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NAŞİRDƏN

Hər bir tədqiqatın əvvəli və sonu tədqiqatçı insan zehnində yaranmış suala cavab_
tapmaq yolunda inkişafın bir mərhələsi sayılır, həmçinin, bu gedişat elm və bilik olan
_.tədqiqat nəticəsinin əldə edilməsi ilə sona çatır
Əlbəttə, bu sonluq yeni bir başlanğıc üçün müjdə verir. Çünki hər bir tədqiqat yeni iş,_
_.inkişaf təravət və bərəkət, həmçinin, yeni sualların meydana çıxması ilə nəticələnir
Tədqiqat əsnasında qarşıya çıxan suallar zaman ehtiyaclarının tənasübü və_
_.tədqiqatçıların bacarığı ilə inkişaf edir və bəşər mədəniyyətini hərəkətə vadar edir
Elm və texnikanın inkişafı nəticəsində sualların tez bir zamanda dünyanın müxtəlif_
yerlərinə çatması və sürətlərin azalması prosesi yeni bir mədəniyyəti ərməğan gətirir.
Buna görə də, şübhəsiz bu proses barədə mükəmməl agahlıq və düzgün müdiriyyət
_.bu yolda inkaredilməz təsirə malikdir
Beynəlxalq əl-Mustafa (s) Universiteti elmi hövzələrdə malik olduğu xüsusi vəzifəsi,_
habelə insanların müxtəlifliyinə əsasən, tədqiqat sahəsində münasib şəraiti yaratmağı
_.özünə vəzifə bilir
Bu sahədə münbit şərait yaratmaq, imkanlardan münasib tərzdə istifadə etmək, _
_həmçinin, din sahəsində
səh:5

tədqiqatçı alimlərdən himayə etmək Beynəlxalq əl-Mustafa (s) Universitetinin_
_.Tədqiqat müavinliyinin əsas və önəmli vəzifələrindən sayılır
Bu qəbil elmi hərəkətlər və mövcud vəziyyətin möhkəmləndirilməsi ilə dünyanın hər_
_.bir yerində dini mədəniyyətin inkişafı və yayılması ilə nəticələnməsinə ümid edirik

(Beynəlxalq əl-Mustafa (s
Nəşr və Tərcümə Mərkəzi
səh:6
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GİRİŞ

Tanrının bəşəriyyətə bəxş etdiyi ən dəyərli nemətlərindən biri olan və insanları daim
kamilliyə və uca mənəvi dəyərlərə dogru səsləyən İslam dini, milyonlarla insanın
müştərək inam yeridir. Milliyyətindən və rəngindən asılı olmayaraq insanları bir ataananın övladları sayan, onların cəmiyyətdə hansı təbəqəyə mənsub olmasını
önəmsəməyən müqəddəs dinimiz, hər bir şəxsə yalnız onun təqvası və müdrikliyinə
görə dəyər verir. Belə ki, Qurani-Kərimin Hücurat surəsinin on üçüncü ayəsində
buyurulur: "Ey camaat! Biz sizi bir kişi və bir qadından yaratdıq, sizləri tayfa və
qəbilələrə böldük ki, bir-birinizi tanıya biləsiniz. Allahın yanında ən dəyərliniz, sizin ən
".təqvalı olanınızdır
Elə buna görə də, islami dəyərlər ümumbəşəri əhəmiyyətə malikdir. Hətta bu dinə
etiqad bəsləməyən yüksək düşüncə tərzinə malik olan insanlar da, belə dəyərlərə
hörmətlə yanaşır və onu lazımınca qiymətləndirməyə çalışırlar. Çünki ilahi dəyərlər heç
bir sərhəd daşımayaraq və birmənalı olaraq bəşəriyyətin sağlam mühit şəraitində
.mümkün olduğu qədər ən ali mənəvi inkişafını qarşıya məqsəd qoymuşdur
Sizə təqdim etdiyimiz kitabda haqqında bəhs olunan
səh:9

şəxs, əzəməti və mənəvi kamilliyi ilə məzhəbindən asılı olmayaraq bütün
müsəlmanların könlündə səltənət qurmuş, hətta daşqa dinlərə mənsub olan insanları
belə öz müdrikliyi və insanpərvər ideyaları ilə heyrətləndirən Həzrət Əli (ə)
şəxsiyyətidir. Həzrət Əli (ə) İslam peyğəmbərindən (s) sonra dinimizin bütün
dəyərlərini kamil şəkildə özündə təcəssüm etdirən bənzərsiz bir şəxsiyyətdir.Əziz
həmvətənlərimizin Allah-Təalanın ən sevimli qullarından biri olan Həzrət Əlini (ə) daha
yaxından tanıması və Tanrıya ucalan yolda onun göstərişlərindən bəhrələnməsi
məqsədilə, əhli-sünnənin görkəmli və məşhur alimlərindən biri olan Əbu Əbdürrəhman Əhməd ibn Şüeyb Nisainin qələmə aldığı “Xəsaisü-Əmirəl-möminin” (Əli ibn
Əbi Talibin xüsusiyyətləri) kitabını sizlərə təqdim edirik. Xatırladım ki, qeyd olunan
kitab ərəb dilindən fars dilinə çevrildikdən sonra, fars dilindən azəri dilinə tərcümə
!olundu. Ümidvaram, bu qiymətli kitab hər birinizə faydalı bir tohvə olacaq. İnşaallah
Cəbrayıl Abıyev
səh:10

(Əhməd ibn Şüeyb Nisai kimdir? (Fars dilinə çevirəndən
Əhməd ibn Şueyb Nisai h.q tarixilə 215-ci ildə Xorasanın "Nisa" şəhərində dünyaya göz
açdı, 303-ci ildə isə, dünyasını dəyişdi. O, Şamın Rəmlə məntəqəsində, başqa bir tarixə
əsasən isə, Məkkə şəhərində dəfn olundu. Nisai şafei məzhəbinə mənsub olan əhlisünnənin adlı-sanlı alimlərindən biri idi. Alimlərin onun tərcümeyi-halında yazdıqlarına
nəzər salsaq, əhli-sünnənin böyük şəxsiyyətlərinin arasında onun xüsusilə seçildiyinin
.və yüksək məqama malik olduğunun şahidi olarıq
Əhli sünnənin böyük "ricalşünas"larından (rəvayətçilərin tərcümeyi-halını yazan
:tədqiqatçılarından) biri olan hafiz Cəmaləddin Yusif Mizzi, Nisai barəsində belə deyir
Qazi və Hafiz olan Əhməd ibn Şueyb əbu Əbdürrəhman Nisai əhli-sünnənin altı səhih“
hədis kitablarından biri olan "Sünəni-Nisai" ya "Əl-müctəba"adı ilə tanınmış kitabın və
başqa məşhur kitabların müəllifidir. O tanınmış rəhbərlərdən, güclü hədis tədqiqatçısı
.və adlı-sanlı bir alimdir
Çoxları ondan hədis nəql edirlər. Mənsur fəqih, Təhavi, Qasim mütərriz və Əbuəli kimi
.(şəxsiyyətlər onun barəsində deyirlər: "O, müsəlmanların rəhbərlərin dən biridir”(1
səh:11

.Təhzibul-kəmal", c1, s329" . [1] -1

Əhli-sünnəin başqa böyük ricalşünası İbn Həcər Əsqəlani də həmçinin Nisaini həmin
.(sifətlərlə tərifləmişdir(1
Dəyərli "Müstədrək" kitabının müəllifi Hakim Nişaburi Nisai barəsində belə deyir:
Həmişə böyük hədisşünas Əbu Əlidən dörd nəfəri müsəlmanların rəhbəri
.adlandırdığını eşiddim. Onların hamısından öncə Nisainin adını qeyd edirdi

:O, Əbul-Hüseyn ibn Müzəffərdən nəql edir ki, deyirdi
Misirdə ustadlarım Nisainin rəhbərliyinə etiraf edir və onu gecə-gündüz yorulmadan
ibadət etmək, həcc və cihada əhəmiyyət vermək, sünnəni ehya etmək və şahlarla
həmnişinlik etməməklə xatırlayırdılar. Və bu sifətləri onun Dəməşqdə xəvaricin
(Müaviyənin tərəfdarları) vasitəsi ilə şəhid olmasına qədər olan dəyişilməz şivəsi
.(sayırdılar(2
Əhli-sünnənin məşhur hədisşünası və bəzilərinin onu altı səhih hədis kitablarından biri
:hesab etdikləri Sünəni-Darqotni kitabının müəllifi, Nisai barəsində belə deyir
Əbu Əbdür-rəhman Nisai öz zamanında Misirdə olan ustadların hamısından
.məlumatlı, səhih və qeyri səhih hədisləri tanımaqda və rical elmində hamıdan üstün idi
Əbu Əbdür-rəhman Sülləmi onun dilindən belə nəql edir."Mən heç kimə Nisai kimi
.(əhəmiyyət vermirəm.Və onun kimi pərhizkar bir şəxsi tanımıram"(3
Əhli-sünnətin məşhur ricalşünası və tarixçisi Əbu Abdullah Zəhəbi də həmçinin Nisai
:barəsində deyir
Sünən və başqa kitabların sahibi və böyük şəxsiyyətlərin yadigarı Əbu Əbdür-rəhman
Nisai h.q tarixinin 215-ci ilində Xorasanın Nisa şəhərində dünyaya göz açdı. O, yaxşı
.müəllif, intiqadçı, istiqamətli və baxış sahibi olmaqla yanaşı elm dəryasıdır
səh:12

.Təhzibut-təhzib", c1, s34-36" . [1] -1
.Təhzibul-kəmal", c1, s333; "Təhzibut-təhzib", c1, s35" . [2] -2

.Tarixul-İslam", (301-310 h.q), s106; "Seyru ə`lamin-nübəla", c14, s125" . [3] -3

O, elm və savad almaq üçün Xorasana, Hicaza, Misirə, İraqa, Cəzirəyə və Şama səfər
etdi. Və axırda Misirə qayıtdı.Hədis araşdıranlar ona müraciət edirdilər.Şafei
.(məzhəbinə mənsub olan Nisainin gözəl üzü və yaxşı saqqalı var idi(1
Tacəddin Subki, şafei alimlərinin tərcümeyi-halı barəsində yazdığı "Təbəqati şafeiyyə"
kitabında əhli-sünnəin böyük alimlərinin nəzərindən Nisainin çehrəsini əla və yüksək
:dərəcədə təsvir edərək yazır
Ustadım Əbu Abdullah Zəhəbidən soruşdum? Hədis elmində Müslim ibn Həccac (Səhihi
Müslim kitabının müəllifi) daha çox məlumat sahibidir yoxsa, Nisai? Dedi: Nisai. Mən bu
mətləbi (hədis elmində) ustadlıq məqamına malik olan atam üçün nəql etdim. O da
.(bunu təsdiq etdi(2
İbn Əsir(3), ibn Kəsir(4), ibn Xələkan(5)və başqaları(6) da Nisaini çox tərif edərək, onu
.rical və hədis elmində öz zamanının rəhbəri kimi xatırlayırlar
NISAININ HəQIQəTə MEYLI
Nisai, həqiqəti müdafiə etdiyi zaman cürətli idi. O çalışırdı öz elmi və dini şəxsiyyətini
azğın insanların razılıq və mükafatını qazanmaq üçün, xətərə atmasın. Əhli-sünnənin
:böyük tərcümeyi-hal yazarı Cəmaləddin Yusif Mizzi Nisainin dilindən belə deyir
Mənim taleyim Dəmeşqdə parladı. Orada Əliyə (ə) qarşı kin-küdurətli nadan insanlar
çox idi. Mən Əmirəlmöminin Əlinin xüsusiyyətlərini yazdım ki, bəlkə Allah onları bu
.(kitabın vasitəsi ilə hidayət edə(7
səh:13

.Tarixul-İslam", (301-310 h.q), s106; "Seyru ə`lamin-nübəla", c14, s125" . [1] -1
.Təbəqatuş-şafiiyyətül-kübra", c3, s14" . [2] -2
.Camiul-usul", c1, s195" . [3] -3
.Əl-bidayətu vən-nəhayə", c11, s123" . [4] -4
.Vəfəyatul-ə`yan", c1, s77" . [5] -5
.Məhəmməd Kazimin təhqiqi əsasında "Xəsais" kitabına yazılmış müqəddimə . [6] -6

.Təhzibul-kəmal", c1, s338; "Təhzibut-təhzib, c1, s36" . [7] -7

:Sonra Yusif Mizzi əlavə edir
Dəmeşqdə Nisaidən soruşdular ki, Müaviyənin fəzilətləri barəsində hədis demirsən?
Dedi: Onun barəsində Peyğəmbərin (s) bu hədisindən başqa nə deyim ki, buyurdu:
.("İlahi onun qarnını heç vaxt doyurma"(1

:Hakim Nişaburi də Darqutninin dilindən yazır
Nisai Misirin ən üstün hədisşünası olduğu üçün ona paxıllıq etdilər. O, Dəmeşqin Rəmlə
şəhərinə getməyə məcbur oldu. Ondan Müaviyənin fəzilətləri barəsində soruşduqda,
özündən hədis düzəltmədi.Camaat da onu möhkəm kötəklədilər. O, bu döyülməyin
.(nəticəsində-dünyadan köçdü(2

:Hakim Nişaburi özü Nisainin həyatını və başına gələnləri belə şərh edir
Əbu Əbdurrəhman Nisai ömrünün axırlarında Misirdən Dəmeşqə getdi. Orada ondan
Müaviyə və onun fəzilətləri barəsində rəvayət soruşduqda dedi: Məgər Müaviyə Əli (ə)
ilə bir məqam və dərəcədə olması üçün onun barəsində yalandan düzəldilmiş bu qədər
rəvayətə razı deyilmi ki, yenə onun üstünlüyü üçün saxta hədis düzəldilsin?! Dəmeşq
camaatı bu (haqq) sözə görə onu möhkəm kötəklədilər və Məsciddən çölə atdılar. O,
.(Məkkədə 303-cü (h.q.) ildə bu yaraların nəticəsində dünyasını dəyişdi(3
Tacəddin Sübki (4), İbn Xələkan(5), İsnəvi(6) və Zəhəbi(7) də Nisainin vəfatının səbəbini
Dəmeşqə daxil olandan sonra Müaviyənin dostlarının vasitəsi ilə döyülməsində bilirlər.
Nisaini bu Allah bəyənən yola doğru çəkən amil Müaviyənin fəzilət sahibi
səh:14
"Təhzibul-kəmal", c1, s338; "Təhzibut-təhzib, c1, s36; "Tarixul-İslam" . [1] -1
.Təhzibul-kəmal", c1, s328" . [2] -2
.Təhzibul-kəmal" kitabından olunan nəqlə əsasən, c1, s339" . [3] -3
.Təbəqatuş-şafiiyyətül-kübra", c3, s16" . [4] -4
.Vəfəyatul-ə`yan", c1, s77" . [5] -5
.Təbəqatuş-şafiiyyə ", c2, s268" . [6] -6

.Təzkirətul-huffaz", c2, s699; "Seyru ə`lamin-nübəla", c14, s132" . [7] -7

olmaması(1) həqiqətini bəyan etmək və Əlinin (ə)həqqaniyyəti və fəzilətlərinidən
.müdafiə etməkdə göstərdiyi şücaətidir
Bəziləri Əməvilərin abır və şərəfini qorumaq üçün Nisainin döyülməsini Xəvaricə nisbət
.veriblər.Bu həqiqətdən qaçmaqdan başqa bir şey deyil
Çünki Nisainin əsrində Dəməşqdə Nəhrəvan xəvariclərinin qüdrət və iqtidarından heç
bir əsər-əlamət qalmamışdı.Ya da gərək deyək ki, onların xəvaric dedikdə məqsədi
onun həqiqi mənasıdır, yəni dindən çıxmış şəxslər.Çünki, Əhli-beyt, səhabə və
tabeinlərdən bəzisinin etiraf etdiyi kimi, Bəni-Üməyyə və onun tərəfdarları həqiqi
.İslam dinindən çıxanlardırlar
XəSAIS KITABıNıN DəYəRI
Xəsais kitabının bütün hədisləri sənədlə nəql olunmuşdur. Hədis tədqiqatçıları və
ricalşünasları yanında dəyərli məqama malikdir. Əhli-sünnənin etimadlı
:hədisşünaslarından olan İbn Həcər Əsqəlani bu kitab barəsində deyir
Nisai Peyğəmbərin(s) səhabələri arasında təkcə Əlinin (ə) fəzilətləri barəsində olan
hədislərin axtarışına məşğul oldu. O,bu kitabda çoxlu hədislər toplamışdır ki,onların
.(daha çoxu etibarlı və qəbul olunacaq sənədlərə malikdir(2

:O, məşhur kitabı "Fəthul-Bari beşərhi səhihil Buxaridə" də bu barədə belə yazır
Xəsais kitabı Əlinin (ə) fəzilətləri barəsində ən çox etibarlı sənədlərə şamil olan bir
.(hədis kitabıdır ki, Nisainin vasitəsi ilə yazılmışdır(3
səh:15
Əhli sünnənin Əhməd ibn Hənbəl, İshaq Buxari, Hakim Nişaburi, İbn Cəvəzi və . [1] -1
İbn Əsqəlani kimi böyük alimlərinin etirafına əsasən Müaviyə heç bir fəzilətə malik
deyil və onun barəsində söylənilən fəzilətlərin hamısının sənədi səhv və bəlkə də
.saxtadır. "Fəthul-bari", c7; "Fəzail" kitabı, s104
.Əl-isabə", c4, s565" . [2] -2
.Fəthul-bari", c7; "Fəzailus-səhabə", s61" . [3] -3

Doğrusu, bu kitab əhli-sünnəin böyük hədisşünasları Əhməd ibn Hənbəl, İsmayıl Qazi
və Əbu Əli Nişaburinin etiraf etdiyi kimi həqiqətdən bir hissəni göstərir.Buna əsasən ki,
"Allahın Peyğəmbərinin(s) səhabələrindən heç biri haqqında İmam Əli (ə) qədər
.(etibarlı sənədlərlə fəzilət və üstünlüklər nəql olunmamışdır"(1
Bundan əlavə Nisainin rical və hədisşünaslıq elmində lider olması barədə böyük
alimlərin eyni fikri paylaşmaları Xəsais kitabının mötəbər olmasına kifayətdir. Darqotni
:kimi bir dəstə belə deyir
Heç kimi Nisaidən qabaqcıl bilmirəm"(2). Əhli-sünnəin hədis tədqiqatçısı Əbu Əli"
Nişaburi deyir: "O, şübhəsiz hədisşünaslıqda rəhbərdir"(3). Zəhəbi yazır: "Nisai rical və
hədisşünaslıq elmində ("Səhihi-Müslim" kitabının sahibi) Müslim, ("Sünən" kitabının
sahibi) Əbu Davud və ("Sünən" kitabının sahibi) Termezidən daha mahirdir (4)".
Əlbəttə, bu təriflərin mə`nası Nisainin xətasız və nəql etdiyi hədislərin səhvsiz olması
.demək deyildir
Hər halda belə nəzərə gəlir ki, Xəsais kitabı Nisainin çöhrəsinə baxmaq üçün şəffaf bir
güzgüdür. Bu kitabda Nisainin (rəvayətlərin ünvanlarında gələn) baxışları, hədisləri
yaxşı tanıması və onları bölməkdə yaxşı seçim zövqünə malik olması aydın şəkildə
görülür. Nisai kitabını Əlinin (ə) İslamı ilk qəbul etməsi ilə başlayır və sonra İmam Əlinin
(ə) xüsusiyyətləri barəsində "Səqəleyn", "Teyr", "Rayət", "Mənzilət", "Kəsa", "Qədir",
"Səddül-əbvab" və s... kimi onlarla hədisi zikr edir. Sonra Həzrət Fatimənin(s) fəziləti
barəsində hədislər zikr etməklə
səh:16

.Fəthul-bari", c7; "Fəzailus-səhabə", s61" . [1] -1
.Təhzibul-kəmal", c1, s334; "Tarixul-İslam", s108" . [2] -2
.Təhzibul-kəmal", c1, s333; "Tarixul-İslam", s108" . [3] -3
.Seyru ə`lamin-nübəla", c14, s133" . [4] -4

bəhsini davam etdirir. Daha sonra isə İmam Həsən (ə) və İmam Hüseyn (ə) barəsində
olan hədislərin qısa bir hissəsinə işarə edir. Sonda isə İmam Əlinin (ə) döyüşlərindən
bəhs edir. O Həzrətin həqqaniyyəti və düşmənlərinin (Nakisin, Qasitin və Mariqin)
dindən çıxması, yolunu azması və tüğyan etməsi barəsində Rəsulullahın(s)
.qabaqcadan verdiyi xəbərləri bəyan edir
Nisai İmam Əli (ə) barəsində yalnız Xəsais kitabını yazmayıb. O, "Müsnədi Əli ibn Əbu
.Talib" adlı başqa bir kitab da yazmışdır
Nisainin həyatını şərh edənlər onun tə`lif etdiyi otuz kitaba işarə etməklə yanaşı, iki
:mətləbə tə`kid edirlər

.Nisai "Xəsais" kitabını Şama getdikdən sonra yazdı .1
Sünəni Kübra" və "Sünəni Süğra" (ona "Əl-müctəba da deyirlər") kitablarının hər" .2
.ikisi Nisainin tə`lif etdiyi müstəqil kitablardır
Sünəni Süğra" kitabı "Sünəni Kübra" kitabının xülasəsi deyildir. Onların arasında"
ümum və xüsus min vəch var;yə`ni "Sünəni Süğra" kitabında olan hədislərin hamısı
"Sünəni Kübrada" yoxdur. Və həmçinin "Sünəni Kübrada" olan hədislərin hamısı
"Sünəni Süğra da" yoxdur.Bu iki mətləb hədis tədqiqatçılarının yanında böyük
.(əhəmiyyətə malikdir(1
XəSAIS KITABıNıN TəRCüMəSI BARəSINDə NEçə XATıRLATMA
Nisainin "Xəsais" kitabının müxtəlif ölkələrin kitabxanalarında təqribən on iki . 1
əlyazma nüsxəsi vardır. İndiyə qədər Hindistan, Misir, Nəcəf, Beyrut və İranda doqquz
dəfə çap olmuşdur. Bu kitab 1311 (h.q) ilində
səh:17
Məhəmməd Kazimin təhqiqi əsasında "Xəsais" kitabına yazılmış müqəddimə, . [1] -1
.s11-12; Habelə "Sünəni kübranın" müqəddiməsi, Əbdül-Ğəffar Süleyman Bəndari

Seyid Əbul-Qasim Rəzəvi Lahuri tərəfindən "Həqaiqi lədunni dər təşrihi dəqaiqi xəsaisi
ələvi" adı ilə fars dilində tərcümə olaraq Lahur şəhərində çap oldu. Həmçinin miladi
tarixinin 1892-ci ilində də Hind və ondan sonra isə ordu dilində tərcümə olaraq Pakistan
.və Rampurda çap oldu
Xəsais" kitabı barəsində indiyə qədər neçə dəfə təhqiq olunmuşdur. Onun" .2
barəsində çoxlu nüsxələrdən istifadə etməklə ən yeni tədqiq, təhqiqatçı alim
Məhəmməd Kazım Məhmudiyə aiddir. O, "Məcməu ihyais-səqafətil-islamiyyə" adlı bu
.kitabı 1419 (h.q) –cu ildə Qum şəhərində nəşr etmişdir
Məhəmməd Kazım Məhmudinin təhqiqi xüsusi məziyyət və üstünlüklərə malikdir. O,
qabaqkı tədqiqlərin nöqsanlarını aradan qaldırmaqdan əlavə, yeniliklər də etmişdir. Bu
tədqiqatçı Nisainin tərcümeyi-halını bəyan etmək, Xəsais kitabını və onun nüsxələrini
tanıtdırmaq üçün faydalı bir müqəddimə yazmaqdan əlavə, rəvayətlərin mətn və
sənədlərini islah etmək üçün müxtəlif nüsxələrdən istifadə etmişdir. Həmçinin kitab
üçün müxtəlif mündəricatlar tənzimləməklə əhli-sünnəin başqa kitablarından ayrıayrılıqda rəvayətçilərin hər birindən (və bəzən də şiə kitablarından) kitabın
rəvayətlərini toplamağa çalışmışdır. Buna görə rəvayətlərin sənədlərinin hər
təbəqəsində bə`zi şəxslər əlavə olunmuşdur. Bu iş kitabın mö`təbərliyini artırır.
Məhəmməd Kazım Məhmudinin təhqiqinin bu xüsusiyyətləri səbəb oldu ki, biz bu
.təhqiqə əsasən tərcümə edək
Tərcümədə mümkün qədər əsl mətnə toxunulmamışdır.İzaha ehtiyac olan yerlər iki . 3
.mö`tərizənin arasında, hədislərin əsl mətnidə tərcümədə gətirilmişdir
Bu hədislərdən çoxlu mühüm mətləblər çıxartmaq mümkün olmasına baxmayaraq . 4
tərcüməçinin qəsdi ixtisar
səh:18

etmək və kitabın quruluşunu qorumaq olduğu üçün, yalnız bir neçə zəruri yerdə bə`zi
.mətləblərə haşiyədə toxunmuşdur
Bu hədislərin hər biri əhli-sünnənin başqa mənbələrində (və habelə şiənin . 5
mənbələrində çox az yerlərdə) kitabın tədqiqatçısının tədqiqinə əsasən siyahıya
alınmışdır. Mənbələrin mündəricatında kitablar tarixi qədimliyinə əsasən
.tənzimlənmişdir

.Sonda bu tərcümədə mənə kömək edənlərin hamısına təşəkkür edirəm
(Qum şəhəri, Zil-həccətül-həram 1423 (h.q
Doktor Fəthullah Nəccarzadəgan
səh:19

səh:20

Əlinin xüsusiyyətləri və onun camaatın və bu ümmətin hamısından qabaq namaz
qılması

 ﺳـﻤﻌﺖ ﺣّﺒﻪ: ﻗﺎل, ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺷـﻌﯿﺐ ﻋﻦ ﺳـﻠﻤﻪ ﺑﻦ ُﮐﻬﯿﻞ: أﻧﺒﺎﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن أﻋﻨﯽ اﺑﻦ اﻟﻤﻬﺪي ﻗﺎل: ﻗﺎل, أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺜﻨﯽ.1
.| أﻧﺎ أول ﻣﻦ ﺻّﻠﯽ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ: ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻠﯿﺎ× ﯾﻘﻮل:اﻟَﻌْﺮﻧﯽ ﻗﺎل
Həbbeyi Ürəfi deyir: Əlidən eşitdim ki, buyurdu: Mən Həzrət Peyğəmbərlə (s) ilk - 1
.(namaz qılan şəxsəm"(1
 ﻋﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ أرﻗﻢ، ﻋﻦ أﺑﯽ ﻋﻤﺮه، ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺮه، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺷـﻌﺒﻪ: ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻗﺎل: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺜﻨﯽ.2
.× أول ﻣﻦ ﺻﻠّﯽ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ| ﻋﻠﯽ:ﻗﺎل
.(Zeyd ibn Ərqəm deyir: "Əli Allanın rəsulu ilə ilk namaz qılan şəxs idi"(2 -2
səh:21
Birinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Təyalisi", s24, hədis 188; "Müsənnif ibn . [1] -1
Əbi Şibə", c6, s370, hədis 32076; "Müsnədi Əhməd", c2, s165, hədis 1191-1192; "Fəzaili
Əhməd", s82, hədis 121, və s84, hədis 125, və s208, hədis 286; "Müsnədi Əbu Yə`la", c1,
s348, hədis 447; "Əl-Ahad vəl-məsani", s179; "Əvailu İbn Əbu Asim", s30; "Müsnədi
Bəzzar", 3, hədis 751; "Mənaqibi Kufi", c1, s269, hədis 180; "Məarifu İbn Quteybə", 169;
"Ənsabul-əşraf", 8, hədis 9; "Əvailu Əskəri", 91; "Kamil ibn Əddi", c5, s4; "Tarixi
Bağdad", c2, s274, və c4, s233; "Müstədrəki Hakim", c3, s112; "Möcəmi əvsəti Təbərani",
c2, s444, hədis 1767; "Mənaqibi Xarəzmi", s57, hədis 23; "Mənaqibi İbn Məğazili", s14-15,
hədis 20-21; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c1, s54-60, hədis 80-87; "Şərhu
İbn Əbil-Hədid", c13, s229, 238-ci xütbənin altında; "Təhzibul-kəmal", c5, s354; "İstiab",
.c3, hədis 1905
İkinci hədis başqa mənbələrdə: "Təbəqatu Kübra", c3, s12-21; "Müsnədi . [2] -2
Təyalisi", s93, hədis 678; "Müsnədi Əhməd", c4, s368; "Fəzaili Əhməd", s85, hədis 126, və
s110, hədis 162; "Əvailu İbn Əbu Asim", 30, hədis 86; "Ənsabul-əşraf", c2, s8, hədis 10;
"Sünəni kübra", 6, 206; "Tarixi Təbəri", 2, 310; "Mənaqibi İbn Məğazili", s14, hədis 18;
"Möcəmi Bəğəvi", 418; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c1, s78-79, hədis 110111; "Təhzibul-kəmal", c13, s449; "Mənaqibi Xarəzmi", s56, hədis 22; "Möcəmi kəbiri
.Təbərani", c5, s176, hədis 5002

