyənin Mədinədə Hüseyn ibn Əliyə ◊
və digər görkəmli şəxslərə dediyi azarlayıcı,
məzəmmət dolu sözlərini ətraflı şəkildə nəql
edir.
O yazır:
–Müaviyə əhalinin məscidə toplaşması ilə
əlaqədar göstəriş verdi. Əhali məscidə
toplaşandan sonra ayağa qalxıb Yezidin
xilafətə layiqli olmasından söz açdı və dedi:
“İslam məmləkətinin hər bir yerində müsəlmanlar, siz Mədinə camaatından başqa,
Yezidə beyət edib. Mən əhəmiyyətinə görə
bu şəhəri axıra saxlamışam. Əgər İslam
ümmətində Yeziddən yaxşısını tanısaydım,
Allaha and olsun, onun üçün beyət alardım!”
Bu an İmam Hüseyn ◊ ayağa qalxıb
onun sözünü kəsdi:
“Allaha and olsun! Atası Yezidin
atasından, anası anasından, özü də onun
özündən daha layiqli olan bir kəsi kənara
qoyub Yeziddən söhbət açdın.”
Müaviyə:
–Güman edirəm, özünü deyirsən?
İmam Hüseyn ◊:
312

–Bəli!
Müaviyə:
–Anan Yezidin anasından yaxşıdır,
deməyin haqq sözdür, çünki Fatimə Ÿ
Allahın Rəsulunun — qızıdır, dində və
keçmişinin paklığında heç kəs ona çata
bilməz. Amma deyirsən ki, atan Yezidin
atasından yaxşıdır. Amma Allah Yezidin
atasını sənin atana qalib etdi.
İmam:
–Sənin əbədi axirəti bu ötəri dünyaya
dəyişməyin, sənin cahilliyin üçün bəsdir.
Müaviyə davam etdi:
–Amma özün Yeziddən yaxşı olduğunu
deyirsən. And olsun Allaha! Yezid
Məhəmməd — ümməti üçün səndən
yaxşı və layiqlidir.
İmam ◊ buyurdu:
–Bu sözlər yalan və böhtandır. Şərab içən
və eyş-işrət məclislərini sevən Yezid məndən
yaxşıdır!?1
İbn Əsir nəql edir:
“Müaviyə bir müddət Mədinədə qaldı.
Axırda qoşun siyrilmiş qılıncları ilə əhalini
1

“İmamətu vəs-siyasə”, c. 1, səh. 211. “Qədir”, c. 10, səh. 250.
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açıq-aşkar təhdid etdi, dörd nəfərdən başqa,
məscidə yığılanların hamısından zorla beyət
aldı və Şama tərəf yola düşdü.”1
Müaviyə müxtəlif şəhərlərin əhalisindən
Yezidə zahiri beyət alıb onu öz canişini
seçməsinə
baxmayaraq,
bu
addım
Müaviyənin nalayiq işlərindən biri kimi
tarixin yaddaşına həkk oldu.
Bu seçimin çirkinliyi o həddə idi ki, hətta
Ziyad kimi bir insan təsəvvürünə sığışdıra
bilmir və Müaviyədən şərab içən, meymun
oynadan Yezid üçün necə beyət alacağını
soruşurdu.
İbn Əsir Həsən Bəsridən belə nəql edir:
“Müaviyə dörd iş gördü ki, bu işlərin hər biri
ayrı-ayrılıqda onun məhv olması üçün kifayət
edirdi. Sonra onlardan birini belə sayır:
ِِ ْ ْواسْتِخالَفُْهُ ْب ع َد ْهُ ْإِب نَْهُ ْ ِس ِكيا
ْب
ُْ ير ْ َْو ْيَض ِر
َْ س ْاْلَ ِر
ُْ ِخياْ ْيَلب
َ
َ
ِْ ِبِالطنَاب
ي
“Məst, şərab içən, ipək paltar geyən və
saz-avazla məşğul olan oğlunu canişin
etməsi.”2
İbn Əsir, “Kamil”, c. 3, səh. 511. “İqdul-fərid”, c. 4, səh. 371.
İbn Əsir, “Kamil”, c. 3, səh. 487. “Qədir”, c. 10, səh. 225. Müaviyə özü hamıdan
yaxşı bilirdi ki, Yezid bu məqama layiq deyil, amma oğluna olan məhəbbəti və xilafətin bu
xanədanda qalması istəyi onu haqqa boyun əyməkdən saxladı. Müaviyədən nəql olunur ki,
1
2
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Görkəmli tarixçi Yəqubinin qeydlərinə
görə, Abdullah ibn Ömərə Yezidə beyət
etmək təklif olunarkən, o, belə dedi:
“Meymun oynadan, it oynadan, şərabxor
və aşkarda günah edən insana beyət edim?
Belə edərsəm, Allaha nə cavab verəcəyəm?”1
Hər halda Müaviyənin öz oğlu Yezidə
xüsusi məhəbbəti və xilafəti Əməvi
xanədanında saxlamaq istəyi bu məcburi
beyətə səbəb oldu. Nəticədə, İslam
cəmiyyətinə və peyğəmbər — şəriətinə
yeni bir zərbə dəydi.
Tanınmış misirli alim və yazıçı Seyid
Qutb yazır:
“Yezidi xəlifə təyin etmək İslamın
qəlbinə, İslam quruluşuna, onun hədəflərinə
və amalına böyük bir zərbə idi.”2

deyərdi: “Yezidə olan məhəbbətim olmasaydı, düz yolu müəyyən edə bilərdim.”
“Təzkirətul-xəvas”, səh. 257. və “Muxtəsəru tarixi Dəməşq”, c. 28, səh. 18.
1
“Yəqubi tarixi”, c. 2, səh. 220.
2
“Ədalətul-ictimaiyyə”, səh. 181.
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Səkkizinci fəsil:
Yezidin cinayət dolu hakimiyyəti
Qanlı Kərbəla hadisəsi ilə nəticələnən
hadisələrin sonuncu halqası Yezid ibn
Müaviyənin xilafəti əlinə alması idi.
Səqifədən başlanan hadisələr hər dönəmdə
əvvəlkindən daha çox Əməvi cəbhəsi ilə
münafiqlərin güclənməsinə səbəb olurdu.
Nəhayət, iş o yerə çatdı ki, müsəlmanların
xilafəti şərabxor, fasiq və vaxtını kef
çəkməklə keçirən Yezidin əlinə düşdü.
O, xudpəsəndliklə özünə beyət toplamaq
və öz batil hakimiyyətini rəsmi qələmə
vermək üçün işə başladı, hədəfinə çatmaq
üçün hər cinayətə əl atdı. Məşhur tarixçi
Məsudi bu haqda yazır:
ِ ِ
يفْ َر ِعيتِ ِْه
ْ ُِْْبَلْْْ َكا َْنْفِر َعو ُْنْأَع َدلَْْ ِمن ْه،يْةُْفِر َعو َن
َ َْوْسيَ ُرْهُْس
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“Yezidin hakimlik üsulu Fironun üsulu
kimi idi. Daha doğrusu, Firon əhali ilə
Yeziddən daha çox ədalətlə davranırdı.”1
Bu bölümdə Yezidin fikir, əqidə və
əməlləri ilə tanış olmaq üçün onu qara
tərcümeyi-halını azacıq araşdıraq.
Yezidin doğulması və tərbiyəsi
Yezid 25-26 hicri ilində dünyaya göz
açdı. Anasının adı Meysundur. Müaviyə
Meysuna hələ Yezid onun bətnində olarkən
talaq vermişdi. Meysun Yezidi dünyaya
gətirəndə Müaviyənin arvadı deyildi.2
Bəzi tarixçilər hesab edirlər ki, Yezid öz
dayılarının yanında səhrada boya-başa çatıb.
Onun anasının qəbiləsi İslamdan öncə
xristian olub. Xristianlığın qayda-qanunları
hələ də onların başında qalmaqda idi. Bu
səbəbdən Yezidin tərbiyəsi müsəlman
tərbiyəsi olmaqdan öncə, xristian tərbiyəsi
idi. Buna görə də, onun İslam dəyərlərinə
hörmətsizliyi təəccüb doğuran bir məsələ
deyil.3
“Murucuz-zəhəb”, c. 3, səh. 68.
“Muxtəsəru tarixi Dəməşq”, c. 28, səh. 19.
3
“İmam Hüseynin ◊ həyatı”, c. 2, səh. 180. Bu sətirlər ustad Abdullah Əlailidən
nəql olunub.
1
2
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Bəlkə də məhz buna görə Yezid öz
şeirlərində – şərab içmək istəyərkən – belə
söyləyərdi:
ْْْفَ ُخذ َها ْ َعلَى
ْ
ْ َْْوْإِنْْ َح ُرَمتْْيَوماْْ َعلَىْ ِدي ِْنْأَْحَ َْد
ِْ ِدي ِْنْال َم ِس
َيحْب ِْنْ َمرَْي
“Əgər şərab içmək İslam dinində
haramdırsa, onu İsa dininə görə iç!”1
Rumluların (bizanslıların) Bəni-Üməyyə
sarayında nüfuzu var idi. Bəzi rum
xristianları
Şam
sarayında
müşavir
(məsləhətçi) adı ilə həyat sürürdü.
Tarixçilər qeyd edirlər ki, İmam Hüseyn
◊ Kufəyə doğru hərəkət edərkən Yezid
rumlu Sərcunun təklifi ilə Bəsrə valisi
Übeydullah Ziyadı (keçmiş vəzifəsini
saxlamaqla) Kufəyə hakim göndərdi. Sərcun
bu tövsiyəni Yezidə Müaviyənin göstərişi
kimi nəql etmişdi.2
Əbülfərəc İsfahani Yezidin dostları
haqqında belə yazır: “Yezidin öndə gedən
dostlarından biri Əxtəl adlı bir xristian idi. Bu
“Tətimmətul-müntəha”, səh. 66. Əlbəttə, bizə görə şərab bütün dinlərdə haram olub.
O cümlədən, Həzrət İsanın ◊ dinində də haram idi, lakin bununla belə bu dində şərabın halal olmasını iddia edirlər.
2
İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 23. “Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 258. Sərcun Yezidin piyalə
dostu idi. (“Ənsabul-əşraf”, c. 5, səh. 301.)
1
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iki nəfər bahəm şərab içər, musiqi dinləyərdi.
Yezid səfərə çıxanda onu da özü ilə aparardı.
Yezid öləndən və xilafət Mərvan ailəsinə
keçəndən sonra Əxtəl Əbdülməlik Mərvanın
hakimiyyət
dövründə
onun
yaxın
adamlarından birinə çevrildi. O, nə vaxt istəsəydi, xəlifənin yanına gedə bilərdi.
Boynundan qızıl boyunbağı asar, üzünün
tüklərindən şərab damcıları axardı.1
Yezidin dinlə təzadda olan düşüncə və
davranışı
Tarixin bu fəsad amilinin fikir, rəftar və
düşüncələrindən nəql etdiklərinin hamısı
onun fasiq və pozğun olmasını çatdırır və
eyni zamanda, onun dinsizliyindən xəbər
verir.
Misirli Qazi Noman yazır:
“Günlərin bir günü Allahın Rəsulu
— Müaviyəyə baxıb dedi:
ْج
ُْ ك ْ ِمنْ ْ َجرو ْ ََي ُر
َْ ت ْ ِمن
ْ ِ َى ْيَ ْوِْم ْ ُسوء ْلِ ُذ ِري
ُّْ  ْ َْو ْأ،ك
ْ ِ َى ْيَوم ْ ِالم
ُّْ أ
َ ت ْ ِمن
ِ
ُْاِل
ْ ْ ت ْ َما ْ َحرَْم
ْ ِ اِل ْ ُه ُزواْ ْ َْو ْيَستَ ِح ُّْل ْ ِمنْ ْ ُحرَم
ِْ ْ ات
ِْ َ ْيَت ِخ ُْذ ْآي،ك
َ ِصلب
ُ ْ ْمن
َْعزْْ َْوْ َجل

1
“Əğani”, c. 7, səh. 170. (“İmam Hüseynin ◊ həyatı” kitabının nəqlinə əsasən, c. 2,
səh. 184.)
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“Mənim ümmətim sənin əlindən necə də
(çətin) günlər yaşayacaq? Mənim nəslimi
sənin sülbündən olacaq bir övladından nə
qədər pis günlər gözləyir? Həmin övladın
Allah ayələrinə istehza edəcək və Allah mənə
hörmətsizliyi haram etdiyi halda, o, halal
edəcək (və ya Allahın haramlarını halal sayacaq).”1
Yezidin küfr dolu şeirləri, onun
Peyğəmbərdən — intiqam haqqında
sözləri, Bədr döyüşündə öldürülən müşrikləri
xatırlaması və İmam Hüseyni ◊ onların
əvəzində qətlə yetirməsi, bunların hamısı
onun İslam dininə etiqadsızlığından xəbər
verir.2
O, atasının xilafəti dövründə də
şərabxorluq və əyyaşlıqla məşğul olardı.
Müaviyə qərara gəlmişdi ki, ona dini
keçmişini düzəltmək üçün rumluların
(bizanslıların) üzərinə cihada göndərsin. Bu
üzdən onu rumlularla döyüşə gedən orduya
sərkərdə təyin etdi. O, Süfyan ibn Ovf
1
“Mənaqib vəl-məsalib”, səh. 71. (“İmam Hüseynin ◊ həyatı” kitabının nəqlinə
əsasən, c. 2, səh. 180.)
2
Onun şer və sözlərini bundan qabaq “Aşura qiyamının kökləri” bölməsində qeyd etmişik.
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Qamidini də məsləhətçi kimi Yezidə qoşdu.
Yezid bu cihad səfərində məşuqəsi olan
Ummu Kulsumu da özü ilə aparmışdı. Bu
səfərdə Yezidin döyüşçülərinin bir hissəsi
Rum torpaqlarına daxil olmuş və orada
qızdırma və suçiçəyi xəstəliyinə yoluxmuşdu.
Belə bir vaxtda Yezid Dəməşq yaxınlığında,
“Deyri-Murran”
məntəqəsində
Ummu
Kulsumum yanında istirahət və əyyaşlıqla
məşğul idi. O, hadisədən xəbərdar olanda
(ordusu üçün baş verən bədbəxtliyə
əhəmiyyət vermədən) belə oxudu:
ْْْبِالغَذقَ َذ ُونَِْة ْ ِمنْ ْ ُْحى
ْ ْْايلِِْبَاْالَقَتْْ َُجُوعُ ُهم
ْ ِ ََماْإِنْْأُب
َْوْ ِمنْْ ُموم
ْْْبِدير ْ ُمرا َْن ْ ِعن ِدي ْأُِْم
ْ ْيفْغَُرف
ْ ِْاط
ِْ َتْ َعلَىْاالَّن
ُْ إِ َذاْات َكأ
!ُكلثُوم
“Nə qədər ki, mən “Deyri-Murran”da,
otaqlarda yastıqlara söykənmişəm və Ummu
Kulsum da yanımdadır, Qəzqəzəvunə
məntəqəsində (Rum torpaqlarına yaxın yerin
adıdır) qızdırma və suçiçəyi xəstəliyinə
yoluxmuş ordu üçün qorxum yoxdur.”1
1
“Yəqubi tarixi”, c. 2, səh. 229; “Muxtəsəru tarixi Dəməşq”, c. 28, səh. 23; “Murucuz-zəhəb”, c. 3, səh. 67.
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Yezidin qısamüddətli xilafət dövründə
hökumət sarayı fəsad və günah mərkəzinə
çevrilmişdi və onun təsiri cəmiyyətdə də
yayılmaqda idi. Məsudinin qeydlərinə görə
onun qısamüddətli hakimiyyəti dövründə
hətta, Məkkə və Mədinə kimi müqəddəs
məkanlarda da çalğıçılıq, əyləncə alətlərindən
istifadə edən dəstələrə rast gəlmək olurdu.1
Həmin dövürdə Yezidin fikir, əqidə və
əməlləri ilə yaxından tanış olmaq üçün
Mədinə əhalisindən Abdullah ibn Hənzələnin
(Hənzələ – mələklərin qüsl verdiyi şəxs)
rəhbərliyi ilə bir dəstə Şama yollandı.
Şamdan geri qayıtdıqdan sonra bu dəstənin
Yezidi tanıtdırmaq üçün dediyi sözlər müsəlmanların düçar olduğu bəla və faciənin
ağırlığından söz açır.
İbn Əsirin nəql etdiyinə görə onlardan
bəzisi belə dedi:
“Biz elə bir kişinin yanından gəlirik ki,
dini yoxdur, şərab içir, kamança çalır,
çalğıçılar
onun
yanında
eyş-işrətlə

1

“Murucuz-zəhəb”, c. 3, səh. 67.
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məşğuldur, itlərlə oynayır, oğru dəstəsi ilə
gecə keçirir”.1
Digəri dedi: “And olsun Allaha! O, şərab
içir və elə sərxoş olur ki, namazı da tərk
edir!”.2
Məşhur əhli-sünnə alimi İbn Cuzi,
Abdullah ibn Hənzələnin dilindən belə nəql
edir:
ِ
ِ ِ
ْارْةِ ْ ِم َْن
ِْ َو
َ اِل ْ َما ْ َخ َرجنَا ْ َعلَى ْيَ ِزي َْد ْ َحتْ ْخفنَا ْأَنْ ْنُرَمى ْباْل َج
ِ ح ْاال ُّم َه
ْب
ُْ ات ْ َْو ْيَش ِر
ِْ ات ْ َواال َخ َو
ِْ َ ْ َْو ْالبَ ن،ات
ُْ الس َم ِاء! ْإِن ْهُ ْ َر ُجلْ ْيَن ِك
ْ اْلَم َْرْ َْوْيَ َد
َعُْالصالَْة
“Biz Yezidin yanından çıxarkən (onun
saysız günahlarına görə) göydən başımıza daş
yağacağından qorxurduq. O, elə bir kəsdir ki,
analar, qızlar və bacılarla da zina edir. O,
şərab içir və namaz qılmır.”3
Yezidin açıq-aşkar şərabxorluğu, sərxoş
halında dediyi şeirlər, bu vəziyyətdə İslam
dəyərləri haqqında dediyi nalayiq sözlər onun
həyat səhifəsinin qara ləkələrindəndir.

İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 103.
İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 103.
3
“Muntəzəm”, c. 4, səh 179. (63-cü ilin hadisələri) Həmin cümlələrin bənzərini Süyuti də “Tarixul-xüləfa” səh. 233-də qeyd edib.
1
2
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Sibt
ibn
Cuzi
“Təzkirətul-xəvas”
kitabında yazır ki, Yezid sərxoş olanda belə
bir şeir dedi:
ْ ِ َتْاالغ
ان
َْ صو
ْ
ْ ْوموا
ِْ ش َْرْالنِد َم
َ َمع
َ ْْْ َواْسَعُوا
ُ ُانْق
ْ ِ ْْ َوات ُرُكواْ ِذك َْرْال َم َع
ان
ْ
ْ ْسْ ُم َدام
َْ َواش َربُواْْ َكأ
ِْ َتْاالذ
ان
ِْ صو
ْ
ْْان
ِْ ينْنَغ َم ْةُْال ِعي َد
ْ ِ َشغَلَت
َ ْْْْ َعن
ِ ْيف
ِْ َالدن
ان
ْ ِْْْْ ُخُورا
ْ
ْْتْ َع ِْنْاْلُوِْر
ُْ َْوْتَ َعوض
“Mənim piyalə dostlarım! Qalxın və
xanəndələrin nəğmələrinə qulaq asın.
Şərab piyalələrini dayanmadan başınıza
çəkin! Elmi söz-söhbəti kənara qoyun.
Nəğmə səsi (məni elə məst edir ki,) azan
səsini eşitməyə qoymur.
Mən şərab badələrini cənnət huriləri ilə
dəyişmişəm. (Məstlik ləzzətini İlahinin
vədələrindən üstün sayıram)!”1
Tarixdə nəql olunur ki, İmam Hüseynin
◊ şəhadətindən sonra Yezid, İbn Ziyada
təşəkkür etmək üçün onu Şama dəvət etdi. O,
badələrlə bəzədilmiş süfrə açdırmışdı. İbn
Ziyad Yezidin yanında oturduğu halda, Yezid

1

“Təzkirətul-xəvas”, səh. 261.
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üzünü badə paylayanlara və şərab süzənlərə
tutub belə bir şeir oxudu:
ِش
ِ َينْ َشربَةْْت
ِْ َْْ ُْثْ ِملْْفَاس ِْقْ ِمث لَ َهاْاِب َْنْ ِزي
اد
ْ ْاشي
ْ ِ إِس ِق
َ رويْ ُم
ِص
ِ ْب
ْيد ْ َمغنَ ِمي ْ َْو
ِْ ْْ َْو ْلِتَس ِد
ْ ْالس ِْرْ َواال َمانَِْةْ ِعن ِدي
ِْ اح
َ
ِ ِجه
ادي
َ
“Ey saqi! Mənə şərab ver ki, canımı sirab
etsin. Sonra camı şərabla doldur və İbn
Ziyada içirt. Mənim sirdaşım və əmanətdarım
olan insan, odur ki, cihad və qənimətim onun
əli ilə möhkəmləndi.”
Sonra çalğıçılara çalmağı əmr etdi.1
Yezid o qədər şəraba qurşanmışdı ki, hətta
atasının vaxtında həcc səfəri zamanı
Mədinəyə daxil olarkən orada da şərab büsatı
açmışdı.2
İmam Hüseyn ◊ Müaviyəyə ünvanladığı
məşhur məktubunda Yezidin şərab içməsinə
toxunur, onun günah əməllərini sayaraq
buyurur:
ِ  ْغُالَمْ ْ ِم ْن ْال ِغلم،ك
ْ،اب
ُْ  ْيَش ِر،ان
َْ َْو ْأَخ ُذ َْك ْالن
َ ِاس ْبِبَ ي َع ِْة ْإِبن
َ ب ْالش َر
َ َ
ِْ بْبِال ِك َع
اب
ُْ َْوْيَل َع
1
2

“Murucuz-zəhəb”, c. 3, səh. 67.
“Muxtəsəru tarixi Dəməşq”, c. 28, səh. 24.
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“(Sənin günahlarından biri də budur ki,)
cavan oğlun üçün xalqdan beyət alırsan.
Halbuki, oğlun şərab içir və qumar oynayır.”1
Müsəlmanların “xəlifəsi”nin (Yezid ibn
Müaviyənin) əxlaqi fəsadları, düşkün və
yaramaz əməllərinin məcmusu əhli-sünnənin
görkəmli və təəssübkeş tarixçi alimi İbn
Kəsirin qısa sözlərində belə əks olunur:
ْب ْاْلَم ِْر ْ َْو
ِْ ف ْ َْو ْ ُشر
ِْ ي ْأَنْ ْيَ ِزي َْدْْ َكا َْن ْقَ ِْد ْاشتَ َه َْر ْبِال َم َعا ِز
َْ َْو ْقَدْ ْ ُر ِو
ْي
َْ َاح ْب
َْ َب ْ َْو ْالنِط
َْ َاذ ْال ِغل َما َْن ْ َْو ْال ِقيَا َْن ْ َْو ْالكِال
ِْ َال ِغنَا ْ َْو ْالصي ِْد ْ َْو ْ ِاُت
ِ ْاشْ ْو
ِ
ْحْفِ ِْيهْ َم ُموراْْ َْوْْ َكا َْن
ُْ ِود ْ َْوْ َماْ ِمنْْيَومْإِالْْيُصب
ِْ ابْ َْوْال ُق ُر
ِْ َالدب
َ ِْ َالكب
ِ ش ُّْد ْال
ِِْ ْس ْمس ِرجة
ِ
ْس ْال ِقرَْد
ُْ ِق ْبِِْه ْ َْو ْيَلب
ُْ سو
ي
ْ
ْ
و
ْ
ال
ب
ب
ْ
ر
ف
ال
ْ
ى
ل
ع
ْ
ْ
د
ر
ق
َ
َ
ُ َي
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
اتْال ِقرُْدْ َح َز َْنْ َعلَي ِْه
َْ كْال ِغل َما َْنْ َوْْ َكا َْنْإِ َذاْ َم
َْ ِبْ َْوْْ َك َذل
ِْ سْالذ َه
َْ ِقَالَن
“Yezid
çalğıya,
şərabxorluğa,
xanəndəliyə, şikara, müğənni qılman və kənizlər saxlamağa, it oynatmağa, qoç, digər
heyvanlar və meymun döyüşdürməklə
məşhur idi. Hər səhər yuxudan sərxoş
ayılardı. O, yəhərlənmiş ata meymun
mindirər və gəzdirərdi. Meymunlara və

1 Təbərsi, “İhticac”, c. 2, səh. 92. Bu cümlələr azacıq fərqlə “İmamətu vəs-siyasə”, c. 1, səh.
204-də də qeyd olunub.
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qulamlara bəzəkli papaq geyindirərdi.
Meymunu öləndə onun üçün kədərlənmişdi.”1
Onun Əbu Qeys adlı meymunu var idi.
Meymun onun həmdəmi idi. Meymunu
öləndə Yezid onun ölümünə görə çox
kədərləndi, onu kəfənləmək və dəfn etmək
üçün göstəriş verdi. O, Şam əhalisinə bu
“böyük” itkiyə görə qəmli şeirlər demək
haqda göstəriş verdi. Özü də Əbu Qeysin
ölümünə görə şeirlər söylədi.2
Yezidin cinayətləri
Yezid öz qısamüddətli yəni, üç il beş
aydan çox çəkməyən xilafət dövründə böyük
cinayətlərə əl atdı. Bu cinayətlərin hər biri
öz-özlüyündə onun və sülaləsinin rüsvayçılığı
üçün kifayətdir. Onların içində üç böyük
cinayətə toxunuruq:
1. Qanlı Kərbəla faciəsi
Yezidin fərmanı ilə onun hakimiyyətinin
ilk günlərində baş verən ən mühüm cinayət
qanlı Kərbəla hadisəsi idi. Hicri-qəməri
təqvimi ilə 61-ci ildə baş verən bu hadisədə
Yezidin məmurlarının əli ilə İmam Hüseyn
1
2

“Bidayətu vən-nihayə”, c. 8, səh. 239.
“İmam Hüseynin ◊ həyatı”, c. 2, səh. 182.
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◊ və onun fədakar, mömin silahdaşları
şəhid oldu, Peyğəmbər — ailəsinə aid
qadın və uşaqlar əsir olaraq aparıldı.
Yezid hökumət başına gələndən az sonra
Mədinə hakimi Vəlid ibn Utbəyə məktub
yazdı və ondan hansı qiymətə olursa olsun,
İmam Hüseyn ◊, Abdullah ibn Ömər və
Abdullah ibn Zübeyrdən onun üçün beyət
almasını tələb etdi.
ْي
ِْ َالزب
ِْ للا ْب َْن ْعُ َم َْر ْ َْو ْ َعب َد
ِْ سيناْ ْ َو َعب َد
ُّ ْ للا ْب َْن
َ أَما ْبَع ُد! ْفَ ُخذْ ْ ُح
1 ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ْ ُحتْْيُبَايعُوا،صة
َ ستْْف ْيهْ ُرخ
َ ْلَي،بالبَ ي َع ْةْأَخذاْْ َشديدا
İbn Əsəmin nəqlinə görə, Yezid ibn
Müaviyə İmam Hüseyn ◊ və Abdullah ibn
Zübeyrin beyətdən boyun qaçırmasını başa
düşən kimi Vəlidə başqa bir məktub yazdı və
məktubda təkidlə bildirdi:
ْك
َْ ِت ْذَل
َْ  ْفَِإنْ ْفَ َعل،ي ْب ِْن ْ َعلِى
ِْ س
ُْ ىل ْ َرأ
َْ ِك ْإ
َْ َِوليَ ُكنْ ْ َم َْع ْ َج َواْب
َ ُس ْاْل
ِ ك ْأ
ُّْ َكْ ِعن ِديْاْلَائَِزْةُْ َْوْاْل
ظ
َْ َْ َْوْل،َعن ْةَْاْلَي ِل
َْ َتْل
ُْ فَ َقدْْ َج َعل
“Hüseyn beyətdən imtina edərsə, başını
mənə göndər! Bu işlə çoxlu hədiyyələr əldə
edəcəksən.”2

1
2

“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 250. İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 14.
İbn Əsəm Kufi, “Futuh”, c. 5, səh. 26.
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İmamın ◊ beyətdən boyun qaçırması,
Məkkə və Kufə tərəfə hərəkət etməsi Kərbəla
hadisəsi ilə sona çatdı.
Qanlı Kərbəla faciəsi, Yezidin ordusunun
sərkərdə və əsgərlərinin bu hadisədə
törətdikləri cinayətlər şiə və sünni
mənbələrində geniş şəkildə öz əksini tapıb,
hətta qeyri-müsəlmanlar arasında da bu
barədə bəhslər və tədqiqatlar aparılıb, neçəneçə kitablar yazılıb. Bu hadisədən geniş
şəkildə 4-cü hissədə (hadisələr bölməsində)
bir daha söz açacağıq.
2. Mədinə əhalisinin qətliamı
Bu faciə 63-cü hicri-qəməri ilinin zilhəccə
ayında baş verib1 və “Hərrə hadisəsi” adı ilə
məşhurdur. 2
Qanlı Kərbəla hadisəsindən sonra xalq
Yezidin
kimliyindən,
onun
çirkin
əməllərindən
xəbər
tutmağa
başladı.
Abdullah ibn Hənzələ (Hənzələ – mələklərin
qüsl verdiyi şəxs olmuşdur) və Mədinənin
digər nüfuzlu şəxsləri tərəfindən cihad elan
olundu. Mədinədə qanlı inqilab başladı.
1
2

İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 117.
“İmamətu vəs-siyasə”, c. 1, səh. 238.
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Mədinə əhalisi əvvəlcə Abdullah ibn
Hənzələyə canları bahasına beyət etdilər və
Mədinə valisi Osman ibn Məhəmməd ibn
Əbu Süfyanı şəhərdən qovdular. BəniÜməyyə Mərvan ibn Həkəmin evinə toplaşdı
və hamılıqla orada dustaq olaraq qaldı.
Mədinə əhalisi Yezidi xilafətdən kənar
sayaraq onu lənətləməyə və haqqında pis
sözlər danışmağa başladılar. Yezid hadisədən
xəbərdar olan kimi qüdrətli bir ordu tədarük
gördü və ordunun rəhbərliyini Müslim ibn
Əqəbə adlı qaniçən bir insana tapşırdı.1
Qeyd etmək yerinə düşər ki, böyük
Kərbəla faciəsinin ümumi fikirlərdə yaratdığı
nüfuzu nəzərə alaraq, Yezid göstəriş vermişdi
ki, bu hadisədə İmam Əli ibn Hüseynə ◊ və
ailəsinə toxunmasınlar və onu bu beyətdən
istisna etdi.
Bu qaniçən cəllad Mədinəni mühasirə
edəndən sonra onların müqavimətini sındırdı
və şəhər əhalisinə divan tutdu. Mədinədə
kütləvi qırğın başladı.

1
“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 381; İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 118; “Murucuz-zəhəb”, c.
3, səh. 70.
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İbn Əsir yazır: “Müslim ibn Əqəbə
Mədinəni üç gün öz qoşununa “halal” elan
etdi. Bu, o demək idi ki, onlar şəhər əhalisi
ilə istədikləri formada davrana bilərdilər.
Əsgərlər irimiqyaslı qətillərə başladılar və
əhalinin əmlakını qarət etdilər.”1
İbn Qüteybə yazır: Şamlı əsgərlərdən biri
südəmər körpəsi olan bir qadının evinə
soxuldu və mal, pul tələb etdi. Qadın:
“Evimdə nə var idisə hamısını qarət edib
apardılar” – deyə cavab verdi.
Yezidçi qəddar əsgər körpəni anasının
ağuşundan ayırıb başını divara elə çırpdı ki,
beyni töküldü.2
Müslim ibn Əqəbə şəhərə tam hakim olan
kimi əhalidən Yezidin kölələri olaraq beyət
alırdı. Bu hesabla onların əmlak və ailələrinin
tam ixtiyarı Yezidin əlinə keçirdi və o,
istədiyi kimi onlardan istifadə edə bilərdi.
Etiraz edənlər isə dərhal edam edilirdi.3

İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 117.
“İmamətu vəs-siyasə”, c. 1, səh. 238.
3
“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 381; İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 118; “Murucuz-zəhəb”, c.
3, səh. 70.
1
2
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Bu
faciədə
mühacir
və
ənsar
böyüklərindən 1700 nəfər, digər müsəlmanlardan isə 10 min nəfər qətlə yetirildi.1
İbn Əbil-Hədid yazır: “Şam ordusu
Mədinə camaatının başını qəssab qoyunun
başını kəsdiyi kimi kəsirdi. O qədər qan
töküldü ki, ayaqlar qanın içinə batırdı.
Mühacir və ənsarın, Bədr mücahidlərinin
övladları edam olundu. Onlardan kim sağ
qaldısa, “Yezidin qulu” adı ilə ondan beyət
alındı.”2
Tarixçilər yazır ki, Müslim ibn Əqəbə o
qədər günahsızların qanını tökdü ki, “Musrif”
(hədd-hüdudsuz qan tökən) ləqəbi ilə
məşhurlaşdı.3
Bu faciədə müsəlman qadınlara da
hörmətsizlik olundu və onlardan bir hissəsi
təcavüzə məruz qaldı.4
Yaqut
Həməvi
“Möcəmul-buldan”
əsərində yazır: “Bu faciədə Müslim ibn
Əqəbə qadınları da öz əsgərlərinə halal etdi.”5

“İmamətu vəs-siyasə”, c. 1, səh. 239.
İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağənin şərhi”, c. 3, səh. 259.
3
“Murucuz-zəhəb”, c. 3, səh. 69. İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 120.
4
“İmamətu vəs-siyasə”, c. 1, səh. 15.
5
“Möcəmul-buldan”, c. 2, səh. 249. (“Hərrə” sözü)
1
2
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Görkəmli əhli-sünnə alimi Süyuti nəql
edir: “Həsən Bəsri bu faciəni yad edərkən
belə demişdi: “And olsun Allaha! Heç kəs bu
hadisədən xilas ola bilmədi (ya öldürüldü, ya
yaralandı, ya da hörmətsizlik və təzyiqə
məruz
qaldı);
səhabələr
və
digər
müsəlmanlardan böyük hissəsi həmin
hadisədə qətlə yetirildi. Mədinə şəhəri qarət
edildi, minə yaxın qıza təcavüz olundu.”
Daha sonra təəssüflənərək dedi: “İnna
lillah və inna ileyhi raciun”.
Sonra davam etdi: Halbuki, Allahın
Rəsulu belə buyurmuşdu:
ْللا ْ َْو ْال َمالَئِ َك ِْة ْ َْو
ِْ ُْللاُْ َْو ْ َعلَي ِْه ْلَعنَ ْة
ْ ُْاف ْأَه َْل ْال َم ِدينَ ِْة ْأَ َخاْفَْه
َْ َمنْ ْأَ َخ
َْ اسْأََجَ ِع
ي
ِْ الن
“Hər kəs Mədinə əhalisini qorxutsa, Allah
onun qorxuya salar. Allahın, mələklərinin və
bütün insanların lənəti ona olsun!”1
3. Kəbəyə od vurmaq

“Tarixul-xüləfa”, səh 233. Bu hədis əhli-sünnənin tanınmış kitablarında Peyğəmbərdən — müxtəlif ibarələrlə nəql olunmuşdur: “Səhihi Muslim”, “Həcc” kitabı, “FəzlulMədinə” bölümü, hədis 10-16; “Müsnədi Əhməd”, c. 4, səh. 55; “Kənzul-ummal”, c. 12, səh.
246. Hərrə hadisəsi və əhalinin qətliamı haqqında əlavə məlumat almaq üçün bax: “Təbəri
tarixi” c. 4, səh. 370-381; İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 111-121; “Ənsabul-əşraf”, c. 5, səh.
337-355.
1
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Yezidin ordusu Mədinə şəhərini qarət
etdikdən sonra Abdullah ibn Zübeyrlə
döyüşmək üçün Məkkəyə doğru yollandı.
Musrif (Müslim) ibn Əqəbə yolda həlak
oldu.1
O, son nəfəslərində Yezidin tapşırığına
əsasən Huseyn ibn Numeyri ordu başçısı
təyin etdi. Şam ordusu Məkkəni mühasirəyə
aldı. Məscidul-hərama sığınan Abdullah İbn
Zübeyrə hücum etdilər. Onlar mancanaqla
Allah evinə – ilahi hərəmə od yağdırdılar və
nəticədə, Kəbənin pərdələri və damı od tutub
yandı.
Tarixçilərə görə bu yanğın hicri tarixi ilə
64-cü il, rəbiul-əvvəl ayının 3-ü baş
vermişdir.
Şamlıların Abdullah ibn Zübeyrin qoşunu
ilə qarşıdurması və Məscidul-həramın
mühasirəsi Yezidin ölüm xəbəri onlara çatana
qədər davam etdi. Bundan sonra onlar
dağılışıb Şama üz tutdular.2

Musrif dəfn olunandan və Şam ordusu oradan hərəkət etdikdən sonra bir qadın Musrifin cənazəsini qəbirdən çıxarıb dara çəkdi. Camaat bu hadisədən xəbər tutandan sonra oraya gəlib onun cənazəsini daşqalaq etdilər. “İmamətu vəs-siyasə”, c. 1, səh. 242.
2
“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 381-384; İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 123; “İmamətu vəssiyasə”, c. 1, səh. 241 və c. 2, səh 19; “Tarixul-xüləfa” səh. 233.
1
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Bəli, Yezid qısamüddətli xilafətinin hər
ilini böyük cinayətlərlə keçirdi, müsəlmanların canına, malına və namusuna əli
uzatdı və hamısından daha faciəlisi, 61-ci
hicri ilində Kərbəla hadisəsini törətdi.
Bu bəhsi əhli-sünnənin tanınmış alimi
Zəhəbinin sözləri ilə sona çatdırırıq. O,
Yezidi təqdim edərkən belə yazır:
ِ ََكا َْن ْن
ْ ْ َْو ْيَف َع ُْل، ْيَتَ نَ َاولُْ ْال ُمس ِك َر، ْ ِجلفا، ْغَلِيظا، ْفَظا،اصبِيًّا
ِ
ِ
ِ يدْاْلُس
ْ ِْ َْوْاختَتَ َم َهاْبَِواقِ َع ِْةْاْلَرْة،ي
َْ َْإِف تَت،ال ُمن َك َر
َ ْ حْ َدولَتَ ْهُِْبَقتَ ِْلْالش ِه
“Yezid nasibi (Əli və xanədanının
düşməni), kobud, sərt və ədəbsiz idi. İçki
içər, günah işlər görərdi. Onun hökuməti
Hüseyni şəhid edib öldürməklə başladı və
Hərrə (Mədinə) vaqiəsi ilə sona çatdı.”1
Onu bütün nifrin edənlərin nifrin və
qarğışlarına tuş gəlsin!

1

“Siyəru əlamin-nubəla”, c. 5, səh. 83.
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ÜÇÜNCÜ HİSSƏ:

AŞURA QİYAMINDAKI HƏDƏFLƏR
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Aşura qiyamının hədəf və motivləri
Qısa bir işarə:
İnsanın bütün əməllərinə, rəftarlarına və
sözlərinə ruh bəxş edən onun niyyət və
məqsədidir. Niyyət və maraq bütün işlərə
istiqamət verir, bütün səylərin üzərinə kölgə
salır.
Maddi hədəflər və ilahi niyyətlər insanın
səylərinə fərqli təsirlər qoyur, ayrı-ayrı
nəticələr verir və özünün müxtəlif
təzahürlərini büruzə verir.
Öz təlaşlarında Allahdan başqasını iradə
edənlər hədəflərinə çatmaq üçün şəri və
qeyri-şəri bütün vasitələrdən, rəva görülən və
görülməyən hər bir müqəddimədən istifadə
edirlər. Bütün bunlar nəyin bahasına olursaolsun dünyəvi məqsədə yetişmək və maddi
hədəflərə çatmaq üçündür. Amma təlaş və
səylərdəki məqsəd ilahi vəzifəni yerinə
yetirmək və Allahı razı salmaq olsa, bu
zaman bütün müqəddimələrin və vasitələrin
başqa rəngi və qoxusu olar; xeyir-ziyan,
mənfəət-zərər,
xoşbəxtlik-bədbəxtlik,
müvəffəqiyyət-uğursuzluq da həmçinin başqa
məna daşımış olur.
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Haqq cəbhəsində döyüşən və ilahi
vəzifəyə əməl edən şəxs özünü o zaman
xoşbəxt görür ki, öz bəndəçilik vəzifəsini
gözəl şəkildə yerinə yetirmiş olsun, yalnız
dosta baxmaq və Pərvərdigarın məhəbbətini
cəlb etmək üçün çabalamaqdan başqa heç bir
kəs və heç şey onun diqqətini cəlb etməmiş
olsun və əgər bundan başqa bir şey haqqında
düşünərsə, yaxud əməl edərsə, özünü zərər
etmiş, uduzmuş hesab edər.
Bu müqəddimə ilə Aşura qiyamının hədəf
və məqsədlərinə yönəlirik:
Təhlilçilər İmam Hüseynin ◊ qiyamının
hədəfləri ilə bağlı müxtəlif izah və təhlillər
vermişlər. Bu təhlillərdən bəziləri adətən
şərqşünaslar, yaxud din və İslamın
cövhərindən, zatından xəbərsiz olan şəxslər
tərəfindən verilmişdir və bunlar həqiqətdən
çox uzaqdır, İmam Hüseynin ◊ əqidəvi
prinsipləri ilə uyğun deyil.
Bəzi təhlillər isə birtərəflidir, o həzrətin
◊ sözlərinin bir hissəsini nəzərə alaraq
verilmişdir və hərtərəfli deyil.
Amma ən gözəl yol budur ki, o həzrətin
öz ◊ sözlərinin, xütbələrinin – ümumi
şəkildə – sorağına gedək və şəhidlər
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sərvərinin kəlamlarından istifadə etməklə
həzrət Hüseynin ◊ hədəflərini araşdıraq.
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Birinci fəsil:
Allah dininin dirçəldilməsi və İslamın
bidətlər caynağından nicatı
Kərbəla kimi qanlı bir inqilab, İmam
Hüseynin ◊ onun nəfəskəsən hadisələrini,
özünün, dostlarının, övladlarının şəhadətini
qəbul etməsi, eyni zamanda, qadınların və
uşaqların əsir düşməsi heç vaxt sadə bir
məsələ ola bilməz.
Tam əminliklə söyləyə bilərik ki, o böyük
İmam ◊ və dəyərli dostları mühüm hədəf
arxasınca idilər. Buna görə də öz can və
mallarını qurban etmək, hər cür çətinliyə,
əzaba dözmək onlar üçün asan idi. Elə bir
hədəf idi ki, Kərbəla dastanını yaradan
insanların həyatından yüksəkdə dayanırdı.
Əvvəlcə Quran ayələrinə ötəri bir nəzər
salaq və görək Allah-taaala müsəlmanlara nə
vaxt belə bir icazə verir və hansı hədəfə nail
olmaq üçün can və malı qurban verməyi
lazım hesab edir?
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Quran-kərimin müxtəlif yerlərində “Allah
yolunda” döyüşmək haqqında söz açılmışdır
və Allah yolundakı mücahidlərə müjdələr
verilmiş, onlar təriflənmişdir.1
Peyğəmbərlərlə bir yerdə Allah yolunda
öldürülən təkallahlı insanların xatirəsi yad
olunmuşdur.2
Allah yolunda şəhid olanlar əzəmətlə
xatırlanmışdır.3
Bu ayələrin ortaq nöqtəsi hədəfi Allah
dininin gücləndirilməsi, Haqq kəlməsinin
yüksəldilməsi olan cihadın təriflənməsidir.
“Ən uca və ən gözəl söz Allahın
kəlamıdır”.4
Allah dini xətərə düşəndə, İslam
cəmiyyətinə şirk, küfr, zülm hakim kəsiləndə
canın, malın və məqamın qurban verililməsi
yüksək və dəyərli bir işdir.
Həqiqətdə bütün insanları əbədi səadətə
tərəf yönəldən Allah ayini o qədər
əhəmiyyətlidir ki, İmam Hüseyn ◊ və onun
imanlı dostları kimi şəxsiyyətlər onu
“Ali-İmran” surəsi, ayə 195; “Nisa” surəsi, 74, 95 və 96-cı ayələr; “Tövbə” surəsi,
20-22 və 111-ci ayələr və s.
2
“Ali-İmran” surəsi, ayə 146.
3
“Ali-İmran” surəsi, 169-171-ci ayələr.
4
“Tövbə” surəsi, ayə 40.
1
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münafiqlərin və Haqq düşmənlərinin
hakimiyyətindən xilas etmək üçün öz
varlıqlarını xalisanə qurban edirlər.
İmam Xomeyninin sözü ilə desək: İslam o
qədər izzətlidir ki, Peyğəmbərin —
övladları öz canlarını ona fəda etdilər. Həzrət
Seyyidüş-şühəda ◊ o cavanlarla, o
səhabələrlə İslam üçün döyüşdülər, can
verdilər və onu diriltdilər.1
Həzrət Əli ◊ bir hədisdə buyurur:
ْس ُكمْْ ُدو َْنْ ِدينِ ُكم
َ فَإذاْنَ َزلَتْْنا ِزلَةْْفَاج َعلُواْأَن ُف
“(Dininizi və canınızı təhdid edən) bir
hadisə ilə üzləşəndə dininizi deyil, əksinə, öz
canınızı fəda edin!”2
Tarix bu həqiqəti gözəl şəkildə göstərir:
Bəni-Üməyyə İslam şəhərlərinə hakim
kəsildikdən sonra həzrət Rəsulullahın —
zəhmətləri yerə vuruldu və İslamın ilkin
mücahidlərinin Allah dininin yayılmasındakı
səylərinə qiymət verilmədi, İslam dəyərləri
ayaq altına alındı, bidət, pozğunçuluq və
fəsad yayıldı. Allah Rəsulunun — adının
aradan
aparılmasına
cəhd
olundu,
1
2

“Səhifeyi İmam”, c. 8, səh. 151 (24.3.1358 hicri-şəmsi tarixindəki çıxışından)
“Üsuli-Kafi”, c. 2, səh. 216, hədis 2.
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ədalətsizlik,
ayrı-seçkilik,
irqçilik,
qohumbazlıq, zülm, işgəncə və möminlərə
əziyyət bu hakimiyyətin xüsusiyyəti idi, onun
izahı keçən hissədə sənədlərlə göstərildi.
Pak İslam xəttindən çıxmaq Səqifə
hadisəsi ilə başladı və Müaviyənin hakimiyyəti işğalı zamanında daha da gücləndi.
Amma Müaviyə çalışırdı ki, dinin zahirinə
riayət etməklə, ikiüzlülük və nifaq pərdəsi
arxasında öz məqsədlərinə çatsın. Onun
müstəmləkəçiliyi gücləndikcə, cürəti və
köhnə kin-küdurəti də aşkarlanırdı, lakin
bununla belə “Möminlərin dayısı”, “Rəsulullah — səhabəsi”, “Vəhy katibi” kimi
adları (ünvanları) daşıyırdı. Belə ki, ümumi
camaat nəzərində İmam Hüseyn ◊ və
Müaviyənin hər ikisi Peyğəmbər —
səhabəsi sayılırdı. Sanki, onların ixtilafı dini
müxtəlif şəkillərdə anlamaqda və iki
səhabənin Quran və sünnəni necə dərk
etmələrindəki toqquşmada idi.
Buna görə də İmam Hüseyn ◊
Müaviyənin ömrünün sonlarında öz mübarizəsini aşkar şəkildə başlayır və Minada –
Məkkədə bir qrup səhabələrin, tabeinin və
onların övladları arasında özünün məşhur
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xütbəsi ilə Müaviyənin əməllərini ifşa etməyə
başlayaraq
qiyama
zəmin
yaradır.
(Sözügedən xütbənin şərhi gələcəkdə qeyd
olunacaq).
İmam Hüseynin ◊ Müaviyəyə yazdığı
məktublar və tam şücaətlə onu məzəmmət
etməsi onun öz mübarizəsini başlamasından
xəbər verir.1 Qardaşı İmam Həsənin ◊ sülh
sazişinə bağlılığına əsasən silahlı qiyama əl
atmasa da, amma aydındır ki, İmam Hüseyn
◊ nəzərində böyük bir qiyam tutmuşdur və
bu qiyama Müaviyədən sonra başlamağı
gözləyir.
İmam Hüseyn ◊ Kufə camaatının bir
hissəsinin onunla bərabər və qiyam üçün
hazır olduqlarını yazdıqları məktubun
cavabında yazdı:
ِ فَاَل
ِ ص ُقواْبِاالر
ْْ َْوْاح ََِت ُْسوا،ْ َْوْاكْتُ ُمواْاهلَوى،ص
َ ْ َْوْأخ ُفواْالشخ،ض
ْْ ْفَِْانْ ْ ََي ُْدثْ ْْبِِْه ْ َح َدثْ ْ َْو ْاَنَا ْ َحىْ ْيَأْتِ ُكم،مادام ْاب ُْنْ ِهن َْد ْ َحيا
َْ ْ اء
ِْ ِم َْن ْاال ِظن
َرأيِي
“İndi heç bir hərəkət etməyin və
aşkarlanmaqdan uzaq olun, məqsədinizi
gizlədin, nə qədər ki, Hindin oğlu (Müaviyə)
1

Bu məktuba da həmçinin, 4-cü hissədə (hadisələr bölməsində) baxın.
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sağdır, şübhə yaradan hərəkətlərdən çəkinin.
Əgər o ölsə və mən sağ qalsam, öz qərarımı
sizə çatdıracağam”.1
Müaviyə bu hadisələrdən xəbərdar olsa
da, arabir İmam Hüseyni ◊ təhdid etsə də,
lakin əməli olaraq bir iş görməkdən və o
həzrətə ◊ qarşıdurmaqdan çəkinirdi. Amma
aydın idi ki, bu vəziyyət Müaviyənin
ölümündən sonra davam etməyəcəkdi.
Müaviyənin ölümündən sonra vəziyyət
dəyişdi. Ona görə ki, bir tərəfdən Yezid
pozğunluqda,
əxlaqsızlıqda,
dinsizlikdə
şöhrət tapmış və hətta, aşkarcasına hər hansı
bir günahı etməkdən çəkinmirdi. Digər
tərəfdən də, Yezidin İslamda (zahirdə də olsa
belə) heç bir gözəl keçmişi yox idi. O, xam –
bişməmiş və şəhvətpərəst bir cavan idi. Buna
görə də səhabə və onların övladları arasında
da sevilmir və heç bir üstün xüsusiyyətə
malik deyildi. Üçüncü tərəfdənsə, Kufə
camaatından böyük bir qrup İmam Hüseynlə
◊ bərabər olduqlarını elan etmişdilər.
İmam Hüseyn ◊ görürdü ki, əgər BəniÜməyyənin həqiqi çöhrəsini ifşa etmək və
1

“Ənsabul-əşraf”, c. 3, səh. 366.
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Allahın dininə kömək etmək üçün bu
fürsətdən istifadə etməsə, artıq İslam, Quran
və Allah Rəsulunun — adından bir şey
qalmayacaq.
İmam Hüseyn ◊ Allah dinini dirçəltmək
hədəfi ilə qiyam etdi, öz hərəkatını başladı.
Birinci mərhələdə (əgər mümkün olsaydı)
İslam hökumətinin təşkil olunması ilə və əks
halda isə özünün və dostlarının şəhadəti ilə öz
böyük məqsədinə çatacaqdı.
Hər halda, əldən çıxmış din və Allah
Rəsulunun — unudulmuş sünnəsi
dirçəlməli idi. Allah Rəsulunun —
övladından başqa kim belə bir hərəkata qol
qoya bilərdi?!
ِ ْعلَى ْاالس
İmam Hüseyn ◊ ilk olaraq ْ الم
َ َو
ِ الم ْاِذ ْقَد ْبلِي
ت ْاالمةُ ْبِراع ِْمث َل ْيَ ِزيد
ُ “ اَلسİslam ümməti
َُ
Yezid kimi bir rəhbərə mübtəla (rəiyyət)
olduğu zaman İslamın fatihəsi oxunmalıdır!”1
–– cümləsi ilə göstərdi ki, Yezid kimi
xəlifənin varlığı ilə İslamın fatihəsi artıq
oxunmuşdur və Yezid hakimiyyətində Allah
dininin yaşamasına ümid yoxdur.
1
“Məlhuf” (Lühuf), səh. 99, “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 326 və İbn Əsəm, “Futuh”, c.
5, səh. 24.
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Həmçinin, Bəsrə böyüklərindən bir qrupa
yazdığı məktubda da cəmiyyətdəki mövcud
bidətlərə işarə edib, Yezid hakimiyyətinə
qarşı qiyamın hədəfi sünnənin dirçəldilməsi
və bidətlərlə mübarizə olduğunu bildirir və
buyurur:
ْْاِل ْ َْو ْ ُسنْ ِْة ْنَبِْيِ ِْه ْصلىْللاْعليهْوآلهْفَاِن
ِْ ْ تاب
ِْ َِْو ْاَنَا ْاَدعُوُكمْ ْاِىلْْك
ْ ْ َْو ْاِ ِْن ْاسْتَ ِمعُوا ْقَ ويل ْ َْو،السن ْةَ ْقَدْ ْاُِميتَتْ ْ َْو ْاِنْ ْالبِد َع ْةَ ْْقَدْ ْاُحْيِيَت
ُّْ
ِْ يلْالر
شاد
َْ ِْاَه ِد ُكمْْ َسب،تُ ِطيعُواْاَم ِري
“Sizi Allahın kitabına və Onun
Peyğəmbərinin — sünnəsinə tərəf
çağırıram. Ona görə ki, (bu dəstə) Peyğəmbər
— sünnəsini məhv etmiş və (dində)
bidət yaratmışlar. Əgər sözlərimi dinləsəniz,
dediklərimə itaət və əməl etsəniz, sizi düzgün
yola hidayət edərəm”.1
İmam Hüseyn ◊ Kərbəla yolunda
Fərəzdəq ilə qarşılaşdıqda, aşkar şəkildə Şam
hakimlərinin bidət və zülmləri, Allah dininə
kömək üçün qiyam haqqında belə deyir:
ِ ُْ يا ْفَ رزد
ِ طاع ْةَ ْالشي
َْطاع ْة
ِْ هؤ
ُ ْ ْق ْان
ََ
َ ْ  ْ َْو ْتَ َرُكوا،طان
َ ْ الء ْقَ ومْ ْلَ ِزُموا
ِ الرْح
ِ يف ْاالر
ْ ْ َْو ْ َش ِربُوا،ود
ْ ِْ ساد
َْ  ْ َْو ْأَظ َه ُروا ْال َف،ان
َ  ْ َْو ْاَبطَلُوا ْاْلُ ُد،ض
1

“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 266 və “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 340.
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ِ
ْقام
َْ ْ ْ ْ َْو ْاَنَا ْاَوىل ْ َمن،ي
ِْ وال ْال ُف َقر
ِْ يف ْاَم
ْ ِْ  ْ َْو ْاستَأثَ ُروا،ور
َ اء ْ َْو ْال َمساك
َ اْلُ ُم
ْللا
ِْ ْ ُ ْلِتَ ُكو َْنْْ َكلِ َم ْة،يف ْ َسبِيلِ ِه
ْ ِْ هاد
ِْ ِ ْ َْو ْاْل،للا ْ َْو ْاِعزا ِْز ْ َشر ِع ِه
ِْ ْ بِنُص َرْةِ ْ ِدي ِْن
ِه َْىْالعُليا
“Ey Fərəzdəq! Bunlar şeytana boyun
əymiş və Rəhman Allaha itaəti qəbul
etməyən bir dəstədir. Yer üzündə günahı,
pozğunçuluğu, fəsadı yayırlar. Onlar Allahın
şəri sərhədlərini pozmuşlar, içki içirlər və
kasıbların, kimsəsizlərin malını xüsusi
mülklərinə çevirirlər. Mən isə Allah dininin
qələbəsi və üstünlüyü üçün Onun dininə
kömək, onu diriltmək və Onun yolunda cihad
etmək üçün hamıdan daha məsuliyyətli və
daha layiqəm”.1
İmam Hüseynin ◊ sözlərində və
xütbələrində belə təbirlər çox görünür.
Gələcək bəhslərdə onlardan mühüm hissələr
gətiriləcək. Bu məsələni o həzrətdən ◊ nəql
olunan başqa bir cümlə ilə sona çatdırırıq:
İmam Hüseyn ◊ Kərabəla yolunda
Hürrün ordusu qarşısında irad etdiyi bir
xütbədə buyurdu:

1

“Təzkirətul-xəvas”, səh. 217.
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ْ،ُباط ِْل ْال ْيُْتَناهى ْ َعنه
ِْ ىل ْال
َْ ِ ْ َْو ْا،ىل ْاْلَِْق ْال ْيُع َم ُْل ْبِ ِه
َْ ِاَال ْتَ َرو َْن ْا
ْقاءْ َربِِْهْ َحقاْْ َْحقا
ِْ ِيفْل
ْ ِْبْال ُمؤِم ُْن
َْ َلِيَ رغ

“Məgər görmürsünüz ki, haqqa əməl
olunmur, batilin qarşısı alınmır?! Belə bir
halda mömin bir şəxsin Pərvərdigarının
görüşünə
(şəhadətə)
rəğbətli
olması
vacibdir”.1
İmam Hüseyn ◊ bu sözlərlə həm qiyam
və hərəkatındakı hədəfini izah edir, həm də
özünün batil ilə mübarizə və Allah dininin
dirçəldilməsi yolunda şəhadətə hazırlığını
elan edir.
Buna əsasən, məlumdur ki, İmam
Hüseynin ◊ qiyamının mühüm hədəflərindən biri Allah dininin yenidən
dirçəldilməsi, bidətlərlə və Bəni-Üməyyə
sisteminin zülmləri, pozğunçuluqları ilə
mübarizə aparmaq, İslamın münafiq və Allah
düşmənlərinin caynağından qurtuluşu idi. Bu
yolda o həzrətə ◊ böyük müvəffəqiyyət
nəsib oldu. O həzrət ◊ və dostları şəhadət
məqamına çatsalar da, onlar müsəlmanların
yatmış fikirlərinə təkan verdilər, zülmkar
1

“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 305 və “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 381.
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hakimiyyətin canına vəlvələ saldılar.
Nəticədə, İslamı diriltdilər və Peyğəmbər
— inqilabının müvəffəqiyyətlərinin
məhv
olunmasının
qarşısını
aldılar,
müsəlmanları düz yoldan azmaqdan xilas
etdilər.
Məşhur “Ərbəin” ziyarətində oxuyuruq:
اْلَهالَِْةْ َْو َحي َرْةِْالضالْلَِْة
ْ ْباد َْكْ ِم َْن
َْ َُْوبَ َذلَْْ ُمه َجتَ ْه
َ فيكْلِيَستَ ن ِق َْذْ ِع
“O (İmam Hüseyn ◊) Sənin bəndələrini
cəhalətdən, azmaqdan xilas etmək üçün pak
qanını Sənin yolunda fəda etdi”.
Həmçinin, İmam Sadiqdən ◊ nəql
olunmuş bir hədisdə belə gəlmişdir: “İmam
Hüseynin ◊ şəhadətindən sonra İbrahim ibn
Təlhə ibn Übeydullah, İmam Səccada ◊
“Ey Əli ibn Hüseyn! Bu mübarizədə kim
qələbə çaldı?” – deyə sual verəndə, İmam ◊
buyurdu: “Əgər kimin qalib olduğunu bilmək
istəyirsənsə, namazın vaxtı çatanda azan və
iqamə de, (bu zaman kimin qaldığını, kimin
getdiyini görəcəksən”).1
Dördüncü İmam (İmam Səccad) ◊
demək istəyir ki, Yezid hakimiyyətinin
1

“Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 177.
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məqsədi Rəsulullahın — adının məhv
olub aradan getməsi idi, amma İmam Hüseyn
◊ öz şəhadəti ilə bunun qarşısını aldı. Azan
və iqamə deyilən zaman “Məhəmməd —
” adının çəkilməsi o həzrətin — məktəbinin davam etməsinin əlamətidir. (Zaman
keçdikcə bu həqiqət daha da aşkar olur.)
Şairin sözləri ilə desək:
Ey o kəs ki, onun yadı canlara atəş saldı,
Hər yerdə sənin fərağından çatladı hamı.
Ey din gülşəni kim aşiqlərin əşki ilə sirab
oldu,
Laləzarda lalələr də qanınla al-əlvan
oldu.
Köhnədən çoxlu-çoxlu rəvayətlər nəql
olundu,
Amma sənin əhvalın yenə də tazə
bulundu.
Azadlıq dəftərində adın qanla qeyd
olundu,
Adlar da hər dəftərə qanınla qeyd
olundu.
Sən ki, Həqq yolunda can verərkən,
Ey insanların əşrəfi, Adəm səninlə fəxr
edərkən.
Sən İslam qurbanı mərdanə himmət ilə,
351

Ey müsəlmanların daim fəxri izzət ilə.
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İkinci fəsil:
Ümmətin islahı, yaxşılığa dəvət və
pislikdən çəkindirmək
İmam Hüseynin ◊ Yezidə beyətdən
imtinası və ya kufəlilərə müsbət cavabı kimi
xarici amillər hərçənd ki, qanlı qiyamda
təsirsiz deyildi, amma bununla yanaşı
İmamın ◊ kəlamlarında mütəmadi olaraq
ümmətin islahı və iki önəmli vacib; yaxşılığa
dəvət və pislikdən çəkindirmək məsələsi
böyük hərəkatın ən əsas amil və
stimullarından biri kimi xatırlanmışdır.
Hansı ki, Quran keçmiş xalqların məhvinə
onların unudulmasını səbəb göstərmiş və
buyurmuşdur:
ِ ِ ِْ فَ لَو ْالَْْ َكا َْنْ ِمنْْال ُقر
ِ
ِْ س
اد
ُ
َ ونْمنْْقَ بل ُكمْْأُولُواْبَقيةْيَن َهو َْنْ َع ِْنْال َف
“Niyə sizdən öncəki əsrlər (və xalqlar)
arasında fəsadın qarşısını almaq qüdrətinə
malik alimlər olmadılar”1.
1

“Hud” surəsi, ayə 116.
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Həmçinin, həzrət Davud və həzrət İsa ◊
kimi peyğəmbərlərin lənətinə məruz qalmış
Bəni-İsrailin bir hissəsi haqqında Quran
buyurur:
سْ َماْْ َكانُواْيَف َعلُو َْن
َْ وهُْلَبِئ
ْ ُاهو َْنْ َعنْْ ُّمن َكرْفَ َعل
َ ََكانُواْ ْالَْيَتَ ن
“Onlar
bir-birlərini
etdikləri
pis
əməllərdən çəkindirmirdilər. Necə də pis bir
iş görürdülər”1.
Əslində, günahkar şəxslərin günaha
təşviqinə səbəb elə onların sazişə getmələri
və laqeyd qalmaları idi və sonunda da birgə
həlak oldular.
Başqa bir ayədə Allah-taala bu prinsipin
geniş miqyasda icrasını “Üstün ümmət”
ünvanında
İslam
ümmətinin
xüsusiyyətlərindən biri kimi tanıyaraq
buyurur:
ْوف ْ َوتَن َهو َْن ْ َع ِْن
ِْ اس ْتَأ ُم ُرو َْن ْبِال َمع ُر
ِْ ُكنتُمْ ْ َخي َْر ْأُمة ْأُخ ِر َجتْ ْلِلن
ِْ ِال ُمن َك ِْرْ َوتُؤِمنُو َْنْب
الل
“Siz insanların xeyrinə yaradılmış ən
yaxşı ümmət idiniz, (çünki) yaxşılığa dəvət

1

“Maidə” surəsi, ayə 79.
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edir, pislikdən çəkindirirsiniz və Allaha iman
bəsləyirsiniz”1.
Ayədə diqqət çəkəcək nöqtə, üstün ümmət
olmağın meyarını yaxşılığa dəvət və
pislikdən çəkindimək və Allaha imanda
görməkdir. Daha da maraqlısı, yaxşılığa
dəvət və pislikdən çəkindirməyi Allaha
imandan önə salmasıdır, yəni bu iki vacib
olmadan qəlbdə Allaha imanın kökləri
quruyar, sütunları dağılar. Başqa ifadə ilə
desək, ictimai işlərin islahı o ikisinə bağlı
olduğu kimi, Allaha iman da həmin iki vacib
sayəsində ayaqdadır2.
İmam Baqir ◊ buyurur:
ِ َ وف ْ ْو ْالن هىِْ ْ َع ِْن ْالمن َك ِْر ْفَ ِري
ِ
ِ
ْقام
ُْ ُيمةْ ْ ِِبا ْت
َ ضةْ ْ َعظ
ُ
َ ْ إنْ ْاالم َْر ْبالْ َمع ُر
ِ
ِ ب ْ ْو ْ ََِت ُّْل ْالم
ْظالُْ َْو ْتُع َم ُْر
ِْ ب ْ َْو ْتَ ُرُّْد ْال َم
ُْ كاس
ُْ ِال َفرائ
َ
َ ُْ ض ْ َْو ْتَأ َم ُْن ْال َمذاه
ِ َضْ ْوْي نت
يمْاالم ُْر
ُْ داءْ َْوْيَستَ ِق
ِْ فْ ِم َْنْاالع
ُْ ص
َ َ ُْ االر
“Həqiqətən, yaxşılığa dəvət və pislikdən
çəkindirmək iki böyük ilahi vacibdir, belə ki,
digər vacib əməllər onlarla dirçəlir və bu
ikisinin vasitəsilə yollarda əmin-amanlıq
yaranır, xalqın qazancı halallaşır, hüquqlar
1
2

“Ali-İmran” surəsi, ayə 110.
“Nümunə” təfsirinə, ayə ilə bağlı şərhə müraciət edin.
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qorunur. Onların sayəsində yer abad olur,
düşməndən qisas alınır və bütün işlər sahmana düşür”1.
Əmirəl-möminin Əli ◊ da nurani bir
ifadə ilə buyurur:
ْإقام ِْة
ِْ وام ْالشر َيع ِْة ْاالم ُْر ْبِال َمع ُر
ُْ ِق
َ ْ وف ْ َْو ْالن ه ُْى ْ َع ِْن ْال ُمن َك ِْر ْ َْو
ِْ اْلُ ُد
ود
“Şəriətin qalıcılığı yaxşılığa dəvət və
pislikdən çəkindirmək və ilahi həddləri
(cəzaları, hökmləri) icra etmək prinsipinə
bağlıdır”2.
Yuxarıdakı məna dolu hədislərdən yaxşıca
anlaşılır ki, əgər cəmiyyətdə bu iki vacib,
yəni fəsad və pozğunluq qarşısında ictimai
məsuliyyət unudularsa, şəriətin kökləri
sarsılar, get-gedə dinin özü məhv olar və
ictimai işlər pozğunluq və fəsada tərəf
yönələr.
Odur ki, Peyğəmbər — yaxşılığa
dəvət və pislikdən çəkindirmək prinsipini
həyata keçirənləri Allahın yer üzündə
nümayəndəsi, peyğəmbər və səmavi kitabın
canişini kimi tanıtdırır:
1
2

“Vəsailuş-şiə”, c. 11, səh. 315, hədis 6. “Nümunə” təfsiri, c. 3, səh. 38.
“Qurərul-hikəm”, 6817-ci hikmət.
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ِ يف ْأَر
ْض ِْه ْ َْو
ْ ِْ للا
ِْ ُْوف ْ َْو ْ ََّنى ْ َع ِْن ْال ُمن َك ِْر ْفَ ُه َْو ْ َخلِي َف ْة
ِْ َمنْ ْاََم َْر ْبِال َمع ُر
1ِ ِ ِ
للاْ َْوْ َخلِي َف ْةُْْكتاب ْه
ِْ ْول
ِْ َخلِي َف ْةُْ َر ُس
Həzrət Əli ◊ bu iki vacibin digər vacib
əməllərlə müqayisədə olduqca mühüm yer
tutduğunu açıqlayarkən belə buyurur:
ْوف
ِْ للاْ ِعن َْدْاالم ِْرْبِال َمع ُر
ِْ ْيل
ِْ ِيفْ َسب
ْ ِْهاد
ُْ ِبْْ ُكلُّهاْ َْوْاْل
ِْ َِْوْماْأَعمالُْْال
ْفْ َبرْ ُْلِى
ْ ِ َْْوْالن هىِْْ َع ِْنْال ُمن َك ِْرْإِالْْْ َكنَ فثَة
“Bütün yaxşı işlər, hətta Allah yolunda
cihad yaxşılığa dəvət və pislikdən
çəkindirmək əməli ilə müqayisədə, ağız
suyunun geniş dənizə nisbəti mislindədir”2.
Bu ifadədən sözügedən mövzunun
İslamda nə qədər əhəmiyyətli və bənzərsiz
olduğu yaxşıca başa düşülür.
Həzrət Əli ◊ başqa bir kəlamında
yaxşılığa dəvət və pislikdən çəkindirmə
prinsipinin üç mərhələsinə işarə edərək,
buyurur:
ْ ْإِن ْهُ ْ َمنْ ْ َرأى ْعُدواناْ ْيُع َم ُْل ْبِِْه ْ َْو ْ ُمن َكراْ ْيُدعى ْاِلَي ِْه،أَيُّ َها ْال ُمؤِمنُو َن
ِ
ْ ْ َْو ْ ُه َْو، ْ َْو ْ َمنْ ْأَن َك َرْهُ ْبِلِسانِِْه ْفَ َقدْ ْاُ ِج َر،ئ
َ فَأَن َك َرْهُ ْبَِقلبِ ِْه ْفَ َقدْ ْ َسل َْم ْ َْو ْبَ ِر
1

“Məcməul-bəyan”, “Maidə” surəsi 79-cu ayənin təfsirində. “Nümunə” təfsiri, c. 3,

səh. 37
2

“Nəhcül-bəlağə”, hikmətli kəlamlar, 374-cü hikmət
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ِ ْْض ْلْ ِمن
ْْ َْو،اِلْ ِه َْىْالعُليا
ِْ ُْفْلِتَ ُكو َْنْْ َكلِ َم ْة
ِْ ْ َْوْ َمنْْأَن َك َرْهُْبِالسي،صاحبِ ِه
ُ َ اَف
ْقام
َْ ْ  ْ َْو،يل ْاهلُدى
َْ ِصاب ْ َسب
َْ َك ْال ِذي ْا
َْ ِ ْفَذل،السفلى
َْ َكلِ َم ْةُْالظالِ ِم
ُّ ْ ي ْ ِه َْى
ُْ يفْقَ لبِ ِْهْاليَ ِق
ي
ْ ِْْ َْوْنَوَْر،َعلَىْالطر ِيق
“Ey möminlər! Hər kim zülmün baş
verdiyini və xalqın çirkinliyə, pisliyə
çağırıldığını gördükdə, əgər qəlbində buna
qarşı çıxarsa, salamat qalar və onun
boynunda bir günah yoxdur (bir şərtlə ki,
daha artığını bacarmasın). Əgər kimsə dili ilə
ona etiraz edərsə, ilahi mükafata çatar və
məqamı birincidən üstündür. Hər kim Allah
adını yüksəltmək və zalımları məhv etmək
adına qılıncla mübarizəyə qalxarsa, o doğru
yola istiqamətlənmiş, həqiqi yola qədəm
qoymuş və yəqin nuru qəlbinə doğmuşdur”1.
Doğrudan da İmam Hüseyn ◊ bu
meydanın qəhrəmanı sayılmalıdır. O həzrət
◊ qəlbdə, dildə yaxşılığa dəvətdən əlavə
ona əməl etməyi ən yüksək nöqtəsinə
çatdırdı, hətta ən üstün mərhələsini həyata
keçirdi və vəsfəsığmaz bir igidliklə hamıya
bildirdi ki:

1

“Nəhcül-bəlağə”, hikmətli kəlamlar, 373-cü hikmət
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ِ
ِ
ِ ب ْ َعلى ْح ِْد ْالسي
ْ ْ َْو ْطَع ِْن،ف
َ
ُْ اس! ْفَ َمنْْْكا َْن ْمن ُكمْ ْيَص
ُ أَيُّ َها ْالن
ِ ِ
ص ِرفْْ َعنا
َ ْفَ ليَ ُقمْْ َم َعناْ َْوْإِالْْفَ ليَ ن،االسنة

“Ey camaat! Sizlərdən hər kim qılıncın
itiliyi və nizənin yarası qarşısında
dözümlüdürsə, bizimlə qalsın, əks halda
bizdən ayrılsın!”1.
Hədislərə əsasən qılıncla qiyam (əlbəttə,
öz yerində) yaxşılığa dəvət və pislikdən
çəkindirməyin ən üstün və ən dəyərli
mərhələsidir, hansı ki, İmam Hüseyn ◊ onu
həyata keçirdi.
İmam Əli ◊ yaxşılığa dəvət və pislikdən
çəkindirməyin üç (qəlb, dil və əməldə)
mərhələsini açıqladıqdan sonra buyurur:
كْْ ُكلِ ِهْْ َكلِ َم ْةُْ َعدلْ ِعن َْدْإِمامْجائِر
َْ ِض ُْلْ ِمنْْذل
َ َْوْاَف
“Lakin hər şeydən daha önəmli olan zalım
rəhbər qarşısında haqq söz deməkdir”2.
İmam Hüseyn ◊ sözləri ilə BəniÜməyyə cinayətlərini ifşa etməklə yanaşı
qılıncla onlara qarşı mübarizəyə qalxdı, son
nəfəsinədək müqavimət göstərdi və bu
“Yənabiul-məvəddət”, səh. 406
“Nəhcül-bəlağə”, hikmətli kəlamlar, 374-cü hikmət. Yaxşılığa dəvət və pislikdən çəkindirmə prinsipinin üç mərhələsi haqqında ətraflı məlumat üçün “Cəvahirul-kəlam”, c. 21,
səh. 374-dən sonraya müraciət olunsun.
1
2
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hərəkatını
yaxşılığa
dəvət,
pislikdən
çəkindirmək və ictimai işlərdə islahat
adlandırdı. Öz ifadə və sözlərində dəfələrlə
bu böyük vacib əməli xatırlatdı, tam
şəffaflıqla hərəkatının hədəflərindən biri kimi
bu önəmli işi göstərdi.
İndi də o həzrət ◊ və dostlarının mövzu
ilə əlaqədar sözlərinin mühüm bir hissəsini
diqqətinizə çatdırırıq:
1. İmam Hüseyn ◊ Müaviyənin
ölümündən iki il öncə müqəddəs Mina
torpaqlarında, mühacir və ənsardan ibarət bir
toplumun qarşısında, çox önəmli bir
müraciətlə, o dövrün İslam cəmiyyətinin
böyüklərini
ictimai
işlərdə
islahatlar
istiqamətində yaxşılığa dəvət və pislikdən
çəkindirmək vacibinə qarşı səhlənkarlıqda
təqsirli bilib məzəmmət etdi və buyurdu:
“Niyə görə Allahın yəhudi alimlərinə qarşı
etdiyi məzəmmətdən ibrət dərsi almırsınız?”.
Sonra isə bu ayəni oxudu:
َْ السح
ت
ُْ َاه ُْمْالربانِيُّو َْنْ َواالحب
ُّ ْْارْ َعنْْقَ وهلِِ ُْمْاال ْثَْ َوأَكلِ ِهم
ُ لَو ْالَْيَن َه
“Nə üçün (yəhudi və xaçpərəstlərin) ilahi
alimləri və dini bilik sahibləri onları günah
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danışıqdan
və
haram
yeməkdən
çəkindirmirlər?!1...” (və cəmiyyətin yaratdığı
pozğunluq
və
çaxnaşmanın
qarşısını
almırlar?”).
İmam Hüseyn ◊ ardınca belə buyurdu:
ْين
َْ  ْ ِال َِّنُمْْْكانُوا ْيَْ َرو َْن ْ ِم َْن ْالظلَ َم ِْة ْال ِذ،ك ْ َعلَي ِهم
َْ ِللاُْذل
ْ ْ عاب
َْ ْ َْو ْإَِّنا
َْ ِْفَالْيَن َهونَ ُهمْْ َعنْْذل،ساد
ك
َْ َب
َ يْاَظ ُه ِرِه ُْمْال ُمن َك َْرْ َْوْال َف
“Allahın onları (yəhudi alimlərini) təqsirli
bilməyinin tək səbəbi, zülmkarların çirkin
işlərini, pozğunçuluqlarını gözləri ilə
gördükləri halda, (bunlara etiraz etməmələri)
və onları bu işlərindən çəkindirməmələridir”.
Sonra bu iki vacib əməlin dəyər və
əhəmiyyəti barədə buyurdu:
ِاِذاْاُ ِديتْْ ْوْاُق
ِ
ص ِعبُها
ُْ ِتْال َفرائ
ِْ قام
ت
س
إ
ْ
،
ت
يم
َ
َ ْضْْ ُكلُّهاْ َهيِنُهاْ َْو
َ
َ َ َ
“Yaxşılığa dəvət və pislikdən çəkindirmə
əməli düzgün icra olunaraq, bərpa edildiyi
zaman asan və çətin işlər də daxil olmaqla
digər vacib əməllər həyata keçər”2.
O boğucu mühitdə, o izdihamlı toplumda
İmamın ◊ bu önəmli müraciəti, onun
sözügedən iki ilahi vacibi ali dərəcədə həyata
1
2

“Maidə” surəsi, ayə 63.
“Tuhəful-uqul”, səh. 168-170 və “Biharul-ənvar”, c. 97, səh. 79, hədis 37.
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keçirməyə münasib fürsət gözlədiyini
göstərir. Belə ki, Müaviəyəyə ünvanladığı bir
məktubda yazır:
“Ey Müaviyə! Allaha and olsun, indi
səninlə müharibə etmədiyim üçün qorxuram
ki, İlahinin dərgahında müqəssir sayılam”1.
Yəni səninlə döyüşməyə münasib fürsət
axtarıram.
2. Müaviyənin ölümündən sonra, İmam
Hüseyn ◊ Mədinə valisi tərəfindən Yezidə
beyətə çağırıldığı zaman həzrət ◊ çox
narahat oldu və bundan imtina etdi. Gecə ilə
Peyğəmbərin — şərif qəbrinin kənarına
gəldi, orada dua və münacatla məşğul olan
İmam ◊ ilahi dərgaha xalisanə yalvarışında
belə dedi:
ْت
ِْ ك ْ ُُمَمد ْصلىْللاْعليهْوآلهْ َْو ْأَنَا ْاب ُْن ْبِن
َْ ِاَلل ُهمْ ْهذا ْقَ ب ُْر ْنَبِي
ْوف
َْ بْال َمع ُر
ُّْ نْاُ ِح
ْ ِِْاَلل ُهمْْإ،ت
ْ ِض َر
َْ ِنَبِي
َ كْ َْوْقَدْْ َح
َ نْ ِم َْنْاالم ِْرْماْقَدْْ َعلِم
َْوْاُن ِك ُْرْالْ ُمن ِك َْر
1
“Muxtəsəru tarixi Dəməşq” kitabında (c. 7, səh. 137) İmam Hüseynin ◊ tərcümeyi-halında oxuyuruq ki, o həzrət ◊ Müaviyəyə cavab məktubunda yazdı:
ِ يفْتَر ِْكْ ِج
”. ك
َْ هاد
ْ ِْْللاْ ُعذرا
ِْ ْيلْ ِعن َْد
ْ ِْْ َْوْماْاَظُ ُّْنْأَن.. “.

Təbərsinin “İhticac” kitabında (c. 2, səh. 89, hədis 164) yazılır:
”. ك
َْ ِيفْتَْر ِْكْذل
ْ ِِْل
ِْ َِْْائِف
ْ نْْل
ْ ِِللاْإ
ِْ ُْاي
ْ ْ َو،كْ ِخالفا
َْ َكْ َحرباْْ َْوْ ْالَْ َعلَي
َْ “ ماْاُ ِري ُْدْل
Həmçinin, “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 212.
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“İlahi!
Bu
sənin
peyğəmbərin
Məhəmmədin — qəbridir, mənsə onun
qızının oğluyam və mənim qarşıma
çıxanlardan xəbərdarsan. İlahi! Mən yaxşını
sevir, pisə isə nifrət edirəm!”1.
Əslində İmam Hüseyn ◊ öz qiyamının
əsas hədəflərini bu qısa cümlədə, o da
babasının pak qəbri kənarında, ən müqəddəs
məkanda açıqlamaqla tarixin yaddaşına
tapşırdı.
3. İmam Hüseyn ◊ qiyamının əsas
hədəfini ortaya qoyan, onun ən aydın və
anlaşılan ifadəsi kimi qardaşı Məhəmməd
Hənəfiyyəyə vəsiyyətnaməsində yer alan bir
cümləni saymaq olar.
O həzrət ◊ nəfsi istəklərə çatma, vəzifə
qazanma kimi maraqları öz qiyamının
məqsədlərinə yad bildikdən sonra belə yazır:
ِ ِ ْ ِْ الح
ْآم َْر
ِْ ب ْاالص
ِْ َت ْلِطَل
ُْ َْو ْإَِّنا ْ َخ َرج
ُ ْ ْ ْاُ ِري ُْد ْأَن،يف ْأُم ْة ْ َجدي
ِ
ِ ِ ْ ْ ْوْاَ ِس،وفْ ْوْأََّنىْ َع ِْنْال ْمن َك ِر
ِ
َِْب
ْ َِِبْ َعلِىِْْب ِْنْأ
ْ ِيْةِْ َج ِديْ َْوْأ
ُ
َ ْ بال َمع ُر
َ يْبس
َ َ
طالِب

1
İbn Əsəm, “Fütuh”, c. 5, səh. 27; Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 1, səh. 186 və
“Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 328
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“Qiyamdan yeganə məqsədim babamın
ümmətini islah etməkdir. Yaxşı işlərə dəvət
etmək, pis işlərdən çəkindirmək və bu yolda
babam Məhəmməd — və atam Əli ibn
Əbutalibin ◊ üslubundan istifadə etmək
fikrindəyəm”1.
İmam ◊ bu qısa kəlamında, elə yolun
başındaca, ilahi hərəkatının hədəfini açıqlayır
və bildirir ki, məqsədi heç də ölkələri fəth
etmək, dünya sərvəti və məqam qazanmaq
deyil,
əksinə
yeganə
hədəfi
İslam
cəmiyyətinin islahı, yaxşılığa dəvət və
pislikdən çəkindirmə prinsipini dirçəltməkdir.
4. İmamın ◊ Kufədəki səfiri Müslim ibn
Əqil, İbn Ziyadın qoşunları tərəfindən hiylə
ilə ələ keçirildikdən sonra onun hüzuruna
gətirildi. İbn Ziyad Müslimi fitnəkarlıqda
təqsirli bildikdə, o, cavab olaraq dedi:
ِ
ِ ْ  ْ ْو،ت
ْ...وف
َ  ْ َْو ْ َدفَ نتُ ُْم ْال َمع ُر،لكن ُكمْ ْأَظ َهرُْتُ ْال ُمن َك َر
َ ُ ما ْهلذا ْآتَي
ِ
ِ فَأَتَي
هاهمْْ َع ِْنْال ُمن َك ِْر
ُ ْ َْوْنَن،ناهمْْلنَأ ُم َرُهمْْبِال َمع ُروف
ُ
“Mən sənin dediyin şeylərə görə Kufəyə
gəlməmişəm, əksinə sizlər pislik və
çirkinlikləri dirildib əvəzində isə yaxşılıq və
1

İbn Əsəm, “Fütuh”, c. 5, səh. 33 və “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 329.
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gözəllikləri dəfn etmisiniz... Odur ki, biz
xalqı yaxşılığa dəvət etmək və pislikdən
uzaqlaşdırmaq üçün qiyama qalxmışıq”1.
5. İmam Hüseyn ◊ Hürrün qoşunu ilə
qarşılaşdığı, kufəlilərin vəfasızlığı məlum
olduğu və özünü şəhadətlə üz-üzə gördüyü
vaxt səhabələri arasında ayağa qalxaraq
söhbəti əsnasında belə buyurdu:
ِ  ْ ْو ْأَنْ ْال،أَال ْتَ رو َْن ْأَنْ ْاْلقْ ْال ْي عم ْل ْبِ ِه
ْ،ُباط َْل ْال ْيُتَناهى ْ َعنه
َ
َ
َ
َُ ُ
ْللاْ ُُِمقا
ِْ ْقاء
ِْ ِيفْل
ْ ِْبْال ُمؤِم ُْن
َْ َلِيَ رغ
“Haqqa riayət edilmədiyini və batilin
qarşısının alınmadığını görmürsünüzmü?
Belə bir şəraitdə möminə (qiyam etməsi və)
Yaradanın görüşünə (və şəhadətə) rəğbət
bəsləməsi lazımdır”2.
İmamın ◊ bu sözündən belə bir
durumda candan keçməyin labüdlüyü başa
düşülür, yəni din və məzhəbi təhdid edən bir
mərhələdə mal və cana dair zərərlərin olması
yaxşılığa dəvət və pislikdən çəkindirmənin
qarşısını ala bilməz.
1

İbn Əsəm, “Fütuh”, c. 5, səh. 110; “Məlhuf” (Lühuf), səh. 71; “Ənsabul-əşraf”, səh.

82.
2
“Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 381; “Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 305 və Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 1, səh. 237.
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6. Tarixçilərin yazdıqlarına əsasən, Hürr
İmam Hüseynin ◊ hərəkətinə mane olduğu
zaman həzrət ◊ Kufə böyüklərinə bir
məktub yazdı:
ْيف
ْ ِْ َْللا ْصلى ْللا ْعليه ْوآله ْقَدْ ْقال
ِْ ْ َْفَ َقدْ ْ َعلِمتُمْ ْأَنْ ْ َر ُسول...
ِ ْ  ْناكِثاْ ْلِعه ِْد،للا
ِ ْ ْمنْ ْرأى ْسلطاناْ ْجائِراْ ْمست ِحالْ ِْلرِْم:حياتِِه
ْْ ْ ُمالِفا،للا
َ ُ
َ
َ
ُ َ َ
ُُ
ِ ْول
ِ
ِ للاْبِاال ِْثْ ْوْالعد
ْيْبِِفعلْ َْو
ْ َِْ ُْثْ َْلْيُغ،وان
ِْ ْباد
ِْ يفْ ِع
ْ ِْْيَع َم ُْل،للا
ِْ سن ِْةْ َر ُس
ُ َ
ُل
ِ
ِْ ْْْكا َْنْ َح ِقيقاْْ َعلَى،الْقَ ول
ُللاْأَنْْيُدخلَ ْهُْ َمد َخلَْه
“...Sizlər bilirsiniz ki, Rəsulullah —
həyatda olduğu zamanlarda buyurmuşdur:
“Hər kim bir sultanın Allahın haramını halal
saydığını, ilahi əhdi pozduğunu, peyğəmbər
sünnəsinə qarşı çıxdığını, Allah bəndələri ilə
zülm və qəddarlıqla rəftar etdiyini gördüyü
halda əməldə və dildə mübarizəyə qalxmazsa,
layiqdir ki, Allah-taala onu sultanın yerinə
(cəhənnəmə) salsın!”1.
İmam Hüseyn ◊ bu kəlamı ilə bütün
təbəqədən olan insanların, xüsusilə də Kufə
böyüklərinin
vəzifələrini
xatırlatmaqla
yanaşı, işlərin islahı və Bəni-Üməyyə
qəddarları ilə mübarizə istiqamətindəki öz
1
İbn Əsəm, “Fütuh”, c. 5, səh. 143; Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 1, səh. 234 və
“Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 381.
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dönməz əzmini göstərir və bu mübarizədə
onların himayəsini şərt saymayan İmam ◊
öz əziz canını da tutduğu yolda fəda etməyə
hazırdır. Ona görə də biz bu gün o həzrətin
məzarı önundə durur və deyirik:
ْوف
ِْ ت ْبِال َمع ُر
َْ ت ْالزكاةَْ ْ َْو ْ َأمر
َْ ت ْالصالةَْ ْ َْو ْاَتَي
َْ ك ْقَدْ ْأَقَم
َْ أَش َه ُْد ْأَن
تْ َع ِْنْال ُمن َك ِْر
َْ َْوْنَ َهي
“Şəhadət verirəm ki, həqiqətən sən namaz
qılıb zəkat verdin, yaxşılığa dəvət edib
pislikdən çəkindirdin!”1.
Nəzərə çarpan məqam, bu cür şahidliyin
məhkəmə zalındakı, hakim qarşısındakı
şahidliklə eyni olmamasıdır. Əslində mənası
bundan ibarətdir ki, sənin qiyamının yaxşılığa
dəvət, pislikdən çəkindirmə prinsipinə
söykənən və İslam cəmiyyətində islahatı
rəhbər tutan bir qiyam olması həqiqətinə
etiraf edirəm, yəqinim vardır.

1

“Varis” ziyarətnaməsi
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Üçüncü fəsil:
İslam hökumətinin təşkili və zalımlarla
mübarizə
İlahi peyğəmbər və övliyalar tarix boyu öz
müqəddəs hədəf və amallarını doğrultmaq,
irəli aparmaq üçün hökumət təşkil etmək
qərarında olmuşlar. Ona görə ki, hökumət
qurmaqla xalqı mənəvi və insani dəyərlərə
yönəltmək, ictimai ədaləti yaymaq, ilahi
göstərişləri qanun çərçivəsində icra etmək və
ədaləti dirçəldib zülm, şirk və ədalətsizliyi
boğmağın mümkünlüyü danılmazdır.
Həmçinin, hökumət təşkil olunmadan
icrası mümkün olmayan və ya – ən azından –
istənilən kimi reallaşmayan bir sıra ilahi
hökmlər mövcuddur.
Bu səbəbdən keçmiş peyğəmbərlər
mümkün şəraitdə dini hökumət qurmaq
məqsədi güdürdülər. İslam Peyğəmbəri
— də ilk fürsətdə, Mədinə şəhərində
İslam hökuməti qurdu və özü şəxsən hökumət
rəhbərliyini öhdəsinə götürdü.
368

O həzrət — salehlərin hakimiyyət
xəttini davam etdirmək üçün – ilahi fərman
əsasında – Qədir-Xumda həzrət Əlini ◊ öz
canişini və özündən sonra xalqın öndəri
seçdi. Bu əsasla bizim hədislərdə vilayət və
rəhbərlik məsələsi əzəmətlə xatırlanıb. O
cümlədən, İmam Baqirin ◊ məşhur bir hədisində oxuyuruq:
ْج ْ َْو
ِْ َكاةِ ْ َْو ْاْل
ْ الةِ ْ َْو ْالز
ْ  ْ َعلَى ْالص:َس ِْة ْأَشياء
ُْ ين ْاالس
َْ ُِب
َ الم ْ َعلَى ْ َخ
الصوِْمْ َْوْال ِواليَِْة
“İslam dini beş əsas prinsip: namaz, zəkat,
həcc, oruc və vilayət üzərində qurulub”.
Sonra “Bu beş əsas prinsipdən hansı daha
üstündür?” – sualının cavabında buyurdu:
ِ ِ َ أَل ِوالي ْةُْأَف
ْيلْ َعلَي ِهن
ُْ ِوايلْ ُه َْوْالدل
ْ ِ ْ َْوْال،تاح ُهن
ُ ْالَّناْمف،ض ُل
َ
“Vilayət hamısından üstündür, çünki
vilayət (və İslam hökumətinin təşkili)
digərlərinin açarıdır və vali (yəni imam) digər
dörd mühüm işdə xalqın bələdçisidir”1.
Bəli, dini hökumət təşkili və saleh
hakimlərin hakimiyyətini qəbul etməklə ilahi
hökmlərin icrasına münasib şərait yaratmaq
1
“Üsuli-Kafi”, c. 1, səh. 18, “Dəaimul-İslam” bölümündə (eyni məzmunda bir sıra
hədislər bu bölümdə mövcuddur)
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və din əsaslarını, əxlaqı və şəriət hökmlərini
həyata keçirmək mümkündür.
Əfsuslar olsun ki, Peyğəmbərin —
vəfatından sonra İslam ümmətinə rəhbərlik
məsələsi öz həqiqətini tapmadı və Əmirəlmöminin İmam Əlini ◊ xəlifəlikdən
kənarda saxladılar. Amma o həzrət ◊ hər
fürsətdə öz hakimiyyət haqqını müdafiə edir
və özünü xəlifəliyə hamıdan layiqli bilirdi.
Nəhayət, həzrət Əli ◊ hicri tarixlə 35-ci
ildə ümumi beyətlə zahiri xəlifəlik kürsüsünə
oturdu. Ədaləti və dini dəyərləri dirçəltkmək
yönündə çalışdı, lakin keçmişdən qalan
yaralar, xəlifəlik dövrünün ağrılı-acılı
hadisələri və sonda Mövla Əlinin ◊
şəhadəti səbəb oldu ki, o həzrət özünün bütün
ali hədəflərinə çatmasın.
Müaviyənin istər Əmirəl-möminin Əlinin
◊ vaxtında, istərsə də İmam Həsənin ◊
qısa müddətli xəlifəlik dövründə törətdiyi
təxribatlar və “ələvi xəttinin zəiflədilməsi”
istiqamətində nifaq cəbhəsinin göstərdiyi səylər, bir qrup insanların xəbərsizliyi və digər
bir dəstənin dünya düşkünlüyü, növbəti dəfə
xilafətin dəyirman daşını öz mehvərindən
çıxardı və bu dəfə həqiqi İslam hakimiyyətinə
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qarşı and içmiş düşmənlər qüdrət kürsüsünə
oturdular.
Nəbəvi və Ələvi (Peyğəmbər — və
İmam Əli ◊) hakimiyyətinə layiqli varis və
İslam ümmətinin mənəvi rəhbəri olan İmam
Hüseyn ◊ islami dəyərləri dirçəltmək,
ədaləti yaymaq və qəddarlarla mübarizə
aparmaqdan ötrü İslam hökumətinin təşkili
amalı ilə ayağa qalxdı. Bu məqsədlə ki, mümkün olduğu təqdirdə İslam hökumətinin
təşkili vasitəsilə, mümkün olmadığı təqdirdə
isə özü və dostlarının şəhadəti ilə BəniÜməyyənin həqiqi simasını üzə çıxarsın;
zülm, küfr və nifaq ağacının köklərini
kəsməklə məşğul olsun və bununla da İslama
və İslamın məzlum ümmətinə yardım etsin.
İmam Hüseyn ◊ xütbələrinin birində öz
cəhd və təlaşının məqsədini birbaşa
açıqlayaraq belə buyurur:
ْ ْ َْو ْال،يف ْ ُسلطان
ْ ِْ ْك ْتَعلَ ُْم ْإِن ْهُ ْ َْل ْيَ ُكنْ ْ َماْْ َكا َْن ْ ِمنا ْتَنافُسا
َْ اَلل ُهمْ ْإِن
ِ ْ  ْ ْو،طام
ْ ْ َْو ْنُظ ِه َْر،ك
ِْ ى ْال َم
َْ لكنْ ْلِنَ َر
ِْ ض
ُْ ُالتماساْ ْ ِمنْ ْف
َ ِعالَْ ِمنْ ْ ِدين
َ ِ ُول ْاْل
ِ  ْ ْو ْيأم ْن ْالمظلُومو َْن ْ ِمنْ ْ ِع،الد َك
ِ ِيف ْب
ْ ْ َْو ْيُع َم ُْل،باد َك
ْ ِْ الح
َْ االص
ُ َ َََ َ
ِ كْ ْوْأَح
ِ
ِ ِبَِفرائ
َْ كام
ك
َْ ض
َ َْ كْ َْوْ ُسنت
َ
“İlahi! Sən bilirsən ki, bizim gördüyümüz
iş (xalqı səfərbər etmək yolunda cəhd)
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rəhbərlik məqamı uğrunda rəqabət aparmaq
və ya mal-dövlət əldə etmək üçün deyildi,
əksinə hədəfimiz dininin nişanələrini aşkara
çıxarmaq, bütün şəhərləri islah və
düzgünlüklə doldurmaqdır ki, məzlum bəndələrin asudə yaşasınlar, vacib əməllərinə,
sünnə və hökmlərinə əməl edilsin”1.
İmam
Xomeyni
bu
mövzunu
şəffaflaşdıran
bir
söhbətində
deyir:
“...Bəziləri Seyyiduş-şühədanın ◊ hökumət
qurmaq üçün gəlmədiyini güman edirlər.
Xeyr! (Bu söz düz deyil, əksinə,) onlar
hökumət təşkili üçün gəlmişdilər, ona görə ki,
hökumət
Seyyiduş-şühəda
kimisinin,
Seyyiduş-şühədanın
şiəsinin
əlində
olmalıdır”2. Hərçənd, İmam ◊ yolun
sonunda şəhid olacağını bilirdi.”
Başqa bir yerdə deyir: “Seyyiduşşühədanın ◊ həyatı, Sahibəz-zaman İmam
Mehdinin ◊ həyatı, aləmdəki bütün
peyğəmbərlərin
həyatı;
ilk
və
son
peyğəmbərin, Adəmdən indiyədək olanların
hər birinin həyatının mənası (qayəsi) zülm
1
2

“Tuhəful-üqul”, səh. 170 və “Biharul-ənvar”, c. 97, səh. 79.
“Səhifeyi-İmam”, c. 21, səh. 3
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müqabilində ədalətli hökumət qurmaq
olmuşdur”1.
Bu müqəddimə ilə indi də iddiamızın
isbatı üçün (İslam hökumətinin təşkili və
zalımlarla mübarizə uğrunda qiyam) o
həzrətin ◊ kəlam və sünnəsinə müraciət
edək.
Keçmişə bir nəzər
Əgər İmam Hüseynin ◊ həyatına nəzər
salsaq, o həzrətin hələ gənc yaşlarından
yalnız Əhli-beyti ◊ xəlifəliyə layiq
gördüyünü yaxşıca anlayarıq.
Tarixdə deyilir: “Bir gün Ömər
Peyğəmbərin — minbərində xütbə
oxuyurdu, xütbə sırasında dedi: Mən
möminlərə özlərindən də layiqəm!
İmam Hüseyn ◊ məscidin bir kənarında
oturmuşdu – Ömərə müraciətlə – ucadan
səsləndi:
Atam
Rəsulullahın
—
minbərindən aşağı düş! Bu minbər atanın
deyil (ki, onun üstünə çıxıb belə iddialar
edirsən!).

1

“Səhifeyi-İmam”, c. 21, səh. 4
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Ömər dedi: Ey Hüseyn! Öz canıma and
olsun ki, bu minbərin mənim atamın deyil,
sənin atanın olmasını qəbul edirəm. Ancaq de
görüm, bunları kim sənə öyrətdi? Atan Əli
ibn Əbutalib?!
İmam Hüseyn ◊ buyurdu: Əgər atamın
fərmanına tabe olsam, canıma and olsun, o
doğru yola yönəldəndir və mən onun hidayət
etdiyi olacam. Onun, Cəbrailin ◊ Allah
tərəfindən nazil etdiyi beyət haqqı Rəsulullah
— zamanından xalqın boynundadır.
Allah kitabını inkar edəndən başqası bu
həqiqəti inkar etməz. Camaat onu qəlbləri ilə
tanıdılar (və haqqın atamla olduğunu
bildilər), amma dildə inkar etdilər. Biz Əhlibeytin ◊ hüquqlarını dananlara vay
olsun!....
Ömər dedi: Ey Hüseyn! Atanın haqqını
inkar edənə Allahın lənəti olsun! (Lakin mən
müqəssir deyiləm, çünki) camaat bizi əmir
seçdi və biz də qəbul etdik. Əgər atanı əmir
seçsəydilər, biz ona itaət edərdik!
İmam Hüseyn ◊ cavab verdi: Ey
Xəttabın oğlu! Sən Əbubəkri özünə (və
camaata) əmir seçməmişdən öncə hansı
camaat səni əmir seçdi? O da öz növbəsində
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Peyğəmbərdən — heç bir dəlil-sübut
olmadan, Ali-Məhəmmədin — razılığı
nəzərə alınmadan səni xalqa rəhbər təyin etdi.
Siz ikinizin razılığı (Allahın və) Peyğəmbərin
— razılığıdırmı?!
Cavabı olmayan Ömər qəzəbli halda
minbərdən endi və bir dəstə ilə İmam Əlinin
◊ yanına gedərək, Hüseyndən ◊ ona
şikayət etdi...”1.
Həzrət Hüseyn ◊ atası Əmirəl-möminin
Əli ◊ və qardaşı İmam Həsənin ◊
xəlifəlik dövründə İslam hökumətinin
güclənməsindən ötrü daim onların yanında
hazır olaraq, İslam hökumətinin düşmənləri
ilə mübarizə aparırdı.
İmam
Hüseynin
◊
Müaviyə
qarşısında sözü
Müaviyə Yezid üçün beyət almaq qəsdilə
şəhərlərə səfər etdi, Mədinədə də, Yezidi
tanıtdırmaq və ona beyət almaq üçün
cəmiyyəti topladı və dedi:

1

Təbərsi, “İhticac”, c. 2, səh. 77-78.
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Allaha and olsun! Əgər müsəlmanlar
arasında Yeziddən üstününü tapsaydım, onun
üçün beyət alardım!”.
İmam Hüseyn ◊ ayağa qalxdı və
buyurdu:
ْتْ َمنْْ ُه َْوْ َخي رْْ ِمن ْهُْأَباْْ َْوْأُماْْ َْوْنَفسا
َْ للاْلََقدْْتَ َرك
ِْ َو
“Sən ata-ana, ləyaqət, şəxsi dəyərlər və
insani keyfiyyətlər baxımından Yeziddən
üstün olan kəsi kənara qoymusan”.
Müaviyə dedi: “Sanki özünü nəzərdə
tutursan?”
Buyurdu: “Bəli!”
Müaviyə susdu1.
İmam Hüseyn ◊ mövzu ilə əlaqədar
digər bir hədisdə buyurur:
ْْ ْ َْو ْ َج ِدي ْ َخي رْ ْ ِمن،َِب ْ َخي رْ ْ ِمنْ ْأَبِ ِيه
ْ ِ ْْفَِإنْ ْأ،َُح ُّْق ْ ِِبَا ْ ِمنه
ِْ أنَا ْ َو
َ للا ْأ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ُْ َْوْأُميْ َخي رْْمنْْأُم ِْهْ َْوْأَنَاْ َخي رْْمن ْه،َج ِده
“Allaha and olsun! Mən xəlifəliyə ondan
(Yeziddən) daha layiqəm; atam atasından,
babam babasından, anam anasından üstündür
və özüm də ondan üstünəm!”2.

1
2

“Əl-imamətu vəs-siyasət”, c. 1, səh. 211.
“Məvsuətu kələmatil-imamil-Huseyn ◊” səh. 265.
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Bu aydın kəlamdan çox gözəl başa
düşülür ki, İmam Hüseyn ◊ o zamanlar
yalnız özünü xəlifəliyə layiq görürdü və
inanırdı ki, onun kimi bir şəxs – ailə və
mənəvi üstünlüyü ilə – müsəlman işlərinin
icrasını öhdəsinə götürməlidir.
Yezid dönəmində İmam Hüseynin ◊
İslam hökumətinin təşkili ilə bağlı
cəhdi
Müaviyə öldükdən və Yezid xəlifəlik
kürsüsünə oturduqdan sonra zalımlarla
mübarizə və İslam hökumətinin təşkilinə –
ötən zamanlardan fərqli olaraq – uyğun şərait
yaranmışdı və o həzrət ◊ bu istiqamətdə bir
neçə addım atdı:
a) Yezidə beyətdən imtina (və onun
xəlifəliyə layiq olmadığını elan etmək)
İmam Hüseynin ◊ Yezidi bu ali
vəzifəyə əsla layiq bilmədiyini, əvəzində isə
özünü xəlifəliyə ən layiqli namizəd hesab
etdiyini nəzərə alsaq, o həzrət ◊ Yezidə
beyət etməyəcək və onun hakimiyyətini rəsmi
tanımayacaqdı.
Buna görə də Müaviyənin ölüm xəbəri
Mədinəyə çatdığı və Mədinə valisi həzrət
Hüseyni ◊ hüzuruna çağırdığı zaman
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Abdullah ibn Zübeyrin “Nə etmək fikrin
var?” – sualına həzrət ◊ belə cavab
buyurdu:
1ِ
ِ ِ ِ ْ ِْْ ِالنْْاالم ْرْإَِّناْْكا َْن،نْ ْالَْأُبايِ ْعْلَْهْأَبدا
س ْن
ْ ِِإ
َ ُ ُ
َ
َ َيلْمنْْبَع ْدْأَخيْاْل
“Heç vaxt Yezidə beyət etməyəcəm, ona
görə ki, qardaşım Həsəndən ◊ sonra
xəlifəlik məqamı təkcə mənə aiddir”.
Həmçinin, Mədinə valisinə də buyurdu:
ِ ْ  ْ َْو ْ َمع ِد ُْن،ِت ْالنُّبُ وة
ْ ْ َْو...ف ْال َمالئِ َك ِة
ُْ ِ ْ َْو ْ ُمتَل،الرسالَ ِة
ِْ إِنا ْأَه ُْل ْبَي
ِ ْ ْيزي ُْد ْرجل
ْ، ْ ُمعلِنْ ْبِال ِفس ِق،محرَم ِة
ِْ  ْقاتِ ُْل ْالن ف،ب ْاْلَم ِر
ُْ فاسقْ ْشا ِر
َ س ال
َُ َ
َْوْ ِمثلِيْالْيُبايِ ُْعْلِ ِمثلِ ِْه
“Biz
nübüvvət
ailəsindən,
risalət
mədənindən və mələklərin get-gəl etdiyi
məkandanıq... Halbuki, Yezid fasiq, şərabxor
və günahsızların qatilidir. O, aşkarda günaha
bulaşan kəsdir. Odur ki, mənim kimi bir şəxs
onun kimisi ilə əsla beyət etməz”2.
Həmçinin, Mərvan ibn Həkəmin Yezidə
beyətlə bağlı israrından sonra İmam ◊
qətiyyətlə buyurdu:

1
2

Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 1, səh. 182.
İbn Əsəm, “Fütuh”, c. 5, səh. 18 və “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 325.
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ْْ ْ َْو ْلََقد،ت ْاالم ْةُْبِراع ْ ِمث َْل ْيَ ِزي َد
ِْ َالم ْإِذْ ْقَدْ ْبُلِي
ُْ الم ْألس
ِْ َْو ْ َعلَى ْاالس
ْْ ْاَْلِالفَْةُ ْ ُُمَرَمة:ول
ِْ ْ َْت ْ َج ِدي ْ َر ُسول
ُْ َِْسع
ُ للا) صلى ْللا ْعليه ْوآله( ْيَ ُق
َِبْ ُسفْيا َْن
ْ ِآلْأ
ِْ َْعلى
“İslam ümməti Yezid kimi birisinin
rəhbərliyinə mübtəla olduğu zaman, gərək
İslamın “fatihə”si oxunsun! Mən babam
Rəsulullahdan eşitmişəm ki, buyurardı:
“Xəlifəlik Əbu Süfyan ailəsinə haramdır!””1.
Əslində İmam ◊ bu cümlə ilə Yezidin
rəhbərliyi faciəsinin dərinliyindən xəbər verir
və Rəsulullahın — kəlamını şahid
göstərməklə, xəlifəliyin Əbu Süfyan övladları
tərəfindən mənimsənilməsini haram sayır.
Başqa bir kəlamda, qardaşı Məhəmməd
Hənəfiyyəyə müraciətlə buyurduğu cümlədə
növbəti dəfə – hər bir qiymətə olursa olsun –
Yezidə beyət edilməməsinə təkid edir və
buyurur:
ِ يا ْأ
ُّ ْ يف
ْت
ُْ  ْلَما ْبايَع،الدنيا ْ َمل َجأْ ْ َْو ْال ْ َمأ َوى
ْ ِْ ْللا ْلَوْ ْ َْل ْيَ ُكن
ِْ َخي! ْ َو
َيَزي َْدْب َْنْ ُمعا ِويَْة
“Ey qardaşım! Allaha and olsun, dünyanın
heç bir nöqtəsində sığınacaq və təhlükəsiz yer
1

“Məlhuf (Lühuf)”, səh. 99 və “Biharul-ənvar”, c. 1, səh. 184.
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tapmasam belə Yezid ibn Müaviyə ilə beyət
etməyəcəm!”1.
b) Özünü xəlifəliyə layiq görməsini
birbaşa bildirməsi
İmam Hüseyn ◊ Yezidi bu ali məqama
münasib görməməsindən əlavə, özünün
vilayət vəzifəsi və İslam hakimiyyətinə
layiqli olmasını aşkara bildirirdi. Əslində
İmam ◊ bu cümlələrlə İslam hökumətinin
təşkili
və
müsəlmanların
xəlifəliyini
öhdələnmək istiqamətində hərəkət edirdi.
İmam Hüseyn ◊ əsr namazından sonra
Hürrün qoşunu qarşısında oxuduğu bir
xütbədə buyurur:
ْللا ْصلىْللاْعليهْوآلهْ َْو ْ َن ُْن
ِْ ْ ول
ِْ ت ْ َر ُس
ِْ اس! ْأَنَا ْاب ُْن ْبِن
ُ أَيُّ َها ْالن
ِ ْأَوىلْبِ ِوالي ِْة
ْسْ َهلُم
َْ يْماْلَي
َْ الءْال ُمد ِع
ِْ هؤ
ُ ْْهذ ْهِْاال ُموِْرْ َعلَي ُكمْْ ِمن
َ
“Ey camaat! Mən Rəsulullahın qız
nəvəsiyəm, biz dini işlərin icrasına (və
müsəlmanların imamı olmağa) bu yalançı
iddiaçılardan daha layiqik!”2.
Bütün bunlardan əlavə İmam Hüseyn ◊
Müaviyənin həyatda olduğu müddətdə –
1
2

İbn Əsəm, “Fütuh”, c. 5, səh. 31 və “Biharul-ənvar”, c.44, səh. 329.
İbn Əsəm, “Fütuh”, c. 5, səh. 137 və “Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 303 (az fərqlə).
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Yezidin vəliəhdlik məsələsi ortaya atılan
zaman – özünün xəlifəliyə layiq olmasına
təkid edirdi. (Daha öncə qeyd edildi).
c) Kufəlilərin dəvətinə cavab
İmam Hüseynin ◊ İslam hökumətinin
təşkili yönündə çalışmalarının digər bir
əlaməti, Yezidin qeyri-qanuni hökumətinə
qarşı qiyama rəhbərliklə bağlı kufəlilərin
təklifini qəbul etməsidir.
Həmçinin, İmam Hüseynin ◊ öz səfir və
nümayəndəsi, Müslim ibn Əqili onların
təklifini dəyərləndirmək, gücləri səfərbər
etmək, camaatdan beyət almaq və islami və
ilahi hökumətinin təşkili ilə bağlı Həzrətin
◊ iradəsini anlatmaq üçün Kufəyə
göndərməsidir.
Nəzərə alsaq ki, Kufə Əli ibn Əbutalib
◊ sevərləri və şiələrinin mərkəzi olmuşdu,
İmam Hüseynin ◊ məqsədi bu şəhəri
qiyamın və İslam inqilabının əsas mərkəzi
təyin edib oradan inqilaba rəhbərlik etmək və
digər şəhərlərə yaymaqdı.
Kufə başçılarının İmam Hüseynə ◊
məktubu
Müaviyənin
ölümündən
sonra
və
Süleyman ibn Surəd Xüzainin evində top381

lantının ardınca bir qrup Kufə başçısı İmam
Hüseynə ◊ bir məktub yazıb o həzrətin
qiyama rəhbərliyini qəbul etməyə hamılıqla
hazır olduqlarını bildirdilər.
Dörd şiə başçısının, Süleyman ibn Surəd,
Musəyyib ibn Nəcəbə, Rüfaə ibn Şəddad və
Həbib ibn Məzahirin və digər şiə dəstələrinin
də adı onda gələn məktubun məzmunu
belədir:
ِْلْال ِذي
ِْ ِللاَْال ِذيْالْإِ ْلهَْإِالْْ ُه َْوْ;ْأَماْبَع ُْدْفَاْلَم ُد
ْ ْك
َْ فَِإناْ َن ِم ُْدْإِلَي
ِ ْْالْ ِذيْاِن تَزىْ َعلَى،ارْالعنِي َد
ْ،هذ ْهِْاالم ِْةْفَاب تَ زهاْأَم َرها
َ َْ ص َْمْ َع ُدو َْكْاْلَب
َ َق
ِ
ِ
ْ ْ َْو،يارها
ِْ َ ْ َْو ْتَأَم َْر ْ َعلَيها ْبِغ،صبَها ْفَ يئَها
َ ََْو ْغ
َ  ْ ُْث ْقَ تَ َْل ْخ،ي ْ ِرضىْ ْمنها
ْك
َْ ِللاُْأَنْ ْ ََي َم َعنا ْب
ْ ْ ْس ْ َعلَينا ْإِمامْ ْفَأَقبِل! ْلَ َعل
َْ  ْإِن ْهُْلَي...،استَبقى ْ ِشر َارها
ْيف
ْ ِْ ُ ْلَسنا ْ َُنتَ ِم ُْع ْ َم َع ْه،ِمارة
ْ ِْ َعْلَى ْاْلَِْق ْ َْو ْالنُّعما ُْن ْب ُْن ْبَ ِشي
َ يف ْقَص ِْر ْاال
ْت ْإِلَينا
َْ ك ْقَدْ ْأَق بَ ل
َْ  ْ َْو ْلَوْ ْقَدْ ْبَلَغَنا ْأَن،ىل ْعيد
َْ ِج ْ َم َع ْهُ ْإ
ُْ  ْ َْو ْال ْ ََن ُر،َُج َعة
ِْ ناهُْ َحتْْنَل َح َق ْهُْبِالش
ام
ْ أَخ َرج
“Allaha həmd edirik ki, o mənfur və
qəddar düşməni (Müaviyəni) məhv etdi,
hansı ki, ümmətin razılığı olmadan onların
boynuna mindi, mal-dövlətlərini mənimsədi,
yaxşılarını öldürdü və pislərinə meydan
verdi...
İndi bizim imam və rəhbərimiz yoxdur,
bizə doğru gəl! Bu ümidlə ki, Allah-taala
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sənin varlığının bərəkəti sayəsində bizim
hamımızı
haqq
mehvəri
kənarında
toplayacaq.
Noman ibn Bəşir (Kufə valisi) Darulimarədədir və biz onunla cümə namazında və
ümumi toplantılarda bir araya gəlmirik (və
ona etina etmirik) və əgər sənin bizə sarı
gəldiyini bilsək, onu Kufədən çıxarıb Şama
göndərərik”1.
İmam Hüseynin ◊ cavabı və Müslimi
Kufəyə göndərməsi
Kufə əhlinin saysız məktublarından və
İmam Hüseynin ◊ rəhbərliyini qəbul
etməyə hazır olduqlarını elan etdikdən sonra
Həzrət onlara cavab məktubu yazdı, sonra da
əmisi oğlu Müslim ibn Əqili Kufə şəhərinə
göndərdi. İmamın ◊ məktubunun mətni
belədir:
ِ ِ للا ْالرْح ِْن ْالرِح
ْالَ ْ ِم َْن
ْ ىل ْال َم
َْ ِ ْإ،ي ْب ِْن ْ َعلِى
ِْ س
ِْ ْ بِس ِْم
َ ُ ْم َْن ْاْل.يم
ِ
ْْْفَِإنْْهانِئاْْ َْوْ َس ِعيداْْقَ ِدماْ َعلَىْْبِ ُكتُبِ ُكم:ْأَماْبَع ُد.ي
َْ ِال ُمؤِمن
َ يْ َْوْال ُمسل ِم
ِ ْ ْ ْوْْكانا
ْتْْ ُكلْ ْال ِذي
ُْ آخ َْر ْ َمنْ ْقَ ِد َْم ْ َعلَىْ ْ ِمنْ ْ ُر ُسلِ ُكمْ ْ ْ َْو ْقَدْ ْفَ ِهم
َ
ْْْلَ َعل،سْ َعلَيناْإِمامْْفَأَقبِل
َْ ْ«أَن ْهُْلَي:ْْْ َْوْ َمقالَْةَْ ُجلِ ُكم،صصتُمْْ َْوْذَ َكرُت
َ َاق ت
1

“Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 333.
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ِ تْإِلَي ُكمْْأ
َْخيْ َْوْاب َْن
ُْ ْ َْوْقَدْْبَ َعث.»كْ َعلَىْاهلُدىْ َْوْاْلَِْق
َْ ِللاُْأَنْْ ََي َم َْعناْب
ْ
ْىل
َْ ِب ْإ
َْ ُت ْ ُمسلِ َْم ْب ِْن ْ َع ِقيل ْ َْو ْأ ََمرتُْهُ ْأَنْ ْيَكت
ْ ِ ت ْ ِمنْ ْأَه ِْل ْبَي
ْ ِ َع ِمي ْ َْو ْثَِق
ْ ْ َْو،ى ْ َملَئِ ُكم
ُْ ََجَ َْع ْ َرأ
ْ  ْأَن ْهُْقَدْ ْأ:ب ْإِ َىل
َْ َ فَِانْْْ َكت.ِْبالِ ُكمْ ْ َْو ْأَم ِرُكمْ ْ َْو ْ َرأيِ ُكم
ْ ْ َعلَى ْ ِمث ِْل ْما ْقَ ِد َمتْ ْ َعلَىْ ْبِِْه ْ ُر ُسلُ ُكمْ ْ َْو،ذَ ِوي ْال َفض ِْل ْ َْو ْاْلِجى ْ ِمن ُكم
ْمام
ُْ  ْفَ لَ َعم ِري ْ َما ْاال.ُ ْأَق ِد ُْم ْ َعلَي ُكمْ ْ َوشيكاْ ْإِنْ ْشاءَللا،يفْْ ُكتُبِ ُكم
ْ ِْ ت
ُْ قَ َرأ
ِ
ِ
ِ عام ْل ْبِال ِك
ْس
ُْ ِ ْ َْو ْاْلاب، ْ َْو ْالدائِ ُْن ْبِاْلَِق، ْ َْو ْاال ِخ ُْذ ْبِال ِْقس ِط،تاب
ُ إالْ ْال
ُْ للاْ َْوْالس
الم
ِْ ْذات
ِْ ْس ْهُْ َعلى
َ نَف
“Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.
Hüseyn ibn Əli tərəfindən mömin və
müsəlman böyüklərinə! Hani və Səid
məktublarınızla yanıma gəldi – bu iki nəfər
məktublarınızı gətirən son kəslərdir –
məktublarınızın (xülasə olaraq) məzmunu
bundan ibarətdir: “İmam və rəhbərimiz
yoxdur, bizə doğru gəl! Ümidvarıq ki, Allah
sənin vasitənlə bizə haqq və hidayət
mehvərinin ətrafına toplayar!”.
Hal-hazırda mən qardaşım, əmim oğlu və
ailəmizin etibarlı şəxsini – Müslim ibn Əqili
– sizə tərəf göndərirəm. Ona tapşırmışam ki,
qərarlarınızı, plan və düşüncələrinizi mənə
yazsın.
Hər
zaman
böyüklərinizin,
ağıl
sahiblərinizin məktubda qeyd edilənlərlə
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müvafiq və həmrəy olduqlarını mənə xəbər
versə, gecikmədən sizə doğru gələcəyəm,
inşallah!
(Məktubun sonunda əlavə etdi:) “Canıma
and olsun! İmam və rəhbər yalnız Allahın
kitabına əməl edən, ədaləti dirçəldən, haqq
dini qəbul edib özünü Allahın yoluna həsr
edən kəsdir”1.
Sözügedən məktub belə bir həqiqəti
çatdırır ki, İmam Hüseyn ◊ alçaq BəniÜməyyə hökumətinin məhvi və İslam
hökumətinin təşkili üçün qiyam yolunda
addım atırdı. Bu səbəbdən vəziyyəti təhlil
etməkdən ötrü ilk olaraq agah, zirək və
etibarlı nümayəndəsini o şəhərə göndərir ki,
işin mahiyyətini öyrənsin, gücləri səfərbər
etməklə və şiələri hazırlıq vəziyyətinə
gətirməklə bu yolda addım atsın.
İmam Hüseynin ◊ sözünün son cümləsi
də, özünün imamlıq və rəhbərliyə layiq
olmasına və Şam hakiminin – hansı ki, nə
Allahın kitabına əməl edir, nə ədaləti
dirçəldir, nə də özünü Allah yoluna həsr edir
– bu işdə ləyaqətli olmamasına bir daha
1

İbn Əsəm, “Fütuh”, c. 5, səh. 53 və Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 1, səh. 196.
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təkididir ki, bu da öz növbəsində
müsəlmanlar üzərində imamlıq və xəlifəliyi
qəbul etmək, ədaləti dirçəltmək istiqamətində
İmamın ◊ dönməz iradəsinin göstəricisidir.
Həmçinin, İmam ◊ Müslim ibn Əqilin
ezamı zamanı ona müraciətlə yazdığı
məktubunda, növbəti dəfə qüvvələrin
səfərbərliyi və camaatın hazırlıq vəziyyətinə
gətirilməsi məsələsinə bir daha təkid edir.
Məktubda oxuyuruq:
ْت
َْ  ْفَِإنْ ْ َرأَي،َِب ُسفيا َن
ْ ِآل ْأ
ِْ ْ ْ ْ َْو ْاخ ُذهلُمْ ْ َعن،طاع ِت
َْ ِاس ْإ
َْ عُ ْالن
ْ َواد
َ ْ ىل
ِ ْ ِ ي ْ َعلَى ْب ي ع
ِ
ْب
ِْ س
َْ اس ْ ُُمتَ ِم ِع
َْ الن
ََ
َ  ْ َحتْ ْأَع َم َْل ْ َعلَى ْ َح،ت ْفَ َعجلْ ْيل ْباْلَ ِي
للاُْتَعاىل
ْ َكْإِنْْشاء
َْ ِذل
“...(Kufəyə çatdığın gündən etibarən)
camaatı mənə itaətə, beyətə səslə və onları
Əbu Süfyan ailəsini dəstəkləməkdən çəkindir.
Əgər camaat yekdilliklə beyət etsələr, mənə
xəbər ver ki, ona müvafiq davranım – Allahın
izni ilə!”1.
Camaatı
Əbu
Süfyan
nəslini
dəstəkləməkdən yayındırmaq, xalqı İmama
◊ beyətə, itaətə dəvət etmək, onların beyət
üçün yekdil olmalarını şərt bilmək və s. bütün
1

“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 297 və Şeyx Müfid, “İrşad”, səh. 418.
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bunlar hamısı hökumətin təşkili istiqamətində
müvafiq işlərin və hazırlıqların göstəricisidir.
Müslim Kufəyə daxil olduqdan sonra
əhalinin böyük bir hissəsinin onunla beyət
etməsi, İmam Hüseynlə ◊ birgə və ona
dəstək olmağa hazırlıqlarını bildirmələri və
Müslim tərəfindən göndərilən elçilərin
İmamın ◊ hüzurunda macəranı əks
etdirməsi, İmam Hüseynin ◊ Məkkədən
Kufəyə yollanmasına səbəb olur1.
İmam Hüseyn ◊ İbn Abbasla söhbəti
sırasında buyurur:
ِ ْْو
ْبْ َعلَىْْإِجابَتُ ُهمْْ َْو
َْ ْ َْوْقَدْْ َو َج،بْأَه ِْلْال ُكوفَِْةْ َْوْ ُر ُسلُ ُهم
ُْ ُهذ ْهِْْ ُكت
َ
ِْ قامْ َهلُ ُْمْالعُذ ُْرْ َعلَىْْ ِعن َد
َْ
ُللاْ ُسبحانَْه
“Bunlar
kufəlilərin
məktubu
və
göndərdikləridir. Onlara cavab verməyə
borcluyam, çünki ilahi höccət və dəlil mənə
tamamlanmışdır”2.
Həmçinin, Abdullah ibn Zübeyrə buyurur:
ْتاق ْ ِمنْ ْأَه ِْل
ِْ الق ْ َْو ْال ِع
ِْ يل ْبِالط
ْ ِْ ي ْأَلفاْ ْ ََيلِ ُفو َْن
َْ ين ْبَي َع ْةُ ْأَربَ ِع
ْ ِ أَتَت
ال ُكوفَِْة

1
2

“Məalis-Sibtəyn”, c. 1, səh. 246 və “Nasixut-təvarix”, c. 2, səh. 122.
“Məalis-Sibtəyn”, c. 1, səh. 246 və “Nasixut-təvarix”, c. 2, səh. 122.
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“Təlaq və “İtaq”a1 vəfalığa and içən qırx
min kufəlinin beyəti əlimə yetişib”2.
İmam Hüseyn ◊ Abdullah ibn Müti ilə
görüşündə – ondan Məkkədən çıxışının
səbəbini soruşduğu zaman – açıq-aşkar
buyurur:
ْْين ْأَنْ ْأَق ِد َْم ْ َعلَي ِهمْ ْلِما ْ َر َجوا ْ ِمن
ْ َِىل ْيَسأَلُون
َْ ِإِنْ ْأَه َْل ْال ُكوفَِْةْْ َكتَبُوا ْإ
ِْ عالْاْلَِْقْ َْوْاِماْتَِْةْالبِ َد
ع
ِْ ياءْ َم
ِْ اِح
“Kufə əhalisi məktub yazıb onlara doğru
getməyimi dilədilər, bu ümidlə ki, (İslam
hökumətinin təşkili sayəsində) haqqın
nişanələri dirildiləcək və batil məhv olacaq”3.
Hər halda, tarixi göstəriciləri nəzərə alsaq
– hansı ki, bəziləri artıq qeyd edilib və bir
hissəsi də gələcəkdə qeyd ediləcək – İmam
Hüseyn ◊ qiyamının hədəflərindən biri
İslam hökumətinin təşkili, daha doğrusu
İslam xəlifəliyini öz əsil yerinə qaytarmaqdı;
onun sayəsində ədalət dünyaya yayılsın, haqq
dirçətldilsin və batil, çirkinlik və bidət aradan
qaldırılsın.
“Təlaq” və “İtaq”a and içməyin mənası budur ki, əgər andlarını pozsalar, qadınları
öz-özünə təlaq verilmiş olacaq və bütün qulları azad sayılacaq. Bir qrup əhli-sünnə fəqihlərin
nəzərincə bu şəkildə and içmək səhihdir.
2
“İbn Əsakir tarixi”, (İmam Hüseynin ◊ tərcümeyi-halının şərhində), səh. 194, hədis 249.
3
“Əxbarut-tival”, səh. 245.
1
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Kufə əhalisinin dəstəyi, öz hazırlığını elan
etməsi və bu işdə israrları ilahi höccət və
dəlili İmam Hüseynə ◊ tamamlamışdı; on
minlərlə nəfərlik bir güclə Yezid kimi
qəsbkar hakimə, qəddar rəhbərə qarşı qiyam
etmək məcburiyyətində idi. Buna görə də
Kufəyə doğru hərəkət etdi və hərəkətindən
öncə öz səfiri Müslim vasitəsilə kufəlilərin
döyüşə hazırlığından xəbərdar oldu.
Şəhid olacağını bildiyi halda İslam
hökumətinin təşkili üçün qiyam
Belə bir sualı müzakirə etməyi yeridir:
Görəsən, İmam Hüseyn ◊ Kufəyə hərəkəti
və Yezidə qarşı qiyamı zamanı özü və
yoldaşlarının şəhid olacağından xəbərdar idi
ya yox? Əgər bunu bilirdisə, şəhadət
məsələsindən xəbərdar olmaq qiyam və İslam
hökumətinin təşkili ilə bağlı proqramlar tökmək, plan cızmaqla necə uyğunlaşır?
Tarixi şahidlərə əsasən, şübhəsiz ki, İmam
Hüseyn ◊ qiyamının nəticəsindən xəbərdar
idi və şəhadətə yəqinliyi olduğu halda
qiyamını başlatdı. Sözügedən məsələyə dair
bu kitabda açıq-aydın sübutlar qeyd edilmişdir, lakin bu hissədə ilk olaraq İmam
Hüseynin ◊ öz şəhadətindən xəbərdar oldu389

ğunu vurğulayan məlum şahidlərdən bir
neçəsinə işarə edəcək, sonra yuxarıdakı sualı
cavablandıracağıq.
Qeyd edilməlidir ki, İmam Hüseynin ◊
şəhadəti mövzusunda şiə və əhli-sünnənin
Peyğəmbərdən ◊ nəql etdiyi xəbər və
hədislər həddindən artıq çoxdur. Belə ki, İbn
Abbas bu barəd deyir:
ِتْ ْوْهمْْمتَواف
ِ
ْيْب َْنْ َعلِىْ عليه
َْ س
اْل
ْ
أن
ْ
ْ
ون
ْ
ر
ُ َماْْ ُكناْن
ُ
ُ ُ ُ َ ْ شكُّْْأه َْلْالبَ ي
َ
ِْ السالمْيُقتَ ُْلْبِالط
ف
“Biz Əhli-beyt hamılıqla Hüseyn ibn
Əlinin ◊ Təfdə (indiki Kərbəlada) şəhid
olacağına şübhə etmirdik”1.
Göründüyü kimi hədisdən istifadə edilən
məqam imamdan ◊ əlavə bütün Əhli-beytin
onun şəhadətindən, hətta şəhid olacağı yerdən
xəbərdar olmasıdır.
Əllamə Məclisi “Biharul-ənvar” kitabında
bu barədə yetmiş bir hədis nəql etmişdir2.
Bundan sonra qeyd ediləcək nümunələr o
həzrətin ◊ öz dilindən nəql edilənlərin
yalnız kiçik bir hissəsidir:
1
2

Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 1, səh. 160.
“Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 223-266.
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1. İmam Hüseyn ◊ Kufəyə hərəkət
etməmişdən öncə Mədinədə Bəni-Haşimə
müraciətlə belə yazdı:
َْ فْ َْلْيَب لُ ِْغْال َفت
ح
َْ ْ َْوْ َمنْْ َُتَل،اِنْْ َمنْْ َْلِ َْقِْبْ ِمن ُك ُْمْاستُش ِه َد
“Sizdən hər kim mənə qoşulsa, şəhid
olacaq və hər kim bundan imtina etsə, zəfər
çalmayacaq”1.
Maraqlıdır ki, həmin məzmuna oxşar
hədisi Məkkəyə yola düşərkən camaat
arasında da bəyan etmişdir:
ِ ْمنْْْكا َْن
س ْهُْفَ ليَ ر َحلْْ َم َعنا
ِْ ْقاء
ِْ ِباذالْفيناْ ُمه َجتَ ْهُْ ُم َو ِطناْْ َعلىْل
َ
َ اِلْنَف
“Sizlərdən hər kim bizim yolumuzda
qanından keçməyə və canından olmağa
hazırdırsa, bizimlə yoldaş olsun!”.2
2. Qardaşlarından biri İmamın ◊
şəhadətini İmam Həsənin ◊ dilindən nəql
etdikdə, İmam Hüseyn ◊ cavab olaraq
buyurdu:
ِِ ِ
ْكو ُْن
ِْ ْ ََْحدثَىن ْأىب ْأنْ ْ َر ُسول
ُ َ ْ َْو ْأنْ ْتُربَت ْت،اِل ْأخبَ َرْهُ ْب َقتل ْه ْ َْو ْقَ تلى
َْ كْ َعلِم
َْ ب تُربَتِ ِْهْفَ تَظُ ُّْنْأن
ِْ بُِقر
ُتْماْ َْلْأَعلَم ْه
“Atam mənə demişdir ki, Rəsulullah
— onu atamın və mənim qətlimdən
1
2

“Məvsuətu kələmatil-Huseyn”, səh. 296; İbn Şəhri Aşub, “Mənaqib”, c. 4, səh. 76.
“Əyanuş-şiə”, c. 1, səh. 593.
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xəbərdar edib və buyurub: “Mənim türbəm
(məzarım) atamın türbəsinə yaxın olacaq. Elə
bilirsən ki, sən bildiyini mən bilmirəm?””1.
3. Mövzunun bənzəri o həzrətin qardaşı
Məhəmməd Hənəfiyyə ilə Məkkədəki
söhbətidir. Məhəmməd Hənəfiyyə İmam
Hüseynə ◊ İraqa getməmək təklifini etdiyi
vaxt, həzrət ◊ buyurur:
ْ ْيا:قال
َْ ُفارق ت
ِْ ْ ُْآتان ْ َر ُسول
َ َك ْف
َ ْ اِل ْصلى ْللا ْعليه ْوآله ْبَع َْد ْما
ْاكْقَتيال
َْ شاءَْأَنْْيَر
ْ اِلَْقَد
ْ ْْي!ْاُخ ُرجْْفَإن
ُس
َ ُح
“Səndən ayrıldıqdan sonra (babam)
Rəsulullahı — yuxuda gördüm. Mənə
belə buyurdu: “Ey Hüseyn! Hərəkət et, çünki
Allah səni qətlə yetirilmiş görmək istəyir””2.
4. Başqa bir nümunə, İmamın ◊
Müslimi Kufəyə göndərəkən ona buyurduğu
cümlədir: “Mən səni Kufəyə göndərirəm,
Allah öz istədiyi və qəbul etdiyi kimi işini
sahmana salsın!”
Sonra əlavə etdi:
ُّ ْتْفْ َد َر َج ِْة
ِْ الش َه
داء
َْ أرجوْأنْْاَ ُكو َْنْاَنَاْ َْوْاَن

1

“Məlhuf” (Lühuf), səh. 99.
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“Ümid edirəm ki, hər ikimiz şəhidlik
məqamında qərarlaşaq!”1.
Bu kəlam İmam Hüseynin ◊ özü və
dostları üçün şəhidlik yolunu seçdiyi və
bunun arzusunda olduğu həqiqətini ortaya
qoyur.
5. Qəribədir ki, o həzrət ◊ kufəli bir
şəxsin cavabında Kufə əhlinin məktublarına
işarə edir və onları öz qatili kimi tanıtdıraraq
buyurur:
ِ
ِ
اهمْْإِالْْقاتِلي
ُْ ُهذ ْهِْْ ُكت
ُ ْ َْوْالْأَر،بْأَه ِْلْال ُكوفَْةْإِ َىل
“Bunlar kufəlilərin məktublarıdır, amma
mən onları yalnız qatilim bilirəm”2.
6. Bütün bunlardan daha aydını İmam
Hüseynin ◊ İraqa yola düşməmişdən qabaq
Məkkədə, bir qrup insanın önündə buyurduğu
kəlamdır:
ْوات
ِْ َْْ َكأَنْْبِأَوصايلْتَتَ َقطعُهاْعُسال ُْنْال َفل،يلْ ِمص َرعْْأَنَاْالقِ ِيه
ْ ِي
َ َِْوْ ُخ
ْ ْال، ْفَ يَمالَنْ ْ ِمينْ ْأَكراشاْ ْ َجوفاْ ْ َْو ْأَج َربَةْ ْ َسغَبا،يس ْ َْوْْ َكربَال
ِْ ي ْالنوا ِو
َْ َب
يصْ َعنْْيَومْ ُخطْْبِال َقلَ ِْم
َْ َُم
“Mənim üçün “şəhadət yeri” seçilmişdir
və mən ora yetişəcəyəm. Sanki İraqın səhra
1
2

Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 1, səh. 196.
“İbn Əsakir tarixi”, c. 33, səh. 211 (İmam Hüseyn ◊ bölməsi)
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canavarlarının Nəvavis (Kərbəla yaxınlığında
yəhudi qəbiristanlığı) və Kərbəla arasında
məni parça-parça edərək (məni öldürmək və
mükafat almaqla) qarınlarını, ciblərini
doldururlar. İlahi qəzavü-qədər əliylə yazılan
günə bir çarə yoxdur”1.
Yuxarıdakı cümləni və bu qəbildən olan
bir çox digər nümunələri gözdən keçirərkən,
İmam Hüseynin ◊ öz qətlə yetiriləcəyini
bilməklə yanaşı, öz şəhid olacağı məkandan
və qatillərindən də xəbərdar olduğuna bir
şübhə yeri qalmır.
Diqqət: İndi də İmam Hüseynin ◊
hərəkətinin aqibətini bildiyini nəzərə alaraq,
belə bir sual yaranır ki, İmamın ◊ şəhadətə
yəqinliyi ilə o həzrətin İslam hökuməti
qurmaq üçün hərəkəti arasında nə kimi əlaqə
var? Yəni necə ola bilər ki, İmam ◊ işin
sonunu bildiyi, özünün və dostlarının şəhadətinə yəqinliyi olduğu halda İslam hökuməti
qurmaq məqsədilə qiyam etsin?
Bu sualın cavabı o qədər önəmlidir ki,
bəzi yazıçıların “vəzifənin icrası” və “işin
nəticəsini bilmək” arasında əlaqə yarada
1

“Məlhuf” (Lühuf), səh. 35
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bilməmələri onların İmam Hüseynin ◊ işin
sonluğundan xəbərdar olmasını inkar
etmələrinə, mövzu ilə bağlı göstərilmiş bütün
tarixi faktları və hədisləri sual altına aparmalarına səbəb oldu. Amma bu məqamdan
xəbərsizdirlər ki, işin nəticəsi ilahi insanların
vəzifəsini müəyyənləşdirə bilməz. Din
mədəniyyətində önəmli olan vəzifəni təyin
etdikdən sonra ona əməl etməkdir, istənilən
nəticəyə varmaq isə ikinci mərhələdə
qərarlaşır.
Quran və İslam təlimləri, məsumların
sünnəsi belə bir həqiqətdən xəbər verir ki,
“vəzifə” ilə “nəticə”ni birləşdirmək üstünlük
(birincilik) daşısa da, “vəzifəyə əməl etmək”,
“nəticəyə çatmaq”dan öncədir.
Başqa ifadə ilə desək, hər bir imanlı
şəxsin öz vəzifəsini yerinə yetirməsi yolunda
addım atması lazımdır; əgər istənilən nəticəni
əldə etsə, çox yaxşı. Yox, əgər nəticə
verməzsə, vəzifənin icrasına başlamaq
baxımından bu işin özü bəhanəçi şəxsləri işə
vadar edəcək önəmli bir tələbdir. Çünki çox
zamanlarda bəhanəçilər nəticənin naməlum
olması bəhanəsi ilə vəzifəni yerinə yetirməkdən və nəticəyə çatmaqdan qalırlar.
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Ona görə də İmam Hüseyn ◊ özü və
dostlarının şəhadətini birbaşa bəyan edən
kəlamlarının kənarında, eyni halda ilahi
vəzifə və dini təklif adı altında öz hərəkatının
ilahi hədəflərindən də söz açır, hətta belə
buyurur:
“Dostlarımın
vəfasızlığı
və
sayımızın azlığı məni vəzifəmin icrasından
saxlamayacaq”.
O həzrət ◊ Aşura günü, döyüşdən öncə
həmin məqama işarə edərək buyurur:
ِ ن ْز
ْاحفْ ْ ِِب ِذ ْهِ ْاالُس َرْةِ ْ َعلى ْقِل ِْة
ْ ِِ ْاَال ْإ،ت
ُْ أَال ْقَدْ ْأَع َذر
ُ ت ْ َْو ْأَن َذر
ِْ تادْ َْوْ َخ َذلَِْةْاالْص
حاب
ِْ ال ِع
“Agah olun! Mən höccəti (dəlili)
tamamladım və haqqa qarşı çıxanların pis
aqibətindən xəbərdar etdim. Agah olun!
Qoşunumun
olmamasına,
dostlarımın
vəfasızlığına baxmayaraq, mən bu ailə ilə
cihad edəcəyəm (döyüşəcəyəm)”1.
Bəli, İmam Hüseyn ◊ vəzifəni icra
etmək qərarındadır; qoşunun olmaması,
dostların azlığı onu əzmindən döndərə
bilməz. Buna görə də İmam ◊ işin aqibətini
bilməsinə rəğmən, İslam hökuməti təşkil
1

“Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 329.
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etmək məqsədilə qiyam etdi və bu, eynilə
“vəzifəyə əməl etmək”dir.
Məsum imamların yolu daima “dini
təklif” və “vəzifəyə əməl” əsasında olmuşdur.
Bu baxımdan onlar həmişə zəfər hissi
keçirirdilər. Quranın ibarəsi ilə – 1“ْ إِح َدى
ِْ َ – ”اْلُسنَ يiki yaxşıdan biri”nə – şəhadət ya
ي

zəfərə çatırlar.
İstər zəfər çalsınlar, istərsə də şəhid
olsunlar, hər iki halda bu onların qələbəsi idi.
Bu münasibətlə İmam Hüseyn ◊
buyurur:
ْْ َْوْ ُه َْوْال ُمستَعا ُْن،للاَْ َعلىْنَعمائِِه
ْ ْبْفَ نَح َم ُْد
ُّْ ضاءُِِْباْ ُِن
ْ إِنْْنَ َزلَْْال َق
ِ ضاء ْدو َْن ْالر
ُّ ْ َداء
ْ ْفَ لَمْ ْيَعْتَ ُّْد ْ َمنْْْكا َْن،جاء
ِْ َعلى ْأ
ُ ُْ  ْ َْو ْإِنْ ْحالَْ ْال َق،الشك ِر
ُاْلَ ُّْقْنِيتَ ْهُْ َْوْالت قوىْ َسر َيرتَْه
“İlahi qəza arzuladığım kimi nazil olsa, o
nemətə görə Allaha şükür edirəm və şükür
etmək üçün Ondan yardım diləyirəm. Əgər
ilahi təqdir mənim və ümid bəslədiyim şey
arasında mane olsa (və şəhid olsam), deməli,
niyyəti haqq və batini təqva olan kəs haqdan

1

“Tövbə” surəsi, ayə 52.

397

dönməmişdir (və öz vəzifəsinə əməl etmişdir)1.
İmam Hüseynin◊ hərəkatı “vəzifəyə
əməl”in ən böyük nümunələrindəndir;
nəticənin necə olması elə də mühüm deyil,
ona görə də buyurur:
ْقُتِلناْأَمْْظَِفرنا،للاُْبِنا
ْ ْاد
َْ أَر ُجوْأَنْْيَ ُكو َْنْ َخياْْماْأَر
“Allahın bizim üçün iradə etdiyinin xeyir
olduğuna ümidvaram; istər öldürülək, istərsə
də qələbə çalaq”2.
Bu açıqlama ilə işin nəticəsini (şəhadəti)
bilməklə və vəzifəyə əməl etmək (İslam
hökumətinin təşkili uğrunda qiyam etmək)
arasında heç bir ziddiyyətin olmaması aydın
olur.
Sonda bu nöqtə də vurğulanmalıdır ki, bu
müqəddəs qiyamda hökumət təşkil etmək
marağı, real və əməli olaraq o zaman
kəsiyində həmin hökumətə yiyələnmək
mənasında deyil, əksinə o həzrətin şəhid
olması cəhalət dövrünün qalıqlarının
gələcəkdə
İslam
hökumətinə

1
2

“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 290.
“Əyanuş-şiə”, c. 1, səh. 597.
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yiyələnməməsinə bir zəmin yaratdı və bu,
İmamın ◊ sorağında olduğu bir həqiqətdi.
Əlavə olaraq İmam Hüseynin ◊
hərakatının
motivləri
bir
hədəflə
xülasələşmirdi. Bu müqəddəs hərəkatın
gerçəkləşməsində digər hədəflər də dəxil idi
və keçən mövzularda onlara işarə olundu.
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DÖRDÜNCÜ HİSSƏ:

AŞURA QİYAMINDA BAŞ VERƏN HADİSƏLƏR –
MƏDİNƏDƏN KƏRBƏLAYA
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Birinci fəsil:
Qısa bi işarə
Bu hissəni iki bölümdə araşdıracağıq:
İlk bölümdə (Mədinədən Kərbəlayə
qədər) Müaviyə dönəmindən o həzrətin ◊
Kərbəlada şəhadətinə qədər baş verən, İmam
Hüseynlə ◊ bağlı hadisələr yer almışdır. Bu
tarixi müşahidələr boyu bir tərəfdən o
həzrətin və dostlarının mübariz və yorulmaz
ruhundan bəhs edən epizod və hadisələrə,
digər tərəfdən hicri-qəməri 61-ci ilin Aşurası,
İmam Hüseyn ◊ və hər şeyindən keçən
tərəfdarlarının şəhadəti ilə nəticələnən bir sıra
silsiləvari hadisələrə baxılmışdır.
İkinci bölümdə isə (Kərbəladan Mədinəyə
qədər) Əhli-beyt ‹ xanədanı ilə bağlı
hadisələrdən, Kərbəladan hərəkətlərindən,
Kufə və Şamda olmalarından, yenidən
Kərbəlaya dönüb oradan da Mədinəyə
qayıtmalarından söz açılacaq.
Xatırlatmaq lazımdır ki, baş verən
hadisələrin bəyanının ardınca, adətən, hər bir
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hadisə təhlil olunmuş və ya onun anılıb
böyük tutlmasına dair nöqtələr qeyd
edilmişdir.
1. Ummu Gülsümün elçiliyi
Bəhrani “Əvalim” kitabında belə nəql
edir: Müaviyə Hicaz hakimi olan Mərvana bir
məktub yazıb Abdullah ibn Cəfərin qızı
Ummu Gülsümü oğlu Yezidə istəməsini tələb
etdi. Mərvan Abdullah ibn Cəfərin yanına
getdi və elçilik məsələsini ona bildirdi.
Abdullah dedi: Ummu Gülsümün ixtiyarı
mənim əlimdə deyil, qızın dayısı ağamız
Hüseynin ◊ əlindədir.
Xəbəri İmam Hüseynə ◊ çatdırdıqda
buyurdu: “Allahdan xeyir tələb edirəm; İlahi
bu qızı Ali-Məhəmməddən — razı
olduğun şeydə müvəffəq et!”.
Vədə günü yetişdi. Camaat Allah
Rəsulunun — məscidinə toplaşdı;
Mərvan da gəldi. İmam Hüseynin ◊
yanında oturdu və dedi: “Möminlərin əmiri”
(Müaviyəyə işarə olaraq) mənə göstəriş
vermişdir ki, Ummu Gülsümü Yezidə istəyim
və mehriyyəsini – hər nə qədər olursa olsun –
atasının istəyinə uyğun təyin edim. Həmçinin,
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bunlarla yanaşı iki qəbilə (Bəni-Haşim və
Bəni-Üməyyə) arasında dostluq yaradım və
atasının borclarını ödəyim.
(Sonra İmam Hüseynə ◊ müraciətlə
dedi): Bil ki, sənin Yezidlə qohum olmağına
görə, sənin halına qibtə edənlər, Yezidin
səninlə qohum olmağına xatir ona qibtə
edənlərdən daha çoxdur.
(Sonra əlavə edərək dedi:) Təəccüblüdür,
Yezid belə bir şəxs üçün necə mehriyyə təyin
edir, halbuki, o özü üstünlük və məqamda
misilsizdir və camaat ona təvəssül edərək
yağış diləyir. Ey Əba Əbdillah! Sözümə
müsbət nəzər bildir!”
İmam Hüseyn ◊ buyurdu:
ِِل ْالذى ْا
ْ ْ َوارتَضانا ْلِ ِدينِ ِْه ْ َواصطَفانا ْ َعلى،تارنا ْلِنَ ف ِس ِه
خ
ِْ ِ“اَْلَم ُد
َ
ْصناْاَ َحدْْ ِمنْْ َح ِقنا
ِْ ُْاي
ْ ْْ َْو،ُْ َْوْاَن َزلَْْ َعلَيناْْكِتابَْهُْ َْوْ َوحيَه،َخل ِق ِه
ُ اِلْالْيَن ُق
ِ ْ ياه ْ ْو
ِ ِ ِ َشيئاْ ْإِالْ ْان تَ َق
ِ
ْ ْ َْو ْال ْيَ ُكو ُْن ْ َعلَينا،آخ َرتِِه
َ
َ ُْ  ْف ْعاج ِْل ْ ُدن،ص ْهُْمنْ ْ َحقه
.َدولَةْْاِالْْْكانَتْْلَنَاْالعاقِبَ ْةُْ َْوْلَنَ علَ ُمنْْنَبَأ َْهُْبَع َْدْ ِحي
.س ِمعنا
َْ ياْ َمروا ُْنْقَدْْقُل
َ َتْف
ْك
َْ ِ ْفَ لَ َعمري ْلَوْ ْاَ َردناْذل، ْ َمه ُرها ْ ُحك ُْم ْأَبِيها ْبالِغاْ ْمابَلَ َغ:ك
َ ُاَما ْقَ ول
َْش َرْة
ِْ ْول
ِْ ماْ َع َدوناْ ُسن ْةَْ َر ُس
َ اِلْيفْبَناتِِْهْ َْوْنِسائِِْهْ َْوْاَه ِْلْبَيْتِ ِْهْ َْوْ ُه َْوْثِنتاْ َع
.ْيْ ِدر َُها
َْ ِْيَ ُكو ُْنْاَربَ َع ِمأَةْ َْوْ ََثان،أُوقِيَة
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ضاء ْ َدي ِْن ْاَبيهاْ ،فَمتْْ ُكنْ ْنِسائُنا ْي ق ِ
ي ْ َعناْ
ض َْ
كَ ْ :م َْع ْقَ ِْ
َْو ْأَما ْقَ ولُ َ
َ
َ
فْ ِ
يْه َذي ِْنْاْلَي ِ
اِلَْ ْ،وْ
عاديناْْ ُْكمْْ ِ ْ
حْماْبَ َْ
صل ُْ
يْ،فَِإناْقَ ومْْ َ
ُديُونَنا؟ْ َْوْاَماْ ُ
َْلْنَ ُكنْْنُ ِ
صاْلُ ُكمْْلِ ُّ
ب.
فْالسبَ ُْ
بْفَ َكي َْ
س ُْ
لدنياْ،فَ لَ َعم ِريْفَ لَ َقدْْاَع َْ
يْالن َ
ف ْيَستَم ِه ُر؟ ْفَ َق ِْد ْاستَم َه َْر ْ َمنْ ْ ُه َْوْ
ب ْلِيَزي َْدْْ َكي َْ
كْ :اَل َع َج ُْ
َْو ْأَما ْقَ ولُ َ
َبْيَزي َْدْ َْوْ ِمنْْ َج ِْدْيَزي َْد.
َخي رْْ ِمنْْيَزي َدَْ ْ،وْ ِمنْْأ ِْ
كْ :اِنْ ْيَزي َْدْْ ُكف ُْو ْ َمنْ ْالْْ ُكف َْو ْلَهُْ ،فَ َمنْْْكا َْنْْ ُكف ُوْهُ ْقَ ب َْلْ
َْو ْأَما ْقَ ولُ َ
الي وِْمْفَ ه ْوْْ ُكفوْهْالي وْمْماْز ِ
مارتُْهُْيفْال َكفاءَْةِْ َشيئاْ.
َ
َ َُ ُُ َ َ
ادت ْهُْا َ
ِ
ولْ
كْْبَِوج ِْهْ َر ُس ِْ
مامْ،فَِاَّناْْكا َْنْذلِ َْ
َْوْأَماْقَ ولُ َ
كْ:بَِوج ِه ْهْيُستَس َقىْالغَ ُ
اِل) صلىْللاْعليهْوآله(.
ِْ
كَ ْ :منْ ْيَغبِطُنا ْبِِْه ْأَكثَ ُْر ِِْمنْ ْيَغبِطُْهُْبِناْ ،فَِاَّناْ ،يَغبِطُنا ْبِِْهْ
َْو ْأَما ْقَ ولُ َ
أَه ُْلْاْلَه ِلَْ ْ،وْيَغبِطُْهُْبِناْأَه ُْلْال َعق ِْل.
اِلْب ِْنْ َجع َفرْ ِمنْْ
تْ َعب ِد ِْ
ومْبِن َْ
تْاُمْْْ ُكلثُ َْ
فَأش ِه ُدواْ ََجيعاْْاِنْْقَدْْ َزوج ُْ
اِب ِْن ْ َع ِمها ْال ِ
ي ْ ِدر َُهاَْ ْ ،وْ
قاس ِْم ْب ِْنْ ُُمَم ِْد ْب ِْن ْ َجع َفر; ْ َعلى ْاَربَ َع ِمائَة ْ َْو ْ ََثانِ َْ
َ
ضي َعت ْبِال َم ِدينَ ِْة» أو ْقال «أرضى ْبِال َع ِق ِ
فْ
يقَْ ْ ،و ْإِنْ ْغَلتَها ْ ِ ْ
قَدْ ْ َنَلتُها ْ َ
اِلُ”
شاءَْ ْ
فْدينارْ،فَفيهاْ َهلُماْ ِغىنْْاِنْْ ْ
السنَ ِْةْ ََثانِيَ ْةُْآال ِْ
“Həmd yalnız bizi özü və dini üçün seçən,
bizi xəlqi üçün bəyənib seçən, kitab və
vəhyini bizə (ailəmizə) nazil edən Allaha
məxsusdur. Allaha and olsun! Hər kim
haqqımızı kəssə, Allah dünya və axirətdə
haqqını kəsəcəkdir. Hər kəs bizə – bir müddət
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– hakim kəsilsə, bilməlidir ki, işin sonu
bizimlə olacaq. Bu həqiqəti tezliklə
anlayacaqdır.
Sonra Həzrət ◊ buyurdu: Ey Mərvan!
Sən danışdın, biz də dinlədik (indi də biz
deyək, sən eşit):
Amma “Bu qızın mehriyyəsi – çox olsa
belə – atasının istəyinə uyğun olacaq” sözünə
gəlincə, canıma and olsun! Biz qızlar, həyat
yoldaşlarımız və Əhli-beyt ‹ qadınlarının
mehriyyəsində heç bir vaxt Rəsulullahın
— sünnəsindən kənara çıxmayacağıq. O
mehriyyə (“Mehrüs-sünnə”dir) və 480 dirhəmə bərabər olan həmin on iki “övqiyə”1dir.
“Atasının borclarını da ödəyəcəyik”
dediyinə gəlincə, (Ey Mərvan!) qadınlarımız
nə vaxtdan bizim borclarımızı ödəyiblər (ki,
bugün də elə olsun?!).
İki qəbilə arasında sülh məsələsinə
gəlincə, deməliyəm ki, biz sizinlə Allah
yolunda və Allaha xatir düşmənçilik etmişik.
Odur ki, dünyaya xatir sizinlə barışmaq
fikrində deyilik!

1

Çəki vahididir: Bir “övqiyə” 7 misqala yaxındır.
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Canıma and olsun! (Sizinlə saziş üçün
Bəni-Haşimlə Bəni-Üməyyənin) əsil-nəsəb
yaxınlığı bir şey edə bilmədiyi halda, səbəbi
yaxınlıq (qohumluq əlaqələri) necə bir şey
edə bilər?!
“Təəccüblüdür, Yezid necə mehriyyə
təyin edir” sözünün cavabı budur ki,
Yeziddən və ata-babasından üstün olan kəs
mehriyyə təyin edirdi (Yezid yox!).
“Yezidin tayı və misli yoxdur” sözünün
cavabı budur ki, bugündən öncə onun misli
olan kəs bugün də onun mislidir; hakimliyi
onun şəninə bir şey artırmır.
Amma Yezid barəsində “Onun məqamına
təvəssül edərək yağış tələb olunur” dediyin
sözünə gəlincə, bu yalnız Allah elçisinin ◊
dərəcə və məqamının bərəkətinə olub
(Yezidin yox!).
“Sənin Yezidlə qohum olmağına görə,
sənin halına qibtə edənlər, Yezidin səninlə
qohum olmağına xatir ona qibtə edənlərdən
daha çoxdur.” Sözünün cavabı budur ki,
təkcə nadanlar Yezidlə qohum olmağımıza
görə halımıza qibtə edərlər, amma aqil və
zəkalılar bizimlə qohumluq və yaxınlığına
görə Yezidin halına qibtə edəcəklər.
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(Sonunda, İmam Hüseyn ◊ bu sözlərdən
sonra buyurdu:) Hamınız şahid olun, mən
Abdullah ibn Cəfərin qızı Ummu Gülsümü
əmisi oğlu Qasim ibn Məhəmməd ibn Cəfərin
nigahına keçirdim! Mehriyyəsini də 480
dirhəm təyin edib Mədinədəki münbit
torpağımı da bu qıza bağışladım!” – (Digər
nəqlə əsasən belə buyurdu:) “Əqiq”
torpaqlarındakı əkin sahəmi ona bağışladım,
hansı ki, illik gəliri səkkiz min dinardır və bu
ikisinin yaşayışına kifayət edər, inşallah!”1.
Bu söz xüsusi mənada Yezidin, ümumi
anlamda Bəni-Üməyyənin napak qəlbinə
sancılan bir ox idi. Bəni-Haşimlə qohumluq
və yaxınlıq adı ilə xalqı aldatmaq üçün
cızdıqları plan pozuldu.
Bəni-Üməyyə nalayiq və pis insanlar
olduğundan
Bəni-Haşimlə
qohumluq
münasibəti qurmaqla xalq arasında hörmət
qazanmaq və öz şeytani güclərinin
dayaqlarını möhkəmlətmək istəyirdilər; bu
nümunələrdən biri Abdullah ibn Cəfərin qızı
Ummu Gülsümə elçilik məsələsi idi.
1
“Əvalim”, c. 17, səh. 87, hədis 2; İbn Şəhri Aşub, “Mənaqib”, c. 4, səh. 44 (azacıq
fərqlə) və “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 207, hədis 4.
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Amma İmam Hüseyn ◊ yerində addım
atdı, nəticədə onların oxu daşa dəydi.
Beləliklə, Bəni-Haşimin müqəddəsliyi BəniÜməyyə ilə münasibətlə çirklənmədi.

2. “Əli” adının qorxusu
Müaviyə, Mərvan ibn Həkəmi Mədinəyə
vali təyin etdikdən sonra ona Qüreyş
gənclərinə beytül-maldan pay ayırmaq
göstərişi verir və o da bunu yerinə yetirir.
İmam Səccad Əli ibn Hüseyn ◊
buyurur: Mən (beytül-maldan haqqımı almaq
üçün) onun yanına getdim.
Mərvan mənə dedi: Adın nədir?
Dedim: Əli ibn Hüseyn.
Soruşdu: Qardaşının adı nədir?
Dedim: Əli.
Dedi: “Əli və Əli?! Bütün övladlarının
adını Əli qoymaqda atanın nə məqsədi var?”
Sonra mənim payımı ayırdı.
Atamın yanına qayıtdıqdan sonra baş
verənləri ona danışdığımda, atam buyurdu:
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ْْت ْأَن
ُْ  ْلَوْ ْ ُولِ َْد ْيل ْ ِمائَةْ ْالَحبَب،قاء ْ َدباغَِْة ْاال ُدِم
ِْ “ َويليْ َعلَى ْاب َْن ْالزر
ِ
”َْحداْْ ِمن ُهمْْإِالْْ َعليا
َ الْاُ َْس َْىْأ
“Vay olsun, dəri aşılayan qarğa gözlü
qadının oğluna! Əgər mənim yüz oğlum da
olsa, onlara Əlidən başqa ad qoymağa razı
deyiləm”1.
Bəli, İslam və Əhli-beyt ‹ düşmənləri
“Əli” adını yaddaşlardan silmək istəyirdilər,
lakin Əli ◊ övladları bu adı zehinlərə yazıb
sinələrdə, xatirələrdə daha çox saxlamağa
çalışırdılar. Buna əsasən İmam Hüseyn ◊
“Əli” adını bütün övladlarına qoymuşdu ki,
düşmən gözünə ox olsun.
3. Sizin fəxriniz yalnız Fatimədir
Mərhum Təbərsi “Əl-İhticac” kitabında
nəql edir ki, bir gün Mərvan ibn Həkəm
İmam Hüseynə ◊ deyir: “Əgər fəxriniz
Fatimə olmasaydı, başqa kiminiz vardı ki,
onunla qarşımızda fəxr edəsiniz?”
İmam Hüseyn ◊ güclü əli ilə Mərvanın
boğazından tutub sıxdı. Sonra onun
əmmaməsini boğazına doladı, Mərvan haldan
1

Şeyx Kuleyni, “Fürui-Kafi”, c. 6, səh. 19, hədis 7 və “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 211, hədis 8.
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düşüb yerə yıxılanadək eləcə saxladı. İmam
Hüseyn ◊ onu boşladıqdan sonra üzünü
Qüreyş camaatına döndərib buyurdu:
ْض
ِْ يف ْاالر
ْ ِْ ْ ْأَتَعلَ ُمو َْن ْأَن،ت
ِْ ِاُن ِش ُد ُكمْ ْب
ُ ص َدق
َ ْ ْصدق تُ ُمون ْإِن
َ ْ ْاِل ْإِال
ْاِل ْصلىْللاْعليهْوآله ْ ِمينْ ْ َْو ْ ِمنْ ْأَخي؟
ِْ ْ ول
ِْ َحبْ ْإِىل ْ َر ُس
ِْ ََحبِيب
َ يْْكانا ْأ
.ْاَلل ُهمْْال:تْنَبْْغَييْ َْوْغَي ُْرْأَخي؟ْقالُوا
ِْ ضْاِب ُْنْبِن
ِْ أَوْْ َعلىْظَه ِْرْاالر
ْض ْ َملعُو ُْن ْاب ُْن ْ َمل ْعُون ْغَي ُْر ْهذا ْ َْو
ِْ يف ْاالر
ْ ِْ ْ ْ َْو ْإِنْ ْال ْاَعلَ ُْم ْأَن:قال
َ
ِ ْ ول
ْباب
ِْ َِح ِد ُِها ْب
َْ َاِل ْما ْب
ِْ  ْ َو،اِل
ِْ أَبِ ِْيه ْطَري َدىْ ْ َر ُس
َ ي ْجابَرس ْ َْو ْجابَلق ْأ
ِْل
ِْ ِْ الم ْأَعدى
َْ الن ِِْمنْ ْيَنتَ ِح ُْل ْاالس
ِْ ب ْ َر ُج
ِْ باب ْال َمغ ِر
ِْ ِق ْ َْو ْاال َخ ِْر ْب
ِْ ال َمش ِر
ْفيك
َْ ْ الم ْةُْقَ ويل
َْ ِك ْ َْو ْ ِمنْ ْأَْب
َْ َْو ْلَِر ُسولِِْه ْ َْو ْ ِاله ِْل ْبَيتِ ِْه ْ ِمن
َ  ْ َْو ْ َع.يك ْإِذْْْكا َن
ِ َْإِذاْغ:ك
.ك
َْ ِطْ ِردا ُؤ َْكْ َعنْْ َمن َكب
َْ تْ َس َق
َْ ضب
َ أَن
“Sizi Allaha and verirəm, əgər düz
deyirəmsə, sözümü təsdiqləyin! Yer üzündə
Peyğəmbərə — məndən və qardaşımdan
(İmam Həsəndən ◊) daha sevimli birini
tanıyırsınızmı? Yer üzündə məndən və
qardaşımdan savayı peyğəmbərin qız nəvəsi
varmı?
Hamılıqla dedilər: “Xeyr, əsla!””.
Sonra buyurdu: “Şübhəsiz, yer üzündə bu
kişidən
(Mərvandan)
və
atasından
(Həkəmdən) başqa “məlun oğlu məlun”
tanımıram, hansı ki, Peyğəmbər — bu
ikisini (ikiüzlülüklərinə görə) qovmuşdu.
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(Sonra
üzünü
Mərvana
çevirərək
buyurdu:) Allaha and olsun! Şərqlə qərb
arasında İslam iddiası edənlər içində Allah,
Peyğəmbər — və onun Əhli-beytinə ◊
qarşı sən və atandan daha çox ədavət
bəsləyənini tanımıram; bu sözümə şahid
qəzəbləndiyin zaman əbanın çiyinlərindən
düşməsidir”.
Ravi deyir: Mərvan qəzəblənib o
məclisdən qalxdığı zaman, özünə təkan verdi
və əbası çiynindən sürüşüb düşdü1.
Bəni-Üməyyə Əhli-beytin ◊ fəxrlərini
unutdumaqda
israrlı
idilər;
bunu
bacarmırdılarsa
da,
ən
azından
məhdudlaşdırmağa çalışırdılar, belə ki, bir
nümunəsini yuxarıdakı hədisdə müşahidə
etdik. Lakin İmam Hüseyn ◊ öz məntiqli
açıqlaması ilə bu inadkar Bəni-Üməyyəlini,
yəni Əhli-beytə ◊ ən düşmən şəxslərdən
biri olan Mərvanı öz yerində oturtdu və
göstərdi ki, Fatimeyi-Zəhra Ÿ Əhli-beytin
◊ ən böyük fəxrlərindən olsa da, iftixarları

1
Təbərsi, “İhticac”, c. 2, səh. 96, hədis 166; İbn Şəhri Aşub, “Mənaqib”, c. 4, səh. 58
(ixtisarla) və “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 206, hədis 2.
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qeyd ediləndən daha üstün və daha geniş
anlam daşıyır.
4. Müaviyənin mal-dövlətinin müsadirə
edilməsi
Bir hədisdə qeyd edilir ki, İmam Hüseyn
◊ Yəməndən Müaviyə üçün aparılan malı
müsadirə etdi və ardınca ona yazdı:
ِ
ْْ ْفَِانْ ْعيا: ْاَما ْبَع ُد،َِب ْ ُسفيا َن
ْ ِي ْب ِْن ْ َعلِىْ ْإِىل ْ ُمعا ِويَِْة ْب ِْن ْأ
ِْ س
َ ُم َْن ْاْل
ْ ْلِتُْ َوِد َعها،ك
َ َمرتْ ْبِنا ْ ِم َْن ْاليَ َم ِْن ْ ََت ِم ُْل ْماال ْ َْو ْ ُحلَال ْ َْو ْ َعن َباْ ْ َْو ْطيباْ ْإِلَي
ْت ْإِلَيها
ُْ ن ْاِحتَج
ْ ِِ ْ َْو ْا،َبيك
َ  ْ َْو ْتَعُلْ ْ ِِبا ْبَع َْد ْالن َه ِْل ْبِبَىن ْأ،َخزائِ َْن ْ ِد َمش َق

ْالم
ُ فَاَ َخذُتُاْ َْوْالس
“Hüseyn ibn Əlidən Müaviyə ibn Əbu
Süfyana!
Bir karvanın yolu bizdən düşdü.
Yəməndən malla; geyim, ənbər və ətriyyatla
sənə doğru gəlirdi ki, onları Dəməşqdəki
xəzinəndə yerləşdirəsən, (sonra da) atanın
övladlarını onunla doyuzdurasan. Mənim
onlara ehtiyacım olduğundan karvanı
mənimsədim. Vəssalam”1.
Müaviyə bu xəbəri eşitdikdə çox narahat
oldu, xüsusilə Bəni-Haşimin mal-dövlətinin
1

İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağə”nin şərhi, c. 18, səh. 409 və “Nasixut-təvarix”, c. 1, səh. 195.
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artmasını özü üçün bir təhlükə bilsə də,
susmaqdan başqa bir çarəsi yox idi.
5. Hüseynlə görüş qadağandır!
Əhli-sünnənin tanınmış alimi Bəlazuri
nəql edir: Vəlid ibn Ütbə (Mədinə valisi) İraq
əhalisinin İmam Hüseynlə ◊ görüşünə
mane olmuşdu. İmam Hüseyn ◊ Vəlidə
buyurdu:
ْي ْقَ وم ْ َع َرفُوا
َْ َالم ْ ََتُولُْ ْبَيين ْ َْو ْب
َْ  ْ َع، ْعاصياْ ْلَِربِ ِه،يا ْظالِماْ ْلِنَ ف ِس ِه
ك؟
َْ ِمنْْ َحقيْماْ َج ِهلتَ ْهُْأَن
َ تْ َْوْ َع ُّم
“Ey özünə zülm edən və Yaradanına
itaətsizlik edən kəs! Niyə qədir və qiymətimi
bilən camaatla görüşümə mane olursan,
halbuki, sən və əmin (Müaviyə) o məqam
barədə bixəbərsiniz?”.
Vəlid cavabında dedi: “Ey kaş, sənə qarşı
təmkin
və
dözümlülüyümüz,
bizdən
başqalarının sənə qarşı ağılsız bir iş tutmasına
səbəb olmasın! Nə qədər ki, əmələn bir iş
görməmisən dilinin kəskinliyini (tündlüyünü)
bağışlayıram, əks təqdirdə təhlükəli bir iş
tutmuş olardın. Əgər bilsəydin bizdən sonra
başına nələr gələcək?1... (Çünki hamı bizim
kimi səbirli deyil).
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Bugün bizi düşmən bildiyin kimi, (sabah)
dost biləcəksən”1.
Bəni-Üməyyə bilirdi ki, ümumi olaraq
Əhli-beyt ‹, xüsusi olaraq İmam
Hüseynin ◊ camaatın qəlbində yeri vardır
və onların camaatla əlaqəsi, ünsiyyət qurması
titrəyən hökumətlərinin dayaqlarını daha da
titrədir. Odur ki, hər vasitə ilə bu əlaqəni
kəsməyə çalışırdılar.
Əlbəttə ki, onlar İmam Hüseynin ◊
camaatla əlaqə yaratmasından qorxur və
Əhli-beyt ‹ aşiqi olan müsəlmanlara
müxtəlif narahatlıqlar yaradır, manelər
törədirdilər, lakin İmam Hüseyn ◊ dilinin
kəskinliyi ilə onlara hücum edir, istənilən
əlaqəni yaradırdı.
6. İmam Hüseynin ◊ Müaviyəyə qarşı
sərt rəftarı
Təbərsi “Əl-İhticac” kitabında belə nəql
edir: “Müaviyə İmam Əlinin ◊ igid şiələri
Hücr ibn Udeyy və tərəfdarlarını şəhadətə
çatdırdığı il həcc mərasimi üçün Hicaza yola

1

“Ənsabul-əşraf”, c. 3, səh. 156, hədis 15.
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düşdü. İmam Hüseynlə ◊ qarşılaşdıqda o
həzrətə dedi:
Ey Əba Əbdillah! Hücr ibn Udeyy, onun
tərəfdarları və atanın şiələrinə etdiklərimiz
sən çatdımı?
İmam Hüseyn ◊ buyurdu:
تِْبِِم؟
َْ صنَ ع
َ َْْوْما
“Onlarla necə rəftar etdiniz?”.
Dedi: Onları öldürdük, kəfənə bükdük və
meyitlərinə namaz qıldıq.
İmam Hüseyn ◊ acı təbəssüm etdi və
buyurdu:
ِ
ْاهمْ ْ َْو ْال
َْ َشيعت
َْ َخص ُم
ُ ك ْماْْ َكفن
َ ْ  ْلكننا ْلَوْ ْقَ تَ لنا،ُك ْال َقوُْم ْيا ْ ُمعا ِويَة
ِ
ْك
َْ يام
َْ ُقيعت
ُ صلينا ْ َعلَي ِهمْ ْ َْو ْال ْقَ ب ر
َ  ْ َْو ْلََقدْ ْبَلَغَىن ْ َو،ناهم
َ
ُ ك ْيف ْ َعلىْ ْ َْو ْق
ِ
ِ ُهاش ْم ْبِالعُي
ْك ْفَارِجعْ ْإِىل
َْ ِتْذل
َْ  ْفَِإذا ْفَ َعل،وب
َْ ض
ِْ بِبُ غ
ُ  ْ َْو ْاعَِتا،ضنا
َ ْك ْبَين
ْتْفِيناْ َر ُجال
َْ اِلُْلََقدْْأَطَع
ْ كْ َو
َْ ْفَِإن...ْ ُْثْ َسل َهاْاْلَقْْ َعلَيهاْ َْوْهلَا،ك
َ نَف ِس
ِ
ْْك ْاَو
َْ ك ْفَانظُرْ ْلِنَ ف ِس
َْ َ ْ َْو ْال ْنَظََْر ْل،ُث ْنِفاقُه
َْ  ْ َْو ْال ْ َح َد،ُالمه
ُ ما ْقَد َْم ْإِس
َْدع
“Ey Müaviyə, onlar sənə düşmən idilər
(amma əsil müsəlmandılar). Əgər biz sənin
ardıcıllarını öldürsək, nə onları kəfənləyəcək,
nə onlara namaz qılacaq, nə də onları torpağa
tapşıracağıq
(çünki
onları
müsəlman
saymırıq!).
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Mənə xəbər çatır ki, sən atama qarşı
ədavət bəsləyirsən (və ünvanına nalayiq
sözlər deyirsən) və bizimlə də düşmənçiliyə
başlamısan, Bəni-Haşimdə nöqsan axtarırsan.
Belə bir iş tutduqda özünə müraciət elə, sonra
vicdanından haqqı soruş (və öz eyibinə bax)
istər bu zərərinə olsun, istərsə də xeyrinə...
Allaha and olsun! Sən bizimlə
düşmənçilikdə İslamda keçmişi olmayan bir
şəxsə (Əmr Asdan) itaət edirsən, onun nifaqı
yeni deyil, sənin üçün də bir xeyir düşünmür.
Hər halda, ya özün özünə çarə qıl, ya da bu
işlərdən əl çək!”1.
Müaviyə bu sözlə güc nümayiş etdirmək,
İmam Hüseyni ◊ hədələmək və Əli ◊
şiələrini təhqir etmək istəyirdi, lakin İmam
◊ kəskin bir cavabla onun ağzını yumdu.
Cavab əsnasında onun bədbəxtliyinə səbəb
mühüm səbəblərdən birinə, yəni Əmr Asa
itaətinə işarə etdi.
7. İmam Hüseynin ◊ Müaviyəyə
yazdığı kəskin və ağır məktubu
1
İbn Şəhri Aşub, “Mənaqib”, c. 2, səh. 88-89, hədis 163 və “Biharul-ənvar”, c. 44,
səh. 129-130, hədis 19.
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İmam Hüseyn ◊ Müaviyəyə cavab
məktubunda1 yazdı:
ك ْ َعىنْ ْاُُمورْْ
ك ْتَذ ُك ُْر ْفِ ِْيه ْأَن ْهُْاِن تَ َهتْ ْإِلَي َْ
نْْكِتابُ َْ
أَما ْبَع ُدْ ،فَ َقدْ ْجاءَِ ْ
ُّىن ْ ِِباْ ...واِنْ ْاْلس ِ
س ِد ُْد ْإِلَيها ْإِالْْ
ي
ْ
ال
ْ
ْ
و
ْ
َا
هل
ْ
دي
ه
ي
ْ
ال
ْ
ْ
نات
َْل ْتَ ُكنْ ْتَظَن ِ ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ََ
ك ْ َع ِينْ ،فَِإَّنا ْ َرق ْاهُ ْال ُمالقُّو َْنْ
ت ْأَن ْهُ ْ ُرقِ َْى ْإِلَي َْ
اِلُ ْتَعاىلَْ ْ ،و ْأَما ْما ْذَ َكر َْ
ْ
ِ ِ
غاوو َْن ْالما ِرقُو َنْ،
ي ْاْلَم ِعَْ ْ ،وْْ َك ِذ َْ
يم ِةْ ،اَل ُم َف ِرقُو َْن ْبَ َْ
ب ْال ُ
ال َمشاءُو َْن ْبالنم َ
كْ َْوْ ِمنْْ
كْ ِمن َْ
يفْتَ ر ِْكْذلِ َْ
اِلَِْ ْ
شىْ ْ
ماْأ ََرد ُْ
تْ َحرباْْ َْوْالْ ِخالفاَْ ْ،وْإِنْْالَخ َ
قاس ِ ْ ِ ِ
كْال ِ
يم.
طانْالرِج ِْ
وانْالشي ِْ
بْالظ ِالَْ ْ،وْأَع ِْ
يِ ْ،حز ِْ
ِحزبِ َْ
طيْالمحل َ
َ
ين ْْكانُواْ
ي ْال ِذ َْ
ين ْالمخبِتِ َْ
ت ْقاتِ َْل ْ ُحجر ْ َْو ْأَصحابِِْه ْالعابِ ِد َْ
أَلَس َْ
وفْ َْوْيَن َهو َْنْ َع ِْنْال ُمن َك ِر؟!ْفَ َقتَ لتَ ُهمْْ
رو َْنْبِال َمع ُر ِْ
يَستَ ف ِظعُو َْنْالبِ َد َ
عَ ْ،ويَأ ُم ُ
ودْ
واثيق ْالغَلِيظَةََْ ْ ،و ْالعُ ُه َْ
ظُلماْ ْ َْو ْعُدواناْ ْ ِمنْ ْبَع ِْد ْما ْأَعطَيتَ ُه ُْم ْال َم َْ
اِلْ َْوْاستِخفافاْْبِ َعه ِد ْهِ.
ال ُم َؤك َد َْةْ ُجرأَةْْ َعلَىْ ِْ
ت ْبِقاتِ ِْل ْ َعم ِرو ْب ِْن ْاْلَ ِم ِْق ْال ِذي ْأَخلَ َقتْ ْ َْو ْأَب لَتْ ْ َوج َه ْهُْ
َو ْلَس َْ
أ َْ
ود ْما ْلَوْ ْفَ ِه َمت ْهُ ْالعُص ُْمْ
بادةُ؟ ْفَ َقتَ لتَ ْهُ ْ ِمنْ ْبَع ِْد ْما ْأَعطَيتَ ْهُ ْ ِم َْن ْالعُ ُه ِْ
ال ِع َ
بال.
فْاْلِ ِْ
نَ َزلَتْْ ِمنْْ َش َع ِْ
يف ْاالس ِ
ت ْاَن ْهُْاب ُْن ْاَِب ْ ُسفيا َنْ،
المْ ،فَ َز َعم َْ
ت ْال ُْمدعى ْزياداْ ِْ ْ
َو ْلَس َْ
أ َْ
اش ْ َْوْ
اِل)صلى ْللا ْعليه ْوآله ( :أَنْ ْال َولَ َْد ْلِل ِفر ِْ
َْو ْقَدْ ْقَضى ْ َر ُسولُْ ْ ِْ

1
◊ Bu məktub, Müaviyənin İmam Hüseynə ◊ yazdığı və öz fikrincə orada İmamı
həm nəsihət, həm də təhdid etdiyi məktuba cavab idi. “Qədir”, c. 10, səh. 24-də gəlmişdir.
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لِل ِ
الم ْيَقتُ لُ ُهمْ ْ َْو ْيُ َق ِط ُْع ْأَي ِديَ ُهمْْ
عاه ِْر ْاْلَ َج َْر»ُْ ْ .ث ْ َسلطتَ ْهُْ َعلى ْأَه ِْل ْاالس ِْ
ِ ِ
عْالنخ ِل؟
صلِبُ ُهمْْ َعلىْ ُج ُذو ِْ
َْوْْأَر ُجلَ ُهمْْمنْْخالفَْ ْ،وْيُ َ
ك ْلَس ُْ ِ ِ ِ ِ
سواْ
اِل ْيا ْ ُمعا ِويَةُ! ْلَ َكأَن َْ
ُسبحا َْن ْ ِْ
ت ْمنْ ْهذ ْه ْاالمةَْ ْ ،و ْلَي ُ
ياد ْأَن ْهُْ َعلى ْدي ِْنْ
فيه ْ ِز ُْ
ك ْ ِْ
ب ْإِلَي َْ
ت ْقاتِ َْل ْاْلَض َرِميْ ْال ِذيْْ َكتَ َْ
ك ْأَوْ ْلَس َْ
ِمن َْ
دينْاب ُْنْ َع ِم ِْه)صلىْللاْعليهْوآله
دينْ َعلىْْ ُه َْوْ ُْ
اِلُْ َوج َههَُْ ْ،وْ ُْ
َعلىْْْ َكْرَْمْ ْ
(اَلذي ْأَجلَس َْ ِ
تْ ِ
ض ُْلْ
فيهَْ ْ ،و ْلَوْ ْال ْذلِ َْ
ك ْالذي ْأَن َْ
س َْ
كْْكا َْن ْأَف َ
ك ْ َُمل َ
َ
ِ ِ
تاء ْوالصي ِ
ش َْم ْ ِ
ك ْ ََتَ ُّ
ف ْ،
الرحلَتَ ِْ
ف ْآبائِ َْ
ك ْ َْو ْ َش َر ِْ
َش َرفِ َْ
ي ِْ ْ :رحلَ ْةَ ْالش ْ َ
تْ :ال ْتَ ردنْ ْ ِ
هذْهِْ
اِلُْ َعن ُكمْ ْبِنا ْ ِمنةْ ْ َعلَي ُكمَْ ْ ،و ْقُل َْ
ض َع َْها ْ ْ
فَ َو َ
ت ْفيما ْقُل َ
ُ
ِ
ِ
ِ
كْ َعلَيها.
مارتِ َْ
االم ْةَْيفْفت نَةَْ ْ.وْإِنْْالْأَعلَ ُْمْهلَاْفت نَةْْأَعظَ َْمْمنْْإِ َ
ك ْ َْو ْ ِالم ِْة ْ ُُمَمدَْ ْ .و ْإِنْْ
ك ْ َْو ْلِ ِدينِ َْ
تْ :اُنظُرْ ْلِنَ ف ِس َْ
َْو ْقُل َْ
ت ْفيما ْقُل َ
ض ْلْ ِمنْْ ِج ِ
هاد َكْ،فَِإنْْأَف َعلْْفَِإن ْهُْقُربَةْْإِىلْ َرِِبَْ ْ،وْإِنْْ َْلْ
اِلْماْأَع ِر ُْ
َو ِْ
فْاَف َ َ
بْ َْوْيَرضى.
فيقْلِماْ َُِي ُّْ
اِلَْلِديىنَْ ْ،وْأَسأَلُْهُْالت و َْ
أَف َعل ْهُْفَأَستَ غ ِف ُْرْ ْ
ن ْأَكِد َكْْ ،فَ ِكدن ْيا ْ ُمعا ِويَْةُ ْفيماْ
تَ ْ :مت ْتَ ِكدِ ْ
َْو ْقُل َْ
ت ْفيما ْقُل َ
ِ
اْلو َنْ ْ ،و ْإِنْ ْالَرجوا ْأَنْ ْال ْتُ ِ
ضرْ ،إِالْْ
كْ ،فَ لَ َعمري ْلََقدَياْ ْيُ ُْ
بَدالَ َ
ُ
كاد ْالص ُ َ
اِلَْيا ْ ُمعا ِويَةُ!ْ
كَ ْ ،وات ِْق ْ ْ
س َْ
كْ ،فَ ِكدن ْما ْبَدالَ َ
ك ْ َْو ْال ْ ََت َح ُْق ْإِالْ ْ َع َملَ َ
نَف َ
واعلَمْ ْأَنْ ِْ ِْ ِ
ِ
بيةْ ْإِالْ ْأَحصاهاَ ْ ،واعلَمْ ْأَنْْ
ِلْْكتاباْ ْال ْيُغاد ُْر ْ َ
َ
غيةْ ْ َْو ْالْْ َك َ
ص َ
ِ ِ
ك ْقَ ت لَ َْ ِ ِ
صبياْْ
مارتِ َْ
س ْبِناس ْلَ َْ
اِلَ ْلَي َْ
ْ
كْ َ
ك ْبالظنةَْ ْ ،و ْأَخ َذ َْك ْبالتُّه َمةَْ ْ ،و ْإِ َ
ب بِالكِ ِ
تْ
اك إِالْ قَدْ أَوبَق َْ
الب،ما أَر َْ
ابَ ْ ،ويَل َع ُْ
يَش َر ُْ
ب ْالشر َ
تْالر ِعي ْةَْ َوالس ُْ
الم
ضع َْ
،وأَهلَك َْ
تْ ِد ْينَ َ
سَ
كَْ ْ،وْأَ َ
كَ
نَف َ
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“Amma məktubuna gəlincə, məktubun
əlimə yetişdi. Orada xatırladırsan: “Məndən
sənə elə xəbərlər çatır ki, mənim belə işlərə əl
atacağımı güman etmirdin...”
Əlbəttə, insanları yaxşılığa
doğru
yönəldən və müvəffəq edən yalnız Allahdır.
Amma “Mənim tərəfimdən sənə bəzi
xəbərlər çatdı” sözünə gəlincə, deməliyəm ki,
bu cür xəbərlərin yayılması sözgəzdirən və
ikitirəlik salan yaltaq xəbərçilərin işidir.
Azğın, dinsiz xəbərçilər yalan məlumat
veriblər.
Mən hal-hazırda (qardaşım İmam Həsənlə
◊ sənin aranda imzalanmış sülh sazişinə
görə) səninlə döyüşmək və qarşıdurma
yaratmaq əzmində deyiləm. Səninlə və
qəddar dəstənlə – hansı ki, onlar Allahın
haramını halal sayan zülmkarlar və qovulmuş
şeytanın dostlarından ibarət bir qrupdur –
mübarizəni tərk etdiyim üçün öz Allahımdan
qorxuram!
Sən Hücr ibn Udeyy və tərəfdarlarının
qatili deyilsənmi?! Hansılar ki, Allahdan
qorxub çəkinən abidlər idilər, bidətlər onlara
ağır gəlirdi, yaxşılığa dəvət və pislikdən
çəkindirməklə məşğul idilər. Sən onları –
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pənah verdikdən və (bir zərər vurmamaqla
bağlı) möhkəm əhd-peyman bağladıqdan
sonra – ədalətsizlik və düşmənçilik üzündən
qətlə yetirdin və bu addımın Allah qarşısında
itaətsizlikdən, ilahi əhdi yüngül saymaqdan
başqa bir şey deyildi.
Sən Əmr ibn Həmiqin qatili deyilsənmi?
Hansı ki, ibadətin çoxluğundan siması
solmuşdu. Onu da toxunulmamazlıqla bağlı
bir sıra əhddən sonra qətlə yetirdin. O
əhdnamələri çöl ahuları belə tapsaydılar,
dağların başından aşağı enərdilər!
Sən (ilk dəfə olaraq) İslamda Ziyadı
(atana) nisbət verən və onu Əbu Süfyanın
oğlu adlandıran şəxs deyilsənmi?1 Halbuki,
Allahın elçisi — belə hökm verib:
“Övlad ərə mənsubdur və zinakar üçün daşqalaq edilməkdən başqa bir pay yoxdur!”.
Ziyadı Əbu Süfyana nisbət verəndən
sonra bu çirkin şəxsi müsəlmanları qətlə
yetirsin, əl-ayağını kəssin və xurma

Ziyadın atası məlum olmadığı üçün anasına nisbət verirdilər və o, Ziyad ibn Süməyyə və ya Ziyad ibn Əbih (yəni atasının oğlu) kimi tanınırdı. Ziyadın anası ilə münasibətdə
olanlardan biri də Əbu Süfyan idi. Bu səbəbdən Müaviyə Ziyadı cəlb etmək üçün bir rəsmi
görüşdə onu Əbu Süfyanın oğlu və öz qardaşı kimi təqdim etdi və bu, ağır cinayət, təhlükəli
bir bidət idi.
1
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ağaclarında dara çəksin deyə onlara hakim
kəsdin!
Allah hər bir eyib və nöqsandan pakdır!
Ey Müaviyə, sanki sən müsəlman
ümmətindən deyilsən və bu camaat da səndən
deyil!
Ey Müaviyə! Sən Xəzrəminin qatili
deyilsənmi? Həmin şəxs ki, (Kufə valisi)
Ziyad onun barəsində sənə yazıb bildirdi ki,
o, Əlinin ◊ dinindədir. (Bil ki,) Əlinin ◊
dini əmisi oğlu Rəsulullahın — dinidir.
Elə bir peyğəmbər ki, səni bugün olduğun
yerə çatdırmışdır! Əgər bu məqamı qazanmasaydın, nə ilə fəxr edərdin? Sənin və atanın
ən üstün dəyəri yay və qış mövsümündəki
köçlərin əziyyətinə dözmək idi1. Allah sizlərə
minnət qoydu və o zəhmətləri, yükləri (biz
nübüvvət ailəsinin) bərəkəti sayəsində çiyinlərinizdən götürdü.
(Sonra əlavə etdi:) Dediklərində mənə
müraciətdə belə qeyd edilib: “Bu ümməti
fitnə-fəsada atma!”.

