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ُ ﺍﻟﺮ ُﺳـ
ـﻮﻝ ﺑَـ ِّﻠ ـ ْـﻎ َﻣ ـۤﺎ ﺍُﻧْ ـ ِﺰ َﻝ ﺍِﻟـَ ْـﻴ ـ َـﻚ ِﻣـ ْـﻦ َﺭﺑِّـ َـﻚ َﻭ
﴿ ﻳَـۤﺎ ﺍَﻳﱡ َﻬــﺎ ﱠ
ٕﻪ ﻳَ ْـﻌ ِﺼ ُﻤ ـ َـﻚ ِﻣ َﻦ
ُ ِﺳﺎﻟـَـﺘَ ـ ُـﻪ َﻭﺍﻟ ـﻠ
َ ﺍِ ْﻥ ﻟ َْﻢ ﺗَـ ْﻔ ـ َـﻌ ْﻞ ﻓَ ـ َـﻤﺎ ﺑَـﱠﻠ ـ ْﻐ َﺖ ﺭ
﴾.ﻳﻦ
ِ ﺍﻟﱠﻨـ
َ ـﺎﺱ ﺍِ ﱠﻥ ﺍﻟ ـﻠ
َ ٕﻪ َﻻ ﻳَ ْﻬ ـ ِـﺪﻱ ﺍﻟْ ـ َﻘ ْﻮ َﻡ ﺍﻟْـ َـﻜﺎﻓِ ٔﺮ
“Ey Elçi, Rabbin tarafından sana indirilen mesajı tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O’nun elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni
insanlardan korur. Allah kâfirleri (bu mesajı
inkâr edenleri) amaçlarına ulaştırmaz.”
(Mâide, 67)
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َ
ﻳﻦ َﻛـ َﻔ ُـﺮﻭﺍْ ِﻣ ْﻦ ٔﺩﻳﻨـِ ُﻜ ْﻢ ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﺨ َﺸ ْﻮ ُﻫ ْـﻢ
َ ﺲ ﺍﻟﱠ ٔـﺬ
َ ِﭐﻟـْـﻴَ ْـﻮ َﻡ ﻳَـﺌ...﴿
ُ ْﺖ ﻟ
َﻜ ْﻢ ٔﺩﻳﻨَ ُـﻜ ْﻢ َﻭ ﺃَْﺗ َـﻤ ْﻤ ُﺖ َﻋ َﻠ ْـﻴ ُﻜ ْﻢ
ْ َﻭ
ُ ﭐﺧ َﺸ ْﻮ ِﻥ َﭐﻟـْـﻴَ ْﻮ َﻡ ﺃَ ْﻛ َـﻤﻠ
﴾.ِْﺳ َﻼ َﻡ ٔﺩﻳـﻨًﺎ
ُ ﻧِ ْـﻌ َﻤـ ٔﺘﻲ َﻭ َﺭ ٔﺿ
ْ ﻴﺖ ﻟـَ ُـﻜ ُﻢ ﭐﻹ
“...Bugün kâfirler, dininizden ümitlerini kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden
korkun. Bugün dininizi size kâmil kıldım ve nimetimi size tamamladım ve din olarak İslâm’ı
size seçtim.”
(Mâide, 3)
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ÖZETLE GADİR-İ HUM OLAYI
Yüce Peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.a.) ömrünün
son yılında onun rehberliğinde yapılan “Veda Haccı”
son buldu.(1) Veda Haccı’na katılan gönüller nurlanmış,
bu büyük ibadetin lezzeti henüz hatırlardan gitmemişti. Sayıları yaklaşık yüz yirmi bini bulan Peygamber
dostları böylesine büyük bir feyzi, saadeti yaşadıkları
için çok mutluydular.
Bu yolculuğa Medine halkının yanı sıra Arap Yarımadası’nın farklı yerleşim birimlerinden ve kabilelerinden
insanlar katılmışlardı. Bütün Müslüman kabile reisleri
bu yolculuğa davet edilmişti, onlar da Hz. Peygamber
(s.a.a) eşliğinde haccetme şerefine ulaşmak amacıyla bu
eşsiz fırsatı kaçırmamışlardı.
Çok sıcak bir gündü. Hicaz güneşi adeta dağlara ve
derelere ateş yağdırıyordu. Öyle ki, insan kavurucu sı-

1- Bu hacca, “Veda Haccı” adı verildi. Çünkü Resulullah (s.a.a.)
bu hac sırasında vefatının yakın olduğuna işaret ederek Müslümanlarla vedalaştı. Bu Hz. Peygamber’in (s.a.a) Medine’ye
hicretinden sonra yaptığı ilk ve son haccı idi. Bu hac Veda
Haccı’nın yanı sıra çeşitli isimlerle de anılır: Haccetu’l-İslam,
Haccetu’l-Belağ, Haccetu’l-Kemal, Haccetu’t-Tamam…
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caktan başının ve ayaklarının üzerini örtmek zorunda
kalıyordu. Ancak, bu manevî yolculuğun verdiği haz,
bütün zorlukları kolaylaştırıyordu. Öğle vakti yaklaşmıştı. Cuhfe bölgesi ve Gadir-i Hum çölü uzaktan
görünmeye başlamıştı. Aslında burası Hicaz halkının
yollarının birbirinden ayrıştığı bölgeydi. Artık Medine’den, Irak’tan, Mısır’dan ve Yemen’den gelen hacılar
yol ayrımına gelmişlerdi. İşte böylesine kritik ve hassas
bir noktada bu büyük yolculuğun hatırlardan silinmeyecek en önemli olayı gerçekleşecek, Müslümanlar Hz.
Peygamber’in ilâhî emir gereği vereceği çok önemli
mesajlarla birbirlerinden ayrılacaklardı.
Hicretin onuncu yılı ve Perşembe günü idi. Kurban
Bayramı’nın üzerinden sekiz gün geçmişti. Cebrail, Hz.
Peygamber’e (s.a.a.) şu ayeti indirmişti:
“Ey Elçi, Rabbin tarafından sana indirilen mesajı
tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O’nun elçiliğini
yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Allah kâfirleri (bu mesajı inkâr edenleri) amaçlarına ulaştırmaz.(1)”

Hz. Peygamber (s.a.a), bunun üzerine kendisiyle beraber olanların durmalarını emretti. Önde gidenlerin
durmaları istenildi, arkadakilerin yetişmesi beklendi.
Namaz vakti girmiş idi; Hz. Peygamber’in müezzini ezan okudu. Müslümanlar namaza hazırlandılar.
Hava o kadar ısınmıştı ki namaz kılanlar el ve ayaklarını korumak amacıyla sırtlarındaki abalarını ayaklarının altına sermişlerdi. Aşırı sıcaktan kurumuş birkaç
1- Mâide Suresi, 67. Ayet.
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ağaçtan başka ne bir gölgelik vardı, ne de bir yeşillik.
Hacılardan bazıları o kuru ve çıplak ağaçların gölgesine sığınmışlardı.
Bir ağacın üzerine bir bez parçası çekilerek Hz. Peygamber (s.a.a) için gölgelik hazırlandı. Sıcak rüzgâr,
gölgeliğin altında bile Müslümanları rahatsız ediyordu. Hz. Peygamber’in (s.a.a) imamlığında öğle namazı
kılındı. Namaz bitiminde Müslümanlar getirdikleri küçük çadırlara sığınmayı plânlıyorlardı. Ama Hz. Peygamber (s.a.a) konuşmasını dinlemeleri ve ilâhî mesajı
duymaları için beklemelerini istedi.
Hz. Peygamber (s.a.a), orada bulunan herkesin onu görebilmesi için üst üste yığılarak deve eyerlerinden oluşan yüksekliğe çıktı. Orada bulunan herkesin işitebileceği yüksek bir sesle daha sonra aktaracağımız Allah’a
hamdüsena ile başlayan konuşmasını yaptı.

Kısaca Gadir-i Hum Hutbesi’nin Analizi
Hz. Peygamber’in (s.a.a) Gadir-i Hum’da irat ettiği hutbe on bir ana başlık altında değerlendirilebilir.
1- Hamdüsena-i İlâhî
2- Mühim bir konunun iletilmesi emri
3- On İki İmam’ın velayetinin ve imametinin resmen
ilanı
4- Hz. Ali’nin Hz. Peygamber (s.a.a) tarafından tanıtılması
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5- İmamete tekit
6- Münafıkların bozgunculuğu
7- Ehlibeyt’in dostları ve düşmanları
8- Hz. Mehdi’yi (a.s) tanıtma
9- Biat meselesi
10- Farzlar ve haramlar
11- Resmen biat almak
□ Hutbede kullanılan cümlelerle ilgili şu bilgiler verilebilir:
1- Allah Teâla’nın sıfatıyla ilgili kullanılan cümle sayısı: 110
2- Hz. Peygamber’in (s.a.a) makamıyla ilgili: 10
3- Emîrü’l-Müminin Ali’nin velayetiyle ilgili: 50
4- Ehlibeyt İmamlarının velayeti ile ilgili: 10
5- Emîrü’l-Müminin Ali’nin faziletiyle ilgili: 20
6- Hz. Mehdi’nin (a.f) hükumetiyle ilgili: 20
7- Ehlibeyt’in dostları ve düşmanlarıyla ilgili: 20
8- Masumlarla biatle ilgili: 10
9- Kur’ân ve tefsiriyle ilgili: 12
10- Helal, farz ve haramlarla ilgili: 20
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□ Hutbede kullanılan sözcüklerle ilgili şu bilgiler verilebilir:
1- Ali ismi 40 kez kullanılmıştır.
2- İmamlar sözcüğü 10 kez kullanılmıştır.
3- Hz. Mehdi ismi 4 kez kullanılmıştır.
Elbette hutbede birçok kez söz konusu hususlara zamir
vb. edatla işaret edilmiştir.
□ Bu hutbede 50 kez Kur’ân ayetlerine şahit olarak işaret edilmiş ve tefsiri yapılmıştır. Bu husus, söz konusu
hutbenin sağlamlığının bir diğer delilidir.

Gadir-i Hum Hutbesi’nin Kaynakları
Gadir hutbesinin senetleriyle alakalı birçok tarih ve rical kitapları yazılmıştır. Hiç şüphesiz bu konuda yazılmış en kapsamlı kaynak, Allame Emini’nin el-Gadir adlı
eseridir. Söz konusu eserlerde Gadir hadisini nakleden
ravilerin isimleri toplanmış, ravilerin durumu incelenmiştir. Bu kitaplardan şu örnekler verilebilir:
1- et-Taraif, Seyyid İbn Tavus, s. 33.
2- Keşfü’l-Mühim fi Tariki Haberi Gadiri Hum, Seyyid Haşim Behrani.
3- Biharu’l-Envar, Muhammed Bakır Meclisi, c. 37, s.
181-182.
4- Abakatu’l-Envar, Mir Hamid Hüseyin el-Hindî.
5- el-Gadir, Allame Emini, c. 1, s. 12-151, 294-322.
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6- el-İhticac, Tabersi.
Elinizdeki çalışmada İmam Muhammed Bakır’dan (a.s)
rivayet edilen el-İhticac adlı eserde yer alan nakil esas
alınmıştır.

Gadir-i Hum Hutbesi’nin Müellifleri
Gadir-i Hum’da olan yüz yirmi bin kişiden birçoğu Gadir hadisini rivayet etmiş ve bu konu hakkında kitap
telif etmişlerdir. Bu kitaplardan bazıları şöyledir:
1- Gadir-i Hum hutbesiyle ilgili hadisleri ilk kez bir araya toplayan Ebu Cafer Muhammed İbn Cerir b. Yezid
b. Halid Taberî Amulî’dir. (224-310 h.k.) Velayet isminde
yazdığı eserde Gadir-i Hum hutbesini yetmişi aşkın rivayet kanalıyla nakletmiştir.
2- Ebu’l-Abbas Ahmed İbn Muhammed b. Said Hamedanî (öl. 333 h.k.), “el-Velaye fi Turuki Hadisi’l-Gadir” adlı
eserinde yüz beş farklı kanalla Gadir hadisini nakletmiştir.
3- Cüabi adıyla ünlü Ebubekir Muhammed b. Amr b.
Muhammed b. Salim Temimî el-Bağdadî (öl. 355 h.k.),
yüz yirmi beş farklı kanalla Gadir hadisini nakletmiştir.
4- Merhum Mir Hamid Hüseyin el-Hindî, Abakatu’l-Envar adlı değerli eserinde Gadir hadisini bini aşkın sahabeden ve seksen beş tabiinden nakletmiştir. Bu konuda
kamerî on dördüncü yüz yıla kadar âlimler tarafından
353 eserin kaleme alındığı belirtilir.
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ﻴﻢ
ﺍﻟﺮ ٔﺣ ِ
ﺑْ
ﺍﻟﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ ﱠ
ِﺴ ِﻢ ﺍﻟ ٕﻠـ ِﻪ ﱠ
ْﺤ ْﻤـ ُـﺪ ﻟِٕﻠ ـ ِﻪ ﺍﻟـﱠ ٔـﺬﻱ َﻋـ َـﻼ ٔﻓــﻲ ﺗَ َﻮ ﱡﺣـ ِـﺪ ِﻩَ ،ﻭ َﺩﻧـَـﺎ ٔﻓــﻲ ﺗَ َﻔـ ﱡـﺮ ِﺩ ِﻩَ ،ﻭ َﺟـ ﱠـﻞ
 -١ﺍَﻟ َ
َﺣـ َ
ٔﻓــﻲ ُﺳـﻠ َ
ـﺎﻁ ﺑـِ ُـﻜ ِّﻞ َﺷـ ْـﻲ ٍﺀ ِﻋﻠ ًْﻤــﺎَ ،ﻭ ُﻫـ َـﻮ
ْﻄﺎﻧِ ِﻪَ ،ﻭ َﻋ ُﻈـ َـﻢ ٔﻓـ ۤـﻲ ﺍ َْﺭﻛَﺎﻧـِ ِﻪ َﻭ ﺍ َ
ْﺨ ْﻠـ ِـﻖ ﺑُِﻘ ْﺪ َﺭﺗِـ ِﻪ َﻭ ﺑُ ْﺮ َﻫﺎﻧِـ ِﻪَ ،ﻣ ٔﺠﻴـ ًـﺪﺍ ﱂْ ﻳَـ َـﺰ ْﻝ،
ٔﻓــﻲ َﻣ َﻜﺎﻧِـ ِﻪَ ،ﻭ ﻗَ َﻬـ َـﺮ َﺟ ٔﻤﻴـ َـﻊ ﺍﻟ َ
ـﻮﺩﺍ َﻻﻳَـ َـﺰ ُ
ﺍﻝ.
َﻣ ْﺤ ُﻤـ ً
َﺎﺕَ ،ﻭ َﺩ ِ
ﺍﺣــﻲ ﺍﻟ َْﻤ ْﺪ ُﺣـ ﱠـﻮ ِ
ِﺉ ﺍﻟ َْﻤ ْﺴـ ُـﻤﻮﻛ ِ
ﺽ
َْﺭ ِ
 -٢ﺑـَـﺎﺭ ُ
ـﺎﺭ ﺍﻻ ْ
ﺍﺕَ ،ﻭ َﺟﱠﺒـ ُ
ﺍﻟﺴـ ٰـﻤ َﻮ ِ
ﻮﺡَ ،ﺭ ﱡﺏ ﺍﻟ َْﻤ َ ۤ
ﻭﺡُ ،ﻣﺘَ َﻔ ِّﻀـ ٌـﻞ َﻋ ٰﻠــﻲ
ﻼﺋِ َﻜـ ِﺔ َﻭﺍﻟـ ﱡـﺮ ِ
ﻭﺱ ُﺳـﱡـﺒ ٌ
ﺍﺕ ،ﻗُـ ﱡـﺪ ٌ
َﻭ ﱠ
َ
َ
ْﺤـ ُـﻆ ﻛ ﱠ
ُﻞ َﻋ ْﻴـ ٍـﻦ
َﺟ ٔﻤﻴـ ِـﻊ َﻣـ ْـﻦ ﺑـَ َـﺮﺃ ُﻩُ ،ﻣﺘَ َﻄ ـ ِّﻮ ٌﻝ َﻋ ٰﻠــﻲ َﺟ ٔﻤﻴـ ِـﻊ َﻣـ ْـﻦ ﺍَﻧْ َﺸــﺄ ُﻩ ،ﻳَﻠ َ
ـﻮﻥ َﻻﺗَـ َـﺮ ُﺍﻩ.
َﻭﺍﻟ ُْﻌﻴُـ ُ
ﱘ َﺣﻠﻴـ ٌـﻢ ُﺫﻭ ﺍَﻧـَـﺎ ٍﺓ ،ﻗَـ ْـﺪ َﻭ ِﺳـ َـﻊ ﻛ ﱠ
ُﻞ َﺷـ ْـﻲ ٍﺀ َﺭ ْﺣ َﻤﺘُـ ُـﻪَ ،ﻭ َﻣـ ﱠـﻦ َﻋﻠ َْﻴ ِﻬـ ْـﻢ
َ -٣ﻛــﺮ ٌ
ِﻢ ﺑ َِﻤﺎ ْﺍﺳﺘَ َﺤ ﱡﻘﻮﺍ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬﺍﺑِ ِﻪ،
ﺑِﻨِ ْﻌ َﻤﺘِ ِﻪَ ،ﻻ ﻳَ ْﻌ َﺠ ُﻞ ﺑِﺎﻧْﺘِ َﻘﺎ ِﻣ ِﻪَ ،ﻭ َﻻ ﻳُﺒَﺎ ِﺩ ُﺭ ﺍِﻟ َْﻴﻬ ْ
ـﺎﺕ َﻭ
ﺍﻟﻀ َﻤۤﺎﺋِـ َـﺮَ ،ﻭ ﻟـَ ْـﻢ ﺗَ ْﺨـ َ
ﺍﻟﺴـ َـﺮﺍۤﺋِ َﺮَ ،ﻭ َﻋ ِﻠـ َـﻢ ﱠ
ـﻒ َﻋﻠ َْﻴـ ِﻪ ﺍﻟ َْﻤ ْﻜﻨُﻮﻧـَ ُ
ﻗَـ ْـﺪ ﻓَ ِﻬـ َـﻢ ﱠ
ﺎﺕ.
َﻻ ْﺍﺷــﺘَﺒَ َﻬ ْﺖ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ ﺍﻟ َ
ْﺨ ِﻔﱠﻴ ُ
 -٤ﻟـَ ُـﻪ ْ ِ
ﺍﻻ َﺣﺎ َﻃ ـ ُﺔ ﺑـِ ُـﻜ ِّﻞ َﺷـ ْـﻲ ٍﺀَ ،ﻭﺍﻟْ َﻐﻠَﺒَ ـ ُﺔ َﻋ ٰﻠــﻲ ﻛ ِّ
ُﻞ َﺷـ ْـﻲ ٍﺀَ ،ﻭﺍﻟُْﻘ ـ ﱠـﻮ ُﺓ ٔﻓــﻲ
ُﻞ َﺷـ ْـﻲ ٍﺀَ ،ﻭﺍﻟُْﻘـ ْـﺪ َﺭ ُﺓ َﻋ ٰﻠــﻲ ﻛ ِّ
ﻛ ِّ
ﺲ ِﻣ ْﺜ َﻠـ ُـﻪ َﺷـ ْـﻲ ٌﺀَ ،ﻭ ُﻫـ َـﻮ
ُﻞ َﺷـ ْـﻲ ٍﺀَ ،ﻭ ﻟَـ ْـﻴ َ
ﺍﻟﺸـ ْـﻲ ِﺀ ﺣ ٔﻴـ َـﻦ َﻻ َﺷـ ْـﻲ َﺀَ ،ﺩﺍۤﺋِـ ٌـﻢ ،ﻗَۤﺎﺋِـ ٌـﻢ ﺑِﺎﻟِْﻘ ْﺴـ ِـﻂَۤ ،ﻻ ﺍِٰﻟـ َـﻪ ﺍِﱠﻻ ُﻫـ َـﻮ،
ُﻣ ْﻨ ِﺸـ ُـﺊ ﱠ
ْﺤ ٔﻜﻴـ ُـﻢ.
ﺍﻟْـ َـﻌ ٔﺰ ُ
ﻳﺰ ﺍﻟ َ
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1- Hamdüsena-i İlâhî
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