 .3أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺜﻨﯽ ﻗﺎل :أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻦ ﻏﻨـﺪر ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺷـﻌﺒﻪ ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺮه ﻋﻦ أﺑﯽ ﺣﻤﺰه ﻋﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ
أرﻗﻢ ﻗﺎل :أول ﻣﻦ أﺳﻠﻢ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ| ﻋﻠﯽ اﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ×.
Həmçinin yenə Zeyd ibn Ərqəm deyir: Əli ibn Əbu Talib Allahın Rəsuluna (s) ilk iman - 3
.(gətirən şəxs idi(1

 .4أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳـﻌﯿﺪ ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ اﺑﻦ ادرﯾﺲ ﻗﺎل :ﺳـﻤﻌﺖ ﺷـﻌﺒﻪ ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣّﺮه ،ﻋﻦ أب؟ ﺣﻤﺰه ،ﻋﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ أرﻗﻢ ﻗﺎل:
أول ﻣﻦ أﺳﻠﻢ ﻋﻠﯽ×.
Bu hədis üçüncü hədis kimidir. Nisai onu başqa bir sənədlə Zeyd ibn Ərqəmdən belə - 4
.(nəql edir: Əli İslamı qəbul edən ilk şəxs idi(2

 .5أﺧﺒﺮﻧﺎ إﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺴـﻌﻮد ،ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ _ وﻫﻮ اﺑﻦ اﻟﺤﺎرث _ ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺷـﻌﺒﻪ ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣّﺮه ،ﻗﺎل :ﺳﻤﻌﺖ أﺑﺎ ﺣﻤﺰه ﻣﻮﻟﯽ
اﻻﻧﺼﺎر ﻗﺎل :ﺳـﻤﻌﺖ زﯾـﺪ ﺑﻦ أرﻗﻢ ﯾﻘﻮل :أول ﻣﻦ ﺻـّﻠﯽ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ| ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ,وﻗﺎل ﻓﯽ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ :أول ﻣﻦ أﺳـﻠﻢ
ﻋﻠﯽ×.
Bu hədis ikinci hədis kimidir. Nisai onu da başqa bir sənədlə Zeyd ibn Ərqəmdən belə -5
nəql edir: "Əli hamıdan əvvəl İslamı qəbul edən və Allahın rəsulu (s) ilə ilk namaz qılan
.(şəxs idi"(3

 .6أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺤّﻤﺪ اﻟﮑﻮﻓﯽ ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺧﺜﯿﻢ .ﻋﻦ أﺳﺪ ﺑﻦ وداﻋﻪ ،ﻋﻦ أﺑﯽ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﻔﯿﻒ ﻋﻦ أﺑﯿﻪ ،ﻋﻦ
ﺟـﺪه ﻋﻔﯿﻒ ،ﻗﺎل :ﺟﺌﺖ ﻓﯽ اﻟﺠﺎﻫﻠﯿﻪ إﻟﯽ ﻣﮑﻪ ,واﻧﺎ أرﯾـﺪ أن اﺑﺘﺎع ﻷﻫﻠﯽ ﻣﻦ ﺛﯿﺎﺑﻬﺎ وﻋﻄﺮﻫﺎ ،ﻓﺄﺗﯿﺖ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ وﮐﺎن
رﺟﻼ ﺗﺎﺟﺮا ﻓﺎﻧﺎ ﻋﻨﺪه ﺟﺎﻟﺲ ,ﺣﯿﺚ أﻧﻈﺮ إﻟﯽ اﻟﮑﻌﺒﻪ ،وﻗﺪ ﺣﻠﻘﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻓﯽ اﻟﺴﻤﺎء ،ﻓﺎرﺗﻔﻌﺖ وذﻫﺒﺖ؛ إذ ﺟﺎء ﺷﺎب ﻓﺮﻣﯽ ﺑﺒﺼﺮه
إﻟﯽ اﻟﺴـﻤﺎء ,ﺛّﻢ ﻗﺎم ﻣﺴـﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﻪ ،ﺛّﻢ ﻟﻢ أﻟﺒﺚ إﻻ ﯾﺴـﯿﺮا ﺣﺘﯽ ﺟﺎء ﻏﻼم ﻓﻘﺎم ﻋﻠﯽ ﯾﻤﯿﻨﻪ ،ﺛّﻢ ﻟﻢ أﻟﺒﺚ إﻻ ﯾﺴﯿﺮا ﺣﺘﯽ ﺟﺎءت اﻣﺮأه
ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺧﻠﻔﻬﻤﺎ ،ﻓﺮﮐﻊ اﻟﺸﺎب ﻓﺮﮐﻊ اﻟﻐﻼم واﻟﻤﺮأه ،ﻓﺮﻓﻊ اﻟﺸﺎب ﻓﺮﻓﻊ اﻟﻐﻼم واﻟﻤﺮأه ،ﻓﺴﺠﺪ اﻟﺸﺎب ﻓﺴﺠﺪ اﻟﻐﻼم واﻟﻤﺮأه ،ﻓﻘﻠﺖ :ﯾﺎ
ﻋّﺒﺎس أﻣﺮ ﻋﻈﯿﻢ ،ﻗﺎل اﻟﻌﺒﺎس :أﻣﺮ ﻋﻈﯿﻢ؟
أﺗﺪري ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﺎب؟ ﻗﻠﺖ :ﻻ ،ﻗﺎل :ﻫﺬا ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ اﺧﯽ ،أﺗﺪري ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻐﻼم؟
səh:22
Üçüncü hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c4, s371; "Fəzaili Əhməd", . [1] -1
;s83, hədis 122; "Sünəni Termizi", c5, s642, hədis 3735; "Tarixi Təbəri", 2, 310
."Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c1, s76, hədis 103
Dördüncü hədis başqa mənbələrdə: Bu hədisin mənbələri həmən ikinci hədisin . [2] -2

.mənbələridir. Və habelə: "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c1, s75, hədis 101
Beşinci hədis başqa mənbələrdə: Bu hədisin mənbələri həmin ikinci hədisin . [3] -3
.mənbələridir. Və habelə: "Sünəni kübra", Nisai, c5, s43-44, hədis 8137

 أن اﺑﻦ اﺧﯽ ﻫـﺬا اﺧـﺒﺮﻧﯽ أن رﺑﻪ رّب اﻟﺴـﻤﺎء، أﺗـﺪري ﻣـﻦ ﻫـﺬه اﻟﻤﺮأه؟ ﻫـﺬه ﺧـﺪﯾﺠﻪ ﺑﻨـﺖ ﺧﻮﯾﻠـﺪ زوﺟﺘﻪ،ﻫـﺬا ﻋﻠﯽ اﺑـﻦ اﺧﯽ
. وﻻ واﷲ ﻣﺎ ﻋﻠﯽ اﻻرض ﮐﻠﻬﺎ اﺣﺪ ﻋﻠﯽ ﻫﺬا اﻟﺪﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻫﺆﻻء اﻟﺜﻼﺛﻪ،واﻻرض أﻣﺮه ﺑﻬﺬا اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻋﻠﯿﻪ
Əfif deyir: Cahillik dövründə Məkkədə Abbas ibn Əbdul-Müttəlibin qonağı idim. - 6
Günəş çıxdığı zaman Kə`bəyə tamaşa edirdim. Bir cavanı gördüm ki, göyə baxdıqdan
sonra üzü qibləyə dayandı. Bir az keçməmiş bir yeni yetmə oğlan da gəlib onun sağ
tərəfində durdu. Yenə bir az keçməmiş bir qadın gəlib onların arxasında durdu. Onun
kənarında olan yeniyetmə oğlan və qadın da onunla birlikdə rükuya getdilər. O cavan
rükudan başını qaldırdıqda, onlar da başlarını rükudan qaldırdılar. Həmçinin cavan
səcdəyə getdikdə birlikdə səcdəyə getdilər. Təəccüblə Abbasa dedim: Böyük
hadisədir?! Abbas mənə baxıb dedi: Bəli böyük hadisədir! Bu cavanı tanıyırsan? dedim
yox. Dedi: Bu mənim qardaşım Əbdullah ibn Əbdul-Müttəlibin oğlu Məhəmməddir. O
yeniyetməni tanıyırsanmı? Dedim: Yox. Dedi: O da mənim qardaşım Əbu Talib ibn
Əbdul-Müttəlibin oğlu Əlidir. Onların arxasında duran qadını tanıyırsan? Dedim:Yox.
Dedi: Bu mənim qardaşım oğlunun həyat yoldaşı Xuvəylədin qızı Xədicədir. Qardaşım
oğlu mənə deyir ki, sənin Pərvərdigarın göylərin və yerin Pərvərdigarıdır.Və həmçinin
onu bu dini iblağ etmək üçün O seçmişdir. Allaha and olsun ki, yer üzərində bu üç
.(nəfərdən başqa bu dinə etiqad bəsləyən yoxdur(1
səh:23
Altıncı hədis başqa mənbələrdə: "Sireyi İbn İshaq", 123; "Təbəqatu Kübra", c8, . [1] -1
s17; "Müsnədi Əhməd", c3, s306, hədis 1787; "Tarixi kəbir", 7, 74; "Mənaqibi Kufi", c1,
s271, hədis 183, və s272, hədis 184, və s261, hədis 173; "Tarixi Təbəri", c2, s311-312;
"Müsnədi Əbu Yə`la", c3, s117, hədis 1547; "Möcəmi Səhabə", 5,135; "Kamil ibn Əddi",
c1, s399-419; "Möcəmi kəbiri Təbərani", c18, s100, hədis 181, və s101, hədis 182;
"Şəvahidut-tənzil", c1, s116; "İstiab", c3, hədis 1095; "Dəlailu Bihəqi", c2, s162; "Şərhu
.İbn Əbil-Hədid", c13, s226

 اﺑﻦ ﻋّﺒﺎد، ﺣﺪﺛّﻨﺎ اﻟﻌﻼء ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻬﺎل ﻋﻦ ﻋﻤﺮو: ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒﯿﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳـﯽ ﻗﺎل: ﺣـﺪﺛّﻨﺎ اﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﺳـﻠﯿﻤﺎن اﻟﺮﻫﺎوي ﻗﺎل.7
 ﻻ ﯾﻘﻮﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪي إﻻ ﮐﺎذب ﺻـﻠّﯿﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎس ﺑﺴـﺒﻊ، أﻧﺎ ﻋﺒـﺪ اﷲ وأﺧﻮ رﺳﻮل اﷲ| واﻧﺎ اﻟﺼﺪﯾﻖ اﻻﮐﺒﺮ:× ﻗﺎل ﻋﻠﯽ:ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﻗﺎل
. ﺳﻨﯿ ﻦ
Əli (ə) buyurdu: "Mən Allahın bəndəsi, Rəsulun qardaşı və siddiqi-əkbərəm (çox düz - 7
danışznam). Məndən başqa bu sifətləri özünə nisbət verən şəxs yalançıdır. Mən
.(başqalarından yeddi il qabaq (Allah rəsulu ilə) namaz qılmışam"(1
Əlinin (ə) ibadəti

 ﻣﺎ اﻋﺮف اﺣﺪا ﻣﻦ: أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻻﺟﻠﺢ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﺑﯽ اﻟﻬﺬﯾﻞ ﻋﻦ ﻋﻠﯽ× ﻗﺎل: أﺧﺒﺮﻧﺎ اﺑﻦ ﻓﻀـﯿﻞ ﻗﺎل: أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر ﻗﺎل.8
.ﻫﺬه اﻻﻣﻪ َﻋَﺒﺪ اﷲ ﺑﻌﺪ ﻧﺒّﯿﻬﺎ ﻏﯿﺮي َﻋَﺒﺪُت اﷲ ﻗﺒﻞ أن ﯾﻌﺒﺪه اﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﻣﻪ ﺑﺴﺒﻊ ﺳﻨﯿﻦ
Əli (ə) buyurdu: "Peyğəmbərdən sonra bu ümmətin içərisindən özümdən başqa - 8
Allaha ibadət edən bir şəxsi tanımıram. Mən bu ümmətin Allaha ibadət edənlərindən
.(yeddi il qabaq Ona pərəstiş etmişəm"(2
Allah yanında Əlinin (ə) məqamı

 ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻦ ﻣﺴـﻤﺎر ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻨﺖ: ﺣّﺪﺛﻨﯽ ﻣﻮﺳـﯽ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﻗﺎل: ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺎل: أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻫﻼل ﺑﻦ ﺑﺸـﺮ ﻗﺎل.9
 أﯾﻬﺎ اﻟﻨﺎس: ﺛّﻢ ﻗﺎل، ﻓﺤﻤﺪ اﷲ وأﺛﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ، ﺳـﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ| ﯾﻮم اﻟﺠﺤﻔﻪ ﻓﺄﺧﺬ ﺑﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻓﺨﻄﺐ: ﺳـﻤﻌﺖ أﺑﯽ ﯾﻘﻮل:ﺳﻌـﺪ ﻗﺎﻟﺖ
. أ ﻧ ﯽ و ﻟﯿ ﮑﻢ
. ﺻﺪﻗﺖ ﯾﺎ رﺳﻮل اﷲ:ﻗﺎﻟﻮا
. وان اﻟﻠّﻪ ﻣﻮاٍل ﻟﻤﻦ واﻻه وﻣﻌﺎٍد ﻣﻦ ﻋﺎداه، ﻫﺬا وﻟّﯿﯽ وﯾﺆدي ﻋّﻨﯽ:ﺛّﻢ اﺧﺬ ﺑﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻓﻌﻬﺎ ﻓﻘﺎل
Səd deyir: Rəsulullah (s) (Qədir-xumda) Cöhfədə Əlinin (ə) əlini tutub Alaha həmd--9
səna etdikdən sonra belə
səh:24
Yeddinci hədis başqa mənbələrdə: "Fəzaili Əhməd", s78, hədis 117; "Kitabus- . [1] -1
sünnə", c2, s548, hədis 1324; "Sünəni İbn Macə", c1, s44, hədis 120; "Əl-Ahad vəlməsani", c1, s148, hədis 178; "Mənaqibi Kufi", c1, s260, hədis 172, və s275, hədis 187, və
s308, hədis 230, və s314, hədis 237, və s331, hədis 257; Tarixi Təbəri", c2, s310; "Əvailu

Əskəri", 91; "Müstədrəki Hakim", c3, s111; "Mə`rifətüs-səhabə", c1, s22; "İstiab", c3,
.hədis 1098; "Təhzibul-kəmal", c22, s514; "Mizanul-e`tidal", 3, 10
Səkkizinci hədis başqa mənbələrdə: Müsnədi Təyalisi", s26, hədis 188; "Müsnədi . [2] -2
Əhməd", c2, s166, hədis 776; "Müsnədi Əbu Yə`la", c1, s348, hədis 447; "Müstədrəki
.Hakim", c3, s112

"?buyurdu: "Ay camaat, mən sizin vəli və rəhbərinizəm

.Dedilər: Ay Allahın Rəsulu (s) bəli
Peyğəmbər (s) Əlinin (ə) əlindən tutub yuxarı qaldırdı və buyurdu: "Bu mənim dostum
və vəzifələrimi yerinə yetirəndir. Həqiqətən Allah onu sevəni sevir və onunla
.(düşmənçilik edənin düşmənidir"(1

 ﻓﺠﺎء أﺑﻮ.« »اﻟﻠّﻬّﻢ اﺋﺘﻨﯽ ﺑﺄﺣّﺐ ﺧﻠﻘﮏ إﻟﯿﮏ ﯾﺄﮐﻞ ﻣﻌﯽ ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﻄﯿﺮ: ﻓﻘﺎل، أن اﻟﻨﺒﯽ| ﮐﺎن ﻋﻨـﺪه ﻃﺎﺋﺮ: ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟـﮏ.10
. وﺟﺎء ﻋﻠﯽ× ﻓﺄذن ﻟﻪ، وﺟﺎء ﻋﻤﺮ ﻓﺮّده،ﺑﮑﺮ ﻓﺮّده
Ənəs ibn Malik deyir: Peyğəmbərin (s) yanında bir (bişmiş) quş var idi. Həzrət (s) - 10
belə dua etdi: "İlahi! Bu quşu mənimlə yemək üçün ən sevimli məxluqunu yanıma
göndər. Əbu Bəkr gəldi. Peyğəmbər (s) onu qəbul etmədi. Ömər də gəldi Həzrət (s) ona
.(da icazə vermədi. (Sonra) Əli gəldi. Həzrət (s) ona daxil olmaq üçün icazə verdi"(2

 أﻣﺮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ:  ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻦ ﺑﮑﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﺴﻤﺎر ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﯽ وّﻗﺎص ﻗﺎل: أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﻦ ﺳـﻌﯿﺪ وﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ﻗﺎﻻ.11
 ﻣﺎ ﻣﻨﻌﮏ أن ﺗﺴّﺐ أﺑﺎ ﺗﺮاب؟: ﻓﻘﺎل,ﺳﻌﺪًا
، أﻣﺎ ﻣﺎ ذﮐﺮت ﺛﻼﺛًﺎ ﻗﺎﻟﻬّﻦ رﺳﻮل اﷲ| ﻓﻠﻦ أﺳّﺒﻪ ﻻن ﺗﮑﻮن ﻟﯽ واﺣﺪه ﻣﻨﻬّﻦ اﺣّﺐ إﻟّﯽ ﻣﻦ ُﺣُﻤﺮ اﻟَﻨَﻌﻢ:ﻓﻘﺎل
 ﯾـﺎ رﺳﻮل اﷲ أﺗﺨﻠﻔﻨﯽ ﻣﻊ اﻟﻨﺴـﺎء واﻟﺼﺒﯿـﺎن؟ ﻓﻘـﺎل ﻟﻪ رﺳﻮل:× ﻓﻘـﺎل ﻟﻪ ﻋﻠﯽ،ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ| ﯾﻘﻮل ﻟﻪ وﺧّﻠﻔﻪ ﻓﯽ ﺑﻌﺾ ﻣﻐـﺎزﯾﻪ
 ُﻷﻋﻄﯿّﻦ اﻟﺮاﯾﻪ ﻏـﺪًا رﺟًﻼ: وﺳـﻤﻌﺘﻪ ﯾﻘﻮل ﯾﻮم ﺧﯿﺒﺮ. أﻣﺎ ﺗﺮﺿـﯽ أن ﺗﮑﻮن ﻣّﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳـﯽ إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻧﺒﻮه ﺑﻌـﺪي:|اﷲ
 وﻟﻤﺎ. ﻓﺒﺼﻖ ﻓﯽ ﻋﯿﻨﯿﻪ ودﻓﻊ اﻟﺮاﯾﻪ إﻟﯿﻪ، ﻓـﺄﺗﯽ ﺑﻪ أرﻣـﺪ، ﻓﻘـﺎل ادﻋﻮا ﻟﯽ ﻋﻠّﯽ×ًا، ﻓﺘﻄﺎوﻟﻨـﺎ ﻟﻬـﺎ.ﯾﺤﺐ اﷲ ورﺳـﻮﻟَﻪ وﯾﺤﺒُﻪ اﷲ ورﺳـﻮﻟ ُﻪ
. اﻟﻠﻬﻢ ﻫﺆﻻء أﻫﻠﯽ: }اﻧﻤﺎ ﯾﺮﯾﺪ اﷲ ﻟﯿﺬﻫﺐ ﻋﻨﮑﻢ اﻟﺮﺟﺲ أﻫﻞ اﻟﺒﯿﺖ{ دﻋﺎ رﺳﻮل اﷲ| ﻋﻠّﯽ×ًا وﻓﺎﻃﻤﻪ وﺣﺴﻨًﺎ وﺣﺴﯿﻨًﺎ ﻓﻘﺎل:ﻧﺰﻟﺖ
Amir ibn Sə`d ibn Əbi Vəqqas deyir: Müaviyə (atam) Səd ibn Əbi Vəqqasa Əlini - 11
söyməyi əmr etdi. Səd imtina etdiyi üçün Müaviyə ondan soruşdu: Niyə Əbu Turabı
?söymürsən
səh:25
Doqquzuncu hədis başqa mənbələrdə: "Kitabus-sünnə", s551, hədis 189; . [1] -1
"Mənaqibi Kufi", c1, s451, hədis 355, və s454, hədis 356; "Müsnədi Bəzzar", c4, s41, hədis

.1203

Onuncu hədis başqa mənbələrdə: "Sünəni Termizi", c5, s636, hədis 3721; . [2] -2
"Müsnədi Əbu Yə`la", c7, s105, hədis 4052; "Kamil ibn Əddi", c6, s457; "Müstədrəki
Hakim", c3, s131; "Mənaqibi İbn Məğazili", s172, hədis 205-206; "Tərcümətil-İmam Əli
.min Tarix Dəmeşq", c2, s124, hədis 633

Səd dedi: Heç vaxt Əlini söymərəm. Çünki Rəsulullah (s) onun üçün üç xüsusiyyət
bəyan etmişdir. Əgər mən o xüsusiyyətlərdən birinə malik olsaydım, mənim üçün
.qırmızı tüklü dəvələrdən daha yaxşı olardı
Peyğəmbərdən (s) eşitdim ki, bəzi müharibələrdə Əlini (Mədinədə) öz canişini təyin . 1
edib döyüşə yollanarkən Əli Peyğəmbərə (s) dedi: Ay Allahın Rəsulu (s), məni uşaqlar
və qadınların yanında saxlayırsan? Həzrət (s) buyurdu: "Sən istəməzsən ki, mənimlə
olan nisbətin Harunun Musa ilə olan nisbəti kimi olsun?! Yalnız məndən sonra heç bir
."Peyğəmbər (s) olmayacaq
Yenə də Allahın Rəsulundan (s) Xeybər döyüşündə eşitdim ki, buyurdu: "Bayrağı . 2
Allah və Rəsulunu (s) sevən və habelə onların da sevdiyi bir şəxsə verəcəm". Biz
hamımız bayrağa göz dikmişdik. (Bizdən birinə verəcəyini gözləyirdik). Həzrət (s)
buyurdu: "Əlini çağırın". Əli gözləri ağradığı halda Peyğəmbərin (s) hüzuruna gəldi.
Peyğəmbər (s) ağzının suyundan onun gözlərinə sürtdü. (Əlinin (ə) gözləri sağaldı).
.Həzrət(s) də bayrağı ona verdi
Hişamın rəvayətinə əsasən "Təthir" ayəsi nazil olduqdan sonra Peyğəmbər (s) Əli, . 3
.(Fatimə, Həsən və Hüseyni çağırıb buyurdu: "İlahi, bunlar mənim Əhli-beytimdirlər"(1

 أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم: أﺧﺒﺮﻧﺎ أﺑﻮ ﻏﺴﺎن ﻗﺎل: أﺧﺒﺮﻧﺎ ﺣﺮﻣﯽ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺤّﻤﺪ اﻟﻄﺮﺳﻮﺳﯽ ﻗﺎل.12
səh:26
On birinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c3, s160, hədis 1608; . [1] -1
"Səhihi Müslim", c4, s1871, hədis 32; "Sünəni İbn Macə", c1, s45, hədis 121; "Müsənnif ibn
Əbi Şibə", c6, s369, hədis 15; "Kitabus-sünnə", s587, hədis 1336-1338, və s596, hədis 1387;
"Sünəni Termizi", c5, s638, hədis 3728; "Müsnədi Əbu Yə`la", c12, s310, hədis 6883;
"Mənaqibi Kufi", c1, s528, hədis 474, və c2, s501, hədis 1006; "Təfsiri Təbəri", c22, s6, hədis
8; " Səhihi İbn Həbban", c15, s15, hədis 6643; "Möcəmi kəbiri Təbərani", c1, s146, hədis
328, və c23, s377, hədis 892; "Təfsirül-vəsit vahidi", c1, s441; "Müstədrəki Hakim", c3,
s108, 147-150; "Sünəni Bihəqi", c7, s63; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c1,
.s226, hədis 271, 273-274; "Əmaliyi Tusi", s306, hədis 616

 ﻟﻘﺪ ﺳـﻤﻌﺖ رﺳﻮل: ﮐﻨﺖ ﺟﺎﻟﺴًﺎ ﺗﻨﻘّﺼﻮا ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ× ﻓﻘﺎل:ﻋﻦ ﻣﻮﺳـﯽ اﻟﺼـﻐﯿﺮ ﻋﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﺎﺑﻂ ﻋﻦ ﺳـﻌﺪ ﻗﺎل
 أﻧﻪ ﻣّﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ إﻻ: ﺳﻤﻌﺘﻪ ﯾﻘﻮل،اﷲ| ﯾﻘﻮل ﻟﻪ ﺧﺼﺎل ﺛﻼﺛﻪ ﻻن ﺗﮑﻮن ﻟﯽ واﺣﺪه ﻣﻨﻬّﻦ اﺣّﺐ إﻟّﯽ ﻣﻦ ُﺣُﻤﺮ اﻟَﻨَﻌﻢ
 ﻣﻦ ﮐﻨﺖ ﻣﻮﻻه: وﺳـﻤﻌﺘﻪ ﯾﻘﻮل. ﻷُـﻋﻄﯿّﻦ اﻟﺮاﯾﻪ ﻏـﺪًا رﺟ ًﻼـ ﯾﺤﺐ اَﷲ ورﺳﻮﻟَﻪ وﯾﺤﺒﻪ اُﷲ ورﺳﻮﻟ ُﻪ: وﺳـﻤﻌﺘﻪ ﯾﻘﻮل.أﻧﻪ ﻻـ ﻧﺒّﯽ ﺑﻌـﺪي
.ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮﻻه
Səd ibn Əbi Vəqqas deyir: Əlinin nöqsanlarını araşdıran bir dəstə ilə oturmuşdum. - 12
Onlara dedim: Rəsulullahdan (s) onun barəsində üç xüsusiyyət eşitdim. Əgər mən o
xüsusiyyətlərdən birinə malik olsaydım mənim üçün qırmızı tüklü dəvələrdən daha
yaxşı olardı. Həzrət (s) buyurdu: "Sənin mənimlə olan nisbətin Harunun Musa ilə olan
nisbəti kimidir". (Daha sonra) eşitdim ki, buyurdu: "Sabah (Xeybər müharibəsində)
bayrağı Allah və Rəsulunu (s) sevən və habelə Allah və Rəsulunun (s) da sevdiyi bir
şəxsə verəcəm. (Bayrağı Əliyə (ə) verdi)". Və yenə eşitdim ki, buyurdu: "Mən hər kimin
.(mövlasıyamsa Əli də onun mövlasıdır"(1

: أن ﺳﻌﺪًا ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ داود ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ أﯾﻤﻦ ﻋﻦ أﺑﯿﻪ: ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻗﺎل: أﺧﺒﺮﻧﺎ زﮐﺮّﯾﺎ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻗﺎل.13
 ﻓﺎﺳﺘﺸـﺮف ﻟﻬﺎ اﺻـﺤﺎﺑﻪ.« »ﻷدﻓﻌّﻦ اﻟﺮاﯾﻪ ﻏـﺪًا إﻟﯽ رﺟﻞ ﯾﺤﺐ اَﷲ ورﺳﻮﻟَﻪ وﯾﺤﺒﻪ اُﷲ ورﺳﻮﻟ ُﻪ وﯾﻔﺘـﺢ اﷲ ﻋﻠﯽ ﯾﺪﯾﻪ:|ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ
.×ﻓﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟﯽ ﻋﻠﯽ
Nisai başqa bir sənədlə Sə`d ibn Əbi Vəqqasdan belə nəql edir: Rəsulullah (s) - 13
buyurdu: "Sabah (Xeybər müharibəsində) bayrağı Allah və Rəsulunu (s) sevən və
habelə Allah və Rəsulunun (s) da sevdiyi bir şəxsə verəcəm. Allah müsəlmanları onun
vasitəsi ilə qalib edəcək". Biz hamımız bayrağa göz dikmişdik. (Bizdən birinə verəcəyini
.(gözləyirdik). Həzrət (s) onu Əliyə verdi(2
səh:27
On ikinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s369, hədis 15; . [1] -1
"Sünəni İbn Macə", c1, s45, hədis 121; "Kitabus-sünnə", s596, hədis 1387, və s610, hədis
1454; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c1, s225, hədis 270, və s232-234, hədis
.276-277; "Əl-bidayətu vən-nəhayə", c7, s431
On üçüncü hədis başqa mənbələrdə: "Kitabus-sünnə", s587, hədis 1341, və s591, . [2] -2
.hədis 1359; "Müstədrəki Hakim", c3, s116

 ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﺑﻦ أﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ ﻋﻦ، ﻋﻦ اﻟﺤﮑﻢ وﻣﻨﻬﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ اﺑﻦ أﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ: ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒﯿـﺪ اﷲ ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ اﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﺳـﻠﯿﻤﺎن.14
 وﺗﺨﺮج ﻓﯽ اﻟﺤﺮ ﻓﯽ اﻟﺤﺸﻮ واﻟﺜﻮب، أن اﻟﻨﺎس ﻗـﺪ أﻧﮑﺮوا ﻣﻨﮏ ﺗﺨﺮج ﻓﯽ اﻟﺒﺮد ﻓﯽ اﻟﻤﻼءﺗﯿﻦ:اﺑﯿﻪ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﻌﻠﯽ× وﮐﺎن ﯾﺴـﯿﺮ ﻣﻌﻪ
 وﺑﻌﺚ ﻋﻤﺮ وﻋﻘـﺪ ﻟﻪ ﻟﻮاًء، ﻓﺎن رﺳﻮل اﷲ| ﺑﻌﺚ اﺑﺎ ﺑﮑﺮ وﻋﻘـﺪ ﻟﻪ ﻟﻮاًء ﻓﺮﺟﻊ: ﻗـﺎل. ﺑﻠﯽ: أو ﻟﻢ ﺗﮑﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﺑﺨﯿﺒﺮ؟ ﻗـﺎل: ﻗـﺎل.اﻟﻐﻠﯿـﻆ
 ﻗﻠﺖ، ﻓﺄرﺳﻞ إﻟّﯽ واﻧﺎ أرﻣـﺪ. ﻷﻋﻄﯿﻦ اﻟﺮاﯾﻪ رﺟًﻼ ﯾﺤﺐ اﻟَﻠَﻪ ورﺳﻮﻟَﻪ وﯾﺤﺒﻪ اُﷲ ورﺳﻮﻟ ُﻪ ﻟﯿﺲ ﺑﻔّﺮار:| ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ،ﻓﺮﺟﻊ ﺑﺎﻟﻨـﺎس
. ﻓﻤﺎ وﺟﺪت ﺣﺮًا ﺑﻌﺪ ذﻟﮏ وﻻ ﺑﺮدًا. اﻟﻠﻬﻢ اﮐﻔﻪ اذي اﻟﺤﺮ واﻟﺒﺮد: ﻓﺘﻔﻞ ﻓﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﻓﻘﺎل،أﻧﯽ أرﻣﺪ
Əbu Leyla deyir: Əli ilə gəzərkən ona dedim: Camaat sizin paltarınıza qəribə - 14
baxırlar. Siz qışda az yayda isə çox və qalın paltarla evdən çıxırsınız. Buyurdu: Sən
?Xeybər döyüşündə bizimlə deyildin

.Dedim: Sizinlə idim
Buyurdu: O gün Rəsulullah (s) bayrağı Əbu Bəkrə verib meydana göndərdi. (O qalib
gələ bilmədiyi üçün) qayıtdı. Sonra Həzrət (s) bayrağı Ömərə verdi. O da qələbə çala
bilməyib qoşunla birlikdə qayıtdı. Rəsulullah (s) buyurdu: Bayrağı Allah və Rəsulunu (s)
sevən və habelə Allah və Rəsulunun (s) da sevdiyi bir şəxsə verəcəm. O heç vaxt
döyüş (meydanından) qaçmaz. Sonra məni çağırdı. Mənim gözüm ağrıyırdı. Həzrət (s)
ağzının suyundan gözümə sürtüb buyurdu: "İlahi, onu isti-soyuqdan qoru. O
.(zamandan heç vaxt isti-soyuqu hiss etmirəm"(1

: ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪه ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ واﻗﺪ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺮب اﻟَﻤﺮَوزي.15
 وأﺻﺎب اﻟﻨﺎس، ﻓﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻐﺪ ﻋﻤﺮ ﻓﺎﻧﺼﺮف وﻟﻢ ﯾﻔﺘﺢ ﻟﻪ، ﺣﺎﺻﺮﻧﺎ ﺧﯿﺒﺮ ﻓﺄﺧﺬ اﻟﻠﻮاء أﺑﻮ ﺑﮑﺮ وﻟﻢ ﯾﻔﺘﺢ ﻟﻪ:ﺳﻤﻌﺖ أﺑﯽ ﺑﺮﯾﺪه ﯾﻘﻮل
. أﻧﯽ داﻓﻊ ﻟﻮاﺋﯽ ﻏـﺪًا إﻟﯽ رﺟﻞ ﯾﺤﺐ اَﷲ ورﺳﻮﻟَﻪ وﯾﺤﺒﻪ اُﷲ ورﺳﻮﻟ ُﻪ ﻻ ﯾﺮﺟﻊ ﺣﺘﯽ ﯾﻔﺘﺢ ﻟﻪ:| ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ،ﯾﻮﻣﺌـﺬ ﺷـﺪه وﺟﻬـﺪ
 ﻓﻤﺎ ﻣﻨﺎ أﻧﺴﺎن، ﺛّﻢ ﻗﺎم ﻗﺎﺋﻤًﺎ ودﻋﺎ ﺑﺎﻟﻠﻮاء واﻟﻨﺎس ﻋﻠﯽ ﻣﺼﺎّﻓﻬﻢ، ﻓﻠﻤﺎ أﺻـﺒﺢ رﺳﻮل اﷲ| ﺻّﻠﯽ اﻟﻐﺪاه،وﺑﺘﻨﺎ ﻃﯿﺒﻪ أﻧﻔﺴـﻨﺎ أن اﻟﻔﺘﺢ ﻏﺪًا
ﻟﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺳﻮل اﷲ| إﻻ ﻫﻮ
səh:28
On dördüncü hədis başqa mənbələrdə: ."Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s370, hədis . [1] -1
320; "Müsnədi Əhməd", c2, s168, hədis 778, və c2, s342, 1117; "Fəzaili Əhməd", s47, hədis
73, və s141, hədis 206; "Tarixi kəbir", c7, s263; "Sünəni İbn Macə", c1, s43, hədis 117;
"Müsnədi Bəzzar", c2, s135, hədis 496; "Möcəmi kəbiri Təbərani", c7, s77; "Möcəmi
əvsəti Təbərani", c3, s151, hədis 2307, və c6, s368, hədis 5785; "Müstədrəki Hakim", c3,
s37; "Dəlailun-nübüvvə ", s463, hədis 391; "Mənaqibi İbn Məğazili", s74, hədis 110;

."Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c1, s219, hədis 260-264

: ﻗﺎل. ودﻓﻊ إﻟﯿﻪ اﻟﻠﻮاء وﻓﺘـﺢ اﷲ ﻟﻪ، ﻓـﺪﻋﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ وﻫﻮ أرﻣـﺪ ﻓﺘﻔﻞ ﻓﯽ ﻋﯿﻨﯿﻪ وﻣﺴـﺢ ﻋﻨﻪ،ﯾﺮﺟﻮ أن ﯾﮑﻮن ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﻠﻮاء
.واﻧﺎ ﻓﯿﻤﻦ ﺗﻄﺎول ﻟﻬﺎ
Əbu Boreydə deyir: Xeybər (qalası) bizim mühasirəmizdə idi. Əbu Bəkr bayrağı - 15
götürüb (döyüşə) getdi. Amma qalib gələ bilmədi. Səhəri gün də Ömər bayrağı götürüb
(döyüşə) getdi. O da qalib gələ bilməyib qayıtdı. Camaat o gün çox əziyyət və zəhmət
çəkmişdilər. Peyğəmbər (s) buyurdu: "Sabah bayrağı Allah və Rəsulunu (s) sevən və
habelə Allah və Rəsulunun (s) da sevdiyi bir şəxsə verəcəm. O qalib gəlməmiş
."qayıtmaz
Biz gecəni sabah qələbə çalmaq ümidi ilə yatdıq. Səhər vaxtı Rəsulullah (s) namazı
qıldıqdan sonra qalxıb bayrağı istədi. Camaat da səflərə düzülmüşdülər. Peyğəmbərin
(s) xüsusi səhabələrinin hər biri Həzrətin (s) bayrağı onlardan birinə verəcəyinə
ümidvar idilər. Rəsulullah (s) Əli ibn Əbi Talibi çağırdı. Amma onun gözü ağrıyırdı.
Həzrət(s) ağzının suyunu onun gözünə sürtərək bayrağı ona verdi. Allah qələbəni ona
qismət etdi. (Əbu Boreydə) deyir: Mən də bayrağı almaq üçün ümidvar olan şəxslərdən
.(idim(1
| أﻋﻄﯽ رﺳﻮل اﷲ، ﻟﻤﺎ ﮐﺎن ﺣﯿﺚ ﻧﺰل رﺳﻮل اﷲ| ﺑﺤﻀـﺮه أﻫﻞ ﺧﯿﺒﺮ: ﻗـﺎل، أن ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺑﺮﯾـﺪه ﺣـﺪﺛﻪ ﻋﻦ ﺑﺮﯾـﺪه اﻻﺳـﻠﻤﯽ.16
| رﺳﻮل اﷲ: ﻓﻨﻬﺾ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﻧﻬﺾ ﻣﻦ اﻟﻨـﺎس ﻓﻠﻘـﻮا أﻫـﻞ ﺧﯿـﺒﺮ ﻓـﺎﻧﮑﺸﻒ ﻋﻤﺮ واﺻـﺤﺎﺑﻪ ﻓﺮﺟﻌﻮ اﻟﯽ رﺳﻮل اﷲ| ﻓﻘـﺎل،اﻟﻠـﻮاء ﻋﻤﺮ

 ﻓـﺪﻋﺎ ﻋﻠﯿًﺎ وﻫﻮ أرﻣﺪ ﻓﺘﻔﻞ ﻓﯽ، ﻓﻠﻤﺎ ﮐﺎن ﻣﻦ اﻟﻐـﺪ ﺗﺼﺎدر أﺑﻮ ﺑﮑﺮ وﻋﻤﺮ.ﻷﻋﻄﯿﻦ اﻟﻠﻮاء رﺟًﻼ ﯾﺤﺐ اﻟَﻠَﻪ ورﺳﻮﻟَﻪ وﯾﺤﺒﻪ اُﷲ ورﺳﻮﻟ ُﻪ
: ﻓﺈذا ﻣﺮﺣﺐ ﯾﺮﺗﺠﺰ وﻫﻮ ﯾﻘﻮل،ﻋﯿﻨﯿﻪ وﻧﻬﺾ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻧﻬﺾ ﻓﻠﻘﯽ أﻫﻞ ﺧﯿﺒﺮ
ﻗﺪ ﻋﻠَﻤْﺖ ﺧﯿﺒُﺮ أﻧﯽ ﻣﺮﺣﺐ ﺷﺎِك ال_ﺳﻼِح َب_ط_ٌل ﻣﺠﺮُب
أﻃَﻌﻦ أﺣﯽ_اﻧًﺎ وﺣﯽ_ﻧًﺎ أﺿﺮُب إذا اﻟﻠﯽ__وُث َأق_ب__ل_ت ﺗُﻠِّﻬُﺐ
 ﻓﻤﺎ، وﺳﻤﻊ أﻫﻞ اﻟﻌﺴﮑﺮ ﺻﻮت ﺿﺮﺑﺘﻪ، ﺣﺘﯽ ﻋّﺾ اﻟﺴﯿﻒ ﻣﻨﻬﺎ أﺑﯿﺾ رأﺳﻪ،ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﻫﻮ وﻋﻠﯽ× ﺿـﺮﺑﺘﯿﻦ ﻓﻀﺮﺑﻪ ﻋﻠّﯽ ﻋﻠﯽ ﻫﺎﻣﺘﻪ
.ﺗﺘﺎم آﺧﺮ اﻟﻨﺎس ﻣﻊ ﻋﻠﯽ× ﺣﺘﯽ ﻓﺘﺢ اﷲ ﻟﻪ وﻟﻬﻢ
Boreydə Əsləmi deyir: Peyğəmbər (s) Xeybərə çatdıqdan sonra bayrağı Ömərə - 16
verdi. Camaatın bir dəstəsi
səh:29

On beşinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c5, s353-355; "Fəzaili . [1] -1
Əhməd", s88, hədis 131; "Sünəni kübra", Nisai, c5, s179, hədis 8601; "Mənaqibi Kufi", c2,
.s508, hədis 1008; "Mənaqibi İbn Məğazili", s188, hədis 224; "Osdul-Ğabə", c4, s21

də onunla getdilər. O, Xeybər əhalisi ilə üz-üzə gəldikdə dostları ilə birlikdə qaçdı və
Rəsulullahın (s) yanına qayıtdı. Həzrət (s) buyurdu: "Bayrağı Allah və Rəsulunu (s)
sevən və habelə Allah və Rəsulunun (s) da sevdiyi bir şəxsə verəcəm". Sabah olduqda
Əbu Bəkr ilə Ömər (bayrağı almaq üçün) bir-biri ilə rəqabət aparırdılar. Peyğəmbər (s)
gözü ağrıyan Əlini çağırdı və ağzının suyundan onun gözünə sürtdü. Sonra da bayrağı
ona verdi. Camaatın bir dəstəsi də onunla getdilər. O, Xeybər əhalisi ilə üz-üzə
gəldikdə (Xeybər yəhudilərindən olan) Mərhəb rəcəz oxuyurdu: Xeybər əhalisi mənim
tam silahlanmış və təcrübəli Mərhəb pəhləvan olduğumu bilirlər. Bə`zən nizə və
bə`zən də qılıncla döyüşürəm. (Mənimlə) üz-üzə gələn şirlər (qorxur) və od şöləsi kimi
əsirlər. Mərhəb Əli ilə iki dəfə döyüşdü. Əli Mərhəbin başına elə bir qılınc vurdu ki,
beyninin içi dağıldı. Döyüşənlər onun qılınc zərbəsinin səsini eşitdilər. Qoşunun axırı
Əlinin ətrafına toplaşmamış, Allah qələbəni ona (Əliyə) və İslam ordusuna qismət
.(etdi(1

 ُﻷﻋﻄَﯿﱠﻦ ﻫـﺬه اﻟﺮاﯾَﻪ ﻏﺪًا رﺟًﻼ ﯾﻔﺘﺢ اﷲ ﻟﻪ ﯾﺤﺐ اَﷲ: اﺧﺒﺮﻧﯽ ﺳـﻬﯿﻞ ﺑﻦ ﺳـﻌﺪ أن رﺳﻮل اﷲ| ﻗﺎل ﯾﻮم ﺧﯿﺒﺮ: ﻗﺎل، ﻋﻦ أﺑﯽ ﺣﺎزم.17
: أﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ× ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻓﻘﺎل، ﻓﻠﻤﺎ اﺻـﺒﺢ اﻟﻨﺎس ﻏـﺪوا ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﷲ| ﮐّﻠﻬﻢ ﯾﺮﺟﻮ أن ﯾﻌﻄﯽ.ورﺳﻮﻟَﻪ وﯾﺤﺒﻪ اُﷲ ورﺳﻮﻟ ُﻪ
 ﻓﺒﺮأ ﮐـﺎن ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺑﻪ وﺟﻊ ﻓﺄﻋﻄـﺎه، ﻓﺒﺼﻖ رﺳﻮل اﷲ| ﻓﯽ ﻋﯿﻨﯿﻪ ودﻋـﺎ ﻟﻪ، ﻓـُﺄﺗﯽ ﺑﻪ، ﻓﺎرﺳـﻠﻮا إﻟﯿﻪ: ﻗـﺎل،ﯾـﺎ رﺳﻮل اﷲ ﯾﺸـﺘﮑﯽ ﻋﯿﻨﯿﻪ
، أﻧﻔـﺬ ﻋﻠﯽ ِرﺳـﻠِﮏ ﺣﺘﯽ ﺗﻨﺰل ﺑﺴﺎﺣﺘﻬﻢ ﺛّﻢ ادُﻋﻬﻢ إﻟﯽ اﻻﺳـﻼم: ﻗﺎل، ﯾـﺎ رﺳﻮل اﷲ أﻗـﺎﺗﻠﻬﻢ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﻮﻧﻮا ﻣﺜﻠﻨﺎ؟: ﻓﻘـﺎل ﻋﻠﯽ،اﻟﺮاﯾﻪ
. ﻓﻮ اﷲ ﻻن ﯾﻬﺪي اُﷲ ﺑﮏ رﺟًﻼ واﺣﺪًا ﺧﯿٌﺮ ﻟﮏ ﻣﻦ أن ﺗﮑﻮن ﻟﮏ ُﺣُﻤﺮ اﻟَﻨَّﻌِﻢ،وَاﺧﺒﺮﻫﻢ ﺑﻤﺎ َﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻣﻦ ﺣّﻖ اﷲ
Səhl ibn Sə`d deyir: Peyğəmbər (s) Xeybər döyüşündə buyurdu: "Sabah bayrağı bir - 17
şəxsə verəcəm ki, Allah qələbəni ona qismət edəcək. O, Allah və Rəsulunu (s) sevən
səh:30
On altıncı hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c7, s393, hədis 36863; . [1] -1
"Müsnədi Əhməd", c5, s358; "Fəzaili Əhməd", s103, hədis 156; "Kitabus-sünnə", s594,
hədis 1379-1380; "Sünəni kübra", Nisai, c5, s178, hədis 8600; "Tarixi Təbəri", c3, s11-12;
"Müsnədi Şamiyyin Təbərani", c3, s347; "Müstədrəki Hakim", c3, s37 və s437; "Mənaqibi
.İbn Məğazili", s187, hədis 222; "Kəşful-əstar", c2, s338, hədis 1814

və habelə Allah və Rəsulunun (s) da sevdiyi bir şəxsdir". Sabah sübh camaatın hamısı
Rəsulullahın (s) hüzuruna getdilər. Hər bir şəxs bayrağın ona veriləcəyinə ümidvar idi.
"?Həzrət (s) buyurdu: "Əli ibn Əbu Talib haradadır
Dedilər: Ya Rəsulullah (s), gözlərinin ağrısından nalə edir. Həzrət (s) buyurdu: "Bir
nəfəri onun yanına göndərin" (çağırsın). Əli də gəldi. Rəsulullah (s) ağzının suyundan
onun gözlərinə sürtdü və onun barəsində dua etdi. Əli heç bir dərd hiss etmədiyi qədər
sağaldı. Həzrət (s) bayrağı ona verdi. Əli dedi: Onlarla bizim kimi olana qədər (İslamı
qəbul edənə qədər) döyüşümmü? Həzrət (s) buyurdu: "Öz məmuriyyətinə əməl etmək
üçün yola düş. Onları İslama dəvət et və Allahın onların boynunda olan haqqından
xəbərdar et. Allaha and olsun, əgər Allah sənin vasitənlə bir nəfəri hidayət etsə, sənin
.(üçün qırmızı tüklü dəvələrə malik olmaqdan daha yaxşıdır"(1

: ﻓﻘﺎل، ﻓﺘﻄﺎول اﻟﻘﻮم. ﻷدﻓﻌﻦ اﻟﯿﻮَم اﻟﺮاﯾَﻪ إﻟﯽ رﺟﻞ ﯾﺤﺐ اَﷲ ورﺳﻮﻟَﻪ وﯾﺤﺒﻪ اُﷲ ورﺳﻮﻟ ُﻪ:| ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: ﻗـﺎل، ﻋﻦ أﺑﯽ ﻫﺮﯾﺮه.18
. ﻓَﺒَﺼﻖ ﻧﺒﯽ اﷲ ﻓﯽ ﮐﱠﻔﯿﻪ وﻣﺴﺢ ﺑﻬﺎ َﻋﯿَﻨﯽ ﻋﻠﯽ ودﻓﻊ إﻟﯿﻪ اﻟﺮاﯾَﻪ ﻓﻔﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﯽ ﯾﺪﯾﻪ: ﻗﺎل، ﯾﺸﺘﮑﯽ ﻋﯿﻨﯿﻪ:أﯾﻦ ﻋﻠّﯽ× ﻓﻘﺎﻟﻮا
Bu hədis qabaqkı hədislər kimidir. Nisai onu Əbu Hüreyrədən belə nəql etmişdir: - 18
Peyğəmbər (s) Xeybər döyüşündə buyurdu: "Bu gün bayrağı Allah və Rəsulunu (s)
.(sevən və habelə Allah və Rəsulunun (s) da sevdiyi bir kişiyə verəcəm"(2
 ٌﻷﻋﻄَﯿّﻦ ﻫﺬه اﻟﺮاﯾَﻪ رﺟًﻼ ﯾﺤﺐ اَﷲ ورﺳﻮﻟَﻪ: رﺳﻮل اﷲ| ﻗﺎل ﯾﻮم ﺧﯿﺒﺮ: ﻋﻦ أﺑﯽ ﻫﺮﯾﺮه.19
səh:31
On yeddinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c5, s333; "Fəzaili . [1] -1
Əhməd", s107, hədis 159; "Səhihi Buxari", c4, s57-73, və c5, s22-171, hədis 3701; "Səhihi
Müslim", c4, s1872; "Sünəni Səid ibn Mənsur", c2, s178, hədis 2472-2473; "Sünəni İbn Əbu
Davud", c3, s322, hədis 3661; "Sünəni kübra", Nisai, c5, s46, hədis 14; "Müsnədi Əbu
Yə`la", c1, s291, hədis 94, və c13, s522, hədis 18, və s531, hədis 28; "Mənaqibi Kufi", c2,
s507, hədis 1007; "Səhihi İbn Həbban", c15, s377, hədis 6932; "Müsnədi Royani", s124,
.hədis 1023
On səkkizinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c7, s396, hədis . [2] -2
.36884; "Sünəni kübra", Nisai, c5, s46, hədis 15; "Səhihi İbn Həbban", c15, s379, hədis 6923

 ﻓﺪﻋﺎ رﺳﻮل اﷲ| ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ× ﻓﺄﻋﻄﺎه. ﻣﺎ أﺣﺒﺒُﺖ اﻹﻣﺎرَه إﻟّﺎ ﯾﻮﻣﺌﺬ: ﻗﺎل ﻋﻤﺮ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب. ﯾﻔﺘُﺢ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ،وﯾﺤﺒﻪ اُﷲ ورﺳﻮﻟ ُﻪ
 ﻗﺎﺗﻠْﻬﻢ:  ﻓﺼـﺮخ ﯾﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻋﻼ َم اُﻗﺎﺗِﻞ اﻟﻨﺎَس؟ ﻗﺎل، ﻓﺴﺎر ﻋﻠﯽ ﺷـﯿﺌًﺎ ﺛّﻢ وﻗﻒ. اﻣِﺶ وﻻ َﺗﻠﻔﺖ ﺣﺘﯽ ﯾﻔﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﯿﮏ: وﻗﺎل،إّﯾﺎﻫﺎ
 ﻓﺈذا ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﮏ ﻗـﺪ ﻣﻨﻌﻮا ﻣﻨﮏ دﻣﺎَءﻫﻢ وأﻣﻮاﻟَﻬﻢ إﻟّﺎ ﺑﺤّﻘﻬﺎ وﺣﺴﺎﺑ ُﻬﻢ ﻋﻠﯽ،ﺣﺘﯽ َﯾﺸـﻬﺪوا أن ﻻـ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وان ﻣﺤّﻤـ ﺪًا رﺳﻮُل اﷲ
. اﷲ
Əbu Hüreyrə deyir: Rəsulullah (s) Xeybərdə buyurdu: "Bu bayrağı Allah və - 19
Rəsulunu (s) sevən və habelə Allah və Rəsulunun (s) da sevdiyi bir şəxsə verəcəm".
Allah onu qalib edəcək". (Bu zaman) Ömər ibn Xəttab dedi: Rəhbərliyi bəyənmirdim.
Yalnız o gün (bayrağın mənə verilməsi üçün) rəhbərliyi bəyəndim. Rəsulullah (s) Əli ibn
Əbu Talibi çağırıb bayrağı ona verdi və buyurdu: "Get və Allah səni qalib edənə qədər
qayıtma". Əli bir az getdikdən sonra dayanıb dedi: "Ay Allahın Rəsulu (s), niyə görə
camaatla döyüşüm? Həzrət (s) buyurdu: "Allahın birliyinə və Məhəmmədin (s)
peyğəmbərliyinə şəhadət verdiklərinə qədər onlarla döyüş. Əgər qəbul etsələr
qanlarını (canlarını) və mallarını səndən qorumuşlar.Amma Allah onlarla
."(hesablaşacaq(1

 ﻓﻤﺎ: ﻗﺎل ﻋﻤﺮ. ُﻷﻋﻄﯿّﻦ اﻟﺮاﯾَﻪ ﻏـﺪًا رﺟًﻼ ﯾﺤﺐ اَﷲ ورﺳﻮﻟَﻪ ]و ﯾﺤﺒﻪ اُﷲ ورﺳﻮﻟ ُﻪ[ ﯾﻔﺘﺢ ﻋﻠﯿﻪ:| ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: ﻋﻦ أﺑﯽ ﻫﺮﯾﺮه ﻗﺎل.20
 ﻓﻤﺸـﯽ: ﻗﺎل. اذﻫﺐ ﻓﻘﺎﺗﻞ ﺣّﺘﯽ ﯾﻔﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﯿﮏ وﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖ: ﺛّﻢ ﻗﺎل، ﻓﺎﺷـﺮأّب ﻟﻬﺎ ﻓﺪﻋﺎ ﻋﻠﯿًﺎ ﻓﺒﻌﺜﻪ: ﻗﺎل،أﺣﺒﺒُﺖ اﻹﻣﺎرَه ﻗّﻂ إﻟّﺎ ﯾﻮﻣﺌﺬ
 ﻓﺈذا، ﻗﺎﺗﻠﻬﻢ ﺣّﺘﯽ ﯾﺸـﻬﺪوا أن ﻻ إﻟﻪ إﻟّﺎ اﷲ وان ﻣﺤّﻤـ ﺪًا رﺳﻮل اﷲ: ﻋﻼـَم أﻗﺎﺗﻞ اﻟﻨﺎس؟ ﻗﺎل: ﺛّﻢ وﻗﻒ ﻓﻠﻢ ﯾﻠﺘﻔﺖ ﻓﻘـﺎل،ﻣـﺎ ﺷـﺎء اﷲ
.ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﮏ ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻌﻮا دﻣﺎَءﻫﻢ واﻣﻮاﻟَﻬﻢ إﻟّﺎ ﺑﺤّﻘﻬﺎ وﺣﺴﺎﺑ ُﻬﻢ ﻋﻠﯽ اﷲ
Bu hədis on doqquzuncu hədis kimidir. Nisai onu başqa sənədlə Əbu Hüreyrədən - 20
.(nəql etmişdir(2
səh:32
On doqquzuncu hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c7, s394, . [1] -1
hədis 36871; "Fəzaili Əhməd", s101, hədis 153, və s113, hədis 178, və s173, hədis 244;
"Səhihi Müslim", c4, s1871, hədis 6; "Kitabus-sünnə", s594, hədis 1377-1378; "Sünəni Səid
ibn Mənsur", c2, s179, hədis 2474; "Sünəni kübra", Nisai, c5, s179, hədis 8603; "Mənaqibi
.Kufi", c2, s502, hədis 1005-1006; "Tarixi Bağdad", c8, s5; "Əmaliyi Tusi", s52, hədis 68
İyirminci hədis başqa mənbələrdə: "Ənsabul-əşraf", c2, s8, hədis 11; . [2] -2
."Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c1, s177, hədis 222-223