1
Qış mövsümündə, Qüreyşin cənuba, yəni havası nisbətən isti olan Yəmənə, yayda
isə şimal tərəfə, havası mülayim və sərin olan Şama ticari səfərlərinə işarədir.
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(Belə isə bil ki,) Mən İslam ümməti üçün
sənin hakimliyindən böyük bir fitnə
tanımıram!
O cümlədən mənə müraciətlə bildirirsən
ki, “Özünü, dinini və Məhəmməd ümmətini
nəzərə al (və mənə qarşı çıxmaqdan,
əleyhimə qiyam qaldırmaqdan çəkin!)”.
Allaha and olsun! Mən sənə qarşı
cihaddan yaxşı bir iş tanımıram. Deməli, əgər
belə bir işə əl atsam, tutduğum iş Allaha
yaxınlaşmağıma səbəb olacaq, yox, əgər bu
işdən boyun qaçırsam, Allahdan (cihadı tərk
etdiyim üçün) əfv diləyir və Ondan – istədiyi
və bəyəndiyi şeylərdə – müvəffəqiyyət arzulayıram!
Həmçinin, mənə deyirsən: “Hərgah mənə
qarşı plan cızsan, mən də belə edəcəyəm”.
Ey Müaviyə! Bacardığın qədər mənə qarşı
təxribat törət! Allaha and olsun, tarix boyu
saleh insanlar təxribat və əziyyətlərə məruz
qalıblar. Ümidvaram, planların, hiylələrin
özündən başqasına zərər vurmasın, yalnız öz
işinə, çalışmalarına zərbə olsun. Odur ki,
zehninə gələn hər bir şeyi məndən əsirgəmə!
Ey Müaviyə! Allahdan qorx və bil ki,
Allah üçün heç bir kiçik və böyük əməli
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gözdən qaçırmayan bir kitab (və əməllərin
qeydi üçün bir yer) var ki, onları tək-tək
hesaba alacaq.
Bil ki, sənin sadə bir güman və bəhanə ilə
kimləri qətlə yetirdiyini və yalançı
ittihamlarla hansı şəxsləri həbs etdiyini Allah
unutmayıbdır.
Həmçinin, şərabxor və it oynadan (Yezidə
işarədir) bir gənci özünə vəliəhd seçmisən.
Bu işi görməklə özünü xar, dinini viran,
camaatı da məhv etmisən. Vəssalam”1.
İmam Hüseynin ◊ Bəni-Üməyyənin
rüsvayçı tarixini faş edərək onu tənqid atəşinə
tutan bu qorxmazcasına, mətin və dəqiq
məktubu – özü də zahirdə heç bir qüdrətə
sahib olmadığı zamanda, eyni zamanda hər
şeyi olan Müaviyə kimi zalım və qəddar
sultanın qarşısında – onu göstərir ki, İmam
◊, hətta Müaviyə qüdrətdə olduğu
zamanlarda belə, yaxşılığa dəvət və pislikdən
çəkindirmə vəzifəsini tərk etməmiş və
Müaviyə hökumətinin İslamdan kənar, bəlkə
də insanlıqdan kənar olduğunu birbaşa
bildirmişdir.
1

“İmamətu vəs-siyasə”, c. 1, səh. 202-204 və “Qədir”, c. 10, səh. 160.
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İmam Hüseyn ◊ sözügedən məktubda
Müaviyənin əməl dəftərinin qara səhifəsinin
üç bölümünə işarə edir ki, onlardan hər biri
digərindən daha utanc vericidir:
Birincisi, zülmə qarşı çıxmaqda və cihad
etməkdə ən yaxşı nümunə olan Hücr ibn
Udeyy, Əmr ibn Həmiq kimi pak, təqvalı və
imanlı insanların qanını tökmək;
İkincisi, cəhalət dövrünə aid olan çirkin
bir adətin dirçəldilməsi və İslamın aşkar
qanunlarına qarşı çıxmaq: “Övlad ərə
mənsubdur və zinakar üçün daş-qalaq
edilməkdir!”.
”.“الولدْللفراشْوْللعاهرْاْلجر
Üçüncüsü, İslam dövlətinin aparıcı
vəzifələrini bədnam, abırsız və şəxsiyyətsiz
insanlara tapşırmaq.
İmam Hüseyn ◊ öz məktubunda
Müaviyənin fironsayağı hakimiyyəti ilə
cihadı özünün ən böyük arzularından sayır və
onun hədələrinə qarşı heç bir qorxaqlıq
nümayiş etdirmir.
8. Həmin məktub – başqa bir hədisə
əsasən
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Başqa bir hədisə əsasən, şəhidlər sərvəri
İmam Hüseyn ◊ Müaviyəyə cavab
məktubunda belə yazır:
يلْ
ت ِْ ْ
ك ْ َعىنْ ْاُُمورْ ْأَن َْ
كْ ،تَذ ُك ُْر ْاَن ْهُْقَدْ ْبَلَغَ َْ
أَما ْبَع ُْد ْفَ َقدْ ْبَلَغَىنْْكِتابُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
نات ْال ْيَهدي ْهلَاَْ ْ ،وْ
س ِْ
َعنهاْراغبَْ ْ ،و ْأَنَا ْبغَ ِيها ْعن َد َْك ْ َجديرْ ،فَإنْ ْاْلَ َ
اِلُ.
س ِد ُْدْإِلَيهاْإِالْْ ْ
الْيُ َ
كْ
قاهُ ْإِلَي َْ
ك ْ َعينْ ،فَِان ْهُ ْاَِّنا ْ َر ْ
ت ْأَن ْهُ ْاِن تَهى ْإِلَي َْ
َْو ْاَما ْما ْذَ َكر َْ
ال ُمالقُو َْن ْال َمشا ُؤ َْن ْْبِال ِ
ك ْ ِخالفاَْ ْ ،وْ
ك ْ َحرباْ ْ َْو ْالْ َعلَي َْ
نميمَْ ْ ،و ْما ْأُري ُْدْلَ َْ
ك...
يفْتَ ر ِْكْذلِ َْ
ِلِْ ْ
اِلْإِنْْْلَائِفِْْ ِْ
ايُْ ِْ
ْ
ِ
أَلَس َْ ِ
ذينْْكانُواْ
دين ْال َْ
ي ْالعابِ َْ
صلِ َْ
ت ْالقات َْل ْ ُحجراْ ْأَخاْْكن َدة ْ َْو ْال ُم َ
اِل ْلَوَم ْةَْالئِمُْ ْ ،ثْ
يف ْ ِْ
عَْ ْ ،و ْال ْ ََيافُو َْن ِْ ْ
يُن ِك ُرو َْن ْالظُّل َْم ْ َْو ْيَستَ ع ِظ ُمو َْن ْالبِ َد َ
ت ْأَعطَيتَ ُه ُْم ْاالَيا َْن ْال ُمغَلظَةََْ ْ ،وْ
قَ تَ لتَ ُهمْ ْظُلماْ ْ َْو ْعُدواناْ ْ ِمنْ ْبَع ِْد ْماْْ ُكن َْ
ك ْ َْو ْبَي نَ ُهمَْ ْ ،و ْالْ
واثيق ْال ُم َؤك َد َةَْ ْ ،و ْال ْتَأ ُخ َذ ُهمْ ِْبَ َدثْْكا َْن ْبَي نَ َْ
ال َم َْ
ك.
بِاَ ِحنةْ ََِْت ُدهاْيفْنَف ِس َْ
ت قاتِلَعم ِرو ْب ِْن ْاْل ِم ِْق ْ ِ
اِل )صلى ْللا ْعليهْ
ول ْ ِْ
ب ْ َر ُس ِْ
صاح ِْ
أ َْ
َو لَس َْ َ
َ
ِ
ص َف َرتْْ
وآله( اَل َعب ِْد ْالصالِ ِْ
ح ْالذي ْأَب لَت ْهُ ْال ِع َ
بادةُْ ،فَ نَ َح َْل ْجس ُمهَُْ ْ ،و ْ َ
لَونُهْ ،ب ع َْد ْما ْأَمنت ْه ْ ْو ْأَعطَيت ْه ْ ِمنْ ْعه ِْ ِ
اِل ْ ْو ْم ِ
واثيق ِْه ْما ْلَوْ ْأَعطَيتَ ْهُْ
َُ
ُُ
ود ْ ْ َ َ
ُ َ
َُ َ
ك ْ َْو ْاستِخفافاْْ
س ْاْلَبَ ِْل ْ ُْث ْقَ تَ لتَ ْهُْ ُجرأَةْ ْ َعلى ْ َربِ َْ
ك ْ ِمنْ ْ َرأ ِْ
طائِراْ ْلَنَ َزلَْ ْإِلَي َْ
كْال َعه ِْد.
بِذلِ َْ
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اش ْعُبَ ي ِْد ْثَقيفْ،
ود ْ َعلى ْفِر ِْ
ياد ْب َْن ْ ُْسَي ْةَ ْال ُمولُ ِْ
ت ْال ُمد ِعي ْ ِز َْ
َو ْلَس َْ
أ َْ
اِل ْصلىْللاْعليهْوآلهْأل َولَ ُْدْ
،و ْقَدْ ْقالَْ ْ َر ُسولُْ ْ ِْ
َبيك َْ
فَ َز َعم َْ
ت ْأَنْ ْهُْاب ُْن ْأ َ
اش ْ ْو ْلِل ِ
ِِ
تْ
اِل ْتَ َع ُّمداْ ْ َْو ْتَبَ ع َْ
ول ْ ِْ
ت ْ ُسن ْةَ ْ َر ُس ِْ
عاه ِْر ْاْلَ َج ُْر»ْ ،فَ تَ َرك َْ
للفر ِْ َ
ي ْهدىْ ْ ِم ْن ْ ِ
اِلُْ ْ ،ث ْ َسلطتَ ْهُ ْ َعلَى ْال ِعراقَ ِ
يْ ،يَقطَ ُْع ْأَي ِْديْ
َه َْ
واك ْبِغَ ِْ ُ
َ
ي ْ ْو ْأَرجلَهمْ ْ ،و ْيسم ْل ْأَعي نَ همْ ْ ْو ْي ِ
ِ
عْ
ذو ِْ
ال ُمسل ِم َْ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ
صلبُ ُهمْ ْ َعلى ْ ُج ُ
تْ ِمنْْ ِ
ك.
سواْ ِمن َْ
هذ ْهِْاالم ِة َْ
كْلَس َْ
النخ ِلَ ْْ،كأَن َْ
،وْلَي ُ
تْ ِ
ب ْفي ِه ُْم ْاب ُْن ْ ُْسَي ْةَ ْأَن ُهمْْ
ذينْْ َكتَ َْ
ي ْال َْ
ب ْاْلَض َرِميِ َْ
صاح َْ
َو ْلَس َْ
أ َْ
ِ
َن ْاق تُلْْْ ُكلْ ْ َمنْْْ
ت ْإِلَي ِهْ :أ ِْ
اِل ْ َعلَي ِْه ْفَ َكتَب َْ
وات ْ ِْ
صلَ ُْ
كانُوا ْ َعلى ْدي ِْن ْ َعلىْ ْ َ
دين ْ َعلِىْ عليه
كا َْن ْ َعلى ْدي ِْن ْ َعلىْ ،فَ َقتَ لَ ُهمْ ْ َْو ْ َمث َْل ِْبِِمْ ْبِأَم ِر َكَْ ْ ،و ْ ُْ
تْ
كَْ ْ ،و ْبِِْه ْ َجلَس َْ
ب ْ َعلَي ِْه ْأ َْ
اِل ْالذيْْكا َْن ْيَض ِر ُْ
السالم َو ِْ
َباك ْ َْو ْيَض ِربُ َ
ِ
َبيكْ
ف ْأ َْ
ك ْ َْو ْ َش َر ُْ
ك ْلَكاَن ْ َش َرفُ َْ
تَْ ْ ،و ْلَوْ ْال ْذلِ َْ
س َْ
ك ْال ِذي ْ َجلَس َ
َُْمل َ
ِ
ي.
الرحلَتَ ِْ
ك ْ َْو ْ ِالم ِْة ْ ُُمَمدْ ،وْ
ك ْ َْو ْلِ ِدينِ َْ
ت«ْ :اُنظُرْ ْلِنَ ف ِس َْ
َْو ْقُل َْ
ت ْفيما ْقُل َ
ات ِْق ْ َشقْ ْ َعصا ْ ِ
ىل ْفِت نَة»َْ ْ .و ْإِنْ ْال ْأَعلَ ُْم ْفِت نَةْْ
هذ ْهِ ْاالم ِْة ْ َْو ْأَنْ ْتَ ِر َد ُهمْ ْإِ َْ
أَعظَ ْم ْ َعلى ْ ِ
ك ْ َعلَيهاَْ ْ ،و ْال ْأَعلَ ُْم ْنَظَراْ ْلِنَ فسى ْ َْوْ
هذ ْهِ ْاالم ِْة ْ ِمنْ ْ ِواليَتِ َْ
َ
ض ْل ْ ِمنْ ْأَنْ ْأ ِ
لِ ِديين ْ ْو ْ ِالم ِ
ُجاه َد َْكْ
َف
أ
ْ
نا
ي
ل
ع
صلىْللاْعليهْوآلهْ
ْ
د
م
ُم
ْ
ْ
ة
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ىل ْ ِ
اِلَ ْلِ َذنيبَْ ْ ،وْ
اِلَْ ْ ،و ْإِنْ ْتََْركتُْهُ ْفَِإنْ ْأَستَ غ ِف ُر ْ
ت ْفَِإن ْهُ ْقُربَةْ ْإِ َْ
فَِانْ ْفَ َعل ُْ
شادْأَم ِري.
أَسأَلُْهُْتَ وفي َق ْهُْ ِالر ِْ
ك ْتُن ِكرِنَْ ْ ،و ْاِنْ ْأكِد َْكْ
ت«ْ :إِنْ ْإِنْ ْأن َكرتُ َْ
َْو ْقُل َْ
ت ْفيما ْقُل َ
نْْ َكي ُد َْكْيفَْ ْ،وْأَنْْالْ
ضرِ ْ
كْ،فَِاِ ْ
نْأَر ُجواْأَنْْالْيَ ُ
تَ ِكدن»ْ.فَ ِكدنْماْبَدالَ َ
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كَْ ْ ،وْ
ك ْقَدْ ْ َركِب َْ
كِ ْ ،الن َْ
ت ْ َجهلَ َ
ضرْ ْ ِمن ْهُ ْ َعلى ْنَف ِس َ
َحد ْأَ َ
يَ ُكو َْن ْ َعلى ْأ َ
تْ
شرطَْ ْ،وْلََقدْْنَ َقض َْ
ضْ َعه ِد َكَْ ْ،وْلَ َعمريْماْ َوفَ ي َْ
تْ َعلىْنَق ِْ
ََتَرص َْ
تْبِ َ
انْ
ح ْ َْو ْاالَي ِْ
الصل ِْ
الء ْالن َف ِْر ْال َْ
هؤ ِْ
َعه َد َْك ْبَِقتلِ َْ
ذين ْقَ تَ لتَ ُهمْ ْبَع َْد ْ ُّ
كْ ُ
ود ْ َْو ْال َم ِ
ي ْأَنْ ْيَ ُكونُوا ْقاتَ لُوا ْ َْو ْقَ تَ لُوا ْ َْو ْ َْلْ
واثيقْ ،فَ َقتَ لتَ ُهمْ ْ ِمنْ ْغَ ِْ
َوالعُ ُه ِْ
ك ِْبِِمْ ْإِالْ ْلِ ِذك ِرِهمْ ْفَضلَناْ ْ ،و ْتَع ِ
ظيم ِهمْ ْ َحقناْ ،فَ َقتَ لتَ ُهمْ ْ َمافَْةَْ
تَف َعلْ ْذلِ َْ
َ
كْلَوْْ َْلْتَقتُ ل ُهمْْ ِمتْْقَ ب َْلْأَنْْيَف َعلُواْأَوْْماتُواْقَ ب َْلْأَنْْيُد ِرُكوا.
أَمرْ.لَ َعل َْ
صاصَْ ْ ،و ْاستَ ي ِقنْ ْبِاْلِ ِ
فَأَب ِشرْ ْيا ْ ُمعا ِويَْةُ ْبِال ِق ِ
ِلْ
سابَْ ْ ،و ْاعلَمْ ْأَنْ ِْ ِْ
ِ
اد ْر ْ ِ
ِ
ِ
اِلُْبِناسْ
سْ ْ
اها(َْ ،و ْلَي َْ
صَ
يةْ ْإِالْ ْأَح َ
تَعاىلْْكتاباْ ْ) ْالَْيُغَ ُ َ
يةْ ْ َو ْالَْْ َكب َ
صغ َ
ِالخ ِْذ َْك ْبِالظن ِةْ ْ ،و ْقَ تلِ َْ ِ
ك ْأَولِياءَْهُ ْ ِمنْْ
ُّه ِمَْ ْ ،و ْنَفيِ َْ
ك ْأَولياءَْهُ ْ َعلَى ْالت َ
َ
ك ْغُالم ْ َح َدثْ،
اس ْبِبَ ي َع ِْة ْابنِ َْ
ُدوِرِهمْ ْإِىل ْدا ِْر ْالغُربَِةَْ ْ ،و ْأَخ ِذ َْك ْالن َْ
ب ْبِال ِك ِ
تْ
ك ْإِالْ ْ َْو ْقَدْ ْ َخ ِسر َْ
البْ ،ال ْأَعلَ ُم َْ
ب ْاْلَم َرَْ ْ ،و ْيَل َع ُْ
يَش َر ُْ
كَْ ْ ،وْ
كَْ ْ ،و ْأَخ َزي َْ
شش َْ
كَْ ْ ،و ْبَتَ ر َْ
كَْ ْ ،و ْغَ َ
ت ْأَمانَتَ َ
ت ْ َر ِعيتَ َ
ت ْدينَ َ
سَ
نَف َ
فيهْاْل ِ
الم.
ِعْالت ِقىْْ ِالجلِ ِهمْْ َْوْالس ُْ
تْال َور َْ
اه ِلَْ ْ،وْأَ َخف َْ
تْ َمقالَْةَْالس ِْ
َِْسع َْ
“Məktubun
mənə
çatdı.
Onda
xatırladırsan ki, mənim barəmdə bir sıra xəbər sənə çatmışdır, hansı ki, məndən onu
gözləmirdin (və sənin üçün xoşagəlməz idi).
Əlbəttə,
insanları
yaxşı
işlərə
istiqamətləndirən və onları yerinə yetirməkdə
müvəffəq edən yalnız Allahdır.
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Amma “Mənim barəmdə xəbərlər sənə
çatmışdır”
sözünə
gəlincə,
bu
cür
xəbərçiliklər yaltaq sözgəzdirənlərin işidir.
Mən hal-hazırda səninlə döyüşmək və
qarşıdurmaq niyyətində deyiləm, amma
Allaha and olsun ki, bu əməli tərk etdiyimə
görə Allahdan qorxuram...!
Sən Hücr Kindi və bir qrup ibadətkar
namaz qılanın qatili deyilsənmi? Hansı ki,
onlar zülmü bəyənmir, bidətləri böyük sayır
və Allahın razılığı yolunda heç bir məzəmmət
və tənədən qorxmurdular?
Sən and içdiyin ağır andlardan, onlarla
sənin aranda mövcud olan ixtilafdan və
qəlbində onlara qarşı bəslədiyin nifrətdən
dolayı
onları
incitməməyinlə
bağlı
pozmayacağına söz verdiyin möhkəm əhdpeymanlardan sonra, onları mümkün zülm və
ədavətlə qətlə yetirdin!
Rəsulullahın — səhabəsi Əmr ibn
Həmiqi – çoxlu ibadət nəticəsində solmuş,
bədəni arıqlamış və üzünün rəngi dəyişmiş
saleh bəndəni – qətlə yetirən sən deyildinmi?
Həm də, ona aman və pənah verdikdən sonra!
Belə bir sözü və əhdi göy quşlarına
versəydin, dağların başından sənin yanına
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enərdilər! Amma sən Rəbbinə itaətsizlik
göstərib o andları, əhd-peymanı yüngül
sayaraq onu öldürdün.
Məgər, Ziyad ibn Süməyyəni – Səqif
tayfasından olan qulamın nigahındakı kəsi –
atanın (Əbu Süfyanın) oğlu hesab edən sən
deyildinmi? Bir halda ki, Allahın Rəsulu
— buyurub: “Övlad ərə mənsubdur və
zinakar üçün daş-qalaq edilməkdən başqa bir
pay yoxdur!”. Ancaq sən Allah elçisinin
— sünnəsini bilərəkdən tərk etdin, öz
nəfsi istəyinlə – ilahi göstərişləri nəzərə
almadan – hərəkət etdin.
Sonra onu Kufə və Bəsrəyə hakim kəsdin,
o da – sənə yaxşı xidmət göstərsin deyə –
müsəlmanların əl-ayağını kəsir, gözlərini
çıxardır, dara çəkir. Sanki, sən bu ümmətdən
deyilsən, onlar da səndən deyillər!
Məgər, xəzrəmilərin – Süməyyənin oğlu
onlar barəsində yazıb həzrət Əlinin ◊ dost
və ardıcıllarından olduğunu bildirdiyi
kəslərin – qətlə yetirilməsi əmrini verən və
ona “Əlinin ardıcılı olan hər kəsi öldür!” –
yazan sən deyilsənmi?
O da, sənin fərmanına əsasən xəzrəmiləri
öldürdü və cəsədlərini tikə-tikə doğradı!
429

(Ey Müaviyə,) Allaha and olsun! Əlinin
◊ dini (həmin) dindir ki, o həzrət onun
uğrunda atana (Əbu Süfyana) və sənə qarşı
qılınc çəkmişdi və o dinin bərəkəti
nəticəsində sən bu vəzifədə oturmusan. Əgər
bu din olmasaydı, sənin və atanın dəyəri
(məşəqqət dolu və azacıq dünya malı
qazanmağa görə) yay və qış səfərləri idi.
Həmçinin, mənə deyirsən ki, “Özündən,
dinindən və Məhəmməd ümmətindən
muğayat ol və İslam ümməti arasında
ikitirəlik və fitnə salmaqdan çəkin!”
Amma mən, bu ümmət üçün ən böyük
fitnəni sənin rəhbərliyində görürəm və özüm,
dinim və Məhəmməd ümməti üçün səninlə
mübarizədən yaxşı bir iş tanımıram!
Odur ki, cihada əl atmağım Allaha
yaxınlaşmağıma səbəbdir. (Şərtlərin tələbinə
görə) onu tərk etsəm, Allahdan əfv diləyir və
işimin düzlüyü üçün məni müvəffəq etməsini
istəyirəm!
O cümlədən, yazırsan ki, “Əgər məni
inkar etsən, mən də səni inkar edəcəyəm.
Əgər mənimlə hiylə ilə rəftar etsən, mən də
səninlə hiylə və kələklə rəftar edəcəyəm!”.
430

(Birbaşa
bildirirəm,)
mənə
qarşı
bacardığın qədər məkr və hiylə işlət! Hiylənin mənə zərər vurmayacağına, yalan və
təxribatının hər kəsdən öncə özünə ziyan
verəcəyinə ümidvaram! Çünki sən cəhl
miniyinə minmiş və əhd-peymanına qarşı
çalışırsan.
Canıma and olsun! Sən heç vaxt əhdlərinə
sadiq qalmamısan. O saf möminləri
öldürməklə – təkidli and və əhdlərindən sonra
–
sözlərinin,
əhd-peymanlarının
etibarsızlığını aşkar etdin.
Onları – sənə qarşı döyüş aparmadan, bir
kəsi öldürmədən – qətlə yetirdin. Bunu yalnız
ona görə etdin ki, onlar bizim dəyərlərimizi
yayır və haqqımızı üstün sayırdılar.
Sən onları bir işin (yəni sənə qarşı qiyam
və mübarizənin) qorxusundan öldürdün,
amma onları öldürməsəydin, bəlkə də onlar
bir iş görənədək sənin ömrün sona çatacaqdı
(və əlin onların qanına bulaşmazdı) və ya
onların ömrü bitərdi (və sənə bir zərər
vurmazdılar).
Ey Müaviyə! Özünü (ilahi) qisas və
intiqamla müjdələ və Allahın mühakiməsinə
əmin ol! Bil ki, Allah üçün kitab (və
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əməllərin qeydi üçün bir yer) var ki, “Heç bir
kiçik və böyük əməli nəzərdən qaçırmır və
onların hamısını qeydə alır”1. Sənin güman
və xəyalla müsəlmanları necə həbs etdiyini,
əsassız ittihamlarla onları necə qətlə
yetirdiyini, Allah dostlarından bir qrupunu
evlərindən ucqar yerlərə necə sürgün etdiyini,
şərabxor və itbaz oğulcığazın üçün
camaatdan beyət aldığını Allah əsla unutmaz!
Mən səni yalnız belə görürəm: özünə
zərər vurur, dinini məhv edir, rəiyyətinə
xəyanət edir, öz əmanətini zay edir, nadan
səfehlərin sözlərini dinləyir və həmin bir
dəstə nadana görə təqvalı insanları
qorxudursan. Vəssalam!”.
Müaviyə İmam Hüseynin ◊ bu
məktubunu oxuduğu zaman dedi: “Bu məktub, onun bizə qarşı xüsusi ədavət və kin
bəslədiyini göstərir!”.
O məclisdə hazır olan Yezid atasına dedi:
“Onu alçaldan bir cavab ver və məktubda
atasını pisliklə yad et!”.
Elə bu an Abdullah ibn Əmr ibn As daxil
oldu.
1

“Kəhf” surəsi, ayə 49.
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Müaviyə ona dedi: Hüseynin məktubun
görmüsən?
Abdullah soruşdu: Nə məktub?
Müaviyə məktubu ona oxudu.
Abdullah Müaviyənin xoşuna gəlsin deyə,
ona dedi: Niyə ona təhqiredici cavab
yazmırsan?
Yezid də atasında dedi: Mənim təklifim
barədə fikrin nədir?
Müaviyə Abdullaha üz tutdu və dedi:
Yezid də həmin təklifi irəli sürür.
Abdullah dedi: Yezid düz söz deyir!
Müaviyə (özünəməxsus şeytani siyasəti
ilə) onlara dedi: Siz ikiniz də səhv edirsiniz.
Təsəvvür edirsiniz ki, Əliyə eyib tutub
nöqsan desəm, sözlərimin həqiqəti olacaq?
Mən Əliyə nə nöqsan deyim? Mənim kimi bir
şəxsin yersiz və bilmədiyim nöqsanı dilə
gətirməsi düzgün deyil. Əgər belə etsəm,
camaat buna əhəmiyyət verməz və onu qəbul
etməzlər.
Hüseyndən də eyib tuta bilmərəm, çünki
onda eyib görmürəm. Mən öncə düşünürdüm
ki, ona cavab məktubu yazım; hədələyib
qorxuzum, amma sonra belə bir iş tutmamaq
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və onunla sərt davranmamaq qərarına
gəldim1.
Qeyd etdiyimiz kimi İmam Hüseyn ◊
sözügedən məktubda Müaviyəni müttəhim
kürsüsündə oturdaraq onu mühakimə
etmişdir.
Məktubun davamında Müaviyəni şiddətli
töhmət və qınaq yağışına tutmuşdur.
Bundan əlavə əməli olaraq ona müharibə
elan etmiş və onu hər cür təhqir və cəzaya
layiq bilmişdir.
Bunlar, İmam Hüseynin ◊ BəniÜməyyə ilə mübarizəsinin Yezidin vaxtından
deyil,
onun
atasının
(Müaviyənin)
zamanından başlaması həqiqətini ortaya
qoyur.
9. Müaviyə hökuməti – ən böyük fitnə!
Mərvan ibn Həkəm bir məktubda
Müaviyəyə yazır: “Mən Hüseynin qiyam və
fitnə qaldırmayacağından əmin deyiləm,
qarşıda sənin Hüseynlə uzun və çətin
günlərin olacağını güman edirəm!”

1
“Ricali Kəşşi”, səh. 49-51; Təbərsi, “İhticac”, c. 2, səh. 89-93, hədis 164 (azacıq
fərqlə) və “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 212-214.
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Müaviyə də İmam Hüseynə ◊ aşağıdakı
məzmunda bir məktub yazdı:
“Mənə xəbər çatıb ki, bir qrup kufə
camaatı səni müxalifət və qarşıdurmaya
çağırıb, halbuki sən iraqlıları sınamısan, atan
və qardaşının işini necə pozduqlarını (və
vəfasızlıq etdiklərini) bilirsən. Allahdan qorx
və sülhnaməni yada sal! Əgər mənə qarşı
hiylə və məkr işlətsən, mən də o cür
edəcəyəm!”
İmam Hüseyn ◊ cavabında yazdı:
ْنات ْال
ُْ س
َْ َي ْال ِذي ْبَلَغ
ِْ َ ْ َْو ْأَنَا ْبِغ،ك
َ ُأَتانْْكِتاب
َ َ ْ َْو ْاْل،ك ْ َعينْ ْ َجدير
ْْ َْوْماْأَظُ ُّْن،كْ ِخالفا
َْ كْ ُُما ِربَةْْ َْوْالْ َعلَي
َْ َتْل
ُْ ْ َْوْماْأ ََرد،ُيَهديْهلَاْإِالْْللا
ِ اِل ْعُذراْ ْيف ْتَ ر ِْك ْ ِج
ْْهاد َك!! ْ َْو ْما ْأَعلَ ُْم ْفِت نَةْ ْأَعظَ َْم ْ ِمن
ِْ أَنْ ْيل ْ ِعن َد
ِ ْكْأَم ْر
ِ
هذ ْهِْاالم ِْة
َ َْ ِواليَت
“Məktubun mənə çatdı. Mən, barəmdə
deyilənlərə layiq deyiləm və Allahdan
başqası insanı yaxşılığa yönəldə bilməz. Mən
hal-hazırda səninlə mübarizə aparmaq və ya
sənə qarşı çıxmaq fikrində deyiləm. Əlbəttə,
güman etmirəm ki, səninlə cihadı tərk
etdiyimə görə Allah yanında üzrüm olsun.
Mən sənin bu ümmətə rəhbərliyindən daha
böyük bir fitnə tanımıram!”.
Müaviyə məktubu oxuyandan sonra dedi:
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ْ َس
دا
ِْ إِنْْأَثَرناْبِأَِبْ َعب ِد
َ للاْإِالْْأ
“Biz Əba Əbdillahı (Hüseyn ibn Əlini)
yalnız bir şir kimi görürük! (və şirlə mübarizə
təhlükəlidir)”1.
Bəli, İmam Hüseynin ◊ igidliyi işin
başından elə aşkardı ki, hətta Müaviyə kimi
quldur və təhlükəli düşmən ona “şir” deyə
müraciət edir. O, həqiqətən də Allah şirinin
oğlu idi ( )اَ َس ُدللا ْو ْاَ َس ُْد ْ َر ُسولِِْهvə ondan başqası da
gözlənilmirdi.
Bu atəşin məktublar Bəni-Üməyyənin
qəlbində nifrət atəşini gündən-günə daha da
alışdırırdı. Belə ki, qisas almağa fürsət
güdürdülər, amma şübhəsiz ki, bu məktublar
məlum çirkin ailənin, xəbis şəcərənin
arzularının, istəklərinin kontrolunda dərin
təsirə malik idi.
10. Yezidi (vəliəhd) seçdiyi üçün
Müaviyənin qınanması
Misirli Qazi Noman2 nəql edir ki, İmam
Hüseyn ◊ Müaviyəyə bir məktub yazıb onu
yerinə yetirdiyi çirkin işlərə görə məzəmmət
“Muxtəsəru tarixi Dəməşq”, c. 7, səh. 137 (İmam Hüseynin ◊ tərcümeyi-halı)
Qazi Noman ibn Məhəmməd Misri “imamiyyə” alimlərindəndir (vəfatı: 363-cü h.q.)
və "Dəaimul-İslam" kitabının müəllifidir.
1
2
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edib təqsirli bildi. O cümlədən, həmin
məktubda belə qeyd edilmişdi:
ِ اب ْ َْو ْيَل ُهو ْبِال ِك
ْ،الب
َْ ب ْالشر
ُْ ك ْ َْو ْ ُه َْو ْغُالمْ ْيَش َر
َْ َت ْاِب ن
َْ ُْث ْ َولي
ِ
ْيل
ْ ِفْتُ َو
َْ ْفَ َكي،ك
َْ كْ َْوْأَخ َرب
َْ َتْأَمانَت
َْ فَ ُخن
َ ِصيح ْةَْ َرب
َ َت َر ِعيت
َ َ َْوْ َْلْتُ َؤ ْدْن،ك
ْب
ُْ ب ْال ُمسكِ َر؟ ْ َْو ْشا ِر
ُْ َعلى ْأُم ِْة ْ ُُمَمد ْصلى ْللا ْعليه ْوآله ْ َمنْ ْيَش َر
ِ ِ
ِ
ْب
ُْ سْشا ِر
َْ ْ َْوْلَي.بْال ُمسكِ ِْرْ ِم َْنْاالشرا ِر
ُْ ْ َْوْشا ِر،قي
َ ال ُمسك ِْرْم َْنْالفاس
ْف ْ َعلَى ْاالم ِة؟! ْفَ َعنْ ْقَليل ْتَ ِرُْد ْ َعلى
َْ ال ُمس ِك ِْر ْبِأَمي ْ َعلى ْ ِدرَهم ْفَ َكي
فْاالستِغفا ِْر
ُْ ِصحائ
َْ ْك
َْ َِع َمل
َ ْطوى
َ ُحيْت
“Sən şərab içən və itlərlə oynayan cavan
oğlunu hakimiyyət taxtında oturtmusan.
Beləliklə, əmanətə xəyanət və müsəlmanları
bədbəxt etmiş, Rəbbinin əmrinin haqqını
ödəməmisən. Məstedici şeyləri içən kəs
fasiqlərdən olduğu və şər insanlardan hesab
edildiyi halda, sən badə içən bir şəxsi Məhəmməd — ümmətinə necə hakim təyin
etmisən? Şərab içənı, hətta bir dirhəmi belə,
etibar etmək olmaz, o ki qaldı, bir ümmətlə
bağlı olsun!
Tezliklə üzrxahlıq (və həyat) kitabı
bağlandığı zaman öz əməlinin cəzasına
çatacaqsan!”1
1

"Dəaimul-İslam", c. 2, səh. 133, hədis 468.
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İmam Hüseyn ◊ Yezid hakimiyyətə
gəldikdən sonra islami cəmiyyətin həddən
artıq zülmət gələcəyini öncədən xəbər vermiş
və onun azğın atası Müaviyəyə xəbərdarlıq
etmişdi, lakin onun eşidən qulağı yox idi ki,
həqiqəti dərk etsin. O, arzulara qərq olmuş və
özünün xam xəyallarına dalmışdı.
11. İmam Hüseynin ◊ Müaviyəyə
tutarlı cavabı
Yezidin xilafətinə zəmin yaratmaq və
beyət almaq üçün Hicaza səfər edən Müaviyə
Mədinədə yığıncaqlar təşkil edirdi. O
cümlədən, səfərinin ikinci günündə Hüseyn
ibn Əli ◊ və İbn Abbasın ardınca adam
göndərdi. İbn Abbas bir qədər tez gəldi.
Müaviyə onunla yavaşca söhbət etməyə
başladı, sonra İmam Hüseyn ◊ da təşrif
buyurdu. Müaviyə İmam Hüseyni ◊ gördüyü zaman, özünün sağ tərəfində onun üçün
mütəkkə hazırladı. İmam Hüseyn ◊ içəri
daxil oldu (və islami ədəbə riayət etmək
üçün) salam verdi. Müaviyə onu sağ tərəfində
əyləşdirdi və ondan İmam Həsənin ◊ övladlarının vəziyyəti barədə soruşmağa başladı
(və ehtiram göstərdi.)
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Bundan sonra Müaviyə oğlu Yezidin
xilafəti və ona beyət etmək barədə bir xütbə
oxuyub onun fəzilətlərini xatırlatdı və ona
beyət etmələrini istədi.
İbn Abbas danışmaq üçün əlini yuxarı
qaldırıb Müaviyənin cavabını verməyə
hazırlaşdı, lakin İmam Hüseyn ◊ ona işarə
edib buyurdu: “Əl saxla! Onun (Müaviyənin)
sözlərindəki məqsədi mənəm və o, hamıdan
çox mənə töhmət vurmuşdur.”
İbn Abbas sükut etdi.
İmam Hüseyn ◊ ayağa qalxdı, Allaha
həmd-səna və hörmətli İslam peyğəmbərinə
— salam göndərdikdən sonra buyurdu:
ِ ْ يف
ْص َْف ِْة
ْ ِْ ب
َْ َ ْيا ْ ُمعا ِويَةُ! ْفَ لَنْ ْيُ َؤِدى ْالقائِ ُْل ْ َْو ْإِنْ ْأَطن:أَما ْبَع ُد
ْتْبِِْه
َْ تْماْلَبِس
ُْ ْ َْوْقَدْْفَ ِهم،ولْصلىْللاْعليهْوآلهْ ِمنْْ ََجيعْ ُجزءا
ِْ الر ُس
ِ ْاِلْ ِمنْْاَيا ِْز
ْ،الغْالبَ ي َع ِة
ِْ بْ َع ِْنْاستِب
ِْ الص َف ِْةْ َْوْالت نَ ُّك
ِْ ْول
ِْ فْبَع َْدْ َر ُس
َْ َاْلَل
ُّ ْ َح ْفَح َم ْة
ْت
ِْ  ْ َْو ْبَ َه َر،الدجى
ُْ الصب
َْ ض
َْ هات ْ َهي
َْ َْو ْ َهي
ُّ ْ ح
َ َهات ْيا ْ ُمعا ِويَةُ! ْف

ْْت ْ َحت
َْ  ْ َْو ْأستَأثَر،ت
َْ  ْ َْو ْلََقدْ ْفَضل،الس ُر ِج
َْ س ْأَن
ُْ الشم
ُّ ْ وار
َ ت ْ َحتْ ْأَف َرط
ْتْلِذي
َْ ْماْبَ َذل.ت
َْ ْ َْوْ َجر،ت
َْ ْ َْوْ َمنَ ع،ت
َ جاوز
َ تْ َحتْْ ََِبل
َ أَج َحف
َ ْْتْ َحت
ِ
ِ َ ْ ْو ْن،َت ْح ِق ِْه ْبِنَصيب ْحتْ ْأَ َخ َْذ ْالشيطا ُْن ْحظ ْهُ ْاالوفَ ر
ُْصيبَ ْه
َ
َ
َ َِْ َحقْ ْمنْ ْأ
َ َ
ِ ِِ ِ ِ
ْياستِ ِْه ْ ِالم ِْة
ُْ  ْ َْو ْفَ ِهم،اال ََك َم َل
َ ت ْما ْذَ َكرتَْهُ ْ َعنْ ْيَزي َْد ْم ِْن ْاكتمال ْه ْ َْو ْس
ْك
َْ ْْ َكأَن،اس ْيف ْيَزي َد
َْ  ْتُري ُْد ْأَنْ ْتُ َو ِه َْم ْالن،ُُمَمد صلى هللا عليه وآله
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تَ ِ
بُ ْ َعمْاْْكا َْن ِِْما ْاحتَ َوي تَ ْهُ ْبِ ِعلمْ
ت ْغائِباْ ،أَوْ ْ َُتِ ْ
ف ْ َُم ُجوباْ ،أَوْ ْتَنعِ ُْ
ص ُْ
خاصَْ ْ،وْقَدْْ َدلْْ َيزي ُْدْ ِمنْْنَف ِس ِْهْ َعلىْ َموقِ ِْعْ َرأيِ ِهْ،فَ ُخذْْلِيَزي َْدْفيماْأَ َخ َْذْ
ِ
حار ِ
مام ْالسب ِْقْ
شَْ ْ ،و ْاْلَ ِْ
بِِْه ْ ِم ِْن ْاستِقرائِِْه ْال ِك َْ
هار َش ْةَ ْعن َْد ْالت ُ
الب ْال ُم َ
وات ْالمعا ِز ِ
ِالتراِبِِنْ ْ ْو ْال ِْ ِ
وب ْالمالهيََِ ْ ،ت ُد ْهُ ْ ِ
ناصراْْ
فَْ ْ ،و ْ ُ
ض ُر ِْ َ
قينات ْذَ ْ َ
َ
كْماْ َُتا ِولُْ.
َْوْ َدعْْ َعن َْ
تْ ِ
القيهْ،
ور ْه َذا ْاْلَل ِْق ْبِأَكثَ َْر ِِْما ْأَن َْ
اِلَ ْ َج َْ
ناك ْأَنْ ْتَل َقى ْ ْ
فَما ْأَغ َْ
ت ْتُ َق ِد ْر ْ ِ
تْ
باطال ْيف ْ َجور ْ َْو ْ َحنَقاْ ْيف ْظُلمَ ْ ،حتْ ْ َمالَ َْ
فَ َو ِْ
اِل ْما ْبَ ِرح َْ ُ
ضةْ ،فَ تَ ق ِد َْم ْ َعلى ْ َع َملْ
ي ْال َمو ِْ
ك ْ َْو ْبَ َْ
االْس ِقيَةََْ ْ ،و ْما ْبَي نَ َْ
ت ْإِالْ ْغَم َ
ت ْبِنا ْبَع َْدْ
كْ َع َرض َْ
حي ْ َمناصَْ ْ،و ْ َرأَي تُ َْ
الت ْ َْ
َُم ُفوظْيفْيَوم ْ َمش ُهودَْ ْ ،و ْ َْ
اِلْأَوَرثَنَاْالر ُسولُْ صلى هللا
ه َذاْاالم ِْرْ َْوْ َمنَ عتَناْ َعنْْآبائِناْ َْوْلََقدْْلَ َعم ُْرْ ِْ
تْ
ت ْلَنا ْ ِِبا ْما ْ َح َججتُمْ ْبِِْه ْالقائِ َْم ْ ِعن َْد ْ َمو ِْ
الدةْ ْ َْو ْ ِجئ َْ
عليه وآله ِو َ
ىل ْالنص ِ
الر ُس ِ
فْ ،فَ َركِبتُ ُْمْ
كَْ ْ ،و ْ َردْهُ ْاالَيا ُْن ْإِ َْ
ولْ ،فَأَذ َع َْن ْلِل ُحج ِْة ْبِذلِ َ
االعالِ
َتاكْاالم ُْرْياْ
فاعيلَْ ْ،وْقُلتُمْْ:كا َْنْ َْوْيَ ُكو ُنَْ ْ،حتْْأ َْ
اال
ْ
ْ
م
ت
ل
ع
ف
ْ
ْ
و
ْ
،
يل
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُوىل ْاالبصا ِرْ،
ناك ْفَاعتَِبُوا ْيا ْأ ِ ْ
ُمعا ِويَْةُْ ِمنْ ْطَريقْْكا َْن ْقَص ُدها ْلِغَ ِي َكْ ،فَ ُه َْ
اِل صلى هللا عليه وآله َْوْ
ول ْ ِْ
ياد َْة ْالر ُج ِْل ْال َقوَْم ْبِ َعه ِْد ْ َر ُس ِْ
َْو ْذَ َكر َْ
ت ْقِ َ
ِ
ِ
ك ْ ْو ْلِعم ِرو ْب ِْن ْال ِْ ِ
صحبَِْةْ
عاص ْيَوَمئذ ْفَضيلَةْ ْبِ ُ
يْهُ ْلَهَُْ ْ ،و ْقَدْْْكا َْن ْذل َْ َ َ
تَأم َ
الر ُس ِ
فْال ُقوُْمْإِم َرتَهَُْ ْ،وْ
صارْلِ َعمروْيَوَمئِذْ َحتْْأَنِ َْ
ولَْ ْ،وْبَي َعتِ ِْهْلَهَُْ ْ،وْماْ َْ
َك ِرُهوا ْتَقدَيَْهُْ َْو ْ َع ُّدوا ْ َعلَي ِْه ْاَفعالَْهُْفَقالَْ صلى هللا عليه وآله« ْ :الَْ
ش ْرْالم ِ
جْ
فْ َُيتَ ُّْ
ينْ ْالَْيَع َم ُْلْ َعلَي ُكمْْبَع َْدْاليَ وِْمْغَيي»ْفَ َكي َْ
هاجر َْ
َج َرَْمْ َمع َ َ ُ
ِ
وال ْ َْو ْأَوالها ْبِالمجتَ َم ِْع ْ َعلَي ِْهْ
يف ْأَوَك ِْد ْاالح ِْ
ول ِْ ْ
وخ ْ ِمنْ ْفِع ِْل ْالر ُس ِْ
س ِْ
بال َمن ُ
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ِ ِت ْب
ِ ِم َْن ْالص
ْك ْ َمنْ ْال ْيُؤَم ُْن
َْ ُصاحب ْتابِع ْ َْو ْ َحول
َْ صاحب
َْ واب؟ ْأَمْْْ َكي
َ ْف
ِ
ِ
ِ
ْاهمْ ْإِىل ْ ُمس ِرف
ُ  ْ َْو ْتَتَ َخط، ْ َْو ْال ْيَعتَ ِم ُْد ْيف ْ ِدينِ ْه ْ َْو ْقَرابَتِه،صحبَتِه
ُ ْ يف
ْْ َْوْتَشقي،ُيفْ ُدنياه
ْ ِْاسْ ُشب َهةْْيَس َع ُْدْ ِِبَاْالباقي
َْ سْالن
َْ ِْتُري ُْدْأَنْْتَ لب،َمفتُون
ِ ِ ْيف
.ْاِلَْيلْ َْوْلَ ُكم
ْ ْ َْوْأَستَ غ ِف ُر،بي
ْ ِِِْبا
َ آخ َرت
ُ ْإِنْْهذاْ َهلَُْوْاْلُسرا ُْنْال ُم،ك
“Amma (Allaha həmd və sənadan) sonra!
Ey Müaviyə! Hansısa bir natiq Allah
Rəsulunun — vəsfi ilə bağlı həddən
artıq uzun söhbət etsə belə, heç bir zaman o
həzrətin bütün xüsusiyyətlərini bəyan edə
bilməz. Tam əminliklə başa düşdüm ki, sən
Allah Rəsulundan — sonra onun həqiqi
canişini barədə çox az söhbət açdın və onun
barəsindəki faktlardan qısa danışdın.
Heyhat, ey Müaviyə! Sübhün aydınlığı
gecənin zülmət qaranlığını rüsvay etdi və
günəşin işığı çıraqların nurunu zəiflətdi. Sən
ifrat dərəcədə üstünlük iddiası etdin. Beytülmalı israf edərək mənimsədin. (Allah və onun
yaratdıqlarının haqqına) elə şəkildə mane
oldun ki, sonda xəsislik sifəti ilə vəsf olundun. Zülm etməkdə həddi aşdın. Haqq
sahibinin payını ona ödəmədin, nəhayət
şeytan özünün çoxlu bəhrə və kamil nəsibini
əldə elədi.
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Mən sənin Məhəmməd — ümməti ilə
bağlı hansı məqsədlə Yezidin üstünlüyü,
siyasəti və idarəçiliyi haqqında danışdığını
bilirəm. Sən bu cür vəsflərlə camaatın fikrini
Yezid barədə azdırmaq və onları yanlışa
sürükləmək istəyirsən. Sanki, sən pərdə
arxasında olub camaatın tanımadığı bir kəsi
tanıtdırırsan, yaxud əməlləri camaatın
gözündən gizli olan birini vəsf edirsən, yaxud
da xüsusi elmlə kəşf etmiş olduğun bir kəs
haqqında xəbər verirsən. Halbuki, Yezid öz
düşüncə və əməlləri ilə özünü tanıtdırmışdır.
Belə isə, sən Yezidin özünün maraq
göstərdiyi döyüşkən itlərin mübarizəsi, dişi
və erkək göyərçinlərin oynaşması, əyləncə
musiqi alətlərində çalıb-oxuyan pozğun qadınlara tamaşa etməsi kimi məsələlərdən
ibarət taleyi üçün çalış ki, onun bu zəmində
qabaqcıl olduğunu görəcəksən. Hazırda
ardınca olduğun şeydən əl çək!
(Ey Müaviyə!) Öz günahlarından əlavə,
(boynuna almış olduğun) xalqın günah yükü
ilə Allahla görüşəcəyin günün sənə nə
faydası?!
Allaha and olsun! Səninlə ölüm arasında
bir göz qırpımından artıq fasilə olmadığı
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halda, sən ədalətsizlikdə batil, zülmkarlıqda
qəzəb yolunu ötərək onun kasasını
doldurmusan – (yəni həddini aşmısan).
Ondan sonra müəyyən əməllərlə aşkar bir
gündə Allah dərgahına daxil olacaqsan və
bundan başqa, çarən olmayacaq.
Səni bizə pislik etdiyin və bizi atababalarımızın haqqından məhrum qoyduğun
halda görürəm. Bir halda ki, Allaha and
olsun, Peyğəmbər — doğulduğumuz
gündən bizi ona varis etmişdi. İslam
peyğəmbərinin — vəfatından sonra
(Səqifə cərəyanında) gətirilən həmin dəlilləri
sən də bizim əleyhimizə gətirdin.
O, (birinci xəlifə) həmin dəlillərə inandı,
lakin sonra insafa gəldi (və öz səhvinə etiraf
etdi). Nəticədə, bəhanələrə əl atdı.
Siz istədiyiniz şeyləri etdiniz, istədiyinizi
danışdınız və sonda (ey Müaviyə,) hökumət
məsələsi sənin əlinə düşdü. Əlbəttə, elə bir
yoldan ki, hədəfi səndən başqası idi; deməli,
ağıl sahibləri ibrət almalıdırlar.
Xatırlatdın ki, o şəxs (Əmr ibn As) Allah
Rəsulunun — zamanında o həzrət
tərəfindən hakim olaraq seçilmiş idi. Bəli, elə
idi. Həmin zamanlar Əmr ibn As Peyğəmbərə
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— beyət edib onunla birlikdə olduğuna
görə müəyyən fəzilət və üstünlüklərə sahib
idi, lakin bununla belə, o elə rəftar etdi ki,
camaat onun hakimiyyətini qəbul etmədi və
onun pis əməllərini sadaladılar və sonda,
Peyğəmbər — buyurdu: “Ey mühacirlər!
Bu gündən etibarən, məndən başqa, heç kəs
sizə rəhbərlik etməyəcək!” Xüsusi bir
şəraitdə həyata keçirilən (və sonradan
qüvvədən salınmış olan) Peyğəmbərin
— nəsx etdiyi bir əməlinə necə istinad
etmək olar?
Yaxud da, güvənilməyən biri ilə necə
yoldaşlıq edirsən? Sənin ətrafında elə bir kəs
var ki, dininə, qohumluğuna etibar etmək
olmaz. Sən camaatı israfçı və aldanmış bir
kəsə tərəf yönəldib onları elə bir yola
istiqamətləndirmək istəyirsən ki, o, öz
dünyasından ləzzət alsın və sən də öz axirətin
barədə bədbəxt olasan. Həqiqətən, bu, həmin
aşkar ziyandır. Allahdan özüm və sizin üçün
bağışlanmaq diləyirəm!”1

1
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Bu
düşünülmüş,
məntiqli
və
qorxmazcasına söylənilmiş xütbə aşağıdakı
həqiqətləri əks etdirir:
Birincisi, İmam Hüseyn ◊ çalışırdı ki,
məntiq və aydın dəlillərlə Müaviyənin
özbaşınalığının – xüsusilə də, Yezidi xilafətə
təyin etməsinin – qarşısını alsın, onun dünya
və axirətdəki pis sonluğunu nəzərə çarpdırsın,
Yezidin həqiqi simasını ifşa etsin və
müsəlmanların onun əleyhinə olan yekdiı və
kəskin düşüncə dalğasını göstərsin.
İkincisi,
Müaviyəyə
eşitdirdi
ki,
müsəlmanlar sən və xüsusilə də, Yezidin
əleyhinədir, hamı onun qara və çirkin
keçmişindən agahdır və onu ört-basdır etmək
mümkün deyildir.
Bütün bunlara əlavə olaraq, onun
ömrünün sona çatması və ilahi ədalət
məhkəməsində sorğu-sual olunacağını da ona
xatırladıb onu ciddi şəkildə qorxutdu.
Bir qrup yazıçının təsəvvürünün əksinə
olaraq, bütün bunlar hamısı İmam Hüseynin
◊ Müaviyənin xilafət dövründə o və
tərəfdarları ilə mübarizə aparmaqdan əl
çəkmədiyini göstərir.
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12. Mən Yeziddən daha layiqli bir kəs
tanımıram!!
Müaviyə öncəki xütbəni söylədikdən və
İmam Hüseynin ◊ tutarlı cavabını
eşitdikdən sonra üç gün müddətində
camaatdan uzaqlaşdı və camaat sakitləşənə
qədər də onların arasına çıxmadı. Üç gündən
sonra evindən çıxıb camaatın məsciddə
toplanması üçün göstəriş verdi. Camaat
məsciddə toplaşdı və Yezidə beyət etməkdən
imtina edən kəslər minbərin kənarında əyləşdilər.
Müaviyə Allaha həmd və səna söyləyib
Yezidin fəziləti və onun Quran oxuması
(Qurana yaxınlığı) barədə danışdı. Sonra isə
dedi: “Ey Mədinə camaatı! Mən Yezid üçün
beyət almaqda qərarlıyam və həmin
səbəbdən, beyət almaq üçün bütün şəhər və
kəndlərə nümayəndələr göndərdim və camaatın hamısı da təslim olub beyət etdi. Mən
Mədinə əhalisinin beyətini təxirə saldım,
çünki öz-özümə dedim: Bu qövmün böyüyü
və onun soyu-kökü buradadır, onlar mənim
beyət məsələsində heç bir çətinliyim olmadığı
kəslərdir. Yezidlə beyətdən imtina edən
kəslər onunla mehriban rəftar etməyə daha
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ləyaqətlidirlər. And olsun Allaha, əgər
Yeziddən daha ləyaqətli birini xilafət üçün
tanısaydım, həmin şəxs üçün beyət alardım!”
İmam Hüseyn ◊ ayağa qalxıb dedi:
ْتْ َمنْْ ُه َْوْ َخي رْْ ِمن ْهُْأباْْ َْوْأماْْ َْوْنَفسا
َْ للاْلََقدْْتَ َرك
ِْ َو
“And olsun Allaha! Sən ata-ana və şəxsi
dəyərlər (dini və insanlıq xüsusiyyətlər)
baxımından Yeziddən üstün olan bir şəxsi
kənara qoymusan!”
Müaviyə dedi: “Yoxsa, sən özünü
deyirsən?!”
İmam ◊ buyurdu: “Bəli!”
Müaviyə dedi: “Cavabı budur ki, – and
olsun canıma! – ana baxımından sənin anan
onun (Yezidin) anasından daha yaxşıdır.
Əgər ananın Qüreyş qadınlarından olmaqdan
başqa, heç bir üstünlüyü olmasaydı belə,
kifayət edərdi, ona görə ki, Qüreyş qadınları
bütün qadınlardan üstündür. O ki qaldı, onun
Allah Rəsulunun qızı olmasına. Bundan
əlavə, onun din və İslamda keçmişi başqa bir
üstünlükdür. Nəticədə, Allaha and olsun ki,
sənin anan onun anasından üstündür.
Atana gəldikdə isə bil ki, sənin atan onun
atasının (Müaviyənin) işini Allahın öhdəsinə
qoydu və (həmin qarşıdurmada) Allah-taala
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onun atasına sənin atan üzərində qələbə
qazandırdı.”
İmam Hüseyn ◊ buyurdu:
ِ تْال
ْْ َعلَىْاال ِج ِْل،عاج َل
َْ ك!ْآثَر
َْ َُحسب
َ ُكْ َجهل
“Sən, nə qədər də nadansan! Sən tez ötübkeçən dünyanı axirətdən üstün tutdun (və
hiylə ilə hakimiyyət kürsüsünə oturdun.)”
Müaviyə dedi: “Amma özünü Yeziddən
üstün hesab etməyinə gəlincə, Allaha and
olsun ki, Yezid Məhəmməd —
ümmətinə rəhbərlik etməyə səndən daha
yaxşıdır.”
İmam Hüseyn ◊ buyurdu:
ْْب ْاْلَم ِْر ْ َْوْ ُمش ََتي ْالله ِْو ْ َخي ر
ُْ  ْيَزي ُْد ْشا ِر،ور
ُْ هذا ْ ُه َْو ْاالف
ُّ ْ ك ْ َْو
ُ الز
;ين
ْ ِ ِم
“Sənin bu sözlərin böhtan və yalandır.
Şərab içən, əyləncə və günah işlərlə məşğul
olan Yezid məndən yaxşıdır?!”
Cavabı olmayan Müaviyə dedi: “Əmin
oğluna nalayiq sözlər demə, onun yanında
onu təhqir etsən də, (çox səbirli olduğundan)
heç vaxt sənə nalayiq sözlər deməz!”
İmam Hüseynin ◊ kəskin sözləri
müqabilində çıxılmaz vəziyyətdə qalan
Müaviyə üzünü camaata tutub dedi: “Ey
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camaat! Siz bilirsiniz ki, Allahın Rəsulu
— dünyadan getdiyində heç kimi xəlifə
təyin etmədi. Müsəlmanlar Əbubəkri xəlifə
seçdilər. Onun xilafəti ilə bağlı beyət düzgün
beyət idi. Əbubəkr Allahın kitabı və Onun
Rəsulunun — sünnəsinə əməl etdi və
ölümü yetişdiyi zaman, Öməri özünə canişin
seçmək qərarına gəldi. Ömər də Allah kitabı
və Onun Rəsulunun — sünnəsinə əməl
etdi və əcəli çatdığında, xəlifə seçməyi
“altınəfərlik şura”nın öhdəsinə qoydu.
Nəticədə, Əbubəkr özündən sonra Allah
Rəsulunun — tutmadığı bir bir yolu tutdu, Ömər də Əbubəkrin əməl etmədiyi bir
üslubu izlədi. Onların hamısı öz nəzərlərində
müsəlmanların xeyrinə olan işləri yerinə
yetirdi. Mən də belə qərara almışam ki, ixtilaf
və pərakəndəliyin qarşısını almaq üçün –
münsifanə bir düşüncə ilə – müsəlmanlardan
Yezid üçün beyət alım.”1
Müaviyə bilirdi ki, əgər Peyğəmbərin
— hidayət ocağı və İslam böyüklərinin –
mühacir, ənsar və onların övladlarının
mərkəzi olan Mədinə onun oğlu ilə beyət
1
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etməsə, o, heç bir iş görə bilməyəcək və
beyət etmiş digər məntəqələr də yavaş-yavaş
beyətdən daşınacaq. Ona görə də Müaviyə
istənilən hiylə ilə – tamahlandırmaq, təhdid
etmək, tovlamaq və mümkün olan bütün
vasitələrlə – beyət almağa çalışırdı. Amma
onun bütün planlarını alt-üst edən və onu öz
məqsədinə çatmaqda nakam qoyan İmam
Hüseyn
◊,
Müaviyənin
təbliğat
məclislərində iştirak edərək, hörmətli atası
Əlidən ◊ irs apardığı fəsahət, bəlağət və
igidliklə Müaviyənin ağzını yumur və onun
bütün hiylələrini camaata faş edirdi.
13. Çox əhəmiyyətli və həlledici bir
xütbə
Süleym ibn Qeys belə rəvayət edir:
“Müaviyənin ölümündən bir il əvvəl
İmam Hüseyn ◊ Abdullah ibn Abbas və
Abdullah ibn Cəfərlə birlikdə həcc səfərinə
getdi. Bu səfərdə İmam Hüseyn ◊ BəniHaşim kişi
və qadınlarını, onların
xadimlərini, həmçinin, İmam ◊ və onun
əhli-beytini tanıyan ənsarı bir yerə topladı.
Sonra Peyğəmbər — səhabələrinin – həc
mərasimində iştirak edən və təqvada, sadiqlikdə tanınmış olanların – ardınca adam
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yollayıb hamısını Minada bir yerə topladı.
Nəticədə, yeddi yüz nəfərdən ibarət bir
cəmiyyət həmin məkanda bir yerə yığıldı,
belə ki, onların əksəriyyəti tabein və təqribən
iki yüz nəfəri də Allah Rəsulunun —
səhabələrindən idi. İmam Hüseyn ◊ ayağa
qalxıb onlara bir xütbə oxudu. Allaha həmd
və sənadan sonra buyurdu:
ِ اَما ْب ع ُْد ْفَاِنْ ْه َذا ْالط
ْاغيَ ْةَ ْقَدْ ْفَ َع َْل ْبِنا ْ َْو ْبِ ِش َيعتِنا ْما ْقَدْ ْ َرأَي تُمْ ْ َْو
َ
ِ
ِ
ْت
ُْ ص َدق
َ ْ ْ ْفَان،َعلمتُمْ ْ َْو ْ َش ِهد ُْت ْ َْو ْإِنْ ْأُري ُْد ْأَنْ ْأَسأَلَ ُكمْ ْ َعنْ ْ َشىء
ْاِل ْ َعلَي ُكمْ ْ َْو ْ َح ِْق
ِْ ْ  ْ َْو ْأَسأَلُ ُكمْ ِْبَ ِْق،ت ْفَ َك ِذبُ ِون
ُْ ون ْ َْو ْإِنْْْ َك ِذب
ْ ِ ُص ِدق
َ َف
ْاِل ْصلىْللاْعليهْوآلهْ َْو ْقِرابَت ْ ِمنْ ْنَبِيِ ُكمْ ْلَما ْ َسي رُْت ْ َمقامي
ِْ ْ ول
ِْ َر ُس
ْْيف ْأَمصا ِرُكمْ ْ ِمنْ ْقَبائِلِ ُكمْ ْ َمن
ْ ِْ عي
َْ َت ْ َْو ْ َد َعو ُْت ْأََج
ْ َِصفتُمْ ْ َمقال
َ هذا ْ َْو ْ َو
.اس
ِْ آمنتُمْْ ِم َْنْالن
َ
“Sizin hamınız bu zalım şəxsin
(Müaviyənin) biz və bizim şiələrimizlə necə
rəftar etdiyini gördünüz, bildiniz və şahidi
oldunuz. Mən indi bəzi məsələlər haqqında
soruşmaq istəyirəm. Əgər doğru desəm, məni
təsdiqləyin və əgər yalan desəm, məni inkar
edin!
Sizi Allah və onun Rəsulunun haqqına,
peyğəmbərinizlə olan yaxınlığıma and
verirəm ki, bugünkü hadisəni camaata
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çatdırın, sözlərimi onlara danışın və öz
şəhərlərinizdəki etibarlı şəxsləri dəvət edin!”
Başqa bir rəvayətdə qeyd edilir ki, “Əgər
sözüm yalan olsa, onu təkzib edin!” –
cümləsindən sonra həzrət ◊ buyurdu:
ْْتْ َواكتُبُواْقَ ويلْ ُْثْارِجعُواْاِىلْاَمصا ِرُكمْْ َْوْقَبائِلِ ُكمْْفَ َمن
ْ َِاِْسَعُواْ َمقال
ِ
ْْوهمْ ْاِىل ْما ْتَعلَ ُمو َْن ْ ِمنْ ْ َح ِقنا ْفَِإن
ِْ آمنتُمْ ْ ِم َْن ْالن
ُ ُاس ْ َْو ْ َوثَقتُمْ ْبِْه ْفَادع
َ
ِب ْاْل ُّْق ْ ْو ْي غل
ْاِلُْ ُمتِ ُّْم ْنُوِرْهِْ َْو
ْ  ْ َو،ب
َْ ف ْاَنْ ْيَد ُر
ُْ أ ََُتَو
َ َ َ َ َْ س ْه َذا ْاالم ُْر ْ َْو ْيَذ َه
...لَوْْْ َك ِرَْهْالكافِ ُرو َْن

“Mənim sözlərimi eşidin və yazın! Öz
şəhər və qəbilələrinizin yanına qayıtdığınız
zaman, camaatın arasından etibarlı insanları
bizim (hədəflərimizə) tərəf dəvət edin. Ona
görə ki, mən dinin köhnəlib məhv
olmasından, haqqın aradan gedərək məğlub
olmasından qorxuram. Kafirlərin xoşuna
gəlməsə belə, (sonunda) Allah öz nurunu
tamamlayacaqdır.”
Sonra İmam Hüseyn ◊ Quranda Əhlibeyt ‹ barəsində nazil olan ayələrdən
tilavət edib açıqlamalar verdi, Allah
Rəsulunun — onun atası (İmam Əli
◊), anası (xanım Zəhra Ÿ), qardaşı, özü
və əhli-beyti barədə buyurduğu bütün sözləri
nəql etdi və səhabələr də həzrətin sözlərini
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təsdiqləyərək dedilər: “Bizim hamımız bu
”!sözləri eşitmişik
Tabein də dedi: “Biz də bu xəbərləri
doğru danışan və etibarlı səhabələrdən
”eşitmişik.
Bu zaman İmam Hüseyn ◊ buyurdu:
اِلَْإالْْ َحدث تُمْْبِِْهْ َمنْْتَثِ ُقو َْنْبِِْهْ َْوْبِدينِِْه
أُن ِش ُد ُك ُْمْ ْ
“Sizi Allaha and verirəm, bu sözləri
özlərinə, dinlərinə inandığınız insanlara nəql
”!edin
Süleym ibn Qeys deyir: “İmam Hüseynin
◊ onların etiraf etməsi ilə bağlı and verdiyi
məsələlərin bəziləri bunlar idi:
اِلْ
اِلَ ْأَتَعلَ ُمو َْن ْاَنْ ْ َعلِ َْى ْب َْن ْاَِب ْطالِبْْكا َْن ْأَخا ْ َر ُسولُْ ْ ِْ
أُن ِش ُد ُك ُْم ْ ْ
ي ْنَف ِس ِهْ،
ي ْاَصحابِِْه ْفَآخى ْبَي نَ ْهُْ َْو ْبَ َْ
حي ْآخى ْبَ َْ
صلىْللا ْعليهْوآلهْ َْ
يفْ ُّ
الدنياْ َْوْاال ِخ َرْةِ»؟ْقالُواْ:الل ُهمْْنَ َعم.
وكِْ ْ
تْأخيْ َْوْأَنَاْأ ُخ َْ
َْوْقالَْْأَن َْ
اِل ْصلىْللاْعليهْوآلهْ
اِلَْ َهلْْتَعلَ ُمو َْن ْأَنْ ْ َر ُسولَْ ْ ِْ
قالْ :أُن ِش ُد ُك ُْم ْ ْ
َ
ِ
اِش ََْتىْمو ِ
سعةْْ
ناهُْ ُْثْاب تَىنْ ِْ
ض َْعْ َمس ِج ِدْهِْ َْوْ َمنا ِزلِِْهْفَاب تَ ْ
فيهْ َعش َرْةَْ َمنا ِزلَْْت َ
َ
لَْهُْ ْوْجع ْلْ ِ
ىلْال َمس ِج ِْدْ
يفْ َو َس ِطهاْ ِالِِبُْ ْ،ثْ َسدْْْ ُكلْْبابْشارِعْاِ َْ
عاش َرهاِْ ْ
َ ََ َ
ت ْأَبوابَ ُكمْ ْ َْوْ
قالْ :ما ْأَنَا ْ َس َْدد ُْ
يف ْذلِ َْ
غَي َْر ْبابِِْه ْفَ تَ َكل َْم ِْ ْ
ك ْ َمنْ ْتَ َكل َمْ .فَ َ
ِ ِ
للا ْأ ََمرِ ْ ِ
اسْ
ح ْبابِ ِهُْ ْ ،ث ْنَ َهى ْالن َْ
س ِْد ْأَبوابِ ُكمْ ْ َْوْفَ ت ِْ
فَ تَح ُْ
ت ْبابَْهُْ َْو ْلكنْ ْ ْ َ
ن ْب َ
نامواْيفْال َمس ِج ِْدْغَي َرْهُْ!...قالُواْ:الل ُهمْْنَ َعم».
أَنْْيَ ُ
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ص ْ َعلىْْ ُْكوة ْقَد ِْر ْ َعينِِْهْ
اب ْ َح َر َْ
قال«ْ :أَفَ تَ علَ ُمو َْن ْاَنْ ْعُ َم َْر ْب َْن ْاْلَط ِْ
َ
اِلَ ْأ ََم َرنْ
ب ْفَقالَْ ْإِنْ ْ ْ
ىل ْال َمس ِج ِْد ْفَأَىب ْ َعلَي ِهُْ ْ ،ث ْ َخطَ َْ
يف ْ َمن ِزلِِْه ْاِ َْ
يَ َدعُها ِْ ْ
ىن ْمس ِجداْ ْ ِ
نيه»؟ ْقالُواْ:
طاهراْ ْال ْيَس ُكنُْهُ ْغَيي ْ َْو ْغَي َْر ْاَخي ْ َْو ْبَ ِْ
اَنْ ْاَب ِ َْ َ
الل ُهمْْنَ َعم.
اِل ْصلىْللاْعليهْوآلهْ
اِلَ ْْأَتَعلَ ُمو َْن ْأَنْ ْ َر ُسولَْ ْ ِْ
قال«ْ :أُن ِش ُد ُك ُْم ْ ْ
نَصب ْهْي وْمْغَدي ِْرْ ُخمْْفَنادىْلَْهْبِال ِوالي ِةْ ْ،وْقالَْْلِيب لُ َْغْالش ِ
ب»ْ،
اه ُْدْالغائِ َْ
ُ
ََ ُ َ َ
َ
َ َ

قالُواْ:الل ُهمْْنَ َعم.
اِل ْصلىْللاْعليهْوآلهْ
اِلَ ْأَتَعلَ ُمو َْن ْأَنْ ْ َر ُسولَْ ْ ِْ
قال«ْ :أُن ِش ُد ُك َْم ْ ْ
ت ْ ِم ِ ْ ِ
ىلْ
ت ْ َو ُّْ
هارو َْن ْ ِمنْ ْ ُموسىَْ ْ ،و ْأَن َْ
يف ْغَزَوْةِ ْتَبُوكْ :أَن َْ
قالَْ ْلَْهُِْ ْ
ىن ِِْبَن ِزلَْة ْ ُ
ُك ِْلْ ُمؤِمنْبَعدي؟»ْقالُواْ:الل ُهمْْنَ َعم.
اِل ْصلىْللاْعليهْوآلهْ
اِلَ ْأَتَعلَ ُمو َْن ْأَنْ ْ َر ُسولُْ ْ ِْ
قال«ْ :أُن ِش ُد ُك ُْم ْ ْ
ت ْإِالْ ْبِِْه ْ َْوْ
باهلَ ِْة ْ َْل ْيَأ ِْ
ي ْ َد َعا ْالنصارى ْ ِمنْ ْأَه ِْل ْ َُْنرا َْن ْاِ َْ
ِح َْ
ىل ْال ُم َ
بِ ِ
صاحبَتِ ِْهْ َْوْاب نَ ي ِْه»ْ.قالُواْ:الل ُهمْْنَ َعم.
ب ْ ُْث ْقالَْْ
واءَْيَوَْم ْ َخي َْ
اِلَْأَتَعلَ ُمو َْن ْأَن ْهُْ َدفَ َْع ْاِلَي ِْه ْاللِ ْ
قال«ْ :أُن ِش ُد ُك ُْمْ ْ
للاَ ْ َْو ْ َر ُسولَهَُ ْْ،كرارْ ْغَي ُْرْ
بْ ْ
للاُ ْ َْو ْ َر ُس ْولُْهُ ْ َْو ْ َُِي ُّْ
ْ :الَدفَ عُ ْهُ ْإِىل ْ َر ُجل ْ َُِيبُّْهُ ْ ْ
للاُْ َعلىْيَ َدي ِْه»؟ْقالُواْ:الل ُهمْْنَ َعم.
فَ رارْيَفتَ ُح َهاْ ْ
اِل ْصلىْللاْعليهْوآلهْبَ َعثَْهُ ْبِ َباءَة ْ َْوْ
قال«ْ :أَتَعلَ ُمو َْن ْأَنْ ْ َر ُسولَْ ْ ِْ
ينْإِالْْأنَاْأوْْ َر ُجلْْ ِمينْ»؟ْقالُواْ:الل ُهمْْنَ َعم.
قالْ ْ:الَْيُبَ لِ ُْغْ َع ِ ْ
َ
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اِل ْصلى ْللا ْعليه ْوآله ْ َْل ْتُن َزلْ ْبِِْهْ
قال«ْ :أَتَعلَ ُمو َْن ْأَنْ ْ َر ُسولَْ ْ ِْ
ولْ :ياْ
ط ْإِالْ ْقَد َم ْهُ ْهلَا ْثَِقةْ ْبِ ِهَْ ْ ،و ْأَن ْهُ ْ َْل ْيَدعُ ْهُ ْبِِا ِْس ِْه ْقَ ُّْ
ِشدةْ ْقَ ُّْ
ط ْاِالْ ْيَ ُق ُ

يلْاَخى؟»ْقالُواْ:الل ُهمْْنَ َعم.
اَخيْ َْوْادعُواِْ ْ
اِل ْصلىْللاْعليهْوآلهْقَضى ْبَي نَ ْهُ ْ َْوْ
قال«ْ :أَتَعلَ ُمو َْن ْأَنْ ْ َر ُسولَْ ْ ِْ
ىلْْ ُك ِْلْ
ت ْ َوِ ُّْ
ك ْ َْو ْأَن َْ
ت ْ ِمينْ ْ َْو ْأَنَا ْ ِمن َْ
قالْ :يا ْ َعلِ ُّْى ْأَن َْ
بَ َْ
ي ْ َجع َفر ْ َْو ْ َزيد ْفَ َ
ُمؤِمنْبَعدي؟»ْقالُواْ:الل ُهمْْنَ َعم.
اِل ْصلىْللاْعليهْوآلهْ
ول ْ ِْ
قال«ْ :أَتَعلَ ُمو َْن ْأَن ْهُْْكاْنَتْ ْلَْهُ ْ ِمنْ ْ َر ُس ِْ
تْ
ُكلْ ْيَوِْم ْ َخل َوةَْ ْ ،وْْ ُكلْ ْلَي لَة ْ َدخلَةْ ،إِذا ْ َسأَلَْهُ ْأَعطاهَُْ ْ ،و ْإِذا ْ َس َك َْ
أَب َدأَهُ؟»ْقالُواْ:الل ُهمْْنَ َعم.
اِل ْصلى ْللا ْعليه ْوآله ْفَضلَ ْهُ ْ َعلىْ
قال«ْ :أَتَعلَ ُمو َْن ْأَنْ ْ َر ُسولَْ ْ ِْ
ي ْقالَْ ْلِ ِ
ك ْ َخي ُْر ْأه ِْلْ
فاط َم ْةَ(عليها ْالسالمَ ):زوجتُ َْ
َجع َْفر ْ َْو ْ َْح َزَْة ْ ِح َْ
بَيتْ،أَق َد ُم ُهمْْ ِسلماَْ ْ،وْأعظَ ُم ُهمْْ ِحلماْْ َْوْأكثَ ُرُهمْْ ِعلما؟»ْقالُواْ:الل ُهمْْ
نَ َعم.
قالْ :أنَا ْ َسيِ ُْدْ
قال«ْ :أَتَعلَ ُمو َْن ْأَنْ ْ َر ُسولَْ ْ ِْ
اِل ْصلىْللاْعليهْوآلهْ َ
بْ ْ ،و ْ ِ
ِ
ساء ْأَه ِْلْ
فاط َم ْةُ ْ َسيِ َد ْةُ ْنِ ِْ
ُول ِْد ْبَين ْ َ
آدِمَْ ْ ،و ْأخي ْ َعلىْ ْ َسيِ ُْد ْال َع َر ِ َ
اْلن ِ
بابْأَه ِْل ْاْلَن ِة؟» ْقالُواْ :الل ُهمْْ
ناى ْ َسيِدا ْ َش ِْ
ي ْاِب َْ
س ُْ
اْل
ْ
ْ
و
ْ
ْ
ن
س
اْل
ْ
ْ
و
ْ
ْ
ة
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
نَ َعم.
اِل ْصلىْللاْعليهْوآلهْأ ََم َرْهُْبِغُسلِ ِْه ْ َْوْ
قال«ْ :أَتَعلَ ُمو َْن ْأَنْ ْ َر ُسولَْ ْ ِْ
يلْيُعينُْهُْ َعلَي ِه؟»ْقالُواْ:الل ُهمْْنَ َعم.
أَخبَ َرْهُْاَنْْ َجب َرئِ َْ
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ِ ْ اِل ْصلىْللاْعليهْوآلهْقالَْ ْيف
ْآخ ِْر
ِْ ْ َْ ْ«أَتَعلَ ُمو َْن ْأَنْ ْ َر ُسول:قال
ْ،للا ْ َْو ْأَه َْل ْبَيْت
ِْ ْ تاب
َْ ِي ْْك
ِْ َت ْفِي ُك ُْم ْالث َقل
ُْ ن ْتَ َرك
ْ ِِ ْإ:ُخطبَة ْ َخطَبَها
ِ َفَ تَمس ُكواِْبِِماْلَنْْت
.ْالل ُهمْْنَ َعم:ضلُّوا»؟ْقالُوا
َ
Sizi Allaha and verirəm! Allahın Rəsulu
— öz tərəfdarlarını bir-birilə qardaş
etdiyi zaman, Əli ibn Əbi Taliblə ◊ özü
arasında qardaşlıq əqdini oxuduğunu və ona
“Dünya və axirətdə sən mənim qardaşım və
mən də sənin qardaşın olacağam!” – dediyini
bilmirsinizmi? Hamısı dedi: “Bəli, Allaha
and olsun, belədir!”
Buyurdu: “Sizi Allaha and verirəm,
bilirsinizmi ki, Allahın Rəsulu —
məscidin
(Məscidun-Nəbinin)
və
öz
mənzillərinin torpağını aldı və sonra orada on
hücrə – kişik otaq tikdi. Onlardan doqquzunu
özünə və – həmin məkanın ortasındakı –
onuncu otağı isə atam Əliyə ◊ aid etdi.
Sonra (Allahın əmri ilə) atamın məscidə
açılan evinin qapısından başqa, məscidə açılan bütün qapıları bağladı. Bu məsələdə
bəziləri Allahın Rəsuluna — etiraz
etdikdə, o buyurdu: “Mən öz tərəfimdən sizin
evlərin məscidə açılan qapılarını bağlamamış
və onun evinin qapısını açıq qoymamışam,
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əksinə Allah-taala mənə belə bir göstəriş
vermişdir.”
Sonra Allahın Rəsulu — atam istisna
olmaqla, camaatı məsciddə yatmaqdan
çəkindirdi...”.
Hamılıqla dedilər: “Bəli, Allaha and olsun
ki, eşitmişik!”
Sonra İmam Hüseyn ◊ sözlərinə bunları
əlavə etdi: “Ömər ibn Xəttabın öz gözü
miqdarında evindən məscidə tərəf dəlik
saxlamağa çalışdığını, lakin Allah Rəsulunun
— bu miqdarın belə qarşısını aldığını,
sonra bir xütbə oxuyaraq “Allah mənə
məscidin binasını pak saxlamağı əmr
etmişdir. Beləliklə, mən və qardaşımdan (Əli
◊ və onun övladlarından) başqa, heç kəsin
orada məskunlaşmaq haqqı yoxdur!” – deyə
buyurduğunu bilmirsinizmi?”
Hamısı dedi: “Bəli, Allaha and olsun,
eşitmişik!”
İmam Hüseyn ◊ buyurdu: “Sizi Allaha
and verirəm, Allah Rəsulunun — Əlini
◊ Qədir-Xum günü vilayətə – rəhbərliyə
təyin etdiyini və “Burada hazır olanlar bu
macəranı
burada
olmayanlara
xəbər
versinlər.” – deyə buyurduğunu bilirsinizmi?”
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Dedilər: “Bəli, Allaha and olsun, bilirik!”
Buyurdu: Sizi and verirəm Allaha, Təbuk
döyüşündə Allahın Rəsulu — həzrət
Əlini ◊ öz canişini ünvanında Mədinədə
qoyduğu, münafiqlərin kinayəli sözləri və
Əlinin ◊ gileyi ilə qarşılaşdığı zaman, ona
xitab edərək “Sənin mənə olan mövqe və
nisbətin Harunun ◊ Musaya ◊ olan nisbəti kimidir. (Harun ◊ Musanın ◊
canişini idi.) Sən məndən sonra bütün
möminlərin rəhbərisən!” – buyurduğunu
bilirsinizmi?
Dedilər: “Allaha and olsun, bəli!”
İmam Hüseyn ◊ buyurdu: "Sizi and
verirəm Allaha, Allah Rəsulunun —
Nəcran məsihilərini “mübahilə”yə – qarşılıqlı
nifrinə dəvət etdiyi zaman, Əli ◊, onun
zövcəsi və iki övladınından başqa, heç kimi
özü ilə aparmadığını bilirsinizmi?"
Dedilər: "Allaha and olsun, bəli!" (Əli ◊
Peyğəmbərin — özü ünvanında idi.)
Buyurdu: "Sizi and verirəm Allaha!
Bilirsinizmi ki, "Xeybər" döyüşündə Allah
Rəsulu — bayrağı Əliyə ◊ verib belə
buyurdu: "Bayrağı elə bir şəxsə verirəm ki,
Allah və Rəsulu onu sevir və o da Allahı və
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Rəsulunu — sevir. O, ardıcıl olaraq
düşmən sıralarına həmlə edir və əsla qaçmır.
Allah-taala fəth və qələbəni onun əlləri ilə
həyata keçirəcəkdir?""
Dedilər: "Bəli, Allaha and olsun ki,
bilirik!"
Buyurdu: "Bilirsinizmi ki, Allah Rəsulu
— “Bəraət” macərasında (və tövbə
surəsinin ilkin ayələrinin həcc zamanı
müşriklər arasında oxumaq üçün) Əlini ◊
göndərdi və (bəzilərinin etirazının qarşısını
almaq məqsədi ilə) buyurdu: "(Cəbrail Allah
tərəfindən mənə göstəriş verdi ki, bu ayələri)
məndən və ya mənim (yaxınlarımdan mənim
canişinim olan) birindən başqa, heç kim
təbliğ edə (çatdıra) bilməz!?"
Dedilər: "Bəli, Allaha and olsun, bilirik!"
Buyurdu: "Allahın Rəsulu — üçün
hansısa bir çətinlik qarşıya çıxdığında – ona
olan etibarına görə – Əlidən ◊ başqasına üz
tutmadığını, çətinlikləri həll etmək üçün onu
göndərdiyini və əsla onu adı ilə çağırmadığını
və çağırdığında da ardınca "Ey qardaşım!"
deyə buyurduğunu, yaxud "Qardaşımı
çağırın!" – deyə söylədiyini bilirsinizmi?"
Dedilər: "Bəli, Allaha and olsun, bilirik!"
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Buyurdu: “Allah Rəsulunun — Əli
◊, Cəfər və Zeyd (ibn Harisə) arasında
hakimlik etdiyini, (hər birini müəyyən
xüsusiyyətlərlə vəsf etdiyini) və Əli ◊
barəsində "Ey Əli! Sən məndən, mən də
səndənəm!”, “Sən, məndən sonra bütün
möminlərin
rəhbərisən!””
–
deyə
buyurduğunu bilirsinizmi?
Dedilər: "Allaha and olsun, bəli!"
İmam Hüseyn ◊ buyurdu: "Həzrət
Əlinin ◊ hər gün Allahın Rəsulu — ilə
gizlində söhbət etdiyini, axşamlar onun
yanına getdiyini (və xüsusi məclisdə Allah
Rəsulundan — bəhrələndiyini,) Allahın
Rəsulundan — sual soruşduğu zaman
həzrətin — ona cavab verdiyini və sükut
etdiyi zaman da Allah Rəsulunun —
özünün onunla danışmağa başladığını
bilirsinizmi?"
Dedilər: "Bəli, Allaha and olsun ki,
bilirik!"
İmam Hüseyn ◊ sözlərinə davam etdi:
"Allah Rəsulunun — onu Cəfər və
Həmzədən üstün tutduğunu və Fatiməyə Ÿ
"Səni əhli-beytimin ən yaxşı fərdi ilə –
hamıdan öncə İslamı qəbul edən, hamıdan
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daha təmkinli və elmi də hamıdan çox olan
kəslə – evləndirdim." – deyə buyurduğunu
bilirsinizmi?"
Dedilər: "Bəli, Allaha and olsun, bilirik!"
İmam Hüseyn ◊ buyurdu: "Allah
Rəsulunun — "Mən Adəm övladlarının
sərvəri, qardaşım Əli ◊ ərəblərin sərvəri,
Fatimə Ÿ cənnət qadınlarının üstünü və
övladlarım Həsən ◊ və Hüseyn ◊ də
cənnət cavanlarının sərvəridir." – deyə
buyurduğunu bilirsinizmi?"
Dedilər: "Bəli, Allaha and olsun, bilirik!"
Buyurdu: "Allah Rəsulunun — Əliyə
◊ ona qüsl verməsi barədə göstəriş
verdiyini və Cəbrailin də bu işdə ona
yardımçı olacağı haqda xəbər verdiyini
bilirsinizmi?"
Dedilər: "Bəli, Allaha and olsun, bilirik!"
Buyurdu: "Allah Rəsulunun —
sonuncu xütbəsində “Mən gedirəm və sizin
aranızda iki dəyərli əmanət qoyuram: Allahın
kitabı və Əhli-beytim. Belə isə onlardan
yapışın ki, heç vaxt yolunuzu azmayasınız!"
deyə buyurduğunu bilirsinizmi?
Dedilər: "Bəli, Allaha and olsun, bilirik!"
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Sözün qısası, İmam Hüseyn ◊ Quranda,
həmçinin, Peyğəmbərin — dilindən,
xüsusi olaraq da, İmam Əli ◊ və Əhli-beyti
◊ barədə bildirilənləri bəyan etdi, səhabə və
tabeini and verdi (və onlardan etiraf aldı).
Səhabələr dedilər: "Bəli, biz bunları
eşitmişik!" Tabein də dedi: "Bəli, bizə də
doğru danışan filan-filan kəslər bunları nəql
etmişlər."
Sonda onları and verərək buyurdu: "Allah
Rəsulunun — "Əlini ◊ düşmən hesab
etdiyi halda, kim məni sevdiyini güman etsə,
yalan demişdir. Məni sevib Əli ◊ ilə
düşmən olmaq mümkün deyildir!" – deyə
buyurduğunu eşitmisinizmi?"
Bir şəxs sual verdi: "Ey Allahın Rəsulu
— ! Nə üçün mümkün deyildir?"
Həzrət — buyurdu: "Ona görə ki, o,
məndəndir və mən də ondan. Kim onu sevsə,
məni sevmişdir və kim məni sevsə, şübhəsiz,
Allahı sevmişdir. Kim Əlini ◊ düşmən
hesab etsə, əslində, mənimlə düşmənçilik
etmişdir. Kim mənimlə düşmənçilik etsə,
Allahla düşmənçilik etmişdir."
Hamısı dedi: "Bəli, bunu da eşitmişik!"
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Bundan sonra hamı dağılışdı (və bu xəbər
bütün şəhərlərə yayıldı).1
İmam Hüseyn ◊ həmin zamanlarda öz
növbəsində əhəmiyyətli bir yığıncaq sayılan,
iki yüz nəfər səhabə və yüzlərlə tabein və
İslam aləminin tanınmış elmi və dini
şəxsiyyətlərinin iştirak etdiyi bir cəmiyyət
arasında bu düşünülmüş və mənadolu xütbəsi
ilə bir neçə əhəmiyyətli hədəfi izləyirdi:
1. İmam ◊ minbərlərdə həzrət Əliyə ◊
lənət göndərib nalayiq sözlər söylənməsi
göstərişi verən Bəni-Üməyyənin zalım
hakimlərinin kimə nalayiq sözlər söylədiyini
göstərməyə çalışırdı. Həmin şəxs (həzrət Əli
◊) Peyğəmbərin — canı, qardaşı,
canişini və vəsisi idi. Bu məsələ bir tərəfdən,
camaatın Bəni-Üməyyənin İslamın ziddinə
olan mahiyyətini anlamasına, digər tərəfdən
də alçaqcasına olan planla – minbərlərdə
nalayiq sözlər söylənməsi ilə mübarizəyə
qalxmasına səbəb oldu.
2. Bəni-Üməyyənin qüdrətdə olması
onların haqq olmasına dəlil sayılmır və

1

"Biharul-ənvar", c. 33, səh. 181-185.
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camaat
onların
cinayətlərini
yaddan
çıxarmamalıdır.
3. İmam Hüseyn ◊ bu xəbis və məlun
şəcərənin əleyhinə düşüncələrdə gələcək
qiyam və inqilablar toxumunu səpdi və çox
keçmədi ki, o, öz səmərəsini verdi.
4. İmam Hüseyn ◊ Kərbəlada öz
qiyamı, hərbi mübarizəsi ilə şəhadət şərbəti
içməklə Bəni-Üməyyəni rüsvay etdi. Burada
isə mədəni inqilabla fikirləri oyatdı və
Peyğəmbər — məqamına söykənən bu
münafiq dəstə ilə mübarizə aparmaq
qaydasını göstərdi.
14. Mən yalnız haqqı bərpa etmək üçün
qiyam etdim
Aşağıdakı xütbə İmam Hüseynin ◊
“Əmr be məruf və nəhy əz münkər” –
“Yaxşılıqlara
dəvət
və
pisliklərdən
çəkindirmək” – barədə söylədiyi xütbələrdəndir.
(Bu sözlər Əmirəl-möminin Əlidən ◊ də
nəql edilmişdir):
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وء ْثَنائِِْه ْ َعلَىْ
اِلُ ْبِِْه ْأَولِياءَْهُ ْ ِمنْ ْ ُس ِْ
ظْ ْ
اس ِِْبا ْ َو َع َْ
اِعتَِبُوا ْأَيُّ َها ْالن ُْ
ار ْ َعنْ ْقَ وهلِِ ُْم ْاال ْثَ) 1
اه ُْم ْالربانِيُّو َْن ْ َواالحبَ ُْ
االحبا ِْر ْإِذْ ْيَ ُقولُْ( :لَو ْالَْيَن َه ُ
س ْ َماْْ َكانُواْ
يل) إِىل ْقَ ولِِْه( :لَبِئ َْ
ىن ْإِس َرائِ َْ
ينْْ َك َف ُروا ْ ِمنْ ْبَِ ْ
َْو ْقالَْ(:لُ ِع َْن ْال ِذ َْ
ك ْ َعلَي ِهمْ ْ ِالن ُْهمْْْكانُوا ْيَ َرو َْن ْ ِم َْن ْالظلَ َم ِْةْ
اِلُْذلِ َْ
عاب ْ ْ
يَف َعلُو َْنَْ )2و ْإَِّنا ْ َْ
كْ َرغبَةْْفيماْْ
سادْفَالْيَن َهونَ ُهمْْ َعنْْذلِ َْ
يْأَظ ُه ِرِه ِْمْال ُمن َك َْرْ َْوْال َف َْ
ذينْبَ َْ
ال َْ
اسْ
شوا ْالن َْ
اِلُ ْيَ ُقولُْ ْفَ ْ
كانُوا ْيَنالُو َْن ْ ِمن ُهمْ ْ َْو ْ َرهبَةْ ِِْما ْ ََي َذ ُرو َنَ ْ ،و ْ
الَ ْ َُت َ
اءُ ْبَعضْ
ض ُهمْ ْأَولِيَ ْ
شو ِْنَْ ) 3و ْقالَْ( َ :وال ُمؤِمنُو َْن ْ َوال ُمؤِمنَ ُْ
َواخ َ
ات ْبَع ُ
وفْ َْوْ
اِلُْبِاالم ِْرْبِال َمع ُر ِْ
وفْ َويَن َهو َْنْ َعنْْال ُمن َك ِْر  4فَ بَ َدْأَْ ْ
يَأ ُم ُرو َْنْبِال َمع ُر ِْ
ضةْْ ِمن ْهُْلِ ِعل ِم ِْهْبِأََّناْإِذاْأ ُِديتْْ ْوْأُقيمتْْاِستِ
تْ
قام ِْ
الن هىِْْ َع ِْنْال ُمن َك ِْرْفَري َ
َ
َ َ َ
ِ
ف ْ َْو ْالن ه َْىْ
رو ِْ
صعبُهاَْ ْ ،و ْذلِ َْ
ال َفرائِ ُْ
ضْْ ُكلُّها ْ َهيِنُها ْ َْو ْ َ
ك ْأَنْ ْاالم َْر ْبال َمع ُ
ظال ْ َْو ْ ُمالََف ِْة ْالظ ِالَْ ْ ،و ْقِس َم ِْةْ
الم ْ َم َْع ْ َرِْد ْال َم ِْ
ىل ْاالس ِْ
َع ِْن ْال ُمن َك ِْر ْ ُدعاءْ ْإِ َْ
ِ
ِ
قاتْ ِمنْْم ِ
ِ
واض ِعهاَْ ْ،وْ َوض ِعهاْيفْ َح ِقهاْ .
ال َف ِْ
يءْ َْوْالغَنائ ِْمْ َْوْأَخ ْذْالص َْد ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ورةَْ ْ ،وْ
ورةَْ ْ ،و ْبِاْلَ ِْ
ي ْ َمذ ُك َ
ُْث ْأَن تُمْ ْأَيُّ َها ْالعصابَْةُْعصابَةْ ْبالعل ِْم ْ َمش ُه َ
يفَْ ْ ،وْ
س ْالن ِْ
اِل ْيف ْأَن ُف ِْ
صيح ِْة ْ َمع ُروفَةَْ ْ ،و ْبِ ِْ
اس ْ َمهابَةْ ْيَهابُ ُك ُْم ْالشر ُ
بِالن َ
عيفَْ ْ ،و ْيُؤثُِرُكمْ ْ َمنْ ْال ْفَض َْل ْلَ ُكمْ ْ َعلَي ِْه ْ َْو ْال ْيَ َْد ْلَ ُكمْْ
يُك ِرُم ُك ُْم ْالض ُ
يقْ
فْالط ِر ِْ
شو َْنْ ِ ْ
يفْاْلَوائِ ِْ
ِعن َدهُْ،تَش َفعُو َْنِْ ْ
جْإِذَاْامتَ نَ َعتْْ ِمنْْطُال ِِباَْ ْ،وْ ََت ُ
وهُ ِِْبا ْيُرجىْ
ك ْإَِّنا ْنِلتُ ُْم ْ
سْْ ُك ُّْل ْذلِ َْ
وك ْ َْوْْ َكر َام ِْة ْاألَكابِ ِرْ ،أَلَي َْ
ِِبَيبَ ِْة ْال ُملُ ِْ
1

"Maidə" surəsi, ayə 63.
"Maidə" surəsi, ayə 78-79.
3
"Maidə" surəsi, ayə 44.
4
"Tövbə" surəsi, ayə 71.
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ِ
ِِ
ِعن َد ُكمْ ْ ِم ْن ْال ِق ِْ ِ
ص ُرو َنْ،
يام ْبَ ِْق ْاِلَْ ْ ،و ْإِنْ ْْ ُكنتُمْ ْ َعنْ ْأَكثَ ِْر ْ َحق ْه ْتَق ُ
َ
ِ ِ
ِ
ضي عتُمَْ ْ ،و ْأَما ْ َح ُّق ُكمْْ
ُّع ِْ
فاء ْفَ َ
فَاستَخ َففتُمْ ْبَ ِْق ْاالئمةْ ،فَأَما ْ َح ُّْق ْالض َ
تموهَُْ ْ ،و ْال ْنَفساْ ْخاطَرُْت ْ ِِبا ْلِلذيْ
بَِزع ِم ُكمْ ْفَطَلَبتُمْ ،فَال ْمالَْ ْبَ َذل ُْ
ذات ْ ِ
اِلْ
اِلْ ،أَن تُمْ ْتَتَ َمن و َْن ْ َعلَى ْ ِْ
موها ْيف ْ ِْ
شيةْ ْ َ
عادي تُ ُ
َخلَ َقهاَْ ْ ،و ْال ْ َع َ
َجنتَ ْهُْ َْوْ ُُم َاوَرَْةْ ُر ُسلِ ِْهْ َْوْأَمانَْهُْ ِمنْْ َعذابِِْه.
اِلْأَنْْ َُِتلْْبِ ُكمْْنِق َمةْْ ِمنْْ
شيتْ َعلَي ُكمْْأَيُّ َهاْال ُمتَ َمنُّو َْنْ َعلَىْ ِْ
لََقدْْ َخ ُْ
ِ ِ ِ ِ
اِل ْمن ِزلَةْ ْفُ ِ
ِ ِِ ِ
اِلْ
ضلتُمْ ْ ِِبا ْ َْو ْ َمنْ ْيُع َرفْ ْبِ ِْ
نَقماتهْ ،الن ُكمْ ْبَلَغتُمْ ْمنْْْكر َام ْة ْ ْ َ
يف ْ ِع ِ
اِلْ
ود ْ ِْ
باد ْهِ ْتُك َرُمو َنَ ْ ،وقَدْ ْتَ َرو َْن ْعُ ُه َْ
اِل ِْ ْ
ال ْتُك ِرُمو َْن ْ َْو ْأَن تُمْ ْبِ ِْ
ض ْ ِذ َم ِْم ْآبائِ ُكمْ ْتَف َزعُو َْن ْ َْو ْ ِذم ْةُْ
ضةْ ْفَال ْتَْف َزعُو َنَْ ْ ،و ْأَن تُمْ ْلِبَ ع ِْ
َمن ُقو َ
ف ْال َمدايِ ِْن ْ ُمه َملَةْ ْالْ
مى ْ َْو ْالبُك ُْم ْ َْو ْالزِم ُْن ْ ِ ْ
ورةَْ ْ ،و ْالعُ ُْ
َر ُسولُْ ْ ِْ
اِل ْ َُم ُق َ
تُر َْحُو َنَْ ْ ،و ْال ْيف ْ َمن ِزلَتِ ُكمْ ْتَع َملُو َنَْ ْ ،و ْال ْ َمنْ ْ َع ِم َْل ْفيها ْتَعنُو َنَْ ْ ،وْ
اِلُْبِِْهْ
ك ِِْما ْأ ََم َرُك ُْم ْ ْ
هان ْ َْو ْال ُمصانَ َع ِْة ْ ِعن َْد ْالظلَ َم ِْة ْتَأ َمنُو َنُ ْْ،ك ُّْل ْذلِ َْ
ْبِاالد ِْ
ِم ْن ْالن هي ْ ْو ْالت ِ
اس ْ ُمصيبَةْْ
ناهي ْ َْو ْأَن تُمْ ْ َعن ْهُ ْغافِلُو َنَْ ْ ،و ْأَن تُمْ ْأَعظَ ُْم ْالن ِْ
َ
َ
سعُو َْن.
لِماْغُلِبتُمْْ َعلَي ِْهْ ِمنْْ َمنا ِزِْلْالعُلَ ِْ
ماءْلَوْْْ ُْكنتُمْْتَ َ
ماء ْبِ ِ
اِلْ،
كام ْ َعلى ْأَي ِدى ْالعُلَ ِْ
ك ْبِأَنْ ْ َُما ِرى ْاال ُموِْر ْ َْو ْاالح ِْ
ذلِ َْ
ك ْال َمن ِزلَةََْ ْ ،و ْماْ
ناء ْ َعلى ْ َحاللِِْه ْ َو َحر ِام ِهْ ،فَأَن تُ ُْم ْال َمسلُوبُو َْن ْتِل َْ
اَال َم ِْ
السن ِْة ْبَع َْد ْالبَ يِنَ ِْةْ
الفِ ُكمْ ْ ِ ْ
ك ْإِالْ ْبِتَ َف ُّرقِ ُكمْ ْ َع ِْن ْاْلَِْق ْ َْو ْاختِ ْ
ُسلِبتُمْ ْذلِ َْ
ف ْ ُّ
ذات ْ ِ
ِ ِ
اِلْْ
يف ْ ِْ
صبَ رُْت ْ َعلَى ْاال ََذى ْ َْو ْ ََتَملتُ ُْم ْال َم ُؤونَْةَ ِْ ْ
الواض َحةَْ ْ ،و ْلَوْ ْ َ
اِل ْ َعلَي ُكمْ ْتَ ِر ُدَْ ْ ،و ْ َعن ُكمْ ْتَص ُد ُرَْ ْ ،و ْاِلَي ُكمْ ْتَ رِج ُعَْ ْ ،وْ
ور ْ ِْ
كانَتْ ْاُُم ُْ
ِ
يف ْأَيدي ِهمْْ
اِل ِْ ْ
ور ْ ِْ
لكن ُكمْ ْ َمكنتُ ُْم ْالظلَ َم ْةَ ْ ِمنْ ْ َمن ِزلَتِ ُكمَْ ْ ،و ْأَسلَمتُمْ ْاُُم َْ
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يف ْالش َه ِ
ي عملُو َْن ْبِ ُّ ِ
كْ
واتَ ْ ،سلطَ ُهمْ ْ َعلى ْذلِ َْ
سيو َْن ِْ ْ
الشبَهاتَْ ْ ،و ْيَ ُ
َ َ
ت ْ ِه َْى ْ ُمفا ِرقَ تُ ُكمْ ،فَأَسلَمتُ ُْمْ
ياةِ ْال ِ ْ
ت ْ َْو ْإِعجابِ ُكمْ ْبِاْلَ ْ
فِر ُارُكمْ ْ ِم َْن ْال َمو ِْ
ي ْ ُمستَض َعف ْ َعلىْ
ي ْ ُمستَ عبَد ْ َمق ُهور ْ َْو ْبَ ِْ
ُّعفا ْءَ ْيف ْأَيدي ِهمْ ،فَ ِمنْ ْبَ ِْ
الض َ
ىْ
ك ْبِآرائِ ِهمْ ْ َْو ْيَستَش ِع ُرو َْن ْاْلِز َْ
يف ْال ُمل ِْ
شتِ ِْه ْ َمغلُوبْ ،يَتَ َقلبُو َْن ِْ ْ
َمعي َ
يفْْ ُك ِْلْبَْلَدْ ِمن ُهمْْ َعلىْ
بِأَهوائِ ِهمْ،إِقتِداءْْبِاالشرا ِرَْ ْ،وْ ُجرأَةْْ َعلَىْاْلَبا ِرْ ِْ،
ِ
سوطَةْ،
ِمن َِبْهِ ْ َخطيبْ ْيَص َق ُعْ ،فَاالر ُْ
ض ْ َهلُمْ ْشاغ َرةْ ْ َْو ْأَيدي ِهمْ ْفيها ْ َمب ُ
اس ْ َهلمْ ْ َخولْ ْال ْيدفَ عو َْن ْي َْد ْ ِ
ي ْ َجبار ْ َعنيدَْ ْ ،و ْذيْ
المسْ ،فَ ِمنْ ْبَ ِْ
َ ُ َ
َوالن ُْ ُ َ
ىءَ ْ َْو ْال ُمعي َدْ ،فَياْ
ف ْال ُمب ِد ْ
َسط َوة ْ َعلَى ْالض َع َف ِْة ْ َشديدُ ْ ،مطاع ْال ْيَع ِر ُْ
ص ِدقْظَلُومَْ ْ،وْ
بْ َْوْاالر ُْ
َع َجباْْ َْوْمايلْالْأَع َج ُْ
ضْ ِمنْْغاشْْغَ ُ
شومْ َْوْ ُمتَ َ
ِ
نازعناَْ ْ ،وْ
اِلُ ْاْلاكِ ُْم ْفيما ْ ِْ
ي ْ َرحيمْ ،فَ ْ
ني ِْبِِمْ ْغَ ِْ
عامل ْ َعلَى ْال ُمؤِم َْ
فيه ْتَ َ
القاضيِْبُك ِم ِْهْفيماْ َش َج َْرْبَي نَنا.
ك ْتَعْلَ ُْم ْاِن ْهُ ْ َْل ْيَ ُكنْ ْماْْكا َْن ْ ِمنا ْتَنافُساْ ْيف ْ ُسلطانَْ ْ ،و ْ ْالَْ
اَلل ُهمْ ْإِن َْ
طامْ ْ ،و ْ ِ
التماساْ ْ ِمنْ ْفُ ِ
كَْ ْ ،و ْنُظ ِه َْرْ
ى ْال َم ِْ
لكنْ ْلِنُ ِر َْ
عالَْ ِمنْ ْدينِ َ
ضو ْل ْاْلُ ِ َ
ُ
الد َكْ ْ ،و ْيأم ْن ْالمظلُومو َْن ْ ِمنْ ْ ِع ِ
يف ْبِ ِ
باد َكَْ ْ ،و ْيُع َم َْلْ
الح ِْ ْ
االص َْ
َ َََ َ ُ
ك ْ ْو ْأَح ِ
كْ ،فَِان ُكمْ ْإِالْ ْتَنصرونا ْ ْو ْتَن ِ
ِ
بَِفرائِ ِ
ىْ
ص ُفونا ْقَ ِو َْ
ض َْ
كام َ
ُُ َ
ك ْ َْو ْ ُسنْت َْ َ
اِلُ ْ َْو ْ َعلَي ِْهْ
فاء ْنُوِْر ْنَبِيِ ُكمَْ ْ ،و ْ َحسبُ نَا ْ ْ
يف ْإِط ِْ
الظلَ َم ْةُ ْ َعلَي ُكمَْ ْ ،و ْ َع ِملُوا ِْ ْ
ي.
تَ َوكلناْ َْوْإِلَي ِْهْأَنَبناْ َْوْإِلَي ِْهْال َمص ِْ
"Ey camaat! Allahın öz dostlarını moizə
etdiyi şeylərdən ibrət alın! Məsələn, yəhudi
alimlərinin məzəmməti kimi. Belə ki, Allahtaala buyurur:
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(َارْ َعنْْقَ وهلِِ ُْمْاال ْث
ُْ َاه ُْمْالربانِيُّو َْنْ َواالْحب
ُ )لَو ْالَْيَن َه
"Nə üçün məsihi və yəhudi alimləri onları
günaha qarışmış sözlərdən və haram malları
yeməkdən çəkindirmirlər?"
Yenə də buyurur:
ِ َْ ان ْ َداو
ِ ِيلْ َعلَى ْل
ْيسىْاب ِْن
َْ ِىن ْإِس َرائ
ْ َِينْْ َك َف ُروا ْ ِمنْ ْب
َْ )لُ ِع َْن ْال ِذ
ُ ْ س
َ ود ْ َوع
َ
ُْوه
ْ ُاهو َْنْ َعنْْ ُّمن َكرْفَ َعْل
َْ َِمرَْيَْ َذل
َ َصواْوَكانُواْيَعتَ ُدو َْنْ*ْْ َكانُواْ ْالَْيَتَ ن
َ كِِْبَاْ َع
ْ (سْ َماْْ َكانُواْيَف َعلُو َْن
َْ لَبِئ
“İsrail övladlarından kafir olanlar
Davudun və Məryəm oğlu İsanın dili ilə
lənətləndilər. Bu, onların itaətsizlik etmələri
və həmişə həddi aşmalarına görə idi. Onları
etdikləri
çirkin
işlərdən
bir-birlərini
çəkindirmirdilər. Necə də pis işlər
görürdülər!”
Bu məzəmmət və tənqid onların
zalımlardan haram və çirkin işləri aşkarcasına
gördükdə,
onları
çəkindirməmələri
səbəbilədir.
Ona
görə
ki,
onların
ixtiyarındakına (dünya malı və bər-bəzəyinə)
tamah salıb onlardan qorxurdular. Halbuki,
Allah-taala belə buyurmuşdu:
(شو ِْن
َْ شواْالن
ْ َ)ف
َ اسْ َواخ
َ الَْ َُت
"İnsanlardan deyil, yalnız məndən
qorxun!"
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Yenə də buyurur:
ْوف
ِْ اءُ ْبَعض ْيَأ ُم ُرو َْن ْبِال َمع ُر
ْ َض ُهمْ ْأَولِي
ُْ َ) َوال ُمؤِمنُو َْن ْ َوال ُمؤِمن
ُ ات ْبَع
(...َويَن َهو َْنْ َعنْْال ُمن َك ِْر

“İmanlı kişi və qadınlar bir-birinin hamisi,
başçısı (və köməkçisidir). Bir-birlərini yaxşı
iş görməyə əmr edir və pis işdən
çəkindirirlər...”
Allah-taala
burada
vacib
əməllər
arasından yalnız “Əmr be məruf və nəhy əz
münkər”dən başlamışdır. Ona görə ki, bu
vacib əməl düzgün yerinə yetiriləcəyi və
bərpa olunacağı təqdirdə, çətin və asan
olmasından asılı olmayaraq, digər vacib
əməllərin də həyata keçəcəyini bilirdi, çünki
“Əmr be məruf və nəhy əz münkər”
həqiqətdə, haqqı sahibinə qaytarmaq,
zülmkarla müxalifətçilik, beytül-mal və
qənimətləri düzgün şəkildə bölüşdürmək, öz
yerlərindən zəkatı alıb onu düzgün yerlərə
sərf etməklə yanaşı İslama dəvət etməkdən
ibarətdir.
Siz, ey tanınmış və qüdrətli dəstə! Elm və
bilikdə tanınmış insanlarsınız, yaxşılıqla yad
olunur və xeyirxahlıqda məşhursunuz. Allaha
xatir camaatın qəlbində əzəmətə maliksiniz,
şərafətli insanlar sizinlə hesablaşır və zəif
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şəxslər sizə hörmət qoyur. Üzərində
üstünlüyə və nemət haqqına malik
olmadığınız kəslər sizləri özlərindən üstün
tuturlar. Siz (hakimlərin yanında) tələbləri
geri çevrilən kəslərə şəfaət edirsiniz.
Hökmdarların
heybəti
və
böyük
şəxsiyyətlərin kəraməti ilə addımlayırsınız.
(Ümumiyətlə, sizlər islami cəmiyyətdə
nüfuzlu təbəqəsiniz.) Görəsən, bütün bu
ictimai mövqelər, camaatın Allahın haqqı
uğrunda qiyam etməyinizə ümid bəsləməsi
üçün deyildirmi? Hərçənd, ilahi haqları
tamamilə ödəyə bilməsəniz belə. Əslində,
(həqiqi) rəhbərlərin hüquqlarını yüngül
saymış, (onlara itaətdə səhlənkarlıq etmiş) və
zəiflərin haqqını tapdalamısınız, amma öz
haqqınızı – zənninizcə – almısınız. (Bəli, öz
haqqınızı almısınız, lakin camaatın haqqını
almaqda qəflətdəsiniz.) Siz (Allah və onun
məxluqatının haqqını dirçəltmək yolunda) nə
mallarınızı bəxşiş vermiş, nə Allahın yaratdığı canı onun üçün təhlükəyə atmış və nə də
öz ailənizlə Allah yolunda (Allah düşmənləri
ilə) düşmənçilik etmisiniz. (Bununla belə,)
siz Allahdan onun cənnətini, Peyğəmbəri
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— ilə qonşu olmağı və əzabından
amanda qalmağı arzu edirsiniz?!
Ey Allaha ümidvar olanlar! Mən Allahın
sizi öz əzablarından biri ilə cəzalandırmasından qorxuram, ona görə ki, siz
ilahi hörmət və izzət səbəbilə (və Allah
Rəsulunun — qəbiləsinə mənsub olub
Peyğəmbər — səhabələri sayıldığınıza
görə) elə bir məqama nail olmusunuz ki,
sizlərə ehtiram göstərilir. Sizə tanıtdırılan
ilahi şəxsiyyətlərə ehtiram göstərmirsiniz,
baxmayaraq ki, sizin özünüz Allaha xatir
camaat tərəfindən hörmət görürsünüz.
Sizlər
öz
ata-babalarınızın
əhdpeymanının
pozulmasından
qorxuya
düşdüyünüz halda, ilahi əhd-peymanların
pozulduğunu görür, lakin narahat olmursunuz. İndi Allah Rəsulunun — əhdpeymanının dəyəri azalmış, kor, lal, iflic, aciz
və zəif insanlar şəhərlərdə özbaşına
qoyulmuşdur, onlara ehtiram göstərilmir və
himayə olunmurlar. (Bəli, ictimai ədalətə
riayət olunmur, amma siz sükutu seçmisiniz.)
Siz nə öz məqam və mövqeyiniz həddində
əməl edir, nə də həmin həddə əməl edən
kəsləri himayə edirsiniz. Səhlənkarlıqla və
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zalımlarla saziş bağlamaqla özünüzü
xatircəm edirsiniz.
Bütün bu məsələlər Allahın sizi ondan
çəkindirməyinizə və qarşısını almağınıza
göstəriş verdiyi məsələlərdəndir, amma siz
onları yerinə yetirməkdən qafilsiniz. Sizin
müsibətiniz, günahınız bütün camaatdan
çoxdur, ona görə ki, din alimlərinin
mövqeyini qorumaqda acizlik göstərib
məğlub olmusunuz. Kaş, öz təlaşınızı
göstərəydiniz!
Mənim bütün bu (fəryadım sizlərin sükutu
pozması və Allah yolunda qiyam etməsi)
üçündür, ona görə ki, işlərin ipinin ucu və
ilahi hökmlərin icrasının din alimlərinin –
Allahın halal və haramları barədə etibar
edilən kəslərin – əlindədir. Amma bu məqam
sizlərdən alınmışdır və bu, sizin haqqın ətrafından pərakəndə olmağınız və Allah
Rəsulunun — sünnəsi barədə – aydın
dəlillərdən sonra – ixtilaf etməyinizlə
bağlıdır.
Əgər əziyyətlər qarşısında səbirli olub
Allah yolunda çətinliklərə sinə gərsəydiniz,
ilahi işlər sizə təqdim olunar, sizin
tərəfinizdən həyata keçər və sizə doğru
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yönələrdi, amm siz zalımlara sizin
məqamınıza təcavüz etmək imkanı yaratdınız
və ilahi hökmlərin icrasını onlara tapşırdınız.
Onlar da şübhəli məsələlərə əməl etdilər və
öz nəfsi istəklərinə uydular.
Müsəlmanların taleyinin onların əlinə
düşməsi sizin ölümdən qaçıb – bir gün
ayrılacağınız – dünya həyatına könül
verməyinizə görədir. Nəticədə, zəif insanları
onların çənginə elə şəkildə saldınız ki,
onlardan bəzisi zalımların quluna çevrildi,
bəzilərini də həyatın çətinlikləri məğlub etdi.
Zalımlar islami şəhərlərdə istədikləri kimi
rəftar edir, şəhvətpərəstliklə bədnamlıq və
rüsvayçılıq meydana gətirir. Bütün bunların
hamısı onların alçaq və şər insanlara itaət
etmələri və qüdrətli Allaha qarşı çıxmalarına
görədir. Hər şəhərin minbərində onların
xeyrinə danışan bir xətibləri vardır, ölkə onların əlindədir və əlləri hər yerə çatır. Camaat
onların müqabilində özlərini müdafiə etmək
qüdrəti olmayan qullardır. Onlardan bəzisi
zalım və özbaşınadır, bəziləri də bütün
qüvvəsi ilə camaata qarşı sərt rəftar edir.
Onlar nə başlanğıcı, nə də məadı tanıyan
rəhbərlərdirlər.
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Təəccüblüdür! İslam torpaqları hoqqabaz
zalımın, zülmkar bir bac alanın və rəhimsiz
bir rəhbərin ixtiyarında olduğu halda, necə də
təəccüb etməyim?! Bizimlə sizin münaqişə
etdiyimiz şey barəsində Allah hakimdir.
Bizim ixtilaflarımızın qəzavət edəni (hökm
verəni) odur.
İlahi! Sən bilirsən ki, bizim (camaatı
səfərbər etmək yolundakı təlaşımız) rəhbərlik
işlərində rəqabət aparmaq və ya sərvət və mal
əldə etmək üçün deyil. Bizim hədəfimiz
məzlum bəndələrinin asudə olması, sənin
vaciblərinə, sünnə və hökmlərinə əməl
olunması üçün sənin dininin nişanələrini
aşkar
etmək,
sənin
abadlıqlarında
(şəhərlərində) düzgün şəkildə islahatlar
aparmaqdır.
(Ey camaat!) Əgər siz bizə yardım edib
fəryadımıza yetişməsəniz, zalımlar sizə (daha
çox) hakim kəsiləcək və Peyğəmbərinizin
— nurunu söndürmək üçün çalışacaqlar.
Allah bizə yetər və biz ona təvəkkül
edirik! Ona tərəf qayıdacağıq və hamının
dönüş yeri ona tərəfdir."1
1

"Tuhəful-uqul", səh. 171-172 və "Biharul-ənvar", c. 97, səh. 79.
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Yuxarıdakı xütbə İmam Hüseynin ◊
Müaviyənin hakimiyyəti boyunca və Yezidin
“xilafət”indən öncə də əsla sükut etmədiyini
yaxşı şəkildə göstərir. İmam ◊ zalımın
qarşısında sükut etməyi düzgün hesab etmir
və bu işin ciddi təhlükələrinə sinə gərirdi. O,
daimi olaraq camaatı, – xüsusilə də, ümmətin
seçilmişlərini – ayıltmaqda təlaş göstərir və
hamını başında cahiliyyət qalıqları – Əbu
Süfyan övladları olan – qeyri-islami
hökumətin əleyhinə qiyam etməyə dəvət
edirdi.
İmam Hüseynin ◊ bu xütbədəki ifadə
tərzi, möhkəm dəlilləri, onda istifadə edilən
fəsahət və bəlağət Əli ibn Əbitalibin haqq
olan oğlunun öz atasının güclü məntiqi ilə
zalımlar müqabilində dayandığını və hər
fürsətdən faydalandığını hekayət edir. Belə
ki, məbada, camaat tədricən həmin xoşagəlməz vəziyyətlə uyğunlaşar və İslam
təlimlərini unudaraq firon hökumətinə boyun
əyər!
15. Beyət almaq üçün gecə cızılan plan
(Mədinə hakimi Vəlid gecə ikən bir nəfəri
İmam Hüseyn ◊ və Abdullah ibn Zübeyrin
ardınca göndərib onları öz evinə dəvət etdi.)
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Abdullah ibn Zübeyr üzünü İmam
Hüseynə ◊ tutub dedi: "Ey Əba Əbdillah!
Vəlidin bizi çağırdığı bu vaxt onun camaatla
“ümumi görüş” vaxtı deyil. Bizi bu saatda
çağırdığına görə, mən təhlükə hiss edirəm.
Sizin nəzərinizcə, bizi hansı məqsədlə
çağırmış ola bilər?"
İmam Hüseyn ◊ buyurdu:
ْْك ْأَن
َْ ِ ْ َْو ْذل،مات
َ ْ ْ ْإِنْ ْأَظُ ُّْن ْبِأَنْ ْ ُمعاوي ْةَ ْقَد،إِذاْ ْأُخِبُ َْك ْأَبابَك ُر
ِ
دارْهُ تَشتَ ِع ُْل
ُْ وَرأَي،
ْ ِْ َت ْالْبا ِر َح ْة
ُْ َرأَي
َ ت
َ يف ْ َمنامي َكأَنْ منبَ َْر ُمعا ِوي ْةَ َمن ُكوس
.مات
َْ ُْكْيفْنَف ِسيْأَن ْه
َْ ِت ذل
ُْ فَاَول،نارا
"Ey Əba Bəkr! (Abdullah ibn Zübeyrin
künyəsidir.) indi sənə deyərəm: Güman
edirəm ki, Müaviyə dünyadan köçüb, çünki
mən dünən gecə yuxuda gördüm ki,
Müaviyənin minbəri aşıb və evi alovlar
içindədir. Öz-özlüyümdə yuxunu yozdum ki,
“o ölmüşdür!”1
Əbu Muxnəfin rəvayətinə əsasən İmam
Hüseyn ◊ buyurdu:
ِ ْ ْت ْأَن
ْث ْإِلَينا ْلِيَأ ُخ َْذنا ْبِالبَ ي َع ِْة
َْ  ْفَ بَ َع،ك
ُْ قَدْ ْظَنَ ن
َ َطاغيَتَ ُهمْ ْقَدْ ْ َهل
ََْاسْاْل
ب
ِْ فْالن
ْ ِ ْشوا
ُ قَ ب َْلْأَنْْيَف
1

Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c. 1, səh. 181-182.
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"Mən güman edirəm ki, bu tayfanın
zülmkarı həlak olub. Həmin səbəbdən, Vəlid
xəbər camaat arasında yayılmamışdan öncə
bizdən beyət almaq istəyir."1
Abdullah ibn Zübeyr dedi: "Ey Əlinin
övladı! Şübhəsiz ki, dediyiniz kimidir. İndi
əgər Yezidə beyət etməyə dəvət olunsanız, nə
edəcəksiniz?!"
İmam Hüseyn ◊ buyurdu:
ِ يل ْ ِمنْ ْب ع ِْد ْأ
ِ
َْخي
َ ْ ِْ  ْالنْ ْاالم َْر ْإَِّناْْكا َْن،أَصنَ ُْع ْأَنْ ْال ْأُبايِ ُْع ْلَْهُ ْأَبَدا
ِ ِ َْ َ ْفَصن ْع ْمعا ِوي ْةُ ْما ْصن ْع ْ ْو ْحل،اْلس ِْن ْعليه ْالسالم
ْس ِْن
َ َ َ ََ
َ ُ َ ََ
َ َف ْالخى ْاْل
ََ
ْىل
َْ ِعليهْالسالمْأَن ْهُْالْ ََي َع ُْلْاْلِالفَْةَْ ِال َحدْ ِمنْْبَع ِد ْهِْ ِمنْْ ُول ِد ِْهْأَنْْيَ ُردهاْإ
ْف ْيل ْ َْو ْال
ِْ َياهُ ْ َْو ْ َْل ْي
ْ ج ْ ِمنْ ْ ُدن
َْ  ْفَِإنْْْكا َْن ْ ُمعا ِويَْةُ ْقَدْ ْ َخ َر،ت ْ َحيا
ُْ إِنْْْ ُكن
ِ
ْوام ْلَنا
َْ ِاِل ْأَتانا ْما ْال ْق
ِْ ض ِم َْن ْفَ َقدْ ْ َو
َ ْ س ِْن ْعليهْالسالم ِِْباْْكا َْن
َ َالخي ْاْل
ِ ْ ْ ْ ْو ْيزي ُْد ْرجل، ْاُنظُرْ ْأَبابكر ْأَنْ ْأُبايِ ْع ْلِيزي َد،بِ ِه
ْفاسقْ ْ ُمعلِ ُْن ْال ِفس ِْق
َ ُ
َُ َ َ
َ
ِ ْ بْاْلَم ْرْ ْوْي لع
ِ البْ ْوْال ُفه
ِ آلْالر ُس
ْ!ول
ِْ َْضْبَِقي ْة
ُْ ْ َْوْيُب ِغ،ود
ُ َ ِْ بْبِالك
ُ َ َ َ َ ُْ يَش َر
ْ ْكْأَبَدا
َْ ِاِلْالْيَ ُكو ُْنْذل
ِْ الْ َو
"Mən
heç
vaxt
onunla
beyət
etməyəcəyəm, ona görə ki, xilafət məsələsi
qardaşım Həsəndən ◊ sonra mənə layiqdir.
Amma Müaviyə ürəyi istədiyi kimi əməl etdi,
1

"Təbəri tarixi", c. 4, səh. 251 və İbn Əsir, "Kamil", c. 3, səh. 378.
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halbuki, o, qardaşım İmam Həsənlə ◊ ciddi
şəkildə əhd-peyman bağlamışdı ki, özündən
sonra xilafəti övladlarından heç birinə tapşırmasın, əksinə, əgər mən sağ olsam onu
mənim öhdəmə qoysun. İndi o, mən və
qardaşım Həsən ◊ barədə əhd-peymanına
vəfa etmədiyi halda, dünyadan gedib. Allaha
and olsun, elə bir hadisə baş verib ki, onun
aydın gələcəyi yoxdur.
Ey Əba Bəkr! Yezidin fasiqliyi hamıya
məlum olduğu halda, mənim onunla beyət
etməyim
və
(müsəlmanların
işlərinə
rəhbərliyi ona tapşırmağım) mümkündürmü?
O, şərab içir, itlərlə və pələnglərlə – çitalarla
oynayır. (O, quşbeyin və günahkar biridir).
Peyğəmbər — ailəsi ilə düşmənçilik
edir. Xeyr, Allaha and olsun! Əsla belə bir
şey (mənim Yezidlə beyətim) baş tutmayacaqdır!"1
Bu, Yezidin atası Müaviyənin ölümündən
sonra atdığı ilk alçaqcasına addımı idi. O,
İmam Hüseyndən ◊ beyət alıb onu
başqalarından beyət almaq vasitəsi etmək
istəyirdi. Amma gələcək bəhslərimizdə qeyd
1

Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c.1, s.82 və İbn Şəhr Aşub, "Mənaqib", c.4, s.96.
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edəcəyik ki, onun oxu boşa çıxdı və
ümumiyyətlə, o, İmamı ◊ tanımamışdı,
çünki
o,
nübüvvət
xanədanının
mədəniyyətinə yad idi.
O, İmam Hüseynin ◊ müqəddəslik və
ucalıqla yanaşı olan şəhadəti günahkar və
zalımların beyətindən mütləq üstün tutacağını
və İslamdan xəbərsiz və alçaq bir şəxslə
beyət
edəcəyinin
qeyri-mümkünlüyünü
bilmirdi. Çünki əgər beyət edərdisə, babası
Peyğəmbərin — dinindən heç bir əsərəlamət qalmayacaqdı.
16. Plan necə pozuldu?
İmam Hüseyn ◊ və Abdullah ibn
Zübeyr söhbət etdikləri halda, Vəlidin
göndərdiyi adam onların yanına qayıdıb dedi:
“Ey Əba Əbdillah! Əmir sizin hər ikiniz üçün
xüsusi məclis təşkil edib, indi onun yanına
getməyiniz münasibdir.”
İmam Hüseyn ◊ onunla sərt rəftar
edərək buyurdu:
ِ
ُْصي ْإِلَي ِْه ْ ِمنا ْفَِإن ْه
َْ ََحبْ ْأَنْ ْي
َ َانطَلِقْ ْإِىل ْأَم ِي َْك ْال ْأُمْ ْل
َ ك! ْفَ َمنْ ْأ
.اِلُْتَعاىل
ْ َْشاء
ْ ْْاع ْةَْإِن
ْ نْأ
ْ ِْ َْوْأَماْأَنَاْفَِإ،صائِرْْإِلَي ِه
َ َصيُْإِلَي ِْهْالس
"Ey anasız, öz əmirinin yanına qayıt! Hər
birimiz onun yanına getmək istəsə, gedərik,
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lakin mən elə indicə onun yanına gedirəm,
"!inşallah
Sonra İmam Hüseyn ◊ orada işritak
edənlərə üzünü tutub buyurdu:
الر ُج ِْلْفَأَنظُُْر ْماْ ِعن َد ْهُْ َْو ْماْ
وموا ْإِىل ْ َمنا ِزلِ ُكمْ ْفَِإنْ ْصائِرْ ْإِىلْه َذا ْ ْ
قُ ُ
يُري ُْد.
"Öz evlərinizə gedin. Mən indi Vəlidin
yanına gedirəm, görüm nə xəbər var, nə
"?istəyir
◊ Abdullah ibn Zübeyr İmam Hüseynə
dedi: "Ey Allah Rəsulunun — qızının
oğlu! Sizə fəda olum! Mən qorxuram ki,
onlara
beyət
etməyincə,
yaxud
"öldürülməyincə sizdən əl çəkməsinlər.
İmam ◊ cavab verdi:
تْأَد ُخ ْلْ َعلَي ِْهْوحديْ ْ،وْ ِ
ىلْ َْوْ َخ َدميْ
لكنْْأََجَ ُْعْأَصحاِبْإِ َْ
إِنْْلَس ُْ
َ
َ
ُ
ْوْأَنصاريْ ْوْأَه ْلْاْل ِْقْ ِمنْْشيعتُْ ْ،ثْآمرهمْْأَنْْيأ ُخ َْذْْ ُك ُّْلْ ِ
واحدْ َسي َف ْهُْ
ُُ ُ
َ
َ
َ َ َ
َ
ْمسلُوالْ ََت َْ ِ ِ ِ
تْ:ياْ
صيواْبِِإزائيْ،فَِإذاْأَنَاْأَوَمأ ُْ
تْإِلَي ِهمْْ َْوْقُل ُ
َ
تْثيابهُْ ْ،ثْيَ ُ
ول ْاُد ُخلُوا! ْ َد َخلُوا ْ َْو ْفَ َعلُوا ْما ْأ ََمرتَ ُهمْ ْبِ ِهْ ،فَأَ ُكو َْن ْ َعلَىْ
آلَْ ْالر ُس ِْ
اِلْأَن ْهُْ
تْ َو ِْ
قادةَْْ َْوْال َم َذل ْةَْ ِمنْْنَفسيْ،فَ َْقد َعلِم ُْ
االمتِ ِ
ناعَْ ْ،وْالْأُعطيْال َم َ
ِْ
وام ْبِ ِهْ ْ ،و ْ ِ
ِ
اِل ْماض ْفَْ ْ ،و ْ ُه َْو ْالذيْ
ضاءُ ْ ِْ
لكنْ ْقَ ْ
جاءَ ْم َْن ْاالم ِْر ْماال ْق َْ َ
شاءُْ َْوْيَرضى.
تْ َر ُسولِِْهْماْيَ ْ
يَف َع ُْلْيفْبَي ِْ
480

"Mən onun yanına tək getmirəm,
səhabələrim, dostlarım və haqq tərəfdarı olan
şiələrimdən bir dəstəni də özümlə aparıram.
Onlara göstəriş verəcəyəm ki, hər biri öz
paltarının altında qılınc gizlədib arxamca
gəlsinlər. Əgər (təhlükə hiss etsəm,) onlara
işarə verib deyəcəyəm ki, "Ey Ali-Rəsul,
daxil olun!" Onlar da içəri daxil olacaq və
mən nə əmr etsəm, yerinə yetirəcəklər. Beləliklə, mən beyətdən imtina edəcək, rəhbərliyi
onun ixtiyarına qoymayacaq və özümü xar
etməyəcəyəm.
Allaha and olsun, bilirəm ki, gələcəyi
məlum olmayan bir hadisə baş vermişdir,
amma ilahi təqdir mənim barəmdə
gerçəkləşəcəkdir. Allah Rəsulunun —
evində – ailəsində istədiyi və bəyəndiyi şeyi
həyata keçirən Odur!”1
Bəli, Mədinə hakimi Vəlid nəyin bahasına
olursa olsun, İmam Hüseyndən ◊ beyət
almaq fikrində idi, lakin İmamın ◊ lazımı
tədbirlər
aldığından,
məsələnin
təhlükəsizliyini təmin edərək ona tərəf
1
Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c. 1, səh. 182; “Təbəri tarixi", c. 4, səh. 251 və İbn
Əsir, "Kamil", c. 3, səh. 378.
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gəldiyindən və onu nakam qoyacağından
qafil idi.
Görəsən, nə üçün İmam Hüseyn ◊
Vəlidin dəvətini qəbul edib gecə ikən onun
yanına getməyi məsləhət bildi?
Bunun səbəbi zahirə əsasən pərdə
arxasında baş verən cərəyanlardan xəbərdar
olmaq idi, belə ki, çıxılmaz vəziyyətə
düşməsin, eyni zamanda Müaviyənin ölümü
və Yezidə beyət qarşısında – İmamın ◊
öncədən xəbər verdiyi kimi – öz sözünü deyə
bilsin.
17. Sözügedən hadisə başqa bir
rəvayətə əsasən
İmam Hüseyn ◊ evinə yollandı.
Paltarını dəyişdi və su istəyib dəstəmaz aldı.
Sonra iki rükət namaz qılıb namazda ürəyi
istədiyi kimi dua etdi. Namazı bitirdikdən
sonra bir nəfəri cavanlar, qohum-əqrəba,
dostlar, Bəni-Haşim və əhli-beytinin ardınca
göndərib onları öz məqsədindən xəbərdar etdi
və buyurdu:
ْْ ْفَِإنْ ْ َِْسعتُمْ ْأَن،ُباب ْه َذا ْالر ُج ِْل ْفَِإنْ ْماض ْإِلَي ِْه ْ َْو ْ ُم َكلِ ُمه
ِْ ُِكونُوا ْب
ِ ْ ت ْقَدْ ْ َعال ْ ْو ْ َِْسعتُمْْْ َكالمي ْ ْو
ْول
ِْ ت ْبِ ُكمْ ْفَاد ُخلُوا ْيا ْآلَْ ْالر ُس
ُْ صح
ْ ِصو
َ
َ
َ
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ْْ ْفَِإنْ ْ َرأَي تُم،وف ْ َْو ْال ْتَع َجلُوا
َْ ُالسي
ِْ ََْو ْاق تَ َح ُموا ْ ِمنْ ْغ
ُّ ْ  ْ ُْث ْاش َه ُْروا،ي ْإِذن

ْ ْضعُواْ ُسيُوفَ ُكمْْ ُْثْاق تُ لُواْ َمنْْيُري ُْدْقَ تلي
َ َماْتَك َرُهو َْنْف
“Bu kişinin (Vəlidin) qapısı ağzında
gözləyin. Onun yanına gedirəm, onunla
danışacağam. Əgər səsimin yüksəldiyini və
“Ey Peyğəmbər — ailəsi, daxil olun!” –
deyə sizi çağırdığımı eşitsəniz, icazəsiz
olaraq evə hücuma keçib qılıncları
qınlarından çıxarın, lakin tələsməyin, əgər
(düşmənlərdən mənimlə bağlı) xoşagəlməz
bir şey görsəniz, dərhal qılıncınızı çəkin və
məni öldürmək istəyən hər kəsi qətlə yetirin!”
Digər bir nəqlə əsasən: “İmam Hüseyn
◊ əlində Allah Rəsulunun — əlağacı
(əsası) olduğu halda, evdən çıxdı. BəniHaşim cavanlarından, tərəfdar və şiələrindən
otuz nəfər də onunla birlikdə idi. İmam ◊
onları Vəlidin evinin qapısı önündə saxladı
və buyurdu:
ْْج ْإِلَي ُكم
َْ  ْ َْو ْأَنَا ْاَر ُجوا ْاَنْ ْاَخ ُر،ُ ْفَال ْتَعتَ ُدوه،صيتُ ُكم
َ روا ْماذا ْاَو
ُ ُاُنظ
ْاِل
ِْ َْشاء
ْ ْْسالِماْْاِن
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“Diqqətli olun, sizə etdiyim tövsiyədən
kənara çıxmayın. Ümid edirəm ki, sağsalamat sizə tərəf qayıdaram, inşallah!”1
İmam Hüseynin ◊ igidliyi tələb edirdi
ki, o, Mədinə hakiminin təxribat və
hiyləsindən qorxmadan onun dəvətini qəbul
etsin, amma eyni zamanda, İmam kimi böyük
şəxsiyyətin tədbirliliyi də ehtiyatı əldən
verməməyi tələb edirdi. Həmin səbəbdən,
Bəni-Haşim və şiələrindən bir qrup cavanı,
güclü şəxsləri özü ilə Mədinə hakiminin
(Vəlidin) yanına apardı ki, lazım olduqda
onları evin içinə çağırsın və düşmənin planını
alt-üst etsin.
Maraqlı burasındadır ki, İmam Hüseyn
◊ yanındakı cavanları evin içinə aparmadı,
əksinə şəxsən özü evə daxil oldu və onlar
evin qapısında gözlədilər.
Bu macəranın davamı İmamın ◊ Vəlidlə
necə qətiyyətlə danışdığını, onu birdəfəlik
olaraq
Yezidə
beyət
etmək
təklifi
müqabilində məyus etdiyini və onun
müqabilində öz mövqeyini aşkar etdiyini
göstərir.
1

Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c. 1, səh. 183 və İbn Əsəm, "Futuh", c. 5, səh. 16-17.
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18. İmamın ◊ kəskin cavabı
İmam Hüseyn ◊ Vəlidin mənzilinə daxil
oldu və (İslam qayda-qanununa uyğun
olaraq) salam verdi. Vəlid mehribancasına
cavab verib onu öz yanında əyləşdirdi.
Öncədən Vəlidlə ◊ arasında kin və nifrətin
hakim olduğuna baxmayaraq, Mərvan ibn
Həkəm də həmin məclisdə iştirak edirdi.
İmam Hüseyn ◊ buyurdu:
ْ،ُبْفَِإن ْهُْْكا َْنْ َعليالْ َْوْقَدْْطالَتْْ ِعلتُه
َْ َهلْْأَتا ُكمْْ ِمنْْ ُمعا ِويَْةَْْكائِنَ ْةُْ َخ
ْفْحالُْهُْاآل َن؟
َْ فَ َكي
"Müaviyə barədə sizə bir xəbər çatmışdır?
Çünki uzun müddət idi ki, xəstə yatırdı.
Hazırda onun vəziyyəti necədir?"
Vəlid dərindən ah çəkib dedi: "Ey Əba
Əbdillah! Allah sənə Müaviyənin ölümü ilə
bağlı savab və mükafat versin. O, sənin sadiq
əmin idi, hazırda isə ölümü dadmışdır. Bu da
əmirəl-möminin Yezidin məktubudur!"
İmam Hüseyn ◊ buyurdu:
ِِ
ِ ِلْ ْوْإِناْإِلَي ِْهْر
.اجعُو َْن
َ
َ ْ ْإنا
“Həqiqətən, biz Allah tərəfindənik və ona
tərəf də qayıdacağıq!”
İndi məni hansı məqsədlə çağırmısan?”
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Vəlid cavab verdi: "Səni beyət etmək
üçün çağırmışam və bütün camaat Yezidlə
beyət etmişdir."
İmam Hüseyn ◊ (həmin məclis
qarşıdurma olmadan başa çatsın deyə)
buyurdu:
ِ ْ ْوْإَِّناْأ،إِنْْ ِمثليْالْي عطيْب ي عت ْهْ ِسرا
ْْبْأَنْْتَ ُكو َْنْالبَ ي َع ْةُْ َعالنِيَة
ُّْ ُح
ُ ََ َ
ُ
َ
ْىل ْالبَ ي َع ِْة
َْ ِاس ْإ
َْ ت ْالن
َْ  ْ َْو ْلكِنْ ْإِذاْْكا َْن ْ ِْم َْن ْالغَ ِْد ْ َْو ْ َد َعو،ماع ِة
َ َِبَض َرْةِ ْاْل
ِ َْدعوتَناْمعهمْْفَ ي ُكو ُْنْأَمرنا
ْْواحدا
َ ََُ َ
ُ
"Mənim kimi bir şəxs gizli şəkildə beyət
etməz! İstəyirəm ki, mənim beyətim (əgər
beyət etmək istəsəm,) aşkarcasına və
camaatın hüzurunda olsun. Sabah sən camaatı
və məni beyət üçün çağırdığında, bizim və
camaatın qərarı eyni olacaq."1
Şeyx Müfidin nəqlinə əsasən İmam
Hüseyn ◊ belə buyurdu:
ْاس
ُْ فْالن
َْ اكْتَقنَ ُْعْبِبَ ي َعتْلِيَزي َْدْ ِسراْْ َحتْْأُبايِ َع ْهُْ َجهراْْفَ يَ ع ِر
َْ إِنْْالْأَر
"Mənim Yezidə gizlində beyət etməyimə
qane olacağını güman etmirəm. (Yəqin ki,)
aşkar şəkildə beyət etməyim və camaatın da
xəbərdar olmasına qane olarsan."
1
İbn Əsəm, "Futuh", c. 5, səh. 17 və Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c. 1, səh. 183
(azacıq fərqlə).
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Vəlid dedi: "Bəli!"
İmam Hüseyn ◊ buyurdu:
ْك
َْ ِيفْذل
ْ ِْك
َْ َحْ َْوْتَرىْ َرأي
ُْ ِفَ تُصب
"Belə isə, qoy səhər açılsın və bu barədəki
nəzərin müəyyənləşsin!"1
Əbu Muxnəfin nəqlinə əsasən, İmam
Hüseyn ◊ Müaviyənin ölüm xəbərini
eşitdikdən sonra buyurdu:
إناْللْوْإناْإلَيهْراجعون
Sonra sözlərinə davam etdi:
ْ ْ َْو ْال، ْفَِانْ ْ ِمثلى ْال ْيُعطي ْبَيْ َعتَ ْهُ ْ ِسرا،ين ْ ِم َْن ْالبَ ي َع ِة
ْ ِ َأَما ْما ْ َسأَلت
ْْاسْ َعالنِيَة
ِْ وسْالن
ِْ ئْ ِِباْ ِمينْْ ِسراْْ ُدو َْنْأَنْْتُظ ِه َرهاْ َعلىْ ُرُؤ
َْ اكْأَنْْ ََتتَ ِز
َْ أَر
"Amma sənin beyətlə bağlı istəyinə
gəlincə, mənim kimi bir kəs gizli şəkildə
beyət etməz və sən də bu şəkildə olan beyətlə
razılaşmazsan. Mənim beyətimin camaatın
arasında aşkarcasına olması və bu yolla da
camaatdan beyət almağın istisnadır."
Vəlid dedi: "Bəli!"
İmam ◊ buyurdu:
ِ ىل ْالبَ ي َع ِْة ْ َد َعوتَنا ْ َم َْع ْالن
ْ،اس
َْ ِاس ْفَ َد َعوتَ ُهمْ ْا
ِْ ىل ْالن
َْ ِت ْإ
َْ فَِإذا ْ َخ َرج
ِ ْْفَكا َْنْاَمرا
ْواحدا
1

Müfid, "İrşad", səh. 374.
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"Beləliklə, sabah camaatın yanına
gəldiyin və bütün camaatı və məni beyətə
çağırdığın zaman, mənimlə camaatın qərarı
bərabər şəkildə olacaq."1
Vəlid dedi: "Ey Əba Əbdillah! Doğru söz
danışdınız və sizin bu cür cavabınız mənim
xoşuma gəldi. Mənim sizin barənizdəki
əqidəm bu cür idi. İndi Allah amanında get
ki, sabah camaatla gələsən."
Məclisdə iştirak edən Mərvan Vəlidə
dedi: "Allaha and olsun, əgər Hüseyn indi
səndən ayrılsa və beyət etməsə, əsla belə bir
fürsət ələ düşməyəcək. Sizin aranızda çoxlu
öldürülənlərin olması istisnadır. Onun
qarşısını al və sənin yanından getməsinə
icazə vermə ki, beyət etsin, əks halda,
boynunu vur!"
İmam ◊ gözlənilmədən yerindən qalxdı
və buyurdu:
ْت
َْ اِلْ َْوْاََِث
ِْ تْ َو
َْ تْتَقتُ لُينْاَمْْ ُهو؟ْْ َك ِذب
َْ قاءَْأَن
ْ يَاب َْنْالزر
"Ey Zərqanın (göy gözlü və pis əxlaqlı
qadının) oğlu! Sən məni öldürəcəksən, yoxsa,

1

İbn Əsir, "Kamil", c. 3, səh. 378.
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o? Allaha and olsun! Yalan dedin və günah
etdin!"1
İbn Əsəmin rəvayətinə əsasən, İmam ◊
ona buyurdu:
ِ ت ْو
ِ
ْاِل
ِْ  ْ َو،اِل
ِْ ضر
ْ ك ْيَاب َْن ْالزر
َْ َويلي ْ َعلَي
َ ِقاءَ ْأَتَأ ُم ُْر ْب
َ َْ ب ْعُنُقي؟!ْْ َْكذب
ْ ْ َْو،ك
َْ ت ْاال ََر
ُْ س َقي
ِْ ك ْاَ َحدْ ْ ِم َْن ْالن
َْ ِلَوْ ْر َْام ْذل
َ ِض ْ ِمنْ ْ َد ِم ِْه ْقَ ب َْل ْذل
َ َاس ْل
ِ ْت
ْصادقا
َْ بْعُنُقيْإِنْْْ ُكن
َْ ضر
َْ ِتْذل
َْ إِنْْ ِشئ
َ ْْكْفَ ُرم
"Vay olsun sənə, ey Zərqanın oğlu! Sən
bizi öldürmək əmrini verirsən? Allaha and
olsun! Yalan deyirsən! Allaha and olsun,
camaatdan kimsə belə bir şeyi iradə etsə, nəsə
etməmişdən qabaq, torpağı onun qanına
boyayaram. İndi əgər düz deyirsənsə, gəl, öz
təhdidinə əməl et və boynumu vur!"2
19. Həmin söhbətin davamı
Bu zaman İmam Hüseyn ◊ birbaşa
mövzuya daxil oldu və üzünü Vəlid ibn
Ütbəyə tutaraq buyurdu:
ِ ْ ت ْالنبُ وْةِ ْ َْو ْ َمع ِد ُْن
ْف
ُْ َالرسالَِْة ْ َْو ْ ُمتَ ل
ِْ أَيُّ َها ْاالميُ! ْإِنا ْأَه ُْل ْبَي
ِ ْ ْ ْ ْو ْيزي ُْد ْرجل،اِل ْ ْو ْبِنا ْ َختَم
ْْفاسق
َْ َال َمالئِ َك ِْة ْ َْو ْ َُمَ ُّْل ْالرْحَِْة ْ َْو ْبِنا ْفَت
َُ َ َ َ
َ ُْ ْ ح
ْ،ْ َوِمثليْالْيُبايِ ُْعْلِ ِمثلِ ِه،محرَم ِْةْ ُمعلِنْْبِال ِفس ِق
ِْ بْ َخرْقاتِ ُْلْالن ف
ُْ شا ِر
َ ُسْال
1
2

Müfid, "İrşad", səh. 374; “Təbəri tarixi", c. 4, səh. 251.
İbn Əsəm, "Futuh", c. 5, səh. 18; Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c. 1, səh. 184.
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ِ
ِ
ِ ْ ْو
َْح ُّْق ْبِاْلِالفَِْة
ُْ ِلكنْ ْنُصب
َ ح ْ َْو ْتُصبِ ُحو َْن ْ َْو ْنَنتَظ ُْر ْ َْو ْتَنتَظ ُرو َْن ْأَيُّنَا ْأ
َ
.َوالبَ ي َع ِْة
“Ey əmir! Biz nübüvvət xanədanı, risalət
mədəni, mələklərin gəlib-getdiyi və ilahi
rəhmətin nazil olduğu yerik. Allah-taala
(İslamı) bizimlə başladı və bizimlə sona
çatdırdı. Halbuki, Yezid fasiq, şərabxor,
günahsızların qatili və aşkarda günah edən
kəsdir. Beləliklə, mənim kimi bir şəxs onun
kimi biri ilə əsla beyət etməyəcək. Amma
qoy səhər açılsın və gözləyək görək bizlərdən
hansımız xilafət və beyətə daha layiqik.”1
Şeyx Səduq deyir: “İmam ◊ Vəlidə
buyurdu:
ِ ْ ت ْال َكر َام ِْة ْ َْو ْ َمع ِد ُْن
ْ ْ َْو،الرسالَ ِة
ِْ ت ْأَنَا ْأَه ُْل ْبَي
َْ  قَدْ ْ َعلِم2 ُيا ْعُتبَ ْة
ْ، ْ َْو ْاَنطَ َْق ْبِِْه ْأَل ِسنَتَنا،اِلُ ْ َعزْ ْ َْو ْ َجلْ ْقُلُوبَنا
ْ ْ ُذين ْاَو َد َع ْه
َْ الم ْاْلَِْق ْال
ُْ ْأَع
ْاِلْصلىْللا
ِْ ْ َْتْ َجدي ْ َر ُسول
ُْ  ْ َْو ْلََقدْ ْ َِْسع،اِل ْ َعزْْ َْو ْ َجل
ِْ ْ فَ نَطََقتْ ْبِِاذ ِْن
ْف
َْ  ْ«اِنْ ْاْلِالَفَْةُ ْ ُُمَرَمةْ ْ َعلى ْ ُول ِْد ْأَِب ْ ُسفيا َْن» ْ َْوْْ َكي:ول
ُ عليه ْوآله ْيَ ُق
اِلْصلىْللاْعليهْوآلهْهذا
ِْ ُْْأُبايِ ُْعْأَه َْلْبَيتْقَدْْقالَْْفي ِهمْْ َر ُسول

İbn Əsəm, "Əl-Futuh", c. 5, səh. 18-19; Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c. 1, səh. 184 (azacıq
fərqlərlə); "Biharul-ənvar", c. 44, səh. 325.
2
Həmin zamanda Mədinə valisinin Vəlid ibn Ütbə olduğunu nəzərə alaraq, "Yəbnə Ütbə" (Ey
Ütbənin oğlu!) ifadəsi düzgündür.
1
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“Ey Ütbənin oğlu! Sən bilirsən ki, biz
kəramət və böyüklük Əhli-beyti, risalət
mədəniyik. Allahın qəlblərimizin öhdəsinə
qoyduğu, dilimizi onunla danışan etdiyi və
Allahın izni ilə danışdığı haqq nişanələri
bizik!”
(Sonra buyurdu:) “Babam Peyğəmbərdən
— belə buyurduğunu eşitmişəm:
“Xilafət Əbu Süfyan övladlarına haramdır!”
İndi mən Allah Rəsulunun — barəsində
belə buyurduğu bir xanədanla necə beyət
edim?"1
Bu sözlər bir tərəfdən, əqli dəlillərlə
Yezidi ittiham edir, ona görə ki, günah işlərə
aludə və günahsızların qatili olan bir kəs əsla
xilafət və camaata hökm etməyə layiq deyil,
digər tərəfdən isə nəqli dəlillərlə onu pisləyir.
Belə ki, İslam peyğəmbəri —
aşkarcasına xilafətin Əbu Süfyan ailəsinə haram olmasını buyurmuşdur.
Bu sözlər Vəlidə ağır bir zərbə oldu və
anladı ki, məlumatı yüksək həddə olan və bu
tələlərə
əsla
düşməyən
bir
kəslə
qarşılaşmışdır.
1

Səduq, "Əmali", səh. 130; "Biharul-ənvar", c. 44, səh. 312.
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20. Sonuncu cavab: Xilafət Ali-Əbu
Süfyana haramdır!
Həmin günün səhəri İmam Hüseyn ◊
xəbərləri eşitmək üçün evindən çölə çıxdı.
Yolda Mərvan ibn Həkəmlə qarşılaşdı.
Mərvan dedi: “Ey Əba Əbdillah! Sənə
nəsihət edirəm, məni eşit ki, sənin xeyrin
ondadır.”
İmam ◊ buyurdu:
َْْسَ َْع
ْ ك؟ْقُلْْ َحتْْأ
َ َِْوْماْذل
“Nəsihətin nədir? De, eşidim!”
Mərvan dedi: “Təklif edirəm ki, əmirəlmöminin Yezidlə beyət edəsən, bu, sənin din
və axirətin üçün faydalıdır!”
İmam ◊ “istirca” kəlməsini – ْاناِْلْْوْاناْاليه
 – راجعونyəni “İnna lillah və inna iləyhi
raciun” dilinə gətirdi və buyurdu:
ِِ
ِ ِل ْ ْو ْإِنا ْإِلَي ِْه ْر
ْت
ِْ َالم ْإِذْ ْقَدْ ْبُلِي
ُْ الم ْاَلس
ِْ اجعُو َْن ْ َْو ْ َعلَى ْاالس
َ ْ ْ إِنا
ْاالُم ْةُْبِراعْ ِمث َْلْيَزي َْد
“İnna lillah və inna iləyhi raciun!” İslam
ümməti Yezid kimi birisinin hakimiyyətinə
düçar
olsa,
onda,
İslamın
fatihəsi
oxunmalıdır.”
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Sonra İmam ◊ üzünü Mərvana tutub
buyurdu:
ِ ْْك!ْأَتَأمرنْبِب ي ع ِْةْيزي َْدْ ْوْه ْوْرجل
ْتْ َشطَطاْْ ِم َْن
َْ فاسق!ْلََقدْْقُل
ُ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ ََوَي
ْك
َْ َعي ْالذي ْلَ َعن
ُْ ك ْالل
َْ ك ْالَن
َْ ِك ْ َعلى ْقَ ول
َْ وم
َْ ال َقوِْل ْيا ْ َع
ُّ ْ ظيم
ُ ُالزلَ ِل! ْال ْأَل
َْبيك ْاْلَ َك ِْم ْب ِْن ْأَِب
َْ ب ْأ
ِْ صل
َْ اِل ْصلى ْللا ْعليه ْوآله ْ َوأَن
ِْ ْ َُْر ُسول
ُ ْ ت ْيف
ِ ال
ْاِل ْصلىْللاْعليهْوآلهْال ْ َُي ِك ُْن ْلَْهُْ َْو ْال
ِْ ْ ُْ ْفَِإنْ ْ َمنْ ْلَ َعنَ ْهُْ َر ُسول،عاص
.ِمن ْهُْإِالْْأَنْْيَدعُ َْوْاِىلْبَي َع ِْةْيَزي َْد
“Vay olsun sənə! Yezid fasiq biri olduğu
halda, məni onunla beyət etməyə dəvət
edirsən?! Sən böyük yanlışlıqları olan birisən,
şübhəsiz, yersiz söz dedin. Əlbəttə, mən səni
bu sözlərinə görə məzəmmət etmirəm. Ona
görə ki, sən Allah Rəsulunun — hələ
atan Həkəm ibn Asın sülbündə olarkən lənətlədiyi həmin kəssən. Həqiqətən də,
Peyğəmbərin — lənətlədiyi bir kəsdən
məni Yezidlə beyətə dəvətdən başqa bir şey
gözlənilməz!”
Sonra buyurdu:
ِ ْ ْين ْيا ْع ُدو
ْاِل ْصلىْللاْعليه
ِْ ْ ول
ِْ ت ْ َر ُس
ِْ اِل! ْفَِإنا ْأَه ُْل ْبَي
َْ إِلَي
َ ْ ِ ك ْ َع
ْاِلْصلى
ِْ َْْتْ َر ُسول
ُْ ْ َْوْقَدْْ َِْسع،وآلهْ َْوْاْلَ ُّْقْفيناْ َْوْبِاْلَِْقْتَن ِط ُْقْأَل ِسنَتُنا
ْ ْ َْو ْ َعلى،آل ْأِب ْ ُسفيا َن
ِْ ْ  ْ«اَْلِالَفَْةُ ْ ُُمَرَمةْ ْ َعلى:ول
ُ للا ْعليه ْوآله ْيَ ُق
ِْ َناءْالطُّل
قاء
ِْ قاءْأَب
ِْ َالطُّل
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“Məndən uzaq ol, ey Allahın düşməni!
Biz Allah Rəsulunun — Əhli-beytiyik
və haqq həmişə bizim aramızdadır. Bizim
dilimiz haqdan başqa bir şeyi deməz. Mən
özüm Allah Peyğəmbərinin — belə
buyurduğunu eşitmişəm: “Xilafət Əbu
Süfyan ailəsi və (Məkkə fəthindən sonra Peyğəmbərin — əli ilə) azad olunmuşlara və
onların övladlarına haramdır!”1
Mərvan İmamın ◊ bu sözlərini eşitdiyi
zaman qəzəblənib dedi: “Sən Yezid ibn
Müaviyə ilə beyət edənə qədər mən əsla
səndən əl çəkməyəcəyəm! Siz Əbu Turab
(yəni İmam Əli ◊) xanədanının qəlbində
Əbu Süfyan övladlarına qarşı kin vardır və
əlbəttə, onlarla düşmən olmağınızın və
onların da sizinlə düşmənçilik etməsinin yeri
var.”
İmam ◊ buyurdu:
ِْهارْة
ِْ  ْ َْو ْإِنا ْأَه ُْل ْبَي،كْ ِرجس
َْ كْ َعينْ ْفَِإن
َْ ك ْيا ْ َمروا ُن! ْإِلَي
َْ ََوي ل
َ ت ْالط
ْ:اِلُْ َعزْْ َْوْ َجلْْ َعلىْنَبِيِ ِْهْ ُُمَمد) صلىْللاْعليهْوآله)ْفقال
ْ َْْذينْأَن َزل
َْ ال
ِ ْبْ َعن ُك ُْم
ْتْ َويُطَ ِه َرُكمْْتَط ِهيا
ِْ سْأَه َْلْالبَ ي
َْ الرج
َْ للاُْلِيُذ ِه
ْ ْإَِّنَاْيُ ِري ُْد
İbn Əsəm, "Əl-Futuh", c. 5, səh. 23-24; Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c. 1, səh. 184185 və "Biharul-ənvar", c. 44, səh. 336 (fərqlərlə).
1
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“Vay olsun sənə, ey Mərvan! Məndən
uzaq ol, çünki sən pisliksən və biz paklıq
Əhli-beytiyik ◊. Allah-taala onlar barəsində
Peyğəmbərə — vəhy edərək belə
buyurmuşdur:
“Allah-taala siz Əhli-beytdən pislikləri
uzaqlaşdırmaq və sizi tamamilə pak etmək
istəyir.””1
İmamın ◊ bu sözlərindən sonra Mərvan
başını aşağı saldı və sakit oldu.
İmam ◊ sözlərinə davam etdi:
ْول ْصلىْللاْعليهْوآله
ِْ قاء ْبِ ُك ِْل ْما ْتَك َرْهُ ْ ِم َْن ْالر ُس
ِْ أَب ِشرْ ْيَاب َْن ْالزر
كْ َجديْ َعنْْ َح ِقيْ َْوْ َح ِْقْيَزي َْد
َْ ُكْفَيَسأَل
َْ ِيَوَْمْتَق ِد ُْمْ َعلىْ َرب
“Ey Zərqanın (göygöz qadının) oğlu!
Allah Rəsulundan — narazı olduğun
şeylərin hamısına xatir, Rəbbinin hüzurunda
dayandığın və cəddim Rəsulullahın —
mənim və Yezidin haqqı barədə soruşduğu
gün səni (ilahi əzabla) müjdələyirəm!”
Mərvan qəzəblə İmamın ◊ yanından
uzaqlaşdı və Vəlidin yanına gedərək
eşitdiklərinin hamısını ona danışdı.2
1
2

"Əhzab" surəsi, ayə 33.
İbn Əsəm, "Əl-Futuh", c.5, səh.24-25; Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c.1, səh.184-

185
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İbn Şəhr Aşubun nəqlinə uyğun olaraq bu
macəra (Vəlidin İmam Hüseyndən ◊ beyət
almaqla bağlı səhlənkarlığı) Yezidə yetişdiyi
zaman, dərhal Vəlidi Mədinə hakimliyindən
çıxardır və Mərvanı onun yerinə hakim təyin
edir.1
21. İmam Hüseyn ◊ Peyğəmbərin
— qəbri kənarında
Əbu Səid Miqbəridən belə nəql edilir:
Mədinə məscidində İmam Hüseyni ◊
gördüm, o, vüqarla yeriyir və Yezid ibn
Mufərrəğin bu şeirini oxuyurdu:
ْعيت
ُْ  ْ َْو ْال ْ ُد،ْْ ُمغيا
ْ ْح
ِْ الصب
َْ تْالس
ُْ الَذغَر
ُّ ْوامْيفْفَ لَ ِْق
يَزيدا
صدنَينْأَنْْاحيدا
ْ ْضيما
َ ْيَوَْمْأُعطىْ ِم َْنْال َمهابَِْة
ُ ْْ َْوْال َمناياْيَر
“Mən aram dəvə sürülərini dan yeri
söküləndə özbaşına buraxan kəs deyiləm.
Əgər qorxudan və ölümdən çəkindiyimdən
ədalətsizliyə boyun əysəm, məni yoldan
azdırar, əgər Yezidin (şairin adı) məktubu
olmasa.”

1

İbn Şəhr Aşub, "Mənaqib", c. 4, səh. 96.
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Öz-özümə dedim: “Allaha and olsun!
İmamın ◊ bu şeiri oxumaqda bir məqsədi
var. (Demək istəyir ki, əgər Yezidin
istəklərinə tabe olsam, mən Peyğəmbərin
— övladı Hüseyn olmayacağam.)”1
İmam Hüseyn ◊ gecə vaxtı babası
Rəsulullahın — qəbri kənarına getdi və
dedi:
ِ ْ َْك ْيا ْر ْسول
ِ ْ ي ْب ْن
َ
ْك
َْ  ْأَنَا ْفَ ر ُخ،َفاط َمة
اْل
ْ
ا
ن
أ
ْ
!
اِل
ُْ اَلس
َ
ُ
ُ َ َْ الم ْ َعلَي
ُ ُْ س
َ
ْْ ْفَاش َهد،ك
َْ ف ْالذي ْ َخلف
ِْ َك ْيف ْاْلَل
َْ ُ ْ َْو ْ ِسبط،ك
َ ِت ْ َعلى ْأُمت
َ َِواب ُْن ْفَ ر َخت
ِ ْب
ْ ْ َْو،ضي عُون ْ َْو ْأَن ُهمْ ْ َْل ْ ََي ِفظُون
ْ ََِعلَي ِهمْ ْيا ْن
َ ْ  ْأَن ُهمْ ْقَدْ ْ َخ َذلُون ْ َْو.اِل
ْقاك
َْ كْ َحتْْأَل
َْ واىْإِلَي
َْ هذاْ َْشك

“Salam olsun sənə, ey Allahın Rəsulu
— ! Mən Fatimənin Ÿ oğlu
Hüseynəm! Mənəm sənə bağlı olan övladın,
mənəm sənin qızının oğlu və mən sənin
ümmətin
arasında
yadigar
qoyduğun
nəvənəm! Ey Allahın Peyğəmbəri —!
Şahid ol ki, onlar mənə yardımdan imtina
etmiş və mənim hörmətimi gözləməmişlər.
Bu, sənə qovuşuna qədər mənim hüzuruna
olan şikayətimdir.”
1

Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c. 1, səh. 186; “Təbəri tarixi", c. 4, səh. 253.
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Sonra İmam ◊ ayağa qalxdı, namaz
qılmağa başladı; davamlı olaraq ruku və
səcdə etdi.1
İmam ◊ Yezidin tələbi qarşısında son
qərarını verdi, İslam və müsəlmanların
qurtuluşu uğrunda qarşıdakı təhlükə dolu
yolda agahlıqla addımladı və əsla zalımlarla
həmkarlıq etməməsi, əksinə onlarla mübarizə
aparmağı özünün əsil vəzifəsi hesab etməsi
xüsusunda, Allahla bağladığı əhd-peymanı
nəzərə alaraq Mədinəni tərk etməyə
hazırlaşdı.
22. İlahi! Mən xeyir işləri sevirəm!
İkinci gecə olduqda, yenə də İmam
Hüseyn ◊ Peyğəmbərin — qəbri
kənarına gəldi və iki rükət namaz qıldıqdan
sonra dedi:
ْْت ْ ُُمَمد ْ َْو ْقَد
ِْ ك ْ ُُمَمد ْ َْو ْْأَنَا ْاب ُْن ْبِن
َْ ِاَلل ُهم! ْإِنْ ْهذا ْقَ ب ُْر ْنَبِي
ُْفْ َْوْأَك َرْه
َْ رو
ُّْ نْاُ ِح
ْ ِِْاَلل ُهم!ْ َْوْإ،ت
ْ ِض َر
َ َح
َ نْ ِم َْنْاالم ِْرْماْقَدْْ َعلِم
ُ بْال َمع
فيهْ َما
ِْ ْْبْ َْوْ َمن
ِْ اللْ َْوْاالكر ِْامِْبَ ِْقْه َذاْال َق
ِْ َكْياْذَاْل
َْ ُْ َْوْاَنَاْأَسأَل،ال ُمن َك َر
ْْكْ ِرضى
َْ َتْ ِمنْْأَمريْهذاْماْ ُه َْوْل
َْ  اختَ ر2
1
2

Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c. 1, səh. 186; İbn Əsəm, "Əl-Futuh", c. 5, səh. 26.
Xarəzminin "Məqtəlul-Huseyn" əsərində (اخَتت
َْ
ْ )اِالdeyə ifadə edilmişdir.
ْ
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“İlahi!
Bu,
Sənin
peyğəmbərin
Məhəmmədin — qəbridir və mən Məhəmmədin — qızının oğluyam. Sən
mənim başıma gələnlərdən agahsan. İlahi!
Mən yaxşı işləri sevir və pis işlərdən uzağam!
Ey əzəmət və böyüklük sahibi, mən səndən
bu qəbir və onun içində yatan şəxsə xatir
razılığın olan yolu mənim üçün təqdir
etməyini diləyirəm!”1
İmam Hüseyn ◊ Allah dərgahında və ən
müqəddəs məkanlardan biri olan babası
Peyğəmbərin — qəbri kənarında öz
qiyamının əsil hədəfini, yəni yaxşı işlərə
dəvət və pisliklərlə mübarizə aparmağı bu
qısa və dolğun ifadələrlə bəyan edir.
Gələcəkdəkilərin qəzavəti, hakimliyi üçün
onu tarixin köksünə tapşırır.
23. İmam Hüseynin ◊ babası
Peyğəmbərin — qəbri ilə vidalaşması
İmam ◊ qısa müddət yuxuya getdi.
Oyandıqdan sonra ayağa qalxıb babasının
qəbri ilə vidalaşdı və dedi:
İbn Əsəm, "Futuh", c. 5, səh. 27; Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c. 1, səh. 186 və
"Biharul-ənvar", c. 44, səh. 328.
1
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ْ ْ َْو،ت ْ ِمنْ ْ َجوا ِر َْكْْ ُكرها
ُْ اِل ْلََقدْ ْ َخ َرج
ِْ ْ َْت ْ َْو ْأ ُِمي ْيا ْ َر ُسول
َْ َِب ْأَن
ْ ِبِأ
ْ،موِر
ِْ  ْشا ِر،ََن ْ َْل ْأُبايِعْ ْلِيَزي َْد ْب ِْن ْ ُمعا ِويَة
ْ ِث ْأ
ُْ ك ْ َحي
َْ َق ْبَيين ْ َْو ْبَي ن
َْ فُ ِر
ُ ُب ْاْل
ْين
ْ ِ كْ ِم
َْ ْفَ َعلَي،ْ َْوْهاْأَنَاْخارِجْْ ِمنْْ َجوا ِر َْكْ َعلَىْال َكر َاه ِة،بْالْ ُف ُجوِر
ِْ َِْوْراك
ْالم
ُْ اَلس
“Atam-anam sənə fəda olsun, ey Allahın
Rəsulu! Mən könülsüz olaraq sənin qəbrini
tərk edirəm. Mənimlə sənin aranda ayrılıq
düşdü. Ona görə ki, mən şərabxor və
günahkar Yezid ibn Müaviyə ilə beyət
etmədim. İndi tamamilə narahat halda sənin
yanından gedirəm. Məndən sənə salam
olsun!”
Camaat İmam Hüseynin ◊ Kufəyə
doğru hərəkətindən xəbərdar olduğu zaman,
onlardan bir qrupu İmamı ◊ bu səfər
fikrindən daşındırmağa çalışdı.1
İmam ◊ Yezidlə beyət etməyi rədd
etdikdən və həqiqətdə Bəni-Üməyyə –
cahiliyyət dövrünün qalıqları – ilə müharibə
elan etdikdən sonra, Kufəyə yollanmaq
məcburiyyətində qaldı, çünki Mədinədə
Osmanın vaxtından bəri özünün zirvə
1

Tureyhi, "Muntəxəb", səh. 410; "Nasixut-təvarix", c. 2, səh. c.2, səh. 14 və
"Yənabiul-məvəddəh", səh. 401 (ixtisarla).
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nöqtəsinə çatan Bəni-Üməyyənin tanınmış və
nüfuzlu şəxslər arasında hələ də çox nüfuzu
vardı. Eyni zamanda, Allahın əmin-amanlıq
hərəmində, Kəbənin yerləşdiyi Məkkə
şəhərində də hər bir toqquşmadan uzaq
durmalı idi.
Amma Kufə şiələr və Əhli-beytsevərlərin
mərkəzi idi. Əgər ixtilafı, dağınıqlığı və
qorxaqlığı
özlərindən
kənarlaşdırmağı
bacarsaydılar,
Yezidin
hakimiyyətini
çevirmək onlara elə də çətin olmazdı. Hər
halda, İmam Hüseyn ◊ beyət məsələsi və
ümumilikdə, Yezid və Əbu Süfyan
sülaləsinin
hökuməti
ilə
aşkarda
müxalifətçilik etdiyi üçün bu səfər qaçılmaz
idi.
24. Dünyada heç bir sığınacağım
olmasa belə, Yezidə beyət etməyəcəyəm!
İmam Hüseyn ◊ sübh çağı evinə döndü.
Qardaşı Məhəmməd Hənəfiyyə onun yanına
gəlib dedi:
“Qardaşım! Sən camaat arasında mənim
üçün ən sevimlisi və əzizisən. Allaha and
olsun ki, mən heç kimsəyə xeyirxahlığı
əsirgəmərəm. Sən mənim xeyirxahlığıma
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hamıdan daha layiqsən. Ona görə ki, biz bir
kökdənik. Sən mənim ailəmin canı, gözü və
böyüyüsən. Sənə itaət etmək mənə vacibdir,
çünki Allah səni məndən üstün etmiş və
cənnət sakinlərinin ağası seçmişdir.”
Məhəmməd
Hənəfiyyə
sözlərinin
davamında dedi: “Məkkəyə get, əgər ora
sənin üçün əmin-amanlıq olsa, orada qal! Əks
təqdirdə, Yəmənə tərəf yola düş, çünki onlar
sənin baban və atanın tərəfdarlarıdır.
Yəmənlilər
cox
mehriban
və
çox
qonaqpərvərdirlər.
Əgər
sənin
üçün
təhlükəsiz olsa, orada qalarsan, əks halda
daşlıq ərazi və dağların yarğanlarına get. Bir
şəhərdən digərinə yollan və bu camaatın
işinin sonunu gözlə. Allah bu fasiq dəstə ilə
bizim aramızda hökm verəcək.”
İmam ◊ buyurdu:
ُّ ْ اِل ْلَوْ ْ َْل ْيَ ُكنْ ْيف
ْت
ُْ  ْلَما ْبايَع،الدنيا ْ َمل َجأْ ْ َْو ْال ْ َمأوى
ِْ يا ْأَخي ْ َو
َيَزي َْدْبَنْْ ُمعا ِويَْة
“Ey qardaşım! Allaha and olsun, dünyanın
heç bir məntəqəsində heç bir sığınacaq və
pənah yeri tapmasam belə, əsla Yezid ibn
Müaviyə ilə beyət etməyəcəyəm!”
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Məhəmməd Hənəfiyyə bir söz demədi və
ağladı. İmam Hüseyn ◊ da bir müddət
onunla ağladıqdan sonra buyurdu:
ْواب ْ َْو ْأَنَا
ِْ ت ْبِالص
َْ ت ْ َْو ْأَ َشر
َْ صح
ْ ْ اك
َْ يا ْأَخي ْ َجز
َ َ ْلََقدْ ْن،اِلُ ْ َخيا
ْك ْأَنَا ْ َْو ْإِخ َوت ْ َْو ْبَنُو
َْ ِت ْلِذل
ُْ  ْ َْو ْقَدْ ْتَ َهيأ،َج ْاِىل ْ َمكة
ِْ رو
ُْ ُعا ِزمْ ْ َعلَى ْاْل
ْت ْيا ْأَخي ْفَال
َْ  ْ َْو ْأَما ْأَن،َمرُهمْ ْأَمري ْ َْو ْ َرأيُ ُهمْ ْ َرأيي
َ ْ أَخي ْ َْو
ُ  ْ َْو ْأ،شيعت
ْْف ْ َعينْ ْ َشيئا
ِْ  ْفَ تَ ُكو َْن ْيل ْ َعيناْ ْ َعلَي ِهمْ ْ َْو ْال ْ ُُت،قيم ْبِال َمدينَ ِة
َْ ُك ْأَنْ ْت
َْ َعلَي
ِ
ُْْموِرِهم
ُ ْمنْْأ
“Qardaşım! Allaha sənə gözəl mükafat
versin! Nəsihət verib, düzgün yola işarə
etdin. Mən indi Məkkəyə yola düşürəm.
Özümü, qardaşlarımı, qardaşım uşaqlarını və
tərəfdarlarımı da bu səfərə hazırlamışam.
Onların plan və düşüncələri mənim plan və
düşüncələrimdir. Ancaq sən, ey qardaş! Sənin
Mədinədə onların arasında mənim gözüm
(nəzarətçim) və bütün işlərindən məni
xəbərdar edənim olaraq qalmağının heç bir
eybi yoxdur.”1
İmamın ◊ ifadələri yaxşı şəkildə
göstərir ki, Bəni-Üməyyə o həzrəti təzyiqlərə
məruz qoymuşdu, lakin o, müsəlmanların
İbn Əsəm, "Futuh", c. 5, səh. 30-32; Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c. 1, səh. 188 və
"Biharul-ənvar", c. 44, səh. 329.
1
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başıaşağı və İslam təməllərinin sarsılmasına
səbəb olan xarlığa boyun əyməməklə bağlı
son qərarını vermişdi. Bəli, İmamın qərarı
belə idi ki, əsla Yezidlə beyət etməsin və
onun hökumətini rəsmi olaraq tanımasın.
Bu, onun Allah-taala və babası
Peyğəmbərlə bağladığı əhd-peymanı idi;
həmin əhdə vəfadar qaldı və şəhadət şərbətini
iftixarla içdi.
25. İmam Hüseynin ◊ tarixi
vəsiyyətnaməsi
Sonra İmam ◊ kağız-qələm istəyərək bu
vəsiyyətnaməni
qardaşı
Məhəmməd
Hənəfiyyəyə yazdı:
ِِ
َِْب
ْ ِبن ْ َعلِىِْ ْب ِْن ْأ
ُْ ْ ي
ُْ س
ِْ اِل ْالرْح ِْن ْالر
ِْ ْ بِس ِْم
َ ُحيم ْهذا ْما ْأَوصى ْب ْه ْاْل
ِِ
ِ ِْ َخيه ْ ُُممد ْالمعر
ْي ْيَش َه ُْد ْأَنْ ْال
َْ س
ِْ طالِب ْإِىل ْأ
ُ َ
َ ُ ْأَنْ ْاْل:وف ْباب ِْن ْاْلَنَفية
ْجاءَْبِاْلَِْق
ْ ْ،ُْ َْوْأَنْْ ُُمَمداْْ َعب ُد ْهُْ َْوْ َر ُسولُه،ُيكْلَه
َْ اِلُْ َوح َد ْهُْالْ َشر
ْ ْْإِ ْلهَْإِال
ِ ِ ِ
ِ َ ْ ْوْأَنْْالس،ارْحق
ْ،بْفيها
َْ الري
َ ْْاع ْةَْآتيَة
َ َ َْ ْ َْوْأَنْْاْلَن ْةَْ َْوْالن،منْْعن ْدْاْلَِق
ِ  ْ ْو ْأَنْ ْ َْل ْأَخرجْ ْأ،يف ْال ُقبوِر
ْ ْ َْو ْال، ْ َْو ْال ْبَ ِطرا،َشرا
ُْ اِلَْيَب َع
ْ ْ َْْو ْأَن
َ ُ ْ ِْ ْث ْ َمن
ُ
ْ،يف ْأُم ِْة ْ َج ِدي
ْ ِْ الح
ِْ ب ْاالص
ِْ َت ْلِطَل
ُْ  ْ َْو ْإَِّنا ْ َخ َرج، ْ َْو ْال ْظالِما،ُْمف ِسدا
ِ أُري ُْدْأَنْْآم ْرْبِالم
ِ ْ ْ ْوْأ،وفْ ْوْأََّنىْ َع ِْنْالمن َك ِر
ْسيْةِْ َج ِديْ َْوْأَِب
َ
ُ
َ ْ عر
َ َسيُْب
ُ َ َُ
ْاِلُ ْأَوىل
ْ َول ْاْلَِْق ْف
ِْ ُين ْبَِقب
ْ ِ َ ْفَ َمنْ ْقَبِل،َعلىِْ ْب ِْن ْأِِب ْطالِب عليه ْالسالم
ِ ب ْحتْ ْي ق
ْي ْال َقوِْم
َْ َاِلُ ْبَيين ْ َْو ْب
ْ ْ ض َْى
َ َ ُْ ِ ْ َْو ْ َمنْ ْ َردْ ْ َعلَىْ ْهذا ْأَص،بِاْلَِق
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ِ
ِ
ِ هذ ْهِ ْو
ْك ْ َْو ْما ْتَ وفيقي
َْ ت ْيا ْأَخي ْاِلَي
ْ ِ صي
َ بِاْلَِْق ْ َْو ْ ُه َْو ْ َخي ُْر ْاْلاك
َ ْ  ْ َْو،مي
.ُنيب
ُْ تْ َْوْإِلَي ِْهْأ
ُْ اِلْ َعلَي ِْهْتَ َوكل
ِْ ِإِالْْب
“Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.
Bu, Hüseyn ibn Əbutalibdən ◊ İbn
Hənəfiyyə kimi tanınan qardaşı Məhəmmədə
bir vəsiyyətnamədir.
Hüseyn şəhadət verir ki, şəriki olmayan
yeganə Allahdan başqa, heç bir məbud
yoxdur və Məhəmməd — onun bəndəsi
və tərəfindən haqq olaraq göndərdiyi
elçisidir. Cənnət və cəhənnəm haqdır.
Şübhəsiz, qiyamət günü gələcək və Allahtaala qəbirlərdə yatanları dirildəcəkdir. Mən
təkəbbürlük etmək, həddi aşmaq, fəsad
törətmək və zülm etmək üçün qiyama
qalxmıram. Yalnız babamın ümmətini islah
etmək üçün qiyam edirəm. Pislikdən çəkindirib, yaxşılığa dəvət etmək, babam və atam
Əli ibn Əbutalibin ◊ üslubuna uyğun
hərəkət etmək istəyirəm. Kim mənim haqq
sözümü qəbul etsə, Allah onu qəbul etməyə
(və mükafatlandırmağa) daha layiqdir. Kim
mənim dəvətimi rədd etsə, Allahın mənimlə
bu camaat arasında ədalətli şəkildə hökm etməsi üçün gözləyəcəyəm. O, hökm verənlərin
ən yaxşısıdır. Bu mənim sənə olan
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vəsiyyətimdir, ey qardaş! Mənim nailiyyətim
yalnız Allahdandır. Ona təvəkkül edirəm və
dönüş yerim Onadır.”
Vəsiyyətnaməni
sona
çatdırdı
və
möhürlədi. Sonra qardaşı Məhəmmədə
tapşıraraq onunla vidalaşdı.1
Bu tarixi vəsiyyətnamə İmamın ◊
qiyamla bağlı gələcək hədəflərini gözəl
formada açıqlayır: O həzrətin qiyamı nə ölkə
ərazilərini artırmaq, nə camaat üzərində
hakimiyyətə yiyələnmək, nə də mal-dövlət və
vəzifə əldə etmək məqsədi güdmürdü, əksinə
hədəfi İslam ümmətini islah etmək, səriştəsizlərin hakimiyyətinin təsiri ilə meydana çıxan
pozuntuları aradan qaldırılmaq, həmçinin
yaxşılığa dəvət və pislikdən çəkindirmək,
Allah Rəsulu — və Əmirəl-möminin
Əlinin ◊ sünnəsini, üslubunu dirçəltmək
idi.
Şübhəsiz, Bəni-Üməyyə zülmkarlarının
yaratdığı təhlükəli vadiyə qədəm qoymağın
yalnız ilahi hədəfi ola bilərdi. Amma yaxını

Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c. 1, səh. 188-189; İbn Əsəm, "Futuh", c. 5, səh. 3334 (azacıq fərqlərlə) və "Biharul-ənvar", c. 44, səh. 329-330.
1

506

görən, sağlıq və məsləhəti düşünənlər bunu
bəyənmirdilər.
26. Mən əsla zillətə boyun əymərəm!
Məhəmməd ibn Ömər atası Ömər ibn Əli
ibn Əbitalibdən ◊ (İmam Həsənin ◊
qardaşlarından biri) belə nəql edir: “Qardaşım
İmam Hüseyn ◊ Yezidlə beyət etməkdən
imtina etdiyində, münasib bir vaxtda onun
yanına getdim və dedim:
“Ey Əba Əbdillah! Sənə fəda olum!
Qardaşın İmam Həsən ◊ atası (Əmirəlmöminindən ◊) mənə belə nəql etmişdir:
Bu zaman qəhər məni boğdu, ağlamaq səsim
ucaldı.”
İmam Hüseyn ◊ məni qucaqladı və
buyurdu:
ْْكْأَنْْ َمقتُول
َْ ََحدْث
“Sənə xəbər vermişdir ki, mən
öldürüləcəyəm?”
“Allah eləməsin, ey Allah Rəsulunun
— övladı!”
َبيكْبَِقتليْ َخب َر َك؟
َْ كِْبَ ِْقْأ
َْ َُسأَلت
Buyurdu: “Sənin and verirəm atanın
haqqına! Səni mənim öldürüləcəyimdən
xəbərdar etmişdir?”
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Dedim: “Bəli. Onda nə üçün bir şey
etmədin, niyə beyət etmədin?"
Buyurdu:
ْاِل ْصلى ْللا ْعليه ْوآله ْاَخبَ َرْهُ ْبَِقتلِ ِْه ْ َْو
ِْ ْ ََْحدثَين ْأَِب ْأَنْ ْ َر ُسول
ْ،ُت ْما ْ َْل ْاَعلَمه
َْ ك ْ َعلِم
َْ  ْفَ تَظُ ُّْن ْأَن،ب ْتُربَتِ ِه
ِْ  ْ َْو ْأَنْ ْتُربَت ْتَ ُكو ُْن ْبُِقر،قَ تلي
ِ ْي
ْفاط َم ْةُْاَباها ْشاكِيَةْ ْما
ْ َ َْو ْأَن ْهُ ْال ْأُعطي ْالدنِي ْةَ ْ ِمنْ ْنَفسي ْأَبَداْ ْ َْو ْلَتَ ل ِق
ِِ ِ
ِ
يفْذُ ِريتِها
ْ َِْحدْْاذاها
َ ْ َْوْالْيَد ُخ ُْلْاْلَن ْةَْأ،لَقيَتْْذُ ِري تُهاْمنْْأُمته
“Atam mənə nəql edirdi ki, Allahın
Peyğəmbəri — onu öz şəhadəti və
mənim şəhadətimdən, mənim türbətimin
onun türbətinə yaxın olacağından xəbərdar
etmişdi. Sən elə güman edirsən ki, mənim
bilmədiyim bir şeyi bilirsən?!”
(Həmçinin, xəbər verdi ki,) mən əsla
zillətə boyun əyməyəcəyəm və Fatimə Ÿ
ümmətinin övladlarına zülmündən şikayət
etdiyi halda, tez bir zamanda atasına
qovuşacaq. Övladları xüsusunda kim onu
incitsə,
heç
zaman
cənnətə
daxil
olmayacaqdir.”1
27. Anacan! Şəhid olacağımı bilirəm!