1) Hamd ve övgü; büyüklükte ve teklikte eşi ve benzeri olmayan, saltanatı azametli, yaratılmışların işlerini
idarede muktedir, ilmi bütün mahlûkatı kuşatan, her
yerde hazır ve nazır olan, kudreti ve burhanıyla bütün
yaratılmışlara galip gelen Allah’a aittir. O, ezeli büyüklüğe ve zevalsiz övgüye sahiptir.
2) O, gökleri yaratan, yıldızları gökyüzüne yayan, yer
ve gök âleminin mutlak hâkimidir, münezzehtir, mukaddestir. Meleklerin ve Ruh’un Rabbidir. Bütün canlıları yaratmış ve ihata etmiştir. Yarattıklarına nimetleriyle lütufta bulunmuştur. Her şeyi görür; gönül gözü
dışında hiçbir göz O’nu göremez.
3) O, Kerim, Halim ve bağışlayıcıdır. Rahmeti her şeyi
kaplamıştır. Nimetleriyle mahlûkata minnet etmiştir. Asi kullarından intikam almak, azabını hak eden
günahkâr, sitemkâr kullarını cezalandırmakta acele
etmez. Sırları bilen ve kalplerdekini görendir. Hiçbir
düşünce O’na gizli kalmayacağı gibi saklı olan hiçbir
şeyde de yanılmaz.
4) Her şeyin kuşatıcılığı, her şeye üstünlük, her şeydeki
güç ve her şeye güç yetirme sadece O’na aittir. Eşi ve
benzeri yoktur. Hiçbir şey yokken bütün kâinatı yaratan O’dur. Daimdir. Adalet ile hükmeder. O’ndan başka
ilah yoktur. Karşı konulmaz güç sahibidir, işleri hikmet
üzeredir.
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ـﺎﺭَ ،ﻭ ُﻫـ َـﻮ ﻳُـ ْـﺪﺭ ُ
ـﺎﺭ َﻭ ُﻫـ َـﻮ
َ -٥ﺟـ ﱠـﻞ َﻋـ ْـﻦ ﺍ ْ
ِﻙ ﺍﻻَْﺑْ َﺼـ َ
َﻥ ﺗُ ْﺪ ِﺭ َﻛـ ُـﻪ ﺍﻻَْﺑْ َﺼـ ُ
َﺣ ـ ٌﺪ َﻭ ْﺻ َﻔـ ُـﻪ ِﻣـ ْـﻦ ُﻣ َﻌﺎﻳَﻨَ ـ ٍﺔَ ،ﻭ َﻻ ﻳَ ِﺠـ ُـﺪ
ﺍﻟﱠﻠ ٔﻄﻴـ ُ
ـﻒ ﺍﻟ َ
ْﺨ ٔﺒـ ُ
ـﲑَ ،ﻻ ﻳَﻠ َ
ْﺤـ ُـﻖ ﺍ َ
ـﻒ ُﻫـ َـﻮ ِﻣـ ْـﻦ ِﺳ ـ ٍّﺮ َﻭ َﻋ َﻼﻧِﻴَ ـ ٍﺔ ،ﺍِﱠﻻ ﺑ َِﻤــﺎ َﺩ ﱠﻝ َ -ﻋـ ﱠـﺰ َﻭ َﺟـ ﱠـﻞ-
َﺣ ـ ٌﺪ ﻛ َْﻴـ َ
ﺍَ
َﻋ ٰﻠــﻲ ﻧَْﻔ ِﺴ ـ ِﻪ.
ٕﻪ ﺍﻟﱠ ٔﺬﻱ َﻣ ََ
ﺍﻟﺪ ْﻫ َﺮ ﻗُ ْﺪ ُﺳ ُﻪَ ،ﻭﺍﻟﱠ ٔﺬﻱ ﻳَ ْﻐ َﺸﻲ ﺍﻻَْﺑَ َﺪ
ﻸ ﱠ
َ -٦ﻭ ﺍ َْﺷ َﻬ ُﺪ ﺍَﻧﱠ ُﻪ ﺍﻟـﻠ ُ
ﲑَ ،ﻭ َﻻ َﻣ َﻌ ُﻪ َﺷ ٔﺮ ٌ
ﻳﻚ ٔﻓﻲ
ﺎﻭ َﺭ ِﺓ ُﻣ ٔﺸ ٍ
ﻮﺭ ُﻩَ ،ﻭﺍﻟﱠ ٔﺬﻱ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﺬ ﺍ َْﻣ َﺮ ُﻩ ﺑ َِﻼ ُﻣ َﺸ َ
ﻧُ ُ
ﲑ.
ﺎﻭ َﺕ ٔﻓﻲ ﺗَ ْﺪٔﺑ ٍ
ﺗَ ْﻘ ٔﺪﻳ ٍﺮَ ،ﻭ َﻻ ﺗَ َﻔ ُ
َ -٧ﺻـ ﱠـﻮ َﺭ َﻣــﺎ ﺍَﺑْـ َـﺪ َﻉ َﻋ ٰﻠــﻲ َﻏ ْﻴـ ِﺮ ِﻣﺜَـ ٍ
ـﺎﻝَ ،ﻭ َﺧ َﻠـ َـﻖ َﻣــﺎ َﺧ َﻠـ َـﻖ ﺑـِ َـﻼ َﻣ ُﻌﻮﻧَـ ٍﺔ
َﺣـ ٍـﺪ َﻭ َﻻ ﺗَ َﻜﱡﻠـ ٍ
ﺍﺣﺘِﻴَـ ٍ
ـﺖ َﻭ ﺑَ َﺮﺃَ َﻫــﺎ
ـﺎﻝ ،ﺍَﻧْ َﺸـ َـﺄ َﻫﺎ ﻓَ َﻜﺎﻧـَ ْ
ـﻒ َﻭ َﻻ ْ
ِﻣـ ْـﻦ ﺍ َ
ْﺤ َﺴـ ُـﻦ
ﻓَﺒَﺎﻧـَ ْ
ـﺖ ،ﻓَ ُﻬـ َـﻮ ﺍﻟ ـﻠ ُ
ٕﻪ ﺍﻟـﱠ ٔـﺬﻱ َۤﻻ ﺍِٰﻟـ َـﻪ ﺍِﱠﻻ ُﻫـ َـﻮ ،ﺍَﻟ ُْﻤ ْﺘ ِﻘـ ُـﻦ ﱠ
ﺍﻟﺼ ْﻨ ـ َـﻌ َﺔ ،ﺍَﻟ َ
ﻮﺭ.
ﻮﺭَ ،ﻭ َْ
ﱠ
ْﺮ ُﻡ ﺍﻟﱠ ٔﺬﻱ ﺗَ ْﺮ ِﺟ ُﻊ ﺍِﻟ َْﻴ ِﻪ ﺍﻻ ُ
ُْﻣ ُ
ﺍﻟﺼ ٔﻨ َﻴﻌ ُﺔ ،ﺍَﻟ َْﻌ ْﺪ ُﻝ ﺍﻟﱠ ٔﺬﻱ َﻻ ﻳَ ُﺠ ُ
ﺍﻻﻛ َ
ُﻞ َﺷـ ْـﻲ ٍﺀ ﻟُِﻘ ْﺪ َﺭﺗِـ ِﻪَ ،ﻭ َﺧ َﻀـ َـﻊ ﻛ ﱡ
ﺍﺿـ َـﻊ ﻛ ﱡ
ُﻞ
َ -٨ﻭ ﺍ َْﺷـ َـﻬ ُﺪ ﺍَﻧﱠـ ُـﻪ ﺍﻟـﱠ ٔـﺬﻱ ﺗَ َﻮ َ
َْﻣ َﻼ ِﻙَ ،ﻭ ُﻣ َﻔ ِﻠ ُ
ﺲ
ّﻚ َْ
ﺍﻟﺸ ْﻤ ِ
ﺍﻻ ْﻓ َﻼ ِﻙَ ،ﻭ ُﻣ َﺴ ِّﺨ ُﺮ ﱠ
َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﻟَِﻬ ْﻴـﺒَﺘِ ِﻪَ ،ﻣ ِﻠ ُﻚ ﺍﻻ ْ
َﻭﺍﻟَْﻘ َﻤ ـ ِﺮ ،ﻛ ﱞ
َﺟـ ٍـﻞ ُﻣ َﺴـ ًّـﻤﻲ ،ﻳُ َﻜ ـ ِّﻮ ُﺭ ﺍﻟﱠﻠ ْﻴـ َـﻞ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟﱠﻨ َﻬــﺎﺭَِ ،ﻭ
ُﻞ ﻳَ ْﺠـ ٔـﺮﻱ ِﻻ َ
ـﺎﺭ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟﱠﻠ ْﻴـ ِـﻞ ﻳَ ْﻄﻠُﺒُـ ُـﻪ َﺣ ٔﺜﻴﺜًــﺎ ،ﻗَ ِ
ﺎﺻـ ُـﻢ ﻛ ِّ
ُﻞ َﺟﱠﺒــﺎ ٍﺭ َﻋ ٔﻨﻴـ ٍـﺪَ ،ﻭ
ﻳُ َﻜـ ِّﻮ ُﺭ ﺍﻟﱠﻨ َﻬـ َ
ُﻞ َﺷـ ْـﻴ َﻄ ٍ
ُﻣ ْﻬ ِﻠـ ُـﻚ ﻛ ِّ
ﺎﻥ َﻣ ٔﺮﻳـ ٍـﺪ.
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5) Gözler O’nu idrak etmez; O gözleri idrak eder. O,
incelikleri bilendir ve (her şeyden) haberdardır. Gözle
görme yoluyla kimse O’nu vasıflandıramaz. Kendisi
yol göstermediği sürece kimse O’nun gizli ve açık yaratma sırlarına yol bulamaz.
6) Ben şahadet ederim ki O’nun zatî cemalinin nuru bütün yaratılışı kaplamıştır. Rahmaniyetinin nurları köşe
bucak bütün âlemi aydınlatmış; emir ve fermanı hiç
kimseyle istişare edilmeksizin bütün kâinata hüküm
sürmektedir. Takdirde (âlemin mukadderatı ve gidişatı
hususunda) ortağı yoktur. Tedbirde uyumsuzluk yoktur.
7) Yarattığı şeyleri örnek olmadan şekillendirmiştir. Yaratırken kimseden yardım almadan yaratmıştır. Kâinatı
yaratırken zorluk ve meşakkatle karşılaşmamış; hesap
ve kitaba da ihtiyaç duymamıştır. İstediği şey vücuda
gelmiş, icat ettiği şey aşikâr olmuştur. Ondan başka
ilah yoktur. O, yaptığını sağlamlaştıran (Mutkin); yaptığı güzel olan, zulmetmeyen Adl (adalet sahibi) ve sonunda bütün işlerin dönüşü kendisine olan Ekrem (en
üstün kerem sahibi)’dir.
8) Şehadet ederim ki O’nun kudreti karşısında her şey
mütevazıdır. Her şey O’nun heybeti karşısında baş eğmiştir. Mülkün tek sultanı ve âlemleri evirip çevirendir.
Güneşi ve ayı kendi emrine boyun eğdirendir; her biri
O’nun istediği belli bir süreye kadar (kendi eksenleri etrafında) akıp gitmektedirler. Geceyi gündüzün üzerine
sarar, gündüzü de durmadan onu kovalayan gecenin
üzerine sarar. O, her inatçı zorbayı yok edendir. Her azgın şeytanı helak edendir.
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َﺣـ ٌﺪ َﺻ َﻤـ ٌﺪ ،ﻟـَ ْـﻢ ﻳَِﻠـ ْـﺪ َﻭ ﻟـَ ْـﻢ ﻳُﻮﻟـَ ْـﺪ،
 -٩ﻟـَ ْـﻢ ﻳَ ُﻜـ ْـﻦ َﻣ َﻌـ ُـﻪ ِﺿـ ﱞـﺪ َﻭ َﻻ ﻧـِ ﱞـﺪ ،ﺍ َ
َﺣـ ٌﺪ ،ﺍِٰﻟـ ٌـﻪ ِ
ﻭﺍﺣـ ٌﺪَ ،ﻭ َﺭ ﱞﺏ َﻣ ِ
ﺎﺟـ ٌﺪ ،ﻳَ َﺸـۤﺎ ُﺀ ﻓَﻴُ ْﻤ ٔﻀــﻲ،
َﻭﻟـَ ْـﻢ ﻳَ ُﻜـ ْـﻦ ﻟـَ ُـﻪ ُﻛ ُﻔـ ًـﻮﺍ ﺍ َ
ـﺖ َﻭ ﻳُ ْﺤ ٔﻴــﻲَ ،ﻭ ﻳُ ْﻔ ِﻘـ ُـﺮ
َﻭ ﻳُﺮﻳـ ُـﺪ ﻓَﻴَ ْﻘ ٔﻀــﻲَ ،ﻭ ﻳَ ْﻌ َﻠـ ُـﻢ ﻓَﻴُ ْﺤ ٔﺼــﻲَ ،ﻭ ﻳُ ٔﻤﻴـ ُ
َﻭ ﻳُ ْﻐ ٔﻨــﻲَ ،ﻭ ﻳُ ْﻀ ِﺤـ ُـﻚ َﻭ ﻳُ ْﺒ ٔﻜــﻲَ ،ﻭ ﻳَ ْﻤﻨَـ ُـﻊ َﻭ ﻳُ ْﻌ ٔﻄــﻲ ،ﻟـَ ُـﻪ ﺍﻟ ُْﻤ ْﻠـ ُـﻚ َﻭ ﻟـَ ُـﻪ
ْﺨ ْﻴـ ُـﺮ َﻭ ُﻫـ َـﻮ َﻋ ٰﻠــﻲ ﻛ ِّ
ُﻞ َﺷـ ْـﻲ ٍﺀ ﻗَ ٔﺪﻳـ ٌـﺮ.
ْﺤ ْﻤـ ُـﺪ ،ﺑِﻴَـ ِـﺪ ِﻩ ﺍﻟ َ
ﺍﻟ َ
ـﺎﺭ ِ
ﰲ ﺍﻟﱠﻠ ْﻴـ ِـﻞَۤ ،ﻻ ﺍِٰﻟـ َـﻪ ﺍِﱠﻻ
 -١٠ﻳُﻮﻟـِ ُـﺞ ﺍﻟﱠﻠ ْﻴـ َـﻞ ﻓِــﻲ ﺍﻟﱠﻨ َﻬــﺎﺭَِ ،ﻭ ﻳُﻮﻟـِ ُـﺞ ﺍﻟﱠﻨ َﻬـ َ
ﺍﻟﺪ َﻋ ـۤﺎ ِﺀَ ،ﻭ ُﻣ ْﺠ ـ ِﺰ ُﻝ ﺍﻟ َْﻌ َﻄ ـۤﺎ ِﺀُ ،ﻣ ْﺤ ِﺼــﻲ
ـﺐ ﱡ
ـﺎﺭُ ،ﻣ ٔﺠﻴـ ُ
ُﻫـ َـﻮ ،ﺍﻟ َْﻌ ٔﺰﻳـ ُـﺰ ﺍﻟْ َﻐ ﱠﻔـ ُ
ـﺎﺱَ ،ﻭ َﺭ ﱡﺏ ﺍﻟ ِ
ـﺎﺱَ ،ﻻ ﻳُ ْﺸـ ِـﻜ ُﻞ َﻋﻠ َْﻴ ـ ِﻪ َﺷـ ْـﻲ ٌﺀَ ،ﻭ َﻻ
َْ
ْﺠﱠﻨ ـ ِﺔ َﻭﺍﻟﱠﻨـ ِ
ﺍﻻﻧَْﻔـ ِ
ﲔ،
ﻳَ ْﻀ ِﺠـ ُـﺮ ُﻩ ُﺻـ َـﺮ ُ
ـﺎﺡ ﺍﻟ ُْﻤ ِﻠ ّٔﺤ ـ َ
ﺍﺥ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺴــﺘَ ْﺼ ِﺮ ٔﺧ َ
ﲔَ ،ﻭ َﻻ ﻳُ ْﺒ ِﺮ ُﻣـ ُـﻪ ﺍِﻟ َ
ْﺤـ ُ
ﺍَﻟ َْﻌ ِ
ﲔ ،ﺍﻟـﱠ ِـﺬﻱ
ﻠﺼﺎﻟِ ٔﺤـ َ
ﲔَ ،ﻭ َﻣ ْﻮﻟـَـﻲ ﺍﻟ َْﻌﺎﻟ َٔﻤـ َ
ﲔَ ،ﻭﺍﻟ ُْﻤ َﻮﻓِّـ ُـﻖ ﻟِﻠ ُْﻤ ْﻔ ِﻠ ٔﺤـ َ
ﺎﺻـ ُـﻢ ﻟِ ّ
ْﺍﺳــﺘَ َﺤ ﱠﻖ ِﻣـ ْـﻦ ﻛ ِّ
ُﻞ َﻣـ ْـﻦ َﺧ َﻠـ َـﻖ ﺍ َْﻥ ﻳَ ْﺸـ ُـﻜ َﺮ ُﻩَ ،ﻭ ﻳَ ْﺤ َﻤـ َـﺪ ُﻩ.
ﺍﻟﺮ َﺧ ـۤﺎ ِﺀَ ،ﻭ ﺍُﻭ ِﻣـ ُـﻦ
ﺍﻟﺴـ ﱠـﺮﺍۤ ِﺀ َﻭ ﱠ
ﺍﻟﻀـ ﱠـﺮﺍۤ ِﺀَ ،ﻭ ِّ
 -١١ﺍ ْ
َﺣ َﻤـ ُـﺪ ُﻩ َﻋ َﻠــﻲ ﱠ
ﺍﻟﺸـ ﱠـﺪ ِﺓ َﻭ ﱠ
ﺑِ ِﻪَ ،ﻭ ﺑ َِﻤ َ ۤ
ﻴﻊَ ،ﻭ ﺍُﺑَﺎ ِﺩ ُﺭ ﺍِٰﻟﻲ
ﻼﺋِ َﻜﺘِ ِﻪ َﻭ ﻛُﺘُﺒِ ِﻪ َﻭ ُﺭ ُﺳ ِﻠ ِﻪ ،ﺍ َْﺳ َﻤ ُﻊ ﺍ َْﻣ َﺮ ُﻩ َﻭ ﺍ ُٔﻃ ُ
ﻛ ِّ
ﺎﻋﺘِـ ِﻪ َﻭ َﺧ ْﻮﻓًــﺎ ِﻣـ ْـﻦ
ـﺎﻩ َﻭ ﺍ َْﺳﺘَ ْﺴـ ِﻠ ُﻢ ﻟِـ َﻘ َﻀﺎﺋِ ِﻪَ ،ﺭ ْﻏﺒَـ ًﺔ ٔﻓــﻲ َﻃ َ
ُﻞ َﻣــﺎ ﻳَ ْﺮ َﺿـ ُ
ـﺎﻑ َﺟـ ْـﻮ ُﺭ ُﻩ.
ُﻋ ُﻘﻮﺑَﺘِـ ِﻪَ ِ ،
ٕﻪ ﺍﻟـﱠ ٔـﺬﻱ َﻻﻳُ ْﺆ َﻣـ ُـﻦ َﻣ ْﻜـ ُـﺮ ُﻩ َﻭ َﻻﻳُ َﺨـ ُ
ﻻﻧﱠـ ُـﻪ ﺍﻟ ـﻠ ُ
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9) O’nun karşısında duracak zıddı, eşi ve benzeri yoktur. Tektir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Doğmamış doğrulmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir. O, tek ilah
ve azametli rabdir. İster de geçerli kılar; irade eder de
hükmeder. Bilir de sayar. Öldürür ve diriltir. Zengin ve
yoksul kılar. Güldürür ve ağlatır. Engeller ve bahşeder.
Egemenlik ve saltanat sadece O’na aittir. Hamd O’na
özgüdür. Hayır ve saadet O’nun elindedir. O’nun her
şeye gücü yeter.
10) Geceyi gündüze, gündüzü de geceye dâhil eder.
Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak galip ve çok bağışlayandır. Duaları kabul eden, bol bol bağış yapandır. Yarattıklarının sayısını bilendir. İnsanların ve cinlerin rabbidir. Hiçbir iş O’nun için zor değildir. Feryat
edenlerin feryadına yetişmekte aciz kalmaz. Kendisinden istekte bulunanların ısrarı O’nu incitmez. İyileri
koruyan, kurtuluşa erenlere başarı sağlayan ve bütün
âlemlerin mevlasıdır. Bütün yarattıklarının şükrüne ve
hamdına layıktır.
11) Asayiş ve rahatlıkta, zorluk ve şiddette O’na hamdediyorum. O’na, O’nun meleklerine, gönderdiği bütün
resullere, indirdiği bütün kitaplara inanıyorum. O’nun
emrini duyuyor ve itaat ediyorum. O’nun razı olduğu
her şeye girişirim. O’nun itaatine istekle yönelerek ve
azabından korkarak takdir ettiği kazasına ve kaderine
boyun eğerim. Çünkü O, öyle bir Allah’tır ki azabından
âmânda olunmaz ve zulmünden de korkulmaz.
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ٰ
ِﺎﻟﺮﺑُﻮﺑـِ ﱠـﻴـ ـ ِﺔ،
َ -١٢ﻭ ﺍُﻗِ ـ ﱡـﺮ ﻟـَ ُـﻪ َﻋﻠــﻲ ﻧَْﻔ ٔﺴــﻲ ﺑِﺎﻟْـ ُـﻌﺒُﻮ ِﺩﻳﱠ ِﺔَ ،ﻭ ﺍ َْﺷـ َـﻬ ُﺪ ﻟـَ ُـﻪ ﺑ ﱡ
َﻭ ﺍُ َﺅ ّٔﺩﻱ َﻣ ـۤﺎ ﺍ َْﻭ ٰﺣــﻲ ﺍِﻟـَ ﱠـﻲَ ،ﺣـ َـﺬ ًﺭﺍ ِﻣـ ْـﻦ ﺍ َْﻥ َۤﻻ ﺍَْﻓ ـ َـﻌ َﻞ ،ﻓَﺘَ ِﺤـ ﱠـﻞ ٔﺑــﻲ ِﻣ ْﻨـ ُـﻪ
ـﺖ ٔﺣﻴﻠَﺘُـ ُـﻪَۤ ،ﻻ ﺍِٰﻟـ َـﻪ ﺍِﱠﻻ
َﺣ ـ ٌﺪَ ،ﻭ ﺍِ ْﻥ َﻋ ُﻈ َﻤـ ْ
ﻗَﺎﺭ َ
ِﻋ ـ ٌﺔَ ،ﻻﻳَ ْﺪﻓَ ـ ُـﻌ َﻬﺎ َﻋ ٔﻨّـ ۤـﻲ ﺍ َ
ّﻎ َﻣ ـۤﺎ ﺍَﻧْـ َـﺰ َﻝ ﺍِﻟـَ ﱠـﻲ ﻓَ َﻤــﺎ ﺑَﱠﻠـ ـ ْﻐ ُﺖ
ُﻫـ َـﻮَ ِ ،
َﻤ ٔﻨـ ۤـﻲ ﺍَٔﻧـّـﻲ ﺍِ ْﻥ ﻟـَ ْـﻢ ﺍُﺑـَ ـ ِﻠ ْ
ﻻﻧﱠـ ُـﻪ ﻗَـ ْـﺪ ﺍ َْﻋﻠ َ
ـﺎﺭ َﻙ َﻭ ﺗَ َﻌﺎٰﻟــﻲ  -ﺍﻟْ ِﻌ ْﺼ َﻤ ـ َﺔَ ،ﻭ ُﻫـ َـﻮ
ِﺳــﺎﻟَﺘَ ُﻪَ ،ﻭ ﻗَـ ْـﺪ َﺿ ِﻤـ َـﻦ ٔﻟــﻲ  -ﺗَﺒَـ َ
ﺭَ
ﱘ .ﻓَﺎ ْ ِ
ﻴﻢ  ،ﻳَۤﺎ
ﺍﻟﺮ ٔﺣ ِ
ٕﻪ ﺍﻟ َْﻜﺎﻓِﻲ ﺍﻟ َْﻜ ٔﺮ ُ
ﺍﻟـﻠ ُ
َﻲ :ﺑ ْ
ﺍﻟﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ ﱠ
ِﺴ ِﻢ ﺍﻟـ ٕﻠ ِﻪ ﱠ
َﻭ ٰﺣﻲ ﺍﻟ ﱠ
ـﻚ ِﻣـ ْـﻦ َﺭﺑِّـ َ
ـﻮﻝ ﺑَِّﻠـ ْـﻎ َﻣــﺎ ﺍُﻧْـ ِﺰ َﻝ ﺍِﻟَْﻴـ َ
ﺍﻟﺮ ُﺳـ ُ
ـﻚ ٔﻓــﻲ َﻋ ِﻠـ ٍّـﻲ ﻳَ ْﻌ ٔﻨــﻲ ﻓِــﻲ
ﺍَﱡﻳ َﻬــﺎ ﱠ
ﺍﻟ ِ
ِﺳــﺎﻟَﺘَ ُﻪ
ْﺨ َﻼﻓَـ ِﺔ ﻟِـ َـﻌ ِﻠ ّﻲ ﺑْـ ِـﻦ ﺍَٔﺑــﻲ َﻃﺎﻟـِ ٍ
ـﺐ َﻭ ﺍِ ْﻥ ﻟَـ ْـﻢ ﺗَ ْﻔ َﻌـ ْـﻞ ﻓَ َﻤــﺎ ﺑَﱠﻠ ْﻐـ َ
ـﺖ ﺭ َ
َﻭﺍﻟـ ـ ٕﻠ ُﻪ ﻳَ ْﻌ ِﺼ ُﻤـ َ
ـﺎﺱ.
ـﻚ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
َ -١٣ﻣ َﻌ ِ
ٕﻪ ﺗَ َﻌﺎٰﻟــﻲ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ـﺎﺱَ ،ﻣــﺎ ﻗَ ﱠﺼـ ْـﺮ ُﺕ ٔﻓــﻲ ﺗَ ْﺒ ٔﻠﻴـ ِـﻎ َﻣ ـۤﺎ ﺍَﻧْـ َـﺰ َﻝ ﺍﻟ ـﻠ ُ
ﻭﻝ ٰﻫـ ِـﺬ ِﻩ ْ ٰ
َﻜـ ْـﻢ َﺳــﺒَ َﺐ ﻧـُ ُـﺰ ِ
ﺍِﻟـَ ﱠـﻲَ ،ﻭ ﺍَﻧـَـﺎ ﺍُﺑَـﻴِّ ـ ُـﻦ ﻟ ُ
ﺍﻻﻳَـ ِﺔ :ﺍِ ﱠﻥ َﺟ ْﺒ َﺮٔﺋﻴـ َـﻞ َﻫﺒَـ َـﻂ
ْ
ﺍﻟﺴـ َـﻼ ُﻡ  -ﺍ َْﻥ
ﺍﻟﺴـ َـﻼ ِﻡ َﺭٔﺑـّـﻲ َ -ﻭ ُﻫـ َـﻮ ﱠ
ﺍِﻟـَ ﱠـﻲ ِﻣـ َـﺮ ًﺍﺭﺍ ﺛَ َﻼﺛًــﺎ ﻳَﺄ ُﻣ ُﺮٔﻧــﻲ َﻋـ ِـﻦ ﱠ
ُﻋ ِﻠـ َـﻢ ﻛ ﱠ
ـﺾ َﻭ ﺍ َْﺳـ َـﻮ َﺩ :ﺍ ﱠَﻥ َﻋ ِﻠـ ّـﻲ ﺑْـ َـﻦ
ُﻞ ﺍَﺑْﻴَـ َ
ـﻮﻡ ٔﻓــﻲ ٰﻫـ َـﺬﺍ ﺍﻟ َْﻤ ْﺸـ َـﻬ ِﺪ ﻓَﺎ ْ
ﺍَﻗُـ َ
ـﺐ ﺍ َٔﺧــﻲ َﻭ َﻭ ِﺻ ٔﻴّــﻲ َﻭ َﺧﻠﻴ َﻔ ٔﺘــﻲ َﻭ ْ ِ
ـﺎﻡ ِﻣـ ْـﻦ ﺑَ ْﻌـ ٔـﺪﻱ .ﺍﻟـﱠ ٔـﺬﻱ
ﺍَٔﺑــﻲ َﻃﺎﻟـِ ٍ
ﺍﻻ َﻣـ ُ
ﻭﻥ ِﻣ ْﻦ ُﻣ ٰ ِ ۤ
ِﻲ ﺑَ ْﻌ ٔﺪﻱَ .ﻭ ُﻫ َﻮ
ﺎﺭ َ
َﻣ َﺤﱡﻠ ُﻪ ِﻣ ٔﻨّﻲ َﻣ َﺤ ﱡﻞ َﻫ ُ
ﻮﺳﻲ ،ﺍ ﱠﻻ ﺍَﻧﱠ ُﻪ َﻻ ﻧَﺒ ﱠ
ـﺎﺭ َﻙ َﻭ ﺗَ َﻌﺎٰﻟــﻲ -
َﻭﻟِـﱡـﻴ ُﻜ ْﻢ ﺑَ ْﻌـ َـﺪ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ َﻭ َﺭ ُﺳــﻮﻟِ ِﻪَ ،ﻭ ﻗَـ ْـﺪ ﺍَﻧْـ َـﺰ َﻝ ﺍﻟ ـﻠ ُ
ٕﻪ  -ﺗَﺒَـ َ
َﻋ َﻠـ ﱠـﻲ ﺑ َِﺬﺍﻟـِ َـﻚ ٰﺍﻳَـ ًﺔ ِﻣـ ْـﻦ ِﻛﺘَﺎﺑـِ ِﻪ :ﺍِﻧﱠ َﻤــﺎ َﻭﻟِـ ـﱡـﻴ ُﻜ ُﻢ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ُﻪ َﻭ َﺭ ُﺳــﻮﻟُ ُﻪ َﻭﺍﻟﱠﺬﻳـ َـﻦ
ٔ
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2- Mühim Bir Konunun İletilmesi Emri

12) Kendi kulluğumu ikrar ve Allah’ın rubûbiyyetine
şehadet ediyorum. Allah’ın bana vahyettiği her şeyi
yerine getiririm. Aksi takdirde hiç kimsenin benden
uzaklaştıramayacağı bir belaya müptela kılmasından
korkuyorum. Allah’tan başka ilah yoktur. Eğer Allah’ın
benden istediğini halka ulaştırmazsam O’nun risâlet
görevini yerine getirmemiş sayılacağımı bana bildirdi. Beni insanlardan koruyacağını üstlendi. Allah Kerim’dir ve beni korumak için yeterlidir.
Allah bana şöyle vahyetti: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. “Ey Elçi, Ebu Talip’in oğlu Ali’nin hilafeti hakkında Rabbinden sana indirileni ilet. Eğer bunu
yapmazsan elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah
seni insanlardan korur.”
13) Ey insanlar, bana vahyedilen şeyi size iletmekte
gevşeklik göstermedim. Bu ayetin nazil olma sebebini
sizlere beyan ediyorum. Allah’ın vahiy meleği Cebrail,
üç kez bana geldi. Selam olan Rabbimin selamını getirdi ve bu yerde durmamı emrettiğini söyledi. Siyah beyaz bütün insanlara ilan ediyorum ki Ebu Talib’in oğlu
Ali, benim kardeşim, vasim, halifem ve benden sonra
imamdır. Onun bana olan konumu, Harun’un Musa’ya
olan konumu gibidir. Ancak benden sonra peygamber
gelmeyecektir. O, Allah ve Resulü’nden sonra sizin velinizdir. Allah Tebareke ve Teâla bu konuda kitabından
bir ayet indirdi bana:
“Şüphesiz sizin veliniz yalnızca Allah, Resulü ve
namazı hakkıyla yerine getiren ve rükû hâlinde
zekât veren müminlerdir.”
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ٰ
ـﻮﻥ،
ـﻮﻥ ﺍﻟـ ﱠـﺰﻛَﺎ َﺓ َﻭ ُﻫـ ْـﻢ َﺭﺍ ِﻛﻌُـ َ
ﺍﻟﺼـ َـﻼ َﺓ َﻭ ﻳُ ْﺆﺗُـ َ
ﻴﻤـ َ
ـﻮﻥ ﱠ
ﺍ َﻣﻨُــﻮﺍ ﺍﻟﱠﺬﻳـ َـﻦ ﻳُ ٔﻘ ُ
ٔ
ﺍﻟﺼـ َـﻼ َﺓ َﻭ ٰﺍﺗَــﻲ ﺍﻟ ـ ﱠﺰﻛَﺎ َﺓ َﻭ ُﻫـ َـﻮ َﺭﺍ ِﻛـ ٌـﻊ،
َﻭ َﻋ ِﻠـ ﱡـﻲ ﺑْـ ُـﻦ ﺍَٔﺑــﻲ َﻃﺎﻟـِ ٍ
ـﺎﻡ ﱠ
ـﺐ ﺍَﻗَـ َ
ُﻞ َﺣـ ٍ
ٕﻪ َ -ﻋـ ﱠـﺰ َﻭ َﺟـ ﱠـﻞٔ -ﻓــﻲ ﻛ ِّ
ـﺎﻝ.
ﻳُ ٔﺮﻳـ ُـﺪ ﺍﻟ ـﻠ َ
ْﺖ َﺟ ْﺒ َﺮٔﺋﻴـ َـﻞ ﺍ َْﻥ ﻳَ ْﺴــﺘَ ْﻌ ِﻔ َﻲ ٔﻟــﻲ َﻋـ ْـﻦ ﺗَ ْﺒ ٔﻠﻴـ ِـﻎ َﺫﺍﻟـِ َـﻚ ﺍِﻟ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢ
َ -١٤ﻭ َﺳـ َـﺄﻟ ُ
ﲔ َﻭ ﺍِ ْﺩ َﻏـ ِ
ـﺎﻝ
ﲔ َﻭ َﻛ ْﺜـ َـﺮ ِﺓ ﺍﻟ ُْﻤﻨَﺎﻓِ ٔﻘـ َ
ـﺎﺱ  -ﻟِِﻌﻠ ْٔﻤــﻲ ﺑِِﻘﱠﻠـ ِﺔ ﺍﻟ ُْﻤﱠﺘ ٔﻘـ َ
 ﺍَﻳﱡ َﻬــﺎ ﺍﻟﱠﻨـ ُْٰ
ﲔ ﺑ ِْ
ٕﻪ ٔﻓــﻲ
ﺍﻻﺛِ ٔﻤَــﲔ َﻭ َﺧﺘَـ ِـﻞ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺴــﺘَ ْﻬ ِﺰٔﺋ َ
ِﺎﻻ ْﺳـ َـﻼ ِﻡ ،ﺍﻟﱠ ٔﺬﻳـ َـﻦ َﻭ َﺻ َﻔ ُﻬـ ُـﻢ ﺍﻟ ـﻠ ُ
ُﻮﻥ ﺑَِﺎﻟ ِ
ِﻢَ ،ﻭ ﻳَ ْﺤ َﺴــﺒُﻮﻧَ ُﻪ
ِﻛﺘَﺎﺑِ ِﻪ ﺑَِﺎﻧﱠـ ـ ُـﻬ ْﻢ :ﻳَ ُﻘﻮﻟ َ
ِﻢ َﻣﺎ ﻟَـ ْـﻴ َ
ﺲ ٔﻓﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬ ْ
ْﺴـﻨَﺘِﻬ ْ
َﻫﻴِّﻨًــﺎ َﻭ ُﻫـ َـﻮ ِﻋ ْﻨـ َـﺪ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ َﻋ ٔﻈﻴـ ٌـﻢ.
َ -١٥ﻭ َﻛ ْﺜــﺮ ُﺓ ﺍَ َﺫ ُﺍﻫـ ْـﻢ ٔﻟــﻲ ٔﻓــﻲ َﻏ ْﻴـ ِﺮ َﻣـ ﱠـﺮ ٍﺓ َﺣﺘٕــﻲ َﺳـ ﱠـﻤﻮٔﻧ ۤﻲ ﺍُ ُﺫﻧـًـﺎ َﻭ َﺯ َﻋ ُﻤــﻮﺍۤ
َ
ٕﻪ
ـﺎﻱ َﻭ ﺍِْﻗﺒَﺎٔﻟــﻲ َﻋﻠ َْﻴ ـ ِﻪ َﺣﺘٕـ ۤـﻲ ﺍَﻧْـ َـﺰ َﻝ ﺍﻟ ـﻠ ُ
ﺍَٔﻧـّـﻲ ﻛَﺬَﺍﻟـِ َـﻚ ﻟِ َﻜ ْﺜـ َـﺮ ِﺓ ُﻣ َﻼ َﺯ َﻣﺘِ ـ ِﻪ ﺍِﻳﱠـ َ
ُﻭﻥ ﺍﻟﱠﻨﺒِـ ﱠـﻲ َﻭ
 َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟـ ﱠـﻞٔ -ﻓــﻲ َﺫﺍﻟـِ َـﻚ ﻗُ ْﺮٰﺍﻧـًـﺎَ :ﻭ ِﻣ ْﻨ ُﻬـ ُـﻢ ﺍﻟﱠﺬٔﻳـ َـﻦ ﻳُـ ْـﺆﺫ َُﻥ َﺧ ْﻴـ ٍﺮ
ﻳَُﻘﻮﻟـُ َ
ـﻮﻥ ُﻫـ َـﻮ ﺍُﺫ ٌ
ـﻮﻥ ﺍَﻧﱠـ ُـﻪ -ﺍُﺫ ُ
ُﻥ ،ﻗُـ ْـﻞ -ﺍُ ُﺫ ٌﻥ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟﱠﺬﻳـ َـﻦ ﻳَ ْﺰ َﻋ ُﻤـ َ
ٔﻳﻦ ﺍ َٰﻣﻨُﻮﺍ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ
ْﻤ ْﺆ ِﻣ ٔﻨـ َ
ﲔ َﻭ َﺭ ْﺣ َﻤ ٌﺔ ﻟِﱠﻠﺬ َ
ﻟَ ُﻜ ْﻢ،ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ﺑِﺎﻟـ ٕﻠ ِﻪ َﻭ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ﻟِﻠ ُ
ُﻭﻥ َﺭ ُﺳـ َ
َﺍﺏ ﺍَﻟﻴـ ٌـﻢَ .ﻭ ﻟـَ ْـﻮ ِﺷـ ْﺌ ُﺖ ﺍ َْﻥ
َﻭ ﺍﻟﱠﺬٔﻳـ َـﻦ ﻳُـ ْـﺆﺫ َ
ـﻮﻝ ﺍﻟـ ـ ٕﻠ ِﻪ ﻟَُﻬـ ْـﻢ َﻋ ـﺬ ٌ
ََﻭ َﻣـ ْـﺄ ُﺕَ ،ﻭ
َﺴـ ﱠـﻤ ْﻴ ُﺖَ ،ﻭ ﺍ َْﻥ ﺍُﻭ ِﻣـ َـﺊ ﺍِﻟ َْﻴ ِﻬـ ْـﻢ ﺑِﺎ ْ
َﻋﻴَﺎﻧِِﻬـ ْـﻢ ﻻ ْ
ُﺳـ ّٔـﻤﻲ ﺑِﺎ ْ
ﺍَ
ِﻢ ﻟ َ
َﺳـ َـﻤۤﺎﺋِﻬ ْ
ﺍ َْﻥ ﺍ َُﺩ ﱠﻝ َﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﻟ ََﺪﻟَﻠ ُ ٰ
ِﻫﻢ ﻗَ ْﺪ ﺗَ َﻜ ﱠﺮ ْﻣ ُﺖ.
ْ ْ
ْﺖَ ،ﻭ ﻟ ِﻜ ٔﻨّﻲ َ -ﻭﺍﻟـ ٕﻠ ِﻪٔ -ﻓ ۤﻲ ﺍ ُُﻣﻮﺭ ْ
ِ
ِ ۤ
ُﻞ َﺫﺍﻟِ َﻚ َﻻﻳُﺮ ِﺿﻲ ﺍﻟـﻠ َ ِ ِ ۤ
َ -١٦ﻭ ﻛ ﱡ
َﻲ ﺛُ ﱠﻢ
ٕﻪ ﻣ ٔﻨّ ۤﻲ ﺍ ﱠﻻ ﺍ َْﻥ ﺍُﺑـَ ّﻠـ َـﻎ َﻣﺎ ﺍَﻧْ َﺰ َﻝ ﺍﻟ ﱠ
ْ
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Ebu Talib’in oğlu Ali, namazı ikame etmiş, rükû hâlinde
zekât vermiştir. O, her hâlinde Allah rızasını aramıştır.
14) Ben Cebrail’den Allah’ın beni siz insanlara bu tebliği sunmaktan muaf tutmasını istedim. Çünkü takvalı
insanların az, münafıkların çok olduğunu, günahkârların fesat çıkaracağını ve İslam’la alay edenlerin hileye
başvuracaklarını biliyorum. Allah Teâla kitabında onları şu sözle nitelemiştir: “Kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler.” Onu önemsiz bir şey sanıyorlar. Oysa bu,
Allah katında büyüktür.(1)
15) Onlar, bana defalarca eziyet ettiler. Öyle ki bana
“kulak” dediler. Ali’nin sürekli yanımda olduğundan
ve O’na ilgi gösterdiğimden dolayı benim her söze inanan safdil olduğumu sandılar. Sonunda Allah Azze ve
Celle bu konuda ayet indirip şöyle buyurdu:
Onlardan öyleleri vardır ki Peygamber’i incitirler
ve o derler her söyleneni dinleyen bir kulak adeta.
De ki: O sizin için bir hayır kulağıdır. Allah’a ve
inananlarainanır.”(2)

İstersem, onları isimleriyle açıklar, bir bir gösterir ve
onları tanıtırdım. Ancak, Allah’a yemin ederim ki onların bu işleri hakkında büyüklük yapıyor ve rezil olmalarını istemiyorum.
16) Bütün bunlar, eğer Allah’ın benden istediğini insanlara iletmezsem Allah’ı benden razı etmeyecektir.