. َﻷدﻓﻌﻦ اﻟﺮاﯾَﻪ إﻟﯽ رﺟﻞ ]ﯾﺤﺐ اَﷲ ورﺳﻮﻟَﻪ و[ ﯾﺤﺐ اُﷲ ورﺳﻮﻟ ُﻪ وﯾﻔﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ| ﯾﻮم ﺧﯿﺒﺮ: ﻋﻦ أﺑﯽ ﻫﺮﯾﺮه ﻗﺎل.21
 ﯾﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻋﻼَم أﻗﺎﺗﻞ: ﻓﺴﺎر ﻗﺮﯾﺒًﺎ ﻗﺎل، ﻗﺎﺗِﻞ وﻻ َﺗﻠﺘِﻔﺖ: ﻓـﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟﯽ ﻋﻠّﯽ× ﻓﻘﺎل. ﻓﻤـﺎ أﺣﺒﺒُﺖ اﻹﻣـﺎرَه ﻗـّﻂ ﻗﺒـَﻞ ﯾﻮﻣﺌـﺬ:ﻗـﺎل ﻋﻤﺮ
 ﻓﺈذا ﻓﻌﻠﻮا ﻓﻘﺪ َﻋـَﺼ ﻤﻮا دﻣﺎَءﻫﻢ وأﻣﻮاﻟَﻬﻢ إﻟّﺎ ﺑﺤّﻘﻬﺎ وﺣﺴﺎﺑ ُﻬﻢ، ﻋﻠﯽ أن ﯾﺸـﻬﺪوا أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وان ﻣﺤّﻤﺪًا رﺳﻮل اﷲ:اﻟﻨﺎس؟ ﻗﺎل
.ﻋﻠﯽ اﷲ
Bu hədis də on doqquzuncu hədis kimidir. Nisai onu (iyirminci hədisin sənədindən - 21
.(başqa) bir sənədlə Əbu Hüreyrədən nəql etmişdir(1

 ﻓﺪﻋﺎ ﻋﻠﯿًﺎ وﻫﻮ أرﻣﺪ. ﯾﺤّﺒﻪ اُﷲ ورﺳﻮﻟ ُﻪ: أو ﻗﺎل، ُﻷﻋﻄَﯿّﻦ اﻟﺮاﯾَﻪ رﺟًﻼ ﯾﺤﺐ اَﷲ ورﺳﻮﻟَﻪ: أن اﻟّﻨﺒّﯽ| ﻗﺎل: ﻋﻦ ﻋﻤﺮان اﺑﻦ اﻟﺤﺼﯿﻦ.22
.ﻓﻔﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﯽ ﯾﺪﯾﻪ
.(Bu hədis qabaqkı hədislər kimidir. Nisai onu İmran ibn Həsindən nəql etmişdir(2 -22
Cəbrayılın sağ və Mikayılın da sol tərəfdən Əliyə kömək etmələri

، ﻟﻘـﺪ ﮐﺎن ﻓﯿﮑﻢ ﺑﺎﻷﻣﺲ رﺟﻞ ﻣﺎ ﺳـﺒﻘﻪ اﻷّوﻟﻮن: ﺧﺮج إﻟﯿﻨـﺎ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ وﻋﻠﯿﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺳﻮداء ﻓﻘﺎل: ﻋﻦ ﻫﺒﯿﺮه ﺑﻦ ﯾﺮﯾﻢ ﻗـﺎل.23
 ﯾُﻘﺎﺗﻞ ﺟﺒﺮﯾُﻞ ﻋﻦ ﯾﻤﯿﻨﻪ، وﯾﺤﺒﻪ اُﷲ ورﺳﻮﻟ ُﻪ، ُﻷﻋﻄﯿّﻦ اﻟﺮاﯾَﻪ ﻏـﺪًا رﺟًﻼ ﯾﺤﺐ اَﷲ ورﺳﻮﻟَﻪ: وان رﺳﻮل اﷲ| ﻗﺎل،وﻻ ﯾـﺪرﮐﻪ اﻵﺧﺮون
 ﻣﺎ ﺗﺮك دﯾﻨﺎرًا وﻻ درﻫﻤًﺎ إﻟّﺎ ﺳﺒﻊ ﻣﺎﺋﻪ درﻫﻢ اﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻄﺎﺋﻪ. ﺛّﻢ ﻻ ﺗﺮد _ ﯾﻌﻨﯽ راﯾﺘﻪ _ ﺣﺘّﯽ ﯾﻔﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ،وﻣﯿﮑﺎﺋﯿُﻞ ﻋﻦ ﯾﺴﺎره
.ﮐﺎن أراد أن ﯾﺒﺘﺎع ﺑﻬﺎ ﺧﺎدﻣًﺎ ﻷﻫﻠﻪ
Hübeyrə ibn Yərim deyir: Həsən ibn Əli (İmam Əlinin şəhadətindən sonra) qara - 23
əmmamə başında bizim yanımıza gəlib buyurdu: "Dünən sizin aranızda bir kişi var idi
ki, sələflər və qabaqkılardan heç kim onu qabaqlamayıb və sonrakılardan da heç kim
onun (məqamına) çatmaz. Rəsulullah (s) (Xeybər döyüşündə onun barəsində)
buyurdu: "Bayrağı Allah və Rəsulunu (s) sevən və habelə Allah və Rəsulunun (s) da
sevdiyi bir şəxsə verəcəm". Cəbrayıl sağ və
səh:33
İyirmi birinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Təyalisi", s320, hədis 2441; . [1] -1
"Təbəqatu Kübra", c2, s110; "Müsnədi Əhməd", c13, s449, hədis 8163, və c14, s540, hədis
.8990; "Fəzaili Əhməd", s101, hədis 152; "Mənaqibi İbn Məğazili", s181, hədis 217
İyirmi ikinci hədis başqa mənbələrdə: "Sünəni kübra", Nisai, c5, s46; "Mənaqibi . [2] -2
Kufi", c2, s501, hədis 103; "Möcəmi kəbiri Təbərani", c18, s227, hədis 594-595, və s238,
hədis 596-599; "Mənaqibi İbn Məğazili", s181, hədis 216, və s280, hədis 215; "Təhzibul-

.kəmal", c21, s454

Mikayıl da sol tərəfdən Əli ilə birlikdə döyüşərlər. Heç bir zaman qələbə çalmadan geri
dönməz. Çünki bu işdə Allah onun yardımçısıdır. Ona əta olunmuş yeddi yüz dirhəmdən
başqa özündən sonra heç bir dinar-dirhəm saxlamadı. Ailəsi üçün bir xidmətçi almaq
.(istəyirdi"(1
llah Əlini heç vaxt xar etməz

]
Əlinin (ə) on xüsusiyyəti

_  واﻣﺎ أن ﺗﺨﻠﻮﻧﺎ ﯾﺎ ﻫﺆﻻء، إﻣﺎ أن ﺗﻘﻮم ﻣﻌﻨﺎ: إذ أﺗﺎه ﺗﺴـﻌﻪ رﻫﻂ ﻓﻘﺎﻟﻮا, أﻧﯽ ﻟﺠﺎﻟﺲ إﻟﯽ اﺑﻦ ﻋّﺒﺎس: ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن ﻗـﺎل.24
: ﻓﺠﺎء وﻫﻮ ﯾﻨﻔﺾ ﺛﻮﺑﻪ وﻫﻮ ﯾﻘﻮل، ]ﻓﺎﻧﺘـﺪؤا[ ﻓﺘﺤـّﺪﺛﻮا ﻓﻼ أدري ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮا. أﻧﺎ أﻗﻮم ﻣﻌﮑﻢ:وﻫﻮ ﯾﻮﻣﺌـﺬ ﺻـﺤﯿﺢ ﻗﺒـﻞ أن ﯾﻌﻤﯽ _ ﻗﺎل

.أﱢف وﺗُﱢﻒ ﯾﻘﻌﻮن ﻓﯽ رﺟﻞ ﻟﻪ ﻋﺸﺮ

Əmr ibn Məymun deyir: Abdullah ibn Abbas ilə oturmuşdum. Doqquz dəstə onun - 24
yanına gəlib dedilər: Ya qalx bizimlə gəl ya da bizi İbn Abbasla tək burax. Bu hadisə baş
verən zaman İbn Abbasın gözləri hələ kor olmamışdı. İbn Abbas dedi: Mən sizinlə
gəlirəm. (Onlar bir guşəyə çəkilib) söhbət edirdilər. Mən nə dediklərini başa
düşmürdüm. Bir az keçmiş Abdullah ibn Abbas tozunun tökülməyi üçün paltarını
silkələyərək gəlib dedi: Onlara ar olsun! On xüsusiyyətə malik olan bir kişiyə söyüş
.verir və ondan nöqsan axtarırlar

 ﻓﺎﺳﺘﺸـﺮف ]ﻟﻬﺎ[ ﻣﻦ. ﻷَـﺑﻌَﺜﱠﻦ رﺟ ًﻼـ ﯾﺤﺐ اَﷲ ورﺳﻮﻟَﻪ ]و ﯾﺤﺒﻪ اُﷲ ورﺳﻮﻟ ُﻪ[ ﻻـ ﯾﺨﺰﯾﻪ اﷲ أﺑـﺪًا:| وﻗﻌﻮا ﻓﯽ رﺟـﻞ ﻗـﺎل رﺳﻮل اﷲ.1
[ ﻫﻮ ﻓﯽ اﻟﺮﺣﯽ: أﯾﻦ ﻋﻠّﯽ×؟ ]ﻗﯿﻞ:اﺳﺘﺸﺮف ﻓﻘﺎل
səh:34
İyirmi üçüncü hədis başqa mənbələrdə: "Təbəqatu Kübra", c3, s38; "Müsənnif . [1] -1
ibn Əbi Şibə", c6, s372, hədis 32085, və c6, s374, hədis 32101; "Müsnədi Əhməd", c3, s246,
hədis 1719, və s247, hədis 1720; "Fəzaili Əhməd", s90-91, hədis 135-136; "Kitabuz-zöhd
Əhməd", s195, hədis 709; "Tarixi kəbiri Buxari", c2, s362; "Məqtəli İbn Əbid-dünya", s92,
hədis 86, 94-95, və hədis 88-90; "Müsnədi Bəzzar", c4, s178, hədis 1339, və s179, hədis
1340, və s180, hədis 1341; "Əl-cərhu vət-tə`dil",c 3, s172; "Mənaqibi Kufi", c2, s44, hədis
530, və s45, hədis 531; "Müsnədi Əbu Yə`la", c12, s225, hədis 6758; "Tarixi Təbəri", c5,

s157; "Möcəmi kəbiri Təbərani", c3, s79, hədis

2717-2720, və s80, hədis 2721-2725;
..."Müstədrəki Hakim", c3, s172 və s

 ﻓﺠﺎء، ﻓﻨﻔﺚ ﻓﯽ ﻋﯿﻨﯿﻪ ﺛّﻢ ﻫّﺰ اﻟﺮاﯾَﻪ ﺛﻼﺛًﺎ ﻓﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟﯿﻪ،[ وﻣﺎ ﮐﺎن اﺣـﺪﮐﻢ ﻟَﯿﻄَﺤﻦ؟ ﻓـﺪﻋﺎه وﻫﻮ أرﻣﺪ ﻣﺎ ﯾﮑﺎد أن ﯾﺒﺼـﺮ: ]ﻗﺎل،ﯾﻄﺤﻦ
.ﺑﺼﻔّﯿﻪ ﺑﻨﺖ ﺣّﯿﯽ
Allahın Rəsulu (s) buyurdu: "Allah və Rəsulunu (s) sevən və habelə Allah və . 1
Rəsulunun (s) da sevdiyi bir kişini meydana göndərəcəm. Allah onu heç vaxt xar
etməz". (Bəziləri Peyğəmbərin (s) diqqətini cəlb edəcəklərinə ümidvar idilər). Həzrət (s)
"Əlinin harada olduğunu soruşdu?" Həzrətə (s) onun dəyirmanda un üyütdüyünü
dedilər. Rəsulullah (s) buyurdu: "Sizdən biri un üyüdə bilmir?" Əlini çağırdı. Əli gözünün
ağrısından görə bilmirdi. Həzrət (s) ağzının suyundan onun gözlərinə sürtdü və bayrağı
.üç dəfə yellədikdən sonra Əliyə verdi. Əli, Həyyin qızı Səfiyyəni əsir etdi
. واﻧﺎ ﻣﻨﻪ, ﻻ َﯾﺬَﻫﺐ ﺑﻬﺎ إﻟّﺎ رﺟﻞ ﻣّﻨﯽ: ﻓﻘﺎل، وﺑﻌﺚ ﻋﻠّﯽ×ًا ﺧﻠﻔﻪ ﻓﺄﺧﺬﻫﺎ ﻣﻨﻪ، وﺑﻌﺚ اﺑﺎ ﺑﮑﺮ ﺑﺴﻮره اﻟﺘﻮﺑﻪ.2
Rəsulullah (s) "Tövbə" surəsini (müşriklərə)oxumaq üçün Əbu Bəkri göndərdi. Sonra . 2
Əlini onun ardınca göndərdi ki, surəni Əbu Bəkrdən alıb, özü oxusun. Həzrət (s) bu
barədə buyurdu: Bu surəni məndən olan bir kişidən (Əlidən) ki, mən də ondanam
.başqa heç kim (müşriklərə) oxuya bilməz

 أﻧﺖ: ﻓﻘﺎل. أﻧﺎ ُأواﻟﯿﮏ ﻓﯽ اﻟـﺪﻧﯿﺎ واﻵﺧﺮه: ﻓﻘـﺎل, وﻋﻠّﯽ ﻣﻌﻪ ﺟـﺎﻟﺲ: اﱡﯾﮑﻢ ﯾُﻮاﻟﯿﻨﯽ ﻓﯽ اﻟـﺪﻧﯿﺎ واﻵـﺧﺮه؟ ﻗـﺎل: ]و ﻗـﺎل ﻟﺒﻨﯽ ﻋﻤﻪ.3
.[وﻟّﯿﯽ ﻓﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻵﺧﺮه
Allahın Rəsulu (s) Bəni-Haşimdən soruşdu? "Sizin hansınız dünya və axirətdə mənim . 3
dostum və mənimlə birlikdə olacaqsınız?" Əli də orada idi. Həzrətə (s) dedi: Mən dünya
və axirətdə sizin dostunuz və sizinlə birlikdə olacam. Peyğəmbər (s) də bunu təyid etdi
."və buyurdu: "Sən dünya və axirətdə mənim dostum və mənimlə birlikdəsən
 »اﻟّﻠﻬّﻢ ﻫﺆﻻء أﻫﻞ ﺑﯿﺘﯽ ﻓَﺄذِﻫﺐ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺮﺟَﺲ وَﻃﱢﻬﺮﻫﻢ: ﻓﻤـّﺪ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺛﻮﺑًﺎ ﻓﻘﺎل، ودﻋﺎ رﺳﻮل اﷲ| اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴـﯿﻦ وﻋﻠّﯿًﺎ وﻓﺎﻃﻤﻪ.4
.«ﺗﻄﻬﯿﺮًا
Peyğəmbər (s) Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyni çağırdı. Onların üstünə bir parça atıb . 4
."buyurdu: "İlahi, bunlar mənim Əhli-beytimdirlər
səh:35

. وﮐﺎن أّول ﻣﻦ اﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺪ ﺧﺪﯾﺠﻪ.5
.Əli Xədicədən sonra İslamı qəbul edən ilk şəxsdir .5
 ﻓﺠﺎء أﺑﻮ ﺑﮑﺮ، وﻟﺒﺲ ﺛﻮب رﺳﻮل اﷲ| وﻧﺎم ]ﻣﮑﺎﻧﻪ[ ﻓﺠﻌﻞ اﻟﻤﺸـﺮﮐﻮن ﯾﺮﻣﻮن ﮐﻤﺎ ﯾﺮﻣﻮن رﺳﻮل اﷲ| وﻫﻢ ﯾﺤﺴـﺒﻮن أﻧﻪ ﻧﺒّﯽ اﷲ.6
 وﮐﺎن اﻟﻤﺸـﺮﮐﻮن ﯾﺮﻣﻮن ﻋﻠّﯽ×ًا× ﺣّﺘﯽ. ﻓﺄﺗﺒﻌﻪ ﻓـﺪﺧﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﻐﺎر. أن ﻧﺒّﯽ اﷲ ﻗـﺪ ذﻫﺐ ﻧﺤﻮ ﺑﺌﺮ ﻣﯿﻤﻮن: ﻓﻘﺎل ﻋﻠﯽ. ﯾﺎ ﻧﺒّﯽ اﷲ:ﻓﻘـﺎل
. أ ﺻﺒ ﺢ
Əli Peyğəmbərin (s) paltarını geyinib yerində yatdı. Müşriklər Peyğəmbərə (s) nasəza . 6
dedikləri kimi Peyğəmbər olması gümanı ilə ona da nasəza deyirdilər. Əbu Bəkr gəlib
dedi: Ya Rəsulullah (s), Əli ona dedi: Peyğəmbər (s) "Meymun" quyusuna tərəf getdi.
Əbu Bəkr o quyuya tərəf getdi və Həzrətlə (s) birlikdə mağaraya daxil oldu. Müşriklər
.hələ də nasəza deyirdilər

 »أﻣﺎ ﺗﺮﺿـﯽ أن ﺗﮑﻮن ﻣﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون ﻣﻦ: ﻓﺒﮑﯽ ﻓﻘﺎل، ﻻ: أﺧﺮج ﻣﻌﮏ؟ ﻓﻘﺎل:× ﻓﻘﺎل ﻋﻠّﯽ, وﺧﺮج ﺑﺎﻟﻨـﺎس ﻓﯽ ﻏﺰوه ﺗﺒﻮك.7
.« »اﻧﺖ ﺧﻠﯿﻔﺘﯽ« ﯾﻌﻨﯽ ﻓﯽ ﮐّﻞ ﻣﺆﻣﻦ »ﻣﻦ ﺑﻌﺪي:ﻣﻮﺳﯽ إﻟّﺎ أﻧﮏ ﻟﺴﺖ ﺑﻨﺒّﯽ«؟ ﺛّﻢ ﻗﺎل
Rəsulullah (s) "Təbuk" döyüşünə getmək üçün səhabələri ilə (Mədinədən) çıxdı. Əli O . 7
Həzrətə (s) dedi: Mən də sizinlə gəlim? Həzrət (s) buyurdu: "Xeyr". Əli ağladı. Həzrət (s)
yenə buyurdu: "Sən istəməzsən ki, mənimlə olan nisbətin Harunun Musa ilə olan
nisbəti kimi olsun?! Yeganə fərq burdadır ki, (Harunun əksinə olaraq) sən Peyğəmbər
deyilsən". Sonra da buyurdu: "Sən məndən sonra möminlər arasında mənim canişinim
."olacaqsan
. ﻓﮑﺎن ﯾﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ وﻫﻮ ﺟﻨﺐ وﻫﻮ ﻓﯽ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻟﯿﺲ ﻟﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮه،× وﺳّﺪ اﺑﻮاب اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻏﯿﺮ ﺑﺎب ﻋﻠّﯽ: ﻗﺎل.8
Allahın Rəsulu (s) Əlinin qapısından başqa məscidə açılan bütün qapıları bağladı. Əli . 8
üçün məscidin yolundan başqa bir yol yox idi. Əli cənabətli halda da məscidə daxil ola
.(bilərdi. (Bu iş ancaq Peyğəmbərlə (s) ona məxsus idi

.« »ﻣﻦ ﮐﻨﺖ وﻟّﯿﻪ ﻓﻌﻠﱞﯽ وﻟﱡﯿﻪ: وﻗﺎل.9
."Peyğəmbər (s) buyurdu: "Mən hər kimin mövlasıyamsa Əli də onun mövlasıdır .9
 وﻗﺎل: وﻗـﺪ أﺧﺒﺮﻧﺎ اﷲ ﻓﯽ اﻟﻘﺮان أﻧﻪ ﻗـﺪ رﺿـﯽ ﻋﻦ أﺻـﺤﺎب اﻟﺸـﺠﺮه ﻓﻬﻞ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﺑﻌـُﺪ أﻧﻪ ﺳـﺨﻂ ﻋﻠﯿﻬﻢ؟ ﻗﺎل: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋّﺒﺎس.10
: اﺋﺬن ﻟﯽ ﻓﺄﺿﺮب ﻋﻨﻘﻪ _ ]ﯾﻌﻨﯽ:رﺳﻮل اﷲ| ﻟﻌﻤﺮ ﺣﯿﻦ ﻗﺎل

səh:36

.« اﻋﻤﻠﻮا ﻣﺎ ﺷﺌﺘﻢ ﻓﻘﺪ ﻏﻔﺮت ﻟﮑﻢ: ﻓﻘﺎل، »ﻣﺎ ﯾﺪرﯾﮏ ﻟﻌّﻞ اﷲ ﻗﺪ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﯽ أﻫﻞ ﺑﺪر:ﺣﺎﻃﺒًﺎ[ ﻗﺎل
Allah Quranda "beyətür-rizvan"da ağac altında Peyğəmbərlə (s) beyət edənlərdən . 10
razı olduğundan bizi xəbərdar etmişdi. Görəsən bundan sonra onlara olan qəzəbindən
bir söz demişdir? (Xeyr heç vaxt deməmişdir. Əli də o məkanda Peyğəmbərlə (s) beyət
edənlərdəndir. Bundan əlavə) Ömər Hatəbin boynunu vurmaq üçün Rəsulullahdan (s)
icazə istədikdə Həzrət (s) ona buyurdu: "Sən nə bilərsən ki? bəlkə də Allah "Bədr"
döyüşündə iştirak edən müsəlmanları nəzərə alaraq buyurdu: Hər nə istəyirsiniz edin,
.(sizi bağışladım."? (Əli də "Bədr" iştirakçılarındandır)(1
Əli bağışlanmışdı

 ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ: أﻻ اُﻋﱢﻠﻤﮏ ﮐﻠﻤﺎٍت اذا ﻗﻠﺘﻬّﻦ ﻏﻔﺮ ﻟﮏ ﻣﻊ أﻧﻪ ﻣﻐﻔﻮر ﻟﮏ؟:| ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: ﻋﻦ ﻋﻠﯽ ﻗﺎل، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ.25
. اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رّب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ، ﺳﺒﺤﺎن اﷲ رّب اﻟﺴﻤﺎوات اﻟﺴﺒﻊ ورب اﻟﻌﺮش اﻟﮑﺮﯾﻢ، ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ اﻟﻌﻠﯽ اﻟﻌﻈﯿﻢ,اﻟﺤﻠﯿﻢ اﻟﮑﺮﯾﻢ
Əli deyir: Peyğəmbərlə (s) buyurdu: "Baxmayaraq ki, sən bağışlanmışsan istədiyin - 25
zaman bağışlanmaq üçün sənə bəzi sözlər öyrədimmi? (Bəli dedim. Buyurdu: Belə de!)
Böyük və əzəmətli Allahdan başqa bir Allah yoxdur. Kəramətli ərşin və yeddi asimanın
Pərvərdigarı pak və
səh:37
Bu hədis başqa mənbələrdə: "Sireyi İbn Hişam", c2, s334; "Təbəqatu İbn Sə`d", . [1] -1
c2, s110; "Müsənnif İbn Əbi Şibə", c6, s372, hədis 32091, və c7, s392, hədis 36863; "Müsnədi
Əhməd", c5, s178, hədis 3062-3063, (və c4, s51, qədimi çap), və c17, s197, hədis 11122, (c 2,
s26, qədimi çap); "Fəzaili Əhməd", s74, hədis 111, və s119, hədis 176, və s149, hədis 216,
və s211, hədis 291; "Kitabus-sünnə", s551, hədis 1188, və s588, hədis 1351; "Səhihi
Müslim", c3, s1433, və c4, s1872; "Sünəni kübra", Nisai, c5, s179, hədis 8603; "Mənaqibi
Kufi", c2, s457, hədis 951, və s496, hədis 977-996, və s500, hədis 1002; "Müsnədi Royani",
c2, s172, hədis 1172, və s166, hədis 1149; "Möcəmi kəbiri Təbərani", c12, s77, hədis 12593,
və s114, hədis 12722; "Sünəni Bihəqi", c9, s131; "Əl-Bidayətu vən-nəhayə", c7, s342, və
.s... *. Bu mətləb 38 və 42-ci hədislərdə təfsilatı ilə gələcək. *. "Fəth" surəsi ayə18

.(münəzzəhdir. Həmd və sitayiş aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur"(1
 ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ: ﺗﻘﻮل، ﯾﺎ ﻋﻠﯽ؛ أﻻ اُﻋﱢﻠﻤﮏ ﮐﻠﻤﺎٍت إذا أﻧﺖ ﻗﻠَﺘﻬّﻦ ﻏﻔﺮ اﷲ ﻟﮏ ﻣﻊ أﻧﻪ ﻣﻐﻔﻮر ﻟﮏ؟: أن اﻟﻨﺒﯽ| ﻗﺎل: ﻋﻦ ﻋﻠﯽ ﻗﺎل.26
. اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رّب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ، ﺳﺒﺤﺎن اﷲ رّب اﻟﺴﻤﺎوات ]اﻟﺴﺒﻊ[ ورّب اﻟﻌﺮش اﻟﮑﺮﯾﻢ، ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﯽ اﻟﻌﻈﯿﻢ،اﻟﺤﻠﯿﻢ اﻟﮑﺮﯾﻢ
Əli deyir: Peyğəmbər (s) buyurdu: "Baxmayaraq ki, sən bağışlanmışsan istədiyin - 26
zaman bağışlanmaq üçün sənə bəzi sözlər öyrədimmi? (Bəli dedim. Buyurdu: Belə de!)
Həlim və kəramətli Allahdan başqa bir Allah yoxdur. Böyük və əzəmətli Allahdan başqa
bir Allah yoxdur. Kəramətli ərşin və (yeddi) asimanın Pərvərdigarı pak və münəzzəhdir.
.(Həmd və sitayiş aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur"(2
 ﺳـﺒﺤﺎن اﷲ رّب اﻟﺴـﻤﺎوات اﻟﺴـﺒﻊ ورّب، ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ اﻟﺤﻠﯿﻢ اﻟﮑﺮﯾﻢ، ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ اﻟﻌﻠﯽ اﻟﻌﻈﯿﻢ: ﮐﻠﻤﺎت اﻟﻔﺮج: ﻋﻦ ﻋﻠﯽ ﻗﺎل.27
. واﻟﺤﻤﺪ ﷲ رّب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ،اﻟﻌﺮش اﻟﻌﻈﯿﻢ
Əli deyir: Fərəc sözləri aşağıdakılardan ibarətdir: Böyük və əzəmətli Allahdan - 27
başqa bir Allah yoxdur. Səbirli və kəramətli Allahdan başqa bir Allah yoxdur. Kəramətli
ərşin və yeddi asimanın Pərvərdigarı pak və münəzzəh olan Allahdır. Həmd və sitayiş
.(aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur"(3

.[ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺤﻮ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﺎﻟﺪ ]ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ, ﻋﻦ اﻟﻨﺒﯽ| ﻧﺤﻮه, ﻋﻦ ﻋﻠﯽ.28
.Bu hədis sənədi fərqli olmasına baxmayaraq iyirmi yeddinci hədis kimidir -28
səh:38
İyirmi beşinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s46, hədis . [1] -1
29346; "Müsnədi Əbd ibn Həmid", s53, hədis 74; "Müsnədi Əhməd", c2, s119, hədis 712;
"Müsnədi Bəzzar", c2, s283, hədis 705; "Sünəni kübra", c4, s398, hədis 7678; "Əməlül.yəvm vəl-ləylə", c6, s164, hədis 1074; "Tarixi Bağdad", c9, s356
İyirmi altıncı hədis başqa mənbələrdə: "Kitabus-sünnə", s583, hədis 1315-1317; . [2] -2
"İləlü Darqotni", c4, s10; "Səhihi İbn Həbban", c15, s371, hədis 6928; "Möcəmi səğiri
.Təbərani", c1, s127; "Əmaliyi Xəmisiyyə", c1, s245, hədis 11
İyirmi yeddinci hədis başqa mənbələrdə: "Sünəni kübra", Nisai, c6, s163, hədis . [3] -3
10472; "Müstədrəki Hakim", c3, s138; "Mənaqibi Xarəzmi", s258; "Təzkirətül-hifaz", c2,

.s662

 ﻻ إﻟﻪ إﻻ، ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ اﻟﻌﻠﯽ اﻟﻌﻈﯿﻢ:، ﻗـﺎل اﻟﻨﺒﯽ| أﻻ اُﻋﱢﻠﻤﮏ ﮐﻠﻤﺎٍت إذا ﻗﻠَﺘﻬّﻦ ﻏﻔﺮ ﻟﮏ ﻋﻠﯽ أﻧﻪ ﻣﻐﻔﻮر ﻟﮏ؟: ﻋﻦ ﻋﻠﯽ ﻗـﺎل.29
. اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رّب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ، ﺳﺒﺤﺎن اﷲ رّب اﻟﻌﺮش اﻟﻌﻈﯿﻢ،اﻟﺤﻠﯿﻢ اﻟﮑﺮﯾﻢ
Əli deyir: Peyğəmbər (s) buyurdu: "Baxmayaraq ki, sən bağışlanmışsan istədiyin - 29
zaman bağışlanmaq üçün sənə bəzi sözlər öyrədimmi? (Bəli-dedim. Buyurdu: Belə de!)
Böyük və əzəmətli Allahdan başqa bir Allah yoxdur. Həlim və kəramətli Allahdan başqa
bir Allah yoxdur. Kəramətli ərşin və yeddi asimanın Pərvərdigarı pak və münəzzəhdir.
.(Həmd və sitayiş aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur"(1

 ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ اﻟﻌﻠﯽ: ﻗﺎل. ﺑﻠﯽ: ﻗﻠﺖ، أﻻ اُﻋﱢﻠﻤﮏ دﻋﺎًء إذا دﻋﻮَت ﺑﻪ ُﻏِﻔﺮ ﻟﮏ وان ﮐﻨَﺖ ﻣﻐﻔﻮرًا ﻟﮏ؟:| ﻗﺎل اﻟﻨﺒﯽ: ﻋﻦ ﻋﻠﯽ ﻗﺎل.30
. ﺳﺒﺤﺎن اﷲ رّب اﻟﻌﺮش اﻟﻌﻈﯿﻢ، ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ، ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ اﻟﺤﻠﯿﻢ اﻟﮑﺮﯾﻢ،اﻟﻌﻈﯿﻢ
Əli deyir: Peyğəmbər (s) buyurdu: "Baxmayaraq ki, sən bağışlanmışsan istədiyin - 30
zaman bağışlanmaq üçün sənə dua öyrədim? Bəli dedim. Buyurdu: (belə de:) Böyük və
əzəmətli Allahdan başqa bir Allah yoxdur.Həlim və kəramətli Allahdan başqa bir Allah
yoxdur. Allahdan başqa Allah yoxdur. Əzəmətli ərşin Rəbbi olan Allah pak və
.(münəzzəhdir"(2
Allah Əlinin ürəyini imanla imtahan etmiş

 أﻧﺎ ﺟﯿﺮاﻧﮏ وُﺣﻠﻔﺎؤك وان أﻧﺎﺳًﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﯿـﺪﻧﺎ ﻗـﺪ َاَﺗﻮك وﻟﯿﺲ، ﯾﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ: ﻓﻘﺎﻟﻮا، ﺟﺎء اﻟﻨﺒﯽ| أﻧﺎٌس ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺶ: ﻗـﺎل، ﻋﻦ ﻋﻠﯽ.31
 ﺻﺪﻗﻮا واﻧﻬﻢ: ﻣﺎ ﺗﻘﻮل؟ ﻓﻘﺎل: ﻓﻘﺎل ﻷﺑﯽ ﺑﮑﺮ، أﻧﻤﺎ ﻓّﺮوا ﻣﻦ ﺿـﯿﺎﻋﻨﺎ وأﻣﻮاﻟﻨﺎ ﻓﺄرددﻫﻢ إﻟﯿﻨﺎ،ﺑﻬﻢ رﻏﺒٌﻪ ﻓﯽ اﻟـﺪﯾﻦ وﻻ رﻏﺒٌﻪ ﻓﯽ اﻟﻔﻘﻪ
 ﻓﺘﻐﯿﺮ وﺟﻪ. ﺻﺪﻗﻮا أﻧﻬﻢ ﻟﺠﯿﺮاﻧﮏ وُﺣَﻠﻔﺎؤك: ﻣﺎ ﺗﻘﻮل؟ ﻗﺎل: ﺛّﻢ ﻗﺎل ﻟﻌﻤﺮ,| ﻓﺘﻐّﯿﺮ وﺟﻪ اﻟﻨﺒﯽ.ﻟﺠﯿﺮاﻧﮏ وُﺣﻠﻔﺎؤك
səh:39
İyirmi doqquzuncu hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c2, s461, hədis . [1] -1
1363; "Fəzaili Əhməd", s711, hədis 338; "Kitabus-sünnə", s582, hədis 1314; "Sünəni
kübra", Nisai, c6, s163, hədis 10473; "Əmaliyi Xəmisiyyə", c1, s228, hədis 11; "Möcəmi
.Sələfi", s420, hədis 1426
Otuzuncu hədis başqa mənbələrdə: "Fəzaili Əhməd", s119, hədis 175; "Sünəni . [2] -2
Termizi", c5, s529, hədis 3504; "İləlü Darqotni", c4, s9; "Sünəni kübra", Nisai, c6, s146,
.hədis 10475-10476; "Möcəmi Təbərani", c1, s270, hədis 763; "Tarixi Bağdad", c12, s263

 ﯾﺎ ﻣﻌﺸـﺮ ﻗﺮﯾﺶ؛ واﷲ ﻟَﯿﺒَﻌﺜﱠﻦ اُﷲ ﻋﻠﯿﮑﻢ رﺟًﻼ ﻣﻨﮑﻢ ﻗـﺪ اﻣﺘﺤﻦ اُﷲ ﻗﻠَﺒﻪ ﻟﻺﯾﻤﺎن َﻓﻠَﯿﻀـﺮﺑﱠﻨﮑﻢ ﻋﻠﯽ اﻟـﺪﯾﻦ أو َﯾﻀـﺮُب: ﺛّﻢ ﻗﺎل،|اﻟﻨﺒﯽ
 وﻗﺪ. وﻟﮑﻦ ذﻟﮏ اﻟّﺬي ﯾﺨﺼﻒ اﻟﻨﻌﻞ، ﻻ: أﻧﺎ ﻫﻮ ﯾﺎ رﺳﻮل اﷲ؟ ﻗﺎل: ﻗﺎل ﻋﻤﺮ. ﻻ: أﻧﺎ ﻫﻮ ﯾﺎ رﺳﻮل اﷲ؟ ﻗﺎل: ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺑﮑﺮ.ﺑﻌﻀﮑﻢ
.ﮐﺎن أﻋﻄﯽ ﻋﻠﯿًﺎ ﻧﻌﻠﻪ ﯾﺨﺼﻔﻬﺎ
Əli deyir: Qüreyş tayfasından bir dəstə Peyğəmbərin (s) hüzuruna gəlib dedilər: Ya -31
Məhəmməd, biz sənin qonşuların və səninlə əhd-peyman bağlayanlarıq. Bizim
qullarımızdan bəzisi sənin yanına gəliblər. (İslamı qəbul ediblər). Onlar fikir, düşüncə və
dinə məhəbbət üzündən İslamı qəbul etməyiblər. Onlar bizim mallarımızı saxlamamaq
.üçün qaçıblar. Onları bizə qaytar
Həzrət (s) Əbu Bəkrə buyurdu: "Sən nə deyirsən?" O dedi: Haqq Qüreyşlədir. Onlar
sənin qonşuların və səninlə əhd-peyman bağlayanlardılar. (Qulları qaytar).
Peyğəmbərin (s) çöhrəsi dəyişildi və Ömərə buyurdu: "Sən nə deyirsən?" O da dedi:
Haqq Qüreyşlədir. Onlar sənin qonşuların və səninlə əhd-peyman bağlayanlardılar.
(Qulları qaytar). Yenə Peyğəmbərin (s) çöhrəsi dəyişildi və üzünü Qüreyşə tutub
buyurdu: "Ay Qüreyşlilər, Allaha and olsun Allah sizi əzmək üçün sizin özünüzdən bir
kişini dirçəldəcək. Allah onun ürəyini imanla imtahan etmişdir. O, dinə görə sizi (ya da
.bəzilərinizi) əzəcək
Əbu Bəkr dedi: O kişi mənəm? Həzrət (s) buyurdu: "Xeyr". Ömər də dedi: o kişi
mənəm? Həzrət (s) buyurdu: "Xeyr". Həzrət (s) buyurdu: "O kişi indi nəleyni yamayan
.(şəxsdir". (O zaman) Həzrət (s) nəleynini yamamaq üçün Əliyə vermişdi(1
səh:40
Otuz birinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s370, hədis . [1] -1
32072 (17); "Müsnədi Əhməd", c2, s448, hədis 1336; "Fəzaili Əhməd", s158, hədis 227;
"Sünəni İbn Əbu Davud", c3, s65; "Müsnədi Bəzzar", c1, s79; "Sünəni Termizi", c5, s634,
hədis 3715, və s35, hədis 2660; "Şərhu Təhavi", c4, s359; "Müstədrəki Hakim", c2, s137, və
c4, s298; "Sünəni kübra Bihəqi", c9, s229; "Mənaqibi İbn Məğazili", s54, hədis 78;
."Kənzül-ümmal", c13, s127, hədis 36402

Allah Əlinin ürəyini hidayət edər və dilini haqqı deməkdə sabit saxlayar

 ﯾﺎ رﺳﻮل اﷲ أﻧﮏ ﺑَﻌﺜَﺘﻨﯽ: ﻓﻘﻠﺖ: ﻗﺎل، ﺑﻌﺜﻨﯽ رﺳﻮل اﷲ| إﻟﯽ اﻟﯿﻤﻦ واﻧـﺎ ﺷـﺎﱡب ﺣـﺪﯾُﺚ اﻟِﺴّﻦ: ﻋﻦ ﻋﻠﯽ ﻗـﺎل، ﻋﻦ أﺑﯽ اﻟﺒﺨﺘﺮي.32
. ﻓﻤﺎ ﺷﮑﮑﺖ ﻓﯽ ﻗﻀﺎء ﺑﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ. أن اﷲ ﺳﯿﻬﺪي ﻗﻠﺒﮏ وﯾﺜّﺒﺖ ﻟﺴﺎﻧﮏ: ﻗﺎل،إﻟﯽ ﻗﻮم ﯾﮑﻮن ﺑﯿﻨﻬﻢ أﺣﺪاٌث واﻧﺎ ﺷﺎﱞب ﺣﺪﯾُﺚ اﻟﱢﺴّﻦ
Əli deyir: Yeniyetmə bir cavan idim ki, Peyğəmbər (s) (mühakimə etmək üçün) məni - 32
Yəmənə göndərdi. O Həzrətə(s) dedim: Ya Rəsulullah (s), məni yeniyetmə ikən
aralarında yeni fikir və işlər yayılmış tayfanın yanına göndərirsən? Həzrət (s) buyurdu:
"Allah sənin qəlbini hidayət edər və dilini haqqı deməkdə sabitləşdirər". Əli dedi:
(Peyğəmbərin (s) bu duasından sonra) etdiyim mühakimələrin heç birində şəkk
.(etmədim(1

، أﻧـﮏ َﺗﺒَﻌﺜﻨﯽ إﻟﯽ ﻗﻮم أﺳﱠﻦ ﻣّﻨﯽ ﻓﮑﯿﻒ اﻟﻘﻀـﺎء ﻓﯿﻬﻢ؟: ﻓﻘﻠﺖ، ﺑﻌﺜﻨﯽ رﺳـﻮُل اﷲ| إﻟﯽ اﻟﯿﻤﻦ: ﻋﻦ أﺑﯽ اﻟﺒﺨـﺘﺮي ﻋﻦ ﻋﻠﯽ ﻗـﺎل.33
. ﻓﻤﺎ ﺗﻌﺎَﯾﯿُﺖ ﻓﯽ ﺣﮑﻮﻣٍﻪ ﺑﻌُﺪ: ﻗﺎل. أن اﷲ ﺳﯿﻬﺪي ﻗﻠﺒﮏ وﯾﺜﺒﺖ ﻟﺴﺎﻧﮏ:ﻓﻘﺎل
Əli deyir: Peyğəmbər (s) (mühakimə etmək üçün) məni Yəmənə göndərdi. O -33
Həzrətə (s) dedim: Siz məni özümdən yaşlı bir tayfanın yanına göndərirsiniz? Mən
onların arasında necə mühakimə edim? Həzrət (s) buyurdu: "Allah sənin qəlbini
hidayət edər və dilini haqq deməkdə sabitləşdirər". (Əli dedi): bu (duadan) sonra
.(etdiyim mühakimələrin heç birində şəkk etmədim(2
 ﻓﻀـﺮب، ﯾـﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻻـ ﻋﻠَﻢ ﻟﯽ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء: ﻓﻘﻠﺖ، ﺑَﻌﺜﻨﯽ رﺳﻮُل اﷲ| إﻟﯽ اﻟﯿﻤﻦ ﻷﻗﻀـﯽ ﺑﯿﻨﻬﻢ: ﻋﻦ أﺑﯽ اﻟﺒﺨﺘﺮي ﻋﻦ ﻋﻠﯽ ﻗـﺎل.34
. ﻓﻤﺎ ﺷﮑﮑﺖ ﻓﯽ ﻗﻀﺎء ﺑﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ ﺣّﺘﯽ ﺟﻠﺴُﺖ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻫﺬا. اﻟﻠﻬّﻢ اﻫﺪ ﻗﻠﺒﻪ وﺳّﺪد ﻟﺴﺎﻧﻪ: وﻗﺎل،ﺑﯿﺪه ﻋﻠﯽ ﺻﺪره
səh:41
Otuz ikinci hədis başqa mənbələrdə: "Təbəqatu İbn Sə`d", c2, s337, hədis 1; . [1] -1
"Müsnədi Əhməd", c2, s68, hədis 636; "Fəzaili Əhməd", s72, hədis 108; "Müsnədi
Bəzzar", c3, s125, hədis 912; "Sünəni İbn Macə", c2, s474; "Ənsabul-əşraf", c1, s17, hədis
33; "Mənaqibi Kufi", c2, s12, hədis 501; "Müsnədi Əbu Yə`la", c1, s323, hədis 401;
"Müstədrəki Hakim", c3, s135; "Hilyətül-əvliya", c4, s381; "Sünəni Bihəqi", c10, s85;
."Mənaqibi Xarəzmi", s83, hədis 71
Otuz üçüncü hədis başqa mənbələrdə: Bu hədisin mənbələri otuz ikinci hədisin . [2] -2
.mənbələri kimidir

Əli deyir: Peyğəmbər (s) mühakimə etmək üçün məni Yəmənə göndərdi. O Həzrətə - 34
(s) dedim: Ya Rəsulullah (s), mən mühakimə etməyi bilmirəm. Həzrət (s) mübarək əlini
sinəmə vuraraq buyurdu: "İlahi, bunun ürəyini hidayət et və dilini doğru danışmaqda
sabitləşdir". (Əli dedi): Bu hadisədən sonra burada oturduğum zamana qədər etdiyim
.(mühakimələrin heç birində şəkk etməmişəm(1

 واﻧـﺎ ﺷﺎّب إﻟﯽ ﻗﻮم, ﯾـﺎ رﺳﻮل اﷲ َﺗﺒﻌَﺜﻨﯽ: ﺑﻌَﺜﻨﯽ رﺳﻮُل اﷲ| إﻟﯽ اﻟﯿﻤﻦ واﻧـﺎ ﺷـﺎﱞب ﻓﻘﻠﺖ: ﻋﻦ ﻋﻠﯽ ﻗـﺎل، ﻋﻦ ﺣﻨﺶ ﺑﻦ اﻟﻤﻌﺘِﻤﺮ.35
 ﯾﺎ ﻋﻠﯽ إذا، أن اﷲ ﺳﯿﻬﺪي ﻗﻠﺒﮏ وﯾﺜّﺒﺖ ﻟﺴﺎﻧﮏ: ﺛّﻢ ﻗﺎل،ذوي أﺳﻨﺎن َﻷﻗﻀَﯽ ﺑﯿﻨﻬﻢ وﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﯽ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء؟ ﻓﻮﺿﻊ ﯾﺪه ﻋﻠﯽ ﺻﺪري
 ﻗﺎل. ﻓﺈذا ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﮏ َﺗﺒّﯿَﻦ ﻟﮏ اﻟﻘﻀﺎء،ﺟﻠﺲ اﻟﯿـﮏ اﻟﺨﺼـﻤﺎن ﻓﻼـ ﺗﻘِﺾ ﺑﯿﻨﻬﻤـﺎ ﺣّﺘﯽ َﺗﺴـﻤﻊ ﻣﻦ اﻵـﺧﺮ ﮐﻤـﺎ ﺳـﻤﻌَﺖ ﻣﻦ اﻷّول
. ﻓﻤﺎ َأﺷﮑَﻞ ﻋﻠّﯽ× ﻗﻀﺎٌء ﺑﻌﺪ:×ﻋﻠﯽ
Əli deyir: Cavan idim Peyğəmbər (s) (mühakimə etmək üçün) məni Yəmənə - 35
göndərdi. O Həzrətə (s) dedim: Ya Rəsulullah (s), mühakimə etməyi bilmədiyimə
baxmayaraq cavan ikən məni mühakimə etmək üçün özümdən yaşlı bir tayfanın
yanına göndərirsiniz. Həzrət (s) mübarək əlini sinəmə qoyub buyurdu: "Allah sənin
qəlbini hidayət edər və dilini doğru danışmaqda sabitləşdirər. Ay Əli, sənin yanında
əyləşmiş iki şəxsin ixtilafını həll etdikdə hər ikisini dinləmədən mühakiməyə başlama.
".Belə etdiyin zaman mühakimədə (həqiqət) sənin üçün aşkar olar

.(Əli deyir: Bundan sonra mənim üçün heç bir mühakimə çətin olmadı(2
 أﻧﮏ ﺗﺒﻌﺜﻨﯽ إﻟﯽ: ﺑَﻌَﺜﻨﯽ رﺳﻮُل اﷲ| إﻟﯽ اﻟﯿﻤﻦ ﻓﻘﻠُﺖ: ﻋﻦ ﻋﻠﯽ ﻗﺎل، ﻋﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ﻣﻀﱢﺮب.36
səh:42
Otuz dördüncü hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Təyalisi", c1, s16, hədis 98; . [1] -1
"Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s368, hədis 32059; "Müsnədi Əhməd", c2, s356, hədis 1145;
"Sünəni İbn Macə", c2, s474; "Əxbarul-qüzat", c1, s85; "Hilyətül-əvliya", c4, s382;
."Sünəni Bihəqi", c10, s86
Otuz beşinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Təyalisi", s159, hədis 125; . [2] -2
"Təbəqatu kübra", c2, s337, hədis 2; "Müsnədi Əhməd", c2, s421, hədis 745; "Fəzaili
Əhməd", s152, hədis 218; "Sünəni İbn Əbu Davud", c3, s301, hədis 3582; "Sünəni
.Termizi", c3, s618, hədis 1331; "Əxbarul-qüzat", c1, s85-86; "Sünəni Bihəqi", c10, s86

. أن اﷲ َﺳﯿﻬﺪي ﻗﻠَﺒﮏ وﯾُﺜﱢﺒﺖ ﻟﺴﺎﻧﮏ: ﻓﻘﺎل،ﻗﻮم ﻫﻢ أﺳﱡﻦ ﻣّﻨﯽ َﻷﻗﻀﯽ ﺑﯿﻨﻬﻢ؟
Əli deyir: Peyğəmbər (s) məni Yəmənə göndərdi. O Həzrətə (s) dedim: Siz məni - 36
mühakimə etmək üçün özümdən yaşlı bir tayfanın yanına göndərirsiniz. Həzrət (s)
.(buyurdu: "Allah sənin qəlbini hidayət edər və dilini doğru danışmaqda sabitləşdirər"(1

, ﯾـﺎ رﺳﻮل اﷲ أﻧـﮏ َﺗﺒﻌﺜﻨﯽ إﻟﯽ ﺷـﯿﻮخ ذوي أﺳـﻨﺎن: ﺑََﻌَﺜﻨﯽ رﺳﻮُل اﷲ| إﻟﯽ اﻟﯿﻤﻦ ﻓﻘﻠﺖ: ﻋﻦ ﻋﻠﯽ ﻗـﺎل، ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺒﺸـﯽ.37
. أن اﷲ َﺳﯿُﺜﱢﺒﺖ ﻟﺴﺎﻧﮏ وَﯾﻬﺪي ﻗﻠﺒﮏ: ﻗﺎل.واﻧﯽ أﺧﺎُف أن ﻻ ُأﺻﯿﺐ
Əli deyir: Peyğəmbər (s) məni Yəmənə göndərdi. O Həzrətə (s) dedim: Siz məni-37
mühakimə etmək üçün özümdən yaşlı və ömür sürmüş bir tayfanın yanına
göndərirsiniz. Bu işdə müvəffəq olmamaqdan qorxuram. Həzrət (s) buyurdu: "Allah
.(sənin dilini haqq deməkdə sabit və qəlbini hidayət edəcək"(2
Əlinin qapısından başqa (məscidə açılan) bütün qapılar bağlansın

 ُﺳّﺪوا ﻫﺬه اﻷﺑﻮاب إﻟّﺎ:| ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ، ﮐﺎن ﻟﻨﻔٍﺮ ﻣﻦ أﺻـﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ| اﺑﻮاٌب ﺷﺎرﻋٌﻪ ﻓﯽ اﻟﻤﺴﺠﺪ: ﻋﻦ زﯾﺪ اﺑﻦ أرﻗﻢ ﻗﺎل.38
 أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺎﻧﯽ ُأﻣِﺮُت ﺑﺴّﺪ ﻫﺬه اﻷﺑﻮاب ﻏﯿَﺮ ﺑﺎب: ﻓﺤﻤـﺪ اﷲ وأﺛﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺛّﻢ ﻗﺎل،| ﻓﻘﺎم رﺳﻮل اﷲ، ﻓﺘﮑّﻠﻢ ﻓﯽ ذﻟﮏ أﻧﺎٌس.×ﺑﺎَب ﻋﻠّﯽ
. واﷲ ﻣﺎ ﺳﺪدﺗُﻪ وﻻ ﻓﺘﺤﺘُﻪ وﻟﮑّﻨﯽ ُأﻣِﺮُت ﻓﺎﺗّﺒﻌﺘُﻪ، ﻓﻘﺎل ﻓﯿﻪ ﻗﺎﺋﻠﮑﻢ.×ﻋﻠﯽ
Zeyd ibn Ərqəm deyir: Peyğəmbərin (s) səhabələrindən bir dəstənin evinin qapısı - 38
məscidə açılırdı. Rəsulullah (s) buyurdu: "Əlinin qapısından başqa bütün qapıları
."bağlayın

.Camaatın bəzisi bu barədə dedi-qodu edirdilər
səh:43
Otuz altıncı hədis başqa mənbələrdə: "Təbəqatu İbn Sə`d", c2, s337, hədis 3; . [1] -1
"Müsnədi Əhməd", c2, s92, hədis 666, və c2, s451, hədis 1342; "Müsnədi Bəzzar", c2, s289,
.hədis 711; "Əxbarul-qüzat", c1, s85
Otuz yeddinci hədis başqa mənbələrdə: "Təbəqatu kübra", c2, s337, hədis 3; . [2] -2
"Əxbarul-qüzat", c1, s85, 87-88; "Mənaqibi kufi", c2, s13, hədis 502; "Müsnədi Əbu
.Yə`la", c1, s252, hədis 293; "Səhihi ibn Həbban", c11, s451, hədis 5065

Peyğəmbər (s) ayağa durub Allaha həmd-səna etdikdən sonra buyurdu: "Mən Əlinin
qapısından başqa bütün qapıların bağlanmasına göstəriş vermişəm. Sizin bəziləriniz
etiraz edirsiniz. Allaha and olsun mən öz fikrimlə heç bir qapını açıb-bağlamamışam.
.((Allah tərəfindən) əmr alıb itaət etmişəm"(1
Allah Əlini daxil edib başqalarını çıxartdı

 ﮐّﻨـﺎ ﻋﻨـﺪ اﻟﻨـﺒﯽ| وﻋﻨـﺪه ﻗﻮم ﺟﻠﻮس ﻓـﺪﺧﻞ: ﻋﻦ أﺑﯿﻪ _ ﻗـﺎل: ﻋﻦ أﺑﯿﻪ _ وﻟﻢ ﯾﻘـﻞ ﻣﺮه، ﻋﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﻦ ﺳـﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﯽ وﻗـﺎص.39
 واﷲ ﻣـﺎ أﻧـﺎ أدﺧﻠﺘﻪ: ﻓﻘـﺎل، ﻓﺮﺟﻌﻮا ﻓـﺪﺧﻠﻮا، واﷲ ﻣـﺎ أﺧﺮﺟﻨـﺎ إذ أدﺧﻠﻪ: ﻓﻠّﻤـ ﺎ ﺧﺮﺟـﻮا ﺗﻼـوﻣﻮا ﻓﻘـﺎﻟﻮا، ﻓﻠّﻤـ ﺎ دﺧـﻞ ﺧﺮﺟـﻮا،×ﻋﻠﯽ
.وأﺧﺮﺟﺘﮑﻢ ﺑﻞ اﷲ أدﺧﻠﻪ وأﺧﺮﺟﮑﻢ
Səd ibn Əbu Vəqqas deyir: Bir dəstə ilə Peyğəmbərin (s) hüzurunda əyləşmişdik. Əli - 39
daxil olduğu üçün başqaları çıxdılar. (Ya da Peyğəmbər (s) başqalarına çıxmağı əmr
etdi). Onlar çıxan kimi bir-birini danlayıb deyirdilər. Allaha and olsun bizi çıxardıb. onu
qəbul etmək heç rəva deyildir. Qayıdıb daxil oldular. Həzrət (s) buyurdu: "Allaha and
olsun onu daxil edib, sizi çıxartmaq mənim işim deyil. Əksinə Allah onu daxil edib sizi
.(çıxartmışdır"(2

 ﻋﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺷـﺮﯾﮏ،[ أﺧﺒﺮﻧﺎ إﺳـﺮاﺋﯿﻞ ]ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ: ﻗﺎل، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻗﺎدم: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ اﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ.40
، ﮐّﻨﺎ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ| ﻓﯽ اﻟﻤﺴـﺠﺪ: ﻫـﻞ ﺳـﻤﻌﺖ ﻟﻌﻠﯽ× ﻣﻨﻘﺒًﻪ؟ ﻗﺎل: ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ، أﺗﯿﺖ ﻣﮑﻪ ﻓﻠﻘﯿﺖ ﺳـﻌَﺪ ﺑَﻦ أﺑﯽ وﻗـﺎص: ﻗـﺎل،ﻣﺎﻟـﮏ
 ﯾﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﻓﻠﻤـﺎ أﺻـﺒﺢ أﺗﺎه ﻋّﻤﻪ ﻓﻘﺎل، ﻓﺨﺮﺟﻨـﺎ: ﻗـﺎل.× ﻟﯿﺨﺮج َﻣﻦ ﻓﯽ اﻟﻤﺴـﺠﺪ إﻟّـﺎ آل رﺳﻮل اﷲ| وآل ﻋﻠﯽ:ﻓﻨﻮدي ﻓﯿﻨـﺎ ﻟﯿ ًﻼـ
!أﺧﺮﺟﺖ اﺻﺤﺎﺑﮏ واﻋﻤﺎﻣﮏ واﺳﮑﻨﺖ ﻫﺬا اﻟﻐﻼم؟
səh:44
Otuz səkkizinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c3, s41, hədis 19287; . [1] -1
"Müstədrəki Hakim", c3, s125; "Mənaqibi Xarəzmi", s327, hədis 328; "Əl-qəvlul.müsəddəd", s28
Otuz doqquzuncu hədis başqa mənbələrdə: "Əl-mə`rifətü vət-tarix", c2, s211; . [2] -2
"Müsnədi Bəzzar", c4, s34, hədis 1195; "İləlü Darqotni", c4, s263, hədis 629; "Təbəqatu
mühəddisin", c2, s145, hədis 165; "Tarixu Əbu Nəim", c2, s147, hədis 1328; "Tarixi
Bağdad", c5, s293-294; "Sünəni kübra" , Nisai, c5, s46; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix
.Dəmeşq", c2, s312, hədis 823-824

 ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻗﺎل ﻓﻄﺮ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺷﺮﯾﮏ.« »ﻣﺎ أﻧﺎ أﻣﺮت ﺑﺎﺧﺮاﺟﮑﻢ وﻻ ﺑﺎﺳﮑﺎن ﻫﺬا اﻟﻐﻼم أن اﷲ ﻫﻮ أﻣﺮ ﺑﻪ:| رﺳﻮل اﷲ:ﻓﻘﺎل
.« »ﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﺘﺤﺘُﻬﺎ وﻻ أﻧﺎ ﺳﺪدﺗُﻬﺎ: َﺳﺪدَت اﺑﻮاﺑَﻨﺎ إﻟّﺎ ﺑﺎب ﻋﻠﯽ×؟! ﻓﻘﺎل: أن اﻟﻌّﺒﺎس أﺗﯽ اﻟﻨﺒﯽ| ﻓﻘﺎل: ﻋﻦ ﺳﻌﺪ،ﺑﻦ اﻟﺮﻗﯿﻢ
Haris ibn Malik deyir: Məkkəyə getmişdim. Orada Sə`d ibn Əbu Vəqqasla - 40
görüşdükdə ondan Əli barəsində fəzilət eşidib eşitmədiyini soruşdum? Belə cavab
verdi: (Bəli) məsciddə Peyğəmbərin (s) kənarında əyləşmişdim. Gecə vaxtı bir nəfər
səsləndi: Rəsulullahın (s) və Əlinin övladlarından başqa hamı məsciddən çıxsın.
Hamımız çölə çıxdıq. Sübh açılan kimi Peyğəmbərin (s) əmisi (Abbas) O Həzrətin (s)
yanına gəlib dedi: Ay Allahın Rəsulu (s), bu cavanı saxlayıb əmilərini və səhabələrini
(məsciddən) çıxardırsan?! Peyğəmbər (s) buyurdu: "Mən öz fikrimlə bu cavanı saxlayıb,
."sizi məsciddən çıxartmamışam. Əksinə Allah özü bu işə göstəriş verdi
Nisai deyir: Başqa bir hədisdə Sə`d ibn Əbu Vəqqasdan belə nəql olunub:
(Peyğəmbərin (s) əmisi Abbas) O Həzrətin (s) yanına gəlib dedi: Əlinin qapısından
başqa bizim hamımızın qapısını bağladın. Həzrət (s) buyurdu: "Qapını mən öz fikrimlə
.(bağlayıb açmamışam"(1

 ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺳﺒﺎط ﺑﻦ: ]ﺑﻦ ﻣﺤﻤﯽ ﺑﻦ أﺑﺎن ﻣﺸﮑﺪاﻧﻪ اﻟﮑﻮﻓﯽ[ ﻗﺎل، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ: أﺧﺒﺮﻧﯽ زﮐﺮّﯾﺎ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ]اﻟﺴـﺠﺰي[ ﻗﺎل.41
. ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﻧﺤﻮه، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺮﻗﯿﻢ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺷﺮﯾﮏ،[]ﺑﻦ ﻣﺤّﻤﺪ[ ﻋﻦ ﻓﻄﺮ ]ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ
.(Bu hədis qırxıncı hədis kimidir. Nisai onu başqa bir sənədlə nəql etmişdir(2-41
səh:45
Qırxıncı hədis başqa mənbələrdə: "Kitabus-sünnə", s593, hədis 1376; "Mənaqibi . [1] -1
kufi", c2, s458, hədis 954, və s461, hədis 956; "Müsnədi Şaşi", c1, s126, hədis 63; "Kamil ibn
Əddi", c3, s234; "Əmaliyi Müfid", s55, hədis 2; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix
.Dəmeşq", c1, s243, hədis 278, və s238, hədis 281; "Təhzibul-kəmal", c5, s278
Qırx birinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c2, s98, hədis 15511; . [2] -2
"Kitabus-sünnə", s595, hədis 1384, və s596, hədis 1385; "Müsnədi Bəzzar", c4, s36, hədis
1197; "Mənaqibi kufi", c1, s471, hədis 373, və c2, s466, hədis 691; "Müsnədi Əbu Yə`la", c2,
s61, hədis 73; "Möcəmi əvsəti Təbərani", c4, s553, hədis 3943; "Müstədrəki Hakim", c3,
.s116; "Mənaqibi İbn Məğazili", s257, hədis 304-306

 ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋّﺒﺎس، ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺷـﻌﺒﻪ ﻋﻦ أﺑﯽ ﺑﻠﺞ: ﻗﺎل،[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺴـﮑﯿﻦ ]ﺑﻦ ﺑﮑﯿﺮ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﯽ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ وﻫﺐ.42
. أﻣﺮ رﺳﻮل اﷲ| ﺑﺄﺑﻮاب اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓُﺴﱠﺪت إﻻ ﺑﺎُب ﻋﻠﯽ:_ واﺑﻮ ﺑﻠﺞ ﻫﻮ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ أﺑﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن _ ﻗﺎل
Əbu Bələc deyir: Peyğəmbər (s) Əlinin qapısından başqa məscidə açılan qapıların - 42
.(hamısını bağlamaq əmri verdi(1
، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن: ﻗﺎل، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﯾﺤﯿﯽ: ﺣـﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ وّﺿﺎح ﻗﺎل: ﻗﺎل، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺜﻨﯽ.43
. ﻓﮑﺎن ﯾﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠَﺪ وﻫﻮ ﺟﻨﺐ وﻫﻮ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻟﯿﺲ ﻟﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻏﯿَﺮه، وﺳﺪ اﺑﻮاَب اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻏﯿﺮ ﺑﺎب ﻋﻠﯽ: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس:ﻗﺎل
İbn Abbas deyir: Peyğəmbər (s) Əlinin qapısından başqa məscidə açılan bütün - 43
qapıları bağladı. Əli cənabətli olduqda belə məscidə daxil olurdu. Çünki, evinə getmək
.(üçün başqa yolu yox idi(2
Peyğəmbərin (s) yanında Əlinin məqamı

، ﻋﻦ ﺳـﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴّﯿﺐ، ﻋﻦ ﻗﺘﺎده، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺣﺮب ﺑﻦ ﺷّﺪاد: ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺟﻌﻔﺮ _ وﻫﻮ اﺑﻦ ﺳـﻠﯿﻤﺎن _ ﻗﺎل: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﺑﺸـﺮ ﺑﻦ ﻫﻼل.44
 ﻓَﺘَﺒﻊ ﻋﻠﯽ. َﻣﱠﻠﻪ وﮐﺮه ﺻـﺤﺒﺘﻪ: ﻓﻘـﺎﻟﻮا ﻓﯿﻪ، ﻟﻤـﺎ ﻏﺰا رﺳـﻮل اﷲ| ﻏﺰوَه ﺗﺒﻮك ﺧّﻠﻒ ﻋﻠّﯽ×ًا ﺑﺎﻟﻤـﺪﯾﻨﻪ: ﻗـﺎل،ﻋﻦ ﺳـﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﯽ وﻗـﺎص
 ﻓﻘﺎل. َﻣﱠﻠﻪ وَﮐِﺮه ﺻـﺤﺒَﺘﻪ:ﻔﺘﻨﯽ ﻓﯽ اﻟﻤـﺪﯾﻨﻪ ﻣﻊ اﻟـﺬراري واﻟﻨﺴـﺎء ﺣﺘﯽ ﻗﺎﻟﻮا َﺧﻠ، »ﯾـﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﻓﻘـﺎل،اﻟﻨﺒﯽ| ﺣﺘﯽ ﻟَِﺤﻘﻪ ﻓﯽ اﻟﻄﺮﯾﻖ
.« أﻣﺎ ﺗﺮﺿﯽ أن ﺗﮑﻮن ﻣّﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﻏﯿﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻧﺒّﯽ ﺑﻌﺪي، »ﯾﺎ ﻋﻠﯽ أﻧﻤﺎ ﺧّﻠﻔﺘُﮏ ﻋﻠﯽ اﻫﻠﯽ:|اﻟﻨﺒﯽ
Səd ibn Əbu Vəqqas deyir: Peyğəmbər (s) Təbuk döyüşünə gedərkən Əlini - 44
.Mədinədə öz canişini təyin etdi
səh:46
Qırx ikinci hədis başqa mənbələrdə: "Sünəni Termizi", c5, s641, hədis 3732; . [1] -1
"Mənaqibi kufi", c2, s464, hədis 959, və s
466, hədis 962; "Möcəmi kəbiri Təbərani",
c12, s78, hədis 12594; "Hilyətül-əvliya", c4, s153; "Mənaqibi İbn Məğazili", s260, hədis 308;
."Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c1, s282, hədis 326
Qırx üçüncü hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s372; . [2] -2
"Müsnədi Əhməd", c2, s26, hədis 4797; "Fəzaili Əhməd", s50, hədis 78, və s173, hədis 245;
"Kitabus-sünnə", s585, hədis 1327; "Sünəni Termizi", c5, s639, hədis 3727; "Əxbarulqüzat", c3, 149; "Mənaqibi kufi", c2, s458, hədis 952, və s459, hədis 955, və s462, hədis 957960; "Müsnədi Əbu Yə`la", c9, s452, hədis 5601;"Müsnədi Royani", s167, hədis 411; "Əlküna vəl-əsma Dolabi", c1, s150; "Möcəmi kəbiri Təbərani", c23, s374, hədis 883;

"Müstədrəki Hakim", c3, s125; "Sünəni kübra Bihəqi", c7, s65-66; "Mənaqibi İbn
Məğazili", s257, hədis 305, və s253, hədis 303, və s261, hədis 309; "Tarixi Bağdad", c7, s205;
"Mənaqibi Xarəzmi", s109, hədis 116; "Məqtəlu-Hüseyn Xarəzmi", c1, s62; "Kəşfül...əstar", c3, s195, hədis 2552, və s

Camaat bu barədə belə dedilər: Həzrət (s) Əlidən bezib və daha onunla yoldaşlıq
etməyi xoşlamır. Əli Peyğəmbərin (s) ardınca getdi. Yolda O Həzrətə (s) çatıb, dedi: Ya
Rəsulullah (s), məni Mədinədə uşaqlar və qadınlarla saxlayırsan. Camaat da,
Peyğəmbər (s) Əlidən bezib və daha onunla yoldaşlıq etməyi xoşlamır deyirlər.
Peyğəmbər (s) ona buyurdu: "Ya Əli, mən səni öz ümmətimə canişin təyin etdim. "Sən
istəməzsən ki, mənimlə olan nisbətin Harunun Musa ilə olan nisbəti kimi olsun?! Yalnız
.(məndən sonra heç bir Peyğəmbər (s) olmayacaq"(1

،[ ﻋﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳـﻌﯿﺪ ]اﻻﻧﺼﺎري،[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺴـﻼم ]ﺑﻦ ﺣﺮب: ﻗﺎل، ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻦ دﯾﻨﺎر.45
.« »اﻧﺖ ﻣﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ:× أن اﻟﻨﺒﯽ| ﻗﺎل ﻟﻌﻠﯽ:səh ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﯽ وﻗﺎ،ﻋﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﺑﻦ اﻟﻤﺴّﯿﺐ
Səd ibn Əbu Vəqqas deyir: Peyğəmbər (s) Əliyə buyurdu: "Sənin mənimlə olan - 45
.(nisbətin Harunun Musa ilə olan nisbəti kimidir"(2
، ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﻣﺼـﻌﺐ ]أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﯽ ﺑﮑﺮ[ أن اﻟﺪراوردي ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﯽ ﺑﻦ ﺻـﻔﻮان اﻟﺠﻤﺤﯽ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﯽ زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ.46
 »أﻣﺎ ﺗﺮﺿﯽ أن ﺗﮑﻮن ﻣﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون ﻣﻦ:× رﺳﻮل اﷲ| ﻟﻌﻠﯽ: ﻗﺎل: ]اﻧﻪ[ ﺳﻤﻊ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﯽ وﻗﺎص ﯾﻘﻮل،ﻋﻦ ﺳـﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴّﯿﺐ
.«ﻣﻮﺳﯽ إﻻ اﻟﻨﺒﻮه
Peyğəmbər (s) Əliyə buyurdu: "Sən istəməzsən ki, mənimlə olan nisbətin-46
!?(Peyğəmbərlikdən başqa Harunun Musa ilə olan nisbəti kimi olsun"(3

 ﻋﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ، ﻋﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ، أﺧﺒﺮﻧﺎ أﺑﻮ ﻣﺼﻌﺐ ﻋﻦ اﻟﺪراوردي: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﯽ زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ.47
səh:47
Qırx dördüncü hədis başqa mənbələrdə: "Kitabus-sünnə", s587, hədis 1342-1343; . [1] -1
"Müsnədi Bəzzar", c3, s284, hədis 1076; "Mənaqibi kufi", c1, s520, hədis 422, 442-463, və
c522, s458,-466, və s523, hədis 467-468; "Sünəni kübra", c5, s44, hədis 8138; "Müsnədi Əbu
Yə`la", c2, s136, hədis 738; "Kamil ibn Əddi", c2, s416, hədis 164; "Möcəmi əvsəti
Təbərani", c5, s136, hədis 4260; "Tarixi Bağdad", c1, s324, hədis 227; "Mənaqibi İbn
.Məğazili", s35, hədis 53
Qırx beşinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Bəzzar", c3, s287, hədis 1068; . [2] -2
"Sünəni Termizi", c5, s641, hədis 3731; "Mənaqibi kufi", c1, s518,hədis 460; "Sünəni kübra
", Nisai, c5, s44, hədis 8139; "Möcəmi səğiri Təbərani", c2, s22, hədis 824; "Təbaqatul-

.mühəddisin", c4, s264, hədis 1020; "Hilyətül-əvliya", c7, s196
.Qırx altıncı hədis başqa mənbələrdə: "Tarixi kəbir", c1, s115, hədis 333 . [3] -3

اﻟﻤﺴّﯿﺐ ،ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﻗﺎل :ﻟﻤﺎ ﺧﺮج رﺳﻮل اﷲ| إﻟﯽ ﺗﺒﻮك ﺧﺮج ﻋﻠﯽ ﯾَُﺸﱢﯿُﻌﻪ ﻓﺒﮑﯽ وﻗﺎل» :ﯾﺎ رﺳﻮل اﷲ ،أﺗﺘﺮﮐﻨﯽ ﻣﻊ اﻟﺨﻮاﻟﻒ؟! ﻓﻘﺎل
اﻟﻨﺒﯽ| :ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ،أﻣﺎ ﺗﺮﺿﯽ أن ﺗﮑﻮن ﻣﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ إﻻ اﻟﻨﺒﻮه«.
Peyğəmbər (s) Təbuk döyüşünə getmək üçün yola düşdü. Əli ağlar halda O - 47
)Həzrətin (s) ardınca getdi. Həzrətə (s) çatıb, dedi: Ya Rəsulullah (s), məni (Mədinədə
qadınlarla saxlayırsan? Peyğəmbər (s) buyurdu: "Sən istəməzsən ki, mənimlə olan
!?(nisbətin Peyğəmbərlikdən başqa Harunun Musa ilə olan nisbəti kimi olsun"(1

 .48أﺧﺒﺮﻧﯽ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ اﻻﻧﺼﺎري ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ داود ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ اﻟﺮّﻗﯽ ﻋﻦ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ
اﻟﻤﻨﮑﺪر ،ﻋﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﺑﻦ اﻟﻤﺴّﯿﺐ ،ﻋﻦ ﺳﻌﺪ :أن رﺳﻮل اﷲ| ﻗﺎل ﻟﻌﻠﯽ×» :اﻧﺖ ﻣﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻧﺒﯽ ﺑﻌﺪي«.
Peyğəmbər (s) Əliyə buyurdu: "Sənin mənimlə olan nisbətin Harunun Musa ilə olan - 48
.(nisbəti kimidir. Yalnız məndən sonra heç bir Peyğəmbər (s) olmayacaq"(2
 .49أﺧﺒﺮﻧﯽ ﺻـﻔﻮان ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ،ﻗﺎل :ﺣـﺪﺛّﻨﺎ أﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟـﺪ ،ﻗﺎل :ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒـﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ]ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ[ أﺑﯽ ﺳـﻠﻤﻪ اﻟﻤﺎﺟﺸﻮن ،ﻋﻦ
ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﮑﺪر :ﻗﺎل ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴّﯿﺐ :أﺧﺒﺮﻧﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ أﻧﻪ ﺳﻤﻊ أﺑﺎه ﺳﻌﺪًا ,وﻫﻮ ﯾﻘﻮل:
ﻗﺎل اﻟﻨﺒﯽ| ﻟﻌﻠﯽ×» :أﻣﺎ ﺗﺮﺿﯽ أن ﺗﮑﻮن ﻣﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻧﺒﻮه«.
ﻗﺎل ﺳﻌﯿﺪ :ﻓﻠﻢ أرَض ﺣﺘﯽ اﺗﯿُﺖ ﺳﻌﺪًا ،ﻓﻘﻠﺖ :ﺷﯿﺌًﺎ ﺣﺪﺛﻨﯽ ﺑﻪ اﺑﻨﮏ ﻋﻨﮏ؟
ﻗﺎل :وﻣﺎ ﻫﻮ؟ واﻧﺘﻬﺮﻧﯽ ،ﻓﻘﻠﺖ :أﻣﺎ ﻋﻠﯽ× ﻫﺬا ,ﻓﻼ.
ﻓﻘﺎل :ﻣﺎ ﻫﻮ ﯾﺎﺑﻦ اﺧﯽ؟
ﻓﻘﻠﺖ :ﻫﻞ ﺳﻤﻌَﺖ اﻟﻨﺒﯽ| ﯾﻘﻮل ﻟﻌﻞ :ﮐﺬا وﮐﺬا؟
ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ _ وأﺷﺎر إﻟﯽ اذﻧﯿﻪ _ وإﻟّﺎ ﻓﺎﺳﮑّﺘﺎ ﻟﻘﺪ ﺳﻤﻌﺘُﻪ ﯾﻘﻮل ذﻟﮏ.
Səid ibn Müsəyyib deyir: İbrahim ibn Səd ibn Əbu Vəqqas atasından belə eşitmişdi. - 49
Peyğəmbər (s) Əliyə buyurdu: "Sən istəməzsən ki, mənimlə olan nisbətin
"!?Peyğəmbərlikdən başqa Harunun Musa ilə olan nisbəti kimi olsun
Səid ibn Müsəyyib deyir: Mən bu xəbərlə kifayətlənməyib Səd ibn Əbu Vəqqasın
yanına gedib, ona
səh:48

Qırx yeddinci hədis başqa mənbələrdə: Bu hədisin məbələri həmən 45 və 46-cı . [1] -1
.hədisin məbələridir
Qırx səkkizinci hədis başqa mənbələrdə: "Tarixur-riqqə", s133; "Tərcümətil- . [2] -2
.İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c1, s320, hədis 354

dedim: Oğlun səndən bir xəbər nəql edir. Hansı xəbəri nəql etdiyini soruşdu? Yoxsa
məni danlayırdı? Dedim: Xeyr bu barədə deyildir. Yenə soruşdu ay qardaşım oğlu, bəs
nə barədədir? Dedim: Sən Peyğəmbərdən (s) Əlinin barəsində belə belə sözlər dediyini
eşitmisənmi? İki qulağına işarə edərək dedi: Bəli və əgər yalan deyirəmsə bu iki
.(qulağım kar olsun. Bu xəbəri mən özüm Rəsulullahdan (s) eşitmişəm(1

 ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺣﻤﺎد ﺑﻦ زﯾﺪ ﻋﻦ ﻋﻠﯽ: ﻗﺎل، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ]ﻣﺤﻤـﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺤّﻤﺪ[ اﺑﻦ أﺑﯽ اﻟﺸﻮارب: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ.50
 »اﻧﺖ ﻣﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﻏﯿﺮ أﻧﻪ ﻻ:× أن اﻟﻨﺒﯽ| ﻗﺎل ﻟﻌﻠﯽ: ﻋﻦ ﺳﻌﺪ، ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ، ﻋﻦ ﺳـﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴـّﯿﺐ،ﺑﻦ زﯾﺪ
.«ﻧﺒﯽ ﺑﻌﺪي
 ﺳﻤﻌُﺖ: ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺪﺛﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﮏ ﻋﺎﻣﺮ؟ ﻓﺄدﺧﻞ إﺻﺒﻌﯿﻪ ﻓﯽ أذﻧﯿﻪ وﻗﺎل: ﻓﺄﺗﯿﺘُﻪ ﻓﻘﻠُﺖ، ﻓﺄﺣﺒﺒُﺖ أن اُﺷﺎﻓِﻪ ﺑﺬﻟﮏ ﺳـﻌﺪًا:ﻗﺎل ﺳـﻌﯿﺪ
.ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ| وإﻟّﺎ ﻓﺎﺳﺘّﮑﺘﺎ
Səid ibn Müsəyyib deyir: Amir ibn Səddən eşitdim ki, Səd ibn Əbi Vəqqasdan belə - 50
xəbər verdi: Peyğəmbər(s) Əliyə buyurdu: "Sənin mənə olan nisbətin Harunun Musaya
olan nisbəti kimidir. Yeganə fərq buradadır ki, məndən sonra Peyğəmbər
(olmayacaq."(2
Səid ibn Müsəyyib deyir: "Bu hədisi vasitəsiz Sədin özündən eşitmək istəyirdim. Onun
yanına gedib, dedim: Amirin səndən nəql etdiyi hədis nədir? O, iki barmağını
səh:49
Qırx doqquzuncu hədis başqa mənbələrdə: "Fəzaili Əhməd", s136, hədis 201; . [1] -1
"Səhihi Müslim", c4, s1870, hədis 2404; "Kitabus-sünnə", s587, hədis 1335; "Müsnədi
Bəzzar", c2, s316, hədis 744; "Mənaqibi kufi", c1, s512, hədis 435, və c522-523, s466-467, və
s534-535, hədis 483-484; "Sünəni kübra", Nisai, c5, s44, hədis 8140; "Müsnədi Əbu Yə`la",
c2, s86, hədis 739, və s99, hədis 755; "Möcəmi Şüyux Əbu Yə`la", s230, hədis 188; "Əlküna vəl-əsma Dolabi", c1, s192; "Səhihi İbn Həbban", c15, s369, hədis 6926; "Mənaqibi
İbn Məğazili", s27, hədis 40-42, və s34, hədis 51; "Əmaliyi Tusi", s227, hədis 399;
"Mənaqibi Xarəzmi", s133, hədis 148; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c1,
.s327, hədis 350, və s318, hədis 351-353
Əllinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif Əbdür-rəzzaq", c11, s226, hədis 20390; . [2] -2
"Müsnədi Əhməd", c3, s114, hədis 1532; "Fəzaili Əhməd", s51, hədis 79; "Kitabus-

sünnə", s586, hədis 1333-1342; "Mənaqibi Kufi", c1, s522, hədis 465, və s523, hədis 468;
"Muzihi əvham", c2, s464; "Tərcümətil-imam Əli min tarixi Dəmeşq", c1, s309, hədis 341-
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qulağına qoyub dedi: Bunu mən özüm Rəsulullahdan (s) eşitməmişəmsə bu iki qulağım
."kar olsun

 ﺳـﻤﻌﺖ ﺳـﻌﯿﺪ: ﻋﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ ]ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن[ ﻗﺎل، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺷـﻌﺒﻪ: ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺴـﮑﯿﻦ ]ﺑﻦ ﺑﮑﯿﺮ[ ﻗﺎل: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﯽ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ وﻫﺐ.51
: ]أﻻ ﺗﺮﺿـﯽ أن ﺗﮑﻮن ﻣﻨﯽ[ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳـﯽ؟ ﻓﻘﺎل أّول ﻣّﺮه:× أن رﺳﻮل اﷲ| ﻗـﺎل ﻟﻌﻠﯽ:اﺑﻦ اﻟﻤﺴـّﯿﺐ ﯾﺤـّﺪث ﻋﻦ ﺳـﻌﺪ
. ﺑﻠﯽ ﺑﻠﯽ: ﻓﻘﺎل، ﻓﺴﺄﻟﺘُﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﮏ.رﺿﯿﺖ رﺿﯿﺖ
Səid ibn Müsəyyib Səd ibn Əbi Vəqqasın dilindən nəql edir: "Allahın rəsulu (s) Əliyə - 51
buyurdu: Sən istəməzsən ki, mənimlə olan nisbətin Harunun Musa ilə olan nisbəti kimi
olsun?". (Əli (ə), Həzrət Peyğəmbərin (s) sualına ilk reaksiyada) razıyam, razıyam dedi.
(Yenidən o Həzrətdən soruşdum? İki dəfə buyurdu: Bəli (razıyam).(1

 ﺳﻤﻌﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ: ﻗﺎل، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ: ﻗﺎل, ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻏﻨﺪر: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﺑّﺸﺎر.52
.« »أﻣﺎ ﺗﺮﺿﯽ أن ﺗﮑﻮن ﻣﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ:× ﻋﻦ اﻟﻨﺒﯽ| أﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﻌﻠﯽ,ﯾﺤّﺪث ﻋﻦ أﺑﯿﻪ
Həzrət Peyğəmbər (s) Əliyə buyurdu: "Sən istəməzsən ki, mənimlə olan nisbətin - 52
.(Harunun Musa ilə olan nisbəti kimi olsun?"(2

، ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﯽ ﻋﻦ ]ﻣﺤﻤﺪ[ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق: ﺣّﺪﺛﻨﯽ ﻋّﻤﯽ ]ﯾﻌﻘﻮب[ ﻗﺎل: ﻗﺎل،[ أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒﯿﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ]اﻟﺒﻐﺪادي.53
: ﻋﻦ أﺑﯿﻪ ﺳﻌﺪ، ﺣّﺪﺛﻨﯽ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ُرﮐﺎﻧﻪ ﻋﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﯽ وّﻗﺎص:ﻗﺎل
 »أﻻ ﺗﺮﺿﯽ أن ﺗﮑﻮن:اﻧﻪ ﺳﻤﻊ رﺳﻮل اﷲ| ﯾﻘﻮل ﻟﻌﻠﯽ× ﺣﯿﻦ ﺧّﻠﻔﻪ ﻓﯽ ﻏﺰوه ﺗﺒﻮك ﻋﻠﯽ أﻫﻠﻪ
səh:50
Əlli birinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Təyalisi", c1, s29, hədis 213; . [1] -1
"Müsnədi Həmidi", c1, s38, hədis 71; "Təbəqati ibn Sə`d", c3, s24; "Müsnədi Əhməd", c1,
s97 hədis 1509 və s84, hədis 1490, və s124, hədis 1547; "Fəzaili Əhməd", s52, hədis 80;
"Kitabus-sünnə", s588, hədis 1345; "Möcəmi kəbiri Təbərani", c1, s148, hədis 333;
"Mənaqibi Kufi", c1, s501, hədis 421, və s513, hədis 437, və s533, hədis 472; "Müsnədi Əbu
Yə`la", c2, s57, hədis 698, və s66, hədis 709; "Müsnədi Şaşi", c1, s195, hədis 148; "Kamil
ibn Əddi", c5, s199; "Hilyətül- əvliya", c7, s195; "Muzihi əvham", c2, s246; "Tarixi
.Bəğdad", c4, s204, hədis 1890, və c9, s364, hədis 4932
Əlli ikinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Təyalisi", c1, s29, hədis 205; . [2] -2

"Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s369, hədis 12; "Müsnədi Əhməd", c3, s95, hədis 1505;
"Səhih Buxari", c6, s3, hədis 6; "Səhih Müslim", c4, s1871; "Sünəni İbn Macə", c1, s42,
hədis 115; "Mənaqibi Kufi", s535, hədis 475; "Sünəni Kübra", Nisai, c5, s44, hədis 8142;
."Müsnədi Əbu Yə`la", c2, s73, hədis 718; "Mənaqibi Xarəzmi", s139, hədis 157

ﻣﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ إﻟّﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻧﺒّﯽ ﺑﻌﺪي«.
47-ci hədis kimidir.Nisai onu Səd ibn Əbi Vəqqasdan başqa bir sənədlə - 53
(nəql edibdir.(1