1

"Məlhuf" (Luhuf), səh. 99-100.
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İmam Hüseyn ◊ Mədinəni tərk etmək
istədikdə, (Allah Rəsulunun — vəfalı
həyat yoldaşı) Ümmü Sələmə onun yanına
gəlib dedi: “Oğlum, İraqa getməklə məni
kədərləndirmə! Ona görə ki, baban
Rəsulullahdan belə buyurduğunu eşitmişəm:
“Övladım Hüseyn İraqda, Kərbəla çölündə
qətlə yetiriləcək!”.
İmam ◊ buyurdu:
ْس ْيل
َْ  ْ َْو ْلَي،ََن ْ َمقتُولْ ْال ْ َُمالَة
ْ ِ ْ َْو ْأ،ك
ِْ يا ْاُم ْاهُ ْ َْو ْأَنَا ْ َو
َ ِاِل ْأَعلَ ُْم ْذل
ِ ْ ف ْالي وْم ْالذي ْاُق تَ ْل
ْْف ْ َمن
ُْ  ْ َْو ْأَع ِر،فيه
ِْ  ْ َْو ْإِنْ ْ َو،ِمنْ ْهذا ْبُد
َ َ ُْ اِل ْالَع ِر
ُ
ْْف ْ َمنْ ْيُقتَ ُْل ْ ِْمن
ُْ  ْ َْو ْإِنْ ْأَع ِر،ف ْالبُ ق َع ْةَ ْالت ْاُدفَ ُْن ْفيها
ُْ  ْ َْو ْأَع ِر،يَقتُ لُين
ْيك ْ ُحف َرت ْ َْو
َْ ت ْيا ْأُم ْاهُ ْأُر
ِْ  ْ َْو ْإِنْ ْأ ََرد،شيعت
َ ْ أَه ِْل ْبَيت ْ َْو ْقَرابَت ْ َْو
َْمض َجعي
“Anacan! Allaha and olsun! Mən də bunu
bilirəm, şübhəsiz, öldürüləcəyəm və mənim
çıxış yolum yoxdur. Allaha and olsun! Mən
öldürüləcəyim günü, məni öldürən kəsin kim
olduğunu və dəfn olunacağım yeri bilirəm.
Həmçinin, əhli-beytim, yaxınlarım və
şiələrimdən öldürüləcək kəslərin hamısını
tanıyıram.
Anacan! İstəyirsən, məzar və məqbərəmi
sənə göstərim?”
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Sonra Kərbəlaya tərəf işarə etdi. Yer
hamarlaşdı və qoşununun məzarını, dəfn
yerini, eləcə də özünün durduğu və şəhid
olduğu yeri ona göstərdi.”
Bu zaman Ümmü Sələmə möhkəm ağladı
və onun işini Allaha həvalə edib onu Allaha
tapşırdı.
İmam ◊ buyurdu:
ْاِلُ ْ َعزْ ْ َْو ْ َجلْ ْأَنْ ْيَران ْ َمقْتُوال ْ َمذبُوحاْ ْظُلماْ ْ َْو
ْ ْ َشاء
ْ ْ ْيا ْأُم ْاهُ ْقَد
ْ ْ َْو،دين
ْ ْ ْ ْ َْو ْقَد،عُدوانا
َ شاءَ ْأَنْ ْيَرى ْ َح َرمي ْ َْو ْ َرهطي ْ َْو ْنِسائِي ْ ُم
َ شر
ْ ْ َْو ْ ُهمْ ْيَستَغيثُو َْن ْفَال،دين
َْ ومي ْ َمأ ُسور
َْ ُوحي ْ َمظل
َْ ُأَطفايل ْ َمذب
َ ين ْ ُم َقي
ِ ََِْي ُدو َْن
ْناصراْْ َْوْالْ ُمعينا

“Anacan! Allah-taala məni zülmlə
(mübarizə) və zalımlarla düşmənçilik
yolunda öldürülmüş (və şəhid olmuş),
həmçinin qohum-əqrəbamı və qadınlarımı
pərakəndə düşmüş, öz vətənlərindən sürgün
olunmuş, uşaqları qurban edilmiş, əsarət
zəncrinə düçar olmuş görmək istəyir. Belə ki,
onlar imdada çatan çağırırlar, amma bir
yardımçı tapa bilmirlər”.
Başqa bir hədisdə qeyd edilir ki, Ümmü
Sələmə dedi: “Mənim yanımda cəddin
(Rəsulullahın — ) şüşənin içində mənə
verdiyi bir türbət var.”
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İmam ◊ buyurdu:
ْْاقْيَقتُ لُونْأَيضا
ِْ ىلْال ِعر
َْ ِْ َْوْإِنْْ َْلْأَخ ُرجْْإ،ك
ْ ِِاِلْإ
ِْ َو
َ ِنْ َمقتُولْْْ َكذل
“Allaha and olsun, mən yəqin bilirəm ki,
şəhid olacağam. İraqa tərəf getməsəm belə,
yenə məni öldürəcəklər.”
Sonra başqa bir torpaq da götürüb şüşənin
içinə tökdü, sonra Ümmü Sələməyə verib
buyurdu:
ِ
ُْ ضتاْ َدماْْفَاعلَميْأَنْْقَدْْقُتِل
ت
َ ورْةِْ َجديْفَِإذاْفا
َ قار
ُ ْاج َْعليهاْ َم َْع
“Onu da cəddimin verdiyi şüşənin yanına
qoy! Hər iki şüşədə qanın qaynadığını görsən,
bil ki, mən öldürülmüşəm.”
Ümmü Sələmə deyir: “Aşura günü gəlib
çatdıqda, həmin günün axşamında hər iki
şüşəyə baxdım və onlarda qan qaynadığını
gördüm. O an fəryadım ucaldı.”1
28. Bu yolun sonu şəhadətdir!
İmam Sadiqin ◊ səhabələrindən biri
olan Həmzə ibn Həmran deyir:
“İmam
Hüseynin
◊
getməsi,
Məhəmməd Hənəfiyyənin isə (Mədinədə)
qalması barədə danışırdıq. İmam Sadiq ◊
1

"Biharul-ənvar", c. 44, səh. 331-332 və c. 45, səh. 89, hədis 27; "Xəraicu vəl-cəraih",
c. 1, səh. 253.
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buyurdu: “Ey Həmzə! Mən sənə bir xəbər
verəcəm, amma bundan sonra daha heç nə
soruşma! İmam Hüseyn ◊ (qardaşı
Məhəmməddən) ayrılıb yola düşdükdən
sonra, kağız-qələm istədi və orada belə yazdı:
ِ ِ الر
ْي ْب ِْن ْ َعلِىِْ ْب ِْن ْأَِب ْطالِب ْإِىل
ِْ س
ْ ْ اِل ْالرْح ِْن
ِْ ْ بِس ِْم
َ ُ ْم َْن ْاْل.حيم
ِ ْ بين
ْف ْ َْل
َْ  ْ َْو ْ َمنْ ْ َُتَل، ْفَِإنْ ْ َمنْ ْ َْلِ َْق ِْب ْ ِمن ُكمْ ْاِستَش َه َد، ْأَما ْبَع ُد،هاشم
َ
ُْ حْ َْوْالس
الم
ِْ َيَب لُغْْ َمب لَ َْغْال َفت
“Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.
Hüseyn ibn Əli ibn Əbutalibdən bütün BəniHaşimə! Allaha həmd və sənadan sonra!
Sizlərdən kim mənə qoşulsa, şəhid olacaq və
kim belə etməsə qələbəyə nail olmayacaq.
Vəssəlam!”1
Bu qısa və məna dolu xəbər göstərir ki,
İmam Hüseyn ◊ elə əvvəldən yolun sonunu
görürdü.
İmamların
məlumat
və
uzaqgörənliyindən xəbərsiz olanların yalnış
fikirlərinə rəğmən, İmam ◊ ölüm mələyinin
onun intizarında olması elmi ilə Mədinədən
yola düşdüyünü bizə bildirir.

1

"Məlhuf" (Luhuf), səh. 128-129; "Biharul-ənvar", c. 44, səh. 330 və c. 45, səh. 8485; "Kamiluz-ziyarat", səh. 76 (azacıq fərqlərlə).
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Bəli, o həzrət ◊ İslamı qorumaq üçün
Yezidlə beyət etməkdən imtina etməyin nə
qədər baha başa gəldiyini yaxşıca başa
düşürdü. Bu, o həzrətin məqamının ucalığını
daha da şəffaf göstərir.
Eyni zamanda əlavə etdi ki, şəhadət
karvanından geri qalanlar da bir yerə
çatmayacaq və Yezidin muzdurlarının
hakimiyyəti altında ağır günlər yaşayacaqlar.
29. İmam Hüseyn ◊ Mədinədən çıxır
İmam Hüseyn ◊ bazar günü axşam,
hicri-qəməri 60-cı ilin rəcəb ayının bitməsinə
iki gün qalmış övladları, qardaşları, qardaşı
uşaqları, bir sözlə bütün xanədanı ilə –
Məhəmməd Hənəfiyyə istisna olmaqla –
“Musa nigaran və hər an bir hadisənin
intizarında olduğu halda, şəhərdən çıxdı
dedi: İlahi! Mənə bu zalım qövmdən nicat
ver!” ayəsini tilavət etdiyi halda Mədinədən
çıxdı.1
İmam Hüseyn ◊ Mədinə ilə Məkkə
arasındakı baş yola yönəldi. Əmisi oğlu
Müslim ibn Əqil dedi: “Ey Allah Rəsulunun
1

"Qəsəs" surəsi, ayə 21.
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— qız övladı! Nəzərimcə, Abdullah ibn
Zübeyr kimi kənar (ikinci dərəcəli) yoldan
getməyimiz daha yaxşı olar, çünki
düşmənlərin təqibindən nigaranıq.”
İmam ◊ buyurdu:
ْيات
ِْ يقْأَْبَداْْأَوْْأَنظَُْرْإِىلْأَب
َْ تْه َذاْالطر
ُْ فارق
ِْ الْ َو
َ ْاِلْيَاب َْنْ َعمي!ْال
ِ مك ْةَْأَوْْي ق
ْبْ َْوْيَرضى
ُّْ كْماْ َُِي
َْ ِيفْذل
ْ ُِْاِل
ْ ْض َْى
َ
َ
“Xeyr! Allaha and olsun ki, ey əmim
oğlu! Mən Məkkənin evlərini görənə, yaxud
Allah öz sevdiyi, bəyəndiyi şeyi qarşımıza
çıxaranadək
əsla
bu
yoldan
1
ayrılmayacağam!”
İmam ◊ elə əvvəldən cəsarətlə
addımladığını göstərir və düşmənin kəşfiyyat
dəstəsinin yol əsnasında hücumundan
qorxmadığını, əksinə onlara bir-birinin
ardınca zərbə vurmaq istədiyini bildirir.
Belə hücumların qorxusundan əsas yoldan
çıxıb biyabana dönmək İmam Hüseynə ◊
yaraşmaz. Eyni zamanda, qəddar və qaniçən
düşmənin
onların
istəklərinə
təslim
olmadığına görə Allah Rəsulunun —
İbn Əsəm, "Futuh", c. 5, səh. 34-35; Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c. 1, səh. 189
(azacıq fərqlərlə).
1
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övladını kölgə kimi təqib etməsi həqiqəti də
aşkar olur.
30. İmam Hüseynin ◊ Məkkəyə daxil
olması
İmam Hüseyn ◊ (hicri-qəməri 60-cı ilin)
şəban ayının üçü, cümə axşamı aşağıdakı
ayəni tilavət etdiyi halda Məkkə ərazisinə
daxil oldu:
ْيل
ِْ ِاءَْالسب
ْ ىنْ َس َو
ْ َِسىْ َرىبِْْأَنْْيَه ِدي
ْ َولَماْتَ َوج ْهَْتِل َق
َ اءَْ َمديَ َْنْقَالَْْ َع
“(Musa) Mədyən istiqamətinə yola
düşdüyü zaman dedi: “Ümid edirəm ki,
Rəbbim məni doğru yola yönəldər (və
məqsədimə çataram).””1
Məkkəyə daxil olduqları üçün həzrətin
əhli-beyti çox sevinirdi. Amma İmamın ◊
Məkkəyə gəlişi, məkkəlilərdən özünə beyət
almağı düşünən Abdullah ibn Zübeyr üçün
çətin və dözülməz idi, çünki İmam Hüseyn
◊ Məkkədə olduğu surətdə heç kim onunla
beyət etməyəcəkdi.2
Şübhəsiz, İmam Hüseynin ◊ son
məqsədi Məkkə deyildi, çünki Yezid və
1

"Qəsəs" surəsi, ayə 22.
Müfid, "İrşad", səh. 377; İbn Əsəm, "Futuh", c. 5, səh. 37 və "Biharul-ənvar", c. 44,
səh. 332 (azacıq fərqlərlə).
2
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tərəfdarları ilə mübarizənin qaçılmazlığını
bilirdi. O, Yezid tərəfdarlarının Allahın əminamanlıq hərəminə hörmətsizlik etməsini və
Allahı tanımaz, İslamın ali dəyərlərinə
hörmət etməz bu qrupun onu sual altına
aparmasını istəmirdi. Necə ki, Abdullah ibn
Zübeyr barəsində baş vermişdi. İbn Zübeyr,
bir müddət sonra məkkəliləri özünə qoşdu.
Yezid qoşununun hücumu zamanı Allahın
evinə sığınsa da, onlar Allah evinin
hörmətinə məhəl qoymayıb, mancanaqlardan
atılan daşlarla onu dağıtdılar.
31. İbn Abbas və Abdullah ibn Ömərin
İmam
Hüseyni
◊
fikrindən
daşındırmağa çalışması
İmam Hüseyn ◊ şaban ayının qalan
günlərini, ramazan, şəvval və zilqədə aylarını
Məkkədə qaldı. Həmin müddətdə Abdullah
ibn Abbas və Abdullah ibn Ömər də
Məkkədə idi. Mədinəyə qayıtmaq fikrinə
düşən bu iki şəxs İmam Hüseynin ◊ yanına
gəldi.
Abdullah ibn Ömər dedi: Ey Əba
Əbdillah! Allah səni rəhmətinə şamil etsin!
Dönüşün olan Allahdan qorx! Sən bu diyarın
əhalisinin sənin ailənə qarşı düşmənçilik və
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zülmündən xəbərdarsan. Bunlar Yezid ibn
Müaviyənin rəhbərliyini qəbul etmişdir. Mən
qorxuram ki, camaat pul, qızıl-gümüş xatirinə
ona (Yezidə) yönəlib səni qətlə yetirsinlər,
həmçinin sənə görə çoxlu kəslər öldürülsün.
Mən Allah Rəsulunun — belə
buyurduğunu eşitmişəm: “Hüseyn ◊
öldürüləcək və əgər onu öldürsələr, tənha
qoyub yardım etməsələr, Allah-taala qiyamət
gününə qədər onları xar edəcəkdir.”
Mən sənin də digər camaat kimi Yezidlə
razılaşmağını və bundan öncə Müaviyənin
müqabilində səbirli olduğun kimi, Allah
səninlə bu zalım dəstə arasında hökm verənə
qədər indi də səbir etməyini məsləhət
görürəm.
İmam Hüseyn ◊ onun cavabında
buyurdu:
َِ أ
ْب
ُّْ ِو ْقَدْ ْقالَْ ْالن،
َْ صل ِح ِه
ُ ْ َباعبدالرْح ِن! ْأَنَا ْأُبايِ ُْع ْيَزي َْد ْ َْو ْاَد ُخ ُْل ْيف
!قال؟
ِْ فيهْ َْوْيفْأ
ِْ ْصلىْللاْعليهْوآله
َ َْبيهْما
“Ey Əba Əbdürrəhman! Peyğəmbər
— onun və atası barəsində o cür sözlər
söylədiyi halda, mən Yezidə beyət edim və
onunla sazişə gedim?”
Abdullah ibn Ömər bu suala cavab tapa
bilmədi.
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Həmin vaxta qədər sakit dayanan İbn
Abbas dedi: “Ey Əba Əbdillah! Düz dedin,
Peyğəmbər — həyatda olduğu zaman
buyurmuşdu: “Mənim Yezidlə nə işim var?
Allah Yezidin işini mübarək eləməsin! O,
övladım və
qızımın
oğlu
Hüseyni
öldürəcəkdir. And olsun, canım ixtiyarında
olan kəsə! Məhz, Allah onların qəlb və dilləri
arasında ayrılıq salıb, (nifaqa düçar etdikdən
sonra) övladım onun öldürülməsinə qarşı
çıxmayan bir dəstənin arasında qətlə
yetiriləcək”.
Sonra İbn Abbas ağladı, İmam Hüseyn
◊ də onunla birlikdə ağladı və buyurdu:
(اِل)صلىْللاْعليهْوآله
ِْ ْول
ِْ تْ َر ُس
ِْ يَاب َْنْ َعباس!ْتَعلَ ُْمْأَنْْاب ُْنْبِن
“Ey İbn Abbas! Mənim Allah Rəsulunun
— qız nəvəsi olduğumu bilirsənmi?”
İbn Abbas cavab verdi: “Bəli! Bilirəm və
əminəm ki, səndən başqa, heç kim Allah
Rəsulunun — qız nəvəsi deyil. Sənə
yardım etmək ümmətə – hər biri digəri
olmadan qəbul edilməyən – namaz və zəkat
fərizəsi kimi vacibdir.”
İmam Hüseyn ◊ buyurdu:
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ْاِل ْصلى
ِْ ْ ول
ِْ ت ْ َر ُس
ِْ يَاب َْن ْ َعباس! ْفَما ْتَ ُْقولُْ ْيف ْقَ وم ْأَخ َر ُجوا ْاِب َْن ْبِن
ِْ ْ َْو ْ َح َرِْم ْ َر ُسولِِْه ْ َْو ْ ُُم َاوَرْةِ ْقَ ِبْه،ِللاْعليهْوآلهْ ِمنْ ْدا ِرْهِ ْ َْو ْقَرا ِرْهِ ْ َْو ْ َمولِ ِده
ِِ ِ
ِِِ
ِ ض ِْع ْم
ِ
ْوهُ ْخائِفاْ ْ َمرعُوباْ ْال ْيَستَ ِق ُّْر
ْ  ْفَ تَ َرُك،ِهاج ِره
َ  ْ َوَمو،َْو ْ َمولد ْه ْ َْو ْ َمسجده
ِ
ْ ْ َْو،ك ْ َد ِم ِه
َْ ك ْقَ ت لَ ْهُْ َْو ْ َسف
َْ ِيدو َْن ْيف ْذل
ُ  ْيُر، ْ َْو ْال ْيَأوي ْيف ْ َموطن،يف ْقَرار
ْ ْ َْو ْ َْل ْيَتَ غَي رْ ْ َعماْْكا َْن، ْ َْو ْ ْالَْاُتَ َْذ ْ ِمنْ ْ ُدونِِْه ْ َوليا،اِل ْ َشيئا
ِْ ُِه َْو ْ َْل ْيُش ِركْ ْب
ْاِل
ِْ َُْْعلَي ِْهْ َر ُسول
“Ey İbn Abbas! Allah Rəsulunun —
qız nəvəsini öz evindən, doğma məkanından,
Allah Rəsulunun — hərəmindən,
qəbrinin kənarından, məscid və hicrət etdiyi
yerdən çıxaran bu dəstə barədə nə deyirsən?
Onu nigaran və tənha qoydular, nə bir yerdə
rahatlığı, nə də bir diyarda pənahı vardır.
Əsla heç bir şeyi Allaha şərik qoşmadığı və
ondan başqasını özünə rəhbər seçmədiyi,
Allah Rəsulunun — sünnəsindən nəyisə
dəyişdirmədiyi
halda,
qanını
tökmək
istəyirlər.”
İbn Abbas dedi: “Mən onlar barəsində
yalnız bunu deyirəm ki:
ِ ِ ِ ِْ ِأَن همْْْ َك َفرواْب
ِ
َْ س
اىل
ُ ُ
َ اللْ َوب َر ُْسول ْهْ َو ْالَْيَأتُو َْنْالصالََْةْإالْْ َو ُهمْْ ُك
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“Onlar Allah və Rəsuluna kafir olmuş,
namazı yalnız yorğun halda (və münafiqliklə)
yerinə yetirirlər.”1
َْك ْ ْال
َْ ِي ْذَل
َْ َي ْب
َْ ِللاَ ْإِالْ ْقَلِيال ْ* ْ ُم َذب َذب
ْ ْ اس ْ َو ْالَ ْيَذ ُك ُرو َْن
َْ يُ َراءُو َْن ْالن
للاُْفَ لَنْْ ََِت َْدْلَْهُْ َسبِيال
ْ ْىلْ َه ُؤالَ ِْءْ َوَمنْْيُضلِ ِْل
َْ ِىلْ َه ُؤالَِْءْ َو ْالَْإ
َْ ِإ
“Camaat qarşısında riyakardırlar və Allahı
çox az xatırlayırlar. Onlar nə bu səmtə, nə də
o səmtə olan hədəfsiz insanlardır. Allah hər
kimi azdırsa, onun üçün qurtuluş yoxdur!”2
Sonra İbn Abbas əlavə etdi: “Bunun kimi
dəstələrə dəhşətli əzab nazil olacaq, lakin ey
Allah Rəsulunun — qız övladı! Sən
Allah Rəsulu — ilə fəxr edənlərin ən
böyüyü və aləmdəki qadınların ən üstünü
olan Bətulun Ÿ övladısan!
Ey Allah Rəsulunun — qız övladı!
Allahın zalımların etdiyi əməllərdən xəbərsiz
olduğunu sanma! Mən şəhadət verirəm ki,
kim səninlə birgə olmaqdan çəkinsə və
səninlə, eləcə də Allahın Rəsulu —
Məhəmmədlə — savaşmaq fikrində olsa,
(imandan) bir payı olmayacaq!”
İmam ◊ buyurdu:
1
2

"Tövbə" surəsi, ayə 54.
"Nisa" surəsi, ayə 142-143.
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ْْْاَلل ُهمْْاش َهد

“İlahi! Şahid ol!”
İbn Abbas sözlərinə davam etdi: “Sənə
fəda olum, ey Allah Rəsulunun — qız
övladı! Elə bil, sənə qoşulmağımı və yardım
etməyimi istəyirsən. Ondan başqa həqiqi
məbud olmayan Allaha and olsun! Əgər mən
bu qılıncla sənin qarşında qılınc əlimdən
düşənə qədər döyüşsəm, yenə də sənin haqqının bir faizini ödəməmişəm. İndi mən sənin
xidmətindəyəm. Fərman ver!”
İmamla ◊ İbn Abbasın danışıqlarına
şahid olan, İbn Abbasın ixlas və
məhəbbətinin dərəcəsini eşidən Abdullah ibn
Ömər üzünü İbn Abbasa tutub dedi:
“Ey İbn Abbas! Kifayətdir! Belə
sözlərdən əl çək!”
Sonra Abdullah ibn Ömər İmama ◊ üz
tutaraq dedi:
“Ey Əba Əbdillah! Verdiyin qərardan əl
çək və buradan Mədinəyə qayıt. Bu dəstə ilə
sazişə gir, vətənindən, Allah Rəsulunun
— hərəmindən uzaqlaşma! İmandan
faydalanmamış bu dəstənin əlinə bəhanə
vermə! Əgər beyət etmək fikrin yoxdursa,
aşkarcasına müxalifətçilik etmədiyin zamana
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qədər səninlə işləri olmaz. Ümid var ki,
Yezid ibn Müaviyə – Allah ona lənət eləsin!
– uzun müddət yaşamaz və Allah səni onun
şərindən xilas edər.”
İmam ◊ buyurdu:
ْاِل
ِْ ِكْب
َْ ُض!ْأَسأَل
ُْ تْالس
ِْ دام
ِْ أُفْْ ِهل َذاْال َك
ُ ماواتْ َْوْاالَر
َ ْالمْأَبَداْْما
ْت ْ ِعن َد َْك ْ َعلى
ُْ اِل ْأَنَا ْ ِعن َد َْك ْ َعلى ْ َخطَأ ْ ِمنْ ْأَمري ْهذا؟ ْفَِإنْْْ ُكن
ِْ يا ْ َعب َد
ُْ ض ُْعْ َْوْأَْسَ ُْعْ َْوْأ
ُطيع
َ َخطَأْفَ ُردنْْفَِإنْْأَخ
“Göylər və yer durduqca və həmişəlik
olaraq bu sözlərə nifrinlər olsun! Ey
Abdullah (ibn Ömər)! Səni Allaha and
verirəm! Səncə, mən qərarımda səhv edirəm?
Əgər mən səhvdəyəmsə, de! Eşidir və qəbul
edirəm!”
Abdullah ibn Ömər dedi: “Xeyr! Allaha
and olsun! Allah-taala heç zaman Allah
Rəsulunun — qız övladını səhvə salmaz
və əsla Yezid ibn Müaviyə Peyğəmbər
— xanədanından olan sənin kimi
seçilmiş və pak biri ilə eyni ola bilməz.
Amma qorxuram ki, sənin bu gözəl simanı öz
qılınclarının hədəfi edələr və bu ümmətdən
intizarında olmadığın rəftarı görəsən. Belə
isə, bizimlə Mədinəyə gəl! Əgər beyət etmək
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istəməsən, əsla beyət eləmə, amma öz evində
”!)otur (və müxalifətçilik bayrağı qaldırma
İmam ◊ buyurdu:
هات ْيَاب َْن ْعُ َم َر! ْإِنْ ْال َقوَْم ْال ْيَت ُرُكون ْ َْو ْإِنْ ْأَصابُونَْ ْ ،و ْإِنْ ْ َْلْ
َهي َْ
يُصيبُون ْفَال ْيَزالُو َْن ْ َحتْ ْأُبايِ َْع ْ َْو ْأَنَاْْكا ِرهْ ،أَوْ ْيَقتُ لُونْ ،أَما ْتَعلَ ُْم ْياْ
عب َد ِ
وان ْ ِ
هذ ْهِ ْ ُّ
ي ْب ِْنْ
س ْ ََي َْ
اِل ْتَعاىل ْأَن ْهُْأُتِ َْى ْبَِرأ ِْ
الدنيا ْ َعلَى ْ ِْ
اِل! ْأَنْ ْ ِمنْ ْ َه ِْ
َ
س ْيَن ِط ُْقْ
ائيل ْ َْو ْالرأ ُْ
َزَك ِريا) عليه ْالسالم(إِىل ْبَ ِغية ْ ِمنْ ْبَغايا ْبَين ْإِسر َْ
ائيلْْكانُواْيَقتُ لُو َْنْ
بِاْلُج ِْةْ َعلَي ِهم؟!ْأَماْتَعلَ ُْمْأَبَاْ َعب ِدالرْح ِن!ْأَنْْبَينْإِسر َْ
ِ
س ْ َسب َْ ِ
سو َْن ْيفْ
ع ْالشم ِْ
ع ْال َفج ِْر ْإِىل ْطُلُو ِْ
ي ْطُلُو ِْ
ما ْبَ َْ
عي ْنَبياْ ْ ُْث ْ ََيل ُ
أَسواقِ ِهمْ ْيَبيعُو َْن ْ َْو ْيَشتَ ُرو َْنْْ ُكلُّ ُهمْْْ َكأَن ُهمْ ْ َْل ْيَصنَ عُوا ْ َشيئاْ ،فَ لَمْ ْيُ َع ِج ِْلْ
اِلَ ْأَباْ
ك ْأَخ َْذ ْ َعزيز ْ ُمقتَ ِدر; ْاِت ِْق ْ ْ
اِلُ ْ َعلَي ِهمُْ ْ ،ث ْأَ َخ َذ ُهمْ ْبَع َْد ْذلِ َْ
ْ
ِ
كْ ...يَا ْاب َْن ْعُ َم َر!ْ
صالتِ َ
َعبدالرْح ِنَْ ْ ،و ْال ْتَ َد َعنْ ْنُص َرت ْ َْو ْاذ ُكرن ْيف ْ َ
يفْأَو َس ِْعْالعُذ ِرْ،
تِْ ْ
كْ َْوْيَث ُق ُْلْفَأَن َْ
بْ َعلَي َْ
وجْ َمعيِِْماْيَص َع ُْ
فَِإنْْْكا َْنْاْلُُر ُْ
ْو ْ ِ
لكنْْ ...اجلِسْ ْ َع ِْن ْال َقوِمَْ ْ ،و ْال ْتَع َجلْ ْبِالبَ ي َع ِْة ْ َهلُمْ ْ َحتْ ْتَعلَ َْم ْإِىل ْماْ
َ
ور.
تَ ُؤولُْْاال ُم ُْ
“Heyhat! Ey Ömərin oğlu! Bu dəstə
mənim haqq olduğumu bilsələr də məndən əl
çəkməyəcək. Hətta məni haqq sanmasalar
belə, zorla beyət etdirənə və ya məni
öldürənə qədər məndən əl götürməyəcək. Ey
Abdullah ibn Ömər! Allah yanında dünyanın
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nin başının Bəni-İsraildən olan zinakar bir
qadına aparılması və kəsilmiş başın onların
əleyhinə
söz
danışması
olduğunu
bilmirsənmi? Ey Əba Əbdirrəhman! Bəniİsrail qövmünün dan yeri söküləndən günəş
çıxana qədər yetmiş peyğəmbəri öldürdüyünü
və (sonra xatircəm şəkildə) bazarlarda
oturaraq heç bir günaha batmamış kimi, alışverişlə məşğul olduğunu bilmirsənmi? Allah
da onları cəzalandırmaqda tələsmədi və bir
müddət möhlət verdikdən sonra onları qüdrəti
ilə cəzalarına çatdırdı (və darmadağın etdi).
Ey Əba Əbdirrəhman! Allahdan qorx,
mənə yardım etməkdən əl çəkmə və öz
namazında məni yada sal! Ey Ömərin oğlu!
Əgər mənimlə gəlmək sənə çətin və ağırdırsa,
onda, üzürlü və icazəlisən, amma bu dəstədən
uzaqlaş və onlara beyət etmə, işin nəticəsini
gözlə!”
Sonra İmam Hüseyn ◊ üzünü Abdullah
ibn Abbasa tutdu və buyurdu:
ْي ْ ُمن ُْذ
ِْ َ ْ َْو ْ َْل ْتَ َزلْ ْتَأ ُم ُْر ْبِاْل،ك ْاب ُْن ْ َع ِْم ْوالِدي
َْ يَاب َْن ْ َعباس! ْإِن
ْ ْ َوقَدْ ْْكا َْن،شاد
ِْ ْ شيُ ْ َعلَي ِْه ِِْبا
ْ ُت ْ َم َْع ْوالِدي ْت
َْ  ْ َْو ْْ ُكن،ك
َ َُع َرف ت
ُ فيه ْالر
ِ يستَ ن
ِ شيْ َعلَي ِْهْبِالص
ْضْإِىلْال َمدينَِْةْيف
ِْ ْفَام،واب
َْ ص ُح
َ
ُْ ُكْ َْوْيَستَشيُ َْكْفَ ت
ْْن ْ ُمستَ و ِطن
ْ ِ ْفَِإ، ْ َْو ْال ْ ََيفى ْ َعلىْ ْ َشىءْ ْ ِمنْ ْأَخبا ِر َك،اِل ْ َوَكالئِِه
ِْ ْ ظ
ِْ ِحف
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ِ
ْْصرون ْفَِإذاْ ُهم
ُْ فيه ْأَبَداْ ْماْ َرْأَي
ِْ ْ ْ ْ َْو ْ ُمقيم،ه َذاْاْلََرَم
ُ  ْ َْو ْيَن،ت ْأَهلَ ْهُْ َُيبُّون
ِِ ُْ َخ َذلُونْاستَب َدل
ْاهيم
ُْ تْبِال َكلِ َم ِْةْالتْقاهلَاْاِبر
ُْ صم
َ ْ َْوْاستَ ع،تِْبمْْغَي َرُهم
ِ ْ ْ يب
ْ)كيل
ْ ِ(حس
َْ ليل) عليه ْالسالم(يَوَْم ْأُل
ُْ َاْل
َ ْ :ْ قي ْيف ْالنا ِْر
ُ اِلُْ َْو ْنع َْم ْال َو
.ْارْ َْعلَي ِْهْبَرداْْ َو َسالما
ُْ تْالن
ِْ َفَكان
“Ey İbn Abbas! Sən mənim atamın əmisi
oğlusan və səni tanıdığım zamandan bəri
yaxşılıq və xeyir işlərə göstəriş verirsən. Sən
atam (Əmirəl-möminin Əli ◊ ilə) birlikdə
olmuş və onun yanında məşvərət zamanı düzgün sözü bəyan etməkdə səhlənkarlıq
etməmisən. O həzrət səninlə məşvərət edir və
sən də sözün düzgününü ona bildirirdin.
Beləliklə, Allahın himayəsi və amanında
Mədinəyə yollan, xəbər və məlumatları
məndən gizlətmə. Mən Allahın əmin olan bu
hərəmində camaat məni sevib mənə yardım
edənə qədər qalacağam və məni tərk etdikləri
(və hərəmin təhlükədə olduğunu hiss etdiyim)
zaman, başqa bir yerə gedəcəyəm. Mən
İbrahim Xəlilin ◊ oda atıldığı zaman
söylədiyi bu sözlərə pənah aparıram:
ُْ ِللاُْ َْوْنِع َْمْال َوك
يل
ْ ْب
َْ َِحس
“Allah mənə kifayətdir və o, mənim üçün
ən yaxşı hamidir!”
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Nəticədə, od onun üçün soyuq və xətərsiz
oldu.”
Bu zaman İbn Abbas və İbn Ömərin hər
ikisi hönkürtü ilə ağlamağa başladı və İmam
Hüseyn ◊ da onlarla ağladı, sonra onların
hər ikisi ilə vidalaşdı. Abdullah ibn Ömər və
İbn Abbas Mədinəyə yola düşdü. 1
Bu danışıqlar İmamın ◊ yanlış
düşünənlərin təsəvvürünün əksinə olaraq elə
başlanğıcdan öz son qərarını verdiyini,
İslamın nişanələrini məhv etməyə çalışan
Yezid
və
Bəni-Üməyyənin
özbaşına
hökumətinə təslimçiliyi böyük bir təhlükə
saydığını gözəl şəkildə göstərir.
Bəli, həzrət ◊ qərara gəlmişdi ki, son
nəfəsinə qədər müqavimət göstərsin və təslim
olmasın. O, hətta İbn Abbas, Abdullah ibn
Ömər kimi şəxslərin məsləhətinə əsasən evdə
oturub susmağa və çiçəklənən İslam ağacının
Bəni-Üməyyə hakimləri kimi böyük bir bəla
sayəsində qurumasına tamaşa etməyə razı ola
bilməzdi.

1

İbn Əsəm, "Futuh", c.5, səh. 38-44 və Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c.1, səh.190-

193.
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O istəyirdi ki, bu bar verən ağacın kölgəsi
dünya müsəlmanlarının başı üzərində olsun.
Hərçənd ki, həmin ağacın suvarılması onun
pak qanı ilə olacaqdı.
32. İmam Hüseynin ◊ Müslim ibn
Əqili Kufəyə göndərərkən kufəlilərə
yazdığı məktub
İmam Hüseyn ◊ Məkkə şəhərində
olduğu müddətdə, davamlı olaraq Kufə
camaatından məktublar alırdı. Onlar bu
məktublarla o həzrətdən Kufəyə gələrək ona
aid
rəhbərliyi
öhdəsinə
götürməsini
istəyirdilər. İmam ◊ cavab olaraq bir
məktub yazıb Kufədən gələn sonuncu
qasidlərin; Hani ibn Hani və Səid ibn
Abdullahın vasitəsilə onlara göndərdi.
Məktubda belə yazılmışdı:
ِ اِل ْالرْح ِْن ْالر
ْالَ ْ ِم َْن
ْ ىل ْال َم
َْ ِ ْْإ،ي ْبْ ِْن ْ َْعلِى
ِْ س
َْ ُ ْ ِم َْن ْاْل،حيم
ِْ ْ بِس ِْم
ْْهانِئاْْ َْوْ َسعيداْْْقَ ِدماْ َعلَىْْبِ ُْكتُبِ ُكم
ْ ْْْفَِْان:ْاَماْبَع ُد،لمي
َْ ال ُمؤِم
َ نيْ َْوْال ُمس
ِ ْ ْ ْوْْكانا
ْتْْ ُكلْ ْالذي
ُْ ْآخ َْر ْ َمنْ ْقَ ِد َْم ْ َعلَىْ ْ ِمنْ ْ ُر ُسلِ ُْكمْ ْ ْ َْو ْقَدْ ْفَ ِهم
َ
ْْ ْلَ َعل،س ْ َعلَيْنا ْإِمامْ ْفَأَقْبِل
َْ  ْإِنْ ْهُ ْْلَي:ْ ْ َْو ْ َمقالَْةَ ْ ُجلِ ُكم،صصتُمْ ْ َْو ْذَ َكرُْت
َ َاق ت
.اْلَِْق
ْ ْكْ َعلَىْاهلُدىْ َْو
َْ ِاِلُْأَنْْ ََي َم َعناْب
ْ
ْت ْإِلَي ُكمْ ْأَخي ْ َْو ْاب َْن ْ َعمي ْ َْو ْثَِقت ْ ِمنْ ْأَه ِْل ْبَيت ْ ُمسلِ َْم
ُْ َْو ْقَدْ ْبَ َعث
.ْىلِْبالِ ُكمْْ َْوْأَم ِرُكمْْ َْوْ َرأيِ ُكم
َْ ِبْإ
َْ ُب َْنْ َعقيلْ َْوْأ ََمرتُْهُْأَنْْيَكْت
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ْاْلِجى
ْ ْْ َْوْ ْذَ ِوىْال َفض ِْلْ َْو،ىْ َمْلَئِ ُْكم
ُْ ْأَن ْهُْقَدْْأََجَ َْعَْْرأ:بْإِ َىل
َْ َفَِإنْْْ َكت
ْ ْاَق ِْد ُْم،يفْْ ُكتُبِ ُكم
ْ ِْ ت
ُْ  ْ َْو ْقَْ َرأ، ْ َعلى ْ ِمث َْل ْما ْقَ ِد َمتْ ْ َعلَىْ ْبِِْه ُْْر ُسلُ ُكم،ِمن ُكم
ِ مام ْْإِالْ ْالعا ِم ْل ْبِال ِك
ْ ْ َْو،تاب
ُْ  ْفَ لَ َعمري ْ َْمااال،ُشاءَ ْاِل
ْ ْ َْعلَي ُكمْ ْ َوشيكاْ ْإِن
ُ
ِ ْ ذات
ِ ْ ْو ْاْلاْب، ْ ْو ْالدائِ ْن ْبِاْلَِق،اال ِخ ُْذ ْبِال ِقس ِط
ْ ْ َْو،اِل
ِْ ْ س ْهُ ْ َعلى
ف
ْ
ن
ْ
ْ
س
َ
َ
َ
ُ
َ ُ
.الم
ُْ الس
“Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə
Hüseyn ibn Əlidən müsəlman və
mömünlərin başçılarına!
Hani və Səid, sizin məktublarınızla
yanıma gəldilər, sizin tərəfinizdən sonuncu
dəfə məktub gətirən iki qasid məhz bu iki
şəxs
idi.
Məktublarınızın
məzmunu
ümumilikdə bundan ibarətdir: “Bizim imam
və rəhbərimiz yoxdur, bizə rəhbərlik etmək
üçün Kufəyə gəl! Ümidvarıq ki, Allah-taala
sənin vasitənlə bizi də haqq və hidayət nuru
ətrafında toplasın”.
Mən, özümə qardaş hesab etdiyim və
xanədanımdan olan etibarlı bir şəxsi, əmim
oğlu Müslim ibn Əqili Kufəyə, sizin yanınıza
göndərirəm. Ona tapşırmışam ki, sizin
məqsədiniz,
gələcək
planlarınız
və
təfəkkürünüz barədə mənə məlumat versin.
Əgər o, sizin başçılarınızın, düşüncə və elm
sahiblərinizin
məktublarda
yazılanlarla
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müvafiq olduqlarını bildirərsə, Allahın izni
ilə tez bir zamanda Kufəyə yola düşəcəm”.
Həzrət ◊ məktubun sonunda yazdı:
“Öz canıma and olsun! Həqiqi mənada
imam və rəhbər Allahın kitabına uyan, ədaləti
dirçəldən və haqq dini qəbul etməklə özünü
Allah yolunda fəda edən kəsdir. Vəssəlam!”.1
Kufəlilər İmam Hüseynə ◊ yazdıqları
saysız məktublarla və o həzrətin rəhbərliyini
qəbul edərək, İslam düşmənləri ilə
mübarizəyə tam hazırlıqlarını elan etməklə,
bir daha imtahan meydanına atıldılar.
İmam Hüseyn ◊, atası həzrət Əlinin ◊
eləcə də qardaşı İmam Həsənin ◊
hakimiyyəti dövründən bəri, kufəlilərin
keçmişini yaxşı bilməsinə baxmayaraq,
onların düçar olduqları dəhşətli hadisələrdən,
Bəni-Üməyyədən olan zalım, rəhmsiz və
imansız hakimlərin onlara qarşı törətdikləri
acınacaqlı hadisələrin oyanışlarına səbəb
olduğuna ümid edərək, onların məktublarına
müsbət cavab verdi və bir daha sınaqdan
keçirtmək üçün, özünün xüsusi nümayəndəsi
1
Şeyx Müfid, “İrşad”, səh. 380-381; “Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 262; İbn Əsir, “Kamil”,
c. 4, səh. 21 və “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 344.
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Müslim ibn Əqili, o təqvalı və şücaətli
şəxsiyyəti Kufəyə yolladı.
Həmçinin, həzrət Müslim də bu səfərin ən
təhlükəli bir səfər olduğunu öncədən nəzərə
alsa da, buna məhəl qoymayaraq Kufəyə
yollandı. Təcrübə bir daha göstərdi ki,
kufəlilərin kiçik bir dəstəsi istisna olmaqla,
hamısı keçmişdəki həmin süst və vəfasız
ünsürlərdir.
33. Beyət və qiyam üçün tədbir tökmək
İmam Hüseyn ◊ məktub yazdıqdan
sonra Müslim ibn Əqili yanına çağırdı və
məktubu ona verərək buyurdu:
ِ
ِ
ِ  ْ ْو ْسي ق،هذ ْهِْْ ُكتُبْ ُهمْ ْإِ َىل
ُْاِل
ْ ْ ضي
َْ إِنْ ْ ُم َو ِج ُه
ََ َ
ُ ْ ْ ك ْإِىل ْأَه َْل ْال ُكوفَْة ْ َْو
ْت ْيف ْ َد َر َج ِْة
َْ  ْ َْو ْأَنَا ْأَْر ُجو ْأَنْ ْْأَ ُكو َْن ْْأَنَا ْ َْو ْْأَن،ب ْ َْو ْيَرضى
ُّْ ِمنْ ْأَم ِر َْك ْما ْ َُِي
ِ الشه
ْْْفَِْإذاْ َد َخلتَهاْفَْاَن ِزل،َاِلْ َحتْْْتَد ُخ َْلْال ُك ْوفَة
ِْ ْضْ َعلىْبَ َرَك ِْة
ِْ ْْفَام،داء
َ ُّ
ْ،آلْأَِبْ ُسفيا َْن
ِْ ْْاسْإِىلْطا َعتْ َْوْاخ ُذ ْهلُمْْ َعن
َْ عُْالن
ْ ْ َواد،ِعن َْدْأَوثَ ِْقْأَهلِها
ْب ْ َحتْ ْأَع َم َْل ْ َعلى
ََِْجلْ ْيل ْبِاْل
ِْ عي ْ َعلى ْبَي َعت ْفَ َع
َْ اس ْ ُُمتَ ِم
َْ ت ْالن
َْ فَِإنْ ْ َرأَي
.اِلُْتَعاىل
ْ َْشاء
ْ ْْكْإِن
َْ ِبْذل
ِْ س
َ َح
“Mən səni Kufəyə göndərmək istəyirəm.
Bu gördüklərin onların mənə yazdıqları
məktublardır. Allah sənin işini özü istədiyi və
bəyəndiyi
tərzdə
həyata
keçirtsin.
Ümidvaram ki, mən və sən, hər ikimiz
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şəhidlik məqamına nail olaq! İndi isə Allaha
sığınaraq Kufəyə get və ora çatdıqdan sonra
camaat arasında ən etibarlı bir şəxsin evində
yerləş, camaatı Əbu Süfyan sülaləsindən dönməyə və mənə itaətə dəvət et! Camaatın mənə
beyətdə yekdilliyini gördüyün vaxt, qısa bir
müddətdə mənə xəbər ver ki, mən də ona
görə hərəkət edim, inşallah!”.
Daha sonra İmam ◊ Müslim ibn Əqili
bağrına basdı. Hər ikisi ağlayaraq göz
yaşlarıyla bir-birindən ayrıldı. 1
Müslim ibn Əqil ◊, Bəni-Üməyyədən
kimsənin bu səfərdən xəbərdar olmaması
üçün, gizli şəkildə Məkkədən çıxıb Mədinəyə
yollandı. Mədinəyə çatdığı zaman ilk öncə
Peyğəmbərin — məscidinə getdi və
orada iki rükət namaz qıldı. O, gecənin
qaranlığında öz ailəsi ilə vidalaşaraq, Qeys
qəbiləsindən olan iki nəfər bələdçi ilə
Mədinədən çıxdı. Yolun yarısında həmin iki
nəfər bələdçi yolu itirərək daha yola davam
edə bilmədilər və nəticədə susuzluğun onları
ayaqdan saldığını görüb Müslimə dedilər:
“Su tapmağın üçün yoluna bu istiqamətdə
1

İbn Əsəm, “Futuh”, c. 5, səh. 53. Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 1, səh. 196.
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davam et!”. Özləri isə kəskin susuzluğa
davam gətirə bilməyib həlak oldular. (Lakin
Müslim ibn Əqil öz yoluna davam edərək bu
həlakətdən özünü xilas etdi. Sonra İmam
Hüseynə ◊ bir məktub yazaraq baş
verənləri o həzrətə çatdırdı. İmam Hüseyn
◊ isə təkidlə bildirdi ki, olduğu kimi yoluna
davam etsin. Müslim İmamın ◊ göstərişinə
əməl edərək yolunu davam etdi və özünü
Kufəyə çatdırdı.)1
34. İmam Hüseynin ◊ Bəsrə
camaatına məktubu və qiyamın planlaşdırılması
İmam Hüseyn ◊, Bəsrə böyüklərindən
olan beş nəfərə, Malik ibn Məsmə Bəkri,
Əhnəf ibn Qeys, Munzər ibn Carud, Məsud
ibn Əmr, Qeys ibn Heysəm və Əmr ibn
Übeydullah ibn Müəmmərə eyni məzmunlu
məktub yazdı və qasidlərindən həmin
məktubları onlara çatdırmasını istədi.
Məktubun məzmunu bundan ibarət idi:
ْ،اِلَْاصطَفىْ ُُمَمداْْصلىْللاْعليهْوآلهْ َعلىْ َخل ِق ِه
ْ ْْْفَِان:أَماْبَع ُد
ِ ْ ُْض ْه
ِِ ِ
ِ حْلِ ِع
ِْباد ْه
َْ ص
َ َْ ُْثْقَ ب،تارْهُْلِ ِرسالَتِ ِه
َ َاِلُْإِلَي ْهْ َْوْقَدْْن
َ ْ َْوْاخ،َْوْأَك َرَم ْهُْبنُبُ وته
1

Şeyx Müfid, “İrşad”, səh. 381.
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ِ ْوْب ل َْغْماْأُر ِس ْلْبِِْهْصلىْللاْعليهْوآلهْ ْوْْ ُكناْأَهلَ ْهُْ ْوْأَولِياء ْهُْ ْوْأَو
ُْصياءَْه
ََ
َ َ
َ
َ
َ
ِ َاس ِِْب
ِ يف ْالن
ْ،ك
ْ ِْ قام ِْه
َْ َحقْ ْالن
َ ِ ْفَاستَأثَ َْر ْ َعلَينا ْقَ وُمنا ْبِذل،اس
َ َوَوَرثَتَ ْهُ ْ َْو ْأ
ِ
ْك
َْ َِح ُّْق ْبِذل
َ  ْ َْو ْ َن ُْن ْنَعلَ ُْم ْأَنا ْأ،َفَ َرضينا ْ َْوْْ َك ِرهنَا ْال ُفرقَْةَ ْ َْو ْأَحبَب نَا ْالعافيَة
...ُاْلَِْقْال ُمستَ َح ِْقْ َعلَيناِِْمنْْتَ َوال ْه
ِ ت ْ َر ُسويل ْإِلَي ُكمْ ْ ِِب َذا ْال ِْك
ْتاب
ِْ ِ ْ َْو ْأَْنَا ْأَدعُْوُكمْ ْإِىلْْك،تاب
ُْ َْو ْقَدْ ْبَ َعث
ْْ ْ َْو ْإِن،السن ْةَ ْقَدْ ْأُميتَت
ُْ ْ ْ ْْفَِان،اِل ْ َْو ْ ُسن ِْة ْنَبِيِ ِْه ْصلى ْللا ْعليه ْوآله
ِْ
ْبيل
َْ طيعُوا ْأَمري ْاَه ِد ُْكمْ ْ َس
ْ ُ ْ َْو ْاِنْ ْتَس َمعُوا ْقَْويل ْ َْو ْْت،البِد َع ْةَ ْقَدْ ْأُحيِيَت
ِ الر
ِْ ُْالمْ َعلَي ُكمْْ َْوْ َرْحَْة
اِل
ُْ ْ َْوْالس،شاد
“Allah-taala Məhəmmədi — öz
bəndələri arasından seçərək onu peyğəmbərliyə layiq gördü. Öz risalətini həyata
keçirməyi ona tapşırdı. O həzrət də Allahın
bəndələrinə qarşı xeyrxahlıq haqqını əda
edərək öz vəzifəsini, İslam dininin camaata
çatdırılmasını layiqincə başa vurduqdan sonra
Allah-taala onu öz yanına apardı.
(Buna əlavə edərək İmam ◊ buyurdu:)
Biz Peyğəmbərin — ailəsi, o həzrətin
vəsiləri və varisləriyik. Camaat arasında onun
canişini olmağa daha layiqik, lakin bu qövm
(haqsız yerə) bizi bundan uzaqlaşdırdı. Biz,
müsəlmanlar arasında təfriqə yaranmasına
razı olmadığımız və (dinin və İslam ümmətinin)
sağlamlığını
əmin-amanlıqda
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olmasına daha çox önəm verdiyimiz üçün
(çarəsizlikdən) buna səbr etdik, halbuki, bu
mənsəbə yiyələnənlərdən daha üstün və
canişinliyə daha layiq olduğumuzu yəqinliklə
bilirdik...
İndi isə mən öz nümayəndəmi bu
məktubla sizə göndərərək sizi Allahın
mübarək kitabına və Peyğəmbərin —
sünnəsinə dəvət edirəm, çünki (bu dəstə)
Peyğəmbərin sünnəsini aradan apararaq
(dinə) bidətlər gətiriblər, əgər sözlərimi
eşitsəniz və mənə tabe olaraq göstərişlərimə
əməl etsəniz sizi doğru yola hidayət edəcəm.
Vəssəlamu ələykum və rəhmətullah!”.1
Bəsrə şəhəri o dövrdə, Kufədən sonra
İraqın ən həssas mərkəzlərindən biri sayılırdı,
İmamın ◊ bu şəhərdə dostlarının çoxluğuna
baxmayaraq, düşmənlərinin də sayı az
deyildi. Bəlkə də, İmam Hüseyn ◊ bu
məktub vasitəsilə onları sınaqdan keçirtmək
və başçılarının ruhiyyəsini nə dərəcədə olduğunu öyrənmək, yaxud ən azından onların
zahirdə müxalifətçiliklərinin qarşısını almaq
istəyirdi.
1

“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 265-266.
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Hər halda İmamın ◊ hədəfinin İslamı və
Peyğəmbərin — sünnəsini dirçəltmək
olduğunu, aşkar elan etməsi və dinə bidət
gətirən
zalım
qəsbkarların
ortadan
götürüləcəyi şüarlarını dilə gətirməsi, bu
hərəkatın başlandığından bəri, o həzrətin
hədəfinin nədən ibarət olduğunu bəlli edir.
35. Mən vəzifələndirilmişəm!
Bəzi mətnlərdə gəlmişdir ki, İbn Abbas
İmam Hüseynin ◊ hüzuruna gəldi və o
həzrətə Yezidə beyət və Bəni-Üməyyə ilə
sazişlə bağlı tövsiyə etdi!
İmam Hüseyn ◊ buyurdu:
ْْكون ْ َْو ْإِن ُهم
ِْ هات ْيَا ْاب َْن ْ َعب
َْ هات ْ َهي
َْ َهي
ُ اس ْإِنْ ْال َْقوَْم ْلَنْ ْيَتْ ُر
ْاِلْْإِن ُهمْْلَيَ عتَ ُدو َْن
ِْ ْْ َْو،ْ َحتْْأُبايِ َع ُهمْْْ ُكرهاْْ َْوْيَْقتُ لُون،ت
ْ َِيَطلُبُون
ُ ينْاَي َْنْْ ُكن
ِ ْود ْيف ْي وِْم ْالسب
ْول
ِْ  ْ َْو ْْاِنْ ْماض ْيف ْأَمْ ِْر ْ َر ُس،ت
ِْ َعلىْْْ َكما ْاعتَ َد
َ ُْ ت ْاليَ ُه
ِِ
ِ ِلْ ْوْإِناْْإِلَي ِْهْْر
اجعُو َْن
ُْ اِل)صلىْللاْعليهْوآله( َحي
ِْ
َ ْ ْْ َْوْإِنْا،ثْاََم َرن
“Heyhat! Heyhat! Ey İbn Abbas! Bunlar
məndən əl çəkən deyillər. Harada olsam,
məni axtarıb tapacaqlar ki, zorla beyət
etdirsinlər, sonra da qətlə yetirsinlər. Allaha
and olsun! Onlar şənbə günü Allahın əhdini
pozan və zülm edən yəhudilər kimi mənə
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zülm edəcəklər.1 Mən, Peyğəmbərin —
məni vəzifələndirdiyi yolla gedəcəm, biz
Allahınıq və Ona tərəf qayıdacağıq (və
qarşıya çıxan hər hansı bir şeydən qorxumuz
yoxdur!)”.
İbn Abbas dedi: “Ey əmioğlu! Eşitdim ki,
İraqa getmək fikrindəsən. Hərçənd, onlar
yalançı bir camaatdır. Onlar səni döyüşə
çağırırlar, tələsmə və Məkkədə qal!”
İmam Hüseyn ◊ buyurdu:
ِ ْ  ْ ْو،َحلْ ِِْبَكة
ِْْهذه
ِْ ُىل ْ ِْمنْ ْْاَنْ ْاُست
َْ ِاِل ِِْبَكانْْ َكذا ْاَ َحبْ ْْا
ِْ الَنْ ْاُق تَ َْل ْ َو
َ
ْقام ْ َهلُ ُْم
َْ ْ ب ْ َعلىْ ْاِجابَتُ ُهمْ ْ َْو
َْ ب ْاَه ِْل ْال ُكوفَِْة ْ َْو ْ ُر ُسلُ ُهمْ ْ َْو ْقَدْ ْ َْو َج
ُْ ُُكت
ِْ ْالعُذ ُْرْ َعلَىْْ ِعن َْد
ُاِلْ ُسبحانَْه
“Allaha and olsun! Mənim burada
qalmağım və Məkkənin hörmətinin tapdanmasındansa, orada o şəkildə qətlə
yetirilməyim mənə daha şirindir. (Bundan
əlavə) bunlar kufəlilərin yazdıqları və
göndərdikləri məktublardır, ilahi dəlil və
höccətin onlara tamamlanması üçün, onların
dəvətini qəbul etmək mənə vacibdir”.
1
Yəhud qövmu arasında, şənbə gününün əhvalatı bundan ibarət idi ki, onlar həmin
gün balıq tutmaqdan məhrum olunmuşdular (həmin gün balıq tutmaq onlar üçün haram edilmişdi), lakin onlardan bir dəstə Allahın bu fərmanından boyun qaçıraraq, şənbə günü balıq
ovu ilə məşğul oldular və nəticədə isə Allahın qəzəbinə düçar oldular.
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Abdullah ibn Abbas, İmam Hüseynin ◊
bu sözlərini eşitdikdə o qədər ağladı və göz
yaşı tökdü ki, gözyaşları saqqalını islatdı.
Yanıqlı səslə dərdli bir halda fəryad edərək
səsləndi: “Va Huseynah! Va əsəfah ələlHuseyn!”.
Həmçinin, belə rəvayət olunmuşdur ki,
Abdullah ibn Abbas İmam Hüseynin ◊
Kufəyə hərəkət etməsinin qarşısını almaq
üçün bacardığı qədər çalışdı və Kufəyə
getməsin deyə israrla o həzrətin önünü
kəsməyə çalışdı. Lakin İmam ◊ onu
sakitləşdirmək üçün Qurandan kömək aldı və
istixarə etmək qəsdilə Quran açdığında bu
mübarək ayə gəldi:
ْورُكم
ُْ تْ َوإَِّنَاْتُ َْوف و َْنْأ
ِْ ُك ُّْلْنَفسْذَائَِق ْةُْال َمو
َ ُج
“Hər bir kəs, ölümü dadacaqdır və siz öz
mükafatınızı alacaqsınız!”.1
İmam ◊ əlavə edərək buyurdu:
ِ ِ
ْ .للاُْ َوَر ُسولُه
ْ ْق
َْ ص َد
ِْ ْإِنا
َ ْ.للْ َوإِناْإِلَي ْهْ َراجعُو َْن
“Biz Allahınıq və qayıdışımız da
Onadır”.2 “Allah-taala və onun rəsulu doğru
söyləyiblər”.
1
2

“Ali-İmran” surəsi, ayə. 185.
“Bəqərə” surəsi, ayə. 156.

537

Daha sonra buyurdu:
ْْاِل ْ َعز
ِْ ْ ضاء
ِْ اس ْفَال ْتُلِحْ ْ َعلىْ ْبَع َْد ْهذا ْفَِإنْ ْهُ ْال ْ َم َردْ ْْلَِْق
ِْ يَا ْاب َْن ْ َعب

َو َج ْل
“Ey İbn Abbas! Daha bundan artıq israr
etmə, çünki Allahın qəza və qədəri, fərmanı
geri qayıtmır”.1
Bu ifadələr aşkar formada göstərir ki,
İmam Hüseyn ◊ Allah-taala tərəfindən
Peyğəmbərin
—
vasitəsilə
vəzifələndirilmişdir. O həzrət bu vəzifəni
həyata keçirtmək məqsədilə, möhkəm
iradəsilə ayağa qalxmışdır, lakin İbn Abbasın
timsalında bir çoxları qeyb aləminin pərdə
arxası məsələlərindən xəbərsiz olduqlarına
görə, mövzuya fərqli baxışla yanaşırdılar,
onlar sağ qalmağı və Yezidə beyətə təslim
olmağı – xeyirxahcasına – üstün bilirdilər.
Yeri gəlmişkən, İmam Hüseynin ◊
yuxarıda buyurduqlarından bir məsələ də
istifadə olunur ki, – fərzən – İmam ◊ belə
xaredici beyətə razı olsaydı, düşmən ondan əl
çəkməyəcək, ilk fürsətdə qətlə yetirməyə
çalışacaqdı və İmam da, bunu yaxşı bilirdi.
1

“Məalis-sibtəyn”, c. 1, səh. 246.

538

Səbəb isə, o həzrəti mühüm hədələyici bir
təhlükə saymaları idi, əslində də elə bu cürdü.
36. Kufəlilərin əhd-peymanı İmama ◊
ilahi dəlil və höccəti tamamladı
Bir hədisdə deyilir, İmam Hüseyn ◊
Abdullah ibn Zübeyrə buyurdu:
ْتاق ْ ِمنْ ْاَهْ ِْل
ِْ الق ْ َْو ْال ِع
ِْ ْيل ْْبِالط
ْ ِْ عي ْأَلفاْ ْ ََيلِ ُفو َْن
َْ َأَتَتين ْبَي َع ْةُ ْأَرب
ال ُكوفَة
“Təlaq” və “İtaq”a1 sadiq qalacaqlarına
and içən qırx min nəfərdən ibarət kufəlilərin
beyəti hazırda mənə çatdırılıb”.
Abdullah ibn Zübeyr dedi: “Elə bir
camaatın sorağına getmək istəyirsən ki, sənin
atanı öldürüb qardaşını da qovdular!?”2
Hədis bunu göstərir ki, İraq camaatı BəniÜməyyənin zülmündən cana gəlmiş, şirk və
cəhalət əsrinin qalıqlarından ibarət o yırtıcılar
tərəfindən ilahi müqəddəslərə və islami
dəyərlərə edilən təcavüzlər o xain,
cinayətkarların iç üzünü aşkara çıxartmış və
onların kafir olmalarına dair camaatda azacıq
“Təlaq” və “İtaq”a and içməkdən məqsəd budur ki, əgər öz andlarından dönsələr,
onların xanımları öz-özlüyündə onlardan boşanmış və qulam və nökərləri isə azad olacaq.
Əhli-sünnə alimlərin bir çoxu bu kimi andiçmələrin düzgün və təsirli olduğuna inanırdılar.
2
İbn Əsakir, “İbn Əsakir tarixi”, səh. 194, hədis 249 (İmam Hüseynin ◊ tərcümeyihalı).
1
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da olsa şübhə yeri qoymadı. Bu əsasla,
kufəlilər elə bir rəhbər axtarırdılar ki, onun
rəhbərliyi altında qiyam etsinlər. İmam
Hüseyndən ◊ daha ləyaqətli rəhbərmi var?!
Kufəlilərin ◊ beyət məktublarının İmama
◊ sel kimi gəlməsi, ona ilahi dəlili
tamamladı. Buna baxmayaraq, bu vəfasız
camaat bir daha öz əhd-peymanlarını pozdu
və nəticədə o həzrəti ◊ tənha qoydular.
37. Yalnız, canından keçənlər bizə
qoşulsunlar!
İmam Hüseyn ◊ (Məkkədən) İraqa
doğru hərəkət etməyi qarşısına məqsəd
qoyduğu zaman, ayağa qalxaraq bir xütbə
oxuyub buyurdu:
ْ،اِلُْ َعلىْ َر ُسولِ ِه
ْ ْصلى
ِْ ِْ َْوْالْقُوْةَْإِالْْب،ُشاءَْاِل
ْ ِْلْما
ِْ ِاَْلَم ُد
َ ْْ َْو،اِل
ْ ْ َْو ْما ْأَوَهلَين،ِجيد ْال َفتاة
ِْ ْ الد ْةِ ْ َعلى
ُْ ُخطْ ْال َمو
َ آد َْم ْ َمَطْ ْال َق
َ ْ ت ْ َعلى ْ ُول ِْد
ِ ْيلْمصرعْْاَنَا
َْن
ْ ِْْ َكأ.القيه
َْ قْيَع ُق
ُْ إِىلْأَساليفْاِشتِيا
َ وس
ُ ُوبْإِىلْي
َ ِْ َْوْ ُخ،ف
َ َ ْ ِي
ْين
ْ ِ الءَ ْفَ يَمالَنْ ْ ِم
ْ َواويس ْ َْوْْ َكرب
ِْ ي ْالن
َْ َوات ْب
ِْ َبِاَوصايل ْتَقطَعُها ْ َعسال ُْن ْالْ َفل
ْاِل
ِْ ْ ضى
َْ  ْال ْ َُم،اَكراشاْ ْ َجوفاْ ْ َْو ْاَج ِربَةْ ْ َسغبا
َ  ْ ِر،يص ْ َعنْ ْيَوم ْ ُخطْ ْبِال َقلَ ِم
ِِ
ِ ِرضانا ْاَه ْل ْالب ي
ِ
ْْشذ
ْ ِ ْنَص،ت
ُ َ ْلَنْ ْت.ين
َ َ
َ بُ ْ َعلى ْبَالئ ْه ْ َْو ْيُ َوفينا ْاَج َْر ْالصابر
ِْظيْة
ِْ ْ ول
ِْ َعنْ َْْر ُس
َ  ْ َْو ْ ِه َْى ْ َُم ُم،ُاِل ْصلىْللاْعليهْوآلهْ َْل َمتُه
َ وعةْ ْلَْهُْف ْ َح
ِ ْ  ْمنْْْكا َْن.ُ ْتَ َق ُّْر ِْبِِمْ ْ َعي نُْهُْ ْو ْي نج ْز ِْبِِمْ ْوع ُده،س
ِ ال ُقد
ْ،ُباذال ْفينا ْ ُمه َجتَه
َُ ُ َ
َ
َ
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ِ ِْوْمو ِطناْْعلىْل
ِ ْقاء
َْشاء
ْ ْْاحلْْ ُمصبِحاْْاِن
ِْ ينْر
ْ ِ س ْهُْفَ ليَ ر َحلْْ َم َعناْفَِان
ف
ن
ْ
ْ
اِل
ْ
َ
َ َُ َ
َ
.اِلُْتَعاىل
ْ
“Həmd və sitayiş Allaha məxsusdur, O
hər nəyi istərsə (o da olar), onun köməyi
olmadan heç bir güc və qüdrətin mənası
yoxdur, Allahın salamı olsun onun
göndərdiyi elçisi (həzrət Məhəmmədə —
)! (Agah olun) bəşərin boynundakı ölüm
zənciri, eyniylə gənc qızların boyunlarındakı
boyunbağı kimidir (ölüm daima insanla
yanaşıdır). Mənim dünyadan köçənlərimlə
(Cəddim Rəsulullah —, atam, anam və
qardaşımla) görüşməyə, onlara qovuşmağa
olan şövqüm, eynilə Yəqubun öz Yusifini
görməyə olan şövqü kimidir. Şəhadət mənim
üçün təyin olunmuşdur və şübhəsiz ki, mən
tez bir zamanda ona qovuşacağam və sanki,
çölün vəhşi heyvanlarının bədənimin hər
bəndini – Nəvavis və Kərbəla arasında – necə
didişdirərək vəhşicəsinə parçaladıqlarını, ac
qarınlarını və su məşklərini doldurduqlarını
öz gözlərimlə görürəm. Allahın təqdir
qələminin yazdığı o gündən (Aşura
günündən)
qaçmaq
qeyri-mümkündür.
Allahın razılığı bizim razılığımızdır (Allah
hər nəyə razıdırsa və hər nəyi istəyirsə, biz də
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ona razıyıq və onu istəyirik), biz Allahın bəla
və imtahanı qarşısında səbirliyik və o, səbr
edənlərin ən böyük mükafatını bizə
verəcəkdir. Peyğəmbərin — vücudunun
bir parçası heç vaxt o həzrətdən ayrı düşəsi
deyil və (cənnətin ən ali dərəcəsində) o
həzrətə qovuşacaqdır və Peyğəmbərin —
gözləri öz zürriyyəsini görməklə nurani
olacaq. Beləliklə də vədəsi onların vasitəsilə
gerçəkləşəcəkdir. İndi isə bizim yolumuzda
qanından keçmək istəyən və özünü Allahın
görüşünə hazırlayan hər kəs bizə qoşulsun,
çünki mən (Allahın istəyi və izni ilə) sabah
sübh vaxtı hərəkət edəcəyəm”.1
İmam Hüseynin ◊ bu qisa və olduqca
mənalı xütbəsi aşağıda qeyd olunan
incəlikləri çatdırır:
1. İmam ◊ bu təhlükəli səfərin – İraqa
getməyin – acı gələcəyindən xəbərdar idi,
lakin ilahi razılığı bu səfərdə gördüyü üçün
həyata keçirtdi. Başqa sözlə desək, bu səfəri
qısa bir müddət ərzində baş verəcək və uzun
müddət İslam aləmində çox önəmli təsirlər
bağışlayacaq böyük bir ilahi imtahan, eləcə
1

“Məlhuf” (Luhuf), səh. 126 və “Biharul-ənvar”, c. 46, səh. 366-367.
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də İslamın ən təhlükəli düşmənlərini rüsvay
edəcək və onları aradan aparacaq önəmli bir
səbəb, həmçinin, gələcək üçün çox böyük bir
ibrət dərsi, izzət, qəhrəmanlıq və iftixar
olduğunu görürdü.
2. Bu səfərdə o həzrət ◊ tərəfdarlarının
heç birini bu səfərin aqibətindən xəbərsiz
qoymadı, heç nəyi onlardan gizlətmədi, çünki
o istəyirdi ki, silahdaşları yalnız şəhadət
teşnələri, Allah yolunda öz canından keçən
pak möminlər və haqq yolunun ən uca
məqamlı şəhidləri kimi tarix səhifələrinə
adlarını yazdıracaq aşiqlər olsunlar.
38. Allahın hərəminə ehtiram
Seyid ibn Tavus, İmam Sadiqdən ◊ belə
nəql edir: “Məhəmməd ibn Hənəfiyyə (İmam
Hüseynin ◊ qardaşı), İmam ◊ Məkkədən
İraqa doğru səfərə çıxacağı günün gecəsi, o
həzrətin hüzuruna gələrək dedi: “Qardaş! Sən
kufəlilərin atan və qardaşına qarşı etdikləri
vəfasızlıqlarını yaxşı bilirsən, mən onların
sənə də vəfasızlıq və xəyanət edəcəklər deyə
nigaranlıq hissi keçirirəm. Əgər Məkkədə
qalsan, sən buranın ən əziz və ən möhtərəm
şəxsiyyəti olacaqsan”.
İmam Hüseyn ◊ buyurdu:
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ْ ْفَاَ ُكو َْن،يف ْاْلََْرِم
ْ ِْ َت ْْاَنْ ْيَغتالَين ْيَزي ُْد ْب ُْن ْ ُمعا ِوْيَْة
ُْ يا ْاَ ِخي ْقَدْ ْ ِخف
ِْ باحْبِِْهْ ُحرَم ْةُْه َذاْالبَ ي
ت
ُْ َالذيْيُست
“Qardaşım! Mən, Yezid ibn Müaviyənin
elə burada, (Allahın əmin buyurduğu)
hərəmində mənim qanımı tökəcəyindən,
bununla da müqəddəs məkanın ehtiramının
tapdanacağından qorxuram!”.
Bu zaman Məhəmməd ibn Hənəfiyyə
dedi: “Əgər bundan nigaransansa, Yəmənə və
ya digər naməlum məkanlara get ki, getdiyin
yerdə əmniyyətdə olasan, kimsənin sənə əli
çatmasın”.
İmam ◊ cavabında buyurdu:
.ت
َْ ْأَنظُُْرْفيماْقُل
“Dediyin barədə düşünərəm”.
Amma səhər açıldığında, İmamın ◊
(İraqa tərəf) getməyə hazırlaşdığını gördülər.
Bu xəbər Məhəmməd ibn Hənəfiyyəyə
çatdıqda İmamın ◊ yanına gəldi, dəvənin
cilovundan tutub dedi: “Qardaşım! Məgər bu
barədə fikirləşəcəyini söyləmədinmi?”
İmam ◊ “Bəli!” – deyə, cavab verdi.
–O, bir daha tələsməsinin səbəbini
soruşdu.
İmam ◊ buyurdu:
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ْ ْيا:قال
ِْ ْ ُْأَتان ْ َر ُسول
َ َ ْف،ك
َ ُفارقْت
َ ْ اِل ْصلى ْللا ْعليه ْوآله ْبَع َْد ْما
اكْقَتيال
َْ شاءَْْاَنْْيَْر
ْ ْْْقَد،َيْعليهْالسالمْاُخ ُرجْْفَِإنْْاِل
ُْ س
َ ُح
“Səndən ayrıldıqdan sonra, Peyğəmbəri
— yuxuda gördüm, mənə buyurdu: Ey
Hüseyn! (İraqa tərəf) yola düş, çünki Allahtaala sənin qətlə yetirilməyini görmək
istəyir!”
Məhəmməd ibn Hənəfiyyə dedi:
ِ
ِ للْوإِناْإِلَي ِْهْر
اجعُو َْن
َ
َ ْ ْإِنا
“Biz Allahdanıq və qayıdışımız da Ona
tərəfdir”.
(Məhəmməd ibn Hənəfiyyə, İmamın ◊
İraqa getməkdə israrlı gördükdə,) “Bəs onda
belədirsə, qadınları niyə özünlə aparırsan?” –
deyə, o həzrətdən soruşdu.
İmam Hüseyn ◊ buyurdu:
ْ شاءَْأَنْْيَري ُهنْْ َسبايا
ْ ْْاِلَْقَد
ْ ْْْإِن:قَدْْقالَِْْيل
“Peyğəmbər — mənə buyurdu: Allah
onları əsarətdə görmək istəyir.”
İmam ◊ bu danışıqdan sonra qardaşı ilə
vidalaşıb yola düşdü.1

1

“Məlhuf” (Luhuf), səh. 127-128 və “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 364.
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Peyğəmbərin — İmam Hüseynin
yuxusuna gələrək öz sevimli övladına
buyurduğu
göstərişləri
çox
önəmli
həqiqətlərin üzərindən pərdə götürdü. O
həzrətin buyurduqları bundan ibarət idi ki,
zəfər, bəzən düşmən sıralarını bir-birinə
vurub onları məğlubiyyətə uğratmaqla
qazanılır, bəzən də şəhadət və əsir düşməklə
və bu dəfə şəhadət və əsirliklədir!
Şübhəsiz ki, Allahın iradə və istəyi onun
hikmətindən qaynaqlanır, Onun dərk olunmaz
hikmət sahibi olması bunu tələb edir ki, bir
tərəfdən İmam ◊ özünün, tərəfdarlarının
şəhadətə çatması, ailəsinin, istəkli bacısı və
qızlarının əsir düşməsi ilə, Bəni-Üməyyənin
zalım və dinsiz hakimlərinin iç üzləri aşkara
çıxarmalı, bununla da İslam dünyasını onlara
qarşı qaldırmalı idi.
Digər tərəfdən, İmam Hüseyn ◊ və
silahdaşları, tarixdə elə iz qoymalıydı ki,
gələcək millətlərə və xalqlara, xüsusilə də
zülmə məruz qalan hər kəsə nümunə olsun və
tarix boyu insanlar onların yaratdığı
məktəbdən azadlıq dərsi alsınlar. Həmçinin,
İmam Hüseyn ◊ elə bir məqama ucalmalı
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idi ki, qiyamət gününün ən böyük
şəfaətçilərindən olsun!
39.
İmam
Hüseyn
◊
şəhid
olacağından xəbər verir
İmam Hüseynin ◊ İraqa yollanmaq
xəbəri Mədinə camaatı arasında yayıldığı
zaman, Abdullah ibn Cəfər (həzrət Zeynəbin
— həyat yoldaşı) İmama ◊ aşağıdakı
məzmunda bir məktub yazıb göndərir:
“Bağışlayan və mərhəmətli olan Allahın
adı ilə, Abdullah ibn Cəfərdən İmam
Hüseynə ◊. Allaha həmd və sənadan sonra!
Səni and verirəm Allaha, Məkkədən çıxma!
Əks halda sənlə ailənin qətlə yetirilməsindən,
nəticədə yerin nurunun sönməsindən
qorxuram, çünki sən mömünlərin əmiri və
hidayət ruhusan. İraqa getməkdə tələsmə!
Mən, Yeziddən və Bəni-Üməyyə sülaləsindən
canın, malın və xanədanın üçün aman
diləyəcəyəm. Vəssalam!”
İmam ◊ ona cavab yazaraq buyurdu:
ْ ْ َْو،ت
ُْ ك ْ َوَرَْد ْ َعلَىْ ْفَ َق َرأتُْهُ ْ َْو ْفَ ِهم
َْ َأَما ْبَع ُد! ْفَِإنْْْكِتاب
َ ت ْما ْذَ َكر
ِ يف ْم
ْنامي
ِْ ْ َْت ْ َجدي ْ َر ُسول
ُْ َن ْ َرأَي
ْ ِك ْأ
َْ أُعلِ ُم
َ ْ ِْ اِل صلى ْللا ْعليه ْوآله
ْت
ُْ اِل ْيَاب َْن ْ َع ِمي ْلَوْْْ ُكن
ِْ  ْ َو،يلْْكا َْن ْأَوْ ْ َعلَى
ْ ِْ ،ُن ْبِأَمر ْ َْو ْأَنَا ْماض ْلَه
ْ ِفَ َخب َر
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ْاِل ْيَاب َْن
ِْ ون ْ َْو ْيَقتُ لُ ِون; ْ َو
ْ ِ ض ْالَستَخ َر ُج
ِْ وام ْاالَر
ِْ يف ْ ُجح ِْر ْهامة ْ ِمنْ ْ َه
ِْ
ُْ تْ َوالس
الم
ِْ ودْ َعلَىْالسب
ُْ تْاليَ ُه
ِْ َعميْلَيَ عتَ ُدنْْ َعلَىْْْ َك َماْاعتَ َد
“Allaha həmd və sənadan sonra! Yazdığın
məktub mənə çatdı və onu oxudum,
dediklərini anladım. Sənə bildirirəm ki,
cəddim Peyğəmbəri — yuxumda
gördüm. O həzrət mənə (nə etməli olduğumu)
əmr etdi, indisə mən həmin əmri icra etməyə
gedirəm, istər (zahirdə) mənim xeyrimə olsun
istərsə də zərərimə. Ey əmim oğlu! Allaha
and olsun ki, hətta əgər öz evimdə (yuvamda)
otursam belə, məni çölə çıxardıb qətlə
yetirəcəklər. Ey əmim oğlu! Allaha and olsun
ki, onlar eynilə Yəhud qövmü kimidirlər,
necə ki, Yəhud qövmü şənbə günüdə
(Yəvmus-səbt) zülm etdilər, bunlar da mənə
zülm edəcəklər”.1
Bu ifadələr konkret göstərir ki, İmam ◊
iki yol ayrıcında qaldığını görürdü; Yezidə
təslim olmaq, Bəni-Üməyyənin cinayət və
azğınlıqlarını təsdiqləmək, yaxud təslim
olmamaq və özündən sonrakı insanların
oyanışına səbəb olacaq hərəkata rəhbərlik
1
İbn Əsəm, “Futuh”, c. 5, səh. 115-116 və Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 1, səh.
217-218 (azacıq fərqlərlə).
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etməklə, izzətlə şəhadəti dadmaq. İmam Hüseyn ◊ ikinci yolu seçdi. Hərçənd ki, bir
dəstə birinci yolu tövsiyə edirdi.
İmam
Hüseyn
◊,
Müaviyənin
hakimiyyəti dövründə – daha öncə də qeyd
etdiyimiz kimi – özünün odlu-alovlu
məktubları və ciddi xəbərdarlıqları ilə, zülmə
boyun
əyməyəcəyini
və
razılığa
gəlməyəcəyini sübuta yetrmişdi, onlar da, o
həzrəti təslim olmağa məcbur etməyi və ya
onu şəhid etməyi qarşılarına məqsəd
qoymuşdular, lakin o həzrətin şəhadətinin
necə bir çevrilişə səbəb olacağından, qısa
müddətdə baş verəcək hərəkatın tarix boyu
İslam aləmində necə müsbət təsirlər
qoyacağından xəbərsiz idilər.
40. İmam Hüseyn ◊ düşmənin
amannaməsini qəbul etmir
Abdullah ibn Cəfərin İmam Hüseynə ◊
tövsiyələrindən, İmamın ◊ da ona
cavabından sonra iztirab keçirən Abdullah
(Məkkənin baş sərkərdəsi (komandan)) Əmr
ibn Səidin yanına gələrək ondan İmama ◊
amannamə istəyib dedi ki, İmamı ◊ qane
edərək Məkkəyə qaytarsın. Əmr ibn Səid bir
məktub yazıb İmam Hüseynə ◊ göndərdi.
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Məktubda o həzrətə müraciətlə belə
yazılmışdı: “Mənim yanıma gəl! Burada
amanda olacaqsan.”
Məkkə komandanının amannaməsi İmam
Hüseynə ◊ çatdı və o həzrət cavabında
yazdı:
ِ ْ ىل ْبِري ْ ْو
ُّ ْ يف
ْالدنيا
ْ ِْ ْيت ْ َخ ْيا
َْ ج ِز
ُْ َت ْف
ْ ِ َصل
َْ ِك ْا
َْ ِت ْبِ ِكتاب
َْ ت ْاَ َرد
َْ اِنْْْ ُكن
َ
ِاِلْمنْْدعاْا
ِ ْىل
ِ ْاِلْ ْوْ َع ِْم ْل
ْين
ْ ِ صاْلاْْ َْوْقالَْْإِن
ْ
ْ
َ
َ َ َْ َْْوْاال ِخ َرْةِْ َْوْإِن ْهُْ َْلْيُشاقِ ِْق
َ َ
ْيف
ْ ِْ ُاِل ْ َمنْ ْ َْل ْ ََْيَف ْه
ِْ ِ ْ َْو ْ َْل ْيُ ْؤِْمنْ ْب،اِل
ِْ ْ مان ْاَما ُْن
ِْ َمي ْ َْو ْ َخي ُْر ْاال
َْ ِِم َْن ْال ُمسل
ِ ُالدنياْت
ُّ ْيف
ُّ
ُْبْلَناْاَما َْنْاال ِخ َرْةِْ ِعن َد ْه
ُْ وج
ْ ِْْاِلَْ َمافَة
ْ ُْْالدنياْفَ نَسأَل
“Əgər bu məktubdan məqsədiniz yaxşılıq
və bizə bağlılığınızı bildirməkdirsə, dünya və
axirətdə xeyir görün! Şübhəsiz, camaatı
Allaha doğru dəvət edən, saleh əməl sahibi
olan və mən müsəlmanlardanam deyən kəs,
heç vaxt Allah qarşı çıxmaz. Allahdan bu
dünyada istəyimiz budur ki, bizə, axirətdə
onun yanında amanımıza səbəb olacaq
qorxunu nəsib etsin!”.1
İmamın ◊ bu sözlərindən məlum olur ki,
İmam ◊ onların sözlərinə inanmır,
amannamələrinə etibar etmirdi, çünki Bəni1

İbn Əsakir, “İbn Əsakir tarixi”, səh. 203, hədis 249 (İmam Hüseynin ◊ tərcümeyi-

halı).
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Üməyyə və tərəfdarlarının, Allah və qiyamət
gününə imanları yox idi. Təbii ki, belə
şəxslərin
amannaməsi
də
etibarlı
olmayacaqdı; belə şəxslərin ipinin üstünə
odun yığmaq olmaz!
Eyni zamanda, İmam Hüseyn ◊
Peyğəmbərin — fərmanına əsasən, elə
bir hədəfin ardınca irəliləyirdi ki, onlar bunu
dərk etməkdə aciz idilər və bu onların ağlına
sığmayacaq həddə müqəddəs və ali bir
hədəfdi. Onlar istəyirdi ki, İmam Hüseyn ◊
sağ-salamat qalsın, amma İmamın ◊ istəyi
Allahın dini və Peyğəmbərin —
sünnəsinin salamat qalmasıydı, lakin bu,
cəhalət və bütpərəstlik əsrinin qalıqları olan
Bəni-Üməyyənin hakimiyyəti müddətində
imkansız idi.
41. “Haqq” kəlməsinin ucalması
uğrunda qiyam
Fərəzdəq (tanınmış ərəb şairi) Məkkə
kənarında İmam Hüseynin ◊ karvanı ilə
rastlaşdı, İmam ◊ Kufə camaatını ondan
soruşduqda, Fərəzdəq “Onların qəlbi səninlə,
qılıncları isə sənə qarşıdır!” – deyə, cavab
verdi.
İmam ◊ buyurdu:
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ِ ُْ يا ْفَ رزد
َْطاع ْة
َْ ْ هؤال ِْء ْقَ ومْ ْلَ ِزُموا
ُ ْ ْق ْان
ََ
َ ْ  ْ َْو ْتَْ َرُكوا،طاع ْةَ ْالشْيطا ِن
ِ الرْح
ْ ْ َْو ْ َش ِربُوا،ود
ِْ يف ْاالر
ْ ِْ ساد
َْ  ْ َْو ْأَظ َه ُروا ْال َف،ان
َ  ْ َْو ْاَبْطَلُ ْوا ْاْلُ ُْد،ض
ْقام
َْ ْ ْ ْ َْو ْأَنَا ْأَوىل ْ َمن،اكي
ِْ وال ْال ُف َْقر
ِْ يف ْأَم
ْ ِْ  ْ َْو ْاستَأثَ ُروا،ور
َ اء ْ َْو ْال َمس
َ اْلُ ُم
ْللاْ ِه َْى
ِْ ُْيفْ َسْبِيلِ ِه;ْْلِتَ ُكو َْنْْ َكلِ َم ْة
ْ ِْهاد
ِْ ِاْل
ْ ْاِلْ َْوْإِعزا ِْزْ َشر ِع ِْهْ َْو
ِْ ْبِنُص َرْةِْدي ِْن

العُليا
“Ey Fərəzdəq! Onlar şeytana itaəti lazım
bilən və Rəhman Allaha itaəti tərk edən bir
qövmdür, onlar yer üzündə aşkarda fəsad
törədir, ilahi hüdudları pozur, badələrdə şərab
içir, yoxsulların var-yoxunu mənimsəyirlər.
Mən Allahın dini zəfər çalsın deyə, dininə
dəstək olmağa, ayinini ucaltmağa, eləcə də
uğrunda savaşmağa hər kəsdən daha
layiqəm”.1
Fərəzdəq İmamın ◊ bu sözlərini
eşitdikdən sonra qayıdıb yoluna davam etdi.
Bu sözlər aşkar formada göstərir ki, o
həzrət hətta zərrə qədər kufəlilərin
himayəsinə,
yaxud
əhdlərinə
sadiq
qalacaqlarına ümid bəsləmirdi. O, şübhəsiz
şəhid olacağı yerə getməyi, bununla da bütün
İslam aləmində böyük bir çevriliş yaradaraq,
1

“Təzkirətul-xəvas”, səh. 217-218. “Əyanuş-şiə”, c. 1, səh. 594.
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zülmkarların gücünü bitirməyi özünə vəzifə
bilirdi. Əks halda, Fərəzdəqin sözlərini
dinlədikdən, həmçinin, özünün kufəlilər
haqda söylədiklərindən sonra geri dönüb
Məkkəyə qayıtmalı, yaxud da yolunu
dəyişərək başqa bir səmtə üz tutmalı idi.
Başqa ifadə ilə desək, İmam ◊ hər bir
halda, şeytana itaəti Allaha itaətkarlıqdan
üstün sayaraq ilahi hüdudları pozan, açıqaşkar günah edən, fəsad törədən və
məzlumların hüquqlarını tapdalayanlarla
mübarızəni özünün əsas vəzifəsi bilirdi.

42. İmam Hüseyndən ◊ Kufə
camaatına digər bir cavab məktubu
İmam ◊ “Haciz Bətnur-rimmə”1
vadisinə çatdıqdan sonra, bir məktub yazaraq
Qeys ibn Musəhhər Seydavi ilə kufəlilərə
göndərdi. Məktubda belə yazılmışdı:
ِ ْ ،حيم
ِ ْ بِس ِْم
ِ
ِ
ْي ْب ِْن ْ َعْلِىْ ْإِىل ْاِخوانِِْه ْ ِم َْن
ِْ س
اْل
ْ
ْ
ن
م
الر
ْ
ْ
ن
ْح
الر
ْ
ْ
اِل
ُ
َ
َ
ِ
َْاِلَْال ِذيْالْإِ ْله
ْ ْْ َسالمْْ َعلَي ُكم;ْفَِإنْْأَْحَ ُْدْإِلَي ُك ُْم،مي
َْ ال ُمؤِم
َ نيْ َْوْال ُمسل
1
“Bətnur-rimmə”, Kufə və Bəsrə camaatının bir-birləri ilə qarşılaşdığı, Kufə yolu
üzərində otraq salmaq üçün bir məkanın (yol ayrıcının) adıdır.
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ْفيه ِْبُس ِْن
ِْ ْ ن
ْ ُِين ْ َُيِب
ْ َِتاب ْ ُمسلِ ِْم ْب ِْن ْ َعقيل ْجائ
َْ ِ ْفَِإنْْْك، ْأَما ْبَع ُد،إِالْ ْ ُه َو
ِ ِ ِْ َ ْ ْو ْالطل،ماع ْملَئِ ُْكمْ ْ َعلى ْنَص ِرنا
ِ
ْْاِلَْأَن
ْ ْت
ُْ سأَل
َ ِْ  ْ َْو ْاجت،َرأيِ ُكم
َ
َ َ ْف،ب ْبَقنا
ْْ ْ َْو ْقَد،ك ْأَعظَ ُْم ْاالَج ِر
َْ ِ ْ َْو ْأَنْ ْيُثيبَ ُكمْ ْ َعلى ْذل،الصن َع
ُّ ْ َُي ِس َْن ْلَنا
ْي ْ ِمنْ ْ ِذي ْاْلَج ِْة ْيَوَْم
َْ ض
ِْ َت ْإِلَي ُكمْ ْ ِمنْ ْ َمك ْةَْيَوَْم ْالثُّل
ُْ َش َخص
َ ثاء ْلِثَم ان ْ َم
ِ ْن
ْْقادم
ْ ِِ ْفَا،شوا ْأَم َرُكمْ ْ َْو ْ ِج ُّدوا
ُ  ْفَِإذا ْقَ ِد َْم ْ َعلَي ُكمْ ْ َر ُسويل ْفَاك ِم،الت ر ِوْيَِة
ِ ْ َعلَي ُكمْ ْيف ْأَي ِامي
ْاِل ْ َْو
ِْ ْ ُالم ْ َعلَي ُكمْ ْ َْو ْ َرْحَْة
ُْ  ْ َْو ْالس،ُشاءَ ْاِل
ْ ْ ْهذ ْهِ ْإِن

.ُبَ َركاتُْه
“Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.
Hüseyn ibn Əlidən mömin və müsəlman
qardaşlarıma! Salam olsun sizə! Həqiqi
məbud olan Allaha həmd edirəm!
Amma sonra! Müslim ibn Əqilin məktubu
mənə çatdı, o bu məktubda, sizin başçılarınız
və böyüklərinizin bizə kömək etməklə bağlı
yaxşı niyyətləri, bizim haqqımızı geri
almaqda müttəfiq olmaları və yekdillikləri
barədə mənə məlumat vermişdir. Allahdan
istəyim budur ki, bizim işimizi xeyirli etsin
və sizi böyük savabla mükafatlandırsın! Mən
çərşənbə axşamı zil-həccə ayının 8-də –
“Tərviyə” günü – Məkkədən sizə doğru yola
çıxmışam. Mənim qasidim məktubumu sizə
çatdırdığında, bacardığınız qədər işlərinizi
sürətləndirin və çalışın! Əgər Allah istəsə, bu
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günlərdə mən də sizə qoşulacağam. Allahın
salamı, rəhmət və bərəkəti sizlərin üzərinə
olsun!”
Qeys ibn Müsəhhər Seydavi İmamın ◊
məktubunu alıb Kufəyə yollandı. O,
“Qadisiyyə” adlı yerə çatdıqda, Huseyn ibn
Təmim onu yaxalayaraq Übeydullah ibn
Ziyadın hüzuruna göndərdi.
Übeydullah ondan tələb etdi ki, “Darulimarə”nin – hökumət sarayının üstünə
qalxaraq Hüseyn ibn Əliyə ◊ nalayiq sözlər
desin.
Qeys ibn Müsəhhər Seydavi buna razı
oldu, lakin sarayın üstünə qalxdıqdan sonra
belə dedi:
“Ey camaat! Hüseyn ibn Əli ◊ Allahın
ən üstün bəndəsi, Peyğəmbərin — qızı
Fatimənin Ÿ oğludur və mən onun sizə
göndərdiyi elçisiyəm, mən Haciz vadisində
ondan ayrıldım. O həzrəti tənha qoymayın və
ona qoşulmaqda tələsin!”. O, sözlərinin
davamında, Übeydullahı və onun atasını
lənətləyərək, Əli ibn Əbutalibə ◊ Allahdan
rəhmət dilədi.
Übeydullah ibn Ziyadın əmrinə əsasən
onu sarayın üstündən aşağı atdılar. Nəticədə
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mübarək bədəni parça-parça oldu və şəhadətə
qovuşdu. 1
Bu məktub, kufəlilərin İmamın ◊
nümayəndəsi Müslim ibn Əqilə beyət
etdiklərini göstərir. İmam ◊ onların iradə
zəifliyini,
keçmişdəki
vəfasızlıqlarını,
dəfələrlə əhdlərini pozduqlarını bildiyi üçün,
həmin
məktubu
yazmaqla
onları
ruhlandırmaq istəyirdi. Bu ümüdlə ki, İmam
◊ onlara qoşulana qədər bəlkə Müslim ibn
Əqilin kənarında toplaşıb ən azından bu dəfə
əhdlərinə vəfa edib birgə müqavimət
göstərələr. Əgər belə etsəydilər, vəziyyət
bundan fərqli olaraq yaxşıya doğru
dəyişəcəkdi.
İmamın
◊
elçisinin
zülmkarlar
tərəfindən tutulub şəhadətə yetirilməsinə
baxmayaraq, o, öhdəsində olan vəzifəni
layiqincə yerinə yetirməyi bacardı. O,
“Darul-imarə”nin
sayarının
üstündə
dayanaraq, lazımi sözləri deyib camaata
çatdırdı. Ancaq, Kufənin qorxaq və rifahını
güdən camaatı sanki bu aşkar mesajı
1
“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 297, Şeyx Müfid, “İrşad”, səh. 418 və “Biharul-ənvar”, c.
44, səh. 369, (azacıq fərqlə).
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duymamışlar kimi, yollarından döndülər.
Nəticədə isə təslim olaraq zillətə boyun
əydilər.
43. Haqqın dirçəlişi naminə qiyam
Tanınmış hədisçi “Deynəvəri” belə nəql
edir: İmam Hüseyn ◊ “Bətnur-rimmə”dən
yola düşdüyü zaman, İraqdan gələn Abdullah
ibn Müti 1 ilə rastlaşdı. O, İmama ◊ salam
verib dedi:
“Atam-anam sənə fəda olsun, ey
Peyğəmbərin — oğlu! Səni Allahın
evindən və babanın hərəmindən buralara
çəkib gətirən nədir?
İmam ◊ buyurdu:
ْْين ْْأَنْ ْأَق ِد َْم ْ َعلَي ِهمْ ْلِما َْْر َجوا ْ ِمن
ْ َِىل ْيَسْأَلُون
ْ ِِإِنْ ْأَه َْل ْال ُكوفَْةَْْ َكتَبُوا ْإ
ِْ عالْاْلَِْقْ َْوْاِماتَِْةْالبِ َد
ع
ِْ ياءْ َم
ِْ إِح
“Kufə əhli mənə məktub yazaraq, (BəniÜməyyəyə qarşı qalxaraq) haqq nişanələrinin
1
Abdullah ibn Müti Peyğəmbərin — zamanında dünyaya gəz açmışdı, digərləri
kimi o da İslamın ilkin dövürlərində, qarışıq bir cəmiyyətdə böyüməkdə idi. Hirrə hadisəsi
zamanı – Yezidin ordusu Mədinəyə hücum edərək yerli əhalinin soyqırımı zamanı, o, Mədinədən qaçaraq Abdullah ibn Zübeyrin Məkkədəki ordusuna qoşuldu. O, Allah evinin həm ilk
dəfə Yezidin ordusu tərəfindən mühasirəyə alındığında və həm də ikinci dəfə Həccac ibn
Yusif Səqəfi tərəfindən mühasirədə olduğu vaxt, Abdullah ibn Zübeyrlə çiyin-çiyinə Allah
evini müdafiə etdi. Nəticədə İbn Zübeyr tərəfindən Kufəyə hakim təyin olundu, lakin Muxtarın qiyamı alovlandıqdan sonra Bəsrəyə Musəb ibn Zübeyrin yanına qaçdı və utandığından
Məkkəyə Abdullah ibn Zübeyrin yanına qayıda bilmədi.
(“Usdul-ğabə”, c. 3, səh. 262. İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 217 və İbn Səd, “Təbəqati
İbn Səd”, c. 5, səh. 144.)
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qalması və bidətlərin aradan getməsi ümidilə,
məndən yanlarına getməmi istəyiblər”.1
Məhəmməd ibn Hənəfiyyə, İbn Abbas və
Abdullah ibn Ömər kimi şəxslərin, İmam
Hüseynin ◊ Kufəyə yollanmasından
təəccüblənərək, İslam tarixində ən böyük
həlledici rol oynayan bu səfərin aqibətinin
fəlsəfi dərinliyindən xəbərsiz olduqları halda,
Abdullah ibn Müti kimi İslamda parlaq keçmişi və izi olmayan bir şəxsin, bu səfərin
hədəfini anlamaqda heyrətə düşməsi heç də
təəccüblü deyil.
Lakin bizim üçün daha önəmli olan,
İmamın ◊ ona söylədiklərinin bu hissəsidir:
“Mənim hədəfim haqqı dirçəltmək və
bidətləri məhv edərək aradan aparmaqdır.”
İstər bu, qələbə çalmaq yolu ilə olsun, istərsə
də şəhadət və əsirliklə”.
44. İmam Hüseynin ◊, oğlu Əli
Əkbərlə ◊ məna dolu söhbəti
Tanınmış tarixçi Xarəzmi yazır: İmam
Hüseyn ◊ “Sələbiyyə”2 adlı yerə çatanda,
“Əxbarut-tival”, səh. 245.
“Sələbiyyə”, Kufə yolu üzərində “Şüquq” adlı mənzildən sonrakı mənzilgah adıdır.
Bəni-Əsəd qəbiləsindən olan Sələbə adlı bir şəxs burada quyu qazaraq su çıxartdığı üçün buranın adını həmin şəxsin adı ilə adlandırmışlar. (“Mucəmul-buldan”, c. 1, səh. 78.)
1
2
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günorta vaxtı idi. İmam ◊ tərəfdarları ilə
birgə istirahət etmək üçün orada otraq etdilər.
Həzrət orada bir anlıq yuxuya daldı, ardından
isə ağlayaraq yuxudan oyandı.
Əli ibn Hüseyn (Əli Əkbər ◊) atasına
yaxınlaşaraq dedi: “Atacan! Ağlamağının
səbəbi nədir? Allah sənin gözlərini ağlar
qoymasın!”.
İmam ◊ cavabında buyurdu:
ْت
ُْ ن ْ َخ َفق
ْ َِك ْْأ
َْ  ْْفَأُعْلِ ُم،الرؤيا
ُّْ ْ فيها
ُْ ساعةْ ْال ْتُك َذ
َْ ُيا ْب
َ ْ ىن ْإَِّنا
َ ْب
ْ!ي
َْ َت ْفا ِرساْ ْ َعلى ْفَ َرس ْ َْوق
ُْ بَِرأ ِسي ْ َخف َقةْ ْفَ َرأَي
َ َف ْ َْعلَىْ ْف
ُس
َ  ْيا ْ ُح:قال
ْْت ْْأَن
ُْ اْلَن ِة; ْفَ َعلِم
ْ ْ ىل
َْ ِعُ ْْإ
ْ سي ْ َْو ْال َمنايا ْبِ ُْكمْ ْتَسَْر
َْ إِن ُكمْ ْتَس َرعُو َْن ْال َم
سناْنُِعيَتْْإِلَينا
َ أَن ُف
“Oğlum! Gördüyün bu vaxt, yuxuların
sadiq olan zamanıdır; yuxuda gördüm ki, bir
atlı mənim qarşımda dayanıb dedi: “Ey
Hüseyn, siz yolu sürətlə gedirsiniz və ölüm
sizi sürətlə cənnətə doğru aparır!” Nəticədə,
bizim
ölümümüzdən
xəbər
verdiyini
anladım”.
Əli Əkbər ◊ dedi:
ْتْأَفَ لَسناْ َعلَىْاْلَِْق
ِْ َياْأَب
“Atacan! Biz haqq deyilmiyikmi?!”
İmam ◊ buyurdu:
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ْباد
َْ ُبَلىْياْب
ُ ىنْ َوال ِذيْإِلَي ِْهْ َمر َج ُْعْالْ ِع
“Bəli, əziz oğlum! Bütün bəndələrin
qayıdışı ona olana Allaha and olsun ki, biz
haqq yoldayıq!”.
Əli Əkbər ◊ dedi:
ِْ إذاْْ ْالَْنُبايلْبِال َم
وت
“Belədirsə, ölümdən əsla qorxmuruq!”
İmam Hüseyn ◊ buyurdu:
والِد
ْ ْْىنْ َخي َْرْماْ َجزىْبِِْهْ َْولَداْْ َعن
َْ ُاِلُْياْب
ْ ْاك
َْ َجز
“Allah-taala, ata tərəfindən oğluna –
övladına verilən mükafatların ən üstününü
sənə versin!”.1
Şübhəsiz ki, İmamın ◊ göz yaşları
özünə görə deyildi, çünki o həzrətin öncəki
sözlərində onun şəhadətə can atması dəfələrlə
təkrarlanmışdır, o üzdən yuxu yeni bir
məzmun daşımırdı. İmamın ◊ göz yaşları,
ya övladları və vəfalı köməkçilərinin
başlarına gələcək müsibətlərdən ötrü idi, ya
da bütün İslam aləmi və müsəlmanlara görə.
Hər halda Həzrətin böyük oğlu Əli Əkbər
◊ üçün ağır bir imtahan idi. Onun xalisanə
və şücaətli cavabı da, bu müqəddəs
1

Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 1, səh. 226.
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xanədanın, haqq uğrunda başlarına gələcək
hər hansı bir müsibətdən qorxmadıqlarına və
şəhadət xəbərindən nigaran olmayıb, əksinə
ona qucaq açdıqlarına bir daha aydınlıq gətirdi.
45. İmam Hüseynin ◊ Bəni-Üməyyə
tərəfindən təqibi
Sələbiyyə mənzilində, Əba Hirrə Əzdi
adlı şəxs İmamın ◊ hüzuruna gəlib salam
verdi, sonra dedi:
“Ey Peyğəmbərin — oğlu! Səni
Allahın evindən və öz cəddinin hərəmindən
buralara çəkib gətirən nədir?”
İmam ◊ buyurdu:
ْ ْ َْو ْ َْشتَ ُموا ْ ِعرضي،ت
ْ َِيا ْأَبا ْ ِهرَة! ْإِنْ ْب
ُ صبَ ْر
َ َين ْأ َُمي ْةَ ْأَ َخ ُذوا ْمايل ْْف
ُْين ْالْ ِفئَ ْة
ْ ِ َاِل ْيا ْْأَبا ْ ِهْرةَْ ْلَتَ قتُ ل
ِْ ْ َُي
ْ  ْ َْو ْأ،ت
ُ صبَ ر
ُ  ْ َْو ْطَلَبُوا ْ َد ِمي ْفَ َه َرب،ت
َ َف
ِ
ِ
ِ
ِ
ُْاِل
ْ ْ ْسلِطَن
ْ ْ سن ُه ُْم
َ ُ ْ َْو ْلَي،ْاِلُ ْذُالْ ْشامال ْ َْو ْ َْسيفاْ ْقاطعا
َ الباغيَةُ! ْ َْو ْلَيَ لب
َْْعلَي ِهمْْ َمنْْيُ ِذهلُمْْ َحتْْيَ ُكونُواْأَ َذلْْ ِمنْْقَْوِْمْ َسبَأْْإِذْْ َملِ َكت ُهمْْاِمْ َرأَةْْ ِمن ُهم
.ْيفْأَمواهلِِمْْ َْوْ ِدمائِ ِهم
ْ ِْْفَ َح َك َمت
“Ey Əba Hirrə! Bəni-Üməyyə mənim vardövlətimi taladı, amma mən səbr etdim,
mənim hörmətimi ayaqlar altına atdı, mən
buna da, dözdüm, qanımı tökmək istədi,
məcbur qalıb onlardan uzaqlaşdım. Allaha
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and olsun! Ey Əba Hirrə! Zalım bir dəstə
məni öldürəcək, lakin bunun qarşılığında Allah-taala onlara zillət libası geyindirərək,
kəsici qılınclarla cəzalandıracaq. Elə şəxsləri
onlara hakim edəcək ki, Səba qövmündən də
artıq xar və rüsvay olacaqlar. Hansı ki, o
qövmün padşahı qadın idi və onların mal və
canlarına hökmranlıq edirdi”.1
46. İmam Hüseyn ◊, istədikləri halda
geri qayıtsınlar deyə, camaatı öz
ixtiyarlarında qoyur
İmam Hüseyn ◊ “Zubalə”2 mənzilində
otraq etdikdə, (Müslim ibn Əqil və Haninin
şəhadət xəbərindən əlavə) o həzrətin süd
qardaşı Abdullah ibn Yəqtərin şəhadət
xəbərini aldı. Sonra bir yazı (namə) çıxarıb
camaat üçün oxudu:
ْيم ْأَما ْبَع ُْد ْفَ َقدْ ْأَتانا ْ َخبَ رْ ْفَضيع! ْقَ ت ُْل
ِْ اِل ْالرْح ِْن ْالرِح
ِْ ْ بِس ِْم
ْ ْ َْو ْقَدْ ْ َخ َذلَتنا،اِل ْبْ ِْن ْيَْقطَُر
ِْ هان ْب ِْن ْعُرَوَْة ْ َْو ْ َعبْ ُد
ْ ِ ْ ُمسلِ ِْم ْب ِْن ْ َعقيل ْ َْو
ِ االن
ِ ْْفَمنْْأَحبْْ ِمن ُك ْم،شيعتُنا
ْسْ َْعلَي ِْهْ ِمناْ ِذمام
ِْ ْلَي،ْص ِرف
َْ افْفَْليَ ن
َْ صر
َ
َ َ
ُ

1
Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 1, səh. 226. İbn Əsəm, “Futuh”, c. 5, səh. 123-124.
“Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 367-368.
2
Zubalə mənzili, Kufə yolundakı Sələbiyyə mənzilinə yaxın yerin adıdır.
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“Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.
Müslim ibn Əqil, Hani ibn Ürvə və Abdullah
ibn Yəqtərin şəhadət xəbərləri mənə çatıb,
şiələrimiz bizə yardımdan daşınıblar,
sizlərdən hər biriniz qayıtmaq istəsəniz
qayıda bilərsiniz, siz azadsınız və bizim
tərəfimizdən onun boynundan beyət götürülmüşdür”.
Bu sözlərin ardından, camaat İmamın ◊
ətrafından dağılışdı, yalnız Mədinədən o
həzrətə qoşulub gələn azacıq bir dəstə qaldı.
İmamın ◊ bu sözləri söyləməsinə səbəb,
bəzilərinin o həzrətin getdiyi şəhərdə
camaatın ona itaət edəcəyini və İmam ◊ hər
şəhərə daxil olduqdan etibarən, hakimiyyəti
ələ alacağını və özlərinin maddi cəhətdən
varlanacaqlarını düşünmələri idi. Lakin
vəfasız kufəlilərin İmam Hüseynə ◊
köməkdən boyun qaçırdıqlarını, əhdlərini
pozduqlarını bildikdə, o həzrətin və tərəfdarlarının şəhadətdən başqa çıxış yolu
olmadıqlarını görüb, İmamın ◊ ətrafından
dağılaraq, onu tənha qoydular.1
1
“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 300-301. Şeyx Müfid, “İrşad”, səh. 424. “Biharul-ənvar”,
c. 44, səh. 374, (azacıq fərqlə).
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Baş verən hadisələrin və sözlərin hamısı
bunu göstərir ki, İmam ◊ bu təhlükəli səfəri
özünün xüsusi bir vəzifəsi kimi görürdü, əks
halda o həzrət kufəlilərin əhdlərini
pozduqlarını, həmçinin, Müslim, Hani və
Abdullah ibn Yəqtərin şəhadət xəbərlərini
eşitdikdən sonra dərhal Məkkəyə, yaxud Mədinəyə geri qayıtmalıydı. Daha, İbn Ziyadın
hakimiyyəti tam ələ aldığı bir şəhərə, Kufəyə
getməzdi. Ən maraqlısı budur ki, o həzrət
camaatdan beyəti geri götürərək, aşkar
formada təhlükəyə doğru irəlilədiyini, fərqli
fikirdə olanların qayıtmaq imkanının
olduğunu bildirir.
47. İmam Hüseyn ◊ öz yavərlərinə
həqiqəti açıqlayır
Əhli-sünnənin tanınmış alimlərindən olan
Qunduzi nəql edir ki, İmam Hüseyn Zubalə
mənzilində, Müslim ibn Əqilin şəhadət
xəbərini eşitdikdən və kufəlilərin yenə də
vəfasız çıxdıqlarını bildikdən sonra, öz
köməklərinə üz tutaraq buyurdu:
ْفْ َْوْطَع ِْنْاالَ ِسن ِْة
ِْ بُْ َْعلىْ َح ِْدْالسي
ْ ِاسْفَ َمنْْْكا َْنْ ِمن ُكمْْيَص
ُْ أَيُّ َهاْالن
ص ِرفْْ َعنا
َ فَ ليَ ُقمْْ َم َعناْ َْوْإِالْْفَ ليَ ن
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“Ey camaat! Sizlərdən kimsənin kəskin
qılınc və nizə yaralarına dözməyə taqəti
varsa, bizimlə qalsın, əks təqdirdə bizdən
ayrılsın!”.1
48. İmam Hüseynin ◊ hədəfləri məna
dolu şeirlərdə
İmam ◊ Kufəyə doğru yoluna davam
etdiyi zaman, dövrünün tanınmış şairlərindən
olan Fərəzdəqlə qarşılaşdı. O, İmama ◊
salam verib dedi: “Ey Peyğəmbər —
övladı! Nəyə əsasən Kufə camaatına etibar
edirsiniz, halbuki, onlar əmin oğlu Müslim
ibn Əqili və tabeliyində olanları qətlə yetirdilər?!”.
Bu sözləri eşitdikdə İmamın ◊
gözlərindən yaş axmağa başladı. Sonra
buyurdu:
ْللا ْ َْو ْ َرَيْانِِْه ْ َْو ْ َجنتِ ِْه ْ َْو
ِْ ْ ح
ِْ صار ْإِىل ْ َرو
َْ ْ ْللاُ ْ ُمسلِماْ ْفَ لَ َقد
ْ ْ َرِح َْم
ضىْماْ َعلَي ِْهْ َْوْبَِق َْىْماْ َعْلَينا
َ َْأَ ْالَْإِن ْهُْقَدْْق،ِرضوانِِه
“Allah-taala Müslimə rəhmət etsin! O,
Allahın ruh, reyhan, cənnət və rizvanına
qovuşdu. Bilin ki, o üzərinə düşən vəzifəsini

1

“Yənabiul-məvəddət”, səh. 406.
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yerinə yetirdi, amma bizim vəzifəmiz hələ də
olduğu kimi qalır”.
Sözlərinin ardından bu beytləri oxudu:
ُّ ْفَِإنْْتَ ُك ِْن
اِلْأَعلىْ َْوْأَن بَ ُْل
ِْ ْواب
ِْ َدارْث
ُْ َْْف
ْ ْْفيسة
َ َالدنياْتُ َع ُّْدْن
ْف
ِْ ْْفَ َقت ُْل ْام ِرىء ْبِالسي
ْ ْْوتْأُن ِشأَت
ِْ َْوْإِنْْتَ ُْك ِْنْاالبدا ُْنْلِل ُم
ض ُْل
ِْ ْيف
ِْ
َ اِلْأَف
ْيف
ْ ِْ ص ْال َمرِْء
ِْ ْْفَِقل ْةُ ْ ِحر
ْ ْْقْقِسماْْ ُم َقدرا
ُْ َْوْإِنْْتَ ُك ِْنْاالرزا
ِ
قْأََجَ ُْل
ِْ الرز
ْْْفَما ْبالُْ ْ َمت ُروك ْْبِِْه
ْ َْْوْإِنْْتَ ُك ِْنْاالموالُْْلِلت ر ِْكْ ََجعُها
اْلُُّْرْيَب َخ ُْل
Əgər dünyanın dəyərsiz (ləzzətləri)
hesaba gəlsə, Allahın mükafat evi (cənnət)
ondan da üstündür.
Əgər bədənlər ölüm üçün yaranmış olsa,
Allah yolunda qılınc zərbələri altında şəhid
olmaq daha üstündür.
Əgər ruzilər Allahın təqdiri ilə
bölünmüşsə, onun tələbində hərislik etməmək daha gözəldir.
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Əgər var dövlət irs qoyulmaq üçün
toplanırsa, mərd və səxavətli şəxslər (onu
bağışlamaqda) nə üçün xəsislik etsinlər.1
İbn Şəhr Aşub “Mənaqib” kitabında bu
sözlərin ardınca aşağıdakı cümləni də əlavə
etmişdir:
ْْان ْ َعن ُكم
ْ ِ ن ْاَر
ْ ِْْفَِا
ْ
ْاِلْياْآلَْْاَْحَ َْد
ِْ ْالم
ُْ َعلَي ُكمْْ َس
فْأَر َح ُْل
َْ َسو
Allahın salamı sizlərin üzərinə olsun ey
Məhəmməd — ailəsi! Mən görürəm
daha sizin aranızdan köç edəcəyəm.2
Həmçinin, “Kəşful-ğummə” kitabının
müəllifi Ərbili, bu şeirlərə aşağıdakı misranı
əlavə etmişdir:
ْْْ َكماال ْفَ ُحس ُْن ْاْلُل ِْق
ْ ْتْاالَفعالُْْيَوماْْ ِالهلِها
ِْ ََْوْاِنْْْكان
ْ اَِبىْ َْوْاَك َم ُْل
Əgər insanın rəftarı bir gün onu kamala
çatdıracaqdırsa, bəs onda gözəl əxlaq (bu
yolda) daha kamil və gözəldir.3

1
İbn Əsakir, “İbn Əsakir tarixi”, səh. 163, (İmam Hüseynin ◊ tərcümeyi-halı) və
“Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 374.
2
İbn Şəhr Aşub, “Mənaqib”, c. 4, səh. 103-104.
3
“Kəşful-ğummə”, c. 2, səh. 28.
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Hədislərdən birində gəlmişdir ki, İmam
Hüseyn ◊ Müslim ibn Əqilin qızına üzünü
tutaraq buyurdu:
ِْ ُناتْأَ َخوات
ك
ْ ِ َوكْ َْوْب
ِْ ُْأَنَاْأَب،ياْاب نَ ِت
“Qızım! Mən sənin atan və qızlarım da,
bacıların yerindədirlər!”.1
İmam Hüseynin ◊ əzəmət və hədəfinin
ən yüksək zirvəsi, bu şeirlərdə kamil surətdə
cilvələnmişdir. O həzrət çox gözəl bilirdi ki,
zülmkar hakimlər qarşısında alçalaraq təslim
olmaqdan nicat tapmaq və İslamı, müsəlman
donuna girmiş Bəni-Üməyyə müşriklərinin
əlindən xilas etmək üçün, qılınclarla doğranmağa hazır olaraq şəhadətə ucalmaqdan
başqa çıxış yolu yoxdur. İmam ◊ bu vasitə
ilə öz yavərlərini də bu böyük hədəf üçün
yetişdirir və bu yola hazırlayırdı.
49. İmam Hüseynin ◊ ilk dəfə
düşmənlə qarşı-qarşıya gəldikdə, söylədiyi xütbəsi
İmam Hüseyn ◊ “Zu husm”2
məntəqəsində, (İbn Ziyadın əmri ilə İmamın
1
2

“Musirul-əhzan”, səh. 45.
Zu husm (və ya Zu husum), Nöman ibn Münzərin həmişə ova getdiyi bir dağın

adıdır.
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◊ Kufəyə daxil olmasının qarşısını almaq
üçün göndərdiyi), Hürrün ordusu ilə
qarşılaşdı. Hər iki tərəf oradaca düşərgə saldı.
Zöhr namazının vaxtı gəlib çatmışdı, İmam
◊ Həccac ibn Məsruqa buyurdu:
صلِي
َْ َأ َِذنْْ َر ِْح
َ ُْ َحتْْن...!ُكْللا
“Azan ver! Allah səni rəhmətinə şamil
etsin!.... Biz də namaz qılaq”.
Həccac ayağa qalxdı və azan dedi.
Bu zaman İmam Hüseyn ◊ Hürr ibn
Yezidə müraciətlə buyurdu:
ِ ُصلِيْبِْأَص
حاِب؟
َْ كْ َْوْأ
َْ ِصلِ َْىْبِأَصحاب
َْ ُيَاب َْنْيَزي َد!ْأَتُري ُْدْأَنْْت
“Ey İbn Yezid! Hər birimizin öz ordu və
yavərlərilə namaz qılmasını istəyirsən?
Hürr cavab verdi: “Siz öz yavərlərinizlə
namaza başlayın, biz də sənə iqtida
edəcəyik.”
İmam ◊ Həccac ibn Məsruqa, “İqamə
de!” deyə, buyurdu. O, iqamə oxuduqdan
sonra İmam ◊ önə keçərək zöhr namazına
başladı; hər iki ordu o həzrətə iqtida edərək
namaz qıldılar. Namazdan sonra İmam ◊
yerindən qalxıb qılıncına söykənərək (xütbə
oxudu). Allaha həmd və sənadan sonra buyurdu:
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ِ َ اِلْ ْوْْإِىلْمنْْح
ِ َْ ِأَيُّ ْهاْالناس!ْإَّناْمع ِذرةْْإ
ِ
ْن
ْ ِِْإ،مي
َ
َ ض َْرْ ْم َْنْال ُمسل
َ َ َ ْ ْىل
َ َ
ُ
ْْينْْ ُكتُبُ ُْكمْ ْ َْو ْقَ ِد َمتْ ْ َْعلَىْ ْ ُر ُسلُ ُكمْ ْْأَن
ْ ِ َْل ْأَق ِدمْ ْ َعلى ْه َذا ْالبَ لَ ِْد ْ َحتْ ْأَتَت
ْ،ك ْ َعْلَى ْاهلُدى
َْ ِاِلُْأَنْ ْ ََْي َم َعنا ْب
ْ ْ ْ ْفَ لَ َعل،س ْ َعلَينا ْإِمام
َْ اَق ِد َْم ْإِلَينا ْإِن ْهُ ْلَي
ْْيب ْ ِمن
ْ ِون ْما ْيَثِ ُْق ْبِِْه ْقَ ل
ْ ِ ُ ْفَِْإنْ ْتُع ْط،ك ْفَ َقدْ ْ ِجئتُ ُكم
َْ ِفَِإنْْْ ُكنتُمْ ْ َعلى ْذل
ِ ود ُكمْ ْ ْو ْ ِمنْ ْم
ِ عُه
ْْ ْ َْو ْْإِنْ ْ َْل ْتَف َعلُوا ْ َو،ت ْ َم َع ُكمْ ْإِىل ْ ِْمص ِرُْكم
ُْ واثيق ُكمْ ْ َد َخل
ُ
َ َ
ِ
ِ ْ ُكنتمْْْكا ِر
ُْت ْ ِْمن ْه
ُْ كان ْالْ ِذي ْأَق بَ ل
ِْ ىل ْالْ َم
َْ ِت ْإ
ُْ ْص َرف
ُ
َ
َ دومي ْ َعلَي ُْكمْ ْان
ُ هي ْل ُق
ْإِلَي ُكم

“Ey camaat! Bu (deyəcəklərim) Allahtaala ilə buradakı müsəlmanlar arasında dəlil
və höccətin sabit olub tamamlanmasıdır. Mən
özüm bu diyara gəlməmişəm, sizlər məktub
yazaraq məni dəvət etdiniz və sizin nümayəndələriniz mənim yanıma gələrək dedilər:
“Bizə tərəf gəl, bizim rəhbərimiz yoxdur, ola
bilsin ki, Allah-taala sənin vasitənlə bizi haqq
yola hidayət etsin!” Əgər öz dəvətinizdə
sadiqsinizsə, mən indi sizin yanınızdayam.
Əgər mənim əmin ola biləcəyim səviyyədə,
mənimlə möhkəm əhd bağlayırsınızsa, sizinlə
birgə şəhərinizə daxil olaram, yox əgər belə
etmir və mənim bura gəlişimdən narahatsınızsa, gəldiyim yerə geri dönərəm”.
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Hürr ibn Yezid və tabeliyində olan
ordudan kimsə bir söz demədi və İmamın ◊
sözləri qarşısında sakit qaldılar.1
Amma digər bir rəvayətə əsasən belə
buyurdu:
ُّ  ْ َْو ْْإِنْ ْا،اِن ْهُ ْقَدْ ْنَ َزلَْ ْ ِم َْن ْاالم ِْر ْما ْقَدْ ْتَ َرْو َن
ْلدنيا ْْقَدْ ْتَغَي َرتْ ْ َْو
ِ
ِ
ْْْصبابَة
ُ ْ ْ ْ َْو ْاستَ َمْرتْ ْجدْاْ ْ َْو ْ َْل ْيَبْ َْق ْمنها ْإِال،تَنَك َرتْ ْ َْو ْأَدبَ َْر ْ َمع ُروفُها
ِ اال
ِ ْصباب ِْة
ْىلْاْلَِْقْال
َْ ِْْاَالْتَ َرْو َْنْإ،سيسْ َعيشْْ َكال َمر َعىْال َوبي ِل
ِْ ْ َْوْ َخ،ناء
َ ُ َك
ِ ىلْال
ْْقاءْ َرْبِِْهْ َحقا
ِْ ِيفْل
ْ ِْبْال ُمؤِْم ُْن
َْ َْلِيَ ْرغ،ُباط ِْلْالْيُتَناهىْ َعنْه
َْ ِْ َْوْإ،يُع َم ُْلْبِ ِه
ْميْإِالْْبَ َرما
َْ ِاْلَيا َْةْ َْم َْعْالظال
ْ ْْ َْو،ْعادة
َْ َرىْال َمو
َْ ْفَِإنْْالْأ،َحقا
َ تْإِالْْ َس
“Sizlərin hər biriniz nəylə qarşılaşdığınızı
görürsünüz. Bilirsiniz ki, zəmanə çox dəyişib,
heç nə aydın deyil. Onun yaxşılıqları üz
çevirməkdə və sürətlə gözlərimizin önündən
keçib getməkdədir. Ondan azacıq bir şey
qalıb, yalnız təhlükəli və quru otlaqa bənzər
xar edici həyatdan başqa heç nəyi qalmayıb.
Görmürsünüzmü, haqqa əməl olunmur və
batilin qarşısı alınmır?! Belə bir şəraitdə hər
bir möminə vacib olan, Allaha qovuşması
(şəhadət) üçün rəğbət göstərməsidir. Mən
buna əminəm ki, (haqq yolunda) ölmək,
1

İbn Əsəm, “Futuh”, c.5, s.134-135 və Şeyx Müfid, “İrşad”, səh. 427, (azacıq fərqlə).

571

yalnız səadət və ucalıq, sitəmkarların
kənarında yaşamaq isə, zillət və rüsvayçılıqdan başqa bir şey deyil”.1
Əllamə Məclisi əlavə edərək deyir ki,
İmam ◊ öz sözlərinin davamında belə
buyurdu:
ُّ ْ اس ْ َعبي ُْد
ْين ْلَ ِعقْ ْ َعلى ْْأَل ِسْنَتِ ِهمْ ْ ََْيُوطُونَْهُ ْما
ُْ الدنيا ْ َْو ْالد
َْ إِنْ ْالن
ِ شهمْْفَِاذاْ ُُِمصواْبِالب
انو َْن
ي
ْ
لد
ا
ْ
ل
ْ
ق
ْ
ْ
الء
َ
ُ ُ َِدرتْْ َمعائ
َ ُ
ُ
“İnsanlar dünyanın bəndələridirlər və din,
onların ağızlarında tovladıqları şirin və dadlı
bir şey kimidir, həyat və yaşayışları (dinin
vasitəsilə) rövnəqli olduğu müddətcə, onu
saxlayırlar, lakin (dini işlərdə) bəla və
müsibətlə imtahan olunduqları zaman
dindarların sayı həddən artıq azalar”.2
Hərçənd ki, Hürr ibn Yezid Riyahi,
zahirdə İmama ◊ çox böyük ehtiramla
yanaşdı və öz ordusu ilə birgə o həzrətin
arxasında namaz qıldı, lakin ona tapşırılmışdı
ki, hər nəyin bahasına olursa olsun, İmamın
◊ Kufəyə yaxınlaşmasına icazə verməsin,
eyni zamanda Mədinəyə də qayıtmasına da
“Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 381 və “Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 305, (azacıq fərqlə).
Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 1, səh. 237. “Biharul-ənvar”, c. 75, səh. 116. (Diqqət: Xarəzmi, İmam Hüseynin ◊ bu sözləri məhərrəm ayının ikinci günü, Kərbəlada söylədiyinə inanır.).
1
2
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mane olsun. Ona əmr olunmuşdu ki,
abadlıqdan əsər-əlamət olmayan bir məntəqədə İmam Hüseynin ◊ önünü kəssin və
geridə qalan qoşunlar gəlib çatana qədər
gözləsin. Belə ki, onlar gəlib çatdıqdan sonra
o həzrəti tam surətdə hər tərəfdən mühasirə
etsinlər.
İmam Hüseynin ◊ “Siz məni dəvət
etmisiniz, əgər fikrinizdən dönmüsünüzsə,
mənə qoşulmursunuzsa, öz gəldiyim yerə
qayıdaram” deyərək, o vəfasız və əhdlərini
pozan camaata səslənməyi, məhz ilahi dəlili
onlara tamamlamaq üçün idi. (Bununla da
onların nə bu dünyada, nə də axirətdə üzrləri
qalmadı). Ona görə ki, əgər İmam ◊
qayıtmaq istəsəydi, elə əvvəldən, Müslim və
Haninin şəhid olduqlarını və Kufə əhalisinin
öz əhdlərini pozduqlarını bildiyi və
qayıtmağa kimsənin mane olmadığı bir
vaxtda qayıdardı.
O həzrət ◊, yolunun şəhadət meydanı
olan Kərbəlaya doğru olduğunu, çox gözəl
bilirdi; bunun xəbəri cəddi Peyğəmbər
— tərəfindən ona çatdırılmışdı.
50. Hürrün qoşunu qarşısında İmam
Hüseynin ◊ başqa bir xütbəsi
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Bir hədisə əsasən, İmam ◊ əsr
namazının vaxtı gəlib çatdığında, müəzzindən
(azançıdan) azan və iqamə deməsini istədi,
ardınca da önə keçib pişnamaz durdu və hər
iki qoşun o həzrətə iqtida edərək namaz qıldı.
Namazdan sonra İmam ◊ ayağa qalxdı
və Allaha həmd və sənadan sonra buyurdu:
ْاِل ْصلىْللا ْعليهْوآلهْ َْو ْ َن ُْن
ِْ ْ ول
ِْ ت ْ َر ُس
ِْ س! ْأَنَا ْاب ُْن ْبِن
ُ أَيُ َها ْالنا
ِ ْ أَوىل ْبِ ِوالي ِْة
ْس ْ َهلُمْ ْ َْو
َْ عي ْما ْلَي
َْ الء ْال ُْمد
ِْ هؤ
ُ ْ ْهذ ْهِ ْاالُ ُموِْر ْ َعلَي ُكمْ ْ ِمن
َ
ِ ينْفي ُكمْْبِالظُّل ِْمْ ْوْالعد
ْاْلَقْْ ِْالهلِ ِْه
ْ ْاِلْ َْوْتَع ِرفُوا
ِْ ِْْفَِإنْْتَْثِ ُقواْب،وان
َْ السائِر
ُ َ
ْْ ْ َْو ْإِنْْْ َك ِرهتُ ُم ْونا ْ َْو ْ َج ِْهلتُمْ ْ َحقنا ْ َْوْْكا َْن ْ َرأيُ ُكم،ِل ْ ِرضى
ِْ ِْ ك
َْ ِفَ يَ ُكو ُْن ْذل
ِ
ِ
ِ
ِ
ْتْ َعن ُكم
ُْ صَْرف
ِْ َعلىْ ِخ
َ الفْماْجاءَتْْبِْهْْ ُكتُبُ ُكمْْ َْوْقَد َمتْْبِْهْ ُر ُْسلُ ُكمْْان
“Ey camaat! Mən Peyğəmbərin —
qızının oğluyam, biz bu işlərin idarəsində
(müsəlmanlara
imamlığa),
gözlərinizin
önündə zülm və təcavüzkarlıqla rəftar edən
bu yalançı iddiaçılardan daha layiqik. Əgər
Allaha güvənsəniz və haqq sahiblərini
tanısanız, Allahı razı salmış olacaqsınız, yox,
əgər bizdən üz çevirsəniz, bizim haqqımızı
tanımasanız, əqidəniz məktublarınızda yazılanların və göndərdiyiniz nümayəndələrin
söylədiklərinin əksinə olsa, buradan geri
qayıdacağam”.
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Hürr ibn Yezid cavab verib dedi: “Ey Əba
Əbdillah! Biz o dediyin məktublardan və
nümayəndələrdən xəbərsizik”.
İmam ◊ öz xidmətçilərindən biri olan
Üqbə ibn Səmana üzünü çevirərək buyurdu:
ُْ ُيْالل َذي ِْنْفِي ِه َماْال ُكْت
ب
َْ هاتْاْلُر َج
ِْ ْ!ُياْعُقبَة
“Ey Üqbə! Məktublar olan o iki xurcunu
gətir!”.
Üqbə kufəlilərin, şamlıların məktublarını
gətirdi və gözlər önündə yerə tökdü, onlar
yaxınlaşaraq məktublara baxır və keçirdilər.
Hürr dedi: “Ey Əba Əbdillah! Biz bu
məktubları yazanlardan deyilik, bizim
vəzifəmiz budur ki, səndən ayrılmayaq və
səni əmirin (Übeydullah ibn Ziyadın)
hüzuruna aparaq”.
İmam Hüseyn ◊ təbəssümlə buyurdu:
َْ ِكْ ِمنْْذل
ك
َْ تْأَدنْإِلَي
ُْ اَل ُمو
“Ölüm sənə bundan daha yaxındır”.1
Bu, İmamın ◊ ikinci dəfə Hürrün
ordusuna və Kufə əhlinə ilahi dəlili tamamlaması idi. Şübhəsiz ki, onların arasında o
həzrətə məktub yazanlar çox idi, çünki
1
İbn Əsəm, “Futuh”, c. 5, səh. 137-138, “Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 303, (azacıq fərqlə)
və Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 1, səh. 232, (azacıq fərqlə).
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Hürrdən başqa kimsə məktub yazdığını inkar
etmədi.
Şübhəsiz, orada olanlar arasında məktub
yazanların sayı da çox idi və hamısı xəcalət
çəkirdi, lakin bir o qədər də iradəli deyildilər
ki, düzgün formada düşünərək öz səhv
yollarından qayıtsınlar.
İmamın ◊ sonuncu cümləsi, ağır bir
zərbə kimi Hürrə dəydi və bir söz deyə
bilmədi.
51. İmam Hüseynin ◊ Hürrlə olan
mənadolu söhbəti
İmam ◊ Hürr ilə danışıqdan sonra, öz
yavərlərinə
üzünü
tutaraq
buyurdu:
“Xanımları dəvələrə mindirin! Görək, Hürr
və onun qoşunu nə edəcək?”
İmamın səhabələri öz atlarına mindilər,
qadınlar və uşaqlar da karvanın önündə
hərəkət etməyə başladı, lakin Kufə süvariləri
onların qarşısını kəsdilər.
İmam Hüseyn ◊ əlini qılıncının
qəbzəsinə ataraq, Hürr ibn Yezidin üstünə
fəryad edib dedi:
ك!ْ َماْالذيْتُ ِري ُْدْأَنْْتَصْنَ َْع
َْ ثَ َْكلَت
َ كْاُُّم
“Anan sənin matəmini saxlasın! Nə etmək
istəyirsən?!”
576

Hürr cavab verdi: “Allaha and olsun!
Əgər ərəbdə səndən başqa birisi bu sözü
dilinə
gətirsəydi,
kimliyindən
asılı
olmayaraq, cavabını verərdim! Allaha and
olsun! Mən sənin ananın adını (o xanım
böyük əzəmət sahibi olduğu üçün) dilimə
gətirə bilmərəm, amma sizi Übeydullah ibn
Ziyadın
hüzuruna
aparmaq
məcburiyyətindəyəm.”
İmam ◊ buyurdu:
بْنَفْسي
َْ كْأَوْْتَذ َه
َْ ُاِلْالْأَت بَ ع
ِْ اِذاْْ َو
“Allaha and olsun! Məni öldürsəniz də
apara bilməyəcəksiniz, mən getməyəcəyəm!”.
Həmçinin, Hürr də and içərək dedi:
“Allaha and olsun! Mən də özüm və qoşunum
ölməyincə səndən əl çəkməyəcəyəm!”.
İmam Hüseyn ◊ buyurdu:
ْىل
َْ ِين ْ ُْخذْ ْبَِرأ ِسي ْإ
ْ ِ َ ْْفَِْإنْ ْقَْتَ لت،ىل
َْ ِك ْ َْو ْاَب ِرزْ ْإ
َْ ُبَ َرَْز ْأَصحاِب ْ َْو ْأَصحاب
َْ تْاْلَل َْقْ ِمن
ك
ُْ كْأ ََرح
َْ ُاب ِْنْ ِزيادْ َْوْإِنْْقَ تَ لت
“Yavərlərim sənin qoşununla vuruşacaq,
mən də səninlə döyüşəcəyəm. Əgər sən
qələbə çalsan, başımı kəsib İbn Ziyadın
hüzuruna apar, amma əgər mən səni qətlə
yetirsəm camaatı sənin şərindən xilas
edəcəm!”.
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(Hürr, İmamı ◊ hədələyərək onu öz
məqsədindən çəkindirə biləcəyini, bununla da
öz istəyinə nail olacağını, daha İmamla ◊
qarşı-qarşıya durmayacağını düşünürdü. O,
İmamın ◊ məqsədində necə mohkəm
olduğunu gördükdən sonra, nisbətən mülayim
davranmağa başladı və) dedi: “Ey Əba Əbdillah! Mən səninlə döyüşməyə məmur deyiləm,
mənim vəzifəm yalnız bundan ibarətdir ki,
səndən ayrılmayam və səni İbn Ziyadın
hüzuruna aparım.... Mən bilirəm ki, hamı
qiyamət günündə özünü xilas etmək üçün
sənin cəddinin şəfaətinə ümid bağlayıb.
Səninlə müharibə etsəm, dünya və axirət ziyankarlarından olmaqdan qorxuram. Amma
bu şəraitdə səndən əl çəkib Kufəyə qayıda
bilmərəm. Sən öz yoluna davam et və hara
istəyirsənsə, get. Mən Übeydullah ibn Ziyada
məktub yazıb deyərəm ki, o, mənə qarşı çıxdı
və mən də bir iş görə bilmədim. Səni Allaha
and verirəm, öz canını qoru!”.
İmam ◊ buyurdu:
َْنْ َمقتُول
ْ ِنْأ
ْ ُِكْ ُُتِب
َْ ياْ ُح ُّر!ْْ َكأَن
“Ey Hürr! Sanki, məni ölümlə
qorxudursan?!”.
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Hürr cavab verdi: “Bəli, ey Əba Əbdillah
◊! Mənim bu barədə (onların səni öldürmək
qəsdində olduqlarında) heç bir şübhəm
yoxdur, təkcə çarə yolunu sənin gəldiyin yerə
geri qayıtmağında görürəm”.
İmam ◊ buyurdu:
ِ ْ ك ْ ْو
ْث
ُْ س ْ َحي
ِْ ين ْأَقُولُْْْ َكما ْقالَْ ْأَ ُخو ْاالو
ْ ِ لك
َ َْ َما ْأَدري ْما ْأَقُولُْ ْل
ُْيَ ُقول
“Sənə cavab olaraq deyə biləcəyim bir tək
şey, Ovs qəbiləsindən olan bir kişinin
(Peyğəmbərin — köməyinə getmək
istədiyi zaman öz əmoğlusuna) verdiyi
cavabdır”.
Daha sonra İmam ◊ bu beytləri oxudu:
ْْإِذا ْما ْنَوى
ْ ْتْعارْْ َعلَىْال َفت
ِْ َسأَمضيْ َْوْماْبِال َْمو
ْجاه َْدْ ُمسلِما
َ ْْ َْو،َخيا
ِ الرجالَْْالص
ِ ْاسى
ْْق ْ َمذ ُموما
َْ فار
ْ
ْ ْيْبِنَ ف ِس ِْه
َْ اْل
َ َْوْ َو
َ ْ ْ َْو
ْيف
ْ ِْ ْْلِتَ لقى ْ َخيسا
ْْك ْذُال
َْ ِْ َكفى ْب

ْ

ْفْ ُُم ِرما
َْ ََْوْخال
ْ
ْ ْأَق ِد ُْمْنَفسيْالْأُري ُْدْبَقاءَها
ْغاءْ َعرَمرما
ِْ ال ِو
ْ ْْتْ َْلْْأَُْلْ َْوْإِنْْ ُمتُّْْ َْلْْأُذَم
ُْ فَِإنْْ ِعش
ْعيشْ ُم َرغما
َْ َأَنْْت
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Mən bu yolu gedirəm, ölüm mərd
insançün ar deyil,
Xeyrə çağırdığı, İslam uğrunda cihad
etdiyi zaman.
Və saleh şəxslərdən ötəri öz canından
keçsin.
Və
çirkinliklərdən
uzaqlaşaraq,
cinayətkarlara qarşı çıxsın.
Mən savaşın keşməkeşində, düşmən
ordusu ilə vuruşmaqçün, canımı əlimə
almışam və daha yaşamaq qəsdim yoxdur.
Bəs,
əgər
sağ
qalsam
peşman
olmayacam, öldürülsəm qınanmayacağam.
Sənə bu zillət bəs edər nə qədər ki,
zillətlə öz (rüsvayçı) həyatını davam etdirirsən!1
İmamın ◊ ifadələrindən, söylədiyi bu
beytlərdən məlum olur ki, o, atası İmam
Əlinin ◊ şücaətini, kamil surətdə öz
mübarək vücudunda daşıyır. Belə ki, atası
buyurardı:
ىْْاُِم ِْه
ِْ الطف ِْلْْبِثَد
ِْ ْتْ ِم َْن
ِْ سْبِال َمو
ُْ َللاْالَب ُْنْاَبيطالِبْآن
ِْ َو
1
İbn Əsəm, “Futuh”, c. 5, səh. 138-140. Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 1, səh. 232233. “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 377-378.

580

“Allaha and olsun! Əbutalibin oğlunun
ölümə olan şövqü, südəmər körpənin öz
anasının sinəsinə olan meyl və şövqündən
daha artıqdır”.1
İmam Hüseyn ◊ də oxşar məzmunlu
cümlədə buyurur:
تْعارْْ َعلَىْال َفت
ِْ َسأَمضيْ َْوْماْبِال َمو
“Mən bu yolda addımlayıram; ölüm (və
Allah yolunda, eləcə də haqq və ədaləti
yaymaq və bərpa etməklə) şəhadətə çatmaq,
mərd insanlar üçün ar deyil!”.
Əksinə şəhadətə qucaq açmaq, hər hansı
bir təhdiddən qorxmamaq və hər nəyin
bahasına olursa olsun, öz müqəddəs hədəfinə
qovuşmaq özü çox böyük şücaətdir.
Bir daha yuxarıda İmamın ◊ dilindən
nəql olunan şeirləri zümzümə edərək onun
hər misrasının məna çalarları barədə
düşünün; insana həya, izzət və iftixar gətirən
bir ölümdən necə söz açdığının şahidi olun!
52. İmam Hüseynin ◊ zilləti qəbul
etməmək barədə digər bir ifadəsi

1

“Nəhcül-bəlağə”, 5-ci xütbə.
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Digər bir hədisdə gəlmişdir ki, İmam ◊
o şeirləri söylədikdən sonra buyurdu:
ْبيل
ِْ ت ْ َعلى ْ َس
ِْ  ْما ْاَه َو َْن ْالْ َمو،ت
ُْ ن ْ َشأ َْن ْ َمنْ ْ ََي
ْ ِس ْ َشأ
َْ لَي
َ اف ْال َمو
ْخالِ َدةْ ْ َْو
ْ ْ ْبيل ْال ِع ِْز ْإِالْ ْ َحياة
ِْ يف ْ َْس
ْ ِْ وت
ُْ س ْال ُْم
َْ  ْلَي،اْلَِق
ْ ْ ياء
ِْ نَي ِْل ْال ِع ِْز ْ َْو ْإِح
ُّ ْ ت ْاْلَيا ْةُ ْ َم َْع
ْت
ِْ  ْاَفَبِال َمو،ُت ْال ِذي ْال ْ َْحياةَْ ْ َم َع ْه
َْ الذ ِْل ْإِالْ ْال َمو
ِْ س
َ لَي
ْْْاِن،ت
ُْ تْاَخ
ُْ كْلَس
َْ ُّخابْظَْن
َْ ْكْ َْو
َْ طاشْ َسه ُم
َْ ْهات
َْ ْ َهي،ُُتَ ِوفُِين
َ افْال َم ْو
ْْح َْل ْالضيْ َْم ْ َخوفاْ ْ ِم َْن
ِْ َت ْالَعلى ْ ِْمنْ ْأَنْ ْْأ
ْ ِ ك ْ َْو ْ ُِه
َْ ِنَف ِسي ْالَكْبَ ُْر ْ ِمنْ ْذل
ْبيل
ِْ يف ْ َس
ْ ِْ ت ْ َْو ْ َهلْ ْتَق ِد ُرو َْن ْ َعلى ْاَكثَ َْر ْ ِمنْ ْقَْتلي؟! ْ َْمر َْحباْ ْبِالْ َقت ِْل
ِْ ال َمو
ِ
ِ ْْ ْو،اِل
ْيفْْفَِإذاْال
ْ ِلكن ُكمْْالْتَق ِد ُرو َْنْ َعلىْ َهدِْمْ َُْمديْ َْوْ َُْم ِْوْ ِع ِزيْ َْوْ َش َر
َ
ُبايلْبِال َقت ِْل
ِْ أ
“Mənim kimi birinə, ölümdən qorxmaq
yaraşmaz. Həya, izzət və haqq yolunda ölmək
necə də asandır! Bəli, izzət və başıucalıqla bu
yolda ölmək, əbədi həyatdan başqa bir şey
deyil, zillətlə yaşamaq isə, eyniylə mənasız
bir ölüm kimidir.
Məni ölümləmi qorxudursan? Əfsus ki,
atdığın ox hədəfə dəymədi və sən tamamilə
səhv düşünürsən! Mən sənin düşündüyün
kimi bir şəxs deyiləm, mən ölümdən qorxaraq
zülm və sitəmə boyun əyəcək biri deyiləm!
Siz məni öldürməkdən başqa heç nəyə
qadir deyilsiniz. Allah yolunda ölmək necə də
xoşdur!
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Siz yalnız məni öldürməyi bacararsınız,
amma mənim izzət və şərəfimi tapdalaya
bilməyəcəksiniz, belə isə mənim azacıq da
olsa, ölümdən qorxum yoxdur!”.1
Həqiqətən də, belə bir himmətə, sarsılmaz
iradəyə afərin deməli və bu qədər böyük ruh
yüksəkliyinə, cəsarətin uca zirvəsinə sahib
olana Allahın salamı olsun!
İndiyədək kimdənsə bu kimi sözlər
eşidilibmi?
Hər kəsin bu sözləri dilə gətirməyə cürəti
varmı?
Salam olsun sənə, ey azadələrin rəhbəri və
ey şəhidlərin ağası! Necə ki, qısa bir ibarətlə
bizə ən böyük dərsi öyrətdin.
Salam olsun sənə, sonu olmayan salamlar!
53. İmam Hüseynin ◊ Hürrün
silahdaşları arasında oxuduğu digər xütbə
Nəhayət, İmam ◊ və Hürr hərə öz
qoşunu ilə öz yoluna davam etdilər və Beyzə2
adlanan yerə çatdılar. İmam ◊ orada
özünün və Hürrün silahdaşları üçün nitq

1
2

“İhqaqul-həqq”, c. 1, səh. 601 və “Əyanuş-şiə”, c. 1, səh. 581.
Beyzə, Vaqisə və Uzeyb arasında bir vadidir.
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söylədi. Həzrət ◊ Allaha həmd və səna
etdikdən sonra buyurdu:
قالَ «ْ :منْ ْ َرأىْ
اس ْإِنْ ْ َر ُسولُْ ْ ِْ
أَيُّ َها ْالن ُْ
اِل ْصلى ْللا ْعليه ْوآله ْ َ
ولْ ِ
ناكِثاْْلِعه ِْدْ ِ
الًّْ ِْلرِْمْ ِ
للاُ ْ،مالِفاْْلِ
ِ
ِ
للاْ،
سن ِْةْ َر ُس ِْ
ْ
ْ
،
للا
َ
ُسلطاناْْجائراْْ ُمستَح ْ ُُ
ُ
يف ْ ِع ِ
ي ْ َعلَي ِْه ْبِِفعلَْ ْ ،و ْ ْالَ ْقَ ولْْ،
وان ْفَ لَمْ ْيُغَِ ْ
للا ْبِاال ِْث ْ َْو ْالعُد ِْ
باد ِْ
يَع َم ُْل ِْ ْ
طاع ْةَْ
هؤ ِْ
كا َْن ْ َحقاْ ْ َعلَى ْ ِْ
للاْأَنْ ْيُد ِخلَ ْهُْ َمد َخلَ ْهُ»ْ .أال ْ َْوْإِنْ ْ ُ
الء ْقَدْ ْلَ ِزُموا ْ َ
الشْي ِ
ودْ
سادَْ ْ ،و ْ َعطلُوا ْاْلُ ُد َْ
طاع ْةَ ْالرْح ِنَْ ْ ،و ْاَظ َه ُروا ْال َف َ
طانَْ ْ ،و ْتَ َرُكوا ْ َ
ِ
ِ
يءْ ْ ،و ْأَحلُّوا ْحر ْ ِ
َح ُّْقْ
َواستَأثَ ُروا ْبِال َف َ َ َ َ
ام ْاِلَْ ْ ،و ْ َحرُموا ْ َحاللَْ ْاِلَْ ْ ،و ْأَنَا ْأ َ

َمنْْغَي َْر.

قَدْ ْأَتَتين ْْ ُكتُبُ ُكمَْ ْ ،و ْقَ ِد َمتْ ْ َعلَىْ ْ ُر ُسلُ ُْكمْ ْبِبَ ي َعتِ ُكمْ ْأَن ُكمْ ْالْ
سلِ ُمون ْ َْو ْال ْ َُت ُذلُونْ ،فَِانْ ْ ََتَمتُمْ ْ َعلى ْبَي َعتِ ُكمْ ْتُصيبُوا ْ ُرش َدكمْ ،فَأَنَاْ
تُ َ
يْب ْنْ َعلِىْ،واب ْنْ ِ
اِل صلى هللا عليه وآلهْ،
ولْ ِْ
تْ َر ُس ِْ
فاط َم ْةَْبِن ِْ
َ ُ
س ُْ ُ
اْلُ َ
ف ْأُس َوةَْ ْ ،و ْإِنْ ْ َْلْ
نَفسي ْ َم َْع ْأَن ُف ِس ُكمَْ ْ ،و ْأَهلي ْ َم َْع ْأَهْلي ُكمْ ،فَ لَ ُكمْ ْ ِ ْ
تَف َعلُوا ْ َْو ْنَ َقضتُمْ ْ َعه َد ُكمَ ْ ،و َخلعتُمْ ْبَي َعت ْ ِمنْ ْأَعناقِ ُكمْ ْفَ لَ َعمري ْما ْ ِه َْىْ
ورْ َم ِْنْ
لَ ُكمْْبِنُكرْ،لََقدْْفَ َعلتُ ُموهاْبِأَِبْ َْوْأَخيْ َواب ِْنْ َع ِميْ ُمسلِم!ْ َوال َمغ ُر ُْ
ث ْفَِإَّنَاْ
ضي عتُمْ ْ(فَ َمنْ ْن َك َْ
اغتَ رْ ْبِ ُكمْ ،فَ َحظُّ ُكمْ ْأَخطَأ ُتَْ ْ ،و ْنَصيبُ ُكمْ ْ َ
اِلْ
المْ َعلَي ُكمْْ َْوْ َرْحَْةُْ ِْ
اِلُْ َعن ُكمَْ ْ،وْالس ُْ
ىنْ ْ
ثْ َعلَىْنَف ِس ِْه) َْوْ َسيُ غ ِ ْ
يَن ُك ُْ
َْوْبَ َركاتُْهُ.
— “Camaat! Allahın peyğəmbəri
buyurmuşdur: “Hər kəs zalım hökmdarı görsə
ki, Allahın haramını halal sayır, Allahın əhd584

peymanını sındırır, Peyğəmbərin sünnəsinə
qarşı çıxır, Allah bəndələrinin arasında
zülmlə davranır və onunla dillə və əməllə
müxalifət etməsə, Allah onu həmin hökmdarın yerinə (cəhənnəmə) atsa, haqqıdır.
Agah olun, camaat! Bu dəstə (BəniÜməyyə) şeytana itaəti özlərinə lazım bilmiş
və Allaha itaətdən boyun qaçırmışlar. Onlar
fəsadı aşkara çıxardaraq Allahın hüdudlarını
tərk etmişlər. Onlar beytul-malı öz əllərinə
keçirmiş, Allahın haramını halal və halalını
haram saymışlar. Mənim (Allah rəsulunun
övladı olduğuma görə) bu vəziyyəti dəyişmək
üçün qiyam etməyə hamıdan daha çox
haqqım var.
Sizin məktublarınız əlimə çatıb. Sizin
göndərdiyiniz adamlar sizin beyət xəbərinizlə
mənim yanıma gəldilər (və dedilər:) Siz
mənimlə peyman bağlamısınız ki, məni
düşmən qarşısında tək qoymayacaqsınız.
İndi öz əhd-peymanınıza sadiqsinizsə,
kamala çatmısınızsa, mən Hüseyn ibn Əliyəm
◊. Mən Allahın rəsulunun qızı Fatimənin
övladıyam. Mən sizin yanınızda və ailəm
sizin ailənizin yanındadır. Sizin nümunəniz,
örnəyiniz mənəm.
585

Əgər belə olmasanız, əhd-peymanınızı
sındırsanız və mənim beyətimdən əl
götürsəniz, canıma and olsun, bu rəftarınız
artıq bizə tanışdır (təəccüb doğurmaz). Çünki
siz atamla, qardaşımla və əmim oğlu
Müslimlə də belə davranmısınız. Sizin
yalanınıza uyan şəxs aldanmışdır. (Həqiqətdə
bu sizlərsiniz ki,) səadət quşunu əldən vermiş
və nəsibinizi məhv etmişsiniz. (Qurani-Kərim
buyurur:)
ثْ َعلَىْنَف ِس ِْه
ُْ ثْفَِإَّنَاْيَن ُك
َْ فَ َمنْْن َك
“Hər kəs əhdini sındırsa, öz zərərinə
sındırıb.”1
Tezliklə
Allah-taala
məni
sizlərə
ehtiyacsız edəcək. Vəssəlamu ələykum və
rəhmətullahi və bərəkatuh!”.
Bu xütbə sona çatandan sonra İmamın ◊
dostları, tərəfdarları onun başına toplaşaraq
hamılıqla həzrətə kömək edəcəklərini elan
etdilər. İmam ◊ Allahdan onlar üçün xeyir
və səadət istədi.2

“Fəth” surəsi, ayə 10.
“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 304; İbn Əsir, “Kamil” c. 4, səh.48 və İbn Əsəm, “Futuh”,
c. 5, səh. 144-145.
1
2
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İmamın ◊ bu tarixi çıxışı qanlı Aşura
qiyamının bütün hədəflərini birmənalı şəkildə
şərh edir. Bu çıxış (bəyan) hər zaman və hər
yerdə məna kəsb edir. İmam Hüseyn ◊ öz
qiyamını zalım hökmdarların qarşısında
bütün müsəlmanların ümumi vəzifəsinin
təcəssümü sayır. Bu zalımlar Allah bəndələrini zülm zəncirlərinə salmaqla yanaşı
Allahın halalını haram və haramını halal
saymışlar.
Şübhəsiz ki, belə insanlar qarşısında sükut
etmək heç bir müsəlmana icazəli deyil. Çünki
sükut etmək onların əməllərini təsdiqləmək
sayılır və onların əməllərini təsdiq etmək
sükut edənlərlə bu zülmkarların taleyini birləşdirir.
Bəli, hamı fəryad etməli, ayağa qalxmalı
və zalımların sarayını yıxmalıdır. Bu işə
hamıdan daha çox Peyğəmbər — övladı
və məsum imam layiqdir.
Nə qədər aydın və sağlam bir məntiq!
54. Übeydullah ibn Hürr Cofi və itirilən
fürsət
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İmam Hüseyn ◊ öz azsaylı qoşunu ilə
Bəni-Məqatil1 qəsrinə çatanda diqqətini bir
xeymə (çadır) cəlb etdi. İmam ◊ xeymənin
kimə
məxsus
olduğunu
soruşduqda,
Übeydullah ibn Hürr Cofi” deyə cavab
verdilər. İmam ◊ Həccac ibn Məsruq
Cofini onun yanına göndərdi. Həccac
Übeydullah ibn Hürrün xeyməsinə gəlib
salam verdikdən sonra dedi:
Ey Hürrün oğlu! And olsun Allaha, əgər
qəbul etməyə layiq olsan, Allah-taala sənə
böyük bir kəramət hədiyyə etmişdir.
Übeydullah:
–Hansı kəramət?
Həccac:
–Bu, Hüseyn ibn Əlidir və səni özünə
yavər istəyir. Əgər onun başçılığı altında
düşmənləri ilə döyüşsən səni böyük bir
mükafat gözləyir. Bu yolda öldürülsən,
şəhadətə nail olacaqsan.
Übeydullah:
–Mən Kufədən məhz bunun üçün
çıxmışam ki, qorxurdum Hüseyn ibn Əli ◊
1
Bu qəsr Eynut-təmr və Qutqutaniyyə (Kufə yaxınlığında) arasında yerləşirdi və
Məqatil ibn Həssana mənsub idi.
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Kufəyə daxil olsun və mən orada ola-ola ona
yardım etməyim. Kufədə onun heç bir yavəri
qalmayıb, hamı dünyaya üz tutub. İmamın
yanına qayıt və sözlərimi ona çatdır.
Həccac İmamın ◊ yanına qayıdıb
olanları ona çatdırdı.
İmam ◊ öz dostlarından bir neçəsi ilə
Übeydullahın yanına gəldi. Übeydullah
◊ İmamı ◊ çox yaxşı qarşıladı. İmam
əyləşdi və Allaha həmd-səna dedikdən sonra
sözə başladı:
أَما ْب ع ُدْ ،ياب ْن ْاْل ِر! ْفَِإنْ ْ ِمصرُكمْ ْ ِ
ىل ْ َْو ْ َخب ُرون ْأَن ُهمْْ
هذْهِْْ َكتَبُوا ْإِ َْ
َ َ َ ُ
َ
ِ
ون ْ َْو ْيُقاتِلُوا ْ َع ُد ِويَْ ْ ،و ْأَن ُهمْْ
وموا ْ ُد ِ ْ
ُُمتَمعُو َْن ْ َعلى ْنُص َرتَْ ْ ،و ْأَنْ ْيَ ُق ُ
ت ْأَد ِري ْال َقوَْم ْ َعلى ْما ْ َز َع ُمواْ،
تَْ ْ ،و ْلَس ُْ
ون ْال ُق ُد َْ
َسأَلُ ِ ْ
وم ْ َعلَي ِهمْ ،فَ َق ِْدم ُ
شيعتِ ِهْ.
ِالن ُهمْ ْقَدْ ْأَعانُوا ْ َعلى ْقَ ت ِْل ْاب ِْن ْ َع ِمي ْ ُمسلِ ِْم ْب ِْن ْ َعقيلرْحه ْ َْ
اللهو ْ َ
ين ْلِيَزي َْد ْب ِْن ْ ُمعا ِويَةََْ ْ ،وْ
اِل ْب ِْن ْ ِزياد ْيُبايِعُ ِ ْ
َْو ْأََجَعُوا ْ َعلَى ْاب ِْن ْ َمرجانَْةَْعُبَ ي ِد ِْ
ِ ِ
تْ
تْ َْوْأَسلَف َْ
سب َْ
تْْيَاب َْنْاْلُِْرْفَاعلَمْْأَنْْ ْ
أَن َْ
اِلَْ َعزْْ َْوْ َجلْْ ُمؤاخ ُذ َْكِْباْْ َك َ
تْهذاْاِ
ِم َْنْ ُّ
س ُْلْ
غ
ت
ْ
ة
ب
و
ت
ْ
ىل
يفْ َوق ِ ْ
وكِْ ْ
امْاْلالِيَ ِةَْ ْ،وْأَنَاْأَدعُ َْ
فْاالي ِْ
وبْ ِ ْ
الذنُ ِْ
ُ
َ
َ
َ
وك ْإِىل ْنُصرتِنا ْْأَه ْل ْالب ي ِ
الذنُ ِ
ك ْ ِم َْن ْ ُّ
تْ ،فَِإنْْ
وبَْ ْ ،و ْأَدعُ َْ
ِِبا ْما ْ َعلَي َْ
َ َ
َ
أُع ِطينا ْحقنا ْ َِ
ك ْ َْو ْقَبِلناهَُْ ْ ،و ْإِنْ ْ ُمنِعنا ْ َحقنا ْ َْو ْ ُركِبناْ
اِلُْ َعلى ْذلِ َْ
ْحدنَا ْ ْ
َ
بْاْلَِْق.
تْ ِمنْْأَعوانْ َعلىْطَلَ ِْ
بِالظُّل ِْمْْ ُكن َْ
“Ey Hürrün oğlu! Sənin həmşəhərlilərin
mənə belə bir məktub göndərib xəbər verdilər
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ki, hamılıqla mənə kömək edəcəklərinə qərar
veriblər, mənim kənarımda olacaq və mənim
düşmənlərimlə döyüşəcəklər. Onlar məndən
yanlarına gəlməyimi istədilər, mən də
gəlmişəm. Mən güman etmirəm ki, onlar əhdpeymanlarına sadiq qalsınlar, çünki onlar
əmim oğlu Müslimi (Allahın rəhməti olsun
ona!) və dostlarını qətlə yetirmək üçün
(düşmənlərlə) həmkarlıq etdilər. Hamısı
Mərcanənin oğlu Übeydullah ibn Ziyadla
birləşdilər. Halbuki, İbn Ziyad məndən
Yezidə beyət etməyimi tələb edir.
Sən isə ey Hürrün oğlu, bunu bil ki,
şübhəsiz, Allah-taala gördüyün işlər və
keçmişdə etdiyin günahlar barədə səni sorğusual edəcək. Mən bu anda səndən istəyirəm
ki, tövbə suyu ilə günahlarını yuyasan və səni
Əhli-beyt ailəsinin ◊ köməyinə çağırıram.
Əgər haqqımızı bizə versələr, Allaha
şükür edib qəbul edəcəyik. Əgər onu bizdən
alsalar, zülmlə bizə hakim olsalar, sən haqqı
tələb
etməkdə
mənim
yavərlərimdən
olacaqsan (və hər iki halda ziyan
görməyəcəksən).”
Übeydullah ibn Hürr dedi: And olsun
Allaha, ey Rəsulullahın oğlu! Əgər Kufədə
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sənə kömək edəcək və rəhbərliyin altında
döyüşəcək insanlar olsaydı, mən düşmən
qarşısında onların ən iradəlisi olardım. Amma
mən Kufədə şahid idim ki, özlərini sənin
davamçıların adlandıranlar Bəni-Üməyyə və
qılınclarının qorxusundan öz evlərinə
çəkildilər. Səni Allaha and verirəm ki,
məndən bu xahişi etmə! Mən bacardığım
qədər pul yardımlarımı səndən əsirgəməyəcəyəm. Bu atı məndən qəbul et. Bu
atla kimin dalınca düşmüşəmsə, ona
çatmışam, hansı təhlükədən qaçmışamsa
oradan xilas olmuşam. Bu qılıncı da sənə
təqdim edirəm, nəyi onunla vurdumsa, onu
kəsdi.
İmam ◊ buyurdu:
ْك
َْ َناك ْلِنَسأَل
َْ  ْإَِّنا ْأَتَي،ك
َْ ناك ْلَِف َر ِس
َْ يَاب َْن ْاْلُِر! ْما ْ ِجئ
َ ك ْ َْو ْ َسي ِف
ْْيف ْ َْشىء ْ ِمن
ْ ِْ حاج ْةَ ْلَنا
َْ ت ْ َعلَينا ْبِنَ ف ِس
َْ ت ْقَدْ ْ ََِبل
َْ  ْفَِإنْْْ ُكن،النُّص َرَة
َ ْ ك ْفَال
ْْْ« َمن:ول
ِْ َْْتْ َر ُسول
ُْ ْقَدْْ َِْسع...،ك
ُ اِلْصلىْللاْعليهْوآلهْ َْوْ ُه َْوْيَ ُق
َ ِمال
ِ ِ
ْللاُْ َعلىْ َوج ِه ِْه
ْ ُْصرُهمْْ َعلىْ َح ِق ِهمْْإِالْْأَ َكب ْه
ُ ْ َْوْ َْلْيَن،َْس َْعْداعيَْةَْأَه ِْلْبَيت
فْالنا ِْر
ِْ
“Ey Hürrün oğlu! Biz sənin atına,
qılıncına görə gəlməmişik. Biz səndən kömək
istəməyə gəlmişik. Əgər canını bizim
yolumuzda əsirgəsən, sənin malına heç bir
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ehtiyacımız
yoxdur...
Mən
Allahın
Rəsulundan — eşitmişəm ki, belə
buyurardu: “Hər kəs mənim Əhli-beytimin
yardım fəryadlarını eşitsə və yardımına
tələsməsə, Allah-taala onu üzü üstə
cəhənnəm atəşinə atar.”
İmam Hüseyn ◊ bunu deyib ayağa
qalxdı və öz silahdaşlarının yanına qayıtdı.1
Hədislərin birində nəql olunur ki, İmam
Hüseyn ◊ söhbətinin sonunda Übeydullah
ibn Hürrə belə dedi:
ْاِل ْال ْيَس َم ُْع
ِْ  ْفَ َو،اِلَ ْأَنْ ْال ْتَ ُكو َْن ِِْمنْ ْيُقاتِلُنا
ْ ْ صرنا ْفَات ِْق
ُ فَِإالْ ْتَْن
ِ
َْ َصرناْإِالْْ َهل
ك
ُ َحدْْ ُْثْ َْلْيَن
َ واعيَتَناْأ
“Əgər bizə yardım etmək fikrin yoxdursa,
Allahdan qorx və bizimlə döyüşənlərin
sırasına qoşulma! And olsun Allaha, hər kəs
bizim yardım fəryadımızı eşitsə və yardıma
tələsməsə, axirəti puç olmuşdur.”
Übeydullah ibn Hürr dedi: “Xeyr, əsla
belə olmayacaq, inşallah! (Mən sizin
düşmənləriniz ilə həmkarlıq etməyəcəyəm!)”2
İmam Hüseyn ◊ yenə də bu dəyərli
sözləri ilə göstərir ki, Kufə camaatına ümidi
1
2

İbn Əsəm, “Futuh”, c. 5, səh. 130-132.
“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 307-308 və “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 379.
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olmasa da öz yoluna davam edir. İmam ◊
bilirdi ki, Kufə əhalisi öz dəvətinə və əhdpeymanına sadiq qalaraq onun yardımına
qalxacaq qədər vəfalı deyillər. Bütün bunlarla
yanaşı mübarizəsini davam etdirir, çünki
onun vəzifə və proqramları başqa işlərdən
ibarət idi.
Eyni zamanda, hər kəsi görəndə ona dəlil
və höccəti tamamlayır, pak nəfs sahiblərini,
xoşbəxt insanları və həqiqi möminləri özünə
yoldaş edirdi ki, tarixi Aşura qiyamında
şəhadət şərbətini içsinlər və öz pak qanları ilə
İslam fidanını suvarsınlar və sonda, İslamın
qatı düşmənlərinin və münafiqlərin üzündən
pərdəni götürsünlər.
55. Dünyanın dəyərsizliyinə bu yetər...
İmam Səccaddan ◊ belə nəql olunur:
“İmam Hüseyn ◊ (Kərbəla yolunda)
istirahət üçün otraq etdiyi hər mənzildə və hər
dəfə oradan yola düşəndə Allahın böyük
peyğəmbəri Yəhya ibn Zəkəriyyəni və onun
öldürülməsini yad edərdi. Bir gün, o, belə
buyurdu:
ُّ ْ وان
ْْى ْاِىل ْبَغِى
َْ ي ْب َْن ْ َزَك ِريا ْاُه ِد
َْ س ْ ََي
َْ اِل ْأَنْ ْ َرأ
ِْ ْ الدنيا ْ َعلَى
ِْ َْو ْ ِمنْ ْ َه
َْ ِمنْْبَغاياْْبَينْإِسر
ائيل
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“Dünyanın Allah yanında dəyərsizliyi
üçün bu yetər ki, Yəhya ibn Zəkəriyyənin
başını Bəni-İsrail zinakarlarından birinə
hədiyyə apardılar.”1
Digər bir rəvayətdə İmam ◊ bu
məsələyə belə aydınlıq gətirir:
ُْج ْبِنتَها ْ ِمن ْه
َْ ادتْ ْأَنْ ْتُ َز ِو
َْ ين ْإِسرا
ْ َِك ْب
ِْ ِإِنْ ْام َرأََْة ْ َمل
َ ئيلْْ َكبُ َرتْ ْ َْو ْأَر
ِ ِلِلمل
ْت
ِْ َ ْفَ َع َرف،ك
ْ َي ْب َْن ْ َزَك ِريا ْفَ ن
َْ ك ْ ََي
ُْ ِشار ْال َمل
َْ َ ْفَاست،ك
َ ِهاهُ ْ َعنْ ْذل
َ
ْي
َْ َك ْفَ َذ َهبَتْ ْ َْو ْلَ ِعبَتْ ْب
ِْ ِىل ْال َمل
َْ ِك ْ َْو ْ َزي نَتْ ْبِنتَها ْ َْو ْبَ َعثَتها ْإ
َْ ِال ِمرأَْةُ ْذل
ك؟
َ ُاجت
ُ ِْفَقالَْْ َهلَاْال َمل،يَ َدي ِه
َ ْ َماْ َح:ك
.يْب ِْنْ َزَك ِريا
َْ سْ ََي
ُْ ْ َرأ:قالَت
ِ
ِ ْْياْب نَ ي ْةُْحاجةْْغَي ْر:ك
.ِهذ ْه
ُ ُ فَقالَْْال َمل
َ َ
ْْيفْطَشتْ ِمن
ْ ِْثْبَِرأ ِس ِْهْإِلَيها
َْ ْ ُْثْبَ َع،ُْفَ َقتَ لَه...ُْماْأُري ُْدْغَي َره:قالَت
.تْنُص َْر
َْ اِلُْ َعلَي ِهمْْ َُب
ْ ْط
َْ ْ َْوْ َسل،ضْفَأَ َخ َذتْ َها
ُْ تْاالر
ِْ ْفَأ ُِم َر،ذَ َهب
“Bəni-İsrail padşahının arvadı qocalmışdı.
O, öz qızını padşaha ərə vermək fikrinə
düşmüşdü. Padşah Yəhya ibn Zəkəriyyə ilə
bu haqda məsləhətləşdi. Həzrət Yəhya ◊
onu bu işdən çəkindirdi.
Padşahın arvadı bu hadisədən xəbər tutub
qızını bəzədi və padşahın yanına göndərdi.
1

İbn Şəhr Aşub, “Mənaqib”, c. 4, səh. 92. “Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 89.
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Qız padşahın yanına gedib öz işvəsi, nazqəmzəsi ilə onun ağlını başından çıxardı.
Padşah:
–(Vüsalına çatmağım üçün) nə istəyirsən?
Qız:
–Yəhya ibn Zəkəriyyənin başını.
–Qızım, başqa bir şey istə!
–Başqa bir şey istəmirəm!
...O, bu söhbətdən sonra Həzrət Yəhyanı
◊ qətlə yetirib mübarək başını qızıl teştə
qoyub qızın yanına göndərdi.
(Hadisədən çox keçməmişdi ki, yer o qızı
uddu və Buhtunnəssar (Nəbukadnəzar) onlara
hakim kəsildi.1
Yəhyanın başı dəfn olunan yerdən daim
qan qaynayırdı. Bu qan, Buxtunnəssarın
Bəni-İsrail zalımlarının böyük bir dəstəsini
qətlə yetirənə qədər axmağa davam etdi.
Bu rəvayətin sonunda İmam Hüseyn ◊
övladı İmam Səccada ◊ belə buyurdu:
ْْاِلُ ْال َمه ِدى
ْ ْث
َْ اِل ْال ْيَس ُك ُْن ْ َد ِمي ْ َحتْ ْيَب َع
ِْ يا ْ َولَ ِدي ْيا ْ َْعلِ ُّْى ْ َو
ِ
ْعيْأَلفا
َْ س َق ِْةْ َسب
َْ فَ يَ قتُ َْلْ َعلىْ َد ِميْ ِم َْنْال ُمنافِ ِق
َ يْال َك َف َرْةْال َف

1

İbn Şəhr Aşub, “Mənaqib”, c. 4, səh. 92. “Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 89.
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“Oğlum, ey Əli! Allaha and olsun! Mənim
qanım, Allah-taala (övladım) Məhdini
göndərib kafir və günahkar münafiqlərdən 70
min nəfərini mənim qanıma görə qətlə
yetirənə qədər sakitləşməz!”1
İmam
Hüseynin
◊
Kərbəla
istiqamətindəki qısa və dolğun nitqləri birbirindən dəyərli, zəngin və maraqlıdır.
İmamın ◊ həzrət Yəhyanın ◊ başına
gələnləri önə çəkməsində məqsədi bu idi ki,
zülmkar, qəddar və şəhvətpərəst hakimlər
onu paklıq, təqva, pislik və şəhvətpərəstliklə
mübarizədə təqsirləndirib şəhid edəcəklər və
kəsilmiş başını bir napakın övladı üçün
hədiyyə aparacaqlar. Bu da İmamın ◊ öz
şəhadətinin necə baş verəcəyini təfsilatı ilə
bilməsindən xəbər verir. O həzrət, vəziyyəti
silahdaşlarına, dostlarına və övladlarına izah
edirdi ki, bu şücaətli insanları son damla
qanlarına kimi mübarizəyə və fədakarlığa
hazırlasın.
“Mənim qanım, Allah-taala (övladım)
Məhdini göndərib kafir və günahkar
münafiqlərdən 70 min nəfərini mənim
1

İbn Şəhr Aşub, “Mənaqib”, c. 4, səh. 92. və “Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 89.
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qanıma
görə
qətlə
yetirənə
qədər
sakitləşməz!” – cümləsi tarix boyu Hüseyni
aşuraların davam edəcəyinə dolğun bir
işarədir. Biz günümüzdə də bunun şahidiyik.
Allah, onun Rəsulu və övliyaları ‹
doğru buyurmuşdur.
56. Sonuncu dayanacaq
İmam Hüseyn ◊ hicri-qəməri təqvimi ilə
61-ci ildə, məhərrəm ayının 2-də öz
silahdaşları ilə birlikdə Kərbəla torpağına
ayaq qoydu. O, əvvəlcə dostlarına üz tutub
buyurdu:
ِ ْ الدنيا ْ ْو
ْْ ْ ََيُوطُونَْهُ ْما ْ َدرت،الدي ُْن ْلَ ِعقْ ْ َعلى ْأَل ِسنَتِ ِهم
ُْ اَلن
َ ُّ ْ اس ْ َعبي ُْد
ِ
.الءْقَلْْالديانُو َْن
ِْ َصواْبِالب
ُ َِمعاي
ُ ْفَِإذاْ ُُم،ش ُهم
“İnsanlar dünyanın kölələdir. Din onların
yalnız
dillərindədir.
Onun
vasitəsilə
yaşayışlarını keçirirlər. Bəla və imtahan
gələndə isə dindarların sayı azalır.”
Sonra soruşdu: “Bura Kərbəladırmı?”
Bəli, ey peyğəmbər övladı! – deyə cavab
verdilər.
Həzrət buyurdu:
ِ هذا ْمو
ْ ْ َْو،ط ْ ِرحالِنا
ُّْ َ ْ َْو ْ َُم،خ ْ ِركابِنا
ُْ ههنا ْ َمنا
ُ ْ ،ض ُْعْْ َكرب ْ َْو ْبَالء
َ
كْ ِدمائِنا
ُْ ْ َْوْ َمس َف،َمقتَ ُْلْ ِرجالِنا
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“Bura qəm və bəla (müşküllər və imtahan)
diyarıdır. Bura dəvələrimizin yatan yeridir.
Bura karvanımızın otraq yeridir. Bura
kişilərimizin şəhadət yeri və qanımızın
tökülən yeridir.1
Daha sonra İmamın ◊ səhabələri
atlarından endilər. Hürr də öz min nəfərlik
qoşunu ilə İmamın digər tərəfində düşərgə
saldı. O, Abdullah ibn Ziyada məktub yazdı
və məktubda İmam Hüseynin ◊ Kərbəlaya
daxil olmasını xəbər verdi.
Başqa bir hədisdə isə belə oxuyuruq:
İmam Hüseyn ◊ soruşdu: Buranın adı
nədir?
Cavab verdilər: Kərbəla!
İmam ◊ buyurdu:
ْكان ْ ِعن َْد ْ َمس ِيْهِ ْإِىل
ِْ َِب ْ ِِب َذا ْال َم
ْ ِ ْ َْو ْلََقدْ ْ َمرْ ْأ،ذاتْْ َكرب ْ َْو ْبَالء
ُْ
ِ ِب ْب
ِ
ْهاهنا
َْ ِ ْفَأُخ،ُسأَلَْ ْ َعنه
َ َ ْف،اْس ِه
َ َ ْفَ َوق،ُ ْ َْو ْأَنَا ْ َم َعه،ي
ُ «ْ :قال
َ صف
َ َ ْف،ف
ِ ِ ُْ هاهنا ْ ِمهرا
ْْ ْ«ثِقل:قال
ْ ْ ْسئِ َْل ْ َعن
ُّْ ََُم
َ َ ْف،ك
َ ِذل
ُ ْ  ْ َْو،ط ْ ِركاِبِِم
ُ َ ْف،»ْق ْدمائ ِهم
.هاهنا
ِْ ِال ِْلْبَي
ُ ْْيَن ِزلُو َْن،تْ ُُمَمد
“Qəm və çətinlik yeridir. Atam (Əmirəlmöminin ◊) Siffeyn döyüşünə gedərkən
1

Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 1, səh. 237 və “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 383.
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buradan keçirdi. Məndə onunla idim. Bura
çatanda ayaq saxladı və buranın adını
soruşdu. Adını eşidəndə dedi: “Bura onların
karvanının dayandığı yerdir, pak qanlarının
axdığı yerdir.”
Ətrafdakılar
kimdən
söz
açdığını
soruşdular.
Dedi: “Burada otraq edib dayanacaq
Məhəmməd əhli-beytinin ◊ başına gələcək
ağır hadisədən!”
Daha sonra İmam Hüseyn ◊ torpaqdan
bir ovuc götürüb iylədi və dedi:
ِ
ْينْأُق تَ ُْل
ْ ِ اِلْأَن
ِْ َْْئيلْ َر ُسول
ُْ تْأَخبَ َْرْ ِِباْ َجب َر
ْ ِ ضْال
ُْ اِلْ ِه َْىْاالر
ِْ ْهذ ْهِْ َْو
ْ ِ ْأَخبَ َرت،فيها
َينْأ ُُّْمْ َسل َم ْة
“And olsun Allaha! Bu həmin torpaqdır
ki, Cəbrail Allahın peyğəmbərinə —
mənim orada şəhid olacağımı xəbər verib.
Bunu mənə Ümmü-Sələmə (Peyğəmbərin
həyat yoldaşı) xəbər verib.”
Sonra İmam Hüseyn ◊ ÜmmüSələmənin sözlərini belə nəql etdi:
“Bir gün Cəbrail ◊ Peyğəmbərin
— yanında idi. Sən də (ey Hüseyn)
mənim yanımda idin. Sən ağlamağa
başladıqda, Peyğəmbər, “Övladımı sərbəst
burax!” – deyə mənə tapşırıq verdi. Mən də
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səni sərbəst buraxdım. Peyğəmbər —
səni qucağına aldı və dizi üstündə əyləşdirdi.
Cəbrail ◊ Peyğəmbərdən —
soruşdu:
–Hüseyni sevirsən?
–Bəli!
ِ كْتُرب ْةَْأر
ض ِْهْالتْيُقتَ ُْلْفِيها
َْ ْ َْوْإنْْ ِشئ،ُكْ َستَ قتُ لُه
َْ َفِِإنْْأُمت
َ َْ ُتْأُريت
–Sənin ümmətin onu öldürəcək. İstəyirsən
onun şəhid olacağı torpağı sənə göstərim?
–Bəli!
Elə bu vaxt Cəbrail qanadlarını yerə açdı
və həmin torpağı Peyğəmbərə göstərdi.1
Əbu Muxnəf öz “Məqtəl” kitabında
Kəlbidən nəql edir: İmam Hüseyn və Hürr öz
qoşunları ilə gedirdilər və çərşənbə günü
Kərbəla torpağına çatdılar. Birdən İmam
Hüseynin ◊ atı dayandı və yerindən
tərpənmədi. İmam ◊ atından düşüb başqa
ata mindi. O at da addım belə atmadı. İmam
◊ atını bir neçə dəfə dəyişdi. Amma onların
heç bir hərəkət etmək istəmədi.
İmam ◊ bu əsrarəngiz hadisəni görüb
“Bura haradır?” – deyə soruşdu.
1

“Məcməuz-zəvaid”, c. 9, səh. 192.
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–Qaziriyyədir, – deyə cavab verdilər.
–Bura daha nə deyirlər?
–Neynəva!
–Daha necə adlandırırlar? – deyə
soruşmağa davam etdi.
–Şatil-Furat (Fərat sahili) – deyə cavab
verdilər.
–Başqa adı da var?
–Kərbəla, – deyə cavab verdilər.
İmam Hüseyn dərindən ah çəkib buyurdu:
ضْْ َكربْ َْوْبَالَء
ُْ أَر
“Ərzu kərbin və bəlain – qəm və bəla
torpağı!”
ِ
ِ
ْاِل
ِْ هاهنا ْ َو
ُْ اِل ْ َمنا
ِْ هاهنا ْ َو
ُ ْ  ْ َْو،خ ْ ِركابِنا
ُ َ ْف،ق ُفوا ْ َْو ْال ْتَر َحلُوا ْ ْمنها
ْ ْ َْو،اِل ْقَ ت ُْل ْ ِرجالِنا
ِْ هاهنا ْ َو
ُْ اِل ْ َهت
ِْ هاهنا ْ َو
ُْ َسف
ُ ْ  ْ َْو،ك ْ َحرَيِنا
ُ ْ  ْ َْو،ك ْ ِدمائِنا
ِ
ِ ْ اِلْ ِذب
ْن
ْ ِْ َْوْ ِِب ِذ ْهِْالتُّربَِْةْ َو َع َد،ورنا
ُْ اِلْتُز
ِْ هاهناْ َو
ُ ْْ َْو،حْاَطفالنا
ُ
ُ ْ هاهناْ َو
ُ ُارْقُب
فْلَِقولِِْه
َْ اِلْ َْوْالْ ُخل
ِْ َُْْج ِديْ َر ُسول
“Burada dayanın və köç etməyin! Allaha
and olsun ki, dəvələrimizin yatdığı yer,
qanımızın töküləcəyi yer buradır. Allaha and
olsun ki, bura bizim xüsusi hərimimizə
hörmətsizlik olunan, kişilərimizin öldürülən
və uşaqlarımızın başı kəsilən yerdir. And
olsun Allaha ki, bura bizim qəbirlərimizin ziyarət olunacağı yerdir. Babam Rəsulullah
601

mənə bu torpağı vəd edib və onun sözündə
xəta və yanlışlıq olmaz!”1
Kərbəla torpağı İslam ölkəsinin xatirələrlə
zəngin
torpaqlarındandır.
Bu
torpaq
igidliklər,
qəhrəmanlıqlar,
fədakarlıqlar
diyarı, hədəf uğrunda polad kimi mübarizə
yeridir.
Kərbəla adı İmam Hüseynə ◊ tamamilə
tanış idi, çünki İslam peyğəmbəri — öz
zamanında bu haqda xəbər vermişdi.
Rəvayətə əsasən Allahın Rəsulu — bu
xəbəri Cəbraildən – İlahinin vəhyi əmanət
etdiyi mələkdən eşitmişdi. Eşitmişdi ki,
övladın Hüseyni bu torpaqda şəhid edəcəklər.
(Bu şəhadətin təsir dalğası tarixi öz təsiri
altına alacaq.)
Hətta Əmirəl-möminin Əli ◊ rəvayətə
görə oradan keçəndə bu torpaqda baş verəcək
hadisələri öz gözü ilə görmüş, orada namaz
qılmış və Hüseynini daha çox möhkəm
olmağa çağırmışdı.
Bu baxımdan İmam Hüseyn ◊ bu vəd
olunmuş torpağa catanda göstəriş verdi ki,
yükləri boşaltsınlar, çadırları qursunlar.
1

“Nasixut-təvarix”, c. 2, səh. 168 və “İsbatul-huda”, c. 5, səh. 202.
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Buyurdu ki, sözügedən dayanacaq və
sonuncu mənzilimiz buradır!
57. İmam Hüseynin ◊ Übeydullahın
qasidi ilə hörmətlə davranışı
İbn Ziyad İmama ◊ bu məzmunda bir
məktub yazdı:
“Ey Hüseyn! Kərbəlaya gəlmək xəbərin
mənə çatıb. Möminlərin əmiri – Yezid –
mənə yazıb ki, səni öldürüb mehriban və hər
şeyi bilən Allaha qovuşdurana, yaxud da mən
və Yezid ibn Müaviyənin fərmanına boyun
əyənə qədər başımı yastığa qoymayım və
doyunca yemək yeməyim!”
Məktub İmam Hüseynə ◊ çatanda onu
oxuyub kənara tulladı və dedi:
ضاةِْاْلالِ ِْق
ْ حْقَ ومْْآثَ ُرواْ َمرضا َْةْأَن ُف ِس ِهمْْ َعلىْ َمر
َْ َالْأَف ل
“Öz razılıqlarını Allahın razılığından
üstün tutanlar heç vaxt xilas olmazlar!”
Übeydullahın qasidi soruşdu:
–Ey Əba Əbdillah! Məktubun cavabı nə
oldu?
İmam ◊ buyurdu:
ِْ ماْلَْهُْ ِعنْ ِديْ َجواب;ْ ِالن ْهُْقَدْْ َحقتْْ َعلَي ِْهْْ َكلِ َم ْةُْال َع
ذاب
–Bu məktuba cavabım yoxdur, çünki
Übeydullah Allahın əzabına layiq olub.
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Qasid Übeydullahın yanına qayıtdı. Baş
verənləri ona danışdıqda, İbn Ziyadın halı
çox dəyişdi. (Amma cavabı yox idi.)1
İmam Hüseyn ◊ bu qısa və dolğun
sözləri ilə göstərdi ki, Allahın razılığını
günahkar və üsyançı bəndələrin razılığına
satan insanlarla heç bir sazişi olmayacaq.
Belə insanlardan olan İbn Ziyad kimilərin
məktubu cavaba layiq deyil, canı təhlükədə
də olsa belə, onu oxuyar və kənara tullayar.
58. Sükut etmək günahdır
Nəhayət, İmam Hüseyn ◊ bir tərəfdə,
Hürr ibn Yezid isə min döyüşçü ilə digər
tərəfdə düşərgə saldı.
Daha sonra İmam ◊ kağız-qələm istədi
və
əqidələrinə
sadiq
qalmış
Kufə
böyüklərinə, həqiqətdə isə bütün Kufə
əhalisinə belə bir məktub yazdı:
ِ ِ للا ْالرْح ِْن ْالر
ْمان ْب ِْن
ِْ ي ْب ِْن ْ َعلِىْ ْإِىل ْ ُسلَي
ِْ س
ِْ ْ بِس ِْم
َ ُ ْم َْن ْاْل،حيم
ْ ْ َْو،للا ْب ِْن ْوال
ِْ  ْ َْو ْ َعب ِد،فاع ِْة ْب ِْن ْ َشداد
ِْ ِسي
َ  ْ َْو ْ ُر،َب ْب ِْن ْ َُنبَة
ُ
َ  ْ َْو ْال ُم،ص َرد
ِ ِ ََج
ْللا ْصلى ْللا ْعليه
ِْ ْ َْ ْفَ َقدْ ْ َعلِمتُمْ ْأَنْ ْ َر ُسول: ْأَما ْبَع ُد،ي
َ
َ ِاع ْة ْال ُمؤمن
ِ ْ الًّ ْ ِْلرِْم
ِ
ِِ ْ ِْ َْوآله ْقَدْ ْقال
ِ
ْ،للا
ُُ ْ  ْ« َمنْ ْ َرأى ْ ُسلطاناْ ْجائراْ ْ ُمستَح:يف ْ َحياته
1
İbn Əsəm, “Futuh”, c. 5, səh. 150-151; Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 1, səh. 239
və “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 383. (azacıq fərqlə)
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ول ْ ِ
ناكِثاْ ْلِعه ِْد ْ ِ
للاُ ْ ،مالِفاْ ْلِ
ف ْ ِع ِ
للا ْبِاال ِْث ْ َْوْ
باد ِْ
للاْ ،يَع َم ُْل ْ ِ ْ
سن ِْة ْ َر ُس ِْ
َ
ُ
للا ْأنْ ْيُد ِخلَْهُْ
ي ْبَِقول ْ َْو ْال ْفِعلْْ،كا َْن ْ َحقيقاْ ْ َعلَى ْ ِْ
وان ْ ُْث ْ َْل ْيُغَِ ْ
العُد ِْ
طاع ْةَ ْالشي ِ
طانَْ ْ ،وْ
هؤ ِْ
َمد َخلَ ْهُ»َْ ْ .و ْقَدْ ْ َعلِمتُمْ ْأَنْ ْ ُ
الء ْال َقوَْم ْقَدْ ْلَ ِزُموا ْ َ
ود ْ َواستَأثَ ُرواْ
سادَْ ْ ،و ْ َعطلُوا ْاْلُ ُْد َْ
طاع ِْة ْالرْح ِنَْ ْ ،و ْاَظ َه ُروا ْال َف َ
تَ َولوا ْ َعنْ ْ َ
بِال َف ِ
يءْ ْ ،و ْأَحلُّوا ْحر ْام ْ ِ
َح ُّْق ْ ِِب َذا ْاالم ِْرْ
اِلَْ ْ ،و ْ َحرُموا ْ َحاللَهَُْ ْ ،و ْإِِ ْ
َ َ َ َ
ن ْأ َ
اِل صلى هللا عليه وآله.
ولْ ِْ
تْ ِمنْْ َر ُس ِْ
لَِقرابَِ ْ
َْو ْقَدْ ْأَتَتينْْ ُكتُبُ ُكمَْ ْ ،و ْقَدْ ْقَ ِد َمتْ ْ َعلَىْ ْ ُر ُسلُ ُكمْ ْبِبَ ي َعتِ ُكمْ ْأَن ُْكمْ ْالْ
تُسلِمون ْ ْو ْال ْ َُت ُذلُونْ ،فَِانْ ْوفَ يتُمْ ِْ ْ ِ
َصبتُمْ ْ َحظ ُكمْ ْ َْوْ
يل ْبِبَ ي َعت ُكمْ ْفَ َقدْ ْأ َ
َ
َ ُ َ
ُرش َد ُكمَْ ْ ،و ْنَفسي ْ َم َْع ْأَن ُف ِس ُكمَْ ْ ،و ْأَهلي ْ َْو ْ َولَدي ْ َم َْع ْأَهالِي ُكمْ ْ َْوْ
أَو ِ
الد ُكمْ،فَ لَ ُكمْْىبِْْأُس َوةَْ ْ،وْإِنْْ َْلْتَف َعلُواْ َْوْنَ َْقضتُمْْ َعهو َد ُكمَْ ْ،وْ َخلعتُمْْ
بَي َعتَ ُكمْ ْفَ لَ َعمري ْما ْ ِه َْى ْ ِمن ُكمْ ْبِنُكرْ ،لََقدْ ْفَ َعلتُ ُموها ْبِأَِب ْ َْو ْأَخي ْ َواب ِْنْ
ضي عتُمْْ
َع ِمي! ْ َوال َمغ ُر ُْ
ور ْ َم ِْن ْاغتَ رْ ْبِ ُكمْ ،فَ َحظُّ ُكمْ ْأَخطَأ ُتَْ ْ ،و ْنَصيبُ ُكمْ ْ َ
الم.
اِلُْ َعن ُكمَْ ْ،وْالس ُْ
ىنْ ْ
ثْ َعلَىْنَف ِس ِْه) َْوْ َسيُ غ ِ ْ
ثْفَِإَّنَاْيَنْ ُك ُْ
(فَ َمنْْن َك َْ
“Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.
Hüseyn ibn Əlidən ◊ Süleyman ibn
Surədə, Müsəyyib ibn Nəcəbəyə, Rufaə ibn
Şəddada, Abdullah ibn Vala və bütün
!möminlərə
Hamınız bilirsiniz ki, Həzrət peyğəmbər
— həyatı zamanında buyurmuşdur: “Hər
kəs zülmkar, Allahın haramını halal sayan,
Allahla əhdini sındıran, Allah Rəsulunun
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sünnəsinə zidd çıxan və Allah bəndələri ilə
zülmlə davranan sultanı görsə, amma onunla
sözlə və əməllə mübarizəyə qalxmasa,
layiqdir ki, Allah-taala onu zalım sultanın
yerinə (cəhənnəmə) atsın.”
Bilirsiniz ki, bu dəstə (Bəni-Üməyyə)
şeytana itaətdə sadiq qalmış və Allaha
itaətdən boyun qaçırmışlar. Onlar fəsadı
aşkara çıxarmış və Allahın hüdudlarını tərk
etmişlər. Onlar müsəlmanların beytul-malını
öz əllərinə keçirmiş, Allahın haramını halal
və halalını haram saymışlar. Mənim, Allahın
Rəsulunun övladı olduğuma görə bu
vəziyyəti dəyişmək üçün qiyam etməyə
hamıdan çox haqqım var.
Digər tərəfdən də sizin məktublarınız
əlimə çatıb. Sizin göndərdiyiniz adamlar sizin
beyət xəbərinizlə mənim yanıma gəldilər.
(Onlar dedilər:) Siz mənimlə əhd-peyman
bağlamısınız ki, məni düşmən qarşısında
tənha qoymayacaq və yolun sonuna çatmamış
mənə arxa çevirməyəcəksiniz.
İndi əgər öz əhd-peymanınıza sadiq
qalmısınızsa, kamalınıza nail olmusunuzsa,
mən sizin yanınızda və ailəm də sizin
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ailənizin yanında olacaq. Mən sizin üçün
nümunə və rəhbər olacağam.
Əgər belə etməsəniz, əhd-peymanınıza
vəfalı qalmasanız və mənə etdiyiniz beyəti
sındırsanız, canıma and olsun, sizin bu
rəftarınız təəccüb doğurmayacaq. Çünki siz
atamla, qardaşımla və əmim oğlu (Müslim)
ilə də belə davranmısınız. Sizin yalanınıza
uyan şəxs aldanmışdır. Belə olduqda səadətinizi əldən vermiş və nəsibinizi zay etmişsiniz.
“Hər kəs əhdini sındırsa, öz zərərinə
sındırıb!” Allah-taala tezliklə məni sizdən
ehtiyacsız edəcək. Vəssəlam!”1
İmam ◊ məktubu möhürlədi, sonra
büküb Qeys ibn Müsəhhər Seydaviyə verdi
ki, Kufə camaatına çatdırsın.
İmam Hüseyn ◊ Qeysin ölüm xəbərini
eşidəndə göz yaşları axıtdı və dedi:
ِ
ْ ْ َْو ْاَجَعْ ْبَي نَنا ْ َْو،شيعتِنا ْ ِعن َد َْك ْ َمن ِزالْْ َكرَيا
َ الل ُهمْ ْاج َعلْ ْلَنا ْو ْل
كْ َعلىْْ ُك ِْلْ َشىءْقَدير
َْ كْإِن
َْ ِيفْ ُمستَ َقرْْ ِمنْْ َرْحَت
ْ ِْْبَي نَ ُهم
“İlahi! Bizə və bizim şiələrimizə öz
yanında yüksək məqam ver və bizi onlarla öz
1
İbn Əsəm, “Futuh”, c. 5, səh. 143-145; Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 1, səh. 234235 və “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 381-382.
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rəhmətinin sayəsinə topla ki, sən hər bir işə
qadirsən.”1
İmam ◊ Kufə əhalisinə, xüsusilə də
onların başçı və böyüklərinə yazdığı bu
məktubla bir dəfə də höccət və dəlili onlara
tamamlayır. Bir tərəfdən şeytanın ordusuna,
fəsad və küfr rəhbərlərinə qarşı qiyamda
onların ağır vəzifəsinə aydınlıq gətirir, digər
tərəfdən də öz amalının müdafiəsi uğrunda
onların kəsdiyi əhd-peymanı yada salır.
Maraqlıdır ki, öz qiyam və mübarizəsini
əsla onların qiyamına bağlamır, mübarizəyə
olan əzmini son nəfəsinə qədər Allaha
təvəkkülü ilə aşkar edir.
Bu məktub bir daha da İmamın ◊ Aşura
qiyamındakı hədəfini aşkara çıxarır. Bu
hədəflər nə hakimiyyət istəyidir, nə də vəzifə
arzusu. Bu hədəflər yalnız şəhvətpərəstlər,
inhisarçılar, zülmkarlar və ilahi dəyərləri
ayaqlar altına alanlara qarşıdır və yalnız
Allahın razılığını cəlb etmək üçündür.
59. Belə bir ölüm nə qədər gözəldir!