1- Nur Suresi’nin 15. ayetine işarettir.
2- Tevbe, 61.
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ـﻮﻝ ﺑَـ ِّﻠـ ـ ْـﻎ َﻣـۤﺎ ﺍُﻧْـ ِﺰ َﻝ ﺍِﻟَـ ـ ْـﻴ َﻚ ِﻣـ ْـﻦ َﺭﺑِّـ ـ َ
ﺍﻟﺮ ُﺳـ ُ
ـﻚ ٔﻓــﻲ َﻋ ِﻠـ ٍّـﻲ.
ﺗَـ َـﻼ :ﻳَـۤﺎ ﺍَﱡﻳ َﻬــﺎ ﱠ
ِﺳــﺎﻟَﺘَ ُﻪ َﻭﺍﻟ ـ ٕﻠ ُﻪ ﻳَ ْﻌ ِﺼ ُﻤـ َ
ـﺎﺱ.
ـﻚ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
َﻭ ﺍِ ْﻥ ﻟَـ ْـﻢ ﺗَ ْﻔ َﻌـ ْـﻞ ﻓَ َﻤــﺎ ﺑَﱠﻠ ْﻐـ َ
ـﺖ ﺭ َ
َﻤﻮﺍ َﻣ َﻌ ِ
ٕﻪ ﻗَ ْﺪ ﻧَ َﺼﺒَ ُﻪ ﻟ ُ
ﺎﻣﺎ
ﺎﺷ َﺮ ﺍﻟﱠﻨ ِ
ﺎﺱ ،ﺍِ ﱠﻥ ﺍﻟـﻠ َ
 -١٧ﻓَ ْ
َﻜ ْﻢ َﻭﻟـِ ًّـﻴﺎ َﻭ ﺍَِﻣ ً
ﺎﻋﻠ ُ
ﺎﻋﺘَـ ُـﻪ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟ ُْﻤ َﻬ ِ
ﲔ ﻟ َُﻬـ ْـﻢ
ﺎﺟ ٔﺮﻳـ َـﻦ َﻭ َْ
ﺍﻻﻧْ َﺼــﺎ ِﺭ َﻭ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟﱠﺘﺎﺑِ ٔﻌـ َ
ُﻣ ْﻔﺘَ َﺮ ًﺿــﺎ َﻃ َ
ْﺤ ِ
ﺑِِﺎ ْﺣ َﺴـ ٍ
َْﻋ َﺠ ِﻤـ ِّـﻲ َﻭﺍﻟ َْﻌ َﺮﺑـِ ِّـﻲ،
ـﺎﻥَ ،ﻭ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟْ ــﺒَ ٔ
ﺎﺿـ ِﺮَ ،ﻭ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻻ ْ
ﺎﺩﻱ َﻭﺍﻟ َ
ْﺤـ ِﺮ َﻭﺍﻟ َْﻤ ْﻤﻠـ ِ
َْﺳـ َـﻮ ِﺩ،
ﲑَ ،ﻭ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻻَْﺑْﻴَـ ِ
ﲑ َﻭﺍﻟ َْﻜ ٔﺒـ ِ
ﺍﻟﺼ ٔﻐـ ِ
ـﻮﻙَ ،ﻭ ﱠ
ـﺾ َﻭﺍﻻ ْ
َﻭﺍﻟ ُ ّ
َﻭ َﻋ ٰﻠﻲ ﻛ ِّ
ﻮﻥ
ُﻞ ُﻣ َﻮ ِّﺣ ٍﺪَ ،ﻣ ٍ
ﺎﺽ ُﺣ ْﻜ ُﻤ ُﻪَ ،ﺟﺎﺋِ ٌﺰ ﻗَ ْﻮﻟ ُُﻪ ،ﻧَﺎﻓِ ٌﺬ ﺍ َْﻣ ُﺮ ُﻩَ ،ﻣﻠ ُْﻌ ٌ
ٕﻪ
ـﻮﻡ َﻣـ ْـﻦ ﺗَﺒ َِﻌـ ُـﻪُ ،ﻣ ْﺆ ِﻣـ ٌـﻦ َﻣـ ْـﻦ َﺻ ﱠﺪﻗَـ ُـﻪ ،ﻓَ َﻘـ ْـﺪ َﻏ َﻔـ َـﺮ ﺍﻟ ـﻠ ُ
َﻣـ ْـﻦ َﺧﺎﻟََﻔـ ُـﻪَ ،ﻣ ْﺮ ُﺣـ ٌ
ـﺎﻉ ﻟـَ ُـﻪ.
ﻟـَ ُـﻪ َﻭ ﻟِ َﻤـ ْـﻦ َﺳـ ِﻤ َﻊ ِﻣ ْﻨـ ُـﻪ َﻭ ﺍَ َﻃـ َ
َ -١٨ﻣ َﻌ ِ
ﻮﻣـ ُـﻪ ٔﻓــﻲ ٰﻫـ َـﺬﺍ ﺍﻟ َْﻤ ْﺸـ َـﻬ ِﺪ،
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ـﺎﺱ ،ﺍِﻧﱠ ـ ُـﻪ ٰﺍ ِﺧـ ُـﺮ َﻣ َﻘــﺎ ٍﻡ ﺍَﻗُ ُ
ٕﻪ َ -ﻋـ ﱠـﺰ َﻭ
ﺎﺩﻭﺍ ِﻻ َْﻣ ـ ِﺮ َﺭﺑِّ ُﻜـ ْـﻢ ،ﻓَ ـ ِﺎ ﱠﻥ ﺍﻟ ـﻠ َ
ﺎﺳـ َـﻤ ُﻌﻮﺍ َﻭ ﺍ َٔﻃ ُﻴﻌــﻮﺍ َﻭﺍﻧْـ ـ َﻘ ُ
ﻓَ ْ
َﺟـ ﱠـﻞُ -ﻫـ َـﻮ َﻣ ْﻮ َﻻ ُﻛـ ْـﻢ َﻭ ﺍِٰﻟ ـ ُـﻬ ُﻜ ْﻢ ،ﺛُـ ﱠـﻢ ِﻣـ ْـﻦ ُﺩﻭﻧـِ ِﻪ ُﻣ َﺤ ﱠﻤـ ٌﺪ َﻭﻟِـﱡـﻴ ُﻜ ُﻢ ﺍﻟَْﻘۤﺎﺋِـ ُـﻢ
ـﺐ ﻟ ُ
ﺎﻣ ُﻜـ ْـﻢ ﺑِﺎ َْﻣ ـ ِﺮ
َﻜـ ْـﻢ ،ﺛُـ ﱠـﻢ ِﻣـ ْـﻦ ﺑَ ْﻌـ ٔـﺪﻱ َﻋ ِﻠـ ﱞـﻲ َﻭﻟِـ ﱡـﻴ ُﻜ ْﻢ َﻭ ﺍَِﻣ ُ
ﺍﻟ ُْﻤ َﺨﺎ ِﻃـ ُ
َﺭﺑِّـ ُـﻜ ْﻢ ،ﺛُـ ﱠـﻢ ْ ِ
ٕﻪ
ﺎﻣ ـ ُﺔ ٔﻓــﻲ ُﺫ ِّﺭﻳﱠ ٔﺘــﻲ ِﻣـ ْـﻦ ُﻭﻟـْ ِـﺪ ِﻩ ،ﺍِٰﻟــﻲ ﻳَـ ْـﻮ ِﻡ ﺗَ ْﻠ َﻘـ ْـﻮ َﻥ ﺍﻟ ـﻠ َ
ﺍﻻ َﻣ َ
َﻭ َﺭ ُﺳــﻮﻟ َُﻪ.
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Daha sonra Hz. Peygamber (s.a.s) şu ayeti okudu:
Ey Elçi, rabbinden sana (Ali hakkında) indirileni
ulaştır; eğer bu tebliği ifa etmezsen O’nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan
korur.(1)
3- On İki İmam’ın Velayetinin ve İmametinin
Resmen İlanı

17) Ey insanlar, Bilin ki, gerçekten de Allah Ali’yi sizin imamınız ve veliniz kılmıştır ki itaati muhacirlere,
ensara, iyilikle onları izleyen tabiîne, çölde ve şehirde
yaşayana, Araba ve aceme, hüre ve köleye, büyüğe ve
küçüğe, siyaha ve beyaza ve bütün tevhid ehline farzdır. Onun hükmü geçerli, sözü caiz ve emri güçlü ve
nüfuzludur. Ona muhalefet eden melundur (Allah’ın
rahmetinden mahrumdur). Ona uyan merhumdur (Allah’ın rahmetine kavuşur). Onu onaylayan mümindir.
Allah onu, ondan işiteni ve ona itaat edeni bağışlar.
18) Ey insanlar, durduğum bu yer, Allah’ın emrini sizlere ulaştıracağım son yerdir. Rabbinizin emrini duyun,
itaat edin ve boyun eğin. Şüphesiz Allah Azze ve Celle
sizin Mevlanız ve İlahınızdır. Allah’tan sonra O’nun resulü olan ve burada size hitap eden Muhammed sizin
velinizdir. Benden sonra Rabbiniz Allah’ın emri ile Ali
sizin veliniz ve imamınızdır. Ali’den sonra imamet Allah Azze ve Celle’ye ve Resulü’ne kavuşacağınız güne
kadar benim soyumdan olan Ali’nin evlatlarında devam edecektir.
1- Mâide 67.
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َ -١٩ﻻ َﺣـ َ
ٕﻪ،
ٕﻪَ ،ﻭ َﻻ َﺣـ َـﺮ َﺍﻡ ﺍِﱠﻻ َﻣــﺎ َﺣ ﱠﺮ َﻣـ ُـﻪ ﺍﻟ ـﻠ ُ
َﺣ ﱠﻠـ ُـﻪ ﺍﻟ ـﻠ ُ
ـﻼﻝ ﺍِﱠﻻ َﻣۤــﺎ ﺍ َ
ﱠﻤ ٔﻨــﻲ َﺭٔﺑـّـﻲ ِﻣـ ْـﻦ ِﻛﺘَﺎﺑِـ ِﻪ
ْﺤـ َـﺮ َﺍﻡ َﻭ ﺍَﻧـَـﺎ ﺍَْﻓ َﻀ ْﻴـ ُ
ْﺤـ َـﻼ َﻝ َﻭﺍﻟ َ
َﻋ ﱠﺮﻓَﻨِــﻲ ﺍﻟ َ
ـﺖ ﻟِ َﻤــﺎ َﻋﻠ َ
َﻭ َﺣ َﻼﻟِـ ِﻪ َﻭ َﺣ َﺮﺍ ِﻣ ـ ِﻪ ﺍِﻟَـ ْـﻴ ِﻪ.
َ -٢٠ﻣ َﻌ ِ
ٕﻪ ﻓِـ ﱠـﻲَ ،ﻭ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ـﺎﻩ ﺍﻟ ـﻠ ُ
َﺣ َﺼـ ُ
ـﺎﺱَ ،ﻣــﺎ ِﻣـ ْـﻦ ِﻋ ْﻠـ ٍـﻢ ﺍِﱠﻻ َﻭ ﻗَـ ْـﺪ ﺍ ْ
ﻛﱡ
ﲔَ ،ﻭ َﻣــﺎ ِﻣـ ْـﻦ ِﻋ ْﻠـ ٍـﻢ ﺍِﱠﻻ
ُﻞ ِﻋ ْﻠـ ٍـﻢ ُﻋ ِﻠ ّْﻤـ ُ
َﺣ َﺼ ْﻴﺘُـ ُـﻪ ٔﻓـ ۤـﻲ ﺍَِﻣــﺎ ِﻡ ﺍﻟ ُْﻤﱠﺘ ٔﻘـ َ
ـﺖ ﻓَ َﻘـ ْـﺪ ﺍ ْ
ﱠﻤﺘُـ ُـﻪ َﻋ ِﻠًّﻴــﺎَ ،ﻭ ُﻫـ َـﻮ ْ ِ
ﲔ.
ـﺎﻡ ﺍﻟ ُْﻤ ٔﺒ ـ ُ
ﺍﻻ َﻣـ ُ
َﻋﻠ ْ
ِ ِ
َ -٢١ﻣ َﻌ ِ
ِ
ِﺮﻭﺍ
ﺎﺷ َﺮ ﺍﻟﱠﻨ ِ
ﺎﺱَ ،ﻻ ﺗَﻀﻠﱡﻮﺍ َﻋ ْﻨ ُﻪ َﻭ َﻻ ﺗَ ْﻨﻔ ُﺮﻭﺍ ﻣ ْﻨ ُﻪَ ،ﻭ َﻻ ﺗَ ْﺴﺘَ ْـﻜﺒ ُ
ْﺤـ ِّـﻖ َﻭ ﻳَ ْﻌ َﻤـ ُـﻞ
]ﻭ َﻻ ﺗَ ْﺴﺘَ ـ ْﻨ ِﻜ ُﻔﻮﺍ[ ِﻣـ ْـﻦ ﻭ َ
ِﻻﻳَﺘِـ ِﻪ ،ﻓَ ُﻬـ َـﻮ ﺍﻟـﱠ ٔـﺬﻱ ﻳَ ْﻬـ ٔـﺪ ۤﻱ ﺍِﻟـَـﻲ ﺍﻟ َ
َ
ﺑِ ِﻪَ ،ﻭ ﻳُ ْﺰ ِﻫ ُﻖ ﺍﻟْﺒَﺎ ِﻃ َﻞ َﻭ ﻳَ ْﻨ ٰﻬﻲ َﻋ ْﻨ ُﻪَ ،ﻭ َﻻ ﺗَ ْﺄ ُﺧ ُﺬ ُﻩ ﻓِﻲ ﺍﻟـ ٕﻠ ِﻪ ﻟ َْﻮ َﻣ ُﺔ َۤﻻﺋِ ٍﻢ.
 -٢٢ﺛُ ﱠﻢ ﺍِﻧﱠ ُﻪ ﺍ ﱠَﻭ ُﻝ َﻣ ْﻦ ٰﺍ َﻣ َﻦ ﺑِﺎﻟـ ٕﻠ ِﻪ َﻭ َﺭ ُﺳﻮﻟِ ِﻪَ ،ﻭ ُﻫ َﻮ ﺍﻟ ٔﱠﺬﻱ ﻓَ ٰﺪﻱ َﺭ ُﺳﻮﻟ َُﻪ
َﺎﻥ َﻣـ َـﻊ َﺭ ُﺳـ ِ
ٕﻪ َﻣـ َـﻊ
َﺣـ َـﺪ ﻳَ ْﻌﺒُـ ُـﺪ ﺍﻟ ـﻠ َ
ﺑِﻨَ ـ ْﻔ ِﺴ ِﻪَ ،ﻭ ُﻫـ َـﻮ ﺍﻟـﱠ ٔـﺬﻱ ﻛ َ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ َﻭ َﻻ ﺍ َ
َﺭ ُﺳــﻮﻟِ ِﻪ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟ ِّﺮ َﺟـ ِ
ـﺎﻝ َﻏ ْﻴـ ُـﺮ ُﻩ.
َ -٢٣ﻣ َﻌ ِ
ٕﻪ.
ﺎﺷ َﺮ ﺍﻟﱠﻨ ِ
ُﻮﻩ ﻓَ َﻘ ْﺪ ﻧَ َﺼﺒَ ُﻪ ﺍﻟـﻠ ُ
َﻪ ﺍﻟـﻠ ُ
ُﻮﻩ ﻓَ َﻘ ْﺪ ﻓَ ﱠﻀﻠ ُ
ٕﻪَ ،ﻭﺍ ْﻗـﺒَﻠ ُ
ﺎﺱ ،ﻓَ ِّﻀﻠ ُ
َ -٢٤ﻣ َﻌ ِ
ٕﻪ َﻋ ٰﻠـ ۤـﻲ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ـﻮﺏ ﺍﻟ ـﻠ ُ
ـﺎﺱ ،ﺍِﻧﱠـ ُـﻪ ﺍَِﻣـ ٌ
ـﺎﻡ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪَ ،ﻭ ﻟـَ ْـﻦ ﻳَﺘُـ َ
ِﻻﻳَﺘَـ ُـﻪ َﻭ ﻟـَ ْـﻦ ﻳَ ْﻐ ِﻔـ َـﺮ ﻟـَ ُـﻪَ ،ﺣ ْﺘ ًﻤــﺎ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ ﺍ َْﻥ ﻳَ ْﻔ َﻌـ َـﻞ َﺫﺍﻟـِ َـﻚ
َﺣـ ٍـﺪ ﺍَﻧْ َﻜـ َـﺮ ﻭ َ
ﺍَ
ﻳﺪﺍ ﻧُ ْﻜــﺮﺍ ﺍَﺑـَ َـﺪ ْ ٰ
ِ
ِ
ﺍﻻﺑـَـﺎ ِﺩ َﻭ
ﺑ َِﻤـ ْـﻦ َﺧﺎﻟـَ َ
ـﻒ ﺍ َْﻣـ َـﺮ ُﻩ ٔﻓﻴـﻪ َﻭ ﺍ َْﻥ ﻳُ َﻌ ّﺬﺑـَ ُـﻪ َﻋ َﺬﺍﺑـًـﺎ َﺷـ ٔـﺪ ً ً
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19) Allah’ın helal ettiğinden başka helal yoktur. Allah’ın haram kıldığından başka haram yoktur. Allah,
bütün helal ve haramları bana öğretti. Ben de Rabbimin bana öğrettiği kitabını, helalini ve haramını Ali’ye
öğrettim.
20) Ey insanlar, Allah bütün ilimleri bana öğretti. Ben
de bana öğretilen bütün ilimleri muttakilerin imamı
Ali’ye öğrettim. Ali’ye öğretmediğim hiçbir ilim yoktur.
O apaçık imam ve her şeyi açıklayan önderdir.
21) Ey insanlar, sakın ondan sapmayın, ondan uzaklaşmayın. Onun velayetinden yüz çevirmeyin. O, hakka
hidayet eder ve hakla amel eder; batılı yok eder ve batıldan sakındırır; Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmaz.
22) O, Allah’a ve Elçisine ilk inanan, Allah Resulü’nü
korumak için nefsini feda edendir. Erkeklerden hiç
kimse Allah’ın Resulü ile birlikte Allah’a ibadet etmezken o Allah’ın Resulü ile birlikteydi.
23) Ey insanlar, Ali’yi yüceltin; (çünkü) kuşkusuz Allah onu yüceltmiştir. Ali’ye yönelin; çünkü Allah onu
atamıştır.
24) Ey insanlar, Ali Allah tarafından sizin imamınız
kılınmıştır. Allah, onun velayetini inkâr edenin özrünü kabul etmez, Allah böyle birisini aﬀetmez. Bu,
Allah’ın Ali’yle ilgili emrine karşı çıkan hakkında üzerine aldığı kesin hükümdür. Ayrıca Allah onu sonu olmayan süresiz acıklı bir azap ile azaplandırır. Öyleyse
Ali’ye muhalefet etmekten sakının. Yoksa kâfirler için
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ـﺎﺱ
َﺩ ْﻫـ َـﺮ ﱡ
ـﺎﺭﺍ َﻭﻗُ ُ
ﺎﺣـ َـﺬ ُﺭﻭﺍۤ ﺍ َْﻥ ﺗُ َﺨﺎﻟُِﻔـ ُ
ﺍﻟﺪ ُﻫــﻮﺭِ .ﻓَ ْ
ـﻮﻩ ،ﻓَﺘَ ْﺼ َﻠـ ْـﻮﺍ ﻧـَ ً
ﻮﺩ َﻫــﺎ ﺍﻟﱠﻨـ ُ
َﻭﺍﻟ ِ
ـﺎﺭ ُﺓ ﺍُ ِﻋـ ﱠـﺪ ْﺕ ﻟِﻠ َ
ْﻜﺎﻓِ ٔﺮﻳـ َـﻦ.
ْﺤ َﺠـ َ

ﲔ
ـﻮﻥ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟﱠﻨﺒِ ـ ٔـﻴّ َ
َْﻭﻟـُ َ
ـﺎﺱٔ ،ﺑــﻲ َ -ﻭﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ -ﺑَ ﱠﺸـ َـﺮ ﺍﻻ ﱠ
 -٢٥ﺍَﻳﱡ ـ َـﻬﺎ ﺍﻟﱠﻨـ ُ
ﻴﻊ
ﲔَ ،ﻭ ﺍَﻧَﺎ َﺧﺎﺗَ ُﻢ َْ
ﺍﻻﻧْﺒِﻴَۤﺎ ِﺀ َﻭﺍﻟ ُْﻤ ْﺮ َﺳ ٔﻠ َ
َﻭﺍﻟ ُْﻤ ْﺮ َﺳ ٔﻠ َ
ْﺤ ﱠﺠ ُﺔ َﻋ ٰﻠﻲ َﺟ ٔﻤ ِ
ﲔ َﻭﺍﻟ ُ
ﺎﻭ ِ
ﲔ .ﻓَ َﻤـ ْـﻦ َﺷـ ﱠـﻚ ٔﻓــﻲ َﺫﺍﻟـِ َـﻚ
ﺍﻟ َْﻤ ْﺨﻠُﻮ ٔﻗـ َ
َْﺭ ٔﺿـ َ
ﺍﻟﺴـ َـﻤ َ
ﺍﺕ َﻭﺍﻻ َ
ﲔ ِﻣـ ْـﻦ ﺍ َْﻫـ ِـﻞ ﱠ
ْﺠﺎ ِﻫ ِﻠﱠﻴ ـ ِﺔ ﺍﻻُْﻭٰﻟﻲَ ،ﻭ َﻣ ْﻦ َﺷـ ﱠـﻚ ٔﻓﻲ َﺷـ ْـﻲ ٍﺀ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮٔﻟﻲ
ﻓَ ُﻬ َﻮ ﻛَﺎﻓِ ٌﺮ ُﻛ ْﻔ َﺮ ﺍﻟ َ
ﺍﻟﺸـ ﱡ
ـﺎﺭ.
ٰﻫـ َـﺬﺍ ﻓَ َﻘـ ْـﺪ َﺷـ ﱠـﻚ ٔﻓــﻲ ﺍﻟـْ ُـﻜ ِّﻞ ِﻣ ْﻨـ ُـﻪَ ،ﻭ ﱠ
ـﺎﻙ ٔﻓــﻲ َﺫﺍﻟـِ َـﻚ ﻓَ َﻠـ ُـﻪ ﺍﻟﱠﻨـ ُ
َ -٢٦ﻣ َﻌ ِ
ٕﻪ َ -ﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟـ ﱠـﻞ  -ﺑِ ٰﻬـ ِـﺬ ِﻩ ﺍﻟَْﻔ ٔﻀﻴ َﻠ ـ ِﺔ،
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ـﺎﺱَ ،ﺣﺒَﺎﻧـِ َـﻲ ﺍﻟ ـﻠ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ْﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻣ ٔﻨّﻲ
َﻲَ ،ﻭ َۤﻻ ﺍِٰﻟ َﻪ ﺍِﱠﻻ ُﻫ َﻮ ،ﻟ َُﻪ ﺍﻟ َ
َﻲَ ،ﻭ ﺍ ْﺣ َﺴﺎﻧًﺎ ﻣ ْﻨ ُﻪ ﺍﻟ ﱠ
َﻣًّﻨﺎ ﻣ ْﻨ ُﻪ َﻋﻠ ﱠ
ﺍَﺑـَ َـﺪ ْ ٰ
ُﻞ َﺣـ ٍ
ﺍﻟﺪﺍ ِﻫ ٔﺮﻳـ َـﻦَ ،ﻋ ٰﻠــﻲ ﻛ ِّ
ـﺎﻝ.
ﺍﻻﺑ ِٔﺪﻳـ َـﻦَ ،ﻭ َﺩ ْﻫـ َـﺮ ّ
َ -٢٧ﻣ َﻌ ِ
ـﺎﺱ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ـﺎﺱ ،ﻓَ ِّﻀ ُﻠــﻮﺍ َﻋ ِﻠًّﻴــﺎ ﻓَ ِﺎﻧﱠـ ُـﻪ ﺍَْﻓ َﻀـ ُـﻞ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ْﺨ ْﻠـ ُـﻖ.
ٕﻪ ﺍﻟ ـ ِّﺮ ْﺯ َﻕ َﻭ ﺑَِﻘـ َـﻲ ﺍﻟ َ
ﺑَ ْﻌـ ٔـﺪﻱِ ،ﻣـ ْـﻦ َﺫ َﻛ ـ ٍﺮ َﻭ ﺍُﻧْـ ـ ٰﺜﻲ ،ﺑِﻨَ ـۤﺎ ﺍَﻧْـ َـﺰ َﻝ ﺍﻟ ـﻠ ُ
ـﻮﺏ َﻣـ ْـﻦ َﺭ ﱠﺩ َﻋ َﻠـ ﱠـﻲ ﻗَ ْﻮٔﻟــﻲ ٰﻫـ َـﺬﺍ َﻭ ﻟـَ ْـﻢ
ـﻮﻥ َﻣﻠ ُْﻌـ ٌ
َﻣﻠ ُْﻌـ ٌ
ـﻮﺏ َﻣ ْﻐ ُﻀـ ٌ
ـﻮﻥَ ،ﻣ ْﻐ ُﻀـ ٌ
ﻳُ َﻮﺍﻓِ ْﻘ ُﻪ.
 -٢٨ﺍ َۤ
ﻴﻞ َﺧﱠﺒ َﺮٔﻧﻲ َﻋ ِﻦ ﺍﻟـ ٕﻠ ِﻪ ﺗَ َﻌﺎٰﻟﻲ ﺑ َِﺬﺍﻟِ َﻚ َﻭ ﻳَ ُﻘ ُ
َﻻ ﺍِ ﱠﻥ َﺟ ْﺒ َﺮٔﺋ َ
ﻮﻝَ :ﻣ ْﻦ
ـﺲ
َﻋـ ٰ
ـﺎﺩﻱ َﻋ ِﻠًّﻴــﺎ َﻭ ﻟـَ ْـﻢ ﻳَﺘَ َﻮﻟـﱠ ُـﻪ ﻓَ َﻌﻠ َْﻴ ـ ِﻪ ﻟ َْﻌﻨَ ٔﺘــﻲ َﻭ َﻏ َﻀ ٔﺒــﻲ  ،ﻓَ ْﻠـﺘَـ ْﻨ ـ ُـﻈ ْﺮ ﻧَْﻔـ ٌ
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hazırlanmış olan ve yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşe
girersiniz.
25) Ey insanlar, Allah’a yemin olsun ki bütün peygamberler beni müjdelemişlerdir. Ben bütün peygamberlerin ve resullerin sonuncusuyum. Allah’ın yer ve gökteki bütün yarattıklarına hüccetiyim. Benim risaletimde
şüphe eden, ilk cahiliye küfrü üzere kâfirdir. [Küfrü,
cahiliye devrindeki küfür gibidir.] Sözlerimden birinde
şüphe eden bütün sözlerimde şüphe etmiş sayılır. Sözlerimde şüphe eden kimse için ise ateş vardır.
26) Ey insanlar, Allah bu üstünlüğü bana bahşetmiştir,
bu O’nun bana yönelik büyük lütfu ve bir ihsanıdır.
O’ndan başka ilah yoktur. Sonsuza ve zaman sürene
dek tüm hâllerde hamdım ve övgüm O’na aittir.
27) Ey insanlar, Ali’yi yüceltin. Kuşkusuz o, benden
sonra erkek olsun, kadın olsun halkın en üstünüdür.
Allah, bizim vasıtamızla [veya bizim hürmetimize] rızkı indirir ve mahlûkatı ayakta tutar. Benim bu sözümü
reddeden ve onunla muvafık olmayan kişi melundur,
melundur; mağzuptur, mağzuptur (Allah’ın gazabına
uğramıştır).
28) Bilin ki, bunu Cebrail Allah tarafından bana haber
vermiştir. Allah şöyle buyurmuştur: “Kim Ali’ye düşman
olur ve onu kendisine veli edinmezse lanetim ve gazabım
onun üzerine olur.” Herkes yarını için ne gönderdiğine
baksın.(1) Ali ile muhalefet etme hususunda Allah’tan