Bu hədis

 .54أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺜﻨﯽ ،ﻗﺎل :ﺣـﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﺑﮑﺮ اﻟﺤﻨﻔﯽ ]ﻋﺒﺪ اﻟﮑﺒﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ[ ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺑﮑﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﺴـﻤﺎر ،ﻗﺎل :ﺳـﻤﻌﺖ
ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﯾﻘﻮل:
ﻗﺎل ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻟﺴﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﯽ وﻗﺎ :səhﻣﺎ َﻣَﻨَﻌﮏ أن َﺗﺴﱠﺐ ﻋﻠّﯽ× ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ؟
ﻗﺎل :ﻻ أُﺳﱡﺒﻪ ﻣﺎ ذﮐﺮت ﺛﻼﺛًﺎ ﻗﺎﻟﻬّﻦ رﺳﻮل اﷲ| ﻻن ﺗﮑﻮن ﻟﯽ _ ﻗﺎل  .واﺣﺪه ]ﻣﻨﻬّﻦ[ أﺣﱡﺐ إﻟّﯽ ﻣﻦ ُﺣُﻤﺮ اﻟَﻨَّﻌﻢ:
ﻻ أُﺳﱡﺒﻪ ﻣﺎ ذﮐﺮُت ﺣﯿﻦ ﻧﺰل اﻟﻮﺣﯽ ﻓﺄﺧﺬ ﻋﻠّﯽ×ًا واﺑَﻨﯿْﻪ وﻓﺎﻃﻤﻪ^ ،ﻓﺄدﺧﻠﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺛﻮﺑﻪ ﺛّﻢ ﻗﺎل» :اﻟّﻠﻬّﻢ ﻫﺆﻻءأﻫﻠﯽ وأﻫﻞ ﺑﯿﺘﯽ«.
و ﻻ أُﺳـ ﱡﺒﻪ ]ﻣﺎ ذﮐﺮُت[ ﺣﯿﻦ ﺧّﻠﻔﻪ ﻓﯽ ﻏﺰوه ﻏﺰاﻫﺎ ،ﻗﺎل ]ﻋﻠﯽ[» :ﺧّﻠﻔَﺘﻨﯽ ﻣﻊ اﻟﺼﺒﯿﺎن واﻟﻨﺴﺎء ،ﻗﺎل :أو ﻻ ﺗﺮﺿﯽ أن ﺗﮑﻮن ﻣّﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ
ﻫـﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳـﯽ إﻟّـﺎ أﻧﻪ ﻻـ ﻧﺒّﻮه ]ﺑﻌـﺪي[« .وﻻـ أُﺳـ ﱡﺒﻪ ﻣـﺎ ذﮐﺮُت ﯾﻮَم ﺧﯿﺒﺮ ﺣﯿﻦ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ|ُ» :ﻻﻋﻄَﯿّﻦ اﻟﺮاﯾَﻪ رﺟًﻼ ﯾﺤّﺐ اﻟَﻠَﻪ
ورﺳﻮﻟَﻪ] ،و ﯾﺤّﺐ اﻟَﻠُﻪ ورﺳﻮﻟ ُﻪ[ وَﯾﻔﺘـﺢ اُﷲ ﻋﻠﯽ ﯾـﺪﯾﻪ« .ﻓﺘﻄﺎوﻟﻨﺎ ،ﻓﻘﺎل» :أﯾﻦ ﻋﻠﯽ«؟ ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﻫﻮ أرﻣﺪ .ﻓﻘﺎل» :ادﻋﻮه« .ﻓﺪﻋﻮه ،ﻓﺒﺼـﻖ
ﻓﯽ ﻋﯿﻨﯿﻪ ﺛّﻢ أﻋﻄﺎه اﻟﺮاﯾﻪ ،ﻓﻔﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ.
]ﻗﺎل[ :واﷲ ﻣﺎ ذﮐﺮه ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺤﺮف ﺣّﺘﯽ ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﻪ.
?Müaviyə Səd ibn Əbi Vəqqasa dedi: "Nə səbəb olur ki, Əli ibn Əbi Talibi söymürsən -54
Səd dedi: "Üç fəziləti bildiyim müddətə qədər onu söyməyəcəm. O üç fəziləti
Rəsulullah (s) onun barəsində buyurub. Əgər onlardan biri mənim barəmdə deyilsəydi
.mənim üçün qırmızı tüklü dəvələrdən sevimli idi
Peyğəmbərə (s) vəhy (yəni təthir ayəsi) nazil olan zaman o Həzrətin (s) Əlinin, onun . 1
iki oğlunun və Fatimənin əlini tutaraq libasının altına salıb buyurduğu: "İlahi bunlar
mənim ailəm və Əhli-beytimdir (ki, onları hər bir çirkinlikdən pak etmisən.)" cümləsini
.xatırladığım zamana qədər onu söyməyəcəm
Həzrət Peyğəmbər (s) döyüşlərin birində Əlini (Mədinədə) öz canişini təyin etdi. Əli . 2
dedi: "Məni qadınlar
səh:51

Əlli üçüncü hədis başqa mənbələrdə: "Sireye İbn Hişam", c3, s250; "Kitabus- . [1] -1
sünnə", s586, hədis 1331 və 1332; "Müsnədi Bəzzar", c4, s32, hədis 1194; "Müsnədi Şaşi",
c1, s186, hədis 134; "Müsnədi Əbu Yə`la", c2, s132, hədis 809; "Müsnədi Dəruqi", s139,
.hədis 80; "Müsnədi Şaşi", c1, s186, hədis 134; "Təhzibul-kəmal", c25, s423

və uşaqların yanında saxlayırsan? Həzrət (s) buyurdu: "Sən istəməzsən ki, mənimlə
olan nisbətin Harunun Musa ilə olan nisbəti kimi olsun? Yeganə fərq buradadır ki,
məndən sonra Peyğəmbər olmayacaq. "Bunu xatırladığım zamana qədər onu
.söyməyəcəm
Xeybər günü Rəsulullah (s) buyurdu: "Bu bayrağı Allah və rəsulunu (s) sevən (və . 3
habelə Allah və rəsulunun(s) da sevdiyi) bir şəxsə verəcəm." Biz hamımız bayrağın bizə
veriləcəyinə tamah etmişdik. Amma Həzrət buyurdu: "Əli haradadır? "Dedilər: Gözü
ağrıyır. Həzrət (s) onu çağırmağı əmr etdi. Elə ki, onu çağırdılar Rəsulullah (s) ağzının
suyunu onun gözlərinə vurdu və bayrağı ona verdi. Allah da qələbəni ona qismət etdi.
.Bu hadisəni xatırlayana qədər onu söyməyəcəm

.(Səd deyir: "Müaviyə bundan sonra heç bir söz demədən Mədinəni tərk etdi"(1
 ﻋﻦ،[ ﻋﻦ اﻟﺤﮑﻢ ]ﺑﻦ ﻋﺘﯿﺒﻪ،[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﺷـﻌﺒﻪ ]ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج: ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ]ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ُﻏﻨـُﺪر[ ﻗـﺎل: ﻗـﺎل، أﺧﺒﺮﻧـﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﺑﺸـﺎر.55
: ﻗﺎل, ﻋﻦ ﺳﻌﺪ،ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
 أﻣﺎ ﺗﺮﺿـﯽ أن ﺗﮑﻮن: »ﯾـﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺗُﺨّﻠﻔﻨﯽ ﻓﯽ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺼﺒﯿﺎن؟! ﻓﻘﺎل:ﺧّﻠﻒ اﻟﻨﺒّﯽ| ﻋﻠّﯽ× ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃـﺎﻟﺐ ﻓﯽ ﻏﺰوِه ﺗﺒﻮك ﻓﻘـﺎل
ﻣّﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﻏﯿﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻧﺒّﯽ ﺑﻌﺪي«؟
Bu hədisin məzmunu qabaqkı hədislər kimidir. Nisai onu başqa bir sənədlə belə - 55
bəyan edibdir: Həzrət Peyğəmbər (s) Təbuk döyüşündə Əli ibn Əbi Talibi (Mədinədə)
öz canişini təyin etdi. Əli dedi: Ya Rəsuləllah! Məni qadınlar və uşaqların yanında
saxlayırsan? Həzrət (s) buyurdu: "Sən istəməzsən ki, mənimlə olan nisbətin Harunun
Musa ilə olan nisbəti kimi olsun? Yeganə fərq buradadır ki, məndən sonra Peyğəmbər
.(olmayacaq"(2
səh:52
Əlli dördüncü hədis başqa mənbələrdə: Bu hədisin mənbələri Əlli birinci hədisin . [1] -1
.mənbələri kimidir
Əlli beşinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Təyalisi", s29, hədis 209; . [2] -2
"Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s369, hədis 32065; "Müsnədi Əhməd", c3, s146, hədis 1583;
"Səhih Buxari", c6, s3, hədis 3; "Səhih Müslim", c4, s31, hədis 2204; "Mənaqibi Kufi", c1,

s513, hədis 438 və c2, s569, hədis1103; "Müsnədi Əbu Yə`la", c1, s285, hədis 344; "Səhihi
İbn Həbban", c15, s370, hədis 6927; "Müşkilül-asari Təhavi", c2, s213, hədis 1903; "Sünəni
Bihəqi", c9, s40; "Tarixi Bəğdad", c11, s422; "Mənaqibi İbn Məğazili", s31, hədis 48 və
s183, hədis 219; "Şərhüs-sünnəi Bəğəvi", c14, s113, hədis 3907; "Mənaqibi Xarəzmi", s157,
.hədis 187

 ﻋﻦ،[ أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﻤﻄﻠﺐ ]ﺑﻦ زﯾﺎد[ ﻋﻦ ﻟﯿﺚ ]ﺑﻦ أﺑﯽ ﺳـﻠﯿﻢ: أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺳـﻠﯿﻤﺎن ]اﻟﻤﺼﯿﺼـﯽ اﻟﻤﺠﺎﻟـﺪي[ ﻗﺎل.56
: ﻋﻦ ﺳﻌﺪ، ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﺪ،[اﻟﺤﮑﻢ ]ﺑﻦ ﻋﺘﯿﺒﻪ
.« »اﻧﺖ ﻣّﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻧﺒّﯽ ﺑﻌﺪي: ﻓﯽ ﻏﺰوه ﺗﺒﻮك:×أن رﺳﻮل اﷲ| ﻗﺎل ﻟﻌﻠﯽ
Bu hədis əvvəlki hədis kimidir. Nisai onu başqa bir sənədlə nəql edibdir. Rəsulullah - 56
(s) Təbuk döyüşündə Əliyə buyurur: "Sənin mənə olan nisbətin Harunun Musaya olan
.(nisbəti kimidir.Yeganə fərq buradadır ki, məndən sonra Peyğəmbər olmayacaq"(1

 ﻋﻦ اﻟﺠﻌﯿﺪ, ﻋﻦ ]ﻋﺒـﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻣﺤّﻤـ ﺪ[ اﻟـﺪراوردي,[ أﺧﺒﺮﻧﺎ أﺑﻮ ﻣﺼـﻌﺐ ]أﺣﻤـﺪ ﺑﻦ أﺑﯽ ﺑﮑﺮ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﯽ زﮐﺮّﯾﺎ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ.57
 أن ﻋﻠّﯽ×ًا ﺧﺮج ﻣﻊ اﻟﻨﺒّﯽ| ﺣّﺘﯽ ﺟﺎء ﺛﻨﯿﻪ اﻟﻮداع ﯾﺮﯾـﺪ ﻏﺰوه ﺗﺒﻮك وﻋﻠّﯽ ﯾﺸـﺘﮑﯽ وﻫﻮ: ﻋﻦ أﺑﯿﻬﺎ، ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ،[]ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﺣﻤـﺎن
.« »أﻣﺎ ﺗﺮﺿﯽ أن ﺗﮑﻮن ﻣّﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ إﻻ اﻟّﻨﺒّﻮه:| »أﺗُﺨﻠﻔﻨﯽ ﻣﻊ اﻟﺨﻮاﻟﻒ«؟ ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒّﯽ:ﯾﻘﻮل
Bu hədis 47-ci hədis kimidir. Nisai onu başqa bir sənədlə belə nəql etmişdir: Həzrət - 57
Peyğəmbər (s) Təbuk döyüşünə hazırlaşırdı. Əli də o Həzrətlə (s) birlikdə idi.
Sağollaşma vaxtı çatdıqda Əli şikayət edərək dedi: Məni (Mədinədə) qalanlarla birlikdə
saxlayırsanmı? Rəsulullah buyurdu: "Sən istəməzsən ki, peyğəmbərlikdən başqa
.?(mənimlə olan nisbətin Harunun Musa ilə olan nisbəti kimi olsun"(2
 ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ أﺑﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ]ﺑﻦ: ﻗﺎل, ﺣـﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﺑﯿﺮي: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺳـﻬﻞ.58
 »أﻣﺎ: »أﺗﺨﻠﻔﻨﯽ«؟ ﻓﻘـﺎل ﻟﻪ: ﺧﺮج رﺳـﻮل اﷲ| ﻓﯽ ﻏﺰوه ﺗﺒـﻮك وَﺧﱠﻠﻒ ﻋﻠّﯽ×ًا ﻓﻘـﺎل ﻟﻪ: ﻋﻦ ﺳـﻌﺪ ﻗـﺎل، ﻋﻦ أﺑﯿﻪ,[ﻋﻤﺮ ﺑـﻦ ﺧّﻄـ ﺎب
.«ﺗﺮﺿﯽ أن ﺗﮑﻮن ﻣّﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ إﻟّﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻧﺒّﯽ ﺑﻌﺪي
səh:53
Əlli altıncı hədis başqa mənbələrdə: "Kitabus-sünnə", s587, hədis 1339; "Müsnədi . [1] -1
Bəzzar", c4, s38, hədis 1200; "İləlül-hədis Razi", c2, s389, hədis 2680; "Tarixi Bəğdad", c8,
.s53
Əlli yeddinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c3, s66, hədis 1463; . [2] -2
"Fəzaili Əhməd", hədis 28; "Kitabus-sünnə", s587, hədis 1340; "Mənaqibi Kufi", c1, s535,
hədis 473; "Mənaqibi İbn Məğazili", s36, hədis 55; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix
.Dəmeşq", c1, s352, hədis 386-387, və s355, hədis 391-392; "Fəraidus-Semtin", c1, s126

Bu hədis də qabaqkı hədis kimidir. Nisai onu başqa bir sənədlə belə nəql etmişdir: - 58
Həzrət Peyğəmbər (s) Əlini öz canişini təyin edərək Təbuk döyüşü üçün (Mədinəni)
tərk etdi. Əli Həzrətə (s) dedi: Məni aparmırsan? Həzrət ona buyurdu: "Sən istəməzsən
ki, mənimlə olan nisbətin Harunun Musa ilə olan nisbəti kimi olsun? Yeganə fərq
.(buradadır ki, məndən sonra Peyğəmbər olmayacaq"(1

 ﻋﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ اﺑﻦ اﻟﺮﻗﯿﻢ، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻓﻄﺮ ﻋﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺷـﺮﯾﮏ: ﻗـﺎل، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ: أﺧﺒﺮﻧـﺎ اﻟﻘـﺎﺳﻢ ﺑﻦ زﮐﺮّﯾـﺎ ﺑﻦ دﯾﻨـﺎر ﻗـﺎل.59
.« »اﻧﺖ ﻣّﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ:× أن اﻟﻨﺒّﯽ| ﻗﺎل ﻟﻌﻠﯽ:səh ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﯽ وّﻗﺎ،اﻟﮑﻨﺎﻧﯽ
Bu hədis də habelə qabaqkı hədis kimidir. Nisai onu başqa bir sənədlə belə nəql - 59
edir: Həzrət Peyğəmbər (s) Əliyə buyurdu: "Sənin mənə olan nisbətin Harunun Musaya
.(olan nisbəti kimidir"(2
: ﻋﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺎل، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺷـﺮﯾﮏ، ﺣﺪﺛّﻨﺎ إﺳـﺮاﺋﯿﻞ: ﻗﺎل، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﻠّﯽ× ﺑﻦ ﻗﺎدم: ﻗﺎل, أﺧﺒﺮﻧﺎ أﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ.60
 »ﯾﺎرﺳﻮل اﷲ: ﻓﻘﺎل, ﻓﺠﺎء ﻋﻠّﯽ× ﺣّﺘﯽ أﺧـﺬ ﺑﻐﺮز اﻟﻨﺎﻗﻪ، أن رﺳﻮل اﷲ| ﻏﺰا ﻋﻠﯽ ﻧﺎﻗﺘﻪ اﻟﺠـﺪﻋﺎء وَﺧﱠﻠﻒ ﻋﻠّﯽ×ًا:ﻗﺎل ﺳـﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ
 »ﻣﺎ ﻣﻨﮑﻢ اﺣﺪ:َزﻋَﻤﺖ ﻗﺮﯾﺶ أﻧﮏ أﻧﻤﺎ َﺧﻠّﻔَﺘﻨﯽ أﻧﮏ اﺳـﺘﺜﻘﻠَﺘﻨﯽ وﮐﺮﻫَﺖ ﺻـﺤﺒﺘﯽ! وﺑﮑﯽ ﻋﻠّﯽ×« ﻓﻨﺎدي رﺳﻮل اﷲ اﷲ| ﻓﯽ اﻟﻨﺎس
 »رﺿـﯿﺖ ﻋﻦ اﷲ: ﻗﺎل ﻋﻠﯽ.« أﻣﺎ ﺗﺮﺿـﯽ أن ﺗﮑﻮن ﻣّﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳـﯽ إﻟّﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻧﺒّﯽ ﺑﻌﺪي، ﺑﺎﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ,اﻟّﺎ وﻟﻪ ﺣﺎﻣﻪ
.«|وﻋﻦ رﺳﻮﻟﻪ
Səd ibn Malik deyir: Rəsulullah (s) Əlini (ə) öz canişini təyin edərək qulağı kəsilmiş - 60
dəvəsinə minib döyüşə yola düşdü. Əli dəvənin üzəngisini tutub - Qüreyş güman
edirlər ki, siz mənim yoldaşlığımı dözülməz bilib, bəyənmədiyiniz üçün məni unudub
özünüzlə götürmürsünüz - deyərək ağladı. Həzrət Peyğəmbər (s) camaatın arasından
belə səsləndi: "Sizin hamınızın xüsusi və yaxın adamlarınız var. (Əli də mənim xüsusi və
yaxın
səh:54
Əlli səkkizinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c3, s155, hədis 1600; . [1] -1
"Tarixi Kəbiri Buxari", c3, s48 / 179; "Kitabus-sünnə", s586, hədis 1334; "Mənaqibi Kufi",
c1, s538, hədis 475; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c1, s307-308, hədis 337.338, və s334, hədis 366, və s343, hədis 377
Əlli doqquzuncu hədis başqa mənbələrdə: "Təbəqati ibn Sə`d", c3, s24; . [2] -2
"Kitabus-sünnə", s595, hədis 1384, və s596, hədis 1385; "Mənaqibi Kufi", c2, s4622, hədis

.961

adamımdır.) Ey Əbu Talibin oğlu! Sən istəməzsən ki, mənimlə olan nisbətin Harunun
Musa ilə olan nisbəti kimi olsun? Yeganə fərq buradadır ki, məndən sonra Peyğəmbər
.(olmayacaq"(1

، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻣﻮﺳـﯽ ]ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ[ اﻟﺠﻬﻨﯽ: ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﯾﺤﯿﯽ ]ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﺳـﻌﯿﺪ ]اﻟﻘّﻄﺎن[ ﻗﺎل: أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ]اﻟﺼـﯿﺮﻓﯽ اﻟﻔّﻠﺎس[ ﻗﺎل.61
 ـَﺣ ّﺪَﺛﺘْﻨﯽ اﺳـﻤﺎُء ﺑﻨُﺖ: ﻫﻞ ﻋﻨـﺪِك ﺷـﺊ ﻣﻦ واﻟـﺪك ﻣﺜﱠﺒﺖ؟ ﻗﺎﻟﺖ:[ دﺧﻠُﺖ ﻋﻠﯽ ﻓـﺎﻃﻤَﻪ اﺑﻨَﺖ ﻋﻠّﯽ× ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ رﻓﯿﻘﯽ أﺑﻮ ﻣﻬﻞ:ﻗـﺎل
.« »اﻧﺖ ﻣّﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ إﻟّﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻧﺒّﯽ ﺑﻌﺪي:× أن رﺳﻮل اﷲ ﺻّﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ ﻗﺎل ﻟﻌﻠﯽ:ﻋﻤﯿٍﺲ
Bu hədis də həmçinin 59-cu hədis kimidir. Nisai onu Ümeysin qızı Əsmadan belə - 61
nəql edir: Rəsulullah (s) Əliyə buyurdu: "Sənin mənə olan nisbətin Harunun Musaya
olan nisbəti kimidir. Yeganə fərq burdadır ki, məndən sonra Peyğəmbər
.(olmayacaq"(2
 أدرَﮐْﺖ ﻓﺎﻃﻤُﻪ اﺑﻨُﺖ ﻋﻠّﯽ× وﻫﯽ اﺑﻨﺘُﻪ ﺛﻤﺎﻧﯿﻦ: ﻗﺎل، ﻋﻦ ﻣﻮﺳـﯽ اﻟﺠﻬﻨﯽ، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻋﻮن: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ أﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﺳـﻠﯿﻤﺎن.62
× »ﯾﺎ ﻋﻠّﯽ: وﻟﮑّﻨﯽ أﺧﺒَﺮﺗ ْﻨﯽ أﺳـﻤﺎُء ﺑﻨُﺖ ﻋﻤﯿٍﺲ أﻧﻬﺎ ﺳـﻤَﻌْﺖ رﺳﻮَل اﷲ| ﯾﻘﻮل، ﻻ: َﺗﺤﻔﻈﯿﻦ ﻋﻦ أﺑﯿِﮏ ﺷـﯿﺌًﺎ؟ ﻗﺎﻟﺖ:ﺳﻨًﻪ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬـﺎ
.«أﻧﺖ ﻣّﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ إﻟّﺎ أﻧﻪ ﻟﯿﺲ ﺑﻌﺪي ﻧﺒّﯽ
Bu hədis də habelə qabaqkı hədis kimidir. Nisai onu Ümeysin qızı Əsmadan başqa - 62
bir sənədlə nəql edib ki, deyir: Həzrət Peyğəmbərdən (s) eşitdim ki, buyurdu: "Ey Əli!
Sənin mənə olan nisbətin Harunun Musaya olan nisbəti kimidir. Yeganə fərq buradadır
.(ki, məndən sonra Peyğəmbər olmayacaq"(3
səh:55
Altımışıncıhədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s369, hədis 15 . [1] -1
(32069); "Möcəmi kəbiri Təbərani", c1, s148, hədis 334; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix
.Dəmeşq", c1, s356, hədis 393, və s357, hədis 394, və s358, hədis 396-397
Altımış birincihədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s369, hədis 13 . [2] -2
(32067); "Müsnədi Əhməd", c6, s369 və 438; "Fəzaili Əhməd", s95, hədis 142; "Kitabussünnə", s588, hədis 1346; "Mənaqibi Kufi", c1, s540, hədis 479-480; "Sünəni Kübra", Nisai,
c5, s44, hədis 8143; "Möcəmi kəbiri Təbərani", c24, s146-147, hədis 384-389; "Tarixi
.Bağdad", c12, s323, və c3, s406; "İstiab", c3, s1097
Altımış ikincihədis başqa mənbələrdə: "Tarixüs-siqat İcli", s522, hədis 2106; . [3] -3
"Mənaqibi Kufi", c1, s502, hədis 422; "Möcəmi Şüyux", c1, s252, hədis 1008; "Tarixi

Bağdad", c10, s43; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c1, s386, hədis 448-387,
.hədis 449; "Təhzibul-kəmal", c35, s363

، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﺣﺴﻦ _ وﻫﻮ اﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ _ ﻋﻦ ﻣﻮﺳـﯽ اﻟﺠﻬﻨﯽ: ﻗﺎل، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ أﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ اﻷودي.63
 »اﻧﺖ ﻣّﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳـﯽ إﻟّﺎ أﻧﻪ ﻟﯿﺲ ﺑﻌـﺪي:× أن رﺳﻮل اﷲ| ﻗﺎل ﻟﻌﻠﯽ: ﻋﻦ أﺳـﻤﺎَء ﺑﻨِﺖ ﻋﻤﯿٍﺲ،×ﻋﻦ ﻓﺎﻃﻤَﻪ ﺑﻨِﺖ ﻋﻠّﯽ
.«ﻧﺒّﯽ
Bu hədis də həmçinin qabaqkı hədis kimi Ümeysin qızı Əsmadan başqa bir sənədlə - 63
nəql olunmuşdur ki, Rəsulullah (s) Əliyə buyur: "Sənin mənə olan nisbətin Harunun
Musaya olan nisbəti kimidir. Yeganə fərq buradadır ki, məndən sonra Peyğəmbər
.(olmayacaq"(1
Əli Rəsulullahın (s) qardaşı və varisi

 ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ: أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ اﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري وأﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ _ واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻤﺤّﻤﺪ _ ﻗﺎﻻ.64
 أن:| أن ﻋﻠّﯽ×ًا ﮐﺎن ﯾﻘﻮل ﻓﯽ ﺣﯿﺎه رﺳﻮل اﷲ: ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋّﺒﺎس، ﻋﻦ ﻋﮑﺮﻣﻪ،[ ﻋﻦ ِﺳﻤﺎك ]ﺑﻦ ﺣﺮب،[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺳـﺒﺎط ]ﺑﻦ ﻧﺼـﺮ:ﻗﺎل
،[ واِﷲ؛ ﻻ َﻧﻨﻘﻠُﺐ ﻋﻠﯽ أﻋﻘﺎﺑ ِﻨﺎ ﺑﻌﺪ إذ ﻫﺪاﻧﺎ اﷲ144 :{ ]آل ﻋﻤﺮان... }َأَﻓﺌِْﻦ ﻣﺎَت َأْو ﻗُﺘَِﻞ أﻧَﻘَﻠﺒْﺘُْﻢ َﻋﻠﯽ َاْﻋﻘﺎﺑ ُِﮑْﻢ وَﻣْﻦ َﯾﻨَْﻘﻠِْﺐ:اﷲ ﯾﻘﻮل
 وَﻣﻦ أﺣّﻖ ﺑﻪ ﻣّﻨﯽ«؟, واِﷲ؛ أﻧﯽ ﻷﺧﻮه ووﻟّﯿﻪ ووارﺛﻪ واﺑﻦ ﻋّﻤﻪ،واِﷲ؛ ﻟﺌﻦ ﻣﺎت أو ﻗُﺘِﻞ ُﻷﻗﺎﺗِﻠّﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﻗﺎَﺗَﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﺣّﺘﯽ ﻣﺎت
Əli Rəsulullahın zamanında buyururdu: "Əgər o [Həzrət Məhəmməd (s)] ölsə və ya - 64
öldürülsə, siz öz keçmişinizə qayıdacaqsınız (əqidələrinizdən əl çəkəcəksiniz). Öz
keçmişinə qayıdan şəxs Allaha heç bir ziyan vurmaz. "(Ali-imran – 144). Allaha and
olsun! Allah bizi hidayət etdikdən sonra heç vaxt qabaqkı dinimizə qayıtmayacağıq.
Əgər o [Həzrət Məhəmməd (s)] ölsə və ya öldürülsə də qətiyyətlə onun ömrünün
sonuna qədər döyüşdüyü hədəf uğrunda döyüşəcəm. Allaha and olsun! Mən onun
qardaşı, dostu, varisi və əmisi oğluyam. O Həzrətə (s) kim məndən daha çox
?"(yaxındır(2
səh:56
Altımış üçüncühədis başqa mənbələrdə: "Fəzaili Əhməd", s146, hədis 213; . [1] -1
"Mənaqibi Kufi", c1, s529, hədis 463, və s530, hədis 464; "Möcəmi kəbiri Təbərani", c24,
.s146, hədis 384; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c1, s386, hədis 447
Altımış dördüncühədis başqa mənbələrdə: "Fəzaili Əhməd", s166, hədis 232; . [2] -2
"Təfsiri Fürati Kufi", s96, hədis 80; "Mənaqibi Kufi", c1, s339, hədis 268, və s358, hədis 289;
"Əmaliyi Məhamili", c1, s86; "Təfsiri İbn Əbi Hatəm", c2, s75; "Möcəmi kəbiri Təbərani",
c1, s107, hədis 176; "Müstədrəki Hatəm", c3, s126; "Mə`rifətüs-səhabə", c1, s23;

"Əmaliyi Tusi", s502, hədis 1099; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c1, s127,
.hədis 163; "Fəraidus-Semtin", c1, s224, bab 44; "Riyazün-nəzrə", c2, s300