1

İbn Əsəm, “Futuh”, c. 5, səh. 147, “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 382.
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(Çox keçmədi ki, Ömər ibn Səd böyük bir
qoşunla Kərbəlaya çatdı və İmamın ◊ kiçik
ordusu ilə üz-üzə dayandı.)
Ömər ibn Sədin qasidi İmam Hüseynin
◊ hüzuruna gəldi, salam verib onun
məktubunu İmama təqdim etdi və dedi:
–Mənim ağam! Bizim diyara niyə
gəlmisən?
İmam ◊ onun cavabında buyurdu:
ْف
ُْ ص ِر
ْ ِ ْفَأَماْإِذْْْ َك ِرُه،ىلْأَه ُْلْ ِمص ِرُكمْْهذاْأَنْْأَق ِد َم
َْ ِبْإ
َْ ََكت
َ ونْفَأَنَاْْأَن
!َْعن ُهم
“Sizin şəhərin əhalisi məktub yazaraq
məni dəvət etmişlər. Əgər mənim gəlməyimdən narahatsınızsa, qayıdaram.”1
Xarəzmi belə nəql edir: “İmam Hüseyn
◊ Ömər ibn Sədin qasidinə belə cavab
verdi:
ِ ْ ْيا ْهذا ْب لِغ
ِ ْ  ْ ْو،ن ْ َْل ْاَ ِردْ ْه َذا ْالب لَ َد
ْىل
َْ ِب ْإ
َْ َلكنْْْ َكت
ْ ِِين ْا
ْ ِ ك ْ َع
َْ َصاحب
َ
َ َ
ِ
ْون ْ َْو ْال
ْ ِ ص ُر
ْ ِ ُون ْ َْو ََْينَ ع
ْ ِ ُآتيهمْ ْفَ يُبايَع
ُ ْ ْأَه ُْل ْمص ِرُكمْ ْهذا ْاَن
ُ ون ْ َْو ْيَن
ِ ْ ِ ونْفَِانْْْ َك ِره
ُْ ثْ ِجئ
ت
ُْ تْ َعن ُهمْْ ِمنْْ َحي
ُْ ص َرف
ْ ِ ََُي ُذل
ُ
َ ونْان
“Mənim tərəfimdən əmirinə de ki, mən öz
başıma bu diyara gəlməmişəm. Bu diyarın
1
“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 311; Mufid, “İrşad”, səh. 435 və “Biharul-ənvar”, c. 44,
səh. 384.
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əhalisi məni bura çağırmışdır ki, mənə beyət
etsinlər, məni düşmənlərimdən qorusunlar,
mənə
kömək
etsinlər.
Əgər
məni
istəmirsinizsə, haradan gəlmişəmsə, oraya da
qayıdaram.”1
Ömər ibn Sədin qasidi qayıdıb onu
məsələdən agah etdikdə, İbn Səd dedi:
“Ümidvaram, Allah-taala məni Hüseynlə
müharibədən azad etsin!”
Sonra o, İmamın istəyini İbn Ziyada
çatdırdı. O isə cavabında belə yazdı: “Hüseyn
ibn Əlidən istə ki, özü və bütün dostları
Yezidə beyət etsinlər. Belə etsə mən öz
fikrimi yazacağam...!”
İbn Ziyadın məktubu İbn Sədin əlinə
çatanda belə dedi: “Güman edirəm ki,
Übeydullah ibn Ziyad sülh və sabitlik
istəmir.”
Ömər ibn Səd Übeydullah ibn Ziyadın
məktubunu İmama ◊ göndərdi.
İmam ◊ buyurdu:
ْفَ َمر َحبَاْْبِِْه،ت
َْ ِيادْْبِذل
َْ ُجيبْاِب َْنْ ِز
ُْ الْأ
َ ْفَ َهلْْ ُه َْوْإِالْْال َمو،كْاَبَدا

1

Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 1, səh. 241.
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“Mən İbn Ziyadın bu məktubuna heç vaxt
cavab vermərəm. Bunu ölümdən yuxarı bir
sonluğu ola bilərmi? Belə ölümə eşq olsun!”1
60. Səninlə danışmaq istəyirəm
İmam Hüseyn ◊ Ömər ibn Sədin yanına
qasid göndərdi ki, axşam səninlə iki qoşunun
arasındakı yerdə görüşmək istəyirəm. Axşam
düşəndə İbn Səd iyirmi nəfər döyüşçü ilə
İmam Hüseyn də ◊ iyirmi nəfər silahdaşı
ilə görüş yerinə gəldilər.
İmam ◊ öz silahdaşlarına uzaqlaşmaq
əmri verdi. Yalnız qardaşı Abbası və oğlu Əli
Əkbəri yanında saxladı. İbn Səd də oğlu Həfs
və nökərindən başqa hamıya uzaqlaşmağı
tapşırdı.
Əvvəlcə İmam ◊ sözə başlayıb dedi:
ْين ْ َْو ْأَنَا
ْ ُِعاد َك؟ ْأَتُقاتِل
ْ ْ ك ْيَاب َْن ْ َسعد ْأَما ْتَت ِقي
َْ ََوي ل
ُ اِلَ ْال ِذي ْإِلَي ِْه ْ َم
ْاِل
ِْ ْ ىل
َْ ِك ْإ
َْ َب ْل
ُْ  ْفَِإن ْهُ ْأَق َر،الء ْال َقوَْم ْ َْوْْ ُكنْ ْ َمعي
ِْ هؤ
ُ ْ ْت؟ ْ َذر
َ اب ُْن ْ َْمنْ ْ َعلِم
تَعاىل
–Ey İbn Səd, vay olsun sənə. Sən sonda
yanına qayıdacağın Allahdan qorxmursan?
Mənimlə döyüşə gəlmisən, mənim kimin
1

“əxbarut-təval”, səh. 253.
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oğlu olduğumu bilirsən? Bu camaatı burax və
mənimlə ol. Bu, sənin Allaha yaxınlaşmağına
səbəb olacaq.
İbn Səd dedi:
–Əgər bu camaatdan ayrılsam, qorxuram
ki, evimi yıxsınlar.
َْ َأَنَاْأَبنيهاْل
ك
–Mən onu sənin üçün tikərəm!
–Mən qorxuram ki, əmlakımı müsadirə
etsinlər!
مايلْبِاْلِجا ِْز
ْ ِ ْْكْ َخياْْ ِمنهاْ ِمن
َْ فْ َعلَي
ُْ ِأَنَاْأُخل
–Mən Hicazdakı öz malımdan ondan da
yaxşısını sənə verərəm!
–Mən ailəm üçün qorxuram. (Qorxuram
ki, İbn Ziyadın onlara qəzəbi tutar və onların
hamısını qılıncdan keçirər.)
İmam Hüseyn ◊ başa düşdü ki, İbn Səd
öz fikrindən vaz keçmək istəmir, sükut etdi,
artıq cavab vermədi və üzünü ondan çevirdi.
İmam ◊ ayağa qalxarkən belə dedi:
ِ اِل ْ َعلى ْفِر
ِ ْك
ْك ْيَوَْم
َْ َ ْ َْو ْال ْغَ َف َْر ْل،عاجال
َْ اش
َْ َ ْذَ َب،ك
َ َمال
ُْ ْ ك
ْْاقْإِالْْيَسيا
ِْ نْالَر ُجواْأَالْْتَأ ُك َْلْ ِمنْْبُ ِْرْالْ ِعر
ْ ِِاِلْإ
ِْ ْفَ َو،َحش ِر َك
“Sənə nə olub? Allah tezliklə yatağında
canını alacaq və səni axirət günü
bağışlamayacaq. Ümidim budur ki, İraq
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buğdasından cüzi miqdardan başqa heç nə
yeyə bilməyəsın!”
İbn Səd də istehza ilə cavab verdi:
يْْكِفايَةْْ َع ِْنْالبُ ِْر
ِْ يفْالشع
ْ َِْْو
“İraqın arpası mənə kifayət edər.”1
İmam ◊ hər addım başı dəlilləri
tamamlayırdı ki, heç kəs sabah xəbərsizlik
iddiası ilə çıxış etməsin. Maraqlısı budur ki,
düşmən qoşununun sərkərdəsi də üstü örtülü
İmamın ◊ haqq olmasını və onun
düşmənlərinin nahaqq olmasını təsdiq edir.
Onun üzrü təkcə onların qəddarlığı və
rəhimsizliyindən qorxmasıdır. Bu etiraf da öz
növbəsində təəccüblüdür.
Digər tərəfdən İmamın ◊ bütün cəhdləri
müharibə atəşini söndürmək idi. Düşmən isə
əksinə bu odu qızışdırmaq üçün bütün
cəhdlərindən istifadə edirdi. Düşmən başa
düşmürdü ki, axırda bu odun şölələri BəniÜməyyənin hakimiyyət etdiyi bütün ölkəni
bürüyəcək.
61. Mən məhbubla razü-niyaz etməyi
sevirəm
1

İbn Əsəm, “Futuh”, c. 5, səh. 164-166 və “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 388-389.
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Məsələnin dinc yolla həll etmək cəhdləri
nəticəsiz qalanda və İmam Hüseynin ◊ heç
bir vəchlə təslim olmadığını görəndə Ömər
ibn Səd məcburi beyət almaq, yaxud da
İmamı və silahdaşlarını qətlə yetirmək üçün
Tasua günü hücum fərmanı verdi. Bu
fərmanla minlərlə süvari və piyada qoşun
İmam Hüseynin ◊ düşərgəsinə tərəf
hərəkətə keçdi. Onların hay-küy səsləri
Kərbəla çölünü bürüdü və İmam Hüseynin
◊ döyüşçülərinin qulağına çatdı.
Həzrət Abbas ibn Əli ◊ İmamın ◊
hüzuruna çatıb dedi: “Qardaş! Düşmən bizə
tərəf hərəkət edir.”
İmam Hüseyn ◊ ayağa qalxıb dedi:
ِ
ْ:قاهمْ ْفَ تَ ُقولَْ ْ َهلُم
َْ اس! ْْاِرَكبْ ْبِنَ ف ِسي ْأَن
ُ ت ْ ْيا ْأَخي ْ ْ َحتْ ْتَ ل
ُ يا ْ َعب
جاءَِْبِِم؟
ْ ْماْلَ ُكم؟ْ َْوْماْبَدالَ ُكم؟ْ َْوْتَسأَهلُمْْ َعما
“Abbas, canım sənə qurban, atına min,
onlara tərəf sür və soruş ki, fikirləri nədir? Nə
baş verib? Soruş ki, onlara təzə nə əmr
verilib?
Bəni-Haşimin qəməri Abbas iyirmi süvari
ilə düşmənə tərəf çapdı. Onların arasında
Züheyr ibn Qeyn və Həbib ibn Məzahir də
var idi. Həzrət Abbas ◊ onlardan:
614

–Sizə nə olub, nə istəyirsiniz? – deyə
soruşdu.
–Əmirdən yenicə belə bir fərmanı bizə
çatıb ki, sizə deyək ki, ya əmirin hökmünü
qəbul etməlisiniz (kamil şəkildə ona təslim
olmalısınız), ya da döyüşə hazır olmalısınız.
–Tələsməyin, mən (qardaşım) Əbu
Əbdullahın ◊ yanına gedib sizin sözlərinizi
ona çatdırım.
Onları qəbul edib dedilər: “Bizim
sözümüzü Əbu Əbdullaha yetir və cavabını
bizə çatdır.”
Abbas ◊ təkbaşına İmamın ◊ yanına
qayıdıb hadisəni ona danışdı. Silahdaşları
(düşmən
ordusu
bərabərində)
onu
gözləməkdə
idi.
Onlar
İbn
Sədin
döyüşçülərinə nəsihət verməklə məşğul idilər.
Abbas ◊ İbn Sədin fərmanını İmama
◊ çatdırdı. İmam ◊ qardaşına belə xitab
etdi:
ْت ْأَنْ ْتُ َؤ ِخ َرُهمْ ْإِىل ْغُد َوة ْ َْو ْتَدفَ َع ُهمْ ْ َعنا
َْ اِر َجعْ ْاِلَي ِهمْ ْفَِا ِْن ْاستَطَع
ِ
َْن
ْ ِ ْفَ ُه َْو ْيَعلَ ُْم ْأ،ُوهُ ْ َْو ْنَستَْغ ِف ُره
ْ ُصلِ َْى ْلَِربِنَا ْاللي لَ ْةَ ْ َْو ْنَدع
َ ُال َعشي ْةَ ْلَ َعلنا ْن
ِ ت ْأ
ِ
ُّ ْالوْةَْْكِتابِِْهْ َْوْْ َكث َرَْة
عاءْ َْوْاالستِغفا ِْر
ِْ الد
ُّْ ُح
ُْ ُكن
َ بْالصال َْةْلَْهُْ َْوْت
“Onların yanına qayıt, mümkün olsa
onlardan istə ki, döyüşü sabah dan yeri
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sökülənə qədər təxirə salsınlar. Bircə bu
gecəni möhlət al ki, bu gecə Allah dərgahına
namaz qılıb, minacat və istiğfar edim. Allah
bilir ki, mən ona namaz qılmağı, kitabını
(Quranı) oxumağı, çoxlu-çoxlu dua və
istiğfar etməyi sevirəm.”
Abbas ◊ atına minib düşmənə sarı
çapdı, qoşunla üz-üzə dayanıb onlara xitab
etdi:
–Ey camaat, Əbu Əbdullah ◊ bu gecəni
sizdən möhlət istəyir.
Bu sözlərdən sonra Ömər ibn Sədin
qoşununda sakitlik pozuldu və müzakirə
başlandı. Əmr ibn Həccac Zubeydi belə dedi:
“Subhanəllah, Allaha and olsun, əgər bunlar
Deyləm camaatından (kafirlərdən) olsaydılar
və səndən belə bir xahiş etsəydilər, qəbul
etməyin layiqli olardı.”
Qeys ibn Əşəs dedi: “Onların istəyini
qəbul et. Canıma and olsun, onlar beyət
etməyəcəklər və sabah səninlə döyüşəcəklər.”
İbn Səd dedi: “Allaha and olsun, əgər belə
edəcəklərini bilsəydim əsla onlara möhlət
verməzdim!”
Əli ibn Hüseyndən ◊ nəql olunan
hədisdə həzrət buyurur: “Ömər ibn Sədin
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qasidi səsi bizə çatacaq qədər yaxına gəlib
səsləndi: “Sizə sabaha qədər möhlət veririk.
Əgər təslim olsanız, sizi Übeydullah ibn
Ziyadın yanına aparacağıq, yox əgər boyun
qaçırsanız, sizdən əl çəkməyəcəyik.”1
Beləcə, Kərbəlada iki qoşun üz-üzə
dayandı. Onlardan biri Adəmin ən pak və ən
xalis sülaləsi, digəri isə şeytanın ən xəbis və
ən murdar yardımçıları idi. Qoşunun biri bu
gecəni ömrünün son saatlarında Allahın
hüzurunda tək qalmaq, dua və minacat
etməklə özlərini ən gözəl şəkildə Allahın
görüşünə hazırlamaq üçün möhlət istəyir,
digəri isə Allahın ən böyük peyğəmbərinin
yadigari olan bir şəxsiyytin qarşısında
alçaqlıq, rəzalətin və irticanın son nümunəsini nümayiş etdirməyə tələsirdi.
Kərbəla səhnəsi bu cəhətdən misilsiz idi.
Əsrarəngiz bir gecə idi. Həzrətin
dualarından ilham almış yavərlərinin kövrək
minacat səsləri Kərbəla çölünü doldurmuşdu.
Sanki bu səslər ilahi ərşin mələklərinin
hənirtisi, ya da cənnət mühafizlərinin təsbih
1

“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 315-316 və “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 391-392. (azacıq

fərqlə)
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pıçıltıları idi. Bu füsunkar mənəvi anlarda
ürəklər şəhadət eşqi ilə çırpınır, danın sökülməsini səbirsizliklə gözləyirdi.
62. İmam Hüseynin ◊ Aşura
gecəsindəki tarixi nitqi
İbn Sədin qoşunu geri qayıdandan sonra
İmam ◊ günbatana yaxın dostlarını ətrafına
topladı.
Əli ibn Hüseyn ◊ buyurur: Mən də xəstə
ola-ola İmamın ◊ sözlərini eşitmək üçün
yaxına getdim. Eşitdim ki, atam öz
səhabələrinə belə deyirdi:
ِ اِل ْأَحس ْن ْالث
ِ
ْ،اء ْ َْو ْالضر ِاء
ِْ  ْ َْو ْأَْحَ ُد ْهُ ْ َعلَى ْالسر،ناء
ْ ِ اُث
َ َ ْ ْ ين ْ َعلَى
ِ  ْ ْو ْ َعلمتَ نَا ْال ُقر،ِن ْأَْحَ ُد َْكْ َعلىْأَنْ ْأَكرمتَنا ْبِالنب وة
ْ ْ َْو ْفَ قهتَنا،آن
ْ ِِاَلل ُهمْ ْإ
َ ُ
َ
ِ ْف
ْ ْ َْو ْ َْل ْ ََت َعلنا ْ ِْم َْن،ت ْلَنا ْأَْساعاْ ْ َْو ْأَبصاراْ ْ َْو ْأَفئِ َدة
َْ  ْ َْو ْ َج َعل،الدي ِن
ِْ
.كي
َْ ال ُمش ِر
ِ ن ْال ْأَعلَ ُْمْأَصحاباْ ْأَوىل ْ َْو ْال ْ َخياْ ْ ِمنْ ْأَص
ْ ْ َْو ْال،حاِب
ْ ِ ْفَِإ،أَما ْبَع ُد
ْ،ينْ ََجيعاْْ َخيا
ْ ِ اِلُْ َع
ْ ْْفَ َجزا ُك ُْم،ص َْلْ ِمنْْأَه ِْلْبَي ِت
َ أَه َْلْبَيتْأَبَرْْ َْوْالْأَو
ْت
ُْ ن ْقَدْ ْأ َِذن
ْ ِِ ْأَال ْ َْو ْإ،داء ْغَ َدا
ِْ الء ْاالْع
ِْ هؤ
ْ ِِأَال ْ َْو ْإ
ُ ْ ْن ْالَظُ ُّْن ْيَوُمنا ْ ِمن
ْْ ْه َذا ْاللي ُْل ْقَد،ين ْ ِذمام
ْ ِ س ْ َعلَي ُكمْ ْ ِم
َْ  ْلَي، ْفَانطَلِ ُقوا ْ ََجيعاْ ْيف ْ ِحل،لَ ُكم
ِ َغَ ِشي ُكمْْف
وهُْ ََجَال
ْ اُت ُذ
َ
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“Allaha sitayişlərin ən yaxşısı ilə sitayiş
edirəm. Ona həm asayiş, həm də çətinlikdə
həmd edirəm. İlahi, sənə şükür edirəm ki,
bizə peyğəmbər göndərməklə (həzrət
Məhəmmədlə —) lütf etdin, Quranı bizə
öyrətdin, dində fəqih etdin, bizə görən göz,
eşidən qulaq və dərk edən qəlb bəxş etdin və
bizi müşriklərdən etmədin.
Amma sonra! Mən səhabələrimdən daha
üstün və xeyirli bir səhabə görmədim. Əhlibeytimdən də xeyirxahlıq və qohumçuluqda
daha yaxşı əhli-beyt görmədim. Allah sizin
hamınıza xeyirli mükafat versin.
Mən bilirəm ki, sabah düşmənlərlə işimiz
nə ilə nəticələcək. Mən sizə icazə verirəm və
beyətimi sizin boynunuzdan götürürəm,
gedin. Mən sarıdan sizin boynunuzda heç bir
əhd-peyman və vəzifə yoxdur. Gecənin
zülməti hər yeri bürüyüb. Qaranlıqdan bir
minik kimi istifadə edin (təhlükə yerindən
uzaqlaşın).”1
İbn Əsəm İmam Hüseynin ◊ həmin
gecə söylədiyi xütbəni belə yazır:

1

“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 317 və “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 392-393.
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ْض َْل ْأَه َْل
ْ ِِإ
َ َصحْ ْ ِمن ُكمْ ْ َْو ْال ْأَع َدلَْ ْ َْو ْال ْأَف
َ ن ْال ْأَعلَ ُْم ْأَصحاباْ ْأ
ِ ْ  ْفَه َذا ْاللي ْل ْقَدْ ْأَق ب ْل ْفَ ُقوموا ْ ْو،ين ْ َخيا
ْاُت ُذوه
ْ ِ اِلُ ْ َع
ْ ْ  ْفَ َجزا ُك ُْم،بَيت
َ ُ ََ
ُ
ِ ْ  ْوليأ ُخذْْْ ُك ُّْل ْرجل ْ ِمنْ ُكمْ ْبِي ِْد،ََجال
ْت ْ َْو ْتَ َفرقُوا
ْ ِصاحبِ ِْه ْأَوْ ْ َر ُجل ْ ِمنْ ْإِخ َو
َ
ََ َ
َُ
ْْ َْو،ْفَِإن ُهمْْالْيَطلُبُو َْنْغَ ِيي،الءْال َقوَم
ِْ هؤ
ْ ِ وادْه َذاْاللي ِْلْ َْوْذَ ُر
ِْ يفْ َس
ِْ
ُ ْونْ َْو
.ْونْ َْوْقَ َد ُرواْ َعلىْقَ تليْلَماْطَلَبُوُكم
ْ ِ ُلَوْْأَصاب
“Mən sizdən daha sağlam və daha ədalətli
səhabə tanımıram. Öz ailəmdən daha üstün
bir ailə tanımıram. Allah sizə gözəl mükafat
versin.
Gecə sizə üz tutub, qalxın və ondan minik
kimi istifadə edin (buradan uzaqlaşın).
Sizlərdən hər biriniz öz dostunun ya da
mənim qardaşım sayılan kişilərdən birinin
əlindən tutsun və bu gecənin zülmətində
dağılışsın. Məni bu düşmən qoşunu ilə tək
qoyun. Onların istəyi təkcə mənəm. Məni ələ
keçirib qətlə yetirsələr, sizinlə işləri
olmayacaq.1
Əbu Həmzə Sumali Əli ibn Hüseyndən
◊ belə nəql edir:
“Mən atam şəhid olan günün gecəsi onun
yanında idim. İmam üzünü dostlarına tutub
1

İbn Əsəm, “Futuh”, c. 5, səh. 169-170.
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dedi: “İndi gecədir, onun qaranlığından minik
kimi istifadə edin. Bu adamlar yalnız mənim
canımı istəyirlər. Məni öldürsələr, sizinlə
işləri olmayacaq. Siz azadsınız, gedin!”
Amma İmamın ◊ silahdaşları hamı bir
nəfəsə dedilər: “Allaha and olsun ki, yox!
Əsla belə olmaz (biz qalırıq və sənin
rəhbərliyinlə şəhid olmağa hazırıq).”
İmam ◊ səhabələrinin son qanıdadək
vəfasını görəndə belə dedi:
ْتْ ِمن ُكمْْ َر ُجل
ُْ ِْالْيَفل،ك
َ ِإِن ُكمْْتُقتَ لُو َْنْغَ َداْْْ َكذل
“Sabah sizin hamınız mənim kimi
öldürüləcəksiniz.
Sizdən
heç
kəs
qalmayacaq.”
Dostlar sevincək dedilər:
َْ ِلْالذيْ َشرفَناْبِال َقت ِْلْ َم َع
ك
ِْ ِاَْلَم ُد
“Allaha şükürlər olsun ki, bizə öz yolunda
sənin sayəndə ölməyi (şəhadəti) nəsib etdi!”
İmam ◊ onların hamısı üçün dua
etdikdən sonra buyurdu:
ِ
…وس ُكمْْ َْوْانظُُروا
َ ارفَ عُواْ ُرُؤ
“Başınızı qaldırın və öz yerlənizə
baxın!...”
Dostlar və səhabələr yuxarı boylandılar,
öz məqamlarını cənnətdə müşahidə etdilər.
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İmam ◊ onların üstün məqamlarını hər
birinə göstərib dedi:
ِ ْ  ْ ْو، ْ ْو ْهذا ْقَصر َْك ْيا ْفُال ُن،ك ْيا ْفُال ُن
ْك ْيا
َْ ُهذْهِ ْ َد َر َجت
َْ ُهذا ْ َمن ِزل
َ
َ
ُ
فُال ُْن
“Ey filankəs, bu sənin məqamındır, bu
sənin qəsrindir, bu sənin yüksək yerindir.”
Odur ki, səhabələr geniş qəlblə və gülər
üzlə (sevinc və iftixarla) nizə və qılınclara
sarı gedirdilər ki, cənnətdəki yerlərinə tez
çatsınlar.1
İmamın ◊ həmin tarixi gecədə
yaddaqalan xütbəsi bu həqiqəti göstərir ki,
haqq yolunun rəhbər və örnəyi, eləcə də onun
polad iradəli və sarsılmaz silahdaşları onları
nə gözlədiyini tamamilə bilə-bilə onun
görüşünə tələsirdilər. Onlar İslam tarixinə
işıq salacaq və qaraqəlbli münafiqləri rüsvay
edəcək bir şəhadətin görüşünə tələsirdilər.
Bu şəhadətin dalğası o əsrlərin
keşməkeşlərinə sinə gərib keçdi və bütün
əsarət altında olan xalqlar üçün unudulmaz
bir örnək və nümunəyə çevrildi.

1

“Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 298.
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Bəli, İmam ◊ sabah baş verəcək bütün
hadisələri aydın bir şəkildə onlarda danışdı və
bütün silahdaşlarına elan etdi ki, bu
meydanda qalacaq hər kəs şəhid olacaq,
İmam ◊ xilas olmaq yolunu tam vaxtında
onların hamısına göstərdi.
Amma o şamın ətrafına yanmaq eşqi ilə
toplaşan bu pərvanələr hamı bir nəfər kimi
“Səndən sonra bizə həyat yoxdur!”, – dedilər.
Onlar şüurlu şəkildə şəhadətə tələsib
şəhadət şərbətini dirilik suyu kimi içdilər və
Haqqın
qonşuluğunda
əbədi
həyata
qovuşdular.
Hər şeydən şirin olan bu şərbət canlarına
nuş olsun!
63. Heç vaxt səndən əl götürmərik!
“Əd-Dəmətus-sakibə” kitabında “Nuruleyn” kitabına istinadən qeyd olunur ki, İmam
Hüseynin ◊ qızı həzrət Səkinə nəql edir:
Aylı bir gecədə çadırda oturmuşdum.
Qəflətən ağlamaq səsləri diqqətimi cəlb etdi.
Qadınların başa düşəcəklərindən nigaran
idim. Ayağa qalxıb səsə tərəf getməyə
başladım. Gördüm ki, atam əyləşib,
səhabələri isə onun ətrafına toplaşıblar. Atam
belə deyir:
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َن ْأَق ِد ُْم ْ َعلى ْقَ وم ْبايَعُونْ
إِعلَ ُمواْ ،أَن ُكمْ ْ َخ َرجتُمْ ْ َمعي ْلِ ِعل ِم ُكمْ ْأِ ْ
س ْاالم ُرِ ْ ،الن ُه ُْم ْاستَح َو َْذ ْ َعلَي ِه ُْمْ
بِأَل ِسنَتِ ِهمْ ْ َْو ْقُلُوِبِِمَْ ْ ،و ْقَ ِْد ْان َع َك َْ
الشيطا ُْن ْفَأَنسيهمْ ْ ِذك ْر ْ ِ
صدْ ْإِالْ ْقَ تلي ْ َْوْ
اِلَْ ْ .و ْاال َْن ْْلَي َْ
س ْيَ ُكنْ ْ َهلُمْ ْ َمق َ
ُ َ
قَ ت ْل ْمنْ ْ َُي ِ
ب ْ َحرَيي ْبَع َْد ْ َسلبِ ِهمَْ ْ ،و ْأَخشى ْأَن ُكمْْ
ي ْيَ َدىَْ ْ ،و ْ َس َْ
اه ُْد ْبَ َْ
ََ
ت ْ ُُمَرمْ،
عُ ْ ِعن َدنا ْأَه َْل ْالبَ ي ِْ
ما ْتَعلَ ُمو َْن ْأَوْ ْتَعلَ ُمو َْن ْ َْو ْتَستَحيُو َنَْ ْ .و ْاْلَد ْ
بيل ْغَي ُْر ْ َخطي ْ َْوْ
ص ِرفْ ،فَاللي ُْل ْ َستيْ ْ َْو ْالس ُْ
فَ َمنْْْ َك ِرَْه ْ ِمن ُْكمْ ْذلِ َْ
ك ْفَ ليَ ن َ
نان ْ َُِنياْْ
يف ْاْلِ ِْ
س ْ ِِبَجيَْ ْ ،و ْ َمنْ ْواسانا ْبِنَ ف ِس ِْهْْكا َْن ْ َم َعنا ْغَداْ ِْ ْ
ت ْلَي َْ
ال َوق ُْ
اِل صلى هللا عليه
ب ْالرْح ِنَْ ْ ،و ْقَدْ ْقالَْ ْ َج ِدي ْ َر ُسولُْ ْ ِْ
ض ِْ
ِمنْ ْغَ َ
فْْ َكربَالَ ْءَ ْغَريباْ ْ َوحيداْ ْ َعطشاناْ ْفَريداْ،
سيْ ْيُقتَ ُْل ْبِطَ ِْ
وآلهَ :ولَدي ْ ُح َْ
ِ
ص َرنا ْبِلِسانِِْه ْفَ ُه َْوْ
ص َْر ْ َولَ َد ْهُ ْالقائ َمَْ ْ ،و ْلَوْ ْنَ َ
ص َرن ْ َْو ْنَ َ
ص َرْهُ ْفَ َقدْ ْنَ َ
فَ َمنْ ْنَ َ
ِْ ِ
ِ
يام ِْة.
يفْحزبِناْيَوَْمْالق َ
“Bilin! Siz mənə qoşulub yola çıxanda elə
bilirdiniz ki, dili və qəlbi ilə mənə beyət edən
bir xalqa tərəf hərəkət edirəm, lakin indi onun
əksini görürük. Şeytan onlara qələbə çalıb
onları Allahı yad etməkdən qafil edib.
Onların məni və tərəfdarlarımı oldürmək,
ailəmi qarət edəndən sonra əsir almaqdan
başqa niyyətləri yoxdur. Mən qorxuram ki,
sizlərdən (bəzisi) bu işdən xəbərsiz olsun,
yaxud da xəbəriniz olsun, amma məni tərk
etməyə utansın. Bilin ki, biz Peyğəmbər
— xanədanının yanında yalan danışmaq,
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kələk gəlmək haramdır. Hər kəs bizim
yanımızda qalmağı bəyənmirsə, elə indicə
qayıtsın. Gecə yaxşı örtükdür. Yol təhlükəsiz,
getmək üçün vaxt da çoxdur. Amma öz canı
ilə bizə kömək edən hər bir kəs, Allahın
qəzəbindən nicat tapacaq, cənnətdə bizimlə
birgə olacaqdır. Babam Peyğəmbər —
buyurmuşdur: “Oğlum Hüseyn ◊ Kərbəlada
tənha və susuz şəhid olacaqdır, ona yardım
edən kəs mənə və onun övladlarından olan
həzrət Qaimə1 (əc.f) kömək etmişdir. Hər kəs
dili ilə də olsa belə, bizə kömək edərsə,
qiyamət
günündə
bizim
dəstəmizdə
olacaqdır...”
Başını aşağa salaraq dayanmış atamın
çöhrəsinə nəzər saldım, göz yaşlarım isə
dayanmaq bilmirdi, atamın məni bu halda
görəcəyindən qorxdum. Sonra başımı qaldırıb
üzümü asimana tutaraq Allaha səsləndim:
“İlahi! Bu camaat bizə kömək etməkdən əl
çəkdi, sən də onlara kömək etməkdən əl götür, onların dua və hacətlərinin heç birini
yerinə yetirmə, (zülmkarları) onlara hakim et
və qiyamət günündə onları cəddim
1

12-ci imamımız həzrət Məhdinin (əc.f) ləqəblərindəndir.
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Peyğəmbərin — şəfaətindən məhrum
qoy!”.
Gözyaşları yanaqlarımdan axan halda
qayıtdığım zaman bibim Ummu-Gülsüm
məni görüb buyurdu: “Nə olub?
Olanları bibimə danışdıqda, bibim fəryad
edib dedi:
“Va Cəddah, va Əliyyah, va Həsənah, va
Hüseynah! Ey vay, köməksizlik əlindən...!”.
Bibim dedi: “Qardaş! Bizi Cəddimizin
hərəminə (diyarına) çatdır!”.
İmam ◊ buyurdu:
ْكْ َسبيل
َْ ِيلْإِىلْذل
ْ ِْس
َْ ياْاُخْتاهُ!ْلَي
“Ey bacıcan! Bunu etməyə imkan
yoxdur”.
Ummu-Gülsüm dedi: “Bu camaat üçün öz
baban, ata-ana və qardaşının Allah-taala
yanındakı uca məqamlarından danış (və bunu
onlara xatırlat)!”.
İmam ◊ buyurdu:
ْ، ْ َْو ْ َو َعظتُ ُهمْ ْفَ لَمْ ْيَت ِعظُوا ْ َْو ْ َْل ْيَس َمعُوا ْقَ ويل،ذَكرتُ ُهمْ ْفَ لَمْ ْْيُ َذك ُروا
ِ ْ ، ْ ْو ْالبدْ ْأَنْ ْتَ رون ْ َعلَى ْالثرى ْجديال،فَما ْ َهلمْ ْغَي ْر ْقَ تلي ْسبيال
ْْلكن
َ
ُ َ
َ
َ
ُ ُ
ْول
ِْ ب ْ َعلَى ْالبَلِي ِْة ْ َْوْْ َكظ ِْم ْنُ ُز
ِْ ب ْال َِبي ِْة ْ َْو ْالص
ِْ اِل ْ َر
ِْ ْ أُوصي ُكنْ ْبِتَ ق َوى
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ْ ْ َودعتُ ُكمْ ْإِهلِ َْى ْال َفرَْد،ف ْلِما ْ َو َع َد
َْ  ْ َْو ْال ْ ُخل، ْ َْو ْ ِِبذا ْ َو َع َْد ْ َج ُّد ُكم،الرِزي ِة

ْالص َم َد
“Mən bunu onlara xatırlatdım, lakin
məhəl qoyan olmadı, nəsihət etdim amma
dinləmədilər. Onların məni qətlə yetirməkdən
başqa heç bir hədəfləri yoxdur və nəticədə,
məni bu topraqlar üstə düşən halda
görəcəksiniz. Sizə tövsiyəm budur ki,
aləmlərin Rəbbi olan Allahın hüzurunda
təqvalı olub hər hansı bir çətinliklə
qarşılaşdığınız
zaman
dözümlü
və
müsibətlərlə üzləşdiyinizdə təmkinli olasınız.
Sizin cəddiniz olan Peyğəmbər — məni
bu günlə müjdələmiş və bu günün barəsində
mənə xəbər vermişdi, hansı ki, o vədə heç
vaxt təxirə düşməyəcək və dəyişilməyəcək.
Sizləri ehtiyacsız Allaha əmanət edirəm!”.
Sonra bir qədər ağladım.
İmam Hüseyn ◊ isə bu mübarək ayəni
tilavət etdi:
ِ
س ُهمْْْيَظلِ ُْمو َْن
َ َوَماْظَلَ ُمونَاْ َولَكنْْْ َكانُواْأَن ُف
“Onlar bizə zülm etmədilər, əksinə
özlərinə zülm edirdilər”.1
1

“Bəqərə” surəsi, ayə 57.
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İmam Hüseynin ◊ açıq-aydın və
azadanə sözlərinin ardınca, ilk olaraq o
həzrətin (vəfalı qardaşı) Abbas ibn Əli ◊
İmam Hüseynə ◊ üzünü tutub dedi: “Nəyə
görə səndən əl götürək? Səndən sonra
həyatda qalmaq üçünmü? Allah-taala belə bir
günü bizlərə nəsib etməsin!”.
Daha sonra isə Abbasın ◊ söylədiklərinə
qoşularaq, ardınca, İmamın ◊ qardaşları,
övladları, qardaşı övladları və Abdullah ibn
Cəfər (və həzrət Zeynəbin Ÿ) övladları, biri
digərinin ardınca eyniməzmunlu cümlələrlə
öz vəfadarlıqlarını elan etdilər. Şübhəsiz ki,
İmam Hüseyn ◊ onların bu vəfadarlıqlarından, mərdliklərindən, ən üstün və ən
gözəl yolu seçməkdə şücaət göstərmələrindən
çox şad oldu.
İmam Hüseyn ◊ sonra əmisi Əqilin
övladlarına üzünü tutaraq buyurdu:
ْتْلَ ُكم
ُْ ْاِذْ َهْبُواْقَدْْْأَ ِذن،ياْبَينْ َعقيل!ْ َحسبُ ُكمْْ ِم َْنْال َقت ِْلِِْبُسْلِم
“Ey Əqilin övladları! Sizin xanədan üçün
Müslim ibn Əqilin ◊ şəhadət iftixarı kifayət
edər, mən sizə icazə verirəm ki, buranı tərk
edib gedəsiniz (və bu təhlükəli vadidən nicat
tapasınız)”.
628

Onlar dedilər: “Bəs onda camaat nə
deyər?! Deyəcəklər ki, onlar öz xanədanlarının
başçısını,
iftixar
etdikləri
rəhbərlərini, camaat arasında ən üstün kəslər
olan öz əmoğlanlarını düşmənlə baş-başa
qoydular. Onunla birgə düşmənə hətta bir ox
atmadan,
nizələrlə
düşmənə
zərbə
endirmədən və qılınclarını sıyıraraq düşmən
ordularına hücum etmədən onu öz düşmənləri
qarşısında tənha qoydular. Xeyr! Allaha and
olsun ki, belə etməyəcəyik, əksinə öz canımızı, malımızı və hətta ailəmizi də sənə fəda
edəcəyik, səninlə birgə cihad edərək sənin
öndərlik etdiyin o şərəfli yolda şəhadət
yolunda irəliləyəcəyik. Səndən sonrakı
yaşayışa ar olsun!”.
Bunun ardınca Müslim ibn Ovsəcə ayağa
qalxaraq dedi:
“Belə bir şəraitdə, düşmənin səni hər
tərəfdən muhasirə etdiyi bir vaxtda, səni
tənha qoyub getməyimizi istəyirsən?! Bəs
səni tək qoyub getdiyimiz halda, Allahın
hüzurunda nə bəhanəmiz olacaq? Allaha and
olsun ki, öz nizəmi onların sinələrinə
sancmayanadək səndən ayrılmayacağam. Bu
qılıncın qəbzəsi əlimdə olduğu müddətcə
629

onlara həmlə edəcəyəm, silahım olmasa belə,
əlimə daş götürüb onlara hücum edəcək,
nəticədə səninlə birgə can tapşıracağam!”.
Ondan sonra isə, Həzrətin şücaətli
yavərlərindən olan Səid ibn Abdullah Hənəfi
ayağa qalxıb öz vəfadarlığını elan etdi:
“Allaha and olsun! Heç vaxt səni tənha
qoymayacağıq, qoy, Allah buna şahid olsun
ki, biz o həzrətin aramızda olmadığı bir
dövrdə belə, Peyğəmbərin — xüsusi
ehtiramını sənin haqqında yerinə yetirdik.
Allaha and olsun! Əgər sənin yolunda
öldürüləcəyimi və bir daha dirilərək odda
yandırılacağımı, kül olub göyə sovrulacağımı
bilsəm və bu iş 70 dəfə təkrar olunsa belə,
yenə də səndən ayrılmayacaq, sənin yolunda
can verəcəyəm. Nə üçün belə etməyim, bir
halda ki, ölüm yalnız bir dəfədir və ondan
sonra isə əbədi həyata və yaxşılıqlara
qovuşacağam!”.
Onun ardınca İmam Hüseynin ◊ adlısanlı köməklərindən olan Züheyr ibn Qeyn və
digər səhabələri də qəhrəmancasına öz
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vəfadarlıqlarını bənzər cümlələrlə bəyan
etdilər”.1
Tarixin səhifələrini vərəqləyin, görün
Aşura gecəsində baş verənlərə bənzər bir
hadisə tapa bilərsinizmi? Belə ki, o gecədə
möminlərin rəhbəri, ordunun sərkərdəsi öz
döyüşçüləri və zabitlərinin hamısına meydanı
tərk etməyə, öz canlarını o təhlükədolu
diyardan nicat verməyə izn verir. Onun
yavərləri isə sabah artıq bu saata qədər şəhid
olacaqlarını
yəqinliklə
bildiklərinə
baxmayaraq,
iftixarla,
eşqlə
öz
vəfadarlıqlarını elan edirlər. Onlar bir can deyil, hətta min canları olsa belə, yenə də onu
fəda etməyə hazır olduqlarını öz əməlləri ilə
sübuta yetirdilər. (Belə bir hadisə,
qəhrəmanlıq, fədakarlıq tapa bilərsinizmi?!)
Necə də böyük bir qəhrəmanlıq! Necə də
unudulmaz bir səhnə!
Allah yolunda və ilahi bir rəhbərin
kənarında şəhid olmağa necə də aşiq idilər!
Şübhəsiz, əgər onların möhkəm iradə,
misilsiz
vəfadarlıqları
bütün
dünya
1
“Əd-Dəmətus-sakibə”, c. 4, səh. 271. “Nasixut-təvarix”, c. 2, səh. 158-180. Bu hadisənin bir hissəsi Şeyx Müfidin “İrşad” kitabında 442-ci səhifədə qeyd olunmuşdur.
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müsəlmanları arasında bölüşdürülərsə, hər
biri böyük bir paya malik olacaq və
düşmənləri
həmişəlik
olaraq
məyus
edəcəkdir.
Bu böyük və tarixi şəxsiyyətlərin xatirəsi
həmişə uca olsun!
Onların yolu həmişə davamçıları ilə
dolsun!
64. Baldan daha şirin
Əbu Həmzə Sumali İmam Səccaddan ◊
nəql etdiyi bir hədisdə, o həzrətin köməkciləri
və ailəsinin Aşura gecəsi göstərdikləri
vəfadarlıqlarından söz açaraq deyir: İmam
Hüseyn ◊ həmin gecə öz dostlarına və köməkçilərinə onların şəhid olacaqları barədə
xəbər verdi.
Bu zaman Qasim ibn Həsən ◊ İmam
Hüseynə ◊ dedi:
يفْ َمنْْيُقتَل؟
ْ ِْأَنَا
“Mən də şəhid olanların sırasında
olacağammı?”
İmam ◊ mehribancasına və şəfqətlə
buyurdu:
تْ ِعن َد َك؟
ُْ فْال َمو
َْ ىنْْ َكي
َْ ُياْب
“Oğlum! Ölüm sənin nəzərində necədir?”
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Qasim ◊ cavab verdi:

ِ
س ِلْ
ياْ َع ِْمْأَحلىْم َْنْال َع َ
”!“Əmican, baldan daha şirindir
İmam ◊ buyurdu:
ك ْالَ َح ُْد ْ َمنْ ْيُقتَ ُْل ْ ِم َْن ْ ِ
جال ْ َم ِعي ْبَع َْدْ
الر ِْ
ك ْإِن َْ
داك ْ َع ُّم َْ
اِل ْفِ َْ
إي ْ َو ِْ
أَنْْتَب لُواْبِبَالءْ َعظيمْ َوابينْ َعب ُد ِْ
اِل
“Bəli, Allaha and olsun! Əmin sənə fəda
olsun! Sən də çox çətin bir halda faciəvi bir
surətdə şəhid olacaqsan və (həmçinin,
südəmər) oğlum Abdullah da!”.
!Həzrət Qasim ◊ dedi: “Ey əmican
Məgər onlar qadınlara da hücum edəcəklərmi
”!?ki, Abdullahı da şəhid etmiş olsunlar
İmam Hüseyn ◊ buyurdu:
ت ْاِىلْ
صر ُْ
اِل ْاِذْ ْ َجفْتْ ْ ُروحي ْ َع ْطَشاْ ْ َْو ْ ِْ
ك ْيُقتَ ُْل ْ َعب ُد ِْ
داك ْ َع ُّم َْ
فِ َْ
ت ْماءْ ْ ْو ْلَب نَاْ ْفَال ْأ ِ
َج ُْد ْْقَ ُّ
بْ
ين ْ ِالشَْر َْ
ط; ْفَْأَقُولُْْ :نا ِوْلُون ْاِب ِ ْ
ِخيَ ِمنا ْفَطَلَب ُْ
َ َ
ِمنْ ْ ِ
يف ْفَْيَ رِميَ ْهُْ
َْحلُْهُ ْ ِالدْنِيَ ْهُ ْ ِمنْ ِْ ْ
ضعُونَْهُ ْ َعلى ْْيَدي ْفَأ ِْ
فيهْ ،فَ يَأتُون ْبِِْه ْفَ يَ َ
ِ ِ
ىلْ
ض ْ َد ُم ْهُ ْيفْْ َْكفيْ ،فَأَْرفَ عُ ْهُ ْإِ َْ
سهم ْفَ يَ ن ِح َرْهُ ْ َْو ْ ُه َْو ْيُناغي ْفَ يَفي ُْ
فاسقْ ْب َ
ين ْاال ِسن ْةُ ْفي ِهمْْ
فيكْ ،فَْتُ َع ِجلُِ ْ
صباْ ْ َْو ْاحْتِساباْ ْ َْ
الس ِْ
ماء ْ َْو ْأَقُ ُ
ولْ :اَلل ُهمْ ْ َ
يف ْْأَ َم ِْرْ
اْلِيَ ِْمْ ،فَأَ ُك ُّْر ْ َعلَي ِهمْ ِْ ْ
يف ْ ْظَه ِْر ْ ْ
ق ْالذي ِْ ْ
ف ْاْلَن َد ِْ
ار ْتُس ِتع ُْر ْ ِ ْ
َوالن ُْ
يفْ ُّ
اِلُ.
الدنياْ،فَ يَ ُكو ُْنْماْيُري ُْدْ ْ
أَوقاتِْ ْ
“Əmin sənə fəda olsun! Abdullah (Əli
Əsğər) elə bir vaxt şəhid olacaqdır ki, həmin
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vaxt mən susuzluğun şiddətindən taqətsiz bir
halda üzümü xeymələrə tərəf dolandıraraq, su
və süd axtaracağam, amma bir şey tapa bilməyəcəyəm. Bu zaman oğlum Abdullahı ◊
mənim yanıma gətirmələrini tələb edəcəyəm
ki, ən azından onun dodaqlarından sirab
olam. Onu əllərimə verdikləri zaman,
dodaqlarımı onun dodaqlarına yaxınlaşdırmadan öncə, fasiq bir şəxs gözlənilmədən
onun boğazını oxla yaracaq, Abdullah
çabalayacaq və qanı əllərimdən axacaqdır!
Bu halda onu asimanlara doğru ucaldıb deyəcəyəm: “Ey Rəbbim! Səndən səbr
diləyirəm və bunu (südəmər şəhidimi) sənin
üçün və sənin öhdənə buraxıram!”
Bu zaman düşmənin nizələri məni
özlərinə tərəf çağırar, alov xeymələrin arxa
tərəfindənki xəndəklərdən zəbanə çəkər və
mən həyatımın ən acı anlarında onlara həmlə
edəcəyəm. Allah hər nəyi istəsə, o da
olacaqdır!”.
İmam Əli ibn Hüseyn ◊ buyurur: “Bu
zaman onun gözlərindən yaş axdı və biz də
onunla
bərabər
ağlamağa
başladıq.
Peyğəmbər — övladlarının ağlamaq
səsləri xeymələri bürüdü”.
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Züheyr ibn Qeynlə Həbib ibn Məzahir
mənə işarə edərək, İmam Hüseynə ◊
dedilər: “Bəs, sərvərimiz və ağamız Əlinin
(İmam Səccadın ◊) taleyi necə olacaqdır?”.
İmam Hüseyn ◊ gözlərinin yaşı
üzündən axdığı halda buyurdu:
ُّ ْاِلُْلِيَ قطَ َْعْنَسليْ ِم َْن
ْصلُو َْنْإِل ِيه؟ْ َْوْ ُه َْوْاَبُو
ِْ َفْي
َْ الدنياْفَ َكي
ْ ْماْْكا َْن
ََثانِيَ ْةَْاَئِمة(عليهمْالسالم
“(Nigaran olmayın!) Allah-taala mənim
nəslimi yer üzündən kəsməz. Onu necə
öldürə bilərlər, bir halda ki, o, (İmam Səccad)
səkkiz imamın atasıdır!”.1
İmam Əli ibn Hüseyndən ◊ nəql olunan
bu mənalı hədisə əsasən, İmam Hüseyn ◊,
o tarixi gecədə hər bir şeyi öncədən xəbər
verdi, deyilməsi lazım olan sözləri söylədi və
öz yavərlərindən, övladlarından heç nəyi
gizlətmədi. Sonra isə aram ruhla və haqqa
qovuşmaq şövqü ilə şəhadətə doğru irəlilədi.
İmamın ◊ yavərləri, övladları, hətta
azyaşlı uşaqları belə agahcasına və çox böyük
bir şövqlə şəhadətə doğru irəlilədilər.
1
Seyid Haşim Bəhrani, “Mədinətul-məaciz”, c. 4, səh. 214-216, hədis. 295. “Nəfəsulməhmum”, səh. 116.
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İlahi, nə gözəl sözlərdir bu sözlər! Bu
sözlər Allah övliyalarının tarixində onların
üzləşdikləri ən acı hadisələrdən birini, çox
böyük əzəmət və misilsiz bir gözəlliklə
cilvələndirmiş, Allaha eşq bəsləməyi və hər
an ondan şəhidlik dərəcəsinə nail olmağı
diləməyi, unudulmaz bir surətdə bəşəriyyətin
tarix səhifələrinə yazmışdır.
Bu elə bir dərsdir ki, hər bir şəxs üçün,
eləcə də əsarətdə olan millətlər üçün faydalı
və qurtuluş yolu hesab olunur. Eyni zamanda,
haqq-ədalət və fəzilət düşmənlərini, şeytani
əqidələrin tərəfdarlarını vahiməyə salır.
65. Böyük hadisəyə hazırlıq
Əli ibn Hüseyn ◊ buyurur: “Atamın
şəhid olduğu gündən bir gün öncə (yəni
Aşura gecəsi) mən xəstə idim. Bibim Zeynəb
Ÿ mənim yanımda idi, mənə xidmət
göstərirdi. (Mən bu halda ikən) atam öz
səhabələrindən ayrılaraq xeyməyə gəldi.
Əbuzər Qəffarinin keçmiş qulamı Huvəyy1
də, o həzrətin yanında idi və İmamın ◊

1
Onun adı Şeyx Müfidin “əl-İrşad” kitabında “Cuveyn” və “Əyanuş-şiə” kitabında
isə “Covn” kimi nəql olunmuşdur.
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qılıncını hazırlayırdı.
zümzümə edirdi:
ِْ اقْ َْوْاال
صيل
ِْ كْبِاالشر
َْ َْْ َكمْْل
ِْ َْْ َْوْالده ُْرْالْيَقنَ ُْعْبِالب
ديل
ْك
ُْ ِْْ َْو ْْ ُك ُّْل ْ َحىْ ْسال
ْ

Atam da bu şeirləri

ْ ْكْ ِمنْْ َخليل
َْ َياْ َده ُْرْأُفْْل
ِ ِْْمن
ْ ْصاحبْأَوْْطالِبْقَتيل
ْ ْليل
ِْ َىلْاْل
َْ َِْوْإَِّنَاْاالم ُْرْإ
ِْ الس
بيل
Ey ruzigar! Sənin dostluğundan bizar
olmuşam, sən necə də vəfasızsan?!
Hər səhər-axşam öz dostlarının və sənə
müştaq
olanların
çoxunu
ölümə
sürükləyirsən.
Ruzigar (onların yerlərini) əvəz edəcək
kimsəni qəbul etmir və bütün işlərin sonu və
qayıdışı uca Allaha tərəfdir qayıdır.
Hər bir canlı varlıq öz yolunu davam
edəcək (və sonunda ölümlə qarşılaşacaqdır)”.
Atam bu beytləri iki-üç dəfə təkrar etdi.
Mən atamın məqsədini başa düşdüm, qəhər
məni boğdu, lakin özümü saxlayıb sükut
etdim və başa düşdüm ki, bəla nazil olubdur.
Amma bibim Zeynəb Ÿ İmamın ◊ bu
zümzüməsini eşitdikdə, qadınlara məxsus
kövrəklik və taqətsizliyə görə, səbrini əldən
verdi. Sonra paltarının ətəyi yerdə sürüklənən
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halda ayağa qalxıb ixtiyarsız olaraq atama
tərəf gedib dedi:
“Ah, bu müsibətlərdən! Kaş ki, ölümüm
çatmış olaydı (və bu gecəni görməyəydim).
Bu gün sanki, anam Fatimənin Ÿ, atam
Əlinin ◊ və əziz qardaşım Həsənin ◊
əzasında əyləşmişəm. Ey əcdadımızın layiqli
canişini və həyatda qalanların pənah yeri!
(Qorxulu xəbərlər verirsən?!)”.
İmam Hüseyn ◊ bacısına nəzər salıb
buyurdu:
كْالشيْطا ُْن
َْ بِِْبل ِم
ْ َ ياْأُ َخي ْةُْ ْالَْيَذ َه
“Ey əziz bacım! Şeytan sənin səbrini
əlindən almış olmasın?!”
Bibim dedi: “Atam-anam sənə fəda olsun,
ey
Əba
Əbdillah!
Məzlumcasına
öldürüləcəksənmi? Canım sənə qurban
olsun!”
Qəhər İmamı ◊ boğdu, mübarək gözləri
yaşla dolmuş halda buyurdu:
َْ َلَوْْتُ ِر َْكْال َقطاْلَيالْل
نام
“Əgər (ovçular) Qətta quşunu (gözəl və
xoş səsli bir quşu) öz başına buraxsaydılar,
rahatlıq və aramlıqla yuxuya gedərdi”.
Bibim Zeynəb Ÿ dedi:
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ِ
ِ يا ْوي لَتا! ْأفتَ غ
ْح ْلَِقليب ْ َوأَ َش ُّْد
ُْ  ْْفَذاك ْأَقْ َر،صابا
ُْ ص
َ سك ْاغت
َ
َ ب ْنَف

َعلىْنَفسي
“Ey vay, çıxış yollarının üzünə bağlı
olduğunumu görürsən?! Bu, daha çox qəlbimi
yaralayır, canımı yandırır!”
Bibim bunları deyib özündən getdi.
İmam Hüseyn ◊ ayağa qalxdı, bacısını
ayıltdıqdan sonra buyurdu:
ِ ْ اء
ْض
ِْ  ْ َْو ْاعْلَمي ْْأَنْ ْأَه َْل ْاالر،اِل
ِْ اِلَ ْ َْو ْتَ َعزي ْبِ َعز
ْ ْ يا ْأُ َخي ْةُ ْاِتقي
َْ ْ َْو ْأَنْْْ ُكلْ ْ َشىء ْهالِكْ ْإِالْ ْ َوج ْه،ماء ْال ْيَب ُقو َْن
ِْ  ْ َْو ْأَنْ ْأَه َْل ْالس،ََيُوتُو َن
ْْ ْ َْو ْ ُه َْو ْفَْرد،ودو َن
ُْ  ْ َْو ْيَْب َع،ض ْبُِقد َرتِِه
َْ اِل ْال ِذي ْ َخلَ َْق ْاالر
ِْ
ُ ُث ْاْلَلْ َْق ْفَ يَ ْع
ْْ َْوْيلْ َوَهلُمْْ َْو،ْ َْوْأَخيْ َخيْرْْ ِمين،ْْ َْوْاُميْ َْخي رْْ ِمين،َِبْ َخي رْْ ِمين
ْ ِْأ،َُوح َده
ْاِلْاُس َوة
ِْ ْول
ِْ لِ ُك ِْلْ ُمسلِمْبَِر ُس
“Bacıcan! İlahi təqvanı qoru və ilahi
səbirlə özünə təsəlli ver! Bil ki, yer üzündə
yaşayanların hamısı bir gün öləcək, göy əhli
də həmişəlik qalmayacaq. Öz qüdrətilə yeri
yaradan Allahın pak zatından başqa nə varsa
hamısı fani olacaqdır. O, bütün məxluqatı
(yenidən) dirildəcək, hamının qayıdışı Allaha
tərəfdir. O, yeganə və misilsizdir. Atam
Əmirəl-möminin Əli ◊ məndən daha üstün
idi, anam Fatimə — məndən daha üstün
idi, qardaşım İmam Müctəba ◊ məndən
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daha üstün idi, (amma buna baxmayaraq,
üzlərini toprağa qoyaraq əbədi həyata
qovuşdular. Biz də getməliyik.)
Peyğəmbər — mən, onlar və hər bir
müsəlman üçün, (bəla və müsibətlərə
dözməkdə) bir nümunə və örnəkdir”.
İmam Hüseyn ◊ öz bacısını bu kimi
sözlərlə təsəlli verdi. Sonra yenə ona
buyurdu:
ْ ْ َْو،شقي ْ َعْلَىْ ْ َجيبا
ِْ يا ْأُ َخيةُ! ْإِنْ ْأُق ِس ُْم ْ َعلَي
َ َ ْال ْْت،سمي
َ َك ْفَأُبَري ْق
ُْ ْْ َوالْتَدعيْ َعلَىْْْبِال َوي ِْلْ َْوْالثُّبُوِْرْْاَنَاْاِذاْ َهلَك،الْ َُت ِمشيْ َعلَىْْ َوجها
ت
“Ey əziz bacım! Səni Allaha and verirəm!
Sonra təkid edərək, səndən istəyirəm ki,
mənim müsibətimdə yaxanı (üst-başını), üzgözünü cırma və mənim şəhadətimdən sonra
fəryad və şivən edib səsini ucaltma!”.
Əli ibn Hüseyn ◊ deyir: “Bibim
sakitləşdikdən sonra, atam onu mənim
yanımda əyləşdirdi”.1
Beləliklə, İmam Hüseyn ◊ o tarixi
Aşura gecəsində ilk olaraq öz yavərlərini,
onun ardından öz yaxınlarını və ailəsini bu
böyük ilahi imtahana hazırlaşdırdı.
1
“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 318-319, Şeyx Müfid, “əl-İrşad”, səh. 444-445, (azacıq
fərqlə) və “Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 1-3.
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Şübhəsiz ki, həlledici və böyük tarixi
işləri həyata keçirmək yüksək ruhiyyə, güclü
iman və tam mənada hazırlıq tələb edir.
İmam Hüseyn ◊ öz uzaqgörənliyi və
qəlbinin genişliyi ilə, öz xass səhabələrini və
yaxınlarını çox qısa bir müddət ərzində
fövqəladə nüfuzlu kəlamları ilə yetişdirdi.
Bunun nəticəsi həmin gecənin səhəri ifa
etdikləri şücaət və şərəf səhnəsi idi. Ondan
sonrakı günlər əsirlər karvanı ilə davam etdi
və iş o yerə çatdı ki, Aşura gecəsi qardaşının
şəhadət xəbərini eşitməyə taqəti olmayan
Zeynəbi-Kübra Ÿ 11-ci gün əllərini
qardaşının qanlı bədəninin altına salıb onu bir
qədər yerdən qaldırdı, dedi:
“İlahi! Bu qurbanı öz Peyğəmbərinin
— ailəsindən qəbul et!”.
66. Fədakarlığın ən maraqlı səhnəsi
Həzrət Zeynəbdən ◊ belə dediyi nəql
olunur: “Aşura gecəsi öz xeyməmdən çölə
çıxdım ki, qardaşım Hüseynin ◊ və
dostlarının halından, vəziyyətindən xəbər
tutum. Gördüm ki, İmam ◊ öz xeyməsində
tənha əyləşib, Rəbii ilə razü-niyaz edir,
Quran oxuyur. Öz-özümə dedim ki,
qardaşımı belə bir gecədə tənha qoymaq
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doğrudurmu? Allaha and olsun, gedib buna
görə
qardaşlarımı,
əmioğullarımı
danlayacam. Sonra Abbasın ◊ xeyməsinə
tərəf getdim. Birdən hay-küy, qışqırıq səsləri
eşitdim. Oradaca xeymənin arxasında
dayandım, içəri nəzər saldım və gördüm ki,
əmioğullarım, qardaşlarım, qardaşoğullarım –
şir kimi dizlərinə söykənmiş – Abbasın ◊
ətrafına yığılıb və o da xütbə oxuyur. Ondan
Allaha həmd-səna, Peyğəmbərinə —
salavat ilə başlayaraq elə bir xütbə eşitdim ki,
bunu İmam Hüseyndən ◊ başqasından
eşitməmişdim.”
Abbas
◊
axırda
belə
dedi:
“Qardaşlarım! Qardaşoğullarım! Əmioğullarım! Sübh açılanda nə edəcəksiniz?”
Onlar dedilər: “Fərman sənindir. Sən nə
deyirsən, onu da edək!”.
Abbas ◊ dedi: “Bu səhabənin İmamla
◊ qohumluğu yoxdur və “Bu ağır yükü
ancaq sahib olduğu şəxslər qaldıra bilər!”.
Sübh açılanda döyüş meydanına tələsən
birinci şəxslər sizlər olmalısınız. Biz onlardan
əvvəl ölməliyik ki, camaat “Öz səhabələrini
qabağa atdılar və onlar öldükdən sonra özləri
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qılıncları ilə ölümü anbaan gecikdirdilər!” –
deməsin.
Bəni-Haşim yerindən qalxıb qılınclarını
sıyırıb Abbasın ◊ qarşısında dayanaraq
dedilər: “Biz hamımız sənin əmrindəyik!”.
Həzrət Zeynəb Ÿ sözlərinə davam edir:
“Onların bu vəhdətini, sarsılmaz iradələrini,
ürəkdən olan qərarlarını görəndə ürəyim
sakitləşdi, sevincdən göz yaşlarım süzüldü.
İstədim ki, qardaşım Hüseynin ◊ yanına
gedib olanları xəbər verim. Bu zaman Həbib
ibn Məzahirin xeyməsindən də hay-küy
qopdu. O tərəfə getdim və xeymənin
arxasında dayanıb içəri nəzər salanda gördüm
ki, səhabələr də Həbib ibn Məzahirin ətrafına
yığılıb və o da belə deyir:
“Ey dostlar! Nə məqsədlə bura
gəlmisiniz? Allah sizi rəhmətinə qərq etsin.
Sözlərinizi açıq-aşkar izah edin””.
Onlar dedilər: “Gəlmişik ki, Hüseynə ◊
(Fatimənin Ÿ övladına) kömək edək”.
Həbib ibn Məzahir dedi: “Niyə
qadınlarınıza təlaq vermisiniz?”.
Dedilər: “Həzrət Hüseynə ◊ kömək
etmək üçün”.
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Həbib dedi: “Sübh açılanda nə
edəcəksiniz?”.
Dedilər: “Fərman sənindir. Biz sənin
əmrindən boyun qaçırmarıq”.
O dedi: “Sübh açılanda mübarizə
meydanına birinci qədəm qoyan siz olmalısınız. Biz meydana Bəni-Haşimdən öncə
gedəcəyik. Nə qədər ki, bizlərdən birinin
damarında qan axır, hətta onlardan bir nəfərin
belə ölməsinə icazə verməməliyik. Məbadə,
camaat “Onlar öz ağalarını qabağa atdılar,
canlarını onlardan əsirgədilər” – desin!”.
Daha sonra hamı qılıncları sıyırıb bir
ağızdan dedi: “Bizim hamımız səninlə eyni
əqidədəyik və sənin fərmanın altındayıq”.
Mən
onların
möhkəm
iradələrini,
sarsılmazlıqlarını görəndə sevindim və göz
yaşlarım axmağa başladı. Ağlayan halda
qayıdırdım, birdən qardaşım Hüseynlə ◊
qarşılaşdım. Özümü ələ aldım və onun üzünə
gülümsəyərək təbəssüm etdim.
İmam Hüseyn ◊ dedi: “Bacı can!”.
Dedim: “Bəli, canım qardaşım!”.
Buyurdu:
ْ ْاَخِْبيين ْما،ك ْ ُمتَبَ ِس َمة
ِْ ُتاهُ ْ ُمن ُْذ ْ َر َحلنا ْ ِم َْن ْال َمدينَ ِْة ْما ْ َرأَي ت
ْ يا ْاُخ
ِْ س ِم
ك
ُْ ََسب
ُّ َبْتَب
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“Bacı
can!
Mədinədən
hərəkət
etdiyimizdən bəri səni gülərkən görməmişəm.
İndi nə olub ki, dodaqlarına təbəssüm
qonub?”.
Dedim: “Canım qardaşım! Təbəssümüm
Bəni-Haşim və səhabələrdən gördüklərimə
görədir”.
İmam ◊ buyurdu:
ْ ْ َْو ِْبِِمْ ْ َو َع َدن،الء ْأَصحاِب ْ ِمنْ ْعا َِْل ْالذ ِر
ِْ هؤ
ْ يا ْاُخ
ُ ْ ْ ْأَن،تاهُ ْإِعلَمي
ْبات
ِْ َي ْاَنْ ْتَنظُري ْاِىل ْث
َْ اِل صلى هللا عليه وآله َهلْ ْ َُِتب
ِْ ْ َُْجدي ْ َر ُسول
ِ أَق
ْدام ِهم
“Bacı can! Bil ki, bunlar “Zər” aləmindən
mənim dostlarım, köməkçilərimdir. Cəddim
Rəsulullah — mənə onlar haqqında
müjdə
verib.
Onların
dönməzliyini,
möhkəmliyini müşahidə etmək istəyirsən?”
Dedim : “Bəli!”
Buyurdu: “Xeymənin arxasına get!”.
Həzrət Zeynəb Ÿ deyir: “Mən xeymənin
arxasına getdim.”
Qardaşım Hüseyn ◊ onlara xitab etdi:
اَي َْنْاِخوانْ َْوْبَنُوْأَعمامي
“Qardaşlarım, əmioğullarım, hardasınız?”
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Bəni-Haşimin hamısı qalxdı, Abbas ◊
onlardan öncə dedi: “Bəli, eşidirik. Nə
buyurursunuz?”.
İmam ◊ dedi:
ْاُري ُْدْاَنْْاُ ِج ِد َْدْلَ ُكمْْ َعهدا
“İstəyirəm ki, sizinlə olan əhdimi
təzələyim!”
Bütün Bəni-Haşim hazır oldu və İmam
Hüseyn ◊ buyurdu: “Əyləşin!”.
Hamı əyləşdi.
Sonra İmam Hüseyn ◊ belə xitab elədi:
ِ بيبْب ْنْم
حاب؟
ُ ظاه ِْرْأَي ِْنْ ُزَهي ُْرْأَي َْنْ ِه
ُ ْأَي َْنْاالص،الل
َ ُ ُْ اَي َْنْ َح
“Həbib ibn Məzahir, Züheyr, Hilal və
səhabələrim hardadılar?”.
Onlar qabağa gəldi, hamıdan əvvəl Həbib
ibn Məzahir belə dedi: “Bəli, ey Əba
Əbdillah ◊”.
Hamı, əlində qılınc hazır oldu.
İmam ◊ buyurdu: “Əyləşin!”. Sonra isə
onlara xitabən belə dedi:
ِ
ْس ْ َهلُمْ ْقَصدْ ْ ِسوى ْقَ تلي ْ َْو
َْ الء ْال َقوَْم ْلَي
ِْ هؤ
ُ ْ ْيا ْأَصحاِب ْاعلَ ُموا ْأَن
ْْ ْفَأَن تُمْ ْيف ْ ِحلْ ْ ِمن،َخاف ْ َعلَي ُكمْ ْ ِم َْن ْال َقت ِل
ُْ قَ ت ِْل ْ َمنْ ْ ُه َْو ْ َمعي ْ َْو ْأَنَا ْأ
ِ ْ ْوْمنْْأَحبْْ ِمن ُك ْمْاال َِن،ب ي عت
وادْه َذاْاللي ِْل
ِْ ص ِرفْْيفْ َس
ُْ صر
َ افْفَ ليَ ن
َ َ َ ََ
ُ
”Dostlarım! Bilin ki, bunların mən və
mənimlə bir yerdə olanları şəhid etməkdən
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başqa hədəfləri yoxdur və mən sizin
öldürülməyinizdən qorxuram. İndi sizdən
beyətimi götürdüm. Kim qayıtmaq istəyirsə,
gecənin bu qaranlığında qayıtsın!”.
Bu zaman Bəni-Haşim və sahəbələr ayağa
qalxıb öz dönməzliklərini bildirdilər.
İmam ◊ belə olduğunu gördükdə
buyurdu:
وس ُكمْْ َوانظُُرواْاِىلْ َمنا ِزلِ ُكمْْيفْاْلَن ِْة
َْ ِإِنْْْ ُكنتُمْْْ َكذل
َ كْفَارفَ عُواْ ُرُؤ
“İndi ki, belədir, başınızı qaldırın və
cənnətdəki yerinizə baxın!”.
İmamın ◊ bu sözləri ilə onların gözləri
qarşısından pərdələr götürüldü və cənnətdəki
yerlərini gördülər. Hamılıqla bir yerdə
qalxaraq, qılınclarını siyirib dedilər: “Ey Əba
Əbdillah ◊! Bizə icazə ver ki, bunların
üzərinə gedək, döyüşək və Allah da bizə və
onlara verdiyi vədəni gerçəkləşdirsin”.
İmam ◊ buyurdu:
ِاِجل
ْيف ْ َرحلِ ِْه
ْ ِْ اِلُ ْ َخياْ ْاَال ْ َْو ْ َمنْْْكا َْن
ْ ْ اِلُ ْ َْو ْ َجزا ُك ُْم
ْ ْ سوا ْ َر ِْحَ ُك ُْم
ُ
ِ َ اِمرأَةْْفَ لي ن
َسد
َ َ
َ ص ِرفِْْباْإِىلْبَينْأ
“Əyləşin! Allahın rəhməti sizin üzərinizə
olsun, Allah sizə xeyirli mükafat versin!
Kimin xanımı (həyat yoldaşı) yanındadırsa,
onu Bəni-Əsəd qəbiləsinə tapşırsın!”.
647

İmamın ◊ (dostlarından biri olan) Əli
ibn Məzahir ayağa qalxıb dedi: “Mənim
ağam, nə üçün?”.
İmam ◊ buyurdu:
َخافْ َعلىْنِسائِ ُكمْْ ِم َْنْالسيب
ُْ إِنْْنِسائيْتُسبْبَع َْدْقَتليْ َْوْأ
“Mənim şəhadətimdən sonra qadınlarımız
əsir düşəcək. Mən sizin qadınlarınızın əsir
düşməsindən qorxuram!”.
Əli ibn Məzahir xeyməsinə qayıtdı. Həyat
yoldaşı ehtiram əlaməti olaraq ayağa qalxdı
və onu təbəssümlə qarşıladı.
Əli ibn Məzahir dedi: “İndi təbəssüm
vaxtı deyil”.
Həyat yoldaşı dedi: “Ey Məzahirin oğlu!
Mən Fatimənin Ÿ oğlunun ◊ xütbəsini
eşitdim, amma sonda səs-küy İmamın ◊ nə
dediyini başa düşməyə qoymadı”.
O dedi: “Xanım! İmam ◊ bizə əmr etdi
ki, kimin həyat yoldaşı yanındadırsa, onu
əmoğullarının (Bəni-Əsəd qəbiləsinin) yanına
göndərsin, çünki mən sabah şəhid olacağam
və qadınlar əsir düşəcək”.
Qadın dedi: “Bəs indi, nə etmək
istəyirsən?”.
Əli ibn Məzahir dedi: “Qalx, səni
əmoğullarının yanına aparım!”.
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Qadın qalxdı və başını xeymənin dirəyinə
çırparaq dedi: “Allaha and olsun ki, mənimlə
ədalətli davranmırsan. Sən razısan ki,
Rəsulullahın — qızları əsir düşsün,
amma mən amanda qalım?! Zeynəbin
başından çadırı açsınlar, amma mən örtülü
qalım?! Sən razısan ki, həzrət Zəhranın Ÿ
qızlarının sırğalarını çəkib qoparsınlar, amma
mənim sırğalarım qulaqlarımda zinət olaraq
qalsın?! Qəbul edirsənmi ki, sən Allah
Rəsulunun — yanında üzüağ olasan,
amma mən həzrət Fatimənin Ÿ yanında
üzüqara?! Allaha and olsun, siz kişilərə, biz
də qadınlara kömək edərik”.
Əli ibn Məzahir ağlaya-ağlaya İmamın
◊ yanına qayıtdı. İmam Hüseyn ◊ ona
dedi: “Niyə ağlayırsan?”.
O dedi: “Mənim ağam! Həyat yoldaşım
sizə köməkdən başqa heç nəyi qəbul etmir”.
İmam ◊ ağlayaraq buyurdu:
ُْج ِزي تُمْْ ِمناْ َخيا
“Allah sizə bizim tərəfimizdən xeyir
versin!”1.
1

“Məalis-sibteyn”, c.1, səh. 340-342.
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Dünya tarixi belə bir fədakarlıq
xatırlayırmı? Hansı cəmiyyətdə öz rəhbərinə
qarşı belə bir ixlas, fədakarlıq, mənəviyyat və
imanla qarışmış şücaət görünmüş? Təkcə
qohumlar deyil, hətta dostlar, silahdaşlar,
hamısı vahid məktəbin yetirməsi, vahid
müəllimin şagirdləridir. Yalnız kişilər deyil,
qadınlar da fədakarlıq ruhiyyəsinə malikdir,
sanki hamısı eyni mənbədən qidalanıb. Əli
ibn Məzahirin həyat yoldaşının ona dediyi –
“Qəbul edirsənmi ki, sən Allah Rəsulunun
— yanında üzüağ olasan, amma mən
həzrət Fatimənin Ÿ yanında üzüqara?!” –
sözləri nə qədər də gözəl və əzəmətlidir?!
Bəli, budur fədakarlığın ən maraqlı
səhnələri.
67. Şəhidlərin qanını göylərə hədiyyə
aparırlar
Səhər vaxtı İmam Hüseyn ◊ yüngül
yuxuya getdi, oyananda buyurdu: “Bilirsiz
indicə yuxuda nə gördüm?”.
Səhabələr dedi: “Ey Allah Rəsulunun ◊
oğlu, nə gördünüz?”.
İmam ◊ buyurdu:
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ْْ ْ َْو ْفيهاْْ َكلبْ ْأَب َقع،شين
ُْ َرأَي
َ تْْ َكأَنْْْكِالباْ ْقَدْ ْ َشدتْ ْ َعلَىْ ْلِتَ ن َه
ْي
ِْ َ ْ َْو ْأَ ْظُ ُّْن ْأَنْ ْالذي ْيَتَ َوىلْ ْقَ تلي ْ َر ُجلْ ْأَب َرصْ ْ ِمنْ ْب،َرأَي تُْهُ ْأَ َشدها ْ َعلَى
ْاِل ْصلىْللاْعليه
ِْ ْ َْك ْ َجدي ْ َر ُسول
َْ ِت ْبَع َْد ْذل
ُْ الء ْال َقوِم; ْ ُْث ْإِنْ ْ َرأَي
ِْ هؤ
ُ
ْآل
ِْ ْتْ َش ِهي ُْد
َْ ينْأَن
َْ ُْ«ياْب:اعةْْ ِمنْْأَصحابِِْهْ َْوْ ُه َْوْيَ ُقولُْْيل
َ وآلهْ َْوْ َم َع ْهُْ ََج
ْْيحْاالعلىْفَ ليَ ُكن
ِْ مواتْ َْوْأَه ُْلْالص ِف
ِْ كْاَه ُْلْالس
َْ ُُِمَمدْ َْوْقَ ِْدْاستُب ِش َْرْب
ْ ْفَهذا ْ َملَكْ ْقَدْ ْنَ َزلَْ ْ ِم َْن، ْ َع ِجلْ ْ َْو ْ ْالَ ْتُ َؤ ِخر،طار َْك ْ ِعندي ْاللي لَ ِة
ُ إِف
ْفْاالم ُْر
َْ تْ َْوْقَدْْأَ ِز
ُْ ْفَهذاْماْ َرأَي.َورةْ َخضراء
ْ ِْك
َْ ماءْلِيَأ ُخ َْذْ َد َم
ِْ الس
َ قار
ُ ْيف
ِ ْْحيلْ ِمن
ُّ ِْهذ ْه
.ك
َْ ِيفْذل
ْ ِْْْالْ َشك،الدنيا
ُْ بْالر
َْ َْوْاق تَ َر

“Məni parçalamaq istəyən itlərin mənə
hücum etdiyini gördüm. Onlar arasında iki
rəngli bir it var idi, o, mənə digərlərindən
daha çox hücum edirdi. Güman edirəm ki,
mənim qatilim iki rəngli və alaca1 xəstəliyinə
tutulmuş bir kişidir. Sonra gördüm ki, cəddim
Rəsulullah — bir dəstə səhabəsilə bir
yerdədir və mənə deyir: “Oğlum! Sən AliMəhəmmədin şəhidisən, səma əhli və
mələkut aləminin mələkləri sənin gəlişinin
müjdəsi ilə sevinirlər, bu gecə iftar vaxtı
mənim yanımda olacaqsan, tələs və işləri
təxirə salma! Bu, sənin qanını götürüb yaşıl
1

Ekzema xəstəliyi
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rəngli bir şüşəyə qoyub (mələklərə hədiyyə
aparmaq üçün) səmadan enmiş bir mələkdir”.
Ey mənim yavərlərim! Bu yuxu ömrün
sonunun yaxınlaşdığını xəbər verir. Bu,
dünyadan köçmə vaxtının yaxınlaşması
deməkdir. Bunda heç bir şübhə yoxdur!”1
Bu, yerdən səmalara tərəf göndərilən ən
qiymətli hədiyyədir; bu hədiyyə şəhidlərin və
şəhidlər ağası İmam Hüseynin ◊ qanıdır.
Daha gözəli burasıdır ki, bu şəhadət ən alçaq
insannümaların əli ilə olmuşdur. Vəhşi
təbiətli, murdar fitrətli insanların əli ilə; elə
bir insanlar ki, onlar it kimi vəhşidirlər, heç
kimə rəhm etməzlər, hətta o, Adəm
oğullarının ən şərafətlisi olsa belə.
68. Son azuqə
İmam Hüseyn ◊ o gecə üzünü dostlarına
tutub buyurdu:
ِ
ِ ْ ْماء ْي ُكن
ِ
ْ ْ َْو ْتَ َوضأُوا ْ َواغتَ ِسلُوا ْ َْو،آخ َْر ْز ِاد ُكم
َ ْ وموا ْفَاش َربُوا ْم َْن ْال
ُ ُق
اغ ِسلُواْثِيابَ ُكمْْلِتَ ُكو َْن
“Qalxın! Su için ki, bu sizin son
azuqənizdir. Dəstəmaz və qüsl alın, pal-

1

“Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 3 və İbn Əsəm, “Futuh”, c. 5, səh. 181 (azacıq fərqlə).
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tarlarınızı geyinin ki, bu sizin kəfəniniz
olsun”.
İmam Hüseyn ◊ sübh namazını
səhabələrilə bir yerdə qıldı. Orduya döyüş
nizamı verərək əmr etdi ki, düşmən arxa
tərəfdən həmlə edə bilməsin deyə,
xeymələrin arxasında qazdıqları xəndəyi
qamış və odunla doldurub od vursunlar.1
İmam Hüseynlə ◊ öz dostları arasında
şəhadət haqqında necə də sadə və asanlıqla
söhbət açılır. Məhbubun camalını görmək
eşqi onları özünə tərəf elə çəkir ki, tikanlar
onların nəzərində ipək kimi görünür. Bu
hadisə bu yolun yolçuları üçün həqiqətən də
elə böyük və maraqlı bir dərsdir ki, eşitmək
onları şövqə gətirir və belə deyirlər: “Kaş ki,
biz də onların arasında olaydıq!”.
69. Aşuranın sübhündəki münacat
İmam Əli ibn Hüseyndən (İmam Səccad
◊) belə buyurduğu nəql olunur: Aşura günü
düşmən ordusu hücuma keçəndə İmam
Hüseyn ◊ əllərini dua üçün səmaya qaldırıb
Allah dərgahına yalvardı:
1

Şeyx Səduq, “Əmali”, 30-cu məclis və “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 316-317.
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ْت
َْ ْ َْوْأَن،تْ َرجائيْيفْْ ُك ِْلْ ِشدة
َْ ْ َْوْأَن،تْثَِقتْيفْْ ُك ِْلْْ َكرب
َْ اَلل ُهمْْأَن
ْؤادْ َْوْتَِق ُّْل
ُْ فيهْال ُف
ِْ ْف
ُْ ُْْ َكمْْ ِمنْْ َهمْْيَضع،ِبْثَِقةْْ َْوْعُدة
ْ َِْْيلْيفْْ ُك ِْلْأَمرْنَ َزل
ْك ْ َْو
َْ ِ ْأَن َزلتُْهُ ْب،فيه ْال َع ُد ُّو
ِْ ْ ت
ُْ ديق ْ َْو ْيُش ِم
ُْ فيه ْالص
ِْ ْ ُْ ْ َْو ْ َُي َذل،ُفيه ْاْليلَة
ِْ
ْ،ُشفتَه
َْ ين ْإِلَي
ْ ِ  ْ َرغبَةْ ْ ِم،ك
َ ك ْ َعمنْ ْ ِس
َ  ْفَ َفرجتَ ْهُ ْ َعينْ ْ َْوْْ َك،واك
َ َش َكوتُْهُ ْإِلَي
ِ ْْ ْو،ىلْْ ُك ِْلْنِعمة
ْسنَةْ َْوْ ُمنْتَهىْْ ُك ِْلْ َرغبَة
ُْ صاح
ُّْ ِتْ َو
َْ فَأَن
َ َ
َ بْْ ُك ِْلْ َح
“İlahi! Sən mənim hər bir qəm-qüssədə
söykənəcəyim dayağımsan. Hər bir şiddətli
və narahat anda mənim ümidimsən. Sən
mənim önümə çıxan hər bir çətinlikdə
pənahımsan. Nə qədər qəm-qüssə oldu ki,
qəlb gücsüz idi, taqəti yox, çarəsi yox, dost
əzab-əziyyət çəkir, düşmən məzəmmət edirdi
və mən onların hamısını Sənin dərgahına
gətirdim, şikayət etdim ki, hamıdan üzülüm
yalnız Sənə üz tutmuş olum. Sən də məni
onların əlindən nicat verdin. Sən hər bir
nemətin, hər bir gözəl və xeyir işin sahibisən
və hər bir məqsədin sonusan!”1
Maraqlısı budur ki, İmam Hüseyn ◊ bu
munacatda o böhranlı və xətərli vəziyyətdə
Allahdan xüsusi bir şey istəmir. Ona görə ki,
şəhadəti özünə tərəf çəkəcəyini və qiyamətə
1
Şeyx Müfid, “İrşad”, səh. 447-488; “Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 321 (azacıq fərqlə);
“Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 4.
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qədər bütün insanlara özündən sonra daim
qalacaq bir dərs yadigar qoyacağını, örnək
olacağını bilirdi. O, öz Rəbbinin sonsuz
lütfünə olan tam etimadını, təvəkkülünü izhar
edirdi.
70. Aşura sübhündə oxunan xütbə
İmam Hüseyn ◊ sonra düşmən
ordusunun qarşısına gəldi, üzünü onlara və
Kufə böyükləri arasında yer almış Ömər ibn
Sədə tutub buyurdu:
ِل ْال ِذي ْ َخلَ َْق ْ ُّ
ص ِرفَةْْ
الدنيا ْفَ َج َعلَها ْ َْ
اَْلَم ُدِ ِْ
دار ْفَناء ْ َْو ْ َزوالُ ْ ،متَ َ
ور ْ َمنْ ْغَرت ْهُ ْ َْو ْالش ِق ُّْى ْ َمنْ ْفَتِنَتهُْ ،فَالْ
بِأَهلِها ْحاال ْبَع َْد ْحالْ ،فَال َمغ ُر ُْ
تَغُرن ُكمْْ ِ
هذ ْهِْ ُّ
بْطَ َم َْعْ ِمنْْ
جاءَْ َمنْْ َرَك َْنْإِلَيهاَْ ْ،وْ ُُتَيِ ُْ
الدنْياْ،فَِإَّناْتَقطَ ُْعْ َر ْ
فيهْ
اِلَ ْ ِْ
طَ ِم َْع ْفيهاَْ ْ ،و ْأَرا ُكمْ ْقَ ِْد ْاجتَ َمعتُمْ ْ َعلى ْأَمر ْقَدْ ْأَس َخطتُ ُْم ْ ْ
ِ
َحلْ ْبِ ُكمْ ْنِق َمتَهَُْ ْ ،و ْ َجنْبَ ُكمْْ
َعلَي ُكمَْ ْ ،و ْأَع َر َْ
ض ْبَِوج ِه ْه ْال َكر ِْي ْ َعن ُكمَْ ْ ،و ْأ َ
س ْالعب ُْد ْأَن تُمْ ،أَق ررُْت ْبِالط َ ِ
آمنتُمْْ
َرْحَتَهُْ ،فَنِع َْم ْالر ُْ
ب ْ َربُّناَْ ْ ،و ْبِئ َْ َ
اعةَْ ْ ،و ْ َ
َ
ول ْ ُُمَمد ْصلىْللاْعليهْوآلهْ ُْث ْإِن ُكمْ ْ َز َحفتُمْ ْإِىل ْذُ ِريتِ ِْه ْ َْو ْ ِعت َرتِِْهْ
بِالر ُس ِْ
اِلْ
تُري ُدو َْن ْقَ ت لَ ُهمْ ،لََق ِْد ْاستَح َو ْذَ ْ َْعلَي ُك ُْم ْالشيطا ُنْ ،فَأَنسا ُكمْ ْ ِذك َر ِْ
ِِ
ِ
ِل ْ ْو ْإِناْإِلَي ِْه ْر ِ
ال َع ِ
الء ْقَومْْ
هؤ ِْ
اجعُو َنُ ْ ،
ظيمْ ،فَ تَباْ ْلَ ُكمْ ْ َْو ْلما ْتُري ُدو َنْ،إِنا ْ ْ َ
مي.
َك َف ُرواْبَع َْدْإَِياَّنِِمْْفَ بُ عداْْلِل َقوِْمْالظالِ َْ
“Dünyanı yaradan və onu fani mənzil
edən Allaha həmd-səna olsun! Həmin bu
dünya öz əhlini daim haldan-halda saldı.
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Aldanmış o şəxsdir ki, onu dünya
aldatmışdır. Bəxti gətirməmiş, bədbəxt o
şəxsdir ki, dünya onu özünə məftun və
heyran etmişdir (Ehtiyatlı olun!). Bu dünya
sizi aldatmasın. Dünya ona ürək verənlərin
ümidini kəsər, ona tamah salan tamahkarların
tamahını boşa çıxarar. Görürəm elə bir qərar
almısız ki, Allahı qəzəbləndirəcək, Onun
kərim sifətini özünüzdən uzaqlaşdıracaq,
əzabını sizə nazil edəcək və rəhmətini sizdən
əsirgəyəcəkdir. Bizim Allah nə qədər də
gözəl Allahdır və siz isə necə də pis
bəndələrsiniz! Zahirdə Ona itaət edəcəyinizə
iqrar etmiş, Peyğəmbərinə — iman
gətirmisiz, amma onun oğullarını, nəslini qətlə yetirmək, öldürmək üçün hücum çəkmisiz!
Həqiqətən Şeytan sizə hakim olub və Allahı
xatırlamağı unutdurub. Sizə və məqsədinizə,
istəklərinizə
ölüm
olsun!
Hamımız
Allahdanıq və Ona tərəf də qayıdacağıq.
Bunlar iman gətirdikdən sonra kafir olublar.
Allahın rəhməti zülmkarlardan uzaq olsun!”
Bu zaman Ömər ibn Səd üzünü Kufə
böyüklərinə tutaraq dedi:
“Vay olsun sizə! Onunla danışırsız? Bu
şəxs, əgər sözlərinə bir gün davam etsə də
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danışmaqdan yorulmayacaq, dayanmayacaq
həmin o atanın (Əlinin) oğludur. Elə isə ona
cavab verməyin”.
Bu zaman Şimr qabağa çıxıb dedi: “Ey
Hüseyn! Bu nədi, nə deyirsən? Elə danış ki,
başa düşək”.
İmam ◊ buyurdu:
ْهاك
ُْ ِْفَِإن ْهُْالْ ََِي ُّْلْلَ ُكمْْقَ تليْ َْوْ ْالَْانت،اِلَْ َرب ُكمْْ َْوْالْتَقتُ لُون
ْ ْإِت ُقوا
ْْ ْ َْو ْلَ َعل ْهُْقَد،ت ْ َخدَيَ ْةُْ َزو َج ْةُْنَبِيِ ُكم
ْ ِت ْنَبِيِ ُكمْ ْ َْو ْ َجد
ِْ  ْفَِإنْ ْإِب ُْن ْبِن،ُحرَمت
ِِ
بابْأَه ِْلْاْلَن ِْة
ِْ يْ َسيداْ َش
ُْ س
َ ُس ُْنْ َْوْاْل
َ َْاَْل:بَلَغَ ُكمْْقَ ولُْْنَبي ُكم
“Allahdan qorxun! Məni öldürmək
istəyindən əl çəkin, çünki məni öldürmək və
hörmətimi sındırmaq caiz deyil. Mən sizin
Peyğəmbərinizin — qızının oğluyam.
Mənim nənəm sizin Peyğəmbərinizin —
həyat yoldaşı Xədicədir Ÿ. Bəlkə də
Peyğəmbərin — bu sözünu eşitmisiz:
“Həsən ◊ və Hüseyn ◊ cənnət
cavanlarının iki ağasıdır”.1
71. Hətta Aşura günündə belə,
camaatın hüquqlarına diqqət

1

Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c.1, səh. 252-253 və “Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 5-6.

657

Musa ibn Ümeyr atasından nəql edir ki,
İmam Hüseyn ◊ Aşura günü mənə belə
dedi:
ْْيف ْال َموايل ْفَِإن
ْ ِْ اد ْ ِِبا
ِْ َناد ْأَنْ ْال ْيُقتَ َْل ْ َمعي ْ َر ُجلْ ْ َعلَي ِْه ْ َدينْ ْ َْو ْن
ِْ
ْماتْ َْوْ َعلَي ِْهْ َدينْْأ ُِخ َْذ
َْ ْْْ َمن:ول
ِْ َْْتْ َر ُسول
ُْ َِْسع
ُ اِلْصلىْللاْعليهْوآهليَ ُق
ِ
.يام ِْة
َْ سناتِِْهْيَوَْمْال ِق
َ منْْ َح
“(Bütün dostlarıma) elan elə ki, kimi
borcu varsa, mənimlə ölümə getməsin, çünki
mən Allah Rəsulundan — eşitmişəm ki,
buyurub: “Kim dünyadan borcu olan halda
getsə, qiyamət günü onun yaxşılıqlarından
götürüləcək”.
Başqa bir nəqldə gəlmişdir ki, Ümeyr
Ənsari dedi: İmam Hüseyn ◊ mənə belə
buyurdu:
ْْس ْ ِمن
َْ  ْفَِإن ْهُ ْلَي،اس ْأَنْ ْال ْيُقاتِلَنْ ْ َمعي ْ َر ُجلْ ْ َعلَي ِْه ْ َدين
ِْ ف ْالن
ْ ِ ْ ناد
ِْ
.ار
َْ عُْلَْهُْ َوفاءْْإِالْْ َد َخ َْلْالن
ْ وتْ َْوْ َعلَي ِْهْ َدينْْالْيَ َد
ُْ َُر ُجلََْي
“Camaata de ki, kimin borcu varsa,
mənimlə döyüşə getməsin, çünki kim borclu
ikən dünyadan köçsə və bir çarə qılmasa,
atəşə giriftar olacaq”.
Bir kişi qalxıb dedi: “Həyat yoldaşım
mənim əvəzimə borcumu ödəyəcəyini qəbul
edib”.
İmam ◊ cavab verdi:
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ْ َْوْ َهلْْتَقضيْإِمْ َرأ َْة،َْوْماْْكِفالَْةُْام َرأَة
“O qadının zəmanətinin nə faydası var?
Onun bunu etməyə qüdrəti çatacaqmı?”1.
Qəribədir ki, bir insan ən çətin və böhranlı
vəziyyətdə, hətta öz səhabələrinin və
dostlarının camaata olan borclarını diqqət
mərkəzində saxlayır və razı olmur ki,
borclular onunla döyüşə getsin, şəhid olsun
və camaatın haqları pozulsun. Bunu, həyatları
başdan-ayağa haramla, camaatın haqqları,
hüquqları ilə dolmuş və bu haqqlara azca da
olsa əhəmiyyət verməyənlərin, ümumiyyətlə
“həqqün-nas” (başqalarının haqqları) adında
bir şeyə inanmayanların işi ilə müqayisə edin.
72. Aşura sübhündə quruculuq
İmam Hüseyn ◊ Aşura gününün sübhü
Allaha həmd-sənadan sonra buyurur:
ِ باد
ُّ ْ ْ ْفَِإن،الدنيا ْ َعلى ْ َح َذر
ُّ ْ اِلَ ْ َْوْْ ُكونُوا ْ ِم َْن
ْْالدنيا ْلَو
ْ ْ اِل! ْاِت ُقوا
َ ِع
ِ ياء ْأَح ُّْق ْبِالب
ِ
ِ
ِ
ْ ْ َْو ْأَوىل،قاء
ِْ َْْكان،َحد
َ َ ُْ ِت ْاالنب
َ بَْقيَتْ ْال َحد ْأَوْ ْبَق َْى ْ َعلَيها ْأ
ِ الدنيا ْلِلب
ِ  ْ ْو ْأَرضى ْبِال َق،الرضى
ِ ِب
ْ ْ َْو،الء
ْ ْ ْ ْغَي ُْر ْأَن،ضاء
َ ُّ ْ اِلَ ْتَعاىل ْ َخلَ َْق
َ
ِ ِ
ِ
ْورها
ُ  ْ َْو ْ ُس ُر،عيمها ْ ُمض َمحل
ُ َ ْ َْو ْن، ْفَ َجدي ُدها ْبال،َخلَ َْق ْأَهلَها ْلل َفناء
1

“İhqaqul-həqq”, c. 19, səh. 429.
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ْاد
ِْ  ْفَِإنْ ْ َخي َْر ْالز، ْفَ تَ َزو ُدوا،ار ْقُل َعة
ُْ  ْ َْو ْال َمن ِزلُْ ْبُلغَةْ ْ َْو ْالد،ُمك َف ِهر
.اِلَْلَ َعل ُكمْْتُفلِ ُحو َْن
ْ ْْفَات ُقوا،الت قوى
“Ey Allah bəndələri, təqvalı olun!
Dünyadan uzaq durun! Əgər dünya kiməsə
qalsaydı, yaxud kimsə onda qalsaydı,
peyğəmbərlər buna daha layiq idilər, (çünki
onlar) Allahın razılığını cəlb etməkdə daha
ləyaqətli və ilahi qəzavü-qədərə daha şad
idilər. Amma Allah-taala dünyanı imtahan və
onun üzərində olanları fani olmaq üçün
yaratmışdır. Onun təzələri köhnəlir, nemətləri
məhv olur. Onun sevinci qəm-qüssə ilə
qarışmışdır, (çünki) dünya qərarsız bir
mənzildir, sonda tərk olunacaq bir evdir. Elə
isə yol azuqəsi götürün və ən gözəl yol
azuqəsi isə təqvadır. İlahi təqvanı gözləyin ki,
nicat tapasınız!”1
Bütün günahların, cinayətlərin qaynağı
dünya sevgisi, məqam, kürsü, mal-mülk,
sərvət və şəhvət olduğundan, İmam Hüseyn
◊ öz müxatəblərini oyatmaq üçün təkrartəkrar xəbərdarlıq etməklə çalışır ki, dünya
zinətlərini qəlblərindən çıxarsınlar. Bununla,
1

“İbn Əsakir tarixi”, c. 14, səh. 218.
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bəlkə düzgün yola gələlər, fürsətləri əldən
verməmiş özlərinə gələlər. Həqiqətən, onun
vəfalı dostları bu nəzərdən formalaşmışdılar,
amma təəssüflər olsun ki, düşmən şəhvətə elə
məst olmuşdu ki, bu insan düzəldib hidayət
edən sözlər onları oyatmadı.
73. Düşmən qoşunu qarşısında İmam
Hüseynin ◊ vəcdə gətirən təsirli
xütbəsi
Düşmən
qoşunu
həmlə
etməyə
hazırlaşanda, İmam Hüseyn ◊ atını istəyib
ona mindi və hamının eşidəcəyi bir şəkildə
uca səslə buyurdu:
ِ ْ ْوْالْتُ ْع ِجلُونْحتْْأ،أَيُّهاْالناس!ْإِْسعواْقَويل
َْْعظُ ُكمِِْْباْ َْلَقْْلَ ُكم
َ
َ َ
َُ ُ
َ
ْ ْفَِانْ ْقَبِلتُمْ ْعُذري ْ َْو، ْ َْو ْ َحتْ ْاَعتَ ِذ ُْر ْاِلَي ُكمْ ْ ِمنْ ْ َمق َدمي ْ َعلَي ُكم،َعلَى
ْْ ْ َْو ْ َْل ْيَ ُكن،ك ْأَس َع ُد
َْ ِْْ ُكنتُمْ ْبِذل،ف
َ  ْ َْو ْأَعطَيتُ ُمون ْالنص،صدق تُمْ ْقَ ويل
َ
ْْف ْ ِمن
َْ  ْ َْو ْ َْل ْتُعطُوا ْالنص، ْ َْو ْإِنْ ْ َْل ْتَقبَ لُوا ْ ِمينْ ْالعُذ َر،لَ ُكمْ ْ َعلَىْ ْ َسبيل
ِ أَن ُف ِس ُكمْ ْ)فَأ
ََْجعُوا ْأَم َرُكمْ ْ َو ُش َرَكاءَ ُكمْ ْ ُْث ْ ْالَ ْيَ ُكنْ ْأَم ُرُكمْ ْ َعلَي ُكمْ ْغُمةْ ْ ُْث
(ون
ْ ِ ىلْ َو ْالَْتُن ِظ ُر
َْ ِضواْإ
ُ اق
“Ey camaat! Sözümü dinləyin, məni
öldürməyə tələsməyin. Qoyun sizi boynumda
olan haqqa görə nəsihət edim və buraya
gəlməyimin səbəbini deyim. Əgər sözümü
qəbul edib təsdiqləsəniz, insaf göstərsəniz,
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xoşbəxt olacaqsınız. Amma əgər üzrümü
qəbul etməsəniz, ədalət və insaf yolunu
tutmasanız; (“...Buna görə də, siz
şəriklərinizlə birgə öz işinizdə bir qərara
gəlin ki, işiniz sizə məchul və örtülü
qalmasın. O zaman mənim işimi bitirin və
mənə heç bir möhlət verməyin (və əlinizdən
hər nə gəlirsə, edin)!1”.
َْ ِِابْ َو ُه َْوْيَتَ َوىلْْالصاْل
ي
َْ َللاُْال ِذىْنَزلَْْال ِْكت
ْ ْي
َْ ِِإِنْْ َول
“Şübhəsiz, mənim başçı və himayəçim bu
kitabı (Quranı) nazil edən Allahdır. O, bütün
saleh bəndələrin vilayətini (himayəsini) Öz
öhdəsinə götürmüşdür”2.
İmamın ◊ bacıları, qızları bu sözləri
eşitcək ağladılar və səsləri göyə qalxdı. İmam
Hüseyn ◊ qardaşı Abbası ◊ və oğlu Əli
Əkbəri ◊ onlara tərəf göndərib buyurdu:
ْتاهنْْفَ لَ َعمريْلَيَكثُ َرنْْبُكا ُؤ ُهن
ُ أُس ُك
“Onları sakitləşdirin. Canıma and olsun,
bundan sonra daha çox ağlayacaqlar”.
Onlar sakitləşəndən sonra Allaha həmdsəna deyib Onu əzəmətlə yad etdi və əziz
Peyğəmbərə —, Allahın mələklərinə,
1
2

“Yunis” surəsi, ayə 71.
“Əraf” surəsi, ayə196.
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peyğəmbərlərinə salavat və salam göndərdi.
Elə fəsahətli və füsunkar nitq söylədi ki, ravi
deyir: “Allaha and olsun! Bu gözəllikdə
sözləri nə ondan öncə, nə də ondan sonra bir
şəxsdən eşitməmişəm”.
İmam Hüseyn ◊ sözlərinə belə davam
etdi:
أَما ْبَع ُدْ ،فَان ِسبُون ْفَانظُُروا ْ َمنْ ْأَنَا؟! ْ ُْث ْارِجعُوا ْاِىل ْأَن ُف ِس ُكمْ ْ َْوْ
ت ْاِب َْنْ
هاك ْ ُحرَمت؟! ْأَلَس ُْ
عاتِبُوهاْ ،فَانظُُروا ْ َهلْ ْ ََِي ُّْل ْلَ ُكمْ ْقَ تلي ْ َْو ْانتِ َْ
ت ْنَبِيِ ُكمْ صلى هللا عليه وآلهْ ْ ،و ْاب ْن ْو ِ
صيِ ِْه ْ َْو ْاب َْن ْ َع ِم ِهَْ ْ ،و ْأَوِْلْ
بِن ِْ
َ َ َ
سْ َْح َزةْْ
َوْلَي َْ
جاءَْبِِْهْ ِمنْْ ِعن ِْدْ َربِ ِهْ،أ َْ
قْلَِر ُسولِِْهِِْباْ ْ
ص ِد ِْ
نيْبِ ِْ
ال ُمؤِم َْ
اِلْ َْوْال ُم َ
ِ
َسيِ ُْد ْ ُّ
يْ
ناح ِْ
س ْ َجع َف ُْر ْالشهي ُْد ْالطي ُْ
َو ْلَي َْ
داء ْ َعمْ ْأَِب؟ ْأ َْ
الش َه ِْ
ار ْذُواْل َ
َعمي؟!
اِلْصلىْللاْعليهْ
َو ْ َْل ْيَب لُغ ُكمْ ْقَ ولْ ْ ُمستَفيضْ ْفي ُكمْ :أَنْ ْ َر ُسولَْ ْ ِْ
أ َْ
بابْأَه ِْلْاْلَن ِة؟!.
هذانْ ِسيِداْ َش ِْ
وآلهْقالَْْيلْ َْوْ ِالخيِْ ْ:
تْْكِذباْْ ُمذْْ
اِلْماْتَ َعمد ُْ
ولَْ ْ،وْ ُه َْوْاْلَقُّْ،فَ َو ِْ
صدق تُ ُمونِِْباْأَقُ ُ
فَِإنْْ َ
ض ُّْرْبِِْهْ َم ِْنْاختَ لَ َق ْهُ.
اِلَْ َُي ِق ُْ
تْأَنْْ ْ
َعلِم ُْ
تْ َعلَي ِْهْأَهلَهَُْ ْ،وْيَ ُ
ِ
ك ْأَخبَ َرُكمْ،
وهُ ْ َعنْ ْذلِ َْ
تم ْ
َْو ْانْْْ َكذب تُ ُمون ْفَِإنْ ْفي ُكمْ ْ َمنْ ْإِنْ ْ َسأَل ُ
عيد ْاْلِدريْ ،أَوْ ْ َسه ِْل ْب ِْنْ
اِل ْاالنصاريْ ،أَوْ ْأَبا ْ َس ِْ
َسلُوا ْجابَِْر ْب َْن ْ َعب ِد ِْ
سع ِْد ْالس ِ
س ْب َْن ْمالِكَُ ْ ،يِبُوُكمْ ْأَن ُهمْْ
اعديْ ،أَوْ ْ َزي َْد ْب َْن ْأَرقَمْ ،أَوْ ْأَنَ َْ
َ
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ِ َِْْسعوا
ْْأَفَما،اِلْصلىْللاْعليهْوآلهْيلْ َْوْ ِالخي
ِْ ْول
ِْ هذ ْهِْال َمقالَْةَْ ِمنْْ َر ُس
ُ
ِ ْيفْهذا
!كْ َدمي؟
ِْ حاجزْْلَ ُكمْْ َعنْْ َسف
“(Camaat!) Mənim əsil-nəsəbimi araşdırın
və görün mən kiməm? Özünüzə gəlin,
nəfsinizə xitab edib onu danlayın. Məni
öldürmək,
hörmətimi
sındırmaq
sizə
rəvadırmı?!
Mən sizin Peyğəmbərinizin —
qızının oğlu, onun canişini və əmisi oğlunun
övladı deyiləmmi?! Hamıdan öncə iman
gətirən və Allah Rəsulunun — Onun
tərəfindən gətirdiklərini təsdiq edən şəxsin
oğlu deyiləmmi?!”
Şəhidlərin ağası Həmzə atamın əmisi
deyilmi?! Cənnətdə iki qanadla pərvaz edən
Cəfər Təyyar mənim əmim deyilmi?! Məgər
Allah Rəsulunun — qardaşım (Həsən
◊) və mənim barəmdə – “Bu iki nəfər
cənnət cavanlarının ağasıdır!” deməsini
bilmirsiniz?!”
Əgər mənim haqq sözlərimi təsdiqləsəniz,
sizin xeyirinizədir. Allaha and olsun ki,
Allahın yalan danışanlara qəzəb edəcəyini və
yalançıların ziyana uğrayacaqlarını eşitdiyim
andan heç vaxt dilimdən yalan çıxmayıb.
Əgər sözlərimə inanmırsınızsa, aranızda elə
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şəxslər var ki, onlardan soruşsanız sizə xəbər
verərlər. Cabir ibn Abdullah Ənsari, Əbu
Səid Xudri, Səhl ibn Səd Saidi, Zeyd ibn
Ərqəm və Ənəs ibn Malikdən soruşun. Onlar
sizə deyərlər, özləri Peyğəmbərdən —
eşitmişlər ki, o bu sözləri qardaşım və mənim
haqqımda buyurub. Bu şahidlər, bu dəlillər
sizin məni öldürməkdən əl çəkməyinizə
səbəb olmurmu?!”
Burada Şimr ibn Zil-Covşən dedi: “O,
Allaha yalnızca dildə pərəstiş edir. Əgər
bilsəydiniz nə deyir... (sözlərinin mənası
yoxdur)”.
Həbib ibn Məzahir onun cavabında dedi:
“Allaha and olsun! Mən görürəm ki, sən
Allaha (şəkk-şübhə ilə, ziddiyyətlərlə qarışıq)
yetmiş dil ilə pərəstiş edirsən! Mən şəhadət
verirəm ki, sən doğru deyirsən; İmamın ◊
dediyini başa düşmürsən. Allah sənin qəlbini
möhürləyib”.
Daha sonra İmam ◊ sözlərinə belə
davam etdi:
ْت
ِْ َن ْاِب ُْن ْبِن
ْ ِش ُّكو َْن ْاَثَراْ ْما ْأ
ْ ِْ ْفَِإنْْْ ُكنتُم
ُ َ ْأَفَ ت،يف ْ َشكْ ْ ِمنْ ْه َذا ْال َقوِل
ْب ْغَيي ْ ِمن ُكمْ ْ َْو
ْ َِت ْن
ِْ ب ْاِب ُْن ْبِن
ِْ ق ْ َْو ْال َمغ ِر
ِْ ي ْال َمش ِر
َْ َِل ْما ْب
ِْ نَبِيِ ُكم؟ ْفَ َوا
.ْتْنَبِيِ ُكمْْخاصة
ِْ ْأَنَاْاب ُْنْبِن،الْ َمنْْغَ ِيُكم
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ْْ ْأَتَطلُبُون ْبَِقتيل ْ ِمن ُكمْ ْقَ تَ لتُهُ؟ ْأَوْ ْمال ْاستَ هلَكتُهُ؟ ْأَو،أَخِبُون
ِ
ِ
.احة؟
َ بِقصاصْمنْْ َجر
“Əgər bu sözlərə şübhə edirsinizsə, məgər
mənim sizin Peyğəmbərinizin — qızının
oğlu olmağıma da şübhə edirsiz? Allah and
olsun ki, dünyanın şərq və qərbində, sizin və
sizdən başqalarının arasında məndən başqa
peyğəmbər qızının oğlu varmı?
Mənə deyin görüm, sizdən kimisə
öldürmüşəmmi ki, məndən onun qanbahasını
tələb edirsiniz?”
Düşmən ordusuna ağır bir sükut çökdü və
kimsə bir şey demədi.
Bu zaman İmam Hüseyn ◊ ucadan
səsləndi:
ِ س ْب ْن ْاالْش َع
ْ،ث
َْ  ْ َْو ْيا ْ َحج،ث ْب َْن ْ َربَعي
َْ َيا ْ َشب
َ َْ  ْ َْو ْيا ْقَ ي،ار ْب َْن ْأَبَر
ِ ْو ْيا ْيزي َْد ْب ْن ْاْلا ِر
ْْضر
ُْ ت ْالثِ َم
ِْ  ْ«أَنْ ْقَدْ ْأَي نَ َع: ْأَ َْل ْتَكتُبُوا ْاِ َىل،ث
َ ار ْ َْو ْاخ
َ َ َ
!ْفَاَقبِل؟،كْ ُُمَند
َْ َمامْ َْوْإَِّناْتُق ِد ُْمْ َعلىْ ُجند ل
ُْ ِتْاْل
ِْ ْ َْوْطَم،ناب
ُ َاْل
“Ey Şəbəs ibn Rəbi! Ey Həccar ibn
Əbcər! Ey Qeys ibn Əşəs! Ey Yezid ibn
Haris! Məgər siz mənə məktub yazmadınız
ki, ağaclarımız bəhrə verib, bağlar yaşıllaşıb,
quyular su ilə dolub və sən elə bir məmləkətə
qədəm qoyursan ki, hazır və böyük bir ordu
sənin xidmətindədir, elə isə bizə tərəf gəl!”.
666

Onlar cavabda dedilər: “Biz belə bir
məktub yazmamışıq!”.
İmam ◊ buyurdu:
ِ ْسبحا َْن
ْْاِلْلََقدْْفَ َعلتُم
ِْ اِل!ْبَلىْ َو
ُ
“Sübhanəllah! Allaha and olsun ki, bu
məktubu yazmısınız!”.
Daha sonra buyurdu:
ِ
ْف ْ َعنْ ُكمْ ْاِىل ْ َمأ َمين ْ ِم َْن
ُْ ص ِر
َ اس! ْاذْْْ َك ِرهتُ ُمون ْفَ َدعُون ْاَن
ُ أَيُّ َها ْالن
ِْ االر
ض
“Ey camaat! Əgər bizim bu diyara
gəlməyimizdən razı deyilsinizsə, onda bizi
buraxın və biz də əmin bir yerə gedək”.
Qeys ibn Əşəs dedi: “Əmin oğlunun
(Yezidin) bayrağı altına gəlmək istəmirsən?!
Çünki bu zaman istədiyin şeyi əldə edərsən
və onlardan pislik görməzsən!”.
İmam Hüseyn ◊ buyurdu:
ِ ْكْب نُو
ْهاشم
َْ تْأَ ُخوْأ
َْ أَن
َ َْ ََخيكْ[ُممدْبنْاالشعث] أَتُري ُْدْأَنْْيَطلُب
َْعطاء
ْ ِاِل ْال ْأُعطي ِهمْ ْبِيَدي ْإ
ِْ بِأَكثَ َْر ْ ِمنْ ْ َدِْم ْ ُمسلِ ِْم ْب ِْن ْ َعقيل؟! ْال ْ َو
ِ الذ
ِْ ارْال َع
بيد
َْ ْ َْوْالْاُقِ ُّْرْاِقر،ليل
“Sən həmin qardaşın qardaşısan (sən
Müslimi Kufədə şəhadətə yetirən qardaşın
Məhəmməd ibn Əşəs kimisən). İstəyirsən ki,
Bəni-Haşim Müslim ibn Əqilin qan
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bahasından daha artığını səndən tələb
etsinlər? Xeyr! Allaha and olsun! Əllərimi
zəlil və alçaqlar kimi onların əllərinin içinə
qoymayacaq və qullar kimi də təslim
olmayacam (yaxud, qaçmayacam)”.
Daha sonra, İmam ◊ öz sözlərinə belə
davam etdi: “Ey Allahın bəndələri! Mən sizin
məni ittiham etməynizdən özümün və sizin
Allahınıza pənah aparıram”.1 Həmçinin,
əlavə edir: “Mən hesab gününə iman gətirməyən hər bir təkəbbürlüdən özümün və sizin
Allahınıza üz tuturam, Ona sığınıram!”2.
İmam Hüseyn ◊ bu zaman miniyini
istədi və Əqəbə ibn Səbana dedi ki, atın
ayaqlarını
bağlasın
(döyüşə
birinci
başlamamasına işarə olaraq) və onlar döyüş
təbili çaldılar.3
Bu, İmam Hüseynin ◊ Aşura günü
höccət və dəlili tamam etməsinin ən kamil
forması idi. Bütün deyilməliləri dedi ki,
tarixdə qeyd olunsun və hamının qulağına
çatsın.
“Duxan” surəsi, ayə 20.
“Ğafir” surəsinin 27-ci ayəsindən istifadə etmişdir. Ğafir surəsində “Əuzu” (sığınıram) sözünün yerinə “İnni uztu” (mən sığındım) feli istifadə olunmuşdur.
3
“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 322-323; Şeyx Müfid, “İrşad”, səh. 448-450; “Biharulənvar”, c. 45, səh. 6-7 (azacıq fərqlə).
1
2
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İmam ◊ bu əzəmətli xütbəsi ilə BəniÜməyyənin çöhrəsindən məkr, hiylə və yalan
pərdəsini qaldırdı və müsəlmanları bu
imansız, rəhmsiz zülmkar hakimiyyətin ciddi
xətəri ilə tanış etdi. İmam ◊ bu xütbəsi ilə
isbat
etdi
ki,
onlar
bilə-bilə
öz
Peyğəmbərlərinin — yeganə oğlunu
öldürürlər. Hansı ki, ondan ən kiçik bir xəta
belə görünməmişdi. Onlar bu yolla öz vəhşiliklərini, imansızlıqlarını isbatladılar.
İmam Hüseyn ◊, təslim olacağı təqdirdə
ona aman veriləcəyi təklifinə baxmayaraq,
heç vaxt zalımlar qarşısında təslim olmaq
rüsvayçılığını qəbul etmədi və imansız
zülmkarlar qarşısında başını aşağı salmadı.
Şəhadəti hər şeydən üstün tutdu, bilə-bilə bu
azadlığın qiymətini canı ilə ödədi ki, dünyanın azad insanlarına rəhbər və bütün millətlər
üçün yazılı nümunə olsun.
74. Düşmən ordusu qarşısında İmam
Hüseyndən ◊ qəhrəmancasına bir
xütbə
Ömər ibn Səd öz qoşununu İmam
Hüseynlə ◊ döyüşə hazırladı və bayraqları
öz yerlərində dalğalandırdı. İmam ◊ da sağ,
sol və orta cinahlarda öz qoşununu nizama
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saldı. İbn Sədin qoşunu İmam Hüseyni ◊
hər tərəfdən əhatəyə aldı və mühasirə halqası
ilə o həzrəti ◊ və dostlarını sıxışdırdı.
İmam ◊ Kufə ordusu qarşısında dayandı
və sakit olmalarını istədi, amma onlar qəbul
etmədilər. İmam ◊ onlara dedi:
ِ وي لَ ُكمْْماْ َعلَي ُكمْْأَنْْتَن
ْْْ َْوْإَِّناْأَدعُوُكم،ىلْفَ تَس َمعُواْ َقَويل
َْ ِصتُواْإ
َ
ِ
ِ بيل ْالر
ْ ْ َْو ْ َمنْ ْ َعصانْْكا َْن،دين
ِْ إِىل ْ َس
َ  ْفَ َمنْ ْأ،شاد
َ َطاعينْْكا َْن ْم َْن ْال ُمر َش
ِ
ْْ ْقَ ِْد ْاَنََزلَت، ْ َْوْْ ُكلُّ ُكمْ ْعاص ْ ِالمري ْغَي ُْر ْ ُمستَ ِمع ْلَِقويل،كي
َ َم َْن ْال ُمهل
ْاِلُ ْ َعلى
ْ ْ  ْفَطَبَ َْع،ام ْ َْو ْ ُملِئَتْ ْبُطُونُ ُكمْ ْ ِم َْن ْاْلَر ِام
ِْ َع ِطياتُ ُكمْ ْ ِم َْن ْاْلَر
ِ ْوي لُ ُكمْْأَالْتَن،قُلُوبِ ُكم
.ْأَالْتَس َمعُو َن؟،صتُو َن
َ
“Vay olsun sizə! Sözlərimi eşitmək üçün
niyə sakit olmursunuz? Mən sizi doğru yola
dəvət edirəm. Kim mənə itaət etsə, doğru
yola hidayət olar və kim itaət etməkdən
boyun qaçırsa, həlak olacaq. Siz mənim
əmrlərimdən boyun qaçırır və sözlərimi
dinləmirsiz. Ona görə ki, sizin (məni
öldürmək üçün aldığınız) hədiyyələriniz
haramla əldə olunub və qarınlarınız haramla
dolub, Allah-taala qəlblərinizə möhür vurub.
Vay olsun sizə! Sakit olmursuz? Sözlərimə
qulaq asmırsız?”.
Bundan sonra Ömər Sədin qoşunu birbirini məzəmmət edərək dedilər: “Qulaq
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◊ asın!”. Onların sükutundan sonra İmam
buyurdu:
حي ْاستصرختمونا ْ ِ
يْ
واهل َْ
تَباْ ْلَ ُكمْ ْأَي تُ َها ْاْلَ َ
ماع ْةُ ْ َْو ْتَرحاْ ،أَفَ َْ َ َ ُ ُ
ين ْفَأَصرخنا ُكمْ ْم َؤد ْ ِ
ِ
ينَ ْ ،سلَلتُمْ ْ َعلَينا ْ َسيفاْ ْيف ْ ِرقابِناَْ ْ ،وْ
ين ْ ُمستَعد َ
ُ َ
ُمتَ َحي َْ َ
ت ْالت ْ َجناها ْ َع ُد ُّوُكمْ ْ َْو ْ َع ُد ُّونا ْفَأَصبَحتُمْ ْإِلباْْ
نار ْال ِف َِْ
ششتُمْ ْ َعلَينا ْ َْ
َح َ
وهُ ْفي ُكمَ ْ ،والْ
شْ
َعلى ْأَولِيائِ ُكمَْ ْ ،و ْيَداْ ْ َعلَي ِهمْ ْ ِالعدائِ ُكمْ ،بِغَ ِْ
ي ْ َعدل ْأَف َ
ح ْلَ ُكمْ ْفي ِهمْ ،إِالْ ْاْلَر َْام ْ ِم َْن ْ ُّ
سيس ْ َعيشْ
الدنيا ْأَنالُوُكمَْ ْ ،و ْ َخ َْ
أ ََمل ْأَصبَ َْ
طَمعتُمْْ ِ
يْ َح َدثْْكا َْنْ ِمناَْ ْ،وْالْ َرأىْتَ َفي َْلْلَنا.
فيهِ ْ،منْْغَ ِْ
َ
فْ
الت ْإِذْْْ َك ِرهتُ ُمونا ْ َْو ْتَ َركتُ ُموناََ ْ ،تَهزَُتُوها ْ َْو ْالسي ُْ
فَ َهالْ ْلَ ُك ُْم ْالْ َوي ُْ
شْ ِ
ى ْ َْل ْيستَحصفْ ْ ،و ْ ِ
لكنْ ْأَس َرعتُمْْ
ْ
أ
الر
ْ
ْ
و
ْ
،
ن
طام
َْل ْيَش َهرَْ ْ ،و ْاْلَأ ُْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َعلَيناْْ َكطَي رْةِْ ِ
داعيتُمْْاِلَيهاْْ َكتَداعيْال َفر ِ
اشْ،فَ ُقبحاْْلَ ُكمْْ،فَِإَّناْ
الدباَْ ْ،وْتَ َ
َ
ابَْ ْ ،و ْنَبَ َذ ْةِ ْال ِك ِ
ذاذ ْاالحز ِ
تابَ ْ ،ونَ َفثَِْةْ
واغيت ْاالم ِةَْ ْ ،و ْ ِش ِْ
أَن تُمْ ْ ِمنْ ْطَ ِْ
ِ
صبَ ِْةْاال ِ
يفْال ِك ِ
السنَ ِنَْ ْ،وْقَ تَ لَ ِْةْ
تابَْ ْ،وْ ُمط ِف ِْ
ثامَْ ْ،وْ ُُمَ ِرِ ْ
يءْ ُّ
الشيطانَْ ْ،وْ َع َ
ِ ِ
أَو ِْ ِ ِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ
سِ
بَْ ْ ،وْ
الد ْاالنبياءَ ْ ،وُمبيي ْعت َرْة ْاالوصياءُْ ْ ،و ْ ُملحقي ْالعها ِْر ْبالن َ
مؤذي ْالمؤِمنيْ ْ ،و ْصر ِْ ِ
ذين ْ َج َعلُوا ْال ُقرآ َْنْ
ئيْ ،اَل َْ
اخ ْأَئِم ْة ْال ُمستَ ه ِز َ
ُ َ َ ُ
ُ
ضي.
ِع َْ
ِ
ِ
ِ
َجل! ْ َْوْ
َْو ْأَن تُمْ ْاب ُْن ْ َحرب ْ َْو ْأَشياعُ ْهُ ْتَعتَم ُدو َنَْ ْ ،و ْإِيانا ْ َُتذلُو َنْ ،أ َ
ِ
ُصولُ ُكمْْ
ِْ
وارثَت ْهُْأ ُ
اِلْاْلَذلُْْفي ُكمْْ َمع ُروفَْْ ْ،وْ َش َجتْْ َعلَي ْهْعُ ُروقُ ُكمَْ ْ،وْتَ َ
ِ
ِ
ثْ
ورُكمْ ،فَ ُكنتُمْ ْأَخبَ َْ
َْو ْفُ ُروعُ ُكمَْ ْ ،و ْنَبَتَتْ ْ َعلَي ْه ْقُلُوبُ ُكمْ ْ َوغَشيَتْ ْ ُ
ص ُد ُ
ِ
ب ْ ْو ْأَكلَةْ ْلِل ِ
ِ ِ
غاص ِ
ثيْ
اِل ْ َعلَى ْالناكِ َْ
بْ ،أَال ْلَعنَ ْةُ ْ ِْ
َشىء ْسنخاْ ْللناص ِْ َ
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ِ ضو َْن ْاالَيا َْن ْب ع َْد ْتَ و
ْاِلَ ْ َعلَي ُكمْْْ َكفيال
ْ ْ  ْ َْو ْقَدْ ْ َج َعلتُ ُْم،كيدها
َْ ال
ُ ذين ْيَنْ ُق
َ
.ْاِلْ ُهم
ِْ ْفَأَن تُمْْ َْو
ِ ْيْال َقت لَ ِْةْ ْو
ِ َيْاث نَت
ْ،الذل ِة
َْ َْب،ي
َْ َأَالْإِنْْالد ِعىْْاب َْنْالدعيْْقَدْْ َرَك َْزْب
َ
ِ ْ هات ْما
ْ ْ َْو، ْ َْو ْ ُج ُدودْ ْطابَت،ُك ْ َْو ْ َر ُسولُه
َْ ِاِلُْذل
ْ ْ َىب
َْ آخ ُْذ ْالدنِي ْةَ ْأ
َْ َْو ْ َهي
َِ ْْْ ْوْأُنُوف،حجورْْطَ ُهرت
ْئامْ َعلى
ِْ ِطاع ْةَْالل
َ ْْالْتُؤثَِْر،ْ َْوْنُ ُفوسْْأَبِية،ْحية
ُُ
َ َ
ِ ن ْز
ِْاحفْ ْ ِِب ِذ ْهِ ْاالس َرْة
ْ ِِ ْأَال ْإ،ت
ُْ  ْأَال ْقَدْ ْأَع َذر،ِع ْال ِكر ِام
ِْ َمصار
ُ ت ْ َْو ْأَن َذر
.حاب
ِْ ْ َْوْ َخ َذلَِْةْاالص،َعلىْقِل ِْةْال ِعتا ِد
“Məhv olasınız! Əbədi qəm-qüssə olsun
üzərinizə, ey (burdakı) cammat! Bizi böyük
bir şövqlə, cah-cəlalla kömək edəcəksiniz
deyə çağırdınız, biz də eşidib sizə tərəf
tələsdik, köməyinizə arxalanıb qalxdıq. Bizə
kömək etmək üçün əlinizə aldığınız o
qılıncları bizim əleyhimizə qaldırmanız, düşmənimizin hazırladığı fətnə atəşini bizim
ziddimizə alovlandırmağınız heç rəvadırmı?
Onlar sizin aranızda ədalətə riayət etmədən,
sizin arzularınızı həyata keçirmədən, sizə
yalnlzca bir balaca haram mal və tamah
saldığınız alçaq həyat vəd etməklə və bizdən
heç bir günah görünmədiyiniz, yaxud nalayiq
söz eşitmədiyiniz halda bir yerə yığılıb
dostlarınız əleyhinə və düşmənlərinizin
köməyinə
qalxdınız.
Bizdən
üz
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döndərdiyinizə və kömək etməkdən boyun
qaçırdığınıza görə vay olsun sizə! Qılınclar
qınında və qəlblər də aram, düşüncələr
iztirabsız
olarkən
siz
fitnə
atəşini
hazırladınız, qarışqa və çəyirtkə kimi hər
tərəfdən bizə sarı yönəldiniz və pərvanələr
kimi hər tərəfdən hücum çəkdiniz. Üzünüz
qara olsun!
Sizsiniz bu ümmətin zülmkar qrupları,
Əhzabın geridə qalmışları, kitabı kənara
qoyanlar, Şeytana itaət edənlər, günahkarlar,
Allahın kitabını təhrif edənlər. Sizsiniz
Peyğəmbər — sünnəsini məhv edənlər,
söndürənlər, peyğəmbərlərin övladlarını
öldürənlər, övsiyaların ailəsini qıranlar, pak
əsil-nəsəb
sahiblərinə
natəmizləri
birləşdirənlər, möminlərə əziyyət edənlər,
Quranı parça-parça edən istehzaçı başçıların
köməyinə çatanlar.
Siz, Hərbin oğluna (Müaviyəyə) və onun
tərəfdarlarına arxalanır və bizə kömək
etməkdən boyun qaçırırsınız?! Allaha and
olsun ki, əhd-peymanı pozmaq sizin köhnə
xislətinizdir. Sizin varlığınızın kökü onun
üzərində qurulmuşdur, şaxələriniz ondan
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cücərmiş, ürəkləriniz onun üzərində bitmiş,
sinələriniz onunla örtülmüşdür.
Siz öz bağbanınız üçün ən pis fidan,
amma qəsbkar olan təcavüzkarlar üçün
ləzzətli bir tikəsiniz! Allahın lənəti olsun
möhkəm bağlanmış əhdlərini sındıran
kəslərə! Siz Allahı öz əhd-peymanınızın
zamini seçmişdiniz. Allaha and olsun! Siz
həmin, ədhi pozanlarsınız!”
Özünüzə gəlin! Bu (Yezid) natəmiz oğlu
natəmiz, məni iki seçim arasında qoyub:
ölüm, ya da zilləti qəbul etmək. Bizim zillətə
boyun əyməyimiz mümkün deyil!1 Allah və
Onun Peyğəmbəri — heç vaxt bizim
üçün zilləti qəbul etməz və bizi böyüdən pak
təbiətli insanlar, qeyrətli böyük şəxsiyyətlər,
şərafətli insanlar bizdən bunu qəbul etmirlər.
Əsla!
Biz heç zaman zülmkarlara boyun əyməyi
şərafətli ölümdən üstün tutmarıq. Bilin ki,
mən sizə ilahi höccəti tamamladım və sizi
işinizin aqibəti ilə qorxutdum, xəbərdar
etdim. Özünüzə gəlin! Mən həmin ailəmlə, az
Təbərsi, “İhticac”, c. 2, səh. 99-da
ِ ْهاتْ ِمنا
ِ ْالسل ِْةْ ْو
ِ ْي
(َالذل ْة
َْ ين!ْ َهي
ْ ِ كْ ِم
َْ ِهاتْل َْهُْذل
َْ الذل ِْةْ َْوْ َهي
َْ َ )قَدْْتَ َرَكينْبbu şəkildə də qeyd olunmuşdur.
َ

1
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bir hazırlıq və az bir köməklə sizinlə
”döyüşürəm (və şəhadətə hazıram!).
Bu zaman bu şeiri oxudu:
ْْ َْوْإِنْْنُه َزمْْفَ غَي ُْرْ ُم َهزمينا
فَِانْْنَه ِزمْْفَ َهز ُامو َْنْقِدماْْ ْ
ْْمناياناْ ْوْ َدولَْةُْ ِ
آخرينا
َْوْماْإِنْْ ِطبُّناْ ُجبْْ َْوْلكِنْْ ْ
َ
َ
“Əgər biz döyüşdə qalib olsaq, bu bizim
köhnə adətimizdir.
Əgər (zahirdə) məğlub olsaq, yenə də
məğlubiyyət
bizdən
deyil
(həqiqətdə
düşmənlərimiz məğlub olar).
Bizə qorxu yaraşmaz və başqalarının
”hakimiyyəti bizi öldürməklə davam edir.
)(Daha sonra buyurdu:
ورْ
سَ ْ ،حتْ ْتَ ُد َْ
أَما ْإِن ْهُ ْال ْتَ لبَثُو َْن ْبَع َدها ْإِالْْْ َك َريث ْما ْيَرَك ُْ
ب ْال َف َر َ
َِب ْ َعنْ ْجديْ ،فَأ ِ
بِ ُكمْ ْ َدوَْر ْ ِ
ََجعُوا ْأَم َرُكمْ ْ َْوْ
ىل ْأِ ْ
الرحىَ ْ ،عهدْ ْ َع ِه َد ْهُ ْإِ َْ
َ
للاْ َرىبِْْ َوَربِ ُكمْْ
تْ َعلَىْ ِْ
نْتَ َوكل ُْ
ونْ(إِِ ْ
كيدونْ ََجيعاْْ ُْثْالْتُن ِظ ُر ِْ
ُش َركاءَ ُكمْْفَ ُ
ِ
ِ
اصيتِ َها ْإِنْ ْرىبِْ ْ َعلَى ْ ِ
ِ
ص َراط ْ ُّمستَ ِقيم) اَلل ُهمْْ
ما ْمنْ ْ َدابة ْإِالْ ْ ُه َْو ْآخذْ ْبِنَ َ
َ
اَحبِسْ ْعن همْ ْقَط ْر ْالس ِ
ماءْ ْ ،و ْاب عثْ ْ َعْلَي ِهمْ ْ ِس ْ ِ
فَْ ْ ،وْ
وس َ
َُ
َ
َ َ
نيْْ َكسين ْيُ ُ
َ
َحداْ،
بةْ ،فَال ْيَ َد ْ
َسلِطْ ْ َعلَي ِهمْ ْغُ َْ
عُ ْفي ِهمْ ْأ َ
الم ْثَقيف ْيُسقي ِهمْْْ َكأساْ ْ ُمصِ َ
ضربَةْ ،يَنتَ ِق ُْم ْيل ْ َْو ْ ِالولِيائي ْ َْو ْ ِاله ِْل ْبَيت ْ َْوْ
ضربَةْ ْبِ َ
قَ ت لَةْ ْبَِقت لَة ْ َْو ْ َ
كْ
ت ْ َربُّنا ْ َعلَي َْ
أَشياعي ْ ِمن ُهمْ ،فَِإن ُهمْ ْغَ ُّرونا ْ َْوْْ َكذبُونا ْ َْو ْ َخ َذلُوناَْ ْ ،و ْأَن َْ
صيُ.
كْال َم ْ
كْأَنَبناْ َْوْإِلَي َْ
تَ َوكلناْ َْوْإِلَي َْ
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“Sizlər məndən sonra o qədər də
yaşamayacaqsınız. Yalnız, atlının atına
mindiyi zaman kəsiyi həddində. Ruzigar
dəyirman daşı kimi sizin başınıza fırlanar (və
sizi
əməllərinizin
cəzasına
çatdırar).
Gələcəkdən verilən bu xəbəri atam, babam
Peyğəmbərdən — nəql etmişdir.
Elə isə fikrinizi və tərəfdarlarınızı toplayın
və hamınız mənimlə döyüşün, möhlət
verməyin. Mən mənim və sizin Rəbbiniz olan
Allaha təvəkkül etmişəm. “Heç bir hərəkət
edən (canlı) yoxdur ki, onun ipi Allahın
əlində olmasın. Mənim Rəbbim doğru
yoldadır.1”
İlahi! Yağmuru onlardan əsirgə. Qıtlıq
illərini, Yusifin ◊ zamanındakı kimi onlara
nazil elə. Səqifin oğlu (Həccacı) onlara hakim
elə ki, zillət və həqirlik badəsindən zəhəri
boğazlarına töksün. Onlar arasında heç kimi
sağ qoyma, belə ki, törətdikləri qətillər
qarşısında qətlə, vurduqları hər bir zərbə
müqabilində zərbəyə düçar olsunlar və
mənim, dostlarımın, əhli-beytimin intiqamını

1

“Hud” surəsi, ayə 56.
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alsın. Ona görə ki, bunlar bizə hiylə işlətdilər,
bizi inkar edib köməksiz qoydular.
İlahi! Sənsən bizim Rəbbimiz. Sənə
təvəkkül edir və Sənə tərəf qayıdırıq. Hər
şeyin dönüşü Sənədir.”
Daha sonra İmam Hüseyn ◊ buyurdu:
“Ömər ibn Səd hardadır? Çağırın onu!”.
Ömər ibn Səd bu görüşə razı olmadığı
halda onu çağırdılar. İmam ◊ ona buyurdu:
ْالد
َْ ِيك ْالد ِع ُّْى ْاب ُْن ْالد ِعيْ ْب
َْ ت ْتَقتُ لُِين؟ ْتَ زعُ ُْم ْأَنْ ْيُ َول
َْ يا ْعُ َم ُْر ْأَن
ِ ى ْ ْو ْجر
ِ
ْ ْفَاصنَعْ ْما، ْ َعهداْ ْ َمعْ ُهودا،ك ْأَبَدا
َْ ِاِل ْال ْتَتَ َهنْأُ ْبِذل
ِْ  ْ َو،جان
ُ َ ِْ الر
ِ ْ ح ْب عدي ْبِ ُدنيا ْ ْو ْال
ْك
َْ  ْ َْو ْلَ َكأَنْ ْبَِرأ ِس،َآخ َرة
َْ  ْفَِإن،ت ْصانِع
َْ أَن
َ ُْ ك ْال ْتَف َر
َ
ِ ْ ُاماه
ِ َُعلى ْقَصبة ْقَدْ ْن
ْْالصبيا ُْن ْ َْو ْيَت ِخ ُذونَْهُ ْغَ َرضا
ْ  ْيَ ََت،ب ْبِال ُكوفَ ِة
َْ ص
ََ
ْبَي نَ ُهم
“Ey Ömər, sən məni qətlə yetirmək
istəyirsən? Elə bilirsən ki, o natəmiz oğlu
natəmiz (İbn Ziyad) Rey və Qorqan
hakimiyyətini sənə verəcək? Allaha and olsun
ki,
o
günün
ləzzətini
heç
vaxt
dadmayacaqsan. Bu dəyişməz bir (ilahi)
əhddir. Əlindən hər nə gəlirsə et. Məndən
sonra nə dünyada, nə də axirətdə şad
olacaqsan. Görürəm ki, sənin başını Kufədə
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qamışa taxmışlar, uşaqlar da onu hədəfə alıb
daş atırlar.”1
Həzrət Əlinin ◊ “Nəhcül-bəlağə”si ilə
tanış olanlar bilirlər ki, İmam Hüseynin ◊
rəftarı atası kimi izah etmək və insanları
oyatmaqdır və müxtəlif yollarla bu ilahi
hədəfi izləyir ki, hidayət olmalarına az da
olsa ümid olanlara höccəti tamamlasın.
Bəzən təşviq və müjdə verməklə, bəzən
insani keyfiyyətlər və hisslərlə, bəzən də dini
inanclar vasitəsilə, bəzən də ilahi əzabla
qorxutmaqla bu hədəfi çatdırır. Amma
təəssüflər olsun ki, o zülmkar dəstə hidayətə
azca da olsa ləyaqətləri yox idi və
dünyapərəstlikdə elə qərq olmuşdular ki, su
axtarırdılar, amma ilğım (sərab) arxasınca
idilər.
Bütün əlamətlər və şahidlər göstərir ki,
İmam Hüseyn ◊ və dostları öz
şahədətlərindən tamamilə xəbərdar idilər və
bu nəzərdən özlərinə az da olsa qorxunun yol
tapmasına icazə vermirdilər.
Onlar ox, xəncər, qılınc zərbələri altında
şərafətli ölümü şövkətli sarayların kölgəsində
1

Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 2, səh. 6-8 və “Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 8-10.
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zillətlə olan həyata üstün tutmuşdular və bu
sözlərin heç birində heç bir xırda şübhə
görünmür, çünki bilirdilər ki, bu ölüm əbədi
həyatın mayası, İslam cəmiyyətinin mənbəyi,
onların oyanması və İslamın cahillərin və
münafiqlərin caynağından nicatıdır. Nuş
olsun onlara! Eşq olsun!
75. Kufəlilərin İmam Hüseynin ◊
məntiqi qarşısında etirafı
İmam Hüseyn ◊ qılıncına söykəndiyi
halda düşmən qoşunu qarşısında yüksək səslə
dedi: “Sizi Allaha and verirəm! Məni
tanıyırsınız?”.
Dedilər: “Bəli. Sən Allah Rəsulunun
— övladı və nəvəsisən!”.
İmam ◊ buyurdu:
ْاِلَ)صلى ْللا ْعليه
ْ ْ ُْاُن ِش ُد ُك ُْم ْاِلَ! ْ َهلْ ْتَعلَ ُمو َْن ْأَنْ ْ َجدي ْ َر ُسول
(وآله ؟
“Sizi Allaha and verirəm, bilirsinizmi ki,
babam Allahın Rəsuludur?”
Dedilər: “Bəli”.
İmam ◊ dedi:
ْاُن ِش ُد ُك ُْم ْاِلَ! ْ َهلْ ْتَعلَ ُمو َْن ْأَنْ ْأَِب ْ َعلِ ُّْى ْب ِْن ْأَِب ْطالِب)عليه
السالم(؟
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“Sizi Allaha and verirəm! Bilirsinizmi ki,
atam Əli ibn Əbutalibdir?”
Dedilər: “Bəli”.
İmam ◊ dedi:
ِ ْاُن ِش ُد ُك ْمْاِل!ْهلْْتَعلَمو َْنْأَنْْأُمي
( اءُ)عليهاْالسالم
ْ فاط َم ْةُْالزهر
َ َ ُ
ُ
تْ ُُمَمدْال ُمصطَفى)صلىْللاْعليهْوآله(؟
ُْ بِن
“Sizi Allaha and verirəm, bilirsinizmi ki,
anam Peyğəmbərin — qızı Fatimədir
Ÿ?”
Dedilər: “Bəli”.
İmam ◊ dedi:
ْساء
ِْ ِتْ ُخ َويلِدْأَولُْْن
ُْ اُن ِش ُد ُك ُْمْاِلَ!ْ َهلْْتَعلَ ُمو َْنْأَنْْ َجدتْ َخدَيَ ْةُْبِن
ِ
هذ ْهِْاالم ِْةْإِسالما؟
“Sizi Allaha and verirəm, bilirsinizmi ki,
nənəm Xuvəylidin qızı Xədicə və bu
ümmətin birinci müsəlman xanımıdır?”
Dedilər: “Bəli”.
İmam ◊ dedi:
ُّ ْاُن ِش ُد ُك ُْمْاِلَ!ْ َهلْْتَعلَ ُمو َْنْأَنْْ َْح َزةَْْ َسيِ َْد
داءْ َع ُّْمْأَِب؟
ِْ الش َه
“Sizi Allaha and verirəm, bilirsinizmi ki,
şəhidlərin ağası Həmzə atamın əmisidir?”
Dedilər: “Bəli”.
İmam ◊ dedi:
يفْاْلَن ْةَْ َع ِمي؟
ْ ِْار
َْ اُن ِش ُد ُك ُْمْاِلَ!ْ َهلْْتَعلَ ُمو َْنْأَنْْ َجع َف َْرْالطي
680

“Sizi Allaha and verirəm, bilirsinizmi ki,
cənnətdəki Cəfəri-Təyyar mənim əmimdir?”
Dedilər: “Bəli”.
İmam ◊ onlardan bu və digər iqrarları
alandan sonra buyurdu: “Bəs nə üçün və nə
səbəbə əsasən qanımı tökməyi halal
bilirsiniz?”.
Heç bir məntiqi cavabları olmayanlar
dedilər: “Biz bütün bunları bilirik, lakin susuz
can verənə kimi səndən əl çəkməyəcəyik!”.1
İmam Hüseyn ◊ yaxşı bilirdi ki, qarşıda
Allah yolunda şəhid olmaqdan başqa yol
yoxdur, amma mühüm bu şəhadətin bütün
müsəlmanları
oyadacaq
və
ümumi
düşüncələrə böyük təkan verəcək olması idi.
Bu
isə
hər
bir
cəhətdən
höccət
tamamlanmadan və mövqe göstərilmədən
mümkün deyildi. Nəbadə sabah bəziləri iddia
etsin ki, Yezidin qoşunu İmamı ◊ yaxşı
tanımırdı və onun başqa xarici bir fərd olması
gümanı ilə qanını tökdülər.
İmam Hüseyn ◊ bütün bu bəhanələri
özünün müxtəlif və təkrar xütbələri ilə aradan

1

Şeyx Səduq, “Əmali”, səh. 135 və “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 318 (azacıq fərqlə).
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qaldırdı və onların rüsvayçılıq sənədini İslam
və bəşəriyyət tarixinə həkk elədi.
76. İmam Hüseynin ◊ öz böyük
səhabələrinə söylədiyi sözlər
İmam Baqirdən ◊ nəql olunan rəvayətə
əsasən, İmam Hüseyn ◊ şəhadətindən öncə
üzünü səhabələrinə tutub dedi: Həzrət
Peyğəmbər — mənə buyurdu:
ْاق ْ َْو ْ ِه َْي ْأَرضْ ْقَ ِْد
ِْ إىل ْال ِعر
َْ ْ ق
ُْ ك ْ َستُسا
َْ  ْ«إِن:اِل ْقالَْ ْيل
ِْ ْ َْإِنْ ْ َر ُسول
ِ التَقى ْ ِِبا ْالنبِيُّو َْن ْ ْو ْأَو
ْي ْ َْو ْ ِه َْي ْأَرضْ ْتُدعى ْ« َع ُموراء» ْ َْو
َْ ِياءُ ْالنبِي
ْ ص
َ
َ
َْك ْ ْالَْ ََِي ُدو َْن ْأَ َْل
َْ ِاعةْ ْ ِمنْ ْأَصحاب
َْ ك ْتُستَش َه ُْد ْ ِِبا ْ َْو ْيُستَش َْه ُْد ْ َم َع
َْ إِن
َ ك ْ ََج
(يم
َْ ون ْبَرداْ ْ َو َسالَماْ ْ َعلَى ْإِب َر ِاه
ْ ِ ارْْ ُك
ُْ َقُلنَا ْيَا ْن: ) يد ْ َْو ْتَلى
ِْ س ْاْلَ ِد
ِْ َم
.ْكْ َو َعلَي ِهم
َْ بْبَرداْْ َْوْ َسالماْْ َعلَي
ُْ يَ ُكو ُْنْاْلَر
“Oğlum,
sən
İraq
torpaqlarına
aparılacaqsan və ora elə bir yerdir ki, peyğəmbərlər və peyğəmbərlərin canişinləri
orada görüşmüşlər və oraya “Əmura” deyilir.
Sən və səninlə qılınc, nizə zərbələrini hiss
etməyən bir dəstə dostların (Allahla görüş
şövqi ilə) orada şəhadətə çatacaqsız”.
Daha sonra bu ayəni oxudu:
.يم
َْ ونْبَرداْْ َو َسالَماْْ َعلَىْإِب َر ِاه
ْ ِ ارْْ ُك
ُ َقُلنَاْيَاْن

682

“Biz atəşə dedik ki, İbrahim üçün sərin və
əmin-amanlıq vasitəsi (zərərsiz) ol!”1.
(O döyüş də sən və dostlarına sərin və
salamatçılıq olacaq.)2
İmam
Hüseynin
◊
dostlarının,
səhabələrinin uca məqamı bu neçə cümlədə
çox gözəl şəkildə bəyan olunur. Onlar Allah
eşqində elə fani idilər, elə qərq olmuşdular ki,
hətta qılınc və nizə zərbələrinin ağrısını hiss
etmirdilər.
Misir qadınları məcazi və ötəri bir eşq
üzündən əllərini bilmədən kəsirlərsə, bu ilahi
eşq və şəhadət məcnunlarının ox və xəncər
yaralarını hiss etməmələri təəccüblü deyil.
Həqiqətən də, İbrahimcəsinə zamanın
“nəmrudları”nın atəşınə girdilər və bu atəş
onlara sərin və əmin-amanlıq vasitəsi oldu,
məhbubla (Allahla) görüş ləzzəti onların
yadından hər şeyi çıxardı.
77. Tələsin ey igidlər!
Ömər ibn Səd, Aşura günü oxu kamana
qoydu, İmamın ◊ dostlarını hədəf alaraq
dedi: “Hamınız əmirin (Übeydullah ibn
1
2

“Ənbiya” surəsi, ayə 69.
“Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 80.
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Ziyadın) yanında şəhadət verin ki, onlara
tərəf birinci ox atan mən idim!”. Onun arxası
ilə də qoşunu İmamın ◊ dostlarını oxa
tutdu.
İmam ◊ dostlarına dedi:
ِ ْ ِهذ ْه
ِ ْ ْ ْفَِان،ُت ْالذي ْالبدْ ْ ِمنه
ْهام
َْ الس
ِْ ىل ْال َمو
َْ ِاِلُ ْإ
ْ ْ وموا ْ َر ِْحَ ُك ُْم
ُ
ُ ُق
ُْر ُس ُْلْال َقوِْمْإِلَي ُكم
“Allahın rəhməti sizin üzərinizə olsun!
Çarəsi olmayan ölümə tərəf tələsin. Bu oxlar
bu qövmün (camaatın) göndərdikləridir!”
Sonra o həzrət ◊ və tərəfdarları günün
bir hissəsini (düşmənlə şücaətlə) döyüşdülər,
nəhayət, tərəfdarlarının bir hissəsi şəhadətə
yetdi. Bu əsnada İmam ◊ əlini saqqalına
çəkərək buyurdu:
ِ
ْب
ُْ ض
ِْ اِل ْ َعلَى ْاليَ ُه
ِْ ْ ب
ُْ ض
َ َ ْ َواشتَدْ ْغ،ود ْإِذْ ْ َج َعلُوا ْلَْهُ ْ َولَدا
َ َاشتَدْ ْغ
ْاِل ْ َعلَى
ِْ ْ ب
ُْ ض
َْ ِوهُ ْثال
ْ ُاِل ْ َعلَى ْالنصارى ْإِذْ ْ َج َعل
ِْ
َ َ ْ َْو ْاشتَدْ ْغ،ث ْثَالثَة
ْضبُْهُ ْ َعلى ْقَ وم
َْ وس ْإِذْ ْ َعبَ ُدوا ْالشم
ِْ مج
َ َ ْ َْو ْاشتَدْ ْ ْغ،ُس ْ َْو ْال َق َم َْر ْ ُدونَه
ُ ال
ْاِل ْال ْأُجيبُ ُهمْ ْإِىل
ِْ  ْأَما ْ َو،ت ْنَبِيِ ِهم
ِْ ات َف َقتْْْ َكلِ َمتُ ُهمْ ْ َعلى ْقَ ت ِْل ْاب ِْن ْبِن
.اِلَْتَعاىلْ َْوْأَنَاْ ُمَضبْْبِ َدمي
ْ َْشىءِِْماْيُري ُدو َْنْ َحتْْأَل َقى
“Allahın qəzəbi yəhudilər Ona övlad
nisbət verdikləri zaman, məsihilər, Onu üç
Allahdan biri qərar verdikləri zaman,
zərdüştlər də Allah yerinə Ay və Günəşə
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pərəstiş etdikləri zaman onları tutdu. Allahın
qəzəbi indi də bu dəstəyə yönəldi ki, onlar öz
Peyğəmbərlərinin — qızının oğlunu
öldürməyə yığıldıblar.”
Allaha and olsun, qanıma qəltan olduğum
halda Allahla görüşənə qədər onların məndən
istədiklərini (təslim olub zillətlə yaşamağı)
qəbul etməyəcəyəm!”1
Həssas anlar idi, sanki bu qovğalı,
unudulmaz səhnələrə baxmaq üçün asiman
tamaşa edirdi və yer onun intizarında idi,
Allahdan
başqa
heç
nə
haqqında
düşünməyən, qucaqlarını şəhadətə açan bu
aslanlara baxırdılar və bu böyük, əzəmətli
fədakarlığa afərin deyirdilər.
78. İlk həmlənin şəhidləri
Tarixçilər birinci həmlədə şəhid olanların
sayını 40 nəfər qeydə alıblar. İbn Şəhr
Aşubun “Mənaqib” əsərində bu şəhidlərdən
28-nin adı gəlib. Onlardan bəzilərinin adı
digər mənbələrdə ərəb əlifbasına uyğun
olaraq aşağıdakı tərtiblə gəlmişdir2:
“Məlhuf” (Lühuf), səh. 158 və “Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 12.
Kərbəla şəhidlərinin adları “İrşad”, “Təbəri tarixi”, “Mənaqib”, “Əyanuş-şiə”, “İbsarul-eyn” və “Nəfəsul-məhmum” və digər kitablarda qeyd olunmuşdur.
1
2
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1. Ədhəm ibn Üməyyə: Bəsrənin ixlaslı
şiələrindəndir. Yezid ibn Sübeyt ilə birlikdə
Bəsrədən Məkkəyə gəlib və orada İmamın
◊ köməkçilərinə qoşuldu.
2. Üməyyə ibn Səd Tayi: İmam Əlinin
◊ səhabələrindən idi və Kufədə yaşayırdı.
İmam Hüseynə ◊ Kərbəlada qoşuldu.
3. Buşr ibn Əmr: İmama ◊ Kərbəlada
qoşulan tabeinlərdən idi.
4. Cabir ibn Həccac: O, Aşura günü
zöhrdən əvvəl şəhadət şərbətini içən şücaətli
şəxslərdən idi.
5. Həbbab ibn Amir: Müslim ibn Əqil ilə
beyət edən Kufə şiələrindən idi və İmama ◊
yolun ortasında qoşulmuşdu.
6. Cəbələ ibn Əli Şeybani: Əvvəldən
Müslim ibn Əqil ilə bir yerdə olan Kufənn
cəsur şəxslərindən idi və sonra da İmamın
◊ yanına gəldi.
7. Cunadə ibn Kəb Ənsari: İmam Hüseynə
◊ Məkkədən qoşulmuşdu və ailəsi ilə
birlikdə İmama ◊ qoşulub Kərbəlaya gəldi.
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8. Cundəb ibn Həcər Kindi1: İmam Əlinin
◊
səhabələrindən
və
şiələrin
qabaqcıllarından idi və yolun ortasında İmam
Hüseynin
◊
qoşunu
Hürr
ilə
görüşməmişdən öncə həzrətin dostlarına
qoşuldu.
9. Cüveyn ibn Malik Təmimi: O əvvəlcə
öz qəbiləsi ilə İmamla ◊ döyüşmək üçün
gəlmişdi, amma Aşura gecəsi başqa bir dəstə
ilə birlikdə İbn Sədin qoşunundan uzaqlaşdı
və İmamın ◊ ordusuna qoşuldu.
10. Haris ibn İmrəul-Qeys Kindi: O da
əvvəlcə İbn Sədin qoşununda idi, amma onlar
İmamın ◊ sözlərini qəbul etmədiklərinə
görə, İmamın ◊ dostlarına qoşuldu.
11. Haris ibn Nəbəhan: İmam Əli ◊ və
İmam Həsənin ◊ dostlarından idi.
12. Həccac ibn Bədr Sədi: O, İmama ◊
göndərilən cavabı Bəsrədən Kərbəlaya gətirib
həzrətə ◊ verən bəsrəli dilavərlərdən idi.
Orada da qaldı və şəhadətə çatdı. Bəziləri
onun zöhrdən sonra vuruşaraq şəhid
olduğunu yazırlar.2
1

O, “Əyanuş-şiə” kitabında (c. 1, səh. 611) “Cundəb ibn Hüceyr” olaraq qeydə alın-

mışdır.
2

“İbsarul-eyn”, səh. 124.
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13. Hulas ibn Əmr Rasibi: İmam Əlinin
◊ səhabələrindən və onun Kufədəki
qüvvələrinin sərkərdəsi idi. Əvvəldə,
Kərbəlaya İbn Sədin qoşunu ilə gəlmişdi,
amma İbn Səd, İmamın ◊ şərtlərini qəbul
etmədiyinə görə, o, gecə ilə İmam Hüseynə
◊ qoşuldu.
14. Zahir ibn Əmr: Əhli-beyt ‹
aşiqlərindən, fədailərindən və məşhur səhabə
Əmr ibn Həmiqin yaxın dostlarından idi.
Müaviyə, Həmiqi öldürəndən sonra o, gizli
şəkildə
yaşayırdı.
60-cı
ildə
həcc
əməllərindən sonra İmam Hüseynin ◊
yanına gələrək və onunla birlikdə Kərbəlaya
daxil olur.
15. Züheyr ibn Buşr Xəsəmi: İbn Şəhr
Aşub onu ilkin şəhidlərdən sayır. Amma adı
başqa mənbələrdə gəlməyib.1
16. Züheyr ibn Süleym Əzdi: O, Aşura
gecəsində, İbn Sədin İmamla ◊ döyüş
qərarından sonra o həzrətin ◊ dostlarına
qoşulur.
17. Salim (Amir ibn Müslimin qulamı):
Bəsrə sakini idi. Yezid ibn Sübeytlə birlikdə
1

İbn Şəhr Aşub, “Mənaqib”, c. 4, səh. 123.
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Məkkədə İmamın ◊ dostlarına qoşularaq
Kərbəlaya gəldi.
18. Salim ibn Əmr: Özünü Aşura
hadisəsindən öncə Kərbəlada İmama ◊
çatdıran Kufə əhalisindən idi.
19. Səvvar ibn Əbi Himyər: O, döyüş
başlamamışdan əvvəl İmamın ◊ qoşununa
qoşulur və birinci hücumda yaralanır. Sonra
İbn Sədin qoşunu onu əsir götürür, amma
qohumlarının vasitəçiliyilə azad olur və 6
aydan sonra şəhadətə çatır.1
20. Şəbib ibn Abdullah: O, Seyf və
Maliklə – Sərinin oğulları – birlikdə İmama
◊ qoşulan şücaətli şəxslərdən idi.
21. Aiz ibn Mücəmmə: Atası Mücəmmə
ibn Abdullah ilə birlikdə yarı yolda İmama
◊ qoşulur. Hürr ibn Yezid mane olmaq
istədikdə, İmam Hüseyn ◊ buyurdu:
“Bunlar mənim dostlarımdır, onları bu işdən
saxlamamalısan”. “Hədaiq” kitabının müəllifi
onu ilkin şəhid olanların sırasında qeyd
etmişdir.
22. Amir ibn Müslim Əbdi: Bəsrəli idi.
Qulamı Salimlə Yezid ibn Sübeyt ilə birlikdə
1

Müqərrəm, “Məqtəlul-Huseyn”, səh. 254.
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Bəsrədən Kufəyə gəldi və orada da İmama
◊ qoşuldu.
23. Əbdürrəhman ibn Abdullah Yəzəni1:
O, Allah Rəsulunun — səhabələrindən
və İmam Əlinin ◊ ixlaslı dostlarından idi.
O, Kufədə – Rəhəbədə – həzrət Əli ◊
Qədir-Xumda olanlardan və “Qədir hədisi”ni
eşidənlərdən ayağa qalxıb şəhadət verməsini
istədikdə qalxıb şəhadət verən həmin şəxs idi.
O, İmam Hüseynə ◊ Məkkədən
qoşulmuşdu.
24. Əbdürrəhman ibn Məsud: O əvvəlcə
İbn Sədin qoşununda idi, amma döyüş
başlamazdan öncə İmamın ◊ yanına gəldı
və o həzrətin ◊ kənarında şəhadətə nail
oldu.
25. Abdullah ibn Bəşir Xəsəmi: Əvvəlcə
İbn Sədin qoşununda olan cəsarətli
şəxslərdən idi və döyüş başlamazdan öncə
İmama ◊ qoşuldu.
26. Abdullah ibn Yezid Əbdi: Bəsrəli
şiələrdən idi, atası ilə birlikdə Bəsrədən

1

O, “Əyanuş-şiə” kitabında (c. 1, səh. 611) “Əbdürrəhman ibn Əbdu Rəbbih” adlan-

mışdır.
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Məkkəyə gəldi və İmamın ◊ dostlarına
qoşuldu.
27. Übeydullah ibn Yezid Əbdi: O da
atası Yezid ibn Sübeyt və başqa bir dəstə ilə
birlikdə Bəsrədən Məkkəyə gəldi və orada
İmamın ◊ qoşununa qoşuldu.
28. Əmr ibn Zəbiə (Məşiə): O, şücaətli və
döyüş meydanlarında ad-san qazanan
şəxslərdən idi. Allah Rəsulunu —
görmüşdü. O, İbn Sədin qoşunu ilə Kərbəlaya
gəldi, amma sonda qəflət yuxusundan
oyanaraq İmama ◊ qoşuldu.
29. Əmmar ibn Həssan Tayi: Atası
Həssan, həzrət Əlinin ◊ səhabələrindən idi.
Cəməl, Siffeyn döyüşlərində iştirak etmiş və
İmam Əlinin ◊ kənarında Siffeyndə
şəhadətə çatmışdı. Əmmar, İmam Hüseynə
◊ Məkkədən qoşulmuşdu.
30. Əmmar ibn Səlamət: Rəsulullahın
— səhabələrindən və həzrət Əlinin ◊
döyüşçülərindən idi. O, Kərbəlada İmam
Hüseynin ◊ yanına gəlir və o həzrətin ◊
kənarında şəhadətə yetişir.
31. Qasim ibn Həbib Əzdi: Əvvəldə İbn
Sədin qoşununda olan Kufə şiələrindən idi.
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Amma döyüş başlamazdan öncə İmama ◊
qoşulur.
32. Qasim ibn Züheyr: O, həzrət Əlinin
◊ Siffeyn döyüşündə sərkərdələrindən biri
idi, Cəməl və Nəhrəvan döyüşlərində də
iştirak etmişdi. Həzrət Əlidən ◊ sonra
İmam
Həsənin
◊
köməkçi
və
müdafiəçilərindən idi. Kərbəla hadisəsində də
özünü gecə ilə Kufədən o həzrətə ◊ çatdırır.
33. Kurdus ibn Züheyr: O, iki qardaşı ilə
birlikdə özünü gecə ilə İmam Hüseynə ◊
çatdıran, İmam Əlinin ◊ səhabələrindən idi.
34. Kənanə ibn Ətiq: O, zahid şəxslərdən
və Quran qarilərindən idi. Kərbəlada İmam
Hüseynin ◊ yanına gəlir.
35. Müslim ibn Kəsir Əzdi: Kufə
sakinlərindən və İmam Əlinin dostlarından
idi. Döyüşlərin birində ayaqlarından biri əlil
olmuşdu və Kərbəlada da İmama ◊ qoşulur.
36. Məsud ibn Həccac: Oğlu ilə birlikdə
Aşura günündən öncə Kərbəlada İmama ◊
qoşulur. O, məşhur şiələrdən və şücaətli
şəxslərdən idi. Hər ikisi də birinci həmlədə
şəhadətə qovuşur.
37. Məqsət ibn Züheyr: O və iki qardaşı
İmam Əlinin ◊ sahəbələrindən idi və
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Cəməl, Siffeyn və Nəhrəvan döyüşlərində
olmuşdular. Gecə ilə İmam Hüseynə ◊
qoşulur.
38. Nəsr ibn Əbi Neyzər: Onun atası əcəm
padşahlarının oğullarından, yaxud Nəcaşinin
övladlarından idi. O, İmam Əli ◊ və İmam
Həsənin ◊ dostlarından idi. Mədinədən
İmam Hüseynlə ◊ birlikdə Məkkəyə gəlir
və oradan da Kərbəlaya qədəm qoyur.
Əvvəldə süvari idi, amma atı öləndən sonra
piyada döyüşür və şəhadətə yetişir.
39. Noman ibn Əmr ər-Rasibi: O və
qardaşı Kufədən və İmam Əlinin ◊
səhabələrindən idi. Nöman, Kərbəlaya
əvvəldə İbn Sədin qoşunu ilə gəlmişdi, amma
o, İbn Səd, İmam Hüseynin ◊ şərtlərini
qəbul etmədiyinə görə, gecə ilə o həzrətə ◊
qoşulur.
40. Nəim ibn Əcəlan Ənsari: O və iki
qardaşı Nəzr və Noman İmam Əlinin ◊
səhabələrindən idi. Siffeyn döyüşündə o
həzrətlə ◊ çiyin-çiyinə döyüşmüşdülər. İki
qardaşı dünyadan köçür, amma Nəim Kufədə
sağ qalır. İmam Hüseyn ◊ İraqa gələndə o,
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İmamın ◊ yanına gəlir və birinci hücumda
şəhadətə yetişir.1
Bunlar İmam Hüseyni ◊ və Peyğəmbər
— ailəsini müdafiə etməyi özünə vəzifə
bilən fədakar və canlarından keçən
köməkçilər, dostlar idilər. Bu yola, təhlükə və
xətərləri tam dərk edərək, canları əllərində
qədəm qoymuşdular. Düşmən qoşunu ilə
müqayisə olunmaz saylarına baxmayaraq, onlar şövqlə, qorxmadan bütün gücləri ilə
şəhadətin
görüşünə
tələsirdilər.
Son
nəfəslərinə kimi düşmənin hücumu qarşısında
mərdlik göstərdilər və axırıncı nəfəslərinə
kimi öz İmamlarını ◊ və Peyğəmbər
— Əhli-beytini ◊ müdafiə etdilər.
Onlar tarixin örnək və nümunəsi, haqq
yolunun yolçuları, izzətli, iftixarlı və Allaha
yaxın olan şəxslərin öndəri idilər.
79. Xeymələrə qayıt, (qadınlara cihad
lazım deyil)!
Abdullah ibn Ümeyr Kəlbi, Kufənin
şücaətli və igid cavanlarından idi. Bir gün
Nüxeylədə (Kufə döyüş düşərgəsi) Kərbəlaya
1

“İbsarul-eyn”, səh. 94.
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hərəkət edəcək böyük bir ordu müşahidə edir.
Öz-özünə deyir: “Allaha and olsun! Mən
müşriklərlə döyüşməyə muştaqam. Ümid
edirəm ki, Peyğəmbərin — oğlu ilə
müharibə edəcək bir ordu ilə cihad etmək
müşriklərlə döyüşməkdən heç də kiçik deyil.
Öz qərarını həyat yoldaşı Ümmü Vəhəb ilə
bölüşür. Həyat yoldaşı onun nəzərini təsdiq
edir və həyat yoldaşı ilə birlikdə tələsik gecə
Kərbəlaya gedir.
Aşura günü Yəsar (Zeyd ibn Əbihin
qulamı) və Salim (Übeydullah ibn Ziyadın
qulamı) meydana gələrək mübariz tələb
edirlər. Əvvəlcə Həbib ibn Məzahir və
Büreyr ibn Xüzeyr meydana çıxır, amma
İmam Hüseyn ◊ mane olur. Bu zaman
Abdullah ibn Ümeyr qalxır və İmamdan ◊
icazə istəyir. İmam ◊ icazə verir və
buyurur: “Güman edirəm ki, rəqiblərini
məğlub edəcəksən, əgər istəyirsənsə onlara
tərəf get!”.
O, tez meydana çıxıb o iki nəfərlə döyüşür
və onları məğlub edir, sol əlinin barmaqları
kəsilmiş halda İmama ◊ tərəf gəlir və bu
rəcəzi oxuyur:
يفْعُلَيمْ َحسيب
ْ ِْت
ْ ِ يبْبِبَ ي
ْ ِْْ َحس
ْ ْب
ِْ رونْفَأَنَاْب ُْنْْ َكل
ْ ِ إنْْتُن ِك
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ْ ْإنْْام َرءْْذُوْ ِمرةْ َو َعصب
ْ ْكْأُمْْ َوهب
ِْ َإنْْ َز ِعيمْْل
ِْ َوالضر
ب
“Əgər məni tanımırsınızsa, mən Kəlb
qəbiləsinin oğluyam. Bu iftixar mənə yetər
ki, Bəni-Uleym qəbiləsindənəm.
Mən güclü və möhkəm adamam, döyüş
meydanında zəif deyiləm.
Ey həyat yoldaşım (Ümmü Vəhəb)! Söz
verirəm ki, qılıncla düşmənə tərəf gedəcəm.”
Macəranın şahidi olan Ümmü Vəhəb
(Abdullah ibn Ümeyrin həyat yoldaşı)
xeymənin dirəyini götürür, həyat yoldaşına
tərəf gedir və deyir: “Atam-anam sənə
qurban! Allah Rəsulunun — bu ailəsi
uğrunda mübarizə elə!”.
İmam Hüseyn ◊ qabağa gəlib dedi:
ِ للاْفَ َقدْْو
ْض َْع
ِْ َساءْ َر ِْح
ِْ ِإىلْالن
َْ ْْإرِج ِعي،تْ َخيا
ْ ِ ُجزيتُمْْ ِمنْأَه ِْلْبَي
ُْ ْك
ُ
.اد
ُْ كْاْلِه
ِْ َعن
“Allah sizə Əhli-beytimi ◊ müdafiə
etdiyiniz üçün xeyir versin. Qadınların yanına
ِ تْبِاْلوا ِْرْ َعن َْدْاْلَر
ْب
ُْ ْْ َولَس
ْْْْبِالطع ِْن ْفِي ِهمْ ْ َمق َدما
ْ
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qayıt, Allah səni rəhmətinə qərq eləsin, cihad
sənin öhdəndən götürülmüşdür”.1
Düşmən qoşunu sağ-sola hücum çəkir,
qızğın döyüş başlayır. Abdullah ibn Ümeyr
şəhadətə yetənə qədər şir kimi döyüşür.
Həyat yoldaşı parça-parça olmuş bədəninin
kənarına gəlib deyir:
َْ كْاْلَن ْةَْأَنْْيَص َحبَينْ َم َع
ك
َْ َللاَْال ِذيْ َرَزق
ْ ُْْكْاْلَن ْةُْأَسأَل
َْ ََهنيئاْْل
“Cənnət sənə mübarək olsun! Cənnəti
sənə hədiyyə edən Allahdan istəyirəm ki,
məni də sənin yanında qərarlaşdırsın!”.
Çox keçmədi ki, Şimrin qulamı Ümmü
Vəhəbin başına zərbə endirərək onu da həyat
yoldaşının yanındaca şəhadətə yetirdi və
beləcə onun duası qəbul olundu. O,
Kərbəlada şəhadət iftixarına nail olan yeganə
xanım idi.2
Bu xanımın fədakarlığı yalnızca xeymənin
dirəyi ilə düşmənlə mübarizəyə qalxması, bu
yolda şəhadət şərbətini içməsi deyildi, əksinə,
bundan daha önəmlisi, həyat yoldaşının
parça-parça olmuş bədənini görəndə: “Cənnət
1
“Ənsabul-əşraf”, c. 3, səh. 398; Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 2, səh. 22 və “Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 27.
2
“İbsarul-eyn”, səh. 106; “Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 327; İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh.
69; “Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 17 və “Əyanuş-şiə”, c. 1, səh. 603-604.
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sənə mübarək olsun! Cənnəti sənə hədiyyə
edən Allahdan istəyirəm ki, məni də sənin
yanında qərarlaşdırsın!” – deməsi idi.
Bu cümlə onun bənzərsiz şücaətilə
qarışmı nmş imanının ən yüksək dərəcəsindən xəbər verirdi. Bu, bütün nəsillər
üçün ülgü və nümunədir.
80. Siz mənə canınızla kömək etdiniz!
Seyf ibn Haris və Malik ibn Abdullah
anabir iki qardaş idilər. Onlar Aşura günü
İmam Hüseyni ◊ yalnız və qərib olduğunu
görəndə ağlaya-ağlaya İmamın ◊ yanına
gəldilər.
İmam ◊ dedi: “Ey qardaşımın oğulları!
Niyə ağlayırsız? Allaha and olsun, bir saat
keçəndən sonra gözünüz aydın olacaq”.
Onlar dedi: “Allah bizi sənə fəda etsin.
Özümüz üçün ağlamırıq, əksinə, sizi bunların
mühasirəsində gördüyümüz üçün ağlayırıq.
Əlimizdən də bir şey gəlmir”.
İmam ◊ buyurdu: “Ey qardaşımın
oğulları! Allah-taala sizə mənimlə bir yerdə
olduğunuz və canınızla etdiyiniz köməyə
görə təqvalılara verdiyi ən gözəl mükafatı
vesin.”
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Onlar İmamdan ◊ icazə istəyib,
meydana hərəkət etdilər və bir-birinin
kənarında mübarizə apararaq hər ikisi şəhadət
feyzinə nail oldular.1

81. Mən bağışlayan və kərim Allahın
hüzuruna gedirəm!
Bəlazuri və İbn Kəsirin nəqlinə əsasən,
Aşura günü səhər vaxtı İbn Sədin qoşunu
İmamın
◊
xeymələrinə
yaxınlaşdı.
Abdullah ibn Həvzə Təmimi qabağa gələrək
uca səslə İmamın ◊ dostlarına səsləndi:
“Hüseyn sizin aranızdadı?”.
Heç kim cavab vermədi. O, sualı təkrar
edəndə, İmam Hüseynin ◊ dostlarından biri
o həzrətə ◊ işarə edərək dedi: “Hüseyn bu
ağadır! Məqsədin nədir?”.
Abdullah ibn Həvzə üzünü İmama ◊
tutub dedu: “Atəş müjdəsi olsun sənə!”.
İmam ◊ cavabında buyurdu:
ت؟
َْ َك َذب
َ ْفَ َمنْْأَن،تْبَلْْأَق ِد ُْمْ َعلىْ َربْْغَ ُفورْْ َكريْ ُمطاعْ َشفيع
Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 2, səh. 22 və “Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 27.
“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 337; “Əyanuş-şiə”, c. 1, səh. 607; Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 2, səh. 24 və “Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 31.
1
1
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“Yalan deyirsən! Mən əmri itaət olunmalı,
şəfaəti qəbul edən, bağışlayan və kərim
Allaha tərəf gedirəm. Sən kimsən?”.
O dedi: “Mən İbn Həvzəyəm!”.
İmam Hüseyn ◊ əllərini səmaya qaldırdı
və onu adına münasib şəkildə belə nifrin etdi:
إىلْالنا ِْر
َْ ُْألل ُهمْْ ُحزْه
“İlahi! Onu atəşə sal (huzhu; ərəbcə “daxil
et” deməkdir).
O qəzəblənib atına qamçı vurdu, birdən atı
hürkdü və yerə yıxıldı. Ayağı üzəngiyə
ilişmişdi, bədəni ora-bura dəyirdi. Nəhayət,
yarımcan bədəni xəndəkdə (səngərdə) oda
düşdü.1
82. Əbu Şəsai Kindi
Onun adı Yezid ibn Ziyaddır. O, əvvəldə
İbn Sədin qoşununda idi. Amma iş döyüşlə
nəticələnəndə İmamın ◊ yanına gəldi.
Maraqlıdır ki, o, Hürrdən öncə İmama ◊
qoşuldu və ilk olaraq süvari halda meydana
getdi, amma atını öldürdüklərinə görə
xeymələrə qayıdaraq xeymələrin qarşısında
1
“Ənsabul-əşraf”, c. 3, səh. 399; İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 66 və “İbn Əsakirin
tarixi”, c. 14, səh. 235.
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diz çökdü və mahir oxçu olduğuna görə orada
Sədin qoşununa 100 ox atdı.
İmam ◊ onun haqqında belə dua etdi:
َألل ُهمْْ َس ِددْْ َرميَتَ ْهُْ َواج َعلْْثَوابَْهُْاْلَن ْة
“İlahi! Onun oxunu hədəfə yetir və
cənnəti ona mükafat təyin et!”.
Əbu Şəsai oxları qurtarandan sonra
qalxaraq dedi: “Bu qədər oxdan yalnız beşi
hədəfə dəymədi”.
Daha sonra qılıncı ilə düşmən səflərinə
tərəf şığıdı və bu rəcəzi oxudu:
ِ ْْْأَشج ْعْ ِمنْْلَيثْنَبيل
ِ َِبْم
ْخادر
ْ
ْْْهاجر
ُ ْ ِأنَاْيَزي ُْدْ َْوْأ
َُ
ِ ِْ ياْر
ِ ْْْو ِالب ِْنْسعدْتا ِركْْو
ِ ْي
ْهاجر
ْ ْْناصر
ِْ س
َ
َ
َ
َ بْإنْْلل ُح
“Mənəm Mühacirin oğlu Yezid, cəngəl
aslanından şücaətli,
İlahi, mən Hüseynin köməkçisiyəm, İbn
Sədi tərk edib ondan uzaqlaşdım”.
O, cəsurcasına döyüşərək nəhayət
şəhadətə yetişir.1
83. Hürr ibn Yezid Riyahi
Hürr Kufənin tanınmış şəxsiyyətlərindən
biri və öz qəbiləsinin başçısı idi. İbn Ziyad
1
“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 340; Şeyx Səduq, “Əmali”, 30-cu məclis, “İbsarul-eyn”,
səh.102 və İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh.73.
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onu İmam Hüseynə ◊ mane olmaq üçün
min nəfərlik qoşuna başçı təyin etdi. Hürr
Aşura günü İbn Sədin müharibə qərarının
ciddi olduğunu gördükdə, qorxdu və yavaşyavaş Yezidin qoşunundan kənaralaşdı.
Mühacir ibn Ovs Hürrün iztirab və
təşvişini gördükdə dedi: Allaha and olsun,
indiyə qədər səni belə halətdə görməmişdim,
əgər indiyə qədər məndən “Kufənin ən
şücaətli şəxsi kimdir?” – deyə soruşsaydılar,
ancaq səni göstərərdim!
Hürr dedi:
.ْتارْ َعلَىْاْلَن ِْةْ َشيئا
ُْ يْاْلَن ِْةْ َوالنا ِْرْ َوالْأخ
َْ َيُْنَفسيْب
ْ ِللاْأُ َخ
ِْ إنْْ َو
“Özümü cənnətlə cəhənnəmin arasında
görürəm, amma bədənim parça-parça olsa və
məni odda yandırsalar belə, heç nəyi
cənnətdən üstün tutmaram!”
Nəhayət, Hürr qərara gəldi və İmam
Hüseynin ◊ xeyməsinə doğru getdi.
İbn Əsir özünün “Tarix” kitabında belə
yazır: Hürr, İmam Hüseynin ◊ hüzuruna
gəlib dedi: “Mən inanmazdım ki, bu camaat
işi bu yerə çatdırsın, yoxsa, heç vaxt onlarla
birlikdə olmazdım. İndi isə tövbə üçün sizin
yanınıza gəlmiş və qərar vermişəm ki, ölənə
qədər sizi müdafiə edim və sizin gözünün
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qabağında
ölüm.
Mənim
tövbəm
qəbuldurmu?!”
İmam ◊ mehribanlıqla cavab verdi:
َْ َكْ َويَغ ِف ُْرْل
ك
َْ للاُْ َعلَي
ْ ْوب
ُْ ُْيَت،نَ َعم
“Bəli, Allah tövbəni qəbul edir və
günahlarını bağışlayır.”1
Tarixin səhifələrində Hürrün İmam
Hüseynin ◊ yanına gələndən sonra Allahla
belə münacat etdiyini oxuyuruq:
َْ ِالدْنَبِي
ك
ِْ كْ َوْأَو
َْ ِوبْأ َْولِيائ
َْ تْقُل
ُْ نيبْفَ َقدْْأَر َعب
ُْ ُكْا
َْ ألل ُهمْْإِلَي
“İlahi, sənin dostlarının və Peyğəmbərinin
— övladlarının qəlblərinə qorxu
saldığım üçün sənə tərəf qayıdıb tövbə
edirəm.”2
Xarəzmi öz kitabında yazır: “Hürr tövbə
edəndən sonra İmam Hüseynə ◊ dedi: “Ey
Allah Rəsulunun övladı! Mən sizin yolunuzu
kəsən birinci şəxsəm. İcazə verin, qiyamət
günü əlimi cəddinizin əlinin üstünə qoymaq
ümidilə, sizin qarşınızda birinci mən şəhid
olum!”