1- Haşr Suresi’nin 18. ayetine işarettir.
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ـﻮﻩ ﻓَﺘَـ ِﺰ ﱠﻝ ﻗَـ َـﺪ ٌﻡ ﺑَ ْﻌـ َـﺪ ﺛُﺒُﻮﺗِ َﻬــﺎ ،ﺍِ ﱠﻥ
َﻣــﺎ ﻗَ ﱠﺪ َﻣـ ْ
ـﺖ ﻟِـ َﻐ ٍﺪ َﻭﺍﺗﱠ ُﻘــﻮﺍ ﺍﻟ ـﻠ َ
ٕﻪ ﺍ َْﻥ ﺗُ َﺨﺎﻟُِﻔـ ُ
ـﻮﻥ.
ﺍﻟ ـﻠ َ
ٕﻪ َﺧ ٔﺒـ ٌ
ـﲑ ﺑ َِﻤــﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤ ُﻠـ َ
َ -٢٩ﻣ َﻌ ِ
ـﺐ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ ﺍﻟـﱠ ٔـﺬﻱ َﺫ َﻛـ َـﺮ ٔﻓــﻲ ِﻛﺘَﺎﺑِـ ِﻪ ،ﻓَ َﻘـ َ
ـﺎﻝ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ـﺎﺱ ،ﺍِﻧﱠـ ُـﻪ َﺟ ْﻨـ ُ
ﺗَ َﻌﺎٰﻟﻲ :ﺍ َْﻥ ﺗَ ُﻘ َ
ﺐ ﺍﻟـ ٕﻠ ِﻪ.
ﺖ ٔﻓﻲ َﺟ ْﻨ ِ
ﺲ ﻳﺎ َﺣ ْﺴ َﺮﺗَﺎ َﻋ ٰﻠﻲ َﻣﺎ ﻓَ ﱠﺮ ْﻃ ُ
ﻮﻝ ﻧَْﻔ ٌ
َ -٣٠ﻣ َﻌ ِ
ـﺎﺱ ،ﺗَ َﺪﺑﱠـ ُـﺮﻭﺍ ﺍﻟُْﻘـ ْـﺮٰﺍ َﻥ َﻭ ﺍ ْﻓ َﻬ ُﻤــﻮﺍ ٰﺍﻳَﺎﺗِـ ِﻪ َﻭﺍﻧْ ُﻈـ ُـﺮﻭﺍۤ ﺍِٰﻟــﻲ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
َﻦ ﻳُــﺒَ ـﻴِّـ َـﻦ ﻟ ُ
َﻜ ْﻢ َﺯ َﻭ ِ
ﺍﺟ َﺮ ُﻩ َﻭ
ُﻣ ْﺤ َﻜ َﻤﺎﺗِ ِﻪ َﻭ َﻻ ﺗَ ـﱠﺘﺒ ُِﻌﻮﺍ ُﻣﺘَ َﺸﺎﺑ َِﻬ ُﻪ ،ﻓَ َﻮﺍﻟـ ٕﻠ ِﻪ ﻟ ْ
َﻻ ﻳُ ِ
ﻮﺿـ َـﺢ ﻟ ُ
ـﲑ ُﻩ ﺍِﱠﻻ ﺍﻟـﱠ ٔـﺬﻱ ﺍَﻧـَـﺎ ٰﺍ ِﺧـ ٌﺬ ﺑِﻴَـ ِـﺪ ِﻩ َﻭ ُﻣ ْﺼ ِﻌـ ُـﺪ ُﻩ ﺍِﻟـَ ﱠـﻲ َﻭ
َﻜـ ْـﻢ ﺗَ ْﻔ ٔﺴـ َ
ـﺖ َﻣـ ْـﻮ َﻻ ُﻩ ﻓَ ٰﻬـ َـﺬﺍ َﻋ ِﻠـ ٌـﻲ َﻣـ ْـﻮ َﻻ ُﻩ،
َﺷـۤﺎﺋِ ٌﻞ ﺑ َِﻌ ُﻀـ ِـﺪ ِﻩَ ،ﻭ ُﻣ ْﻌ ِﻠ ُﻤ ُﻜـ ْـﻢ :ﺍ ﱠَﻥ َﻣـ ْـﻦ ُﻛ ْﻨـ ُ
ـﺐ ﺍ َٔﺧــﻲ َﻭ َﻭ ِﺻ ٔﻴّــﻲَ ،ﻭ ُﻣ َﻮ َﺍﻻﺗُـ ُـﻪ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ
َﻭ ُﻫـ َـﻮ َﻋ ِﻠـ ّـﻲ ﺑْـ ُـﻦ ﺍَٔﺑــﻲ َﻃﺎﻟـِ ٍ
ﻋـ ﱠﺰ َﻭ َﺟـ ﱠـﻞ -ﺍَﻧْ َﺰﻟ ََﻬــﺎ َﻋ َﻠـ ﱠـﻲ.َ
َ -٣١ﻣ َﻌ ِ
ﺎﺱ ،ﺍِ ﱠﻥ َﻋ ِﻠ ـ ًّـﻴﺎ َﻭﺍﻟ ﱠـﻄ ـﻴِّـ ـ ٔﺒﻴ ـ َـﻦ ِﻣـ ْـﻦ ُﻭﻟْـ ٔـﺪﻱ ُﻫـ ُـﻢ ﺍﻟ ـﱠﺜ ـ َﻘ ـ ُـﻞ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟ ـﱠﻨ ِ
ٰ
ِﺊ َﻋ ْﻦ َﺻ ِ
ﺍﻻ ْﻛ ــﺒَﺮ ،ﻓَ ُﻜ ﱡﻞ ِ
ﺎﺣﺒِ ِﻪ
ﺍﻻ ْ
ﻭﺍﺣ ٍﺪ ُﻣ ْﻨﺒ ٌ
َْﺻ َﻐ ُﺮَ ،ﻭﺍﻟْـ ُﻘ ـ ْـﺮﺍ ُﻥ ﺍﻟ ـﱠﺜ ـ َﻘ ـ ُـﻞ َْ ُ
ﺽُ .ﻫـ ْـﻢ ﺍ َُﻣﻨَـۤﺎ ُﺀ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ
ْﺤـ ْـﻮ َ
َﻭ ُﻣﻮﺍﻓِـ ٌـﻖ ﻟـَ ُـﻪ ،ﻟـَ ْـﻦ ﻳَ ْﻔﺘَ ِﺮﻗَــﺎ َﺣﺘٕــﻲ ﻳَـ ِﺮ َﺩﺍ َﻋ َﻠـ ﱠـﻲ ﺍﻟ َ
ﺎﻣـ ُـﻪ ٔﻓـ ۤـﻲ ﺍ َْﺭ ِﺿـ ِﻪ.
ٔﻓــﻲ َﺧ ْﻠ ِﻘـ ِﻪ َﻭ ُﺣ ّﻜ ُ
ـﺖ ،ﺍ ََﻻ َﻭ ﻗَـ ْـﺪ ﺍ َْﺳـ َـﻤ ْﻌ ُﺖ ،ﺍ ََﻻ َﻭ
ـﺖ ،ﺍ ََﻻ َﻭ ﻗَـ ْـﺪ ﺑَﱠﻠ ْﻐـ ُ
 -٣٢ﺍ ََﻻ َﻭ ﻗَـ ْـﺪ ﺍ ﱠَﺩ ْﻳـ ُ
ٕﻪ َ -ﻋـ ﱠـﺰ َﻭ َﺟـ ﱠـﻞ -ﻗَـ َ
ـﺖ َﻋـ ِـﻦ
ـﺎﻝ َﻭ ﺍَﻧـَـﺎ ﻗُ ْﻠـ ُ
ﻗَـ ْـﺪ ﺍ َْﻭ َﺿ ْﺤـ ُ
ـﺖ ،ﺍ ََﻻ َﻭ ﺍِ ﱠﻥ ﺍﻟ ـﻠ َ
ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ َﻋـ ﱠـﺰ َﻭ َﺟـ ﱠـﻞ.
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korkun. Yoksa sabit olduktan sonra ayaklarınız kayar.
Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
29) Ey insanlar, Ali Allah’ın kitabında buyurduğu Cenbullahtır [Allah’ın yanı]. Allah Teâla şöyle buyurmuştur: “Sonra kimse şöyle demesin; Cenbullah hakkında
yaptığım ihmalkârlık yüzünden yazıklar olsun bana,
gerçekten ben alay edenlerdendim.”(1)
30) Ey insanlar, Kur’an’ın ayetleri hakkında düşünün,
ayetlerini anlamaya çalışın. Kur’an’ın muhkem ayetlerine bakın. Müteşabih ayetlerine uymayın. Allah’a yemin olsun ki kendi yanıma çıkarıp elini tutup göğe kaldırdığım Ali’den başka sizin için Kur’an’ın yasaklarını
beyan edecek ve tefsirini aydınlatacak kimse yoktur.
Açıkça ilan ediyorum: Ben kimin mevlası isem Ali de
onun mevlasıdır. Ebu Talib’in oğlu Ali, benim kardeşim
ve vasimdir. O’nun velayeti, Allah Azze ve Celle tarafından bana vahyedilmiştir.
31) Ey insanlar, gerçekten de Ali ve benim pak evlatlarım küçük emanet, Kur’an-ı Kerim ise büyük emanettir.
Her biri ötekisinden haber verir, ötekisiyle örtüşür. Havuz başında bana kavuşuncaya kadar asla birbirinden
ayrılmazlar. Onlar, halkın içinde Allah’ın eminleri ve
yeryüzünde Allah’ın hâkimleridirler.
32) Bilin ki, ben risalet görevimi eda ettim. Bilin ki, ulaştırmam gerekeni ulaştırdım. Bilin ki, sizlere duyurdum.
Bilin ki, gerçeği aydınlattım. Bilin ki, Allah bana söyledi, ben de Allah tarafından söyledim.

1- Zümer, 56.
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 -٣٣ﺍ َۤ
ﲑﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣـ ٔﻨـﻴــﻦ َﻏ ْﻴ َﺮ ﺍ َٔﺧﻲ ٰﻫ َﺬﺍَ ،ﻭ َﻻ ﺗَ ِﺤ ﱡﻞ ﺍِ ْﻣ َﺮ ُﺓ
ﺲ ﺍَ ٔﻣ ُ
َﻻ ﺍِﻧﱠـﻪ ﻟ َْﻴ َ
َﺣ ٍﺪ َﻏ ْﻴ َﺮ ِﻩ.
ﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣ ٔﻨ َ
ﲔ ﺑَ ْﻌ ٔﺪﻱ ِﻻ َ
 -٣٤ﺛُ ﱠﻢ َﺿ َﺮ َﺏ ﺑِﻴَ ِﺪ ِﻩ ﺍِٰﻟﻲ َﻋ ُﻀ ِﺪ ِﻩ ﻓَ َﺮﻓَ َﻌ ُﻪ ) (...ﺛُ ﱠﻢ ﻗَﺎﻝ:
َ -٣٥ﻣ َﻌ ِ
ﻭﺍﻋــﻲ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ـﺎﺱٰ ،ﻫـ َـﺬﺍ َﻋ ِﻠـ ﱞـﻲ ﺃَ ٔﺧــﻲ َﻭ َﻭ ِﺻ ٔﻴّــﻲَ ،ﻭ ٔ
ـﺎﺏ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ -
ﲑ ِﻛﺘَـ ِ
ِﻋﻠ ْٔﻤــﻲَ ،ﻭ َﺧ ٔﻠﻴ َﻔ ٔﺘــﻲ َﻋ ٰﻠـ ۤـﻲ ﺍ ﱠُﻣ ٔﺘــﻲَ ،ﻭ َﻋ ٰﻠــﻲ ﺗَ ْﻔ ٔﺴ ـ ِ
ِﺏ
َﻋـ ﱠـﺰ َﻭ َﺟـ ﱠـﻞَ -ﻭ ّ
ـﺎﻩَ ،ﻭﺍﻟ ُْﻤ َﺤــﺎﺭ ُ
ﺍﻟﺪ ٔﺍﻋـ ۤـﻲ ﺍِﻟ َْﻴ ـ ِﻪَ ،ﻭﺍﻟ َْﻌﺎ ِﻣـ ُـﻞ ﺑ َِﻤــﺎ ﻳَ ْﺮ َﺿـ ُ
ﺎﻫــﻲ َﻋـ ْـﻦ َﻣ ْﻌ ِﺼﻴَﺘِ ـ ِﻪَ ،ﺧ ٔﻠﻴ َﻔ ـ ُﺔ
ﺎﻋﺘِ ـ ِﻪَ ،ﻭﺍﻟﱠﻨ ٔ
ِﻻ ْ
َﻋ َﺪﺍۤﺋِـ ِﻪَ ،ﻭﺍﻟ ُْﻤ َﻮﺍٔﻟــﻲ َﻋ ٰﻠــﻲ َﻃ َ
ﲔَ ،ﻭ ْ ِ
َﺭ ُﺳـ ِ
ﲔ
ـﺎﻡ ﺍﻟ َْﻬـ ٔ
ـﺎﺩﻱَ ،ﻭ ﻗَﺎﺗِـ ُـﻞ ﺍﻟﱠﻨﺎ ِﻛ ٔﺜ ـ َ
ﲑﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣ ٔﻨ ـ َ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪَ ،ﻭ ﺍَ ٔﻣ ُ
ﺍﻻ َﻣـ ُ
َﻭﺍﻟَْﻘ ِ
ﲔ ﺑِﺎ َْﻣ ِﺮﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ.
ﲔ َﻭﺍﻟ َْﻤﺎ ِﺭ ٔﻗ ـ َ
ﺎﺳـ ٔـﻄ َ
ـﻮﻝ :ﺍَﻟﻠ ُٕﻬـ ﱠـﻢ َﻭ ِ
ـﻮﻝَ :ﻣــﺎ ﻳُﺒَـ ﱠـﺪ ُﻝ ﺍﻟْ ـ َﻘ ْﻮ ُﻝ ﻟـَ َـﺪ ﱠﻱ ،ﺑِﺎ َْﻣ ِﺮ َﺭٔﺑـّ ۤـﻲ ﺍَﻗُـ ُ
 -٣٦ﺍَﻗُـ ُ
ﺍﻝ َﻣـ ْـﻦ
ـﺐ َﻋ ٰﻠــﻲ َﻣـ ْـﻦ
َﻭ َﺍﻻ ُﻩَ ،ﻭ َﻋــﺎ ِﺩ َﻣـ ْـﻦ َﻋـ َ
ـﺎﺩ ُﺍﻩَ ،ﻭﺍﻟْـ َـﻌ ْﻦ َﻣـ ْـﻦ ﺍَﻧْ َﻜـ َـﺮ ُﻩَ ،ﻭﺍ ْﻏ ِﻀـ ْ
َﺟ َﺤـ َـﺪ َﺣ ﱠﻘـ ُـﻪ.
ـﺖ َﻋ َﻠــﻲ ﺍ ﱠَﻥ ْ ِ
ِ
ﺎﻣ ـ َﺔ ﺑَ ْﻌـ ٔـﺪﻱ ﻟَِﻌ ِﻠـ ٍّـﻲ َﻭﻟِـﻴِّ ـ َـﻚ،
ﺍﻻ َﻣ َ
 -٣٧ﺍَﻟﻠ ُٕﻬـ ﱠـﻢ ﺍﻧﱠـ َـﻚ ﺍَﻧْ َﺰﻟـْ َ ﱠ
ِﻢ َﻭ
ْﻤ ْﻠـ َ
ِﻋ ْﻨـ َـﺪ ﺗِ ْﺒﻴَﺎٔﻧــﻲ َﺫﺍﻟـِ َـﻚ َﻭ ﻧَ ْﺼ ٔﺒـ ۤـﻲ ﺍِﻳﱠـ ُ
ـﺎﻩ ﺑ َِﻤــﺎ ﺍَﻛ َ
ـﺖ ﻟِِﻌﺒَــﺎ ِﺩ َﻙ ِﻣـ ْـﻦ ٔﺩﻳﻨِ ـﻬ ْ
ـﺖ ﻟ َُﻬـ ُـﻢ ْ ِ
ـﺖَ :ﻭ
ﺍﻻ ْﺳـ َـﻼ َﻡ ٔﺩﻳﻨًــﺎ ،ﻓَ ُﻘ ْﻠـ َ
ـﺖ َﻋﻠ َْﻴ ِﻬـ ْـﻢ ﺑِﻨِ ْﻌ َﻤﺘِـ َـﻚ َﻭ َﺭ ٔﺿﻴـ َ
ﺍَْﺗ َﻤ ْﻤـ َ
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33) Bilin ki, kardeşim Ali’den başka “Emîrü’l-Müminin
(=Müminlerin Emîri)” yoktur. Benden sonra müminlerin emîrliği Ali’den başkasına caiz değildir.
4- Hz. Ali’nin Hz. Peygamber (s.a.a)
Tarafından Tanıtılması

34) Sonra Hz. Peygamber (s.a.a.) Hz. Ali’nin elinden tutup kaldırdı (…) ve şöyle buyurdu:
35) Ey insanlar, bu Ali benim kardeşim; vasim; ilmimi
kavrayan; ümmetim içerisinde ve Allah Azze ve Celle’nin kitabını tefsir hususunda halifem; Allah’a davet
eden; O’nun rızası doğrultusunda amel eden; O’nun
düşmanlarıyla savaşan; O’na itaat edenlerle dost olan;
Allah’a karşı günah işlemekten sakındıran; Allah’ın Elçisinin halifesi; müminlerin emîri; hidayet eden imam;
Allah’ın emri ile ahdini bozanları (nakisîn), zalimleri
(kasıtîn) ve dinden çıkanları (marikîn) öldürendir.
36) Konuşurum, ancak benim yanımda söz değiştirilmez. Allah’ın emri üzere söylüyorum: “Allah’ım, Ali’yi
seveni sev, ona düşman olana düşman ol, onun velayetini inkâr edene lanet eyle, hakkını inkâr edene gazabını indir.”
37) Allah’ım, şüphesiz sen bana benden sonra imametin
velin Ali’ye ait olduğunu indirdin. Ben bunu açıklarken
ve Ali’yi kulların için dinlerini ikmal etmene, onlara yönelik nimetini tamamlamana ve İslam’a din olarak razı
olmana vesile olan makama atarken şöyle buyurdun:
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ﺍﻻﺳــﻼﻡ ٔﺩﻳﻨًــﺎ ﻓَ َﻠــﻦ ﻳ ْﻘﺒـ َـﻞ ِﻣ ْﻨـ ُﻪ ﻭ ﻫــﻮ ﻓِــﻲ ْ ٰ
ﺍﻻ ِﺧـ َـﺮ ِﺓ
َﻣـ ْـﻦ ﻳَ ْﺒﺘَـ ِـﻎ َﻏ ْﻴـ َـﺮ ْ ِ ْ ِ
َ َُ
ْ َُ
ْﺨ ِ
ﻳﻦ.
ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟ َ
ﺎﺳـ ٔـﺮ َ
ِﺪ َﻙ َﻭ َﻛﻔٰﻲ ﺑ َ
ﻴﺪﺍ ﺍَٔﻧّﻲ ﻗَ ْﺪ ﺑَـﱠﻠـ ْﻐ ُﺖ.
ِﻚ َﺷ ٔﻬ ً
 -٣٨ﺍَﻟﻠ ُٕﻬ ﱠﻢ ﺍِٔﻧّ ۤﻲ ﺍ ُْﺷﻬ ُ
َ -٣٩ﻣ َﻌ ِ
ٕﻪ َ -ﻋـ ﱠـﺰ َﻭ َﺟـ ﱠـﻞٔ -ﺩﻳﻨَ ُﻜـ ْـﻢ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ـﺎﺱ ،ﺍِﻧﱠ َﻤ ـۤﺎ ﺍَﻛ َْﻤـ َـﻞ ﺍﻟ ـﻠ ُ
ْ
ﺎﻣـ ُـﻪ ِﻣـ ْـﻦ ُﻭﻟـْ ٔـﺪﻱ ِﻣـ ْـﻦ
ﺎﻣﺘِ ـ ِﻪ .ﻓَ َﻤـ ْـﻦ ﻟـَ ْـﻢ ﻳَﺄﺗَـ ﱠـﻢ ﺑِـ ِﻪ َﻭ ﺑ َِﻤـ ْـﻦ ﻳَ ُﻘـ ُ
ـﻮﻡ َﻣ َﻘ َ
ﺑِِﺎ َﻣ َ
ﺽ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ َ -ﻋـ ﱠـﺰ َﻭ َﺟـ ﱠـﻞ،-
ﺎﻣ ـ ِﺔ َﻭﺍﻟ َْﻌـ ْـﺮ ِ
ُﺻ ْﻠﺒِ ـ ِﻪ ﺍِٰﻟــﻲ ﻳَـ ْـﻮ ِﻡ ﺍﻟِْﻘﻴَ َ
ﻓَﺎُﻭﻟـٓ ـﺌِ َﻚ ﺍﻟﱠ ٔﺬﻳـ َـﻦ َﺣﺒ َ
ﻭﻥ ،
ِﻄـ ْ
ـﺖ ﺍ َْﻋ َﻤﺎﻟ ُُﻬـ ْـﻢ َﻭ ﻓِــﻲ ﺍﻟﱠﻨــﺎ ِﺭ ُﻫـ ْـﻢ ٔﻓ َﻴﻬــﺎ َﺧﺎﻟـِ ُـﺪ َ
ﻭﻥ.
ﺍﺏ َﻭ َﻻ ُﻫـ ْـﻢ ﻳُ ْﻨ َﻈـ ُـﺮ َ
َﻻﻳُ َﺨُﱠﻔــﻒ َﻋ ْﻨ ُﻬـ ُـﻢ ﺍﻟ َْﻌـ َـﺬ ُ
َ -٤٠ﻣ َﻌ ِ
َﺣ ﱡﻘ ُﻜ ْﻢ ٔﺑﻲَ ،ﻭ ﺍَْﻗ َﺮﺑُ ُﻜ ْﻢ
ﺎﺷ َﺮ ﺍﻟﱠﻨ ِ
ُﻢ ٔﻟﻲَ ،ﻭ ﺍ َ
ﺎﺱٰ ،ﻫ َﺬﺍ َﻋ ِﻠ ﱞﻲ ،ﺍَﻧْ َﺼ ُﺮﻛ ْ
ٕﻪ َ -ﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞَ -ﻭ ﺍَﻧَﺎ َﻋ ْﻨ ُﻪ َﺭ ِ
ِ
ﺍﺿﻴَ ِ
ﺎﻥَ ،ﻭ َﻣﺎ
َﻲَ ،ﻭﺍﻟـﻠ ُ
َﻲَ ،ﻭ ﺍ ََﻋ ﱡﺰﻛ ْ
ُﻢ َﻋﻠ ﱠ
ﺍﻟ ﱠ
ﻳﻦ ٰﺍ َﻣﻨُﻮﺍ ﺍِﱠﻻ ﺑَ َﺪﺃَ ﺑِ ِﻪ،
َﺖ ٰﺍﻳَ ُﺔ ﺭ ً
ﻧَ َﺰﻟ ْ
ِﺿﻲ ﺍِﱠﻻ ٔﻓﻴ ِﻪَ ،ﻭ َﻣﺎ َﺧﺎ َﻃ َﺐ ﺍﻟـﻠ ُ
ٕﻪ ﺍﻟﱠ ٔﺬ َ
ْﺠﱠﻨ ـ ِﺔ ٔﻓــﻲ
ـﺖ ٰﺍﻳَـ ُﺔ َﻣـ ْـﺪ ٍﺡ ﻓِــﻲ ﺍﻟُْﻘـ ْـﺮٰﺍ ِﻥ ﺍِﱠﻻ ٔﻓﻴ ـ ِﻪَ ،ﻭ َﻻ َﺷ ـﻬ َ
َﻭ َﻻ ﻧَ َﺰﻟـَ ْ
ِﺪ ﺑِﺎﻟ َ
َﻫـ ْـﻞ ﺍَٰﺗــﻲ َﻋ َﻠــﻲ ْ ِ
ﺍﻻﻧْ َﺴـ ِ
ـﺎﻥ ﺍِﱠﻻ ﻟـَ ُـﻪَ ،ﻭ َۤﻻ ﺍَﻧْ َﺰﻟ ََﻬــﺎ ٔﻓــﻲ ِﺳـ َـﻮ ُﺍﻩ َﻭ َﻻ َﻣـ َـﺪ َﺡ
ﺑ َِﻬــﺎ َﻏ ْﻴـ َـﺮ ُﻩ.
َ -٤١ﻣ َﻌ ِ
ـﺎﺱُ ،ﻫـ َـﻮ ﻧَ ِ
ﺎﺻـ ُـﺮ ٔﺩﻳـ ِـﻦ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ َﻭﺍﻟ ُْﻤ َﺠــﺎ ِﺩ ُﻝ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
َﻋـ ْـﻦ َﺭ ُﺳـ ِ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪَ ،ﻭ ُﻫـ َـﻮ ﺍﻟﱠﺘ ِﻘـ ﱡـﻲ ﺍﻟﱠﻨ ِﻘـ ﱡـﻲ ﺍﻟْـ َـﻬﺎ ِﺩﻱ ﺍﻟ َْﻤ ْﻬـ ِـﺪ ﱡﻱ.
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“Kim İslam’dan başka bir din ararsa asla ondan kabul
edilmez ve o ahirette ziyana uğrayanlardandır.”(1)
38) Allah’ım, senin emrini halka ulaştırdım. Bu konuda
seni şahit tutuyorum ve senin şahitliğin yeterlidir.
5- İmamete Tekit

39) Ey insanlar, Allah Azze ve Celle, Ali’nin imameti ile
dininizi kâmil etti. Kim Ali’ye, kıyamet ve amellerin Allah Azze ve Celle’ye sunulacağı güne kadar Ali’nin sulbünden onun yerine geçecek olan evlatlarıma uymazsa
işte onların amelleri boşa gider. Onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmez ve onlara
bir süre de tanınmaz.
40) Ey insanlar, bu Ali içinizden bana en fazla yardım
edeniniz, bana en fazla layık olanınız, bana daha yakın olanınız ve bana daha aziz olanınızdır. Allah da,
ben de Ali’den razıyız. Kur’an’da Allah’ın rızasını ifade eden ayetlerin tamamı onun hakkında nazil olmuştur. Müminlere yönelik “iman edenler” hitabı onunla
başlar. Kur’an’daki bütün övgü içerikli ayetler onun
hakkındadır. İnsan Suresi’nde sadece onun cennete
gireceğine tanıklık edilmiştir. Bu sure ondan başkası hakkında nazil olmamıştır. Allah bu sureyle ondan
başkasını övmemiştir.
41) Ey insanlar, Ali Allah’ın dinine yardım eden ve Allah’ın Resulü’nü savunandır. O takvalıdır, tertemizdir,
doğru yolu bulmuş kılavuzdur. Peygamberiniz en ha1- Al-i İmran, 85.
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َْﻭ ِﺻﻴَۤﺎ ِﺀ.
ﱯ َﻭ َﻭ ِﺻﱡﻴ ُـﻜ ْﻢ َﺧ ْﻴ ُﺮ َﻭ ِﺻ ٍّﻲ َﻭ ﺑَﻨُ ُ
ﻮﻩ َﺧ ْﻴ ُﺮ ﺍﻻ ْ
ﻧَﺒِ ﱡـﻴ ُـﻜ ْﻢ َﺧ ْﻴ ُﺮ ﻧَ ٍّ
َ -٤٢ﻣ َﻌ ِ
ـﺎﺱُ ،ﺫ ِّﺭﻳﱠ ـ ُﺔ ﻛ ِّ
ُﻞ ﻧَﺒِـ ٍّـﻲ ِﻣـ ْـﻦ ُﺻ ْﻠﺒِ ـ ِﻪَ ،ﻭ ُﺫ ِّﺭﻳﱠ ٔﺘــﻲ ِﻣـ ْـﻦ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ـﺐ َﻋ ِﻠـ ٍّـﻲ.
ُﺻ ْﻠـ ِ
َ -٤٣ﻣ َﻌ ِ
ْﺤ َﺴـ ِـﺪ،
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ـﺲ ﺍ ْ
ْﺠﱠﻨ ـ ِﺔ ﺑِﺎﻟ َ
َﺧـ َـﺮ َﺝ ٰﺍ َﺩ َﻡ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟ َ
ـﺎﺱ ،ﺍِ ﱠﻥ ﺍِﺑْ ٔﻠﻴـ َ
ﻭﻩ ،ﻓَﺘَ ْﺤﺒَـ َـﻂ ﺍ َْﻋ َﻤﺎﻟ ُ
ُﻜـ ْـﻢ َﻭ ﺗَـ ِﺰ ﱠﻝ ﺍَْﻗ َﺪ ُﺍﻣ ُﻜـ ْـﻢ ،ﻓَـ ِﺎ ﱠﻥ ٰﺍ َﺩ َﻡ ﺍ ُْﻫﺒِـ َـﻂ
ﻓَـ َـﻼ ﺗَ ْﺤ ُﺴـ ُـﺪ ُ
َْﺭﺽ ﻟِ َﺨ ٔﻄﻴﺌَ ٍﺔ َﻭ ِ
ﺍﺣ َﺪ ٍﺓَ ،ﻭ ُﻫ َﻮ َﺻ ْﻔ َﻮ ُﺓ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ َ -ﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞَ -ﻭ
ﺍِﻟَﻲ ﺍﻻ ِ
ـﻒ ﺑ ُ
ِﻜـ ْـﻢ َﻭ ﺍَﻧْﺘُـ ْـﻢ ﺍَﻧْﺘُـ ْـﻢ َﻭ ِﻣ ْﻨ ُﻜـ ْـﻢ ﺍ َْﻋـ َـﺪﺍۤ ُﺀ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ.
ﻛ َْﻴـ َ
ـﺾ َﻋ ِﻠ ـ ًّـﻴﺎ ﺍِﱠﻻ َﺷ ـ ِﻘ ﱞﻲَ ،ﻭ َﻻ ﻳَـﺘَ ـ َـﻮﺍٰﻟﻲ َﻋ ِﻠًّﻴــﺎ ﺍِﱠﻻ ﺗَ ـ ِﻘ ﱞﻲ
 -٤٤ﺍِﻧﱠ ـ ُـﻪ َﻻ ﻳُ ْﺒ ِﻐـ ُ
ـﺖ
ـﺺَ .ﻭ ٔﻓــﻲ َﻋ ِﻠـ ٍّـﻲ َ -ﻭﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ  -ﻧَ َﺰﻟـَ ْ
َﻭ َﻻﻳُ ْﺆ ِﻣـ ُـﻦ ﺑِـ ِﻪ ﺍِﱠﻻ ُﻣ ْﺆ ِﻣـ ٌـﻦ ُﻣ ْﺨ ِﻠـ ٌ
ﺍﻟﺮ ٔﺣﻴـ ِـﻢَ ،ﻭﺍﻟ َْﻌ ْﺼ ـ ِﺮ ،ﺍِ ﱠﻥ
ُﺳـ َ
ـﻮﺭ ُﺓ َﻭﺍﻟ َْﻌ ْﺼــﺮ :ﺑ ْ
ﺍﻟﺮ ْﺣ ٰﻤـ ِـﻦ ﱠ
ِﺴـ ِـﻢ ﺍﻟـ ـ ٕﻠ ِﻪ ﱠ
ـﺎﻥ ﻟَ ٔﻔــﻲ ُﺧ ْﺴ ـ ٍﺮ  -ﺍِٰﻟــﻲ ٰﺍ ِﺧ ـ ِﺮ ْ ٰ
ِْ
ﺍﻻﻳَـ ِﺔ .-
ﺍﻻﻧْ َﺴـ َ
َ -٤٥ﻣ َﻌ ِ
ِﺳﺎﻟَٔﺘﻲ َﻭ َﻣﺎ
ﺎﺷ َﺮ ﺍﻟﱠﻨ ِ
ﺎﺱ ،ﻗَ ِﺪ ْﺍﺳﺘَ ْﺸ َﻬ ْﺪ ُﺕ ﺍﻟـﻠ َ
ٕﻪ َﻭ ﺑَﱠﻠ ْﻐﺘُ ُﻜ ْﻢ ﺭ َ
ﺍﻟﺮ ُﺳ ِ
ﲔ.
ﻮﻝ ﺍِﱠﻻ ﺍﻟْـﺒَ َﻼ ُﻍ ﺍﻟ ُْﻤ ٔﺒ ُ
َﻋﻠَﻲ ﱠ
َ -٤٦ﻣ َﻌ ِ
ٕﻪ َﺣـ ﱠـﻖ ﺗُ َﻘﺎﺗِـ ِﻪ َﻭ َﻻﺗَ ُﻤﻮﺗُـ ﱠـﻦ ﺍِﱠﻻ َﻭ ﺍَﻧْﺘُـ ْـﻢ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ـﺎﺱ ،ﺍِﺗﱠ ُﻘــﻮﺍ ﺍﻟ ـﻠ َ
ﻮﻥ.
ُﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤ َ
َ -٤٧ﻣ َﻌ ِ
ﺎﺱٰ ،ﺍ ِﻣﻨُﻮﺍ ﺑِﺎﻟـ ٕﻠ ِﻪ َﻭ َﺭ ُﺳﻮﻟِ ِﻪ َﻭﺍﻟﱡﻨﻮ ِﺭ ﺍﻟﱠ ٔﺬ ۤﻱ ﺍُﻧْ ِﺰ َﻝ َﻣ َﻌ ُﻪ
ﺎﺷ َﺮ ﺍﻟﱠﻨ ِ
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yırlı peygamber, vasiniz en hayırlı vasidir; onun evlatları da vasilerin en hayırlısıdır.
42) Ey insanlar, bütün peygamberlerin soyu kendi sulbünden, benim soyum ise Ali’nin sulbündendir.
43) Ey insanlar, şeytan hasetle Âdem’i cennetten çıkardı. Öyleyse Ali’ye karşı haset etmeyin. Yoksa amelleriniz boşa gider, ayaklarınız kayar. Kuşkusuz Âdem (a.s.)
Allah Azze ve Celle’nin seçkin kulu olmasına rağmen
bir hata yüzünden yeryüzüne indirildi. Nice olur sizin
haliniz, oysa sizler sizlersiniz ve bazılarınız Allah’ın
düşmanısınız.
44) Ancak bedbaht kimse Ali’ye buğzeder. Ancak takvalı kimse Ali’yi sever. Ancak ihlaslı mümin Ali’ye inanır. Allah’a yemin olsun ki Asr Suresi Ali’nin hakkında
nazil olmuştur:
“Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla. Andolsun
asra. Şüphesiz insan ziyan içindedir…”