1
2

İbn Əsir, “Kamil”, c. 4. səh. 64.
Şeyx Səduq, “Əmali”, səh. 223 və “Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 319.
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İmam Hüseyn ◊ buyurdu: “Sən Allahın
tövbələrini qəbul etdiyi kəslərdənsən.” 1
Bəli, o, meydana ilk gedib şəhid olan şəxs
idi.
Amma Təbəri və İbn Kəsirin yazdığına
görə, Hürr Həbibin şəhadətindən sonra və
zöhr namazından öncəq Züheyr ibn Qeynlə
birlikdə düşmənə hücum etdi, belə ki, hər biri
düşmənin mühasirəsinə düşdükdə, o biri
digərinin köməyinə gedir və onu düşmənin
mühasirəsindən çıxarırdı. Sonunda Hürrün
atının ayaqlarını kəsdilər, amma o, eləcə
vuruşurdu.2
Başqa bir rəvayətə əsasən, Hürr şücaətlə
vuruşur və bu rəcəzi oxuyurdu:
ِ ب ْيف ْأعر
ْاض ُكم
ُْ ْْاَض ِر
ْ ْف
ِْ ومؤ ِوىْالضي
ُ ْإنْْأَنَاْاْلُُّْر
ِْ بِالس
يف
ْْْْأَض ِربُ ُكمْ ْ َوال ْأرى ْ ِمن
ْ ْاْليف
ِْ ْالد
َْ ِيْ َمنْْ َحلْْب
ِْ َعنْْ َخ
َحيف
“Həqiqətən, mən qonaqlarımın ev sahibi
olan Hürrəm, qılıncımı üstünüzə çəkirəm,

1
2

Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 4, səh. 10.
“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 366 və “Əyanuş-şiə”, c. 4, səh. 614.
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Xeyf şəhərinin (Məkkə məntəqəsi) ən
yaxşı insanını müdafiə edir, sizinlə vuruşur
və (ölümdən) qorxmuram.”
Hürr fəryad cəkərək vuruşurdu, nəhayət,
İbn Sədin piyada qoşunu ona hücum edib
şəhadətə yetirdi.
İmamın ◊ əshabı Hürrü yarımcan
halında xeyməyə gətirdilər. İmam ◊ onun
başı üstündə oturub üzünün qanını sildi və
buyurdu:
ِالدنياْواال ِخرْة
ْ ِْتْاْلُُّْر
َْ كْ َْوْأن
َْ كْأ ُُّم
َْ تْاْلُُّرْْ َكماْ َْست
َْ أَن
َ َ ُّ ْيف
“Sən hürr və azadsan, necə ki, anan səni
belə adlandırb. Sənsən dünya və axirətdə
azad insan!”1
Başqa bir rəvayətdə belə nəql olunur:
Ömər ibn Sədin qoşununda Hürrün yaxınları
var idi, onlar İbn Səddən Hürrün cənazəsini
dəfn etmək üçün onlara təhvil verməsini
xahiş etdilər. Ömər Səd də qəbul etdi. Hürrün
cənazəsi indiki ziyarətgah olan yerdə dəfn
olundu və başı da bədənindən ayrılmadı.2

1
“Həyatul-imamil-Huseyn”, c. 3, səh. 321; “Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 14; Şeyx
Səduq, “Əmali”, 30-cu məclis və Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 2, səh. 11.
2
“Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 14 və “İbsarul-eyn”, səh. 120.
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Bir rəvayətə əsasən, İmam Hüseyn ◊
Hürrün haqqında belə buyurub:
ِ ْف
ْ ْماح
ِْ الر
ِْ َياحْ َو ُحرْْ ِعن َْدْ ُمتَ ل
ِْ لَنِع َْمْاْلُُّْرْ ُح ُّْرْبَينْ ِر
ِ ْجادْبِنَ ف ِس ِْهْ ِعن َْد
ِ
ِ
ِْ الص
باح
َْ َسيناْْف
َ َونع َْمْاْلُُّْرْإذْْنادىْ ُح
“Riyah oğullarından olan Hürr necə də
yaxşı azad idi! O, düşmənin nizələri altında
azad və səbirli idi.
Necə yaxşı azad idi ki, Hüseynə kömək
etmək üçün öz hazırlığını bildirdi və səhər
çağı canını Hüseynə fəda etdi.”1
Hürr ibn Yezid Riyahi bütün yolunu
azmış insanlara misilsiz dərs verdi. O da,
bundan ibarətdir ki, əgər insanın ciddi iradəsı
olsa, uçurumun kənarına qədər getsə də,
möhkəm bir iradə ilə dönüş yaradıb cənnətin
yüksək dərəcələrinə qayıda bilər. O, istisna
bir şəxs idi və Allah-taala da ona istisna
üstünlüklər verdi. İmam Hüseynin ◊
səhabələrinin hamısınin qəbri o həzrətin məqbərəsinin yanındadır. Amma Hürr ibn Yezid
Riyahinin İmam Hüseynin ◊ məqbərəsinin
bir neçə kilometrliyində xüsusi məqbərəsi
1
“Rovzətul-vaizin”, səh. 186; “Biharul-ənvar” c.45. səh 14. Bəziləri demişlər ki, bu
şer İmam Hüseynin ◊ səhabələrindən birinindir. Bəziləri də Əli ibn Hüseynin ◊ şeri olduğunu söyləmişlər. (“Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 14.)
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vardır. Zəvvarlar dəstə-dəstə onun qəbri üstə
gedib ziyarət edir və ona salam göndərirlər.
84. Büreyr ibn Xüzeyr
Büreyr ibn Xüzeyr Əmirəl-möminin
Əlinin ◊ xüsusi səhabələrindən olan abid,
zahid və vüqarlı bir şəxs idi. O, Kufənin
Quran qarilərinin başçısı sayılırdı, belə ki,
Kufə məscidində oturub başqalarına Quran
öyrədirdi.
İmam Hüseynin ◊ Yezidə beyətdən
imtina edib Məkkəyə hicrət etdiyini eşidəndə
Kufədən Məkkəyə gedib İmama ◊
qoşuldu.1
O, şəhadətə çatmaq şövqünün vəcdə
gətirdiyi və həmin səbəbdən Aşura günü
səhər vaxtı dostları ilə zarafatlaşdığı bir şəxs
idi. Əbdürrəhman Əbdu Rəbbih ona xitab
edərək dedi: “Ey Büreyr, heç zarafat
zamanıdır?!”
O isə iftixarla cavab verdi: “Mənim
qohumlarım bilir ki, mən nə cavanlıqda, nə
də qocalıqda zarafat əhli olmamışam, amma
bu gun şad bir gündür. Allaha and olsun,
1

“Biharul-ənvar”, c. 101, səh. 340.
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bilirəm ki, öz qılıncımızla bu dəstə ilə
vuruşacağıq; bir müddət vuruşduqdan sonra
cənnətdə Hurul-eynlə evlənəcəyik.”1
Döyüş
qızışdıqdan
sonra,
Kufə
qoşunundan biri Büreyri səsləyib dedi: “Öz
barəndə Allahın işini necə görürsən?!”
Büreyr dedi:
ْكْشرا
َْ َصنَ َْعْل
ْ ِْصنَ َْع
ِْ َو
َ ِبْ َخياْْ َو
َ ْْللاْلََقد
“Allaha and olsun ki, o, mənim haqqımda
yaxşılıq etdi. Amma sənin işini şər yoluna
caladı (və mən cənnətə tərəf, sən isə
cəhənnəmə tərəf gedirsən).
O şəxs dedi: “Yalan deyirsən, əvvəllər
yalan danışmazdın!”
Büreyr cavab verdi: “İstəyirsən səninlə
mübahilə edim, belə ki, Allah yalançıya lənət
etsin və onu öldürsün?”
O, qəbul etdi. Onlar döyüşə başladılar və
qısa bir müddətdə Büreyr onun cansız
bədənini yerə sərdi.2 Sonra döyüşə davam
edərək, belə rəcəz oxuyurdu:
ِ
الزأ ِْر
ْ سْيَ ُر
َْ ضي رْْلَي
َ أَنَاْبُ َريرْْ َوأَِبْ ُخ
َ ْوعُْاالس َْدْعن َْد
1
2

“Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 1.
İbn Əsir, “Kamil”, c.4, səh.66; “Təbəri tarixi”, c.4, səh.229 və “İbsarul-eyn”, səh.72

708

ْضر
ِْ َفْفينَاْاْلَي َْرْاَه ُْلْاْل
ُْ يَع ِر
َ ْْيْأض ِربُ ُكمْ َوالْأرىْ ِمن
ذاكْفِع ُْلْاْلُِْرْ ِمنْبُ َري ِْر
َْ َو

“Mən Büreyrəm və atam Xüzeyrdir, şirin
nərəsindən qorxmur.
Xeyir əhli bizi yaxşı və xeyrxah insanlar
kimi tanıyır.
Sizi qılıncla vuraram və heç nə
əsirgəmərəm, Bəli! Bu, azad Büreyrin işidir.”
Büreyr eləcə qılınc vurur və düşmən
ordusu onun qabağından qaçırdı.
Büreyr fəryad edib belə deyirdi:
ِ
ِ
ْول
ِْ ت ْ َر ُس
ِْ  ْإق ََِتبُوا ْ ِمينْ ْيَا ْقَتَ لَ ْةَْاب ِْن ْبِن،ي
َ ِإق ََِتبُوا ْمينْ ْيا ْقَ تَ لَْةَْال ُمؤمن
َْ َبْالعال
مي
ِْ َر
“Ey
möminləri
öldürənlər,
(əgər
cəsarətiniz varsa,) mənə yaxınlaşın! Ey Allah
Rəsulunun — nəvəsini öldürənlər, mənə
yaxınlaşın!”
Büreyr onlara hücum etdi, düşmənlərin
birinin sinəsinə çökdü və onu öldürmək
istəyəndə bir nəfər arxadan onun kürəyinə
nizə vurdu, Büreyr aldığı ardıcıl zərbələrin
nəticəsində şəhadətə çatdı.
O hadisədən sonra Büreyrin qatili Kufə
camaatının hədsiz nifrətinə səbəb oldu, hətta
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arvadı Kufənin Quran qarilərinin başçısını
öldürdüyünə görə, ömrünün axırına qədər
onunla danışmayacağı barədə and içdi.1
85. Müslim ibn Ovsəcə
O, Kufə sakini, şücaətli və İmam Hüseynə
◊ məktub yazıb onu Kufəyə dəvət
edənlərdən biri idi. Müslim ibn Ovsəcə İbn
Ziyadın Kufəyə gəlişindən və Müslim ibn
Əqilin şəhadətindən sonra, ailəsi ilə birlikdə
Kufəni tərk edib o həzrətə qoşuldu və son
damla qanına qədər də ona vəfadar qaldı.
İbn Sədin qoşununun sol cinahına
sərkərdəlik edən Əmr ibn Həccac İmamın ◊
qoşununun sağ cinahına – Züheyr ibn Qeynin
sərkərdəliyi altında idi – hücum etdi. Bu
qızğın döyüşdə Müslim ibn Ovsəcə də iştirak
edir və var qüvvəsi ilə vuruşurdu. Tərifəlayiq
mübarizəsinin qızğın yerində bu rəcəzi oxuyurdu:
أسد
ْ َِعْقَ ومْ ِمنْْذُرىْب
ِْ ينْفَإنْْذُوْلَْبَد ْْ ِمنْْفَ ر
ْ ِ إنْْتَسألُواْ َع
َ ْين
ِ ِ
ِ
ص َمد
ْ ِ َفَ َمنْْب
َ ْغانْحائدْْ َع ِْنْالر َش ْدْ ْ َْوْْكافرْْبِدي ِْنْ َجبار

1
İbn Əsəm, “Futuh”, c. 5, səh. 102; “Əyanuş-şiə”, c. 3, səh. 562 və c. 1, səh. 604; İbn
Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 66; “İbsarul-eyn”,.səh. 72 və “Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 229.
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“Əgər mənim kim olduğumu soruşsanız,
mən
Bəni-Əsədin
seçilmiş
qəhrəmanlarındanam.
Kim, mənə zülm etsə, səadət yolundan
ayrılmış və zalimdir, ehtiyacsız olan Allaha
kafir olmuşdur.1
Döyüş bir az səngidikdən sonra orda
olanlar Müslim ibn Ovsəcənin qanlı bədənlə
yerə düşdüyünü və İmam Hüseynin ◊
Həbib ibn Məzahirlə birlikdə onun başı
üstünə gəldiyini gördülər. İmam ◊ ona
xitab edərək belə buyurdu:
ْضى ْ َنبَ ْهُ ْ َوِمن ُهمْ ْمنْ ْيَنتَ ِظ ُْر ْ َوَما
ْ ْك
َْ ََر ِْح
َ َللاُ ْيَا ْ ُمسلِ ُْم! ْ ِمن ُهمْ ْمنْ ْق
بَدلُواْتَب ِديال
“Allah səni rəhmət etsin, ey Müslim!
“Onlardan bəziləri (möminlər) öz əhdlərinə
(Allah yolunda şəhadətə) əməl etdilər və
bəziləri də gözliəyirlər və öz əhdlərini
pozmamışlar.””2
Həbib ibn Məzahir Müslimə xitab edərək
dedi: “Sənin şəhadətin mənim üçün ağır və
çətindir, amma sənə müjdə verirəm ki, bir
neçə andan sonra cənnətə daxil olacaqsan.”
1
2

“Əyanuş-şiə”, c. 1, səh. 605.
“Əhzab” surəsi, ayə 23.
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Müslim onun cavabında dedi:
ْللاُْ َخيا
ْ ْاك
َْ َجز

“Allah sənə xeyir versin!”
Həbib dedi: “Əgər tezliklə sənə
qoşulmasaydım, bir vəsiyyətin olsaydı, onu
yerinə yetirməyə sevinərdim.”
Müslim zəif bir səslə İmam Hüseynə ◊
işarə etdiyi halda Həbibə dedi:
ِ أ
َْ ُيكْ ِِبذاْأَنْْ ََت
َْ ُوص
ُوتْ ُدونَْه
“Mənim vəsiyyətim budur ki, son damla
qanına qədər öz imamını müdafiə et!”
Həbib cavabında dedi: “Allaha and olsun
ki, bunu edəcəyəm!”
Elə söhbət əsnasında Müslim ibn Ovsəcə
gözlərini yumdu və şəhadətə çatdı.
O, Kərbəlada dəfn olundu.1
Doğrusu, insan Kərbəladakı hadisələri
mütaliə etdikdə, heç bir tarixdə onun oxşarını
görmədiyini başa düşür; qoca və cavan döyüş
meydanına gəlir, Allahın və öz rəhbərlərinin
razılığı xatirinə – belə ki, onun razılığı da
Allahın razılığıdır – hər şeydən keçirlər.
Hətta son anlarında da özlərini deyil, imamla1

“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 331 və “Məlhuf (Lühuf) ”, səh. 162.
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rını fikirləşirlər. Bütün bu məsələlər Kərbəla
tarixini digər tarixlərdən ayıran və onu
əbədiləşdirərək fədailər və şəhidlik məktəbi
yaradan məsələlərdir.
86. Züheyr ibn Qeyn
Züheyr ibn Qeyni Aşura hadisəsinin
qeyri-adi simalarından biri kimi tanımaq
lazımdır. O, elə bir şəxs idi ki, ömür boyu
Osmanın
tərəfdarlarından
biri
kimi
tanınmışdı, hətta İmam Hüseyn ◊ və onun
ailəsi ilə qarşılaşmasın deyə, ayrı və uzaq
mənzillərdə otraq edirdi. İlahi təqdir onu
İmamla ◊ bir araya gətirdi və o həzrətin
mənəvi vücudu onun varlığını elə bir dəyərə
mindirdi ki, Kufə qoşununun əldən verdiyi
şeyləri o qazana bildi. Azğınlıq, xarlıq və
ötəri
ləzzətlər
içərisində
yaşamasına
baxmayaraq, yalnız bir neçə günün ərzində
əzəmətə çatıb Aşuranın əbədi simalarından
birinə çevrildi.
Bəni-Fəzarə və Bəcilə qəbiləsindən olan
camaat belə nəql edir: “Biz Züheyr ibn Qeyn
ilə Məkkədən qayıdırdıq, yolda İmam
Hüseyn ◊ və tərəfdarları ilə yanaşı hərəkət
edirdik. İmam ◊ hər yerdə otraq etsəydi,
713

biz o yerdən aralıda başqa bir mənzildə
dayanardıq. Amma “Zərud” mənzilində (yoldakı istirahət yerlərindən biri) çarəsiz bir
yerdə otraq etməli olduq. Yemək yeməklə
məşğul idik ki, birdən İmamın göndərdiyi
şəxs gəldi və salamlaşıb dedi: “Ey Züheyr,
məni Əba Əbdillah Hüseyn ◊ göndərdi ki,
onunla görüşəsən.”
Biz hamımız əlimizi yeməkdən çəkib
sakit dayandıq.
(“Elə bil başımızın üstündə quş
oturmuşdu!” (Ərəb misalıdır.))
() َكأَنناْ َعلىْ ُرُؤ ِسنَاْالطي ُْر
Züheyrin xanımı dedi: “Subhanəllah!
Allah Rəsulunun — övladı səni çağırır,
amma sən getməkdən imtina edirsən?”
Züheyr yerindən qalxdı və narahat halda
İmamın ◊ yanına getdi. Amma çox
çəkmədən, gülər üzlə geri qayıtdı, göstəriş
verdi ki, xeyməni toplasınlar və İmamın
xeyməsinin yanında qursunlar.
Sonra üzünü xanımına tutub dedi: “Səni
boşadım, çünki istəyirəm məndən sənə ancaq
yaxşılıq çatsın. Mən qərara gəlmişəm ki,
İmam Hüseynlə ◊ birlikdə olum və canımı
ona qurban verim.”
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Sonra xanımını bir miqdar azuqə və mal
ilə əmioğlanlarına təhvil verdi ki, onu vətənə
çatdırsınlar.
Züheyrin xanımı ağladı və onunla
vidalaşıb dedi: “Allah sənə kömək olsun, bu
səfəri sənin üçün xeyirli etsin və qiyamət
günü İmam Hüseynin ◊ cəddinin yanında
məni də yada sal.”1
Sonra Züheyr onunla birlikdə olan
yoldaşlarına üzünü tutub dedi: “Sizlərdən kim
istəsə, mənimlə gələ bilər, əks halda, bu
bizim sonuncu görüşümüzdür!”
Sonra sözlərinə belə davam etdi: Biz
“Bələncərdə”2 vuruşurduq və Allahın köməyi
ilə qələbə çaldıq.
Salman Bahili3 bizə dedi: “Bu qələbəyə və
qənimət əldə etdiyinizə görə sevinirsinizmi?”
Dedik: “Bəli!”
Dedi:
“Ali-Məhəmməd
—
cavanlarının ağasının yanında olan zaman
onun kənarında vuruşub əldə etdiyininz
şeylərə görə daha çox sevinəcəksiniz.”4
“Məlhuf” (Lühuf), səh. 133 və “Biharul-ənvar, c. 44, səh. 371.
Xəzər dənizinin ətrafında bir şəhər adıdır.
3
Peyğəmbərin — səhabələrindən biri.
4
“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 298 və İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 42.
1
2
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İbrahim ibn Səid (Züheyrin həcc
yoldaşlarından biri) nəql edir: “Züheyr İmamın ◊ yanına getdikdə, İmam ◊ ona
buyurdu: “Mən Kərbəlada şəhid olacağam və
başımı Zəhr ibn Qeys mükafat almaq ümidi
ilə Yezidin yanına aparacaq, amma Yezid ona
heç nə verməyəcək.”1
Züheyr o gündən Aşuraya qədər tez bir
zamanda mənəvi bir tərəqqi əldə etdi.
Züheyrin bir neçə gün ərzində iştirak etdiyi
səhnələr və ondan yadigar qalan sözlər bu
misilsiz şəxsin böyük ruhi və mənəvi
təkamülündən xəbər verir. Aşura hərəkatının
böyük möcüzəsi də bu idi. Həmin hərəkat
Züheyr kimi insanların islah olunmasında
misilsiz rola malik idi.
Züheyrin yoldaşlarından heç kim onunla
qalmadı, onların hamısı getdi, amma Züheyr
İmama ◊ qoşuldu və ondan sonra onun
taleyi Kərbəla ilə əlaqələndi.
Məhərrəm ayının doqquzu Şimr ibn
Zilcovşən, həzrət Abbas ◊ üçün amannamə
gətirəndə, həzrət Abbas ◊ onu qətiyyətlə

1

“İsbatul-hudat”, c. 2, səh. 588 və “Dəlailul-imamət”, səh. 182.
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rədd etdi. Züheyr ibn Qeyn həzrət Abbasa
◊ mehribancasına baxıb dedi:
“Sənin üçün bir hadisə danışım: “Atan
evlənmək istəyəndə, bütün ərəb qəbilələrini
yaxşıca tanıyan qardaşı Əqilə buyurdu:
Mənim üçün elə bir tayfadan qız seç ki, onlar
şücaət və cəngavərlikləri ilə məşhur
olsunlar”. O istəyirdi evlənəcəyi qadından elə
bir uşağı olsun ki, Kərbəlada İmam Hüseynə
◊ kömək olsun!””
Həzrət Abbas ◊ dedi: “Sən istəyirsən
məni qardaşıma kömək etməyə təşviq
edəsən? Mən çoxdan fədakarlığa hazıram.”1
Tasua günü qürub vaxtı düşmən qəflətən
hücum edəndə, həztət Abbas ◊ iyirmi nəfər
yoldaşı ilə onların qabaqında dayandı. Həmin
səhnənin yadda qalan simalarından biri də
Züheyr ibn Qeyndir.
O zaman Züheyr, Uzrə ibn Qeysə – İmam
Hüseynə məktub yazanlardan biri olmuş, indi
isə İbn Sədin qoşunu ilə İmam Hüseynin ◊
xeymələrinə hücum çəkmişdi – üzünü tutub
dedi:

1

Müqərrəm, “Məqtəlul-Huseyn”, səh. 209.
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“Ey Uzrə, ehtiyatlı ol ki, yolunu azmışlara
pak insanları öldürməkdə kömək edənlərdən
olmayasan.”
Uzrə dedi: “Ey Züheyr! Sən indiyə qədər
bu ailənin tərəfdarı (şiəsi) olmamısan, əksinə
Osmanın tərəfində idin.”
Züheyr dedi: “İndiki mövqeymlə səninlə
danışıram, görmürsən İmam Hüseynin ◊
şiəsiyəm?! Allaha and olsun ki, mən İmam
Hüsynə ◊ nə məktub yazdım, nə onun
yanına elçi gonərdim, nə də ona kömək
vədəsi verdim. Yolda onunla görüşdüm, onun
Allah Rəsulunun — yanındakı məqamını anladım və Allah qarşısında onunla
birlikdə olmağı, ona kömək etməli olduğumu
hiss etdim.”1
Şübhəsiz,
İmam
Hüseyn
◊
tərəfdarlarının Aşura gecəsi vəfadarlıqlarını
elan etməsi bəşər tarixinin ən əzəmətli və
gözəl səhnələrindən idi.
Züheyr, İmamın ◊ öz beyətinin bütün
tərəfdarlarından götürdüyü o həssas tarixi
anlarda camaatın arasından ayağa qalxdı və
1
“Ənsabul-əşraf”, c. 3, səh. 392; İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 57 və “Təbəri tarixi”, c.
4, səh. 316.
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İmama ◊ xitab edərək belə dedi: “Allaha
and olsun! Ey Allah Rəsulunun —
övladı, istəyirəm ki, min dəfə ölüm və
dirilim, amma siz və Əhli-beytiniz sağ qalasınız.1
Züheyr bu bir neçə gündə elə dəyişib
etimad qazandı ki, Aşura günü əshabın
arasından İmam tərəfindən ordunun sağ
cinahına başçı seçildi.
O, Aşura günü möhtəşəm bir xütbə oxudu.
Əynində döyüş libası və atının üzərində
düşmən ordusuna üz tutdu və onlara belə
xitab etdi:
“Ey Kufə çamaatı! Allahın əzabından
qorxun, müsəlmanın müsəlman üzərində
haqqı budur ki, qardaşına nəsihət versin. Biz
indi qardaşıq, bizim aramızda döyüş
olmayana qədər bir dindəyik, (ona görə də
bizim nəsihətimizə qulaq asın.) Amma bizim
aramızda müharibə başlasa, o zaman sizinlə
imanla bağlı olan əlaqəmiz kəsiləcək. Siz bir
ümmət, biz isə başqa bir ümmət olacağıq.
Allah bizi öz Peyğəmbərinin —
xanədanı ilə imtahana çəkir ki, bizim Allah
1

“Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 393 və “Əyanuş-şiə”, c. 1, səh. 601.
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Rəsulunun ◊ övladı ilə necə rəftar
edəcəyimizi görsün.
Mən sizi bu xanədana kömək etməyə,
Yezid və Übeydullah ibn Ziyadı tərk etməyə
çağırıram, çünki siz onların hakimiyyətində,
pis rəftar, qətldən, Hücr ibn Ədiyy və onun
yoldaşları Hani ibn Ürvə kimi şəxsiyyətlərin
dar
ağacından
asılmasından
və
öldürülməsindən başqa, bir şey görməyəcəksiniz.”
İbn Sədin ordusu Züheyrə nalayiq sözlər
deyib səs-küy salmağa başladı, amma Züheyr
sözünə davam etdi:
“Ey Allah bəndələri! Süməyyənin övladı
(Übeydullah ibn Ziyad) deyil, Fatimənin Ÿ
övladları dostluq və köməyə daha layiqdirlər.
Əgər Fatimə Ÿ övladlarına kömək etmək
istəmirsinizsə, heç olmasa Allahdan qorxun
və onları qətlə yetirməkdə şərik olmayın!”
Züheyr söhbətinə davam etdiyi halda,
Şimr ona doğru bir ox atıb dedi: “Sakit ol,
Allah səsini kəssin!”
Züheyr onun cavabında dedi: “Ey bədəvi
ərəb övladı, mən səninlə danışmıram, sən
hidayətə layiq deyilsən! Mən sənin Allah
kitabından
iki
ayə
bildiyini
belə
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düşünmürəm,
sənə qiyamət
günündə
rüsvayçılığı və şiddətli əzabı müjdə verirəm!”
Şimr dedi: “Artıq sənin və imamının
öldürülməyinə bir şey qalmayıb.”
Züheyr dedi:
ْاْلُل ِْدْ َم َع ُكم
ْ ْيلْ ِم َْن
َْ ِبْا
ُّْ َح
ِْ للاْلِل َمو
ِْ تْ ُُتَ ِوفُين؟ْفَ َو
ِْ أَفَبِال َمو
َ تْ َم َع ْهُْأ
“Məni ölümlə qorxudursan? Allaha and
olsun! Mənim nəzərimdə İmam Hüseynlə ◊
birgə şəhid olmaq sizinlə həmişəlik
yaşamaqdan daha yaxşıdır.”
Sonra Züheyr üzünü Kufə ordusuna tutub
uca səslə dedi: “ Ey Allah bəndələri! Bu pis
xasiyyətli insan sizi aldatmasın, Allaha and
olsun! Allah Rəsulunun — şəfaəti onun
zürriyyəsinin qanını tökənlərə heç vaxt çatmayacaq.”1
Bu zaman İmamın ◊ qoşunundan bir
şəxs Züheyri səsləyib dedi: “İmam ◊
buyurur ki, “Qayıt! Ali-Fironun mömini kimi,
camaata nəsihət verdin, amma onlara təsir
etmədi.”2

İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 63.
İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 63; “Nəfəsul-məhmum”, səh. 124 və ”Təbəri tarixi”, c.
4, səh. 324.
1
2
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Züheyr tam şücaətlə vuruşub İmamı ◊
müdafiə edirdi. İmam Hüseyn ◊ Aşura
günü zöhr namazını qılan zaman Züheyr əlini
İmamın çiyninə qoyub vida əlaməti olaraq bu
rəcəzi oxudu:1
ِ ادياْْم
ِ
هدياْ ْْاَليَ ْوَْمْاَلقىْ َجد َْكْالنَبِيا
َْ فَ َدت
َ كْنَفسيْ َه
يْالش ِهي َْدْاْلَيا
ِْ ناح
َ َسناْْ َوال ُمرتَضىْ َعلياْْ ْ َو َذاْاْل
َ َو َح
“Canım sənə fəda olsun, ey Allahın
hidayəti ilə hidayət olunmuş hidayətçi,
Bu gün cəddin Allah Rəsulunun —
görüşünə gedəcəyəm,
Həsəni Müctəba ◊, Əliyyi Mürtəza ◊
ilə
Və diri, şəhid olan Cəfər Təyyarlə
görüşəcəyəm ”2
اهمْْ َعلَىْأَثَ ِر َْك
ُ َوأَنَاْأَل َق
İmam ◊ buyurdu: “Mən də sənin
ardınca onlarla görüşəcəyəm!”
Sonra Züheyr meydana getdi vuruşavuruşa bu rəcəzi oxuyurdu:
ِْ س
ي
ِْ ْأَذُبُّ ُكمْْبِالسي،ي
ِْ أَنَاْ ُزَهي ُْرْ َوأَنَاْاب ُْنْال َق
َ فْ َعنْْ ُح

1
2

“Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 319.
“Əyanuş-şiə”, c. 7, səh. 72.
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“Mən Qeynin oğlu Züheyrəm və sizi
qılıncla imam Hüseyndən ◊ uzaqlaşdırıram.”1
O, döyüşə davam etdi, nəhayət, çoxlu
sayda yaralar aldığına görə yerə yıxıldı və
şəhid oldu.
Züheyr ibn Qeyn də Kərbəla tarixinin
tanınmış və qəhrəman simalarındandır. O,
iman və iradəsi sayəsində öz keçmiş
səhvlərini qısa müddətdə düzəldərək möhkəm
əzmlə doğru yolda addımladı. Belə ki, canı
bahasına da olsa, bu yolu getdi və bir ömür
yanlış həyat sürdükdən sonra öz səhvlərini
başa düşüb şücaətlə addım atmaq qərarına
gələn kəslərə iftixarla dolu yeniı yolu
getməkdə bir nümunə oldu.
87. Həbib ibn Məzahir
O,
Allah
Rəsulunun
—
səhabələrindən və ondan sonra da Əmirəlmömininin ◊ vəfalı və xüsusi dostlarından
olmuş, bütün döyüşlərdə İmamın ◊
kənarında qılınc çalmışdı. O, həzrət Əlidən

1

“Biharul-ənvar”, c. 44, səh. 319 və c. 45, səh. 25
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◊ çoxlu sirlər mənimsəmiş nadir
şəxslərdəndir.
Böyük alim Kəşşi Füzeyl ibn Zübeyrdən
belə nəql edir: "Bir gün Kufədə Həbib ibn
Məzahirlə Meysəm Təmmar qarşılaşdı; hər
ikisi ata minmişdi. Həbib dedi: "Mən saçı
tökülmüş, qarnı şişmiş, “Darur-rizqdə” –
dünyada yemiş satan bir qocanı görürəm,
hansı ki, yaxın gələcəkdə həzrət Əli ◊ ilə
dostluğuna görə dar ağacından asılacaq."
Meysəm cavabında dedi: “Mən də qırmızı
üzlü, gur saçlı bir kişi görürəm, hansı ki,
Allah Peyğəmbərinin — övladına
yardım etdiyi üçün öldürüləcək və başı
Kufədə gəzdiriləcək.”
Yaxınlıqda olan və hər ikisini dinləyən
(və Əhli-beyt ‹ maarifinin sirlərindən
uzaq olan) camaat, hansının daha yalan
deməsini müzakirə edirdi.
Bir qədər sonra Rüşeyd Həcəri gəlib çatdı,
camaatdan Həbib və Meysəmi soruşduqda,
dedilər: "Bir az əvvəl burda idilər və “beləbelə” sözlər danışırdılar."
Rüşeyd dedi: "Allah Meysəmi rəhmətinə
şamil eləsin! O, Həbib barəsində belə deməyi
unutmuşdur: "Onun kəsilmiş başını Kufəyə
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gətirən şəxs digərlərindən yüz dirhəm artıq
mükafat alacaq."
Rüşeyd bunu dedikdən sonra uzaqlaşdı və
oradakılar bir-birinə baxaraq dedilər: "Bu
üçüncü onlardan da yalançıdır!"
Füzeyl deyir: Çox keçmədi ki, Meysəmin
Əmr ibn Hüreysin evinin kənarında dar
ağacından asıldığını və Həbibin kəsilmiş
başının Kufəyə gətirildiyini öz gözlərimlə
gördüm."1
Həbib ibn Məzahir Əmirəl-mömininin ◊
xilafəti zamanı Kufəyə köçmüş və orada
məskunlaşmışdı. Müslim ibn Əqil Kufəyə
gəldiyi zaman, səmimi dostu Müslim ibn
Ovsəcə ilə onun yardımına tələsdilər, lakin
Abdullah ibn Ziyadın Kufəyə gəlişindən və
Müslim ibn Əqilin şəhadətindən sonra qəbilələrinin adamları tərəfindən bir müddət
gizlədildilər və qarşıya çıxan ilk fürsətdə
gecəylə Kərbəlaya yola düşdülər.
Onlar Kərbəlaya, İmamın ◊ hüzuruna
çatana qədər gündüzlər gizlənir, gecələr yol
gedirdilər. Kərbəlaya yetişdikdə imamlarının

1

"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 92.

725

qəriblik və tənhalığına şahid olub, çox
təsirləndilər.
Həbib ibn Məzahir İmam Hüseynə ◊
dedi: "Bu məntəqədə Bəni-Əsəd qəbiləsinin
bir qolu yaşayır. Əgər icazə versəniz, onlarla
danışaram ki, sizə yardım etmək üçün
Kərbəlaya gəlsinlər."
İmam ◊ da razılıq verdi. Həbib ibn
Məzahir gecəyarı özünü onlara çatdırdı.
Həbibi yaxşı qarşıladılar. Həbib dedi:
"Sizi qiyamət günü qazanacağınız
böyüklük və şərəfə dəvət edirəm. Peyğəmbərinizin — qızının övladı yalnız və
məzlumcasına Kərbəla çölündə mühasirə
edilib. Kufə əhalisi yardım adı ilə onu
çağırıblar, lakin İmam ◊ onlara tərəf
gəldiyində, fikirlərindən daşınaraq onunla
döyüşə hazırlaşıblar. Allaha and olsun,
sizlərdən hansı biri İmam Hüseynin ◊
kənarında öldürülsə, cənnətdə ən üstün
məqamda, həmçinin həzrət Məhəmmədin
— qonşusu olacaq!"
Abdullah ibn Buşr camaatın arasında
ayağa qalxaraq dedi: "Mən bu təklifi qəbul
edirəm." Sonra bu şeiri oxudu:
ناصلوا
ْ ْقَدْْ َعلِ َْمْال َقوُْمْإذاْتَوا َكلُوا
َ َْْ َوأَح َج َْمْال ُفر َسا ُْنْإذْْت
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ْْْْ َكأَنين ْلَيثْ ْ َعرين

ْ

ْ

ْْإنْْ ُش َجاعْْبَطَلْْ ُمقاتِل

ِب
ْاسل
َ
"Kənara çəkilən kəslər biləcəklər ki,
döyüşdə o cəngavərlərin heybəti itəcək.
Mən nərə çəkən və iti caynaqları olan bir
şir kimi, şücaətli və döyüş meydanının
qəhrəmanıyam."
Bu şəxsin mətin sözləri digərlərinin də
səfərbərliyinə səbəb oldu. Beləliklə, yetmiş
nəfər hazır oldu, lakin bu arada Übeydullah
ibn Ziyadın casuslarından biri bu xəbəri İbn
Sədə çatdırdı. O da, Əzrəq ibn Hərəsi dörd
yüz nəfərlik bir qoşunla göndərdi ki, BəniƏsəd qəbiləsinin Kərbəlaya girməsinin qarşısını alsın.
Fərat
çayının
yaxınlığında,
gecə
saatlarında iki dəstə bir-biri ilə qarşılaşdı və
aralarında şiddətli döyüş getdi. Bəni-Əsəd
qəbiləsindən bir qisim öldürüldü, yerdə
qalanları isə qaçdılar. Həbib ibn Məzahir
Kərbəlaya döndü və həmin hadisəni İmam
Hüseynə ◊ bildirdi. İmam Hüseyn ◊
buyurdu:
ِْ ِِلْْ َكثِياْْ َو ْالَْ َحولَْْ َْوْ ْالَْقُوةَْْإالْْب
الل
ِْ ِاَْلَم ُد
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"Allaha çoxlu şükürlər olsun. Allahdan
başqa, heç kəsdə qüvvət və qüdrət yoxdur."1
Həbib ibn Məzahir, İmam ◊ və
səhabələrinin gözündə möhtərəm, etibarlı və
tanınmış bir sima idi. Onun şəxsiyyətini
Kərbəlaya gəldiyi zamandan şəhadətinə qədər
olan tarixdən öyrənmək olar.
Tasua gününün qürubunda düşmən
səhradan ayrılıb İmam Hüseynin ◊
ordugahına tərəf gəldiyi zaman, İmam ◊
onlarla danışmaq üçün "Bəni-Haşimin ayı"
ləqəbli qardaşı Abbası iyirmi atlı ilə birgə
düşmənə sarı göndərdi və aralarında Həbibin
siması ən vüqarlı simalardan idi.
Aşura gecəsi İmam ◊ beyəti yeniləmək
üçün tərəfdarlarını çağırdığı zaman, İmamın
◊ ilk adını çəkdiyi şəxs Həbib ibn Məzahir
idi. Onun unudulmaz gecədəki İmamı ◊
himayəsi, pak ailə və hərəminin müdafiəsi ilə
bağlı söylədiyi mübarizcəsinə və atəşin
sözləri tarixin yaddaşından heç zaman
silinməyəcək.2

1
İbn Əsəm, "Futuh", c. 5, səh. 91-92; Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c. 1, səh. 243244 və "Ənsabul-əşraf", c. 3, səh. 388.
2
Müraciət edin: "Hadisələr" bölməsi, 66-cı say.
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Bəli, “Qəməri Bəni-Haşim”, yəni Abbas
◊ Bəni-Haşim gənclərinin ağası sayıldığı
kimi, Həbib də İmam ◊ səhabələrinin
böyüyü sayılırdı.
Nəhayət, Aşura günü İmam Hüseynin ◊
bu yaşlı qonağının iftixar dəftərinə qızıl bir
səhifə əlavə edildi və o, İmamın ◊ qoşunun
sol cinahına təyin etdiyi rəhbərlik vəzifəsi idi:
ِيفْذَل
ِسْالمتَناف
ِ
سو َْن
ْ
ف
نا
ت
ي
ل
ف
ْ
ْ
ك
ْ َِو
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
("Müştaq olanlar bu məqama nail olmaq
üçün bir-biri ilə yarışsınlar.")
Aşura günü İmam ◊ zöhr namazı üçün
müvəqqəti atəşkəs tələb etdikdə, Husəyn ibn
Təmim1 "Sizin namazınız qəbul deyil!" –
deyə bağırdıqda, Həbib cavabında dedi:
ِ ْ ك ْي ا
ِ
ار؟
ْح
ِْ آلْالر ُس
ِْ ْْتْأََّناْالتُقبَ ُْلْ ِمن
َْ َز َعم
ُ َ َْ ولْ َوتُقبَ ُْلْمن
"Elə güman edirsən ki, Peyğəmbər
— Əhli-beytinin ◊ namazı qəbul deyil,
sənin namazın qəbuldur, ay uzunqulaq?!"
Husəyn ibn Təmim ona hücum etdi və
Həbib də hücüma keçdi. Hər iki qoşunundan
bir neçə nəfər bu döyüşə qoşuldu. Həbib yaşlı

1

"Biharul-ənvar"da "Husəyn ibn Nümeyr" kimi qeyd edilmişdir.
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olmasına baxmayaraq, şir kimi həmlə edir və
belə bir rəcəz oxuyurdu:
جاءْ َو َحربْتَس َع ُْر
ِْ سْ َهي
ُْ ْْفا ِر
َِْْبْ ُمظَه ُْر
ْ ِأَنَاْ َحبيبْْ َوأ
ْْ َوَن ُْنْأَوفْ ِمن ُك ُْمْ َوأَصبَ ُْر
ْ َْع ُّْدْعُدةْْ َواَكثَ ُْر
َ اَن تُمْْأ
“Mən Həbibəm və atam Müzəhhər
(Məzahir)dir. Döyüşün alovlandığı gün mən
meydana hakiməm.
Sizin də silahınız daha yaxşı və sayınız
çoxdur, lakin mən vəzifəni yerinə
yetirməkdə
sizdən
daha
vəfalı
və
səbirliyəm.“
Həbib şəhadət anına qədər mərdliklə
döyüşdü. Tarixin nəqlinə əsasən, Həbibin
başını Übeydullaha aparıb mükafat almaq
xüsusunda
bəzi
döyüşçülər
arasında
qarşıdurma yarandı.
Məhəmməd ibn Qeys nəql edir: Həbibin
şəhadəti İmam Hüseynə ◊ baha başa gəldi
(həddən artıq ağır oldu), mübarək qəlbi sındı
və buyurdu:
ْ حاِب
ْ ِ بْنَف ِسيْ َو ُْحاةَْْأَص
ُْ للاْأحتَ ِس
ِْ ِعن َد
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“Özümün və səhabələrimdən dayağım
olanların şəhadətini Allaha tapşırıram!”.1
Peyğəmbər — zamanında o həzrət və
Əhli-beytinə ◊ xidmət və Aşura qoşununun
bir cinahına başçılıq iftixarına nail olan bu
şücaətli şəxs də, ən parlaq simalardan və
Kərbəla şəhidlərinin yadda qalanlarındandır.
Xüsusilə, Aşura günü İmam Hüseyni ◊
sonsuz və misilsiz himayəsindən xəbər verən
himayəsi ilə bağlı ifadələri unudulmazdır.
Allah da ona qeyri-adi bir üstünlük verdi; o,
sanki Hüseyn ◊ hərəminin gözətçisi idi.
88. Əmr ibn Qərəzə ibn Kəb Ənsari
Atası
Allah
Rəsulunun
—
səhabələrindən və Əmirəl-möminin Əlinin
◊ tərəfdarlarından idi. Həzrət Əlinin ◊
bütün döyüşlərində iştirak etmişdi. Əmr
Kərbəlada İmam Hüseynin ◊ hüzuruna
yetişdi və onun tərəfindən Ömər ibn Sədi
hidayət etməklə vəzifələndirildi.
O, Aşura günü İmamdan ◊ icazə alaraq
aşağıdakı rəcəzi oxuduğu halda, döyüş
meydanına getdi:
1
“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 335; "Nəfəsul-məhmum", səh. 139-140; "Əyanuş-şiə", c. 4,
səh. 555 və İbn Əsir, "Kamil", c. 4, səh. 70.
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ِ ََْْنْسأَْحيْحوَزة
ْالذ َما ِر
َ
َ ْ ِْْأ

ْسي ْ ُمه َجت
َ ْْ ُدو َْن ْ ُح

ْ

ْ ْقَدْْ َعلِ َمتْْْ َكتيبَ ْةُْاالَنصا ِْر
ْيْنَكسْشاري
ِْ َبْغُالمْغ
َْ ضر
َ

َو َداِْري
"Ənsar qoşunu bilir ki, mən canını
qorumaqla
vəzifələndirildiyim
şəxsi
qoruyuram, mənim zərbələrim döyüşdən
qaçmaz gəncin vurduğu zərbələr kimidir.
Canım və malım Hüseynə ◊ fəda olsun!"
Zöhr namazı vaxtı İmam ◊ düşmənin
yağdırdığı oxlara məhəl qoymadan namaza
dayandığı zaman, Əmr ibn Qərəzə
səhabələrin bir neçəsi ilə birgə İmamın ◊
önündə durub sinəsini sipər etdi ki, İmam ◊
namazını bitirsin. Bir neçə ox Əmrin başına,
sinəsinə dəydi. Səid ibn Abdullahla bir
vaxtda yerə yıxıldı. Həmin vaxt o, İmama ◊
dedi:
ولْللا
ِْ تْياْاب َْنْ َر ُس
ُْ أ ََوفَ ي
“Ey Allah Rəsulunun — övladı! Öz
əhdimə vəfa etdimmi?”
İmam ◊ buyurdu:
ِ ت ْأ
ْْالمْ َوأَعلِم ْهُْأَن
ُْ للاَْ ِمينْْالس
ْ َْْيفْاْلَن ِْةْفَاق َرءْْ َر ُسول
ْ َِْمامي
َْ ْأَن،نَ َعم
يفْاالثَ ِْر
ِْ
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"Bəli, məndən öncə cənnətdə olacaqsan.
Mənim salamımı Allahın Rəsuluna —
çatdır və bildir ki, mən də gələcəm."
Əmr bu müjdədən çox şad oldu, gözlərini
əbədi yumaraq şəhadət feyzinə çatdı. 1
89. Ənəs ibn Hərəs Kahili
O, Allah Rəsulunun — böyük
səhabələrindən olmuş və o həzrətdən çoxlu
hədis öyrənmişdir.2 Peyğəmbərin —
kənarında Bədr və Hüneyn döyüşlərində
iştirak etmək iftixarına nail olan Ənəs
Peyğəmbərdən — hədislər nəql edir, o
cümlədən belə deyirdi:
ْ ْ ِيف ْ ِحج ِرْه
ْ ِْ ي
ُْ س
ِْ ْ َْت ْ َر ُسول
ُْ َِْسع
َ ُللا ْصلىْللاْعليهْوآلهْيَ ُقولُْ ْ ْ َواْل
ِ ضْال ِعر
ِْ ينْهذاْيُقتَ ُْلْبِأَرضْ ِمنْْأَر
ْ ِ ْإِنْْاب:
ُصرْه
ُ ْأَالْفَ َمنْْ َش ِه َد ْهُْفَ ليَ ن،اق
“Hüseyn ◊ Peyğəmbərin —
qucağında oturduğu halda, belə buyurduğunu
eşitdim:
"Mənim bu övladım İraq torpaqlarında
şəhadətə çatacaq. Agah olun, kim buna şahid
olsa, yardım etməlidir."3
1
"Məlhuf" (Lühuf), səh. 162; “Təbəri tarixi", c. 4, səh. 330; "İbsarul-eyn", səh. 92 və
"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 22.
2
"İbsarul-eyn", səh. 55.
3
"İsabə", c. 1, səh. 68; "Usdul-ğabə", c. 1, səh. 123.
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Həmin səbəbdən, Ənəs, İmam Hüseynin
◊ Kərbəlaya gəldiyini eşitdiyi zaman,
Kufədən yola düşərək özünü gecə ilə İmama
◊ yetirdi.
O, Aşura günü İmamdan ◊ icazə aldı və
əmmaməsini belinə bağladı, dəsmalla uzun
qaşlarını alnına sarıdı. İmam ◊ bu halını
gördüyü zaman, ağladı və buyurdu:
(3) خ
ُْ كْياْ َشي
َْ َللاُْل
ْ َْش َك َْر
"Allah səndən razı olsun, ey şeyx!" 1
O, qoca yaşında meydana tərəf tələsdi və
düşmən müqabilində şücaətlə bu şeiri oxudu:
ِ ْْْقَدْْ َعلِمت
سْ َعيال َْن
ُْ ْ َوقَ ي،ْْ َواْلَن َدْفِيُّو َن
ْ ْكاهلُهاْ َو ُدودا ُْن
َ
ِْ اد ْةُْال ُفر َس
ان
ْ
ْْان
ِْ بِأَنْْقَ وِميْأن ْهُْاالَقر
َ ْْلَ َدىْال َوغاْ َو َس
ِ م
ِْ ْْلَسناْنَ َرىْال َعج َْزْ َع ِْنْالط
عان
ْ ْآن
ِْ ْتْبِطَعن
ِْ باش ُْرْال َمو
ُ
ُْْْ َْو ْآلُْ ْ ِزياد ْشيع ْة
ْ
ْ ْان
ِْ آلُْْ َعلِيْْشيع ْةُْالرْح
ِْ الشي
طان
“Kahil, Dudan, Xindəf və Bənu-Qeys
qəbiləsinin hamısı bilir ki,
Mənim qəbiləm döyüş günü tərəf
müqabililə üz-üzə gəlməkdə ən yaxın
fərdlərdir.
1

Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 252.
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Həlledici bir zərbə ilə düşməni taqətdən
salar və heç bir acizlik göstərmərik.
Ali-Əli ◊ Rəhman Allaha, lakin AliZiyad şeytana tabe olanlardır.”1
O, yaşının çox olmasına baxmayaraq,
şəhadətə çatanədək mərdliklə döyüşdü.
90. Əsləm ibn Əmr –Türk Qulam2
O, türk soylu, İmam Hüseynin ◊ xadim
və katibi idi.3 Ərəb dilini yaxından bilirdi.4
İmamdan ◊ icazə alıb aşağıdakı rəcəz
oxuduğu halda, meydana üz tutdu:
ْْْ َواْلَُّْو ْ ِمنْ ْ َسه ِمي ْ َْو
ْ ْينْيَصطَلِي
ْ ِ ِبْ َوطَع
ْ ِضر
َ ْْاَلبَح ُْرْ ِمن
نَبليََْيتَلِي
ِ إذاْح
ِ ب ْاْل
ْاس ِْد
ُْ ش ُّْق ْقَ ل
ْ ْساميْيفََْييينْيَن َجلِي
َ ْْيَن
ُ
ال ُمبَجلِي
“Qılınc və nizə zərbələrimdən dərya
alovlanır,
Səma nizə və oxlarımla dolur.
Qılıncım sağ əlimdə fırlandığı zaman,
Həsəd edənin qəlbi doğranır.”5
1

"İbsarul-eyn", səh. 56 və "Əyanuş-şiə", c. 3, səh. 500.
Bir sıra məqtəllərdə Türk Vazeh adlı digər bir türk qulamı qeyd etmişlər və ola bilsin
ki, mətləblərdən bəzisi müştərək və ya qarışdırılmış şəkildə nəql olunmuşdur.
3
"Muntəhəl-amal", c. 1, səh. 654 və "Tənqihul-məqal", c. 1, səh. 125.
4
Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c. 2, səh. 24.
5
"Biharul-ənvar, " c. 45, səh. 30.
2
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O, yerə düşdükdən sonra, İmam ◊ başı
üzərinə gəldi, qulamın ona göstərdiyi əlaqə
və məhəbbəti müşahidə etdiyi zaman, ağladı
və üzünü qulamın alnına qoydu. İmamın ◊
bu məhəbbətindən vəcdə gələn qulam sevincindən fəryad etdi:
ِ ْللا
واضعْْ َخد ْهُْ َعلىْ َخ ِدي
ِْ ْول
ِْ َمنْْ ِمثليْ َواب ُْنْ َر ُس
“Kim mənim kimi ola bilər, Peyğəmbər
— övladı üzünü üzümə qoymuşdur?!”
Bunu deyib uca şəhadət məqamına nail
oldu.1
Biz burada İmamın ◊ qulamının şəhadət
zamanı üzünü onun üzünə qoyduğunu, yəni
sevimli övladı Əli Əkbərə göstərdiyi
məhəbbəti qulamına göstərdiyinin şahidi
oluruq. Deməli, onların hamısı Allah yolunda
mübarizə aparan və şəhadətə çatan kəslərdir,
onların hamısı möhtərəm və dəyərlidir. Onların hamısı bir hədəf üçün cihad etmiş və
şəhadət şərbəti içmişdir.
91. Əmr ibn Cunadə
1
"İbsarul-eyn", səh. 54; Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 249. Bəzi mənbələrdə
qeyd edilmişdir ki, İmam onun yanına gəlib üzünü üzünə qoyduğunda, Əsləm gözlərini açdı
və İmamı gördüyü zaman təbəssüm elədi və şəhadət feyzinə nail oldu. "Biharul-ənvar", c.
45, səh. 30; Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c. 2, səh. 24.
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Atası Cunadə ibn Kəb Məkkədən İmamın
◊ xidmətinə yetişdi və Aşura günü elə
birinci həmlədə şəhadətə nail oldu. 11-dən
çox yaşı olmamasına baxmayaraq, İmamdan
◊ meydana getmək üçün icazə istədi.
İmam ◊ buyurdu: "Bu yeniyetmənin
atası döyüşdə şəhadətə çatıb, ola bilsin ki,
anası razı olmasın."
O dedi:
ْ ِ تْأ ََم َرت
ين
ْ ِ إنْ أ ُِمي ِه َْيْال
"Həqiqətən, anam mənə bu meydana
getməyi əmr edib."1
Bu sözlərdən sonra İmam ◊ ona icazə
verdi və o, meydana yollanarkən bu
yaddaqalan rəcəzi oxudu:
يْالنذي ِْر
ِْ ؤادْالبَش
ِْ ُورْف
ُْ ْْ ُس ُر
ْ ُْمي
ْ سيْْ َْوْنِع َْمْاال
َ أَم ِييْ ُح
ِ َْعلِىْْ ْو
ْْفَ َهلْْتَعلَ ُمو َْنْلَْهُْ ِمنْْنَظي
ْ
ُْْداه
ْ ِفاط َم ْةُْوال
َ
ْْلَْهُْغُرةْْ ِمث ُْلْبَدرْ ُمني
ْ ْسْالضُّحى
ِْ لَْهُْطَل َعةْْ ِمث ُْلْ ََش
“Mənim əmirim Hüseyndir. O, necə də
yaxşı əmirdir!
Müjdə verən və qorxudan Peyğəmbərin
— qəlbinin sevincidir.
1

"İbsarul-eyn", səh.54; İbn Əsir, "Kamil", c.4, səh.73 və "Biharul-ənvar", c.45, səh.28.
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Əli ◊ və Fatimə Ÿ onun ata-anasıdır.
Siz onun tayı-bərabəri olan birini
tanıyırsınızmı?!
Saçması yarım günlük günəş kimi
Siması on dörd gecəlik parlaq ay
kimidir.1
Bu yeniyetmə şəhid olduğu zaman,
düşmən onun başını kəsib İmama ◊ tərəf
tulladı. Onun şücaətli anası Məsud
Xəzrəcinin qızı Bəhriyyə oğlunun başını
yerdən qaldırıb öpdü və həmin başla düşmənə
tərəf həmlə etdi, İbn Sədin qoşunundan bir
nəfərin başına çırpdı. Sonra geri qayıdıb
xeymənin dirəyini götürdü, bu rəcəzi
oxuduğu halda düşmənə hücum etdi:
ْْْ َخا ِويَةْْبالِيةْْ َني َفة
ْ ْْضعي َفة
ِْ ِيفْالن
ْ ِْْأَنَاْ َع ُجوز
َ ْساء
ِ َينْف
اط َم ْةَْالشري َفة
ْ َِْْ ُدو َْنْب
ْ
ْ ضربَةْ َعني َفة
َ ِأَض ِربُ ُكمْْب
“Qadınlar arasında yaşlı zəif, sümüyü
əyilmiş, süstləşmiş və arıq olmağıma
baxmayaraq,
Möhtərəm Fatimənin Ÿ övladlarını
himayədə sizə sarsıdıcı zərbələr vuracam.”
1
"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 27; İbn Şəhr Aşub, "Mənaqib", c. 4, səh. 104; Xarəzmi,
"Məqtəlul-Huseyn", c. 2, səh. 22. (Bu şerlərin bəzi hissəsi İmam Hüseynin ◊ digər
tərəfdarlarına da nisbət verilmişdir. Müraciət edin: "Əyanuş-şiə", c. 3, səh. 303).
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Bundan sonra xeymənin dirəyini düşmənə
tərəf atdı və iki nəfərə dəydi. İmam Hüseyn
◊ onu xeyməyə geri qaytardı.1
Haqqı müdafiə, izzət, şərəf və Allahın
razılığını qazanmaq üçün cihad etmək zamanı
kişi və qadın fərq etmir. Onların hamısı
meydana gələrək hər biri öz növbəsində
vəzifəsini yerinə yetirir. Bütün dərsləri
özündə birləşdirən Kərbəla səhnəsi necə də
maraqlıdır!
92. Yezid ibn Sübeyt
O, Bəsrənin şərafətli və ehtiram göstərdiyi
şiələrindən idi. İbn Ziyad hələ Bəsrədə
olduğu və bütün yollara nəzarət etdiyi
vaxtlarda Yezid ibn Sübeyt Məkkədə olan
İmam Hüseynin ◊ yanına getmək qərarına
gəlir. Onun on oğlu var idi. Öz qərarını
onlara bildirib dedi: "Sizlərdən hansınız
mənimlə Məkkəyə getmək və canını İmamın
◊ yolunda fəda etməyə hazırdır?" Abdullah
və Übeydullah adlı iki oğlu hazır olduqlarını
bildirdilər.

1

"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 28 və "İbsarul-eyn", səh. 94.
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Sonra Sübeyt, Munqiz Əbdinin qızı və
Bəsrənin kamal sahibi olan şiələrindən
Mariyanın evinə getdi. Ora şiələrin toplandığı
və ünsiyyət qurduğu yer idi. O, şiələrin
arasında öz qərarını elan etdi və hamını
onunla birlikdə Məkkəyə yola düşməyə dəvət
elədi. Həmin camaatın arasından Amir və
qulamı, Seyf ibn Malik və Ədhəm ibn
Üməyyə onunla razılaşdılar və birlikdə yeddi
nəfər olmaqla Məkkəyə yola düşdülər.1
İmam Hüseyn ◊ Əbtəhdə – Məkkə
məhəllələrindən birində – otraq etdiyi zaman
İbn Sübeyt də Məkkəyə yetişdi. O, qısa bir
istirahətdən sonra İmamın ◊ mənzil etdiyi
yerə yollandı. Digər tərəfdən, İmam ◊
Sübeytin gəlməsi xəbərini eşitdikdə, özü
onun xeyməsinə getdi. Ora çatdıqda, dedilər:
“İbn Sübeyt sizinlə görüşmək məqsədi ilə
çölə çıxıb.”
İmam Hüseyn ◊ Sübeyti orada gözlədi.
İbn Sübeyt İmamın ◊ onun xeyməsinə
getdiyini anladıqda, dərhal özünü ora çatdırdı
və İmamı ◊ gördüyü zaman, bu ayəni uca
səslə oxudu:
1

"İbsarul-eyn", səh. 110 və "Əyanuş-şiə", c. 10, səh. 305.

740

كْفَ ليَ ف َر ُحوا
َْ ِللاْ َوبَِرْحَتِ ِْهْفَبِ َذل
ِْ ْقُلْْبَِفض ِْل
"De: Allahın fəzli və rəhməti ilə! Belə isə
ona şad olun!"1
Sonra dedi:
ألسالمْعليكْيابنْرسولْللا
"Salam olsun sənə, ey Allah Rəsulunun
— övladı!"
İmam ◊ salamının cavabını verdi.
Həzrətin kənarında əyləşən Sübeyt gəlişinin
məqsədini bəyan etdi. İmam ◊ ona dua
edərək, öz karvanına qoşdu. O, həmin yerdən
Kərbəlaya qədər İmamın ◊ hüzurunda idi.
Aşura günü Abdullah və Übeydullah adlı iki
oğlu elə ilk həmlədə şəhadətə çatdı. Özü isə
sonrakı hücumda döyüşərək şəhid oldu.2
93. Abis ibn Əbi Şəbib Şakiri
O, şiə böyüklərindən və Bəni-Şakir
qəbiləsinin başçısı idi. Şücaətli, abid, natiq,
gecələr ibadət edən və Əmirəl-möminin
Əlinin ◊ xalis dostlarından idi.

1
2

"Yunis" surəsi, ayə 58.
"İbsarul-eyn", səh. 111 və “Təbəri tarixi", c. 4, səh. 263.
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Müslim ibn Əqil Kufəyə daxil olduğu
gündən etibarən, onu bir məktubla İmamın
◊ yanına göndərənə qədər bütün qüvvəsi ilə
Müslimi himayə etdi. O, bəzilərinin o
cümlədən, Kərbəlada şəhadətə çatan Abisin
azad etdiyi Şuzəblə birgə, Məkkədə İmamın
◊ hüzuruna yetişdi və sonra İmamla ◊
birlikdə Kərbəlaya yollandı.
Aşura günü Abis, Şuzəbə dedi: "Sənin
qərarın nədir?"
Cavab verdi: "Mən səninlə birlikdə Allah
Rəsulunun — övladı uğrunda ölüncəyə
qədər döyüşəcəyəm!"
Abis dedi: "Mən sənin barəndə bundan
başqasını düşünmürdüm. İndi Əba Əbdillahın
◊ yanına get ki, səni də qeydə alsın, mən də
şəhadət savabında səninlə şərik olum. Əgər
yaxınlarımdan kimsə yanımda olsaydı, onların məndən öncə şəhadətə çatmasını
istəyərdim ki, şəhid olduqları savabda onlara
şərik olum. Bu gün savab qazanmaq günüdür
və bundan sonra heç bir əməlimiz
olmayacaq."1

1

"İbsarul-eyn", səh. 75.
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Şuzəb, İmam Hüseynin ◊ hüzuruna
gəldi, vuruş izni aldıqdan sonra meydana
yollandı və böyük şəhadət məqamına nail
oldu.1
Abis, Şuzəbin şəhadətindən sonra İmamın
◊ yanına gəlib salamdan sonra dedi:
ْْض ْقَريبْ ْ َوالبَعيد
ِْ للا ْما ْأَمسى ْ َعلى ْظَه ِْر ْاالَر
ِْ َباعب ِدللا! ْأَما ْ َو
َ يَا ْأ
ْك ْالضي َْم
َْ ت ْ َعلَى ْأَنْ ْأَدفَ َْع ْ َعن
ُْ  ْ َولَوْ ْقَ َدر،ك
َْ ِب ْإ
ُّْ َح
َ يل ْ ِمن
َأ
َ َع ُّْز ْ َعلَيْ ْ َوال ْأ
ِ
َ َِوال َقت َْلْب
َ شيءْأ
ُْلََف َعلتُْه،َع ُّْزْ َعلَيْْمنْْنَف ِسيْ َو َد َمي
"Ey Əba Əbdillah ◊! Bilin ki, Allaha
and olsun, yer üzündə mənə yaxın və uzaq
kəslərdən kimsə sizin qədər mənə əziz və
sevimli deyil. Əgər can və qanımdan daha
şirin və öldürülməkdən başqa bir şeylə zülmü
sizdən uzaqlaşdıra bilsəydim, bunu edərdim."
Sonra dedi:
ِ كْياْأَباعب ِد
َْ داكْ َو ُهدىْأ
َبيك
َْ َنْ َعلَىْ ُه
ْ ِللا!ْأَش َه ُْدْأ
َْ المْ َعلَي
ُْ اَلس
َ
"Salam olsun sizə, ey Əba Əbdillah!
Şahid olun ki, mən sizin və sizin atababalarınızın yolundayam!" Sonra da
meydana tələsdi.

1

Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 22-23.
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Rəbi ibn Təmim deyir: Onun meydana
gəldiyini gördükdə onu tanıdım, çünki daha
öncə döyüşlərdə şücaətini görmüşdüm. O,
camaatın ən şücaətlisi idi. Həmin səbəbdən
qoşunuma dedim:
ِ أيُّها ْالناس! ْهذا ْأَس ُْد ْاالُس
ْالَي ُر َجنْ ْإِلَي ِْه
ِْ ِ ْهذا ْاب ُْن ْأَىبِْ ْ َشب،ود
َ ْ يب
ُ
َ
ُ
َْحدْْ ِمن ُكم
َأ
“Ey camaat! Bu, şirlərin şiridir. O, Əbi
Şəbibin oğludur. Sizlərdən heç kim onunla
döyüşə girməsin. Amma o, meydanda ْ ،ْاَال ْ َر ُجل
" – اَال ْ َر ُجلBir döyüşçü yoxdurmu? Bir kişi
yoxdurmu?" – deyərək fəryad edirdi.
Ömər Səd kimsənin onun qarşısına
çıxmağa cürətinin olmadığı gördükdə,
qışqırmağa başladı:
ِ ِ ْ ض ُخ
جارْةِْ ِمنْْ ُك ِْلْجانِب
َ َوي لَ ُكم!ْإر
َ وهُْباْل
"Vay olsun sizlərə! Onu hər tərəfdən daşa
basın!"
Abis onların namərdcəsinə hücumunu
gördükdə, zirehini çıxardıb geriyə tulladı və
hər tərəfə hücum etdi. Onun ürək sözləri belə
idi:
"Vaxtı gəlib ki, mən üryan olum,
Cisim qoyub başdan-başa can olum.
Yoxlamışam, ölümüm həyatdadır,
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Çün bu həyat yolum əbədilikdir.
Onun yaralı bədəni yerə düşənə və şəhid
olana qədər düşmən hər tərəfdən ona həmlə
etdi.
Rəbi ibn Təmim deyir: "Mən Abisin
başının bir-biri ilə mübahisə edən kəslərin
əlində olduğunun və onlardan hər birinin
"Abisi onun öldürdüyünü söyləyərək fəxr
etdiyi"nin şahidi olmuşam." Ömər Səd bu
mübahisəyə son qoydu və dedi: "Onu bir
nəfər öldürməyib."1
Abdullah ibn Ümeyr Kəlbi və Əmr ibn
Cunadənin başından sonra, kəsilərək İmam
Hüseynə ◊ tərəf atılan üçüncü baş Abisin
başı idi.2
Tarix döyüş meydanında düşmənin
namərdcəsinə və qeyri-bərabər sayda həmləsi
zamanı meydana gələn və zirehini soyunaraq
silahı ilə düşməin üstünə yürüyən, onu
utandıran və bənzərinin nadir halda
göründüyü iftixarlı şəhadətə tələsən Abis
kimi şəxsləri çox az hallarda görmüşdür.
94. Hənzələ ibn Əsəd Şəbami
1
2

Bax: Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh.251-252; "Biharul-ənvar", c.45, səh.28-29
"İbsarul-eyn", səh. 76.
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O, şiənin tanınmış simalarından idi, nitqi
və şücaəti ilə digərlərindən fərqlənməklə
yanaşı həm də, Quran hafizi və qarisi idi.
Fəsahətli danışığına görə İmam ◊ onu
nümayəndəsi kimi Ömər ibn Sədin yanına
göndərdi. Aşura günü İmamdan ◊ cihad
izni alan Hənzələ, düşmən qoşununu belə
moizə etdi:
ْبْقَ وِْمْنُوح
ِْ ابْ*ْ ِمث َْلْ َدأ
ِْ افْ َعلَي ُكمْْ ِمث َْلْيَوِْمْاالَح َز
ُْ نْأَ َخ
ْ ِِيَاْقَ وِْمْإ
ْن
ْ ِِاد ْ* ْ َويَا ْقَ وِْم ْإ
ِْ َللاُْيُ ِري ُْد ْظُلماْ ْلِل ِعب
ْ ْ ين ْ ِمنْ ْبَع ِد ِهمْ ْ َوَما
َْ ود ْ َوال ِذ
َْ َُو َعاد ْ َوََث
ْْللا ْ ِمن
ِْ ْ ين ْ َما ْلَ ُكمْ ْ ِم َْن
َْ اد ْ* ْيَوَْم ْتُ َولُّو َْن ْ ُمدبِ ِر
ِْ َاف ْ َعلَي ُكمْ ْيَوَْم ْالت ن
ُْ أَ َخ
ِ ْ للا ْفَما ْلَْه
ِاصم ْومنْ ْيضل
ِ َع
ْْسينا
ح
ْ
وا
ل
ت
ق
الت
ْ
ْ
م
و
ق
ْ
ا
ي
ْ
،
ْ
اد
ه
ْ
ن
ْ
م
ْ
ْ
ل
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ ََ
َ
َ
خابْ َم ِْنْاف ََتى
َْ ْْللاُْبِ َعذابْ َوقَد
ْ ْفَ يُس ِحتَ ُك ُْم
"Ey mənim qövmüm! Mən sizə görə
əvvəlki qövmlərə başına gələn (əzab) günü
kimi bir günün baş verəcəyindən, həmçinin
Nuh, Ad, Səmud qövmü və onlardan sonra
gələnlərin (şirk, küfr və tüğyanla bağlı)
taleyinə bənzər taleyinizin olacağından
qorxuram. Allah bəndələrinə zülm etməz. Ey
qövm! Mən camaatın bir-birini (səsləyərək
yardım istədiyi, lakin səslərinin bir yerə
çatmadığı) (işə yaramadığı) bir gündən – üz
çevirib qaçdığınız, lakin ilahi (əzab)
müqabilində
heç
bir
sığınacağınızın
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olmayacağı qiyamətdən – qorxuram. Allahın
(əməllərinə görə) azdırdığı bir şəxs üçün heç
bir yol göstərən olmaz.1 Ey camaat! Hüseyn
ibn Əlini ◊ öldürməyin, yoxsa, Allahın əzabı kökünüzü kəsəcək. Əlbəttə, kim Allaha
(yalan satsa), məyus olacaq."2
İmam ◊ ona buyurdu:
ْك ْما
َْ حي ْ ُرد ُوا ْ َعلَي
َْ ْ اب
َْ للاُ ْإن ُهمْ ْقَ ِْد ْاستَ و َجبُوا ْال َع َذ
ْ ْك
َْ ََر ِْح
ْف
َْ  ْفَ َكي،ك
َْ بيح
َْ ضوا ْإلَي
َ َوك ْ َوأَصحاب
ُ َد َعوتَ ُهمْ ْإلَي ِْه ْ ِم َْن ْاْلَِْق ْ َونَ َه
ُ َك ْلَيَست
َْ ِِكْالصاْل
ي
َْ َِبِِ ُْمْاال َْنْ َوقَدْْقَ تَ لُواْإخوان
"Allah sənə rəhm eləsin! Onları haqqa
dəvət etdiyin zaman qəbul etmədilər və
səninlə
tərəfdarlarının
canını
almaq
niyyətindədirlər. Onlar Allahın əzabına layiq
oldular, (daha gecdir). Ona görə ki, onlar
(dostlarını qanlarına boyadılar) və əməlisaleh
qardaşlarını öldürdülər." Hənzələ İmama ◊
cavabında dedi: "Düz buyurursunuz, sizə fəda
olum, haqqı məndən daha yaxşı bilir və onun
dərkində məndən öndəsiniz!"3

"Ğafir" surəsi, ayə 28-32.
"Taha" surəsinin 61-ci ayəsindən iqtibas edilmişdir.
3
Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c. 2, səh. 24; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 23; Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 251; "Movsuətul-İmamil-Huseyn ◊", səh. 45.
1
2
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Bundan sonra Hənzələ İmamdan ◊
soruşdu: "Mən axirətə tərəf tələsib qardaşlarıma qoşulum?"
İmam ◊ buyurdu:
ُّ ْإىلْ َخيْْ ِم َْن
الدنياْ َوماْفيهاْ َوإىلْ ُملكْاليَبلى
َْ ُْْرح
"Dünyadan və içindəkilərdən daha yaxşı
bir aləmə, köhnəlməyən səltənətə doğru
tələs!"
Hənzələ sağollaşmaq niyyəti ilə dedi:
ِ َ ك ْيا ْأَب
ْك
َْ ِك ْ َْو ْ َعْلَى ْأَه ِْل ْبَيت
َْ للاُْ َعلَي
ْ ْ صلى
ُْ اَلس
َ ْ ،اعبدللا
َ َ َْ الم ْ َعلَي
يفْاْلَن ِْة
ْ ِْكْ َْوْبَي نَ نَا
َْ َفْبَي ن
َْ َو َعر
“Sənə salam olsun, ey Əba Əbdillah! Sənə
və Əhli-beytinə Allahın salavatı olsun!...”
Sonra düşmənə tərəf yönəldi və qanlı
çarpışmadan sonra şəhadət feyzinə nail oldu.1
95. Həccac ibn Məsruq
O, Əmirəl-mömininin ◊ (səhabələrindən
idi və Kufədə məskunlaşmışdı. İmamın ◊
Kərbəlaya gəldiyini eşitdiyi zaman), özü
İmamı ◊ qarşılamaq üçün Kufədən çıxdı və
yolda İmama ◊ qoşuldu.2 Hürrün qoşunu
1
Müraciət edin: "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 23; İbn Əsir, "Kamil", c. 4, səh. 72; "Əyanuş-şiə", c. 1, səh. 605.
2
"İbsarul-eyn", səh. 89.
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İmamın ◊ yolunu kəsdiyi vaxtlarda, zöhr
vaxtı İmamın ◊ göstərişi ilə azan verdi.1
Kərbəla yolu arasındakı "Bəni-Məqatil
Qəsri" adlı dayanacaqda o, İmamın ◊ əmri
ilə Übeydullah ibn Hürr Cofini İmamın ◊
düşərgəsinə çağırdı, lakin Übeydullah dəvəti
qəbul etmədi.2
Aşura günü döyüş alovlandıqda, İmamın
◊ icazəsi ilə meydana getdi və bir müddət
mübarizədən sonra, üzü qanlı halda geri
qayıtdı və bu rəcəzi oxudu:
ْْاَليَ وَْمْأَلقىْ َجد َْكْالنبيا
ْ ْْكْنَفسيْهادياْْ َمه ِديا
َْ فَ َدت
ُْاك ْالذي ْنَع ِرفُْه
َْ َْْذ
ْ
ْ
َْْباكْذَاْالندىْ َعلِيا
َْ ُْثْأ
ِ الو
صيا
َ
Canım sənə fəda olsun, ey hidayət edən,
hidayət olmuş. Bu gün cəddin Peyğəmbərlə
—, sonra fəzilət və ehsan sahibi,
Peyğəmbərin canişini kimi tanıdığımız kəslə,
atan Əli ilə görüşəcəyəm.3
Bu zaman İmam ◊ ona buyurdu:
قاُهاْ َعلىْأَثَ ِر َْك
ُ نَ َعمْْ َوأَنَاْأَل
Müfid, "İrşad", səh. 427.
Müraciət edin: Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 188.
3
Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 254; İbn Şəhr Aşub, "Mənaqib", c. 4, səh. 103;
"İbsarul-eyn", səh. 91; "Əyanuş-şiə", c. 4, səh. 568.
1
2
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"Bəli, mən də o böyük şəxsiyyətlərlə
səndən sonra görüşəcəyəm."1
O, meydana geri qayıtdı və şiddətli
mübarizədən sonra şəhadət iftixarına nail
oldu.
96. Səid ibn Abdullah Hənəfi
O, şücaətli bir şəxs olmaqla yanaşı,
Kufədə şiə böyüklərindən idi. Son qasid
olaraq Kufəlilərin məktubunu Məkkədə
İmam Hüseynə ◊ təhvil verdi. İmam ◊ da
Kufə əhalisinə cavab olaraq Müslim ibn Əqili
göndərməmişdən qabaq onu özünün qasidi
kimi Kufəyə göndərdi.
O, Müslim Kufəyə gələnə qədər orada
qaldı və onunla beyət etdi. Müslim ibn Əqil
də Səid ibn Abdullahı yenidən bir məktubla
İmam Hüseynin ◊ yanına göndərdi.
O, növbəti dəfə (Məkkədə İmamın ◊
hüzuruna yetişdi) və İmam ◊ ona vətəninə
qayıtmaq icazəsi verdiyi zaman, dedi: "Xeyr,
Allaha and olsun, Allah Rəsulunun ◊
haqqını sizin barənizdə ödəyənə qədər sizdən
ayrılmayacağam!"
1

Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 254
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Sonra sözlərinə əlavə etdi:
ْك
َْ ِِب ْذل
ْ ِْ فع ُْل
ُْ َن ْأُقتَ ُْل ْ ُْث ْأُحيا ْ ُْث ْأُح َر
ْ ِللا ْلَوْ ْأَعلَ ُْم ْأ
ِْ َو
َ ُق ْ ُْث ْأُذرى ْ َوي
ْكْ َوإَّنا
َْ ِفْأَفْ َع ُْلْذل
َْ كْ َوَكي
َْ َكْ َحتْْأَلقىْ َْح ِاميْ ُدون
َْ ُفارق ت
َْ َسب
َ ْْما،عيْ َمرة
ِ ِْْه ْيْموتَةْْأَوْْقَ ت لَة
ْضاءَْهلَاْأَبَدا
ْ واح َدةْْ ُْثْ ِه َْيْبَع ُْدْال َكر َام ْةُْالتْ ْالَْان َق
ََ
"Allaha and olsun, əgər öldürüləcəyimi,
sonra yenidən dirildiləcəyimi, məni yandırıb
külə döndərəcəklərini və külümü göyə
sovuracaqlarını, hətta bu işi yetmiş dəfə
edəcəklərini bilsəm, yolunuzda can verənə
qədər sizdən əl çəkməyəcəyəm. Ona görə ki,
ölmək və ya öldürülmək yalnız bir kərədir,
ondan sonra sonsuz kərəm vardır."1
Aşura günü İmam ◊ ox yağışı altında
namaza dayandığı zaman, Səid ibn Abdullah
bir neçə fədakar səhabə ilə İmamın ◊
önündə durdu və öz bədənlərini oxlara sipər
edərək var gücləri ilə (üzləri, sinələri və
çiyinlərini sayəsində) oxların qarşısını aldılar.
Səid bədəninə on üç ox dəydikdən sonra yerə
yıxıldı və dedi:
ُْالمْ َواَبلِغ ْه
َْ ينْالس
ْ ِ كْ َع
َْ ْأَلل ُهمْْأَبلِغْْنَبِي،ود
َ ُأَلل ُهمْْال َعن ُهمْْلَع َْنْعادْ َوََث
َْ ِيفْنُص َرْةِْذُ ِري ِْةْنَبِي
ك
ْ ِْك
َْ َتْثَواب
ُْ إنْاَ َرد
ْ ِ َاحْف
ِْ قيتْ ِمنْْأََِْلْاْلَر
ُْ َماْل
1

"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 70 və Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 88.
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"İlahi, bu camaatı Ad və Səmud qövmünü
öz rəhmətindən uzaq etdiyin kimi uzaq et!
İlahi, salamımı Peyğəmbərinə — çatdır
və mənə çatan ağrılardan onu xəbərdar et!
Mənim Peyğəmbərinin — övladı
yolunda bütün bu ağrı-acılara səbir etməkdə
məqsədim sənin mükafatına nail olmaqdır."
Bu zaman gözlərini açdı və İmamın ◊
nurani simasına baxdı və dedi:
ْ للا
ِْ ْول
ِْ تْيَاْاب َْنْ َر ُس
ُْ أ ََوفَ ي
"Öz vəzifəmə vəfa etdimmi, ey
Rəsulullahın — övladı?"
İmam ◊ cavabında buyurdu:
ِ ت ْأ
يفْاْلَن ِْة
ْ َِْمامي
َْ ْأَن،نَ َعم
"Bəli, sən məndən öncə cənnətə
gedəcəksən."
Səid ibn Abdullah bu sözləri eşitdikdə
sevincə qərq oldu və canını Yaradana
tapşırdı.1
İmam Hüseynin ◊ tərəfdarlarının
şəhadət məsələsi onların yalnız öz hədəfləri
uğrunda can verməsindən ibarət deyil.
Bundan daha əhəmiyyətlisi onların İmama
1

"Əyanuş-şiə", c. 1, səh. 606; "İbsarul-eyn", səh. 126.
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◊ qarşı yüksək mərifət əldə etməsi və o
həzrətin əmrlərinin qeydsiz-şərtsiz icrasına
hazır olması və vilayətin mənasını düzgün
şəkildə dərk etməsidir ki, hər sözlərində
nəzərə çarpmaqdadır.
97. Cəvn1 – Əbuzərin azad etdiyi qul
Cəvn Əmirəl-möminin Əlinin ◊ alıdığı
və Əbuzər Qəffariyə bağışladığı qaradərili bir
qul idi. O, Əbuzərin sürgün edildiyi
Rəbəzədə onunla birgə idi və Əbuzərin
şəhadətindən sonra hicri 32-ci ildə Mədinəyə
qayıtdı və Əmirəl-mömininin ◊, (sonra isə
İmam Həsən Müctəbanın ◊) (ondan sonra
da İmam Hüseynin ◊) xidmətində oldu. O,
İmamla ◊ birlikdə Məkkədən Mədinəyə və
oradan da Kərbəlaya gəldi.2
İmam ◊ Aşura günü ona buyurdu:
ْفَِإَّناْتَبِعتَناْطَلَباْْلِلعافِيَ ِْةْفَالْتَبتُلْْبِطَر ِيقنا،يفْإذنْ ِمين
ْ ِْت
َْ أَن
“Sən biz tərəfdən azadsan, Səadət
axtarışında bizimlə birlikdə olmusan. Belə
isə, özünü bizim yolumuzda çətinliyə salma!”

1 Bəziləri onun adını "Cuvəyn" kimi qeyd etmiş və bəziləri də adının "Cuvəyy" olduğunu hesab
etmişdir. (Müraciət edin: "Ənsabul-əşraf", c. 3, səh. 403).

2

Müraciət edin: "İbsarul-eyn", səh. 105.
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Cəvn özünü İmamın ◊ ayaqlarına ataraq
yalvararaq dedi:
ِ ْ يف
ِْالشدْة
ْ ِصاع ُكمْ ْ َو
ُْ َخاء ْأَْل
ِْ يف ْالر
ْ ِْ ول ْللا! ْأَنَا
ِْ يَاب َْن ْ َر ُس
َ ِس ْق
ْأخ ُذلُ ُكم
"Ey Peyğəmbər — övladı! Xoş
günlərdə
sizin
evinizdə,
süfrənizdən
bəhrələnmişəm, indi çətinlikdə olduğunuz
zaman sizi tərk edim?"
Sonra sözlərinə əlavə etdi:
ِ ْ ْللا ْإِن
ْْن ْالَس َودْ ْفَ تَ نَ فس
ْ ِسيب ْلَلَئيمْ ْ َوإنْ ْلَو
ْ ِرَيي ْلَ ُمن
ِْ َو
َ ت ْ َوإنْ ْ َح
ِ ْ طيب
ْللا ْال
ِْ يب ْ َويَب يَضْ ْلَون ْال ْ َو
ْ ِس
َْ ف ْ َح
َْ رَيي ْ َويَش ُر
َْ ََعلَيْ ْبِاْلَن ِْة ْلَي
ْطْ َه َذاْالد ُّْمْاالَس َو ُْدْ َم َْعْ ِدمائِ ُكم
َْ ِأُفا ِرقُ ُكمْْ َحتْْ ََيتَل

"Allaha and olsun, bədənimin qoxusunun
xoşagəlməz, nəsil-nəcabətimin aşağı və
rəngimin qara olduğunu bilirəm. Belə olduğu
halda, cənnəti mənə bəxş et ki, bədənimin iyi
xoş, nəsil-nəcabətim şərafətli və dərim ağ
olsun. Allaha and olsun, mənim qanım sizin
qanınızla qarışana qədər sizdən ayrılmayacağam."1

1
Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 252; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 23; "Nəfəsulməhmum", səh. 150; "Əyanuş-şiə", c. 1, səh. 605.
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Bu söhbətdən sonra İmam ◊ ona icazə
verdi. O, şadlıqla meydana tərəf tələsdi və bu
rəcəzi oxudu:
ِ ْْبِالمش ِريفِْ ْال
ْقاط ِْع
ْ ْبْاالَس َوِْد
َْ ضر
ُْ فْتَ َرىْال ُفج
َْ َكي
َ ْار
ُ
1 ِ
ْاملَُهن ْد
2 ِِ
ْْأَر ُجوْبِِْهْاْلَن ْةَْيَوَْمْال َمورْد
ْ ْسانْ َواليَ ِْد
ِْ ِبْ َعن ُهمْْبِالل
ُّْ ُأَذ

Ey facirlər (günahkarlar), bu qaradərili
qulun qılınc zərbəsini necə görürsünüz
(qılınc zərbəsi necədir)? İti və doğrayan.
Mən Ali-Peyğəmbəri ◊ əlim və dilimlə
müdafiə edirəm və onun sayəsində qiyamət
günü cənnətin mənə nəsib olacağına
ümidvaram.
Sonra şəhadət feyzinə nail olana qədər
döyüşdü. İmam ◊ başı üstündə hazır oldu
və onun barəsində belə dua etdi:
ُْْ َو َع ِرفْْبَي نَْه،شرْهُْ َم َْعْاالبرا ِر
ُ ْ َواح،ُْوطَيِبْْرَيَه،ُأَلل ُهمْْبَيِضْْ َوج َهه
آلْ ُُمَمد
ِْ ْيْ ُُمَمدْ َْو
َْ ََْوْب
"İlahi! Onun simasını ağ, bədəninin
qoxusunu xoşətirli et və yaxşılarla məhşur
elə. Onunla Məhəmməd — və Ali1
2

"Əyanuş-şiə", c. 4, səh. 297.
"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 22-23;
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Məhəmməd ◊ arasında (cənnətdə) dostluq
yarat."1
İmam Səccaddan ◊ belə nəql edilmişdir:
"Bir dəstə Kərbəla şəhidlərini dəfn etmək
üçün toplaşdığı zaman, bir neçə gününü
keçməsinə baxmayaraq, Cəvnin cəsədindən
xoşətirli qoxunun gəldiyini duydu."2
98. Nafe ibn Hilal
O,
Əmirəl-mömininin
◊
tərəfdarlarından idi və bütün döyüşlərində
iştirak etmişdi. Dəyərli, şücaətli şəxsiyyət və
Quran qarisi idi. O, Müslim ibn Əqilin
şəhadətindən əvvəl yol əsnasında İmam
Hüseynə ◊ qoşuldu.
Kərbəla şəhidlərindən biri olan Əmr ibn
Qərəzə şəhadətə çatdığı zaman, İbn Sədin
qoşununda yer alan qardaşı Əli ibn Qərəzə
onun intiqamını İmam Hüseyndən ◊ almaq
məqsədilə o həzrətin düşərgəsinə hücum etdi.
Amma Nafe ibn Hilal qarşısını kəsdi və
onu yaraladı. İbn Sədin qoşunundakılardan

1
"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 23; "Nəfəsul-məhmum", səh. 150; Xarəzmi, "MəqtəlulHuseyn", c. 2, səh. 24.
2
"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 23.
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bir neçəsi Nafeyə hücum etdi. Nafe ciddi
şəkildə döyüşür və bu rəcəzi oxuyurdu:
ْي ْب ِْن
ِْ س
ْ ِ ْْ
ْ ْْينْالبَ َجلِي
ُّْ المْال يَ َم
ُْ ُأَنَاْالغ
َ ديين ْ َعلَى ْدي ِْن ْ ُح
(َعلِىْ) عليهْالسالم
“Mən Yəmənli cavanam və Bəcəli
(Cuməli) qəbiləsindənəm. Din və şəriətim
Hüseyn ibn Əlinin ◊ dinidir.”1
Əbu Müxənnəf nəql edir: Nafe adını öz
oxlarının üzərinə yazdı və onları zəhərlədi,
sonra oxları atdı. Oxları qurtardığı zaman öz
qılıncını qınından çıxardı və düşmənə hücum
edərək dedi:
ْْْأَنَاْ َعلىْدي ِْنْ َعلِي
ْ ْأَنَاْاهلَُزب ُْرْاْلَ َْملِي
Mən Cuməli qəbiləsindən olan şir kimi
şəxsəm.
Mən Əlinin ◊ dinindəyəm.
İbn Sədin qoşunu onun qolları sındığı
halda, ona hücum etdi və əsir tutaraq İbn
Sədin yanına apardı. Orada Şimr onu şəhid
etdi.2
99. Əbu Səmamə Saidi

1
2

"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 27.
“Təbəri tarixi", c. 4, səh. 336; İbn Əsir, "Kamil", c. 3, səh. 292.
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O, şiənin tanınmış şəxsiyyətlərindən və
Əmirəl-möminin Əlinin ◊ tərədfarlarından
idi və döyüşlərdə o həzrətlə birlikdə iştirak
etmişdi. O həzrətdən sonra İmam Həsəni
Müctəbanın ◊ tərəfdarlarından olmuşdu.
Müaviyənin ölümündən sonra, İmam Hüseyni
◊ Kufəyə dəvət edənlərdən biri idi. Müslim
ibn Əqil Kufəyə daxil olduğu zaman, o, silah
mütəxəssisi olduğu üçün silah alınıb
toplanması ilə vəzifələndirilmişdi. İbn Ziyad
Hani ibn Ürvəni tutduğu zaman, Əbu
Səmamə əmrindəki qoşunla Darul-İmarəni
(hökumət binası) mühasirəyə aldı.
İbn Ziyadın vəziyyətə hakim olması və
Müslim ibn Əqilin şəhadətindən sonra, o, bir
müddət gizləndi və sonra Nafe ibn Hilalla
birlikdə yol əsnasında İmam Hüseynə ◊
qoşuldu. Əbu Səmamə Aşura gününün
zöhründə İmamın ◊ hüzuruna gəldi və dedi:
"Ey Əba Əbdillah! Canım sizə fəda olsun,
bu dəstənin sizə yaxınlaşdığını görürəm.
Allaha and olsun, mən öldürüləcəm, amma
Allahla görüşdüyüm zaman, vaxtı çatmış bu
sonuncu namazı sizinlə qılmaq istəyirəm."
İmam ◊ başını asimana doğru qaldırdı
və buyurdu:
758

ِ ْ ْك
ِ
ْ ْهذا،ين! ْنَ َعم
َْ ِصل
َْ َ ْ َج َعل،َت ْالصالة
َْ ذَكر
َ اِلُ ْم َْن ْال ُم
َ ي ْالذاكر
ْأَولُْْ َوقتِها
"Sən namazı yada saldın. Allah səni
namaz qılan və zikir edənlərdən eləsin! Bəli,
indi namazın əvvəl (fəzilətli) vaxtıdır."
Sonra buyurdu:
ْصلِ َْي
ُ َُسل
َ ُوهمْْأَنْْيَ ُك ُّفواْ َعناْ َحتْْن
"Bu dəstədən namaz qılana qədər bizə
aralanmasını istəyin!"
(Yezidin qoşun başçılarından biri olan)
Husəyn ibn Təmim fəryad etdi ki, "Sizin
namazınız qəbul deyil!" Həbib ibn Məzahir
cavabında dedi: Ey uzunqulaq! Ali-Rəsulun
◊ namazının qəbul olmayacağını, amma
sənin namazının qəbul olacağını güman
edirsən?!1
Əbu Müxənnəfdən nəql edilən digər bir
rəvayətdə belə oxuyuruq: İmam Hüseyn ◊
(müəzzini Həccac ibn Məsruqun yerinə) özü
azan verdi və azanı qurtardıqdan sonra fəryad
elədi:

1

“Təbəri tarixi", c. 4, səh. 334; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 21 (azacıq fərqlərlə).
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ِ سيت ْ َشرايِ َْع ْاالس
ْف ْ َع ِْن
ُْ  ْأَال ْتَِق،الم
َْ َك ْيا ْعُ َم َْر ْب َْن ْ َسعد ْأَن
َْ َيا ْ َوي ل
ِ ُبْحتْْن
ْب
ِْ ىلْاْلَر
َْ ِودْإ
ُْ ُصلُّو َْنْ َْوْنَع
َ ُصل َْيْ َوت
َ َ ِْ اْلَر
“Vay olsun sənə, ey İbn Səd! İslam
göstərişlərini unutmusan? Döyüşü dayandırmaq istəmirsən ki, biz də, siz də namaz
qılaq və sonra döyüşə davam edək?”
İbn Səd cavab vermədi. İmam ◊
səsləndi:
إِستَح َوذَْْ َعلَي ِْهْالشيطا ُْن
"Şeytan ona qələbə çalıb!"1
Rəvayətlərin birində belə qeyd edilmişdir:
"İmamın ◊ bəzi tərəfdarları İmamın
qarşısında dayandılar və sinələrini İmama ◊
sipər etdilər. İmam ◊ sonuncu namazını
düşmənin yağdırdığı oxların altında qıldı."2
Əbu Səmamə Saidi namazını şəhidlərin
İmamına ◊ iqtida edib qıldı və o həzrətə
dedi: "Ey Əba Əbdillah! Mən öz
tərəfdarlarıma qovuşmaq qərarına gəlmişəm
və sağ qalıb sizi tək və öldürülmüş görmək
istəmirəm."

1
2

"Məalis-sibtəyn", c. 1, səh. 361.
"Əyanuş-şiə", c. 1, səh. 606.
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İmam ◊ icazə verdi və buyurdu: "Biz də
tezliklə sizə qoşulacağıq."
O, bundan sonra meydana tələsdi və
döyüşə başladı, aldığı çoxlu sayda yaraların
təsirindən yerə yıxıldı. Onunla keçmiş
düşmənçiliyi olan və İbn Sədin qoşununda
yer alan əmisi oğlu Qeys ibn Abdullah Saidi
onu şəhadətə çatdırdı.1
Bu tarixi və bənzəri olmayan namaz
namazın ruhunu dirçəltdi və məfhumunu
haqq yolu yolçuları üçün aşkar elədi,
bəndəliyin həqiqi mənası və məbud
yolundakı paklığı nişan verdi. Dünyapərəstlər
və zinət qullarının xəyali məbudları və
şeytani bütlərin üzərindən qırmızı xətt çəkdi.
Bu gün şəhərlərin uca minbərlərindən təkbir
və azan səslərinin gəlməsi həmin namaz və
azanın bərəkəti hesabınadır və bu illərdə
Aşura günün zöhründə hər yerdə əzadarlıq
edən qrupların olması, dayanıb namaz
qılması necə də gözəldir!
100. Cənnət qapıları sizin üzünüzə
açıldı!
1
"İbsarul-eyn", səh. 69-70. Müraciət edin: “Təbəri tarixi", c. 4, səh. 336 və İbn Əsir,
"Kamil", c. 4, səh. 70.
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İmam Hüseyn ◊ Aşura günün zöhrü
namaz qıldığı zaman, tərəfdarlarına xitab
edərək buyurdu:
ِ ْ ْيا ْأَصحاِب ْاِن
ِهذ ْهِ ْاْلن ْةَْقَدْ ْفُت
ْ ْ َْو،ارها
َّن
ا
ْ
ت
ْ
ل
ص
ات
ْ
ْ
و
ْ
،ا
واِب
ب
ا
ْ
ت
ْ
ح
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ِ
ْ ْ َْو ْهذا،ورها
ُ ُ ْ َْو ْ ُزيِنَتْ ْق،ارها
ُ  ْ َْو ْتَأَل َفتْ ْ ُولداَّنُا ْ َْو ْ ُح،ورها
ُص
ُ اَي نَ َعتْ َْث
ُّ ْاِل)صلىْللاْعليهْوآله ( َْو
ْْ َْوْأَِبْ َْو،ُذينْقُتِلُواْ َم َعه
َْ داءُْال
ْ الش َه
ِْ َُْْر ُسول
ْ، ْ َْو ْ ُهمْ ْ ُمشتاقُو َْن ْإِلَي ُكم، ْ َْو ْيَتَبا َش ُرو َْن ْبِ ُكم،وم ُكم
َ أُمي ْيَتَ َوق عُو َْن ْقُ ُد
(اِل) صلىْللاْعليهْوآله
ِْ ْول
ِْ اِلْ َْوْذَبُّواْ َعنْْ َح َرِْمْ َر ُس
ِْ ْحامواْ َعنْْدي ِْن
ُ َف
“Ey mənim tərəfdarlarım! Həqiqətən, bu
qapıları açılan cənnətdir. Onun arxları birbirinə birləşmiş, meyvələri dəymiş, qəsrləri
bəzədilmiş, (qılman və huriləri) sizin
intizarınızı gözəyərək bir yerə toplanmışdır.
Allahın Rəsulu — və onun kənarında
şəhid olanlar, mənim atam və anam – onların
hamısı sizin intizarınızı çəkir, sizin
gələcəyinizi bəşarət verir və sizi görməyə
müştaqdırlar. Allahın dinin himayə və Allah
Rəsulunun — hərəmini müdafiə edin.”
Sonra İmam ◊ xanədanı və qadınları
səslədi, onlar pərişan halda xeymələrdən çölə
çıxdılar və İmamın ◊ tərəfdarlarını
səslədilər:
Ey müsəlman camaat və ey möminlər
dəstəsi! Sizi Allaha and veririk, Allah dinini
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himayə və Allah Rəsulunun — hərəmini
müdafiə edin. İmam ◊ və Peyğəmbərinizin
— qızının övladına yardım edin, ona görə ki, Allah-taala bizim sayəmizdə sizi
imtahan etmiş və siz indi bizim cəddimizin
kənarında bizim qonşumuz, dəyərli və
sevdiyimiz şəxslərsiniz. Belə isə müdafiə
edin, Allah-taala bizim tərəfdən sizə bərəkət
versin.
Bu zaman İmam ◊ buyurdu:
ِ ْْ ْو،هذ ْهِْاْلن ْةُْفَاطلُبوها
ِ ْ!رآن
ِ ياْأُم ْةَْال ُق
ْارْفَاه ِربُواْ ِمنها
ُْ هذ ْهِْالن
َ
َ ُ
"Ey Quran ümməti! Bu, cənnətdir. Onu
əldə edin. Bu da cəhənnəmdir, ondan qaçın!"
İmamın — tərəfdarları o həzrətin
nidasına “ləbbeyk!” dedilər və (şövqdən)
ağlamaq səsləri ucaldı.1
Həqiqətən də İmam ◊ və onun
tərəfdarlarının bu həssas anlarda eşq və
mərifətlərinin cuşə gəlməsi və öz ağuşlarını
şəhadətə açması təəccüblüdür. Söz və ifadələr
onu bəyan və şərh etməkdə acizdir. İmam ◊
aşkarcasına şəhadətdən və onların cənnətə

1

"Məalis-sibtəyn", c. 1, səh. 360.
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tərəf pərvaz etmələrindən xəbər verir və
tərəfdarları şövqdən ağlayır və sevinirdilər.
Bu əzəmətli anlar Kərbəla tarixində əbədi
olaraq qeyd olundu. Bütün bu fədakarlıqlar,
elm, iman və məhəbbət əbədi bir dərs kimi o
böyük şəxsiyyətlərin iftixarlı tarixinin alnında
həmişə parlamaqda və şərafətli yaşayış tərzi,
həmçinin, izzət və əzəmətlə ölməyi təsvir
etməkdədir. Kaş ki, belə pak şərab badəsindən bizə də nəsib olaydı və məhrum
olmuşlar zümrəsindən olmayaydıq! Amin, ey
aləmlərin Rəbbi!
101. Xəvaricdən olan iki qardaş
Səd ibn Haris və Əbul-Hutuf ibn Harisin
hər ikisi xəvaricdən idi və Ömər ibn Sədlə
birlikdə İmam Hüseynlə ◊ döyüşmək üçün
Kərbəlaya
gəlmişdi.
Aşura
gününün
zöhründən sonra İmamın tərəfdarları şəhadət
şərbəti içdikləri və Ali-Rəsulun ◊ qadın və
uşaqlarının səslərini eşitdikləri zaman gözlənilmədən onları ruhiyyələri dəyişdi və
dedilər:
ْ طاع ْةَْلِ َمنْْ َع
ِْ ِْْالْ ُحك َْمْإال
ُصاه
َ ِْلْ َوال
"Hökm yalnız Allaha məxsusdur və
Allaha itaət etməyən kəsə itaət etmək olmaz."
Sonra sözlərinə əlavə etdilər: Bu Hüseyn ◊
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Peyğəmbərin — qızının övladıdır və biz
qiyamətdə onun cəddinin şəfaətinə ümid edirik. Belə olduğu halda, onunla necə
döyüşək?!
Onlar bu sözləri deməklə Kufə qoşununa
hücum etdilər və şəhadətə çatana qədər
mübarizə apardılar.1
102. Suveyd ibn Əmr
O, çoxlu namaz qılan böyük bir şəxsiyyət
idi.2 Tarixçilərin nəqlinə əsasən, o, İmamdan
◊ icazə aldıqdan sonra meydana yollandı və
bu rəcəzi oxudu:
ِ اُق
ْْك ْاْلِب َْر ْ َعلِيا
َْ ْْ َو َشي َخ
ْ ْيْاليَ وَْمْنُلقيْأَْحَدا
ُْ س
ح
ْ
ْ
م
د
ُ
ُ
َ
َذاْالندى
مامْاالَر َشدا
َْ ُْْ َو َعمكْال َقْرَْمْاهل
ْْوايفْاالَس َعدا
ْ ِ ْسناْْْ َكالبَد ِْر
َ َو َح
يْتَبَ وأْ َمق َعدا
ِْ ناح
ْ َْسدا
ِْ ْث
ِْ َْح َزةَْْلَي
َ َْْ َوذَاْاْل
َ للاْيُدعىْأ
ْ ص َعدا
ِْ يفْ َجن ِْةْال ِفر َدو
ِْ
َ ْسْيَعلُوا
Ey Hüseyn ◊, cəddin Əhməd —,
əzəmətli atan Əli ◊, on dörd gecəlik ay və
kamala çatmış qardaşın, Allahın şiri
adlandırılan böyük seyid Həmzə, Bərrin
1
"Əyanuş-şiə", c. 2, səh. 319. Müraciət edin: Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh.
240 və "İbsarul-eyn", səh. 94.
2
"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 24.
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cənnətində iki qanadla (uçan) və uca
məqama malik olan (Cəfərlə) görüşmək
üçün öncə addım atdım.1
O, döyüş meydanında şücaətli şir kimi
mübarizə apardı və cəsarətli döyüşdən sonra
qana bulaşmış halda yerə yıxıldı və huşunu
itirdi. Düşmən qoşunu öldüyünü güman
edərək ondan əl çəkdi, amma o, İmam
Hüseynin ◊ şəhadətindən sonra özünə gəldi
və Hüseynin ◊ öldürüldüyünü söylədiklərini eşitdi. O, hərəkət edərək yerindən qalxdı
və düşmən qılıncını qarət etdiyi üçün,
çəkməsinin içində gizlətdiyi bıçağı götürdü
və düşmənə tərəf hücum çəkdi. İbn Sədin
qoşunu onu mühasirə etdi və qılınc zərbələri
ilə şəhadətə çatdırdı. O, İmam Hüseynin ◊
şəhadətindən sonra şəhid olan sonuncu Kərbəla şəhidi idi.2
Əba
Əbdillah
Hüseynin
◊
tərəfdarlarının başına gələnləri nəzərə almaqla İmam Hüseynin ◊ bu vəfalı və son damla
qanlarını İmamın hədəfləri və İslamın
əzəməti yolunda verən səhabələrinin həzrət
"Əyanuş-şiə", c. 1, səh. 606; “Təbəri tarixi", c. 4, səh. 346.
Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 254; "Əyanuş-şiə", c. 1, səh. 606; “Təbəri
tarixi", c. 4, səh. 346; İbn Əsir, "Kamil", c. 4, səh. 79.
1
2

766

Əlinin ◊ xas tərəfdarları olması və bütün
ömürləri boyu ona məhəbbət bəsləmələri
məsələsi diqqəti cəlb edir. Hətta o həzrətin
bəzi düşmənləri Kərbəla səhnəsinə və haqla
batilin qarşılaşmasına nəzər saldıqları zaman,
dəyişilərək yollarını əvəz etmiş və düşmən
qoşununun sərkərdələrini ərəb cahiliyyət
dövrünün qalıqları təşkil etdiyi halda, İmamın
◊ qoşununa qoşulmuşlar.
103. İlahi, şahid ol!
Həzrət Əli ibn Hüseyn ◊ (Əli Əkbər)
Bəni-Haşimdən döyüşə hazır olan birinci fərd
idi. O, camaatın ən yaraşıqlısı və ən
xoşxasiyyətlisi idi. O həzrətin şəhid olduğu
zaman yaşının 18, 19 və bir rəvayətə əsasən
də 25 olduğunu qeyd etmişlər. O, Əbutalib
ailəsindən şəhid olan ilk şəxsdir. Aşura günü
möhtərəm atasının yanına gəldi və meydana
getmək üçün icazə istədi. İmam ◊ dərhal
ona icazə verdi və həmin halda onun
yaşayacağından məyus olaraq qəddi-qamətinə
nəzər saldı və gözlərindən yaş axıtdı.
İmam ◊ oğlu Əli Əkbərin nurani
simasına nəzər saldığı zaman, başını göyə
qaldırıb dedi:
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ْاس
ِْ  ْفَ َقدْ ْبَ َرَْز ْإِلَي ِهمْ ْغُالمْ ْاَشبَ ْهُ ْالن،الء ْال َقوِم
ِْ هؤ
ُ ْ اَلل ُهمْ ْاش َهدْ ْ َعلى
ْْْ ُكنا ْإِ َذا،ك ْ ُُمَمد صلى ْللا ْعليه ْوآله
َْ َِخلقاْ ْ َْو ْ ُخلقاْ ْ َْو ْ َمن ِطقاْ ْْبَِر ُسول
ِ كات ْاالَر
ْ ْ َْو،ض
ِْ  ْاَلل ُهمْ ْامنَ ع ُهمْ ْبَ َر،ك ْنَظَرنا ْإِىل ْ َوج ِه ِه
َْ ِاشتَ قنا ْإِىل ْنَبِي
ْض
ِْ  ْ َْو ْال ْتُر، ْ َْو ْاج َعل ُهمْ ْطَرائِ َْق ْقِ َددا، ْ َْو ْ َم ِزق ُهمْ ْ ََتزيقا،فَ ِرق ُهمْ ْتَفريقا
ِ
.ص ُروناْ ُْثْ َع َدواْ َعلَيناْيُقاتِلُونَنا
ُ ْفَِإن ُهمْْ َد َع ُووناْليَ ن،ال ُوال َْةْ َعن ُْهمْْأَبَدا
“İlahi! Hazırda camaat arasında sima,
xasiyyət və danışıq baxımından sənin
peyğəmbərin həzrət Məhəmmədə — ən
çox oxşayan bu gəncin mübarizəsinə getdiyi
bu zalım dəstəyə şahid ol! Biz sənin
Peyğəmbərini — görmək arzusunda
olduğumuz zaman, onun simasına nəzər
salardıq. İlahi! Yerin bərəkətini onlardan
əsirgə, ittifaqlarını dağıt, müxalif dəstələrə
çevir, valilərini (hakimlərini) heç zaman
onlardan razı etmə! Ona görə ki, onlar bizə
yardım edəcəklərini söyləyərək dəvət etdilər,
amma
hazırda
bizimlə
zalımcasına
mübarizəyə qalxmışlar.”
Sonra İmam ◊ üzünü Ömər ibn Sədə
tutaraq fəryad etdi:
ْط
َْ  ْ َْو ْ َسل،يف ْأَم ِر َك
ْ ِْ ك
َْ َاِلُ ْل
ْ ْ بار َْك
ْ ْ ك؟ ْقَطَ َْع
َ َاِلُ ْ َر ِْح
َ َمال
َ ْ ك! ْ َْو ْال
ِ ك ْب عدي ْ َعلى ْفِر
ْْت ْ َر ِْحي ْ َْو ْ َْل ْ ََت َفظ
َْ ْْ َكما ْقَطَع،ك
َْ َعْلَي
َ اش
َ َْ ُك ْ َمنْ ْيَذ َب
(اِل )صلىْللاْعليهْوآله
ِْ ْول
ِْ قَرابَتْ ِمنْْ َر ُس
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“Sənə nə olub? Allah sənin nəslini kəssin
və heç bir işinə bərəkət verməsin və sənə elə
bir kəsi qalib etsin ki, məndən sonra sən
bizim kökümüzü kəsdiyin və bizim Allah
Rəsulu — ilə rabitəmizi nəzərə
almadığın kimi, o da sənin başını yatdığın
yerdə bədənindən ayırsın.”
Bu zaman İmam ◊ uca səslə bu ayəni
tilavət etdi:
ْيم ْ َوآلَْ ْ ِعم َرا َْن ْ َعلَى
َْ آد َْم ْ َونُوحاْ ْ َوآلَْ ْإِب َر ِاه
ْ ْ ْإِن
َ ْ للاَ ْاصطََفى
ْللاُْ َِْسيعْْ َعلِيم
ْ ض َهاْ ِمنْْبَعضْ َو
َْ ال َعالَ ِم
ُ يْ*ْذُ ِريةْْبَع
"Həqiqətən, Allah Adəmi, Nuhu, Aliİbrahim və Ali-İmranı bütün məxluqatdan
üstün etdi. Onlar elə övladlar və elə bir
(xanədan) idilər ki, (paklıq, təqva və fəziləti)
bəziləri bəzilərindən götürmüşdülər. Allah
eşidən və biləndir."1
Bu zaman Əli Əkbər Əməvi qoşununa
aşağıdakı rəcəzi oxuduğu halda, hücum etdi:
ِْ ِللاْاَوىلْبِالن
ب
ِْ ْت
ِْ ْْ َن ُْنْ َْوْبَي
ْْْيْب ِْنْ َعلِى
ِْ س
ُّْ أنَاْ َع
َ ُلىْب ُْنْاْل
ْْح ْ َحت
ِْ الرم
ْ ِْْللاْ ْالَْ ََي ُْك ُْمْفِينَاْاب ُْنْالد ِعى
ِْ َو
ُّ ِْْأَط َعنُ ُكمْ ْب
يَنثَين

1

"Ali-İmran" surəsi, ayə 33-34.
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ِِ ْ ضربْ ْغُالم
ْْهاَشى
َ َ ْْ

ْ ْفْأَْحيْ َعنْْأِب
ِْ أَض ِربُ ُكمْْبِالسي

ْ ََعل
وي
Mənəm Əlinin oğlu Hüseynin oğlu Əli.
Allahın evinə and olsun! Biz Allahın
Rəsuluna — hamıdan daha yaxınıq.
Allaha and olsun! Ziyadın oğluna bizim
barəmizdə hökm vermək düşməz. Nizəm
əyilənə qədər sizi nizəmlə vuracağam. Atamı
himayə etmək üçün sizə Haşimi Ələvi
gəncinin zərbəsi kimi, qılıncla zərbə
endirəcəyəm.
Bundan sonra düşmənin qoşunu üstünə
yürüdü və o qədərini həlak elədi ki, düşmən
öldürülənlərin çoxluğundan təşvişə düşdü.
Susuzluq o həzrətə qələbə çalmasına və çoxlu
yara almasına baxmayaraq, o, yüz iyirmi
nəfəri yerə sərdi. Atasının yanına gəldi və
dedi:
ْ ْفَ َهلْ ْإِىل ْ َشربَة،ديد ْأَج َه َدن
ِْ َاْل
ْ ْ  ْ َْو ْثِق ُْل،ش ْقَدْ ْقَ تَ لَين
ُْ َيا ْأبَه! ْأل َعط
ِْ ِمنْْماءْ َسبِيلْْأَتَ َقوىْ ِِباْ َعلَىْاالَع
داء
“Atacan! Susuzluq məni taqətdən saldı və
silahın ağırlığı məni acizləşdirdi. Bir qurtum
su varmı ki, içim və döyüşə davam edim?”
İmam ◊ buyurdu:
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ْوهمْْفَال
َْ ُياْب
َ ىنْيَ ِع ُّْزْ َْعلىْ ُُمَمدْ َْوْ َعلىْ َعلِىْْ َْوْ َعلىْأ
ُ ُْأَنْْتَدع،َبيك
ْك
َْ َهاتْلِسان
ِْ ْىن
َْ ُْياْب،ك
َْ َْ َْوْتَست،ك
َ َغيثِْبِِمْْفَالْيُغيثُون
َ ََُييبُون
“Oğlum! Həzrət Məhəmmədə —,
Əliyə ◊ və atana onları çağırdığın, amma
onların sənə cavab vermədiyi, onlardan
yardım istədiyin, amma onların yardım edə
bilmədiyi üçün nə qədər də ağırdır. Ey
oğlum! Dilini yaxınlaşdır.”
Bu zaman İmam ◊ Əli Əkbərin dilini
ağzına alıb sömürdü və öz üzüyünü ona verib
buyurdu:
ْك
َْ  ْفَِإنْ ْأَر ُجو ْأَن،تال ْ َع ُد ِْو َك
ِْ ِفيك ْ َْو ْارِجعْ ْإِىل ْق
َْ ْ اتَْيف
َْ ُخذْ ْه َذا ْاْل
ْْكْ َج ُّد َْكْبِ َكأ ِس ِْهْاالَوفْ َشربَةْْالْتَظ َمْأُْبَع َدهاْأَبَدا
َْ َالْ َُتسيْ َحتْْيَس ِقي
“Bu üzüyü ağzına qoy və düşmənlə
döyüşmək üçün geri qayıt. Ümid edirəm ki,
hələ axşam düşməmiş cəddin Allah Rəsulu
— cənnət şərbəti ilə dolu bir camla səni
sirab etsin və ondan sonra bir daha
susamayasan!”1
Əli Əkbər meydana döndü, atası və babası
Əli Mürtəza ◊ kimi Kufə qoşununa sağdan
və soldan həmlə etdi. Hansı tərəfə üz
1
"Əyanuş-şiə", c. 1, səh. 607; İbn Əsəm, "Futuh", c. 5, səh. 207-208; "Biharul-ənvar",
c. 45, səh. 42-43.
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tutsaydı, camaatın çoxu ondan qaçır, ya da
yerə sərilirdi.
Murrə ibn Munqiz namərdcəsinə arxadan
Əli Əkbərə nizə ilə hücum elədi və Əli Əkbər
atın üstündən yerə yıxıldı. Murrə qılıncla o
həzrətin başına zərbə vurdu və onun başı
yarıldı. Qaniçən, daşqəlbli və vəhşi düşmən
onun ətrafına toplaşaraq qılıncla onun pak
bədənini tikə-tikə elədi.1
Əli Əkbər ömrünün son dəqiqələrində
belə səsləndi:
ْقان ْبِ َكأ ِس ِْه
ْ ِ للا ْقَدْ ْ َس
ِْ ْ ُْ ْهذا ْ َج ِدي ْ َر ُسول:ك
ُْ تاهُ ْاَلس
ْ َيا ْأَب
َ الم ْ َعلَي
ْْكْْ َكأسا
َْ َوم ْإِلَينا ْفَِإنْ ْل
َْ  ْ َع ِجلْ ْال ُق ُد:ول
َْ ك ْالس
َْ ُاالَوف ْ َويُق ِرئ
ُ الم ْ َْو ْيَ ُق
ْ ْورة
َ َمذْ ُخ
“Atacan! Sənə salam olsun! Bu, məni
sirab edən və sənə salam göndərən cəddim
Allah Rəsuludur —. O, belə deyir:
Bizim yanımızı gəlməkdə tələs, çünki sənə
cənnət şərabından olan bir camı ehtiyat
saxlamışam.”2
Sonra fəryad elədi və şəhadətə çatdı.

1
2

Müfid, "İrşad", səh. 459.
Müraciət edin: "Məqatilut-talibin", səh. 52; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 44.
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İmam ◊ Əli Əkbərin səsini eşidən
zaman özünü şahin kim qana boyanmış
oğlunun bədəni kənarına yetirdi. Seyid ibn
Tavusun nəqlinə əsasən:
ْض َْعْ َخدْهُْ َعلى
َْ َي)عليهْالسالم ( َحتْْ َوق
ُْ س
ْ َف
َ ْ َْوْ َو،فْ َعلَي ِه
َ ُجاءَْاْل
َِخ ِد ْه
“İmam Hüseyn ◊ Əli Əkbərin başı
üstündə hazır oldu və üzünü oğlunun üzünə
qoydu.” 1
Vəziyyət qəlbi yandıran idi, həmin səhnə
İmama ◊ o qədər təsir etdi ki, o qövmə belə
qarğış etdi:
َْ ُللاُْقَ وماْْقَ تَ ل
وك
ْ ْقَ تَ َْل
“Allah səni qətlə yetirən qövmü
öldürsün!” 2
Həmin halda İmamın halı o qədər dəyişdi
ki, o həzrətin ağlamaq səsi ucaldı. Halbuki,
həmin vaxta qədər heç kəs İmamın ◊
ağlamaq səsini eşitməmişdi. 3
Bu zaman buyurdu:
ُّ َْعلَى
الدنياْبَع َد َْكْال َعفا
1

"Məlhuf (Lühuf)", səh. 167.
Müfid, "İrşad", səh. 459.
3
"Nəfəsul-məhmum", səh. 162.
2
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"Səndən sonra of (vay) olsun bu
dünyaya!"1
Səhih sənədlərlə İmam Sadiqdən ◊ nəql
edilən bir ziyarətnamədə bu müsibətin
böyüklüyü barədə oxuyuruq:
َْبيكْ َزفَ َرة
َْ كْ ِمنْْأ
َْ َوالتَس ُك ُْنْ َعلَي
"Atanın sənin müsibətinlə alışıb-yanması
əlsa dinmədi."2
Təbəri yazır: "Həmid ibn Müslim deyir:
"Həmin halda bir qadının xeymədən xaric
olduğunu və belə fəryad etdiyini gördüm:
ْ ْيَاب َْنْأُ َخياه،واحبِيباه
َ
"Vay, ey çox istədiyim, ey qardaşoğlu!"
O, sürətlə Əli Əkbərin öldürüldüyü yerə
gəldi. Soruşdum: "O, kimdir?"
Dedilər: "Əli ibn Əbutalibin ◊ qızı
Zeynəbdir ◊."
Gəldi və özünü Əli Əkbərin bədəninin
üstünə atdı. İmam ◊ onun əlindən tutaraq
onu xeyməyə tərəf gətirdi.
Bu zaman Bəni-Haşim gənclərinə
müraciətlə buyurdu:
1

Müfid, "İrşad", səh. 459.
"Kamiluz-ziyarat", bölmə 79 ("Əz-ziyarat" bölməsi). Bu ziyarəti İmam Sadiq ◊
Əbu Həmzə Somaliyə təlim vermişdir. "Biharul-ənvar", c. 98, səh. 185.
2
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ِ إْحلُواْأَخا ُكمْْإىلْال ُفس
ِ ْين
ِ ْهاشم
ْطاط
ْ َِياْفُتيا َْنْب
"Ey Bəni-Haşim cavanları! Qardaşınızı
xeymələrə aparın!"1
İlahi vəzifəni yerinə yetirmək və şəhadəti
qarşılamaqda
mütləq
razılıq
və
təslimlimçilikdən xəbər verən İmamın ◊
çox mənalı sözləri, həmçinin, onun yüksək
ixlas və imanından xəbər verən bu şücaətli
övladının cavabları haqq yolunun bütün
ardıcılları, xüsusilə, həyatın sıxıntılı anlarında
müsəlman gənclərə yol göstərəcək böyük
dərslərdir.
Əli Əkbərin atasından bir qurtum su
istəməsi onun dünyada bir neçə günlük
həyatına davam etməsi üçün deyil, əksinə
haqqın düşmənləri ilə mübarizə aparmaqla
bağlı daha çox qüdrət və güc toplamaq
üçündür. Şəhadət onun müqabilində bütün
əzəməti ilə dayandığı zaman möhtərəm
atasına bəşarət verir ki, cəddinin əlindəki pak
cənnət şərabı ilə dolu olan bir camdan sirab
olacaq. Görəsən, bundan da üstün bir iftixar
varmı?!
1

“Təbəri tarixi", c. 4, səh. 340.
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104. Allaha and olsun, əmin üçün çox
çətindir!
Həzrət Əli Əkbərin şəhadətindən sonra
bəzi rəvayətlərə əsasən, həmin Qasim ibn
Həsən olan Abdullah ibn Həsən döyüşə
hazırlaşdı. O, az yaşlı bir yeniyetmə idi. O,
İmamın ◊ yanı gəldiyi və İmamın ◊
gözləri ona sataşdığı zaman, qucaqladı.
Birlikdə elə ağladılar ki, haldan düşdülər.
Qasim neydana getmək üçün icazə
istədikdə, İmam ◊ icazə vermədi. İmamın
◊ əl-ayağını o qədər öpdü ki, sonda İmamın
◊ razılığını cəlb etdi və ağladığı halda
meydana gəldi və bu rəcəzi oxudu:
ِ إِنْْتُْن
ْبْال ُمصطَفى
ِْ ِطْالن
ُْ ْْ ِسب
ْ
ْ ْس ِْن
اْل
ْ
ْ
ن
اب
ْ
ا
ن
أ
ف
ْ
ون
ر
ك
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َْوْال ُمؤََتَ ِْن
ْب
َْ صو
َْ َْْب
ْيْال ُمرتَ َه ِْن
ِْ سيْْْ َكاالَ ِس
َ ْ ي ْاُناس ْالَ ُس ُقوا
َ هذاْ ُح
ال ُم َز ِْن
Əgər məni tanımırsınızsa, bilin ki, mən
Həsənin övladıyam. O, Allahın seçilmiş və
əmin Peyğəmbərin — övladıdır. Bu, bir
dəstənin arasında girov götürülmüşlər kimi,
əsir olan Hüseyndir ◊. Allah həmin dəstəni rəhmət yağışı ilə sirab etməsin!
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Mübarək siması ay parçası kimi
parlayırdı. Şiddətli şəkildə döyüşdü və yaşının az olmasına baxmayaraq, otuz beş nəfəri
yerə sərdi. Həmid ibn Müslim deyir:
Mən İbn Sədin qoşununda idim və bu
yeniyetməyə nəzər salırdım. Onun əynində
köynək, uzun paltar, ayağında nəleyn (səndəl)
vardı; birinin bağı qırılmışdı. Yadımdadır ki,
sol ayağındakı nəleyninin ipi idi. Əmr ibn
Səd Əzdi dedi: "Allaha and olsun, mən onun
taqətini kəsmək üçün ona həmlə edəcəyəm."
Dedim: "Subhanəllah! Bu nə qərardı
gəlmisən? Allaha and olsun, əgər bu
növcavan mənə həmlə etsə, mən ona heç nə
etməyəcəyəm. Onu əhatə edən həmin dəstə
ona kitafəytdi."
Dedi: Xeyr! Əsla! Allaha and olsun, mən
ona hücum edəcəyəm. Sonra ona həmlə etdi
və qılıncı ilə onun başını yaralayana qədər də
qayıtmadı. Qasim üzü üstə yerə düşdü və
fəryad elədi: "Əmican! İmdadıma yet!"
Həmid ibn Müslim sözlərinə əlavə edir:
"İmam ◊ ov quşu olan şahin kimi səfləri
yardı və şir kimi həmlə etdi, Qasimin qatili
olan Əmrə onun əllərini bədənindən ayıran
bir qılınc zərbəsi vurdu. Əmr fəryad etdiyi
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halda qaçdı. Kufəlilər onu İmamın ◊
əlindən xilas etmək istədilər, amma onun
bədəni atların tapdağı altında qaldı və
öldürüldü. Toz-torpaq yatdığı zaman,
gördülər ki, İmam ◊ (Qasimin başı
üstündə) əyləşib və Qasim ayaqlarını yerə
uzadıb. İmam ◊ buyurdu:
ْ ،ك
َْ ُ ْأَوْ ْ َُييب،ك
َْ اِل ْ َعلى ْ َع ِم
ِْ َعزْ ْ َو
َ ُك ْفَال ْيُعين
َ ُعوْهُْفَالْ َُييب
ُ ك ْأَنْ ْتَد
ْوك
َْ ُْبُعداْْلَِقومْقَ تَ ل،ك
َْ ُأَوْْيُعين
َ كْفَالْيُغينْ َعن
"Allaha and olsun! Əmini çağırdığında
sənə cavab verə bilməməsi, yaxud cavab
verib amma sənə yardım edə bilməməsi,
yaxud da, köməyə tələsib lakin səni
ehtiyacsız edə bilməməsi mənə çox ağırdır.
Səni öldürən dəstə (Allahın rəhmətindən)
uzaq olsun!"
Digər rəvayətdə İmamın ◊ belə
buyurduğu qeyd olunmuşdur:
ِ
ْْ َعزْْ َْو.فيكْ َج ُّد َك
َْ ْيام ِْة
َ ُبُعداْْلَِقومْقَ تَ ل
َ ْ َْوْ َمنْْ َخص َم ُهمْْيَوَْمْالق،وك
ْْ ْيَوم،ك
َْ ُ ْأَوْ ْ َُييب،ك
ْ ُك ْأَنْ ْتَدع
َْ اِل ْ َعلى ْ َع ِم
ِْ
َ ُك ْ ُْث ْال ْيَن َفع
َ ُوهُ ْفَال ْ َُييب
ِ
ِ ْْاِلْْ َكثُ ْرْواتِرْهُْ ْوْقَل
ُْناص ُرْه
َ ُ َ ْ َو
"Səni öldürən dəstə (Allahın rəhmətindən
uzaq olsun!) Sənin bunlardan intiqamını
qiyamət günü cəddin alacaq. Allaha and
olsun, əmini çağırdığın zaman sənə cavab
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verə bilməməsi, yaxud cavab verməsi, lakin
bunun sənin halına faydalı olmaması çox
ağırdır. Allaha and olsun! Bu gün əminin
əziyyət və məzlumiyyətinin həddən artıq az
olduğu, köməyinin olmadığı bir gündür!"
Sonra İmam ◊ (Qasimin qanlı cəsədini)
götürdü və xeymələrə tərəf yollandı. Ravi
deyir: "Sanki onun sinəsinin İmamın ◊
sinəsinə yapışdığını, ayaqlarının yerə
sallandığını görürəm. Öz-özümə dedim:
"İmam ◊ nə edir?" Gördüm onu gətirib
Əhli-beyt ‹ şəhidlərinin yanına qoydu və
bu zaman dedi:
ِ ِ
ِ
ْْ َْو،َحدا
َ ْ َْوْالْتُغادرْْمن ُهمْْأ،ْ َْوْاق تُ ل ُهمْْبَ َددا،اَلل ُهمْْأَحصْ ُهمْْ َع َددا
ِ
ْْْالْ َرأَي تُمْْ َهوانا،صباْْياْأَه َْلْبَيت
َ ْ،ومت
َ ْْالْتَغفرْْ َهلُمْْأَبَدا
َ صباْْياْبَينْعُ ُم
ْْبَع َْدْه َذاْاليَ وِْمْأَبَدا
"İlahi! Onların sayını azalt, onları dağıt və
qətlə yetir. Onlardan heç kəsi sağ qoyma və
əsla onları bağışlama! Ey əmimim uşaqları!
Səbirli olun! Ey əhli-beytim! Səbir edin! Bu
gündən sonra heç zaman xarlıq görməyin!"1
105. Əqil ailəsinin şəhidləri
1

Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c. 2, səh. 27-28; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 34-36.
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Aşura hadisəsində Əqilin övlad və
nəvələri İmam Hüseynə ◊ yardım etməkdə
elə qeyri-adi fədakarlıq göstərdilər ki, axırda
İmam Hüseynin ◊ alqışına səbəb oldu.
Həzrət onların səbri, fədakarlığı xüsusunda
buyurdu:
آلْ َعقيل
ِْ ْْاَلل ُهمْْاق تُ َْلْقاتِ َْل،ُصباْْآلَْْ َعقيلْإِنْْ َمو ِع َد ُك ُْمْاْلَنة
َ
“Ey Əqil xanədanı! Səbirli olun, sizin
yeriniz cənnətdir. İlahi! Ali-Əqili öldürənləri
məhv elə!”1
İmam Hüseyn ◊ Əqil xanədanına xüsusi
qayğı göstərdi, hətta onları Cəfər Təyyar
xanədanından üstün tutdu. Bunun səbəbini
soruşulduğu zaman, buyurdu:
ْللا فَأَ ِرقْ َهلُم
ِْ َِب َعب ِد
ْ ِنْأَذ ُك ُْرْيَْوَم ُهمْْ َم َْعْأ
ْ ِِإ
“Onların Əba Əbdillah yolundakı
fədakarlıqları yadıma düşdüyü zaman, onlara
ürəyim yanır.”2
Aşura hərəkatında Əqil xanədanından
doqquz nəfər şəhadət feyzinə nail oldu.
1. Abdullah ibn Müslim ibn Əqil

1
2

Müraciət edin: "Əqil ibn Əbutalib", səh. 71 və "Yənabiul-məvəddəh", c. 3, səh. 73.
"Əyanuş-şiə", c. 1, səh. 636.
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O, İmam Hüseynin ◊ bacısı oğlu, anası
Rüqəyyə Əmirəl-mömininin ◊ qızıdır. O,
üç dəfə şücaətlə düşmən qoşununa həmlə
edərək aşağıdakı rəcəzi oxudu:
ِْ ِبادواْ َعلَىْدي ِْنْالن
يب
ْ ْاليَ وَْمْأَلقىْ ُمسلِماْْ َوه َْوْأَِب
ُ ْْْْ َوفِت يَة
ِ
ِ
ِْ س
ب
ْ ْب
ِْ سواْبَِقومْعُ ِرفُواْبِال َْك ِذ
َ ْْلكنْخيارْْ َوكر ُْامْالن
ُ لَي
ِ ِْْمن
ِْ س
ب
ِْ هاش ِْمْالس
َ َاداتْأَه ِْلْاْل
Bu gün atam Müslimlə, Peyğəmbər
— dinində olan mərd, yalançılıqla
tanınmış olan qövmdən sayılmayan, əksinə
möhtərəm, Haşim böyükləri və şəxsiyyətli
insanların
nəslindən
olan
kəslərlə
görüşəcəyəm.
Abdullahın əli alnında olduğu halda, Əmr
ibn Subeyh ona tərəf bir ox atıb əlnini alnına
yapışdırana qədər o, şücaətlə döyüşürdü.
Abdullah nə qədər çalışdısa da, əlini ayıra
bilmədi. Əmr ibn Subeyh qabağa gəlib nizəni
onun ürəyinə sancdı və onu şəhadətə
çatdırdı.1

1
"Əyanuş-şiə", c. 1, səh. 607; Müfid, "İrşad", səh. 460; İbn Əsir, "Kami"l, c. 3, səh.
407; "İbsarul-eyn", səh. 50.
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Əbu Müxənnəf və Şeyx Müfidin nəqlinə
əsasən, Abdullahın şəhid olması Əli Əkbərin
şəhadətindən sonra olmuşdur.1
2. Cəfər ibn Əqil
O, Müslim ibn Əqilin qardaşı, anası isə
"Həvsa"dır.
Abdullah
ibn
Müslimin
şəhadətindən sonra, o, Bəni-Haşim və
Əbutalib övladlarından olan bir neçə nəfər
toplu şəkildə Kufə qoşununa hücum etdi.2
İmam ◊ onların qartal kimi düşmənə
həmlə etməsini müşahidə etdiyi halda
buyurdu:
ْالرأَي تُم
ِْ ت ْ َو
ْ ِ صباْ ْيا ْأَه َْل ْبَي
ْ َِت ْيا ْب
ِْ صباْ ْ َعلَى ْال َمو
َ ْ ،وم ِت
َ
َ ين ْعُ ُم
َ ْ للا
َْهواناْْبَع َْدْه َذاْاليَ وِْمْأَبَدا
"Ey mənim əmim oğlanları! Səbirli olun
və ey mənim əhli-beytim! Dözümlü olun, bu
gündən sonra heç zaman zillət və xarlıq
görməyəcəksiniz!"3
Bu əsnada Cəfər ibn Əqil deyirdi:
ِ ْيف
هاشمْ َوغالِب
ْ ِْشر
ْ ْيب
ْ ِِالمْاالبطَ ِح ُّْيْالطال
ُْ ُأَنَاْالغ
َ ْْ ِمنْْ َمع
بْاالطائِب
ُْ َسيْْأطي
ْ ْساد ْةُْالذوائِب
َ َْْوَن ُْنْ َحقا
َ ْْهذاْ ُح
Müfid, "İrşad", səh. 460; "Ənsabul-əşraf", c. 3, səh. 406.
"İbsarul-eyn", səh. 50.
3
Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c. 2, səh. 28; "Məlhuf (Lühuf)", səh. 101; "İbsaruleyn", səh. 50.
1
2
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Mən Məkkədəki bir yer olan Əbtəh
ərazisindən, Əbutalibin nəslindən, Haşim
qəbiləsindən və qalib olan bir cavanam.
Həqiqətən, biz böyük şəxslərdən və
seyidlərdənik. Bu, pak olan kəslərin ağası
Hüseyndir ◊!
Sonra o, Buşr ibn Xovt Həmdani adlı bir
şəxs tərəfindən şəhadətə çatdırıldı.1
3. Əbdürrəhman ibn Əqil
O, Müslim ibn Əqilin qardaşıdır və
Əmirəl-möminin Əlinin ◊ qızı Xədicə2 ilə
evlənmişdir. O, döyüş zamanı bu rəcəzi
şücaətlə oxuyurdu:
ِ هاشمْو
ِ ْْْْ ِمن
ْ ِ هاش ُْمْإِخ
وان
ْ ْان
ْ ِ أَِبْ َعقيلْْفَاع ِرفُواْ َم َك
َ
ِ ْْْْهذاْحسي
ِ ُُْْك ُهول
ِْ خْالبُ ن
يان
ُْ شام
ْ ْان
ِْ ساد ْةُْاالَقر
َ ْ صد ق
َُ
ِْ بْ َم َْعْالش
بان
ِْ َوسيِ ُْدْالشي
Məni tanıyın, atam Haşim nəslindən
olan
Əqildir.
Bəni-Haşim
mənim
qardaşlarımdır. Onlar müdrik qocalar və
böyüklərlə eyni səviyyədədirlər. Bu, həddən
artıq
üstün
məqamdan
yararlanan
"Əyanuş-şiə", c. 4, səh. 129; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 32.
Əmirəl-möminin Əlinin ◊ qızı Xədicənin qəbri Kufədə Cümə məscidinin
yanındakı Babul-filin (Fil-qapısı) müqabilində yerləşir.
1
2
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Hüseyndir ◊. O, yaşlıların (böyüklərin) və
cənnət cavanlarının ağasıdır (rəhbəridir).1
O, şəhadət feyzinə nail olana qədər
qəhrəmancasına döyüşdü. Əqil xanədanının
Aşura
hərəkatındakı
digər
şəhidləri
aşağıdakılardan ibarətdir:
4. Məhəmməd ibn Müslim ibn Əqil.
5. Məhəmməd ibn Əqil.
6. Abdullah ibn Əqil.
7. Əli ibn Əqil.
8. Məhəmməd ibn Əbi Səid ibn Əqil.
9. Kufədə şəhid olan Müslim ibn Əqil.
***
106.
Cəfəri-Təyyar
xanədanının
şəhidləri
Ovn ibn Abdullah ibn Cəfər
O, Bəni-Haşimin müdrik və ismətli qadını
Zeynəbi-Kübranın ◊ övladıdır. Xanım
Zeynəbin Ÿ həyat yoldaşı olan və özü
Mədinədə qalan Abdullah ibn Cəfər Ovn və
Məhəmməd adlı iki oğlunu İmam Hüseynin
◊ yanına göndərdi və onlar Əqiq vadisində
1
İbn Şəhr Aşub, "Mənaqib", c. 4, səh. 114; "Əyanuş-şiə", c. 4, səh. 129; "Biharulənvar", c. 45, səh. 32.
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İmama ◊ qoşuldular. Ovn Aşura günü meydana gəldi və belə rəcəz oxudu:
ِ ْْْ َشهي ُْد
نانْأَزَه ُْر
ِْ ِيفْاْل
ْ ِْصدق
ْ ْونْفَأَنَاْاب ُْنْ َجع َفر
ْ ِ إنْْتُن ِك ُر
ش ِْر
ْ ْضر
ْ َي
َ ْْ َكفىْ ِِبذاْ َش َرفاْْيفْالمح
َ طيُْفيهاِْْبَناحْأَخ
Əgər məni tanımırsınızsa, bilin ki, mən
həqiqi şəhid olan və cənnətdə nur saçan,
yaşıl qanadlarla orada uçan Cəfər Təyyarın
oğluyam. Bu iftixar məhşərdə bizim üçün
kifayətdir.
O, aşkarcasına döyüşdü və sonunda
Abdullah ibn Qutbənin əli ilə şəhadətə çatdı.1
2. Məhəmməd ibn Abdullah ibn Cəfər
O, Abdullah ibn Cəfərin digər övladıdır
və anası xanım Zeynəbdir ◊.2 O,
döyüşdüyü halda belə rəcəz oxuyurdu:
ِْ يفْالردىءْعُم
يان
ْ ِْْْفِعالَْْقَ وم
ْ ْوان
ِْ للاْ ِم َْنْالعُد
ِْ ْىل
َْ ِنَش ُكوْإ
ِْ يلْ َوالتِب
يان
ِْ ْْ َو ُُم َك َْمْالت نز
ْ
ْ آن
ِْ عالَْال ُقر
ِْ قَدْْبَ ِدلُواْ َم
ِْ َوأَظ َه ُرواْال ُكف َْرْ َم َْعْالطُّغ
يان
Alçaqlıqda korlara bənzəyən dəstənin
əməlindən Allaha şikayət edirəm. O
kəslərdən ki, Quran maarifi və möhkəm
1

Bax: "Biharul-ənvar", c.45, s.34; "Məqatilut-talibin", səh.60; "İbsarul-eyn", s.39
Əyanuş-şiə, c. 1, səh. 608. Bəziləri onun anasının Həfsə ibn Səqifin qızı "Xəvsa"
olduğunu hesab etmişdir. Müraciət edin: "Məqatilut-talibin", səh. 60.
2
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olan ayələri dəyişdirdilər, küfr və tüğyanı
aşkar etdilər.
Məhəmməd Bəni-Haşimin digər cavanları
kimi döyüşdü və Amir ibn Nəhşəlin əli ilə
şəhadətə çatdı.1
Təbəri nəql edir: İmam Hüseyn ◊ və
Abdullah ibn Cəfərin övladlarının şəhid
olması xəbəri Mədinəyə yetişdiyi zaman,
camaat Abdullah ibn Cəfərin evinə başsağlığı
vermək üçün getdi. Abdullah ibn Cəfərin
qulamı olan Əbul-Əslas2 dedi: "Bu çətinliklər
Hüseyn ◊ tərəfindən bizim başımıza gəldi."
Abdullah qulamının üstünə hücum edərək
dedi:
Ey kənizin oğlu! Hüseyn ◊ barəsində nə
danışırsan? Allaha and olsun, əgər mən də
olsaydım, canımı fəda edənə qədər ondan
ayrılmazdım. Bura candan keçməyin lazım
gəldiyi yerdir. Övladlarımın qardaşım, əmim
oğluna yardım etmək və (müqəddəs hədəfləri
yolunda) şəhadətə çatması mənim üçün
asandır.

1
2

"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 34. Müraciət edin: "Nəfəsul-məhmum", səh. 167.
"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 122-də onun adı "Əbus-Səlasil" kimi qeyd edilmişdir.
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Bu zaman orada iştirak edənlərə xitabən
dedi:
ِ واْلم ُد
ْْ ْإنْ ْالأَ ُكن،ي عليه السالم
ِْ س
ْ  ْ َعزْ ْ َعلَيْ ْ َمص َر،لل
َ َ
َ ُعُ ْاْل
آساهُْ َولَداي
ْ ْْسيناْْبِيَديْفَ َقد
ُْ آسي
َ
َ تْ ُح
“Allaha həmd edirəm. İmam Hüseynin
◊ şəhadəti mənim üçün çətin və ağırdır.
Özüm orada olub canımı fəda edə bilməsəm
də, övladlarım belə etdilər, ona yardım
elədilər.”1
Övn və Məhəmməddən başqa, Cəfər
Təyyarın xanədanından Abdullah ibn
Abdullah ibn Cəfər2 və Qasim ibn
Məhəmməd ibn Cəfər adlı digər iki nəfər də
İmam Hüseynin ◊ kənarında Aşura günü
şəhadət feyzinə nail oldu.
107. Əmirəl-mömininin ◊ övladları
1. Abdullah ibn Əli
Anası Ümmül-Bənindir. O, qardaşı
Əbulfəzl Abbasdan səkkiz yaş kiçikdir və
Əmirəl-mömininin ◊ şəhadəti zamanı onun
altı yaşı vardı. Aşura günü şəhid olduğu
1
2

“Təbəri tarixi", c.4, səh.357; Müfid, "İrşad", səh.461; "Biharul-ənvar", c.45, səh.123.
O da Həfsənin qızı Xəvsanın övladıdır. İbn Şəhr Aşub, "Mənaqib", c. 4, səh. 106.
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zaman isə iyirmi beş yaşında idi. BəniHaşimdən olan bəzilərinin şəhadətindən
sonra Əbulfəzl ◊ qardaşı Abdullah, Osman
və Cəfəri yanına çağırdı və dedi: Gedin öz
canınızı qardaşınız və İmamınız üçün fəda
edin ki, Allah yanında sizi nəzərdə tutum və
düşməndən sizin intiqamınızı alım.1
Digərlərindən böyük olan Abdullah
meydana yollandı və aşağıdakı rəcəzi oxudu:
ْيف
ْ ِْ ي
ِْ َاك ْ َعلِيْ ْاْل
َْ َْْذ
ْ ْضال
ِْ أَنَاْب ُْنْ ِذيْالنج َد ْةِْ َواالَف
ِْ االَف
عال
ِْ ظاه ِْرْااله
وال
ِْ ْيفْْ ُك ِْلْيَوم
ْ ِْْ
ْْكال
ِْ ِللاْذُواْالن
ِْ ْول
ِْ فْ َر ُس
ُْ َسي
Mən rəftar baxımından hamıdın üstün
olan, fəzilət və iftixar sahibi Əli ibn
Əbitalibin övladıyam. O, çətinlikdə Allah

Təbəri və İbn Əsir burada böyük səhvə yol verərək ifadələri bu cür nəql etmişlər:
" ;تَ َقد ُموا َحتْ أَِْرثَ ُك ْمGedin şəhid olun ki, sizdən irs aparım." (“Təbəri tarixi", c. 4, səh. 342, İbn
Əsir, "Kamil", c. 4, səh. 76.) Bəni-Haşimin Qəməri kimi mərifət və fədakarlıq sahibi olan bir
şəxsiyyətin bu cümlələri deməsi qəbulolunmazdır. Bir qayda olaraq, buna heç bir əsas da
yoxdur. Ona görə ki, onların anası Ümmül-Bənin sağ idi və ana həyatda olduğu müddətdə
qardaşa irs düşmür. Əksinə, düzgün şəkildə olan ifadə belədir: ِل َولَِرسولِِْه
ِْ ِ ْصحتُم
َ َ" ت َقد ُموا َحتْ أ ََرا ُكمْ قَدْ نQabağa düşün ki, zisin fədakarlığınızla Allaha və onun Peyğəmbərinə — nisbətdə xeyirxahlıq etdiyinizi görüm." (Əyanuş-şiə, c. 1, səh. 608) Əsil nüsxədə (ْ ( َحتْ أَثأ ََرُكمkimi olması eh1

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

timalı da vardır və mənası "intiqam almaq"dır. Amma Təbəri və İbn Əsir yanlışlıqla onu ( ْحت
ْ" )أَ ِرثَ ُكمirs aparım" kimi nəql etmişlər.
ْ
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Rəsulunun ◊ qılıncı və düşmənlər üçün
hər gün qorxu səbəbi idi.1
O, Hani ibn Subeyt ona həmlə edib qılıncı
başına endirənə qədər qəhrəmancasına
döyüşdü. Abdullah yerə yıxıldı və siması
qanlı halda şəhadətə çatdı.2
2. Osman ibn Əli
O da Ümmül-Bəninin övladlarındandır və
qardaşı Abdullahdan iki yaş balacadır.
Əmirəl-mömininin ◊ şəhadəti zamanı onun
dörd yaşı vardı və Aşura günü iyirmi üç
yaşında idi. İmam Əlinin ◊ onun adını nə
üçün Osman qoymasının səbəbi barədə
deyirlər ki, o həzrət (İmam Əli ◊) Allah
Rəsulunun — böyük səhabəsi Osman
ibn Məzuna məhəbbət bəslədiyindən, adını
"Osman" qoymuşdu.
O həzrətin belə buyurduğu nəql
edilmişdir:
إَِّناْ َْسيتُْهُْبِِإس ِْمْأخيْعُثما َْنْب ِْنْ َمظعُو َْن
"Həqiqətən, mən səni qardaşım Osman
ibn "Məzun"un adı ilə adlandırdım!"3
1
"İbsarul-eyn", səh. 34; "Əyanuş-şiə", c. 1, səh. 608; "Məqatilut-talibin", səh. 54; İbn
Əsəm, "Futuh", c. 5, səh. 113.
2
"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 38.
3
Yenə orada.
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Abdullah ibn Əli şəhadətə çatdığı zaman,
Abbas Osmana üz tutudu və buyurdu:
ِ تَ َقدمْْياْأ
ْ َخي
"Qabağa düş, ey qardaş!"
Osman meydana tərəf hərəkət etdi və belə
rəcəz oxudu:
ِ نْأَنَاْعثما ُْنْذُوالم
ْعال
ِْ ْْ َشي ِخي ْ َعلِيْ ْذُوال ِف
ْ ْفاخ ِْر
ُ ْ ِِإ
َ
ِ الظ
اه ِْر
ِ يبْالط
ُْسيْ ْ ِخي َرْة
ْ
ْ
ْاه ِْر
ِْ َِواب ُْنْ َعمْْلِلن
َ ْْأَخي ْ ُح
االَخايِ ِْر
ِ َوسيِ ُْدْال ِكبا ِْرْواال
ِ ول ْوالو
ِ
ْص ِْي
ْ ْصاغ ِْر
ََ
َ
َ َ ْ ْْبَع َْد ْالر ُس
ِ الن
اصر
Mən Osmanam, iftixarlar sahibi! Atam
Əlinin (yaxşı) rəftar sahibi olması
aşkardır.O, pak Peyğəmbərin — əmisi
oğludur və qardaşım Hüseyn ◊ ən
yaxşıların yaxşısıdır. O yaşlılar və
cavanların sərvəri (böyüyü), Peyğəmbər
— və onun vəsisindən (Əlidən ◊
sonra dinə yardım edəndir.
Osman Xuli ibn Yezidin oxuna tuş gəlib
yerə yıxılana qədər beləcə rəcəz oxuyur və
qorxu bilmədən döyüşürdü.
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Sonra bir nəfər qabağa gəlib mübarək
başını bədənindən ayırdı.1
3. Cəfər ibn Əli
O, Ümmül-Bəninin ən kiçik övladıdır və
qardaşı Osmandan iki il sonra dünyaya
gəlmişdi. Aşura günü təqribən iyirmi bir yaşı
var idi.2 Onun iki qardaşı şəhadətə çatdıqdan
sonra, Abbas kiçik qardaşını da yanına
çağırdı və buyurdu:
ْك ْْ َكما
َْ ُ ْفَأَحتَ ِسب،ك
َْ ب ْ َحتْ ْأَر
ِْ اْلَر
ْ ْ ىل
َْ ِتَ َقدمْ ْإ
َ اك ْقَتيال ْْ َكأَ َخ َوي
أَحتَ ِسبتُ ُهما
“Sən də döyüşə tələs ki, sənin də iki
qardaşın kimi şəhid olduğunu görüm və iki
qardaşımın hesabını Allahın öhdəsinə
qoyduğum kimi, onu da Allahın öhdəsinə
qoyum.”3 Cəfər belə rəcəz oxuyaraq meydana
girdi:
ِْ يْذُوْالن
وال
ِْ َْْاِب ُْنْ َعلِ ِْيْاْل
ْ ْعايل
ْ ِ إِنْْأَنَاْ َجع َف ُْرْذُواْال َم
ِ اكْالو
ِْ يبْبِ َعميْ َجع َفرْ َواْل
ال
ْ ِْْ َحس
ْْوايل
ْ ِ ص ُّْيْذُوالسناْ َوال
َ َْ َذ
ِ
ِْ سيناْْ ِذيْالندىْال ِمف
ضال
َ أَْحيْ ُح
1

Müraciət edin: "Məqatilut-talibin", səh. 55; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 37.
Müraciət edin: "Tənqihul-məqal", c. 1, səh. 219; "Əyanuş-şiə", c. 4, səh. 129.
3 "İbsarul-eyn", səh. 35.
2
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Uca məqam sahibi, yaxşılıq edən və
səxavətli Əlinin ◊ oğlu Cəfər mənəm! O,
Peyğəmbərin — vəsisi və uca məqam
sahibidir. Mənə əmim Cəfər və dayımla
iftixar etmək kifayətdir. Bundan daha
üstünü fəzilət və kərəm sahibi olan Hüseyni
◊ himayə etməyimdir.1
O, döyüşdü və yaralandı. Sonda
qardaşının qatili olan Xuli ibn Yezid hücum
edərək onu şəhadətə çatdırdı. 2
4. Əbubəkr ibn Əli
Adı Abdullah, anası isə Məsud ibn
Xalidin qızı Leyla idi. O, İmam Hüseynin ◊
qardaşlarından ilk olaraq meydana gedən və
bu rəcəzi oxuyan kəs idi:
ِ ْ ْْْ ِمن
ِ ْ هاش ِْم
ْق
ِْ الصد
ْ َْشيخيْ َعلِيْْذوال َفخا ِْرْاالَط َوِْل
ِ ال َكر ِْيْالمف
ض ِْل
ُ
سامْال ُمص َق ِْل
ِْ ُْْ َعن ْهُْ ُن ِاميْبِاْل
ْ يبْال ُمر َس ِْل
ِْ َِيْب ُْنْالن
ُْ س
َ هذاْ ُح
ديهْنَف ِسيْ ِمنْْأَخْ ُمبَجل
ِْ تُف
Böyüyüm böyük iftixarlar sahibi, Haşimi
nəslindən olan, düzgün rəftarlı, əzəmətli,
səxavətli Əlidir ◊. Bu, Allahın göndərdiyi
1
2

İbn Şəhr Aşub, "Mənaqib", c. 4, səh. 107.
"İbsarul-eyn", səh. 35.
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peyğəmbərin — övladı Hüseyndir ◊.
Qılınımı itiləyərək onu himayə edəcək və canımı möhtərəm qardaşıma fəda edəcəyəm.
O, Zəhr ibn Bədr Nəxəinin əli ilə şəhadətə
çatana qədər döyüşdü.1
Tarixçilər həzrət Əlinin ◊ Kərbəlada
ardıcıl olaraq şəhadətə çatan övladlarının
sayının altı nəfər olduğunu hesab etmişlər:
1. Əba Əbdillah Hüseyn ◊.
2. Əbulfəzl Abbas ◊.
3. Abdullah.
4. Osman.
5. Cəfər.
6. Əbubəkr.
108. Qardaşım! Susuzlar üçün su gətir!
Abbas ibn Əli ◊ (qardaşı İmam
Hüseynin ◊ qoşununun bayraqdarı idi).
Bütün köməkçilərinin, qardaş və əmisi
uşaqlarının şəhadət şərbəti içdiyini gördüyü
zaman, ağladı və Allahla görüşmək şövqü ilə
irəli çıxdı və bayrağı götürdü, qardaşı İmam
Hüseyndən ◊ meydana getmək üçün icazə
istədi. (Qardaşının ayrılığından ciddi şəkildə
1

"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 41.
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narahat olan) İmam ◊ elə şiddətlə ağladı ki,
saqqalı göz yaşlarından islandı. Buyurdu:
ْت
َْ  ْفَِإذا ْأَن،الم ْةَ ْ ِمنْ ْ َعس َكري ْ َْو ْ ُُم ِم َْع ْ َع َد ِدنا
َْ يا ْأَخيْْ ُكن
َ ت ْال َع
ِ ْْ ْو،تات
ِ ْىل
ِ الش
ْاب
ِْ ىلْاْلَر
َْ ِثْإ
ُْ مارتُناْتَنبَ ِع
ع
َْ ِتْيَ ُؤلُْْ ََجعُناْإ
َْ غَ َدو
َ َ
"Ey qardaş! Sən mənim (qoşunumun
əzəməti) və əsgərlərimin birlik mərkəzinin
nişanəsisən. Əgər sən də (gedib şəhid olsan),
bizim dəstəmiz pərakəndə və viran olar."
Abbas ◊ dedi:
ُّ ِْياة
ْْ َْو،الدنيا
ْ صدريْ ِمنْْ َح
َْ َخيكْياْ َسيِدي!ْقَدْْضا
َْ وحْأ
ُْ داكْ ُر
َْ ِف
َ ْق
ْي
َْ الءْال ُمنافِ ِق
ِْ هؤ
ُ ْْأُري ُْدْأَخ َْذْالثا ِْرْ ِمن
"Qardaşının canı sənə fəda olsun, ey
mənim ağam! Qəlbim dünya həyatından
sıxılmışdır, bu münafiqlərdən (o pak
qanların) intiqamını almaq istəyirəm." İmam
◊ buyurdu:
ِْ فالْقَليالْ ِم َْنْال
ماء
ِْ الءْاالط
ِْ هادْفَاطلُبْْ ِهل ُؤ
ِْ ِىلْاْل
َْ ِتْإ
َْ إِذاْغَ َدو
İndi ki, meydana getmək istəyirsən, onda
bu uşaqlara su təşkil elə!
Abbas ◊ meydana yollandı və moizə
etdi, Allahın əzabı ilə qorxutdu, amma onlara
heç bir təsir qoymadı. Qardaşının yanına
qayıtdı
və
macəranı
xəbər
verdi.
Gözlənilmədən,
uşaqların
susuzluqdan
yandıqlarını söyləmək səsi qulağına yetişdi.
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Dərhal ata mindi, nizə və məşki (su tuluğunu)
götürdü və Fərata tərəf yollandı. Fərat çayını
qorumaqda olan dörd min nəfər onu mühasirəyə aldı və ox atəşinə tutdu, lakin o həzrət
qəhrəmancasına düşmən qoşununu yardı və
onlardan səksən nəfərini həlak edərək yerə
sərdi və Fərat çayına daxil oldu.
ِ ب ْغُرفَةْ ْ ِم ْن ْال
ْي ْ َوأَه ِْل
ِْ س
اْل
ْ
ْ
ش
ْ
ط
ع
ْ
ْ
ر
ك
ذ
ْ
ْ
ماء
َْ اد ْأَنْ ْيَش َر
َْ فَ لَما ْأَر
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ ماءَْ َوَم
ْ بَيتِ ِْهْفَ َرضْْال
َالَْال ِقربَْة
“Bir qədər (bir ovuc) su içmək istədiyi
zaman, İmam Hüseyn ◊ və onun əhlibeytinin susuzluğunu xatırladı, ovcundakı
suyu yerə tökdü və məşki su ilə doldurdu.” 1
Sonra məşki sağ qoluna keçirdi, xeyməyə
tərəf yola düşərək belə dedi:
ِ سْ ِمنْْب ع
ْْت ْأَن
ِْ ْْ َوبَع َد ْهُ ْال ْْ ُكن
ْ ْون
ْ ِ يْ ُه
ِْ س
اْل
ْ
ْ
د
ُ
َ ُْ ياْنَف
َ
ْ ِ تَ ُك
ون
2ِ
ْ بيْبا ِرَْدْال َمع
ي
َْ ْْ َوتَش َر
ْ ْون
ِْ ُسيْْوا ِرُْدْال َمن
َ هذاْ ُح
3ِ
ِ ُْْْْوالْفِعال
ْ قْاليَق
ي
ِْ صاد
ْ ْديين
ْ ِ ُْْهاتْماْهذاْفِعال
ُْ َهي
َ

Əbu Müxənnəf, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 179.
"Yənabiul-məvəddəh", c. 3, səh. 67.
3 Əyanuş-şiə, c. 1, səh. 608. Müraciət edin: İbn Şəhr Aşub, "Mənaqib", c. 4, səh. 117; "Biharulənvar", c. 45, səh. 40.
1
2
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Ey Abbasın nəfsi! Hüseyndən ◊ sonra
həyat zillətdir. Məbada, ondan sonra sağ
qalasan! Bu, ölüm şərbəti içən Hüseyndir.
Belə olduğu halda, sən soyuq və ləzzətli su
içmək istəyirsən?! Heyhat! Belə rəftar nə
mənim dinimdən, nə də düzgün etiqadlı bir
şəxsin rəftarından deyil.
İbn Sədin qaniçən qoşunu onun əhatəyə
aldı. Abbas qəhrəmancasına həmlə edir və bu
rəcəzi oxuyurdu:
ْيف
ْ ِْ ْْ َحتْ ْأُوارى
ْ ْتْ َرقا
ُْ تْإِ َذاْال َمو
َْ بْال َمو
ُْ الْأَرَه
صاليتْلَقا
ِْ
ال َم
ْاس ْاَغ ُدو
ُْ ن ْاَْنَا ْال َعب
ْ ِِْْإ
ْْطْال ُمصطَفىْالطُّه ِْرْ َوقا
ِْ نَف ِسيْلِ ِسب
بِالسقا
َخافْالشرْْيَوَْمْال ُملتَقى
ُْ َوالْأ
Ölüm gəlib çatdığı zaman, qılınclar yerə
sərənə qədər qorxum yoxdur. Mən öz canımı
pak
xüsusiyyətli
Peyğəmbər
—
övladına sipər etmişəm. Mən "Səqqa" (su
paylayan) məqamı (ləqəbi) olan həmin
Abbasam və döyüşün çətinliyindən qorxum
yoxdur.1
1

İbn Şəhr Aşub, "Mənaqib", c. 4, səh. 117; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 40.
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Düşmən özünü itirmişdi və o həzrətlə
qarşı-qarşıya gəlmək qüdrətinə malik deyildi.
Həmin səbəbdən, ağacların arxasında
pusquda durmuşdular. Nofəl Əzrəq BəniHaşimin Qəmərinin sağ əlini kəsdi və o
həzrət məşki sol çiyninə keçirdi və qılıncla
bayrağı sol əlinə aldı və bu rəcəzi oxudu:
ِ ن ْأ
ْ ِ ُْْحاميْأَبَداْْ َعن
ديين
ْ ِِْْإ
ْ
ْ ْللاْإنْْقَطَعتُ ُْمََْييين
ِْ َو
ِ يبْالط
ِ ْْوْ َعنْْإِمام
ِْ اه ِْرْاالم
ي
ِْ ِْْ َُن ِْلْالن
ْ ْي
ِْ قْاليَق
ِْ صاد
َ
Allaha and olsun! Sağ əlimi kəsməyinizə
baxmayaraq, mən daimi olaraq dinimi və
pak və əmin Peyğəmbərin — övladı
olan düzgün imanlı İmamımı himayə
edəcəyəm
Bu zaman Nofəl Əzrəq və Həkim ibn
Tufeyl pusquda durduqları yerdən o həzrətə
həmlə edərək sol əlini bədənindən ayırdılar.
O həzrət bayrağı sinəsinə sıxaraq bu rəcəzi
oxudu:
ْْ َوأَب ِشرىْبَِرْحَِْةْاْلَبا ِْر
ْ ْشْ ِم َْنْال ُكفا ِْر
َْ سْالْ َُت
ُْ ياْنَف
ْْقَدْْقَطَعُواْبِبَ غيِ ِهمْْيَسا ِري
ْ ْيبْالسيِ ِْدْالُمختا ِْر
ِْ َِم َْعْالن
بْ َحرْْالنا ِْر
ِْ فَأَصلِ ِهمْْياْ َر
Ey nəfs! Kafirlərdən qorxun olmasın.
Səmə əvəz verən Allahın rəhməti və əzəmətli
və seçilmiş Peyğəmbərlə — qonşu
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olmaq müjdə olsun! Bunlar mənim sol əlimi
qəddarlıqla kəsədilər. İlahi! Cəhənnəmin
hərarətini onlara dadızdır!1
Bir nəqlə əsasən, bu zaman məşki dişləri
ilə tutdu. Çox keçmədən məşkə bir ox dəydi
və içindəki su axıb-töküldü. Digər bir ox
onun mübarək sinəsinə dəydi. Bəziləri
yazmışlar ki, bir ox gözünə dəydi və Təmim
qəbiləsindən olan bir şəxs dəmir bir əmudla
onun başına vurdu və o, atdan yerə yıxıldı.
Uca səslə belə fəryad elədi:
ِ ْأَد ِركىنْياْأ:ونادىْبِأعلىْصوتِِه
َخي
َ
َ
"Ey qardaş, dadıma yet!"
İmam Hüseyn ◊ başı üstünə gəlib
çatdığı zaman, onun öldüyünü gördü və
ağladı. Həmçinin, nəql edilmişdir ki, Abbas
şəhid olduğu zaman, İmam Hüseyn ◊
buyurdu:
ِ
س َْر ظَهري َوقَ لتْ ِحيلَت
َ اَال َْن إن َك
"İndi belim sındı və çarə yolum bağlandı."
Sonra ağladı və bu şeiri oxudu:
بْ ُُمَمد
ِْ ِدينْالن
َْ ْْْْ َْوْخالَفتُم
ْ ْْتَ َعدي تُمْْياْ َشرْْقَ ومْبِبَ غيِ ُكم
1

"İbsarul-eyn", səh. 30.
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ْب
ِْ ِْْأَما ْ َن ُْن ْ ِمنْ ْ َُن ِْل ْالن
ْي
ِْ ْْأما ْْكا َنْ ْ ِم ْن ْ َخ
ْْفْ ْتَالقُوا ْ َحر
َ سو
َ َْْف

ْ ْالر ُس ِْلْأوصا ُكمْْبِنا
ُّ ْأَماْْكا َْنْ َخي ُْر
سد ِْد
َ ُامل
ْ ْْاءُْأُميْ ُدونَ ُكم
ْ تْالزهر
ِْ َأماْْكان
ال َِبي ِْةْأْحَ َْد
ْ
ْْلُ ِعنتُمْْ َْوْأُخزيتُمِِْْباْقَدْْ َجنَ يتُم

ْنارْتُ َوق ُد
Ey camaatın ən pisi! Öz zülmünüzlə bizə
əziyyət verdiniz və Allahın Peyğəmbəri
Məhəmmədin — dini ilə müxalifətçilik
etdiniz. Peyğəmbərlərin ən yaxşısı bizim
barəmizdə sizə tövsiyə etməmişdimi? Biz
həqiqi Peyğəmbərin — nəslindən
deyilikmi? Xanım Zəhra Ÿ sizin yox, mənim anam deyilmi? O, ən yaxşı insanların
nəslindən deyilmi?
Etdiyiniz cinayətlərə görə Allahın
rəhmətindən uzaq və xar oldunuz və tezliklə
Allahın yandırıcı oduna düçar olacaqsınız.1
Hər bir addımda fəzilət, fədakarlıq, şücaət və
izzət dərsi var. Kim o bənzəri olmayan
fədakarlıq səhnəsində Ababsın su mənbəyinə
yetişməsi və sudan içməyərək susuz şəhid ol1

"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 41-42.
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ması xəbərini verməyə hazır idi?! İmam
Hüseyn ◊, yoxsa, onun övladları uzaqdan
tamaşa edirdilərmi?! Yoxsa, sonrakı İmamlar
ilahi ilham sayəsində xəbər vermişdilərmi?
Yaxud, bu bənzərsiz fədakarlıq mənzərəsini
görən mələklər xəbər gətirdilərmi? Yoxsa,
başqa şəkildə məlum oldumu?!
Necə və kimin sayəsində olmasından asılı
olmayaraq, tarixin alnına qeyd edildi və
həmişəlik olaraq haqq yolunun yolçuları üçün
yadigar qaldı.
109. O, altı aylıq körpədir, ona bir
qurtum su verin!
İmam ◊ xanədan və övladlarının şəhid
olmasını və onlardan İmam, qadınlar və xəstə
oğlu İmam Səccaddan ◊ başqa, kimsənin
qalmadığını gördüyü zaman, səsləndi:
ِ ْول
َْاِل
ْ ْاف
ُْ اِل؟ْ َهلْْ ِمنْْ ُم َو ِحدْ ََي
ِْ بْ َعنْْ َح َرِْمْ َر ُس
ُّْ َهلْْ ِمنْْذابْْيَ ُذ
ْيف ْإِغاثَتِنا؟ ْ َهلْ ْ ِمنْ ْ ُمعي ْيَر ُجوا ْما
ْ ِْ َاِل
ْ ْ فينا؟ ْ َهلْ ْ ِمنْ ْ ُمغيث ْيَر ُجوا
ْيفْإِعانَتِنا؟
ْ ِْاِل
ِْ ِعن َد
“Allah Rəsulunun — hərəmini
müdafiə edən bir kəs yoxdurmu? Sizin
aranızda Allahdan qorxan və bizə zülmü rəva
görməyən bir kimsə varmı? Allaha xatir
bizim imdadımıza yetişən bir kəs varmı?
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Allah dərgahındakı şeylərə ümid edərək bizə
yardım etmək istəyən bir kəs varmı?”
İmamın ◊ yardım istəmək səsinin
narahatlığından qadınların ağlamaq və nalə
səsləri ucaldı. İmam ◊ xeymələrə
yaxınlaşdı və buyurdu:
ِ ْنا ِولُونْ َعلِياْْاِبين
ُْالطف َْلْ َحتْْاَُوِد َع ْه
"Kiçik yaşlı oğlum Əlini mənə verin ki,
onunla vidalaşım."
Oğlunu yanına gətirdilər. Övladını
öpdüyü halda, buyurdu:
ْالءْال َقوِْمْإِذاْْكا َْنْ َخص ُم ُهمْْ َجد َْك
ِْ َويلْْ ِهل ُؤ
“Cəddin Allah Rəsulunun —
düşmənçilik edəcəyi bu zülmkar dəstənin vay
halına!” Hələ körpə İmamın ◊ qucağında
aram olmamışdı ki, Hərmələ ibn Kahil Əsədi
uşağı nişan aldı, atdığı ox onun boğazını
üzdü. Qanı axmağa başladı. İmam ◊ əlini
onun boğazının altına tutdu və ovcu qanla
doldu. Sonra ovcundakı qanı göyə doğru
səpdi və dedi:
ْكْلِماْ ُه َْوْ َخي رْْلَنا
َْ ِتْ َعناْالنص َْرْفَاج َعلْْذل
َْ اَلل ُهمْْإِنْْ َحبَس
“İlahi! Əgər bu dünyada (zahirdə) biz bu
qövmə qələbə çalmasaq belə, ondan daha
yaxşısını bizə ruzi et (bizə nəsib et)!”
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O körpənin şəhadətindən sonra, İmam ◊
atından yerə endi və qılıncın qını ilə kiçik bir
qəbir qazdı və körpəni qanına boyadı, ona
namaz qıldı və dəfn etdi.1
Əllamə Məclisi əlavə edir: "İmam ◊
buyurdu:
ِْ ْي
اِل
ِْ َهو َْنْ َعلَىْْماْنَ َزلَِْْبْْأَن ْهُْبِ َع
"Bu müsibət mənim üçün asandır, çünki
Allahın hüzurunda baş vermişdir."
İmam Baqir ◊ buyurmuşdur:
ِْ ىلْاالر
ض
َْ ِكْالدِْمْقَط َرةْْإ
َْ ِفَ لَمْْيَس ُقطْْ ِمنْْذل
"İmamın ◊ göyə tərəf səpələdiyi Əli
Əsğərin qanından bir qətrə də yerə düşmədi."
Başqa bir rəvayətdə qeyd edilmişdir ki,
İmam Hüseyn ◊ buyurdu:
ْت ْ َعنا
َْ ت ْ َحبَس
َْ  ْاَلل ُهمْ ْإِنْْْ ُكن،ك ْ ِمنْ ْفَصيل
َْ ال ْيَ ُكو ُْن ْأَه َو َْن ْ َعلَي
كْلِماْ ُه َْوْ َخي رْْلَنا
َْ ِْفَاج َعلْْذل،النص َر
“İlahi! Övladım sənin nəzərində Saleh
peyğəmbərin ◊ dəvəsindən dəyərsiz deyil.
İlahi! Əgər (zahirdə) qələbəni bizdən
əsirgəsən belə, ondan daha yaxşısını bizə ruzi
et!”2
"Məalis-sibtəyn"də
Müxənnəfin
1
2

Xarəzmi, “Məqtəlul-Huseyn”, c. 2, səh. 32; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 46.
"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 46-47.
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sözlərinə istinadən südəmər körpənin
şəhadəti başqa cür qeyd edilmişdir. Orada
yazılır:
ِ ِ
ْصغيْ ْ َْو ْلَْهُ ْ ِم َْن
َْ صيك ْْبَِولَدي ْالص
ِْ تاهُ ْ ُاو
ْ يا ْاُخ
َ ْ ْ ْفَان ْهُْطفل،غي ْ َخيا
العُم ِْرْ ِست ْةُْأَش ُهر
“Ey bacı! Mənim azyaşlı uşağıma yaxşılıq
et. O, kiçikdir və yalnız altı aylıqdır. Ümmü
Gülsüm dedi: "Qardaş! Bu körpə üç gündür
ki, bir qurtum su içməmişdir, bu dəstədən bir
qədər su istə."
İmam ◊ bu sözləri eşidincə körpəni
götürüb düşmənə tərəf yolllandı və buyurdu:
ْيا ْقَ وِْم ْقَدْ ْقَ تَ لتُمْ ْأَخي ْ َْو ْأَوالدي ْ َْو ْأَنصا ِري ْ َْو ْما ْبَِقي ْغَي ُْر ْه َذا
ِ
ْْوهُ ْ َشربَة
ْ  ْفَاس ُق،تاهُ ْإِلَي ُْكم
ْ َي ْ َذنب ْا
ِْ َشاْ ْ ِمنْ ْغ
َ َ ْ َْو ْ ُه َْو ْيَتَ لَظى ْ َعط،الطف ِل
ْماء
ِْ ِم َْنْال
“Ey camaat! Siz qardaşlarım, övlad və
tərəfdarlarımı öldürdünüz.Susuzluqdan yanan
bu günahsız körpədən başqa, kimsə qalmayıb.
Ona bir qurtum su verin!”1
"Nəfəsul-məhmum"dakı ifadələrlə desək,
İmam ◊ buyurdu:
ِ ْْإِنْْ َْلْتَر َْحونْفَار َْحواْه َذا،ياْقَ وِْم
ْالطف َْل
ُ
ُ
1

"Məalis-sibtəyn", c. 1, səh. 418.
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“Ey
camaat!
Əgər
mənə
rəhm
etmirsinizsə, bu körpəyə rəhm edin!”1
İmam ◊ bu sözləri söylədiyi halda,
gözlənilmədən qaraqəlbli düşmən – Hərmələ
ibn Kahil Əsədi – tərəfindən atılan ox
körpənin başını üzdü və onun ətini parçaladı.
İmam ◊ ovcunu körpənin kəsilmiş
boğazının altına tutdu və əlindəki qanı göyə
səpdi. Digər bir rəvayətdə qeyd edilmişdir ki,
İmam ◊ əllərini körpənin boğazı altına
tutdu və buyurdu:
ِ  ْاِهلي ْتَرى ْما ْ ْحلْ ْبِنا ْيف ْال،ك
ِ س ْاِصِبي ْفيما ْأَصاب
ْعاج ِْل
ُْ يا ْنَف
َ
َ
ْخيةْْلَناْيفْاال ِج ِْل
َْ ِفَاج َعلْْذل
َ َكْذ
“Ey nəfs! Bütün bu müsibətlər
müqabilində səbirli ol! Sən görürsən ki, bu
fani dünyada bizim üçün hansı müsibətlər baş
verdi. Belə olduğu halda, onu qiyamət günü
üçün ehtiyat saxla!”2
Başqa bir rəvayətdə İmamın ◊ belə
buyurduğu yazılmışdır:
ِ
ْ،ص ُرونا ْفَ َخ َذلُونا ْ َْو ْأَعانُوا ْ َعلَينا
َْ اَلل ُهمْ ْأَن
ُ ت ْتَعلَ ُْم ْأَن ُهمْ ْ َد َع ُونَا ْليَ ن
ِ اَللهمْ ْاحبِسْ ْعن همْ ْقِطَ ْر ْالس
ْض
ِْ  ْاَلل ُهمْ ْال ْتُر،ك
َ ِ ْ َْو ْاح ِرم ُهمْ ْبَ َركات،ماء
َُ
ُ
َ
1
2

"Nəfəsul-məhmum", səh. 349.
"Məalis-sibtəyn", c. 1, səh. 419.
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ُّ ْ ت ْ َعنا ْالنص َْر ْيف
ُْ ْفَاج َعل ْه،الدنيا
َْ ت ْ َحبَس
َْ ك ْإِنْْْ ُكن
َْ  ْاَلل ُهمْ ْإِن،َْعن ُهمْ ْأَبَدا
ْمي
َْ ِيفْاال ِخ َرْةِْ َْوْان تَ ِقمْْلَناْ ِم َْنْال َقوِْمْالظال
ْ ِْْلَناْذُخرا
"İlahi! Sən onların bizə yardım etmək
üçün bizi dəvət etdiyini, amma bizi tərk
etdiyini, bizim müqabilimizdə daynadığını
bilirsən. İlahi! Asimanın yağışını onlardan
əsirgə, bərəkətlərindən məhrum et! İlahi!
Əsla onlardan razı olma! İlahi! Əgər dünyada
qələbəni bizdən əsirgədinsə, onu bizim
axirətimiz üçün zəxirə et və zalım dəstədən
bizim intiqamımızı al!"1
Aşuranın mesajlarının hamısı eşidiləsi
mesajlardır və südəmər körpənin şəhadəti
onların hamısından daha eşidiləsi və daha
ibrətlidir. Birinci mesaj bundan ibarətdir ki,
haqqın düşmənləri ilə mübarizə aparmaqda
heç kəs istisna deyil. Südəmər döyüşçülər
cavanlar və yaşlılarla çiyin-çiyinə verərək
meydana gəlir və öz növbəsində şəhidlər
cərgəsində yer tuturlar.
Aydın məsələdir ki, hər bir döyüşçünün
silahı vardır. Biri, ox, niz və qılınca, digəri
nazık boğaz və neçə damla pak qana malikdir
1

"Yənabiul-məvəddəh", c. 3, səh. 77.
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və bu, məzlumluğa ən aşkar dəlildir. Həmin
qan həm asimana, həm də yerə səpildi və hər
ikisi onunla yenidən əzəmət qazandı. Digər
mesaj zalım düşmənlərin daşqəlblilik və
cinayəti kuliminasiya nöqtəsinə çatdırması və
hətta Zəhranın Ÿ körpə südəmər nəvəsinə
atasının qucağında rəhm etməməsindən
ibarətdir.
Sonuncu mesaj budur ki, Allah yolunda
bütün ağrı-açılar, çətinlik və müsibətlərə
dözmək asandır, ona görə ki, aləm onun
hüzurundadır və hər şey dərgahında baş verir.
"Kim saqiyə şahiddirsə, onu lütflə içərəm,
məhəbbətlə acı çəkərəm, çünki dərmanım
ondandır."
110. Ey tərəfdarlarım! Nə oldu ki, mənə
cavab vermirsiniz?!
İmam Hüseyn ◊ həmin qövmə nəzər
salır və daimi olaraq sağına-soluna baxır,
amma səhabə və tərəfdarlarından alınlarını
yerə qoyan və onlardan heç bir səs-səmir
gəlməyənlərdən başqa, heç kəsi görmürdü.
Belə olduğu halda, səsləndi:
ِ بيبْب ْنْم
ْْ َْو،ظاه َر
ْ ِ ْْ َْوْيا،ياْ ُمسلِ َْمْب َْنْ َعقيل
َ َ َْ ْ َْوْياْ َح،هانَْب َْنْعُرَوَة
ِ ْ ْوْياْيزي َْدْب ْنْم،ي
َْْْ َْوْياْ ِهالل،يْب َْنْْ َكثي
َْ ْ َْوْياْ ََي،ظاه َر
َ َ َ َ ِ ياْ ُزَهي َْرْب َْنْال َق
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صِ
َس ُْدْ
ب َْن ْنافِعَْ ْ ،و ْيا ْإِبر ِاه َْ
يَْ ْ ،و ْيا ْعُ َمي َْر ْب َْن ْال ُم ِ
يم ْب َْن ْا ُْل َ
طاعَْ ْ ،و ْيا ْأ َ
ِ
داو َْدْب َْنْ
بَْ ْ ،وْيا ْ َعب َد ِْ
ال َكلِ ُّ
اِل ْب َْن ْ َعقيلَْ ْ ،و ْيا ْ ُمسل َْم ْب َْن ْ َعو َس َجةََْ ْ ،و ْيا ْ ُ
احْ ْ ،و ْيا ْح ُّْر ْ ِ ِ
ِ
ِ
اْلُس ِ
يَْ ْ ،وْيا ْأَبطالَْ ْالصفاْ،
الط ِرم ِ َ ُ
الرياح ُّىَْ ْ ،و ْيا ْ َعلىْ ْب َْن ْ ْ َ
ْو ْيا ْفُرسا َْن ْاهلي ِ
جاءْ ،مايل ْأُنادي ُكمْ ْفَال ْ َُتيبُونَْ ْ ،و ْأَدعُوُكمْ ْفَالْ
َ
َ
تَسمعون؟! ْأَن تمْ ْنِيامْ ْأَرجوُكمْ ْتَنتبِهو َن؟ ْأَمْ ْحالَتْ ْمودتُ ُكمْ ْعنْ ْإِ ِ
مام ُكمْْ
َ
ُ
َُ
َُ
ُ
ََ
فَال ْتَنصرونَهُ؟ ْفَ ِ
ول ْصلى ْللا ْعليه ْوآله ْلَِفق ِد ُكمْ ْقَدْْ
ساءُ ْالر ُس ِْ
هذ ْهِ ْنِ ْ
ُُ
وموا ْ ِمنْ ْنَوَمتِ ُكمْ ،أَيُّ َها ْال ِكر ُامَْ ْ ،و ْادفَ عُوا ْ َعنْ ْ َح َرِْمْ
ُّح ُ
َع ُ
الهنْ ْالن ُ
ولْ ،فَ ُق ُ
ِ
ِ
ون ْ َْو ْغَ َد َْر ْبِ ُك ُْمْ
ب ْال َمنُ ِْ
اِل ْ َري ُْ
ص َر َع ُكمْ ْ َو ِْ
الر ُس ِْ
ئامَْ ْ ،و ْلكنْ ْ َ
ول ْالطُّغا َْة ْالل َ
ص ُرو َنَ ْ ،وال ْ َعنْ ْنُص َرتْ
الده ُْر ْاْلَُؤو ُنَْ ْ ،و ْْإِالْ ْلَماْْ ُكنتُمْ ْ َعنْ ْ َدع َوت ْتَق ُ
ََتت ِجبو َنْ،فَهاْ َن ْنْعلَي ُكمْْمفت ِجعو َنْ ْ،وْبِ ُكمْْ ِ
ِلْ َوإِناْإِلَي ِْهْ
الح ُقو َنْ،فَِإناِْ ِْ
ُ َ
َ ُ
َُ ُ َ
رِ
اجعُو َْن.
!“Ey Müslim ibn Əqil! Ey Hani ibn Ürvə
!Ey Həbib ibn Məzahir! Ey Züheyr ibn Qeyn
!Ey Yezid ibn Məzahir! Ey Yəhya ibn Kəsir
!Ey Hilal ibn Nafe! Ey İbrahim ibn Hüseyn
Ey Ümeyr ibn Məta! Ey Əsəd Kəlbi! Ey Abdullah ibn Əqil! Ey Müslim ibn Ovsəcə! Ey
Davud ibn Tərimmah! Ey Hürr Riyahi! Ey
!Əli ibnil-Hüseyn! Ey xalis olan qəhrəmanlar
!Ey döyüş meydanının (qəhrəman) süvariləri
Nə olub ki, sizi səsləyirəm, amma mənə
cavab vermirsiniz? Sizi çağırıram, lakin məni
artıq eşitmirsiniz? Yuxuya getmisinizmi ki,
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sizin oyanacağınıza ümidvar olum? Yoxsa,
İmamınıza məhəbbət göstərməkdən əl çəkmisiniz və yardım etmirsiniz?
Peyğəmbər
—
xanədanlarının
qadınları sizin aradan getməyinizlə aciz
olmuşlar. Yuxudan oyanın, ey böyük
şəxsiyyətlər! Allah Rəsulunun —
hərəmini alçaq tüğyankarlar müqabilində
müdafiə edin!
Amma Allaha and olsun ki, ölüm sizi yerə
sərmiş, peşəsi xəyanət olan ruzigar sizə vəfa
etməmişdir, əks təqdirdə, əsla mənim
çağırışımla bağlı səhlənkarlıq etməz və mənə
yardım etməkdən əl çəkməzdiniz. Biz sizin
ayrılığınızdan
hüzünlüyük
və
sizə
qoşulacağıq.”
ِِ
ِ ِلْ ْوْإِنْاْإِلَي ِْهْر
اجعُو َْن
َ ْ ْإِنا
"Həqiqətən, biz Allah tərəfindənik və ona
tərəf də qayıdacağıq!"1
Qana boyanmış şəhidlərin cəsədləri ilə
danışmaq – özü də belə əbədi bir qəhrəmanlıq
mübarizəsində – yalnız Kərbəla səhnəsində
örülmüşdür və bu, İmam Hüseynin ◊ şəhid
1

"Məalis-sibtəyn", c. 2, səh. 17-18.
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olan tərəfdarlarının sinəsinə asmış olduğu və
qiyamətə qədər parıldamaqda olan iftixar
medalıdır. Həmin qəhrəman kəslərə əgər
icazə verilsəydi, bir daha bu dünyaya qayıdar
və yenə də canfəşanlıq edərək şəhadət
şərbətini daha artıq şövqlə içərdilər.
Bəli, onlar o qədər şücaətli idilər ki, sanki
qəlbləri zərrələrlə örtmüş və ən yaxşı
sərmayələri fədakarlıq üçün hazırlamışdılar.
Bəli, onlar cənnət libasları geyinmək və
əbədiyyətə doğru pərvaz etməyə layiq idilər.
Onlara halal olsun!
ِ
ْي ْ ُمد ِعس ْ َْو
َْ َْْ َْو ْاْلَي ُْل ْب
ْ ْودواْْلِ َدف ِْعْ ُملَمة
ُ ُقَ ومْْاذاْن
ُم َكرِدس
ِ
ُّ وب َعلَى
ِْ وع َْو أَق بَ لُواْ ْْيَتَهافَ تُو َْن َعلى ِذ
هاب
ِْ الد ُر
َْ ُسوا ال ُقل
ُ لَب
ِْ االَن ُف
س
Onlar elə kəslərdirlər ki, çətinliyi dəf
etmək üçün nizələrə malik olan süvarilər və
hücum edənlərin arasında olduqları zaman,
çağırılmışlar. Qəlblərini zərrələrlə örtmüş və
şəhid olmaq üçün döyüş meydanına yollanmışlar. ("Lühuf", səh. 166)
111. Oğlum! Əmini də öldürdülər
Rəvayətlərin birində qeyd edilmişdir ki,
İmam Hüseyn ◊ tək qaldığı zaman,
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qardaşlarının xeyməsinə baş çəkdi və oranın
boş olduğunu gördü. Bu zaman Əqil
övladlarının xeyməsinə nəzər saldı, orada da
heş kəsi görmədi, tərəfdarlarının xeyməsinə
baxdı, eç kəsi görmədi. Həmin halda İmam
◊
ِْ الل ْال َعلِىِْ ْال َع ِظ
يم
ِْ ِ" ْالَ ْ َحولَْ ْ َْو ْ ْالَ ْقُوْةَ ْإِالْ ْبUca və
əzəmətli Allahdan başqa, heç kəsdə qüvvət və
qüdrət yoxdur!" zikrini çoxlu sayda dedi.
Sonra qadınların xeyməsinə yollandı və
oğlu İmam Zeynəl-Abidinini xeyməsinə
getdi. Onun cod bir dəri üzərində uzanıb
yatdığını və bibisi Zeynəbin Ÿ ona qulluq
etdiyini gördü. Əli ibn Hüseynin ◊ gözü
atasına sataşdığında, yerindən qalxmaq istədi,
lakin xəstəliyin şiddətindən qalxa bilmədi, bibisi Zeynəbə Ÿ dedi: "Kömək elə oturum,
çünki Peyğəmbər — övladı gəlib."
Xanım Zeynəb Ÿ onu özünə söykədi və
İmam Hüseyn ◊ oğlunun vəziyyətini
soruşdu. O, Allaha həmd edərək dedi:
ِ ِ ِْ هؤ
ْي؟
َْ صنَ ع
ْ َياْأب
ُ ْتْاليَ وَْمْ َم َْع
َ الءْال ُمنافق
َ ْتاهُْما
"Atacan! Bu gün bu münafiq dəstə ilə nə
etdin?"
İmam Hüseyn ◊ cavabında buyurdi:
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ِ ْ يا ْولَ ِدي ْقَ ِْد ْاستحوذَْ ْعلَيْ ِه ْم ْالشيطا ُْن ْفَاَنساهمْ ْ ِذك ْر
ْْ ْ َْو ْقَد،اِل
ُ
َ
َ
ُ َ َ َ
ْضْبِالدِْمْ ِمناْ َْو
ُْ تْاالر
ِْ ض
ْ ْْلَ َعنَ ُه ُْم،ُشبْْال ِقتالُْْبَي نَناْ َْوْبَي نَ ُهم
َ اِلُْ َحتْْفا
ِْْمن ُهم
“Oğlum! Şeytan onlara qələbə çalmış,
Allahı onlara unutdurmuş və aramızdakı
döyüşü elə şəkildə alovlanmışdır ki, yer hər
ikimizin qanına boyanmışdır.”
İmam Səccad ◊ dedi:
ِ
ْاس؟
ْ َياْأب
ُ تاهُْأَي َْنْ َعم َْىْال َعب
"Atacan! Əmim Abbas haradadır?"
Bu zaman Zeynəbin Ÿ gözlərindən yaş
damladı və qardaşına nəzər saldı ki, necə
cavab verəcək. İmam ◊ Abbasın şəhadətini
ona xəbər veməmişdi, çünki onun
xəstəliyinin şiddətlənməsindən qorxurdu.
İmam ◊ cavab verdi:
ِ ْْ ْوْقَطَعواْي َدي ِْهْ َعلى،كْقَدْْقُتِل
ْات
ِْ ىءْال ُفر
ِْ شاط
َْ ىنْإِنْْ َعم
َْ ُياْب
َ ُ َ َ
"Oğlum! Əmin öldürülüb və əlləri Fəratın
kənarında bədənindən ayrılıb."
Əli ibn Hüseyn ◊ elə ağladı ki, bihuş
oldu. Özünə gəldiyi zaman, digər əmilərini
soruşdu və İmam ◊ cavab verdi: "Hamısı
şəhid oldu."
Bu zaman soruşdu:
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ِ بيب ْب ْن ْم
ِ
ْ ْ َْو،َ ْ َْو ْ ُمسلِ ُْم ْب ُْن ْ َعو َس َجة،ظاه َر
َ ُ ُْ  ْ َْو ْ َح،َْو ْأَي َْن ْأَخي ْ َعلي
ِ ُزَهي ُْرْب ُْنْال َق
ي؟

"Qardaşım Əli Əkbər, Həbib ibn Məzahir,
Müslim ibn Ovsəcə və Züheyr ibn Qeyn
hardadı?"
İmam ◊ cavab verdi:
ْالء
ِْ هؤ
ِْ ِس ْيف ْاْل
َْ ىن ْإِعلَمْ ْأَن ْهُ ْلَي
َْ ُيا ْب
ُ ْ  ْ َْو ْأَما،ت
َ يام ْ َر ُجلْ ْإِالْ ْأَنَا ْ َْو ْأَن
ْصرعىْ َعلىْ َوج ِْهْالثرى
َْ ال ِذ
َ ْْينْتَسأَلُْْ َعن ُهمْْفَ ُكلُّ ُْهم
"Oğlum! Bu qədər məlumun olsun ki, bu
xeymələrdə səndən və məndən başqa, kişi
qalmayıb. Onların hamısı yerə yıxılaraq şəhid
oldu." Belə olduğu halda, Əli ibn Hüseyn ◊
şiddətlə ağladı. Sonra bibisi Zeynəbə Ÿ
dedi:
ْفْ َْوْال َعصا
ِْ تاهُْ َعلَىْْبِالسي
ْ ْياْ َعم
"Bibican! Mənim qılınc və əsamı hazırla!"
Atası buyurdu:
َْْوْماْتَصنَ ُْعِْبِِما
"Onlarla nə etmək istəyirsən?"
Dedi:
ْي ْيَ َدىْ ْإِب ِْن
َْ َب ْبِِْه ْب
ُّْ ُف ْفَأَذ
ُْ  ْ َْو ْأَما ْالسي،أما ْال َعصا ْفَأَتَ َوكْأُ ْ َعلَيها
ْ ُْياةِْبَع َد ْه
ْ َيفْاْل
ْ ِْللاْصلىْللاْعليهْوآهل َفِإن ْهُْ ْالَْ َخي َْر
ِْ ْول
ِْ َر ُس
"Əsama söykənəcəm və qılıncımla Allah
Rəsulunun
—
övladını
müdafiə
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edəcəyəm, çünki ondan sonra yaşamağın
mənası yoxdur."
İmam ◊ onu saxladı və bağrına basaraq
buyurdu:
ْتْ َخلي َفتْ َعلى
َْ ْ َْوْأَن،ض ُْلْ ِعت َرت
ُْ َتْأَطي
َْ ياْ َولَديْأَن
َ ْ َْوْأَف،بْذُ ِريت
ِ ْ  ْقَدْ ْ ََِشلَت ه ْم، ْفَِإن همْ ْغُرباءْ ْ َم ُذولُو َن،فال
ِ يال ْ ْو ْاالط
ِ ِ ِْ هؤ
ْالذل ْةُ ْ َْو
ُ
َ ْ الء ْالع
ُُ
َ ُ
ِ ِْ ب ْالز
ْْ ْ َْو ْآنِسْ ُهم،ص َر ُخوا
ُْ ِداء ْ َْو ْنَوائ
ِْ اليُت ُْم ْ َْو ْ ََشاتَْةُْاالع
َ ْ مان ْ َسكت ُهمْ ْإِذا
ِ
ِ  ْ ْو ْس ِْل ْ َخ،شوا
ِ ي ْال َك
ْْ ْفَِإن ُهمْ ْما ْبَِق َْى ْ ِمن،الم
ِْ َواط َرُهمْ ْبِل
َ َ ُ اذَا ْاستَ و َح
ِ
ِِ
ِ
َْْحدْْ ِعن َد ُهمْْيَش ُكو َْنْإِلَي ِْهْ ُحزنَ ُهم
َ ْ َْوْالْأ،سو َْنْبِْهْغَي ُر َك
ُ ِرجاهلمْْ َمنْْيَستَأن
ْْكْ َْوْتَبكيْ َعلَي ِهم
َْ ْ َْوْيَب ُكواْ َعْلَي،ش ُّم ُهم
َْ ش ُّم
َ ِس
ُ َوكْ َْوْت
ُ َْ َدع ُهمْْي،واك
“Oğlum! Sən mənim ən pak və üstün
övladımsan. Sən mənim bu uşaq və qadınlar
üzərində canişinimsən. Onlar təhnalıq,
yetimlik və düşmənlərin tənəsi və dövrünün
çətinliklərinin onları sardığı kəslərdir. Nalə
etdiklərində sakitləşdir, qorxduqları zaman
munis ol, yaxşı və xoş sözlərlə təsəlli ver.
Ona görə ki, kişilərdən səndən başqa, munis
olacaq və onların kədərlərini dinləyəcək bir
kəs yoxdur. Qoy onlar səni qoxulasınlar, sən
dən də onları qoxula, onlar sənə ağlasınlar,
sən də onlara ağla!”
Bu zaman İmam ◊ oğlunun əlindən
tutdu və uca səslə buyurdu:
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ِ
ِ ْ وم ْ ْو ْيا ْسكينَ ْةُْ ْو ْيا ْرقَ ي ْةُْ ْو ْيا
ْ ْاِْسَع َْن،ُفاط َمة
ُْ َيا ْ َزي ن
َ َ ْ ُب ْ َْو ْيا ْاُمْْْ ُكلث
َ ُ َ
ْض
ُْ  ْ َْو ْ ُه َْو ْإِمامْ ْ ُمف ََِت،َكالمي ْ َْو ْاعلَم َْن ْأَنْ ْابين ْهذا ْ َخلي َفت ْ َعلَي ُكم
ْاع ِْة
َْ الط
"Ey Zeynəb, ey Ümmü Gülsüm, ey
Səkinə, ey Fatimə! Sözlərimi eşidin və bilin
ki, bu övladım mənim sizin üzərinizdəki
canişinimdir. O, itaəti vacib olan İmamdır."
Sonra oğluna buyurdu:
ِ
ْْمات ْغَريبا
َْ ْ  ْإِنْ ْأَِب:الم ْفَ ُقلْ ْ َهلُم
َْ ين ْالس
َْ ِ شيعت ْ َع
َ ْ ْيا ْ َولَدي ْبَلغ
ُْوه
ْ وهُْ َْوْ َمضىْ َشهيداْْفَاب ُك
ْ ُفَان ُدب
"Oğlum! Salamımı mənim şiələrimə çatdır
və de: "Atam qərib olduğu halda şəhadətə
çatdı, belə isə ona ağlayın!""1
Bu əzəmətli fədakarlıq rəhbərinin sonuncu
sözləri onun aram bir nəfsdən yararlandığını
və ölümün bir neçə addımlığında olmasına
baxmayaraq, ona əhimiyyət vermədiyini,
sevdikləri və yaxınlarının şəhadətinin –
duyğulu məsələlər istisna olmaqla –üstün
düşüncə və ruhiyyəsində dəyişiklik etmədiyini, əksinə səbrini artırdığını və daima
məhbubu ilə görüşmək şövqünün atəşini
1

"Məalis-sibtəyn", c. 2, səh. 20-21.
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qəlbində daha da alovlandırdığını yaxşı
şəkildə nişan verir.
O, bu həssas anlarda yalnız oğlu İmam
Səccadı ◊ Kərbəlada əkdiyi və yaxınlarının
qanı ilə suvardığı köklü fidanı yetişdirmək
kimi böyük məsuliyyəti qəbul etməyə
hazırlayırdı. Ona sonuncu vəsiyyətlərini edir
və bacıları və qızlarına ona itaət etməyi
tövsiyə edirdi.
İmam ◊ şiələri və tərəfdarlarını bu
böhranlı anlarda belə unutmur və öz
məzlumiyyəti ilə bağlı mesajı bircə övladı
vasitəsi ilə onlara çatdırır ki, yola davam
etmələri üçün hansı metoddan istifadə
edəcəklərini bilsinlər.
112. Sonuncu görüşdə ananı xatırlamaq
İmam Əli ibn Hüseyndən ◊ belə
buyurduğu nəql edilmişdir: Atam Aşura günü
damarlarından qan cərəyan etdiyi halda,
mənim yanıma gəldi, məni bağrına basdı və
buyurdu:
Oğlum! Anam Fatimənin Ÿ mənə
öyrətdiyi duanı yadda saxla. Anam onu
Allahın Rəsulundan, o da Cəbraildən nəql
etmişdir. Sənin həddən artıq mühüm bir
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hacətin olduğunda, sənə böyük və həddən
artıq çətin bir qəm üz verdiyində de:
ِ آن ْال َع
ْ ْيا،ظيم
ِْ كيم ْ َْو ِْبَ ِْق ْطه ْ َوال ُقر
ِْ َآن ْاْل
ِْ ياسي ْ َوال ُقر
َْ ْ ْأَلل ُهمْ ِْبَ ِْق
ْْ ْيا ْ ُمنَ ِفسا،يف ْالضم ِي
ْ ِْ  ْيا ْ َمنْ ْيَعلَ ُْم ْما،لي
ِْ َِمنْ ْيَق ِد ُْر ْ َعلى ْ َحوائ
َ ِج ْالسائ
ِ  ْيا ْر، ْيا ْم َف ِرجاْ ْع ِْن ْالمغمومي،ع ِْن ْالمكروبي
ْ ْيا،بي
َْ اح َْم ْالشي
َ ُ َ َ
ُ َ ُ َ َ
َ خ ْال َك
ِ َْ را ِز
ْآل
ِْ ْص ِْلْ َعلىْ ُُمَمدْ َْو
َْ ْتاج
ُْ الَي
َ ْْْياْ َمن،غي
َ ْ،إىلْالت فس ِي
َ قْالطف َْلْالص
ِبْْ َكذاْ َوْْ َكذا
ْ ُُِْْمَمدْ َواف َعل

Sonra hacətini istə.1
Bu da maraqlıdır ki, hətta ömrünün son
anlarında çətinlikləri Allah dərgahına üz
tutmaqla həll etmək barədə danışır.
113. Köhnə paltar nə üçün?
İmam Hüseyn ◊ meydana yollandığı
zaman buyurdu:
ِ ْب
ِ ْاَلب،فيه
ِاِئ تُون ْب
ِ ِس ْهُ ْغَي َْر ْث
ْن
ْ ِِ ْفَا، ْال ْاُ َجر ُد،ياِب
ْ
غ
ر
ي
ْ
ال
ْ
ب
و
ث
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َْْمقتُولْْ َمسلُوب
"Mənə köhnə bir paltar gətirin ki,
paltarlarımın altından geyinim; kimsənin
tamahı düşməsin, şəhadətimdən sonra məni
soyundurmasınlar.
Şəhadətimdən
sonra
paltarlarımın oğurlanacağını bilirəm."
1

"Nəfəsul-məhmum", səh. 185.
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Dar və köhnə paltar gətirdilər, amma
İmam ◊ onu geyinmədi və buyurdu:
ِ ْباسْأَه ِْل
الذم ِْة
ُْ ِهذاْل
"Bu paltar əhli-zimmənin (kitab əhlindən
olan kafirlərin) paltarıdır."
Uzun bir paltar gətirdilər. İmam ◊
geyindi və sonra hərəmin qadınları ilə
sağollaşdı. Bu zaman xanım Səkinə ağladı.
İmam ◊ onu bağrına basdı və buyurdu:
ْكاءُ ْإِ َذا
ْ ُك ْالب
ِْ ْْ ِمن
ْ َْسيَطُولُْْبَعديْياْ َسكينَْةُْفَاعلَمي
ْ ِ مامْ َد
هان
ُْ َاْل
ْوح ْيف
ُْ الر
َْ ْْ
ْ ْْكْ َحس َرة
ِْ يبْبِ َدم ِع
ْ ِالْ َُت ِرقيْقَ ل
ُّ ْ ْمادام ْ ِمين
َْْ َخي َرْة

ْيا

ُْْتَأتينَ ْه

ْ

ُجثمان

ْتْاَوىلْبِال ِذي
َْ تْفَاَن
ُْ َْوْإِذاْقُتِل
ِْ النِس
وان

Səkinəcan! Bil ki, şəhadətimdən sonra
ağlamalar uzun-uzadı olacaq. Nə qədər ki,
sağam, həsrət göz yaşları ilə qəlbimə od
vurma!

817

Ey qadınların ən yaxşısı! Şəhid olduğum
zaman, sən əzadarlıq etməyə hamıdan daha
ləyaqətlisən!1
Digər bir rəvayətdə qeyd edilmişdir ki,
köhnə paltar gətirdikləri zaman, paltarlarının
altından geyindi. Bir neçə yerini cırdı ki, onu
əynindən çıxarmağa dəyməsin, amma
İmamın ◊ şəhadətindən sonra (alçaq və
namərd düşmən) onu da İmamın ◊
əynindən çıxardı.2
İmam ◊ tamamilə diqqətlə Kərbəla
dastanının hər bir yerində öz tərəfdarlarının
və düşmənlərinin həqiqi simasını təsvir etdi
və tarixə yazılması üçün onları yadigar
qoydu.
İmamın ◊ gecə-gündüz fədakar və
pakxislətli tərəfdarları ilə yaşadığı səhnələr
düşmənlərin ən alçaq, hətta insan libasındakı
şeytan və yırtıcı insanlar olduğunu göstərdiyi
kimi, onların (İmam tərəfdarlarının) bəşər
tarixinin ən dəyərli insanları olmasını nişan
verdi.

1
2

İbn Şəhr Aşub, "Mənaqib", c. 4, səh. 119.
İbn Əkasir, "Tarix", c. 14, səh. 221; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 54 (azacıq fərqlərlə).
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Bir neçə yerindən cırılmış olan köhnə
köynəyin nə dəyəri var ki, İmamın ◊
bədənindən onu çıxarsınlar və şəhadətindən
sonra onun bədənini yandırıcı günəşin altında
lüt qoysunlar? Bu, nə yin nişanəsidir?
Köynəyin altından köhnə paltar geyinin
ki, düşmən bədəninə pis şeylər etməsin,
köhnə paltara nə ehtiyac var, çünki zəhərin
altında paltarın və ya kəfənin örtəcəyi bədən
qalmayacaq.
114. Bəni-Haşim qadınları ilə söhbət
Tarixdə belə qeyd edilmişdir: İmam
Hüseyn ◊ yerə düşərək qana boyanmış
yetmiş iki nəfər tərəfdarına baxdı və
xüymələrə tərəf gedərək səsləndi:
ِ فاطمة!ْياْزي نب!ْياْامْْْ ُكلث
;ْالم
ُْ ْينْالس
ْ ِ وم!ْ َعلَي ُكنْْ ِم
ُ ُ ُ َ َ ُ َ ِ ْياْ َسكينَةُ!ْيا
!اىْسكينه!ْاىْفاطمه!ْاىْزينب
“Ey Səkinə, ey, ey Fatimə, ey Zeynəb,
Ümmü Gülsüm! Əlvida! Mən də getdim.
Səkinə fəryad elədi: "Atacan! Ölümə təslim
olmusan?!"
İmam ◊ cavab verdi:
ِ ْفْالْيستَسلِ ْمْمنْْال
ْ ْعي؟
َ ناص َْرْلَْهُْ َْوْالْ ُم
َُ
َ َْ َكي
“Onun üçün tərəfdar və yardım edən biri
qalmayan kəs necə təslim olmaya bilər?!”
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Səkinə dedi: Atacan! (İndiki belədir,) bizi
cəddimizin hərəminə geri qaytar!
ْ ْ!نامْهيهات
َْ َْلَوْْتُ ِر َْكْال َقطاْل،هات
َ َهي
“Əgər bir quşu dəstəsi tərk eləsə, o,
tanıdıqları arasında aram olar.” ("Bizdən əl
çəkməyəcəklər!"
mənasına
işarədir.)
Qadınların ağlamaq səsləri ucaldı. İmam ◊
onları sakitləşdirdi və düşmənə tərəf hücuma
keçdi.1
115. Düşmən müqabilində İmamın ◊
söz və şeirləri
İmam Hüseyn ◊ düşmənlərə yaxınlaşdı
və xitab edərək buyurdu:
ْْ ْأَم،ون ْ َعلى ْ ُسنة ْبَدلتُها؟ ْأَمْ ْ َعلى ْ َشر َيعة ْغَي رُتُا
ْ ِ ُيا ْ َوي لَ ُكمْ ْأَتَقتُ ل
ْْأَمْْ َعلىْ َحقْْتَ َركتُهُ؟،َُعلىْ ُجرمْفَ َعلتُه
“Vay olsun sizə! Nə üçün mənimlə
döyüşürsünüz? Hansısa bir sünnəni dəyişmiş
və ya şəriəti əvəz etmişəmmi? Yoxsa, hansısa
bir cinayət törətmiş və ya hansısa bir haqqı
(vacibatı) tərk etmişəmmi?”
Dedilər:
ْيك
َْ ِكْبُغضاْْالَب
َْ ُإِناْنَقتُ ل
1

. "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 47.
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"Həqiqətən, biz qəlbimizdə sənin atana
qarşı kin bəslədiyimizdən səninlə döyüşür və
səni öldürürük."1
İmam ◊ bu şeirləri oxuduqdan sonra
onlara hücum etdi:
بْالث َقلَ ِْ
ي
اِلْ َر ِْ
وابْ ِْ
ْْ َعنْْثَ ِْ
َك َف َْرْال َقوُْمْ َْوْقِدماْْ َرغَبُواْ ْ
ريَْ
ي ْْ َك ْ
س َْن ْاْلَ ِْ
ْ
ْ
قَ تَ َْلْال َقوُْمْ َعلِياْْ َْوْاب نَ ْهُْ
ْْ َح َ
الط َرفَ ِْ
ي
حنَقاْْ ِمن ُهمْْ ْوْقالُواْأ ِ
بْ
اس ْإِىل ْ َحر ِْ
ش ُروا ْالن َْ
ََجعُواْ ْ
ْْأُح ُ
َ
َ
س ِْ
ي
اْلُ َ
ْْ ََجَعُواْاْلَم َْعْالَه ِْلْاْلََرَم ِْ
ي
ْ
ياْلََقومْ ِمنْْأُناسْ ُرذل ْ
ضاءْال ُمل ِح َدي ِْن
ْْبِاجتِياحيْلِ ِر ِْ
واصواْْ ُكلُّ ُهمْْ ْ
سارواْ َْوْتَ َ
ُْثْ ُ
اِلْنَس ِْلْالكافِ َري ِْن
ْْلِعُبَ ي ِد ِْ
كْ َدميْ ْ
اِلَْيفْ َسف ِْ
َْلْ ََيافُواْ ْ
وفْاهل ِ
اطلَ ِْ
ي
ِْْبُ ُنودْْ َك ُوُك ِْ
َوابْ ِْنْ َسعدْقَدْْ َرمانْ َعن َوةْْ ْ
ْْغَي ْرْفَخريْبِ ِ
ياءْال َفرقَ َدي ِْن
ض ِْ
شىءْْكا َْنْ ِمينْْقَ ب َْلْذاْ ْ
الْلِ َ
َ
بْال ُق َر ِشىِْْالوالِ َدي ِْن
ْْ َْوْالنِ ِْ
بْ ْ
يْ ِمنْْبَع ِْدْالنِ ِْ
بِ َعلِىِْْاْلَ ِْ
ْْ ُْث ْأُمي ْفَأَنَا ْاب ُْنْ
ْ
اِلْ ِم َْنْاْلَلْ ِْقْأَِبْ ْ
َخي َرْةُْ ِْ
اْلِيَ َرتَ ِْ
ي
ِ
ْْفَأَنَاْال ِفض ْةُْ َْوْاب ُْنْالذ َهبَ ِْ
ي
صتْْ ِمنْْذَ َهبْ ْ
فضةْْقَدْْ َخلَ َ
"Yənabiul-məvəddəh", c. 3, səh. 79-80.
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1

َمنْْلَْهُْ َجدْْْ َك َج ِديْيفْال َورى؟ْ
ال َعلَ َم ِْ
ي
ِ
َِبْ ْ
اءْأ ُِميْ َْوْأِ ْ
فاط ُْمْالزهر ِْ
ْ
اِلَْغُالماْْيافِعاْْ ْ
َعبَ َد ْ
تْ َْوْالعُزىْ َمعاْْْ
يَعبُ ُدو َْنْالال ِْ
ْ
فَأَِبْ ََشسْْ َْوْأ ُِميْقَ َمرْْ
ال َق َْم َري ِْن
يفْيَوِْمْأُحدْ َوق َعةْْ ْ
َْوْلَْهُِْ ْ
ال َعس َك َري ِنْ

حْ َمعاْْ ْ
ابْ َْوْال َفت ِْ
ُْثْيفْاالَحز ِْ
ال َفي لَ َق ِْ
ي
صنَ َعتْْ ْ
بيلْ ِْ
يفْ َس ِْ
اِلْماذاْ َ
بْال ُمصطَفىْ ْ
بْالنِ ِْ
ِعت َرْةُْالِْ ِْ
ِ
َِبْ ْ
اءْأ ُِميَْ ْ،وْأِ ْ
فاط ُْمْالزهر ِْ

طَ َح َْنْاالَبطالَْْلَماْبَ َرُزواْ ْ
َْوْأَ ُخواْ َخيبَ َْرْإِذْْبا َرَزُهمْْ ْ
َشف َرتَ ِْ
ي
َوالذيْأَودىْ ُجيُوشاْْأَق بَ لُواْ ْ
َمنْْلَْهُْ َعمْْْ َك َع ِميْ َجع َفرْْ ْ
أَجنِ َحتَ ِْ
ي
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ْ

شيخي ْفَأَنَا ْاب ُْنْ
ْْأَوْْْ َك َ

قاص ُْمْال ُكف ِْرْبِبَدرْ َْوْ ُحنَ ِ
يْ
ْْ ِْ
ْْ َْوْقُ َريشْْيَعبُ ُدو َْنْال َوثَنَ ِْ
ي
ِ
صلىْال ِقب لَتَ ِْ
ي
ْْ َْوْ َعلىْْْكا َْنْ َ
ب ْ َْو ْاب ُْنْ
ْْ َْو ْأَنَا ْال َكوَك ُْ
ْ
ْ

ضْ
ت ْال ِغ ْل ْبَِف ِْ
ْْ َش َف ِْ

فْ ْأَه ِْلْ
ْْكا َْن ْفيها ْ َحت ُ
الس ُوِْءْ َم َعاْْبِال ِعت َرتَ ِ
ي؟
ْْأُم ْةُْ ُّ
ْْ َْوْ َعلِ ِْىْال َورِْدْيَوَْمْاْلَح َفلَ ِْ
ي
ىلْالث َقلَ ِْ
ي
الرس ِْلْ َْوْ َمو َْ
ْْوا ِر ُْ
ثْ ُّ
ْْيَوَْمْبَدرْ َْوْبِاُحدْ َْوْ ُحنَ ِْ
ي
ِْْبُسام ْصا ِرم ْذيْ
ْ
ْْيَطلُبُو َْنْال ِوت َْرْيفْيَوِْمْ ُحنَ ِ
يْ
ْ

بْ
ْْ َو َه َ

ْ ْ
اِلُ

ْلَْهُْ

باحْاهلُدىْ
َج ِدىْال ُمر َس ُْلْ ِمص ُْ
بِالبَ ي َعتَ ِْ
ي
ْ
ضي غَمْْ
بَطَلْْقَ رُْمْ ِه َزب رْْ َ
عُروْةُْ ِ
الدي ِْنْ َعليْْذا ُك ُْمْ ْ
َ
صلِيْال ِقب لَتَ ِْ
ي
ُم َ
اِلْسبعاْْ ِ
م ْعْرس ِْ ِ
كامالْ ْ
ولْ ْ َ
ََ َُ
ذَي ِْن
َعيْ

تَ َر َْكْاالْوثا َْنْ َْلْيَس ُجدْْهلَاْ ْ

ضي غَماْْ
َْوْأِ ْ
َِبْْكا َْنْ ِه َزبراْْ َ
ِ
ِ
س ُقواْ ْ
َكتَ َمشىْاالس ْدْبَغياْْفَ ُ
اْلَنظَلَ ِْ
ي
ذَ َهبْْ ِمنْْذَ َهبْيفْذَ َْهبْ ْ
فَ لَ ْهُْاْلم ُْدْ َعلَيناْ ِ
واجبْْ ْ
َ
يي ِْن
الن ِ َ
اِلُْبَِفضلْ َْوْتُقىْ ْ
َخص ْهُْ ْ
االزَه َري ِْن
نامْ ُمن ُْذْ َخص ْهُْ ْ
تَ َر َْكْاالص ُْ
يي ِْن
الن ِ َ
ْ
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ْ

ْْ َْو ْأَىبِْ ْال ُمويف ْلَْهُْ

ىْالس ِ
ْْ ِ
اع َدي ِنْ
ماجدْْ َْسحْْقَ ِو ُّْ
ْْ ِ
ضْ
ب ْاْلَو ِْ
صاح ُْ
ْ
صلْ ْغَي ُْرْ
ْْما ْ َعلَى ْاالر ِْ
ض ْ ُم َ
شا ْطَرفَْةَْ
ْْ َم َْع ْقُ َريش ْ ُم ْذ ْنَ ْ
حْفَ يَط َعنْْطَعنَتَ ِ
يْ
الرم َْ
ْْيَأ ُخ ُْذْ ُّ
س ْ َحتف ْ ِمنْ ْ َُني ِْعْ
ْْ َكأ َْ
ْْ َْوْ ُْلَيْْيفْ ُْلَيْيفْ ُْلَ ِ
يْ
ك ْإِحديْ
ْْما ْ َجرى ْبِال ُفل ِْ
ْ

ْْفَأَنَا ْالز ِاه ُْر ْ َوْ ْاب َْنْ

ْ

قْ
ْْ َْو ْ َرقا ْبِاْلَم ِْد ْفَ و َْ

َبادْ ِ
الشر َْكْيفْ َْحلَتِ ِْهْ
َْوْأ َْ
ال َعس َك َري ِْن
تْ
يْ َْوْاالذ ِْنْال ِ ْ
َْوْأَنَاْاب ُْنْال َع ِْ
ْ

ستُناْ ْ
َن ُْنْأَص ُْ
حابْال َعباْ َخ َ
يلْلَناْ ِ
ْ
ساد ُسناْ ْ
ُْثْ َجب ُْ
ال َمش َع َري ِْن
َْوْْ َك َذاْال ََُم ُْدْبِناْ ُمفتَ ِخرْْ ْ
اِلْ َعناْ ِ
ْ
صاْلاْْْ
فَ َجز ْاهُْ ُْ
ال َمش َع َري ِْن
عُروْةُْ ِ
الدي ِْنْ َعليْْال ُمرتَضىْ ْ
َ
قْالصفِانْ ِمنْْ َهيبَتِ ِْهْ ْ
يَف ِر ُْ
اْلافِ َق ِْ
ي

ْ

ْْبِ ِرجال ْأُت ِرفُوا ْيفْ

ْْأَذ َع َْنْاْلَل ُْقْهلَاْيفْاْلافِ َق ِ
يْ
ْْقَدْْ َملَكناْ َشرقَهاْ َْوْال َمغ ِربَ ِْ
ي

تْ ْْ َكذا ْ َْوْ
ْْ َوْ ْلَنَا ْالبَ ي ُ
ْْ ِ
شاماْْيَعلُواْبِِْهْيفْاْلَسبَ ِ
يْ
َ
ىلْ
ْْخالِ َْق ْاْلَل ِْق ْ َْو ْ َمو َْ
ْْ ِ
ضْ ُم ِع ُّْزْاْلََرَم ِ
يْ
بْاْلَو ِْ
صاح ُْ
ْ

ْْ َْو ْْ َكذا ْأَفعالُهُْ ْيفْ

ِ
اتْ ِمن ْهُْ ْ
قْبِاْل َِْ
صد َْ
َْوْالذيْ َ
الرك َعتَ ِْ
ي
ضْ
ْْفَ ْغَداْ ْتُس ُقو َْن ْ ِمنْ ْ َحو ِْ
شيع ْةَْالُمختا ِر!ْطيبُواْأَن ُفساْْْ
َ
اللُّ َج ِْ
ي
ِ
سنَ ِْ
ي
ْْ َو َح ْ
ْ
صلىْ َربُّناْ ْ
فَ َعلَي ِْهْ ْ
اِلُْ َ
باهُْ َُت َفةْْباْلَ َ
Bu qövm kafir oldu və elə qədimdən
insan və cinlərin pərvərdigarı olan Allahın
mükafatından üz çevirdi. Onlar Əli ◊ və
kərim ata və anadan olan yaxşı (övladı
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يفْ
حي ْساوى ْظَه َرهُْ ِْ ْ
ْْ َْ

Hüseynlə ◊) həsəd səbəbi ilə döyüşdülər
və indi dedilər: "Hamınız Hüseynlə
döyüşmək üçün bir yerə toplanın!"
Aman Hərəmeyn (Məkkə və Mədinə)
əhalisini öldürmək üçün camaatı toplayan
kəslərin əlindən! Sonra yola düşdülər və
bir-biri ilə məni ələ keçirmək, dindən çıxmış
kəsləri razı salmaqla bağlı tövsiyə etdilər.
Kafirlərin nəslindən olan Übeydullah (ibn
Ziyadın) razılığını qazanmaq üçün məni
qanımı tökməkdə Allahdan qorxmadılar və
İbn Sədin razılığını əldə etmək üçün öz
qoşunları ilə sel kimi kükrəyən yağış kimi
mənə tərəf şütüdülər.
(Bunların hamısı) məndən hansısa bir
günahın baş verməsinə görə deyildi, əksinə
ifixarımın
iki
parlaq
ulduzun
–
Peyğəmbərdən — sonra insanların ən
yaxşısı olan həzrət Əli ◊ və ata-anası
Qüreyşdən olan Peyğəmbər —, ataanamın Allahın seçmiş olduğu ən yaxşı
məxluq olması və mənim də iki seçilmiş
şəxsin övladı olmağıma görə idi.
Mən qızıldan alınmış gümüşəm. Belə isə
mən iki qızılın övladı olan gümüşəm.
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Camaatın arasında kimin mənim cəddim
(babam) kimi cəddi və atam kimi atası
vardır. Belə isə mən iki böyük şəxsiyyətin
övladıyam.
Anam Fatimeyi-Zəhradır və atam
"Bədr" və "Hüneyn" döyüşlərində küfr
qoşununu darmadağın edən kəsdir. Qüreyş
bütlərə pərəstiş etdiyi halda, o, yeniyetmə
çağında Allaha ibadətlə məşğul oldu. Onlar
cahiliyyət dövrünün (iki böyük bütü olan)
Lat və Üzzaya ibadət etdikləri halda, atam
Əli ◊ iki qibləyə namaz qılırdı.
Atam günəş, anam aydır və mən o
ikisinin övladı olan ulduzam. Atamın Ühüd
döyüşündə bir macərası var və düşmən
qoşununu məğlub etməklə qəlblərə şəfa bəxş
etdi. Eyni zamanda, Əhzab və Fəth
döyüşlərinə də iftixarı vardır. Həmin
döyüşlərdə çoxlu sayda düşmən ölümün
kamına çəkildi.
Deyin, bu pis əməlli ümmət Allah
Rəsulunun — itrəti (Əhli-beyti ◊) –
yaxşılıq edən. Allahın seçilmiş olduğu
Peyğəmbəri — və o döyüşçü Əlinin ◊
itrəti – ilə Allah yolunda nə etdi? Anam
826

Fatimeyi-Zəhradır Ÿ, atam Peyğəmbərin
— varisi, insan və cinlərin rəhbəridir.
Həmin kəs ki, Bədr, Ühüd və Hüneyn
meydanında adlı-sanlı pəhləvanları məğlub
etdi. O, Xeybər gününün fatehi olan və
ikitiyəli iti qılıncı ilə onların üstünə şığıyan
kəsdir. O, Hüneyn günü intiqam almaq
istəyənləri məhv elədi. Kimin mənim əmim
Cəfər kimi əmisi var? Allah ona (kəsilmiş
əllərinin yerinə) iki qanad bəxş emişdir.
Cəddim Peyğəmbər — hidayət
çırağıdır və atam Peyğəmbərlə — etdiyi
iki beyətə vəfa edən kəsdir.Pəhləvan, böyük
şəxsiyyət, meydanın şiri, möhtərəm və
qüdrətli əllərin sahibi odur! Dinin
yardımçısı Əlidir ◊ və Kövsər hovuzunun
sahibi, iki qibləyə namaz qılan odur!
Yer üzərində o ikisindən başqa,
namazqılan olmadığı zaman, yeddi il yalnız
Peyğəmbərlə — namaz qıldı. Elə
əvvəldənn bütpərəst olmamış və hətta bir
gözqırpımı qədər belə Qüreyşlə bütlərə səcdə
etməkdə
həmfikir
(onlarla
yanaşı)
olmamışdır. Atam düşmənə nizə ilə zərbə
vuran döyüş meydanının şiri idi.
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Elə qəzəbi şir idi ki, ölüm badəsini
onlara içirirdi. O, qızıl yerdə olan qızıl bir
kök (soy) və gümüş yerdə olan bir gümüş
soydur. Ay və günəşin hər biri fırlanmaqda
olduğu zamana qədər Allaha şükr etmək
bizə vacibdir. Ona görə ki, Allah (atama)
fəzilət və təqva bəxş etmişdir. Belə olduğu
halda, parlaq olanların parlaq övladı
mənəm.
O, Allahın xüsusi diqqət mərkəzində
olduğu zamandan etibarən bütlərdən uzaq
olmuş və sitayişdə günəş və aydan önə
keçmiş və düşmən qoşununun zalımlarına
öz həmlələri ilə şirki məhv etmişdir. Aləmin
şərq və qərbinin etiqadlı olduğu o (haqqın)
gözü və qulağı olandan doğulan mənəm.
Dünyanın şərqi və qərbinə malik olan
beş Ali-Əba ◊ sahibi bizlərik. Cəbrail
bizim altıncımızdır, Beyt və Məşər bizdəndir.
Böyüklük və mədhin iftixarı bizimlədir. Elə
bir iftixar ki, onu dünya və axirətdə ucaltdı.
Məxluqatın yaradıcısı və iki məşərin
sahibi olan Allah ona (atama) bizim
tərəfimizdən yaxşı mükafat bəxş eləsin!
Dinin yardımçısı, Kövsər hovuzunun sahibi,
Allah və Allah Rəsulunun — hərəminə
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izzət verən Əli Mürtəzadır ◊. Onun əzəmət
və rəftarından aləmin şərq və qərbindəki
haqla batil cərgələri bir-birindən ayrılır.
O, ruku halında üzüyünü dilənçiyə
bağışlayan kəsdir. Ey seçilmiş şiələr! Şad
olun ki, qiyamət günü gümüş hovuzunun
şərabından
içəcəksiniz.
Bizim
pərvərdigarımız olan Allah ona salam
göndərdi, Həsən ◊ və Hüseyni ◊ hədiyyə
etdi. 1
116. Görüş şövqü
İmam Əli ibn Hüseyn ◊ buyurdu:
("Aşura günü) İmam Hüseynin ◊ işi
çətinləşdiyi zaman, ətrafdakılar gördülər ki,
hər kəsin üzünün rəngi qaçmış və bədəni
lərzəyə gəldiyi halda bu həddən artıq
təhlükəli səhnədə İmam ◊ və onun xas
tərəfdarlarının siması nur saçır, canları
dincdir, qəlbləri hər an daha da aramlaşır."
Bəziləri digərlərinə deyirdi: "Onlara nəzər
salın, ölümdən qorxuları yoxdur." Bu zaman
İmam ◊ buyurdu:
1
Bu şerlər bu kitabda fərqli şəkildə qeyd edilmişdir. İbn Əsəm, "Futuh", c. 5, səh. 210212; İbn Şəhr Aşub, "Mənaqib", c. 4, səh. 86-88; Təbərsi, "İhticac", c. 2, səh. 101-103;
"Məalis-sibtəyn", c. 2, səh. 11-12; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 47-48; "Yənabiul-məvəddəh",
c. 3, səh. 80-81.
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ْس ْ َْو
ِْ ت ْإِالْ ْقَ نطََرةْ ْتَعبَ ُْر ْبِ ُكمْ ْ َع ِْن ْالبُ ُؤ
ُْ  ْفَ َما ْال َمو،ين ْال ِكر ِام
ْ َِصباْ ْب
َ
ِ نانْال
ْْْفَأَيُّ ُكمْْيَك َرْهُْأَنْْيَنتَ ِق َْلْ ِمن،عيمْالدائِ َم ِة
ِْ واس َع ِْةْ َْوْالن
ِْ ِىلْاْل
َْ ِاءْإ
ِْ الضر
ْ ْ َْو ْما ْ ُه َْو ْ ِالعدائِ ُكمْ ْإِالْْْ َك َمنْ ْيَنتَ ِق ُْل ْ ِمنْ ْقَصر ْإِىل،ِسجن ْإِىل ْقَصر
: اِل) صلىْللاْعليهْوآله
ِْ ْول
ِْ ينْ َعنْْ َر ُس
ْ ََِِبْ َحدث
ْ ِْإِنْْأ.ِسجنْ َْوْ َعذاب
ُّ ْ ْ(إِن
ْهؤالء ْإِىل
ِْ ْ ت ْ ِجس ُْر
ُْ  ْ َْو ْال َمو، ْ َْو ْ َجن ْةُ ْالكافِ ِر،الدنيا ْ ِسج ُْن ْال ُمؤِمن
ِ ُ ْْ ْوْ ِجس ْر،جناُتِِم
ِ الءْإِىلْج ِح
ْيم ِهم
َ ْ هؤ
َ
ُ َ
“Ey böyük şəxsiyyət olaraq doğulanlar!
Səbirli olun! Ölüm yalnız sizi çətinliklərdən
geniş olan cənnətlər və əbədi nemətlərə doğu
aparan bir körpüdür. Sizlərdən hansı biri
zindandan qəsrə köçmək istəməz? Amma
ölüm düşmənləriniz üçün saraydan zindana
və şiddətli əzaba doğru getməkdən başqa, digər bir şey deyil. Atam Allah Rəsulunun
— belə buyurduğunu nəql etmişdir:
"Dünya möminin zindanı və kafirin
cənnətidir. Ölüm möminləri cənnətə, kafirləri
isə cəhənnəmə aparan körpü olacaqdır."
Sonra İmam ◊ sözlərinə əlavə etdi:
ُْ تْ َو ْالَْْ ُك ِذب
ت
ُْ ماْْ َك َذب
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"Vədə olunmuş an gəlib çatdı. Nə yalan
demişəm, nə də mənə yalan deyilib!"1
Ölümə
təbəssüm
etmək,
şəhadət
astanasında simaların parlaq olması və həyatın son anlarında qəlblərin aramlığı yalnız
məşuqla görüşmək şövqünün onarın bütün
vücudlarını bürümüş olduğu və dünyanı
zindan və qəfəs hesab edən kəslər üçün
mümkündür və ölüm Allahın razılığı yolunda
onun (qəfəsin) qapılarını açır və Allaha yaxın
səmanın ən yüksək yerlərinə pərvaz edirlər.
Bəli, məhbus olan insan azadlığı
ərəfəsində bir yerdə qərar tuta bilmir və
şövqlə qarışıq olan aramlıqla zindanı tərk
edir. Qəfəsin içindən çölə çıxaraq cənnətdə
yer tutur və şadlıq nəğmələri söyləyir. Bəli,
Allahın xas övliya və dostlarının halı belədir!
117. Rüsvayçı əhdi pozanlar
Bu zaman İmam ◊ öz atına mindi və
düşmən qoşununun qarşısına gələrək dedi:
ْ، ْ َْو ْبُؤساْ ْلَ ُكمْ ْ َْو ْتَعْسا،يا ْأَه َْل ْال ُكوفَ ِة! ْقُبحاْ ْلَ ُكمْ ْ َْو ْتَرحا
ِ ي ْفَأَتَينا ُكمْ ْم
ْش َحذ ُْت ْ َعلَينا ْ َسيفاْْْكا َْن ْيف
َْ اِستَص َرختُ ُمونا ْ َو ِاهل
َ َ ْف،بي
َ وج
ُ
1

. Səduq, "Məanil-əxbar", səh. 288-289, hədis 3 ("Məanil-məvt" bölməsi).
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ْ، ْ َْو ْ ِجئتُمْ ْ َعلَينا ْناراْ ْ َن ُْن ْأَض َرمناها ْ َعلى ْ َع ُد ِوُكمْ ْ َْو ْعُ ُد ِونا،أََيانِنا
ْي ْ َذنبْْكا َْن ْ ِمنا
ِْ َح ْ ِمنْ ْغ
ِْ الصل
ُّ ْ داوَْة ْ َعلَى
َ فَأَصبَحتُمْ ْ َْو ْقَدْ ْآثَرُْتُ ْال َع
ِ يف ْال َف
ِ  ْوقَدْ ْأَسرعتُمْ ْإِلَينا ْبِال ِع،إِلَي ُكم
ْ ْ ُْث،ساد
ْ ِْ ْ ْ َْو ْتَ َركتُمْ ْبَي َعتَنا ْ َرغبَة،ناد
َ
َ
ِ ْنَ َقضتُموهاْس َفهاْْ ْو
ِ ْ َْوْبَِقي ِْةْاال ََحز،واغيتْاال َُم ِة
ِْْ َْوْنَبَ َذْة،اب
ِْ َضلةْْلِط
َ َ ُ
ِ ال ِك
ْاِل ْ َعلَى
ِْ ْ ُ ْأَال ْلَعنَ ْة،الء ْتَتَخا َذلُو َْن ْ َعنا ْ َوتَقتُ لُونا
ِْ هؤ
ُْ ْ ْ ْ ُْث ْأَن تُم،تاب
َْ ِالظال
مي
“Ey Kuf'əlilər! Üzünüz çirkinləşib
qaralsın! Qəm-kədərə, çətinlik və ölümə
düçar olasınız! Siz müştaqcasına bizi sizə
yardım etməyə çağırdınız, lakin sizə tərəf
gələndən etibarən əlimizdəki qılıncı öz
əleyhimizə istifadə etdiniz. Müştərək
düşmənlərimizin əleyhinə qaladığımız atəşi
sizə qarşı bir səhv etmədiyimiz halda, bizə
qarşı alovlandırdınız. Kin və düşmənçiliyi
sülh və dostluğun yerinə seçdiniz, bizimlə
düşmənçiliyə tələsdinizdən fəsadda qərq
olaraq beyəti tərk etdiniz və nadanlıq,
ümmətin
özbaşınaları
və
cahiliyyət
qalıqlarına, həmçinin, ilahi kitabdan uzaq
düşənlərə azğıncasına tabe olmaq səbəbilə
pozdunuz.
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Bəli, siz bizə yardım etməkdən əl çəkən
və bizi ölümə verən həmin kəslərsiniz!
Allahın lənəti olsun zalimlərə!”1
Bildiyimiz kimi, kufəlilər İmamın ◊
nümayəndəsi ilə beyət etmiş və öz
məktublarında hər cür həmkarlıq və
fədakarlıq edəcəklərinə dair vədələr vermişdilər, lakin bu aciz, nadan və iradəsiz
yığım elə ilk çətinliklə, yəni İbn Ziyadın
təhdidi ilə qarşılaşdıqları zaman, hər bir şeyi
yaddan çıxardılar. Nəinki əhd-peymanı
pozaraq İmama ◊ yardım etməkdən əl
çəkdilər, əksinə yardım etmək üçün
hazırladıqları qılıncı ona qarşı çəkdilər və
qılınclarını İmamın ◊ qanına boyadılar.
Qorxaq və iradəsiz insanların aqibəti
budur! Əhd-peymanı pozan vəfasızların pis
ömrünün sonu belədir!
118. Məni tanıyın!
İmam ◊ Aşura günü şəhadət meydanına
doğru addımladığı və qılıncını qınından
çıxardığı halda, özünü tanıtdırmağa başladı
və höccəti tamamladı ki, sabah (qiyamətdə)
1

İbn Əsəm, "Futuh", c. 5, səh. 212-213.
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"Biz onu tanımadıq!" deməsinlər. Həmin
məqsədlə özünün qoşduğu həddən artıq
mənalı və qəlblərə nüfuz edən şeirlərdən
yararlandı və buyurdu:
آلْ ِ
ْْ َكفان ْ ِِبذا ْ َْمف َخراْْ
هاشمْ ْ
اَنَاْاب ُْنْ َعلِ ِْيْالطُّه ِْرْ ِمنْْ ِْ
حيْاَف َخ ُْر
َْ
ضْ
ف ْاالر ِْ
اِل ْ ِ ْ
اج ْ ِْ
اِلْاَك َرُْمْ َمنْْ َمضىْ ْْ َْو ْ َن ُْن ْ ِسر ُْ
َْوْ َجديْ َر ُسولُْْ ِْ
نَزَه ُرْ

ْوْ ِ
فاط َم ْةُْأُميْ ِمنْْ ُساللَِْةْاَْحَ َْدْ
َ
يْ َجع َف ُْر
ناح ِْ
َذاْلَ َ
اِلْأُن ِزلُْْ ِ
ْْ َْو ْفينَا ْاهلُدى ْ َْوْ
ْ
صادقاْْ
تابْ ِْ
َْوْفيناْْكِ ُْ
يْيُذ َك ُْر
ال َوح ُْىْبِاْلَ ِْ
اِلْلِلن ِ
نامْ َْوْ َُن َه ُْر
ْْنُ ِس ُّْرْ ِِبذاْيفْاال ََ ِْ
اسْْ ُكلِ ِهمْْْ
َْوْ َن ُْنْأَما ُْنْ ِْ
ْْبِ َكأ ِ
اِل ْماْ
ول ْ ِْ
سْ ْ َر ُس ِْ
ضْنَسقيْ ُوالتَناْ ْ
َْوْ َن ُْنْ ُوال ْةُْاْلَو ِْ
سْيُن َك ُْر
لَي َْ
ِ
يام ِْةْ
شيعةْ ْ
شيعتُناْيفْالن ِْ
ْْ َْو ْ ُْمب ِغ ُ
اسْأَك َرُْمْ َ
َْوْ َ
ضناْيَوَْم ْالق َ

س ُرْ
ََي َ

ْ

ضاللَة ْ
يْ ْ
بِناْبَ َْ
اِلُْاهلُدىْ ِمنْْ َ
إِذاْماْأَتىْي وْمْال ِقيام ِْةْ ِ
ظامئاْْْ
َ َ َ

َحي َد ُرْ
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ْْ َوْ

ْ َع ِمي

ْيُدعىْ

ْْ َْوْيَغ َم ُْرْبِناْآالءَْهُْ َْوْيَط َه ُرْ
قيه ْبِ َكفي ِْهْ
ض ْيَس ِْ
ىل ْاْلَو ِْ
ْْاِ َْ

ْاسْ ََجعاْ ْ َوالذيْْكا َْن
ِْ ْْ َعلَىْالن

ْ ُْاِلُْ َحق ْه
ْ ْب
َْ اِمامْْ ُمطاعْْاَو َج

ْيَنظُُر

ِ ِ
ْصف ُوهاْالْيُ َكد ُر
ْ ْفَطُوىبْلِ َعبدْز َارناْبَع َْدْ َموتِنا
َ ْْْبَن ْةْ َعدن
Mənəm pak Əlinin ◊ övladı və Haşim
xanədanından olan. Əgər iftixar etmək
istəsəm, buniftixar mənə kifayətdir. Cəddim
insanların ən üstün olan Allahın Rəsuludur
— və Allahın yer üzündəki parlaq
çıraqları bizlərik. Anam Fatimə Ÿ
Əhmədin — ailəsindəndir və əmim iki
qanad sahibi kimi tanınan Cəfərdir.
Həqiqətən,
Allahın
kitabı
bizim
xanədanda nazil oldu və vəhy ilə hidayət
bizim aramızda yaxşı şəkildə yad edilir.
Biz bütün insanlardan bunu gizləsək də,
aşkar etsək də, Allahın pənahıyıq. Öz
dostlarımızı Allah Rəsulunun — camı
ilə sahib olduğumuz Kövsər hovuzundan
sirab edən bizik!
Bizim şiələrimiz camaatın arasında ən
dəyərli tabe olanlardır və düşmənlərimiz
qiyamət günü zərərə uğrayacaqdır. Allahtaala bizim sayəmizsə hidayəti azğınlıqdan
aşkar etmiş və öz nemətlərini çoxaldaraq
pak eləmişdir. Qiyamət günü teşnə olan biri
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Kövsər hovuzuna daxil olduğunda Heydər
(həzrət Əli ◊) onu iki mübarək əli ilə sirab
edər.
O, haqqını Allahın hamıya vacib etdiyi
hökm verən İmam və camaatın (əməllərinə)
şahid olan bir kəsdir. Bizim ölümümüzdən
sonra bizim ziyarətimizə nail olan bəndəyə
əbədi və suyu əsla iylənməyən cənnət müjdə
olsun!1
İmam ◊ Aşura günü bütün plamlarını
diqqətlə həyata keçirirdi, çünki bu böyük və
bənzərsiz hadisənin həmişəlik olaraq tarixin
qəlbinə həkk olacağını bilirdi. O, həmin
hadisənin simasını dəyişə biləcək bütün
ehtimali bəhanə və üzr yollarını bağlamışdı.
O cümlədən,döyüşə və şəhid olmağa hazır
olduğunun nişanəsi olaraq qılıncı qınından
çıxardığı halda, ömrünün son anlarında belə
digər bir şeirlə yenə də özünü tanıtdırmağa
başladı. Özü, atası, babası Allah Rəsulu
—, anası xanım Zəhra Ÿ və əmisi
Cəfər barədə söhbət açdı və sonra bu həqiqətə
işarə etdi ki, sizin zahirdə onunla iftixar
1
İbn Şəhr Aşub, "Mənaqib", c. 4, səh. 88; İbn Əsəm, "Futuh", c. 5, səh. 213-214.
Müraciət edin: "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 48-49.
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etdiyiniz Quran və İslam bizim evimizdə
nazil olub və qiyamətdə sizin pənah yeriniz
yenə də bizik.
Təəccüblüdür ki, hər bir yatmışı oyadan
və hər bir məsti ayıldan bu sözlər bu
daşqəlblilə təsir etmədi.
119. Digər şeirlər
Öz növündə bənzərsiz olan bu şeirlər
İmam Hüseyn ◊ məktəbi və Aşura günü o
həzrətin düşüncələrinin dərinliyini bəyan
edir:
ُّ ْفَِإنْْتَ ُك ِْن
اِلْأَعلىْ َْوْأَن بَ ُْل
ِْ ْواب
َْ َْْفَِإنْْث
ْ ْْفيسة
َ َالدنياْتُ َع ُّْدْن
ْْْفَ َقت ُْل ْام ِرىء
ْ ْْوتْاُن ِشأَت
ِْ َْوْْإِنْْيَ ُك ِْنْاال ََبدا ُْنْلِل َم
ض ُْل
ِْ ْيف
ْ ِْف
ِْ بِالسي
َ اِلْأَف
ْْْفَِقل ْةُ ْ َسع ِْي ْال َمرِْء ْيف
ْ ْْقْقِسماْْ ُم َقدرا
ُْ َْوْإِنْْيَ ُك ِْنْاال ََرزا

ْبْأََجَ ُل
ِْ ال َكس
ْْْفَما ْبالُْ ْ َمتْ ُروك ْبِِْه
ْ َْْوْإِنْْتَ ُك ِْنْاالموالُْْلِلت ر ِْكْ ََجعُها
ال َمرْءُْيَب َخ ُْل
Əgər dünya dəyərlidirsə, şübhəsiz, ilahi
mükafatlar ondan daha dəyərlidir. Əgər
bədənlər ölüm üçün yaradılıbsa, Allah
yolunda qılıncla şəhadətə çatmaq daha
yaxşıdır. Əgər bəşər üçün ruzi müqəddər və
müəyyən olunubsa, onda, mal-dövlət
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yığmaqda hərislikdən çəkinmək daha
gözəldir.
Əgər möl-dövlət
toplanması
onu
başqalarının öhdəsinə qoymaq və (başqalarına tapşırmaq) üçündürsə, onda nə üçün
insan onu infaq etməkdə xəsislik edir?1
Əhli-sünnənin məşhur alimi olan Qunduzi
yuxarıda qeyd edilən şeirlərdən əlavə, bu
şeirlərin də İmam ◊ tərəfindən söyləndiyini
xatırladır:
ْْْفَِإنْ ْأَران ْ َعن ُك ُْم
ْ
ْاِلْياْآلَْْاَْحَ َْد
ِْ ْالم
ُْ َعلَي ُكمْْ َس
اليَ وَْمْأَر َح ُْل
ومْفَناناْ َجه َرةْْ ُْثْيَع َم ُْل
ُْ ْْيَ ُر
ْ ْعونْظَلُومْ ُمنافِق
ُ أَرىْْ ُكلْْ َمل
ْشاءَ ْيف ْاْلَل ِْق
ْ ْ ْْ َْو ْ َربُّ ُهمْ ْما
ْ ْلََقدْْْ َك َف ُرواْياْ َوي لَ ُهمِِْْبُ َحمد
يَف َع ُْل
ْط
ُّْ َْْ َحليمْ ْْ َكريْ ْ َْل ْيَ ُكنْ ْق
ْ ُْلََقدْْغَرُهمْْ ِحل ُْمْا ِْل ِْلهْ ِال ََن ْه
يَع َج ُْل
"Ey Əhmədin xanədanı! Sizə Allahın
salamı olsun! Mən bu gün sizin aranızdan köç
edəcəyimi düşünürəm. Hər zalim məlun və
münafiqin aşkarcasına bizi məhv etməyə
1
"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 49; Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c. 2, səh. 33 (azacıq
fərqlərlə).
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çalışdığı və beləcə əməl etdiyini görürəm.
Məhəmməd — və istədiyi şeyi iradə
etdiyində onu insanlar barəsində həyat
keçirən
Pərvərdigarlarına
qarşı
küfr
etdiklərinə görə vay olsun onlara!"
Allahın səbirli olması onları təkəbbürlü
etdi, çünki Allah təmkinli və cəzalandırmağa
tələsməyən kərim biridir. (Amma sonunda
onlardan şiddətli şəkildə intiqam alacaqdır.)1
Bu şeirlər bir tərəfdən, hər bir əsr və
zamanda yaşayan insanlara öyüd-nəsihət və
mesajdır və onlara belə deyir:
Zillətə boyun əyməyin, həyat bu dünya
həyatından ibarət deyil, bizim əsil yerimiz
əbədi yaşayış yerin olan axirət evidir.
Xəstəlik yatağında ölən bu bədən heyifdir.
Sonunda Allah yolunda qana boyanması və
şəhidlər sırasında yer tutması necə də
gözəldir!
Digər tərəfdən, İmamın ◊ iftixarla
şəhadəti qarşıladığını və heç nədən qorxmadığını nişan verir. Allah yolunda olan və
tarixlər boyu əsir insanların başına gələcək
ölümün üzünə təbəssüm edir və Kərbəla
1

"Yənabiul-məvəddəh", c. 3, səh. 81.
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meydanından bütün zalimlərə mesaj verir ki,
özünüzün iki günlük qüdrətinizə görə
təkəbbür etməyin, bədbəxtlik və rüsvayçılıq
intizarınızdadır.
120. Şərəfli ölüm zillətli həyatdan daha
yaxşıdır!
İmam ◊ meydana gəldi və döyüşçü
tələb etdi. Düşmənin qoşunundakı pəhləvanlardan kim önə çıxdısa, onu yerə sərdi
və beləliklə, bir çoxunu həlak etdi. Sonra
(qoşunun sağ cinahına) həmlə etdi və
buyurdu:
ْوبْالعا ِْر
ِْ تْ َخي رْْ ِمنْْ ُرُك
ُْ اَل َمو
“Ölüm
zillətlə
yaşamaqdan
daha
yaxşıdır!”
Sonra qoşunun (sol cinahına) həmlə etdi
və buyurdu:
تْأَنْْالْأَن ثَين
ُْ ْْآلَي
ْ ِْْيْب ُْنْ َعلِى
ُْ س
َ ُأَنَاْاْل
ِْ ِْْأَمضيْ َعلىْدي ِْنْالن
ب
ْ ْياالتْأَِب
ِْ أَْحيْ ِع
Hüseyn ibn Əli ◊ mənəm! And
içmişəm ki, (düşmən qarşısında) əyilməyim.
Atamın xanədanını himayə edirəm və
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Peyğəmbərin
—
dinində
addımlayıram!1
Digər bir rəvayətdə qeyd edilmişdir ki,
İmam ◊ buyurdu:
َْْموتْْيفْ ِعزْْ َخي رْْ ِمنْْ َحياةْيفْذُل
"İzzətlə ölmək zillətlə yaşamaqdan daha
yaxşıdır!"2
"İzzətlə ölmək zillətlə yaşamaqdan daha
yaxşıdır!" şüarı Aşuranın ən əhəmiyyətli və
bəşər
tarixini
aydınladan,
həmçinin,
insanların istismarçılıq və köləliyinə son qoya
bilən mesajlarındandır.
Camaat, adətən, zillət qorxusundan xar
olur, zülmdən qorxduğu üçün zülmə boyun
əyir, zalımlar da bu zəif nöqtədən istifadə
edirlər. İmam Hüseynin ◊ bu şüarla Yezid
tərəfdarları ilə qarşılaşması və qeyri-bərabər
bir döyüşdə şəhadətə çatmasına baxmayaraq,
onun şəhadəti Allah Rəsulunun —
nişanələrini məhv etmək və onun yerinə
cahiliyyət adən-ənənələrini yerləşdirmək
istəyən
Bəni-Üməyyə,
Bəni-Mərvan
muzdurları
və
"Akilətul-əkbad"ın
1
2

"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 49; İbn Şəhr Aşub, "Mənaqib", c. 4, səh. 119-120.
"Biharul-ənvar", c. 44, səh. 192; İbn Şəhr Aşub, "Mənaqib", c. 4, səh. 75-76.
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(ciyəryeyənlərin (Əbu Süfyanın arvadı Hində
işarədir)) övladlarının əleyhinə davamlı
qiyamların qalxması üçün başlanğıc oldu.
Allah-taala İslam fidanının bu pak
qanlarla suvarılmasını, İslam düşmənləri və
onun məhvinə and içmiş münafiqlərin xar
olmasını istəmişdir. Həmçinin, Allah-taala
dünyanın azadlıq sevər kəslərinin tarixlər
boyu ondan azadlıq və iftixar öyrənəcəyi bir
məktəbin yaradılmasını və "izzətli ölümün
zillətli yaşamdan üstün olması"nı bilmələrini
iradə edib.
121. Əgər dininiz yoxdursa, heç olmasa
kişiliyiniz olun!
İmam ◊ hər tərəfə həmlə etdi və böyük
bir dəstəni yerə sərdi. Ömər Səd fəryad elədi:
"Kimlə döyüşdüyünüzü bilirsinizmi?! O,
ərəbin qəhrəmanı və meydanların cəngavəri
olan kəsin oğludur. Ona hər tərəfdən hücum
edin."
Bu göstərişdən sonra dörd min oxatan
İmamı ◊ hər tərəfdən nişan aldı və digər
tərəfdən, xeymələrə tərəf həmlə etməyə və o
həzrətlə xeymələr arasında fasilə salmağa
başladılar.
İmam ◊ fəryad elədi:
842

ْ ْ َْوْْ ُكنتُمْ ْال،آل ْأَِب ْ ُْسفيا َن! ْإِنْ ْ َْل ْيَ ُكنْ ْلَ ُكمْ ْدين
ِْ ْ َشيع ْة
َ ْ َوَيَ ُكمْ ْيا
ِ ْ ْ ْفَ ُكونُوا ْأَحراراْ ْيف ْ ُدنيا ُكم،عاد
ْْ ْ َوارِجعُوا ْإِىل ْأَحسابِ ُكم،ِهذه
َ َُتافُو َْن ْال َم

ْإِنْْْ ُكنتُمْْ َع َربَاْْْ َكماْتَزعُ ُمو َن
"Vay olsun sizə, ey Ali-Əbü Süfyanın
tərəfdarları! Əgər dininiz yoxdursa və
qiyamət
gününün
sorğu-sualından
qorxmursunuzsa, heç olmasa, öz dünyanızda
azad olun, əgər özünüzü ərəb hesab
edirsinizsə, özünüzün ərəb xüsusiyyətinizə
bağlı olun!"
Şimr səsləndi: "Ey Fatimənin oğlu! Nə
deyirsən?"
İmam ◊ buyurdu:
ْ،س ْ َعلَي ِهنْ ْ ُجناح
َْ ساءُ ْلَي
ْ ِ ْ َْو ْالن، ْ َْو ْتُقاتِلُون،أَنَا ْالذي ْْأُقاتِلُ ُكم
ْت
ُْ ض ْ ِْلََرمي ْما ْ ُدم
ِْ فَامنَ عُوا ْعُتاتَ ُكمْ ْ َْو ْطُغاتَ ُكمْ ْ َْو ْ ُجهالَ ُكمْ ْ َع ِْن ْالت َع ُّر

;َْْحيا
"Mən sizinlə döyüşürəm, siz də mənimlə.
Qadınların heç bir günahı yoxdur, sağ
olduğum zamana qədər öz zalım və nadan
qoşununuzu mənim hərəmimə təcavüz
etməkdən çəkindirin."
Şimr dedi: "Düz deyir." Sonra öz
qoşununa üz tutdu və dedi: "Onun hərəmindən əl çəkin və özünə həmlə edin,
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canıma and olsun ki, o, böyük mübarizdir."
Düşmən qoşunu hər tərəfdən İmama ◊ tərəf
həmlə etməyə başladı və İmam ◊ su
tapmaq məqsədi ilə Fərata tərəf getdi, lakin
qoşunun hamısı hücum edərək ona mane
oldu.1
İmam ◊ özünün bu şeirləri ilə düşməni
utandırarar buyurdu: "Əgər dininiz yoxdursa,
Allah və qiyamətdən qorxmursunuzsa, heç
olmasa, azad şəxslər olun və azadlığın ədəbərkanını unutmayın." Döyüş meydanında döyüşçülər bir-birinin müqabilində yer tuturlar
və mülki şəxslər, xüsusilə də qadın və uşaqlar
tərəf müqabili deyillər. Onlara həmlə etmək
namərdliyin ən son həddi və hücum edənlərin
alçaqlıq nişanəsidir.
Amma bu şüarın bundan daha böyük
mesajl vardır. Bu şüar bütün məxluqata xitab
edərək onlara deyir ki, hətta hansısa bir din
və məzhəbə tabe olmasanız belə, insanlıq
xüsusiyyəti və insanlıq şərafətini, bəşəri
əxlaqı unutmayın. Həqiqətdə bu, günümüzdə
ondan çox danışılan, amma çox az əməl

1

Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c. 2, səh. 33; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 50-51.
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edilən həmin "bəşər hüququ"na riayət etmək
şüarıdır.
122. Allahla münacat və düşmənə nifrin
Aşura günü İmam Hüseyn ◊ Fərata tərəf
yollandığı zaman Şimr dedi: "Allaha and
olsun,
odda
yanana
qədər
ona
yetişməyəcəksən!”
Başqa bir şəxs dedi: "Ey Hüseyn! Fəratın
suyunun balığın qarnı kimi parıldadığını
görmürsənmi?! Allaha and olsun! Dünyaya
teşnə halda göz yumuncaya qədər ondan
dadmayacaqsan!"
İmam ◊ buyurdu:
ْْاَلل ُهمْْْأَِمت ْهُْ َعطَشا
"İlahi! Onu susuz öldür!"
Ravi deyir: "Allaha and olsun, İmamın
◊ nifrinindən sonra həmin şəxs susuzluq
xəstəliyinə düçar oldu, belə ki, daimi olaraq
deyirdi: "Mənə su verin!" Ona ağzından su
tökülənə qədər su verirdilər, amma elə hey
deyirdi: "Mənə su verin, teşnəlik məni
öldürdü!" Ölənə qədər bu halda idi."
Bu zaman düşmən qoşunundan ƏbulHutuf Cofi adlı biri İmam Hüseynə ◊ tərəf
bir ox atdı. Ox İmamın ◊ alnına dəydi.
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İmam ◊ oxu alnından çıxardı, qan onun
mübarək üzünə, saqqalına axdı.
İmam ◊ dedi:
ِ فيه ْ ِمنْ ْ ِع
ْْ ْاَلل ُهم،ِالء ْالعُصاة
ِْ هؤ
ِْ ْ ك ْتَرى ْما ْأَنَا
َْ اَلل ُهمْ ْإِن
ُ ْ باد َْك
ِأ
ْْض ْ ِمن ُهم
ِْ  ْ َْو ْال ْتَ َذرْ ْ َعلى ْ َوج ِْه ْاال ََر، ْ َْو ْاق تُ ل ُهمْ ْبَ َددا،َحص ُهمْ ْ َع َددا
ْْْ َْوْالْتَغ ِفرْْ َهلُمْْأَبَدا،َحدا
َأ
"İlahi! Həqiqətən, sən bu günahkar
camaatdan mənə nələrin yetişdiyinə şahidsən!
Onların sayını azalt, onları bədbəxtlik və
biçarəliklə öldür, onlardan bir nəfəri belə yer
üzündə sağ qoyma və onları heç zaman
bağışlama!"
İmam ◊ sonra qəzəbli şir kimi onlara
həmlə etdi və kimə çatırdısa, onu qılıncla
yerə sərirdi. Eyni zamanda, hər tərəfdən oxlar
yağış kimi yağır və İmamın ◊ bədəninə
dəyirdi. İmam ◊ da belə buyururdu:
ِ ِ ُّ َْيا ْأُم ْة
ْ ْأَما ْإِن ُكمْ ْلَنْ ْتَقتُ لُوا،سما ْ َخلفتُمْ ْ ُُمَمداْ ْيف ْ ِعت َرتِِه
َ السوء! ْبئ
ْْ ْبَلْ ْيُ َه ِو ُْن ْ َعلَي ُكمْ ْ ِعن َْد ْقَ تلِ ُكم،ُاِل ْفَ تُهابُوا ْقَ ت لَه
ِْ ْ باد
ِْ بَعدي ْ َعبداْ ْ ِمنْ ْ ِع
ْ ْ ُْثْيَنتَ ِق ُْم،هادْةِْ ِِبَوانِ ُكم
ْ ِينْ َر
ْ ِ اِل ْإِنْ ْالَر ُجواْأَنْْيُك ِرَم
ِْ ُْاي
ْ ْ ْ َْو،اى
َ ِب ْبِالش
َ إِي
ْثْالْتَشعُ ُرو َْن
ُْ يلْ ِمن ُكمْْ ِمنْْ َحي
"Ey pis xislətlilər! Siz Peyğəmbər —
xanədanına qarşı pis rəftar etdiniz. Bəli! Siz
məni öldürdükdən sonra, Allahın heç bir
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bəndəsini öldürməkdən qorxmayacaqsınız.
Ona görə ki, məni öldürməklə, hər kəsi
öldürmək sizin üçün asan olacaq. Allaha and
olsun! Mən ümid edirəm ki, Rəbbim sizi xar
və məni (onun yolunda) şəhadətə çatmaqla
möhtərəm edəcək və sizin güman etmədiyiniz
yerdən sizdən intiqam alacaq."
Huseyn ibn Malik Sükuni fəryad edib
dedi: "Ey Fatimənin oğlu! Allah sənin
intiqamını bizdən necə alacaq?"
İmam ◊ buyurdu:
ِ ُْ ي لقي ْبأس ُكمْ ْب ي نَ ُكمْ ْ ْو ْيس ِف
ْذاب
َْ ب ْ َعلَي ُك ُْم ْال َع
ُّْ ص
ُ َ ْ ُْث ْي،ك ْدماءَ ُكم
َ َ
َ َُ ُ
;ليم
َْ اال
"Sizin aranızda ixtilaf və çəkişmə salacaq,
sizin qanınızı tökəcək və bu zaman sizi
şiddətli əzaba düçar edəcəkdir."
İmam Hüseyn ◊, mübarək bədəni çox
sayda yara alana qədər döyüşdü.1
Rəvayətlərin birində belə qeyd edilmişdir:
Düşmənlər İmam Hüseyni ◊ ox atəşinə
tutduqları zaman, oxlardan biri Həzrətin ◊
boğazına dəydi və o, belə buyurdu:
ِ ِاِلْ ْوْالْحولَْْ ْوْالْقُوَْةْإِالْْب
ِ
ِ
ْاِل
ِْ ْضى
َ ْ َْوْهذاْقَتيلْْيفِْْر،اِل
َ َ َ ْ ْبس ِْم
1

Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c. 4, səh. 34 və "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 51-52.
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“Allahın adı ilə! Allahdan başqa, heç
kəsdə qüvvət və qüdrət yoxdur! Bu, Allahın
razılığı yolunda şəhid olan kəsdir!”1
O böyük şəxsiyyətin həyatının hər bir
anında haqq yolunun yolçuları, izzət və
iftixar istəyənlər üçün bir dərs vardır. Belə ki,
ömrünün son anlarında düşmənin say çoxluğu
və yaxın zamanda başına gələcək ölümdən
heç bir qorxusu yoxdur.
Müxtəlif yollarla həmişə Allahı yad
edirdi, hətta nifrin etməklə belə! Öyüdnəsihət verir, onları qarşıda gözləyən pis
aqibətdən çəkindirir və onları Allaha tərəf
səsləyirdi.
Sonda ölümün üzünə təbəssüm edir,
şəhadətə "Xoş gəlmisən!" deyir və Allahı yad
edərək onu (şəhadəti) qarşılamağa tələsir.
123. Cəddim ilə qanlı çöhrəmlə
görüşmək istəyirəm!
İmam Hüseyn ◊ yoruldu, bir qədər
dincini almaq istəyirdi ki, gözlənilmədən bir
daş gəlib İmamın alnına dəydi və alnından
qan axdı. İmam ◊ köynəyinin ətəyini
1

İbn Şəhr Aşub, "Mənaqib", c. 4, səh. 120.
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yuxarı qaldırdı ki, üzünün qanını silsin, bu
zaman üçşaxəli zəhərli ox onun sinəsinə
sancıldı. İmam ◊ (qurbanlıq duasını
oxuyaraq) buyurdu:
ْاِل
ِْ ْول
ِْ اِلْ َْوْ َعلىْ ِملِ ِْةْ َر ُس
ِْ ِاِلْ َْوْب
ِْ ْبِس ِْم
“Allahın adı və Allahın yardımı ilə. Allah
Rəsulunun dininə əsasən.”
Sonra başını göyə qaldırıb belə dedi:
ْب
ْ َِضْاِب ُْنْن
ِْ سْ َعلىْ َوج ِْهْاالر
َْ كْتَعلَ ُْمْأَن ُهمْْيَقتُ لُو َْنْ َر ُجالْلَي
َْ إِهليْإِن
ُْغَي َرْه
"İlahi! Sən bilirsən ki, onlar yer üzündə
elə bir kəsi öldürürlər ki, Peyğəmbərin övladı
yalnız odur."
Sonra oxu çəkib çıxardı və qan axmağa
başladı. Əlini yaranın olduğu yerə qoydu. Əli
qanla dolduğunda, onu göyə səpdi və ondan
bir damla belə yerə düşmədi.
Yenə də ovcunu qanla dolduraraq onu üzgözünə sürtüb buyurdu:
ْْضوب
ِْ ْ َْاِل ْأَ ُكو ُْن ْ َحتْ ْأَلقى ْ َجدي ْ َر ُسول
ِْ ه َكذا ْ َو
ُ اِل ْ َْو ْأَنَا ْ َم
ْْاِلْقَ تَ لَينْفُالنْْ َْوْفُالن
ِْ َْْْياْ َر ُسول:ول
ُ ُْ َْوْأَق،بِ َدمي
“Allaha and olsun, qanlı çöhrəmlə cəddim
Allah Rəsulu — ilə görüşə gedəcək və
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deyəcəyəm: Ey Allahın Rəsulu — !
Filankəs və filankəs məni şəhid etdi.”1
Bəli, İmam ◊ bir ovucunu öz qanı ilə
dolduraraq onu göylərə səpələdi ki,
mələklərin yanında qiyamət günü üçün azuqə
və ehtiyat olsun, digər ovucundakı qanı üzgözünə sürtdü ki, yerdə onun mübarək bədəni
üçün ehtiyat olsun. Ona görə ki, İmam ◊
kimi bir şəhid həmin şəkildə məhşər
səhnəsinə daxil olacaq və öz nuru ilə o fəzanı
nuraniləşdirəcəkdir.
Bu pak və müqəddəs qan bəşər tarixində,
azad və imanlı insanların damarlarında da
axmaqdadır, onunla bu yolun yolçularının
alnına ədalət və azadlıq yazıları yazılır.
Bu qan zalımların də süfrəsində də coşubdaşır ki, dünyadan zülmü silsin.
124. O yerdə ki, düşmən də ağladı!
İmam Hüseyn ◊ aldığı çoxsaylı yaralar
nəticəsində atından yerə yıxılsa da, ayağa
qalxdı. Bacısı Zeynəb Ÿ xeymədən çölə
çıxaraq qəlbləri odlayan nalə ilə dedi:
ِْ ماءُْإِنطَبَ َقتْْ َعلَىْاالر
ض
ْ تْالس
َْ لَي
1

Xarəzmi, "Məqtəlul-Huseyn", c. 2, səh. 34 və "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 53.
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"Kaş ki, asiman yerə töküləydi!"
Ömər ibn Sədin İmamın ◊ yaxınlığında
dayandığını gördüdükdə buyurdu:
تْتَنظُُْرْإِلَي ِه؟
َْ للاْ َْوْأَن
ِْ وعب ِد
َ ُأَيُقتَ ُْلْاَب
"Ey Ömər Səd! Əba Əbdillahı şəhid
edirlər, sən də baxırsan?"
Gördülər ki, Ömər Sədin gözlərindən yaş
axmağa başladı və üzünü çevirərək bir söz
demədi.1
Xanım Zeynəb Ÿ fəryad elədi:
ْْأماْفِي ُكمْْ ُمسلِم،َوي لَ ُكم
"Vay olsun sizə! Sizin aranızda bir
müsəlman yoxdurmu?" Sükut hamını bürüdü
və kimsə cavab vermədi.2
İmam ◊ əbasını geyinmiş və başında da
əmmamə vardı. Piyada və yaralı olmasına
baxmayaraq,
dilavər
süvarilər
kimi
döyüşürdü. O, bir gözü ilə oxatanlara və digər
gözü ilə öz hərəminə bir nəzər salır və
deyirdi:
ْْاِل ْال ْتَقتُ لُو َْن ْبَعدي ْ َعبداْ ْ ِمن
ِْ  ْأَما ْ َو،َعلى ْقَ تلي ْ ََتتَ ِمعُو َن
َأ
ِ باد
ِ ِع
ْىن
ْ ِ اِلْإِنْْالَر ُجواْأَنْْيُك ِرَم
ِْ ُْاي
ْ ْطْ َعلَي ُكمْْلَِقتلِ ِْهْ ِم ِين;ْ َْو
ُْ ِلُْأَس َخ
ْ َْا،اِل
1
2

İbn Əsir, "Kamil", c. 4, səh. 78.
"Əyanuş-şiə", c. 1, səh. 609.
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ْْاِل ْلَو
ِْ  ْأَما ْ َو.ث ْال ْتَشعُ ُرو َن
ُْ  ْ ُْث ْيَنتَ ِق ُْم ْيل ْ ِمن ُكمْ ْ ِمنْ ْ َحي،اِلَ ْ ِِبَوانِ ُكم
ْ
ْْك ْ ِدمائَ ُكمْ ْ ُْث ْال ْيَرضى ْ َحت
َْ اِلَْبَا َس ُكمْ ْبَي نَ ُكمْ ْ َْو ْ َس َف
ْ ْ قَ تَ لتُ ُمون ْالَل َقى
ِ ي
ْليم
َْ ذابْاال
َْ فْلَ ُك ُْمْال َع
َْ ضاع
ُ
“Məni öldürmək üçün bir yerə
toplaşmısınız? Agah olun! Allaha and olsun,
məndən sonra Allah bəndələrindən birisini
öldürməyəcəksiniz ki, məni öldürdüyünüz
qədər Allahı qəzəbləndirsin. Allaha and
olsun! Mən ümid edirəm ki, Allah sizi xar
etməklə mənə dəyər verər və mənim
intiqamımı gözləmədiyiniz yerdən sizdən
alar. Agah olun! Allaha and olsun! Əgər məni
öldürsəniz, Allah sizi öz aranızdakı ixtilafa
düçar edəcək və qanınızı tökəcəkdir. (Əsla)
sizdən razı olmayacaq, sizlərə ağır və şiddətli
əzabı artıracaqdır.1
Bu səhnə o qədər kədərli və dərdli idi ki,
nəfsi istəklərinə görə ixtiyarı olmayan,
agahcasına zillətə boyun əyən, İmamın ◊
məqamının
böyüklüyündən
və
onun
məzlumluğunun dərinliyindən xəbərdar olan
düşmən də ağladı.

1

İbn Əsir, "Kamil", c. 7, səh. 78 və "Əyanuş-şiə", c. 1, səh. 609.
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Hansı tarixdə düşmənin özünün öldürdüyü
şəxsə ağladığı görünmüşdür?!
Hansı döyüş meydanında düşmən
rəqibinin məzlumluğu və özünün zalımlığından xəbər vermişdir?!
Bəli, Kərbəla meydanında təəccüblü və
maraqlı məqamlar çox idi və bu, onlardan
yalnız biri idi.
125. Abdullah ibn Həsən – qardaş
yadigarı!
O, İmam Həsən Müctəbanın ◊ ən kiçik
övladı idi, təqribən on bir yaşı var idi və
xeymələrdə qadınlarla birlikdə qalırdı. O,
əmisinin qətlgahda düşmən tərəfindən
mühasirə olunduğunu müşahidə etdikdə,
İmama ◊ tərəf qaçdı. Bir an belə xeymələr
və orada baş verənlərdən qafil olmayan İmam
Hüseyn ◊ məsələni belə gördükdə, bacısına
dedi:
سيهْياْأُخت
ِْ ِإحب
"Bacı can, onu saxla!"
Xanım Zeynəb Ÿ nə qədər təlaş göstərsə
də, Abdullahı əmisindən ayıra bilmədi.
Abdullah güclə özünü əmisinə çatdırıb dedi:
قْ َع ِمي
ُْ للاْالْأُفا ِر
ِْ َو
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“Allaha and olsun! Mən əmimdən
ayrılmayacağam!”1
Gözlənilmədən Əbcər ibn Kəb qılıncla
İmama ◊ həmlə etdi. Abdullah əllərini
əmisinin başı üstündə sipər etdiyi halda,
fəryad etdi:
يَاب َْنْاْلَبيثَة!ْأتَقتُ ُْلْ َع ِمي
Ey napak qadının oğlu! Mənim əmimi
öldürmək istəyirsən?
Qılınc aşağı endirildi və onun əllərini
kəsdi, əlləri dərisindən asılı vəziyyətdə qaldı.
O, “Ana!” deyərək, fəryad elədi.
İmam Hüseyn ◊ onu qucağına alıb
buyurdu:
ْْْفَِإن،كْاْلَي َر
َْ ِْ َواحتَ ِسبْْيفْذل،ك
ْ ِْإص،يابنْأخي
َ ِبْ َعلىْماْنَ َزلَْْب
ِ كْالص
َْ اْل
ي
َْ ِكْبِآبائ
َْ للاَْيُل ِح ُق
ْ
“Ey qardaşımın oğlu! Sənə yetişən şeylərə
görə səbirli ol və onunla (Allahın mükafatına)
göz dik, çünki o, səni saleh ata-babalarına
qovuşduracaq.”2
Bu zaman Hərmələ Abdullaha tərəf bir ox
atdı və onu əmisinin qucağında şəhadətə
1
2

Şeyx Müfid, "İrşad", səh. 465 və "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 53.
Şeyx Müfid, "İrşad", səh. 465 və "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 54-55.
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yetirdi. İmam ◊ səmaya tərəf əllərini
qaldırıb dedi:
ِ كات ْاالر
ْْ ْألل ُهم،ض
ِْ ماء ْ َوامنَ ع ُهمْ ْبَ َر
ِْ أَلل ُهمْ ْأَم ِسكْ ْ َعن ُهمْ ْقِطََْر ْالس
ْض
ِْ  ْ َوال ْتُر،فإنْ ْ َمت عتَ ُهمْ ْإىل ْحي ْفَ َف ِرق ُهمْ ْفِ َرقاْ ْ َواج َعل ُهمْ ْطرائِ َْق ْقِ َددا
ِ
نص ُروناْفَ َع َدواْ َعلَيناْفَ َقتَ لُونا
ُ َع
ُ َنه ُْمْال ُوالةَْْأبَداْْفَإن ُهمْْ َدعُوناْلي
“İlahi! Yağış damlalarını onlardan əsirgə
və yerin bərəkətlərini onlardan çək! İlahi,
əgər onlara ölənə qədər möhlət vermisənsə,
onların arasına təfriqə sal, onları dəstə-dəstə
et və hakimləri onlardan razı etmə, ona görə
ki, onlar bizi bizə yardım etmək üçün
çağırdıqları halda, bizimlə düşmənçilik etdilər və bizi öldürdülər.”1
126. Sonuncu münacat
İmam Hüseyn ◊ dəyərli ömrünün son
anlarında öz Rəbbi ilə belə münacat edirdi:
ِ ظيم ْاْلب ر
ِ
ِ  ْ َشدي َْد ْال،وت
ْىنْ َع ِْن
ْ ِ َ ْغ،محال
َْ ِ َاَلل ُهم! ْ ُمت
ُ ََ َْ  ْ َع،عاىل ْال َمكان
ِ يض ْال ِك ِب
ِ ْ ،يب ْالرْحَ ِة
ِ ْ ،ياء
ْق
ُْ صاد
ُْ  ْقَر،ُقادرْ ْ َعلى ْما ْتَشاء
ُْ  ْ َعر،اْلَالئِ ِق
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ْ ْ ُُميطْ ِِْبا،عيت
َ  ْقَريبْ ْإِذا ْ ُد،س ُْن ْالبَالء
َ  ْ َح، ْساب ُْغ ْالنع َمة،ال َوعْد
ِ ْ ،ك
ْ ْ َْو ْ ُمد ِركْْما،ت
َْ ْ ْ ْقابِ ُْل ْالت وبَِْةْلِ َمن،ت
َ قادرْْ َعلى ْما ْأ ََرد
َ تابْإِلَي
َ َخلَق
ْ ْ َْو،وك ْ ُُمتاجا
َْ ُ ْأَدع،ت
َ  ْ َْو ْذَ ُكورْ ْإِذا ْذُكِر،ت
َ  ْ َْو ْ َش ُكورْ ْإِذا ْ ُش ِكر،ت
َ طَلَب
1

İbn Əsir, "Kamil", c. 4, səh. 77.
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ْ ْ َْو،ك ْ َمك ُروبا
َْ  ْ َْو ْأَبكي ْإِلَي،ك ْخائِفا
َْ عُ ْإِلَي
ْ  ْ َْو ْأَف َز،ك ْفَقيا
َْ ب ْإِلَي
ُْ َأَْرغ
ْ،ي ْقَ وِمنا
َْ َ ْأُح ُكمْ ْبَي نَنا ْ َْو ْب،كْْكافِيا
َْ  ْ َْو ْأَتَ َوك ُْل ْ َعلَي،ضعيفا
َْ ِعي ْب
ُْ َاَست
َ ْك
ُْ ْ َْو ْ َن ُْن ْ ِعت َرْة،فَِإن ُهمْ ْغَ ُّرونا ْ َْو ْ َخ َدعُونا ْ َْو ْ َخ َذلُونا ْ َْو ْغَ َد ُروا ْبِنا ْ َْو ْقَ تَ ْلُونا
ِ ك ْ ُُمَم ِْد ْب ِْن ْعب ِد
ِ ِ ْاَلذي ْاصطََفيتَ ْهُ ْب،اِل
ْالرسالَِْة ْ َْو
َْ ِ ْ َْو ْ َولَ ُْد ْ َحبيب،ك
َ ِنِبَ ي
َ
ْك ْيا
َْ ِ ْفَاج َعلْ ْلَنا ْ ِمنْ ْأَم ِرنا ْفَ َرجاْ ْ َْو ْ َم َرجاْ ْبَِرْحَت،ك
َ ِائ تَ َمنتَ ْهُ ْ َعلى ْ َوحي
ِ أَرح ْمْالر
.ي
َْ اْح
ََ
“İlahi! Ey məqamı uca, əzəməti böyük!
(Cəza vermək və intiqam almaqda) həddən
artıq qüdrətli! Məxluqata ehtiyacı olmayan,
əhatəli şövkət sahibi! Sən istədiyin hər şeyə
qadirsən. Rəhmətin yaxın, əhd-peymanın
düzdür! Bol nemət sahibisən, imtahanların
gözəldir! Səni çağırdıqları zaman, yaxınsan!
Yaratdıqlarına tam hakimsən, onları əhatə
edirsən! Tövbəkarların tövbəsini qəbul
edirsən! İradə etdiyin hər bir şeyə qadirsən!
İstədiyin şeyə nail olursan!
Sənə
təşəkkür
etdikləri
zaman
qədirbilənsən! Səni yad edənləri yad edirsən!
Ehtiyaclı halda səni səsləyir və möhtac
şəkildə sənə müştaqam! Qorxduğum halda
sənə sığınıram, qəmli halda sənin dərgahında
ağlayır və acizanə şəkildə səndən yardım
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istəyirəm. Yalnız sənə təvəkkül edirəm.
Bizimlə bu qövm arasında hökm ver!
Bunlar bizə hiylə etdilər, bizi tək qoyaraq
vəfasızlıq göstərdilər və bizi öldürməyə
çalışdılar. Biz sənin Peyğəmbərinin —
xanədanı və həbibin Məhəmməd ibn
Abdullahın — övladlarıyıq. Elə bir
şəxsin ki, onu peyğəmbərliyə seçmiş və
vəhyini ona etibar etmisən. Belə isə, ey
mehribanların ən mehribanı! Mehribanlığına
xatir bizim işimizə çarə qıl və çıxış yolu təyin
et!” (Sonra sözlərinə belə əlavə etdi:)
ْ،غيثي
َْ  ْيا ْ ِغ،واك
ِْ ك ْيا ْ َر
َْ ِصباْ ْ َعلى ْقَضائ
َ ب ْال ْإِ ْلهَ ْ ِس
َ َياث ْال ُمست
َ
ْياثْ َمنْْال
َْ كْياْ ِغ
َْ صباْْ َعلىْ ُحك ِم
َْ ِ
َ ماىلْ َربْْ ِس
َ ْ،ْ َْوْالْ َمعبُودْْغَي ُر َك،واك
ْ ْيا ْقائِماْ ْ َعلىْْ ُك ِْل ْنَفس،ي ْال َموتى
َْ ِ ْياْ ُُم،ُفاد ْلَه
َْ َ ْياْدائِماْ ْال ْن،ُياث ْلَه
َْ ِغ
ِ
َْ ِتْ َخي ُْرْاْلاك
مي
َْ ْاُح ُكمْْبَيينْ َْوْبَي نَ ُهمْْ َْوْأَن،سبَت
َ ِباْْ َك
“İlahi! Sənin qəza və qədərinə səbir
edirəm. Səndən başqa, heç bir məbud yoxdur!
Ey yardım istəyənlərin imdadına yetişən!
Mənim üçün səndən başqa, pərvərdigar və
səndən başqa, bir məbud yoxdur! Sənin
hökmünə səbir edirəm, ey köməyi olmayanın
imdadına çatan! Ey sonu olmayan əbədi! Ey
ölüləri dirildən! Ey hər kəsin əldə etdiyi
şeylərlə onları ayağa qaldıran! Bizimlə
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onların arasında hökm ver, sən hökm
edənlərin ən yaxşısısan!”1
Doğurdan da, İmamın ◊ ömrünün son
anlarında qanlı və yaralı bədənlə, tərəfdar və
yaxınlarını əldən vermək kədəri ilə, həyat
yoldaşı, qızları və geridə qalanlarının
qaranlıq gələcəyi ilə söylədiyi bu münacat
necə də gözəl və mənalı, necə də tərbiyəvi bir
münacatdır!
O münacatın sözlərində ilahi maarif,
razılıq və təslimçiliyin ən ali dərəcəsi coşubdaşmaqdadır. Onda nə bir şikayət, nə
dözümsüzlük, nə acizliyi izhar etmək, nə
ümidsizlik və nə də narazılığı büruzə vermək
nəzərə çarpır. Hər yerdə əbədi və qüdrətli
Allah qarşısında səbr etmək, razı və təslim
olmaq barədə söhbət açılır. Sənə Allah
tərəfindən minlərlə əhsən, minlərlə afərin olsun, ey azadələrin rəhbəri!
127. Şəhadət anları
Hilal ibn Nafe yazır: "Qətlgahın kənarında
dayanmış və İmamın ◊ can verməsini
müşahidə edirdim. Allaha and olsun!
1

Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 282-283.
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Bədəninin qanı getmiş və qana boyanmış,
lakin bu qədər gözəl və nurani görünən belə
bir kəsi görməmişdim. Simasının nuru o
qədər heyrətamiz idi ki, onun şəhid olduğunu
düşünmək mənim yadımdan çıxdı.
İmam Hüseyn ◊ həmin halda bir qədər
su istədi. Eşitdim ki, daşqəlbli və imansız bir
kəs belə cavab verdi:
ِ بْ ِمنْْ َْح
.يمها
َْ ماءَْ َحتْْتَ ِرَْدْاْل ِاميَ ْةَْفَ تَش َر
ْ قْال
ُْ للاْالْْتَ ُذو
ِْ َو
“Cəhənnəmə
düşənə
və
onun
Həmimindən (çirkli-irinli suyundan) içənə
qədər su içməyəcəksən!”
İmam ◊ onun cavabında buyurdu:
ِ ِْ إَِّناْأَ ِرُْدْعلىْج ِديْرس
ِ ْ ِْللاْوأَس ُك ْنْمع ْه
ِ ْيفْمقع ِْد
ْصدق
ُ َ َ ُ َ ْ ْول
َ َ ْ ِْيفْداِْرْه
َُ َ َ
ْ ِْْينْ َوفَ َعلتُم
ِب
ْ ِ ِعن َْدْ َمليكْ ُمقتَ ِدرْ َوأَش ُكوْإِلَي ِْهْماْارتَ َكبتُمْْ ِم
“Əksinə, həqiqətdə, mən cəddim Allah
Rəsulunun — yanına gedəcək, onun
doğruluq yeri olan cənnətdəki evində,
qüdrətli Allahın yaxınlığında məskunlaşacaq
və mənə qarşı rəva gördüyünüz cinayətlərdən
ona şikayət edəcəyəm!”
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İbn Sədin qoşunu bu söhbəti eşitdikdə,
çox qəzəbləndi, sanki Allah onların qəlbində
heç bir rəhimlilik qoymamışdı.1
Böyük müsibətin vaxtı gəlib çatmışdı.
Zəiflik İmamı ◊ haldan salmışdı. Hər kəs
ixtiyarındakı vasitə ilə o həzrətə zərbə
vururdu, amma kim onu öldürmək məqsədi
ilə o həzrətə yaxınlaşırdısa, bədəninə lərzə
düşür və geri çəkilirdi.
Malik ibn Nümeyr yaxına gəlib İmamın
◊ mübarək başına qılınc vurdu və qan
axmağa başladı.
Bu zaman İmam ◊ buyurdu: "Heç vaxt
o əlinlə yemək yeyib su içməyəsən və Allah
səni zalımlarla birgə məşhur etsin!"
Tarix yazır ki, o, həmin vaxtdan sonra
yoxsullar kimi fəqirliyə düçar oldu və əlləri
işləmədi (qurudu).2
Zurət ibn Şərik Təmimi o həzrətin sol
əlinə zərbə vurdu. Sənan ibn Ənəs iki silah ilə
– nizə və qılıncla o həzrətə zərbə vurdu və
bununla fəxr edərdi.

1
Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 282; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 57 və
"Nəfəsul-məhmum", səh. 196.
2
"Ənsabul-əşraf", c. 3, səh. 408.
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Zaman yavaş-yavaş ötürdü. Ömər Səd işin
daha tez bitməsini istəyirdi. İntizar sona
çatdı. Kənarında olan Xuli ibn Yezidə
göstəriş verdi ki, İmam Hüseynin ◊ işini
bitirsin. O, İmamın ◊ mübarək başını
bədənindən ayırmaq üçün irəli gəldi, lakin
bədəninə lərzə düşdü və geri çəkildi.
Başqa bir nəqlə əsasən, Sənan ibn Ənəs
qılıncı İmamın ◊ boğazına qoyub dedi:
"Sənin Allah Rəsulunun — övladı və
ata-ananın Allahın ən yaxşı məxluqu
olduğunu bildiyim halda, səni öldürəcəm və
başını bədənindən ayıracağam."
Sonra İmamın mübarək başını bədənindən
ayırdı.1 Onların nadanlıq, axmaqlıq və
imansızlıqları hansı həddə idi ki, bu qədər
böyük bir günaha etiraf etdikləri halda, yenə
də iftixar edirdilər!
Başqa bir rəvayətdə qeyd olunur ki, Şimr
ibn Zil-Covşən qəzəblənib İmamın ◊ sinəsi
üstünə çökdü və o həzrətin saqqalından
yapışdı. İmamı ◊ qətlə yetirmək istədikdə,
İmam ◊ təbəssüm etdi və buyurdu: "Mənim

1

İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 78 və "Ənsabul-əşraf", c. 3, səh. 409.
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kim olduğumu bildiyin halda, məni
öldürürsən?!"
Şimr dedi: Bəli, mən səni yaxşı tanıyıram.
Anan Fatimeyi-Zəhra, atan Əli Mürtəza və
cəddin
Məhəmməd
Mustafadır! Səni
öldürürəm və bundan heç bir qorxum yoxdur!
Sonra on iki zərbə ilə İmam Hüseynin ◊
başını bədənindən ayırdı.1
Allah yolundakı şəhidləri qətlə yetirənlər
nə qədər murdar, cinayətkar və imansız
olsalar, şəhidlərin uca məqamı bir o qədər
aşkar olar. Həqiqətən də, Bəni-Üməyyə
cinayətkar hökumətinin Allah Rəsulunun
— övladı İmam Hüseyn ◊ və onun
dəyərli tərəfdar və fədakar yaxınları ilə
döyüşə necə kəsləri göndərməsi, islami
hökumət və İslam Peyğəmbərinin —
canişinliyindən dəm vurması insanda təəccüb
doğurur.
Həmin cəmiyyəti idarə edənlər cansız,
qorxaq, zəif imanlı və zalimlərlə mübarizə
aparmaqdan əl çəkərək oturmuş və belə bir
hökumətə boyun əymiş kəslərdən ibarət idi.

1

"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 56.
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İnsan bu iki sırada dayanan qoşuna nəzər
saldıqda, bir tərəfdə gecə ibadəti edən,
gündüzlərin şiri olan, əxlaqi və insani
dəyərlərə sadiq qalan, fədakar bir dəstənin,
digər tərəfdə isə kafir, imansız və bütün
dəyərlərə etinasız olan dəstənin olduğunu
görür. Bəli, bu ötəri nəzər bizi bu qiyam və
hərəkatın əhəmiyyəti, onun hədəfləri ilə tanış
edir, bizə İslamın hansı bir qrupun əlində giriftar olduğunu və əgər bu ifçaedici qiyam
baş verməsəydi, İslamı gələcəkdə hansı
təhlükələrin təhdid edəcəyini göstərir.
Allahın sonsuz rəhmət və salamı İmam
◊ və onun fədakar silahdaşlarına olsun!
Belə ki, onlar İslam düşmənlərinin
simasından niqabını çıxarıb müsəlmanların
damarlarından təzə qanı cari etdilər. Onun
ardınca cahiliyyət qalıqlarından ibarət BəniÜməyyəyə qarşı qiyamlar başladı və sonunda
bu xəbis şəcərənin kökü İslam ərazisindən
kəsilmiş oldu.
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İmam Hüseynin ◊ şəhadətindən
sonra baş verən hadisələr
128. Təbiət aləmindəki dəyişikliklər
Tarixi məlumatlara əsasən, İmam
Hüseynin ◊ şəhadətindən sonra təkvin
(təbiət) aləmində böyük bir hadisənin baş
verməsindən xəbər verən dəyişikliklər baş
verdi. Aləmdəki dəyişikliklərlə bağlı
rəvayətləri şiə və əhli-sünnət yekdilliklə nəql
etmişlər, o cümlədən:
Seyid ibn Tavusun nəqlinə əsasən, həmin
vaxt tufan və zülmətlə qarışıq olan şiddətli
qırmızı toz-torpaq qalxdı, Kərbəla və onun
ətrafındakı səmanı bürüdü. İbn Sədin qoşunu
qorxuya düşdü və onlara əzabın nazil
olmasını güman etdi.1
Tanınmış əhli-sünnə alimi Zəhəbi nəql
edir: İmam Hüseynin ◊ şəhadətindən sonra
yeddi gün müddətində günəşin nuru divarlara
sarı rəngdə saçırdı və bir neçə ulduz bir-birilə

1

"Məlhuf” (Lühuf), səh. 177. Əbu Furas Həmdani bu şeri qoşmuşdur:

ِ
ُْ َوبَ َكتْ َدماْ ِما َرأَت ْهُ َْسائَْه
ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

("Əyanuş-şiə", c. 4, səh. 343.)
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ْ

س الضُّحى
ُْ يَوَْم َعلَي ِْه تَ غَيتْ ََش

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ilə toqquşdu... Üfüqlər (göyün üzü) altı aya
qədər qırmızımtıl oldu.1
Digər alim İbn Əsakir özünün "Tarix"
kitabında yazır: "Əbu Qübeyl deyirdi: İmam
Hüseyn ◊ şəhid olduğu zaman, günəş elə
tutuldu ki, ulduzlar günün yarısında
görünməyə başladı, belə ki, biz qiyamətin
qopduğunu güman etdik."2
Belə mühüm bir hadisə zamanı bu cür
qeyri-adi hadisələrin baş verməsi o qədər də
təəccüblü deyil, ona görə ki, Allah-taalanın
bu hadisələrin əzəmətini göstərmək üçün
təbiət (təkvin) aləminə belə göstərişləri
verməsi mümkündür. Belə ki, onun
nümunələri ilahi peyğəmbərlərin tarixində
görünmüşdür.
129. Mələklərin əzadarlığı
Siqətul-İslam
Kuleyninin
rəvayətinə
uyğun olaraq İmam Hüseynin ◊ şəhadətindən sonra səma mələkləri nalə-şivən
qopararaq dedilər: “İlahi! Bu Hüseyn sənin
seçdiyin və sənin Peyğəmbərinin —
övladıdır.”
"Siyəru əlamin-nubəla", c. 4, səh. 424.
."Muxtəsəru tarixi Dəməşq", c. 7, səh. 149 və "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 201.

1
2
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Allah-taala həzrət Qaimin (əc.f) timsalını
– təsvirini onlara göstərib buyurdu: Bu
Qaimlə
Hüseynin
qanının
intiqamını
alacağam!1
130. Zulcənahın xeymələrə qayıtması
İbn Əsəm Kufi yazır: "İmamın ◊
şəhadətindən sonra, o həzrətin atı kişnəyib
nalə edən və alnı İmamın ◊ qanına
boyandığı halda xeymələrə tərəf gəldi."2
İmam Baqirdən ◊ nəql edilmişdir ki, o
həzrətin atı sanki kişnəməsilə belə deyirdi:
تْنَبِيِها
ِْ ليم ْةَْ ِمنْْأُمةْقَ تَ لَتْْاب َْنْبِن
َ ليم ْةَْاَلظ
َ اَلظ
"Aman öz peyğəmbərlərinin qızının
övladını öldürən bu ümmətin zülmündən!"3
İmamın ◊ qadınları, bacı və qızları
həzrətin atının tək gəldiyini gördükdə, nalə
edib zar-zar ağlamağa başladılar.
ْ!واُمَمداه
ُ ْ :نادت
َ فَ َو
َ ض َعتْ ْأ ُُّْم ْْ ُكلثُوم ْيَ َدها ْ َعلى ْاُِْم ْ َرأ ِسها ْ َو
ِ واجداه!ْوانبِياه!ْواْأَباال
ِواعل
ْ!سناه
واح
ْ
!تاه
ز
واْح
ْ
!اه
ر
ف
ع
واج
ْ
!اه
ي
ْ
!اه
قاْس
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ََ
ِ س ْ ِم ْن ْال َق
ِ
ْوب
ُْ ُ ْ َمسل،فاء
ُْ  ْ َُم ُز،َصريعْ ْبِ َكربَالء
َ ْ ،سيْ ْبِال َعراء
َ ِْ ور ْال ِرأ
َ هذا ْ ُح
ِ الر
ِ
ِ مام ِْةْ َو
ْ ُْثْغُ ِش َْيْ َعلَيها،داء
َ الع
1

"Məlhuf” (Lühuf), səh. 176-177.
İbn Əsəm, "Futuh", c. 5, səh. 220.
3
Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 283.
2
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“Ümmü Gülsüm əllərini başına qoyaraq
fəryad etdi: Vay Məhəmməd! Vay cəddim!
Vay Əbəlqasim! Vay Əli! Vay Cəfər! Vay
Həmzə! Vay Həsən! Bu, Kərbəla torpağında
yerə düşən Hüseyndir! Başını qafasından –
boynunun arxasından ayırdılar, əba və
əmmaməsini qarət etdilər. Bunları dedi və
özündən gedib yerə yıxıldı.”1
131. İmamın ◊ paltar və silahlarının
qarət olunması
İbn Sədin qarətçi qoşunu İmamın ◊
şəhadətindən sonra o həzrətin paltar və
silahlarını qarət etmək üçün cumdular. Hətta,
bəziləri o qədər alçaqlıq və rəzillik göstərərək
İmamın ◊ şəhadətindən öncə belə işlərə əl
atdılar.
Kərbəla tarixinin bu hissəsində hər biri
digərindən daha ibrətamiz olan məsələlər
qələmə alınmışdır və biz burada onların bir
qismini qeyd edirik. O cümlədən: Malik ibn
Bəşir Kindi o həzrətin bahalı dəbilqəsini
qarət etdi və onu evinə gətirdiyi zaman,
arvadı dedi: “Peyğəmbər — övladının
1
"Nəfəsul-məhmum", səh. 202; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 60; Xarəzmi, "MəqtəlulHuseyn", c. 2, səh. 37.
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malını qarət edib evə gətirirsən?! Mənim
yanımdan uzağ ol, Allah sənin qəbrini odla
doldursun!”
Bu şəxs sağ olduğu müddətdə fəqirliyə
düçar oldu və əlləri qurudu. Qışda onun
əllərindən qan və çirk axırdı.
Bəhr ibn Kəb o həzrətin paltarını qarət
edib geyindi. Seyid ibn Tavusun nəqlinə
əsasən, onun ayaqları tutuldu və iflic oldu.1
İshaq ibn Huviyyə o həzrətin ◊ yüz on
yeddi yerdən nizə, qılınc və ox zərbələri ilə
deşilmiş köynəyini götürüb geyindi və sonra
“alaca” xəstəliyinə tutuldu. O həzrətin
əmmaməsini isə Əxnəs ibn Mərsəd götürüb
başına qoydu və dəli oldu.
O həzrətə məxsus olan və yalnız qabaqdan
bağlanaraq arxa hissəsi olmayan zirehə Ömər
ibn Səd sahibləndi.
İmamın ◊ digər zirehini Malik ibn
Numeyr götürdü və bir rəvayətə əsasən, dəli
oldu.
Qeys ibn Əşəs2 o həzrətin dəsmalını
(məhrəbasını) götürdü və ondan sonra Qeys
1
2

“Məlhuf” (Lühuf), səh. 178.
Əbu Müxənnəf, “Məqtəlul-Huseyn”, səh. 200.
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Qətifə kimi tanındı. Xarəzminin nəqlinə
əsasən, o, cüzam xəstəliyinə tutuldu və ailə
üzvləri ondan uzaqlaşdılar.
Əsvəd ibn Xalid o həzrətin ayaqqabılarını
götürdü.
Bəcdəl ibn Suleym Kəlbi İmam Hüseynin
◊ üzüyünü həzrətin barmağını kəsərək ələ
keçirdi. Seyid ibn Tavusun nəqlinə əsasən, bu
üzük “peyğəmbərlik” yadigarı olan üzük
deyil, başqasıdır və həmin üzüyü İmam Hüseyn ◊ oğlu Əli ibn Hüseynə ◊ vermişdi.
İmamın ◊ qılıncını Cumey ibn Xəlq və
ya Əsvəd ibn Hənzələ götürdü. Bu qılınc
“İmamət” nişanələrindən sayılan Zülfüqar
deyil, başqa bir qılıncdır.1
Adları çəkilənlərdən hər biri Həzrətə ◊
məxsus şeyləri qarət etdiyi üçün fəxr edirdi.
Halbuki, həmin iftixar sonunda onların
hamısının xəcalətinə səbəb oldu.
Silah və paltarların oğurlanması digər
şəhidlərə nisbətdə də baş verdi. Belə ki, Kufə
qoşunu Allahın sevimli bəndələrini çılpaq
şəkildə torpağın üzərində qoydular.2
1
"Biharul-ənvar", c.45, səh.52, 57-58; İbn Əsir, "Kamil", c. 4, səh.78; Müfid, "İrşad",
səh. 468; Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 284-285; "Məlhuf” (Lühuf), səh. 177-179.
2
"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 179.
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132. Xeymələrin qarət edilməsi
Kufənin üzüqara qoşunu Şimrin başçılığı
ilə xeymələri mühasirəyə aldı. O, xeymələrə
girmələri və əllərinə keçən hər şeyi qarət
etmələri üçün göstəriş verdi. Kufənin alçaq
və şərəfsizləri bu əmri eşitdikdə bir-biri ilə
yarışa girdi. Allah Rəsulunun — qızları
və xanım Zəhranın Ÿ yadigarları xeymədən
şölə çıxdılar və hamılıqla ağlamağa
başladılar.
Düşmənlər əllərinə keçən hər şeyi
götürürdülər, hətta Əmirəl-mömininin ◊
qızı Ümmü Gülsümün qulağından sırğaları
dartıb qopardılar və o xanımın qulaqları
cırıldı.1
İbn Səd qoşunundakı alçaq şəxslərdən
birinin gözü Fatimə binti Hüseynin ◊
ayağındakı xalxala (zinət əşyası) düşdü və
ağladığı halda, xalxalı onun ayağından
çıxardı. İmam Hüseynin ◊ qızı təəccüblə
soruşdu: "Nə üçün ağlayırsan?!"
Cavab verdi: "Nə üçün ağlamayım, bir
halda ki, Allah Rəsulunun ◊ qızının malını
qarət edirəm?!"
1

. "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 60; Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 300.
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Fatimə binti Hüseyn ◊ dedi: "Əgər pis
bir işdirsə, bəs nə üçün onu yerinə
yetirirsən?"
Dedi: "Qorxuram ki, mən eləməsəm,
başqası bunu edəcək!"1
Hədislərin birində oxuyuruq: “İbn Sədin
qoşunu xeymələrə hücum çəkdikləri zaman,
xanım Zeynəb Ÿ fəryad etdi: Ömər Səd!
Əgər məqsədin zinət əşyaları və qızıllardırsa,
özümüz verərik, qoşununa de, tələsməsin.
Naməhrəmlərin əllərinin Peyğəmbər —
ailəsinə doğru uzanmasına icazə vermə!
Köhnə paltar geyinmiş xanım Zeynəb Ÿ
göstəriş verdi ki, nə qədər zinət əşyaları
varsa, hamısını bir yerə toplasınlar, sırğaları
qulaqlarından çıxarsınlar.... Qadın və uşaqlar
bir yerə toplaşdılar. Sonra xanım Zeynəb Ÿ
dedi: Kim Əli ◊ və Fatimə Ÿ qızlarının
zinət əşyalarını qarət etmək istəyirsə, gəlib
götürsün. Qoşunun bir dəstəsi irəli çıxıb nə
vardısa, hamısını qarət etdi.”2
Bu arada yalnız Bəkr ibn Vail
qəbiləsindən olan və əri ilə birlikdə İbn Sədin
1
2

Səduq, "Əmali", 31-ci məclis, hədis 2; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 82.
Müraciət edin: "Ənsabul-əşraf", c. 3, səh. 204.
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qoşununda iştirak edən bir qadın bu
hörmətsizliyə dözmədi. Allah Rəsulunun
— qadın və qızlarının imdad fəryadına
səs verdi, qılınc götürüb öz qəbiləsinə xitab
olaraq dedi:
ِ ِْ ْللا! ْال ْحك ْم ْإال
ِ ْ ول
ْات
ِْ  ْيالَثار،ِل
ِْ نات ْ َر ُس
ُْ َب ْب
ُْ َيا ْآلَْ ْبَكر ْأَتُسل
َ ُ
ِْ ْول
للا
ِْ َر ُس
"Ey Bəkr qəbiləsi! Allah Rəsulunun
— qızları qarət olunur və siz də buna
tamaşa edirsiniz?! Allahın hökmündən başqa,
heç bir hökm yoxdur! ("Artıq BəniÜməyyəyə itaət edilməməlidir!" mənasına bir
işarədir.) Allah Rəsulunun — intiqamını
almaq üçün ayağa qalxın!"
Əri gəlib onu geri qaytardı.”1
Bu, Kərbəla məzlumlarının nahaq yerə
axıdılan qanlarına görə intiqam almaqla bağlı
bir qadının ilk fəryadı idi. Fatimə binti
Hüseyndən ◊ belə söylədiyi nəql
edilmişdir: Xeymələrin qabağında dayanıb
öldürülənlərə baxır və bizim başımıza nələrin
gələcəyini düşünürdüm. Birdən bir atlını
nizəsi ilə qadınları qovaladığını və onların
1

"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 58; "Nəfəsul-məhmum", səh. 201-202.
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libas və zinət əşyaları qarət olunduğu halda,
bir-birinə pənah gətirdiyini və belə fəryad
etdiyini gördüm:
ِ
ِ
ِ
ْ ْأَما ْ ِمنْ ْ ُُمي،سناه
َ ْ  ْواقل ْةَ ْناصراه، ْوا ْ َعْلياه،واجداه ْوا ْأَبَتاه
َ
َ واح
.ودْعنا
ُْ ْأَماْ ِمنْْزائِدْيَ ُذ،َُييُنا
Sonra həmin şəxs məni gördü, nizəsi ilə
mənə hücum etdi. Mən üzü üstə yerə
yıxıldım. Sırğalarımı qulağımdan dartaraq
çıxardı və başımdakı yaylığı oğurladı.
Qulaqlarımdan yanaqlarıma qan axmağa
başladı. Başım açıq olduğu halda bihuş olub
yerə yıxıldım. Özümə gəldiyimdə, bibimin
yanımda oturub ağladığını gördüm.
Dedim:
;ياْ َعمتاه!ْ َهلْْ ِمنْْ ِخرقَةْأَستُ ُْرْ ِِباْ َرأ ِسي
"Bibican, başımı bağlamaq üçün bir parça
varmı?"
Bibim buyurdu:
ِْ ُكْ ِمث ل
ك
ِْ ُياْبِنتاه!ْ َْوْ َعمت
“Qızım, bibin də sənin kimidir.” Nəzər
salıb gördüm ki, bibimin də başı açıqdır və
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bütün bədəni düşmənin şallaq vurması səbəbi
ilə qaralıb.1
133. İmam Səccadın ◊ xeyməsinə
yürüş
Şimr piyada qoşunundan ibarət bir dəstə
ilə İmam Əli ibn Hüseynin ◊ xeyməsinə
gəldi. O həzrət ◊ ağır xəstə olduğuna görə
yataqda uzanmışdı.
Şimrin yanındakılar dedilər: "Bu xəstəni
öldürməyəcəksən?"
Aşura günündə hadisələri müşahidə edən
Həmid ibn Müslim dedi: Sübhanəllah! Xəstə
bir cavan da öldürülərmi?! Ona bu xəstəliyi
kifayətdir. Beləliklə, israr edərək onları
İmamı ◊ öldürməkdən çəkindirdi.2
Başqa bir nəqlə əsasən, Əmirəlmömininin ◊ qızı Zeynəb Ÿ Şimr və
tərəfdarlarının
məqsədindən
xəbərdar
olduqda buyurdu: Məni öldürmədən, əsla onu
öldürə bilməzsiniz!
Onlar məcbur qalıb İmam Səccadı ◊
öldürməkdən əl çəkdilər.3
1

"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 60-61; Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 300.
Müfid, "İrşad", səh. 468; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 61.
3
Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 301.
2

874

Bu zaman Ömər Səd də gəldi. Hərəmin
qadınları ağlayaraq və qəzəblə ona etiraz
etdilər, həyasız qoşununun rəftarından
şikayətləndilər.
Ömər Səd dedi: “Kimsənin qadınların
xeyməsinə girməyə və bu cavan xəstəyə
toxunmağa haqqı yoxdur!”
Qadınlar Ömər Səddən onların çadralarını,
paltarlarını geri qaytarılmasını istədi. İbn Səd
öz əsgərlərinə xitabən dedi: "Kim
xeymələrdən nə götürübsə, onu geri
qaytarsın!"
Həmid ibn Müslim deyir: "Amma Allaha
and olsun! Hətta bir nəfər belə bir şeyi
qaytarmadı."1
134. Xeymələrə od vurulması
Aşura gününün qürubunda baş verən
sarsıdıcı hadisələrdən biri də Ali-Peyğəmbər
◊ xeymələrinə od vurulması idi. Bu qəlb
odlayan səhnələr məzlumların İmamının ◊,
fədakar tərəfdar və şəhidlərin parça-parça
olmuş bədənləri səhrada tərk edildiyi və
bundan öncə xeymələrin qarət edildiyi, iffətli
1
Müfid, "İrşad", səh. 469; Əbu Müxənnəf, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 201; İbn Əsir,
"Kamil", c. 4, səh. 79; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 61.
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Haşimi qadınlarının zinət əşyaları və
paltarlarının qarət olunduğu bir şəraitdə baş
vermişdi. Tarixin ən heyrətamiz hadisəsinin
şahidi olan günəş sürətlə qüruba doğru
getməkdə və zülmət gecə yetişməkdə idi.
Allah Rəsulunun — övladlarını hər
tərəfdən əhatə edən belə ağır və kədərli bir
vəziyyətdə
düşmən
müsibət
görmüş
qadınların xeymələrinə od vurmaq üçün əllərindəki məşəllərlə hücuma keçdi. Bu halda
İbn Sədin qoşunundakılardan biri fəryad etdi:
!!مي
َْ ِوتْالظال
َْ ُأَح ِرقُواْبُي
"Zalımların xeymələrinə od vurun!"
Xeymələr sürətlə yanır, külə dönürdü.
Allah Rəsulunun — qızları xeymələrdən
pərişan halda çölə qaçmağa başladılar və
yetim uşaqlardan bəzisi öz bibilərinin
qucağına pənah gətirdilər. Bəziləri səhraya üz
tutub qaçmağa başladılar. Bir qismi də
daşqəlbli düşməndən rəhimli olmalarını
istədilər.
Bu acı xatirələr daima İmam Səccadın ◊
gözlərindən yaşlar axıdırdı. O həzrət
buyururdu: Allaha and olsun, bibim və
bacılarıma baxdığım zaman qəhər məni
boğur, onların bir xeymədən digər xeyməyə
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qaçdıqları və düşmən carçısının "Zalımların
xeymələrinə od vurun!" – deyə nida etdiyi
anları xatırlayıram.”1
Hətta digər məsum imamlar ◊ da İmam
Hüseynin ◊ xeymələrinə od vurulmasını
xatırladıqları zaman, həmin hadisədən həddən
artıq təsirlənirdilər.
Rəvayətlərin birində oxuyuruq ki, Mənsur
Dəvaniqi İmam Sadiqin ◊ evinə od
vurdurduğu zaman, şiələrdən bir neçəsi o
həzrətin evinə gəldi. Onu ağlayan və qəmgin
halda görüb səbəbini soruşduqda, İmam ◊
buyurdu:
ِ ْ يف
ْنات ْيَ ََتا َكض َْن
ْ ِ َإىل ْنِسائِي ْ َوب
َْ ْ ت
ُْ الدهلي ِْز ْنَظَر
ْ ِْ ار ْما
ُْ ت ْالن
ِْ لَما ْأَ َخ َذ
ْ ْهذا ْ َوأَنا،صح ِْن ْالدا ِْر ْ ِمنْ ْ ُحج َرة ْإىل ْ ُحج َرة ْ َوِمنْ ْ َمكان ْإىل ْ َمكان
ِْ
َ ْ يف
ِ يال ْج
ِ ار ْ ِع
ْي ْعليه ْالسالم ْيَوَْم
ِْ س
اْل
ْ
ْ
ي
د
ْ
َْ ت ْفِر
ُْ َم َع ُهنْ ْيف ْالدا ِْر ْفَتَ َذكر
ُ
َ
َ
َ
عا ُشوراْ ِمنْْ َخي َمةْإىلْ َخي َمةْ َوِمنْْ َخباءْإىلْ َخباء
“Mənim ağlamağımın səbəbi budur ki, od
evin dəhlizini bürüdüyü zaman, qadın və
qızlarımın o otaqdan bu otağa, o yerdən bu
yerə qaçdığını gördüm, halbuki, (onlar tək
deyildilər) və mən də onların yanında idim.
1

"Həyatul-imamil-Huseyn ◊", c. 3, səh. 298-299.
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Bu səhnəni gördüyüm zaman cəddim
Hüseynin ◊ qadınlarının Aşura günü bir
xeymədən digər xeyməyə və bir yerdən başqa
bir yerə pənah apardıqlarını xatırladım”.1
Qadın və kiçik uşaqların olduğu
xeymələrə od vurulması düşmənin hədəfinin
Allah Rəsulunun — hətta pak nəsil və
övladlarının kökünü kəsmək olduğunu
göstərir.
Bu
səhnələr
düşmənlərin
rəhimsizlik, daşqəlbliliyi və Əhli-beyt ‹
xanədanının məzlumluğunun ən yüksək
həddinin nişanəsidir. Allaha şükürlər olsun
ki, bu vəhşicəsinə əməllər onların pis
niyyətləri üzərindən pərdəni qaldırdı və onlar
rüsvay oldu.
135. İmam Hüseynin ◊ pak bədəni
üzərində at çapdırmaq
İbn Ziyadın verdiyi göstərişə əsasən İbn
Səd İmam Hüseynin ◊ şəhadətindən sonra
onun mübarək bədənini atların tapdağı altında
qoymaqla vəzifəli idi. İbn Ziyada yaxın
olmaq və Rey mülkünü əldə etmək üçün heç
1

"Məasatul-Huseyn", səh. 117.
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bir cinayətdən çəkinməyən İbn Səd öz
tərəfdarları arasında belə fəryad elədi:
ِ
ِ ْ منْْي نت ِد
ُصد َرْهُْ َْوْظَه َرْه
َ ْسيْْعليهْالسالم َفيُوط َْيْاْلَي َْل
ُ ََ َ
َ بْلل ُح
“Kim könüllü şəkildə Hüseynin cəsədi
üzərində at çapdırmaq istəyir, belə ki, onun
sinəsi və kürəyi atların ayaqları altında
əzilsin?”1
Həddən artıq daşqəlbli biri olan Şimr bu
göstərişi eşitməklə önə çıxdı və xanım
Zəhranın Ÿ pak övladının bədəni üzərində
at çapdı. Onunla birlikdə on nəfər də bu işi
yerinə yetirdilər. Onların adları aşağıda qeyd
olunur:
1. İshaq ibn Huviyyə. 2. Hani ibn Subeyt
Həzrəmi. 3. Vahiz ibn Naim. 4. Useyd ibn
Malik. 5. Həkim ibn Tufeyl Tayi. 6. Əxnəs
ibn Mərsəd. 7. Əmr ibn Subeyh. 8. Rəca ibn
Munqiz Əbdi. 9. Saleh ibn Vəhb. 10. Salim
ibn Xuseymə.
Onlar Allah Rəsulunun — övladının
bədəni üzərində o qədər at çapdırdılar ki,
sümükləri sındı. Onlar özlərinin bu alçaq
əməllərindən qorxmadıqları kimi, əksinə
1

Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 302.
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onunla iftixar edərək mükafat istədilər. Belə
ki, həmin şəxslərdən biri olan Useyd ibn
Malik İbn Ziyadın qarşısında belə dedi:
ْديد
ِْ ْْبِ ُْك ِْل ْيَعبُوب ْ َش
ْ ْضضناْالصد َْرْبَع َْدْالظه ِْر
َ َن ُْنْ َر
االس ِْر
“Biz Hüseynin belindən sonra onun
sinəsini canlı-cüssəli və güclü atlarla
sındırdıq.”
İntizarlarının əksinə olaraq İbn Ziyad
onlara o qədər də dəyərli mükafat vermədi.
Sonralar Muxtar bu dəstəni yaxaladığı
zaman, onların əl və ayaqlarını yerə
mıxlatdırıb üzərlərində at çapdıraraq həlak
elədi.1
Bu, cahiliyyət dövrünün daşqəlbliliyi və
vəhşiliyi idi ki, ərəb cahiliyyət dövrünün
qalıqları olan Bəni-Üməyyə hakimləri
tərəfindən İslam mühitinə geri dönmüşdü və
onun bənzəri tarixdə nadir hallarda
görülməkdə idi. Kaş ki, həmin alçaq canilər
indi olaydılar və İmam Hüseynin ◊
möhtəşəm və nurani məzarını ziyarət etmək
istəyən milyonlarla müsəlmanı görəydilər!
1

"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 59; "Əyanuş-şiə", c. 1, səh. 612.
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136. İmam Hüseynin ◊ başının
Kufəyə göndərilməsi
İbn Səd özünün zahiri qələbəsini tez bir
zamanda Übeydullah ibn Ziyada çatdırmaq
üçün Aşura günü əsr vaxtı İmamın ◊ başını
Xuli ibn Yezid və Humeyd ibn Müslimlə
birlikdə Kufəyə göndərdi. Böyük bir xəbəri
gətirməkdə olan Xuli özünü tələsik Kufəyə
çatdırdı və “Darul-imarə”nin qabağına gəldi.
Qəsrin qapılarının bağlı olduğunu gördükdə,
çarəsiz olaraq öz evinə getdi. İmamın ◊
başını bir teştin altına qoyub həyat yoldaşı
Malik ibn Əqrəb Həzrəminin qızı Nəvarın
yanına getdi.
Nəvar ondan soruşdu: "Nə xəbər var?"
Dedi:
ىنْالدهر
َْ كْبِِْغ
ِْ ُِجئت
"Dünyanın
sərvətini
sənin
üçün
gətirmişəm. İndi Hüseynin başı sənin evindədir!"
Nəvar dedi: "Təəccüblüdür! Camaat evə
qızıl-gümüş gətirdiyi halda, sən Allah
Rəsulunun — qızının oğlunun başını
gətirmisən?!
ْكْبَيتْْأَبَدا
َْ للاْالْ ََي َم ُْعْ َرأ ِسيْ َوَْرأ ُس
ِْ ْ َو،ال
881

“Xeyr! Allaha and olsun, mənimlə sənin
başın bir tavan altında olmayacaq! (Biz bir
yerdə yaşaya bilmərik!)"
Bunu deyərək otaqdan çıxdı. Səmadan
həmin teştin altına qədər nurun düşdüyünü,
ağ quşların teştin ətrafında və nurun
istiqamətində uçuşduğunu müşahidə etdi.
Sübh açıldığında Xuli, İmam Hüseynin ◊
mübarək başını dərhal Übeydullahın yanına
apardı.1
137.
Şəhidlərin
başlarının
bölüşdürülməsi
İbn Səd on birinci günün günortasına
qədər kufəlilərin murdar cəsədlərini dəfn
etməklə məşğul idi. İş bitdikdən sonra Allah
Rəsulunun — övladı və tərəfdarlarının
pak cəsədi günəş şüaları altında qaldığı halda,
göstəriş verdi ki, digər Kərbəla şəhidlərinin
də başları bədənlərindən ayrılsın, İbn Ziyada
yaxın olmaq və ondan mükafat almaq
məqsədi ilə özlərilə Kufəyə aparsınlar.

1
“Təbəri tarixi", c. 4, səh. 348; İbn Əsir, "Kamil", c. 4, səh. 80; "Ənsabul-əşraf", c. 3,
səh. 411; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 125.
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Bu pak başlar İmamın ◊ başı ilə birlikdə
yetmiş iki baş edirdi və aşağıdakı kimi
qəbilələr arasında bölüşdürüldü:
1. Kində qəbiləsi Qeys ibn Əşəsin
başçılığı ilə on üç baş.
2. Şimr ibn Zil-Cövşənin başçılığı ilə
Həvazin qəbiləsi on iki baş.
3. Təmim qəbiləsi on yeddi baş.
4. Bəni-Əsəd qəbiləsi doqquz baş.
5. Məzhəc qəbiləsi yeddi baş.
6. Digər qəbilələr on üç baş.1
138. Əhli-beytin ◊ əsirliyi
Ömər Səd qoşunundan ölənlərin murdar
cəsədlərini 11-ci günün günortasına qədər
dəfn etdikdən sonra, Kufəyə doğru hərəkət
əmri verdi. Bu göstərişlə İmam Hüseyn ◊
ailəsinin qadın, qız və uşaqlarını kəcavəsiz,
üryan dəvələrə mindirdilər və kafir əsirləri
kimi Kufəyə doğru hərəkət etdirdilər.
İbn Əbdu Rəbbih "İqdul-fərid" kitabında
yazır: Əsirlər arasında on iki oğlan uşağı və

1
"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 62. Müraciət edin: "Məlhuf” (Lühuf), səh. 190;
"Ənsabul-əşraf", c. 3, səh. 412. "Məlhuf"da qeyd edilmişdir ki, Bəni-Əsəd qəbiləsi on üç
başı aparırdı.
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yeniyetmə, o cümlədən, Məhəmməd ibn
Hüseyn ◊1 və Əli ibn Hüseyn ◊ də vardı.2
Kərbəlada əsir düşən möhtərəm qadınlar
aşağıdakılardan ibarət idi:
Zeynəbi-Kübra Ÿ, Ümmü Gülsüm3,
Əmirəl-mömininin ◊ qızı Fatimə, İmam
Hüseynin ◊ qızı Fatimə4, Səkinə5 və o
həzrətin dörd yaşlı qızı Rüqəyyə6, İmam
Hüseynin ◊ vəfalı xanımı İmriul-Qeysin
qızı Rübab7, Qasimin anası və İmam Həsən
Müctəbanın ◊ həyat yoldaşı Rəmlə.8
Onlar Allah Rəsulunun — nəslindən
yadigar qalmış kəslər idilər. İbn Səd və onun
qoşunu onların barəsində Peyğəmbərin
— ehtiramına riayət etmədi və cürət
edərək onların əl-qolunu müharibə əsirləri
kimi bağladı, onları Peyğəmbər —
övladlarını öldürmüş naməhrəm qatillərin
arasında Kufəyə yola saldı.
Böyük ehtimala görə, məqsədi həmin Məhəmməd ibn Əli ibn Hüseyndir (İmam
Baqir ◊).
2
"İqdul-fərid", c. 4, səh. 385. "Məqatilut-talibin", səh. 79.
3
"Məqatilut-talibin", səh. 79.
4
"İqdul-fərid", c. 4, səh. 385.
5
"Məqatilut-talibin", səh. 79.
6
"Nəfəsul-məhmum", səh. 259.
7
İbn Əsir, "Kamil", c. 4, səh. 88.
8
"İbsarul-eyn", səh. 130. Bəzi kitablarda möhtərəm xanımlardan bəzilərinin adları da
əsirlərin arasında qeyd edilmişdir. (Müracitə edin: "Qisseye Kərbəla", səh. 405-406.)
1
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İslamda müsəlmanlar arasında əsirlik
məsələsi əsla mövcud olmamışdır və əgər bir
əsir görünsəydi, bu, müsəlmanlarla qeyrimüsəlmanlar arasında baş vermiş döyüşlərdə
ələ keçən əsirlərə aid idi. Bəni-Üməyyənin
tutduğu bu iş Allah Rəsulunun ◊
xanədanının üstün məqamına ən böyük
hörmətsizlik idi və həmin səbəbdən, əsirləri
şəhərbəşəhər dolaşdırdıqları zaman, camaat
onların kafir şəhərlərindən tutulan əsirlər
olduğunu güman edirdi. Amma həqiqət onlar
üçün aşkar olduqda, onların fəryadı ucalırdı
ki, Allah Peyğəmbərinin — övladları,
xanədanı da əsir alına bilərmi?!
139. Əsirlər karvanının qətlgahdan
keçməsi
Əzəmət və ağırlıq baxımından yer və
göylərlə bərabər olan Kərbəla tarixinin ən
çətin anları əsirlər karvanının şəhidlərin
parça-parça olmuş cənazələri ilə vidalaşma
anları idi. Düşmən qəlbləri odlanmış əsirləri
pak şəhidlərin qana qərq olmuş cənazələri
kənarından apardılar. Belə ki, o şəhidlər bütövlükdə izzət və məzlumluğun hamısını
özlərində toplamışdılar.
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Bəzi nəqllərə əsasən, əsirlərin özləri əziz
şəhidləri ilə vidalaşmaq üçün qətlgahın
kənarından keçmələrini istədilər.
Məlum olduğu kimi, Kərbəla torpaqlarını
həmin qəmli və dəhşətli vəziyyətdə tərk
etmək qəlbləri yanmış bu kəslər üçün həddən
artıq çətin və ağır idi. Xüsusilə də, düşmən
alçaq döyüşçülərinin cənazələrini dəfn etmiş,
amma Peyğəmbər — övladlarının
cənazəsinin, ələlxüsus, cənnət cavanlarının
ağasının pak cənazəsinin qüsülsüz və
kəfənsiz olaraq səhrada tərk edildiyini nəzərə
aldıqda bu məsələ aydınlaşır. Kinli düşmən
nə özü onları dəfn etməyə çalışır, nə də
kiməsə onları dəfn etməyə icazə verirdi.
Həmin qəlb dağlayan səhnələri parçaparça olmuş və atların tapdağı altında qalaraq
tanınmaz hala gəlmiş bədənlərlə yanaşı
müşahidə etmək hər bir tamaşaçını taqətdən
salardı, lakin həzrət Əlinin ◊ səbir və
şövkətinin yadigarı Zeynəbi-Kübrada təcəlli
edən aramlıq və onun cəlbedici ifadələrində
coşub-daşan möhkəmlik müəyyən həddə o
ağır fəzanı yardı və onu Peyğəmbər ailəsi
üçün dözüləsi etdi.
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Hüseyn ◊ hərəminin qadınları gözləri
həmin parça-parça olmuş bədənlərə düşdükdə
ah-nalə və şivən qopararaq fəryad etdilər və
üzlərinə vurmağa başladılar.1
Xanım Zeynəb Ÿ düşmənin Peyğəmbər
— ailəsində cüzi bir zəiflik və
peşmançılıq nişanəsini gördüyü zaman
məstlik qəhqəhəsi çəkmək intizarında
olduğunu bildiyindən, qardaşının qana
boyanmış bədənini gördüyü zaman, göyə üz
tutub dedi:
أَلل ُهمْْتَ َقبلْْهذاْال ُقربا َْن
“İlahi, bu qurbanı qəbul et!”2
Bu cümlə düşmənə ağır zərbə oldu və
onların rüsvayçılıq səsi çıxardı.
Ravi deyir: Nəyi yaddan çıxarsam da,
Fatimeyi-Zəhranın Ÿ qızı Zeynəbin Ÿ
sözlərini unutmaram. Allaha and olsun!
Zeynəbin — narahatlığı və onun sözləri
hər bir dost və düşməni ağlamağa məcbur
edirdi.3
O, sınıq qəlb və kədərli səslə belə deyirdi:
1

Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 306; "Nəfəsul-məhmum", səh. 201.
Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 307.
3
İbn Əsir, "Kamil", c. 4, səh. 81; "Məlhuf” (Lühuf), səh. 180-181.
2
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ِ الد
ِ ِْهذاْحسيْْمرملْْب،ليكْالسماء
ْ،ماء
ُْ كْ َم
َْ صلىْ َعْلَي
ُ
َ ْ!واُمَمداه
َُ َ ُ
ِ م َقط ْع ْاالع
ْ ْتَسفى ْ َعلَيها،ك ْ ُم َقت لَة
َْ ُك ْ َسبايا ْ َوذُ ِري ت
َْ ُ ْيا ْ ُُمَمداه! ْبَنات،ضاء
ُ ُ
ْوب
ُْ ُ ْ َمسل،أس ْ ِم َْن ْال َقفا
ِْ ور ْالر
ُْ  ْ َُم ُز،سيْ ْبِال َعر ِاء
ُْ ر
َ  ْهذا ْ ُح،يح ْالصبا
ِ
ِ مام ِْةْ َو
ِْ الرد
اء
َ الع
“Ey
Məhəmməd,
babacan!
Səma
mələklərinin salamı olsun sənə! Bu, sənin
qana boyanmış və bədəni parça-parça olmuş
Hüseynindir! Ey Məhəmməd — ! Sənin
qızların
əsir
edilmiş,
övladların
öldürülmüşdür. Səba küləyi onların bədənləri
üzərindən əsir. Bu, sənin torpağa düşmüş,
başı boynunun ardından kəsilmiş, əmmamə
və paltarı oğurlanmış Hüseynindir!”1
Xanım Zeynəb Ÿ beləcə danışır, dostdüşmən ağlayırdı.2 Səbir tükənmişdi və heç
kəs sakit deyildi.
Əhli-beyt ‹ şairi Dibilin dediyi kimi:
ْْْتَدعُو ْب َفرط ْ َحر َارة ْيا
ْ ْب
ُْ َيفْالسباياْ َزي ن
ْ ِفْال َقر ُار؟ْ َو
َْ َكي
أْحَ ُْد
ْْ ُمتَ َخضبْْبِ ِدمائِِْهْ ُمستَش َه ُْد
ْْوفْ ُمبَض ُْع
ِْ ُالسي
ُّ ِسيْْب
َ هذاْ ُح
"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 58; "Ənsabul-əşraf", c. 3, səh. 411; Müqərrəm,
"Məqtəlul-Huseyn", səh. 307; "Məlhuf” (Lühuf), səh. 180-181.
2
İbn Əsir, "Kamil", c. 4, səh. 81; Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 307.
.كتْْكلْْعدوْْوصديق
َ َفَأب
1
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“Zeynəbin Ÿ əsirlərin arasında olduğu
və bütün varlığı ilə belə fəryad etdiyi halda,
necə aram ola bilərdilər: Ey Allahın Rəsulu
—!
Bu, sənin qılınclarla tikə-tikə olan, öz
qanına boyanan və şəhadətə çatan
Hüseynindir!1
Sanki həmin qeyri-adi sənhənin natiqi
olan Zeynəb Ÿ sözlərinə belə davam edirdi:
ُْْبِْأَِبْ َمنْْفُسطاطُْه،َِبْ َمنْْ]أَضحى[ َعس َك ُرْهُْيفْيَوِْمْاْلث نَ يْْنَهبا
ْ ِبِأ
َِْب
ْ ِ ْبِأ،َِب ْ َمنْ ْال ْ ُه َْو ْغائِبْ ْفَ يُ رََتى ْ َوال ْ َجريحْ ْفَ يُداوى
ْ ِ ْبِأ،ُم َقط ُْع ْالعُرى
ْْ ْبِأِب ْال َعطشا َْن ْ َحت،وم ْ َحتْ ْقَضى
َْ أِب ْال َمه ُم
ْ ِ ِ ْب،َُمنْ ْنَفسي ْلَْهُ ْال ِفداء
ِ َِِبْمنْْ َشيبتُْهُْتَقطُ ْرْب
ِْ الد
ماء
َ َ ْ ِْبِأ،َمضى
ُ
“Qoşununun (xeyməsi) bazar ertəsi günü
qarət olan kəsə atam fəda olsun!2
Xeymələrinin ipləri kəsilərək yerə yıxılan
kəsə atam fəda olsun!
Həddən artıq kədərli qəlblə canını tapşıran
kəsə atam fəda olsun!

1

"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 243.
Aşura hadisəsi barədə məşhur nəzəriyyənin cümə günündə olmasını nəzərə almaqla
xanım Zeynəbin Ÿ bazar ertəsi günündə olmasına təkid etməsini bazar ertəsi günü baş
vermiş Səqifə hadisəsinə işarə etməsi və ondakı məqsədin Kərbəla hadisəsinin əlli il əv
düşünülmədən Səqifədə verilən qərarın məhsulu olması mümkündür.
2
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Susuz şəkildə şəhid olan kəsə atam fəda
olsun!
Saqqalından qan axan kəsə atam fəda
olsun!1
Qəlblər az qalırdı sinələrdən çölə çıxsın,
göz yaşları bir nəfərə belə aman vermirdi.
Həzrət Zeynəb Ÿ bu dəfə cəddinin
səhabələrinə xitab edərək dedi:
ِ ْ ُْمات ْج ِدي ْرسول
ْحاب
َْ  ْيا ْأَص،للا
َ َْ ْ يا ْ ُحزناه! ْياْْ َكرباه! ْاَليَ وَْم
َُ
قْالسبايا
َْ ْيُساقُو َْنْ َسو،الءْذُ ِري ْةُْال ُمصطَفى
ِْ هؤ
ُ ْ!ُُمَمداه
“Bu gün sanki cəddim Rəsulullah —
dünyadan getmişdir. Ey Məhəmmədin
—
səhabələri!
Bunlar
seçilmiş
Peyğəmbərin — övladlarıdır və onları
əsirlər kimi aparırlar.”2
ِ
ْْي عليه السالم فَاجتَ َم َْعْ ِعدة
ِْ س
َ ُس َْدْاْل
َ ُْثْإنْْ ُس َكي ْنَ ْةَْاعتَ نَ َقتْْ َج
3
ِْ ِم َْنْاالعر
ُابْ َحتْْ َج ُّروهاْ َعن ْه
Bu yerdə Səkinə irəli addım atdı və
atasının bədənini qucaqladı. Onu nə qədər
ayırmağa çalışsalar da, bu, mümkün olmadı.

"Biharul-ənvar", c.45, səh.58; "Əyanuş-şiə", c.7, səh.138; "Məlhuf”, səh.181
"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 59.
3
"Məlhuf” (Lühuf), səh. 181; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 59.
1
2
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Bədəvi ərəblərdən olan bir dəstə gəldi və onu
çəkə-çəkə atasının cənazəsindən ayırdı.
Səkinədən nəql olunur ki, (bihuş olduğu
həmin halda) sanki o, atasının belə
buyurduğunu eşidir:
ْْْ َِْسعتُم
ْْْأَو
ْ ْون
ْ ِ بْماءْفَاذ ُك ُر
َْ تْماْإنْْ َش ِرب تُمْْ َعذ
ْ ِ شيع
َ
ْ ِ ُبِغَريبْأَوْْ َشهيدْفَان ُدب
ون
“Ey mənim şiələrim! Ləzzətli su içdiyiniz
zaman, məni yad edin və yaxud bir qərib və
ya şəhid barəsində xəbər eşitsəniz, mənim
üçün nalə edin!”1
Yerində və öz mövqeyində növhələr
söyləməklə müəyyən həddə karvan əhlinə
təskinlik verən səbir daşı xanım Zeynəb Ÿ
birdən qərarsızlıqdan Əli ibn Hüseynin ◊
özündən getdiyini və az qala canını
tapşıracağını gördü. Xanım Zeynəb Ÿ
özünü İmam Səccada ◊ çatdırıb dedi:
ِ َودْبِن
َِبْ َوإخ َوت
ْ ِكْياْبَِقي ْةَْ َج ِديْ َْوْأ
َْ فس
ُْ ُاكْ ََت
َْ مايلْأَر
ِْ
“Sənə nə olub, ey cəddimin, atam və
qardaşlarımın yadigarı? Görürəm ki, az
qalırsan canını tapşırasan!”

1

Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 307-308. Bax: Kəfəmi, "Misbah", səh. 741.
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İmam Səccad ◊ cavab verdi: "Atamın,
qardaşlarımın, əmilərimin, əmim oğlanları və
yaxınlarımın yerə düşdüyü, qanlarına
boyandığı, başları bədənlərindən ayrıldığı,
paltarları qarət edildiyini, kəfənlərinin
olmadığını və kimsənin onlara diqqət
yetirmədiyini gördüyüm halda, necə səbir
edim?"
Xanım Zeynəb Ÿ qeyri-adi bir cavab
verdi: "Qardaşımın oğlu! Nigaran olma!
Allaha and olsun, bu, Allah Peyğəmbərinin
— baban, atan və əmindən aldığı və
onların da qəbul etdiyi bir əhd-peymandır.
Allah
yer
üzərinin
zalım
və
özbaşınalarının onları tanımadığı, lakin səma
mələklərinin tanıdığı kəslərdən bu parçaparça və dağılmış bədənləri toplamaq və
torpağa tapşırmaqla bağlı əhd almışdır.
Gələcəkdə bu torpaqlarda atan Hüseynin ◊
məzarı üzərində heç zaman köhnəlməyəcək
bir bayraq dalğalanacaq və zamanın ötməsi
ilə ona heç bir zərər toxunmayacaq, küfr başçılarının onu məhv etmək üçün təlaş

892

göstərməsinə baxmayaraq, onun əzəməti
günbəgün artacaq."1
Əmirəl-möminin Əlinin ◊ qızı Zeynəb
Ÿ özünün qeyri-adi uzaqgörənliyi ilə öz
qardaşı oğluna təsəlli verdi, Kərbəla və
Aşuranın gələcəyini bizim on dörd əsr sonra
gördüyümüz kimi, eynilə təsvir etdi. Bəli,
xanım Zeynəbin Ÿ qəlbi bu məsələnin işin
başlanğıcı olduğunu bilirdi, hərçənd ki, BəniÜməyyə münafiqləri və qəlbiqaraları onu işin
sonu olduğunu güman etsə də.
140. Pak cəsədlərin dəfn edilməsi
Mərhum Hacı Şeyx Abbas Qumi
"Nəfəsul-məhmum" əsərində yazır: “Mötəbər
kitablarda İmam Hüseyn ◊ və onun
tərəfdarlarının dəfn edilməsinin necəliyi
bütün təfsilatı ilə qeyd edilməmişdir.”2
Amma məşhur nəqlə əsasən, pak şəhidlərin
cənazəsi üç gün müddətində günəşin şüaları
altında yerdə qaldı və onların bədənləri
üzərindən səhranın küləyi əsdi. Kərbəlanın
yaxınlığındakı Qaziriyyədə köç salan Bəni1
"Kamiluz-ziyarat", səh. 274-275; "Biharul-ənvar", c. 28, səh. 57 və c. 45, səh. 179;
"Nəfəsul-məhmum", səh. 210; Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 308.
2
"Nəfəsul-məhmum", səh. 213.
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Əsəd tayfası İbn Sədin qoşunu Kərbəladan
çıxdıqdan sonra Kərbəlaya gəldi və həmin
pak cənazələri qana, torpağa bulaşmış gördü.
Onların kişi və qadınlarının nalə-şivənləri
ucaldı, çünki onlar pak bədənləri dəfn etmək
istədikdə, onlardan heç birinin bədənində
başlarının, əyinlərində isə paltarlarının
olmadığını gördülər və onlardan heç birini
tanıya bilmədilər. Həmin səbəbdən, heyrətdə
qalmışdılar. Gözlənilmədən İmam Səccad
◊ səhra tərəfdən onlara tərəf gəldi, şəhidləri
onlara tanıtdırdı və hamıdan öncə İmam
Hüseynin ◊ pak cənazəsini dəfn etdi.
Kərbəla torpağını bir qədər qazdıqdan
sonra hazır bir qəbir aşkar oldu. Əllərini
bədənin altına qoyub təklikdə qəbrin içinə
apardı və buyurdu: "Mənimlə mənə yardım
edənlər vardır."
Bədəni qəbrə qoyduğu zaman, mübarək
üzünü atasının kəsilmiş boğazına qoydu və
göz yaşları bahar yağışı kimi üzünə axdığı
halda, buyurdu:
ِ ضمنَتْ ْجس َد َْك ْالط
ُّ ْ ْ ْفَإن،اه َر
ْْالدنيا ْبَع َدك ْ ُمظلِ َمة
َ َطُوىب ْ ِالرض ْت
ََ
ِواال ِخرْةُ ْْب
ِ
ِ
ُْللا
ْ ْ تار
َْ  ْأَوْ ْ ََي،سرَمد
ف
ْ
ْ
ن
ز
اْل
و
ْ
د
ْ
ه
س
م
ف
ْ
ْ
ل
ي
الل
ْ
ا
َم
أ
ْ
،
ة
ق
ر
ش
م
ْ
ْ
ك
ر
و
ن
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ َُ ُ
َ َ
َ
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ْول
ِْ الم ْيَاب َْن ْ َر ُس
ُْ ك ْ ِمينْ ْالس
َْ ت ْ ِِبا ْ ُمقيمْ ْ َو َعلَي
َْ دار َْك ْالت ْأَن
َْ ِِاله ِْل ْبَيت
َ ْك
ِْ ُْللاْ َوَرْحَْة
ُللاْ َْوْبَ َركاتُْه
"Xoş olsun sənin pak bədənini örtən
torpağa! Dünya səndən sonra zülmətə çevrildi
və axirət sənin üzünün nuru ilə aydınlandı.
Allah-taala
sənin
əhli-beytini
sənə
qovuşdurana və sənin kənarında yer verənə
qədər gecələr artıq gözlərimə yuxu
getməyəcək və kədərim bitməyəcəkdir. Sənə
salam olsun, ey Allah Rəsulunun —
övladı! Allahın rəhmət və bərəkəti olsun
sənə!"
Sonra qəbirdən çıxıb onu torpaqla
örtdükdən sonra barmağı ilə qəbrin üzərində
belə yazdı:
ْْوهُ ْ َعطشانا
ْ ُي ْب ِْن ْ َعلِ ِْي ْب ِْن ْأِب ْطالِب ْاَل ِذي ْقَ تَ ل
ِْ س
َ ُهذا ْقَ ب ُْر ْاْل
ْغَريبا
"Bu, Hüseyn ibn Əli ibn Əbitalibin ◊
qəbridir. Onu susuz və qərib öldürdülər."
Daha sonra Əli Əkbərin cəsədi o həzrətin
◊ ayaqları altında torpağa tapşırıldı. BəniHaşim və digər şəhidlərin cənazələri İmamın
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◊ ayağının alt tərəfində kütləvi şəkildə dəfn
edildi.1
Sonda isə İmam Səccad ◊ Bəni-Əsəd
qəbiləsini Əlqəmə çayına – Bəni-Haşimin
qəməri Abbasın şəhid olduğu yerə – tərəf
yönəltdi və o həzrətin pak cənazəsini həmin
yerdə dəfn etdilər. İmam Zeynəlabidin ◊
əmisini dəfn edərkən göz yaşı tökərək
buyurdu:
ِ ْ الدنيا ْب ع َد َْك ْالعفا ْيا ْقَم ْر ْبين
ْْالم ْ ِمن
ُْ ك ْ ِمينْ ْالس
َْ هاشم ْ َو َعلَي
َ
َ ََ
َ ُّ ْ َعلَى
ِْ ُْسبْ َْوْ َرْحَْة
ُللاْ َوبَ َركاتُْه
َ ََشهيدْ ُُمت
“Ey Bəni-Haşimin qəməri! Səndən sonra
kül olsun dünyanın başına! Sənə salam
göndərirəm! Allahdan sənə rəhmət və bərəkət
diləyirəm!”2
Bəni-Əsəd tayfası da onların başçısı olan
Həbib ibn Məzahiri ayrıca olaraq indiki
yerində dəfn etdi.3
İmam Səccadın ◊ əsir olduğu halda belə
bir əməli necə yerinə yetirməsi barədə
əlimizdə çoxlu rəvayətlər vardır, şiə etiqadına
əsasən, hər bir imamın kəfənlənib dəfn
Müfid, "İrşad", səh. 470-471 və Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 320.
Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 320 və Müfid, "İrşad", səh. 471.
3
"Qisseye Kərbəla", səh. 418.
1
2
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edilməsi sonrakı imamın öhdəsinədir. O
cümlədən, İmam Rzadan ◊ nəql edilən bir
rəvayətdə onun həmin məsələyə işarə etdiyini
və Əli ibn Həmzənin sualına cavab olaraq
belə buyurduğunu oxuyuruq:
“Əli ibn Hüseynə ◊ (əsir olduğu halda)
Kərbəlaya gəlməsinə və atasının pak
cənazəsini dəfn etməsinə qüdrət verən kəs, bu
əmr sahibinə (İmam ◊ özünə işarə edir)
qüdrət vermişdir ki, Bağdada gələrək atası
(Musa ibn Cəfərin ◊) dəfn işlərini öhdəsinə
alsın, sonra da geri qayıtsın. Bu fərqlə ki, o,
İmam Əli ibn Hüseyn ◊ kimi əsirlikdə
deyildir.”1
Həmin qanlı və bənzərsiz hadisədən aylar
və illər ötdü, elə bir hadisə ki, bir tərəfdən,
bütün insani dəyərlərin təcəssümü, digər
tərəfdənsə barbarlıq, vəhşilik və namərdliyin
zirvə nöqtəsi idi. Kərbəla fatehlərinin
axmaqcasına gümanının əksinə olaraq, onun
üzərindən zaman keçdikcə, onların (düşmənlərin) məğlubiyyəti və İmam Hüseyn ◊ və
onun tərəfdarlarının qələbəsi daha da aşkar
olur.
1

"Biharul-ənvar", c. 48, səh. 270.
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Bu hadisə yeniləri köhnəldən və köhnələri
unutduran bəşər tarixinin əksinə olaraq izzət
və şərəflə yaşamaq istəyən, eyni zamanda
zillət dolu yaşayışın əvəzinə şərafətli ölümü
seçən bütün kəslər üçün meyar və nümunəyə
çevrilənə qədər yeni bir parlaqlıq əldə etmiş
və sonunda bu hadisə özünə əbədilik
xüsusiyyəti götürmüşdür.
Tarixin
bu
düz
qamətlilərinin,
əyilməzlərinin
həyat
və
şəhadətləri
bütövlükdə
əbədi
olan
məfhumlarla
əlaqələndiyi halda nə üçün də əbədilik əldə
etməsin? Həmin məfhumlar bunlardır: İzzət,
başıucalıq,
ədalət,
zülmlə
mübarizə,
müqəddəs hədəf uğrunda vəfalılıq və
fədakarlıq göstərmək və sonunda Allaha
doğru seyr etmək!
İslam tarixinin bu fəsli barədə minlərlə
kitab, məqalə və şeirlərin yazılmasına
baxmayaraq, diqqətlə nəzər salsaq, bunların
hamısının dəftərin başlanğıcı olduğunu
görərik.
Yezid nəslindən olan və həmin cinayətləri
daha geniş miqyasda həyata keçirən hazırkı
dünyada nicat yolu İmam Hüseyn ◊ və onun
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tərəfdarlarının bizə öyrətmiş olduğu həmin
yoldur.
Gecə-gündüz onların pak ruhlarına
Allahın salam və rəhməti olsun!