45) Ey insanlar, Allah’ı şahit tuttum. Risaletimi ulaştırdım. Elçiye düşen, sadece apaçık iletmektir.(1)
46) Ey insanlar, Allah’a yakışır biçimde O’ndan korkun
ve ancak Müslüman olarak can verin.(2)
6- Münafıkların Bozgunculuğu

47) Ey insanlar, biz bazı yüzleri silip arkalarına çevir1- Nur Suresi’nin 55. ayetine işarettir.
2- Al-i İmran Suresi’nin 102. ayetine işarettir.
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ِﻫﺎ.
ﻮﻫﺎ ﻓَﻨَ ُﺮ ﱠﺩ َﻫﺎ َﻋ ٰﻠ ۤﻲ ﺍ َْﺩﺑَﺎﺭ َ
ﺲ ُﻭ ُﺟ ً
ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻞ ﺍ َْﻥ ﻧَ ْﻄ ِﻤ َ
َ -٤٨ﻣ َﻌ ِ
ﻮﺭ ِﻣ َﻦ ﺍﻟـ ٕﻠ ِﻪ َ -ﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ  -ﻓِ ﱠﻲ َﻣ ْﺴﻠ ٌ
ُﻮﻙ،
ﺎﺷ َﺮ ﺍﻟﱠﻨ ِ
ﺎﺱ ،ﺍﻟﱡﻨ ُ
ﺛُـ ﱠـﻢ ٔﻓــﻲ َﻋ ِﻠـ ٍّـﻲ ،ﺛُـ ﱠـﻢ ﻓِــﻲ ﺍﻟﱠﻨ ْﺴـ ِـﻞ ِﻣ ْﻨـ ُـﻪ ﺍِﻟـَـﻲ ﺍﻟَْﻘۤﺎﺋِـ ِـﻢ ﺍﻟ َْﻤ ْﻬـ ِـﺪ ِّﻱ ،ﺍﻟـﱠ ٔـﺬﻱ ﻳَ ْﺄ ُﺧـ ُـﺬ
ٕﻪ َ -ﻋـ ﱠـﺰ َﻭ َﺟـ ﱠـﻞ -ﻗَـ ْـﺪ
ِﺤـ ِّـﻖ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ َﻭ ﺑـِ ُـﻜ ِّﻞ َﺣـ ٍّـﻖ ُﻫـ َـﻮ ﻟَﻨَــﺎِ ،ﻻ ﱠ
َﻥ ﺍﻟ ـﻠ َ
ﺑَ
ﲔ
ﲔ َﻭﺍﻟ َ
َﺟ َﻌ َﻠﻨَــﺎ ُﺣ ﱠﺠـ ًﺔ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟ ُْﻤ َﻘ ِّﺼ ٔﺮﻳـ َـﻦ َﻭﺍﻟ ُْﻤ َﻌﺎﻧِ ٔﺪﻳـ َـﻦ َﻭﺍﻟ ُْﻤ َﺨﺎﻟِٔﻔـ َ
ْﺨۤﺎﺋِـ ٔﻨ َ
َﻭ ْ ٰ
ﺍﻻﺛِ ٔﻤَــﲔ َﻭ ﱠ
ﲔ.
ﺍﻟﻈﺎﻟِ ٔﻤَــﲔ ِﻣـ ْـﻦ َﺟ ٔﻤﻴـ ِـﻊ ﺍﻟ َْﻌﺎﻟ َٔﻤـ َ
َ -٤٩ﻣ َﻌ ِ
ُﻢ ﺍَٔﻧّﻲ َﺭ ُﺳ ُ
َﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ َﻲ
ﺎﺷ َﺮ ﺍﻟﱠﻨ ِ
ﻮﻝ ﺍﻟـ ٕﻠ ِﻪ ﻗَ ْﺪ َﺧﻠ ْ
ﺎﺱ ،ﺍُﻧْ ِﺬ ُﺭﻛ ْ
ْﺖ ﺍﻧْـ َﻘـﻠ َْﺒــﺘُ ْﻢ َﻋ ٰﻠ ۤﻲ ﺍ َْﻋ َﻘﺎﺑ ُ
ِﻜ ْﻢ؟ َﻭ َﻣ ْﻦ ﻳَ ْﻨ َﻘ ِﻠ ْﺐ
ﺍﻟﺮ ُﺳـ ُـﻞ ،ﺍَﻓَ ِﺎ ْﻥ ِﻣ ﱡﺖ ﺍ َْﻭ ﻗُﺘِﻠ ُ
ﱡ
ﻳﻦ.
ٕﻪ ﱠ
ٕﻪ َﺷ ْﻴﺌًﺎ َﻭ َﺳﻴَ ْﺠ ِﺰﻱ ﺍﻟـﻠ ُ
َﻦ ﻳَ ُﻀ ﱠﺮ ﺍﻟـﻠ َ
ﺍﻟﺸﺎ ِﻛ ٔﺮ َ
َﻋ ٰﻠﻲ َﻋ ِﻘﺒَ ْـﻴـ ِﻪ ﻓَﻠ ْ
ﺍﻟﺸ ْﻜ ِﺮ ،ﺛُ ﱠﻢ ِﻣ ْﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ ِﻩ
 -٥٠ﺍ ََﻻ َﻭ ﺍِ ﱠﻥ َﻋ ِﻠًّﻴﺎ ُﻫ َﻮ ﺍﻟ َْﻤ ْﻮ ُﺻ ُ
ِﺎﻟﺼ ْﺒ ِﺮ َﻭ ﱡ
ﻮﻑ ﺑ ﱠ
ُﻭﻟ ْٔﺪﻱ ِﻣ ْﻦ ُﺻ ْﻠﺒِ ِﻪ.
َ -٥١ﻣ َﻌ ِ
ـﺎﺱَ ،ﻻ ﺗَ ُﻤﱡﻨــﻮﺍ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ ﺍِ ْﺳـ َـﻼ َﻣ ُﻜ ْﻢ ،ﻓَﻴُ ْﺴـ ِـﺨ َﻂ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ﺍﺏ ِﻣـ ْـﻦ ِﻋ ْﻨـ ِـﺪ ِﻩ ،ﺍِﻧﱠـ ُـﻪ ﻟَﺒِﺎﻟْ ِﻤ ْﺮ َﺻــﺎ ِﺩ.
َﻋﻠ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ ﻳُ ٔﺼﻴﺒَ ُﻜـ ْـﻢ ﺑ َِﻌـ َـﺬ ٍ
َ -٥٢ﻣ َﻌ ِ
ـﻮﻥ ﺍِﻟـَـﻲ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ﻮﻥ ِﻣـ ْـﻦ ﺑَ ْﻌـ ٔـﺪ ۤﻱ ﺍَﺋِ ﱠﻤ ـ ٌﺔ ﻳَ ْﺪ ُﻋـ َ
ـﺎﺱ ،ﺍِﻧﱠـ ُـﻪ َﺳــﻴَ ُﻜ ُ
ﻭﻥ.
ﺎﻣ ـ ِﺔ َﻻﻳُ ْﻨ َﺼـ ُـﺮ َ
ﺍﻟﱠﻨــﺎ ِﺭ َﻭ ﻳَـ ْـﻮ َﻡ ﺍﻟِْﻘﻴَ َ
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meden önce Allah’a, Resul’üne ve onunla birlikte indirilen nura inanın.(1)
48) Ey insanlar, Allah Azze ve Celle’den olan mutlak
nur, benim yolumda; benden sonra Ali’nin yolunda;
Ali’den sonra da İmam Mehdi’nin kıyamına kadar
Ali’nin temiz neslinin yolunda olacaktır. İmam Mehdi, İlahî hakkı ve bize ait bütün hakları geri alacaktır.
Çünkü Allah Azze ve Celle bizi dünyadaki bütün mukassırlara (suçlulara), düşmanlara, muhaliflere, ihanet
edenlere, günahkârlara ve zalimlere hüccet kılmıştır.
49) Ey insanlar, sizi uyarıyorum; şüphesiz ben Allah’ın
Resulü’yüm. Benden önce de resuller gelip geçmiştir.
Eğer ben ölür veya öldürülürsem gerisin geriye (cahiliye devrine) mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse, Allah’a hiçbir zarar vermez. Allah, şükredenleri
yakında mükâfatlandıracaktır.(2)
50) Bilin ki, Ali ve Ali’den sonra onun sulbünden olan benim evlatlarım, sabır ve şükürle nitelenmiş kimselerdir.
51) Ey insanlar, Müslüman oldunuz diye Allah’a minnet koymaya kalkmayın. Aksi takdirde Allah size gazap eder ve katından size azap ulaştırır. Hiç Şüphesiz
Allah gözetlemededir.
52) Ey insanlar, benden sonra çok yakında ateşe çağıran
ve kıyamet gününde kendilerine yardım edilmeyen önderler olacaktır.
1- Nisa Suresi’nin 47. ayetine işarettir. “Biz bazı yüzleri silip arkalarına çevirmeden” yani “enseleri gibi dümdüz yapmadan” veya
“onları hidayetten çıkarıp sapıklığa çevirmeden.”
2- Âl-i İmran Suresi’nin 144. ayetine işarettir.
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َ -٥٣ﻣ َﻌ ِ
ٕﻪ َﻭ ﺍَﻧَﺎ ﺑَ ٔﺮﻳۤ ـﺌَ ِ
ﺎﻥ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ.
ﺎﺷ َﺮ ﺍﻟﱠﻨ ِ
ﺎﺱ ،ﺍِ ﱠﻥ ﺍﻟـﻠ َ
َ -٥٤ﻣ َﻌ ِ
ﻴﺎﻋ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻲ
ﺎﺷ َﺮ ﺍﻟﱠﻨ ِ
ﺎﻋ ُﻬ ْﻢ َﻭ ﺍ َْﺷ َ
ﺎﺭ ُﻫ ْﻢ َﻭ ﺍَﺗْﺒَ َ
ﺎﺱ ،ﺍِﻧﱠـ ُـﻬ ْﻢ َﻭ ﺍَﻧْ َﺼ َ
ﻳﻦ(...) .
ﺍﻟﺪ ْﺭ ِﻙ ﺍﻻ َْ
ﱠ
ﺲ َﻣ ْﺜ َﻮﻱ ﺍﻟ ُْﻤﺘَ َﻜﺒِّ ٔﺮ َ
َْﺳــﻔ ِﻞ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﱠﻨﺎ ِﺭ َﻭ ﻟَﺒِ ْﺌ َ
َ -٥٥ﻣ َﻌ ِ
ِﺭﺍﺛَـ ًﺔ ٔﻓــﻲ َﻋ ِﻘ ٔﺒـ ۤـﻲ ﺍِٰﻟــﻲ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ـﺎﺱ ،ﺍِٔﻧـّ ۤـﻲ ﺍ ََﺩ ُﻋ َﻬــﺎ ﺍَِﻣ َ
ﺎﻣ ـ ًﺔ َﻭ ﻭ َ
ـﺮﺕ ﺑِﺘَ ْﺒ ٔﻠﻴ ِﻐ ـ ِﻪ ُﺣ ﱠﺠ ـ ًﺔ َﻋ ٰﻠــﻲ ﻛ ِّ
ُﻞ
ﺎﻣ ِﺔَ ،ﻭ ﻗَـ ْـﺪ ﺑـَﱠﻠ ـ ْﻐ ُﺖ َﻣ ـۤﺎ ﺍُِﻣـ ُ
ﻳَـ ْـﻮ ِﻡ ﺍﻟِْﻘ ــﻴَ َ
َﺣ ِ
ﺎﺿ ٍﺮ َﻭ َﻏۤﺎﺋِ ٍﺐ َﻭ َﻋ ٰﻠﻲ ﻛ ِّ
ِﺪ ﺍ َْﻭ ﻟ َْﻢ ﻳَ ْﺸ َﻬ ْﺪُ ،ﻭﻟِ َﺪ ﺍ َْﻭ
َﺣ ٍﺪ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ َﺷﻬ َ
ُﻞ ﺍ َ
ْﺤ ِ
ﺎﻣـ ِﺔ.
ﻟـَ ْـﻢ ﻳُﻮﻟـَ ْـﺪ ،ﻓَ ْﻠـﻴُـﺒَـ ِّﻠ ـ ِـﻎ ﺍﻟ َ
ـﺐ َﻭﺍﻟ َْﻮﺍﻟـِ ُـﺪ ﺍﻟْـ َـﻮﻟ ََﺪ ﺍِٰﻟــﻲ ﻳَـ ْـﻮ ِﻡ ﺍﻟِْﻘﻴَ َ
ﺎﺿـ ُـﺮ ﺍﻟَْﻐۤﺎﺋِـ َ
ٕﻪ ﺍﻟْ َﻐ ِ
ﲔ
ﺎﺻ ٔﺒ ـ َ
َ -٥٦ﻭ َﺳــﻴَ ْﺠ َﻌﻠُﻮﻧََﻬﺎ ُﻣ ْﻠـ ًـﻜﺎ َﻭﺍ ْﻏﺘِ َﺼﺎﺑـًـﺎ ،ﺍ ََﻻ ﻟَـ َـﻌ َﻦ ﺍﻟ ـﻠ ُ
ﲔَ ،ﻭ ِﻋ ْﻨ َﺪ َﻫﺎ َﺳﻨَ ْﻔ ُﺮ ُﻍ ﻟ ُ
َﻜ ْﻢ ﺍَﻳﱡ َﻬﺎ ﺍﻟﱠﺜ ـ َﻘ َﻼ ِﻥ ،ﻓَﻴُ ْﺮ َﺳ ُﻞ َﻋﻠ َْﻴ ُﻜ َﻤﺎ
َﻭﺍﻟ ُْﻤ ْﻐﺘَ ِﺼ ٔﺒ َ
ُﺷـ ٌ
ـﺎﺱ ﻓَ َﻼﺗَ ْﻨﺘَ ِﺼـ َـﺮ ِ
ﺍﻥ.
ـﻮﺍﻅ ِﻣـ ْـﻦ ﻧـَـﺎ ٍﺭ َﻭ ﻧُ َﺤـ ٌ
َ -٥٧ﻣ َﻌ ِ
ُﻢ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ـﺎﺱ ،ﺍِ ﱠﻥ ﺍﻟ ـﻠ َ
ٕﻪ َ -ﻋ ـ ﱠﺰ َﻭ َﺟـ ﱠـﻞ -ﻟـَ ْـﻢ ﻳَ ُﻜـ ْـﻦ ﻟِــﻴَ َﺬ َﺭﻛ ْ
ﻴﺚ ِﻣ َﻦ ﱠ
ٕﻪ
ﻴﺰ ﺍﻟ َ
ْﺨ ٔﺒ َ
َﺎﻥ ﺍﻟـﻠ ُ
َﻋ ٰﻠﻲ َﻣۤﺎ ﺍَﻧْــﺘُ ْﻢ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َﺣﺘٕﻲ ﻳَ ٔﻤ َ
ﺍﻟﻄـﻴِّ ِﺐَ ،ﻭ َﻣﺎ ﻛ َ
ﻟِــﻴُ ْﻄ ِﻠ َﻌ ُﻜ ْﻢ َﻋﻠَﻲ ﺍﻟْـ َﻐ ْﻴ ِﺐ.
َ -٥٨ﻣ َﻌ ِ
ٕﻪ ُﻣ ْﻬ ِﻠ ُﻜ َﻬﺎ ﺑِﺘَ ْﻜ ٔﺬﻳﺒ َِﻬﺎ،
ﺎﺷ َﺮ ﺍﻟﱠﻨ ِ
ﺎﺱ ،ﺍِﻧﱠ ُﻪ َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮﻳَ ٍﺔ ﺍِﱠﻻ َﻭﺍﻟـﻠ ُ
ٕﻪ ﺗَ ٰﻌﺎٰﻟــﻲَ ،ﻭ
َﻭ ﻛ َ
َﻤــﺎ َﺫ َﻛـ َـﺮ ﺍﻟ ـﻠ ُ
َﺬﺍﻟـِ َـﻚ ﻳُ ْﻬ ِﻠـ ُـﻚ ﺍﻟُْﻘـ ٰـﺮﻱ َﻭ ِﻫـ َـﻲ َﻇﺎﻟِ َﻤ ـ ٌﺔ ،ﻛ َ
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53) Ey insanlar, Allah da ben de o önderlerden uzağız.
54) Ey insanlar, şüphesiz o önderler, onların dostları ve
takipçileri ateşin en aşağı katında olacaklardır. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür! (...)
55) Ey insanlar, ben halkın imamet ve önderliğini sizlere emanet olarak bırakıyorum. İmameti kıyamete kadar
gelecek olan çocuklarıma miras bırakıyorum. Tebliğle
emredildiğim şeyi sizlere tebliğ ettim. Bu tebliğ burada olan ve olmayan, bu olaya şahit olan ve olmayan,
doğmuş ve henüz doğmamış olan herkese bir hüccettir.
Bu tebliği kıyamete kadar burada olan olmayana ve her
baba evladına ulaştırsın.
56) Çok yakında imameti egemenliğe dönüştürür ve onu
gasbederler. Bilin ki, Allah’ın laneti imameti gasp edenlere ve onlara yardım edenlere olsun. İşte o zaman [şu
ayette işaret edilenler gerçekleşecektir:] “Ey insanlar ve
cinler! Yakında kendimizi sizin hesabınıza ayıracağız.”(1)
“Öyleyse üzerinize ateş kıvılcımları ve erimiş bakır
gönderilir de birbirinize yardım edemezsiniz.”(2)
57) Ey insanlar, şüphesiz Allah Azze ve Celle pisleri iyilerden seçmedikçe sizi içinde bulunduğunuz durumda
bırakacak değildir. Allah, sizi gayba da vakıf kılacak
değildir.(3)
58) Ey insanlar, hiç bir şehir (halkı) yoktur ki Allah yalanlamalarından dolayı onları helak etmesin. İşte Allah
1- Rahman Suresi’nin 30. ayetine işarettir.
2- Rahman Suresi’nin 34. ayetine işarettir.
3- Al-i İmran Suresi’nin 179. ayetine işarettir.
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ٕﻪ ﻳَ ْﺼـ ُـﺪ ُﻕ
ﺎﻣ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ َﻭﻟِـ ﱡـﻴ ُﻜ ْﻢَ ،ﻭ ُﻫـ َـﻮ َﻣ َﻮ ٔﺍﻋﻴـ ُـﺪ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪَ ،ﻭﺍﻟ ـﻠ ُ
ٰﻫـ َـﺬﺍ َﻋ ِﻠـ ﱞـﻲ ﺍَِﻣ ُ
َﻣــﺎ َﻭ َﻋـ َـﺪ ُﻩ.
َ -٥٩ﻣ َﻌ ِ
ـﺎﺱ ،ﻗَـ ْـﺪ َﺿـ ﱠـﻞ ﻗَ ْـﺒ ـﻠ ُ
ٕﻪ ﻟَـ َﻘ ْﺪ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
َْﻭٔﻟ ـ َ
ﲔَ ،ﻭﺍﻟ ـﻠ ُ
َﻜ ْﻢ ﺍَ ْﻛ ـﺜَ ُﺮ ﺍﻻ ﱠ
ﲔ َﻭ ُﻫـ َـﻮ ُﻣ ْﻬ ِﻠـ ُـﻚ ْﺍﻻ ِﺧ ٔﺮﻳـ َـﻦ .ﻗَـ َ
ٕﻪ ﺗَ َﻌﺎٰﻟــﻲ:
َْﻭٔﻟ ـ َ
ـﺎﻝ ﺍﻟ ـﻠ ُ
ﺍ َْﻫ َﻠـ َـﻚ ﺍﻻ ﱠ
ـﻚ ﺍﻻَْﻭ ٔﻟﻴ ــﻦ ،ﺛُــﻢ ﻧُــﺘﺒِﻌﻬﻢ ْ ٰ
ﺍﻻ ِﺧ ٔﺮﻳـ َـﻦَ ،ﻛﺬَﺍﻟِـ َ
ـﻚ ﻧَـ ـ ْﻔ َﻌ ُﻞ
ﺍَﻟَـ ْـﻢ ﻧُ ْﻬ ِﻠـ ِ ﱠ َ ﱠ ْ ُ ُ ُ
ﲔ.
ْﻤ َﻜ ِّﺬ ٔﺑ ـ َ
ﺑِﺎﻟ ُْﻤ ْﺠ ِﺮ ٔﻣ ـ َ
ﲔَ ،ﻭ ْﻳـ ٌـﻞ ﻳَ ْﻮ َﻣﺌِ ـ ٍﺬ ﻟِﻠ ُ
َ -٦٠ﻣ َﻌ ِ
ٕﻪ ﻗَـ ْـﺪ ﺍ ََﻣ َﺮٔﻧــﻲ َﻭ ﻧََﻬﺎٔﻧــﻲَ ،ﻭ ﻗَـ ْـﺪ ﺍ ََﻣـ ْـﺮ ُﺕ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ـﺎﺱ ،ﺍِ ﱠﻥ ﺍﻟ ـﻠ َ
َْﻣـ َـﺮ َﻭﺍﻟﱠﻨ ْﻬـ َـﻲ ِﻣـ ْـﻦ َﺭﺑِّـ ِﻪ َ -ﻋـ ﱠـﺰ َﻭ َﺟـ ﱠـﻞ،-
َﻋ ِﻠًّﻴــﺎ َﻭ ﻧََﻬ ْﻴ ــﺘُ ُﻪ .ﻓَ َﻌ ِﻠـ َـﻢ ﺍﻻ ْ
ﻮﻩ ﺗَ ْﻬﺘَ ُﺪﻭﺍَ ،ﻭﺍﻧْﺘَ ُﻬﻮﺍ ﻟِﻨَ ْﻬﻴِ ِﻪ ﺗَ ْﺮ ُﺷ ُﺪﻭﺍ،
َﻤﻮﺍَ ،ﻭ ﺍ َٔﻃ ُﻴﻌ ُ
ﺎﺳ َﻤ ُﻌﻮﺍ ِﻻ َْﻣ ِﺮ ِﻩ ﺗَ ْﺴﻠ ُ
ﻓَ ْ
ـﲑﻭﺍ ﺍِٰﻟــﻲ ُﻣـ َـﺮﺍ ِﺩ ِﻩ َﻭ َﻻ ﺗَـﺘَ ـ َﻔ ﱠﺮ ْﻕ ﺑ ُ
ﺍﻟﺴــﺒُ ُﻞ َﻋـ ْـﻦ َﺳ ـ ٔﺒﻴ ِﻠ ِﻪ.
َﻭ ٔﺻـ ُ
ِﻜـ ُـﻢ ﱡ
َ -٦١ﻣ َﻌ ِ
ـﺎﺱ ،ﺍَﻧـَـﺎ ِﺻـ َـﺮ ُ
ﻴﻢ ﺍﻟـﱠ ٔـﺬ ۤﻱ ﺍ ََﻣ َﺮ ُﻛـ ْـﻢ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ﺍﻁ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺴــﺘَ ٔﻘ ُ
ﻭﻥ
ﺑِﺎﺗِّ ــﺒَﺎ ِﻋ ِﻪ ،ﺛُـ ﱠـﻢ َﻋ ِﻠـ ﱞـﻲ ِﻣـ ْـﻦ ﺑَ ْﻌـ ٔـﺪﻱ ،ﺛُـ ﱠـﻢ ُﻭﻟـْ ٔـﺪﻱ ِﻣـ ْـﻦ ُﺻ ْﻠﺒِـ ِﻪ ﺍَﺋِ ﱠﻤـ ٌﺔ ،ﻳَ ْﻬـ ُـﺪ َ
ْﺤـ ِّـﻖ َﻭ ﺑِـ ِﻪ ﻳَ ْﻌ ِﺪﻟـُـﻮﻥ.
ﺍِﻟـَـﻲ ﺍﻟ َ
َ
ﲔ،
ْﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِـ ٕﻠ ِﻪ َﺭ ِّﺏ ﺍﻟ َْﻌﺎﻟَ ٔﻤ َ
ﺍﻟﺮ ٔﺣ ِ
ﻴﻢ ،ﺍﻟ َ
ﺛُ ﱠﻢ ﻗَ َﺮﺃ :ﺑ ْ
ﺍﻟﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ ﱠ
ِﺴ ِﻢ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ ﱠ
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halkı zulmeden şehirleri böyle helak eder; nitekim Allah Teâla [Kur’ân’da bunun örneklerini] açıklamıştır.
Şu gördüğünüz Ali sizin imamınız ve velinizdir. O Allah’ın vaatlerindendir. Allah verdiği sözü doğrular.
59) Ey insanlar, öncekilerin birçoğu sizden önce saptılar. Allah kuşkusuz öncekileri helak etti. O, sonrakileri
de helak edendir. Allah Teâla şöyle buyuruyor:
“Biz öncekileri (azgınlıkları yüzünden) helak etmedik mi? Ardından sonrakileri de onların peşine takarız. Biz suçlulara işte böyle yaparız. O gün
yalanlayanların vay haline.”(1)

60) Ey insanlar, Allah bana emir ve nehiyde bulunmuştur. Ben de Ali’ye emrettim ve onu nehyettim. Böylece o, emri ve nehyi Allah Azze ve Celle’den öğrenmiş
oldu. Öyleyse Ali’nin emrini işitin ki (Allah’ın gazabından) korunursunuz. Ona itaat edin ki doğruya ulaşırsınız. Onun nehyettiğinden sakının ki rüşde erirsiniz.
Onun istediği şekilde hareket edin. Yolllar sizi Ali’nin
yolundan ayrı düşürmesin.
7- Ehlibeyt’in Dostları ve Düşmanları

61) Ey insanlar, kendisine uymanızı emrettiği Allah’ın
sırat-ı müstakimi (dosdoğru yolu) benim. Benden sonra
Allah’ın dosdoğru yolu Ali’dir. Ali’den sonra onun soyundan olan imamlardır. Onlar hak ile kılavuzluk eder
ve onunla adaleti uygularlar.
Daha Sonra Hz. Peygamber (s.a.a) Fatiha Suresi’ni okudu:
1- Mürselat Suresi, 16- 19.
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ـﺎﻙ ﻧَـ ْـﻌﺒُ ُﺪ َﻭ ﺍِﻳﱠـ َ
ﺍﻟﺪﻳـ ِـﻦ ،ﺍِﻳﱠـ َ
ﺍﻟﺮ ٔﺣﻴـ ِـﻢَ ،ﻣﺎﻟِـ ِ
ـﺎﻙ
ـﻚ ﻳَـ ْـﻮ ِﻡ ّ
ﺍﻟﺮ ْﺣ ٰﻤـ ِـﻦ ﱠ
ﱠ
ٔ
ﻴﻢِ ،ﺻـ َـﺮ َ
ﺍﻟﺼـ َـﺮ َ
ـﺖ
ﺍﻁ ﺍﻟﱠﺬﻳـ َـﻦ ﺍَﻧَْﻌ ْﻤـ َ
ﻧَ ْﺴ ـﺘَﻌ ُ
ﲔ ،ﺍِ ْﻫ ِﺪﻧَــﺎ ِّ
ﺍﻁ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺴﺘَ ـ ـ ٔﻘ َ
ٔ
ِﻢ َﻭ َۤ
ﲔ.
َﻋ َﻠﻴ ِﻬٔـ ْـﻢ َﻏ ْﻴ ـ ِﺮ ﺍﻟ َْﻤ ْﻐ ُﻀـ ِ
ﻻ ﱠ
ﺍﻟﻀۤﺎ ٔﻟّـ َ
ـﻮﺏ َﻋ َﻠ ْﻴ ـ ـﻬ ْ
َ -٦٢ﻭ ﻗَـ َ
ﺎﻫـ ْـﻢ
ـﺖَ ،ﻭ ﻟ َُﻬـ ْـﻢ َﻋ ﱠﻤـ ْ
ـﺖ َﻭ ٔﻓﻴ ِﻬـ ْـﻢ ﻧَ َﺰﻟـَ ْ
ـﺎﻝ :ﻓِـ ﱠـﻲ ﻧَ َﺰﻟـَ ْ
ـﺖ َﻭ ﺍِﻳﱠ ُ
ـﻮﻥ،
َﺧ ﱠﺼـ ْ
ـﺖ ،ﺍُﻭﻟٓﺌِـ َـﻚ ﺍ َْﻭﻟِﻴَـۤﺎ ُﺀ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪَ ،ﻻ َﺧـ ْـﻮ ٌﻑ َﻋﻠ َْﻴ ِﻬـ ْـﻢ َﻭ َﻻ ُﻫـ ْـﻢ ﻳَ ْﺤ َﺰﻧـُ َ
ﺍ َۤ
ﻮﻥ.
َﻻ ﺍِ ﱠﻥ ِْﺣــﺰ َﺏ ﺍﻟـ ٕﻠ ـ ِﻪ ُﻫـ ُـﻢ ﺍﻟـْ َﻐﺎﻟِــﺒُ َ
 -٦٣ﺍ َۤ
ﻭﻥ،
ﺎﻕ َﻭﺍﻟﻨِّ َﻔـ ِ
ﺍﻟﺸ ـ َﻘ ِ
َﻋــﺪﺍۤ َﺀ َﻋ ِﻠـ ٍّـﻲ ُﻫـ ْـﻢ ﺍ َْﻫـ ُـﻞ ِّ
َﻻ ﺍِ ﱠﻥ ﺍ َْ
ْﺤ ـۤﺎ ﱡﺩ َ
ـﺎﻕ َﻭﺍﻟ َ
ـﺾ
ﻮﺣــﻲ ﺑَ ْﻌ ُﻀ ُﻬـ ْـﻢ ﺍِٰﻟــﻲ ﺑَ ْﻌـ ٍ
ﺎﻃﲔِ ،ﻳُ ٔ
ﺍﻟﺸــﻴَ ٔ
ـﻮﺍﻥ ﱠ
ﻭﻥَ ،ﻭﺍِ ْﺧـ ُ
َﻭ ُﻫـ ُـﻢ ﺍﻟْـ َـﻌۤﺎ ﱡﺩ َ
ﻭﺭﺍ.
ُﺯ ْﺧـ ُـﺮ َﻑ ﺍﻟَْﻘـ ْـﻮ ِﻝ ُﻏـ ُـﺮ ً
ۤ ِ ِۤ
ٕﻪ ٔﻓــﻲ ِﻛﺘَﺎﺑِـ ِﻪ ،ﻓَ َﻘـ َ
ـﺎﻝ َﻋـ ﱠـﺰ
َﺮ ُﻫـ ُـﻢ ﺍﻟ ـﻠ ُ
 -٦٤ﺍ ََﻻ ﺍ ﱠﻥ ﺍ َْﻭﻟﻴَﺎﺋَ ُﻬــﻢ ﺍﻟﱠ ٔﺬﻳـ َـﻦ َﺫﻛ َ
ٰ
ﻭﻥ
ـﻮﻥ ﺑِﺎﻟـ ـ ٕﻠ ِﻪ َﻭﺍﻟْﻴَـ ْـﻮ ِﻡ ْﺍﻻ ِﺧ ـ ِﺮ ﻳُـ َـﻮﺍۤ ﱡﺩ َ
َﻭ َﺟـ ﱠـﻞَ :ﻻﺗَ ِﺠـ ُـﺪ ﻗَ ْﻮ ًﻣــﺎ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُـ َ
َﻣـ ْـﻦ َﺣ ـۤﺎ ﱠﺩ ﺍﻟـ ـ ٕﻠ َﻪ َﻭ َﺭ ُﺳــﻮﻟَ ُﻪ َﻭ ﻟَـ ْـﻮ ﻛَﺎﻧُــﻮﺍ ٰﺍﺑَۤﺎﺋَـ ـ ُـﻬ ْﻢ ﺍَ ْﻭ ﺍَﺑْ ـﻨَۤﺎﺋَـ ـ ُـﻬ ْﻢ ﺍَ ْﻭ
ٓ
ﺎﻥ
ﺍﻹﻳ ـ َـﻤ َ
ﺍِ ْﺧﻮﺍﻧَـ ـ ُـﻬ ْﻢ ﺍَ ْﻭ َﻋ ٔﺸ َ
ـﺐ ٔﻓــﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِِﻬـ ُـﻢ ْ ٔ
ﲑﺗَـ ـ ُـﻬ ْﻢ ،ﺍُﻭﻟ ـ ـﺌِ َﻚ َﻛﺘَـ َ
ُﻬـ ْـﻢ َﺟﱠﻨـ ٍ
ـﺎﺕ ﺗَ ْﺠـ ٔـﺮﻱ ِﻣـ ْـﻦ ﺗَ ْﺤﺘِ ـ َـﻬﺎ
َﻭ ﺍَﻳﱠ َﺪ ُﻫـ ْـﻢ ﺑِـ ُـﺮ ٍ
ﻭﺡ ِﻣ ْﻨ ـ ُﻪ َﻭ ﻳُ ْﺪ ِﺧﻠ ُ
َْ
ﻴﻬــﺎ َﺭ ِﺿـ َـﻲ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ُﻪ َﻋ ْﻨ ـ ُـﻬ ْﻢ َﻭ َﺭ ُﺿــﻮﺍ َﻋ ْﻨـ ُﻪ ﺍُﻭﻟٓـ ـﺌِ َﻚ
ﺎﺭ َﺧﺎﻟِﺪﻳـ َـﻦ ٔﻓ َ
ﺍﻻﻧْ ـ َـﻬ ُ
ٔ
ۤ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٕ
ُ
َ
َ
ـﻮﻥ.
ـ
ﺤ
ﻠ
ﻔ
ﳌ
ﺍ
ـﻢ
ـ
ﻫ
ﻪ
ﻠ
ـ
ـ
ﻟ
ﺍ
ﺏ
ـﺰ
ـ
ﺣ
ﻥ
ﺍ
ﻻ
ﺍ
ﺏ ﺍﻟـ ـ ٕﻠ ِﻪ
ْ
ُ َ
ﱠ َْ
ِﺣـ ْـﺰ ُ
ُُ
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“Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim, din
gününün sahibi Allah’a aittir. Yalnız sana ibadet
ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru
yola ilet. Gazaba uğramamış ve sapmamış olan,
nimet verdiğin kimselerin yoluna.”