899

BEŞİNCİ HİSSƏ:

AŞURA QİYAMINDAN SONRA BAŞ VERƏNLƏR
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Kufədən Mədinəyə qədər
1. Kufəyə daxil olmaq
Seyid ibn Tavus yazır: "Ömər ibn Səd
İmam Hüseynin ◊ başını elə Aşura günü
Xuli ibn Yezid Əsbəhi və Hümeyd ibn
Müslim Əzdi ilə birlikdə İbn Ziyada göndərdi
və yerdə qalan başları Şimr ibn Zil-Cövşən,
Qeys ibn Əşəs və Ömər ibn Həccac Kufəyə
apardı.
Ömər Səd özü isə Aşuranın səhərisi (on
birinci) günün günortasına qədər Kərbəlada
qaldı və sonra İmam Hüseynin ◊ ailə və
hərəmi ilə birgə Kufəyə tərəf yollandı.
Qadınları kəcavəsiz, üryan dəvələrə mindirib
onları münasib geyimləri olmadan düşmənlər
arasında gəzdirdi, sonra isə küfr şəhərlərin
əsirləri kimi, müsibət və kədər içərisində
hərəkət etdirdi.
Əsirlər karvanı Kufəyə yaxınlaşdığı
zaman, camaat onlara tamaşa etmək üçün
toplaşdı. Bu arada kufəlilərin arasından bir
qadın damın üstündən səsləndi:
َىْاالسارىْأَن ُت؟
ِْ ِمنْْأ
"Siz hansı əsirlərdənsiniz?"
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Cavab verdilər:

آلْ ُُمَمد
ِْ َْن ُْنْاُسارى
"Biz Məhəmmədin — xanədanından
olan əsirlərik!"
Həmin qadın bu sözləri eşitdikdə, damdan
aşağı enərək onlara bir qədər yaylıq, paltar və
örtük gətirdi ki, özlərini kamil şəkildə
örtsünlər. Belə səhnələri müşahidə edən Kufə
əhalisi ağlamağa başladı.
İmam Zeynəlabidin ◊ onların ağladığını
gördüyü zaman buyurdu:
ْفَ َم ِْنْالذيْقَ تَ لَنا؟،وحو َْنْ َْوْتَب ُكو َْنْ ِمنْْاَجلِنا
ُْ ُاَتَن
"Bizim
üçün
ağlayaraq
mərsiyə
deyirsiniz?! Belə isə bizi kim öldürdü?"1
2. Sədəqə bizə haramdır!
Müslim Cəssas adlı bir şəxs deyir: "İbn
Ziyad məni “Darul-imarə”ni (hökumət
binası) təmir etmək üçün Kufəyə çağırmışdı.
Mən
Darul-imarənin
qapısının
ağız
hissələrini təmir etməklə məşğul idim ki, səsküy eşitdim. Bizimlə birlikdə olan
xidmətçidən soruşdum: "Bu səs-küy nəyə
görədir?"
1

"Məlhuf” (Lühuf), səh. 189-192 (ixtisarla)
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Dedi: "Yezidin əleyhinə qiyam qaldıran
bir xaricinin başını gətirirlər."
Dedim: "O xarici – qiyama qalxan şəxs
kimdir?"
Dedi: "Hüseyn ibn Əli."
Mən həmin xidmətçi ilə danışığı kəsdim
və onun getməsini gözlədim. Qəm-qüssənin
şiddətindən üzümə elə zərbə vurdum ki,
gözümün kor olacağından qorxdum. Sonra
əllərimi yuyub sarayın arxa tərəfinə keçdim,
oradan da Kufənin Kunəsə məhəlləsinə
çatdım.
Orada camaatın əsirlər və başların
çatmasının intizarında olduğunu gördüm. Çox
keçmədi ki, qırx dəvənin üstünə qırx kəcavə
qoyulduğunu, qadınlar, uşaqlar və Fatimə
Ÿ övladlarının onlara mindirildiyini
gördüm. Sonra gözüm üryan (yəhərsiz,
palansız) dəvənin üzərinə mindirilmiş və
boynunun damarlarından qan axan, ağlayaraq
bu şeirləri oxuyan İmam Əli ibn Hüseynə ◊
sataşdı:
ْاع ْ َجدنا
ِْ ْْيا ْاُمةْ ْ َْل ْتُر
ْ
ْْوءْالْ ُسقيَاْلَِرب ِع ُكم
ِْ ياْأُم ْةَْالس
فينا
ِ
يام ِْةْماْْ ُكنتُمْْتَ ُقولُونا؟
ْ ْللاْ ََي َمعُنا
ِْ ُْْلَوْْأَنناْ َْوْ َر ُسول
َ ْْيَوَْمْالق
903

شيِدْْفي ُكمْْدينا
َ ُْْ َكأَنناْ َْلْن
ْب ْال
ِْ ِك ْال َمصائ
َْ ْْتِل
ْ

ْ ْْتابْعا ِريَة
ِْ سِيوناْ َعلَىْاالق
َ ُت

ْوفْ َعلى
ُْ ُبَينْاَُمي ْةَْماْه َذاْال ُوق
ِ ْتُلَْبُّو َْن
داعيَنا
ْض
ِْ جاج ْاالر
ِْ ِْْ َْو ْأَن تُ ُْم ْيف ْف
ْ ْْص ِف ُقو َْنْ َعلَيناْْ َكف ُكمْْفَ َرحا
َ ُت
تَسبُونا
ْْْأَه َدى ْال َِبي ْةَ ْ ِمنْ ْ ُسبُ ِْل
ْ ْْللاْ َوي لَ ُكم
ِْ ُْْسْ َجديْ َر ُسول
َْ أَلَي
ِ الم
ضلِينا
ُ
ْتار
َْ ك ْْأَس
ُْ ِللاُ ْيَهت
ْ ْْ َو
ْ ْْفْقَدْْأَوَرثتِينْ َح َزنا
ِْ ياْ َوق َع ْةَْالط
ال ُمسيئينا
"Ey pis (əməl sahibi olan) ümmət! Heç
zaman sizə yağış yağmasın! Ey bizim
cəddimizin ehtiramını bizim barəmizdə
gözləməyən ümmət!
Əgər qiyamət günü bizim və Allah
Rəsulunun ◊ bir yerdə olduğumuzu (və siz
bizi Allah Rəsulunun — kənarında)
görsəniz,
bizimlə
bağlı
nə
cavab
verəcəksiniz?
Bizi üryan dəvələrə mindirir, şəhərlərdə
gəzdirirsiniz, sanki biz dinin təməllərini
sizin aranızda möhkəmləndirən kəslər
deyilik.
904

Ey Bəni-Üməyyə! Siz bizim başımıza
gələn müsibətlərdən agahsınız, lakin bizim
fəryadlarımıza cavab vermirsiniz.
Siz bizim əsirliyimizin şadlığından əl
çalır və bizi geniş olan yer üzərində əsir
edirsiniz.
Vay olsun sizə! Mənim cəddim camaatı
azğınlıq yollarından doğru yola yönəldən
Allahın Rəsulu — deyilmi?
Ey Kərbəla hadisəsi! Mənim üçün
özünlə yanaşı kədər gətiridn, lakin Allahtaala pis əməl sahiblərinin üzərindən
pərdəni kənara çəkəcək və onları rüsvay
edəcəkdir.""
Müslim Cəssa sözlərinə əlavə edir: "Digər
tərəfdən qəfəslərdə aparlan uşaqlara camaatın
çörək və xurma verdiyini gördüm. Bu zaman
Ümmü Gülsümün belə fəryad etdiyini
müşahidə etdim:
ْياْأَه َْلْال ُكوفَ ِة!ْاِنْْالص َدقَْةَْ َعلَيناْ َحرام
"Ey Kufə əhalisi! Həqiqətən, sədəqə bizə
haramdır!"1
1
Bilirik ki, sədəqə iki qismdir: Müstəhəb və "zəkat" kimi ifadə edilən vacib sədəqələr.
İkinci qismdən olan sədəqə xanım Zəhra Ÿ övladlarına haramdır və Kufəlilər fəqir və digər
ehtiyaclılara çatdırmaq üçün bir kənara qoyduqları sədəqələri İmam Hüseyn ◊ hərəminin
uşaqlarına verirdilər və Ümmü Gülsüm həmin məsələyə etiraz etdi.
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Camaat bu sözləri eşidib ağlayırdı, bu
zamanda Ümmü Gülsüm yenidən buyurdu:
ْ ْ َْو ْتَبكينا ْنِسا ُؤُكم؟ ْفَاْلاكِ ُْم، ْتَقتُ لُنا ْ ِرجالُ ُكم،صهْ ْيا ْأَه َْل ْال ُكوفَ ِة
َ
ِْ للاُْيَوَْمْفَص ِْلْال َق
ضاء
ْ ْبَي نَناْ َْوْبَي نَ ُك ُْم
"Sakit olun, ey kufəlilər! Kişiləriniz bizi
öldürür, qadınlarınızsa bizə ağlayır?! Sizinlə
bizim aramızda qiyamət günü hakim
Allahdır."
O, camaatla beləcə danışdığı halda,
şəhidlərin başlarını gətirdilər. Başların
önündə İmam Hüseynin ◊ başı vardı. O
həzrətin mübarək başının ay və Zöhrə ulduzu
kimi parladığını, camaat arasında Allah
Rəsuluna — ən çox oxşayan kəs
olduğunu gördüm. Saqqalı qara idi, sanki
həna qoymuşdu. Həmin nurani baş çıxan ay
kimi nur saçırdı.
Bu zaman xanım Zeynəb Ÿ qardaşının
başına bir nəzər saldı, kədərin şiddətindən
başını kəcavənin dirəyinə vurdu və mənim
gördüyümə görə, yaylığının altından qan
axdı. Sonra o həzrətin başına işarə etdiyi
halda, alışıb-yanaraq bu şeiri oxudu. (Onun
üç beyti belədir:)
ْْغالَْهُْ َخس َف ْهُْفَأَبداْغُروبا
ْ ْياْ ِهالالْلَماْاستَتَمْْْ َكماال
906

ْْكا َْنْهذاْ ُم َقدراْْ َمكْتُوبا
َْن
ْ كاد ْقَ لبُها ْأ
َْ ْْ ْْْفَ َقد
ْ

ْ ْقيقْفُؤادي
َْ تْياْ َش
ُْ ماْتَ َوُه
ِ
ْغيَةْْ َكلِمها
َ ياْأَخى!ْفاط َْمْالص

يَ ُذوبا
“Ey mənim hilalım! Kamil olduğun
zaman, tutuldun və qürub elədin,
Ey qəlbimin parçası! Əsla belə bir
səhnənin müqəddər olacağını güman
etməzdim.
Ey qardaş! Öz kiçik Fatimənlə danış,
ona görə ki, az qalıb (qəmin şiddətindən)
ürəyi partlasın."1
Bu qəmli hadisəyə nəzər saldıqda görürük
ki, Bəni-Üməyyənin təbliğat aparatı Kərbəla
hadisəsini əksinə göstərmək üçün təlaş
göstərir və onu bir qrup qiyamçının İslamın
əleyhinə qalxması kimi tanıtdırır, lakin
tezliklə pərdələr kənara çəkildi və onlar
rüsvay oldu. Kufə əhalisi onların şəhərinin
yaxınlığında baş verən əzəmətli hadisədən
agah olub həddən artıq narahat, qəmgin və
pərişan oldu. Belə ki, Kufə əzadarlıq
məkanına çevrildi və inqilab toxumları həmin
zamandan bu ərazilərə səpildi.
1

"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 114-115 (azacıq fərqlərlə)
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3. Xanım Zeynəbin Ÿ Kufədəki tarixi
xütbəsi
Hizyəm ibn Şərik Əsədi1 deyir: "Həmin
gün həzrət Əlinin ◊ qızı Zeynəbin Ÿ
xütbə söylədiyini gördüm. Mən onun kimi
natiq və fəsahətli bir qadını əsla
görməmişdim. Sanki onun (ağzındakı həzrət
Əlinin ◊ dili idi) və onun dili ilə söz
danışırdı. Camaata işarə etdi ki, sakit olun.
Nəfəslər sinələrdə həbs edildi, karvanların
zınqırovları hərəkətdən dayandı, sonra o
xanım Allaha həmd və səna, Məhəmməd
— və onun pak Əhli-beytinə salam
söyləyib belə buyurdu:
ْْأَال،ْياْاَه َْلْاْلَت ِْلْ َوالغَد ِْرْ َواْلَذ ِْلْ َوال َمك ِر،أَماْبَع ُْدْياْأَه َْلْال ُكوفَ ِة
ْْضت
ْ ِ  ْإَِّنا ْ َمثَ لُ ُكمْْْ َك َمثَ ِْل ْال،َُت ْالزف َرة
ِْ َت ْال َعب َرْةُ ْ َوال ْ َه َدأ
ِْ فَال ْ َرقَأ
َ ت ْنَ َق
ْْْ َهلْ ْفِي ُكمْ ْإِال،غَزَْهلا ْ ِمنْ ْبَع ِْد ْقُوةْأَنكاثاْ ْتَت ِخ ُذو َْنْأََيانَ ُكمْْ َد َخال ْبَي نَ ُكم
ِ ماء ْوغَم ْر ْاألَع
ِ ب ْومل ْق ْاال
ِالصل
ِ ف ْوال َك
ْْ ْأَو،داء
ْ
ْ
ذ
ْ
ن
الش
و
ْ
ْ
جب
ع
ال
و
ْ
ْ
ف
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْْس ْما ْْقَد َمتْ ْلَ ُكم
َْ  ْأَال ْبِئ،ودة
َ  ْأَوْْْ َك ِفضة ْ َعلى ْ َمل ُح،َك َمرعىْ ْ َعلى ْ ِدمنَة
.ذابْأَن تُمْْخالِ ُدو َْن
ِْ يفْال َع
ْ ِللاُْ َعلَي ُكمْْ َو
ْ ْط
َْ س ُكمْْأَنْْ َس ِخ
ُ أَن ُف
1
Təbərsi, "İhticac", c. 2, səh. 109-114. Həmin macəra Seyid ibn Tavusun "Məlhuf”
(Lühuf) kitabında da azacıq fərqlərlə qeyd edilmişdir. (səh. 192-194) ”Biharul-ənvar”, c. 45,
səh. 162-164.
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ياء ْبِالب ِ
ِ
ِ
كاءْ ،فَاب ُكواْ
َجلْ ْ َو ِْ
للا ْفَاب ُكوا ْفَان ُكمْ ْأَح ِر ُْ ُ
أَتَب ُكو َْن ْأَخي؟! ْأ َ
شنا ِرهاَ ْ ،ولَنْْ
َكثِياْ ْ َواض َح ُكوا ْقَلِيالْ ،فَ َقدْ ْبُلِيتُمْ ْبِعا ِرها ْ َوُمنيتُمْ ْبِ ِْ
خاتْالنُّبُ وةَِ ْ،وَمع ِد ِْنْ ِ
الرسالَ ِةْ،
يلْ ِِْ
ضو َْنْقَ ت َْلْ َسلِ ِْ
ضوهاْأَبَداَ ْ،وأَنْْتَر َح ُ
تَ ر َح ُ
عاذ ْ ِحزبِ ُكمَ ْ ،وَم َق ِْرْ
الذ ْ َحرَيِ ُكمَ ْ ،وَم ِْ
باب ْأَه ِْل ْاْلَن ِةَ ْ ،وَم ِْ
َو َسيِ ِْد ْ َش ِْ
ِسل ِم ُكمْ،و ِ
عْنا ِزلَتِ ُْكمْْ َوال َمر َج ِْعْإِلَي ِْهْ ِعن َْدْ ُمقاتَ لَتِ ُكمْ،
آسيْْ َكل ِم ُكمَ ْ،وَمف َز ِْ
َ
س ُكمْْ
َوَم َد َرْةِ ْ ُح َج ِج ُكمَ ْ ،وَمنا ِْر ْ َُمَجتِ ُكمْ ،أَال ْ ْ
ساءَ ْما ْقَد َمتْ ْلَ ُكمْ ْأَن ُف ُ
ساءَْماْتَ ِزُرو َْنْلِيَ وِْمْبَعثِ ُكمْ.
َو ْ
ت ْااليْ ِديْ،
خاب ْالسع ُيَ ْ ،وتَب ِْ
فَ تَ عساْ ْتَعساَ ْ ،ونُكساْ ْنُكساْ ،لََقدْ ْ َْ
ت ْالصف َقةُْ ،وب ؤ ُْت ْبِغَ َ ِ ِ
ض ِربتْ ْ َعلَي ُك ْم ْ ِ
الذل ْةُْ
َو َخ ِس َر ِْ
ضب ْم َْن ْللاَْ ْ ،و ْ ُ َ
َُ
ُ
َوال َمس َكنَ ْةُ.
ِ
محمد ْصلىْللاْعليهْوآلهْفَ َرث تُم؟ ْ َوأَيْْ
أَتَد ُرو َْن ْ َوي لَ ُكمْ ْأَيْْْ َكبِد ْل َ
َعهد ْنَ َكثتُم؟ ْ َوأَيْْْ َك ِرَيَة ْلَْهُ ْأَب َرزُت؟ ْ َوأَيْ ْ ُحرَمة ْلَْهُ ْ َهتَكتُم؟ ْ َوأَيْ ْ َدم ْلَْهُْ
ش ُّْقْ
كاد ْالس ُْ
َس َفكتُم؟ ْلََقدْ ْ ِجئتُمْ ْ َشيئاْ ْإِداْ ،تَ ُْ
موات ْيَتَ َفطر َْن ْ ِمنهَُ ْ ،وتَ ن َ
ضَ ْ،وَُِت ُّْرْاْلِبالُْْ َهداْ.
االر ُ
ضْ
الع ْاألَْر ِْ
قاءَ ْ ِط َْ
ماءَ ْ َخر ْ
داءَ ْفَ ق ْ
عاءَ ْ َسو ْ
صل ْ
لََقدْ ْ ِجئتُمْ ْ ِِبا ْ َشو ْ
هاءَ ْ َ
والس ِ
ذاب ْاال ِخ َرْةِ ْأَخزى ْ َو ُهمْْ
ماءُ ْ َدماَ ْ ،ولَ َع ُْ
ماءْ ،أَفَ َع ِجبتُمْ ْأَنْ ْ َُت ِط َْر ْالس ْ
َ
صرو َنْ ،فَاليَستَ ِخفن ُك ْم ْالم َهلْ ،فَِإن ْهُ ْ َعزو َجلْ ْ َ ِ ِ
دارَ ْ ،والْ
الَيف ُزْهُ ْالب ُ
َ
اليُن َ ُ
ُ َ ُ
صاد.
كْْلَناْ َوَهلُمْْبِال ِمر ِْ
تْالثأ ِرَ ْْ،كالْْإِنْْ َرب َْ
َُيشىْ َعلَي ِْهْفَ و ُْ
"Allaha həmd-səna və Peyğəmbərə
— salamdan sonra! Ey kufəlilər! Ey
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hiyləgərlər və əhdi pozanlar, ey vəfasız və
hiyləni özlərinə peşə edənlər! Gözlərinizin
yaşı əsla qurumasın və nalələriniz aram
olmasın! Siz ipini toxuduqdan sonra onun
iplərini açan qadın kimisiniz. Siz öz
andlarınızı aranızdakı fəsadlar üçün vasitə
etdiniz. Sizin aranızda boş-boş danışmaq,
xudpəsəndlik, düşmənçilik, yalan, kənizlərin
yaltaqlığı və kin-küdurət bəsləməkdən başqa,
heç bir şey yoxdur, yaxud da, (əgər zahirdə
yaxşı olsanız belə,) sonunda bataqlığın
kənarındakı otlar, qəbirlərdəki gümüşlər
kimisiniz. Agah olun ki, öz axirətiniz üçün
pis şeylər (hazırladınız) və öncədən göndərdiniz. Allahın qəzəbi sizi bürüyəcək və
həmişəlik olaraq cəhənnəm əzabında qalacaqsınız.
Qardaşım
(Hüseyn
◊)
üçün
ağlayırsınız? Bəli, Allaha and olsun, ağlamalısınız, çünki siz ağlamağa layiqsiniz. Belə
isə çoxlu ağlayın və az gülün, ona görə ki, bu
(əməlin) xarlığı sizin yaxanızdan yapışmış və
onun ləkəsi həmişəlik olaraq ətəyinizə
bulaşmışdər. Əsla onu təmizləyə bilməzsiniz.
Bu alçaq ləkəni necə silə bilərsiniz?
Peyğəmbərlərin sonuncusunun övladını,
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risalət mədənini, cənnət cavanlarının ağasını,
sizin dəstələrinizin, tərəfdarlarınızın pənah və
aramlıq
yeri,
yaralarınızın
məlhəmi,
giriftarçılıqda sizin sığınacağınız, döyüş
zamanı rəhbəriniz, sizin üçün böyük höccət,
yollarınızın parlaq çırağı olan kəsi (öldürməyi
kiçik hesab etdiniz?) Agah olun ki, özünüz
üçün öncədən pis bir azuqə göndərdiniz və
qiyamət günü çiyninizə ağır pislik yükünü
götürdünüz.
Məhv olun sizi, məhv! Çevrilsin,
(bayrağınız) çevrilsin! Təlaşlarınız zay,
əlləriniz kəsilmiş, mallarınız (bu dünya
bazarında) xəsarətə düçar olsun! Siz Allahın
qəzəbinə düçar olmuşsunuz və sizin üçün
zillət və xarlıq qaçılmazdır.
Vay olsun sizə! Heç bilirsinizmi ki,
Məhəmmədin
—
hansı
ciyərini
parçaladınız və hansı peymanı pozdunuz?
Allah Rəsulunun ◊ hansı dəyərli
məhrəmlərini aşkar elədiniz, (Məhəmməd
—
hərəminin
pərdə
arxasında
oturanlarını küçə və bazarlarda göstərdiniz?)
Onun hörmətini necə sındırdınız? Heç
bilirsinizmi ki, onun hansı qanını yerə
axıtdınız? Həqiqətən də, elə xoşagəlməz və
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dəhşətli bir iş gördünüz ki, az qaldı bu işinizə
görə göylər parçalansın və yer yarılsın, dağlar
şiddətlə yerə tökülsün.
Sizin işiniz çirkin, həddən artıq təhlükəli,
zülmət, dəhşətli və qeyri-düzgündür, onun
(çirkinliyi) yer və göylərin genişliyi qədərdir.
Görəsən, göydən qan yağsa, təəccüb
edərsinizmi? (Bilin ki,) axirətin əzabı daha
xaredicidir və onlara (cinayətkarlara) əsla
yardım olunmayacaqdır.
Allahın sizə möhlət verməsi sizi
qürurlandırmasın, çünki Allah tələsərək bir iş
görməz (və zalımları vaxtında cəzalandırar.)
Məzlumun qanının intiqamı əsla ondan
yayınmaz. Şübhəsiz, Allah bizim və sizin
pusqunuzdadır."
Sonra xanım Zeynəb Ÿ bu şeirləri
oxudu:
ْْصنَ عتُمْ ْ َوأَن تُم
ْ ْْيبْلَ ُكم
ُّْ ِماذاْتَ ُقولُو َْنْإِذْْقالَْْالن
َ ْ ْْماذا
ِ
آخ ُْرْاال َم ِْم
ْض ِر ُجوا
ْ بِأَه ِْلْبَيتْ َوأَوالديْ َوتَك ُرَمت
ُ ْ ْْْ ِمن ُهمْ ْأُسارى ْ َوِمن ُهم
بِ َدِْم
ِ ْ ِ ْْأَنْ ْ ُُتلِ ُف
ْسوء ْيف
ْْتْلَ ُكم
ُْ صح
َْ ْماْْكا َْن
َ َذاكْ َجزائيْإِذْْْن
ُ ون ْب
ِِ ذَ ِويْر
ْحي
َ
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ْذاب ْالذي
ِْ ْْ ِمث ُلْ ْال َع

ْ ْْنْالَخشىْ َعلَي ُكمْْأَنْْ ََيُلْْبِ ُكم
ْ ِِإ
أَودىْ َعلىْاِ َرَْم
"Əgər Peyğəmbər — sizdən "Axiruzzaman (peyğəmbərinin) ümməti (və digər
ümmətlərdən şərafətli) olduğunuz halda, bu
nə iş idi ki, etdiniz?" – deyə soruşsa, nə cavab
verəcəksiniz?
Siz mənim Əhli-beytimlə, övladlarım və
yaxınlarımla nə etdiniz? Bir qismini əsir edib
digər qismini də qana boyadınız.
Mən sizə xeyirxah olduğum halda, mənim
yaxınlarım haqqında bu cür cəfa etmək
mənim mükafatım deyildi. Mən İrəm
qövmünü məhv edən əzabın sizə də nazil
olmasından qorxuram!"
Xanım Zeynəb Ÿ qəlblər odlayan bu
xütbədən sonra onlardan üzünü çevirdi. Bu
zaman mən camaatın heyrətdə qalaraq kədər
və peşmançılıqdan barmağını dişlədiyini
gördüm.
Hizyəm sözlərinə belə əlavə edir:
Ətrafıma baxdım və bir qocanın göz yaşları
tökdüyünü və saqqalının göz yaşlarından
islandığını gördüm. Həmin halda əllərini
göylərə tərəf qaldırdı və dedi:
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ِ ِ ْونِسا ُؤُكمْ ْخي رالن،ول
ِ
ِ
ْْ ْ َو َشبابُ ُكم،ساء
َ بأَِب ْ َوأُميْْ ُك ُهولُ ُكمْ ْ َخي ُْر ْالْ ُك ُه
ُ َ
ِ َخي رالش
;ْْ َوفَضلُ ُكمْْفَضلْْ َعظيم،ْ َونَسلُ ُكمْْنَسلْْْ َكري،باب
ُ
“Atam-anam sizə fəda olsun! Yaşlılarınız
ən yaxşı yaşlılar, qadınlarınız ən yaxşı
qadınlar və cavanlarınız ən yaxşı cavanlardır.
Sizin xanədanınız səxavətli, möhtərəm,
fəzilət
və
məqamınızsa
böyük
və
əzəmətlidir.”
Sonra bu şeiri oxudu:
ْور
ُْ ُْْإِذا ْعُدْ ْنَسلْ ْاليَب
ْ ْْولْ َونَسلُ ُكم
ِْ ُك ُهولُ ُكمْْ َخي ُرال ُك ُه
الَي َزى
َ َو
"Sizin yaşlılarınız ən yaxşı yaşlılar,
soyunuz da ən yaxşı soydur.
Nəsillər arasında sizin nəsliniz əsla məhv
olmayacaq və hörmətdən düşməyəcəkdir."
İmam Zeynəlabidin ◊ bibisinə üz
tutaraq buyurdu: "Bibican, aram ol! Keçmişdəkilərin sərgüzəştləri qalanlar üçün ibrət
dərsidir."
Sonra sözlərinə əlavə etdi:
ْفَ ِه َمةْْغَي ُْرْ ُم َفه َمة،للاْعالِ َمةْْغَي ُْرْ ُم َعل َمة
ِْ تِْْبَم ِد
ِْ َوأَن
"Allaha şükürlər olsun ki, sən elm
öyrənmədən alim və ağıl öyrədilmədən
ağıllısan!"
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Sonra əlavə etdi: "Ağlamaq, ah-nalə
etmək gedənləri bizə qaytarmayacaq!"
İmam Səccadın ◊ bu sözlərindən sonra
xanım Zeynəb Ÿ aramlaşaraq sakitləşdi.
Kərbəla hadisəsinin ən heyrətamiz
məqamlarından biri də Zeynəbi-Kübranın
Ÿ – Aşura günü altı qardaşı, iki övladı,
yaxınları və atasının vəfalı səhabələrindən
onlarcasının dağını görmüş və hazırda əsir
olaraq Şama tərəf gedən və əslində hədən
artıq pərişan, halsız və qüdrətsiz olmalı, hətta
adi sözləri danışmağı unutmuş olan bir
qadının – söylədiyi atəşin və sarsıdıcı xütbəsidir.
Onun şir kimi nərə çəkdiyini, şiddətli
tufan kimi əsdiyini, məzəmmət və danlağı
Kufənin vəfasızlarına tərəf sel kimi
yağdırdığını, qəlb və hisslərə hakim
olduğunu, zalım Bəni-Üməyyə əleyhinə
qəlblərdə
inqilab
toxumu
səpdiyini
gördüyümüz zaman, ona minlərlə afərin deyir
və bilirik ki, o, Allahın şiri Əlinin ◊ və
İslamın əzəmətli və şücətli qadını xanım
Fatimənin Ÿ qızıdır.
Bəni-Üməyyənin
heyrətamiz
axmaqlıqlarından biri də İmam Hüseyni ◊
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şəhid etdikdən sonra onun ailəsini əsir etməsi,
kəsilmiş başları küçə və bazarlarda tamaşaya
çıxarmaları və Aşuranın əzəmətli mesajını
özləri ilə hər tərəfə düşmənin mərkəzi
hökumətinə aparmaları və hamını ayıtmaları
idi ki, hər yer Kərbəlaya çevrilsin və tarixin
ən böyük qəhrəmanlıq eposu aşkar olsun.
4. Fatimeyi-Suğranın1 qeyri-adi xütbəsi
Musa ibn Cəfərin ◊ övladlarından biri o
həzrətdən onun babasının öz atasından belə
nəql etdiyini deyir ki, Fatimeyi-Suğra
Kərbəladan çıxdıqdan sonra (Kufədə) bu
xütbəni söylədi:
ُْ ْأَْحَ ُدْه،ىل ْالثرى
َْ ِش ْا
ِْ  ْ َوِزنَْةَ ْال َعر،لل ْ َع َد َْد ْالرم ِْل ْ َواْلَصى
ِْ أَْلَم ُد
ْ،ُيك ْلَه
َْ للاُْ َوح َد ْهُ ْال ْ َش ِر
ْ ْ ْ ْ َوأَش َه ُْد ْاَنْ ْال ْإِ ْلهَ ْاِال،َواُؤِم ُْن ْبِِْه ْ َوأَتَ َوك ُْل ْ َْعلَي ِه
ْيْذَحل
ِْ َاتْ ِمنْْغ
ِْ طْال ُفر
ِْ ش
َ ِالد ْهُْذُِبُواْب
َ ْ َوأَنْْأَو،َُوأَنْْ ُُمَمداْْ َعب ُد ْهُْ َوَر ُسولُه
.َوالْتِرات
Böyük ehtimala görə, burada adıçəkilən Fatimə İmam Həsənin övladı olan Həsən
Müsənnanın xanımı Fatimə bint Hüseyndir. Onun xütbəsindəki س
ِْ  َكما قَ تَ لتُمْ َجدنا بِاالمsözlərində
məqsədin Əmirəl-möminin ◊ olması məsələsi də buna şahiddir. Fatimeyi-Suğra ifadəsindən İmam Hüseynin bu adlı başqa bir qızının olması və ondan bir qədər böyük olduğu başa
düşülə bilər. Amma bu ehtimala tarixi bir dəlilimiz yoxdur. Ola bilsin ki, bu cür adlandırılma
Fatimə bint Hüseynin xanım Fatimeyi-Zəhraya ◊ bənzəməsinə görədir. Şeyx Müfidin "İrşad" kitabının 366-cı səhifəsində nəql etdiyinə əsasən, İmam Hüseyn ◊ qızlarından Fatimə
və ya Səkinəyə elçilyə gələn qardaşı oğlu Həsənə buyurur: "Mən Fatiməni sənin üçün seçirəm, ona görə ki, o, anam Fatiməyə Ÿ daha çox bənzəyir." Həmin səbəbdən, onu İslamın
əzəmətli qadını olan Fatimə Ÿ ilə müqayisədə "Fatimeyi-Suğra" adlandırmışlar.
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ْ

ْ

ي ْ َعلَي َْ ِ
الفْ
بَ ْ ،وأَنْ ْأَقُولَْ ْ ِخ َْ
ك ْأَنْ ْأَف ََِت َْ
ن ْأَعُو ْذُ ْبِ َْ
أَلل ُهمْ ْإِِ ْ
ك ْال َكذ َ
ما ْأَن زل َْ ِ ِ
ِ
ِ
ود ْلِو ِ
َِب طالِب عليه
صيِ ِْه ْ َعلِ ِْي ْب ِْن ْأِ ْ
َ
ت ْ َعلَي ْه ْمنْ ْأَخ ْذ ْالعُ ُه ْ َ
ي ْ َذنبَ ْْ ْ ،كما ْقُتِ َْل ْ َولَ ُد ْهُْ
ول ْ ِمنْ ْغَ ِْ
وب ْ َحقهُْ ،أملَقتُ ِْ
السالم ْ ،أل َمسلُ ِْ
وت ْ ِ
شرْ ْ ُْمسلِ َمةْ ْبِأَل ِسنَتِ ِهمْ ،تَعساْْ
يف ْبَيت ْ ِمنْ ْبُيُ ِْ
س ْ ِْ ْ
بِاالم ِْ
للاَ ْ ،وِِبا ْ َمع َ
لِرُؤ ِ
يف ْ َحياتِِْه ْ َوال ْ ِعن َْد ْ َِماتِِهَ ْ ،حتْ ْقَبَضتَ ْهُْ
ضيماْ ِْ ْ
وس ِهم! ْما ْ َدفَ َعتْ ْ َعن ْهُ ْ َ
ُ
وف ْال َمناقِ ِ
ورْ
بَ ْ ،مش ُه َْ
ب ْالض ِريبَ ِةَ ْ ،مع ُر َْ
ود ْالن ِقيبَ ِةْ ،طَيِ َْ
ك ْ َُم ُم َْ
إِلَي َْ
الم ِ
ِ
يك ْلَ ْوم ْةُ ْالئِمْ ،وال ْ َعذلُْ ْ ِ
ذاه ِ
بْ
عاذلَ ْ ،ه َدي تَ ْهُ ْيا ْ َر ِْ
بَْ ْ ،ل ْتَأ ُخذ ْهُ ْف َْ َ
َ
َ
ِ
الم ْ ِ
ت ْمناقِب ْهُْْ َكبِياْ ،وَْل ْي زلْ ْ ِ
ِ
كْ
ك ْ َولَِر ُسولِ َْ
ناصحاْ ْلَ َْ
َ ََ
ل ِإلس ِْ َ
صغياَ ْ ،و َْحد َْ َ َ
يف ْ ُّ
الدنيا ْغَي َْر ْ َح ِريصْ
ك ْز ِاهداْ ِْ ْ
ك ْ َعلَي ِْه ْ َوآلِِْه ْ َحتْ ْقَ بَضتَ ْهُ ْإِلَي َْ
صلَواتُ َْ
َ
يفْ ِ
علَيهاْ،ر ِ
اآلخرْةِْ ُُم ِ
ِ
ضيتَ ْهُْفَاختَ رتَهَُ ْ،و َه َدي تَ ْهُْ
كِْ ْ
اهداْْلَ َْ
ْ
ْ
با
ْ
اغ
يفْ َسبيلِ َ
كَ ْ،ر َ
َ
َ
إِىلْطَريقْ ُمستَقيم.
أَما ْب ع ُْد ْيا ْأَه ْل ْال ُكوفَ ِة! ْيا ْأَه ْل ْالمك ِْر ْوالغَد ِْر ْواْلُي ِ
الءْ ،إِنا ْأَه ُْلْ
َ َ
َ
َ َ َ
َ
ِ
بَيت ْاب تَالنَا ْ ْ ِ
سناَ ْ ،و َج َع َْل ْ ِعل َم ْهُْ
للاُْب ُكمَ ْ ،واب تَال ُكمْ ْبناْ ،فَ َج َع َْل ْبَالءَنا ْ َح َ
عاءُْفَ ه ِم ِْه ْ َو ِحك َمتِ ِهَ ْ ،و ُحجتُْهُْ
ِعن َدنا ْ َوفَ ه َم ْهُْلَ َديناْ ،فَنَح ُْن ْ َعيبَ ْةُْ ِعل ِم ِهَ ْ ،و ِو ْ
الد ْهِْلِ ِ
يفْبِ ِ
للاُْبِ َكر َامتِ ِهَ ْ،وفَضلَناْبِنَبِيِ ِْهْصلىْللاْ
عبادهِْ،أَك َرَمنَاْ ْ
ضِْ ْ
يفْاألَر ِْ
ِْ
عليهْوآلهْ َعلىْْ َْكثي ْ ِمنْ ْ َخل ِق ِْه ْتَف ِ
ضيالْ ،فَ َكذب تُ ُمونا ْ َوَكفرَُتُوناَ ْ ،وَرأَي تُمْْ
الدْالتُّر ِْكْأَوْْْكابُلَ ْْ،كماْقَ تَ لتُمْْ َجدناْ
قِتالَناْ َحالالَ ْ،وأَموالَناْنَهباَ ْْ،كأَناْأَو ُْ
بِاألَم ِ
ت ْْلِِقد ْ ُمتَْ َق ِدمْ ،قَ رتْْ
سَ ْ ،و ُسيُوفُ ُكمْ ْتَقطُُْر ْ ِمنْ ْ ِدمائِنا ْأَه َْل ْالبَ ي ِْ
ك ْعيونُ ُكمْ ،وفَ ِرحتْ ْبِِْه ْقُلُوب ُكمْ ،اجَِتاءْ ْ ِمن ُكمْ ْعلَى ْ ِ
ِ
للاَ ْ ،وَمكراْْ
َ
بِذل َْ ُُ
ُ
َ َ
ِ
َصبتُمْْ
س ُكمْْإِ َْ
َم َكرُْتْ َو ْ
ىلْاْلَ َذ ِْلِِْباْأ َ
للاُْ َخي ُْرْالماكر َ
ينْ،فَالْتَدعُ َون ُكمْْأَن ُف ُ
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بْ
ِمنْ ْ ِدمائِناَ ْ ،ونالَتْ ْأَي ِدي ُكمْ ْ ِمنْ ْْأَموالِناْ ،فَِإنْ ْما ْأَصابَنا ْ ِم َْن ْاملَصائِ ِْ
ِ
ِ ِ
ك ْ َعلَىْ
يفْْكِتاب ْ ِمنْ ْقَ ب ِْل ْأَنْ ْنَب َرأَها ْإِنْ ْذلِ َْ
يم ِْة ْ(ِ ْ
اْلَليلَةَ ْ ،والرزايا ْال َعظ َ
ِْ ِ ِ
للا ْ ُِ
بْ
الَي ُّْ
للا ْيَسيْ ،ل َكيال ْتَأ َسواْ َعلى ْما ْفاتَ ُكمْْ َوالتَف َر ُحوا ِِْباْآتا ُكمْ ْ َو ُْ
خور).
ُكلْْ ُمتالْفَ ُْ
ذابْ ،فَ َكأََّنا ْقَدْ ْ َحلتْ ْبِ ُكمْ،
تَباْ ْلَ ُكم! ْفَانظُُروا ْاللعنَ ْةَ ْ َوال َع َ
ِ
وتواتَ رتْ ْ ِم ْن ْالس ِْ ِ
ِ
ض ُكمْْ
سبتُمَ ْ ،ويُ ِذ َْ
يق ْبَع َ
َ
ََ َ
ماء ْنَقماتْ ْفَ يُسحتَ ُكمْ ِْباْْ َك َ
ِ
يام ِْة ِِْْبا ْظَلَمتُ ُموناْ ،أَالْ
ذابْاألَلِ ِْ
الع ِْ
س ْبَعضُْ ْ ،ثْ ُُتَل ُدو َْن ِْ ْ
بَأ َْ
يف ْ َ
يم ْيَوَْم ْالق َ
ِ
طاعنَتنا ْ ِمن ُكمْ ،أَوْ ْأَي ْةَْ
لَعنَ ْةُ ْ ِْ
يَ ْ ،وي لَ ُكم! ْأَتَد ُرو َْن ْأَي ْةَ ْيَد ْ َ
للا ْ َعلَى ْالظال ِم َ
اربَتَنا؟!ْ
نَفس ْنَ َز َعتْ ْإِىل ْقِتالِناْ ،أَمْ ْبِأَي ِْة ْ ِرجل ْ َم َ
شيتُمْ ْإِلَينا؟ ْتَب غُو َْن ْ ُُم َ
ستْ ْقُلُوبُ ُكمَ ْ ،وغَلُظَتْ ْأَكبا ُد ُكمَ ْ ،وطُبِ َْع ْ َعلى ْأَفئِ َدتِ ُكمَ ْ ،و ُختِ َْم ْ َعلىْ
قَ َ
ِ
ص ِرُكمَ ْ ،و َسولَْ ْلَ ُك ُْم ْالشيطا ُنَ ْ ،وأَملى ْلَ ُكمَ ْ ،و َج َع َْل ْ َعلىْ
َْسع ُكمْ ْ َوبَ َ
ِ
شاوةْْفَأَن تُمْْالتَ هتَ ُدو َْن.
بَ َ
ص ِرُكمْْغ َ
للاْصلىْللاْعليهْوآلهْ
ولْ ِْ
تَباْْلَ ُكمْْياْأَه َْلْال ُكوفَ ِة!ْْ َكمْْتِراتْلَِر ُس ِْ
قِب لَ ُكمْ ،وذُحولِِْه ْلَ َدي ُكمُْ ْ ،ث ْغَ َدرُْت ْبِأ ِ
َِب طالِب عليه
َخ ِْيه ْ َعلِيْ ْب ِْن ْأِ ْ
َ
َ ُ
كْ ُمفتَ ِخرْْ
يْاالَخيا ِرَ ْ،واف تَ َخ َْرْبِذلِ َْ
يبْالطيِبِ َْ
السالم َج ِديَ ْ،وبَنِ ِْيهْ ِعت َرْةِْالنِ ِْ
فَقالَْ:

ِ
سيُوفْ ِهن ِديةْ َوِرماح
ينْ َعلِىْْ ْ
َن ُْنْقَ تَ لناْ َعلِياْْ َوبَِ ْ
ْْب ُ
ناهمْْفَأَيْْنِطاح
يبْتُركْ ْ
َو َسبَ يناْنِساءَ ُهمْْ َس َْ
ْْ َونَطَح ُ
تْ
بْ ،إف تَ َخر َْ
ثَ ْ ،ولَ َْ
فقالتْ :بِِف َْ
يك ْأَيُّ َها ْالقائِ ُْل ْال َكث َك ُ
ك ْاألَث لَ ُ
بْ َعن ُه ُْمْ ِ
سْ،فَْاك ِظمْْ َوأَق ِْعْْ َكماْ
للاُْ َوطَه َرُهمَ ْ،وأَذ َه َْ
اه ُْمْ ْ
بَِقت ِْلْقَ ومْ َزك ُ
الرج َ
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ِْوإَِّناْل،وك
ِ
ِ
ْسد َُتُوناْ َويالْلَ ُكمْْ َعلى
ح
ْ
،
داه
ي
ْ
ت
ْ
م
د
ق
ْ
ما
ْ
ىء
ر
ام
ْ
ْ
ل
ك
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ َ ُأَقعىْأَب
َ

.ُللا
ْ ْماْفَضلَنَا
ْْْ َوَب ُر َْك ْساج ْاليُوا ِري
ْ ْورنا
َْ ْْفَماْ َذن بُناْأَن
ُ جاشْ َدهراْْ ُب
ِ الد
عامصا
ُْللاُْلَْهُ ْنُوراْ ْفَما ْلَْه
ْ ْ  ْ َوَمنْ ْ َْل ْ ََي َع ِْل،ُللا ْيُؤتِ ِْيه ْ َمنْ ْْيَشاء
ِْ ْ ك ْفَض ُْل
َْ ِ)ذل
(ِمنْْنُور
“Allaha daş və çınqılların sayı və ərşdən
yerə qədər olan şeylərin ağırlığı qədər həmdsəna deyirəm. Ona iman gətirmişəm və ona
təvəkkül edirəm. Şəhadət verirəm ki,
Allahdan başqa, heç bir məbud yoxdur!
Təkdir və şəriki yoxdur! Şəhadət verirəm ki,
Məhəmməd — onun bəndəsi və göndərdiyidir və onun övladları heç bir günah
etmədən qisas almağa layiq olmadıqları halda, Fəratın sahilində susuz halda başları
kəsildi.
İlahi! Mən sənə yalan qoşub iftira
atmaqdan və Peyğəmbərinə — nazil
etdiyini ziddinə söz danışmaqdan sənə pənah
aparıram. (O cümlədən, Peyğəmbərə —
nazil etdiyin məsələlərdən biri də) o həzrətin
(camaatdan) haqqı qəsb edilən və heç bir
günahı olmadan dünən övladını şəhid etdik919

ləri kimi, şəhadətə çatdırılan vəsi və canişini
Əli ibn Əbutalib üçün əhd-peyman almasıdır.
Bəli, həzrət Əlini ◊ Allahın evlərinin
birində orada müsəlman olduqlarını iddia
edən, (həqiqətdə isə İslamdan xəbəri
olmayan)
bir
dəstə
şəhid
etdi.1
Müsəlmanların bu dəstəsi məhv olsun!
(İlahi! Bu camaat) nə Əlinin ◊ həyatda
olduğu müddətdə, nə də ölümü zamanı ona
yardım etmədi. Bəyənilən əxlaq, pak
xüsusiyyət, tanınmış fəzilət və aydın yol və
üsluba malik olduğu halda, sən onu öz yanına
çağırdın. O, sənin yolunda əsla məzəmmət
edənlərin məzəmmətindən və tənə edənlərin
tənəsindən çəkinməzdi.
İlahi! Sən onu uşaqlıqdan İslama tərəf
hidayət etmiş və onun əxlaqını böyük
yaşlarında tərifləmisən. Onu öz yanına
çağırana qədər o, daima sənin (dinin) və
Peyğəmbərinin — yaxşılığı üçün
çalışırdı. O həzrət dünyaya rəğbətsiz, axirətə
meyilli və sənin yolunda mübarizə aparan və
Diqqət yetirmək lazımdır ki, س
ِْ “ – َكما قُتِ َْل َولَ ُدهُْ بِاالمdünən övladını şəhid etdikləri kimi”
cümləsi əlavə cümlədir və İmam Hüseynin ◊ şəhadətinə işarədir və للا
ِْ وت
ِْ ُ يف بَيت ِمنْ بُيcümləsi
və sonrakı cümlələr Əmirəl-möminilə bağlı olan cümlələrdir.
1

ْ

ْ

ْ

ْ
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ْ

ْ

ْ

təlaş göstərən idi. Ondan razı idin və nəticədə
onu seçərək doğru yola hidayət etdin.
Amma sonra! Ey kufəlilər, ey hiyləgər,
əhdi pozan və özünübəyənmişlər! Biz elə bir
xanədanıq ki, Allah sizi bizim və bizi də sizin
vasitənizlə imtahana çəkdi, lakin bizim
imtahanı
yaxşı
və
gözəl
olaraq
müəyyənləşdirdi. (Biz imtahanın öhdəsindən
yaxşı gəldik və həmin səbəbdən,) öz hikmət
və elmini bizim ixtiyarımızda qoydu və bizə
məxsus elədi. Bizi yer üzərində şəhərlər arasında camaata höccət və sübut olaraq təyin
etdi. Bizi öz kəraməti ilə möhtərəm etdi və
Peyğəmbərinin — əzəməti ilə camaatın
coxundan bizə üstünlük verdi. Amma siz bizi
danıb haqqımızda nankorluq etdiniz, dünən
cəddimiz (Əlini ◊ Kufədə) şəhadətə
yetirdiyiniz kimi, bizi öldürməyi halal saydınız və bizim malımızı qarət elədiniz, sanki
biz müsəlman deyilik. Biz Əhli-beytin ◊
qanı əvvəlki kinləriniz səbəbi ilə sizin
qılınclarınızdan damır. (Bizim haqqımızda bu
qədər cinayət törətdiyiniz üçün) gözləriniz
aydın və qəlbiniz sevincli oldu və bunların
hamısnı Allah (və onun hökmləri) müqabilində cürət və cəsarət edərək hiyləgərliklə yerinə
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yetirdiniz. Amma Allah sizin hiylələrinizi
hamıdan daha yaxşı şəkildə batil edəcəkdir.
Əsla bizim qanımızı tökdüyünüz və
malımızı qarət etdiyinizə görə sevinməyin,
ona görə ki, bizə yetişən böyük müsibət və
ağır zərərlər “kitabda (ilahi təqdir olaraq,
dinin dirçəldilməsi və zalimlərin rüsvayçılığı
üçün) bizim yaradılışımızdan öncə müqəddər
edilmişdi. Şübhəsiz, bu iş Allah üçün asandır.
Əlinizdən çıxan şeylərə görə kədərlənməyin
və sizə yetişən şeylərə görə də şad (və
məğrur) olmayın. Allah heç bir təkəbbürlü
məğruru sevmir.”
Allah sizi məhv eləsin! Allahın tezliklə
sizə nazil edəcəyi və sizə yetişəcəyi səmavi
bəlaların, lənət və əzabının intizarında olun.
O, sizi əməllərinizə görə məhv edəcək və
(əməllərinizin cəzası olaraq) elə həmin
dünyada bir-birinizin canına düşəcəksiniz.
Sonra qiyamətdə bizə etdiyiniz zülmə görə
Allahın əbədi əzabında qalacaqsınız. Allahın
lənəti olsun zalımlara!
Vay olsun sizə! Heç hansı əllə bizə zərbə
vurduğunuzu,
hansı
kəslərlə
bizimlə
mübarizəyə qalxdığınızı və hansı ayaqla
bizimlə müharibəyə gəldiyinizi bilirsinizmi?
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Sizlər (bütün bu məsələlərdə) bizimlə
müharibəyə qalxdınız. Qəlbləriniz daşa
dönsün! Qəlblərinizə, qulaq və gözlərinizə
(hidayət edilməmək) möhrü vuruldu və
şeytan çirkinlik (və günahları) sizin üçün zinətləndirərək sizi uzun-uzadı arzularla tovladı
və gözlərinizə pərdə çəkdi. Artıq hidayət
olmayacaqsınız.
Ey kufəlilər! Allah sizi məhv eləsin! Allah
Rəsuluna — qarşı nə qədər də kinlisiniz
ki, intiqam almaq fikrinə düşdünüz! (Siz)
Allah Rəsulunun — qardaşı və mənim
cəddim Əli ibn Əbutaliblə ◊, həmçinin,
Peyğəmbərin əhli-beyti ◊ olan onun pak və
yaxşı övladlarına nisbətdə əhd-peymanı
pozub vəfasızlıq etdiniz (və onları şəhadətə
yetirdiniz.) İş o yerə çatdı ki, sizlərdən biri
belə dedi:
“Biz Əli və Əli övladlarını,
Hind qılıncları və nizələrlə öldürən,
Onun
qadınlarını
qeyri-müsəlman
qadınlar kimi əsir edən,
Onlarla şiddətli şəkildə döyüşə qalxan
kəsləri!”.
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Fatimeyi-Suğra bu iki beyti – bu beytləri
yazan şairə xitab etdiyi halda – oxuduqdan
sonra sözlərinə davam etdi:
"Ey bu sözləri deyən, ağzın torpaqla
dolsun! Allahın pak etdiyi və hər cür
çirkinliyi onlardan uzaqlaşdırdığı bir dəstəni
öldürməklə fəxr edirsən? Belə isə səsini kəs
və atan kimi yerində otur (və sakit ol)! (Bilin
ki,) hər bir kəs üçün öncədən göndərdiyi şey
olacaq (və onun nəticəsini görəcəkdir.) Allahın bizə verdiyi üstünlüklərə görə bizə
paxıllıq etdiyiniz üçün vay olsun sizə!"
(Sonra da bu iki beyti oxudu):
"Bizim (fəzilət və elm) dəryamız coşubdaşaraq hər yerə yayılırsa, bizim günahımız
nədir?
Amma sənin dəryan o qədər sakit (və
kiçikdir) ki, hətta kiçik bir dəniz heyvanı
onda yoxdur."
(Sonra sözlərini bu cümlələrlə sona
çatdırdı):
“Bütün bu üstünlük və fəzilətlər Allahın
lütfüdür və onu istədiyi (və layiq bildiyi)
kəslərə bəxş edər. Amma Allahın nur
vermədiyi, (nurani etmədiyi) bir kəsin əsla
nuru olmaz!”.
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Bu xəbərin ravisi deyir: Bu xütbə ilə
camaatın ağlamaq səsləri ucaldı və onlar o
həzrətə xitab edərək dedilər: "Ey pak
şəxslərin qızı! Kifayətdir! Bizim qəlbimizi
yandırdın və sinələrimizə od vurdun!"
Fatimeyi-Suğra (bundan sonra) sakitləşdi.
Ona və onun ata-babasına salam olsun!”1
İmam Hüseynin ◊ qızının xütbəsi bibisi
Zeynəbin Ÿ xütbəsi kimi, düşmənlər
müqabilində həzrət Əlinin ◊ atəşin
xütbəsini xatırladır.
Mənadolu və həyəcan yaradan sözlər,
sarsıdıcı cümlə və ifadələrlər əsla müsibət
görmüş və əsir olan bir kəsin sözlərinə
bənzəmir. Bu xütbələr bir sıra tarixi
həqiqətləri bəyan edir, belə ki, Əhli-beyt
‹ düşmənlərinin qaranlıq kitabçasını və
dostluq iddiası edənlərin vəfasızlığını
vərəqləyərək onların hamısını rüsvay edir.
Bu xütbələr pərdələri kənara çəkərək
Bəni-Üməyyənin neçə illik təbliğatını
zərərsizləşdirir, İslamı onlar və onların
yardımçıları
tərəfindən
təhdid
edən
1
Təbərsi, "İhticac", səh. 104-108. "Məlhuf” (Lühuf), səh. 194-197; "Biharul-ənvar",
c. 45, səh. 110-111.
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təhlükədən xilas edir. Ümumilikdə bu
xütbələr Kərbəla şəhidlərinin şəhadət fidanını
suvarır və onların səmərə verməsinə kömək
edir. Əgər bu xütbələr olmasaydı, şübhəsiz,
vəziyyət tamamilə fərqli şəkildə olardı.
5. Başqa bir xütbə
Həmin gün Kufədə xütbə söyləyənlərdən
biri də Əmirəl-möminin Əlinin ◊ qızı
Ümmü Gülsüm idi. O, ağlar halda aşağıdakı
xütbəni söylədi:
ِ
ْ،ُسيناْ ْ َوقَ تَ لتُ ُموه
َ  ْ ُسوءاْ ْلَ ُكم! ْما ْلَ ُكمْ ْ َخ َذلتُمْ ْ ُح،يا ْأَه َْل ْال ُكوفَة
ْ ْ َو َسبَ يتُمْ ْنِساءَْهُ ْ َونَ َكبتُ ُموهُ؟! ْفَ تَباْ ْلَ ُكمْ ْ َْو،َُوان تَ َهبتُمْ ْأَموالَْهُ ْ َوَوِرث تُ ُموه
ْْ ْأَتَد ُرو َْن ْأَيْ ْ َدواه ْ َد َهت ُكم؟ ْ َْو ْأَيْ ْ ِوزر ْ َعلى ْظُ ُهوِرُكم،ُسحقاْ! ْ َوي لَ ُكم
ِ ْ ْضمتُموها؟ ْوأَي
ْصب يَة
َ ََْحَلتُم؟ ْ َْو ْأَيْ ْ ِدماء ْ َس َفكتُ ُموها؟ ْ َْو ْأَيْْْ َكرَيَة ْاهت
َ
ْ،َسلَبتُ ُموها؟ ْ َْو ْأَيْ ْأَموال ْنَ َهبتُ ُموها؟ ْقَ تَ لتُمْ ْ َخي َْر ْ ِرجاالت ْبَع َْد ْالنِ ِيب
ْب
َْ  ْ َْو ْ ِحز،للا ْ ُه ُْم ْالغالِبُو َن
ِْ ْ ب
َْ  ْأَال ْإِنْ ْ ِحز،الرْحَْةُ ْ ِمنْ ْقُلُوبِ ُكم
ْ ْت
ِْ َونُ ِز َع
ِ طانْه ْمْاْل
ِ
.اس ُرو َْن
ُ ُ ْ الشي
"Ey kufəlilər! Bədbəxtlik və çarəsizlik
nəsibiniz olsun! Nə üçün Hüseyni ◊ tək
qoydunuz və (sonra da) onu öldürdünüz,
malını qarət edib ona yiyələndiniz, onun
hərəminin qadınlarını əsir etdiniz və onlara
işgəncə və əziyyət verdiniz?! Məhv olasınız,
Allahın əzabına tuş gələsiniz!
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Vay olsun sizə! Heç bilirsinizmi ki, necə
xoşagəlməz bir hadisəyə düçar oldunuz, necə
ağır günah yükünü çiyinlərinizə götürdünüz
və necə qanları axıtdınız? Hansı böyüklərə
zülm etdiniz və hansı uşaqları qarət etdiniz?
Hansı
malları
qarət
elədiniz?
Siz
Peyğəmbərdən — sonra ən yaxşı kişiləri
qətlə yetirdiniz. (Elə bir rəhimsizlik etdiniz
ki,) sanki mehribanlıq və duyğu sizlərin
qəlbindən silinmişdir. Agah olun ki, Allahın
qoşunu qalibdir və şeytanın qoşunu ziyana
uğrayandır."
Sonra bu şeirləri oxudu:
ْْْ َستُج َزو َْن ْناراْ ْ َح ُّرها
ْ ْصباْْفَ َويلْْ ِال ِم ُك ُْم
َ ْقَ تَ لتُمْْأَخي
يَتَ َوق ُْد
ْْْ َو َحرَم َها ْال ُقرآ ُْن ْ ُْث
ْ ْللاُْ َسف َكها
ْ َْس َفكتُمْْ ِدماءْْ َحرَْم
ْصع ُد
ْْْأَالْفَاب ِش ُرواْبِالنا ِْرْإِن ُكمْْغَدا
َ َْْلَفيْقَ ع ِْرْنارْ َح ُّرهاْيَت
ْي ْ َمنْ ْبَع َْد
ِْ ْْ َعلى ْ َخ
ْ ْياتْ َعلىْأَخي
ْ ِ َوإِنْْالَبكيْيفْ َح
ْْين ْدائِب
ْ ِ ْْ َعلَى ْاْلَ ِْد ْ ِم

ْ

ُُْمَم ُد

ْيبْ َسيُولَ ُد
ِْ ِالن
ْبِ َدمعْغَزيرْ ُمستَ َهلْْ ُم َكف َكف
ْسْ ََي َم ُد
َْ لَي
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"Siz qardaşımı işgəncə ilə öldürdünüz.
Belə olduğu halda, vay olsun sizin
analarınıza! Tezliklə, şöləsi alovlanan atəş
sizin cəzanız olacaq. Siz Allahın,
Məhəmməd — və Quranın möhtərəm
saydığı qanları yerə axıtdınız.
Sizi
qiyamətdə
elə
bir
atəşlə
müjdələyirəm ki, cəhənnəmin dərinliklərindən zəbanə çəkəcək!
Mən (bundan sonra) bütün ömrüm boyu
Allahın Rəsulundan — sonra ən yaxşı
kəslərdən olan qardaşım üçün çoxlu göz
yaşlarının üzümə yuvarlandığı və əsla
qurumayacağı bir şəkildə ağlayaraq matəm
saxlayacağam!"
Bu macəranı nəql edən ravi deyir:
“Camaat ağlamaqla yanaşı nalə edir, qadınlar
saçlarını dağıdır və üz-başlarına torpaq ələyir,
üzlərini cırır və üzlərinə zərbə vururdular...
ümumiyyətlə, həmin gündəki kimi hansısa bir
kişi və qadının ağladığı görülməmişdi.”1
Həzrət Əlinin ◊ qızlarından birinin
dilindən söylənən bu xütbə əvvəlki iki xütbə
kimi güclü ifadələr və şücaətdən yararlanır,
1

"Məlhuf” (Lühuf), səh. 198-199.
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yaydan atılan oxlar kimi Bəni-Üməyyə
hökumətinin bədəninə bir-birinin ardınca
dəyərək qəlblərdə gələcək inqilabların
toxumunu səpirdi. Həmin ifadələrə malik
olan bu xütbə Kufədəki kişi və qadınlarda elə
təsir qoydu ki, onların hamısını vəcdə gətirdi,
sanki onların ən əziz adamları dünyadan
getmişdi. Onların nalələri kufəliləri lərzəyə
saldı və Bəni-Üməyyənin əleyhinə qəlblərdə
kinlər şiddətləndi və İslam tarixində yeni bir
fəslin başlanğıcı oldu.
6. İmam Səccadın ◊ Kufədəki xütbəsi
Hizyəm ibn Şərik Əsədi deyir: İmam
Zeynəlabidin ◊ üzünü camaata tutdu və
sakit olmaları üçün onlara işarə etdi. Camaat
da sakit oldu. O həzrət ayaq üstə durduğu
halda, Allaha həmd-səna dedikdən və İslam
peyğəmbərinə — salam göndərdikdən
sonra bu xütbəni söylədi:
ْين ْفَأَنَا ْ َعلِ ُّْي ْب ُْن
ْ ِ  ْ َْو ْ َمنْ ْ َْل ْيَع ِرف،ين ْفَ َقدْ ْ َع َرفَِين
ْ َِاس! ْ َمنْ ْ َع َرف
ُ أَيُّ َها ْالن
ْ ْأَنَا ْاب ُْن ْ َم ِْن،ي ْذَحل ْ َوال ْتِرات
ِْ َات ْ ِمنْ ْغ
ِْ ط ْال ُفر
ِْ ش
ِْ ُي ْال َمذب
ِْ س
َ ِوح ْب
َ ُاْل
ِ ْ ِك ْح ِرَيُْهُ ْ ْو ْسل
ْْ ْأَنَا ْاب ُْن ْ َمن،ُيب ْ ِعيالُه
َْ ِب ْمالُْهُ ْ َْو ْ ُس
َْ يم ْهُ ْ َوان تُ ِه
ُ ب ْنَع
َ ُ َ َ َْ ان تُ ِه
ِ
.ْكْفَخرا
َْ ِْفَ َكفىْبِذل،صبا
َ ْقُت َْل
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َِْب ْ َْو
ْ ِالل ْ َهلْ ْتَعلَ ُمو َْن ْأَن ُكمْْْ َكتَبتُمْ ْإِىل ْأ
ِْ ِاس! ْنا َشدتُ ُكمْ ْب
ُ أَيُّ َْها ْالن
ْق ْ َوالبَ ي َع ْةَ ْ ُْث
َْ وهُ ْ ِمنْ ْأَن ُف ِس ُك ُْم ْال َعه َْد ْ َوال ِميثا
ْ  ْ َوأَعطَيتُ ُم،َُخ َدعتُ ُموه
ْ،تموهُ؟ ْفَتَباْ ْلَ ُكمْ ْما ْقَدمتُمْ ْ ِالن ُف ِس ُكمْ ْ َْو ْ َسوأةْ ْلَِرأيِ ُكم
ْ قاتَ لتُ ُم
ُ وهُ ْ َو َخ َذل
ْ:للا صلى هللا عليه وآلهيَ ُقولُْ ْلَ ُكم
ِْ ْ ول
ِْ بِأَي ِْة ْ َعيْ ْتَنظُُرو َْن ْإِىل ْ َر ُس
.ت
ْ ِ تْفَ لَستُمْْ ِمنْْأُم
ْ ِ تْ َوان تَ َهكتُمْْ ُحرَم
ْ ِقَ تَ لتُمْْ ِعت َر

“Ey camaat! Məni tanıyan kəslər mənim
kim olduğumu bilirlər, lakin məni tanımayan
kəslər bilsinlər ki, mən Fəratın sahilində
(susuz şəkildə) heç bir günahı olmadan başı
kəsilən Hüseynin ◊ oğlu Əliyəm. Mən
məhrəmləri hörmətsizliyə uğrayan, malı qarət
edilən, ailəsi əsir olunan kəsin övladıyam.
Mən işgəncə ilə şəhadətə çatan kəsin
oğluyam. Bu iftixar mənə kifayətdir!
Ey camaat! Sizi Allaha and verirəm,
atama məktub yazaraq (onu Kufəyə gəlməyə
dəvət edən), lakin onunla hiyləgərcəsinə
davranan, onunla öz canı ilə əhd-peyman
bağlayıb beyət edən, sonra isə onu tənha
qoyaraq onunla döyüşən kəslərin siz
olduğunu qəbul edirsinizmi? Allah sizi
özünüz üçün əvvəlcədən göndərdiyiniz pis
azuqə və (həyatınızda qəbul etdiyiniz pis
qərara görə məhv eləsin! Siz Allahın
Peyğəmbərinə — (qiyamət günü) sizə
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"Siz mənim əhli-beytimi öldürdünüz və
mənim məhrəmlərimə hörmətsizlik etdiniz.
Siz mənim ümmətimdən deyilsiniz!" – dediyi
zaman,
ona
hansı
gözlərlə
nəzər
salacaqsınız?”
Hizyəm deyir: "Bu xütbə ilə camaatın
ağlamaq səsi ucaldı və camaat bir-birinə dedi:
"Bədbəxt olduq, lakin özümüz bilmirik!""
İmam Səccad ◊ davamında buyurdu:
"Allah mənim ilahi təqva, Allahın
Peyğəmbəri — və onun Əhli-beyti ◊
barədəki öyüd-nəsihət və tövsiyələrimi qəbul
edərək yadda saxlayan kəsi bağışlasın. Ona
görə ki, Allahın Rəsulu — bizim üçün
gözəl nümunədir."
Camaat fəryad etdi: "Ey Allah Rəsulunun
— övladı! Bizim hamımız sizin
sözlərinizə qulaq asır və sizə itaət edirik,
sizin can və malınızın qoruyucularıyıq. Əsla
sizdən üz döndərmərik. Bizə əmr edin, –
Allahın mərhəmətinə şamil olasınız! – siz
kiminlə döyüşsəniz, onunla döyüşər və
kiminlə sülh etsəniz, onunla sülh edərik. Sizə
və bizə zülm edən kəsləri cəzalandırarıq."
İmam Səccad ◊ buyurdu:
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ْوات
ِْ ي ْ َش َه
َْ َيل ْبَي نَ ُكمْ ْ َْو ْب
َْ َهيهات! ْأَيُّ َها ْالغَ َد َرْةُ ْال َم َك َرةُ! ْ ِح
ْْْ َكالْ ْ َْو،يلْْ َكما ْأَتَيتُمْ ْاِىل ْآبائِي ْ ِمنْ ْقَ ب ُل
َْ ِ ْأَتُ ِري ُدو َْن ْأَنْ ْتَأتُوا ْإ،أَن ُف ِس ُكم
ْسْ َوأَه ُْل
ِْ َِبْبِاالم
ْ ِْقُتِ َْلْأ،حْلَماْيَن َد ِمل
َْ ْفَِإنْْاْلُر،صاتْإِىلْ ِمىن
ِْ ِبْالراق
ِْ َر
َِْبْ َْو
ْ ِللاْصلىْللاْعليهْوآلهْ َوثُك َْلْأ
ِْ ْول
ِْ ينْثُك َْلْ َر ُس
ْ ِ ْفَ لَمْْيُن ِس،ُبَيتِ ِْهْ َم َعه
ِ
ِ َْ  ْ َشقْ ْهلَا ِزمي ْ ْو ْمرارتُْهُْب،ِب ْ ْو ْج ِدي
ُْص ْه
ْ َِب
ُ ص
َ ُ ْ َوغ،ي ْ َحناج ِري ْ َو َحلقي
َ َ َ َ
َ َ ْ َِين ْْأ
.العلَينا
ْ َِْ َْوْ َمسأَل،صد ِري
ِْ يفْفِر
ْ ََِْت ِري
َ ْتْأَنْْالْتَ ُكونُواْلَناْ َْو
َ ْاش
“Heyhat! Ey əhdi pozan hiyləgər dəstə!
(Əsla sizin vədələrinizə etimad etmək olmaz,)
çünki sizinlə istəkləriniz arasına (cəhalət,
qəflət və acizlik) pərdəsi çəkilib. Siz, atababalarımın sorağına getdiyiniz əhvalruhiyyə ilə mənim sorağımca gəlmək
istəyirsiniz?! (Siz yalnız vədə verir və əməl
etmirsiniz.) Allah evinin zəvvarlarını Minaya
doğru aparan sürətli miniklərə and olsun ki,
əsla belə olmayacaq (və mən sizin
vədələrinizə aldanmayacağam.) Ona görə ki,
hələ həmin yaralar sağalmamışdır. Hələ
dünən atam və onu xanədanının bir qismi
şəhadətə çatdı və hələ Allah Rəsulunun
— ölümünün dağını unutmamışdım ki,
atam, övladları və cəddimin ölümünün acısı
ixtiyarımı əlimdən aldı. Onun kədərinin
acılığını boğazımda hiss edirəm və onun can
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alan acısı hələ də sinəmdə qalmaqdadır.
Sizdən istəyim budur ki, nə bizə tərəfdarlıq
edin, nə də bizimlə döyüşə girin! (Bizim sizin
xeyrinizə ümidimiz yoxdur, şərinizi bizdən
uzaq edin!)
Sonra İmam Zeynəlabidin ◊ sözlərini bu
beytlərlə sona çatdırdı:
ِ ِ
ْْْْقَدْ ْْكا َْن ْ َخياْ ْ ِمن
ْ ُْيْ َْوْ َشي ُخ ْه
ُْ س
َ ُالْغَرَْوْإنْْقُت َْلْاْل
سيْْ َوأَك َرما
َ ُح
ْسيْ ْْكا َْن
َْ ْْأ
ْ ْفَالْتَف َر ُحواْياْأَه َلْْ ُكوفَْةَْبِال ِذي
َ ُصيب ْ ُح
كْأَعظَما
َْ ِذل

ُْطْالن ه ِْرْنَفسيْفِدا ُؤْه
ِْ ش
َ ِقَتيلْْب
َج َهنم ا
“İmam Hüseyn ◊ və ondan daha
əzəmətli və üstün olan möhtərəm atasının
öldürülməsi təəccüb doğurmur.
Ey kufəlilər! Hüseynə ◊ yetişən və
həddən artıq böyük olan müsibətə şad
olmayın!
Suyun kənarında (susuz şəkildə)
şəhadətə çatan kəsə canım fəda olsun! Onu
şəhid edən kəsin cəzası cəhənnəm odudur!”1

ْنار
ُْ ْ ُداه
ْ اءُ ْال ِذي ْأَر
ْ ْْ َجز

1

ْ

Təbərsi, "İhticac", c. 2, səh. 117-119; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 112-113.
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Bu xütbə ilə bağlı məsələ göstərir ki,
kufəlilər İmam Səccadın ◊ sarsıdıcı
xütbəsinin onların ruhiyyəsinə vurduğu zərbə
ilə elə vəcdə gəldilər ki, Əhli-beyt ‹
düşmənləri ilə döyüşmək və Kərbəla
şəhidlərinin qatillərindən intiqam almağa
hazır oldular, lakin İmam ◊ onların
dəfələrlə vəfasızlıq göstərdiyini və BəniÜməyyə cinayətkarlarının əleyhinə ümumi
qiyam qaldırmaqda daha süst olduğunu
bildiyindən, onların sözlərini qəbul etməyib
buyurdu: "Bizim əleyhimizə qiyam etməyin
yetər, sizin xeyirinizə ümid bağlamaq olmaz,
ey üzüqaralar!"
7. Mən gözəllikdən başqa, bir şey
görmədim!
Qələbədən məst olan İbn Ziyad qüdrətini
nümayiş etdirmək üçün öz sarayında oturaraq
hamıya daxil olmaq icazəsi verdi. İmam
Hüseynin ◊ başını gətirib onun qarşısına
qoymalarını tələb etdikdən sonra o həzrətin
qadın və uşaqlarının gətirilməsinə də göstəriş
verdi. Xanım Zeynəb Ÿ tanınmaz şəkildə
məclisə daxil oldu və bir kənarda əyləşdi.
İbn Ziyad soruşdu: "Bu qadın kimdir?"
Cavab verdilər:
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ِ
تْ َعلِيْک
ُْ بْبِن
ُْ َهذ ْهِْ َزي ن
"Bu qadın Əlinin qızı Zeynəbdir."
İbn Ziyad xanım Zeynəbə Ÿ üzünü
tutub dedi: "Allaha şükürlər olsun ki, sizi
rüsvay etdi və sizin verdiyiniz xəbərlərin
düzgün olmadığını göstərdi."
Xanım Zeynəb Ÿ cavab verdi:
ِ حْال
ِ بْال
ِ َإَِّناْي فت
فاج ُْرْ َْوْ ُه َْوْغَي ُرنا
ُْ ْ َْوْيَك ِذ،فاس ُق
ُْ ض
َ
"Yalnız fasiq rüsvay olar və günahkar
insan yalan deyər. O da bizlər deyilik,
digərləridir."
İbn Ziyad dedi:
ْك
ِْ َِخيكْ َْوْأَه ِْلْبَيت
ِْ للاْبِأ
ِْ ْصن َْع
ِْ فْ َرأَي
َْ َكي
ُ ْت
'"Qardaşın və xanədanına qarşı Allahın
işini necə gördün?"
Həzrət Zeynəb Ÿ (mətinliklə) cavab
verdi:
ْللاُ ْ َعلَي ِه ُمال َقت َْل ْفَ بَ َرُزوا ْإىل
ْ ْب
َْ َالء ْقَ ومْْْ َكت
ِْ هؤ
ُْ ْ ،ت ْإِالْ ْ ََجيال
ُْ ما ْ َرأَي
ِ م
ْْ ْفَانظُر،اص ُم
ُّْ ُ ْفَ ت،ك ْ َْو ْبَي نَ ُهم
َْ َللاُ ْبَي ن
ْ ْ  ْ َْو ْ َسيَج َم ُْع،ضاج ِع ِهم
َ حاج ْ َوُُت
َ
َْ كْاُُّم
َْ ْثَ ِكلَت،جْيَوَمئِذ
ُْ لِ َم ِْنْال َفل
َكْيَاب َْنْ َمرجانَْة
"Mən gözəllikdən başqa, bir şey
görmədim! Onlar elə bir dəstə idilər ki, Allah-taala onlar üçün şəhadəti müqərrər etdi və
onlar da aramlıq yerlərinə tələsdilər. Tezliklə
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Allah-taala (qiyamət günü) onlarla səni bir
araya gətirəcək və sizin aranızda hakimlik
edəcəkdir. Həmin gün kimin qalib gələcəyinə
nəzər sal. Ey Mərcanənin oğlu! Anan yasında
otursun!"
Übeydullah ibn Ziyad bu sözləri eşidib
qəzəbləndi və o xanımı öldürmək fikrinə
düşdükdə, Əmr ibn Hüreys ona dedi: "Ey
əmir! O, qadındır və qadını da söylədiklərinə
görə cəzalandırmazlar!"
(Öz acizliyini başa düşən) İbn Ziyad
sözlərinə davam etdi: "Allah-taala Hüseyni
və sənin xanədanını öldürməklə qəlbimə şəfa
verdi."
Zeynəbi-Kübra Ÿ buyurdu:
ْْ ْفَإن،ت ْأَصلي
َْ  ْ َواجتَثَث،ت ْفَ رعي
َْ  ْ َوقَطَع،تْْ َكهلي
َْ لَ َعمري ْلََقدْ ْقَ تَ ل
َْ فاؤ َْكْفَ َق ِْدْاشتَ َفي
ت
َ كا َْنْهذاْ ِش
"Canıma and olsun, mənim böyüyümü
öldürdün, ömrümün budağını kəsdin və
mənim kökümü yerindən çıxardın. Əgər bu iş
sənin qəlbinin şəfa tapmasına səbəbdirsə,
onda arzuna çatmısan."
(Cavab tapa bilməyən) İbn Ziyad dedi:
"Bu qadın daima qafiyəli sözlər danışır. Onun
atası da şair idi."
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Xanım Zeynəb Ÿ buyurdu: "(Müsibət
görmüş və qəlbi dağlanmış) qadın hara,
qafiyəli sözlər danışmaq hara?"1
Şeyx Müfidin nəqlinə əsasən, xanım
Zeynəb Ÿ buyurdu:
ِ
ْصدري
ُ َجاع ِْة ْل
َ ْجاعةُ؟ ْإِنْ ْيل ْ َع ِْن ْالس
َ ما ْلِل َمرأَْةُ ْ َوالس
َ ْ ْ ْ َولكن،شغال
ُْ ثِِْباْقُل
ت
َْ نَ َف
"Qadının qafiyə ilə nə işi? Mənim qafiyə
ilə işim olmaz, dilimə gələn sözlər qəlbimin
alovlanmasından yaranan sözlər idi."2
Həqiqətən, insan belə bir şücaət və
qüdrətin müqabilində nə deyəcəyini bilmir?!
İnsan Əli ibn Əbutalibin ◊ qızı, bu böyük
xanımın əzəməti qarşısında diz çöküb etiraf
etmək istəyir ki, o xüsusi şəraitdə və İbn
Ziyad kimi qaniçən və rəhimsiz birinin
qarşısında bu bir neçə cümlədə gizlənən
əzəmət və böyüklüyü bəyan etməkdə söz və
cümlələr acizdir və "Həqiqətən, sən Əmirəlmöminin Əlinin ◊ qızı və Hüseynin ◊
bacısısan!
8. Şəhadət bizim iftixarımızdır!
1
2

"Məlhuf” (Lühuf), səh. 200-202; Müfid, "İrşad", səh. 472-473 (azacıq fərqlərlə).
Müfid, "İrşad", səh. 473. “Təbəri tarixi", c. 4, səh. 349-350.
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İbn Ziyad sonra üzünü Əli ibn Hüseynə
◊ tutub soruşdu: "Sən kimsən?"
Həzrət cavab verdi: "Mən Əli ibn
Hüseynəm."
İbn Ziyad dedi: "Bəyəm, Əli ibn Hüseyni
Allah (Kərbəlada) öldürmədimi?"
İmam ◊ buyurdu: "Mənim Əli ibn
Hüseyn adlı digər bir qardaşım da var idi ki,
onu (zalım) camaat qətlə yetirdi."
İbn Ziyad dedi: "Xeyr! Onu Allah
öldürdü."
İmam Səccad ◊ "Zümər" surəsinin 42-ci
ayəsindən istifadə edərək buyurdu:
يْ َموُِتَا
َْ سْ ِح
َْ أللُْيَتَ َوفْْاالن ُف
ْ
“Allah ölüm zamanı canları alır.”
(Yəni, Allahın ölüm zamanı hər kəsin
canını
almasına
baxmayaraq,
mənim
qardaşımı zalım bir dəstə şəhadətə çatdırdı.)
Bu tutarlı cavabdan qəzəblənən İbn Ziyad
dedi: “Sən nə cürətlə mənə cavab verirsən?!
Hələ də səndə mənə cavab vermək qüdrəti
var?! Aparın onu, boynunu vurun!”
Xanım Zeynəb Ÿ vəziyyəti belə
gördükdə, İmam Zeynəlabidini ◊ qucaqlayıb İbn Ziyada buyurdu: "Bəsdir, qanımızı
istədiyin qədər axıtdın!"
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Sonra sözlərinə əlavə etdi:
ْ ُْفَِإنْْقَ تَ لتَ ْهُْفَاق تُ لينْ َم َع ْه،ُللاْالْاُفا ِرقُه
ِْ َو
"Allaha
and
olsun!
Ondan
ayrılmayacağam. Əgər onu öldürmək istəyirsənsə, məni də onunla birlikdə öldür!"
İbn Ziyad xanım Zeynəb Ÿ və İmam
Səccada ◊ bir nəzər salıb dedi:
َع َجباْْلِلرِح ِْم
"Qohumluq
məhəbbətinə
təəccüb
edirəm!"
Sonra sözlərinə əlavə etdi: "Allaha and
olsun! Güman edirəm ki, bu qadın qardaşı
oğlu ilə birlikdə ölmək istəyir. Ondan (Əli
ibn Hüseyndən ◊) əl çəkin! Güman edirəm
ki, xəstəliyi onun əzab-əziyyəti üçün
yetərlidir."1
Seyid ibn Tavus yuxarıdakı macəranı öz
kitabında (azacıq fərqlərlə) nəql etdikdən
sonra sözlərinə əlavə edir: “İmam Səccad ◊
bibisinə üz tutub buyurdu: "Bibican! Sən
sakitləş (aram ol), mən onunla danışacam."
Sonra üzünü İbn Ziyada tutdu və buyurdu:
1
Müfid, "İrşad", səh. 473-474; "Məlhuf” (Lühuf), səh. 202 (azacıq fərqlərlə). “Təbəri
tarixi", c. 4, səh. 350.
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ْعادةْْ َْوْْ َكر َامتَ نَا
َْ ْأَماْ َعلِم،أَبِال َقت ِْلْتُ َه ِد ُدنْيَاب َْنْ ِزياد
َ ْتْأَنْْال َقت َْلْلَنا

ُهاد ْة
َ الش
"Ey Ziyadın oğlu! Bizi öldürməklə təhdid
edirsən? (Allah yolunda) öldürülməyin bizim
(çoxdankı) adətimiz və şəhadətin bizim
iftixarımız olduğunu bilmirsən?"
Bu danışıqlardan sonra tamamilə məğlub
olan İbn Ziyad Əli ibn Hüseyn ◊ və onunla
birlikdə olanları məscidin kənarındakı bir
evdə məskunlaşdırmaq əmri verdi.1
Görəsən, o məclisdə iştirak edən dəstənin
sözlərinin əzəmət və dəyərini hansısa bir
qələm və ya bəyan təsvir edə bilərmi?
Şübhəsiz, bu sözlər dildən-dilə gəzmiş,
Kufəni bürüyərək ondan kənara da yayılmış
və camaatın da həzrət Əli ◊ xanədanının
əzəməti və onun düşmənlərinin xəbisliyi
barədə hökm verməsi ilə bağlı öz təsirini
qoymuş və bir daha Bəni-Üməyyəyə qarşı
inqilab toxumu səpmişdi.
9. Bu dodaqları Allahın Rəsulu —
öpürdü!

1

"Məlhuf” (Lühuf), səh. 202.
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Əllamə Məclisi yazır: "Səid ibn Muaz və
Əmr ibn Səhldən belə nəql edilmişdir: "İbn
Ziyadın məclisində idik, gördük ki,
Übeydullah əlindəki çubuqla İmam Hüseynin
◊ gözlərinə, dodaqlarına vurur və o həzrətə
hörmətsizlik edirdi. (Allah Rəsulunun —
səhabəsi) Zeyd ibn Ərqəm də orada idi. Bu
səhnəni gördükdə dedi: "Ey İbn Ziyad,
çubuğu kənara çək! Ona görə ki, mən Allah
Rəsulunun — mübarək dodaqlarını bu
dodaqlar və ağıza yapışdırdığını (və
öpdüyünü) görmüşəm." Sonra uca səslə
ağlamağa başladı."
Cavabı olmayan və həddən artıq xəcalət
çəkən İbn Ziyad ona dedi: "Ey Allahın
düşməni! Allah səni ağlar qoysun! Əgər yaşlı
və ağlını itirmiş qoca olmasaydın, şübhəsiz,
boynunu vurdurardım!"
Zeyd dedi: "Belə isə, icazə ver sənə
söylədiklərimdən də daha mühüm olan bir
macəranı danışım. Həmin macəra belədir:
"Mən bir gün Allah Rəsulunun ◊ sağ dizi
üstündə İmam Həsəni ◊ və sol dizi üstündə
İmam Hüseyni ◊ oturtduğunu və əlləri ilə
onların başını tumarlayaraq belə dediyini gördüm:
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ِ ْ ِاُهاْ ْوْصال
ْني
َْ ُأَلل ُهمْْإِنْْأستَ وِدع
َ حْال ُمؤم
َ
َ ُ كْإي
"İlahi! Mən bu ikisini və möminlərin
salehini sənə tapşırıram!"
İndi de görüm, Allah Rəsulunun —
əmanəti ilə nə etdin!""1
Təbərinin nəqlinə əsasən, Zeyd ibn Ərqəm
bu danışıqdan sonra ayağa qalxaraq İbn
Ziyadın məclisini tərk etdi.2 Çölə çıxdıqdan
sonra, camaat dedi: "Zeyd ibn Ərqəmin
dilindən başqa sözlər çıxdı, əgər Übeydullah
onları eşitsəydi, hökmən onu qətlə
yetirərdi.""
Bu xəbərin ravisi deyir: "Mən onun nə
dediyini soruşduqda dedilər: "Zeyd bizim
yanımızdan keçdiyi zaman, deyirdi: "Bir
nökər, Allahın bəndəsinin maliki (ağası)
olub!""3
(Sonra sözlərinə belə əlavə etdi:)

1

."Biharul-ənvar", c. 45, səh.118.
"Biharul-ənvar"ın 45-ci cild, 117-ci səhifəsində belə qeyd edilmişdir: "O, ağlamaq
səsi ucaldığı halda, oradan çıxdı."
3
"Biharul-ənvar"ın 45-ci cild, 117-ci səhifəsində belə qeyd edilmişdir:
ْكْ َعبْدْْ ُحرا
َْ ِ" ; َملQul ağanın sahibi olmuşdur."
2
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ِ ْْقَ ت لت ْمْاب ْن،ب!ْاَلعبي ُْدْب ع َْدْالي وِم
ْفاط َم ْةَْ َْوْأَمرُْتُْاب َْن
َ ياْ َمع
َ َ َ ِ ش َْرْال َع َر
َ ُُ َ
ُّ ِ ْفَ َرضيتُمْ ْب، ْفَ ُه َْو ْيَقتُ ْل ْ ِخيارُكمْ ْ َْو ْيَستَ عبِ ُْد ْ ِشرارُكم،ََمرجانَة
ْْ ْفَ بُ عدا،الذ ِل
َ
َ ُ
ِ
ِ
ُّ ِض ْىْب
الذ ِْل
َ ل َمنْْ َر
“Ey ərəb camaatı! Siz bu gündən sonra
qulsunuz! Fatimənin Ÿ övladını öldürdünüz
və Mərcanənin oğlunu hakim etdiniz. O, sizin
yaxşılarınızı öldürəcək, pislərinizi isə öz
quluna çevirəcəkdir. Sizlər xarlığa razı
oldunuz. Xarlığa razı olanlar Allahın
rəhmətindən uzaq olsunlar!”1
Seyid ibn Tavusun nəqlinə əsasən, bundan
sonra İbn Ziyad İmam Hüseynin ◊ başını
Kufənin küçələrində gəzdirmək göstərişini
verdi.2
Bəni-Üməyyənin
Kərbəlada
məğlub
olmasının və İmam Hüseyn ◊, onun cəsur
və vəfalı tərəfdarlarının qalib gəlməsinin ən
yaxşı sübutu Aşura macərasından sonra birbirinin ardınca baş verən və düşməni rüsvay
edən, onların haqqı susdurmaq üçün daima
onları öldürməklə təhdid edən həmin hadisələrdir.
1
2

“Təbəri tarixi", c. 4, səh. 349; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 116 (azacıq fərqlərlə).
"Məlhuf” (Lühuf), səh. 203.
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Hər gün bu zalım və qaniçən dəstənin
əleyhinə Əhli-beyt ‹ aşiqləri tərəfindən
yeni sənədlər təqdim edilirdi. Görəsən, İbn
Ziyad Zeyd ibn Ərqəmin məşhur səhabə
olduğu halda, onun səhabə olmasını inkar edə
bilərdimi? Allah Rəsulunun — əleyhinə
bir söz deyə bilərdimi? Bunu etsəydi, bütün
camaatı öz əleyhinə qaldırardı. Çarəsizlikdən
onu ölümlə təhdid edib ona nalayiq sözlər
söylədi.
10. Arzusuna çatan qoca
Übeydullah ibn Ziyad təbliğat mühiti
yaratmaq, öz rəftarına bəhanə gətirmək və
camaatın qiyam etməsinin qarşısını almaq
üçün onları məscidə toplayıb minbərə çıxdı.
Seyid ibnTavus yazır: İbn Ziyad əvvəlcə
Allaha həmd və səna söylədi, sonra sözlərinin
əsnasında dedi: Haqqı və onun əhlini aşkar
edən,
“Əmirəl-möminin”
və
onun
tərəfdarlarını qəlib edən və (Allah eləməmiş!)
yalançı oğlu yalançını öldürən Allaha
şükürlər olsun!”
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Bu zaman Abdullah ibn Əfif Əzdi1
yerindən qalxdı və fəryad elədi:
ْ ْ َوَم ِْن،وك
َْ اب ْأَن
ِْ اب ْاب َْن ْال َكذ
َْ يَاب َْن ْ َمرجانَةَ! ْإِنْ ْال َكذ
َ ُت ْ َوأَب
ِ  ْيا ْع ُدو.ك ْوأَبوه
ْي ْ َْو ْتَتَ َكل ُمو َْن ْ ِِب َذا
َْ الد ْالنبي
َْ للا! ْأَتَقتُ لُو َْن ْأَو
َ
ُ ُ َ َْ َاستَ ع َمل
َْ ِالمْ َعلىْ َمنابِ ِْرْال ُمسل
مي
ِْ ال َك

“Ey Mərcanənin oğlu! Yalançının oğlu
yalançı sən və sənin atan, səni bu məqama
təyin edən kəs (Yezid) və onun atasıdır
(Müaviyədir)!
Ey
Allahın
düşməni!
Peyğəmbərin — övladlarını öldürdüyünz
halda, müsəlmanların minbərinə çıxır və bu
cür (həyasızcasına) söz danışırsınız?!
(Heç kəsdən belə sözlər eşitmək
intizarında olmayan) İbn Ziyad özünü itirdi
və qəzəblənərək dedi: "Bu sözləri danışan
kimdir?"
İbn Əfif dedi: “Mənəm, ey Allahın
düşməni! Allahın hər cür pislikdən uzaqlaşdırdığı ailəni öldürür və elə güman edirsən
ki, müsəlmansan? Mühacirlər və Ənsarın
övladları haradadır ki, səndən və o zalımdan
1
Seyid ibn Tavus yazır: "O, şiənin yaxşılarından və zahidlərdən idi. "Cəməl" döyüşündə onun sol gözünə xəsarət dəymişdi və "Siffeyn" döyüşündə digər gözü də kor olmuşdu.
O, daima Kufə məscidində olardı. Gecələri orada namaz qılar və ibadət edərdi." ("Məlhuf”
(Lühuf), səh. 203.)
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(Yeziddən), Allah Peyğəmbəri —
tərəfindən lənətlənmişin oğlu lənətlənmişdən
intiqam alsın?”
İbn Ziyad bu cavaba o qədər qəzəbləndi
ki, boynunun damarları şişdi. Sonra dedi:
Onu yanıma gətirin!
Məmurlar hər tərəfdən onu tutmaq üçün
hücum çəkdikləri zaman, Əzd qəbiləsinin
böyükləri olan əmisi oğlanları ayağa qalxıb
onu məmurların əlindən aldılar, məsciddən
çıxararaq onu evinə apardılar.
İbn Ziyad dedi: "Gedin bu Əzd qəbiləsinin
korunu tutun və yanıma gətirin!"
Macəradan xəbərdar olan Əzd qəbiləsi bir
neçə yəmənli qəbilə ilə birlikdə toplaşıb
Abdullah ibn Əfifin tutulmasına mane
oldular. Digər tərəfdən, bu toplanma xəbəri
İbn Ziyada yetişdiyi zaman, Muzər qəbiləsini
toplayıb Məhəmməd ibn Əşəsi onlara başçı
təyin etdi və onlarla müharibəyə göndərdi.
Həmin iki qrup arasında şiddətli döyüş
başladı, bu arada adamların bir qismi öldürüldü. İbn Ziyadın tərəfdarları Abdullah ibn
Əfifin evinə yetişdilər, qapını sındıraraq içəri
hücum çəkdilər.
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İbn Əfifin qızı onu məsələdən xəbərdar
etdi. O, qızına dedi: "Qızım, qorxma,
qılıncımı mənə ver!"
Qızı qılıncı atasına verdi və o, özünü
müdafiə etdiyi halda, bu şeirləri oxuyurdu:
ِ ْفيفْالط
ْْْ َعفيفْ ْ َشيخي ْ َواب ُْن
ْ ْاه ِْر
ِْ أَنَاْاب ُْنْ ِذيْال َفض ِْلْ َع
ِ ْاُِْم
عام ِْر
ِ َْكمْْدارِعْ ِمنْْ ََج ِع ُكمْْ ْو
ْْ َْوْبَطَلْ َجدلتُْهُْ ُمغا ِوِْر
ْ ْحاس ِْر
َ
Mən fəzilət sahibi və pak xislətli kəsin
oğlu Əfifəm. Əfif atamdır və o, Ümmü
Amirin oğludur. Sizin fərdlərinizdən istər
zireh geyinmiş, istərsə də, zirehsiz olan
çoxlu kəsləri və sizin pəhləvanları ildırım
kimi həmlə etməklə yerə sərmişəm.
Qızı atasının şücaətini gördükdə, dedi:
"Atacan! Kaş, mən kişi olaydım və sənin
kənarında bu günahkar və pak xanədanı qətlə
yetirən kəslər müqabilində döyüşəydim!"
Sonunda düşmənlər onu hər tərəfdən
mühasirə etdi, o, cani-dildən özünü müdafiə
edir və kimsə onu tuta bilmirdi. Kim ona tərəf
həmlə etsəydi, qızı ona yol göstərir və fəryad
edirdi ki, filan tərəfdən gəlir. (O da həmin
tərəfə qılınc çalırdı.) Nəhayət mühasirə
dairəsini daraldıb ona yaxınlaşdılar.
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Abdullahın qızı fəryad elədi: "Atamı hər
tərəfdən mühasirə elədilər və onun yardımçısı
yoxdur!"
Abdullah ibn Əfif qılıncını fırladır və
deyirdi:
ِ
ْق ْ َعلَي ُكمْ ْ َموِردي
َْ ْْضا
ْ ْصري
ُْ س
َ َحْيلْ َعنْْب
َ أُقس ُْمْلَوْْيُف
َْوْ َمص َدري
“And içirəm ki, əgər gözlərim görsəydi,
gediş-gəliş yolu sizə dar gələrdi!”
Sonda onu tutub İbn Ziyadın yanına
gətirdilər. İbn Ziyad onu görən kimi dedi:
"Allaha şükürlər olsun ki, səni xar etdi!"
İbn Əfif cavab verdi: "Ey Allahın
düşməni! Məni necə xar etdi?! Allaha and
olsun, əgər gözüm görsəydi, giriş-çıxış
yolunu sizə dar edər, (sizi rahat qoymazdım!)"
İbn Ziyad soruşdu: "Sənin (üçüncü xəlifə)
Osman ibn Əfvan barədə fikrin nədir?"
Cavab verdi: "Ey Mərcanənin oğlu! – ona
nalayiq söz dedi. Osmanın səninlə nə əlaqəsi
var?! İstər yaxşı və ya pis iş görmüş olsun,
istərsə də islah etsin və ya fəsad törətmiş
olsun. Allah camaatın hamisidir, Osmanla
camaat
arasında
haqq-ədalətlə
hökm
verəcəkdir, lakin məndən özün və atan, Yezid
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və onun atası barəsində soruş (ki, cavab
verim)!"
(Çıxılmaz vəziyyətdə qalan) İbn Ziyad
dedi: "Allaha and olsun, ölümü bütün acılığı
ilə dadana qədər səndən heç bir şey
soruşmayacağam!"
(Sanki öz keçmiş arzusunun intizarında
olan) Abdullah ibn Əfif dedi:
ْين
َْ َِِب ْأَنْ ْيَرُزق
ْ ِللاَْ َر
ْ ْ ُْت ْأَسأَل
ُْ  ْأَما ْإنْ ْقَدْْْ ُكن،مي
ِْ لل ْ َر
ِْ اَ ْْلَم ُد
َ َب ْالعال
ْك ْ َعلى
َْ ِللاَ ْأَنْ ْ ََي َع َْل ْذل
ْ ْت
ُْ  ْ َْو ْ َسأَل،ك
َ هاد َْة ْ ِمنْ ْقَ ب ِْل ْأَنْ ْتَلِ َد َْك ْاُُّم
َ الش
ِ
ِِ
ِ
ْت ْ ِم َْن
ُْ صري ْْيَئِس
َ َ ْفَ لَما ْْ ُكفْ ْب، ْ َوأَب غَض ِهمْ ْإِلَيه،يَ َديْ ْأَل َع ِْن ْ َخلقه
ْىن
ْ ِ َ ْ َْو ْ َعرف،س ْ ِمنها
ِْ لل ْال ِذي ْ َرَزقَنيها ْبَع َْد ْاليَأ
ِْ  ْ َواال َْن ْفَاْلَم ُد،ِهادة
َ الش
يفْقَد ِْيْ ُدعائي
ْ ِْاالجابَْةَِِْبَنِ ِْه
"Həmd yalnız aləmlərin Rəbbi olan
Allaha məxsusdur! Agah ol ki, anan səni
dünyaya gətirməmişdən öncə, Allahdan
şəhadəti mənə ruzi etməsini və şəhadətimin
onun nəzərində camaatın ən məlunu və ən
çox qəzəb etdiyi kəsin əli ilə olmasını
istəmişdim. Amma kor olduqdan sonra,
şəhadətə çatmaq arzusundan naümid oldum,
lakin indi Allaha şükür edirəm ki, həmin
ümidsizlikdən sonra mən arzuma çatıram və
Allah-taala öncəki duamı qəbul etdiyini lütf
və minnəti ilə mənə göstərdi."
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İbn Ziyadın göstərişi ilə onun boynunu
vurdular.1 Bədənini də Kufənin Səbxə
məhəlləsində dar ağacından asdılar.2
Şübhəsiz, Abdullah ibn Əfif kimi gözləri
görməyən və öz qüdrətini İslam və
Peyğəmbərin — Əhli-beytinin ◊
düşmənləri ilə müharibədə itirən, öz əməl və
rəftarı ilə haqqı müdafiə edən, canını bu işə
qurban verərək öz keçmiş arzusuna – Allah
yolunda şəhid olmağa – çatan və şad olan
şəxslər tarixdə nadirdirlər. Onlar tarixin
düşmənlərinin zülmət qalalarında parıldayan
parlaq ulduzlardırlar və hamıya, xüsusilə də,
cavanlara vuqarlı olmaq, azadlıq və ilahi
vədələrə inanmaq dərsi öyərədirlər.
11.
Əshabi-Kəhf
və
Rəqimin
macərasından daha təəccüblü bir macəra
Şeyx Müfid "İrşad" kitabında nəql edir ki,
İbn Ziyad İmam Hüseynin ◊ başının Kufə
küçələri və qəbilələri arasında gəzdirilməsinə
göstəriş verdi. O, öz nəzərincə, hamıya göz
1
"Şoranlıq – duzluq ərazi" mənasında olan "Səbxə"də məqsəd Kufənin Kunasə
məhəlləsidir. (“Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 121. haşiyədə)
2
"Məlhuf” (Lühuf), səh. 203-207; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 119-121.
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dağı verirdi. Bu hadisənin şahidi olan Zeyd
ibn Ərqəm nəql edir ki, mən öz otağımda
oturmuşdum, bu zaman İmam Hüseynin ◊
nizənin üstündə olan başı ilə kənarımdan
keçdilər. O mübarək başı mənim yanımdan
apardıqları zaman, onun bu ayəni oxuduğunu
eşitdim:
ْيمْْ َكانُواْ ِمنْْآيَاتِنَاْ َع َجبا
ِْ ِفْ َوالرق
ِْ ابْال َكه
َْ تْأَنْْأَص َح
َْ أَمْْ َح ِسب
"Güman edirsiniz ki, Əshabi-Kəhf və
Rəqim
bizim
təəccüblü
nişanələrimizdəndir?"1 Bu ayəni eşitdikdə, bədənimin
tükləri biz-biz oldu və dedim:
ِ ْول
ُْ بْ َوأَع َج
ب
ُْ للا!ْأَع َج
ِْ للاْيَاب َْنْ َر ُس
ِْ كْ َو
َْ َرأ ُس
“Ey Allah Rəsulunun oğlu! Sənin başının
macərası
(Əshabi-Kəhf
və
Rəqimin
macərasından)
daha
təəccüblü
və
heyrətamizdir.”2
İmam Hüseynin ◊ kəsilmiş başının
Quran oxuması o həzrətin möcüzələrindən
hesab olunur, amma hamının bu məsələni
eşitməsi, yoxsa, xas şəxslərin bu möcüzədən
xəbərdar olması müzakirə obyektidir.
1
2

"Kəhf" surəsi, ayə 9.
Müfid, "İrşad", səh. 475; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 121.
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Amma Quran səsinin eşidilməsi hamı
tərəfindən olsaydı, onu hər yerdə nəql
edərdilər və çox güman ki, inqilab və qiyama
səbəb olardı. Bir qayda olaraq bu mühüm
macəra tarixdə geniş şəkildə qeyd olunardı.
Tarixdə belə bir şey qeyd edilmədiyindən,
deyə bilərik ki, bu hadisənin dərki və o
həzrətin başından Quran səsinin eşidilməsi
Allah Rəsulunun — səhabələrindən olan
Zeyd ibn Ərqəm kimi xas insanlara aid olub.
Digər tərəfdən də, bu ayənin o həzrətin
müqəddəs başı tərəfindən oxunması məsələsi
diqqəti cəlb edir, ona görə ki, Əshabi-Kəhf və
Rəqimin1 mənəviyyat axtarışında olan bir
dəstə cavandan ibarət olmasını və onların
zalım və kafir hökmdar olan Dəqyanusun
zamanında yaşamalarını, öz əqidələrini qorumaq və zəmanələrinin zülmü ilə mübarizə
aparmaq üçün bir mağaraya pənah
apardıqlarını, həmçinin, öz imanlarını
qorumaqla səbir və mərdanəlik göstərdiklərini bilirik. Belə ki, mağaraya daxil
1
Əshabi-Kəhf və Rəqimin eyni və ya iki ayrı əshab olması barədə təfsirçilər arasında
fikir ayrılığı vardır, lakin təfsirçi tədqiqatçılar onların eyni bir qrup olduğunu və Diqyanusun
hakimiyyət dövründə mənəviyyat axtarışında olan cavanlar olduğunu söyləmişlər. (Ətraflı
məlumat üçün "Nümunə” təfsiri, "Kəhf" surəsinin 9-cu ayəsinin təfsirinə müraciət edin.)
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olduqdan sonra Allahın əmri ilə 309 il ölümə
bənzər bir yuxuya dalmışlar və sonra Allah
onları diriltmişdir.1
Həqiqətdə bu böyük möcüzə hamının
təəcüblənməsinə səbəb idi, lakin İmam
Hüseynin ◊ kəsilmiş başının Quran
oxuması və yuxarıdakı ayəni tilavət etməsi
Əshabi-Kəhfin yuxuya getməsi macərasından
öz
növbəsində
daha
təəccüblü
və
heyrətamizdir.
Bu ayənin o həzrətin müqəddəs başı
tərəfindən oxunması bu məsələyə işarə edə
bilər ki, İmam Hüseyn ◊ də həmin zülmət
əsrində hicrət və mübarizə yolunu nəzərdə
tutmuşdur. Əlbəttə, İmam Hüseynin ◊
mübarizə və qiyamı hara, Əshabi-Kəhfin
hicrəti hara!
12. İbn Ziyadın Yezidə məktubu
Übeydullah ibn Ziyad Yezidə bir məktub
yazaraq onu İmam Hüseyn ◊ və
tərəfdarlarının şəhadətindən xəbərdar etdi.
Yezid məktubun məzmunundan xəbərdar
olduqdan sonra Übeydullahın məktubuna
1

"Nümunə” təfsiri, c. 12, "Kəhf" surəsinin 9-20-ci ayələrinin təfsiri.
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cavab yazıb ona İmam Hüseynin ◊ və
tərəfdarlarının başlarını əsirlərlə birlikdə
Şama yollaması ilə bağlı göstəriş verdi.
İbn Ziyad da şəhidlərin başlarını
çöhrələrini ətraf şəhər və nahiyələrin camaatının gördüyü halda əsirlərlə birlikdə kafir
şəhərlərin əsirləri kimi Şama yola saldı.1
Şeyx Müfidin nəqlinə əsasən, əsirlər
karvanını Kufədən yola saldıqları zaman, İbn
Ziyad İmam Zeynəlabidinin ◊ əl-ayağına
zəncir vurulmasına göstəriş verdi və onu bu
şəkildə səfərə yola saldılar.”
2ِ ِ
ِْوْأم ْرْبِعل
ِ
يْعليهْالسالم َفغُلْْبِغُلْْإِىلْعُنُق ْه
ِْ س
اْل
ْ
ْ
ن
ب
ْ
ى
ِْ
َ ََ َ
ُ
َ
Nəzərə çarpır ki, Əhli-beytin ◊ Kufə və
Şam səfərindəki müsibətləri Kərbəlanın
müsibətlərindən də ağır oldu. Kufəyə daxil
olmalarını və Şama yola salınmalarını
mötəbər kitablardan nəql etdik. Belə ki,
İmam Hüseynin ◊ qadınlarını üzləri açıq
(niqabsız) və qeyri-münasib geyimdə
kişilərin arasında aparır və Allah Rəsulunun
— övladları ilə kafir şəhərlərin əsirləri
kimi rəftar edirdilər.
1
2

"Məlhuf” (Lühuf), səh. 208.
Müfid, "İrşad", səh. 477; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 130.
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Əgər bu hadisə Şeyx Müfid və Seyid ibn
Tavus kimi şəxslərin mötəbər kitablarında
qeyd olunmasaydı, ona inanmaq həddən artıq
çətin olardı. Amma bu rəftarlar danılmaz bir
həqiqətdir. Həmin alçaq, imansız və
dünyapərəst insanlardan pak və məsum
xanədana qarşı elə əzab-əziyyətlər baş verdi
ki, onlara görə göylərin dağılmasının, fələyin
çarxının dayanmasının, yerin dağılmasının,
insanlar və cinlərin həmişəlik olaraq ağlar
qalmasının yeri var idi. Bu, elə bir hadisə idi
ki, hər bir vicdanlı insanın qəlbini titrədir və
onu tükənməz bir qəm-kədərə düçar edirdi.
Görəsən, müsəlman camaatın bu səhnələrə
şahid olduğu halda, sakit qalmasına inanmaq
olarmı? Bu səhnələri gördükləri halda,
kufəlilər necə rahat yata bildilər?! Necə
asudəliklə yaşayıb gülə bildilər?! Onların
tarixlər boyu başlarını aşağı salmaları və
hətta bir-birlərinin üzünə baxmamalarının
yeri var. Of, bu imansız və vəfasız camaatın
əlindən!
13. Yol əsnasındakı mənzil və
dayanacaqlar
Şamın
hakimləri
və
Kufənin
cinayətkarları bütün məntəqələrin əhalisinə
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qüdrətlərini nümayiş etdirmək və göz dağı
vermək üçün göstəriş verdilər ki, əsirlər
karvanını başlarla birlikdə şəhərlərdə
dolandırsınlar.
Seyid ibn Tavus yazır: Yezidin
göstərişindən sonra İbn Ziyad başları əsirlərlə
birlikdə Muhəffər ibn Sələbə Aiziyə tapşırdı
ki, onları kafir şəhərlərin əsirləri kimi
şəhərbəşəhər dolandırsın və Şama çatdırsın.1
Kufə və Şam yolu arasında onların keçmiş
olduqları mənzil və dayanacaqların ardıcıllığı
müəyyən deyildir, lakin məqtəl və tarixi
kitablarda dayanacaqların adları qeyd
edilmişdir.2 Biz burada diqqəti cəlb edən
hadisələrin baş verdiyi bəzi dayanacaqlara
işarə edirik:
Məşhədun-Noqtə
İmam Hüseynin ◊ mübarək başını özləri
ilə aparanlar yol əsnasında bir məntəqəyə
çatdılar və müqəddəs başı böyük bir daşın
üzərinə qoydular. O müqəddəs başdan həmin
daşın üzərinə bir damla qan düşdü. Rəvayətdə
1

"Məlhuf” (Lühuf), səh. 208.
Hörmətli alim və Höccətül-İslam vəl-müslimin Nəzəri Münfəridin yazdığı "Qisseye
Kərbəla" əsərində iyirmiyə yaxın dayanacaq və mənzilin adı qeyd edilmiş və hər biri üçün
müəyyən mətləb və hadisələr nəql olunmuşdur. (Bax: "Qisseye Kərbəla", səh. 465-480.)
2
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qeyd edilib ki, bundan sonra hər il Aşura
günü həmin daşdan qan qaynayırdı və həmin
məntəqənin camaatı orada toplaşır və İmam
Hüseynə ◊ matəm saxlayaraq ah-nalə
edirdi. Bu macəra Əbdülməlik Mərvanın
zamanına qədər davam edirdi. O, həmin daşın
oradan götürülüb naməlum yerə aparılmasına
əmr verdi. Bundan sonra həmin daşdan bir
əsər-əlamət görsənmədi, lakin camaat orada
bir məqbərə tikərək onun adını "Noqtə" və ya
"Məşhədun-Noqtə" qoydu.1
Hələb şəhərində (Suriyada) "Məşhədussiqt" adlı məşhur bir ziyarətgah vardır və
onun bu cür adlanması barədə belə
söyləyirlər: Əsirlər karvanı bu məkana
yetişdiyi zaman, İmam Hüseynin ◊
uşağının biri orada siqt oldu (anasının
bətnindən düşdü), onun adı "Möhsin" idi və
onu orada dəfn etdilər.2

Bələbək
1
Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 346. Mərhum Hacı Şeyx Abbas Qumi də "Nəfəsul-məhmum", səhifə 238-də bu macəranı nəql etmişdir.
2
Yenə orada.
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Əllamə Məclisi yazır: Bəzi kitablarda
qeyd edilmişdir ki, əsirlər karvanı Bələbək
mənzilinə yaxınlaşdıqda, həmin şəhərin
valisinə əsirlərin daxil olması barədə xəbər
verdilər. O da göstəriş verdi ki, (qələbə)
bayraqları dalğalandırılsın və karvanı
qarşılamağa getsinlər. Uşaqlar da onlarla
birlikdə getdilər və əsirlərin tamaşasına
tələsdilər. Ümmü Gülsüm bu səhnəni
gördüyü zaman, onların haqqında qarğış
edərək buyurdu:
ْطْ َعلَي ُكمْْ َمنْْيَقتُ لُ ُكم
َْ ْ َْوْ َسل،للاُْْ َكث َرتَ ُكم
ْ َْباد
َْ أ
“Allah sizin cəmiyyətinizi məhv eləsin və
sizə elə bir kəsi hakim etsin ki, sizi qətlə
yetirsin!”1
14. Şamdakı çaxnaşma
Əhli-beyt ‹ əsirlərini şəhidlərin
başları ilə birlikdə şəhərlərdə gəzdirdikdən
sonra Şam məntəqəsinə çatdırdılar. Yezid
hökumətinin
paytaxtı
olan
Dəməşqə
çatdıqları zaman, Ümmü Gülsüm Şimrdən
onları camaatın az toplaşdıqları darvazadan
şəhərə daxil etməsini, həmçinin, şəhidlərin
1

"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 126.
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başlarını karvandan kənarlaşdırmalarını və
beləliklə, camaatın diqqətinin başlara yönəlməsini və Peyğəmbər — ailəsinin
namusuna baxmamalarını istədi. Amma Şimr
onun istəyinin əksinə olaraq başların eynilə
karvan və miniklərin arasında hərəkət
etdirilməsinə və daha çox diqqəti cəlb
etməsinə göstəriş verdi.
Səfər ayının1 birinci günü karvanı
camaatın toplanma yeri olan “Saat” darvazasından2 şəhərə daxil etdilər. Əvvəlcə
onları Saat darvazasının yanında saxladılar və
camaat təbil və şeypur çalaraq, şadlıq etdiyi
halda əsirləri qarşılamağa gəldi.3
Yezid (Əməvi məscidinə yaxın olan)
Ceyrun adlı yerdə öz sarayında oturmuş,
əsirlər karvanına, şəhidlərin başlarına tamaşa
edirdi. Həmin halda qarşa səsi eşitdi və onu

Şiə İmadəddin Təbərinin "Kamile Bəhayi" və Əbu Reyhan Biruninin "Asarul-baqiyə", həmçinin Kəfəminin "Misbah" əsərində əsirlər karvanının Şama daxil olduğu gün Səfər
ayının birinci günü kimi qeyd edilmişdir. Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 348.
2
Həmin darvazanın Saat adlanmasının səbəbi bu idi ki, orada misdən quş və bəzi heyvanların heykəlləri düzəldilmişdi və onlar arasında nəzm və onların bir-birləri ilə rabitəsini
tənzim etməklə günün saatı müəyyən edilirdi. Əlbəttə, Xarəzminin "Məqtəlul-Huseyn"
əsərində əsirlər karvanının "Tumar" adlı darvazadan daxil edildiyi qeyd olunmuşdur və onun
nişanələri hələ də qalmaqdadır. Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 348.
3
Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 347-348; "Məlhuf” (Lühuf), səh. 210 (azacıq
fərqlərlə).
1
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pis bir əlamət hesab edərək bədahətən belə
şeir oxudu:
ْوس ْ َعلى
ُْ الرُؤ
َْ ْْتِل
ْ ْْكْاْلُ ُمولُْْ َوأَش َرقَت
َْ لَماْبَ َدتْْتِل
ُّ ْ ك
ِْ َُشفاْجي
ون
ْت ْ ِم َْن
ُْ ضي
ْْْقُلْْأَوْْالْتَ ُقل:ت
ُْ ابْفَ ُقل
ُْ بْالغُر
َْ نَ ِع
َ َْْفَ َق ِْد ْاق ت
ولْ ُديُون
ِْ الر ُس
O qafilə və o başlar Ceyrunun yanında
görsənməyə başladığı zaman, həmin halda
bir qarğa qarıldadı.
Ona
dedim:
Qarıldasan
da,
qarıldamasan da, (mühüm deyil,) ona görə
ki, mən (Allahın) Rəsulundan —
alacağımı aldım. (Ondan Bədr və Ühüdd.
öldürülənlərin intiqamını aldım.)1
Bunun özü Yezid və Bəni-Üməyyənin
İslam və İslamın müqəddəs hesab etdiyi
şeylərə iman gətirməməsi ilə bağlı aydın dəlil
və əhəmiyyətli sənəddir.
Seyid ibn Tavus yazır: "Əsirlər karvanını
şəhərə daxil etdilər və onları came (mərkəzi)
məscidin qapısı kənarında əsirlərə məxsus
olan yerdə saxladılar.2
1
2

Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 348.
"Məlhuf” (Lühuf), səh. 210.
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Bu arada qoca bir kişi əsirlər karvanına
yaxınlaşıb dedi: "Allaha şükürlər olsun ki,
sizi öldürüb məhv elədi və şəhərləri sizin
kişilərinizin əlindən təmizlədi, Yezidi sizə
qalib etdi."
İmam Əli ibn Hüseyn ◊ ona buyurdu:
تْال ُقرآ َْن
َْ ياْ َشي ُخ!ْ َهلْْقَ َرأ
"Ey qoca, heç Quran oxumusanmı?"
Cavab verdi: "Bəli!” (Sizin Quranla nə
işiniz var?)
Həzrət ◊ buyurdu:
ِ ْت
ْيف
ْ ِْ َْقُلْ ْ ْالَْأَسئَ لُ ُكمْ ْ َعلَي ِْه ْاَجراْ ْإِالْ ْال َم َودة: هذ ْهِ ْاآليَة
َْ فَ َهلْ ْ َعَْرف
ال ُقرىب
Sən bu ayəni tanıyırsanmı, buyurur:
"Camaata de ki, mən peyğəmbərliyimin
qarşılığında sizdən yaxınlarıma (Əhlibeytimə) məhəbbətdən başqa, heç bir muzd
istəmirəm."1
Qoca cavab verdi: "Bəli, mən bu ayəni
oxumuşam, (amma onun sizinlə nə əlaqəsi
var?)”
İmam ◊ buyurdu:

1

"Şura" surəsi, ayə 23.
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ْخ
ُ فَ نَح ُْنْال ُقرىبْياْ َشي
"Ey qoca, “Qurba” (Əhli-beyt) bizik!"
(Sonra sözlərinə əlavə etdi:) Bu ayəni
oxumusanmı?
ْول ْ َولِ ِذى
ِْ س ْهُ ْ َولِلر ُس
ِْ ْ َْواعلَ ُموا ْأََّنَا ْغَنِمتُمْ ْ ِمنْ ْ َشيء ْفَأَن
َ ُلل ْ ُخ
1
ال ُقرىب
Qoca cavab verdi ki, bəli, bu ayəni
oxumuşam.
İmam Səccad ◊ buyurdu: "Həmin ayədə
qeyd olunan “Qurba” bizlərik."
Sonra buyurdu: Bu ayəni oxumusanmı:
2
ِ ْبْ َعنْ ُك ُْم
.ْتْ َويُطَ ِه َرُكمْْتَطهيا
ِْ سْأَه َْلْالبَ ي
َْ الرج
َْ للاَْلِيُذ ِه
ْ ْإَِّنَاْيُري ُْد
Qoca dedi: Bu ayəni də oxumuşam.
İmam Səccad ◊ buyurdu:
ِ ِ ذينْ َخص
ُْ هارْةِْياْ َشي
خ
َْ تْال
ِْ فَ نَح ُْنْأه ُْلْالبَ ي
َ
َ صناْبآيَْةْالط
"Ey qoca! Allahın "Təthir" ayəsini
məxsus etdiyi Əhli-beyt bizilərik."
Bu sözləri eşidən qoca sakit dayandı və
dediyi sözlərdən çox peşman olub fəryad
etdi: "Allaha and olsun, siz (ləyaqətli və
1
"Ənfal" surəsi, ayə 41. "Bilin ki, əldə etdiyiniz qənimətlərin xümsü (beşdəbiri)
Allah, Peyğəmbər və yaxınları (Əhli-beyt) üçündür."
2
"Əhzab" surəsi, ayə 33. "Allah siz Əhli-beytdən pislik və çirkinlikləri uzaqlaşdırmaq
və sizi tamamilə pak etmək istəyir."
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Peyğəmbər — xanədanı olan) həmin
kəslərsiniz!”
İmam Səccad ◊ da həmin qocanın
sözlərini təsdiq etmək üçün buyurdu: Allaha
and olsun, şübhəsiz, biz həmin pak Əhlibeytik! And olsun cəddimiz Rəsulullahın
— haqqına, biz həmin dəstəyik
(kəslərik)!"
Qoca ağladı, əmmaməsini başından
çıxardı, sonra başını göyə qaldırıb dedi:
"İlahi! Mən Ali-Məhəmmədin — insan
və cinlərdən olan düşmənlərindən uzağam!"
Sonra İmama ◊ dedi: "Mənim üçün
tövbə etmək yolu vardırmı?"
İmam ◊ ona buyurdu: "Əgər tövbə
etsən, Allah səni bağışlayar və tövbəni qəbul
edər. Sən bizimlə bir yerdə (və dostlarımızın
sırasında) olarsan."
Qoca da tövbə etdi, amma bu xəbər
Yezidin qulağına çatdığı zaman, onun
öldürülməsinə göstəriş verdi.1
Şam əhalisi İslamı qəbul etdiyi ilk
vaxtlardan öz üzərində Bəni-Üməyyə
1
"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 129. Bu macəra "Məlhuf” (Lühuf), səh. 211-212 və
"İhticac", c. 2, səh. 120-122-də azacıq fərqlərlə qeyd edilmişdir.
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sülaləsinin hakimiyyətini görmüşdü. Şamın
birinci valisi Yezid ibn Əbu Süfyan və sonra
Müaviyə ibn Əbi Süfyan1 olmuşdu. Müaviyə
özünün qırx illik hakimiyyəti dövründə
camaatı həqiqi İslamdan uzaq saxlamış və
özünün İslamdan bəyəndiyi şeyləri onlara
təqdim etmişdi. O, özünü "Xalul-muminin"
(möminlərin dayısı) və "Vəhy yazarı" kimi
tanıtdırmış və Yezid də belə bir hökumətin
varisi idi. Həmin səbəbdən, aldanmış şamlı
qocanın belə rəftar etməsi o qədər də
təəccüblü deyildi. İmam Səccadın ◊ yol
göstərməsindən sonra hidayətə qovuşub
əqidəsi yolunda şəhadətə çatdı.
Hər halda, Şam mühiti Əhli-beyt ‹
üçün həddən artıq çətin idi. Orada İmam
Səccad ◊ və Əhli-beytə ◊ üçün vəziyyət
o qədər ağır keçdi ki, həmin məzmunda o
həzrətdən bu şeirlər nəql edildi:
ْالد
ِْ ِف ْالب
ْ ِ ْ ْْيَران ْيَزي ُْد
ْ ْْتْ َْلْأَنظُرْْ ِد َمشقاْْ َوَْلْأَ ُكن
َْ فَيالَي
ِأ
َُسيُْه
Kaş gözüm Dəməşqə düşməz olaydı və
Yezid məni bu vəziyyətdə əsir görməyəydi!2
1
2

“Təbəri tarixi", c. 2, səh. 591-dən sonra. (On üçüncü ilin hadisələri).
"Mədinətul-məaciz", c. 4, səh. 110.
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15. Yezidin sarayında
Əsirlər karvanını Yezidin məclisinə daxil
etmək üçün hazırladılar. Seyid ibn Tavus
yazır: İmam Hüseynin ◊ əhli-beytini
kəndirlə bağlanmış halda Yezidin məclisinə
gətirdilər.1
Müqərrəmin nəqlinə əsasən, İmam
Zeynəlabidinin ◊, xanım Zeynəb Ÿ və
Allah Rəsulunun — digər qızlarının
boynuna kəndir salıb Yezidin sarayına
gətirdilər və yolda dayandıqda, o rəhimsizlər
onları vururdular ki, yollarına davam
etsinlər.2
İmam Əli ibn Hüseyndən ◊ belə nəql
edilir: ""Biz on iki kişi idik və bizi
zəncirlədikləri halda Yezidin məclisinə
gətirdilər. Yezidin müqabilində dayandığım
zaman, ona dedim:
ِ ِْ ُّكْبِرس
ِ ْللاْلَوْْرآناْ َعلى
هذ ْهِْاْلالَِْة
ُ َ َْ ياْيَزي ُْدْماْظَن
َ ْ ْول
"Ey Yezid, əgər Allahın Rəsulu —
bizi bu halda görsə, sənin barəndə nə
deyəcəyini güman edirsən?"

1
2

"Məlhuf” (Lühuf), səh. 213.
Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 350.
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Fatimə binti Hüseyn də dedi: "Sən Allah
Rəsulunun — qızlarını əsir edirsən?!"
Bu sözlərdən sonra camaat ağlamağa
başladı və Yezidin (pərdə arxasında olan və)
məclisə nəzər salan ailə üzvləri də ağladılar,
belə ki, onların ağlamaq səsləri ucaldı.
İmam Səccad ◊ bir daha Yezidə
buyurdu: "Əgər Allahın peyğəmbəri —
məni zəncirlərə vurulduğum halda görsə,
sənin
barəndə
nə
söyləyəcəyini
fikirləşirsən?!"
Vəziyyəti belə görən Yezid o həzrətin ◊
zəncirlərinin açılmasına göstəriş verdi.1
Nəql edilir ki, Yezid şəhidlərin və İmam
Hüseynin ◊ mübarək başlarının məclisə
gətirib onun qarşısına qoyulmasına göstəriş
verdi. Sonra İmam Hüseynin ◊ başına işarə
edərək məclis iştirakçılarına üz tutdu və dedi:
“Bu şəxs mənim qarşımda öyünür və deyirdi:
"Mənim atam Yezidin atasından, anam onun
anasından və cəddim onun cəddindən, mən də
onun özündən üstünəm!" Həmin sözlər onu
ölümə verdi.”

1

"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 132.
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Amma atasının atamdan üstün olmasını
söylədiyinə gəldikdə, gördünüz ki, atam onun
atasını mübarizəyə çağırdı və Allah mənim
atamın xeyrinə və onun atasının əleyhinə
hökm verdi və (atamı qalib etdi). Hüseynin
"Anam Yezidin anasından üstündür!"
deməsinə gəldikdə, canıma and olsun, Allah
Rəsulunun — qızı Fatimə Ÿ mənim
anamdan üstündür! Amma cəddini mənim
cəddimdən üstün hesab etməsinə gəldikdə,
bəli, Allaha və qiyamət gününə imanlı olan
bir kəs onun Məhəmməddən — üstün
olduğunu iddia edə bilməz! Amma özünü
məndən üstün tutmasına gəldikdə isə, sanki o,
bu ayəni oxumamışdır:
1 ِ
ْك
ْ كْال ُمل
َْ ِقُ ِْلْالل ُهمْْمال
Əlbəttə, Yezidin bu məsələyə də
inanmasında şübhə yoxdur, çünki öncədən
qeyd etdiyimiz sözlərindən də məlum olur ki,
onun hədəfi riyakarlıq, camaatı aldatmaq və
sonda nəticə əldə etmək idi. Ümumiyyətlə,
Yezid İmam Hüseyn ◊ üzərindəki zahiri
qələbəsini öz yolunun düzlüyü və haqq olma1

"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 131.
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sına bir sübut hesab etmək istəyirdi. Onun
dəlil-sübutunun nəticəsi bunu tələb edir ki,
tarix boyu qüdrət əldə edən fironlar,
nəmrudlar, həccaclar, hitlerlər kimi bütün
cinayətkarlar – onların hamısı Allah
dərgahında seviləndirlər.
İmam Səccad ◊ Yezidlə arasındakı
söhbətlərdən sonra ona cavab olaraq dedi:
"Ey Müaviyə və Hindin oğlu! Həmişə
peyğəmbərlik və rəhbərlik – sən hələ
dünyaya gəlməmişdən öncə – mənim atababalarım və əcdadlarım üçün olmuşdur.
Babam Əli ◊ Bədr, Ühüd və Əhzab günü
(Allah Rəsulunun ◊ kənarında olmuş) və
Allah Rəsulunun — bayrağı onun əlində
idi. Halbuki, sənin atan (Müaviyə) və babanın
(Əbu Süfyan) əlində küfr bayraqları var idi."
Sonra İmam Səccad ◊ bu şeirləri oxudu:
ْْْْماذا ْفَ َعلتُمْ ْ َوأَن تُم
ْ ْْبْلَ ُكم
ُّْ ِماذاْتَ ُقولُو َْنْإِذْْقالَْْالن
ِ
آخ ُْرْاال َم ِْم
ْض ِر ُجوا
ْْبِ ِعت َرتْ َوبِأَهليْ ِعن َْدْ ُمفتَ َقدي
ُ ْ ْْْ ِمن ُهمْ ْأُسارى ْ َوِمن ُهم
بِ َدِْم
Peyğəmbər — sizə "Siz məndən
sonra sonuncu ümmət olduğunuz halda,
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mənim itrət və əhli-beytimlə nə etdiniz?"
deyə soruşduğu zaman nə deyəcəksiniz?
Onların bir qismini əsir etdiniz və bir
qismini də qana boyadınız?
Daha sonra sözlərinə əlavə etdi: Vay
olsun sənə, ey Yezid! Əgər mənim atam,
qardaşım, əmilərim və ailəm haqqında hansı
cinayətə əl atdığını və nə etdiyini bilsəydin,
şübhəsiz, (qorxudan) dağlara qaçar və
küllərin üstündə oturar, Allah Rəsulunun
— sizin aranızda əmanəti olan atam Əli
◊ və Fatimənin Ÿ övladı Hüseynin ◊
başını şəhərin darvazası üstündən asdığınıza
görən ah-nalə və fəryad edərdin. (Ey Yezid!)
Mən səni bütün camaatın toplaşacağı sabahkı
qiyamət
günü
zillət
və
xarlıqla
1
müjdələyirəm!”
İmam Səccad ◊ bilirdi ki, bu sözlər
Allah və qiyamət gününə qaranlıq qəlbində
imanı olmayan Yezidə az da olsa belə təsir
etməyəcəkdir, çünki o, şərab içən və
çinayətkar biri idi, bu kimi məsələlərə
əhəmiyyət vermirdi, lakin həmin cəmiyyətin
arasında Şamın böyükləri vardı, belə ki, onlar
1

"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 135-136.
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İmamın ◊ həqiqi xitab etdiyi kəslər hesab
olunurdular və bu sözlər onların qəlbinə təsir
edirdi. Xəbərlərin əsas yayılma mərkəzinin
şah və xəlifələrin sarayları olduğu üçün,
həmin sözlər oradan digər məntəqələrə
yayıldı və Üməyyə sülaləsinin həqiqi
mahiyyətini aşkar etdi və onların hamısının
alnına küfr, imansızlıq və batillik damğası
vurdu.
Bəli, Allah-taala bu ağılsız cinayətkarların
öz rüsvayçılıq sənədi olan Kərbəla
şəhidlərinin kəsilmiş başları və Peyğəmbər
— əhli-beytinin əsirlərini hər yerə
aparmalarını və özlərini hamının yanında
daha çox rüsvay etmələrini istəyirdi.
16. Zeynəbi-Kübranın Ÿ ah-naləsi
Zeynəbi-Kübranın gözləri qardaşı İmam
Hüseynin ◊ qanlı başına sataşdığı zaman,
qəlbləri dəhşətə gətirən kədərli səslə fəryad
elədi:
ِ ِْ بيب ْرس
ِ ْ  ْياب ْن،للا! ْياب ْن ْمك ْةَ ْ ْو ْ ِمىن
َْفاط َْم ْة
ُ َ َْ سيناهُ! ْيا ْ َح
َ َ َ َ ْ ول
َ َ
َ يا ْ ُح
ِ ِاءْسيِ َد َْةْالن
ِ
تْال ُمصطَفى
ِْ ْيَاب َْنْبِن،ساء
َ ْ الزهر
“Vay Hüseyn, ey Alalh Rəsulunun
— sevdiyi! Ey Məkkə və Minanın oğlu!
Ey bütün aləmin qadınlarından üstün olan
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Fatimeyi-Zəhranın Ÿ oğlu! Ey Məhəmməd
Mustafanın — qızının oğlu!”
Bu hadisənin ravisi nəql edir: Allaha and
olsun, Zeynəbin Ÿ bu nidası ilə məclisdə
olanların hamısı ağladı və Yezid həmin halda
sakitcə dayanmışdı.
Yezid Xizəran çubuğunu gətizdirib onunla
İmam Hüseynin ◊ dodaqlarına, dişlərinə
vurdu. (Həmin məclisdə iştirak edən
Peyğəmbər — səhabəsi) Əbu Bərzə
Əsləmi Yezidə xitab edərək dedi: “Əlindəki
çubuqla, Fatimənin Ÿ övladı Hüseynin ◊
dişlərinə vurursan?! Mən öz gözlərimlə Peyğəmbərin — Hüseynin ◊ və qardaşı
Həsənin ◊ dodaq və dişlərindən öpdüyünü
görüb belə buyurduğunu eşitmişəm:
َُْعدلَْه
ْ ْ  ْفَ َقتَ َْل،باب ْأه ِْل ْاْلَن ِة
ِْ أَن تُما ْ َسيِدا ْ َش
َ  ْ َوأ،ُللاُ ْقاتِلَ ُكما ْ َولَ َعنَه
َْج َهن َْمْوساءَتْْ َمصيا
"Siz iki nəfər cənnət cavanlarının
ağasısınız. Allah sizi öldürənləri öldürsün və
onlara lənət eləsin, onlara cəhənnəmə
hazırlasın. Ora necə də pis yerdir!"
Yezid qəzəbləndi və göstəriş verdi ki, onu
məclisdən çıxarsınlar.
Məğrurluq badəsilə məst olan Yezid
Kərbəlada qalib gəldiyini güman edərək onun
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və
Bəni-Üməyyənin
İslamın
əsas
prinsiplərinə iman gətirmədiklərinin digər
canlı şahidi olan bu şeirləri uca səslə oxudu1:
ْجْ ِمنْْ َوق ِْعْاال َسل
ُْ عْاْلَزَر
َْ ْْ َج ِز
ْ ْتْأَشياخيْبِبَدرْ َش ِه ُدوا
َْ لَي
ْشل
ْ
ْ
ْْفَأ ََهلُّواْ َواستَ َهلُّواْفَ َرحا
َ َْْ ُْثْقالُواْيايَزي ُْدْالت
ْْماْْك ا َْن،َْحَ َد
ْ ْْ ِمنْْبَينْأ
ْ ْْفْإِنْْ َْلْأَن تَ ِقم
َْ تْ ِمنْْ ِخن َد
ُْ لَس
ْفَ َعل
Kaş, mənin Bədr döyüşündə öldürülən
böyüklərim bu gün Xəzrəc qəbiləsi nizə
zərbələrindən
necə
ah-nalə
etdiyini
görəydilər!
Həmin halda şadlıqdan fəryad edər və
deyərdilər: Ey Yezid! Əllərin var olsun!
Əgər Əhməd (Rəsulullah — )
övladlarından intiqam almasam, mən
Xindəf övladlarından2 deyiləm!
Bu zaman Əli ibn Əbutalibin ◊ qızı
Zeynəb Ÿ ayağa qalxdı və fəsahətli bir
xütbə oxuyaraq buyurdu:
Bu beytlərdən ikincisi Allah Rəsulunun — inadkar düşmənlərindən olan Abdullah ibn Zəbəriyyudandır. O, "Ühüd" döyüşündən və Allah Rəsulunun — tərəfdarlarının öldürülməsindən sonra bir şer yazdı və o, şerdə onlaran öldürülənlərin indi "Bədr" döyüşündə olmasını və Xəzrəc qəbiləsinin (Mədinə müsəlmanlarının qəbiləsi) necə ah-nalə etməsini görmələrini arzu etdi. Yezid bu beytdən istifadə emiş və qalan beytləri özü qoşmuşdu.
2
Xindəf Qüreyşin, o cümlədən, Yezidin ulu babalarından hesab edilir. ( “Təbəri tarixi", c. 1, səh. 24-25.)
1
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ِِ ِِ
عيْ،
صلى ْ ْ
لل ْ َر ِْ
أَْلَم ُد ِْ
للاُ ْ َعلى ْ َر ُسول ْه ْ َوآل ْه ْأَجَ َ
ب ْالعالَ َ
ميَ ْ ،و َ
السوأَىْأَنْْْ َكذبُواْ
كْيَ ُقولُْ( ُْ :ثْْ َكا َْنْ َعاقِبَ ْةَْال ِذ َْ
للاُْْ َكذلِ َْ
قْ ْ
ص َد َْ
َساءُواْ ُّ
َ
ينْأ َ
للاْ َوَكانُواْ ِِبَاْيَستَ ه ِزئُون
اتْ ِْ
بِآيَ ِْ
قْالس ِ
ماءْ،
ضْ َوآفا َْ
طارْاالر ِْ
تْ َعلَيناْأَق َْ
ثْأَ َخذ َْ
تْياْيَ ِزي ُْدْ َحي ُْ
أَظَنَ ن َْ
ك ْ َعلَي ِْهْ
للا ْ َهواناَ ْ ،وبِ َْ
ق ْاألُسارى ْأَنْ ْبِنا ْ َعلَى ْ ِْ
تسا ُْ
فَأَصبَحنا ْنُسا ُْ
قْْ َكما ْ ُ
يفْ
ت ِْ ْ
كَ ْ ،ونَظَر َْ
ش َمخ َْ
َكر َامةْ ْ َوأَنْ ْذلِ َْ
ك ْلِ ِعظَ ِْم ْ َخطَ ِر َْك ْ ِعن َدهُْ ،فَ َ
ت ْبِأَن ِف َ
ت ْ ُّ
ور ْ ُمت ِس َقةْْ
ك ْ ُمستَ وثَِقةْ ْ َواال ُم َْ
الدنيا ْلَ َْ
ي ْ َرأَي َْ
ك ْ َجذال َْن ْ َمس ُروراْ ْ ِح َْ
ِعط ِف َْ
للاْ
يت ْقَ ولَْ ْ ِْ
ك ْ ُمل ُكنا ْ َو ُسلطانُناْ ،فَ َمهالْ ْ َمهالْ ،أَنَ ِس َْ
صفا ْلَ َْ
َو ِح َْ
يْ َ
ينْْ َك َف ُرواْأََّنَاْ َُّنلِىْ َهلُمْْ َخي رْْ ِالن ُف ِس ِهمْْإَِّنَاْ َُّنلِيْ
بْال ِذ َْ
سَْ
َعزَو َجلْ( َ :و ْالَْ ََي َ
ادواْإَِثاْْ َوَهلُمْْ َع َذابْْ ُم ِهيْ
َهلُمْْلِيَ ز َد ُ
“Həmd və səna yalnız aləmlərin Rəbbi
olan Allaha məxsusdur! Allahın salamı olsun
onun göndərdiyinə və ailəsinə! Allah doğru
demiş və belə buyurmuşdur: "Pis əmələ
mürtəkib olanların işi o yerə çatdı ki, Allahın
ayələrini inkar etdilər və onu məsxərəyə
qoydular."1
Ey Yezid! İndi göy və yeri (müxtəlif
cəhətlərdən) bizə dar etdiyin və bizi əsirlər
kimi hər tərəfə çəkdiyin üçün elə güman
"Rum" surəsi, ayə 10.
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edirsən ki, biz Allah yanında xar, sən isə
hörmətli oldun? Elə təsəvvür etdin ki, bu,
sənin Allah yanındakı məqam və dəyərinin
nişanəsidir? Həmin səbəbdən, təkəbbürlük
etdin və öyündün, dünyanın sənin kəməndinə
və işlərinin sahmana düşdüyünü və bizim
mülk və xilafətimizi ixtiyarına keçirdiyini
gördüyündən, şad oldun. Yavaş ol! Allahın
belə buyurduğunu unutmusan: "Kafir olanlar
(və tüğyan yolunu tutanlar) elə təsəvvür
etməsinlər ki, onlara möhlət verməyimiz
onların xeyrinədir. Biz onlara günahlarını
artırmaları üçün möhlət veririk və onlar üçün
xaredici əzab (hazırlanmışdır)."1
Xütbəsinin davamında buyurdu:
ْك
َْ ُ ْ َو َسوق،ك
َ َْأَ ْ ِم َْن ْال َعد ِْل ْيَاب َْن ْالطُّلَق ِاء! ْ َُت ِد ُير َْك ْ َحرائَِر َْك ْ َوإِمائ
ْ،ورُهن
َْ ْقَدْْ َهتَك،للاْصلىْللاْعليهْوآلهْ َو َسلمْ َسبايا
ِْ ْول
ِْ ناتْ َر ُس
ِْ َب
َ ُتْ ُست
ْْيَستَش ِرفُ ُهنْْأَه ُْل،عداءُْ ِمنْْبَلدْاِىلْبَلد
ْ ْ ََت ُدوِْبِِنْْاال،وه ُهن
َْ َوأَب َدي
َ تْ ُو ُج
ِ
ِ
ُّْن
ْ ِ ْ َوالد،يب ْ َوالبَ ِعي ُد
ُْ وه ُهنْ ْال َق ِر
ُْ صف
َ ح ْ ُو ُج
َ َ ْ َويَت،ال َمناه ِْل ْ َوال َمناق ِل
ِ
ِِ
َِ ْ ْ ْوال ْ ِمنْ ْ ُْحاُتِِن،يل
ْف
َْ  ْ َوَكي،ْحي
َْ  ْلَي،يف
ُ َوالش ِر
َ ُّ ِس ْ َم َع ُهنْ ْمنْ ْ ِرجاهلنْ ْ َو
ِ ِباد ْاالزك
ْت ْ َْل ُم ْهُ ْ ِمنْ ْ ِدما ِْء
َْ َ ْ َونَب،ياء
َْ وهُ ْأَك
ْ ُظ ْف
َْ يُرََتى ْ ُمراقَ بَ ْةُ ْ َمنْ ْلََف
1
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ِ الشه
ِ
ِ يف ْب غ
ْف
ِْ َت ْ َمنْ ْنَظََْر ْإِلَينا ْبِالشن
ِْ ضنا ْأَه َْل ْالبَ ي
َْ  ْ َوَكي،داء
َ ُّ
ُ ْ ُِْف ْيَستَبطْأ
ِ آنْواالح ِْنْواالض
ِ
ْ :َثْ َوالْ ُمستَ ع ِظم
ِْ ْ ُْثْتَ ُقولُْْغَي َْرْ ُمتأ،غان
َ َ َ ْ ََوالشن
ْشل
َْ َْْ ُْثْقالُواْياْيَزي ُْدْالْت
ْ
ْْالَ َهلُّواْواستَ َهلُّواْفَ َرحا
ْ ْتَن ُكتُها،باب ْأَه ِْل ْاْلَن ِة
ِْ للا ْ َسيِ ِْد ْ َش
ِْ َِب ْ َعب ِد
ْ ُِمنتَ ِحياْ ْ َعلى ْثَنايا ْأ
ِ ِِبِخ
ْت
َْ صل
َْ ك ْ َوقَدْ ْنَ َكأ
َْ ِف ْال ْتَ ُقولُْ ْذل
َْ  ْ َْوْْ َكي،ك
َ ص َرت
َ  ْ َواستَأ،َت ْال َقر َحة
َ
ْوم
ِْ ُ ْ َوُُن،ماءَ ْذُريَِْة ْ ُُمَمد ْصلى ْللا ْعليه ْوآله ْ َو َسل َم
ْ ك ْ ِد
َْ ِالشأفَْةَ ْبِِإراقَت
ِ ف ْبِأَش
ِ ُك ْت
ِ ِآل ْ َعب ِداملُطل
ْ،نادي ِهم
َْ ت ْأَن
َْ  ْ َز َعم،ك
ُْ ِ ْ َوتَ هت،ب
ِْ ْ ْض ْ ِمن
ِْ االر
َ ياخ
ْت
َْ  ْ َوَْل ْتَ ُكنْ ْقُل،ت
َْ ك ْ َشلَل
َْ فَ لَ ََِت َدنْ ْ َو ِشيكاْ ْ َموِر َد ُهمْ ْ َولَتَ َودنْ ْأَن
َ ت ْ َوبَ ِكم
ْ .ت
َْ تْماْفَ َعل
َْ تْ َوفَ َعل
َْ ماْقُل
“Ey azad olmuş kafirlərin oğlu!1 Sənin
qadın və kənizlərini pərdə arxasında
oturtmağın, Allah Rəsulunun —
qızlarını isə əsir edərək o tərəf-bu tərəf
çəkməyin, onların hörmət və iffət pərdəsini
yırtdığın halda, onları camaatın gözü önündə
düşmənlər
vasitəsi
ilə
şəhərlərdə
dolandırmağın və küçə-bazarlardakı camaatın
onların tamaşasına durması və onların
yanında kişiləri və himayə edənləri olmadığı
halda, yaxın və uzaq, alçaq və şərəfli
Allah Rəsulunun — Əbu Süfyan, Müaviyə və digər Qüreyş başçıları və düşmənlərini bağışlayaraq belə buyurduğu Məkkə fəthinə işarədir: َُقاء
ْ " إذ َهبُوا فَأَنتُ ُْم الطُّلGedin! Siz
azad olmuşlarsınız!" (Bax: "Biharul-ənvar", c. 21, səh. 106; “Təbəri tarixi", c. 2, səh. 337.)
1

ْ
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ْ

şəxslərin
onların
üzlərinə
baxması
ədalətdəndirmi? (Amma bu sözlərin nə
faydası? Ona görə ki, anası) pakların ciyərini
yeyən (Yezidin nənəsi ciyeryeyən Hindin
macərasına işarədir) və əti şəhidlərin qanı ilə
möhkəmlənən şəxsin himayə və qorumasına
necə ümid etmək olar?!
Bizə məğrurcasına, nifrət, qəzəb və kinlə
nəzər salan, günah hissi keçirməyən, öz
zülmünü böyük saymayan və "Kaş, mənim
babalarım burada olaydı və bu səhnələri
görəydi! Onlar şadlıq və sevincdən fəryad
edərək deyərdilər: "Ey Yezid, əllərin var
olsun!"" – deyən kəs biz Əhli-beytlə ◊ necə
düşmənçiliyə tələsməz?!
"Bu cümlələri cənnət cavanlarının ağası
Əba Əbdillahın dodaqlarına, dişlərinə
çubuqla vurduğun halda deyirsən. Bəli, Allah
Rəsulunun
—
övladlarının
və
Əbdülmüttəlib xanədanından yer üzünün
ulduzları
olanların
qanını
axıtdığın,
qəlblərimizin yarasını sızlatdığın və bizim
xanədanımızın soy-kökünü təhdid etdiyin
halda, nə üçün də belə sözlər deməyəsən?!
Sən babalarını çağırır və təsəvvür edirsən ki,
sənin səsini eşidəcəklər! (Heç də tələsmə!)
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Tezliklə onlara qovuşaqcaqsan! Həmin gün
arzu edəcəksən ki, kaş, əllərim şil, dilim lal
olaydı və bu sözləri deməyəydim və bu işləri
yerinə yetirməyəydim!"
Sonra sözlərinə əlavə etdi:
ْك
َْ ك ِِْبَنْ ْ َس َف
َْ َضب
َ َ ْ َوأَحلِلْ ْغ، ْ َوان تَ ِقمْ ْ ِمنْ ْظالِ ِمنا،أَلل ُهمْ ْ ُخذْ ِْبَ ِقنا
ْْت ْإِال
َْ  ْ َوال ْ َح َزز،ت ْإِالْ ْ ِجل َد َك
َْ للا ْما ْفَ َري
ِْ  ْفَ َو، ْ َوقَ تَ َْل ْ ُْحاتَنا،ِدماءَنا
ْ،ماء ْذُ ِريتِ ِه
ِْ ك ْ ِد
ِْ ت ْ ِمنْ ْ َسف
َْ للا ِِْبا ْ ََتَمل
ِْ ْ ول
ِْ  ْ َولَ ََِت َدنْ ْ َعلى ْ َر ُس،ك
َ َْل َم
ْ ْ َويَلُ ُّْم،للاُْ ََشلَ ُهم
ْ ْ ث ْ ََي َم ُْع
ُْ  ْ َحي،يف ْ َعت َرتِِْه ْ َْو ْ ُْل َمتِ ِه
ْ ِْ ت ْ ِمنْ ْ ُحرَمتِ ِْه
َْ َوان تَ َهك
ِِ
ْْللا ْأَم َواتاْ ْبَل
ِْ ْ يل
ِْ ِف ْ َسب
ْ ِ ْ ين ْقُتِلُوا
َْ ب ْال ِذ
َْس
َ  ْ َويَأ ُخ ُْذ ْ ْبَق ِهمْ ْ َو ْالَ ْ ََت،َشعثَ ُهم
ْ ْ َْو ِِْبُ َحمد ْصلى ْللا،الل ْحاكِما
ِْ ِك ْب
َْ ُ ْ َو َحسب.أَحيَاءْ ْ ِعن َْد ْ َرِبِِمْ ْيُرَزقُو َْن
ِ عليهْوآلهْوسل ْم ْ َخ
ْك ْ َْو
َْ َ ْ َو َسيَ علَ ُْم ْ َمنْ ْ َسوى ْل،يل ْظَ ِهيا
َْ ِ ْ َوِبَب َرئ،صيما
َ ََ
ِ ِْ ك ْ ِمنْ ْ ِر
ْ، ْ َوأَيُّ ُكمْ ْ َشرْ ْ َمكانا،ي ْبَ َدال
َْ س ْلِلظالِ ِم
َْ  ْبِئ،ي
َْ ََمكن
َ قاب ْاملُسل ِم
ْ .ْفْ ُجندا
ُْ َوأَض َع
"İlahi! Bizim haqqımızı geri al, bizə zülm
edənlərdən intiqam al və öz qəzəbini bizim
qanımızı tökən və bizim hamilərimizi öldürən
kəsə nazil et!
(Ey Yezid!) Allaha and olsun, (bu
xəyanətlə) yalnız öz dərini soymaq və öz ətini
kəsməkdən,
həqiqətdə,
özünü
məhv
etməkdən başqa heç bir şey etmədin!
Şübhəsiz,
Allah
Rəsulunun
—
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övladlarının qanını töküb o həzrətin ailəsi və
ciyərparələrinin hörmətini sındırmaq kimi
günah yükünü çiyinlərində daşıdığın halda
Allah Rəsulu ilə görüşəcəksən. Orada Allah
onları bir yerə toplayacaq, onların
pərişanlığını aradan qaldıracaq və onların
intiqmını (haqqını) alacaqdır. (Bəli,) "Allah
yolunda öldürülənləri ölü hesab etmə, əksinə
onlar diridirlər və Rəbləri yanında ruzi
yeyirlər."1
Hakimi Allah, sənə etiraz edənin Allahın
Rəsulu — və onun şahid və hamisinin
Cəbrail olacağı bir məhkəmədə hazır olmağın
kifayətdir.
Tezliklə hökuməti sənin üçün hazırlayan
və səni müsəlmanlara hakim edən kəs,
zalimlərə necə pis bir cəza veriləcəyini
biləcək və hansı şəxsin yerinin pis və kimin
qoşununun daha zəif və aciz olduğunu
anlayacaqdır."
Sonra xanım Zeynəb Ÿ xütbəsini bu
sarsıdıcı cümlələrlə sona çatdırdı:

1
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ولَئِنْ ْ ْجرتْ ْ َعلَيْ ْالد ِ
ن ْالَستَص ِغ ُْر ْقَد َر َكْ،
كْ ،إِِ ْ
واهي ْ ُماطَبَتَ َ
َ
َ
كِ ْ ،
ورْ
الص ُد َْ
لكنْ ْالعُيُو َْن ْ َعبىَ ْ ،و ُّ
كَ ْ ،وأَستَكثِ ُْر ْتَ وبِي َخ َ
َوأَستَ ع ِظ ُْم ْتَق ِر َيع َ
بْالشيطا ِْنْ
باءِِْبز ِْ
ُّج ِْ
بْ ِْ
بْلَِقت ِْلْ ِحز ِْ
بْْ ُك ُّْلْال َع َج ِْ
َحرىْ،أَالْفَال َع َج ُْ
للاْالن َ
الطُّلَ ِ
ب ْ ِمنْ ْ ُْل ِ
قاءْ ،فَ ِ
ومناْ،
واهُْتَتَ َحل ُْ
ف ْ ِمنْ ْ ِدمائِناَ ْ ،واألَف ْ
هذ ْهِ ْاالي ِديْتَن ِط ُْ
ُ
ِ
تاِبا ْالع ِ
ِ
هاتْ
واس ُلَ ْ ،وتُ َع ِف ُرها ْاُم ُْ
ك ْاْلُثَ ُْ
َوتِل َْ
ث ْالطواه ُْر ْالزواكي ْتَن ُ َ
ال َفر ِ
اع ِْل.

ي ْال ْ ََِت ُْد ْإالْ ْماْ
َولَئِ ِْن ْاُتَذتَنا ْ َمغنَماْ ْلَتَ ِج َْد ْبِنا ْ َو ِشيكاْ ْ َْمغ َرماْ ْ ِح َْ
ك ْبِظَالم ْلِلعبِ ِ
للا ْال ُمشتَكىَ ْ ،و َعلَي ِْهْ
ىل ْ ِْ
يدَ ْ ،وإِ َْ
داكَ ْ ،وما ْ َربُّ َْ
قَد َمتْ ْيَ َ
َ
ِ
كْ ،و ِ
للا ْال ْ ََت ُحوْ
ناصبْ ْ ُجه َد َكْ ،فَ َو ِْ
ال ُم َعو ُلْ ،فَكدْْْ َكي َد َكَ ْ ،واس َْع ْ َسعيَ َ َ
عارهاَ ْ،و َهلْْ
ضْ َعن َْ
يتْ َوحيَناَ ْ،والْتُدْ ِر ُْكْأ ََم َدناَ ْ،والْتَر َح ُْ
ِذك َرناَ ْ،والْ َُتِ ُْ
كْ َ
ك ْإِالْ ْب َدد؟ ْي وْم ْي ِ
ناديْ
ك ْإِالْ ْ َع َددَ ْ ،و ََجعُ َْ
ك ْإِالْ ْفَ نَدَ ْ ،وأَي ُام َْ
َرأيُ َْ
َ َ ُ
َ
الم ِ
ي.
للاْ َعلَىْالظالِ ِم َْ
ناديْ:أَالْلَعنَ ْةُْ ِْ
ُ
ِ
عاد ْةِ ْ َوال َمغ ِف َرةِْ،
لل ْ َر ِْ
َواْلَم ُْد ْ ِْ
يْ ،أَل ِذي ْ َختَ َْم ْ ِالولنا ْبِالس َ
ب ْالعالَ ِم َ
و ِال ِخ ِرنا ْبِالش َ ِ
ِ
للا ْأَنْ ْيك ِم ْل ْ َهلُ ْم ْالثوابْ ،وي ِ
بْ
وج َْ
َ َُ
َ
هاد ْة ْ َوالرْحَةَ ْ .ونَسأَلُْ ْ َْ ُ َ ُ
للاُْ َونِع َْمْ
َهلُ ُْم ْال َمزي َدَ ْ ،وَُي ِس َْن ْ َعلَي نَا ْاْلِالفَةَْ ،إِن ْهُ ْ َرحيمْ ْ َو ُدودَ ْ ،و َحسبُ نَا ْ ْ
كيل.
ال َو ُْ
“Ruzigarın böyük müsibətləri məni
səninlə
danışmağa
məcbur
etməsinə
baxmayaraq, (bil ki,) həqiqətən, mən sənin
dəyərini kiçik, səni məzəmmət etməyi böyük
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hesab edir və səni çox danlayıram, lakin nə
edim ki, gözlər yaşlı və sinələr dağlıdır!
Mənəvi və seçilmiş bir dəstənin şeytan
dəstəsi və azad edilmiş qulların əli ilə
öldürülməsi, bizim qanımızın bu (napak)
pəncələrdən axması və bizim ətimizin
parçalarının ağızlarınızdan çölə düşməsi çox
təəccüblüdür. Sizlər vəhşi canavarlar kimi
daimi olaraq, o pak bədənlərin sorağına gedir
və kaftar balaları onları torpağa sürtür.
Əgər bu gün bizə (qələbə çalmağını)
qənimət hesab edirsənsə, tezliklə öz əkdiyin
məhsulundan başqa, digər bir şeyi
tapmayacağın gün onun sənin zərərinə
tamamlanacığını görəcəksən. Əsla Allahtaala bəndələrinə zülm etməz. Mən yalnız
Allaha şikayətimi bildirir və yalnız ona
etimad edirəm!
(Ey Yezid!) Nə qədər hiylən varsa işə sal
və bacardığın qədər təlaş göstər. Amma
Allaha and olsun ki, (bütün bu təlaşlarınla)
bizim
(xatirəmizi)
yaddaşlardan
silə
bilməyəcək və bizim vəhy (çırağımızı)
söndürməyi bacarmayacaq, bizim mövqe və
məqamımıza zərər vura bilməyəcəksən. Bu
işin xaredici ləkəsi əsla sənin üzərindən
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silinməyəcək. Sənin düşüncən zəif və hakimiyyətinin müddəti qısadır və bir nida edənin
"Allahın lənəti olsun zalimlərə!" deyə
səsləndiyi gün sənin cəmiyyətin pərakəndə
olacaq.
Həmd və səna yalnız aləmlərin Rəbbi olan
və bizim işimizin başlanğıcını səadət və
bağışlanmaq, işimizin sonunu isə şəhadət və
rəhmət olaraq təqdir edən Allaha məxsusdur!
Allahdan həmin şəhidlərə kamil şəkildə
mükafat
verməsini
və
mükafatlarını
artırmasını diləyir və ondan bizi onların yaxşı
canişinləri etməsini (istəyirəm). O, mehriban
və sevimlidir. Allah bizə kifayət edir və o,
bizim ən yaxşı hamimizdir.1
Bu xütbə İslam tarixinin ən fəsahətli və ən
sarsıdıcı xütbələrindən biridir. Sanki o
tamamilə Əli ibn Əbutalibin üstün ruhu və
bənzərsiz şücaətindən qaynaqlanmış və qızı
Zeynəbi-Kübranın dilindən cari olmuşdur.
Belə ki, atasının həmin dili və həmin məntiqi
ilə danışır.

1
Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 357-359; "Biharul-ənvar", c. 45, səh. 132-135;
"İhticac", c. 2, səh. 122-130 (azacıq fərqlərlə).
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Bu xütbənin bütün inçəliklərini bütün
prizmalardan kamil şəkildə şərh etmək üçün
ayrıca bir kitabın yazılması tələb olunur.
Burada xülasə olaraq bir neçə məsələyə işarə
edirik, belə ki, sözügedən xütbə yeddi hədəfi
izləyən yeddi hissədən təşkil olunmuşdur:
1. Əvvəlcə İslamın bu cəsur qadını bir
neçə sarsıdıcı cümlə ilə Yezidin təkəbbürünü
sındırır və Quran ayələri ilə Allah
dərgahındakı mövqeyini aydınlaşdıraraq
deyir: Əsla hökumət, sərvət və saraydan
faydalanmağı ilahi üstünlüyünə dəlil hesab
etmə, sən Allahın onların çiyinlərinin günah
yükü ilə dolması üçün özbaşına buraxdığı,
sonra hər şeydən məhrum olaraq cəhənnəmə
göndərdiyi kəslərin nümunəsisən.
2. İkinci hissədə Peyğəmbərin —
Yezidin əcdadı ilə rəftarı və Məkkənin fəthi
zamanı hamını əfv etməsi Peyğəmbərin
— övladını öldürmək və kəsilmiş başları
və onların əsir olan xanədanını şəhərbəşəhər
gəzdirmək kimi Yezidin pis əməli ilə
müqayisə edilir və Yezidin alnına batillik
möhrü vurur.
3. Üçüncü hissədə Yezidin küfrlə qarışıq
cümlələri xatırlanır və onun imansız olmasına
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təkid edilir və tezliklə əcdadlarının aqibətinə
düçar olacağı və cəhənnəmə gedəcəyi
bildirilir.
4. Sonra Kərbəladakı şəhidlərin, xüsusən
də, Peyğəmbər — xanədanından olan
şəhidlərin uca məqamına işarə edir və onların
varlığı ilə iftixar etməyi bu xanədan üçün
böyük imtiyaz hesab edir.
5. Sonra Yezidin hüzurunda qiyamətdəki
hakimi Allah, tərəf müqabili Peyğəmbər
— və şahidləri Allahın mələkləri olan
ilahi ədalət məhkəməsinə işarə edir. Belə bir
məhkəmənin sonu bəllidir.
6. Sonra Yezidi qeyri-adi şəkildə təhqir
etməyə başlayır və hətta belə buyurur: Əgər
ruzigar mənə zülm edərək məni bir əsir qadın
ünvanında sənin taxtının ayağına gətirdisə,
mənim sənə dəyər verdiyimi təsəvvür etmə!
Sən mənim xitab etməyimə layiq deyilsən və
əgər səninlə danışıramsa, bu çarəsizliyimdəndir.
7. Öz sözlərinin sonuncu hissəsində
Allaha nübüvvət xanədanına rəhmət və
kəramətlə başlayan sonsuz nemətlər verdiyi,
şəhadət və kəramətlə başa çatdırdığı üçün
həmd-səna deyir.
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17. Yezid sarayının təməllərini lərzəyə
gətirən bir xütbə
Bir rəvayətə əsasən Yezid öz saray
xətibinə göstəriş verdi ki, minbərə çıxaraq
Müaviyəni tərifləsin, İmam Hüseyn ◊ və
onun xanədanına qarşı nalayiq sözlər desin.
O, mövcud vəziyyətdən faydalanmaq
istəyirdi. Xətib də belə etdi. Əmirəl-möminin
Əli ◊ və İmam Hüseynə ◊ qarşı həddən
artıq nalayiq sözlər dedi.
Gözlənilmədən İmam Səccad ◊ fəryad
etdi:
ِ
ِِ
ْ،طْاْلالِ ِق
ِْ س َخ
َْ ب!ْلََق ِْدْاشتَ َري
َْ ََوي ل
ُ كْأَيُّ َهاْاْلاط
َ تْ َمرضاةَْْالمخلُوقب
فَ تَبَ وأْْ َمقْ َع َد َْكْ ِم َْنْالنا ِْر
"Vay olsun sənə, ey xətib! Məxluqun
razılığı müqabilində Xaliqin qəzəbini
qazandın? Yerini cəhənnəm odunda hazır
etdin!"
Sonra üzünü Yezidə tutub buyurdu:
ِ ْ أَتَاذَ َْن ْيل ْأَنْ ْأرقى
لل ْتَعاىل
ِْ ْ فيه
ِْ ْ واد ْفَأَتَ َكل َْم ْبِ َكالم
َْ هذ ْهِ ْاالع
ْالءْأَجرْْ َوثَواب
ِْ وِهل ُؤ،
َ ِرضى
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"Mənə bu taxtaların1 üstünə çıxmağa,
sonra da Allahın razılığına və ardınca da bu
camaat üçün əcr və savabın olmasına səbəb
olan sözlər söyləməyimə icazə verirsənmi?"
Yezid İmam Səccadın ◊ istəyini qəbul
etmədi, çünki sonda özünün rüsvay olacağını
bilirdi, lakin camaat Yezidin icazə verməsinə
israr etdi, Yezid yenə də qəbul etmədi. Bu
zaman onun Müaviyə adlı oğlu dedi: "Ona
icazə ver, çünki onun xütbə söyləmək
qabiliyyəti yoxdur (və biabır olacaq)."
Yezid oğluna dedi:
ِ
ْصاح ْةَْ َوَزقُّواْال ِعل َْمْ َزقا
ِْ ْْإن
َ هؤالءْ َوِرثُواْالعل َْمْ َوال َف
“Bu dəstə elm və fəsahəti (atababalarından) irs aparmış, elm və biliyi bütün
varlıqları ilə dadmışdır.”
Sonunda camaatın həddən artıq israrı ilə
İmam Səccadın ◊ minbərə çıxmasına icazə
verdi.
O həzrət minbərə çıxıb Allaha həmd-səna
söylədikdən sonra buyurdu:

1
Sanki İmam ◊ demək istəyirdi ki, həzrət Əli ◊ və onun xanədanına qarşı nalayiq
sözlər söylənən minbərlər minbər adına layiq deyil, əksinə o, bir neçə dəyərsiz çubuqdan
(taxtadan) ibarətdir.
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ِ ُأَيُّ َها ْالناس! ْاُع ِطينا ْ ِستاْ ْوف
ِضلنا ْب
ْ ْأُع ِطينَا ْال ِعل َْم ْ َواْلِل َْم:سبع
َ
ُ
َ
ِ ُ ْ ْوف،ي
ِ ِ ِْ ُيف ْقُل
ْضلنا
ْ ِْ َمحب ْة
َ صاح ْةَ ْ َوالش
َ جاع ْةَ ْ َوال
َ ماح ْةَ ْ َوال َف
َ َوالس
َ َ وب ْال ُمؤمن
ِ ْوِمناْالطي،يق
ِِ ِ
ْللا
ِْ َْس ُْد
َْ بْالمخ
ْ ِبِأَنْْ ِمناْالن
َ ْ َومناْأ،ار
ُ
َ ُ ْ َومناْالصد،تارْ ُُمَمدا
ِ ْْوِمناْ ِسبطا،وأَس ُْدْرسولِ ِه
.هذ ْهِْاألُم ِْة
َ َُ َ َ
ِ
.سيب
َْ َسيبْ َون
َ َْ َوَمنْْ َْلْيَع ِرفينْأَن بَأتُْهُْب،َمنْْ َع َرفَينْفَ َقدْْ َع َرفَين
“Ey camaat! Bizə altı şey bəxş edilmiş və
yeddi xüsusiyyətlə üstün tutulmuşuq.
(O altı şey bundan ibarətdir:)
Bizə elm, təmkinli olmaq, ehsan etmək,
fəsahət, şücaət və möminlərin qəlbində
məhəbbət bəxş edilmişdir.
(Yeddi
xüsusiyyət
isə
bunlardan
ibarətdir:)
Biz bu işlərə digərlərindən daha üstünük,
ona görə ki, Allahın seçdiyi peyğəmbər
Məhəmməd — bizdəndir. Allah və
Peyğəmbərin — bütün söylədiklərini
təsdiq edən Siddiq (Əli) bizdəndir. Cəfər
Təyyar bizdəndir, Allah və Allah Rəsulunun
—
aslanı
(Həmzə)
bizdəndir.
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Peyğəmbərin — iki nəvəsi (Həsən ◊
və Hüseyn ◊) bizdəndir.1
Məni (bu xüsusiyyətlərlə) tanıyan tanıdı,
amma tanımayanları öz nəsil-nəcabət və
xanədanımla tanış edərəm. Sonra İmam
Zeynəlabidin ◊ özünü daha yaxşı
tanıtdırmaq üçün buyurdu:
ْْ ْأَنَا ْاب ُْن ْ َمن، ْأَنَا ْاب ُْن ْ َزم َزَْم ْ َوالصفا،اس! ْأَنَا ْاب ُْن ْ َمك ْةَ ْ َوِمىن
ُ أَيُّْ َها ْالن
ِ ْ اف
ْي
ِْ  ْأَنَا ْاب ُْن ْ َخ،ي ْ َم ِْن ْائ تَ َزَْر ْ َوارتَدى
ِْ  ْأَنَا ْاب ُْن ْ َخ،الردا
ِْ الرك َْن ْبِأَطر
ُّ ْ َْحَ َْل
ْْيْ َمنْْ َحج
ِْ ْْأَنَاْاب ُْنْ َخ،وسعى
َْ ْْيْ َمن
ِْ ْأَنَاْاب ُْنْ َخ،َم ِْنْان تَ َع َْلْ َواحتَفى
َ ْطاف
ِ يف ْاهل
ُِ ْ ْ ْأَنَا ْاب ْن ْمن،ولَب
ْي ْبِِْه ْ ِم َْن
َْ  ْأَنَا ْاب ُْن ْ َمنْ ْاُس ِر،واء
ِْ ْح َْل ْ َعلَى ْال ُب
َ ْ ِْ اق
َ ُ
َ
ْيل ْإِىل
ُْ ِ ْأَنَا ْاب ُْن ْ َمنْ ْبَلَ َْغ ْبِِْه ْ َجب َرئ،ىل ْال َمس ِج ِْد ْاالقصى
َْ ِام ْإ
ِْ ال َمس ِج ِْد ْاْلَر
ْ ْأَنَا،ي ْأَوْ ْأَدن
ِْ قاب ْقَ و َس
َْ ْ  ْأَنَا ْابْ ُْن ْ َمنْ ْ َدنا ْفَ تَ َدىلْ ْفَكا َْن،ِسد َرْةِ ْال ُمنتَهى
ِ اب ْن ْمنْْصلى ِِْبَالئ َك ِْة ْالس
ْ،ليل ْما ْأَوحى
ُْ َ ْأَنَا ْاب ُْن ْ َمنْ ْأَوحى ْإِلَي ِْه ْاْل،ماء
َ َ ُ
ْب
َْ ض َر
َ ْ ْ ْأَنَا ْاب ُْن ْ َمن، ْأَنَا ْاب ُْن ْ َعلِيْ ْال ُمرتَضى،أَنَا ْاب ُْن ْ ُُمَمد ْال ُمصطفى
ِ َخر
.ُللا
ْ ْْْالْإِ ْلهَْإِال:اطي َْمْاْلَل ِْقْ َحتْْقالُوا
“Ey camaat! Mən Məkkə və Minanın
oğluyam! Mən Zəmzəm və Səfanın oğluyam!
1
İmamın ◊ öz üstünlüyü ilə bağlı yeddi xüsusiyyəti sadalamağına baxmayaraq, bu
ifadələrdə həmin xüsusiyyətlərin altısı qeyd edilmişdir. Mərhum Hacı Şeyx Abbas Qumi Kamil Bəhayidən nəql edir ki, yeddinci xüsusiyyəti İmam Səccad ◊ belə buyurmuşdur:
َْي الذي يَقتُ ُْل الدجال
ُّْ " َوِمنا املَه ِدDəccalı öldürəcək (və dünyanı ədalətlə dolduracaq) olan
Mehdi (ə.c) də bizdəndir." ("Nəfəsul-məhmum", səh. 261.)
ْ

ْ

ْ

ْ
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Mən öz əbası ilə Həcərül-əsvədi (qara
daşı) qaldırıb (öz yerində qərarlaşdıran)
kəsin1 oğluyam! Mən (həcc üçün) paltar
geyinən (ehram bağlayan) ən yaxsı şəxsin
oğluyam! Mən (təvaf üçün) ayaqyalın olan ən
yaxşı kəsin oğluyam! Mən təvaf və səyi
yerinə yetirən ən üstün kəsin oğluyam! Mən
“təlbiyə” (Ləbbəyk Allahummə Ləbbəyk!)
deyən və həcci yerinə yetirən ən yaxşı kəsin
oğluyam! Mən (Merac gecəsində) Büraqa
minən kəsin oğluyam! Mən gecə ikən
Məscidül-Həramdan Məscidül-Əqsaya (və
oradan da göylərə) aparılan kəsin oğluyam.
Mən Cəbrailin Sidrətul-Muntəhaya (Allaha
yaxın olmaq üçün ən üstün məqam) apardığı
kəsin oğluyam! Mən “Allaha yaxın olma
məqamı”na daha çox yaxınlaşan kəsin
oğluyam! Mən səma mələkləri ilə namaz
qılan kəsin oğluyam! Mən əzəmətli Allahın
1
Cahiliyyət dövründə baş vermiş bir macəraya işarədir. Həmin macəra belədir ki,
İslam peyğəmbərinin — otuz beş yaşı olarkən Məkkədə elə bir sel olmuşdu ki, Kəbə
ondan zərər çəkmişdi. Qüreyş Allahın evini təmir etmək qərarına gəlmişdi. Allahın evini təmir etdikdən sonra növbə “Həcərül-əsvədi” yerinə qoymağa gəlib çatdıqda, qəbilə başçıları
arasında ixtilaf yaranmış və onlar təklif etmişdilər ki, kim Səfa qapısından birinci olaraq daxil olsa, onu öz aralarında hakim ünvanında təyin etsinlər. Gözlənilmədən Allahın Rəsulu
— qapıdan daxil oldu. Hamılıqla dedilər ki, o, Məhəmməd Əmindir — və biz onun
hakimlik etməsinə razıyıq. Peyğəmbər — göstəriş verdi ki, Həcərül-əsvədi bir parçanın
(onun əbasının) ortasına qoysunlar. Məkkə rəislərinin hər biri parçanın bir tərəfindən tutaraq
yuxarı qaldırdılar və bu zaman o həzrət öz mübarək əlləri ilə Həcərül-əsvədi öz yerinə oturtdu. (Müraciət edin: "Furuğe əbədiyyət", c. 1, səh. 206.)
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ona vəhy etdiyi kəsin oğluyam! (Bəli,) mən
Məhəmməd
Mustafanın
—,
Əli
Mürtəzanın ◊ oğluyam! Mən itaət
etməyənlərə "La ilahə illəllah" deyənə qədər
”!qılınc çəkən kəsin oğluyam
İmam Səccad ◊ sözünün davaında daha
çox Əmirəl-möminin Əlini ◊ tanıtdırmağa
başladı ki, (uzun illərin əks təbliğatını aradan
)qaldırsın.
Həzrət belə buyurdu:
ي ْي َديْ ْرس ِْ ِ
يَ ْ ،وطَ َع َْن ْبُِرُمَ ِ
للا ْبِسي َف ِ
يْ،
ض َر َْ
أَنَا ْاب ُْن ْ َمنْ ْ َ
ب ْبَ َْ َ َ ُ
ول ْ ْ َ
يَ ْ ،وبايَ َْع ْالبَ ي َعتَ ِ
هاج َْر ْاهلِج َرتَ ِ
اللْ
يَ ْ ،وقاتَ َْل ْبِبَدر ْ َْو ْ ُحنَ يَ ْ ،وَْل ْيَك ُفرْ ْبِ ِْ
َو َ
ِ
ِِ
ينْ،
ح ْال ُمؤِمنِيَ ْ ،ووا ِر ِْ
طَرفَْةَ ْ َعيْ ،أَنَا ْاب ُْن ْصالِ ِْ
ث ْالنبِيِ َ
يَ ْ ،وقام ِْع ْاملُلحد َ
ِ
ِِ
ِِ
يْ،
ينَ ْ،و ِْ
س ْو ِْ
تاجْالبَكائِ َ
بْال ُمسل ِم َ
ينَ ْ،وَزي ِْنْالعابد َ
يَ ْ،ونُوِْرْالمجاهد َ
َويَع ُ
آل ْ ِ
ِ
يْ،
ول ْ َر ِْ
ي ْ َر ُس ِْ
ياس َْ
ي ْ ِمنْ ْ ِْ
ض ِْل ْالقائِ ِم َْ
َوأَص َِْ
ينَ ْ ،وأَف َ
ب ْالعالَ ِم َ
ب ْالصابر َ
ِِ ِ
يلْ .أَنَا ْاب ْن ْال ِ
محامي ْ َعنْ ْ َح َرِْمْ
صوِْر ِِْبِيكائِ َْ
يلْ ،أَل َمن ُ
ُ
أَنَا ْاب ُْن ْاملَُؤي ْد ْبَب َرئ َ
قاس ِطيْ ،والَ ِ
ِ
ي ْوال ِ
ِِ
ُماه ِْد ْأَعداءَْهُْ
يَْ ْ ،و ْقاتِ ِْل ْالما ِرقِ َْ
ال ُمسل ِم َ
َ َ ُ
ي ْ َوالناكث َْ َ
ِ
ِ
الن ِ
َجابْ
يَ ْ ،وأَوِْل ْ َمنْ ْأ َْ
يَ ْ ،وأَف َخ ِْر ْ َمنْ ْ َمشى ْمنْ ْقُ َريش ْأََجَع َ
اصبِ َ
ِ
جاب ْ ِْ ِ ِ ِ ِ
ِِ
يْ ،و ِ
ِ
قاص ِْمْ
َواستَ َْ
لل ْ َول َر ُسول ْه ْم َْن ْال ُمؤمنِ َ
يَْ ْ ،وأَو ْل ْالسابق َ َ
ِِ
ِ
ِ
يْ،
يَ ْ ،و َسهم ْ ِمنْ ْ َمر ِامي ْ ِْ
ينَ ْ ،وُمبِ ِْ
للا ْ َعلَى ْال ُمنافق َ
يد ْال ُمش ِرك َ
ال ُمعتَد َ
ىل ْأَم ِر ِ
ناص ِْر ْ ِدي ِْن ْ ِ
ولِ ِ
سان ْ ِحكم ِْة ْالعابِ ِدينْ ،و ِ
تان ْ ِحك َم ِْةْ
للاَ ْ ،وبُس ِْ
للاَ ْ ،وَو ِْ
ْ
َ َ
َ
َ
ِ
للاْ ،و َعيب ِْة ْ َعل ِم ِهَِْ ْ ،سحْ ْ ،س ِخيَِ ْ ،بِيْ ،ب هلُولَ ْ ،زكِيْ ،أَبطَ ِحيْ ،ر ِ
ضيْ،
َ َ
ُ
َ
َ
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ِ ْ ، ْقَ وام، ْمهذب، ْصوام، ْصابِر، ْ ُُهام،ِمقدام
ِ قاط ُْع ْاألَص
ْق
ُْ  ْ َوُم َف ِر،الب
َُ
َ
ِ
ِ األَحز
ْْ ْ َوأَ َش ُّد ُهم،ضاهمْ ْ َع ِزَيَة
ُ  ْ َوأَم، ْ َوأَث بَتُ ُهمْ ْ َجنانا، ْأربَطُ ُهمْ ْعنانَا،اب
ِ ْ ْ ْأَسد،َش ِكيمة
ْت
ِْ َت ْاال ِسن ْةُ ْ َوقَ ُرب
ِْ وب ْإِذَا ْاز َدلََف
ِْ يف ْاْلُُر
ْ ِْ ْ ْيَط َحنُ ُهم،باسل
َ َ
ِ يح ْاهلَ ِش
ِ ْ  ْ َويَذ َرُؤ ُهمْ ْفِيها ْذَرَْو، ْطَح َْن ْالرحى،ُاال ِعنة
ْ،ث ْاْلِجا ِز
ُْ  ْلَي،يم
ِْ الر
ِ
ِ ِ ْ وَكب
ْْ ْ َْش َج ِري،ُح ِدي
ُ َ
ُ  ْبَد ِريْ ْأ، ْ َخيفيْ ْ َع َقِيب، ْ َمكيْ ْ َم َدن،ش ْالعراق
ِ
ِ م
ِ ِْ  ْ ِم ْن ْال َعر.ْهاج ِري
ْ،ث ْال َمش َع َري ِن
ُْ  ْوا ِر،الوغى ْلَيثُها
ُ
َ ْ  ْ َوم َْن،ب ْ َسي ُدها
َ َ
ِ وأَب
ِ ْأْلَس ِْنْ َواْلُس:ي
ِ َوالسبط
.َِبْطالِب
ْ ِبنْأ
ُْ ْلي
ُّْ ذاكْ َج ِديْ َع
َْ ْ،ي
َُ
َ
َ
“Mən Allah Rəsulunun — yanında
iki qılınc və iki nizə ilə vuruşan, iki dəfə
hicrət edən1, iki dəfə beyət edən2, Bədr və
Hüneyndə (İslam düşmənləri ilə) döyüşən və
bir göz qırpımı qədər (bir an belə) Allaha
küfr etməyən kəsin oğluyam! Mən
möminlərin arasında ləyaqətli olan kəsin
oğluyam! Mən peyğəmbərlərin varisinin,
dindən çıxanları məhv edənin, müsəlmanların
böyüyünün, mücahidlərin nuru olanın, ibadət
edənlərin zinətinin, (Allah qorxusundan)
İki hicrətdən biri həzrət Əlinin ◊ Məkkədən Mədinəyə hicrətidir və digəri də besətin on birinci ilində onun Peyğəmbərlə — Taifə və yaxud da xilafəti dövründə Kufəyə
hicrət etməsi ola bilər.
2
Onlardan biri “Rizvan” beyəti və digəri Məkkənin fəth edildiyi ildəki beyətdir.
ِ َإن ْهُ بايَ َْع البَ ي َعت
İmam Müctəba ◊ möhtərəm atasını tanıtdırarkən buyurmuşdur: َ َْو بَي َع ْة، بِي َع ْةَ ال َفت ِح:ي
ِوان
ِ "Həqiqətən, o, iki dəfə – Fəth beyəti və Rizvan beyəti zamanı – beyət etmişdir."
ْ الرض
1

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

("Qədir", c. 10, səh. 168; İbn Əbil-Hədid, "Nəhcül-bəlağənin şərhi", c. 6, səh. 288)
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ْ

ْ

ağlayanların tacı olanın, səbr edənlərin ən
səbirlisinin,
Peyğəmbər
—
xanədanından (Allaha ibadət və itaət
edənlərin) ən üstününün oğluyam! Mən
Cəbrail və Mikailin onun yardımına tələsdiyi
kəsin oğluyam!
Mən müsəlmanların hərəmini himayə
edən və mariqin (xəvaric – dindən çıxan),
nakisin və əhdi pozanlarla (Cəməl əshabı ilə)
və Qasitin (Müaviyə və şamlılarla) döyüşən
və həmçinin, inadkar düşmənlərlə mübarizə
aparan kəsin oğluyam! Mən Qüreyşin ən
iftixarlı fərdinin, Allah və onun Rəsulunun
— dəvətini ilkin olaraq qəbul edən və
İslamda öncüllərdən birincisi olan kəsin
oğluyam! Mən düşmənləri darmadağın,
müşrikləri məhv edən və münafiq dəstələr
üçün Allahın oxlarından biri olan kəsin
oğluyam! Mən ibadət edənlərin hikmətini
bəyan edən və Allah dininə yardım edən,
ilahi əmrin rəhbəri, Allahın hikmət bağçası və
onun elm xəzinəsi olan kəsin oğluyam!
Möhtərəm, bağışlayan, gülərüz, bütün
yaxşılıqlara sahib, pak, Əbtəhi (məkkəli),
Allahın razılığından şad, ilahi əmrləri yerinə
yetirməkdə qabaqcıl, mərd, səbirli, çox oruc
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tutan, hər cür aludəlikdən pak, həddən artıq
ibadət və namaz əhli olan kəsin oğluyam!
Elə bir şəxsin oğluyam ki, o, düşmənlərin
qüdrətini aradan apardı, müxtəlif küfr
dəstələrini bir-birindən ayırdı. O, hamıdan
daha möhkəm, ürəkli, möhkəm iradəli və
düşmənlə sazişi qəbul etməmək ruhiyyəsinə
malik idi. O, (Allah dinini müdafiə etməkdə)
qorxusuz bir şir idi. Döyüş meydanında (döyüşçülərin atlarının) yüyənləri və nizələr birbirinə yaxınlaşdığı zaman, öz zərbələri ilə
onları dəyirman daşının altında qalan dənələr
kimi əzir və çör-çöpü ətrafa səpələyən
şiddətli külək kimi onları darmadağın edirdi.
O, Hicazın şiri, İraqın rəhbəri, məkkəli və
mədinəli, (Minadakı) Xəyf (məscidi) və
Əqəbə1 əhlindən olan bir şəxs idi. O, Bədr və
Ühüd
döyüşündəki
sərkərdələrdən,
(Hüdeybiyyə sülhü macərasındakı) Şəcərə
beyətində iştirak edənlərdən, (Məkkədən
Mədinəyə) hicrət edənlərdən idi. O, ərəbin

1
Mədinə camaatının bir qisminin besətin on ikinci ilində Peyğəmbərlə — Minadakı bir yerdə həyata keçən və "Əqəbə peymanı" kimi məşhur olan Əqəbədəki beyətinə işarədir. Mədinə camaatı məxfi şəkildə Peyğəmbərlə — danışaraq beyət etdiyi halda, həzrət Əli ◊ həmin yerin yuxarısında keşik çəkərək vəziyyətə nəzarət edirdi.

992

böyüklərindən, döyüş aslanı, iki məşərin1
varisi, Allah Rəsulunun — iki nəvəsinin
– Həsən ◊ və Hüseynin ◊ – atası idi. Bəli,
o, mənim cəddim Əli ibn Əbutalibdir ◊
Bu zaman İmam Səccad ◊ buyurdu:
ِ ْأَنَاْاب ْن
ِْ ِْأَنَاْاب ُْنْ َْسيِ َد ْةِْالن،فاط َم ْةَْالزهر ِاء
ساء
ُ
“Mən Fatimeyi-Zəhranın Ÿ oğluyam!
Mən iki aləmin ən üstün qadınının oğluyam!”
Bu hədisin ravisi deyir: "O, beləcə özünü
tanıtdırmağa davam edir və camaatın
ağlamaq, nalə səsləri ucalırdı. Yezid camaatın
üsyan edəcəyindən qorxdu və həmin
səbəbdən, müəzzinə göstəriş verdi ki, o
həzrətin sözünü kəsmək üçün azan versin."
Müəzzin ب
َْ ب ْأَلل ْأك
َْ " أَلل ْأَكAllahu Əkbər!
Allahu Əkbər!" dediyi zaman İmam
Zeynəlabidin ◊ buyurdu:
ِْ ْالْ َشي ْءَْأَكبَ ُْرْ ِم َْن
للا
"Aləmdə heç bir şey Allahdan böyük
deyil!"
Müəzzin dedi:
ْ ْْأَش َه ُْدْأَنْْالْإِ ْلهَْإِال
ُللا
1

İki məşərdən birinin "Ərəfat"a, digərinin "Məşərul-Həram"a işarə olması da müm-

kündür.
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"Əşhədu ən la ilahə illəllah." Şəhadət
verirəm ki, Allahdan başqa, heç bir məbud
yoxdur!
İmam ◊ buyurdu:
شريْ َو َْلميْ َو َدمي
َ ََش ِه َْدْ ِِباْ َشعريْ َوب
Şəhidə biha şəri və bəşəri və ləhmi və
dəmi. – "Tüküm, dərim, ətim və qanım onun
yeganəliyinə şəhadət verir."
Müəzzin
ِْ ُْْأَش َه ُْدْأَنْْ ُُمَمداْْ َر ُسول
للا
"Əşhədu ənnə Muhəmmədən rəsulullah!"
dediyi zaman, İmam Səccad ◊ Yezidə üz
tutuaraq buyurdu:
"Ey Yezid! (Peyğəmbərliyinə şəhadət
verilən)
Məhəmməd
—
mənim
cəddimdir, yoxsa, sənin?! Əgər desən ki,
sənin cəddindir, onda, yalan demisən. Əgər
mənim cəddimdirsə (şübhəsiz ki, belədir),
onda, nə üçün övladlarını qətlə yetirdin?"
Cavabı olmayan Yezid özünü itirdi və
camaatın üsyan edəcəyindən qorxuya düşdü.
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Həmin səbəbdən, azan bitən kimi namaza
başladı.1
Başqa bir nəqlə əsasən, müəzzin "Əşhədu
ənnə Muhəmmədən rəsulullah!" dediyi
zaman, İmam Səccad ◊ başından
əmmaməsini
çıxarıb
müəzzinə
dedi:
"Məhəmmədin — haqqına xatir bir an
sakit dur!" Sonra Yezidə üzünü tutaraq
buyurdu: "Ey Yezid, bu möhtərəm
Peyğəmbər — mənim cəddimdir, yoxsa,
sənin? Əgər desən ki, sənin cəddindir, bütün
məxluqat sənin yalan dediyini biləcək, əgər
desən ki, mənim cəddimdir, onda, nə üçün
atamı zülmlə öldürdün, onun mal-dövlətini
qarət elədin və hərəminin qadınlarını əsir
etdin?"
İmam ◊ bu sözləri dedi... sonra
(camaata xitab edərək) buyurdu: "Əgər
aləmdə cəddi Peyğəmbər — olan bir kəs
varsa, o da mənəm. Belə isə, nə üçün bu

1 “Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 137-139; Müqərrəm, “Məqtəlul-Huseyn”, səh. 352-353; Hacı
Şeyx Abbas Quminin nəqlinə uyğun olaraq o həzrət özünü tanıtdırmaqla bağlı digər ifadələr də
söyləmiş, o cümlədən buyurmuşdur:

ِ ف اهل
ِ ف الظل
ِ الد
ِ ِ أَنَا اب ْن المرملِْ ب.. ،ي ال َقتيلِْ بِ َكربالء
ْواء
ُْ ُناح َعلَي ِْه الطُّي
َْ ْ أَنَا اب ُْن َمن،ماء
ْ ِ  أَنَا اب ُْن َْمنْْبَكى َعلَي ِْه اْلِ ُّْن،ماء
ِْ س
َ ْ ِ ور
َ َ
َُ ُ
َ ُأَنَا اب ُْن اْل
ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

.

ْ

ْ

ْ

ْ

"Mən Kərbəlada öldürülən Hüseynin oğluyam! Mən qanına boyanmış kəsin oğluyam! Mən
cinlərin ona ağladığı kəsin oğluyam! Mən quşların onun matəmində növhə deyib şivən qopardığı kəsin
oğluyam!" "Nəfəsul-məhmum", səh. 261.
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camaat atamı öldürdü və bizi kafirlər kimi
əsir etdi?"
Dana sonra İmam ◊ (Yezidə xitab
edərək) buyurdu: "Ey Yezid! Bütün bu
cinayətlərə mürtəkib olduğun halda, yenə də
"Məhəmmədən rəsulullah" deyir və qibləyə
dayanaraq (namaz qılırsan)? Cəddim və
atamın səninlə düşmən olacağı qiyamət günü
ilə bağlı vay olsun sənə!"
Vəziyyətin təhlükəli olduğunu görən
Yezid müəzzinin üstünə qışqırdı ki, iqamə
desin. Camaat arasında səs-küy qalxdı,
bəziləri namaza dayandı və bəziləri də namaz
qılmadan oradan ayrıldılar.1
Aydındır ki, bu bənzərsiz və sarsıdıcı
xütbə Şamda çaxnaşma yaratdı, əməvilərin
hökumət sarayını lərzəyə saldı, həmçinin,
qırx ildən artıq bir müddətdə Əmirəlmömininin ◊ əleyhinə aparılan xoşagəlməz
təbliğatı unutdurub ildırım kimi hər yerə səssəda saldı. Bəli, belə bir xütbə özündən sonra
belə də təsir qoymalı idi. İndi də həmin xütbə
oxunduğu zaman, insanın bədənindəki tüklər

1

"Nəfəsul-məhmum", səh. 262.
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biz-biz olur və onu söyləyənə minlərlə salam
göndərir.
Diqqəti cəlb edən məsələ İmam Səccadın
◊ Yezidin qələbə məstliyindən böyük bir
məclis təşkil edərək digər ölkələrin səfirlərini
həmin məclisə dəvət etdiyi və həmçinin,
əyan-əşrafları da çağırdığı bir şəraitdə həmin
xütbəni deməsi idi.
Kərbəla faciəsindən yaranan ağır şərait və
bir tərəfdən də şiddətli əməvi zülmü, digər
tərəfdən isə əsirlik və səfərin yorğunluğu,
üçüncü tərəfdən Əhli-beyt ‹ xanədanının
şəhadətindən yaranan ruhi sarsıntı – bunların
hamısı zahirdə, xüsusilə də, o həzrəti bibisi
Zeynəb Ÿ və digər Haşimi xanədanı ilə
birlikdə kəndirlə bağladıqları və məclisə daxil
etdiklərini nəzərə aldığımızda, Əli ibn
Hüseyndə ◊ özünün adi sözlərini belə
doğru-düzgün şəkildə söyləmək qüdrəti
qoymamalı idi.
Amma o həzrət Əhli-beyt elm və
fəsahətinin, Hüseyn cəsarət və şücaətinin
varisidir. Həmin səbəbdən, kamil bir aramlıq
və tamamilə fəsahət, bəlağət və mövqeyi
dəyərləndirməklə özünü, öz ata-babasını
tanıtdırmağa başladı ki, Şamın qəflətə
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düşmüş camaatını ayıltsın və höccəti onlara
tamamlasın. Həzrət höccəti onlara tamamladı
da!
Bəli, ömürlərini Bəni-Üməyyə İslamı ilə
keçirmiş və Müaviyə kimi əmirəlmömininləri (hakimləri) görmüş, indi də
şərabxor və möminlərə rəhbərlik iddiası edən,
müsəlmanlara xəlifəlik edən, yalnız özü və
fasid ailəsini din və məktəblə aşina, İmam
Hüseyn ◊ və onun pak xanədanını dindən
kənar hesab edən və müsəlmanların xəlifəsinə
qarşı qiyam edən kimi tanıtdıran Yezid kimi
kəslərə höccət və dəlili tamamladı.
Peyğəmbər — əhli-beytinin elm və
təqva dəryası olması və onların paklığı ilə azçox tanış olan Yezid əvvəlcə səfərin, əsirliyin
çətinliyinə düçar olmuş İmam Səccadın ◊
minbərə çıxıb camaata xütbə oxumasına razı
deyildi, ona görə ki, Bəni-Üməyyə sülaləsi öz
toxumlarını camaatın cahillik və xəbərsizlik
tarlasında əkmişdi və bilirdi ki, camaatın
agahlığı onların neçə illik məhsulunu tələf
edəcəkdir.
Amma
camaatın
ümumi
düşüncəsinin təzyiqi altında İmam Səccadın
◊ xütbə söyləməsini qəbul etdi. Qorxduğu
şey Yezidin başına gəldi, etirazlar ucaldı,
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fəryad, şivən və ağlaşma səsləri məclisi bürüdü, bəziləri müsəlmanların xəlifəsinə iqtida
etmədən məclisi tərk etdilər.
18. Yezidin günahı başqasının üzərinə
atması
Yezidin Hind adlı arvadı – o, Abdullah
ibn Amirinin qızı idi – İmam Hüseynin ◊
başının onun evinin qapısından asıldığını
eşitdiyi zaman, hərəmsaranın pərdəsini yırtdı
və kamil hicaba bürünmədən, pərişan halda
Yezidin məclisinə daxil oldu. Yezidə üzünü
tutaraq dedi: "Ey Yezid! Nə üçün Allah
Rəsulunun — qızı Fatimənin Ÿ
oğlunun başını mənim evimin qapısından
asmısan?"
Yezid ayağa qalxaraq onun üst-başını
örtüb dedi: "Bəli, Hüseynə nalə edin,
Peyğəmbər — qızının övladına göz yaşı
tökün, bütün Qüreyş ona ağlayır."
Sonra özünə bəraət qazandırmaq üçün
dedi: "Übeydullah ibn Ziyad Hüseyni
öldürməkdə tələsdi, Allah onu öldürsün!"1

1

"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 143.
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Yezid camaatın ümumi düşüncəsinin
təzyiqini azaltmaq üçün yemək yediyi zaman
İmam Səccadı ◊ öz süfrəsinin başına
oturdurdu.1 O, Zeynəb Ÿ və Bəni-Haşim
qadınlarına İmam Hüseynə ◊ əzadarlıq
etmək üçün icazə verdi. Xanım Zeynəb Ÿ
də İmam Hüseynə ◊ yeddi gün müddətində
əzadarlıq mərasimi təşkil etdi. Şamlı qadınlar
da həmin məclisdə iştirak edirdilər və iş o
yerə çatdı ki, az qaldı camaat Yezidin qəsrinə
tökülüşərək onu öldürsünlər. Bu zaman
məclisin bitməsi üçün göstəriş verdi.2 Bundan
sonra Yezid çalışırdı ki, günahı Mərcanənin
oğlunun (İbn Ziyadın) boynuna yıxsın və onu
bucinayətin əsil mütəhhimi kimi tanıtdırsın.
Məşhur əhli-sünnə alimi Süyuti yazır:
Yezid əvvəlcə İmam Hüseyn ◊ və
xanədanının öldürülməsindən şad oldu, lakin
müsəlmanların qəzəblənməsi səbəbi ilə
həmin işdən peşman olduğunu göstərdi,
amma bununla belə camaat onun əlindən
narahat idi və haqları var idi ki, onu düşmən
hesab etsinlər.3
1

"Biharul-ənvar", c. 45, səh. 143.
"Nəfəsul-məhmum", səh. 262.
3
"Tarixul-xuləfa", səh. 232
2
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Təbəri də belə nəql edir: "Yezid
Mərcanənin oğluna lənət oxuyur və deyirdi:
ِِ
ْ،داوَة
َْ ي ْ َْو ْ َزَر
َْ ىل ْال ُمسلِ ِم
َْ ِضين ْبَِقتلِ ِْه ْإ
َ فَ بَ غ
َ ْ ع ْيل ْيف ْقُلُوِب ُْم
َ الع
ِ ْاس
ِ ينْالب ُّْرْ ْوْالف
ْسينا
ح
ْ
تلي
ق
ْ
ن
ْ
م
ُْ اج ُْرِِْبَااستَ عظَ َْمْالن
َ
َ فَ بَ غ
ُ
َ َ ْ ِض
َ
“İbn
Ziyad
Hüseyni
öldürməklə
müsəlmanlarda mənə qarşı nifrət hissi oyatdı
və onların qəlbində mənə qarşı kin toxumu
səpdi. Hüseynin ölümü camaata baha başa
gəldiyindən, hamı məni düşmən hesab edir."1
Şübhəsiz, Yezidin bu cür məsləhətli
şəkildə geri addım atması və siyasi
mövqeyini dəyişməsi xanım Zeynəb Ÿ və
İmam Səccadın ◊ Şamda ifşaedici xütbələr
söyləməsi və camaatın oyanışının təsiri ilə
idi. Amma həqiqətdə, Yezid əvvəldə
söylədiyi şad ifadələr və keçmiş əməllərinə
görə əsla öz işindən peşman deyildi. Həmin
səbəbdən, Mərcanənin oğlu və Kərbəla faciəsini törədən digər kəsləri əsla mühakimə
etmədi və onları cəzalandırmadı. Onları öz
vəzifələrində olduğu kimi saxladı.2
.ُوه
ْض
ُْ ض ْهُْالن
َْ َْ َْوأب غ،ْ ُْثْنَ ِد َْمْلَماْ َم َقتَ ْهُْاملُسلِ ُمو َْنْ َْعلىْذلك،سرْْبِ َقتلِ ِهمْْأوال
ُ اسْ َو َْحقْْ َهلُمْْأنْْيُب ِغ
ُ َْف

“Təbəri tarixi", c. 4, səh. 389.
Əhli-sünnə alimi və üslubu adətən, Müaviyə və Yezidin cinayətlərini ört-basdır
etmək olan təəssübkeş alim İbn Kəsir bu məsələ ilə bağlı yazır:
1
2
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19. Minhalın İmam Səccadla ◊
söhbəti
Əhli-beyti ◊ Şamın xarabalığında
saxladıqları müddət ərzində onlar gündüzlər
istidən, gecələr isə soyuqdan əziyyət çəkirdi.1
Bir gün İmam Səccad ◊ oradan çölə çıxdı
ki, təmiz hava alsın. Minhal ibn Ömər o
həzrəti gördü və dedi:
ِْ ْول
للا
ِْ تْيَاْب َْنْ َر ُس
َْ سي
َْ َكي
َ فْأَم
"Ey Allah Rəsulunun — övladı,
gecəni necə keçirdiniz?"
Həzrət ◊ buyurdu:
ْآل ْفِر َعو َْن ْيُذِبُو َْن ْأَبناءَ ُهمْ ْ َْو
ِْ ْ يل ْيف
َْ ِسينا ْْ َك ِمث ِْل ْبَين ْإِسرائ
َ أَم
ُْ َيَستَحيُو َْنْنِساء
ُه
"Bizim günümüz Firon tərəfdarlarının
cəngində olan Bəni-İsrail kimidir, belə ki,
onların uşaqlarını öldürdülər, qadınlarını diri
saxladılar."

ْ

ْ ْ َوال ْأَر َْس َل،ُ ْ َوال ْعاقَ بَه،ك
ِْ  ْ َو، ْ َو َشتَ َم ْهُْفيما ْيَظْ َه ُْر ْ َويَب ُدو،ك
َ ِلكنْ ْ َْل ْيَْع ِزل ْهُْ َعلى ْذل
َ َِوقَدْ ْل ََع َْن] يَزي ُْد [إب َْن ْ ِزياد ْ َعلى ْفِعلِ ِْه ْذل
َْ ِيبْ َعلَي ِْهْذل
ك
ُْ يَ ِع

"Yezid İbn Ziyada belə bir cinayət törətdiyi üçün lənət oxudu və onu aşkarcasına
məzəmmət etdi, lakin onu nə vəzifəsindən kənarlaşdırdı, nə də cəzalandırdı. Hətta onu tənqid
etmək üçün nə bir məktub yazdı, nə də bir nəfəri onun ardınca göndərdi." ("Bidayətu vənnihayə", c. 8, səh. 204.)
1
Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 360.
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Sonra sözlərinə əlavə etdi: "Ərəblər
əcəmə (qeyri-ərəblərə) Məhəmmədin —
onlardan olmasına, Qüreyş isə digər ərəblərə
Məhəmməd — onların qəbiləsindən
olduğuna görə fəxr edir, amma biz
Peyğəmbər
—
Əhli-beytini
◊
qılıncdan keçirdilər və bir dəstəni də
sərgərdan etdilər.
ِ
ِ للْ ْوْإِناْإِلَي ِْهْر
اجعُو َْن
َ ْ ْإِنا
“Həqiqətən, biz Allah tərəfindənik və ona
tərəf də qayıdcağıq."1
Minhal deyir: İmam Səccad ◊ mənimlə
danışmaqla məşğul idi ki, xarabalıqdan bir
qadın ona tərəf gəlib dedi:
ف؟
ُ َإِىلْأَي َْنْياْنِع َْمْاْلَل
"Ey Əhli-beytdən ◊ qalan ən yaxşı
yadıgar, hara gedirsən?"
Həzrət ◊ də məndən ayrıldı və sürətlə o
qadına tərəf getdi. Mən soruşdum ki, bu
qadın kim idi?
Dedilər: "O, həzrətin ◊ bibisi Zeynəb idi
◊."2
1
2

"Məlhuf” (Lühuf), səh. 222-223; Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 360.
Müqərrəm, "Məqtəlul-Huseyn", səh. 360.
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20. Şamdan geri qalanlar
Mühəddis Qumi Kamil Bəhaidən nəql
edir: “Nübüvvət ailəsinin xanımları, ataların
ölümünü azyaşlı uşaqlarından gizlədir və
deyirdilər: Atalarınız səfərə gediblər. Bu
minval, Yezid əsirləri Şama gətizdirənə qədər
davam etdi. (Onları saraya yaxın bir yerdə
məskunlaşdırdılar.) İmam Hüseynin ◊ dörd
yaşlı qızı bir gecə yuxudan oyandı, pərişan və
narahat halda dedi: Atam hanı? Mən indicə
onu gördüm!
Qadınlar bu sözləri eşitdikdə, göz yaşı
töküb nalə səslərini göyə ucaltdılar. Yezid
səsə yuxudan ayılıb soruşdu: “Nə xəbərdir?”
Xəbəri Yezidin qulağına çatdırdılar. O da
göstəriş verir ki, atanın başını qızının yanına
aparsınlar. İmam Hüseynin ◊ mübarək
başını qızının yanına gətirdikləri zaman
soruşdu: Bu nədir?
Dedilər: “Atanın başıdır!”.
Kiçik qız fəryad etdi, xəstələndi və o
günlərdə də, Şam şəhərində dünyadan köçdü.
Bəzi kitablarda bu əhvalat daha geniş
şəkildə qeyd edilib: “Başın üstünə örtük
atdılar və dedilər: Bu atanın başıdır. Qızcığaz
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başı götürüb dizləri üzərinə qoydu və dedi:
Ey ata, kim məni uşaq vaxtı yetim qoydu?...
O qızcığaz belə sözlərdən çox dedi,
nəhayət, dodağını atasının dodaqlarına qoydu
və o qədər ağladı ki, özündən getdi. Onu
ayıltmaq istədikdə öldüyünü gördülər. Əhlibeytin ◊ də nalə, ağlamaq sədası ucaldı”1.
Amma o qızcığazın adına gəlincə,
mötəbər mənbələrdə onun adı qeyd edilməmişdir. Hərçənd, bizə məlum və məşhur
olan adının Rüqəyyə olmasıdır. Hansı ki,
hazırda Dəməşq şəhərində onun adına
əzəmətli bir hərəm var və hər il minlərlə
Əhli-beyt ‹ aşiqləri onun ziyarətinə gedir.
Seyid ibn Tavus Tasua günü, əsr vaxtının
hadisələrini nəql edərkən, İmam Hüseynin
◊ qadınlara təskinlik verdiyini, Rüqəyyənin
adını çəkdiyini yazır: “İmam Hüseyn ◊,
Ümmü Gülsüm, Zeynəb, Rüqəyyə, Fatimə və
Rübaba müraciət etdi və onları səbirli,
dözümlü olmağa çağırdı2. Lakin onun İmam
Hüseynin ◊ qızı olmasını və yaşının neçə
olmasını qeyd etməyib.
1
2

“Nəfəsul-məhmum”, səh. 259 - 260
“Məlhuf” (Lühuf), səh. 141
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Əllamə Seyid Möhsin Əmin “Əyanuş-şiə”
kitabında Rüqəyyə binti Hüseyndən ◊ söz
açır və deyir ki, Dəməşqdə bir məzar ona
mənsubdur1.
“Rəyahinuş-şəriə” kitabında da bu qızın
adı Rüqəyyə gəlmişdir2.
İmam Hüseynin ◊ üş və ya dörd yaşlı
qızının Şam xarabalığında ürəkağrıdıcı
vəziyyətdə can verməsi və sonradan – BəniÜməyyənin zahiri cah-cəlalından bir şey
qalmadığı bir halda – onun məzarı üstə çox
əzəmətli məqbərənin ucaldılması öyüd
alanlar üçün ən mühüm bir ibrət dərsidir;
Bəni-Üməyyənin əzəmətli sarayları viran
olduğu və onlardan geriyə bir iz qalmadığı
halda Peyğəmbər — ailəsindən olan üçdörd yaşlı körpənin bərəkətinə o xarabalıq
abad oldu. Həmin mövzu incə çalarları tutan
ədib və şairlər üçün ilham qaynağı oldu və bu
barədə gözəl, misilsiz şeirlər ərsəyə gətirdilər.
O cümlədən, onlardan biri İmam Hüseynin
◊ qızının dilindən belə oxumuşdur:

1
2

“Əyanuş-şiə”, c. 7, səh. 34
“Rəyahinuş-şəriə”, c. 3, səh. 309
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Qəbrimin zəvvarları! Bu Şam bir
ibrətxanədir,
Abaddı dəfn yerim, düşmən qəsri
viranədir.
Üç yaşlı bir qızıydım, əsir və atasızdım
Qanadsız bir quşa, bu qəfəs kaşanədir
(kiçik və dar yerdir)
Qəddar bir sultan vardı, gücə sahib o
Yezid
Fəxr edirdi ki, məstəm, əlimdə
peymanədir.
Cəlallı bir sarayı, əzəmətli evi vardı
Özü çox aldanmış biri, səltənət divanədir.
Yatağım torpaqdandı, qumdan başaltım
Dağ quşu kimi, çox susuz, bi danədir.
(dənsizdir)
Təkyə edirdi o, kibr və şövq səltənət
taxtına
Bu təkəbbür zalımlara adəti-ruzanədir
(gündəlik adətdir)
Mən xərabə divarına dayayırdım üzümü
Ondan üzüm daim ağdır, şöhrətim
şahanədir.
Əzab görmüş canıma kəfəndi köhnə
köynək
1007

Qanadı sınmış bülbülə bu xarabə lanədir
(yuvadır)
Onun əsəri məhv oldu, mənim əsərimsə
qaldı
Onun zilləti, mənim izzətim, hər ikisi
cavidanədir (əbədidir).

21. İmam Səccadın ◊ üç istəyi
Yezid əsirlər karvanını Mədinəyə
yollamaq istəyəndə İmam Səccadı ◊ çağırır
və deyir ki, yerinə yetirəcəyimə söz verdiyim
o üç istəyi açıqla!
İmam ◊ buyurur: İlk istəyim, növbəti
dəfə ağam və sərvərim Hüseynin ◊ üzünü
görməkdir; ondan güc alım və onunla
vidalaşım.
İkinci istəyim, bizdən qarət etdiklərini
geri qaytarmağındır. Üçüncü istəyim budur
ki, əgər məni öldürmək fikrin varsa, bu
qadınlara birini qoş ki, onları babalarının
hərəminə (Mədinəyə) çatdırsın.
Yezid İmam Səccadın ◊ ilk istəyini (o
an) qəbul etmədi və ikinci istəyinə cavab
olaraq dedi: Sizdən alınanların əvəzi
artıqlaması ilə sizə veriləcək. Üçüncü istəyinə
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gəlincə, mən səni öldürməyəcəm və bu
qadınları
səndən
başqası
Mədinəyə
çatdırmayacaq.
İmam ◊ buyurdu: Biz sənin malına
möhtac deyilik və onlar sənə qalsın. İstəyim
budur ki, bizdən qarət edilənlər, bizə geri
qaytarılsın, çünki o malların arasında həzrət
Zəhranın — ip əyirən aləti, şalı (örtüyü),
boyunbağısı və köynəyi vardı…
ِ ْ ُْفيه ْمغزل
ِ
ْ ْ َْو،الدُتُا
ِْ فاط َم ْةَ ْبِن
َ ِ ْ َْو ْق، ْ َْو ْ ِمقنَ َعتُها،ت ْ ُُمَمد
َ َ ْ ْ ِْالن
ميصها
ُ َق
Yezid əmr verir ki, qarət olunan malları
geri qaytarsınlar və özü isə iki yüz dinar ona
əlavə edir.
Dördüncü İmam ◊ o iki yüz dinarı
götürüb fəqirlər arasında bölür1.
Həmçinin, nəql olunur: Əhli-beyt ‹
karvanı Şamdan hərəkət etdiyi vaxt Yezid
göstəriş verir ki, kəcavələri bəzəsinlər və
Hüseyn hərəminin ailələrinə çoxlu sərvət
versinlər. Sonra Ümmü Gülsümə deyir: “Bu
malları, sərvəti sizə çatan müsibətlərin
qarşılığı olaraq götürün!”
1

“Məlhuf” (Lühuf), səh. 224
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Ümmü Gülsüm cavabında dedi: Ey Yezid,
sən həyasız və utanmazsan! Qardaşım və
ailəmizi qətlə yetirirsən, qarşılığında isə bizə
mal verirsən?! (əsla belə olmayacaq!)1.
Bu macəra göstərir ki, Şam xalqının
əksəriyyəti Yezidə qarşı çıxmışdı və o da, bu
macərada
uduzduğunu
görürdü.
Çarəsizlikdən zahirdə sevgi doğuran addımlar
atmaqla xalqın qəzəbini söndürməyə çalışırdı,
lakin Əhli-beyt ‹ onun qarşısında təslim
olmamaqla öz qəzəblərini göstərirdilər. Bu
xatirələr Şam xalqının zehninə həkk oldu və o
asudə mühiti Bəni-Üməyyə ailəsinə təhlükəli
məkan etdi.
22. Müqəddəs başın dəfn yeri
İmam Hüseynin ◊ mübarək başının dəfn
yeri haqqında tarixçilər arasında fikir ayrılığı
var. Mühəddis Qumi “Nəfəsul-məhmum”
kitabında yazır: O həzrətin ◊ müqəddəs
başının dəfn yeri barədə nəzərlər fərqlidir; bir
dəstə deyir: Yezid o müqəddəs başı
Mədinənin valisi Əmr ibn Səidin yanına
göndərdi. Əmr dedi: “Yezidin başı mənə
1

“Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 197 (az bir ixtisar və dəyişikliklə)
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göndərməsini əsla istəmirdim”. Sonra əmr
edir ki, onu Bəqi qəbiristanlığında – anası
Fatimeyi-Zəhranın Ÿ qəbrinin kənarında –
dəfn etsinlər1.
Bəziləri deyirlər: Yezid o mübarək başı öz
evində saxladı. Nəhayət, Mənsur ibn Cumhur
adlı şəxs onu götürüb Babul-Fəradisin
yaxınlığında (Dəməşqdə) dəfn etdi.
Bəziləri isə belə deyir: O mübarək baş
Yezidin xəzinəsində idi. Nəhayət, Süleyman
ibn Əbdülməlik öz xəlifəlik dönəmində onu
tapdı və beş rəngli ipək parça ilə kəfənlədi.
Bir dəstə tərəfdarı ilə ona namaz qıldıqdan
sonra dəfn etdilər.
Lakin İmamiyyə (Şiə) alimlərinin məşhur
etiqadına əsasən İmam Səccad ◊ o mübarək
başı Kərbəlaya qaytardı və şərafətli cəsədinin
yanında torpağa tapşırdı və ya Nəcəfdə
Əmirəl-mömin Əlinin ◊ qəbri kənarında
dəfn etdi2.
Seyid ibn Tavus da yazır: “Rəvayət olunur
ki, o həzrətin müqəddəs başı Kərbəlaya
1
Mühəddis Qumi yazır: Həzrət Zəhranın — məzarı barədə doğru xəbər, onun
Bəqidə deyil, öz evində dəfn olunmasıdır. “Nəfəsul-məhmum”, səh. 269
2
“Nəfəsul-məhmum”, səh. 269. Əllamə Məclisi də bu sözləri daha geniş şərhlə nəql
etmişdir. “Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 144 - 145
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qaytarıldı və mübarək bədəni kənarında
torpağa tapşırıldı1.
Deməli, İmamiyyə alimləri arasında
məşhur olan, o həzrətin müqəddəs başının
Kərbəlada, şərafətli bədəni yanında dəfn
olmasıdır. Bu versiya, o dövrün tarixi şahid
və şərtləri ilə də uyğundur. Ona görə ki,
İmam Səccad ◊ və həzrət Zeynəbin Ÿ
Şamdakı xütbələrindən sonra Şam şəhərində
atmosferin və oradakı ümumi camaatın
düşüncəsinin dəyişməsi, eləcə də İmam Səccadın ◊ diqqətini cəlb etmək üçün Yezidin
cəhdləri tələb edirdi ki, o, müqəddəs başı
Şamda saxlamayıb İmam Səccada ◊ təhvil
versin.
Bundan əlavə müqəddəs başı xəzinəyə
qoymaq və neçə illər boyu onu saxlamaq,
adətdən kənar və qeyri-adi bir işdir və bu,
xalqın Bəni Üməyyə – Əməvi ailəsinə daha
çox nifrət bəsləməsinə səbəb olardı.
Odur ki, İmamiyyə alimlərinin məşhur
nəzərinin həqiqətə daha yaxın olması nəzərə
çarpır.