62) Hamd Suresi, benim hakkımda inmiştir; onların
hakkında nazil olmuştur. Onları kapsamıştır, onlara
mahsustur. İşte onlar Allah’ın dostlarıdırlar. Onlar için
ne korku vardır ve ne de onlar hüzünlenirler. Bilin ki,
Allah’ın hizbi gerçek galiplerdir.(1)
63) Bilin ki, Ali’nin düşmanları tefrika, nifak ehli ve (Allah’ın) düşmanlarıdırlar. Onlar, aldatmak için birbirlerine gizlice yaldızlı sözler aktaran şeytanların kardeşleridirler.(2)
64) Bilin ki, Ali’nin ve evlatlarının dostları Allah’ın, kitabında şöyle vasfettiği kimselerdir:
Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri veya kabileleri
olsa dahi Allah’a ve Elçisi’ne düşmanlık edenleri sevdiğini görmezsin. Allah, onların kalplerine
imanı yazmış ve kendi katından bir ruh ile onları
desteklemiş, onları ağaçlarının altından ırmaklar
akan, sürekli kalacakları cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan hoşnuttur, onlar da Allah’tan
hoşnutturlar. İşte onlar, Allah’ın hizbidirler. İyi
bilin ki, kurtuluşa erenler, Allah’ın hizbidir.(3)

1- Maide Suresi’nin 56. ayetine işarettir.
2- En’âm Suresi’nin 112. ayetine işarettir.
3- Mücadele, 22.
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 -٦٥ﺍ َۤ
ٕﻪ َ -ﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ  -ﻓَ َﻘ َ
ﺎﻝ:
ﻳﻦ َﻭ َﺻ َﻔ ُـﻬ ُﻢ ﺍﻟـﻠ ُ
َﻻ ﺍِ ﱠﻥ ﺍ َْﻭﻟِﻴَۤﺎﺋَ ُﻬ ُﻢ ﺍﻟﱠ ٔﺬ َ
ٓ
ٰ
َْﻣـ ُـﻦ َﻭ
ِﺴــﻮﺍ ٔﺇﳝَﺎﻧَُﻬـ ْـﻢ ﺑِ ُﻈ ْﻠـ ٍـﻢ ﺍُﻭﻟـ ـﺌِ َﻚ ﻟَُﻬـ ُـﻢ ﺍﻻ ْ
ﺍﻟﱠﺬﻳـ َـﻦ ﺍ َﻣﻨُــﻮﺍ َﻭ ﻟَـ ْـﻢ ﻳَ ْﻠﺒ ُ
ٔ
ﻭﻥ.
ـﺪ
ـ
ﺘ
ﻬ
ﻣ
ـﻢ
ُﻫـ ْ ُ ْ َ ُ َ
 -٦٦ﺍ َۤ
ٕﻪ َ -ﻋـ ﱠـﺰ َﻭ َﺟـ ﱠـﻞ  -ﻓَ َﻘـ َ
ـﺎﻝ:
َﻻ ﺍِ ﱠﻥ ﺍ َْﻭﻟِﻴَۤﺎﺋَ ُﻬــﻢ ﺍﻟﱠ ٔﺬﻳـ َـﻦ َﻭ َﺻ َﻔ ـ ُـﻬ ُﻢ ﺍﻟ ـﻠ ُ
ﺎﻫـ ُـﻢ ﺍﻟ َْﻤ َ ۤ
ﻴﻢ ﺃَ ْﻥ
ﻼﺋِ َﻜ ـ ُﺔ ﺑِﺎﻟﱠﺘ ْﺴ ـ ٔﻠ ِ
ْﺠﱠﻨ ـ َﺔ ٰﺍ ِﻣ ٔﻨ ـ َ
ﲔ ،ﺗَﺘَ َﻠ ﱠﻘ ُ
ﺍﻟﱠ ٔﺬﻳـ َـﻦ ﻳَ ْﺪ ُﺧ ُﻠـ َ
ـﻮﻥ ﺍﻟ َ
ُﻮﻫــﺎ َﺧﺎﻟِ ٔﺪﻳـ َـﻦ.
ﺎﺩ ُﺧﻠ َ
ِﻃ ْﺒﺘُـ ْـﻢ ،ﻓَ ْ
 -٦٧ﺍ َۤ
ﻳﻦ ﻗَ َ
ٕﻪ َ -ﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ: -
ﺎﻝ ﻟ َُﻬ ُﻢ ﺍﻟـﻠ ُ
َﻻ ﺍِ ﱠﻥ ﺍ َْﻭﻟِﻴَۤﺎﺋَـ ُـﻬ ُﻢ ﺍﻟﱠ ٔﺬ َ
ﺎﺏ.
ﻴﻬﺎ ﺑَِﻐ ْﻴ ِﺮ ِﺣ َﺴ ٍ
ْﺠﱠﻨ ُﺔ ،ﻳُ ْﺮ َﺯﻗُ َ
ﻳَ ْﺪ ُﺧﻠ َ
ﻮﻥ ٔﻓ َ
ُﻮﻥ ﺍﻟ َ
 -٦٨ﺍ َۤ
ﲑﺍ.
ﻳﻦ ﻳَ ْﺼﻠ َ
َﻮﻥ َﺳ ٔﻌ ً
َﻻ ﺍِ ﱠﻥ ﺍ َْﻋ َﺪﺍۤﺋَـ ُـﻬ ُﻢ ﺍﻟﱠ ٔﺬ َ
 -٦٩ﺍ َۤ
ـﻮﺭ
ـﻬﻢ ﺍﻟﱠ ٔﺬﻳـ َـﻦ ﻳَ ْﺴـ َـﻤ ُﻌ َ
ﻮﻥ ﻟِ َﺠ َﻬﱠﻨـ َـﻢ َﺷـ ٔﻬﻴ ًﻘﺎ َﻭ ِﻫـ َـﻲ ﺗَ ُﻔـ ُ
َﻻ ﺍِ ﱠﻥ ﺍ َْﻋ َﺪﺍۤﺋَ ـ ُ
ـﲑ.
َﻭ ﻟ ََﻬــﺎ َﺯ ٔﻓـ ٌ
ﻳﻦ ﻗَ َ
ِﻢ:
ـﻬﻢ ﺍﻟﱠ ٔﺬ َ
ﺎﻝ ٔﻓﻴﻬ ْ
 -٧٠ﺍ ََﻻ ﺍِ ﱠﻥ ﺍ َْﻋ َﺪﺍۤﺋَـ ُ
ﻴﻌــﺎ
ـﺖ ﺍ ﱠُﻣـ ٌﺔ ﻟَـ ـ َـﻌﻨَ ْﺖ ﺍ ْ
ُﻛﱠﻠ َﻤــﺎ َﺩ َﺧ َﻠـ ْ
ﺍﺭ ُﻛــﻮﺍ ٔﻓ َ
ُﺧﺘَ َﻬــﺎ َﺣﺘٕـ ۤـﻲ ﺍِﺫَﺍ ﺍ ﱠﺩ َ
ﻴﻬــﺎ َﺟ ٔﻤ ً
ُﺧﺮﺍﻫــﻢ ِﻻ ٰ
ٰ
ُﻭﻟﻴ ـ ُـﻬ ْﻢ َﺭﺑﱠ ـ ـﻨَﺎ ٰﻫ ـ ُﺆ َۤ
ِﻢ َﻋﺬَﺍﺑًــﺎ
ﻗَﺎﻟَـ ْ
ﻻ ِﺀ ﺍَ َﺿﱡﻠﻮﻧَــﺎ ﻓَﺎﺗِـ ـﻬ ْ
ـﺖ ﺍ ْ َ ُ ْ
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65) Bilin ki, Allah Azze ve Celle, Ali’nin ve evlatlarının
dostlarını şöyle nitelemiştir:
“İman eden ve imanlarını zulümle karıştırmayan
kimseler var ya işte güven onlarındır. Ve onlar hidayeteermişlerdir.”(1)

66) Bilin ki, Allah Azze ve Celle, Ali’nin ve evlatlarının
dostlarının niteliklerini açıklamış ve şöyle buyurmuştur: “Onlar esenlikle cennete gireceklerdir. Melekler
selamla onları karşılar ve “Mutlu (tertemiz) oldunuz;
artık ebedi olarak cennete girin.”(2) derler.
67) Bilin ki, Ali’nin ve evlatlarının dostları hakkında Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur:
“…Cennete girerler ve orada hesapsız olarak kendilerine rızık verilir.”(3)

68) Bilin ki, onların düşmanları alevli ateşe atılacaklar.
69) Bilin ki, Ali’nin ve evlatlarının düşmanları cehennemin kaynarken çıkardığı uğultuyu ve iniltiyi işitirler.(4)
70) Bilin ki, onların düşmanları o kimselerdir ki Allah
onlar hakkında şöyle buyurmuştur:
“Her topluluk ateşe girince kendi yoldaşına lanet eder. Onların hepsi orada bir araya toplanınca sonrakiler öncekiler hakkında şöyle derler: ‘Ey
Rabbimiz! İşte bunlar bizi saptırdılar. Onlara iki
1- En’âm 82.
2- Zümer Suresi’nin 73. ayetine işarettir.
3- Mü’min, 40.
4- Mülk Suresi’nin 7. ve Hud Suresi’nin 106. ayetlerine işarettir.
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ـﺎﻝ ﻟِـ ُـﻜ ٍّﻞ ِﺿﻌـ ٌ ٰ
ِﺿ ْﻌ ًﻔــﺎ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟﱠﻨــﺎ ِﺭ ﻗَـ َ
ـﻮﻥ.
ـﻒ َﻭﻟ ِﻜـ ْـﻦ َﻻ ﺗَ ْﻌ َﻠ ُﻤـ َ
ْ
 -٧١ﺍ َۤ
ﻳﻦ ﻗَ َ
ٕﻪ َ -ﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ: -
ﺎﻝ ﺍﻟـﻠ ُ
َﻻ ﺍِ ﱠﻥ ﺍ َْﻋ َﺪﺍۤﺋَـ ُـﻬ ُﻢ ﺍﻟﱠ ٔﺬ َ
ﻴﻬــﺎ ﻓَـ ْـﻮ ٌﺝ َﺳ ـ َﺎﻟَُﻬ ْﻢ َﺧ َﺰﻧَـ ــﺘُ َﻬۤﺎ ﺍَﻟَـ ْـﻢ ﻳَ ْﺄﺗِ ُﻜـ ْـﻢ ﻧَﺬﻳـ ٌـﺮ،
ُﻛﱠﻠ َﻤ ـۤﺎ ﺍُﻟْـ ـ ِﻘ َﻲ ٔﻓ َ
ٔ
ﻗَﺎﻟـُـﻮﺍ ﺑَﻠــﻲ ﻗَـ ْـﺪ َﺟۤﺎ َﺀﻧَــﺎ ﻧَﺬﻳـ ٌـﺮ ﻓَ َﻜ ﱠﺬﺑْﻨَــﺎ َﻭ ﻗُ ْﻠﻨَــﺎ َﻣــﺎ ﻧَـ ﱠـﺰ َﻝ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ُﻪ ِﻣـ ْـﻦ
ٔ
ﲑ.
َﺷـ ْـﻲ ٍﺀ ﺍِ ْﻥ ﺍَﻧْﺘُـ ْـﻢ ﺍِﱠﻻ ٔﻓــﻲ َﺿـ َـﻼ ٍﻝ َﻛ ٔﺒ ـ ٍ
 -٧٢ﺍ َۤ
ـﺐ ،ﻟ َُﻬـ ْـﻢ َﻣ ْﻐ ِﻔـ َـﺮ ٌﺓ
ـﻬﻢ ﺍﻟﱠ ٔﺬﻳـ َـﻦ ﻳَ ْﺨ َﺸـ ْـﻮ َﻥ َﺭﺑﱠ ـ ُـﻬ ْﻢ ﺑِﺎﻟَْﻐ ْﻴـ ِ
َﻻ ﺍِ ﱠﻥ ﺍ َْﻭﻟِﻴۤﺎﺋَـ ُ
ـﲑ.
َﺟـ ٌـﺮ َﻛ ٔﺒـ ٌ
َﻭ ﺍ ْ
َ -٧٣ﻣ َﻌ ِ
ﲑ َﻭﺍﻟْﺠﱠﻨ ـ ِﺔَ .ﻋ ُﺪ ﱡﻭﻧـَـﺎ َﻣـ ْـﻦ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ﺍﻟﺴ ـ ٔﻌ ِ
ـﺎﺱَ ،ﺷ ـﱠﺘ َ
ﺎﻥ َﻣــﺎ ﺑَـ ْـﻴ َﻦ ﱠ
ٕﻪ َﻭ ﻟ ََﻌﻨَـ ُـﻪَ ،ﻭ َﻭﻟـِ ﱡـﻴ ـﻨَﺎ ﻛ ﱡ
َﺣﱠﺒـ ُـﻪ.
َﺫ ﱠﻣـ ُـﻪ ﺍﻟ ـﻠ ُ
ُﻞ َﻣـ ْـﻦ َﻣ َﺪ َﺣـ ُـﻪ ﺍﻟ ـﻠ ُ
ٕﻪ َﻭ ﺍ َ
َ -٧٤ﻣ َﻌ ِ
ﺎﺱ ،ﺍ ََﻻ َﻭ ﺍِٔﻧّﻲ ُﻣ ْﻨ ِﺬ ٌﺭ َﻭ َﻋ ِﻠ ﱞﻲ َﻫﺎ ٍﺩ.
ﺎﺷ َﺮ ﺍﻟﱠﻨ ِ
َ -٧٥ﻣ َﻌ ِ
ﺎﺱ ،ﺍِٔﻧّﻲ ﻧَﺒِـ ﱞـﻲ َﻭ َﻋ ِﻠ ﱞﻲ َﻭ ِﺻ ٔﻴّﻲ.
ﺎﺷ َﺮ ﺍﻟﱠﻨ ِ
ﺍﻻﺋِ ﱠِﻤــﺔ ِﻣﱠﻨــﺎ ﺍﻟـْ ـ َﻘۤﺎﺋِ َﻢ ﺍﻟ َْﻤ ْﻬـ ِـﺪ ﱠﻱ ،ﺍ ََﻻ ﺍِﻧﱠـ ُـﻪ ﱠ
 -٧٦ﺍ َۤ
ﺍﻟﻈﺎ ِﻫـ ُـﺮ
َﻻ ﺍِ ﱠﻥ َﺧﺎﺗَــﻢ َْ
ﺍﻟﺪﻳـ ِـﻦ.
َﻋ َﻠــﻲ ّٔ
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kat ateş azabı ver.’ Allah der ki: Her iki topluluğa
da iki kat azap vardır; ama siz bilmiyorsunuz.”(1)

71) Bilin ki, Ali’nin ve evlatlarının düşmanları o kimselerdir ki Allah Azze ve Celle onlar hakkında şöyle buyurmuştur:
“Öfkesinden cehennem çatlayacak hale gelir. İçine ne zaman bir topluluk atılsa, bekçileri onlara
sorarlar: ‘Size bir uyarıcı gelmedi mi?’ Onlar ise
şöyle derler: ‘Evet, doğrusu bize uyarıcı gelmişti,
fakat biz yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir; siz büyük bir sapıklık içerisindesiniz, başka
değil, demiştik.”(2)

72) Bilin ki, Ali’nin ve evlatlarının dostları gizlide Allah’tan korkarlar. Onlar için bağışlanma ve büyük bir
mükâfat vardır.(3)
73) Ey insanlar, cennet ile cehennem arasında çok fark
vardır. Bizim düşmanımız Allah’ın kınadığı ve lanet ettiği kimsedir. Bizim dostumuz ise Allah’ın övdüğü ve
sevdiği kimsedir.
74) Ey insanlar, bilin ki, ben (münzir) uyarıcı, Ali ise
(hadi) hidayet edicidir.
75) Ey insanlar, ben nebiyim, Ali ise vasidir.
8- Hz. Mehdi’yi (a.s) Tanıtma

76) Bilin ki, imamların sonuncusu olan Kaim Mehdi
bizdendir. Bilin ki, o bütün dinlere galip olacaktır.
1- A’râf, 38.
2- Mülk, 8-9.
3- Mülk, 8-9.
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َﻻ ﺍِﻧﱠ ُﻪ ﺍﻟ ُْﻤ ْﻨـﺘَـ ِﻘ ُﻢ ِﻣ َﻦ ﱠ
ﲔ ،ﺍ َۤ
 -٧٧ﺍ َۤ
ْﺤ ُﺼ ِ
ﻮﻥ َﻭ َﻫﺎ ِﺩ ُﻣ َﻬﺎ.
ﺍﻟﻈﺎﻟِ ٔﻤ َ
َﻻ ﺍِﻧﱠ ُﻪ ﻓَﺎﺗِـ ُـﺢ ﺍﻟ ُ
ِ
َﻻ ﺍِﻧﱠ ُﻪ ﻗَﺎﺗِ ُﻞ ﻛ ِّ ٍ ِ
ﺍﻟﺸﺮ ِﻙ ،ﺍ َۤ
 -٧٨ﺍ َۤ
َﻻ ﺍِﻧﱠـﻪ ُﻣ ْﺪﺭ ٌ
ِﻙ ﺑ ُ
ِﻜ ِّﻞ
ُﻞ ﻗَ ٔﺒﻴ َﻠﺔ ﻣ ْﻦ ﺍ َْﻫ ِﻞ ّ ْ
ﺛَﺎ ٍﺭ ِﻻ َْﻭﻟِﻴَۤﺎ ِﺀ ﺍﻟـ ٕﻠ ِﻪ.
َﻻ ﺍِﻧﱠ ُﻪ ﺍﻟﱠﻨ ِ
 -٧٩ﺍ َۤ
ﻴﻖ.
ﺍﻑ ٔﻓﻲ ﺑَ ْﺤ ٍﺮ َﻋ ٔﻤ ٍ
ﺎﺻ ُﺮ ﻟِ ِ
ﺪﻳﻦ ﺍﻟـ ٕﻠ ِﻪ ،ﺍ ََﻻ ﺍِﻧﱠـﻪ ﺍﻟَْﻐ ﱠﺮ ُ
 -٨٠ﺍ َۤ
ُﻞ ٔﺫﻱ ﻓَ ْﻀ ٍﻞ ﺑَِﻔ ْﻀ ِﻠ ِﻪَ ،ﻭ ﻛ ﱠ
َﻻ ﺍِﻧﱠ ُﻪ ﻳَ ِﺴ ُﻢ ﻛ ﱠ
ِﺠ ْﻬ ِﻠ ِﻪ،
ُﻞ ٔﺫﻱ َﺟ ْﻬ ٍﻞ ﺑ َ
ﺍ َۤ
ﺎﺭ ُﻩ.
َﻻ ﺍِﻧﱠ ُﻪ ِﺧﻴَ َﺮ ُﺓ ﺍﻟـ ٕﻠ ِﻪ َﻭ ُﻣ ْﺨﺘَ ُ
ُﻞ ِﻋ ْﻠـ ٍـﻢ َﻭﺍﻟ ُْﻤ ٔﺤﻴـ ُـﻂ ﺑِـ ِﻪ ،ﺍ َۤ
 -٨١ﺍ َۤ
ِﺙ ﻛ ِّ
َﻻ ﺍِﻧﱠــﻪ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺨﺒِـ ُـﺮ َﻋـ ْـﻦ
َﻻ ﺍُِﻧﱠــﻪ ﻭﺍﺭ ُ
َﺭﺑِّـ ِﻪ َ -ﻋـ ﱠـﺰ َﻭ َﺟـ ﱠـﻞَ -ﻭﺍﻟ ُْﻤﻨَ ـﺒِّ ـ ُـﻪ ﺑِﺎ َْﻣ ـ ِﺮ ﺍٔﻳَﻤﺎﻧِـ ِﻪ.
 -٨٢ﺍ َۤ
ﻳﺪ ،ﺍ َۤ
ﺽ ﺍِﻟ َْﻴ ـ ِﻪ ،ﺍ َۤ
َﻻ ﺍِﻧﱠـ ُـﻪ ﻗَـ ْـﺪ
َﻻ ﺍِﻧﱠـ ُـﻪ ﺍﻟ ُْﻤ َﻔـ ﱠـﻮ ُ
ﺍﻟﺴـ ٔـﺪ ُ
ﺍﻟﺮ ٔﺷـ ُ
ـﻴﺪ ﱠ
َﻻ ﺍُِﻧﱠــﻪ ﱠ
َﻒ ﺑَـ ْـﻴ َﻦ ﻳَ َﺪ ْﻳ ـ ِﻪ.
ﺑَ ﱠﺸـ َـﺮ ﺑِـ ِﻪ َﻣـ ْـﻦ َﺳـﻠ َ
 -٨٣ﺍ َۤ
َﻻ ﺍِﻧﱠﻪ ﺍﻟْـﺒَﺎ ٔﻗﻲ ُﺣ ﱠﺠ ًﺔ َﻭ َﻻ ُﺣ ﱠﺠ َﺔ ﺑَ ْﻌ َﺪ ُﻩَ ،ﻭ َﻻ َﺣ ﱠﻖ ﺍِﱠﻻ َﻣ َﻌ ُﻪَ ،ﻭ َﻻ
ﻮﺭ ﺍِﱠﻻ ِﻋ ْﻨ َﺪ ُﻩ ،ﺍ َۤ
ﻮﺭ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ ،ﺍ ََﻻ َﻭ ﺍِﻧﱠﻪ َﻭﻟِ ﱡﻲ
َﻻ ﺍِﻧﱠﻪ َﻻ َﻏﺎﻟِ َﺐ ﻟ َُﻪ َﻭ َﻻ َﻣ ْﻨ ُﺼ َ
ﻧُ َ
ﺍﻟـ ٕﻠ ِﻪ ٔﻓ ۤﻲ ﺍ َْﺭ ِﺿ ِﻪَ ،ﻭ َﺣ َﻜ ُﻤ ُﻪ ٔﻓﻲ َﺧ ْﻠ ِﻘ ِﻪَ ،ﻭ ﺍَﻣﻴﻨُ ُﻪ ٔﻓﻲ ِﺳ ِّﺮ ِﻩ َﻭ َﻋ َﻼﻧِﻴَﺘِ ِﻪ.
َ -٨٤ﻣ َﻌ ِ
ـﺎﺱ ،ﻗَـ ْـﺪ ﺑـَ ﱠـﻴـ ـ ْﻨ ُﺖ ﻟ ُ
َﻜـ ْـﻢ َﻭ ﺍَْﻓ ـ َـﻬ ْﻤﺘُ ُﻜ ْﻢَ ،ﻭ ٰﻫـ َـﺬﺍ َﻋ ِﻠـ ﱞـﻲ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ِﻤ ُﻜـ ْـﻢ ﺑَ ْﻌـ ٔـﺪﻱ.
ﻳُ ْﻔﻬ ُ
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77) Bilin ki, o bütün zalimlerden intikam alacaktır. Bilin
ki, o bütün kaleleri fethedecek ve yok edecektir.
78) Bilin ki, o şirk ehlinden olan her kabileyi yok edecektir. Bilin ki, o Allah Azze ve Celle’nin dostlarının
kanlarının intikamını alacaktır.
79) Bilin ki, o Allah’ın dininin yar ve yaveridir. Bilin ki,
o derin denizlere dalar.
80) Bilin ki, o her üstünü üstünlüğüyle ve her bilgisizi cehaletiyle tanır. Bilin ki, o Allah’ın seçkin kıldığı ve
seçtiği kimsedir.
81) Bilin ki, o bütün ilimlerin mirasçısı ve onları kuşatandır. Bilin ki, o Rabbi Azze ve Celle’den haber verir.
İlahi hükümleri açıklar.
82) Bilin ki, o rüşd sahibi (aklı olgun) ve işleri sağlamdır. Yaratılmışların işleri ona bırakılmıştır. Kendisinden
öncekiler onu müjdelemişlerdir.
83) O, Allah’ın son hüccetidir; ondan sonra hüccet olmaz. Hak ancak onunla birliktedir. Nur ancak onun
yanındadır. Bilin ki, ona galip olan olmaz, ona karşı
kimseye yardım edilmez. Bilin ki, o Allah’ın yeryüzündeki velisi; mahlukatı arasında hükmü; gizlide ve açıkta eminidir.
9- Biat Meselesi

84) Ey insanlar, size açıkladım ve anlattım. Benden sonra Ali sizlere anlatacaktır.
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 -٨٥ﺍ ََﻻ َﻭ ﺍِٔﻧـّـﻲ ِﻋ ْﻨـ َـﺪ ﺍﻧِْﻘ َﻀ ـۤﺎ ِﺀ ُﺧ ْﻄﺒَ ٔﺘـ ۤـﻲ ﺍ َْﺩ ُﻋﻮ ُﻛـ ْـﻢ ﺍِٰﻟــﻲ ُﻣ َﺼﺎﻓَ َﻘ ٔﺘــﻲ
َﻋ ٰﻠــﻲ ﺑَْﻴ َﻌﺘِ ـ ِﻪَ ،ﻭ ْ ِ
ﺍﻻ ْﻗـ َـﺮﺍ ِﺭ ﺑِـ ِﻪ ،ﺛُـ ﱠـﻢ ُﻣ َﺼﺎﻓَ َﻘﺘِ ـ ِﻪ ﺑَ ْﻌـ ٔـﺪﻱ.
ٕﻪ َﻭ َﻋ ِﻠـ ﱞـﻲ ﻗَـ ْـﺪ ﺑَﺎﻳَ َﻌ ٔﻨــﻲَ ،ﻭ ﺍَﻧـَـﺎ ٰﺍ ِﺧ ُﺬ ُﻛـ ْـﻢ
 -٨٦ﺍ ََﻻ َﻭ ﺍِٔﻧـّـﻲ ﻗَـ ْـﺪ ﺑَﺎﻳَ ْﻌـ ُ
ـﺖ ﺍﻟ ـﻠ َ
ﺑِﺎﻟْﺒَ ْﻴ َﻌ ِﺔ ﻟ َُﻪ َﻋ ِﻦ ﺍﻟـ ٕﻠ ِﻪ َ -ﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ  -ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻧَ َﻜ َﺚ ﻓَ ِﺎﻧﱠ َﻤﺎ ﻳَ ْﻨ ُﻜ ُﺚ َﻋ ٰﻠﻲ
ﻴﻤﺎ .
ﺎﻫ َﺪ َﻋﻠ َْﻴ ُﻪ ﺍﻟ ـﻠ َ
ﻧَْﻔ ِﺴ ِﻪَ ،ﻭ َﻣ ْﻦ ﺍ َْﻭ ٰﻓﻲ ﺑ َِﻤﺎ َﻋ َ
ٕﻪ ﻓَ َﺴﻴُ ْﺆ ٔﺗﻴ ِﻪ ﺍ ْ
َﺟ ًﺮﺍ َﻋ ٔﻈ ً
َ -٨٧ﻣ َﻌ ِ
ْﺼ َﻔــﺎ َﻭﺍﻟ َْﻤـ ْـﺮ َﻭ َﺓ َﻭﺍﻟ ُْﻌ ْﻤـ َـﺮ َﺓ ِﻣـ ْـﻦ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ْﺤـ ﱠـﺞ َﻭﺍﻟ ﱠ
ـﺎﺱ ،ﺍِ ﱠﻥ ﺍﻟ َ
ـﺎﺡ َﻋ َﻠ ْﻴ ـ ِﻪ ﺍَ ْﻥ
َﺷـ َـﻌۤﺎﺋِ ِﺮ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ ،ﻓَ َﻤـ ْـﻦ َﺣـ ﱠـﺞ ﺍﻟْﺒَ ْﻴـ َ
ـﺖ ﺍَ ِﻭ ْ
ﺍﻋﺘَ َﻤـ َـﺮ ﻓَ َﻼ ُﺟﻨَـ َ
ِﻤــﺎ َﻭ َﻣـ ْـﻦ ﺗَ َﻄـ ﱠـﻮ َﻉ َﺧ ْﻴـ ًـﺮﺍ ﻓَ ـ ِﺎ ﱠﻥ ﺍﻟـ ـ ٕﻠ َﻪ َﺷــﺎ ِﻛ ٌﺮ َﻋ ٔﻠﻴـ ٌـﻢ.
ﻳَ ﱠﻄـ ﱠـﻮ َﻑ ﺑِﻬ َ
َ -٨٨ﻣ َﻌ ِ
ـﺎﺱِ ،ﺣ ﱡﺠــﻮﺍ ﺍﻟْــﺒَ ْﻴ َﺖ ،ﻓَ َﻤــﺎ َﻭ َﺭ َﺩ ُﻩ ﺍ َْﻫـ ُـﻞ ﺑَـ ْـﻴ ٍﺖ ﺍِﱠﻻ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ْﺍﺳﺘَـ ْﻐ ـﻨَ ْﻮﺍَ ،ﻭ َﻻﺗَ َﺨﱠﻠـ ـ ُﻔﻮﺍ َﻋ ْﻨـ ُـﻪ ﺍِﱠﻻ ﺍ ْﻓﺘَ ـ َﻘ ـ ُـﺮﻭﺍ.
َ -٨٩ﻣ َﻌ ِ
ـﻒ ﺑِﺎﻟ َْﻤ ْﻮﻗِـ ِ
ٕﻪ ﻟـَ ُـﻪ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ـﺎﺱَ ،ﻣــﺎ َﻭﻗَـ َ
ـﻒ ُﻣ ْﺆ ِﻣـ ٌـﻦ ﺍِﱠﻻ َﻏ َﻔـ َـﺮ ﺍﻟ ـﻠ ُ
ـﺖ َﺣ ﱠﺠﺘُـ ُـﻪ ْﺍﺳــﺘَ ْﺄﻧَ َﻒ
َﻣــﺎ َﺳـﻠ َ
َﻒ ِﻣـ ْـﻦ َﺫﻧْﺒِـ ِﻪ ﺍِٰﻟــﻲ َﻭ ْﻗﺘِـ ِﻪ َﺫﺍﻟـِ َـﻚ ،ﻓَـ ِﺎ َﺫﺍ ﺍﻧَْﻘ َﻀـ ْ
َﻋ َﻤ َﻠـ ُـﻪ.
َ -٩٠ﻣ َﻌ ِ
ٕﻪ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ـﻮﻥ َﻭ ﻧََﻔ َﻘﺎﺗُ ُﻬـ ْـﻢ ُﻣ َﺨﱠﻠـ ـ َﻔ ٌﺔ َﻭﺍﻟ ـﻠ ُ
ـﺎﺝ ُﻣ َﻌﺎﻧـُ َ
ـﺎﺱ ،ﺍﻟ ُ
ْﺤ ّﺠـ ُ
ﲔ.
َﺟـ َـﺮ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺤ ِﺴ ـ ٔﻨ َ
َﻻﻳُ ٔﻀﻴـ ُـﻊ ﺍ ْ
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85) Konuşmam bittikten sonra sizi Ali’ye biat ve onun
bu hakkını itiraf üzere önce benimle, daha sonra onunla ahitleşmeye ve el sıkışmaya davet ediyorum.
86) Bilin ki, ben Allah’a biat etmişim, Ali de bana. Ben
Allah Azze ve Celle’nin emri üzere onun için sizden
biat alıyorum. “Artık kim ahdini bozarsa, ancak kendi
aleyhine bozar.”(1)
10- Farzlar ve Haramlar