1

“Məlhuf” (Lühuf), səh. 225
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“Məqtəlul-Huseyn” kitabının müəllifi
Müqərrəm də belə yazır: “İmam Zeynəlabidin
◊ Yezidin razılığını aldıqdan sonra bütün
şəhid başlarını Kərbəlada torpağa tapşırmaq
məqsədilə ondan istədi və Yezid də başları o
həzrətə verdi. İmam ◊ da başları öz
mübarək bədənlərinə qovuşdurdu”1.

23. Şamdan hərəkət
İmam Səccad ◊ və Zeynəbi-Kübranın
◊ çıxışları, sözləri Şamda ictimai
atmosferin dəyişməsi, həzrət Zeynəb Ÿ və
Əhli-beyt ‹ xanədanının Şamda əzadarlıq
təşkil etməsi nəticəsində Yezid onların daha
artıq Şamda qalmasını məsləhət görmədi. Bu
səbəbdən əmr verdi ki, Mədinəyə dönmələrinə hazırlıq görsünlər.
Əllamə Məclisinin nəqlinə əsasən, Yezid
– Peyğəmbəri — görmüş Noman ibn
Bəşirdən2 əsirləri səfərə hazırlamasını, onları
Müqərrəm, “Məqtəlul-Huseyn”, səh. 362
Noman ibn Bəşir, Müslim ibn Əqil Kufəyə gəldiyi vaxt oranın valisi idi. Yezid onu
valilikdən kənarlaşdırıb Übeydullah ibn Ziyadı onun yerinə təyin etdi. O isə Şama gəldi və
Yezid və atası Müaviyəni himayə etməkdə fəallıq göstərdi. Yezidin ölümündən sonra camaatı Abdullah ibn Zübeyrə beyətə təşviq etdi. Hums əhalisi ona qarşı çıxdılar və sonda 64-cü
hicri-qəməri ilində onu qətlə yetirdilər. “əİstiab”, Noman ibn Bəşirin tərcümeyi-halı.
1
2
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ehtiram və mühafizə altında Mədinəyə
çatdırması üçün şamlılardan əmin və etibarlı
şəxsi onlara qoşmasını istəyir.
Karvan yola düşən ərəfələrdə Yezid İmam
Əli ibn Hüseyni ◊ çağırır və (öz günahını
başqasının boynuna ataraq) deyir: Allah
Mərcanənin oğluna lənət etsin! Əgər mən
Hüseynlə olsaydım, istədiyini ona verərdim
və onun öldürülməsinin qarşısını hər bir
qiymətə – hətta övladlarımdan bəzilərinin öldürülməsi bahasına – alardım, lakin ilahi
təqdir gördüyünüz şəkildə baş verdi. Hər
halda vətənə çatdığın vaxtdan etibarən nəyə
ehtiyacın olsa, mənə yaz, mən də istəyini
yerinə yetirim.
İmam Hüseyn ◊ əhli-beytindən ibarət
karvan yola düşdü. Yol boyu, karvan istirahət
edən vaxtlarda bələdçilər, mühafizəçilər
karvandan kənarlaşır və onların, öz işlərini
rahat yerinə yetirmələrinə və ehtiyaclarını
ödəmələrinə şərait yaradırdılar. Həmçinin,
yoldaşlıq, mehribanlıq və Əhli-beyt ‹
karvanının istəklərini təmin etməkdə
səhlənkarlıq etmirdilər1.
1

“Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 146
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Şübhəsiz, Yezidin bu əksül-əməlləri onun
peşmançılığına görə deyildi, çünki tarix
göstərir ki, Kərbəla hadisəsindən sonra da
Əhli-beyt ‹ və şiələrə qarşı heç bir
əziyyəti, təzyiqi əsirgəmirdi. Bəlkə İmam
Səccad ◊ və Zeynəbi-Kübranın Ÿ atəşin
çıxışları nəticəsində oyanış və camaatın agahlığı
Şamın
ictimai
durumunu
elə
alovlandırmışdı ki, Yezid başqa cür davrandığı təqdirdə ona qarşı ümumi bir qiyam
başlaya bilərdi.

24. Cabir ibn Abdullah Ənsarinin
aşiqanə ziyarəti
Cabir ibn Abdullah Ənsari Rəsulullahın
— səhabələrindən, Əhli-beytin ◊
vəfalı dostlarından idi. Atası Abdullah ibn
Şeyx Müfidin nəqlinə əsasən, karvana Noman ibn Bəşir başçılıq edirdi. Şeyx Müfid,
“İrşad”, səh. 480. Lakin Əllamə Məclisi və Təbərinin (“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 353) sözlərindən belə istifadə edilir ki, Yezid Noman ibn Bəşirdən karvanı yola salmasını və etibarlı bir
şəxsi mühafizə üçün onlara qoşmasını istəyir. Bu üzdən “Qəmqam Zəxxar”da (səh. 579) gəlib ki, bir nəqlə əsasən, karvana Bəşir ibn Həzləm başçılıq edirdi. Hər bir halda, karvana Noman ibn Bəşirin başçılıq etməsi, Bəşir ibn Həzləmin isə mühafizəçi olması mümkündür.
Sonradan karvan Mədinəyə daxil olduqda İmam Səccad ◊ ondan şəhərə girdiklərini camaata çatdırmasını istəyir. Yaxud Noman ibn Bəşir Şamda karvanı yola hazırlayır və karvanın
öhdədarlığı və mühafizisini Bəşir ibn Həzləmə tapşırır, lakin özü onları müşayət etmir.
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Əmr ibn Həram Ənsari Peyğəmbəri —
Mədinəyə
köçməyə
dəvət
edən
öncüllərdəndir. Abdullah ibn Əmr “Əqəbə”
beyətində (Məkkədə) iştirak etmişdi. Bədr və
Ühüd döyüşlərində də Peyğəmbərin —
kənarında döyüşürdü. Elə Ühüd döyüşündə
də şəhadətə çatır1.
Cabir özü də “İkinci Əqəbə” beyətində –
kiçik yaşlarında olduğu vaxt – atası ilə
bərabər iştirak etmişdi. O, Allah Rəsulunun
— tanınmış səhabələrindən idi və on
səkkiz qəzvədə2 Peyğəmbərlə — birgə
olmuşdu. Siffeyn döyüşündə də həzrət Əliyə
◊ qoşulmuşdu. Ömrünün sonlarında gözləri
tutulan Cabir hicrətin 74 yaxud 77-ci ili, 94
yaşında vəfat etmişdir3.
Ətiyyə Ovfi4 deyir: “Cabir ibn Abdullah
Ənsari ilə yanaşı İmam Hüseynin ◊
məzarını ziyarət məqsədilə yola düşdük.
Kərbəlaya çatdığımızda Cabir Fərat çayına
“İsabətu fi mərifətil-səhabə”, c. 4, səh. 162 (Abdullah ibn Əmr ibn Həramın tərcümeyi-halı)
2
Həzrət Məhəmmədin — şəxsən iştirak etdiyi döyüşlərə “Qəzvə” deyilir.
3
“İstiab”, c. 1, səh. 219; “Dairətul-məarifiş-şiiyyətul-ammə”, c. 7, səh. 70; “Möcəmu
ricalil-hədis”, c. 4, səh. 11; “Əyanuş-şiə”, c. 4, səh. 47
4
Şeyx Tusi öz “Rical” kitabında Ətiyyə Ovfini Əmirəl-möminin Əlinin ◊ səhabələrindən hesab edir. O, Həmdan qəbiləsindən və təfsir mövzusunda bir kitabın müəllifidir. O
özü deyir: “Mən Quranı təfsiri ilə yanaşı üç dəfə İbn Abbasa təqdim etdim, amma Quran qiraətini on 17 yanında oxumuşam”. Bax: “Səfinətul-bihar”, (Ətiyyənin tərcümeyi-halı)
1
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girib (ziyarət) qüslü aldı. Sonra bir parçanı
fitə kimi belinə bağlayıb digərini də çiyninə
atdı (ehram libası kimi), özünü ətirləyib
İmam Hüseynin ◊ qəbrinə doğru addımladı.
Qəbrə yaxınlaşanadək yol boyu zikir deyirdi.
Sonra mənə dedi: Əllərimi qəbrin üzərinə
qoy. Əllərini qəbrin üzərinə qoyduğumda
Cabir özündən gedərək qəbrin üstünə yıxıldı.
Cabirin üz-gözünə su səpib onu ayıltdım.
Sonra üç dəfə səslədi: “Ya Hüseyn!”1.
Davamında dedi:
ُْ َحبيبْْالْ َُي
ُيبْ َحبيبَ ْه
“Dost, dostuna cavab verməzmi?!”.
Sonra öz-özünə dedi: (Hüseyn ◊) qanına
qəltan olduğu və başı bədənindən ayrı
düşdüyü bir halda necə cavab versin?
Daha sonra əlavə etdi:
ِ ِ
ْليف
ِْ  ْ َواب ُْن ْ َح،ني
ِْ ك ْاب ُْن ْ َْخ
َْ “فَأَش َه ُْد ْأَن
َ  ْ َواب ُْن ْ َسيِ ْد ْال ُمؤم،ي
َ ِي ْالنبِي
ِ  ْواب ْن ْسيِ ِدالنُّ َق،ساء
ِ حاب ْال ِك
ِ  ْو،ليل ْاهلدى
ْ،باء
ِْ س ْأص
ُْ خام
ُ ُْ  ْ َو َس،الت قوى
َ ُ َ
َ
ِ ِفاطم ْةَْسيِ َد ْةِْالن
ِ
ْفْ َسيِ ِْد
ُّْ كْْ َك
َْ كْالتَ ُكو ُْنْه َكذاْ َوقَدْْغَذت
َْ َْ َومال،ساء
َ َ َْواب ُْن
ِ ْ ِْ يت
ِ ى ْاال
ْ،َيان
ِْ ت ْ ِمنْ ْثَد
َْ ضع
َْ ِ ْ َوُرب،ي
َ  ْ َوَر،قي
َ يف ْحج ِْر ْال ُمت
َ ال ُمر َسل
1
Başqa bir nəqlə əsasən, ilk öncə o, üç təkbir dedi, sonra ziyarətnamə oxudu. (Bax:
“Biharul-ənvar”, c. 98, səh. 329)
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ِ ت ْبِاالس
ْني
َْ وب ْال ُمؤِم
َْ ُ ْغَي َْر ْأَنْ ْقُل،ت ْ َميِتا
َْ  ْ َو ِطب،ت ْ َحيا
َْ  ْفَ ِطب،الم
َْ َوفُ ِطم
ْللا
ِْ ْ الم
ُْ ك ْ َس
َْ  ْفَ َعلَي،ك
ْ ِْ  ْ َوال ْشاكة،ك
َ َيف ْاْلِيَ َرْةِ ْل
َ ِغَي ُْر ْطَيِبَة ْلِِفراق
ْيْب ُْنْ َزَك ِريا
َْ وكْ ََي
َْ تْ َعلىْماْ َمضىْ َعلَي ِْهْأَ ُخ
َْ ضي
َْ ْ َوأَش َه ُْدْأَن،َُوِرضوانُه
َ كْ َم
”
“Şəhadət verirəm ki, sən peyğəmbərlərin
ən üstününün övladı, möminlər sərvərinin və
təqva köməyinin, hidayət sülaləsinin oğlusan.
Sən “Kisa” əshabının beşicisi, rəhbərlər
ağasının və xanımlar xanımı Fatimənin Ÿ
oğlusan. Niyə də belə olmasın! (bütün şərafət
və üstünlüyə malik olduğun halda). Halbuki,
peyğəmbərlərin sərvəri öz əli ilə sənə yemək
verib, təqvalıların qucağında boy atmısan,
iman döşündən süd içmisən və İslama
etiqadla süddən kəsilmisən. Sən pak yaşadın,
pak da dünyadan getdin. Fəqət, möminlərin
qəlbi ayrılığından asudə deyil, halbuki, sənin
üçün ali məqamın olduğuna şübhə etmirlər.
Allahın salamı və rizvanı sənin üzərinə olsun
və (mən) şəhadət verirəm ki, (haqqın
müdafiəsi yolunda şəhid olan) qardaşın
Yəhya ibn Zəkəriyyanın yolu ilə getdin”.
Sonra gözlərini (gözləri görən adam kimi)
qəbrin ətrafında gəzdirdi və (digər şəhidlərə
müraciətlə) dedi:
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ِ واح ْالت ْحلتْ ْبِِف
ِ ناء ْاْلُس
ْْ ْ َوأَنا َخت،ي
ْ
ُْ الم ْ َعلَي ُكمْ ْأَيُّ َها ْاالر
ُْ “أَلس
َ
َ
ِ  ْوأَمرُْت ْبِالمعر، ْوآتَيت ْم ْالزكا َة، ْأَشه ُْد ْأَن ُكمْ ْأَقَمت ْم ْالصال َة،بِرحلِ ِه
ْ،وف
َ
ََ
ُ َ
ُُ َ
ُُ
َ
ِ
ْللاَ ْ َحتْ ْأَتا ُك ُْم
ْ ْ ُ ْ َو َعبَد ُْت،دين
َ  ْ َو،َونَ َهيتُمْ ْ َع ِْن ْال ُمن َك ِر
َ جاهد ُْتُ ْال ُملح
”قي
ُْ َالي
“Salam olsun, Hüseynin hüzuruna enən və
kənarında rahatlaşan ruhlara! Şəhadət
verirəm ki, sizlər namazı dirçəltdiniz və
zəkatı ödədiniz, yaxşılığa dəvət edib
pislikdən
çəkindirdiniz.
Allahsız
və
dinsizlərlə döyüşdünüz və son nəfəsinizədək
Allaha ibadət etdiniz!”.
Ardınca bunları dedi:
ِ
”فيه
ِْ ْْشاركنا ُكمْْفيماْ َد َخلتُم
َْ “ َوالذيْبَ َع
َ ْْثْ ُُمَمداْْباْلَِْقْلََقد
“Məhəmmədi haqq olaraq peyğəmbərliyə
seçən Allaha and olsun ki, biz, siz şəhidlərin
daxil olduğu yolda şərikik”.
Bunu eşidən Ətiyyə təəccüblə soruşdu:
“Biz necə onlarla (döyüş və şəhidlikdə)
şərikik, biz (Hüseynə ◊ yardım üçün) nə
eniş-yoxuş keçdik və nə də qılınc çaldıq,
halbuki, bunların başları bədənlərindən
ayrılıb (və şəhadətə çatıblar) və övladları
yetim, qadınları ərsiz qalıb?!”
Cabir cavabında dedi:
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ْ:ول
ِْ ْ َْت ْ َحبييب ْ َر ُسول
ُْ “يا ْ َعطيةُ! ْ َِْسع
ُ للا ْصلىْللاْعليهْوآلهْيَ ُق
ِ
َْحبْ ْ َع َم َْل ْقَ وم ْأُش ِر َْك ْيف
َ  ْ َوَمنْ ْأ،َحبْ ْقَ وماْ ْ ُحش َْر ْ َم َع ُهم
َ « َمنْ ْأ
ْثْ ُُمَمداْْبِاْلَِْقْنَبياْْإنْْنِيتْ َْوْنِي ْةَْْأَصحاِبْ َعلىْما
َْ ْ َوالذيْبَ َع،»َْع َملِ ِهم
ِ ضىْ َعلَي
”ُيْ َوأَصحابُْه
ُْ س
اْل
ْ
ْ
ه
َ َم
ُ
َ
“Ey Ətiyyə! Dostum Rəsulullahdan
— eşitmişəm ki, buyurub: “Hər kim bir
dəstəni sevsə, qiyamət günü onlarla məhşur
olacaq və hər kəs bir dəstənin əməlini sevsə,
onların əməlində şərikdir”. Məhəmmədi haqq
olaraq peyğəmbərliyə seçən Allaha and olsun
ki, (əgər mən zəiflik və çarəsizlikdən İmam
Hüseynin ◊ kənarında olmadımsa da,) mən
və dostlarımın niyyət və istəyi, İmam Hüseyn
◊ və dostlarının getdiyi yoldur”1.
Peyğəmbərin — böyük səhabəsi
Cabirin “Ərbəin”də (İmam Hüseynin ◊
qırxı günü) İmamın ◊ və digər şəhidlərin
pak qəbirlərini ziyarət üçün Kərbəlaya gəlişi,
əslində boğucu atmosferi aradan qaldırmaq
və hüseynçi zəvvarlar üçün yolu açmaq
məqsədi güdürdü. Bununla da öz əzəmətli
ziyarətləri ilə aşura bayrağını Kərbəlada
1

“Biharul-ənvar”, c. 65, səh. 130, hədis 62.
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dalğalandırmış, şəhidlərin xatirəsini əbədi
yaşatmış və bu yolla düşmən əleyhinə geniş
miqyaslı mübarizəni başlamış olsunlar.
Bundan əlavə bu dahi səhabənin ziyarəti,
yanlış qavrama və İslam təlimlərinin
həqiqətini dərk etməmə ucbatından Allah
dostlarının ziyarətini haram və qadağan bilən
nadanlara bir dərsdir.
25. Əhli-beyt ‹ xanədanının
Kərbəlaya gəlişinin araşdırılması
“Ərbəin”də əsirlər karvanının Şamdan
çıxıb Kərbəlaya gəlməsi barədə fikir ayrılığı
var. Seyid ibn Tavus öz kitabında yazır:
“İmam Hüseyn ◊ əhli-beyti Şamdan
Mədinəyə yola salınandan sonra onlar
(Mədinə və) İraq arasındakı iki yol ayrıcına
çatanda sarbana dedilər: “Bizi Kərbəlaya
apar!”.
Karvandakılar Kərbəlaya çatdıqda, İmam
Hüseyni ◊ ziyarət üçün Kərbəlaya gəlmiş
Cabir ibn Abdullah Ənsarini, Bəni-Haşimdən
olan bir dəstəni və Peyğəmbər —
ailəsinin digər üzvlərini orada gördülər.
Bu iki dəstə bir gündə qarşılaşdılar. Göz
yaşı və kədərlə, qadınlar baş-gözünə döydüyü
halda bir-biri ilə görüşdülər. Orada qəm1021

qüssə, matəm məclisi qurdular. Kərbəla
qonşuluğundakı kənd sakinləri də onlara
qoşuldular və orada bir neçə günlük matəm
məclisi təşkil olundu1.
Digər tərəfdən bilirik ki, Cabir “Ərbəin”
günü İmam Hüseynin ◊ ziyarətinə
gəlmişdi2 və onların bir-birilə görüşü həmin
günü baş vermişdi. Nəticə etibarı ilə Əhlibeyt ‹ də Ərbəin günü Kərbəlaya
gəlmişdi.
Amma Əhli-beytin ◊ Ərbəin günü
Kərbəlaya gəlməsinə iki cəhətdən şübhə ilə
yanaşılmışdır. Birincisi, tarixi aspektdən bu
zəmində zidd nəzərlər səsləndirilmişdir.
İkincisi, məsafə baxımından belə bir şübhə
yaranmışdır. Burada hər iki aspektdən
mövzunu araşdıracağıq.
İlk olaraq bu zəmində qeyd edilən
fikirlərə nəzər salaq:
1. Əhli-beytin ◊ Ərbəin günü
Kərbəlaya gəlməsi barədə fərqli fikirlər
“Məlhuf” (Lühuf), səh. 225
Şeyx Tusi “Misbahul-mutəhəccid”, səh. 548 və Şeyx Müfid “Məsarruş-şiə”, səh. 46da bunu təsdiq ediblər (habelə, bax: “Müntəhəl-amal”, İmam Hüseynin ◊ tərcümeyi-halı).
1
2
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İlk fikir, Əhli-beytin ◊ hicri tarixlə 61-ci
ildə, səfər ayının iyirmisində Kərbəlaya
gəldiyini bildirir ki, bu da, Seyid ibn Tavusun
“Lühuf” kitabındakı nəzəridir.
İbn Nəma da buna etiqadlıdır1.
“Nəfəsul-məhmum” Həbib əs-Seyrin
“Tarix” kitabına istinadən yazır: Yezid
şəhidlərin başlarını İmam Əli ibn Hüseynə
◊ təslim etdi. O həzrət səfər ayının iyirmisi
başları bədənlərinə qovuşdurdu və Mədinəyə
qayıtdı2.
Müqərrəmin
“Məqtəlul-Huseyn”
kitabında bu söz Əbu Reyhan Birunidən –
“Asarul-baqiyə”
əsərindən
–
nəql
olunmuşdur3.
Bu nəzərə əsasən Ərbəin günü Əhli-beytin
◊ də İmam Səccadla ◊ birgə Kərbəlaya
gəldiyini iddia etmək olar və bununla Seyid
ibn Tavusun sözü güclənir.

“Məsirul-əhzan”, səh. 107. Şeyx Bəhai də, həzrət Hüseynin ◊ qırxıncı günü Əhlibeytin ◊ Kərbəlaya gəldiyinə və Cabirlə görüşdüyünə etiqadlıdır “Təvzihul-məqasid”, səh.
6. Hərçənd ki, o, ərbəini səfər ayının on doqquzu bilir, amma İmam Hüseynin ◊ aşura günü
şəhid edildiyini nəzərə alsaq, Ərbənin ilk gününü on bir məhərrəm sayılmalıdır. Odur ki,
səfərin iyirmisi o həzrətin ◊ qırxı, ərbəin sayılır (Müraciət üçün: “Təhqiqi dər bareyi ərbəin”, səh. 201-202)
2
“Nəfəsul-məhmum”, səh. 269
3
Müqərrəm, “Məqtəlul-Huseyn”, səh.363
1

1023

İkinci nəzər Şeyx Müfiddəndir, o yazır:
“Səfərin iyirmisi, İmam Hüseyn ◊ ailəsinin
Şamdan Mədinəyə gəldiyi gündür. Eləcə də
həmin gün, Cabir ibn Abdullah Ənsari
Kərbəlaya, İmam Hüseynin ◊ qəbrinin
ziyarətinə gəldi. O, İmam Hüseynin ◊
qəbrini ziyarət edən ilk şəxs idi1.
Həmçinin,
Şeyx
Tusi
“Misbahulmütəhəccəd” kitabında aşkar qeyd edir: Səfər
ayının iyirmisi, İmam Hüseyn ◊ ailəsinin
Şamdan gəlib Mədinəyə daxil olduğu
gündür2.
Üçüncü nəzər, Seyid ibn Tavusun “İqbal”
kitabında qeyd etdiyi nəzərdir. O, sözügedən
kitabda İmam Hüseynin ◊ ailəsinin Ərbəin
günü həm Kərbəlaya, həm də Mədinəyə
gəlmələrini həqiqətdən uzaq hesab edir3.
Əllamə Məclisi də bu ikisinin həqiqətə
uymadığını deyir4.
Şeyx Müfid, “Məsarruş-şiə”, səh. 46
Şeyx Tusi, “Misbahul-mutəhəccid”, səh. 548
3
Seyid ibn Tavus, “İqbal”, c. 3, səh. 100-101. O yazir: “Əsirlər karvanı Kufəyə daxil
olduqdan sonra Übeydullah ibn Ziyad onlarla necə davranması ilə əlaqədar Yezidə məktub
yazır. Yezid isə cavabında əsirləri Şama göndərməsini əmr edir. Bu gediş-gəliş, oradan yola
düşüb Şama çatmaq iyirmi gün və ya daha artıq çəkəcəkdi. Digər tərəfdən əsirlər Şama çatdıqdan etibarən orada bir ay müddətində, isti və soyuqdan daldalanacağı olmayan xarabada
qalmalı oldular. Deməli, təbii proseslər onların İmam Hüseyn ◊ şəhadətindən qırx gündən
də artıq bir keçmiş bir vaxtda İraqa və ya Mədinəyə gəldiyinə dəlalət edir.
4
“Zadul-Məad”, səh. 402
1
2
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Əslində Seyid ibn Tavus “Lühuf”dan
sonra yazdığı “İqbal” kitabında öz ilkin
nəzərini qəbul etmir. Hərçənd ki, deyir:
Onların Kərbəlaya getməsi mümkündür,
amma səfərin iyirmisinə təsadüf etmir1.
Dördüncü və beşinci nəzər, Kufədən
Şama gedərkən ilk öncə Kərbəlaya gəldiklərini deyir2. Yaxud Şamdan Mədinəyə
qayıtdıqdan sonra, ayrı bir zamanda
Kərbəlaya gəliblər.
Bu iki nəzəri Hacı Şeyx Abbas Qumi
özünün “Müntəhal-amal” kitabında bəzilərinə
nisbət vermiş, lakin tutarlı olmadığını dilə
gətirmişdir. Ona görə ki, bu versiyalar heç bir
mənbədə nəql olunmamışdır.
Altıncı nəzərə əsasən İmam Hüseyn ◊
ailəsini hicri tarixlə 62-ci ildə, yəni bir il
sonra səfər ayının iyirmisində Kərbəlaya
gəlmişdir. Bunu Fərhad Mirza “Qəmqam
Zəxxar” kitabında seçmişdir3.
Qeyd edilənlərə uyğun olaraq, Seyid ibn
Tavus “Lühuf”, İbn Nəma “Musirul-əhzan”
Seyid ibn Tavus, “İqbal”, səh. 101
Dördüncü nəzəri “Nasixut-təvarix”, c. 3, səh. 176-da seçmişdir. Şərani də “Nəfəsulməhmum”un tərcüməsində (səh. 270) bu nəzəri üstün tutmuşdur.
3
“Qəmqam Zəxxar”, səh. 586
1
2
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və
Şeyx
Bəhai
“Təvzihul-məqasid”
kitablarında Əhli-beytin ◊ ilk Ərbəin
günündə (61 h.q.) Kərbəlaya gəldiyinə
inanırlar və əsirlər karvanı Şamdan
qayıdarkən sarbandan onları Kərbəlaya
aparmasını istədiklərini deyirlər. Bununla
yanaşı bir çox tarixçilər və nəzər sahibləri bu
nəzəri dəstəkləməyiblər. Onların da özünə
görə fərqli nəzərləri vardır və həmin nəzərlər
və fərqli görüşlər qəti qərara gəlməkdə
tərəddüd yaratmışdır.
2. Məsafə ölçüsü və uzun dayanacaqlar
Hicri 61-ci ildə, Ərbəində İmam Hüseyn
◊ xanədanının Kərbəlada olmasına şübhə
yaradan səbəb Kufədən Şama və Şamdan
Kərbəlaya olan məsafə ölçüsü, xüsusilə onları
yol boyu və Şamda uzun müddət
saxlamalarıdır.
Hacı Şeyx Abbas Qumi “Münətəl-amal”
kitabında bu haqda yazır:
“İnanılmış hədisçi və tarixçilər qeyd
edirlər ki, İmam Hüseynin ◊ şəhadətindən
sonra Ömər Səd ilk öncə şəhidlərin başlarını
İbn Ziyadın yanına göndərdi və ondan sonra,
başqa bir gündə Əhli-beyti ◊ Kufəyə
apardı. İbn Ziyad da Əhli-beytə ◊ tənə
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vurub onları məzəmmət etdikdən sonra onları
zindana saldı və Yezidə bir məktub yazdı ki,
şəhidlərin başlarını neyləsin?
Yezid
cavabında
başları
Şama
göndərməsini bildirdi. Bundan sonra İbn Ziyad Əhli-beyti ◊ Şama göndərdi.
Həmçinin, mötəbər kitablarda qeyd edilir
ki, Əhli-beyti ◊ əsas yollardan, şəhərlərdən
və abadlıqlardan keçirdilər. Bu da təqribən
qırx mənzilə yaxındır, hətta əgər onları
səhralardan, kənar yollardan keçirdiklərini
desək, iyirmi günə yaxın vaxt keçər. Ona
görə ki, Kufə və Şam arasında düz xətt boyu
məsafə 175 fərsəxə bərabərdir və Şamda da
bir ay müddətində dayanıblar. Necə ki, Seyid
ibn Tavus “İqbal” kitabında qeyd etmişdir.
Deməli, yuxarıdakı mülahizələrlə Əhlibeytin ◊ səfər ayının iyirmisində və Cabir
ibn Abdullah Ənsarinin Kərbəlaya gəldiyi
gündə Kərbəlaya daxil olmaları həqiqətdən
çox-çox uzaqdır. Seyid ibn Tavus da öz “İqbal”ında bunu inandırıcı bilməmişdir. Bundan
əlavə hədis, tarix və üslüb dühaları bu
məqama işarə etməmişdir, baxmayaraq ki,
xatırlatmağa dəyərdi. Şeyx Müfid, Şeyx Tusi
və Kəfəmi Əhli-beytin ◊ səfər ayının
1027

iyirmisi Mədinəyə gəldiyini deməklə
kifayətlənmişlər.
Həmçinin,
iki
mötəbər
kitabda,
“Misbahuz-zair” kitabında Seyid ibn Tavusdan və “Bəşarətul-Mustafa” kitabında
İmadəddin Əbülqasim Amulidən Cabirin
Kərbəlaya gəlməsi nəql edilsə də, Əhli-beytin
◊ o zaman gəlişinə əsla toxunulmamışdır,
hərçənd məqam nöqteyi-nəzərindən xatırlanması gərəkirdi1.
Hacı Nuri “Lölö və mərcan”2 və Mürtəza
Mütəhhəri “Həmaseyi-Hüseyni” kitablarında
onu həqiqətdən uzaq, bəlkə mümkünsüz
hesab etmişlər3.
Bu nöqtəni qeyd etmək lazımdır ki, əgər
məsafə və Əhli-beytin ◊ Şamda uzun
müddət dayandırılasını qəbul etsək (necə ki,
Seyid ibn Tavus “İqbal”da qeyd etmişdir),
səfər ayının Kərbəlaya və ya Mədinəyə
girmələri həqiqətdən kənardır. Bu versiya
Şeyx Müfid, Şeyx Tusi və Kəfəminin İmam
Hüseyn ◊ xanədanının səfər ayının iyirmisi
1
Şeyx Abbas Qumi, “Müntəhəl-amal”, İmam Hüseynin ◊ tərcümeyi-halı (ixtisar və
dəyişikliklə)
2
“Lölö və mərcan”, səh. 181 - 192
3
“Həmaseyi-Hüseyni”, c. 1, səh. 30
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Mədinəyə girməsini iddia edən nəzərləri ilə
uyğun gəlmir.
Hər bir halda Əhli-beytin ◊ ilk
Ərbəində Kərbəlaya girməsinin mümkünlüyünü bir neçə dəlilə əsasən qəti surətdə
inkar etmək olmaz:
1) Seyid ibn Tavusdan öncəki
tarixçilərin açıqlaması
Hərçənd, bəzi tədqiqatçılar bu sözün ilk
dəfə yeddinci əsrdə, Seyid ibn Tavusdan
eşidildiyini deyirlər, lakin tarixi araşdırmalar
göstərir ki, ondan öncə və ya müasirləri bu
mövzunu
dilə
gətirmişlər.
Onlardan
bəzilərinə işarə edirik:
a) Əbu Reyhan Biruni (vəfatı: 440 h.q.)
“Asarul-baqiyə” kitabında yazır: “Səfər
ayının iyirmisi, Əhli-beytin ◊ Şamdan
çıxışından sonra şəhidlərin mübarək başları
Kərbəlaya gətirildi və bədənlərinin kənarında
dəfn edildi”1. Əlbəttə sonradan qeyd ediləcək
ki, başları Kərbəlaya İmam Səccad ◊ gətirmişdir.

1

“Asarul-baqiyə”, səh. 331 (Müqərrəmin “Məqtəlul-Huseyn” kitabına istinadən, səh.

363)
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b) İmadəddin Təbəri Amuli (vəfatı: altıncı
əsrin əvvəlləri) “Bişarətul-Mustafa” kitabında
ona aydınlıq gətirmişdir. O, sözügedən
kitabda Cabir və Ətiyyənin ziyarət macərasını
nəql edəndən sonra yazır: Bu arada Şam
yolundan Kərbəlaya yaxınlaşan bir dəstə
gördülər.
Cabir Ətiyyəyə dedi: “Get, onların kim
olduğunu öyrən!”.
Ətiyyə qayıtdıqdan sonra dedi: “Ey Cabir!
Qalx, Peyğəmbərin — ailəsini qarşıla!
İmam Səccad ◊ bibiləri və bacıları ilə bizə
doğru gəlir.”
Cabir qalxdı, yalın ayaqla karvanı
qarşılamağa tələsdi. İmam Zeynəlabidinə ◊
yetişdikdə İmam ◊ ona buyurdu:
تْجابر؟
َْ أَن
“Sən Cabirsən?”
Cavab verdi: “Bəli!”.
İmam Səccad ◊ buyurdu:
ْْ ْ َو ُسبِيَت، ْ َوذُِبَتْ ْأَطفالُنا،للا ْقُتِلَتْ ْ ِرجالُنا
ِْ هيهنا ْ َو
ُ ْ “يا ْجابُِْر
ِ
ِ
”يامنا
ُ ْ َو ُح ِرقَتْْخ،نسا ُؤنا
“Ey Cabir, Allaha and olsun! Burada
kişilərimiz öldürülüb, körpələrimizin başı
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kəsilib, qadınlarımız əsir düşüb və
xeymələrimiz yandırılıb!”1.
c.) İbn Nəma (vəfatı: yeddinci əsrin
axırları) “Məsirul-əhzan” kitabında Əhlibeytin ◊ Kərbəlaya girişini və Cabirlə
görüşünü aşkar nəql etmişdir2.
Deməli, bir sıra nəqlə əsasən, Əhli-beytin
◊ ilk Ərbəində Kərbəlaya girməsi
həqiqətdən uzaq sayılmır.
2. Şəhidlərin başlarının bədənlərinə
qovuşdurulması
Digər nəzər sahibləri mövzuya (Əhlibeytin ◊ Ərbəində Kərbəlaya girişinə)
aydınlıq gətirməsələr də, sözlərinin nəticəsi
yuxarıdakı mətləbdir. Belə kı, yazırlar: İmam
Səccad ◊ İmam Hüseynin ◊ mübarək
başını Kərbəlaya gətirdi və atasının bədəninə
qovuşdurdu. Yaxud yazırlar: Mübarək baş
Kərbəlaya qaytarıldı, hərçənd ki, İmam
Səccadın ◊ adı orada qeyd edilmir.

1

Müraciət üçün: “Əyanuş-şiə”, c.4, səh.47 (Cabir ibn Abdullah Ənsarinin tərcümeyi-

halı)
2
“Məsirul-əhzan”, səh. 107. Cəfər ibn Məhəmməd ibn Cəfər, İbn Nəma Hilli kimi tanınmışdır. Təxminən 680-cı ildə vəfat etmişdir (“Əyanuş-şiə”, c. 4, səh. 156) və 664-cü ildə
vəfat edən Seyib ibn Tavusun müasidir.
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İmam Səccadın ◊ Kərbəlaya girişinin və
onun tərəfindən mübarək başların bədənlərinə
qovuşdurulmasının yalnız Ərbəinə təsadüf
etməsi fikrini də bu nəzərə əlavə etsək,
onların Kərbəlaya girməsi və başları
bədənlərinə
qovuşdurmasının
səfərin
iyirmisində olması qənaətinə gəlmək olar. Bu
mətləbin bir hissəsi öncədən şəhidlərin
başlarının dəfni mövzusunda qeyd edildi. Burada bir daha təkrar edir və əlavə fərqli
nəzərlərdən bir neçəsini nəzərinizə çatdırırıq:
a) Şeyx Səduq (vəfatı: 381 h.q.) yazır:
“İmam Səccad ◊ Əhli-beytlə ◊ birgə
şəhidlərin başlarını götürüb (Dəməşqdən)
çıxdılar və mübarək başları Kərbəlaya
qaytardılar (və orada torpağa tapşırdılar)”1.
b) Fəttal Nişaburi (vəfatı: 508 h.q.) də
yazır:
ْي
ِْ س
َْ  ْ َوَردْ ْ َرأ،ِي ْعليهْالسالم ْبِالنِس َوة
ِْ س
ُّْ ج ْ َع
َْ “ َخ َر
َ ُس ْاْل
َ ُلي ْب ُْن ْاْل
”َالء
ْ َإىلْْ َكرب

1

Şeyx Səduq, “Əmali”, məclis 31, səh. 168, hədis 4
”الء
َْ َيْإِىلْ َكرب
ِْ س
َْ ي)عليهْالسالم (بِالنِس َوْةِْ َوَردْْ َرأ
ِْ س
ُّْ جْ َع
َْ “ َخ َر
َ ُسْاْل
َ ُليْب ُْنْاْل
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“İmam Əli ibn Hüseyn ◊ xanımlarla
birgə (Şamdan) çıxdı və İmam Hüseynin ◊
mübarək başını Kərbəlaya qaytardı”1.
c) İbn Şəhr Aşub (vəfatı: 588 h.q.) da
“Mənaqib” kitabında İmam Hüseynin
mübarək başının bədəninə qovuşdurulmasını
qeyd etmişdir2.
d) Böyük əhli-sünnə alimi Sibt ibn Cuzi
(vəfatı: 654 h.q.) də yazır:
ِ ْ ِ“أَالشه ْرْأَن ْهُْردْْإىلْْ َكرب
”س ِْد
ُ َُ
َ َالءَْفَ ُدف َْنْ َم َْعْاْل
“Daha məşhur nəzər, o həzrətin mübarək
başının Kərbəlaya gətirilməsi və pak bədəni
kənarında dəfn edilməsidir”3.
f) Əllamə Məclisi də belə yazır:
“İmamiyyə alimləri arasında məşhur nəzər, o
həzrətin ◊ mübarək başının şərafətli bədəni
kənarında dəfn edilməsidir və bu iş, İmam
Əli ibn Hüseyn ◊ tərəfindən baş
vermişdir”4.
h) Böyük əhli-sünnə alimi Şiblənci də
yazır:
“İmamiyyə,
İmam
Hüseynin
şəhadətindən qırx gün sonra o həzrətin
“Rəvzətul-vaizin”, səh. 192
İbn Şəhr Aşub, “Mənaqib”, c. 4, səh. 85
3
“Təzkirətul-xəvas”, səh. 150
4
“Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 145
1
2
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mübarək başının Kərbəlada bədəninə
qovuşdurulduğuna inanır”1.
Deməli, şəhidlərin başlarının İmam
Səccad ◊ tərəfindən Kərbəlaya qaytarılıb
pak bədənləri kənarında basdırılmasını, digər
tərəfdən o həzrətin Mədinəyə qayıtdıqdan
sonra başları Kərbəlaya gətirməsi və ya
karvanı Mədinəyə göndərib özü tənha
Kərbəlaya gəlməsinin nəql edilmədiyini
nəzərə alsaq, İmam Səccadın ◊ bacılarə,
bibiləri və Aşura hadisəsindən digər sağ qalanlarla Kərbəlaya gəlməsi qənaətinə gəlmək
olar (Necə ki, Şeyx Səduq və Fəttal Nişaburi
aydınlıq gətirmişdir). Şəhidlərin başlarını
dəfn etməklə bərabər bir daha Kərbəla
şəhidlərini andılar. Bu nəqllərin bəzilərinə o
günün səfər ayının iyirmisi olması və ya
Cabir ibn Abdullah Ənsarinin Kərbəlaya
gəlişinə təsadüf etdiyi qeyd edilməsə də,
digər nəqllər (Əbu Reyhan Biruninin sözü kimi) bunu açıq-aşkar bildirmişdir. Başların
Kərbəlaya aparılmasını bildirən nəqllər də
başqa bir tarix göstərməmişlər. Odur ki, Əhlibeytin ◊ Kərbəlaya gəlişinin səfərin
1

“Nurul-əbsar”, c. 2, səh. 44
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iyirmisinə təsadüf etdiyinə inananların
sözlərini nəzərə alsaq, başların bədənlərə
qovuşdurulmasının İmam Səccad ◊ və
karvandakı digər şəxslər tərəfindən həmin
gündə baş verməsini nəticə almaq olar.
Diqqət çəkən digər nöqtə, bir çox
hədislərə əsasən, İmam Hüseynin ◊ şəhadətindən sonra yer və göyün o həzrətə qırx gün
ağlamasıdır1. Mümkündür ki, göy və yerin
qəm-qüssəsi “Şəhidlər sərvəri”nin —
şəhadətindən etibarən başlardı və bu,
müqəddəs başlar bədənlərinə qaytarılanadək
davam etdi. Bu iş qırx gün gerçəkləşdikdən
sonra kainat yerinə oturdu və sakitləşdi!
3. Ərbəin ziyarəti ənənəsi
Bildiyimiz kimi səfər ayının iyirmisi və
İmam Hüseynin ◊ qırxına dair ənənələrdən
biri İmam Hüseynin ◊ “Ərbəin” ziyarətidir.
İmam Həsən Əskəridən ◊ nəql edilən
hədisdə deyilir: “Möminin nişanəsi beşdir:
hər gecə-gündüz 51 rəkət namaz qılmaq (17
rəkət vacib, 34 rəkət nafilə namaz), (İmam
Hüseynin ◊) Ərbəin ziyarəti, sağ ələ üzük
1

“Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 206, hədis 13; səh. 210, hədis 18; hədis 22 və hədis 23.
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taxmaq, səcdəyə gedərkən alnı torpağa
qoymaq və namazda “Bismillahir-RəhmanirRəhim”i ucadan demək”1.
Həmçinin, bu gün üçün İmam Sadiqdən
◊ xüsusi bir ziyarətnamə nəql olunub2.
Uzaq keçmişdən günümüzədək şiələr
fürsət tapdıqca, Ərbəində Kərbəla ziyarətinə
gedir, böyük eşq və şövqlə, xalisanə o həzrəti
ziyarət edirlər. Bu illərdə də sinəsi dağlı
milyonlarla aşiq Ərbəin günü Kərbəlaya
axışır və Kərbəla şəhidlərini ziyarət edir.
İndi, sual yaranır ki, niyə həmin gündə
belə bir ziyarət müstəhəb sayılır?
Əllamə Məclisi “Zadul-Məad” kitabında
yazır: “Cabir böyük səhabələrdən olduğu
üçün bu işin təməlini qoydu və bu, İmam
Hüseynin ◊ həmin gündə ziyarətinin
fəzilətinə dəlalət edə bilər. Baxmayaraq ki,
bizə gizli qalan digər səbəblərin də olması
mümkündür”3.
Lakin nəzərə çarpan odur ki, Ərbəin
ziyarətinə bu qədər diqqətin, onu möminin
nişanəsi saymağın və İmam Sadiq ◊
“Misbahul-mutəhəccid”, səh. 787 və “İqbal”, səh. 589
“Yeni Məfatih”, “Ərbəin” ziyarəti, səh. 393
3
“Zadul-Məad”, səh. 402
1
2

1036

tərəfindən xüsusi ziyarətnamənin nəqlinin
yeganə səbəbi Cabir ibn Abdullah Ənsarinin
o həzrəti Ərbəindəki ziyarəti ola bilməz,
xüsusilə Ərbəin ziyarəti İmam Hüseynə ◊
məxsusdur, digər İmamlar ◊ barəsində belə
bir ziyarət gəlməmişdir. Əksinə, böyük alim
və tanınmış tədqiqatçı Əbu Reyhan Biruninin
dediyi kimi:
ِ يفْال
ْي)عليهْالسالمْ(إىلْ ُْجثتِ ِْهْ َحتْْ ُدفِ َْن
ِْ س
اْل
ْ
ْ
س
أ
ر
ْ
د
ْ
ر
ْ
ْ
ين
ر
ش
ع
ْ ِ“ َو
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
”عي
َْ َيارْةُْاالرب
ِْ ْْ َْو،َم َْعْ ُجثتِ ِه
َ فيهْ ِز
“Səfər ayının iyirmisi İmam Hüseynin ◊
müqəddəs başı bədəninə qaytarılmış və onun
kənarında dəfn edilmişdir. Elə həmin gün
üçün də Ərbəin ziyarəti gəlmişdir”1.
Ərbəin ziyarəti, o həzrətin mübarək başı
bədəninə
qovuşandan
sonra
səfərin
iyirmisində ənənəyə çevrildi və bilirik ki, o
həzrətin mübarək başı İmam Səccadın ◊ əli
ilə Kərbəlaya gətirildi. Deməli, Ərbəin
ziyarətinin bu qədər önəm daşıması Cabir ibn
Abdullah Ənsarinin o həzrəti belə bir gündə
ziyarətinə xatir deyil, əksinə İmam Səccadın
◊ bu gündə şəhidlərin başlarını bədənlərinə
1

“Asarul-baqiyə”, səh. 331
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qovuşdurmasına və İmam Səccad ◊ və
karvan əhlinin o pak qəbri Ərbəində
ziyarətinə görə idi və bu əməl, şiənin önəmli
nişanələrindən biri kimi və 51 rəkət namaz və
torpağa səcdənin kənarında qeyd edilmişdir.
Bu səbəbdən Əllamə Məclisi “ZadulMəad” əsərində yazır: “Məşhur nəzər, belə
bir gündə o həzrətin ◊ ziyarətinə təkidin
səbəbi kimi İmam Zeynəlabidin ◊ və digər
Əhli-beytlə ◊ həmin gündə Şamdan
qayıdarkən Kərbəlaya girmələri və şəhidlərin
müqəddəs başlarını bədənlərinə qovuşdurmalarını göstərir”1. Hərçənd, o özü Əhli-beytin
◊ səfərin iyirmisində Kərbəlaya gəlmələrini
məqbul saymır, lakin sözlərindən Əllamə
Məclisinin dönəmində bu fikrin məşhur
olduğu anlaşılır. Yəni Ərbəin ziyarətinin
əhəmiyyətinə səbəb, İmam Zeynəlabidinin
◊ Kərbəla şəhidlərini ziyarəti və başları bədənlərinə qovuşdurması olmuşdur.
Nəticədə cümə, on beş şaban, qədr
gecələri, fitr və qurban bayramı və ərəfə
günlərinin özü-özlüyündə digər günlərdən
üstün olmadığı kimi, Ərbəinin də özü1

“Zadul-Məad”, səh. 402
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özlüyündə imtiyazı olmadığını nəzərə alsaq,
İmam Hüseynin ◊ ərbəinində onu özündən
öncə və sonrakı günlərdən fərqləndirən
xüsusi bir hadisə baş verməlidir. Bu isə İmam
Səccadın ◊ karvanla yanaşı şəhidlərin başlarını bədənlərinə qovuşdurmasından və
onların qəbirlərini ziyarətindən başqa bir
hadisə deyildi.
Amma belə bir hadisənin araşdırılmasına
ümdə maneə sayılan məsafə ölçüsü və uzun
müddət
Şamda
dayanma
məsələsinə
aşağıdakı şəkildə aydınlıq gətirmək olar:
Bir sıra kitablarda qeyd edilir ki,
karvandakı əsirlərin Şama girdiyi gün, səfər
ayının ilk gününə təsadüf edir. Bəni-Üməyyə
də bu günü özləri üçün bayram etdi1.
Hacı Şeyx Abbas Qumi də yazır: “Şeyx
Kəfəmi, Şeyx Bəhai və Mühəddis Kaşani
deyirlər ki, səfərin ilk günü həzrət Seyyidüşşühədanın ◊ başını Şama gətirdilər və BəniÜməyyə o günü bayram etdi. O gün
möminlərin qəmi bir daha təzələndi...”2.
1
Şəhid Ayətullah Qazi Təbatəbai yazır: “Bəzi mötəbər kitablarda gəlmişdir ki,
məhərrəm ayının on beşi əsirləri Kufəyə yolladılar və təxminən on-on beş günə Şama
çatdılar”. (“Ərbəin barəsində araşdırma”, səh. 23)
2
“Nəfəsul-məhmum”, səh. 239
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Daha öncə qeyd edildiyi kimi əsirlər
karvanı mübarək başlarla yanaşı Şama daxil
oldu. Deməli, onlar səfərin ilk günü Şamda
idilər.
Ancaq onların Şamda qalma müddəti –
Seyid ibn Tavusun “İqbal”da bunu bir ay
bilməsi – həqiqətə uymur. Ona görə ki, həzrət
Zeynəb Ÿ və İmam Səccadın ◊ xütbələri
nəticəsində
Şamdakı
vəziyyətin
dəyişməsindən sonra Əhli-beyt ‹ karvanı
Şamda əzadarlıq üçün Yeziddən icazə alıb bir
neçə gün əza məclisi təşkil etdilər. Nəhayət,
Yezidə dedilər ki, İmam Hüseynin ailəsini bu
şəhərdə saxlamaq məsləhət deyil, onları
Hicaza yolla!”. O da elə etdi1.
Şeyx Müfid belə yazır: “Yezidin
məclisindən sonra əmr verildi ki, onları
Yezidin sarayına yaxın bir evdə saxlasınlar”.
Sonra əlavə edir: “Bir neçə gün orada
qaldılar, sonra Yezid Noman ibn Bəşiri
çağırıb ona göstəriş verdi ki, əsirləri yola
hazırlasın”2.

1
2

“Nəfəsul-məhmum”, səh. 263-265
Şeyx Müfid, “İrşad”, səh. 480

1040

Tanınmış tarixçi Təbəri yazır: “Onlar
(Şamda) üç gün matəm mərasimi bərpa
etdilər”1.
Deməli, onların Şamda bir ay qalması
yalnız Seyid ibn Tavus tərəfindən “İqbal”da
nəql olunub. Şamın vəziyyətini və Əhlibeytin ◊ Bəni-Üməyyəni ifşa etmələrini
nəzərə alsaq, Əməvi sisteminin Əhli-beyti
◊ uzun müddət Şamda saxlamağı məsləhət
görməsi inandırıcı deyil. Odur ki, Əhli-beytin
◊ bir neçə gün Şamda qaldığını yazanların
nəzəri həqiqətə daha uyğundur.
Nəticə etibarı ilə onların Şama girişi və
Yezidin məclisində iştirakları səfərin ilk
gününə təsadüf etsə və ən çox bir həftə orada
qaldıqlarını qəbul etsək, Əhli-beyt ‹
səfərin iyirmisinə on iki gün qalmış (səfərin
səkkizi) Şamdan yola düşməlidir. Bu müddət
karvanın Şamdan Kərbəlaya çatmasına
kifayət edir. Ona görə ki:
a) Seyid ibn Tavus “İqbal”da Əhli-beyt
‹ karvanının Ərbəində Kərbəlaya daxil
olmasını həqiqətdən uzaq bilməsinə rəğmən,
yazır: “Kufədən Şama gedib-qayıtmaq iyirmi
1

“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 353
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gün çəkir”1. Deməli, 12 gün ərzində Şamdan
Kərbəlaya çatmaq mümkündür.
b) Tarix yazır: Mərvan ibn Həkəm qoşun
başçısı Amir ibn Rəbiəni, Muxtarla
döyüşmək üçün yüz min qoşunla Şama
göndərdi. Onlar on gün ərzində Kufəyə
çatdılar2.
Aydındır ki, əgər yüz minlik qoşun on gün
ərzində Kufəyə çata bilirsə, kiçik bir karvanın
on
iki
gün
müddətində
Kərbəlaya
yetişməsində bir nöqsan görünmür.
Şəhid Qazi Təbatəbai, Şam-İraq yolunu
on gündən az bir müddətdə getməyin
mümkünlüyünü göstərən çoxlu tarixi qeydlər
gətirmişdir. Hətta “Əyanuş-şiə” kitabının
müəllifi Seyid Möhsin Əmin belə nəql edir:
“Şam və İraq arasında bir düz yol var. Zirək
ərəblər bizim dövrdə o yolla gedir və bir
həftə ərzində İraqa çatırlar”3.
c) İmam Hüseyn ◊ Məkkə ilə Mədinə
arası 470 km-lik yolu beş günə getdi. Belə ki,
o həzrət rəcəb ayının bitməsinə iki gün
qalmış Mədinədən çıxıb şabanın üçü
“İqbal”, c. 3, səh. 101
“Ərbəin barəsində araşdırma”, səh. 21
3
Ətraflı məlumat üçün müraciət edin: “Ərbəin barəsində araşdırma”, səh. 18 - 30
1
2
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Məkkəyə
çatmışdı.
Deməli,
Şamdan
Kərbəlayadək olan 600 km məsafəni on gün
ərzində rahatlıqla keçmək olar (diqqət edin!).
Hər halda göstərici və şahidlər toplusu,
eləcə də alim və tədqiqatçıların qeyd edilən
kəlamları Əhli-beytin ◊ Ərbəin günü
Kərbəlaya gəlməsi versiyasını gücləndirdi və
Əhli-beyt ‹ karvanının Cabir və
yoldaşları ilə Kərbəlada görüşüb əzadarlıq
keçirmələrinə etiqad bəsləyən kəslərin
sözlərini təsdiqlədi. Cənab Seyid ibn Tavus
“İqbal” kitabında onu həqiqətdən uzaq bilməsi də bir ziddiyət yaratmır, çünki o, Əhlibeytin ◊ Şamda bir ay qalması fərziyyəsi
ilə Ərbəin günü Kərbəlaya gəlmələrini inkar
edirdi. Necə ki, bu tarixdə Mədinəyə də
gəlmələrini qəbul etmir.
Əsirlər
karvanının
Şamda
qalma
müddətinin on gündən də az olduğu dəqiqləşdikdən sonra Seyid ibn Tavusun “Lühuf”
kitabında ravinin dilindən nəql etdiyi sözünü,
yəni onların Cabirlə eyni vaxtda Kərbəlaya
girməsini qəbul etmək həqiqətə daha
uyğundur.
Əslində Seyid ibn Tavus mötəbər bir
tarixdə bu hadisəni görmüş və onu “Lühuf”da
1043

nəql etmişdi, lakin sonralar, başqa bir tarixdə
onların bir ay Şamda qaldığını oxuduqda
Əhli-beyt ‹ karvanının Ərbəin günü Kərbəlaya gəlməsini qeyri-mümkün bilmişdir.
Nəticədə Əhli-beytin ◊ Şamda bir ay
qaldığını deyən şəxslərin sözünü rədd
etməklə, Əhli-beytin ◊ hicri tarixlə 61-ci
ilin ərbəinində Kərbəlaya girməsi mövzusu
öz təsdiqini tapır.
Hadisənin özü də bu karvanın Mədinəyə
getməzdən öncə, növbəti dəfə asudə şəkildə
Kərbəlaya gedib şəhidlərin qəbrini bir daha
ziyarət etdiklərini göstərir.
Hacı Mirzə Ərbab (Qumun tanınmış
alimlərindən olmuşdur) yazır: “İkrah hissi və
biçarəliklə Kərbəladan köçən, ağlamaq və
matəm saxlamağa qadağan olunan və öz
şərafətli şəhidlərinin cəsədini qızmar günəş
altında görən qəlbi sınıq qafilənin müqəddəs
qəbirlərin vəziyyətindən xəbərdar olmadan,
mövcud durumu bilmədən Mədinəyə
dönmələri və o müqəddəs türbətin ziyarətinə
nail olmamaları adəti üzrə həqiqətdən kənar
görünür”1.
1

“Ərbəini-Hüseyniyyə”, səh. 242-243
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Ərbəin günü Kərbəlada nə baş verdi?
Seyid ibn Tavusun nəqlinə əsasən, Əhlibeyt ‹ karvanı Cabir və dostları ilə
Kərbəlada görüşdü. Göz yaşı və nalə ilə birbirinin görüşünə tələsdilər. Bir neçə gün
Kərbəlada əza məclisi saxladılar.
Qırx gündən sonra bir daha Kərbəlaya
gələn dəstənin əhval-ruhiyyəsini təsvir etmək
yerinə düşərdi. Onlar elə bir məkana qədəm
qoydular ki, daha öncə acı xatirələrlə, dağ
yüklü qəm-qüssə ilə oranı tərk etmişdilər. Elə
bir məkan ki, qırx gün öncə əzizlərinin
doğrandığına şahid olmuşdular, ataların,
qardaşların, əmilərin və əmi oğullarının
qəribliyini gözləri ilə görmüşdülər.
Zeynəbi-Kübranın ◊ başına nələr gəldi?
O, İmam Hüseynin ◊ şəhadətindən sonra
əsirlər karvanının rəhbərliyini – İmam
Səccadla ◊ yanaşı – öhdəsinə aldı və hər
yerdə İmamın ◊, qadınların və uşaqların
canını qoruyurdu. Bəzən onlara yetişən
bəlalar qarşısında özünü sipər edirdi. Kufə və
Şamda ifşa etmələri ilə zalımları rüsvay etdi.
İnqilab toxumlarını hər yerə səpdi.
Kərbəlanın qanlı ismarıcını qulaqlara
çatdırdı. İndi isə yorğun və yaralı canı ilə,
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lakin üzüağ və məğrur şəkildə mövlanın, əziz
qardaşı Hüseyn ibn Əlinin ◊ ziyarətinə
gəlmişdi.
Qardaşıyla olan xatirələri, Məkkə-Mədinə
yolunda və Məkkədən Kərbəlayədək onunla
yoldaşlığı, qardaşının ona tövsiyələri, dost,
qardaş və övladların şəhadətində Hüseynin
◊ çəkdiyi əzablar, şəhidlərin doğranmış bədənləri və əzizlərin bədənlərindən ayrılmış
başları, bunların hamısı onun xatirindən ötüb
keçirdi.
Fatimə Ÿ övladı ilə, qardaşının başsız
bədəni ilə son vidası, həmçinin yanmış
xeymələrin, ətəkləri oddan alışmış uşaqların
xatirəsi Zeynəbi əldən salır. İndi isə düşmən
qorxusu olmadan qəlbinin qüssəsini boşalda
bilər. Şübhəsiz, qardaşının və digər şəhidlərin
qəbri kənarında nöhvə deyib, ağlayır. Bununla yanaşı digər qadın və uşaqları da
qorumalıdır. Olmaya kədərin şiddətindən
sarsılalar və şəhidlərin qəbri kənarında can
verələr!
Rübabın, Səkinənin, Fatimənin və digər
qadınların başına nə gəldi? Acı və əzabverici
xatirələr onların gözü önündən bir-bir ötüb
keçir...
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Əli Əsğərin susuzluq və taqətsizliyinin,
boğazının parçalanmasının, atasının əlləri
üzərində can verməsinin acı xatirələri
Rübabın dağlı sinəsinə nə edir?!
Atanın qürbət və susuzluğunu yada
salmaq, atanın son nəvazişi, onun “həl min
nasirin” nidası və Zulcənahın sahibsiz
qalması Səkinəyə aman vermir!
Əli Əkbərin qanlı bədəninin, Qasimin
yarılmış başının, Abbasın kəsilmiş qollarının,
susuz dodaqların, Əlqəmənin, deşilmiş
məşkin, ox dəyən gözlərin və “İndi belim
qırıldı!” deyən kədərli səsin xatirəsi qızlara,
qadınlara nə edir?!
Növhələri
deyənin
kimliyi,
hansı
müsibətdən dedikləri bizə məlum deyil.
Bəlkə də hamısı birgə növhə deyir, sinə
vurur, ürəklərini boşaldırdılar. Təbii ki, bir
gün keçdikdən sonra artıq sinələrin fəryad
etməyə taqəti qalmamışdı, səslər batmış,
boğazlar yorulmuşdu. Ancaq əllə işarə etmək
olardı; suya və məşkə, qılınca və boğaza, ələ
və sinəyə, yanmış xeymələrə, cırılmış qulaqlara, qarət olunmuş sırğalara!!...
Bəli, Əhli-beytin ◊ Kərbəladakı kədərli
hadisəsi belə baş verib!
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26. Mədinəyə doğru
Üç günlük əzadarlıqdan sonra İmam
Səccad ◊ çarəni yalnız bunda gördü ki,
Kərbəladan Mədinəyə hərəkət əmri verdirsin.
Ona görə ki, bibilərinin, qadın və uşaqların
gecə-gündüz qərarsız olduqlarını, növhə
deyib göz yaşı tökdüklərini görürdü.
Bir qəbrin kənarından qalxıb digər bir
qəbrin kənarında otururdular (orada canlarını
əldən vermək qorxusu vardı)1.
Karvan Mədinəyə doğru yola düşdü. Bu
halda Ümmü Gülsüm ◊ Mədinəyə xitabən
ürək dağlayan şeir oxudu, (onun bir neçə
beyti belədir:)
ِ مدينَ ْةَْج
ِْْفَب
انْ ِجئنا
ِْ اتْ َواالحز
ِْ سر
اْل
ْ
ْ
ْ
لينا
ب
ق
الت
ْ
نا
د
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْْ َر َجعناْال ِرج الَْْ َوالْبَنينا
ْ ْليْ ََجعا
َْ كْبِااله
ِْ َْخ َرجناْ ِمن
ْوف
ِْ ْبِالطُُّف
ْْ َعراي ا
ْ
ْللاْاُض ُحوا
ِْ َْْكْياْ َر ُسول
َْ َُوَرهط
سلبينا
َ ُم
ِ أ
شتتينا
ِْ ِفْالب
ْ ِ ْك
ِْ ُْْبَنات
ْ ْىلْالسبايا
َْ ِتْإ
ِْ َفاط ُْمْلَوْْنَظَر
َ الدْ ُم
ِ ْْإِىلْي وِْمْال
يام ِْةْتَن ُدبينا
ق
ْ ْكْ َْلْتَزايل
ِْ ُدامتْْ َحيات
َ
َ
َ ْْفَ لَو
للاْفينا
ِْ ْناب
َْ ْْ َوَْلْيَر َعواْ ِج
ْ ْسينا
ُ َأَالْي اْ َجدناْقَ ت
َ لواْ ُح
1

Müqərrəm, “Məqtəlul-Huseyn”, səh. 373
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تابْقَ هراْْأََجَعينا
ِْ ْْ َعلَىْاال ََق
ْ ْساءَْ َو َْحلُوها
ْ ِلََقدْْ َهتَ ُكواْالن
Ey babamızın şəhəri bizi qəbul etmə,
Çünki həsrət və hüznlə sənə doğru gəldik!
Sənin yanından bütün əzizlərimizlə
çıxdıq,
Amma indi kişi və oğullarsız döndük!
Ey Allahın Rəsulu! Ailən qurbanlıq oldu,
Bədənləri Kərbəlanın qaynar səhrasında
üryan qaldı və (sərvətləri) qarət olundu.
Ey Fatimə! Əgər şəhərlərdə pərakəndə (və
boynu bağlı) gəzən əsir qızlarını görsəydin.
Və dünya həyatın əbədi olsaydı,
qiyamətədək durmadan nalə edərdin!
Ey babamız! Hüseyni öldürdülər və bizə
dair ilahi hörməti gözləmədilər.
Xanımlara hörmətsizlik etdilər və onları
tünd xasiyyət dəvələrə mindirdilər.1
Mədinə! Sənə tərəf şivənli bir karvan
gətirdim, yoldan gətirdim, ətək-ətək göz yaşı
gətirdim.
Mədinə! Üzümə qapı açma, çünki bir
dünya matəm,

1

“Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 197 (ixtisarla)
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Özü ilə ərməğan kimsə gətirmədi, təkcə
mən gətirdim
Mədinə! Hərçənd gül dolu gülüstanı
Kərbəlaya götürdüm
Amma indi o gülşəndən həsrət gülabı
gətirdim.
Qəmdən qara saçım ağarsa da, lakin
şadam
Ki,
məzlumluğumu
aşkar
şahidlə
gətirdim.
Düşmən məni əsir etsə də, dostun canı
qaneyəm
Ki, xidmətimin sonunu ən gözəl şəkildə
gətirdim
Mədinə! Ali-Əlinin Yusifini apardım və
indi
Onun özünü gətirməsəm də, köynəyini
gətirdim
Mədinə! Bəni-Haşimdən xəbərdar bir kəs
yoxdur
Belə ki, mən Kufədən bədənindən ayrı
başın peyğamını gətirdim
Mədinə! Hərçənd sənə doğru diri
qayıtdım, ənam vermə
Ki, mən bu yarı canı da yüz candan
qoparıb gətirdim.
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Mədinə! Bu əsir olmuşlar olmadı sədd
rəhm, bax
Öz xütbələrim ilə düşmən gününə nələr
gətirdim1.
27. Mədinəyə giriş
Bəşir ibn Həzləm (Cəzləm) deyir:
Mədinəyə yaxınlaşdığımız zaman Əli ibn
Hüseyn ◊ göstəriş verdi ki, karvandakılar
dəvələrdən ensinlər, xeymələr qurub, orada
qərarlaşsınlar. Sonra buyurdu: Ey Bəşir!
Allah atana rəhmət eləsin! O, şair idi. Sən də
şeir deyə bilirsənmi?
Dedim: Bəli, Ey Allah Rəsulunun oğlu!
Mən də şairəm.
Buyurdu: Mədinəyə daxil ol və Əbi
Əbdillahın şəhadət xəbərini (və bizim
gəlişimizi) camaata çatdır.
Bəşir deyir: Atıma minib çaparaq
Mədinəyə daxil oldum. Məcidun-Nəbiyə
— çatdığımda gözü yaşlı halda səsimi
ucaltdım və bunu oxudum:
ِ
ْي ْفَأَد ُمعي
ُْ س
ْ ْقامْلَ ُكمْْ ِِبا
َْ بْالْ ُم
َْ ياْأَه َْلْيَث ِر
َ ُْْقُت َْل ْاْل
ُْ ِمدر
ار
1

Şer, Məhəmməd Cavad Qəfurzadə Kaşanidəndir. (təxəllüsü: Şəfəqdir).
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ِْ أسْ ِمن ْهْ َعلَىْال َق
ْدار
ْ ْْضرج
ْ َْاَْلِس ُْمْ ِمن ْهُْبِ َكرب
َ الءَْ ُم
ُ ُْ ْْ َوالر
ُ ُناةْي
Ey Mədinə(Yəsrib) əhli, artıq Mədinə
sizin qalma yeriniz deyil,
(Sizin ağanız) öldürüldüyü üçün göz
yaşım beləcə axır.
Onun bədəni Kərbəlada qana – torpağa
qəltan olub,
Müqəddəs başı nizə ucunda şəhər-şəhər
gəzdirildi.
Sonra dedi: Bu Əli ibn Hüseyndir ◊,
bibi və bacıları ilə şəhərin girişində xeymə
qurmuşdur. Mən onlar tərəfindən sizə xəbər
gətirən elçiyəm.
Bu sözdən sonra, hətta Mədinə qadınları
saçları dağınıq halda evlərindən çölə çıxdılar,
müsibətin şiddətindən üzlərini cırıb başgözlərinə zərbələr vurdular. Ağlaşma və nalə
səslərini ucaltdılar.
ْ ْ َوال ْيَوماْ ْأ ََمرْ ْ َعلَى،ك ْاليَ وِم
َْ ِأر ْباكِياْ ْ َوال ْباكِيَةْ ْأكثَ َْر ْ ِمنْ ْذل
َْ ْ ْ“فَ لَم
”.للا
ِْ ْول
ِْ ميْ ِمن ْهُْبَع َْدْ َوف ْاةِْ َر ُس
َْ ِال ُمسل
“Heç bir kişi və qadını o gündəki kimi
gözü yaşlı görməmişdim. Peyğəmbərin
— vəfatından sonra müsəlmanlar üçün o
gündən daha acı bir gün keçmədi... “
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Bu an bir kənizin İmam Hüseyn ◊
barəsində belə növhə oxuduğunu eşitdim:
عاهُْفَأَف َجعا
ْ َضينْن اعْن
ْْعاهُْفَأَو َجعا
ْ َنَعىْ َسيِديْن اعْن
َ ْْفَأَم َر
ُّ ِينْ ُجوداْب
ْْْ َو ُجودا ْبِ َدمع ْبَع َْد
ْ
ْعْ َواَس ِكبا
ِْ الد ُمو
َْ فَ َعي
َدم ِع ُكماْ َمعا
ِ ح ْه َذا ْالمج ُْد ْو
ْين
ُْ الد
َْ َليلْفَ َزع َزعاْْْفَأَصب
ِْ َشْاْل
َْ َعلىْ َمنْْ َوهىْ َعر
َ
أَج َدعا
ِ ْ ْْوإنْْْكا َْن ْعنا
ْط ْالدا ِْر
َْ شاح
ْْللاْ َواب ِْنْ َوصيِ ِْه
ِْ َِْْعلَىْاب ِْنْنَيب
َ
َ

سعا
َ أَش
Xəbər gətirən mövlamın ölüm xəbərini
mənə verdi və qəlbimi dərdə saldı və o
xəbərlə məni xəstələndirdi.
Ey gözlərim yaş axıdın, tökülün və yenə
də ağlamaqdan sonra birgə yaş tökün.
O şəxs ki, müsibəti ilə Cəlil Allahın ərşi
lərzəyə gəldi, ucalıq və din (in əsas şaxəsi)
kəsildi.
(Matəm tutun!) Allah Peyğəmbərinin
övladı və canişinin oğluna. Hərçənd şəhadət
məkanı bizdən uzaqdadır.
Sonra mənə dedi: “Bugün Əbi Əbdillahın
◊ yası ilə kədərimizi təzələdin və hələ də
sağalmamış yaralarımızı bir daha açdın.
Allah səni əfv etsin, sən kimsən?”
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Dedim: “Mən Bəşir ibn Həzləməm.
Mövlam Əli ibn Hüseyn ◊ məni sizə tərəf
göndərdi. O, hal-hazırda İmam Hüseynin ◊
əhli-beyti və xanımları ilə məlum məkanda
otraq etmişdir.”
Bəşir deyir: Camaat məndən ayrılaraq
sürətlə karvanın olduğu məkana yollandılar.
Mən də miniyimlə oraya qayıtdım. İnsan
selinin yolları bağladığını gördüm.
Atdan endim, çətin də olsa özümü
xeymələrin kənarına çatdırdım. Gördüm ki,
Əli ibn Hüseyn ◊ hələ də xeymədədir. Bu
zaman, İmam ◊ əlindəki parça ilə göz
yaşlarını sildiyi halda xeymədən çölə çıxdı.
Bir nəfər oturacaq gətirdi və həzrət ◊ də
onun üzərində oturdu. Durmadan ağlayırdı,
göz yaşlarının qarşısını ala bilmirdi.
Bu səhnəyə şahid olan camaatın ağlamaq
səsi ucaldı. Mədinə qadınları, qızları naləşivən qopardılar. Camaat hər tərəfdən o
həzrətə sarı gəlir və ona başsağlığı verirdi. O
məntəqə nalə və fəqanla doldu.
İmam Səccad ◊ əli ilə camaat işarə etdi
ki, sakit olsunlar. Camaat sakitləşdikdən
sonra Həzrət ◊ bir xütbə oxudu.
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İmam Səccadın ◊ Mədinə darvazası
önündəki xütbəsi
كْي وِْمْ ِ
يْ،اَلرْح ِْنْالرِح ِ ِ ِ
ىءْ
الدي ِنْ،با ِر ِْ
للْ َر ِْ
“أْلَم ُد ِْ
بْالعالَ ِم َ
يمْ،مال ْ َ
ِ
ش ِه َْدْ
موات ْالعُلىَ ْ ،وقَ ُر َْ
يف ْالسْ ِْ
يْ ،أَل ِذي ْبَعُ َْد ْفَارتَ َف َْع ِْ ْ
ب ْفَ َ
اْلَالئِ ِْق ْأََجَع َ
النجوىَ ْ ،ن َم ُد ْهُ ْ َعلى ْ َعظائِ ِْم ْاال ُموِرَ ْ ،وفَجائِ ِْع ْ ُّ
الد ُهوِرَ ْ ،وأََِْل ْال َفجائِ ِعْ،
ب ْال ِ
ض ِْة ْالل ِ
فاظ َع ِْة ْالكاظ ِْةْ
يم ْال َمصائِ ِْ
الرزِءَ ْ ،و َع ِظ ِْ
واذ ِعَ ْ ،وجلِ ِْ
يل ْ ُّ
َوَمضا َ
ال ِ
فاد َح ِْةْاْلائِ َح ِْة.
يفْ
ب ْ َجلِيلَةَ ْ ،وثُل َمة ِْ ْ
للاَ ْ َولَْهُ ْاْلَم ُْد ْاب تَالنا ِِْبَصائِ َْ
أَيُّ َها ْال َق ْو ُم! ْإنْ ْ ْ
الم ْع ِظيمةْ ،قُتِ ْل ْأَبو ْعب ِد ِ
يبْ
الم ْ َو ِعت َرتُهَُ ْ ،و ُسِ َْ
ي ْ َعلَي ِْه ْالس ُْ
س ِْ
اْل
ْ
ْ
للا
َ ُ َ
ُ
االس ِْ َ َ
َ
نانْ،و ِ
دانْ ِمنْْفَ و ِْ ِ ِ ِ
ِ
ِ
هذ ْهِْ
يفْالبُ ل ِْ
دارواْبَِرأ ِس ِْهِْ ْ
قْعام ِْلْالس َ
نسا ُؤْهُْ َوصب يَتُهَُ ْ،و ُ
تْ ِ
المث لَهاْ َرِزيةْْ .
الرِزي ْةُْال ِ ْ
َى ْ ِرجاالت ْ ِ
أي ْفُؤادْ
س ُّرو َْن ْبَع َْد ْقَ تلِ ِه؟! ْاَمْ ْ ُّْ
ت
ْ
م
ْ
ك
ن
م
اس! ْفَأ ُّْ
ُ
َ
أَيُّ َها ْالن ُ
ُ
ض ُّْن ْ َع ِْنْاَّنِ ِ
ماهلا؟!ْ
ال ْ ََي ُز ُْن ْ ِمنْ ْأَجلِ ِه؟ ْأَمْ ْأَي ْةُْ َعيْ ْ ِمن ُكمْ ْ ََتبِ ُْ
س ْ َدم َعها ْ َوتَ َ
ت ْالسب ْعْ ِ
حار ْبِأَم ِ
مواتْ
واجهاَ ْ ،والس ُْ
ت ْالبِ ُْ
دادْلَِقتلِ ِهَ ْ ،وبَ َك ِْ
الش ُْ
فَ لَ َْقدْ ْبَ َك ِْ
ُ
جارْبِأَغ ِ
بِأَر ِ
جْالبِحا ِرْ،
صاَّناَ ْ،واْلِيتا ُْنْ َو ُْلَ ُْ
ضْبِأَرجائِهاَ ْ،واالش ُْ
كاَّناَ ْ،واالر ُْ
مواتْأََجَعُو َْن.
َوال َمالئِ َك ْةُْال ُم َقربُو َنَ ْ،وأَه ُْلْالس ِْ
َي ْفُؤاد ْال ْ ََِي ُّْنْ
عُ ْلَِقتلِ ِه؟! ْأَمْ ْأ ُّْ
ص ِد ْ
اس! ْأ ُّْ
َي ْقَ لب ْال ْيَن َ
ْأَيُّ َها ْالن ُ
َيْ َْسعْيسم ْعْ ِ
ِ
ص ُّْم.
يفْاالس ِْ
تْثُلِ َمتِْْ ْ
هذ ْهِْالثُّل َم ْةَْال ِ ْ
المْ َوالْيُ َ
إِلَيه؟!ْأَمْْأ ُّْ َ َ ُ
ودينِ ْ ،
ِ
أَيُّها ْالناس! ْأصبحنا ْمطر ِ
ي ْ َع ِْنْ
شاس ِْع َْ
شرِد َْ
ود َْ
ين ْ ُم َ
َ
ين ْ َم ُذ َ
ُ
َ َ ُ
ي ْ ُجرم ْاجتَ َرمناهَُ ْ ،وال ْ َمك ُروهْ
الد ْتُرك ْ َوكابُ َْل ْ ِمنْ ْغَ ِْ
االمصا ِرَ ْْ،كأَنا ْأَو ُْ
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ْي
َْ ِيف ْآبائِنَا ْاالول
ْ ِْ  ْما ْ َِْسعنا ْ ِِبذا،الم ْثَلَمناها
ِْ يف ْاالس
ْ ِْ  ْ َوال ْثُل َمة،ُارتَ َكبناه
ْب ْصلىْللاْعليهْوآلهْتَ َقد َْم
ْ ِْللا ْلَوْ ْأَنْ ْالن
ِْ ) َو.1ْ(إِنْ ْ َه َذا ْإِالْ ْاختِالَق
ْدادوا ْ َعلى ْما
ْ ِْ ْيف ْقِتالِناْْ َكما ْتَ َقد َْم ْإِلَي ِهم
ْ ِْ ْإِلَي ِهم
ُ يف ْال ِوصايَِْة ْبِنا ْلَ َما ْاز
ِ اجعو َْن ْ ِمنْ ْم
ِ ِ
ْصيبَة ْما ْأَعظَ َمها ْ َوأَو َج َعها
ِْ ْ  ْفَاِنا،فَ َعلُوا ْبِنا
ُ لل ْ َوإِنا ْإِلَي ْه ْر
ُ
ْب ْفِيما
ُْ للا ْ َنتَ ِس
ِْ  ْفَ ِعن َد،َوأَف َج َعها ْ َوأَ َكظها ْ َوأَفْظَ َعها ْ َوأ ََمرها ْ َوأَف َد َحها
”.ْإِن ْهُْ َع ِزيزْْذُوانتِقام،أَصابَناْ َوماْبَلَ َْغْبِنا
“Həmd və səna aləmlərin rəbbi,
bağışlayan və mehriban, cəza və mükafat
gününün sahibi, bütün məxluqların yaradanı
Allaha məxsusdur. Elə bir Allaha ki, (onun
həqiqətini anlamaq nöqteyi-nəzərindən) bizə
o qədər uzaqdır ki, sanki uca göylərdə məkan
salmış və (digər tərəfdən elm və əhatəsi ilə)
bizə o qədər yaxındır ki, qulağımızdakı
sözləri duyan və ona şahiddir. Onu böyük
hadisələrə, ruzigarın xəsarətlərinə, acı
faciələrə, yandırıb-yaxan əzablara, ağır
bəlalara, böyük, amansız, dağıdıcı, sındırıcı
və viran qoyan müsibətlərə görə pərəstiş
edirəm.
Ey camaat! Allah – həmd yalnız ona
məxsusdur – bizi İslamda böyük müsi1

“Sad” surəsi, ayə 7.
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bətlərlə, əvəzolunmaz xəsarətlərlə imtahan
etdi. (Bəli,) Əba Əbdillah Hüseyn ◊ və
ailəsi şəhadətə çatdı. Qadın və uşaqları əsir
düşdü. O həzrətin mübarək başı nizələrin
ucunda şəhərlərdə gəzdirildi. Bu, misli
olmayan bir müsibətdir!
Ey camaat! Onun şəhadətindən sonra
kişilərinizdən hansı biri şadlanar və ya hansı
qəlb ona qəmlənməz? Yaxud hansı göz
ağlamaz, göz yaşı tökməz? Şübhəsiz yeddi
göy möhkəm təməlləri ilə, dənizlər dalğaları
ilə, səmalar sütunları ilə, yer bütün cəhət və
qütbləri ilə, ağaclar budaqları ilə, balıqlar və
dərin dəryalar, Allahın müqərrəb mələkləri və
bütün səma əhli onun şəhadətinə ağladılar.
Ey camaat! Hansı qəlb onun şəhadətindən
sarı titrəməz və ya hansı cigər onun üçün
yanmaz? Yaxud hansı qulaq bu böyük və
əvəzsiz
hadisəni
eşitdikdən
sonra
zədələnməz?
Ey camaat! Biz kənarlaşdırılmış, avara
qalmış,
qovulmuş
və
şəhərlərdən
uzaqlaşdırılmışıq. Cinayət törətmədiyimiz,
nalayiq işə bulaşmadığımız və İslama zərər
vurmadığımız halda guya biz müsəlman
olmayan qövmün övladlarıyıq. Əsla bu (acı)
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macəraları
keçmişdəkilərimiz
haqqında
eşitməmişik. “Bu yeni və təzə bir işdir!”.
Allaha and olsun! Əgər Peyğəmbər
— bu dəstəyə bizimlə savaşmaq əmri
versəydi, necə ki, bizə görə onlara (bizi
sevməyi) tövsiyə etmişdi əsla bundan artıq
ِ ”إنالل ْوإنا ْإلَيه ْر
cinayət törədə bilməzdilər. “اجعُون
َ
(Allah üçünük və Ona doğru qayıdacağıq), bu
çox böyük, kədərli, acı, dolu, bəyənilməz, xoşagəlməz və ağır müsibətdən.
Bizə yetişən müsibətin qarşılığında
Allahdan mükafat diləyirik, şübhəsiz Allah
məğlubedilməz və intiqam alandır”.
Bu xütbədən sonra iflic olmuş Suhan ibn
Səsəə ibn Suhan1 – xəstəliyindən (və İmam
Hüseynə ◊ qoşulmamasından) dolayı
üzrxahlıq etdi. İmam Səccad ◊ də onun
üzrünü qəbul etdi. Ona öz təşəkkürünü
bildirdi, atasına salam və rəhmət göndərdi2.
Suhanın atası cənab Səsəə ibn Suhan Əmirəl-möminin Əlinin ◊ dəyərli səhabələrindən idi. İmam Sadiq ◊ buyurdu: “Əmirəl-möminin Əli ◊ ilə birgə olanlar arasında Səsəə ibn Suhan və Səsəənin ətrafından başqa kimsə o həzrətin ◊ haqq və mövqeyini doğru
düzgün tanıyan olmadı”. Nəcaşinin nəqlinə əsasən o, həzrət Əlinin ◊ Malik Əştərə yazdığı
məşhur məktubun ravilərindəndir. (Müraciət edin: “Möcəmu ricalil-hədis”, c. 10, səh. 112).
Lakin Suhan ibn Səsəənin övladları barədə tərcümə və rical kitablarında – bu qeyd ediləndən
başqa – bir şey tapılmayıb.
2
“Məlhuf” (Lühuf), səh. 226-230; “Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 147-149 və Müqərrəm,
“Məqtəlul-Huseyn”, səh. 374-375
1
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28. Mədinədə əzadarlıq
İmam Səccad ◊ qadın və uşaqlarla
Mədinəyə daxil oldu. Hansı ki, keçən ilin
rəcəb ayında oranı tərk edərkən möhtərəm
atası İmam Hüseyn ◊, əmisi Əbəlfəzl
Abbas, qardaşı Əli Əkbər və Əli Əsğər, eləcə
də Bəni-Haşimin digər gəncləri ilə birlikdə
idi. İndi isə, o əzizlər olmadan müsibət
görmüş bir dəstə qadın və uşaqla birgə şəhərə
daxil olurlar.
Allahın Rəsulu — və qızı FatimeyiZəhranın — dəfn olunduğu şəhərə, hansı
ki, yaddaşlarda acı və şirin xatirələri qalıb.
Hansı ki, küçələri, evləri, qapı və divarları və
ayrı-ayrı yerlərindən əzizlərinin səsini
eşidirlər.
Zeynəbi-Kübra ◊ özünü Peyğəmbər
— məscidinə çatdırdı. Məscidin qapısını
iki tərəfdən tutduğu halda Peyğəmbərə
— müraciətlə deyir:
ِ َْ ناعيةْْإِلَي
ِ ْْ“ياْجداهْإِن
”ي
َْ س
َ
َ ُكْأخيْاْل
“Ey Cəddim! Babacan, mən qardaşım
Hüseynin ◊ ölüm xəbərimi sənə gətirdim!”.
Həzrət Zeynəb Ÿ durmadan ağlayırdı,
göz yaşı və ahı səngimək bilmirdi. Hər dəfə
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qardaşı oğlu Əli bin Hüseynə ◊ baxdıqca
qəmi təzələnir, qüssəsi artırdı1.
Səkinə də fəryadla: Ey Cəddim! Başımıza
gələn müsibətlərdən sənə şikayətlənirəm.
Allaha and olsun, mən Yeziddən daşürək,
cəfakar və qəddar birini görmədim. Ondan
daha kafir və müşrik birini tanımıram!
ِ
ْت
َْ ف ْ َرأَي
َْ ْْ َكي:ول
ْ “فَ لَ َقدْْْكا َْن ْيَق َر
ُ ص َرتِِْه ْ َْو ْ ُه َْو ْيَ ُق
َ عُ ْثَغ َْر ْأَِب ِِْبخ
”2.ي
ُْ س
َْ الضر
َ بْياْ ُح
“O, əl çubuğu ilə atamın dişlərinə vurur
və deyirdi: “Zərbələr necədir, ey Hüseyn?”
Həmçinin, nəql olunub ki, İmam
Hüseynin ◊ şəhadətindən sonra BəniHaşim qadınları qara və cod libaslar
geyindilər. İstidən, soyuqdan qorxmadan
əzadarlıq edir və İmam Əli ibn Hüseyn ◊
də onların matəm mərasimi və əzadarlığı
üçün yemək hazırlayırdı3.
İmam Sadiq ◊ buyurur: “Bəni-Haşim
qadınları, Muxtar (qiyam edib) Übeydullah
ibn Ziyadı öldürdükdən sonra başını
(Mədinəyə) göndərənədək, beş il müddətində
“Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 198
Müqərrəm, “Məqtəlul-Huseyn”, səh. 376
3
“Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 188
1
2
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əza halında idilər, zinət əşyalarından və
bəzənməkdən imtina etmişdilər”1.
Həmçinin, o həzrətdən nəql olunan digər
bir rəvayətdə gəlmişdir:
“İmam Zeynəlabidin ◊ möhtərəm
atasına qırx il ağladı. Bir halda ki, gündüzləri
oruc tutur, gecələri ibadət edirdi. İftar vaxtı
xidmətçisi onun önünə su və yemək qoyur və
deyirdi: “Mənim ağam buyurun, yemək
yeyin!”
O həzrət (atasının məzlumluğunu
xatırlayaraq) buyurardı:
ْللاْ َْعطشانا
ِْ ْول
ِْ ْقُتِ َْلْاب ُْنْ َر ُس،للاْجائِعا
ِْ ول
ِْ قُتَ ِْلْاب ُْنْ َر ُس
“Allah Rəsulunun — oğlu ac-susuz
şəhid edildi!”.
Bu cümləni təkrar-təkrar deyir və göz yaşı
tökürdü. O yerə qədər ki, gözünün yaşı su və
yeməyə qarışırdı (sonra iftar edirdi). O həzrət
dünyasını dəyişənədək bu halda idi2.
Yenə də İmam Sadiq ◊ buyurur: “İmam
Hüseyn ◊ şəhid olduğu vaxtdan etibarən
(Rübab) ona matəm saxladı. Qadınlarla,
kənizlərlə bərabər o həzrətə ağlayırdı.
1
2

Müqərrəm, “Məqtəlul-Huseyn”, səh. 376
“Məlhuf” (Lühuf), səh. 233
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Nəhayət, gözlərinin yaşı qurudu. Göz yaşları
axsın deyə, “səviq”1dən faydalanır və deyirdi
ki, şəhid imamıza ağlaya bilmək üçün bu yeməkdən istifadə edirəm”2.

Ümmül-Bəninin yanıqlı nalələri
Ümmül-Bənin, Fatimeyi-Zəhradan Ÿ
sonra Əmirəl-möminin Əlinin ◊ həyat
yoldaşı olmuşdur. Onun adı da Fatimə idi.
Abbas, Abdullah, Cəfər və Osman adlarında
dörd oğlu Kərbəlada, İmam Hüseynin ◊
kənarında şəhadətə çatdılar. O, övladlarının
xatirəsi üçün gündüzlər Bəqi məzarlığına gedir və orada əza saxlayırdı.
Hacı Şeyx Abbas Qumi yazır: ÜmmülBənin Abbasın oğlunun – adı Übeydullah idi
– əlindən tutur, gündüzlər Bəqiyə gedir və
övladları üçün mərsiyə oxuyurdu. Mədinə
camaatı onun yanıqlı mərsiyələrini eşitmək
üçün ətrafına toplaşır, ona qoşularaq göz yaşı
tökürdülər. Onun əzadarlığı o qədər yanıqlı
idi ki, hətta Mərvan ibn Həkəm – Əhli-beytin
1
2

Yemək növüdür.
“Kafi”, c. 1, səh. 466
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◊ qəddar düşməni – bu mənzərəni
gördükdən sonra təsirləndi və ağladı.
O dağ görmüş xanım bir çox şeirlər
oxuyurdu, o cümlədən:
ِ اسْْ َكرْْ َعلىْ ََج
ْناء
ِْ ْْ َوَور ْاهُ ْ ِمنْ ْأَب
ْ يْالن َق ِْد
ِْ اه
َْ “ياْ َمنْْ َرأَىْال َعب
َحي َد َْرْْ ُك ُّْلْلَيثْذيْلَبَ ِْد
ْْْ َويلي ْ َعلى
ْ ْوعْيَ ِْد
َْ ُُصيبْبَِرأ ِس ِْهْ َمقط
َْ تْأَنْْابينْأ
ُْ اُنبِئ
ِ ِشبليْأَمالَْْبِر
بْال َع َم ِْد
ُْ ضر
َ ْأس ِْه
َ
ِ
”ْأحد
َْ كْيفْيَ َدي
َْ لَوْْْكا َْنْ َسي ُف
َ ُْكْلَماْ َدنْمن ْه
“Ey Abbasın alçaqlara hücum etdiyini və
hər biri bir güclü şirə bərabər Heydər
oğullarının arxasında dayandığını görən
kəs,
Xəbər çatdı ki, qolları kəsilmiş oğlumun
başına dəmir əmud vurublar, Vay şir kimi
uşağıma ki, dəmir əmud başına endi!
Əlbət ki, əlində qılınc olsaydı, kimsə sənə
əsla yaxınlaşmazdı”.
Həmçinin, Mədinə qadınlarına müraciətlə
deyirdi:
َْ وثْال َعر
ين
ِْ ُْْْتُ َذكِريينْبِلُي
ْ ْني
َْ َكْاُمْْالب
ِْ نْ َوي
ْ ِ“التَدعُ َو
َْ َتْ َوالْ ِمنْْب
ني
ُْ ْْ َواليَ وَْمْأَصبِح
ْ ْْكانَتْْبَنُو َْنْيلْأُدعىِْبِِم
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ْتْ ْبَِقط ِْع
َ واصلُوا ْال َمو
َ ْ ْْْقَد

ْ

ِ ْْأَرب عة
ْ الرىب
ن
ْ
ْ
ل
ث
م
ُّ ْسوِْر
ُ
ُ ُ ََ
”ي
ِْ ال َوت

“Artıq mənə Ümmül-Bənin deməyin,
çünki mənə (döyüş və cihad) şirlərini
xatırladır,
Oğlanlarım vardı,onlara xatir ÜmmülBənin səsləyirdilər, amma bugün artıq heç
bir oğlum yoxdur (ki, onlara xatir məni
Ümmül-Bənin adlandırsınlar).
O dörd övlad ki, (cihad meydanında)
qartal kimi iti uçurdu (o qədər igidlik və
dözüm göstərdilər ki, kəsilmiş damarlarla
ölümün görüşünə getdilər (və şəhadətə
çatdılar)1.
Şübhəsiz, bu əzadarlıqlar dərin hüzündən
və böyük dərddən qaynaqlanırdı. İmam
Hüseynin ◊ və yoldaşlarının məzlumluğunu
xatırlamaq, Yezid və Şam cinayətkarlarının
və muzdurlu əlaltılarının zülmünün ifşa
etmək, Aşura xatirəsini yaşatmaq, xalqı
oyatmaq, onlarda dirəniş və cəsurluq ruhunu
dirçəltmək sonda inqilab və qiyama səbəb
olurdu.
1

“Səfinətul-bihar”, c. 1, səh. 510 (“rəsa” maddəsi).
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Düşmənə qarşı qılınc, nizə və savaşla
çıxmaq mümkün olmayan yerdə göz yaşları
ilə sel yaradıb axıtmaq, zalımın zülmünün
kökünü kəsmək olar.
Başqa sözlə, bu yanğılar, göz yaşları
emosiyaları oyadır, zalımlara qarşı nifrət
atəşini alovlandırır, sinələri eşq və
fədakarlıqla doldurur. Nəhayət, qiyam və
qarşıdurma baş verir, necə ki, baş verdi.
(Qiyamların bir hissəsi barədə növbəti
bölümlərdə açıqlama veriləcək).
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ALTINCI HİSSƏ:

AŞURA HADİSƏSİNİN TƏSİR VƏ NƏTİCƏLƏRİ
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Aşura qiyamının təsir və nəticələri
Qısa bir işarə:
Üçüncü hissədə İmam Hüseyn ◊
qiyamının səbəblərindən, motivlərindən bəhs
açdıq və Allah dininin dirçəlişi və günahkar
Bəni-Üməyyə hakimiyyəti ilə mübarizəsində
o həzrətin ən önəmli hədəflərini saydıq.
İmam ◊ islami dəyərləri dirçəltmək,
cəhalət dövrünə dönüşün və Allah Rəsulunun
—
yorucu
çalışmalarının
hədər
getməsinin qarşısını almaq məqsədini
güdürdü. Bu hədəf, istər İslam hökumətinin
təşkili ilə olsun, istərsə də şəhidlik yolu ilə.
Aşura qiyamı ilahi dinin dirçəlişinə
yardım etməkdən əlavə İslam ağacının
böyüməsinə və çiçəklənməsinə səbəb oldu.
İslam ümmətini oyatdı, şəhadətsevərlik və
igidlik ruhunu müsəlmanlara üfürdü, bəşərə
fədakarlıq dərsi öyrətdi, Bəni-Ümiyyə
xəlifəliyini ciddi təhlükələr qarşısında qoydu.
Qanlı qiyam və üsyanlar, qısa zamanda AliƏbu Süfyan xəlifəliyinin süqutu, uzun
müddətdə isə Bəni-Üməyyə xilafətinin
toplanması ilə nəticələndi.
Şairin dediyi kimi:
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Haqqın nəsibi qan və toza bulaşdı,
Ta küfrün təməlini söküb atdı.
Onun qanı açdı bu sirlərin üstün,
Yatmış milləti qəflətdən oyatdı.
Bundan əlavə tarix boyu Kərbəla hadisəsi
ali örnəyə, böyük ideala çevrildi. Dünya
azadələrinə,
xüsusilə
də
mübariz
müsəlmanlara mübarizə üsulunu göstərdi.
İmam Hüseyn ◊ al qanı ilə dünya azadələri
üçün bir məktəb təsis etdi ki, ölüm və şəhadət
fenomenini sadə, dahası iftixar səbəbi etdi.
Aşura qiyamının təsir və nəticələri geniş,
dərin və bir neçə cəhətlidir. Biz bu hissədə
onun üç mühüm təsirini təhlil edib
araşdıracağıq:
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Birinci fəsil:
İslam və haqq dinin dirçəlişi
Bəni-Üməyyə hakimiyyəti güman edirdi
ki, İmam Hüseyni ◊ və ətrafını qətlə
yetirməklə – həm də sonsuz daşürəklilik və
qəddarlıqla – və qadın və uşaqları əsir
almaqla öz məqsədinə çatmış və istənilən
nəticəni əldə etmişlər. Öz gümanı ilə bir
nömrəli düşmənini də ortadan qaldırmağı
bacarmış və digərlərinin də gözünün odunu
almışdır ki, heç kəs onun hökumətinə qarşı
çıxmaq fikrinə düşməsin.
Aşura hadisəsindən sonra yezidçilər öz
xəyali
qələbələrindən
qürurlanırdılar.
Ağızlarından çıxan bəzi sözləri və büruzə
verdikləri bəzi rəftarları, onların mahiyyət və
mənfur niyyətlərinin ifşasına yardımçı oldu.
Onlar İmam Hüseyni ◊ öldürüb ailəsini əsir
etməklə böyük zəfərə nail olduqlarını, Peyğəmbər
—
xanədanındakı
son
müqavimət nöqtəsini dağıtdıqlarını güman
edirdilər. Öz xəyali zəfərlərini nümayiş
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etdirmək və şadlıqlarını təkmilləşdirmək
məqsədilə, ağıldan kənar və cahilanə
addımlar atdılar ki, ötəri şadlıqlarını daimi
müsibət və matəmə çevirdi.
Kufə və Dəməşq kimi şəhərləri bəzəmək,
rəqs, şərab və ayaq döyməklə müşayiət
olunan
şənlik
məclislərinin
təşkili,
Peyğəmbər — övladlarını zəncirləmək
və müharibə əsirləri kimi camaat içində
onları gəzdirmək, günahsız körpələrə şallaq
vurmaq, Kərbəlanın başıuca şəhidlərinin
başlarını nizəyə taxmaq, “Xizəran” çubuğu
ilə (qamışla, bambukla) İmamın ◊ mübarək
dodalarına döymək, əsirləri təhqir etmək və
digərlərini qorxutmaq məqsədi daşıyan bir
sıra işlər, Bəni-Üməyyədən törəyirdi. Lakin
bütun bu işlər alçaq Əməvi qəlbinə sancılan
ox idi. Belə ki, onların ötəri sevincləri dəhşətli bir kabusa döndü və bir anlıq belə onları
tərk etmədi. Əslində Bəni-Üməyyə hələ
zəfəri dadmamış onun acısını alçaq
vücudlarında başdan-başa hiss etdilər (İkinci
bölümdə Yezidin və Bəni-Üməyyədən olan
bəzilərinin İslama zidd və küfdolu sözləri
qeyd edildi).
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Xəyali zəfərlərinin təsirindən sərxoş
olanlar etiraf edirdilər ki, İslam və Allahın
Rəsulundan — öz intiqamlarını aldılar
və cəhalət dövrünə qayıtmaq məqsədi daşıyan
amallarına çatdıqlarını təsəvvür edirdilər,
lakin reallıqda bütün bu çalışmalar murdar
Əməvi aparatının kökünə saplanan bir balta
idi!
İmam Hüseyn ◊ və nakam dostlarının
şəhadəti həzrət Məhəmməd — məktəb
və əqidəsinin dirçəlişinə yardım etdi və Əba
Əbdillahın ◊ pak qanı İslam ağacını suvardı
ki, bu da İslam ümmətinin tərəqqisi və müsəlmanların oyanışı ilə nəticələndi.
İmam Sadiq ◊ buyurur: “İmam
Hüseynin ◊ şəhadətindən sonra İbrahim ibn
Təlhə (Mədinədə) İmam Əli ibn Hüseynlə
◊ qarşılaşdığı zaman (tənə ilə) dedi:
ِ
ب؟
ِْ س
َ َيْ َمنْْغَل
َ ُياْ َعلىْْب َْنْاْل
“Ey Əli ibn Hüseyn bu döyüşdə kim zəfər
çaldı?”
Dördüncü imam Zeynəlabidin ◊
cavabında buyurdu:
ْالةِْفَأ َِذنْْ َْوْأَقِم
ْ تْالص
ُْ بْ َْوْ َد َخ َْلْ َوق
َْ َتْأَنْْتَعلَ َْمْ َمنْْغَل
َْ إِذاْأ ََرد
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“Əgər kimin qələbə çaldığını bilmək
istəyirsənsə, namaz vaxtı çatanda azan və
iqamə de!”1.
İmam ◊ bu cavabla ona başa saldı ki,
Yezidin məqsədi İslam və Allah Rəsulunun
— adını məhv etmək idi, lakin “La ilahə
illəllah və Muhəmmədən Rəsululllah” sədası
yenə də minarələrdə dolaşır və müsəlmanlar
hər yerdə – hətta Şamda, Yezid səltənətinin
paytaxtında – Allahın təkliyinə və Məhəmmədin — peyğəmbərliyinə şəhadət
verirlər.
Almaniyalı Müsyö Marvin deyir: “Hüseyn
ən əzizlərini qurban verməklə öz məzlumluğu
və haq olmas ilə dünyaya fədakarlıq və
candan keçmək dərsi öyrətdi. İslamın və
islamçıların adını tarixə yazdı və dünya
səviyyəsində məşhurlaşdırdı. Əgər belə bir
hadisə baş verməsəydi, İslam hazırki durumda olmayacaqdı, hətta İslam və islamçıların
yerli-dibli məhvi mümkün idi”2.
1
“Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 177. Müqərrəmin “Məqtəlul-Huseyn”ində (s. 375) gəlmişdir: İmam Zeynəlabidin ◊ əhli-əyalı ilə Mədinəyə daxil olan vaxtda, İbrahim ibn Təlhə
ِ
ibn Übeydullah önə gəlib dedi: “ب؟
ُ ” َم ِْنْالغال, (Qalib kimdir?) İmam ◊ buyurdu:

”ب
َْ ِفْالغال
ُْ تْالصالَْةِْفَأ َِذنْْ َْوْأَقِمْْتَ ع ِر
ُْ “ إِذاْ َد َخ َْلْ َوق

“Namaz vaxtı daxil olanda azan və iqamə de, qalibin kim olduğunu biləcəksən”.
2
“Hüseynin bəşərə verdiyi dərs” kitabına istinadən, səh. 284
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Peyğəmbərin
—
məşhur
bir
hədisində buyurduğu: “Hüseyn məndən, mən
də Hüseyndənəm!”1 – müddəası öz həqiqətini
tapmışdır; Hüseyn ◊ Allah Rəsulundandır,
çünki onun qızı Fatimeyi-Zəhranın Ÿ
övladıdır, amma Peyğəmbərin — “Mən
də Hüseyndənəm” – sözünə gəlincə, Hüseyn
dinimi dirçəldəcək, mənasındadır. Bu
cəhətdən özümü Hüseyndən bilirəm.
Birbaşa demək olar ki, İmam Hüseynin
◊ qiyamı böyük İslam peyğəmbərinin
— dinini, ayinini xilas etməkdən əlavə,
digər peyğəmbərlərin elçilik amallarının
məhv olmasının da qarşısını aldı. Ona görə
ki, Allahın Rəsulu — keçmiş
peyğəmbərlərinin risalətinin tamamlayıcısı,
özü elçilərin “xatəmi”, dini də dinlərin
sonuncusu idi. Sanki bütün peyğəmbərlərin
səyləri sonuncu peyğəmbərin gəlişi və
bəşərin hidayət bayrağının qiyamətədək o
həzrətə tapşırılması üçün bir başlanğıc idi.
Bildiyimiz kimi, dinlərin sonuncusu olan
İslam dini Müaviyə və Yezid hakimiyyəti
1
Biharul-ənvar”, c. 43, səh. 261. Bu hədis müxtəlif əhli-sünnə mənbələrində nəql olunub, o cümlədən Hakimin “Müstədrək”ində, c. 3, səh. 177; Təbərani, “Möcəmül-kəbir”, c.
22, səh. 274 və “Kənzul-ummal”, c. 12, səh. 115 də.
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dönəmində, xüsusilə Yezidin hökm sürdüyü
vaxtda təhdid altına düşdü. Peyğəmbərlərin
təlaşlarının, xüsusən İslam Peyğəmbərinin
— səylərinin səmərəsinin unudulacağı
qorxusu vardı. Belə bir şəraitdə İmam
Hüseynin ◊ şəhadəti Allahın dininin
dirçəlişinə yardım etdi, tövhid və nübüvvət
ağacına təravət verdi.
Ola bilsin bu dəlilə görə “Varis
ziyarəti”ndə1 İmam Hüseyn ◊ təkcə İslam
peyğəmbərinin — varisi deyil, həzrət
Adəm, həzrət Nuh, həzrət İbrahim, həzrət
Musa və həzrət İsa ◊ kimi böyük
peyğəmbərlərin varisi adlandırılıb. Hüseyn
◊, sanki tövhid və nübüvvət gülüstanının
müxtəlif güllərindən toplanmış bir gülab
kimidir ki, keçmiş peyğəmbərlərin qoxusu
onda var və onların hər birinin varisidir.

1
Kamiluz-ziyarat”, səh. 375; “Təhzibul-əhkam”, c. 6, səh. 88; Seyid ibn Tavus,
“İqbal”, c. 2, səh. 63 və “Məfatihul-Cinan”.
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İkinci fəsil:
Azadə insanlar üçün modelləşdirmə
Hərçənd ki, hicri-qəməri tarixlə 61-ci ilin
Aşurasında zahirdə qələbə yezidçilərlə idi və
qeyri-bərabər Kərbəla döyüşü batil cəbhənin
xeyrinə bitdi, amma dərin bir baxışda, həqiqi
zəfər İmam Hüseyn ◊ və silahdaşlarınındır.
Ona görə ki, o həzrət məlum hadisə və ya
qiyamda, cahana qalıcı bir üsul yadigar
qoydu və al qanı ilə müsəlmanlar, bəlkə
bütün azadələr üçün həmişəlik tarixə həkk
olan bir məktəb təsis etdi ki, dünyaca həqiqət
axtarışında olanların ülgüsüdür.
Almaniyalı Müsyö Marvinin dediyinə
görə: “İslam dünyasının bu qəhrəman əsgəri
dünya əhalisinə göstərdi ki, zülm və
ədalətsizlik qalıcı deyil, zülmün təməli
görünüşdə əzəmətli və möhkəm olsa da, haqq
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və həqiqət qarşısında saman kimi küləyə
sovrulacaq”1.
Misirin tanınmış alim və təfsirçisi Seyid
Qütb “Ğafir” surəsinin 51-ci ayəsinin –
“Şübhəsiz ki, Biz öz peyğəmbərlərimizə və
iman gətirənlərə həm dünyada, həm də
şahidlərin şəhadət verəcəyi gündə (axirətdə)
yardım edəcəyik!” – təfsirində2 belə bir sual
ortaya atır ki, Allah-taala bu ayədə peyğəmbərlər və möminlərə, dünyada da qəti surətdə
nüsrət və yardım vədəsi versə də, tarix boyu
bir sıra peyğəmbər və möminlərin məğlub
olduqlarına, bir qrupunun isə şəhadətə
çatdığına şahid oluruq. Onlar barəsində ilahi
yardım vədəsi necə gerçəkləşdi? Sonra belə
bir cavab verir:
Birincisi, zəfəri xüsusi bir zaman və
məkanda məhdudlaşdırmamaq lazımdır. Belə
ölçü və miqyaslar, bəşərə dair kiçik ölçü və
miqyaslardır. Amma zaman və məkana
sığmayan, müəyyən zaman və məkanla
məhdudlaşmayan geniş miqyasda peyğəmbər
və möminlər əsla məğlub olmamışdır. Ona
1
2

Şəhid Əbdülkərim Haşimi Nejad, “Hüseynin bəşərə verdiyi dərs!”, səh. 284
“اد
ُْ ومْاالش َه
ُْ فْاْلَيَ ْاةِْالدُّن يَاْ َويَوَْمْيَ ُق
ْ ِ ْآمنُوا
َْ نص ُْرْ ُر ُسلَنَاْ َوال ِذ
ُ َ”إِناْلَن
َ ْين
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görə ki, nəticə etibarı ilə onların etiqad və
məramı yaşayır. Allahın onlara etdiyi yardım,
əslində onların əqidəsinə etdiyi yardımdır.
İkincisi, kömək və yardımın fərqli
formaları vardır ki, onun bir hissəsini səthi
baxışda məğlubiyyət adlandırırlar ki, əslində
ilahi zəfərlə yanaşıdır. Oda atılan İbrahim ◊
öz əqidə və dəvətindən əl çəkdimi? O, odun
içinə atıldığı halda belə ilahi yardım nəsibi
oldu. Həqiqətdə, onun düşməni məğlub oldu.
Bu mənada ki, bütün təhdid və əziyyətlərə
rəğmən, onu öz əqidəsindən döndərə bilmədi
(əksinə dini daha geniş şəkildə yayılmağa
başladı).
İmam Sadiq ◊ “Ğafir” surəsinin 45-ci
ayəsi, “ ”فوقاهْللاْسيئاتْماْمكرواbarəsində buyurur:
ِ  ْو،وهُ ْإرباْ ْإربا
ُْقاه
ْ لكنْ ْ َو
ْ ُللا ْلََقدْ ْقَط ْع
ِْ  ْ َو،آل ْفِر َعو َن
ِْ ْ من
َْ “يَعين ْ ُمؤ
َ
يفْدينِ ِْه
ْ ُِْوه
ْ ُللاُْأَنْْيَفتِن
ْ
“Ayədən
məqsəd,
Allahın
onu
düşmənlərin mənfur planlarından qoruduğu
Firon ailəsinin möminidir. Allaha and olsun,
onu tikə-tikə etsələr də, lakin dininə zərbə
vurmalarına Allah icazə vermədi”1.
1

“Biharul-ənvar”, c. 13, səh. 162
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Seyid Qütb davamında İmam Hüseynə
◊ işarə edərək yazır:
Hüseyn ibn Əli ◊ zahirdə şəhadətə çatsa
və səthi baxış miqyasında məğlub olsa da,
həqiqət qarşısında və daha böyük miqyasda
zəfər çaldı.
Sonra əlavə edir:
ِ ب ْوال َعط
ِ ْ ِض ْتَ هْتَ ُّْز ْلَْهُ ْاْلَوان
ْ ْ َْو،ف
ِْ يف ْاال
ْ ِْ “فَما ْ ِمنْ ْ َش ِهيد
ُ
َ ِْ ُح ْباْل
ْللاْ َعلَي ِْه
ِْ ْيْ ْ ِرضوا ُْن
ِْ س
ِْ يشْبِالغَي َرْةِْ َْوْال ِف
ُْ ْ َْوْ ََِت،وب
ُ ُتَ ه ُفوْلَْهُْال ُقل
َ ُداءْْ َكاْل
ْي ْ َْوْْ َكثِي
َْ ي ْ ِم َْن ْال ُمسلِ ِم
َْ شيِ ِع
ْ ِْ ْيَستَ ِوي
َ َشيِعُو َْن ْ َْو ْغَي ُْر ْال ُمت
َ َيف ْهذا ْال ُمت
”ي
َْ يْال ُمسلِ ِم
ِْ َِمنْْ ْغ
“Yer üzündə Hüseyn (Allah ondan razı
olsun) kimi ikinci bir şəhid tapılmaz ki, ona
məhəbbət və sevgidən dolayı insanların bütün
vücudu lərzəyə düşsün, qəlblər onun üçün
atsın, fədakarlığa hazır olsun. İmam
Hüseyndən ◊ örnək götürməkdə şiə və şiə
olmayan digər müsəlmanlar, hətta bir çox
qeyri-müsəlmanlar bərabərdirlər”.
Sonda deyir: “Nə çox şəhidlər ki, min il
yaşasalar belə, şəhadətləri miqdarında əqidə
və məktəblərinə yardım edə bilməzdilər, bu
böyük insanlıq fenomenlərinin tamamını
qəlblərdə yadigar qoymağı və öz qanları ilə
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yazdıqları son sözlərilə minlərlə insanı böyük
işlərə yönəltməyi bacarmazdılar”1.
Əlbəttə, İmam Hüseynin ◊ inqilabi
hərəkatı, onun və silahdaşlarının şəhadəti,
mətanəti dünya azadələri üçün bir nümunə
oldu. Bir çox azadsevər liderlər öz
qiyamlarının
irəli
getməsində
İmam
Hüseynin ◊ inqilabi hərəkatını öz
sərlövhələri qərar verdilər və zəfər çaldılar.
Böyük Hindistan Azadlıq Hərəkatının
siyasi və ruhani lideri Mahatma Qandi, öz
tarixi çıxışında belə deyir:
“Mən Hindistan xalqı üçün yeni bir şey
gətirməmişəm,
yalnız
Kərbəla
qəhrəmanlarının həyat tarixi barədə mütaliə
və tədqiqatlarımdan əldə etdiyim bir nəticəni
sizə töhfə gətirmişəm. Əgər Hindistanın
qurtuluşunu istəyiriksə, Hüseyn ibn Əlinin
keçdiyi yolu getməyimiz vacibdir”2.
Pakistan dövlətinin qurucu şəxsiyyəti və
ilk prezidenti Məhəmməd Əli Cunnah deyir:

“Fi Zilalil-Quran”, c. 7, səh. 189-190 (azca dəyişiklik və ixtisarla)
“Məcəllətul-Ğura”, ən-Nəcəful-Əşrəf, rəbiul-əvvəl, 1381 h.q. (Aşura barəsində “Came-cəm”in xüsusi buraxılışının nəqlinə uyğun olaraq, isfənd, 1383) və “Nure-daneş” jurnalı,
nömrə 3, 1341-ci hicri-şəmsi il.
1
2
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“Dünyada fədakarlıq və coşqunluq
baxımından İmam Hüseyndən ◊ daha yaxşı
heç bir igidlik nümunəsi tapılmaz. Mənim
etiqadıma
görə
müsəlmanlar
İraq
torpaqlarında özünü qurban edən bu şəhidi
özlərinə örnək və ülgü qərar verməlidirlər”1.
Şiə aləmində İmam Hüseyn ◊
qiyamından götürülən bu modelləşdirmə çox
əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, tarix boyu şiə
inqilab rəhbərləri əbədi və böyük Kərbəla
dastanından ilham alaraq fədakar və canfəşan
insanların səfərbərliyində böyük nailiyyətlər
qazanmışlar.
2500 illik istibdad quruluşunun zülm və
ədalətsizlik dəsgahının yığışdırılmasında İran
xalqının zəfəri, batilə qarşı haqq cəbhəsində
səkkiz illik qürurverici müqəddəs müdafiə
dastanları və qaniçən rejim, sionist
silahlılarının iradəsi qarşısında igid və
canfəşan cənubi Livan Hizbullah gənclərinin
mücahidliyi, hazırkı dövrdə İmam Hüseyn
◊ qiyamından ülgü götürmənin (modelləşdirmənin)
aşkar
və
aydın
nümunələrindəndir.
1

Seyid Əli Əkbər Qurəşi, “İnsanların fövqündəki şəxs”, səh. 286
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Üçüncü fəsil:
Aşura hadisəsindən sonrakı qanlı
qiyamlar
Kərbəla
xəbərlərinin
yayılması
müsəlmanlar arasında qəribə təsir qoydu. Bir
tərəfdən İmam Hüseyn ◊ və dostlarının
məzlumluğu, onların şəhadəti və pak
xanədanının əsarətində aşkara çıxan sonsuz
vəhşiliklər müsəlmanların Əməvi xilafətinə
qarşı nifrətinə zəmin yaratdı. Ona görə də
Müaviyənin hiyləsi, hədəsi və rüşvəti ilə
(ümumi cəmiyyətin rəyi ilə yox) gerçəkləşən
Yezid xilafəti bu hadisə nəticəsində ciddi
zərər gördü.
Şübhəsiz, əgər İmam Hüseyn ◊ məxfi
şəkildə qətlə yetirilsəydi və ya qardaşı İmam
Həsən ◊ kimi zəhərlənsəydi, yaxud işi
sürgün və həbslə nəticələnsəydi, İslam
ictimaiyyəti üçün bütün bu müsbət təsirləri və
zalım hakimiyyət üçün mənfi nəticələri gətirə
bilməzdi. Ancaq İmam Hüseyn ◊ və tərəfdaşlarının şəhadəti aşkar formada, minlərlə
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göz qarşısında və o günün İslam dünyasının
qəlbində, məzlumluğun pik nöqtəsində baş
verməsi Kərbəla faciəsini törədənlərin hər cür
inkar və ya bəraətinin qarşısını aldı.
Digər tərəfdən İmam Hüseynin ◊
mənəvi şəxsiyyəti, soy və ailə əzəməti
müsəlmanlar arasında aşkar idi. Belə bir
şəxsiyyəti öldürmək asan iş ola bilməzdi.
Yəni, əgər İmam Hüseyndən ◊ qeyrisi belə
bir şəkildə qətlə yetirilsəydi, yəqin ki, o
həzrətin şəhadətinin gətirdiyi dalğanı yarada
bilməzdi.
Başqa bir tərəfdən İmam Hüseyn ◊ az
sayda tərəfdaşı və “Zillət bizdən uzaqdır!”
fəryadı ilə silahla tam təchiz olunmuş qoşun
qarşısında inqilabi hərəkatı müsəlmanlara
cürət və cəsarət bağışladı və müsəlmanların
əksəriyyəti üçün ölüm və şəhidlik fenomenini
sadə bir iş, bəlkə iftixarverici etdi. Mədinə
əhalisinin qiyamı (daha öncə ona işarə edildi)
və Təvvabin qiyamı, hətta fərdi şəkildə
qarşıdurmalar hamısı bu həqiqətdən xəbər
verir.
Bu həqiqətin isbatı üçün Aşura sonrası baş
verən bir sıra qiyam və qarşıdurmalardan söz
açsaq yerinə düşərdi:
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a) Şəxsi etiraz və qarşıdurmalar
Aşura
hadisəsindən
sonra
Yezid
hökumətinə və sonra Bəni-Üməyyə xilafətinə
qarşı iki cür müxalifət və qiyam baş qaldırdı.
Onlardan bir hissəsi tənzimlənməmiş, başqa
təbirlə, fərdi və cəsarətli bir addım idi. O
hadisənin ağırlığı bəzilərindən sükutun tabını
(bütün təhlükələri ilə birgə) aldı və onları
Əməvi cəlladlarına öz nifrətini ibraz etməyə
sövq etdirdi ki, bəzən onların ölümü ilə
nəticələnirdi.
Burada iki nümunəyə işarə edirik:
1.(Kərbəla hadisəsi ravilərindən) Hümeyd
ibn Müslim deyir: Bəkr ibn Vail qəbiləsindən
olan bir qadın əri ilə birgə Kərbəlada, Ömər
ibn Sədin qoşununda idi. Qoşunun Əbi
Əbdillahın
◊
xeymələrinə
hücum
etdiklərini və qarətə girişdiklərini gördükdə,
qılıncı çəkib o xeymələrə tələsdi və fəryadla
dedi:
ِ ِْْللا؟ْالْحك ْمْإِال
ِ ْول
ْ،ِل
ِْ ناتْ َر ُس
ُْ َبْب
ُْ َْأَتُسل،“ياْآلَْْبَك ِْرْب ِْنْوائِل
َ ُ
”اِل
ِْ ْول
ِْ اتْ َر ُس
ِْ يالَثار
“Ey Bəkr ibn Vailin ailəsi! Allah
Rəsulunun qızlarını qarət etsinlər (və siz
rahatsınız?) Allahdan başqası üçün hökm və
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fərman yoxdur (Ona itaət etmək lazımdır,
Bəni-Üməyyəyə deyil) Ey Allah Rəsulunun
qisasçıları qalxın!”.
Əri gəldi və buna mane oldu, sonra da onu
geriyə qaytardı1.
2.Kərbəla hadisəsindən sonra Übeydullah
ibn Ziyad, öz təbiri ilə desək, özünü zəfər
sərxoşu görən şəxs Kufə camaatını məscidə
topladı ki, İmam Hüseyn ◊ və
tərəfdaşlarının aqibətini bir rəsmi xütbə ilə
camaata çatdırsın və xalqı başa salsın ki,
Yezidə qarşı çıxanların sonu yoxluqdan başqa
bir şey deyil. İmam Hüseyn ◊ kimi ali
şəxsiyyətlə belə rəftar edildisə, başqalarını nə
gözlədiyi artıq məlumdur. O, söhbəti
əsnasında belə dedi: “Haqqı və haqq əhlini
qalib edən Allaha həmd olsun! Yezid və
ardıcıllarına yardım etdi, yalançı oğlu
yalançını öldürdü!!!”
Əmirəl-möminin Əlinin ◊ şiələrindən
olan və bir gözünü Cəməl, digər gözünü isə
Siffeyn döyüşündə, Əli ◊ tərəfində
döyüşərkən itirən Abdullah ibn Əfif Əzdi
mütəmadi olaraq Kufə məscidində ibadət
1

Seyid ibn Tavus, “Məlhuf” (Lühuf), səh. 180 və “Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 58
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edirdi1. O, yerindən qalxıb fəryad etdi: “Ey
Mərcanənin oğlu! Yalançı oğlu yalançı sən
və atandır. Səni və atanı bu vəzifəyə təyin
edəndir. Ey Allahın düşməni! Peyğəmbərlərin
övladlarını öldürürsən, sonra da möminlərin
minbərinə çıxıb belə cəsarətlə söz deyirsən?!”
İbn Ziyad onu tanıdıqda, həbsi ilə bağlı
əmr verdi. Abdullah ibn Əfifin və digər
qəbilələrin bəzi üzvlərini onu məsciddən
çıxarıb evinə apardılar.
İbn Ziyadın əsgərləri Abdullah ibn Əfifin
evinə hücum edib əl-qolunu bağlayıb İbn
Ziyadın yanına gətirdilər. Orada da İbn Əfif
igidliklə İbn Ziyadın qarşısında dayandı.
Atəşin kəlamları ilə onu rüsvay etdi. Nəticədə
İbn Ziyad, igidlik, qorxmazlıq qarşısında aciz
qaldığından əmr verdi ki, başını bədənindən
ayırsınlar2.
b) Təvvabin qiyamı
Kərbəla hadisəsi ilə bağlı ilk əksül-əməl
Kufə camaatından gəldi. Bir tərəfdən Əmirəlmöminin Əli və İmam Hüseyni ◊ sevən
şiələrin Kufədə çoxluq təşkil etməsi, digər
1
2

“Səfinətul-bihar”, Abdullah ibn Əfifin tərcümeyi-halı (“Əbədə” kəlməsi)
“Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 119-121
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tərəfdən öz məktubları ilə o həzrəti İraqa
çağıran, sonra da ona yardımdan çəkinən,
əslində Əba Əbdillah Hüseyn ◊ və tərəfdaşlarını düşmənə təslim edənlər, üçüncü bir
tərəfdən həmin camaatın bir hissəsinin o
qorxunc hadisədə iştirakı buna şərait yaratdı.
Kərbəla hadisəsindən sonra Kufə şiələri
özlərini hamıdan çox məzəmmətə layiq
bilirdilər. Allah Rəsulunun — övladına
yardımı əsirgəməkdən günah və xəcalət hissi
keçirirdilər. Onlar bu böyük xətanın yerini
doldurmaq üçün qiyam etmək fikrinə
düşdülər. Bununla da o çirkin ləkəni yumaq
istəyirdilər.
Bu məqsədlə şiələrdən bir qrupu Kufədəki
Süleyman ibn Surəd Xuzai, Müsəyyib ibn
Nəcbə Fəzzari, Abdullah ibn Səd ibn Nufeyl
Əzdi, Abdullah ibn Val Təmimi və Rüfaə ibn
Şəddad Bəcəlidən ibarət şiə böyüklərinin
yanına gəldilər, hamılıqla Süleymanın evində
toplaşdılar.
İlk olaraq Müsəyyib ibn Nəcbə sözə
başladı. Giriş sözündən sonra dedi: “... Biz
Allahın
Peyğəmbərlə
—
bağlı
imtahanından yalançı çıxdıq. Bu imtahandan
üzüqara çıxdıq. O həzrətin məktub və elçiləri
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imtahandan öncə bizə çatdı və dəlili bizə
tamamladı. O, dəfələrlə aşkar və gizlində
bizdən kömək istəmişdi, lakin biz hər dəfə
canımızı ondan əsirgədik. Nəticədə o, bizə
yaxın bir yerdə şəhid edildi. Biz isə nə
əlimizlə, nə dilimizlə, nə də mal və qəbiləmizlə ona yardım etmədik. İndi bizim Allah
və Peyğəmbər — hüzurunda nə üzrümüz
var?!
Sonra davam etdi:
ْْأَوْْتُقتَ لُوا،يْ َعلَي ِه
َْ ِللاْالْعُذ َْرْ ُدو َْنْأَنْْتَقتُ لُواْقاتِلَ ْهُْ َْوْال ُموال
ِْ “الْ َو
”ك
َْ ِْفَ َعسىْ َربُّناْيَرضىْ َعناْ ِعن َْدْذل،ك
ِْ َيفْطَل
ِْ
َ ِبْذل
“Xeyr! Allaha and olsun! O həzrətin
qatilləri və onlarla birgə olanları cəzasına
çatdırmaqdan, yaxud bu yolda öldürülməkdən
başqa bir çarə yoxdur. Bəlkə də, Allah bu
tutacağımız işə görə bizdən razı oldu”.
Onun ardınca Rüfaə ibn Şəddad, sonra isə
Abdullah ibn Səd çıxış etdilər. Allah
Rəsulunun — səhabəsi, etibarlı və
ləyaqətli şəxs olan Süleyman ibn Surədin bu
qrupa rəhbərlik etməsi təklifini irəli sürdülər.
Bundan sonra Süleyman sözə başladı,
girişdən sonra dedi: “... Biz Peyğəmbər
— xanədanının gəlişini gözləyirdik.
Onlara yardım edəcəyimizə söz vermişdik.
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Buna
görə
də
İraqa
gəlmələrinə
həvəsləndirdik. Onlar bizə doğru gəldikləri
zamandan etibarən süstlük və acizlik
göstərdik və (hadisələrin gedişatını) gözlədik.
Nəhayət, peyğəmbər övladını və can parasını
aramızda qətlə yetirdilər. Yardım üçün fəryad
etsə də, köməyinə tələsmədik. Fasiq insanlar
onu ox və nizənin hədəfinə çevirdilər,
öldürmək qəsdinə düşdülər, üzərinə basqın
etdilər, amma biz heç bir iş görmədik”.
Davamında dedi:
ْىلْاْلَالئِ ِْل
َْ ِْ َْوْالْتَ رِجعُواْإ،طْ َعلَي ُكمْْ َربُّ ُكم
َْ ْفَ َقدْْ َس َخ،ضوا
ُ “أَالْإِن َه
ِ ُاضياْ ْ ُدو َْن ْأَنْ ْت
ِ للا ْما ْأَظُن ُّْهُ ْر
ْْناج ُزوا ْ َمن
ِْ  ْ َو،ُضى ْللا
ِْ َْو ْاالب
َ ناء ْ َحتْ ْيَر
”ُقَ تَ لَ ْه
“Qalxın, qiyam edin! Allah sizə
qəzəblənmişdir, arvad-uşaqlarınıza sarı qayıtmayın ki, Allah sizdən razı olsun. Allaha and
olsun! O həzrətin qatilləri ilə döyüşməyincə
(və onlardan intiqam almayınca), Allahın
sizdən razı qalacağını düşünmürəm”.
Ardınca
bunları
dedi:
“Ölümdən
qorxmayın! Ölümdən qorxan xar olacaq.
Bəni-İsrail qövmu kimi olun, (belə ki, Allaha
itaətsizlik üzündən) peyğəmbərləri Musa ◊
onlara dedi:
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“Siz özünüzə zülm etdiniz!”, (sonra
ِ
ِ
buyurdu:) “ْس ُكم
َ ”فَ تُوبُوا ْإىل ْبا ِرئ ُكمْ ْفَاق تُ لُوا ْأَن ُف, Tövbə
edin, Yaradanınıza doğru qayıdın və
canınızdan keçin”1.
Süleyman digər sözləri ilə camaatı qiyama
hazırladı. Onun ardınca Səd ibn Nufeyl dedi:
“Allaha and olsun! Əgər yalnız ölməyimlə
nicat tapacağımı, Pərvərdigarımı razı
salacağımı bilsəm, mütləq bu işi görəcəm.
Bütün malımı – onunla döyüşmək istədiyim
qılıncım istisna olmaqla – günahkarlarla döyüşmək üçün müsəlmanların ixtiyarında
qoyuram”.
Bu çıxışlardan sonra və Kufə şiələrinin
səfərbərliyinin ardınca Süleyman ibn Surəd,
Səd ibn Huzeyfə ibn Yəman və Mədain
şiələrindən bəzilərinə məktub yazaraq onları
yanına çağırdı. Onlar da bu dəvətə müsbət
cavab verdilər. Məktub vasitəsilə qiyama
hazır olduqlarını bildirdilər.
Həmçinin, Süleyman bu məktublardan
birini Bəsrədəki Müsənna ibn Muxərrəbə
Əbdiyə yazdı. O da, cavabında yazdı ki, biz
1

“Bəqərə” surəsi, ayə 54.
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şiə olaraq sənin yanındayıq və səninlə
həmkarlığa hazırıq.
Kufə şiələri döyüş üçün silah-sursat
toplamağa başladılar. Məxfi şəkildə camaatı
İmam Hüseyn ◊ qanının intiqamını almağa
səsləyirdilər. Camaat da dəstə-dəstə onlara
qoşulurdu.
Yezidin ölümü
Bu macəra Yezid ibn Müaviyənin (64-cü
hicri ili) həlak olmasına qədər davam etdi.
Şiələr Süleymanın yanına gəlib dedilər:
“Bu günahkar və üsyankar şəxsin ölümü və
hakimiyyətinin zəifləməsi sayəsində qiyama
zəmin yaranmışdır. Belə isə qiyamımıza elə
Kufədən başlayaq.”
Süleyman dedi: “Mən sizin təklifiniz
barədə düşündüm və İmam Hüseyn ◊
qatillərinin
Kufənin
başbilən,
güclü
təbəqəsindən olduğunu gördüm. Bizim
onlarla mübarizə aparmaq gücümüz yoxdur.
Yaxşı olar ki, Kufə ətrafına adamlar
göndərin, camaatı qiyamda həmkarlığa
çağırın! Elə bilirəm ki, Yezidin ölümündən
sonra camaat dəvətimizi qəbul edəcək”.
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Onlar belə də etdilər və camaatın
əksəriyyəti onların bu dəvətini müsbət dəyərləndirdi.
Təvvabin hərəkatlarının başlaması
Nəhayət, rəbius-sani ayının biri, hicri
tarixlə 65-ci ildə Süleyman ibn Surəd Xuzai,
tərəfdaşları ilə birgə “Nüxeylə”yə (qoşun
qərargahına) üz tutdu. Şiə cəmiyyətini az
görən
Süleyman
təəccüblə
dedi:
“Sübhanəllah, öz hazırlığını bildirən on altı
min insandan heç dörd min nəfər
görmürəm!”.
Süleyman “Nüxeylə”də üç gün qaldı.
Şiələri toplamaq məqsədilə onların ardınca
bir dəstə göndərdi. Kömək toplamaq və
qoşun yığmağa gedənlər arasında Həkim ibn
Munqəz Kindi və Vəlid ibn Əsir də vardı. O
iki şəxs “Ya ləsaratil-Huseyn” (Hüseynin ◊
qanını almaq üçün qalxın!) şuarı ilə camaatı
köməyə səsləyirdilər. Bu şüarın ilk dəfə
eşidilməsinə rəğmən, onların səyi nəticəsində
cəmi min nəfər Süleymana qoşuldu.
Süleyman tərəfdaşları ilə ilk olaraq
Kərbəlaya yollandı. İmam Hüseynin ◊
qəbrinə çatar-çatmaz fəryad edib zarıdılar,
ixtiyarsız göz yaşı tökdülər. İbn Əsirin
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“Kamil”də təbirincə, “O gün, belə ağlayan
heç görülməmişdi!”. 1
Onlar öz günahlarından, İmam Hüseyni
◊ tənha qoyduqlarından və ona yardımı
əsirgədiklərindən dolayı tövbə etdilər və
təqribən bir gecə-gündüz qəbrin kənarında
qaldılar. Bu müddətdə, davamlı ağlayır
bağışlanmaq diləyirdilər.
Bu iztirabverici, həyəcandolu səhnələr
bitdikdən sonra oranı tərk edib Şama yola
düşdülər. Yolları Qırqisiyadan keçdi və
“Eynul-vərdə” torpaqlarına çatdılar. Özlərini
Eynul-vərdəyə daha tez çatdıran Şam qoşunu
Təvvabinlərlə toqquşdu.
Sayı otuz minə çatan Şam qoşununa
Übeydullah ibn Ziyad başçılıq edirdi. Bu
döyüş üç gün davam etdi. Bu bir neçə gündə
Şam qoşunu ilə, yüksək motivasiya və
igidliklə döyüşən təvvabinlər onlardan bir
çoxunu qətlə yetirdilər.
Məlum olduğu kimi, təvvabin qoşununa
Süleyman ibn Surəd başçılıq edirdi. Onun
şəhadətindən sonra Müsəyyib ibn Nəcbə,
onun da qətlindən sonra Abdullah ibn Səd ibn
1

İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 178
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Nufeyl və daha sonra Rüfaə ibn Şəddad
təvvabinlərə rəhbərlik etdi.
Sözügedən döyüşdə inqilab rəhbərləri –
Rüfaə ibn Şəddad istisna olmaqla – şəhid
edildi. Rüfaə bir neçə tərəfdaşı ilə Kufəyə
qayıtdı və Muxtarın tərəfdarlarına qoşuldu.
Sonralar Muxtarla yanaşı İmam Hüseyn ◊
və dostlarının intiqamında iştirak etdi1.
Təhlil və araşdırma
Bu qiyamın araşdırılmasından belə nəticə
əldə edilir ki, İmam Hüseynin ◊ şəhadəti
onlar arasında elə bir təsir qoymuşdu ki,
yalnız vəfasızlıq adlı çirkin ləkəni yumaq və
o həzrətə yardımı əsirgəmək barəsində
düşünürdülər. Onlar nə fəth və zəfər güdür,
nə də hökumət və qənimətə görə
döyüşürdülər. Onlar diyarlarından çıxarkən
geri dönməyəcəklərini bilirdilər. Bütün
bunları Süleyman ibn Surəd Xuzai onlara
xatırlatmışdı. Təvvabin də cavabında Süleymana demişdilər: “Biz dünya və hakimiyyət
üçün
qiyam
etmirik.
Hədəfimiz,
günahlarımızdan tövbə etmək və Rəsulullahın
1
İbn Əsirin “Kamil” c. 4, səh 158-186-dən (böyük ixtisarla) götürülmüşdür. Habelə,
bax: Əbu Müxənnəf, “Məqtəlul-Huseyn”, səh. 248-310 və “Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 426-471
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—
qızının
övladlarının
qisasını
almaqdır”1.
Onlar,
əslində
öldürüb-öldürməklə
canlarına düşən əzabdan qurtulmaq və
günahlarını yumaq istəyirdilər. Buna əsasən
elə həmin vaxt, Muxtar da mübarizə üçün güc
toplamağa və zalım hökumətə qarşı qiyama
çalışırdı. Buna baxmayaraq, Süleymanla
həmkarlığa hazır deyildi. O, belə deyirdi:
Süleyman bu qiyamla özünü və ətrafını
ölümə vermək istəyir. O, döyüş taktikasını
bilmir”2.
Təvvabinlər qiyamın başında İmam
Hüseynin ◊ məzarı kənarına getdilər və
qiyama oradan başladılar. İlk dəfə onlar
tərəfindən “Ya ləsaratil-Huseyn” şüarı
səsləndi. Bütün bu təlaş və canfəşanlıqlar elə
şəxslər tərəfindən baş verirdi ki, bir gün az
bir dəstə ilə Kufəyə gələn İbn Ziyadın
hədələrindən qorxmuş, İmam Hüseynin ◊
elçisi olan Müslim ibn Əqili (Allah onu rəhmətinə şamil eləsin) tənha qoyaraq, nəticədə
şəhəri düşmənə vermişdilər. Ancaq Aşura
1
2

İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 176
İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 163
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hadisəsindən sonra qazandıqları ruhiyyə ilə
canlarını dişlərinə tutub qiyama qalxdılar və
nəhayət, şəhid oldular.
c) Muxtarın qiyamı
Qeyd edildiyi kimi, “Təvvabin” qiyamı
inqilab başçılarının ölümü ilə susduruldu və
inqilab alovu bir müddət sönülu qaldı.
Ancaq çox keçmədi ki, Muxtarın üzə
çıxması ilə növbəti fırtına qopdu. Qəzəb və
intiqam alovu İraqı başdan-başa bürüdü.
Bəni-Üməyyə və Kərbəlanın cinayətkar
qatillərini bir-birinin ardınca yandırıb külə
çevirdi.
Muxtar siyasi və nüfuzlu simalardan idi,
xüsusi bilik və bacarıqla, İmam Hüseynin ◊
intiqamını almaq şüarı altında İmamsevərləri
öz ətrafına topladı və kiçik bir fürsətdə qəlb
yaralarına məlhəm qoydu.
Onun atası Əbu Übeydə ibn Məsud Səqəfi
şücaətli və layiqli sərkərdələrdən idi, o, öz
həyatı dövründə dəyərli işlər görmüş, sonda
hicri tarixlə 14-cü ildə “Yovmul-Cisr”də, –
ikinci xəlifənin dönəmində müsəlmanlarla
fars qoşunu arasında gedən döyüşdə –
“Hiyrə” yaxınlığında, Dəclə körpüsünün kə1095

narında, Cəbr ibn Əbi Übeydə adlı övladı ilə
birgə qətlə yetirildi1.
Əsbəğ ibn Nəbatə deyir:
Muxtarı körpə vaxtı Əmirəl-möminin
Əlinin ◊ dizi üstə gördüm. O həzrət
məhəbbətlə onun başına sığal çəkir və
buyururdu: “ ْيا ْْ َكيِس،”يا ْْ َكيِس, “Ey zirək! Ey
zirək!”2.
Muxtar qiyamının tarixini araşdırmaqla
İmam Əlinin ◊ sözünün nə qədər dəqiq və
hesablanmış olduğu tam aydın olur. Muxtarın
antropoligayadan xəbər verən ən ali təbliğ
üslubları qısa vaxt ərzində xalqın təfəkkürünü
ələ aldı və İmam Hüseynə ◊ qarşı oyanan
hisslərini həyəcan dolu silahlı qiyamlardan
birinə döndərdi.
O, həmin kəsdir ki, Müslim ibn Əqil –
İmam Hüseynin ◊ Kufədəki səfiri – Kufəyə
gələndə orada bir çox böyüklərin olmasına
baxmayaraq, onun evinə yollandı. Bir
müddətdən sonra isə Hani ibn Ürvənin evinə
“Təbəri tarixi”, c. 2, səh. 628 və “Murucuz-zəhəb”, c. 2, səh. 315
“Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 344 və Kəşşi, “Rical”, s.127. Ehtimal olunur ki, İmam
Əli ◊ Muxtar üçün iki dəfə zirək kəlməsini işlətdiyi üçün ona “Kəyyisan” (iki kəyyis) ləqəbi verilmişdir. Bəziləri, “Keysaniyyə” təriqətini ona aid edirlər. “Biharul-ənvar”, c. 34, s.
345
1
2
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keçdi. Übeydullah ibn Ziyad qorxu və
təhdidlə Kufə camaatını Müslimin ətrafından
dağıtdığı vaxt Muxtar “Əl-Qəfa” adlı kənddə
idi. Müslimi himayə etmək məqsədilə bir
neçə yoldaşı ilə Kufəyə yollansa da, yolda
Übeydullahın
əsgərləri
tərəfindən
yaxalanaraq zindana salındı.
Kərbəla hadisəsi boyunca, o, zindanda,
hücrə yoldaşının – Əmirəl-möminin Əlinin
◊ fədakar dostu Meysəm Təmmarın –
yanında idi.
İbn Əbil-Hədid yazır:
Meysəm Təmmar zindanda Muxtara dedi:
ِ َْ “إِن
ِ ِ ِ ُْ تْ َْوْ َُتر
ْي)عليهْالسالمْ(فَ تَ قتُ ُْلْهذا
ِْ س
ُ ُْ كْتَفل
َ ُجْثائراْْب َد ْمْاْل
”كْهذاْ َعلىْ َجب َهتِ ِْهْ َْوْ َخدي ِْه
َْ ْ َْوْتَطَْأُْبَِق َد ِم،يفْ ِسجنِ ِه
ْ ِْارْالذيْ َن ُْن
َْ اْلَب
“Sən zindandan çıxacaq və İmam
Hüseynin ◊ qanını almaq üçün qiyam
edəcəksən. Bugün mən və sən zindanının
əsiri olduğumuz zalımı qətlə yetirəcəksən.
Ayağınla onun üz-gözünə təpik vuracaqsan”1.
Şübhəsiz, Meysəm bu qətiyyətli sözləri
özündən deməmişdi, adəti üzrə mövlası
Əlidən ◊ eşitdiyi qeybi xəbərlərdən idi.
1

İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağə”nin şərhi, c. 2, səh. 293
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Çox keçmədi ki, İbn Ziyad tərəfindən
Muxtarın edam hökmü sadir olundu. Muxtarı
dar ayağına gətirdikləri vaxt, Yeziddən onun
azad edilməsi barədə İbn Ziyada xəbər
çatdırıldı. Ona görə ki, Muxtarın yeznəsi
Abdullah ibn Ömər Yeziddən ona bəraət
istəmişdi.
Muxtar azadlığa çıxdıqdan sonra İbn
Ziyadın hökmü ilə Kufəni tərk etdi və
Məkkədə müstəqillik bayrağı asan Abdullah
ibn Zübeyrə qoşuldu1.
Bəzi şiə alimləri Muxtarı yaxşılıqla yad
edirlər. Onun İbn Zübeyrə qoşulma marağını
məsləhət üzündən və müvəqqəti olduğunu
düşünür və deyirlər: “Muxtar, Abdullah ibn
Zübeyri hədəflərinin tərkib hissəsi, o
cümlədən Əməvilərlə müxalifətlə özünə
müttəfiq gördüyü üçün ona qoşuldu.”
O,
Şam
ordusunun
Məkkəni
mühasirəsində İbn Zübeyrin də sığındığı
Allahın əminlik evi olan Kəbəni müdafiəyə
qalxdı.
Bu müttəfiqlik davamlı deyildi. Nəhayət,
Muxtar Abdullah ibn Zübeyrin məqsədindən,
1

“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 442-444
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yanlışlıqlarından xəbər tutduqdan etibarən
ondan uzaqlaşdı və Kufəyə yollandı1.
Muxtar ali hədəfinə – İmam Hüseynin ◊
qisasını almağa – nail olmaq üçün narahat və
qərarsız idi. Əmirəl-mömininin xas səhabəsi
Meysəm Təmmarın hərarətli səsi daima
qulağını cingildədirdi ki, “Sən İmam
Hüseynin ◊ qisasını almaq üçün qiyam
edəcək, qatilləri öz cəzasına çatdıracaqsan!”.
Bu səbəbdən çiynində məsuliyyət hiss edirdi.
Bir gün bu böyük işi həyata keçirməsi barədə
düşünürdü.
İlk olaraq Əmirəl-mömininin ◊
övladının sorağına getdi. Bir müddət
Məhəmməd ibn Hənəfiyyəyə qoşuldu və bu
müddətdə, ondan hədis və İslam elmlərini
öyrənirdi2.
Muxtarın Kufəyə girişi “Təvvabin”
qiyamının çiçəklənməsi ərəfəsində idi. O,
geniş təbliğat apararaq kufəlilərə deyirdi:
Təvvabin qiyamının hərbi hazırlığı yoxdur,
buna görə də uğurlu və işə yarayan deyil.
1
2

“Təbəri tarixi”, c. 4, səh 446-dan sonra
“Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 352
ِ اْلنَ ِفيْ ِْةْ ْوْْيأ ُخ ُْذْ َعن ْهُْاال
”.يث
َْ حاد
ُْ ِىلْال َم ِدينَ ِْةْ َْوْ َكا َْنْ َُيال
َْ ِتارْإ
ُْ “ َر َح َْلْالْ ُمخ
َ َ َْ ْسْ ُُمَم َْدْب َْن
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Onun təbliğatı Təvvabin qiyamını qismən
parçalasa da, lakin şiələri cəlb etməyə
yaramadı. Nəticədə planlarından qorxuya
düşən Kufə zənginlərini Muxtar təhrik
etdiyinə görə Abdullah ibn Yezid – Zübeyrin
Kufədəki hakimi – tərəfindən yenidən
zindana salındı. Muxtar zindanda olduğu
müddətdə Təvvabin qiyamı məğlubiyyətə
uğradı1.
O, növbəti dəfə yeznəsi Abdullah ibn
Ömərin vəsatəti ilə zindandan azad edildi.
Azadlıqdan sonra öz qiyamı üçün münbit
şərait görən Muxtar ilk dəfə İmam Səccaddan
◊, onun adı ilə xalqı toplayıb qiyama
başlaması üçün icazə istədi.
Lakin İmam Səccad ◊ onun təklifini
məqbul saymadı. Hərçənd, hədislərə əsasən,
onun İmam Hüseynin ◊ qatillərinin
intiqamına dair işinə razılıq bildirirdi2.

“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 470
Bəzi şiə alimləri inanır ki, İmam Səccadın ◊ əməli Muxtarın planını inkar mənasında deyildi. Bəlkə ciddi nəzarət və təzyiqdə olan İmamın ◊ mövcud şəraiti və xüsusi
mövqeyi buna imkan vermirdi. (Müraciət üçün: Əllamə Maməqani, “Tənqihul-məqal”,
Muxtarın tərcümeyi-halı)
1
2
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Bundan sonra Muxtar Məhəmməd ibn
Hənəfiyyəyə müraciət etdi və dəvətinə onun
adıyla başladı1.
Təbəri öz tarixində yazır: Məhəmməd
Hənəfiyyə Muxtarın təklifinə cavab olaraq
belə dedi:
شاءَْ ِمنْْ َخل ِق ِْه
ْ ْْص َْرْلَناْ ِْمنْْ َع ُد ِوناِِْبَن
ْ ْْتْأَن
ُْ للاْلََوِدد
ِْ فَ َو
َ َللاَْان ت
“Allaha and olsun! Allahdan hər bir
bəndəsi vasitəsilə amalımıza kömək etməsini
istərdim!”2.
Məhəmməd
Hənəfiyyənin
həmin
üstüörtülü cavabı, Muxtarın qiyamını onun
adına bağlamasına və özünü onun
nümayəndəsi kimi tanıtmasına kifayət idi.
Muxtar bu minvalla şiələri ətrafına
topladı, hətta bəzi şiələr sözün doğruluğuna
əmin olmaq üçün, Məhəmməd Hənəfiyyənin
özündən
eşitmək
məqsədilə
Hicaza
yollandılar3.
Məşhur
Məzhic
tayfasının
başbilənlərindən olan və atası kimi Əmirəlmömininə ◊ və xanədanına xalis məhəbbət
“Murucuz-zəhəb”, c. 3, səh. 74
“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 492 və İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 214
3
“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 492
1
2
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bəsləyən İbrahim Əştərin – Malik Əştərin
saleh övladı – himayəsi Muxtara böyük bir
dəstək ola bilərdi.
İbrahim hamı arasında tanınmış sima olsa
da, Muxtarın qiyamı məsələsinə tərəddüdlə
yanaşırdı, hətta o, Təvvabin qiyamında da
iştirak etmədi.
İbrahimin
tərəddüdü
Muxtar
və
tərəfdaşlarına baha başa gələ bilərdi. Bir
halda ki, onun ali və nüfuzlu çöhrəsi
Muxtarın qələbəsini qətiləşdirə bilərdi. Ona
görə də Muxtar İbrahimin cəlbi üçün bütün
səyini ortaya qoydu. Nəhayət, İbrahimin
döyüşə qoşulub ona həmkarlıq etməsinə nail
oldu1.
Muxtar, İbrahimlə döyüş hazırlığını
tədarük gördü. Döyüşün başlama tarixini 14
rəbiul-əvvəl, 66-cı hicri ili, cümə axşamına
təyin etdi2.
Muxtarın məxfi fəaliyyətləri hökumətin
casuslarının gözündən yayınmadı. Onun
qiyam tədarükü xəbəri Abdullah ibn Zübeyrin
Kufədə təyin etdiyi vali Abdullah ibn Mütiyə
1
2

“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 494
“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 496 və İbn Əsir, “Kamil”, c. 4, səh. 216
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çatdı. O, Kufəni qorxunc hadisələrin mənbəyi
bildiyi üçün, bütün yollarda hökumət
əsgərlərini yerləşdirdi və şəhərdə hərbi hökumət saatı elan etdi.
İbn Zübeyrin Kufə hakiminin qabaqlayıcı
tədbirləri Muxtarın qiyamını tezləşdirdi.
Səbəbi isə, İbrahim Əştərin 12 rəbiul-əvvəl,
66-cı hicri ilinin, çərşənbə axşamı, şam
namazından sonra bir dəstə silahlı tərəfdarları
ilə Muxtarın evinə yollanması idi. Yolda
hökumətin təhlükəsizlik qüvvələri yolu bağladıqları üçün İbrahim əsgərlərdən birinin
nizəsini alaraq Kufə mühafizə rəisinin
boğazına sapladı və onu yerə yıxdı.
Bunu görən əsgərlər qorxaraq qaçdılar və
məlum hadisəni Kufə valisinə çatdırdılar. Bu
hadisə, Muxtarın öz qiyamını həmin gecə,
“Ya ləsaratil-Huseyn!” şüarı ilə başlamasına
səbəb oldu1.
Şiələrin qəzəbinin partlamasına və
İmamsevərlərin
damarlarında
qanın
qaynamasına elə bu şüar kifayət idi. Şiə
gənclər hökumət əsgərlərinə qarşı elə
1
“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 498; İbn Əsəm, “Futuh”, c. 6, səh. 103. “Yəqubi tarixi”, c.
2, səh. 258
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igidliklə hücuma keçdilər ki, təkcə üç günlük
amansız döyüşdə şəhər mübarizlərin əlinə
keçdi. Abdullah ibn Müti Bəsrəyə qaçdı.
Muxtar Kufəni azad etdikdən sonra
minbərə çıxaraq camaata müraciətlə dedi:
ِ ماءْأَه ِْلْالب ي
ْ،ت
ِْ بْبِ ِد
ِْ َللاْ َْوْ ُسنْ ِْةْنَبِيِ ِْهْ َْوْالطل
ِْ ْتاب
ِْ ِ“تُبايِعُونْ َعلىْْك
َ
”فاء
ِْ ُّع
َْ ِهادْال ُم ِحل
ِْ َْوْ ِج
َ يْ َْوْالدف ِْعْ َع ِْنْالض
“Mənimlə Allahın kitabını, Peyğəmbərin
— sünnəsini, Əhli-beytin ◊ intiqamını,
azğınlarla cihadı və zəifləri müdafiəsini
rəhbər tutaraq beyət edin!”1.
Ancaq üç qatı düşmən, üç tərəfdən yeni
qurulmuş hökuməti hədələyirdi:
1.Şimal tərəfdən, Bəni-Mərvan rəhbərliyi
ilə Şam hökuməti
2.Cənub (Məkkə) tərəfdən, Abdullah ibn
Zübeyr hökuməti
3.İnqilab əleyhinə daxili qüvvələr;
İraqdakı zadəganlar və İmam Hüseyn ◊
qatilləri
Təbii ki, Bəni-Üməyyə o vaxtkı İslam
dünyasının qəlbi sayılan İraqda şiələrin
1

“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 508; Şeyx Səduqun “Əmali” əsərində qeyd olunub:
”.ُّعفا ِْء
ِْ س
َْ ُبْبِ َدِْمْاْل
ِْ َللاْ َْوْ ُسن ِْةْ َر ُسولِِْهْ َْوْالطل
ِْ ْتاب
ِْ ِوهُْ َعلىْك
ْ “بايَ ُع
َ يْ َْوْالدفْ ِْعْ َع ِْنْالض
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güclənməsinə dözə bilməzdi. Buna görə yeni
hakimiyyətə çatan Mərvan Əbdülməlik,
Übeydullah ibn Ziyada Muxtarın qiyamını
yatırması və özü Kufə hakimliyini ələ
almasını əmr verdi.
İbn Ziyadın qoşunu Musel yaxınlığında
düşərgə qurdu. Muxtar isə, İbrahim Əştəri
yeddi min nəfərlə döyüşə göndərdi.
Digər tərəfdən, Şəbəs ibn Ribii, Şimr ibn
Zil-Cövşən kimi İmam Hüseyn ◊ qatilləri,
Kufə böyükləri və digərləri Muxtar və
şiələrin Kufədəki hakimiyyətindən artıq
dərəcədə qorxuya düşmüşdülər. İbrahim
Əştərin yoxluğunda fürsəti qənimət bilərək
Muxtarın Kufədə qalan qoşununa hücum təşkil etdilər və Darül-imarəni (hökumət binası)
mühasirəyə aldılar. Muxtar tez bir zamanda
İbrahim Əştərə məktub göndərdi ki, sürətlə
Kufəyə dönsün. O da Muxtarın köməyinə
tələsdi və qüdrəti sayəsində Kufə başçılarının
təxribatını aradan qaldırdı.
Muxtar Kufədəki qanlı qarşıdurmanı
yatırdıqdan sonra yenidən İbrahim Əştəri İbn
Ziyadla döyüşə göndərdi. Özü isə Peyğəmbər
— xanədanının qanının qisasını almaqla
məşğul oldu.
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İbrahim Əştər Muselin 5 fərsəxliyində İbn
Ziyad qoşununu elə dağıtdı ki, onlardan
bəziləri qaçarkən özlərini çaya atdı və orada
qərq oldu.
Hicri tarixlə 67-ci ilin aşurasına təsadüf
edən bu döyüşdə Abdullah ibn Ziyad və
Huseyn ibn Numeyr kimi murdar BəniÜməyyə üzvləri məhv edildi.
İbrahim Əştər özü qılıncı ilə İbn Ziyadı –
o qaniçən, daşürək canini – iki yerə böldü və
cəsədini yandırdı. Başını isə Kufəyə,
Muxtarın hüzuruna göndərdi. O, da başı
Mədinəyə, İmam Səccadın ◊ yanına
göndərdi ki, bu da İmamın ◊ sevincinə
səbəb oldu1.
İbn Ziyadın ölüm xəbəri Bəni-Haşimə
sevinc hədiyyəsi oldu. Bu zəmində İmam
Sadiqdən ◊ belə bir hədis vardır:
ِِ ْ يف ْدا ِْر
ِِ ْ ْ“ما ْاكتَحلَت
ْْهاَشى
ْ ِْ  ْ َْو ْ ْالَ ْ ُرئِ َْى،ضْبَت
َ َ ْ َْو ْ ْالَ ْاخت،هاَشية
َ
َ
”للاْب ُْنْ ِزياد
ِْ ْ َحتْْقُتِ َْلْعُبَ ي ُد،سْ ِح َجج
َْ ُدخانْْ َخ
1
“Biharul-ənvar”, c. 34, səh. 383 – 386; “Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 513-516 və 556; İbn
Əsəm, “Futuh”, c. 6, səh. 183. Yəqubinin tarixində belə gəlmişdir:
ِ ْي)عليهْالسالم ( َْلْي ْر
ِ ِ
ُّ َضاحكاْْق
”كْاليَ وِْم
َْ ِيفْذل
ْ ِْْوهُْإِال
ْ ُْ ُمن ُْذْقُتِ َْلْأَب،ط
ِْ س
َُ
َ ُ“إنْْ َعلىْْب َْنْاْل

“İmam Səccadı ◊ möhtərəm atası şəhid olduğu gündən İbn Ziyadın başını hüzuruna
gətirilənədək gülərüz görən olmamışdı. “Yəqubi tarixi”, c. 2, səh. 259
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“Ağrılı Kərbəla hadisəsindən sonra İbn
Ziyad məhv olana qədər Bəni-Haşim
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“Şimr Aşura günü İmam Hüseynin ◊
şəxsi dəvəsini qənimət götürdü. Kufədə o
həzrəti öldürməsinə şükür əlaməti olaraq
dəvəni qurban kəsdi və ətini İmamın ◊
düşmənləri arasında payladı. Muxtar, bu ətin
girdiyi bütün evləri dağıdılması əmrini verdi
və bilərəkdən və agahcasına o ətdən yeyən
hər kəsi edam etdi!1”.
Muxtar, cəzaların icrasında o qədər ciddi
idi
ki,
qatilləri
qətlə
yetirməklə
kifayətlənməyib onların təxribat və xəyanət
məkanı olan evlərini yandırıb, viran qoymağa
qədər irəli getdi, lakin bütün bu ciddiliklər
yalnız ədalətdən qaynaqlanırdı. Ona görə ki,
qatillərin cinayəti cəza ilə müqayisədə daha
ağır idi.
Son döyüş
Muxtarın qılıncı ilə yaralanan bir neçə
kufəli cinayətkar Bəsrədə Abdullah ibn
Zübeyrin qardaşı Musəb ibn Zübeyrin
ətrafına toplaşmışdı. O cümlədən, Şəbəs ibn
Ribii və Məhəmməd ibn Əşəs Kərbəla cina-

1

“Biharul-ənvar”, c. 45, səh. 377
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yətkarlarından idi. Onlar davamlı olaraq
Musəbi Muxtara döyüşə həvəsləndirirdilər1.
Dinəvəri,
Bəsrədə
toplaşan
Kufə
fərarilərinin sayını on min nəfər olduğunu
qeyd edir2.
Nəhayət, Musəb öz əsgələri və kufə
fərarilərindən ibarət qoşun təşkil elədi və
Muxtarla döyüşə yollandı.
Muxtar da İbrahim Əştərdən – o zaman
İraqın şimalında (Museldə) idi – dəstək
almadan Əhmər ibn Şumeytin rəhbərliyi
altında bir qoşunu Musəb ilə döyüşə
göndərdi. Muxtarın qoşunu bu döyüşdə ağır
məğlubiyyətə uğradı. Sərkərdə İbn Şumeyt və
bir çox tərəfdaşları öldürüldü və nəticədə,
Muxtarın qoşunu dağıldı.
Musəb, Muxtarın qoşunun dağıldığını
görüb Kufəyə tələsdi. Orada da Muxtarı və
qalan əsgərləri qətlə yetirdi.
Təbərinin nəqlinə görə, Muxtarın qətli
hicri-qəməri tarixlə 67-ci il, ramazan ayının
16-na təsadüf edir. O zaman Muxtarın 63 yaşı
vardı3.
1
2

3

“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 558
Əbu Hənifə Dinəvəri, “Əxbarut-tival”, səh.304

“Təbəri tarixi”, c. 4, səh. 577
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Musəb Kufəni ələ keçirdikdən sonra
İbrahim Əştəri Kufəyə çağırdı. O da, heç bir
müqavimət göstərmədən Kufəyə gəldi.
Musəb onu isti qarşıladı1.
Muxtarın Kufədəki hökumətinin süqutu
ilə İraq Zübeyrilərin hakimiyyəti altına keçdi.
Kufə bir daha şiələrin nəzarətindən çıxdı.
Çox keçmədi ki, hicri tarixlə 72-ci ildə
Əbdülməlik Mərvan böyük bir qoşunu
Kufəyə, Musəblə döyüşə göndərdi. O
döyüşdə Musəbin qoşunu məğlub oldu.
Musəb 36, İbrahim Əştər isə 40 yaşında qətlə
yetirildi. İraq isə mərvanlıların əlinə keçdi.
Musəbin kəsilmiş başını Əbdülməlik
Mərvanın qarşısında qoyduqları zaman Əbu
Müslim Nəxəi adlı bir ərəb yerindən qalxdı
və dedi:
“Mən Darul-imarədə Hüseyn ibn Əlinin
◊ kəsilmiş başını İbn Ziyadın qarşısına
qoyduqlarını gördüm. Bir neçə müddətdən
sonra İbn Ziyadın kəsilmiş başını həmin
yerdə, Muxtarın önündə gördüm. Bir müddət
sonra Muxtarın başını Musəbin qarşısında,

1

“Əxbarut-tival”, səh. 309
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indi də Musəbin başını sənin önündə görürəm
(görək sənin sonun necə olacaq?)”.
Bu sözdən qorxuya düşən Mərvan əmr
verdi ki, həmin yeri dağıtsınlar1.
Ərəbdən bir zirək qoca birbaşa, dedi:
Əbdülməlikə öyüd olsun, haşa!
Həmin dəsgah üstə, elə bu qoltuqda, bu
qübbə altında, elə bu ortalıqda
Vardım və gördüm ki, İbn Ziyada, ah,
görməyəydim, kor olaydım ya da
Təzə bir baş gəldi, göy qübbəsi tək, günəş
şölələri üzündə gizlək.
Az keçmədi başa baxanın başına,
Muxtarın cüssəsi kölgə salırdı ona
Elə ki, Musəb başçı və qalib oldu,
Muxtarın da başına sahib oldu
Bu Musəbin başıdır önündə duran, bu
gedişlə ruzigar, sənə neylər görən!
Təhlil və nəticə
Göründüyü kimi, Muxtar qiyamının əsl
mahiyyəti İmam Hüseynin ◊ qanının
qisasını almaqdan və Kərbəla cinayətkarlarını
cəzalandırmaqdan başqa bir şey deyildi.
1

“Murucuz-zəhəb”, c. 3, səh. 109
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Muxtar, bu işin öhdəsindən layiqincə gəldi.
O, ruhlandırıcı “Ya ləsaratil-Huseyn!” şüarını
seçməklə şiə gənclərinin damarlarındakı qanını cuşa gətirdi.
Məlumdur ki, o dövrün mühiti üçün,
intiqam həyəcanı yaratmaqda heç bir şüar bu
qədər təsirli ola bilməzdi.
Digər tərəfdən o, Əmirəl-möminin Əlinin
◊ övladları, xüsusilə də Məhəmməd
Hənəfiyyə ilə münasibət yaratmaqla, habelə
Kərbəla cinayətkarlarının başlarını İmam
Səccadın ◊ hüzuruna göndərməklə, əslində
mənəvi rəhbərliyi və qiyamın pərdə arxasını
Peyğəmbər — xanədanı ilə əlaqələndirdi.
O, davamlı olaraq özünü Məhəmməd
Hənəfiyyənin nümayəndəsi kimi təqdim edir
və qiyamın rəhbərliyini onunla bağlayırdı.
Kufəni fəth etdiyi gün də, İmam Hüseyn ◊
və onun Əhli-beytinin qanını almaq şərti ilə
camaatı beyətinə səslədi.
Hərçənd, Muxtarın hökuməti çox davamlı
deyildi və Musəbin əli ilə dağıdıldı, amma
onu məğlub şəxs kimi təqdim etmək düzgün
olmazdı. O, ali hədəfinə – hansı ki, məqsədi
Kərbəla qatil və cinayətkarlarından intiqam
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almaq idi – layiqincə çatdı. Sonda özünü bu
yolda fəda etməsinə baxmayaraq, dəfələrlə
İmam Səccad ◊ və Bəni-Haşimin könlünü
sevindirdi.
Baş canan yolunda fəda oldu, nə yerinə
düşdü!
Bu boynumdakı borc əda oldu, nə yerinə
düşdü!
d) Bəni-Üməyyənin sonu
Bəni-Üməyyə hakimiyyətinin tarixini
araşdırarkən, az illər istisna olmaqla, onların
səksən illik qısa hakimiyyətinin təhlükələrlə,
xaoslar, toqquşmalarlar, ciddi problemlər və
sürətli yerdəyişmələrlə dolu olduğu tam aydın
olur.
Təxminən bir insanın ömrünə bərabər
müddətdə, Süfyan və Mərvan sülaləsindən on
dörd nəfər bir-birinin ardınca hakimiyyəti ələ
almışlar. Onlardan bəzilərinin hakimiyyəti
təkcə bir və ya bir neçə ay, bəzilərinin isə
yetmiş gün olmuşdur. Müddət baxımından ən
uzun hakimiyyət, təxminən iyirmi il davam
edən Əbdülməlikin hakimiyyətidir. Bəlkə də
buna səbəb, Həccacın tövsiyələrinə qulaq

1113

asmaması
və
Bəni-Haşimin
qanını
tökməkdən imtina etməsi olmuşdu1.
Əslində Bəni-Üməyyə İmam Hüseynin
◊ şəhadətindən sonra özündə rahatlıq
görmədi,
daima
qiyamlarla,
qanlı
qarşıdurmalarla qarşılaşdı ki, bütün bunların
əsl mahiyyətini İmam Hüseynin ◊ qanının
qisası təşkil edirdi.
Ayrı-ayrı cəhətlərdə bir-birinin ardınca
hərəkatlar baş qaldırırdı və müxtəlif xalq
kütlələrini o günün “Ya saratil-Huseyn!”,
“Ər-Riza min Əhlil-beyt”, “Ər-Riza min AliMuhəmməd” kimi məşhur şüarları ətrafında
toplayırdı. Bu minvalla Bəni-Üməyyə
hökumətinin bir hissəsi onların hakimiyyəti
altından çıxırdı; İraq, Hicaz, Şam və nəhayət,
Xorasan bu inqilabların odunda qovrulurdu.
İmam Hüseyn ◊ və Peyğəmbər —
övladlarının məzlumcasına şəhid olması,
əslində yalan və hiylə yolu ilə özlərinə İslam
dövlətində yer edən Bəni-Üməyyənin qırx
illik zəhərli təbliğatını çokdürən bir xətt idi.
İmam Hüseynin ◊ səfərbərliyi İslamın
həqiqi
simasını
insanlara
göstərdi,
1

“İmamın ◊ mesajı”, c. 6, səh. 418 və c. 3, səh. 594. 87-ci xütbənin şərhində.
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yalançıların üzündən niqabını götürdü və
hakimiyyətlərinin qanunsuz olduğunu isbat
etdi.
O qiyamların tarixini araşdırmaq belə bir
həqiqətdən xəbər verir ki, o dövrün xalq
kütlələri İmam Hüseynin ◊ qanının qisasını
istəmək və Bəni-Üməyyədən intiqam almaq
şüarından başqasına məhəl qoymurdular,
hətta Ali-Əbu Süfyana son zərbəni vuran
Abbasilər
bu
şüarın
sayəsində
öz
məqsədlərinə çatdılar və xəlifəlik kürsüsünə
yiyələndilər.
Abbasilərin qiyamı və Bəni-Üməyyədən
intiqam almaq
Tarixi göstəricilər, “Abbasilər qiyamı”
kimi tanınan qıyamın qığılcımları Əbu
Müslim Xorasaninin rəhbərliyi altında bir
qrup şiə tərəfindən hicri tarixlə 132-ci ildə,
Xorasanda alışdı. Onlar, öz qara dəftərində
Kərbəla faciəsi kimi alçaqlığı qeyd edən
Bəni-Üməyyədən intiqam almaq məqsədilə
qiyam etdilər. “Ər-Riza min Ali-Muhəmməd
◊” şüarı ilə mübarizəyə qalxdılar. Lakin
Bəni-Abbas (Bəni-Haşimin bir qolu) xalqın
Əhli-beytin ◊ həqiqi nümayəndələrini
tanımamasından istifadə edərək, şiələrin
1115

coşqusunu mənimsədilər. Şübhəsiz, onların
Bəni-Üməyyə üzərindəki zəfərinin ən başlıca
amili, İmam Hüseynin ◊ qisasının alınması
şüarı və o həzrətin ◊ xanədanının məzlumluğunun ibrazı idi. Onlar, bu şüarı rəhbər
tutmaqla, Bəni-Üməyyəyə qarşı xalqı
qəzəbləndirdilər. Nəhayət, Bəni-Üməyyənin
büsatını topladılar.
İbn
Əbil-Hədidin
nəqlinə
əsasən,
Əməvilərin sonuncu xəlifəsi Mərvanın
kəsilmiş başını Əbul-Abbas Səffahın –
Abbasilərin ilk xəlifəsi – yanına gətirdikdə, o,
uzun səcdə yerinə yetirdi, sonra başını
səcdədən qaldıraraq Mərvanın kəsilmiş
başına müraciətlə dedi: “Allaha şükür edirəm
ki, mənim intiqamımı səndən və tayfandan
aldı və məni sənə qalib etdi”.
Sonra əlavə etdi: “Artıq, ölümdən
qorxmuram, Bəni-Üməyyədən iki min nəfəri
öldürməklə İmam Hüseynin ◊ qanının
qisasını aldım”1.
Tarixin heyrətamizliyi

1

İbn Əbil-Hədid, “Nəhcül-bəlağə”nin şərhi, c.7, s.130; “Murucuz-zəhəb”, c.3, s.257
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Bəni-Üməyyə və Bəni-Abbasın həyat
tarixində oxuyuruq:
“Abbasilərin ilk xəlifəsi Abdullah Səffah
qüdrətə çatdıqdan etibarən, Bəni-Üməyyədən
intiqam almaq barədə düşünürdü. Həmin
ərəfələrdə, Bəni-Üməyyənin pərən-pərən
düşmüş başçıları məktub yazaraq ondan
pənah istədilər.
Səffah fürsətdən istifadə edərək onlara
müsbət cavab verdi və onların yardımına
ehtiyac
duyduğunu
əvəzində
bəxşiş
bağışlayacağını yazdı. Ziyad və Mərvan
ailəsi, həmçinin Müaviyə xənadanı dəvəti
qəbul edib Səffahın yanına gəldilər.
Səffahın göstərişi ilə onlar üçün qızıl və
gümüşlə bəzənmiş kürsülər hazırladılar. Bu
heyrətamiz addım – Səffahın cinayətkarlarla
belə rəftarı camaatı təəccübləndirdi.
Bu ərəfədə qapıçılardan biri məclisə gəldi
və Səffaha xəbər verdi ki, üst-başı toztorpaqlı və səliqəsiz bir şəxs gəlib, sizinlə
təcili görüşmək istəyir.
Səffah bu keyfiyyətlərindən gələni tanıdı
və dedi: Adəti üzrə, şair Sudeyf olmalıdır,
deyin, gəlsin!
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Bəni-Üməyyə, Sudeyfin güclü, igid,
fəsahətli, İmam Əlinin ◊ dost və
şiələrindən
və
Bəni-Üməyyənin
qatı
düşmənlərindən olduğunu bildikləri üçün
Sudeyf adını eşidən kimi rəngləri qaçdı,
canlarına vəlvələ düşdü.
Sudeyf məclisə gəldi. Bəni-Üməyyəni
görən şair, Bəni-Üməyyənin Bəni-Haşimə
etdikləri zülmlərindən söz açan bir şeir oxudu
ki, onun iki beyti belədir:
ْب
ِْ ِْْ َْو ْقَتِيل ِْبان
ْ ْيْ َْوْ َزي ِْد
ِْ س
َْ “ َْوْاذ ُك ُرواْ َْمص َر
َ ُعْاْل
ِْ ال ِمه َر
اس
ْي ْغُربَة ْ َْو
َْ َْْثا ِوياْ ْب
ْ
ْيلْال ِذيِْبَرا َْنْأَض َحى
َْ َِْوْال َقت

”اس
ِْ َتَت
“Yada salın! Hüseynin ◊ və Zeydin
şəhadət yerini və Mihrasda (Həmzənin
Ühüddə şəhadətinə işarədir) şəhadət şərbəti
içən şəhidi... Hərranda şam vaxtınadək tənha
qalıb şəhid olan (hətta cənazəsi) unudulan
şəhidi (Bəni-Haşim və Bəni-Abbaasın
tanınmış şəxsiyyətlərindən İbrahim ibn Məhəmmədin İraqın şimal sərhədlərinə yaxın
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Hərran
torpaqlarında
şəhid
olmasına
işarədir)”1.
Səffah əmr verir ki, Sudeyfə xələt
versinlər və ona – Sabah gəl, səni sevindirim,
deyərək onu mürəxxəs edir. Sonra BəniÜməyyəyə üz tutaraq dedi: Bu bəndənin sözü
sizə ağır gəlməsin. Onun öz ağaları barədə
söz deməyə haqqı yoxdur. Siz mənim üçün
möhtərəmsiniz. İndi gedin, sabah təşrif gətirin!
Bəni-Üməyyə
Səffahın
məclisindən
çıxdıqdan sonra məşvərət etdilər. Bəziləri
aradan çıxmağı məsləhət görsə də, lakin
əksəriyyət xəlifənin yaxşı olacağına dair söz
verdiyini və Sudeyfin xəlifəni fikrindən
döndərməyə aciz olduğunu dilə gətirdilər.
Sabahkı gün, hər kəs Səffahın hüzuruna
toplandı.
O,
Bəni-Üməyyəyə
xidmət
göstərilməsini
əmr
etdi.
Sudeyf
gözlənilmədən məclisə gələrək Səffaha belə
dedi:
“Atam sənə qurban! Sən qan alan və
qisasçısan, sən pisləri öldürənsən”. Sonra çox
maraqlı bir şeir oxudu ki, Bəni-Üməyyənin
1

“Möcəmul-buldan”, c. 2, səh. 235
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zülm və ədalətsizliyindən, xüsusilə Kərbəla
şəhidlərinə göstərdikləri zülmdən bəhs açırdı.
Səffah zahirdə qəzəbləndi və Sudeyfə
dedi: “Sənim gözümdə möhtərəmsən, geri
dön və artıq belə sözlər danışma, keçmişi də
unut!”
Bəni-Üməyyə
Səffahın
sarayından
çıxdıqdan sonra təxribata başladılar, dedilər:
Xəlifədən xahiş edək ki, Sudeyfi edam etsin,
yoxsa hiddətləndirən sözləri bizi narahat
edəcək.
Səffah gecə vaxtı Sudeyfi çağıraraq ona
dedi: Vay olsun sənə! Niyə bu qədər
tələsirsən?!
Sudeyf dedi: Səbir kasam dolub, bundan
artıq dözümüm yoxdur. Niyə onlardan qisas
almırsan? Sonra ucadan ağladı, BəniÜməyyənin
Bəni-Haşimə
göstərdiyi
zülmlərdən şeir oxudu ki, Səffah da bundan
təsirlənərək ağladı. Sudeyf o qədər göz yaşı
tökdü ki, axırı huşunu itirdi. Özünə gələndən
sonra Suffah ona dedi: Onların əcəlinin vaxtı
çatıb, sən öz məqsədinə çatacaqsan! Get, bu
gecəni rahat yat və sabah yanıma gəl! Ancaq
Sudeyf o gecəni yatmadı, səhərə qədər
1120

Allahla münacat edirdi və Ondan, Səffahın
sözünə vəfa etməsini diləyirdi.
Növbəti gün Bəni-Üməyyəni cəlb etmək
üçün carçıya əmr verdi ki, camaata bu gün
mükafat verildiyini bildirsin. Camaat saraya
hücum etdilər. Onlar arasında dirhəm və
dinar paylandı. Səffah dörd yüz güclü
əsgərinə göstəriş verir ki, mən əmmaməmi
başımdan götürsəm, ortada olanların hamısını
öldürün.
Səffah öz yerində oturur və BəniÜməyyəyə üz tutub deyir: Bugün mükafat
günüdür. Kimdən başlayaq?! Onlar Səffahın
xoşu gəlsin deyə, Bəni-Haşimdən başlamağı
təklif etdilər. Qabaqcadan öyrədilmiş
qulamlardan biri dedi: Həmzə ibn
Əbdülmüttəlib gəlib öz mükafatını alsın!
Sudeyf də orada idi, dedi: Həmzə yoxdur!
Səffah dedi: Niyə?
Sudeyf dedi: Bəni-Üməyyədən, Hind adlı
bir qadın Vəhşiyə onu öldürməsini əmr etdi,
sonra Həmzənin ciyərini çıxararaq çeynədi.
Səffah dedi: Qəribədir, mən bunu
bilmirdim! Başqasını çağır!
Qulam dedi: Müslim ibn Əqil gəlsin və
mükafatını alsın! Bir xəbər çıxmadı.
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Səffah soruşdu: Nə oldu?
Sudeyf cavabında dedi: Übeydullah ibn
Ziyad onun boynunu vurdu, sonra ayağını
iplə bağlatdırıb Kufənin bazarlarında yerlə
sürütdürdü.
Səffah dedi: Qəribədir, mən bunu
bilmirdim! Başqasını çağır!
Həmin qulam bir-bir çağırırdı, nəhayət
növbə İmam Hüseynə ◊, Əbəlfəz Abbasa,
Zeyd ibn Əliyə və İbrahim ibn Məhəmmədə
çatdı.
Bəni-Üməyyə bu səhnəni görüb, bu
sözləri eşitdikdə ölümlərinə əmin oldular.
Bundan sonra Səffahın qəzəbi üzündə
tamamilə göründü. Gözü ilə Sudeyfə işarə
etdi. Sudeyf bir şeir dedi ki, iki beyti belədir:
ِ ْضى
ْب ْ َزي ُد َها
ُْ ْْ َعنها ْ َْو ْيَذ َه
ْ ْهاش ُْم
َ “ َح ِسبَتْْأ َُمي ْةُْأَنْْ َستَ ر
سي نُ َها
َ َْوْ ُح
ِ ْْحقاْ ْستُب
ِ َك ِذبتْْ ْوْح ِْقْ ُُمَمدْ ْوْو
ُْييء
ْ ص ُْر ْ َما ْيُ ِس
ْ صيِ ِْه
َ
َ َ َ
َ
َ َ
”ظُنُونَ َها
“Bəni-Üməyyə güman edirdilər ki, BəniHaşim asanlıqla onları bağışlayacaq və
Hüseyn ibn Əli ◊ və Zeydi unudacaq.
Yalan dedilər! Məhəmməd — və
onun canişininə and olsun! Tezliklə elə
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şeylər görəcəklər ki, səhv etdiklərini
anlayacaqlar”.
Səffah uca səslə ağladı və əmmaməsini
başından atdı, sonra çox qəzəblənib səsləndi:
ِ ين
ِ
ِ اتْاْلُس
هاشم
ْ َِاتْْب
ِْ ْيالَثار،ي
َ ْ يالَثار
“Ey İmam Hüseynin ◊ intiqamını
alanlar və ey Bəni-Haşimin intiqamını
alanlar!”.
Əsgərlər bu səhnəni gördükdə pərdənin
arxasında çıxıb qılıncla Bəni-Üməyyənin
canına düşdülər. Çox keçmədi ki, onların
cansız cəsədləri yerə düşdü1.
Maraqlıdır ki, Əmirəl-möminin Əli ◊
heyrətamiz uzaqgörənliklə Bəni-Üməyyə
hökuməti və onun sürətli sonluğu barədə
buyurmuşdur:
ُّ ْْانْأَن
ْ;ينْأ ََميةَ;ْ ََتنَ ُح ُهمْْ َدرَها
ْ َِالدن يَاْ َمعقولَةْْ َعلَىْب
ُّْ “ َحتْْيَظُنْْالظ
ِ ْ ْ ْ ْو ْ ْالَْي رفَ ْع ْ َعن،ْو ْتُوِر ُدهمْ ْصفوها
ْ ْ َْو،هذ ْهِ ْاالم ِْة ْ َسوطُ َها ْ َْو ْ ْالَْ َسي ُف َها
ُ ُ َ ََ َ ُ
َ
ْ ْ ُْث،ش ْيَتَطَع ُمونَ َها ْبُرَهة
ِْ يذ ْال َعي
ِْ  ْبَلْ ْ ِه َْي ْ َُمةْ ْ ِمنْ ْلَ ِذ.ك
ُّْ ب ْالظ
َْ َك َذ
َ ِان ْلِذل
”ْيَل ِفظُونَ َهاْ َُجلَة
“Bəziləri düşünürdü ki, dünya BəniÜməyyənin yemidir və bütün faydalarını
1
“Əbu Müxənnəf Lut ibn Yəhya tarixi” (Əllamə Xoyi, “Minhacul-bəraət”inə uyğun
olaraq, c. 7, səh. 223-dən sonra); “İmamın ◊ mesajı”, c. 6, səh. 495 - 499
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onlara verəcək, onları öz saf çeşmələri ilə
sirab edəcək (həmçinin, güman edirdilər ki,)
onların şallaq və qılıncları bu ümmətin
üstündən əskik olmayacaq. Belə düşünənlər,
yalan deyirlər (və səhv edirlər), çünki onların
həyatın ləzzətindən payı, bir qurtumdan artıq
deyil. Qısa bir müddətə onu içəcəklər, sonra
(onu udmamış) çölə tökəcəklər”1.
Bu hissəni Misir alimi Abbas Mahmud
Uqqadın bir sözü ilə bitiririk, o yazır:
“Bəni-Üməyyə dövləti müddətinin bir
gününün qazancı (Aşura günü faciəsi) bu
oldu ki, belə bir genişlikdə olan ölkə təbii bir
insan ömrü qədər sürmədi və əllərindən çıxdı.
Bu gün hər iki tərəfin keçən ömrünü tərəziyə
qoyur və hər birinin qazanc və itkisini
hesablayırıq. Kərbəla gününün qalibini
(Yezidi) hamından məğlub, tam zəfəri isə
onun rəqibi İmam Hüseyndə ◊ görürük!”2.
Son nəticə
Qəhrəmanlıq salnaməsi olan Hüseyn
aşurasının tarixi haqqında dəqiq bir araşdırma
“Nəhcül-bəlağə”, 87-ci xütbə
Abbas Mahmud Uqqad, “Əbuş-şühəda”, Məhəmməd Kazım Muəzzinin tərcüməsi,
səh. 206-208 (azacıq dəyişikliklə)
1
2
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aparmaqla, Aşura və Kərbəlanın zaman
keçdikcə tarixi hadisə olmaqdan çıxaraq bir
məktəbə çevrildiyi qənaətinə gəlirik. İnsan
yetişdirən və iftixarverici bir məktəbə!
Təkcə dünya müsəlmanları üçün deyil,
İslam hüdudlarını aşaraq (və mövcud
sənədlərə
əsasən)
bir
çox
dünya
mütəfəkkirlərinin alqışına səbəb olmuş,
məzlum xalqların qurtuluşu və azadlığı üçün
ülgü, örnək göstərilmiş və məktəbini zülmlə
mübarizə aparan, izzətli, şərəfli və azad
həyatı tərənnüm edən bir məktəb saymışlar.
Maraqlıdır ki, sözügedən məktəbin banisi,
onun vəfalı və saf dostları rəşidlik, igidlik,
mətanət və xütbə vasitəsilə söz deməklə
amala çatmağın yolunu əməli olaraq hər kəsə
öyrətdilər və göstərdilər ki, igidlik və ilahi
motivasiya ilə, hətta kiçik icmalar çoxsaylı
düşmənin qarşısında dura, onlara qələbə
çalaraq öz ali hədəfinə çata bilərlər.
Ümidvarıq
ki,
qəddar
zalımların
məzlumların qanını içməyə səfərbər olduğu
müasir dünyada, zülmə məruz qalmış xalqlar
Aşura hadisəsindən ilham alaraq ayağa
qalxsın və onların şərini aradan qaldırsınlar.
1125

Zülm ədalətin məhvinə möhkəm çalışır,
indi də
Zülm zəli tək məzlum qanından yapışır,
indi də
Aləmdə ədaləti əbədiləşdirincəyədək
Hüseyn
Pak qanı zülm büsatına qarşı aşır-daşır,
indi də.
ِ  ْ َْو ْ َعلى ْ َعلِ ِْي ْب ِْن ْاْلُس،ي
ِ “اَلسالَ ُْم ْ َعلَى ْاْلُس
ْ ْ َْو ْ َعلى ْأَوالَ ِْد،ي
َ
َ
”ي
ِْ س
ِْ يْ َْوْ َعلىْأَص
ِْ س
َ ُحابْاْل
َ ُاْل
Ərbəin, 1426 h. q. – 11.01. 1384 h. ş. –
31.05.2005 miladi.
SON
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