87) Ey insanlar, Şüphesiz hac, Safa, Merve ve umre
Allah’ın (koyduğu ibadet) alametlerindendir. “Kim hac
için Beytullah’ı ziyaret eder veya umre yaparsa onları tavaf etmesinin kendisine bir sakıncası yoktur. Kim kendi
isteğiyle bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliğin karşılığını veren ve her şeyi bilendir.”(2)
88) Ey insanlar, Allah’ın evi Kâbe’yi ziyaret ediniz. Ona
gelen kimseler zenginleşir. Ona yüz çevirenler ise fakirleşir.
89) Ey insanlar, Allah hac duraklarında (Arafat, Müzdelife, Mina) vakfe yapan müminin o zamana dek işlediği bütün günahları bağışlar. Hac amelleri bittikten
sonra amellerine yeniden başlasın.
90) Ey insanlar, hacılar (Allah’ın özel) yardımına mazhardırlar. Yaptıkları harcamalar [kıyamet günü için] biriktirilir. Allah iyilerin mükâfatını zayi etmez.(3)
1- Fetih, 10.
2- Bakara, 158.
3- Tevbe Suresi’nin 120. ayetine işarettir.
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َ -٩١ﻣ َﻌ ِ
ـﺎﺱِ ،ﺣ ﱡﺠــﻮﺍ ﺍﻟْــﺒَ ْﻴ َﺖ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
َﻻﺗَ ْﻨ َﺼ ِﺮﻓُــﻮﺍ َﻋـ ِـﻦ ﺍﻟ َْﻤ َﺸــﺎ ِﻫ ِﺪ ﺍِﱠﻻ ﺑِﺘَ ْﻮﺑَـ ٍﺔ

ِﻜ َﻤـ ِ
ﺑَ
ﺍﻟﺪﻳـ ِـﻦ َﻭﺍﻟـﱠﺘـ َﻔـ ﱡﻘ ـ ِﻪَ ،ﻭ
ـﺎﻝ ّٔ
َﻭ ﺍِْﻗـ َـﻼ ٍﻉ.

َ -٩٢ﻣ َﻌ ِ
َﻤ ـۤﺎ ﺍ ََﻣ َﺮ ُﻛـ ُـﻢ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ﻴﻤــﻮﺍ ﱠ
ﺍﻟﺼـ َـﻼ َﺓ َﻭ ٰﺍﺗُــﻮﺍ ﺍﻟـ ﱠـﺰﻛَﺎ َﺓ ﻛ َ
ـﺎﺱ ،ﺍَٔﻗ ُ
ٕﻪ َ -ﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ  ،-ﻟَـﺌِ ْﻦ َﻃ َ
َْﻣ ُﺪ ﻓَ َﻘ ﱠﺼ ْﺮﺗُ ْﻢ ﺍ َْﻭ ﻧَ ٔﺴــﻴﺘُ ْﻢ
ﺍﻟ ـﻠ ُ
ﺎﻝ َﻋﻠ َْﻴ ُﻜ ُﻢ ﺍﻻ َ
ﻓَ َﻌ ِﻠـ ﱞـﻲ َﻭﻟِـ ﱡـﻴ ُﻜ ْﻢ َﻭ ُﻣﺒَ ـﻴِّ ٌﻦ ﻟ ُ
ٕﻪ َ -ﻋـ ﱠـﺰ َﻭ َﺟـ ﱠـﻞ-
َﻜـ ْـﻢ ،ﺍﻟـﱠ ٔـﺬﻱ ﻧَ َﺼﺒَـ ُـﻪ ﺍﻟ ـﻠ ُ
َ ِ
ﺑَ ْﻌـ ٔـﺪ ۤﻱ َﻭ َﻣـ ْـﻦ َﺧﱠﻠ َﻔـ ُـﻪ ﺍﻟ ـﻠ ُ ِ
َﻟﻮ َﻥ
ِﺮ ُﻛـ ْـﻢ ﺑ َِﻤــﺎ ﺗَ ْﺴ ـﺎ ُ
ٕﻪ ﻣ ٔﻨّــﻲ َﻭ ﺃﻧـَـﺎ ﻣ ْﻨـ ُـﻪ ،ﻳُ ْﺨﺒ ُ
َﻋ ْﻨـ ُـﻪَ ،ﻭ ﻳُــﺒَ ـﻴِّ ـ َُـﻦ ﻟ ُ
ـﻮﻥ.
َﻤـ َ
َﻜـ ْـﻢ َﻣــﺎ َﻻﺗَ ْﻌﻠ ُ
 -٩٣ﺍَۤ
ْﺤ َ
ْﺤ َﺮ َﺍﻡ ﺍَْﻛﺜَ ُﺮ ِﻣ ْﻦ ﺍ َْﻥ ﺍ ُْﺣ ِﺼﻴَ ُـﻬ َﻤﺎ َﻭ ﺍ َُﻋ ِّﺮﻓَ ُﻬ َﻤﺎ ،ﻓَ ٰﺎ ُﻣ َﺮ
ﻼﻝ َﻭﺍﻟ َ
َﻻ ﺍِ ﱠﻥ ﺍﻟ َ
ْﺤﺮﺍ ِﻡ ٔﻓﻲ َﻣ َﻘﺎ ٍﻡ ِ
ﻭﺍﺣ ٍﺪ ،ﻓَ ُﺎ ِﻣ ْﺮ ُﺕ ﺍ َْﻥ ٰﺍ ُﺧ َﺬ ﺍﻟْﺒَ ْﻴ َﻌ َﺔ
ﺑِﺎﻟ َ
ْﺤ َﻼ ِﻝ َﻭ ﺍَﻧْ ٰﻬﻲ َﻋ ِﻦ ﺍﻟ َ َ
َﻜ ْﻢ ﺑَِﻘﺒُ ِ
ﺍﻟﺼ ْﻔ َﻘ َﺔ ﻟ ُ
ﻮﻝ َﻣﺎ ِﺟ ْﺌ ُﺖ ﺑِ ِﻪ َﻋ ِﻦ ﺍﻟـ ٕﻠ ِﻪ َ -ﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞٔ -ﻓﻲ
ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َﻭ ﱠ
ﺍﻻﺋِ ﱠِﻤــﺔ ِﻣـ ْـﻦ ﺑَ ْﻌـ ِـﺪ ِﻩ ،ﺍﻟﱠ ٔﺬﻳـ َـﻦ ُﻫـ ْـﻢ ِﻣ ٔﻨّــﻲ َﻭ ِﻣ ْﻨـ ُـﻪ ،ﺍَﺋِ ﱠﻤـ ٌﺔ
ﲑﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣ ٔﻨَــﲔ َﻭ َْ
َﻋ ِﻠ ٍّﻲ ﺍَٔﻣ ِ
ْﺤ ِّﻖ.
ﺎﻣ ِﺔ ،ﺍﻟﱠ ٔﺬﻱ ﻳَ ْﻘ ٔﻀﻲ ﺑِﺎﻟ َ
ﻗَﺎﺋِ َﻤ ٌﺔِ ،ﻣ ْﻨ ُﻬ ُﻢ ﺍﻟ َْﻤ ْﻬ ِﺪ ﱡﻱ ﺍِٰﻟﻲ ﻳَ ْﻮ ٍﻡ ﺍﻟـْ ِﻘﻴَ َ
َ -٩٤ﻣ َﻌ ِ
ﺎﺱَ ،ﻭ ﻛ ﱡ
ُﻞ َﺣ َﻼ ٍﻝ َﺩﻟـَ ْﻠـﺘُ ُﻜ ْﻢ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ ،ﺍ َْﻭ َﺣ َﺮﺍ ٍﻡ ﻧََﻬ ْﻴـﺘُ ُﻜ ْﻢ
ﺎﺷ َﺮ ﺍﻟﱠﻨ ِ
َﻋ ْﻨـ ُـﻪ ،ﻓَ ِﺎٔﻧـّـﻲ ﻟـَ ْـﻢ ﺍ َْﺭ ِﺟـ ْـﻊ َﻋـ ْـﻦ َﺫﺍﻟـِ َـﻚ َﻭ ﻟـَ ْـﻢ ﺍُﺑـَ ِّـﺪ ْﻝ .ﺍ ََﻻ ﻓَﺎ ْﺫ ُﻛـ ُـﺮﻭﺍ َﺫﺍﻟـِ َـﻚ
ﻭﻩ.
ـﻮﻩ َﻭ ﺗَ َ
ـﻮﻩ َﻭ َﻻﺗُ َﻐﻴِّـ ُـﺮ ُ
ﻮﺍﺻـ ْـﻮﺍ ﺑِـ ِﻪَ ،ﻭ َﻻﺗُﺒَ ِّﺪﻟـُ ُ
ﺍﺣ َﻔ ُﻈـ ُ
َﻭ ْ
ﺍﻟﺼـ َـﻼ َﺓ َﻭ ٰﺍﺗُــﻮﺍ ﺍﻟ ـ ﱠﺰﻛَﺎ َﺓ
ﻴﻤــﻮﺍ ﱠ
 -٩٥ﺍ ََﻻ َﻭ ﺍِٔﻧـّ ۤـﻲ ﺍ َ
ُﺟـ ِّـﺪ ُﺩ ﺍﻟَْﻘـ ْـﻮ َﻝ :ﺍ ََﻻ ﻓَ َﺎ ٔﻗ ُ
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91) Ey insanlar, kâmil din ve derin kavrayış üzere Allah’ın evini ziyaret edin. Hacdaki ziyaret yerlerinden
ancak tövbe ederek, günahın kökünü kazıyarak geri
dönün.
92) Ey insanlar, Allah Azze ve Celle’nin emrettiği gibi
namazı ayakta tutun ve zekât verin. Bir süre geçer de
[Allah’ın emirlerini yerine getirmede] gevşeklik gösterir veya [ilâhî hükümleri] unutursanız Ali sizin velinizdir, size [ilahi hükümleri] açıklayacaktır. Allah onu
benden sonra [bu makam için] belirledi. Onu benim yerime geçirdi, ben ondanım. Ondan sorduğunuz soruları cevaplar, bilmediğiniz şeyleri size açıklar.
93) Bilin ki, Allah’ın helal ve haramları size onları anlatıp sayacak ve bir kerede helallere emredip haramlardan da sakındıracağımdan fazladır. Allah Azze ve
Celle tarafından Emîrü’l-Müminin Ali ve ondan sonraki imamlar ile ilgili sunduğum şeyi kabul etmeniz
üzere sizden Ali’ye biat ve ahit almakla emrolundum.
Ali’den sonra kıyamete kadar devam edecek olan
imamlar benden ve Ali’dendirler. Hepsi kıyam eden
imamlardır. Onların sonuncusu hak üzere hüküm verecek olan Mehdi’dir.
94) Ey insanlar, ben size her helali bildirdim; her haramdan da sakındırdım. Söylediğim sözlerden geri
dönmedim, sözlerimi değiştirmedim. Kesinlikle sözlerimi hatırlayın, koruyun birbirinize tavsiye edin; onları
değiştirmeyin.
95) Bilin ki, sözlerimi tekrarlıyorum: Namazı ayakta
tutun, zekâtı verin, iyiliği emredin, kötülükten sakın-
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ْ
َﻭ ْﺃ ُﻣــﺮﻭﺍ ﺑِﺎﻟ َْﻤ ْﻌــﺮ ِ
َْﻣ ـ ِﺮ
ﺱ ﺍﻻ ْ
ﻭﻑ َﻭﺍﻧْـ َـﻬ ْﻮﺍ َﻋـ ِـﻦ ﺍﻟ ُْﻤ ْﻨ َﻜ ـ ِﺮ ،ﺍ ََﻻ َﻭ ﺍِ ﱠﻥ َﺭﺃ َ
ُ
ُ
ﺑِﺎﻟ َْﻤ ْﻌــﺮ ِ
ﻮﻩ
ﻭﻑ َﻭﺍﻟﱠﻨ ـ ْـﻬ َﻲ َﻋـ ِـﻦ ﺍﻟ ُْﻤ ْﻨ َﻜ ـ ِﺮ ﺍ َْﻥ ﺗَـ ْﻨـﺘَ ـ ُـﻬﻮﺍۤ ﺍِٰﻟــﻲ ﻗَ ْﻮٔﻟــﻲَ ،ﻭ ﺗُـﺒَـ ِّﻠ ـ ُﻐ ُ
ُ
ْ
ﻭﻩ ﺑَِﻘﺒُﻮﻟـِ ِﻪَ ،ﻭ ﺗَ ْﻨ َﻬـ ْـﻮ ُﻩ َﻋـ ْـﻦ ُﻣ َﺨﺎﻟََﻔﺘِـ ِﻪ ،ﻓَ ِﺎﻧﱠـ ُـﻪ ﺍ َْﻣـ ٌـﺮ
َﻣـ ْـﻦ ﻟـَ ْـﻢ ﻳَ ْﺤ ُﻀـ ْـﺮَ ،ﻭ ﺗَﺄ ُﻣـ ُـﺮ ُ
ِﻣ َﻦ ﺍﻟـ ٕﻠ ِﻪ َ -ﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞَ -ﻭ ِﻣ ٔﻨّﻲَ .ﻭ َۤﻻ ﺍ َْﻣﺮ ﺑ َِﻤ ْﻌﺮ ٍ
ﻭﻑ َﻭ َﻻ ﻧَ ْﻬ َﻲ َﻋ ْﻦ
َ ُ
ُﻣ ْﻨ َﻜ ـ ٍﺮ ﺍِﱠﻻ َﻣـ َـﻊ ﺍَِﻣــﺎ ٍﻡ َﻣ ْﻌ ُﺼــﻮ ٍﻡ.
َ -٩٦ﻣ َﻌ ِ
ﺍﻻﺋِ ﱠﻤ َﺔ ِﻣ ْﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ ِﻩ ُﻭﻟ ُْﺪ ُﻩَ ،ﻭ
ﺎﺱ ،ﺍﻟُْﻘ ْﺮٰﺍ ُﻥ ﻳُ َﻌ ِّﺮﻓُ ُﻜ ْﻢ ﺍ ﱠَﻥ َْ
ﺎﺷ َﺮ ﺍﻟﱠﻨ ِ
َﻋ ﱠﺮ ْﻓﺘُ ُﻜ ْﻢ ﺍِﻧﱠـ ُـﻪ ِﻣ ٔﻨّﻲ َﻭ ﺍَﻧَﺎ ِﻣ ْﻨ ُﻪَ ،ﺣ ْﻴ ُﺚ ﻳَ ُﻘ ُ
ٕﻪ ٔﻓﻲ ِﻛﺘَﺎﺑِ ِﻪَ :ﻭ َﺟ َﻌ َﻠ َﻬﺎ
ﻮﻝ ﺍﻟـﻠ ُ
ِﻤﺎ.
َﻛ ِﻠ َﻤ ًﺔ ﺑَﺎﻗِﻴَ ًﺔ ٔﻓﻲ َﻋ ِﻘﺒِ ِﻪَ ،ﻭ ﻗُﻠ ُ
ْﺖ :ﻟ ْ
َﻦ ﺗَ ِﻀﱡﻠﻮﺍ َﻣۤﺎ ﺍِ ْﻥ ﺗَ َﻤ ﱠْﺴــﻜﺘُ ْﻢ ﺑِﻬ َ
َ -٩٧ﻣ َﻌ ِ
َﻤــﺎ ﻗَـ َ
ـﺎﻝ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ﺍﻟﺴـ َ
ـﺎﻋ َﺔ ﻛ َ
ـﺎﺱ ،ﺍﻟﱠﺘ ْﻘــﻮﻱ ،ﺍﻟﱠﺘ ْﻘــﻮﻱ ،ﺍِ ْﺣـ َـﺬ ُﺭﻭﺍ ﱠ
ٕﻪ َ -ﻋـ ﱠـﺰ َﻭ َﺟـ ﱠـﻞ : -
ﺍﻟ ـﻠ ُ
ﻴﻢ.
ﺍﻟﺴ َ
ﺍِ ﱠﻥ َﺯﻟْ َﺰﻟَ َﺔ ﱠ
ﺎﻋ ِﺔ َﺷ ْﻲ ٌﺀ َﻋ ٔﻈ ٌ
ﺎﺕ َﻭﺍﻟ ِ
ﺎﺳــﺒَ َﺔ
ـﺎﺏ َﻭﺍﻟ َْﻤ ٔ
 -٩٨ﺍُ ْﺫ ُﻛـ ُـﺮﻭﺍ ﺍﻟْـ َـﻤ َﻤ َ
ْﺤ َﺴـ َ
ﻮﺍﺯﻳـ َـﻦ َﻭﺍﻟ ُْﻤ َﺤ َ
ـﺎﺀ
ﺑَـ ْـﻴ َﻦ ﻳَـ َـﺪ ْﻱ َﺭ ِّﺏ ﺍﻟ َْﻌﺎﻟ َٔﻤ ـ َ
ـﻮﺍﺏ َﻭﺍﻟْ ِﻌ َﻘـ َ
ﲔ َﻭﺍﻟﱠﺜـ َ
ـﺎﺏ ،ﻓَ َﻤـ ْـﻦ َﺟـ َ
ﺲ ﻟـَ ُـﻪ ﻓِــﻲ ﺍﻟ ِ
ْﺠﻨَـ ِ
ـﺎﻥ
ﺑِﺎﻟ َ
ْﺤ َﺴـﻨَ ِﺔ ﺍُٔﺛﻴـ َ
ـﺐ َﻋﻠ َْﻴ َﻬــﺎ َﻭ َﻣـ ْـﻦ َﺟـۤﺎ َﺀ ﺑ ﱠ
ِﺎﻟﺴﻴِّ ـﺌَ ِﺔ ﻓَ َﻠ ـ ْـﻴ َ
ـﺐ.
ﻧَ ٔﺼﻴـ ٌ
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dırın. Bilin ki, emr-i maruf ve nehy-i münkerin temeli,
benim (imamet hakkındaki) sözlerime ermeniz, burada
olmayanlara ulaştırmanız, kabul etmelerini emretmeniz, muhalefetten sakındırmanızdır. Bu, Allah Azze ve
Celle’den ve benden taraf bir emirdir. İyiliği emretme
ve münkerden sakındırma ancak masum imamla olur.
96) Ey insanlar, Kurân size Ali’den sonra imamların onun çocuklarından olacağını bildirmiştir. Ben de
Ali’nin benden ve benim de ondan olduğumu açıkladım. Çünkü Allah, kitabında şöyle buyuruyor:
“Bu çağrıyı tevhide dönsünler diye onun soyu
arasında kalıcı bir vasiyet olarak bıraktı.”(1)

Yine size “O ikisine (Kur’an ve Ehlibeyt’ime) sımsıkı sarıldığınız sürece asla sapmazsınız.” dedim.
97) Ey insanlar, Takvaya, takvaya sarılın. Saatten (kıyametten) korkun; çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor:
“Kıyametin sarsıntısı çok korkunç bir şeydir.”(2)

98) Ölümü, hesabı, amellerin tartılacağını, Âlemlerin
Rabbinin huzurunda hesaba çekileceğinizi, sevabı ve
cezayı unutmayınız. Kim iyilik getirirse, iyiliğine kaşı
mükâfatlandırılır. Kim de kötülük getirirse, cennetten
bir nasibi olmaz.

1- Zuhruf, 28.
2- Hac, 1.
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ـﻒ ِ
َ -٩٩ﻣ َﻌ ِ
ـﺎﺱ ،ﺍِﻧﱠ ُﻜـ ْـﻢ ﺍَ ْﻛﺜَـ ُـﺮ ِﻣـ ْـﻦ ﺍ َْﻥ ﺗُ َﺼﺎﻓِ ُﻘﻮٔﻧــﻲ ﺑ َ
ﻭﺍﺣـ ٍـﺪ،
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ِﻜـ ٍّ
ٕﻪ َ -ﻋـ ﱠـﺰ َﻭ َﺟـ ﱠـﻞ  -ﺍ َْﻥ ٰﺍ ُﺧـ َـﺬ ِﻣـ ْـﻦ ﺍَﻟ ِ
ْﺴـﻨَﺘِ ُﻜ ُﻢ ْ ِ
ﺍﻻ ْﻗـ َـﺮ َﺍﺭ
َﻭ ﻗَـ ْـﺪ ﺍ ََﻣ َﺮﻧـِ َـﻲ ﺍﻟ ـﻠ ُ
ﺍﻻﺋِ ﱠﻤ ِﺔ
ﲔَ ،ﻭ َﻣ ْﻦ َﺟۤﺎ َﺀ ﺑَ ْﻌ َﺪ ُﻩ ِﻣ َﻦ َْ
ﺑ َِﻤﺎ َﻋ ﱠﻘ ْﺪ ُﺕ ﻟِ َـﻌـ ِﻠ ٍّـﻲ ِﻣ ْﻦ ﺍِ ْﻣ َﺮ ِﺓ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣ ٔﻨ َ
ِﻣ ٔﻨّــﻲ َﻭ ِﻣ ْﻨـ ُـﻪَ ،ﻋ ٰﻠــﻲ َﻣـۤﺎ ﺍ َْﻋﻠ َْﻤﺘُ ُﻜـ ْـﻢ ﺍ ﱠَﻥ ُﺫ ِّﺭﻳﱠ ٔﺘــﻲ ِﻣـ ْـﻦ ُﺻ ْﻠﺒِـ ِﻪ.
ﻭﻥ
ﻮﻥَ ،ﺭ ُ
ﺎﺩ َ
ﺍﺿ َ
ﻮﻥُ ،ﻣ ٔﻄ ُﻴﻌ َ
َﺟ َﻤ ِﻌ ُﻜ ْﻢ :ﺍِﻧﱠﺎ َﺳﺎ ِﻣ ُﻌ َ
ﻮﻥُ ،ﻣ ْﻨ َﻘ ُ
 -١٠٠ﻓَ ُﻘﻮﻟُﻮﺍ ﺑِﺎ ْ
ـﺖ َﻋـ ْـﻦ َﺭﺑِّﻨَــﺎ َﻭ َﺭﺑـِّ َـﻚٔ ،ﻓـ ۤـﻲ ﺍ َْﻣـ ِﺮ َﻋ ِﻠـ ٍّـﻲَ ،ﻭ ﺍ َْﻣـ ِﺮ ُﻭﻟـْ ِـﺪ ِﻩِ ،ﻣـ ْـﻦ ُﺻ ْﻠﺒِـ ِﻪ
ﻟِ َﻤــﺎ ﺑَﱠﻠ ْﻐـ َ
ﻠﻮﺑِﻨَﺎ َﻭ ﺍَﻧْـ ُﻔ ِﺴﻨَﺎ َﻭ ﺍَﻟ ِ
ْﺴﻨَﺘِـﻨَﺎ َﻭ ﺍَْﻳ ٔﺪﻳﻨَﺎ.
ِﻣ َﻦ َْ
ﺍﻻﺋِ ﱠﻤ ِﺔ .ﻧُﺒَﺎﻳ ُِﻌ َﻚ َﻋ ٰﻠﻲ َﺫﺍﻟِ َﻚ ﺑُِﻘ ُ
ـﺚَ ،ﻭ َﻻﻧـُ َﻐـﻴِّ ـ ُـﺮ َﻭ َﻻ ﻧُــﺒَ ِّﺪ ُﻝَ ،ﻭ َﻻ
ﻮﺕ َﻭ ﻧُْﺒ َﻌـ ُ
َﻋ ٰﻠــﻲ َﺫﺍﻟـِ َـﻚ ﻧَ ْﺤ ٰﻴ ــﻲ َﻭ ﻧَـ ُـﻤ ُ
ـﺎﻕ.
ـﺎﺏَ ،ﻭ َﻻ ﻧَ ْﺮ ِﺟـ ُـﻊ َﻋـ ِـﻦ َﻋ ْﻬـ ٍـﺪَ ،ﻭ َﻻ ﻧـَ ْﻨـ ـ ُﻘ ُ
ﺾ ﺍﻟ ْٔﻤﻴﺜَـ َ
ﻧَ ُﺸـ ﱡـﻚ َﻭ َﻻ ﻧَ ْﺮﺗَـ ُ
ﺍﻻﺋِ ﱠﻤـ َﺔ ،ﺍﻟﱠ ٔﺬﻳـ َـﻦ
ﲔ َﻭ ُﻭﻟـْ َـﺪ ُﻩ َْ
ـﲑ ﺍﻟ ْ
ْﻤﺆ ِﻣ ٔﻨـ َ
ﻧُ ٔﻄﻴـ ُـﻊ ﺍﻟ ـﻠ َ
ٕﻪ َﻭ ﻧُ ٔﻄ ُﻴﻌـ َـﻚ َﻭ َﻋ ِﻠًّﻴــﺎ ﺍَ ٔﻣـ َ
ْﺤ َﺴ ْﻴ ِﻦ ،ﺍﻟﱠﻠﺬَْﻳ ِﻦ ﻗَ ْﺪ
ْﺤ َﺴ ِﻦ َﻭ ﺍﻟ ُ
َﺮﺗَ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ُﺫ ِّﺭﻳﱠـﺘِ َﻚ ِﻣ ْﻦ ُﺻ ْﻠﺒِ ِﻪ ،ﺑَ ْﻌ َﺪ ﺍﻟ َ
َﺫﻛ ْ
َﻋ ﱠﺮ ْﻓﺘُ ُﻜـ ْـﻢ َﻣ َﻜﺎﻧَـ ُـﻬ َﻤﺎ ِﻣ ٔﻨّــﻲ َﻭ َﻣ َﺤﱠﻠ ُﻬ َﻤــﺎ ِﻋ ْﻨـ ٔـﺪﻱ َﻭ َﻣ ْﻨ ِﺰﻟَﺘَ ُﻬ َﻤــﺎ ِﻣـ ْـﻦ َﺭٔﺑـّـﻲ -
ﺎﺏ ﺃَ ْﻫـ ِـﻞ
ـﺖ َﺫﺍﻟـِ َـﻚ ِﺇﻟ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢَ ،ﻭ ﺃَﻧﱠ ـ ُـﻬ َﻤﺎ َﺳـﻴِّ َﺪﺍ َﺷــﺒَ ِ
َﻋـ ﱠـﺰ َﻭ َﺟـ ﱠـﻞ .-ﻓَ َﻘـ ْـﺪ ﺃَ ﱠﺩْﻳـ ُ
ﺍﻻﻣﺎﻣـ ِ َ
َ
ﻮﻫ َﻤــﺎ ﻗَ ْﺒ َﻠـ ُـﻪ.
ِﻤــﺎ َﻋ ِﻠـ ٍّـﻲَ ،ﻭ ﺃَﻧـَـﺎ ﺃَﺑُ ُ
ﺍﻟ َ
ْﺠﱠﻨـ ِﺔَ ،ﻭ ﺃﻧﱠ ُﻬ َﻤــﺎ ْ ِ َ َ
ـﺎﻥ ﺑَ ْﻌـ َـﺪ ﺃٔﺑﻴﻬ َ
ٕﻪ ﺑ َِﺬﺍﻟـِ َـﻚ َﻭ ﺇِﻳﱠـ َ
ْﺤ َﺴـ َـﻦ
َ -١٠١ﻭ ﻗُﻮﻟـُـﻮﺍ :ﺃَ َﻃ ْﻌﻨَــﺎ ﺍﻟ ـﻠ َ
ـﺎﻙ َﻭ َﻋ ِﻠًّﻴــﺎ َﻭﺍﻟ َ
ﺍﻻﺋِ ﱠﻤـ َﺔ ﺍﻟﱠ ٔﺬﻳـ َـﻦ َﺫ َﻛــﺮ َﺕَ ،ﻋ ْﻬـ ًـﺪﺍ َﻭ ٔﻣﻴﺜَﺎﻗًــﺎ َﻣ ْﺄ ُﺧــﻮ ًﺫﺍ ِ َ
ﲑ
ْﺤ َﺴـ ْـﻴ َﻦ َﻭ َْ
ﻷ ٔﻣـ ِ
َﻭﺍﻟ ُ
ْ
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11- Resmen Biat Almak

99) Ey insanlar, bana tek tek biat edemeyecek kadar
çoksunuz. Allah Azze ve Celle, Ali için açıkladığım
Emîrü’l-Müminin olma ve Ali’den sonra benim ve onun
soyundan olan imamların imameti konusunda dilinizden ikrar almamı emretti. Size bildirdiğim üzere benim
soyum onun sulbünden olacaktır.
100) Öyleyse topluca şöyle söyleyin: “Kuşkusuz biz, Ali
ve onun sulbünden olan imamlarla ilgili olarak Rabbinden ve Rabbimizden ilettiğin emri duyduk, bu emre itaat eder, razı ve teslim oluruz.”
“Bu konuda kalbimizle, nefsimizle, dilimizle ve elimizle sana biat ediyoruz. Bunun üzerine yaşar, ölür ve diriliriz. Biati değiştirmez, şüphe etmez, ahitten dönmez ve
ahdi bozmayız. Allah’a itaat ederiz; sana, Emîrü’l-Müminin Ali’ye, Hasan ve Hüseyin’in yanı sıra Ali’nin sulbünden olacağını açıkladığın soyun olan Ali’nin imam
evlatlarına itaat ederiz.”
Ben Hasan ve Hüseyin’in benim yanımdaki konumlarını, yanımdaki yerlerini, Rabbim Azze ve Celle katındaki değerlerini size bildirdim. Ben bu konuyu size ilettim. Onlar cennet gençlerinin efendileridirler. Babaları
Ali’den sonra imamdırlar ve ben Ali’den önce onların
atasıyım.
101) Yine şöyle söyleyin: “Allah’a, sana, Ali’ye, Hasan’a,
Hüseyin’e ve onlardan sonra geleceğini açıkladığın
imamlara itaat ettik. Müminlerin Emîri Ali ile kalbimizle, nefsimizle, dilimizle ve elimizle ahitleşiyoruz.
Yapabilen eliyle, yoksa diliyle ikrar ederek bu ahdi
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ﲔ ِﻣـ ْـﻦ ﻗُﻠُﻮﺑِﻨَــﺎ َﻭ ﺍَﻧْ ـ ُﻔ ِﺴﻨَﺎ َﻭ ﺍَﻟ ِ
ْﺴـﻨَﺘِﻨَﺎ َﻭ ُﻣ َﺼﺎﻓَ َﻘـ ِﺔ ﺃَ ْﻳ ٔﺪﻳﻨَــﺎَ ،ﻣـ ْـﻦ
ﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣ ٔﻨـ َ
ِﻤــﺎ ﺑِِﻠ َﺴــﺎﻧِ ِﻪَ ،ﻭ َﻻ ﻧَْﺒ ٔﻐــﻲ ﺑ َِﺬﺍﻟـِ َـﻚ
ﺍ َْﺩ َﺭﻛ َُﻬ َﻤــﺎ ﺑِﻴَـ ِـﺪ ِﻩ َﻭ ﺍِﱠﻻ ﻓَ ـ َﻘ ْﺪ ﺍَﻗَـ ﱠـﺮ ﺑِﻬ َ
ٕﻪَ ،ﻭ
ﺑـَ َـﺪ ًﻻَ ،ﻭ ﻻ ﻧـَ ٰـﺮﻱ ِﻣـ ْـﻦ ﺍَﻧُْﻔ ِﺴ ـﻨَﺎ َﻋ ْﻨـ ُـﻪ ِﺣـ َـﻮ ًﻻ ﺃَﺑـَ ًـﺪﺍ ،ﺃَ ْﺷـ َـﻬ َﺪﻧَﺎ ﺍﻟ ـﻠ ُ
ﻴﺪﺍَ ،ﻭ ﺍَﻧْ َﺖ َﻋﻠ َْﻴﻨَﺎ ﺑِ ِﻪ َﺷ ٔﻬﻴ ٌﺪَ ،ﻭ ﻛ ﱡ
ﺎﻉ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ
َﻛﻔٰﻲ ﺑِﺎﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ َﺷ ٔﻬ ً
ُﻞ َﻣ ْﻦ ﺃَ َﻃ َ
ﺍﺳــﺘَﺘَ َﺮ َﻭ َﻣ َ ۤ
ٕﻪ ﺍَﻛْﺒَـ ُـﺮ ِﻣـ ْـﻦ
ـﻮﺩ ُﻩ َﻭ َﻋ ٔﺒﻴـ ُـﺪ ُﻩَ ،ﻭﺍﻟ ـﻠ ُ
ﻼﺋِ َﻜـ ُﺔ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ َﻭ ُﺟﻨُـ ُ
َﻇ َﻬـ َـﺮ َﻭ ْ
ُﻞ َﺷ ـ ٔﻬ ٍ
ﻛ ِّ
ﻴﺪ.
َ -١٠٢ﻣ َﻌ ِ
ٕﻪ ﻳَ ْﻌ َﻠـ ُـﻢ ﻛ ﱠ
ُﻞ َﺻـ ْـﻮ ٍﺕ َﻭ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ـﻮﻥ؟ ﻓَ ـ ِﺎ ﱠﻥ ﺍﻟ ـﻠ َ
ـﺎﺱَ ،ﻣﺎﺗَ ُﻘﻮﻟـُ َ
َﺧﺎﻓِﻴَ ـ َﺔ ﻛ ِّ
ـﺲ ،ﻓَ َﻤـ ِـﻦ ْﺍﻫﺘَـ ٰـﺪﻱ ﻓَ ِﻠﻨَ ْﻔ ِﺴ ـ ِﻪ َﻭ َﻣـ ْـﻦ َﺿـ ﱠـﻞ ﻓَ ِﺎﻧﱠ َﻤــﺎ ﻳَ ِﻀـ ﱡـﻞ
ُﻞ ﻧَْﻔـ ٍ
ِﻢ.
َﻋﻠ َْﻴ َﻬــﺎَ ،ﻭ َﻣـ ْـﻦ ﺑَﺎﻳَـ َـﻊ ﻓَ ِﺎﻧﱠ َﻤــﺎ ﻳُﺒَﺎﻳِ ـ ُـﻊ ﺍﻟ ـﻠ َ
ٕﻪ ،ﻳَ ُﺪﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ ﻓَـ ْـﻮ َﻕ ﺍ َْﻳ ٔﺪﻳ ـﻬ ْ
َ -١٠٣ﻣ َﻌ ِ
ﲔ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ﲑﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣ ٔﻨ ـ َ
ـﺎﺱ ،ﻓَﺎﺗﱠـ ـ ُﻘﻮﺍ ﺍﻟ ـﻠ َ
ٕﻪ َﻭ ﺑَﺎﻳ ُِﻌــﻮﺍ َﻋ ِﻠًّﻴــﺎ ﺍَ ٔﻣ َ
ٕﻪ َﻣـ ْـﻦ
ْﺤ َﺴـ ْـﻴ َﻦ َﻭ َْ
ﺍﻻﺋِ ﱠﻤ ـ َﺔ َﻛ ِﻠ َﻤ ـ ًﺔ َﻃﻴِّ ــﺒَ ًﺔ ﺑَﺎﻗِﻴَ ـ ًﺔ .ﻳُ ْﻬ ِﻠـ ُـﻚ ﺍﻟ ـﻠ ُ
ْﺤ َﺴــﻦ َﻭﺍﻟ ُ
َﻭﺍﻟ َ
ـﺚ َﻋ ٰﻠــﻲ ﻧَْﻔ ِﺴـ ِﻪ َﻭ
ـﺚ ﻓَ ِﺎﻧﱠ َﻤــﺎ ﻳَ ْﻨ ُﻜـ ُ
َﻏـ َـﺪ َﺭ َﻭ ﻳَ ْﺮ َﺣـ ُـﻢ َﻣـ ْـﻦ َﻭ ٰﻓــﻲ ،ﻓَ َﻤـ ْـﻦ ﻧَ َﻜـ َ
ﻴﻤــﺎ.
ﺎﻫـ َـﺪ َﻋﻠ َْﻴـ ُـﻪ ﺍﻟ ـﻠ َ
َﻣـ ْـﻦ ﺍ َْﻭ ٰﻓــﻲ ﺑ َِﻤــﺎ َﻋ َ
ٕﻪ ﻓَ َﺴــﻴُ ْﺆ ٔﺗﻴ ِﻪ ﺍ ْ
َﺟـ ًـﺮﺍ َﻋ ٔﻈ ً
َ -١٠٤ﻣ َﻌ ِ
ـﺖ ﻟ ُ
ّﻤﻮﺍ َﻋ ٰﻠــﻲ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ـﺎﺱ ،ﻗُﻮﻟـُـﻮﺍ ﺍﻟـﱠ ٔـﺬﻱ ﻗُ ْﻠـ ُ
َﻜـ ْـﻢ َﻭ َﺳ ـ ِﻠ ُ
ﲔَ ،ﻭ ﻗُﻮﻟـُـﻮﺍَ :ﺳ ـ ِﻤ ْﻌﻨَﺎ َﻭ ﺍَ َﻃ ْﻌﻨَــﺎُ ،ﻏ ْﻔ َﺮﺍﻧَـ َ
ـﻚ َﺭﺑﱠﻨَــﺎ
َﻋ ِﻠـ ٍّـﻲ ﺑِِﺎ ْﻣـ َـﺮ ِﺓ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣ ٔﻨـ َ
ـﲑ.
َﻭ ﺍِﻟَـ ْـﻴ َﻚ ﺍﻟ َْﻤ ٔﺼـ ُ
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gerçekleştirmiştir. Bu ahdi hiçbir şeyle değiştirmeyiz.
Bundan ayrılmayı da kendimize asla caiz görmeyiz.
Buna Allah’ı şahit tutuyoruz. Şahit olarak Allah yeter.
Sen, burada olan ve olmayan itaat ehli herkes, Allah’ın
melekleri, ordusu ve kulları bize şahit olsun. Allah her
şahitten üstündür.”
102) Ey insanlar, ne dersiniz? Kuşkusuz Allah, her sesi
ve her nefsin sırrını bilir.
“Artık kim hidayet bulursa, bu kendisi içindir;
kim de saparsa kendi aleyhinedir.”(1)

Biat eden gerçekte Allah’a biat etmiştir. “Allah’ın eli
(kudreti) onların ellerinin üstündedir.”(2)
103) Ey insanlar, Allah’tan korkun; Müminlerin Emîri Ali’ye; Hasan’a; Hüseyin’e; baki, temiz ve güzel söz
(inanç) kılınan imamlara biat edin. Allah hile yapanı
helak eder; ahdine bağlı kalana ise merhamet eder.
“Artık kim ahdini bozarsa, ancak kendi aleyhine
bozar. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse, bilsin ki, Allah ona pek yakında büyük bir
mükâfat verecektir.”(3)

104) Ey insanlar, size söylediğimi söyleyin. Ali’yi “Müminlerin Emîri” olarak selamlayın. Yine şöyle deyin:
“Duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senin bağışlamanı diliyoruz ve dönüş(ümüz) sanadır.”(4)

1 - Zümer, 41.
2 - Fetih, 10.
3 Fetih, 10.
4- Bakara, 285.
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ْﺤ ْﻤـ ُـﺪ ﻟِـ ٕﻠ ِﻪ ﺍﻟـﱠ ٔـﺬﻱ َﻫ َﺪﺍﻧـَـﺎ ﻟِـ ٰﻬ َﺬﺍ َﻭ َﻣــﺎ ُﻛﱠﻨــﺎ ﻟـِﻨَ ْـﻬ ــﺘَ ِﺪ َﻱ
َ -١٠٥ﻭ ﻗُﻮﻟـُـﻮﺍ :ﺍَﻟ َ
ْﺤـ ِّـﻖ.
ٕﻪ ،ﻟَـ َﻘ ْﺪ َﺟۤﺎﺋَـ ْ
ﻟـَ ْـﻮ َۤﻻ ﺍ َْﻥ َﻫ َﺪﺍﻧـَـﺎ ﺍﻟ ـﻠ ُ
ـﺖ ُﺭ ُﺳـ ُـﻞ َﺭﺑِّـﻨَﺎ ﺑِﺎﻟ َ
َ -١٠٦ﻣ َﻌ ِ
ـﺐ ِﻋ ْﻨـ َـﺪ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ
ـﺎﺱ ،ﺍِ ﱠﻥ ﻓَ َﻀۤﺎﺋِـ َـﻞ َﻋ ِﻠـ ّـﻲ ﺑْـ ِـﻦ ﺍَٔﺑــﻲ َﻃﺎﻟـِ ٍ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ُﺣ ِﺼﻴَ ـ َـﻬﺎ ٔﻓــﻲ
 َﻋـ ﱠـﺰ َﻭ َﺟـ ﱠـﻞ َﻭ ﻗَـ ْـﺪ ﺍَﻧْ َﺰﻟَـ َـﻬﺎ ﻓِــﻲ ﺍﻟُْﻘـ ْـﺮٰﺍ ِﻥ -ﺍَ ْﻛﺜَـ ُـﺮ ِﻣـ ْـﻦ ﺍ َْﻥ ﺍ َْ
َﻣ َﻘــﺎ ٍﻡ َﻭ ِ
ـﻮﻩ.
ﺍﺣـ ٍـﺪ ،ﻓَ َﻤـ ْـﻦ ﺍَﻧْﺒَﺄ ُﻛـ ْـﻢ ﺑ َِﻬــﺎ َﻭ َﻋ ﱠﺮﻓَ َﻬــﺎ ﻓَ َﺼ ِّﺪﻗُـ ُ
َ -١٠٧ﻣ َﻌ ِ
ﺍﻻﺋِ ﱠﻤ ـ َﺔ
ٕﻪ َﻭ َﺭ ُﺳــﻮﻟ َُﻪ َﻭ َﻋ ِﻠ ـ ًّـﻴﺎ َﻭ َْ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ـﺎﺱَ ،ﻣـ ْـﻦ ﻳُ ِﻄـ ِـﻊ ﺍﻟ ـﻠ َ
ﻴﻤــﺎ.
َﺮﺗُ ُﻬـ ْـﻢ ﻓَ َﻘـ ْـﺪ ﻓَــﺎ َﺯ ﻓَـ ْـﻮ ًﺯﺍ َﻋ ٔﻈ ً
ﺍﻟﱠ ٔﺬﻳـ َـﻦ َﺫﻛ ْ
َ -١٠٨ﻣ َﻌ ِ
ﻮﻥ ﺍِٰﻟــﻲ ُﻣﺒَﺎﻳَ َﻌﺘِ ـ ِﻪ َﻭ
ﺎﺷـ َـﺮ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ﺍﻟﺴــﺎﺑُِﻘ َ
ﺍﻟﺴــﺎﺑُِﻘ َ
ﻮﻥ ﱠ
ـﺎﺱ ،ﱠ
ﻭﻥ ٔﻓــﻲ
ُﻣ َﻮ َﺍﻻﺗِـ ِﻪ َﻭﺍﻟ ـﱠﺘ ْﺴ ٔﻠ ِ
ﻴﻢ َﻋﻠ َْﻴـ ِﻪ ﺑِِﺎ ْﻣـ َـﺮ ِﺓ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣ ٔﻨـ َ
ﲔ ﺍُﻭﻟٓـﺌِ َﻚ ُﻫـ ُـﻢ ﺍﻟَْﻔۤﺎﺋِـ ُـﺰ َ
َﺟﱠﻨـ ِ
ـﺎﺕ ﺍﻟﱠﻨ ٔﻌﻴـ ِـﻢ.
َ -١٠٩ﻣ َﻌ ِ
ٕﻪ ﺑِ ِﻪ َﻋ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ِﻣ َﻦ ﺍﻟَْﻘ ْﻮ ِﻝ،
ﺎﺷ َﺮ ﺍﻟﱠﻨ ِ
ﺎﺱ ،ﻗُﻮﻟُﻮﺍ َﻣﺎ ﻳَ ْﺮ َﺿﻲ ﺍﻟـﻠ ُ
ٕﻪ َﺷ ْﻴﺌًﺎ.
َْﺭ ِ
َﻦ ﻳَ ُﻀ ﱠﺮ ﺍﻟـﻠ َ
ﺽ َﺟ ٔﻤ ًﻴﻌﺎ ﻓَﻠ ْ
ﻓَ ِﺎ ْﻥ ﺗَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ۤﻭﺍ ﺍَﻧْﺘُ ْﻢ َﻭ َﻣ ْﻦ ﻓِﻲ ﺍﻻ ْ
ْﺤ ْﻤـ ُـﺪ
ـﺐ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟ َْﻜﺎﻓِ ٔﺮﻳـ َـﻦَ ،ﻭﺍﻟ َ
 -١١٠ﺍَﻟﻠ ُٕﻬـ ﱠـﻢ ﺍ ْﻏ ِﻔـ ْـﺮ ﻟِﻠ ُْﻤ ْﺆ ِﻣﻨ ٔﻴـ َـﻦَ ،ﻭﺍ ْﻏ ِﻀـ ْ
ﲔ.
ﻟـِٕﻠ ِﻪ َﺭ ِّﺏ ﺍﻟ َْﻌﺎﻟ َٔﻤ َ
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105) Ve yine şöyle deyin:
“Bizi buna hidayet eden Allah’a hamdolsun. Allah bizi hidayet etmeseydi asla hidayete erişmezdik. Şüphesiz, Rabbimizin elçileri hakkı getirdiler.”(1)

106) Ey insanlar, Ali İbn Ebi Talib’in Allah Azze ve Celle katındaki faziletleri -ki Kur’an’da indirmiştir- burada
bir kerede sayamayacağım kadar çoktur. Kim size bundan haber verir ve bildirirse, onu doğrulayın.
107) Ey insanlar, kim Allah’a, Resulü’ne, Ali’ye ve söz
konusu ettiğim imamlara itaat ederse, büyük bir başarıya ermiştir.
108) Ey insanlar, Ali’ye biat etmede öncü olanlar, onu
dost tutanlar, ona “Müminlerin Emîri” vasfıyla selam
edenler, işte onlar nimet dolu cennetlerde başarılı olanlardır.
109) Ey insanlar, Allah’ı razı ve hoşnut edecek sözler
söyleyin. Siz ve yeryüzündeki bütün insanlar kâfir olsa
bile Allah’a bir zarar vermez.
110) Allah’ım, müminleri bağışla. Kâfirlere gazap eyle.
Hamd, âlemlerin rabbi Allah’a mahsustur.

1- A’raf, 43.
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GADİR-İ HUM
BAYRAMI’NIN AMELLERİ
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GADİR-İ HUM BAYRAMI’NIN AMELLERİ
1- Oruç tutmak.
2- Gusletmek.
3- İftar yemeği vermek.
4- Yemek vermek. İmam Rıza (a.s) şöyle buyuruyor:
“Gadir-i Hum günü bir mümine yemek yediren
kimse, bütün peygamberlere ve sıddıklara yemek
yedirmiş kimse gibidir.”(1)

5- Süslenmek.
6- Yeni elbise giymek.
7- Müminleri ziyaret etmek, onlarla tokalaşmak.
8- Sevinçli olmak, müminlerin birbirini tebrik etmesi,
birbirlerine hediye vermeleri, salavat getirmek.
9- Kardeşlik akdi gerçekleştirmek.
10- Nüdbe duasını okumak.
11- Emîrü’l-Müminin Ali’nin ziyaretnamesini okumak.

1- İkbalu’l-A’mal, s. 465.
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)Gadir-i Hum Bayramı Günü Hz. Ali’yi (a.s
Ziyaret Etmek
Seyyid İbn Tavus İkbalu’l-A’mal (s. 494) adlı eserinde,
Gadir-i Hum günü Hz. Ali’nin (a.s) ziyareti ile ilgili olarak İmam Cafer Sadık’tan (a.s) şu ziyaretnameyi nakletmiş ve şöyle eklemiştir: “Hz. Ali’nin (a.s) türbesinin
ve tertemiz hareminin yakınında isen mezarı başında,
uzakta isen hareme taraf yönelerek şu cümlelerle onu
ziyaret et:

ﺍَﻟ ٕﻠ ُﻬـ ﱠـﻢ َﺻـ ِّـﻞ َﻋ ٰﻠــﻲ َﻭﻟِـ ـﻴِّ َﻚَ ،ﻭ ﺃَ ٔﺧــﻲ ﻧَﺒِ ـﻴِّ ـ َـﻚَ ،ﻭ َﻭ ٔﺯﻳ ـ ِﺮﻩَِ ،ﻭ َﺣ ٔﺒﻴـ ـﺒِﻪَِ ،ﻭ
ِﻦ ﺃُ ْﺳ َﺮﺗِﻪَِ ،ﻭ َﻭ ِﺻﻴِّـﻪَِ ،ﻭ َﺻ ْﻔ َﻮﺗِﻪِ،
َﺧ ٔﻠﻴ ِﻠﻪَِ ،ﻭ َﻣ ْﻮ ِﺿ ِﻊ ِﺳ ِّﺮﻩَِ ،ﻭ ِﺧﻴَ َﺮﺗِ ِﻪ ﻣ ْ
ِﺼﺘِ ـﻪَِ ،ﻭ ﺃَ ٔﻣﻴﻨِ ـﻪَِ ،ﻭ َﻭﻟِـﻴِّـ ـ ِﻪَ ،ﻭ ﺃَ ْﺷـ َـﺮ ِﻑ ِﻋ ْﺘ َﺮﺗِـﻪِ ،ﺍﻟﱠ ٔﺬﻳـ َـﻦ ٰﺍ َﻣﻨُــﻮﺍ
َﻭ َﺧﺎﻟ َ
ﺍﻟﺪ ٔﺍﻋـ ۤـﻲ
ﺑِـﻪَِ ،ﻭ ﺃَٔﺑــﻲ ُﺫ ِّﺭﻳَّـ ـﺘِﻪَِ ،ﻭ ﺑـَ ِ
ِﺤ ﱠﺠﺘِ ـ ِﻪَ ،ﻭ ﱠ
ـﺎﺏ ِﺣ ْﻜ َﻤﺘِ ـﻪَِ ،ﻭﺍﻟﱠﻨﺎ ِﻃـ ِـﻖ ﺑ ُ
ﺎﺿــﻲ َﻋ ٰﻠــﻲ ُﺳﱠﻨ ـﺘِﻪَِ ،ﻭ َﺧ ٔﻠﻴ َﻔ ـﺘِ ِﻪ َﻋ ٰﻠـ ۤـﻲ ﺃُ ﱠﻣ ـﺘِ ِﻪَ ،ﺳﻴِّ ـ ِـﺪ
ِﺇٰﻟــﻲ َﺷ ٔﺮ َﻳﻌ ـﺘِ ـﻪَِ ،ﻭﺍﻟْ َﻤ ٔ
ﲔ ،ﺃَ ْﻓ َﻀـ َـﻞ َﻣــﺎ
ﲔَ ،ﻭ ﺃَ ٔﻣـ ِ
ﲔَ ،ﻭ ﻗَۤﺎﺋِـ ِـﺪ ﺍﻟُْﻐ ـ ِّﺮ ﺍﻟْ ُﻤ َﺤ ﱠﺠ ٔﻠـ َ
ﲑ ﺍﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ٔﻨـ َ
ﺍﻟْ ُﻤ ْﺴـﻠ ِٔﻤ َ
ـﺖ َﻋ ٰﻠـ ۤـﻲ ﺃَ َﺣـ ٍـﺪ ِﻣـ ْـﻦ َﺧ ْﻠ ِﻘـ َـﻚ َﻭ ﺃَ ْﺻﻔِﻴَۤﺎﺋِـ َـﻚ َﻭ ﺃَ ْﻭ ِﺻﻴَ ـۤﺎ ِﺀ ﺃَﻧْـﺒِ ــﻴَۤﺎﺋ َ
ِﻚ.
َﺻﱠﻠ ْﻴـ َ
ﺍَﻟ ٕﻠ ُﻬـ ﱠـﻢ ِﺇٔﻧـّ ۤـﻲ ﺃَ ْﺷ ـ َﻬ ُﺪ ﺃَﻧﱠ ـ ُﻪ ﻗَـ ْـﺪ ﺑَﱠﻠـ َـﻎ َﻋـ ْـﻦ ﻧَﺒِـ ـﻴِّ َﻚ َ -ﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ُﻪ َﻋ َﻠ ْﻴ ـ ِﻪ َﻭ
ٰﺍﻟِـﻪَِ -ﻣــﺎ ُﺣ ِّﻤـ َـﻞَ ،ﻭ َﺭ ٰﻋــﻲ َﻣــﺎ ْﺍﺳ ـﺘُ ْﺤﻔ َ
ِﻉَ ،ﻭ
ِﻆَ ،ﻭ َﺣ ِﻔـ َـﻆ َﻣــﺎ ْﺍﺳ ـﺘُﻮﺩ َ
ﻼﻟـَ َـﻚ ،ﻭ ﺣــﺮ َﻡ ﺣﺮﺍﻣـ َـﻚ ،ﻭ ﺃَﻗَـ َ َ
ﺎﻣـ َـﻚَ ،ﻭ َﺩ َﻋــﺎ ِﺇٰﻟــﻲ
َﺣ ﱠﻠـ َـﻞ َﺣ َ َ َ ﱠ َ َ َ َ
ـﺎﻡ ﺃ ْﺣ َﻜ َ
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ﲔ
ٰ  َﻭ َﻋـ،ﺳَ ـﺒٔﻴﻠِﻚَ َﻭ َﻭﺍٰﻟـ ۤـﻲ ﺃَ ْﻭﻟِﻴَ ـۤﺎ َﺀ َﻙ
َ  َﻭ َﺟﺎ َﻫـ َـﺪ ﺍﻟﱠﻨﺎ ِﻛ ٔﺜ ـ،ـﺎﺩﻱ ﺃَ ْﻋـ َـﺪﺍۤ َﺀ َﻙ
َ َﻋـ ْـﻦ َﺳـ ٔـﺒﻴﻠ
ِ  َﻭ ﺍﻟَْﻘ،ِﻚ
 َﺻﺎﺑـِ ًـﺮﺍ ُﻣ ْﺤﺘَ ِﺴــﺒًﺎ،ﲔ َﻋـ ْـﻦ ﺃَ ْﻣـ ِﺮ َﻙ
َ ﲔ َﻭ ﺍﻟْ َﻤﺎ ِﺭ ٔﻗـ
َ ﺎﺳـ ٔـﻄ
 َﺣﺘٕــﻲ ﺑََﻠـ َـﻎ ﻓِــﻲ، َﻻ ﺗَ ْﺄ ُﺧـ ُـﺬ ُﻩ ﻓِــﻲ ﺍﻟ ـ ٕﻠ ِﻪ ﻟَ ْﻮ َﻣ ـ ُﺔ َۤﻻﺋِـ ٍـﻢ،ُﻣ ْﻘﺒِـ ًـﻼ ﻏ َْﻴـ َـﺮ ُﻣ ْﺪﺑـِ ـ ٍﺮ
 َﻭ ﻧَ َﺼـ َـﺢ ﻟـَ َـﻚ،ِﺼــﺎ
ً  َﻭ َﻋﺒَـ َـﺪ َﻙ ُﻣ ْﺨﻠ، َﻭ َﺳـﱠﻠ َﻢ ِﺇﻟَْﻴـ َـﻚ ﺍﻟَْﻘ َﻀـۤﺎ َﺀ،ٰﺫﻟـِ َـﻚ ﺍﻟ ِّﺮ َﺿــﺎ
َ
ﻴﺪﺍ َﻭﻟِـًّـﻴﺎ ﺗَـ ِﻘ ـًّـﻴﺎ
ً ﻴﺪﺍ َﺳ ٔﻌ
ً  ﻓَ ـ َﻘﺒَ ْﻀﺘَ ُﻪ ِﺇﻟَْﻴ َﻚ َﺷ ٔﻬ،ﲔ
ُ ﺎﻩ ﺍﻟْــﻴَ ٔﻘ
ُ َ َﺣﺘٕ ۤﻲ ﺃﺗ،ُﻣ ْﺠﺘَ ِﻬ ًﺪﺍ
.َﺭ ِﺿًّﻴــﺎ َﺯ ِﻛ ـ ًّـﻴﺎ َﻫﺎﺩِﻳًــﺎ َﻣ ْﻬ ِﺪﻳًّــﺎ
ـﺖ َﻋ ٰﻠـ ۤـﻲ ﺃَ َﺣـ ٍـﺪ ِﻣـ ْـﻦ
َ ﺍَﻟ ٕﻠ ُﻬـ ﱠـﻢ َﺻـ ِّـﻞ َﻋ ٰﻠــﻲ ُﻣ َﺤ ﱠﻤـ ٍـﺪ َﻭ َﻋ َﻠ ْﻴـ ِﻪ ﺃَ ْﻓ َﻀـ َـﻞ َﻣــﺎ َﺻﱠﻠ ْﻴـ
َ ِﻚ َﻭ ﺃَ ْﺻﻔِﻴَۤﺎﺋ
َ ﺃَﻧْ ـﺒِﻴَۤﺎﺋ
. ﻳَﺎ َﺭ ﱠﺏ ﺍﻟَْﻌﺎﻟَ ٔﻤﲔ،ِﻚ
Anlamı:

Allah’ım! Kendi veline, Peygamberinin kardeşine, vezirine, habibine, dostuna, sırdaşına, ailesi arasından
seçtiğine, vasisine, kendine has kıldığına, eminine, yardımcısına, ona iman eden ailesinin en şereflisine, soyunun babasına, hikmetinin kapısına, onun hüccetiyle
konuşana, onun şeriatına davet edene, sünneti üzerine
devam edene, ümmetine halifesine, Müslümanların
efendisine, müminlerin emirine, yüzü akların önderine
mahlûkatından, seçkin kullarından ve peygamberlerinin vasilerinden birine ettiğin en üstün salatı eyle.
Allah’ım! Şehadet ederim ki, kuşkusuz o, Peygamberinden (Allah ona ve Ehlibeyt’ine rahmet etsin) üstlen-

69

diği şeyi ulaştırdı; korunması gerekeni gözetti; emanet
edileni korudu; helalini helal ve haramını haram kıldı;
hükümlerini uyguladı; yoluna davet etti; dostlarını
dost, düşmanlarını düşman bildi; senin yolundan ayrılıp ahdini bozanlara (nakisîn), azgınlara (kasıtîn) ve
emrinden çıkanlara (marıkîn) karşı cihad etti; bütün
bunları yaparken sabırlı davrandı, rızanı gözetti, sırt
çevirmeden sana yöneldi; hiçbir kınayanın kınaması
onu Allah yolundan alıkoymadı; nihayet bu hususta
rıza makamına ulaştı, kaza ve hükmü sana bıraktı; tam
bir ihlasla sana kulluk sundu; insanların hayrını istemede çaba sarf etti; ta ki ölüm gelip onu buldu. Sen şehid, mutlu, dost, takvalı, hoşnut, tertemiz, hidayet eden
ve hidayet bulmuş olarak onun ruhunu aldın.
Allah’ım! Muhammed’e ve ona, nebilerinden ve seçkin
kullarından birine ettiğin en üstün rahmetle rahmet
eyle, ey âlemlerin Rabbi.
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