 ﻋﻦ رﺑﯿﻌﻪ، ﻋﻦ أﺑﯽ ﺻﺎدق, ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﻋﻮاﻧﻪ ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﻤﻐﯿﺮه: ﻗﺎل، ﺣّﺪﺛﻨﯽ ﻋّﻔﺎن ﺑﻦ ﻣﺴـﻠﻢ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺳـﻬﻞ.65
:ﺑﻦ ﻧﺎﺟﺪ
 دﻋﺎ رﺳﻮل اﷲ| _ ﺑﻨﯽ: »ﺟﻤﻊ رﺳﻮل اﷲ| _ أو ﻗﺎل: ﻟ َِﻢ ورﺛَﺖ اﺑﻦ ﻋﱢﻤﮏ دون أﱢﻣﮏ؟ ﻗﺎل، ﯾﺎ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ:×ان رﺟ ًﻼـ ﻗـﺎل ﻟﻌﻠﯽ
 ﺛّﻢ دﻋﺎ ﺑُﻐَﻤٍﺮ ﻓﺸـﺮﺑﻮا ﺣّﺘﯽ، ﮐﺎﻧﻪ ﻟﻢ ﯾُﻤّﺲ, وﺑﻘﯽ اﻟﻄﻌﺎم ﮐﻤﺎ ﻫﻮ, ﻓﺄﮐﻠﻮا ﺣّﺘﯽ ﺷـﺒﻌﻮا: ﻗﺎل, ﻓﺼـﻨﻊ ﻟﻬﻢ ﻣّﺪًا ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم,ﻋﺒﺪ اﻟﻤّﻄﻠﺐ
 وﻗﺪ رأﯾﺘﻢ، أﻧﯽ ﺑ ُِﻌﺜُﺖ اﻟﯿﮑﻢ ﺑ ِﺨﺎّﺻٍﻪ واﻟﯽ اﻟّﻨﺎس ﺑ ِﻌﺎّﻣٍﻪ, ﯾﺎ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪ اﻟﻤّﻄﻠﺐ: ﻓﻘﺎل، ﮐﺎﻧﻪ ﻟﻢ ﯾُﻤّﺲ أو ﻟﻢ ﯾُﺸﺮب,رووا وﺑﻘﯽ اﻟﺸـﺮاب
 ﻓﻘﻤُﺖ إﻟﯿﻪ، ووارﺛﯽ ]و وزﯾﺮي[؟ ﻓﻠﻢ َﯾُﻘْﻢ إﻟﯿﻪ أﺣﺪ, وﺻﺎﺣﺒﯽ, ﻓﺄّﯾﮑﻢ ﯾﺒﺎﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽ أن ﯾﮑﻮن أﺧﯽ,ﻓﯽ ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻵﯾﻪ ﻣﺎ ﻗـﺪ رأﯾﺘﻢ
 اﺟﻠﺲ ﺣّﺘﯽ ﮐﺎن ﻓﯽ اﻟﺜﺎﻟﺜﻪ ـَﺿ َﺮب ﺑﯿﺪه: ﻓﯿﻘﻮل, ﺛﻼث ﻣّﺮات ﮐّﻞ ذﻟﮏ أﻗﻮُم إﻟﯿﻪ: ﺛّﻢ ﻗﺎل. اﺟﻠﺲ:وﮐﻨُﺖ أﺻـﻐَﺮ اﻟﻘﻮم ]ﺳـّﻨًﺎ[ ﻓﻘﺎل
.« ﻓﺒﺬﻟﮏ ورﺛُﺖ اﺑَﻦ ﻋّﻤﯽ دون ﻋّﻤﯽ.[ ووارﺛﯽ ووزﯾﺮي, وﺻﺎﺣﺒﯽ, ]اﻧﺖ أﺧﯽ: ﺛّﻢ ﻗﺎل,ﻋﻠﯽ ﯾﺪي
Bir kişi Əliyə dedi: Ya Əmirəl-möminin! Niyə əminizin (Abbas ibn Əbdül-Müttəlibin) - 65
deyil, siz əminiz oğlunun [Rəsulullahın (s)] varisi oldunuz? Buyurdu: Həzrət Peyğəmbər
(s) Əbdül-Müttəlibin övladlarını dəvət edərək onlar üçün yemək hazırladı. Onlar
doyunca yedilər. Buna baxmayaraq yemək sanki əl dəyilməmiş qalmışdı. Sonra O
Həzrət (s) kiçik bir qədəh içməli su istədi. Onlar da doyunca qədəhdən su içdilər.
Həmçinin su sanki içilməmiş qalmışdı. Sonra Rəsulullah (s) buyurdu: "Ay ƏbdülMüttəlibin övladları! Mən xüsusi ilə sizin üçün və ümumi şəkildə hamı üçün
Peyğəmbərliyə seçilmişəm. Siz mənim möcüzəmi qida və içməli su da gördünüz. İndi
hansınız mənimlə beyət edib (Allah tərəfindən seçildiyimə inanıb) qardaşım,
"?həmməsləyim və varisim (və vəzirim) olacaqsınız
Heç kim qəbul etmədi. Mən hamıdan kiçik olsamda beyət etmək üçün ayağa qalxdım.
Həzrət buyurdu: "Əyləş". Sonra həmincümləni üç dəfə təkrar etdi. Hər dəfə də mən
beyət etmək üçün ayağa qalxırdım. Həzrət (s) də yenidən əyləşməyi əmr edirdi.
Üçüncü dəfə də Rəsulullah (s) əlini əlimə vuraraq buyurdu: "Sən mənim qardaşım,
həmməsləyim, varisim və vəzirim olacaqsan." Buna görə
səh:57

.(əmim (Abbas) deyil, mən əmim oğlunun varisiyəm(1
 ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻣﻐﻮل ﻋﻦ: ﻗﺎل، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻧﻤﯿﺮ: ﻗﺎل،[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺜﻤﺎن ]ﺑﻦ أﺑﯽ ﺷـﯿﺒﻪ: ﻗـﺎل، أﺧﺒﺮﻧﯽ زﮐﺮّﯾـﺎ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ.66
: ﺳﻤﻌُﺖ ﻋﻠّﯽ×ًا ﻋﻠﯽ اﻟِﻤﻨﺒَﺮ ﯾﻘﻮل: ﻗﺎل, ﻋﻦ أﺑﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺠﻬﻨﯽ,اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﺣﺼﯿﺮه
. ﻓﺨﻨﻖ ﻓﺤﻤﻞ،[ أﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ وأﺧﻮ رﺳﻮﻟﻪ| ]ﻣﺴﺘﻬﺰءًا: ﻓﻘﺎل رﺟﻞ.« ﻻ ﯾﻘﻮﻟﻬﺎ ]ﻏﯿﺮي[ إﻟّﺎ ﮐّﺬاب ﻣﻔﺘﺮي،|»اﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ وأﺧﻮ رﺳﻮﻟﻪ
Əbu Süleyman Cühəni deyir: Əli minbərdə buyurarkən eşitdim: "Mən Allahın - 66
bəndəsi və Rəsulullahın (s) qardaşıyam. Məndən başqa bu iddianı edən şəxs yalançı və
iftiraçıdır."Bir kişi rişxənd və istehza ilə Mən Allahın bəndəsi və Rəsulullahın (s)
.(qardaşıyam dedikdə boğazı tutularaq boğuldu. Tutub məclisdən cıxartdılar(2
Əli Peyğəmbərdən (s) və Peyğəmbər Əlidəndir

 ﻗﺎل رﺳﻮل: ﻗﺎل، ﻋﻦ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ، ﻋﻦ ُﻣَﻄﱢﺮف ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻋﻦ ﯾﺰﯾﺪ اﻟِﺮﺷﮏ، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﻫﻼل ﻋﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن.67
.[ أن ﻋﻠّﯽ×ًا ﻣّﻨﯽ واﻧﺎ ﻣﻨﻪ و]ﻫﻮ[ وﻟّﯽ ﮐّﻞ ُﻣﺆﻣﻦ ]ﺑﻌﺪي:|اﷲ
Rəsulullah (s) buyurdu: "Əli məndən və mən də ondanam. O məndən sonra hər bir - 67
.(möminin mövla* və rəhbəridir"(3
səh:58
Altımış beşinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c1, s111, hədis 371; . [1] -1
"Fəzaili Əhməd", s182, hədis 342; "Mənaqibi İbn Mərdəviyyə", s289-290, hədis 457; "Əlkəşfü vəl-bəyan", c7, s182, "Şüəra" surəsinin 214-cü ayəsinin altında; "Təfsiri Təbəri",
c19, s75, qeyd olunmuş ayənin altında; "Tarixi Təbəri", c2, s321; "Tərcümətil-İmam Əli
min Tarix Dəmeşq", c1, s97-98, hədis 133-134; "Kənzül-ümmal", c13, s131, hədis 36419, və
.s149, hədis 36465
Altımış altıncı hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c1, s369, hədis . [2] -2
32070; "Mənaqibi Kufi", c1, s308, hədis 220, və s329, hədis 257, və s347, hədis 276; "Kamil
ibn Əddi", c2, s187; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", s136, hədis 168;
."Fəraidus-Semtin", c1, s227
Altımış yeddinci hədis başqa mənbələrdə: "Mənaqibi İbn Məğazili", s229, hədis . [3] -3
276; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarixi Dəmeşq", c1, s411, hədis 485. *. "Vəli" kəlməsi bu
hədislərdə rəhbər və başçı mə`nasına gəlmişdir. Ancaq dost, yavər və s... başqa

mənalara deyil. Çünki, Əli istər Rəsulullahın (s) zamanında və istərsə də O Həzrətin (s)
vəfatından sonra hər bir möminin dostu və yavəridir. Lakin bu hədislərdə belə deyir:
Əli Rəsulullahdan (s) sonra hər bir möminin vəlisidir. Əgər "vəli" kəlməsi rəhbər və
başçı mənasına olsa, Rəsulullahın (s) vəfatından sonrakı zamana məxsus olacaq.
.((Diqqət edin

 .68أﺧﺒﺮﻧﺎ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎب ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺷﺮﯾﮏ ]ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ[ ,ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ اﺳﺤﺎق ]اﻟﺴﺒﯿﻌﯽ[ ,ﻗﺎل:
ﺣّﺪﺛﻨﯽ ﺣﺒﺸﯽ ﺑﻦ ﺟﻨﺎده اﻟَﺴﻠﻮﻟﯽ ,ﻗﺎل :ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ| ﯾﻘﻮل :ﻋﻠّﯽ× ﻣّﻨﯽ واﻧﺎ ﻣﻨﻪ.
Cənadə Səlulinin oğlu Həbəşi deyir: Həzrət Peyğəmbərdən (s) eşitdim ki, buyurdu: - 68
.("Əli məndən və mən də ondanam"(1
 .69أﺧﺒﺮﻧﺎ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳـﻠﯿﻤﺎن ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒﯿﺪ اﷲ ]ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ[ ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ]ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ[ ،ﻋﻦ أﺑﯽ اﺳﺤﺎق ،ﻋﻦ اﻟﺒّﺮاء ،ﻗﺎل:
ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ| ﻟﻌﻠﯽ×» :اﻧﺖ ﻣّﻨﯽ واﻧﺎ ﻣﻨﮏ«.
و رواه اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ اﻟَﺠْﺮﻣﯽ ﻋﻦ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻋﻦ أﺑﯽ إﺳﺤﺎق ،ﻋﻦ ﻫﺒﯿﺮه ،وﻫﺎﻧﺊ ،ﻋﻦ ﻋﻠّﯽ×.
.(Rəsulullah (s) Əliyə buyurdu:"Sən məndən və mən də səndənəm"(2 -69
 .70أﺧﺒﺮﻧﺎ أﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﺣﺮب ,ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ اﻟﻘﺎﺳﻢ ]ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ[ ,ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ إﺳـﺮاﺋﯿﻞ ]ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ[ ،ﻋﻦ أﺑﯽ اﺳـﺤﺎق ،ﻋﻦ ﻫﺒﯿﺮه ﺑﻦ ﯾﺮﯾﻢ
وﻫﺎﻧﺊ ﺑﻦ ﻫﺎﻧﺊ ،ﻋﻦ ﻋﻠّﯽ× ,ﻗﺎل:
ﻟّﻤﺎ َﺻَﺪْرﻧﺎ ﻣﻦ ﻣّﮑﻪ إذا اﺑﻨُﻪ ﺣﻤﺰَه ﺗﻨﺎدي :ﯾﺎ ﻋّﻢ ﯾﺎ ﻋّﻢ؛ ﻓﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻋﻠّﯽ× ﻓﺄﺧﺬﻫﺎ ,ﻓﻘﺎل ﻟﻔﺎﻃﻤَﻪ :دوﻧِﮏ اﺑﻨَﻪ ﻋّﻤﮏ .ﻓﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ،ﻓﺎﺧﺘﺼﻢ
ﻓﯿﻬـﺎ ﻋﻠّﯽ× وﺟﻌﻔﺮ وزﯾـﺪ ،ﻓﻘـﺎل ﻋﻠّﯽ× :أﻧـﺎ أﺣّﻖ ﺑﻬﺎ وﻫﯽ اﺑﻨُﻪ ﻋّﻤﯽ« .وﻗﺎل ﺟﻌﻔﺮ :اﺑﻨُﻪ ﻋّﻤﯽ وﺧﺎﻟﺘﻬﺎ ﺗﺤﺘﯽ .وﻗﺎل زﯾـﺪ :ﺑﻨﺖ أﺧﯽ.
ﻓﻘﻀـﯽ ﺑﻬـﺎ رﺳﻮل اﷲ| ﻟﺨﺎﻟﺘﻬﺎ وﻗﺎل» :اﻟﺨﺎﻟﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ اﻷم« ،وﻗﺎل ﻟﻌﻠﯽ×» :اﻧﺖ ﻣّﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون واﻧﺎ ﻣﻨﮏ« وﻗﺎل ﻟﺠﻌﻔﺮ» :أﺷـﺒﻬَﺖ
َﺧﻠﻘﯽ وُﺧﻠُﻘﯽ« .وﻗﺎل ﻟﺰﯾﺪ :ﯾﺎ زﯾﺪ »اﻧﺖ اﺧﻮﻧﺎ وﻣﻮﻻﻧﺎ«.
Əli buyurur: (Ümrə həccini yerinə yetirdikdən sonra) Məkkəni tərk etdik. - 70
(Peyğəmbərin (s) əmisi) Həmzənin qızı "Ay əmi! Ay əmi!"-deyərək səsləndi. Əli ona
çatıb tutdu. (Və Fatimənin yanına gətirərək) dedi: Əminin qızını qəbul et. Fatimə də onu
qəbul etdi. Sonra Əli, Cəfər və Zeyd onun himayəçiliyi barəsində ixtilaf etdilər. Əli
buyurdu: Mən ona qarşı daha münasibəm. Çünki o mənim əmim qızıdır. Cəfər (ibn Əbi
(Talib
səh:59
Altımış səkkizinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c2, s368, . [1] -1
hədis 32062; "Müsnədi Əhməd", c4, s164-165; "Fəzaili Əhməd", s89, hədis 132, və s97,
hədis 145; "Sünəni İbn Macə", c1, s57; "Kitabus-sünnə", s584, hədis 1320; "Sünəni
Termizi", c5, s635-636, hədis 3716; "Əl-Mə`rifə vət-tarix Fəsəvi", c2, s625; "Mənaqibi
Kufi", c1, s496-498, hədis 407,409,411-414; "Möcəmi kəbiri Təbərani", c4, s16, hədis 3511-

3513; "Əxbari İsbəhan", c1, s253; "Mənaqibi İbn Məğazili", s221-222, hədis 267-268;
."Mənaqibi Xarəzmi", s134, hədis 149; "Təhzibul-ıəmal", c5, s350
Altımış doqquzuncu hədis başqa mənbələrdə: "Sünəni Termizi", c5, s635-636, . [2] -2
.hədis 3716

dedi: O mənim əmim qızı və onun xalası mənim həyat yoldaşımdır. Və Zeyd (ibn Harisə)
dedi: O mənim qardaşım qızıdır. (Çünki Zeyd ilə Həmzə arasında qardaşlıq nikahı
oxunmuşdur. Sonra öz ixtilaflarını Həzrət Peyğəmbərlə (s) müzakirəyə qoydular.)
Rəsulullah (s) onu xalasına (Cəfərin həyat yoldaşına) verib buyurdu: "Xala ana kimidir.
"Və Əliyə buyurdu: "Sən məndən və mən də səndənəm."Və Cəfərə buyurdu: "Sən
əxlaqdan və sifətdən mənə oxşayırsan."Və Zeydə buyurdu: "Sən bizim qardaşımız və
.(dostumuzsan"(1
Əli Peyğəmbərin (s) özü

 ﻋﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ, ﻋﻦ أﺑﯽ اﺳـﺤﺎق، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ أﺑﯽ اﺳـﺤﺎق: ﻗﺎل، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ اﻷﺣﻮص ﺑﻦ ﺟّﻮاب: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻣﺤّﻤـ ﺪ.71
 ﻓَﯿﻘﺘﻞ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠَﻪ وَﯾﺴﺒﯽ, ﯾُﻨـِﻔ ﺬ ﻓﯿﻬﻢ أﻣﺮي, »ﻟَﯿﻨَﺘﻬَﯿّﻦ ﺑﻨﻮ وﻟﯿَﻌﻪ أو ﻷﺑَﻌَﺜّﻦ إﻟﯿﻬﻢ رﺟًﻼ ﮐﻨﻔﺴـﯽ:| ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل, ﻋﻦ أﺑﯽ ذّر،ﯾﺜﯿﻊ
.اﻟّﺬّرّﯾَﻪ
: ﻓﻤﻦ ﯾﻌﻨﯽ؟ ﻗﻠﺖ: ﻗﺎل. ﻣـﺎ إّﯾـﺎك ﯾﻌﻨﯽ وﻻـ ﺻﺎﺣﺒـﮏ: ّﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ؟ ﻓﻘﻠﺖ:[ﻓﻤـﺎ راﻋﻨﯽ إﻟّـﺎ وﮐّﻒ ﻋﻤﺮ ﻓﯽ ﺣﺠﺰﺗﯽ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﯽ ]ﻗـﺎل
. وﻋﻠّﯽ ﯾﺨﺼﻒ ﻧﻌًﻼ: ﻗﺎل.ﺧﺎﺻﻒ اﻟﻨﻌﻞ
Əbuzər deyir: Rəsulullah (s) buyurdu: "(Həzrəmut ölkəsinin hakimləri) gərək bu - 71
şivələrindən əl çəksinlər. Əgər əl çəkməsələr onların arasında mənim əmrimi icra
etmək, döyüşənlərini öldürmək və övladlarını əsir etmək üçün özüm kimi olan bir kişini
onların üstünə göndərəcəm." (Əbuzər deyir:) Həzrət Peyğəmbərin (s) sözündən
təəccüblənmişdim ki, Ömər arxadan belimi tutaraq, dedi: Peyğəmbərin məqsədi
?kimdir

.O Həzrətin məqsədi sən və sənin dostun deyil səh:60
Yetmişinci hədis başqa mənbələrdə: "Təbəqati kübra", c4, s36; "Müsnədi İbn . [1] -1
Rahəviyyə", c3, s267; "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c2, s368, hədis 5-8, və s371, hədis 26;
"Sünəni İbn Əbi Davud", c2, s284, hədis 2280; "Müsnədi Əbu Yə`la", c1, s401, hədis 526
və s421, hədis 554; "Müşkilül-asari", bab 482, hədis 3352-3355; "Səhihi İbn Həbban", c15,
s520, hədis 7046; "Sünəni kübra Bihəqi", c8, s5-6; "Tarixi Bağdad", c4, s140; "Tərcümətil.İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c1, s139, hədis 173

?Bəs kimdir -

.Nəleynini yamayan şəxsdir .(Əli nəleynini yamayırdı(1 Əli Peyğəmbərin (s) seçilmiş və sədaqətli dostu

 ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒﺪ: ﻗﺎﻻ,[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ ]ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ[ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻋﻤﺮو أﺑﯽ ﻣﺮوان ]ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﯽ زﮐﺮّﯾﺎ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ.72
: ﻗﺎل,× ﻋﻦ ﻋﻠّﯽ، ﻋﻦ أﺑﯿﻪ، ﻋﻦ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ اﺑﻦ ُﻋَﺠﯿﺮ،[ ﻋﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ]أﺳﺎﻣﻪ اﺑﻦ اﻟﻬﺎد،[اﻟﻌﺰﯾﺰ ]ﺑﻦ ﻣﺤّﻤـ ﺪ اﻟﺪراوردي
.« »أّﻣﺎ أﻧﺖ ﯾﺎ ﻋﻠّﯽ× ﻓﺼﻔّﯿﯽ وأﻣﯿﻨﯽ:|ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ
Əli deyir: Rəsulullah (s) buyurdu: "Amma sən mənim seçilmiş və sədaqətli - 72
.(dostumsan"(2
Əli Peyğəmbərin (s) vəzifələrimi yerinə yetirən

 ﻋﻦ ُﺣﺒﺸﯽ ﺑﻦ ﺟﻨﺎده, ﻋﻦ أﺑﯽ إﺳـﺤﺎق،[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ إﺳـﺮاﺋﯿﻞ ]ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ: ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ آدم ﻗﺎل: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳـﻠﯿﻤﺎن.73
.« وﻻ ﯾﺆّدي ﻋّﻨﯽ إﻟّﺎ أﻧﺎ وﻋﻠّﯽ, »ﻋﻠّﯽ ﻣّﻨﯽ واﻧﺎ ﻣﻨﻪ:| ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل,اﻟﱠﺴﻠﻮﻟﯽ
Rəsulullah (s) buyurdu: "Əli məndən və məndə Əlidənəm. Özümdən ya Əlidən - 73
.(başqa heç kim mənim vəzifələrimi yerinə yetirməz"(3
Əli "Bəraət" surəsini çatdıran

 ﻋﻦ ِﺳﻤﺎك، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺣّﻤﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ: ﻗﺎﻻ،[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋّﻔﺎن ]ﺑﻦ ﻣﺴـﻠﻢ[ وﻋﺒﺪ اﻟﺼـﻤﺪ ]ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮارث: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﺑّﺸﺎر.74
 ﺛّﻢ دﻋﺎ.« »ﻻـ ﯾﻨﺒﻐﯽ أن ﯾﺒﱢﻠﻎ ﻫـﺬا ﻋّﻨﯽ إﻟّﺎ رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻠﯽ: ﺛّﻢ دﻋـﺎه ﻓﻘـﺎل، ﺑﻌﺚ اﻟﻨﺒّﯽ| ﺑﺒﺮاءه ﻣﻊ أﺑﯽ ﺑﮑﺮ: ﻋﻦ أﻧﺲ ﻗـﺎل،ﺑﻦ ﺣﺮب
.ﻋﻠّﯽ×ًا ﻓﺄﻋﻄﺎه إّﯾﺎه
Ənəs deyir: Rəsulullah (s) "Bəraət " (Tövbə) surəsini -74
səh:61
Yetmiş birinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s377, hədis . [1] -1
.32128; "Fəzaili İbn Əhməd", s59, hədis 90; "Mənaqibi Kufi", c1, s461, hədis 363
Yetmiş ikinci hədis başqa mənbələrdə: "Tarixi kəbiri Buxari", c1, s249; "Sünəni . [2] -2
İbn Əbi Davud", c2, s284, hədis 2287; "Kitabus-sünnə", s585, hədis 1330; "Mənaqibi Kufi",

c1, s497, hədis

413; "Müşkilül-asari", c4, s120, hədis 3354, və s121, hədis 3355; "Sünəni
.kübra Bihəqi", c8, s6; "Mətalibul-aliyə", c2, s55, hədis 1635
.Yetmiş üçüncü hədis başqa mənbələrdə: "Sünəni kübra", Nisai, c5, s45 hədis 8147 . [3] -3

camaata çatdırmaq üçün Əbu Bəkri göndərdi. Sonra onu geri çağıraraq buyurdu: "Bu
surəni mənim tərəfimdən camaata çatdırmağa Əhli-beytimdən olan bir kişidən başqa
.(heç kim layiq deyil". Sonra Əlini çağırıb surəni ona verdi(1

 ﻋﻦ ﯾـﻮﻧﺲ ﺑﻦ أﺑﯽ, ﺣـﺪﺛّﻨﺎ أﺑـﻮ ﻧـﻮح _ واﺳـﻤﻪ ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﺣﻤـﺎن ﺑﻦ ﻏﺰوان _ ﻗُﺮاد: ﻗـﺎل،[ أﺧﺒﺮﻧـﺎ اﻟﻌـّﺒ ﺎس ﺑﻦ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ]اﻟـﺪوري.75
 ﺛّﻢ أﺗﺒﻌﻪ ﺑﻌﻠّﯽ ﻓﻘﺎل، أن رﺳﻮل اﷲ| ﺑََﻌَﺚ ﺑﺒﺮاءه إﻟﯽ أﻫﻞ ﻣّﮑﻪ ﻣﻊ أﺑﯽ ﺑﮑﺮ:× ﻋﻦ ﻋﻠّﯽ، ﻋﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﯾﺜﯿﻊ، ﻋﻦ أﺑﯽ إﺳﺤﺎق،إﺳـﺤﺎق
.« »ُﺧﺬ اﻟﮑﺘﺎَب ﻓﺎﻣِﺾ ﺑﻪ إﻟﯽ أﻫﻞ ﻣّﮑَﻪ:ﻟﻪ
 »ﻻ ]إﻟّﺎ[ أﻧﯽ أﻣﺮُت أن: ﯾﺎ رﺳﻮل اﷲ| أﻧﺰل ﻓّﯽ ﺷـﺊ؟ ﻗﺎل: ﻓﻘﺎل, ﻓﺎﻧـَﺼ ﺮَف أﺑﻮ ﺑﮑﺮ وﻫﻮ ﮐﺌﯿٌﺐ، ﻓﻠﺤﻘﺘُﻪ ﻓﺄﺧـﺬُت اﻟﮑﺘـﺎَب ﻣﻨﻪ:ﻗـﺎل
.«أﺑﻠﻐﻪ أﻧﺎ أو رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ ﺑﯿﺘﯽ
Həzrət Peyğəmbər (s) "Bəraət" surəsini Məkkə əhalisinə çatdırmaq üçün Əbu - 75
Bbəkri göndərdi. Sonra Əlini onun arxasınca yollayaraq ona buyurdu: "Yazını ondan al
".və özün Məkkə əhalisinə çatdır
Əli deyir: Əbu Bəkrə çatıb yazını ondan aldım. O qayıdaraq dedi: Ya Rəsulullah! Mənim
barəmdə bir şey nazil olub (ki, öz fikrinizdən daşındınız?) Həzrət buyurdu: "Xeyr. Yalnız
.(mənə əmr olub ki, ya özüm ya da Əhli-beytimdən bir kişi onu camaata çatdırsın"(2

 ﻋﻦ ﻋﺒﺪ، ﺣﺪﺛّﻨﺎ اﺳـﺒﺎط ]ﺑﻦ ﻣﺤّﻤﺪ[ ﻋﻦ ﻓﻄﺮ: ﻗﺎل،[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ]ﺑﻦ ﻣﺤّﻤﺪ ﻣﺸـﮑﺪاﻧﻪ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ زﮐﺮّﯾﺎ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ.76
 ﺣّﺘﯽ إذا ﮐﺎن ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻄﺮﯾﻖ َأرَﺳﻞ ﻋﻠّﯽ×ًا، ﺑَﻌَﺚ رﺳﻮل اﷲ| أﺑـﺎ ﺑﮑﺮ ﺑﺒﺮاءه: ﻗـﺎل, ﻋﻦ ﺳـﻌﺪ، ﻋﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ ُرﻗﯿﻢ،اﷲ ﺑﻦ ﺷـﺮﯾﮏ
 ﻓﻮﺟﺪ أﺑﻮ ﺑﮑﺮ ﻓﯽ. ﺛّﻢ ﺳﺎر ﺑﻬﺎ،ﻓَﺄﺧَﺬﻫﺎ ﻣﻨﻪ
səh:62
Yetmiş dördüncü hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s377, . [1] -1
hədis 32126; "Müsnədi Əhməd", c20, s423, hədis 13214, və c21, s420, hədis 14019; "Fəzaili
Əhməd", s43, hədis 69, və s146, hədis 393, və s499, hədis 417; "Sünəni Termizi", c5, s275,
hədis 3090; "Mənaqibi Kufi", c1, s484-498, hədis 407,409,411-414; "Müsnədi Əbu Yə`la", c5,
s412, hədis 3095; "Şəvahidut-tənzil", c1, s306, hədis 309-312, və s308, hədis 314-318;
"Mənaqibi Xarəzmi", s165, hədis 197; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c2,
.s377, hədis 879-880
Yetmiş beşinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Həmidi", c1, s26, hədis 48; . [2] -2
"Əmvali Əbu Əbid", s178, hədis 458; "Müsnədi Əhməd", c1, s183, hədis 594, və c2, s427,

hədis 1297; "Fəzaili Əhməd", s703, hədis 325; "Ənsabul-əşraf", c1, s64, hədis 168;
"Sünəni Termizi", c5, s276, hədis 3092; "Müsnədi Əbu Yə`la", c1, s100, hədis 451; "Təfsiri
Təbəri", c10, s46-47; "İləli Darqotni", c3, s164; "Müstədrəki Hakim", c4, s178; "Sünəni
.Bihəqi", c9, s206-207

ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻘﺎل» :ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ| :أﻧﻪ ﻻ ﯾﺆّدي ﻋّﻨﯽ إﻟّﺎ أﻧﺎ أو رﺟﻞ ﻣّﻨﯽ«.
Səd deyir: Həzrət Peyğəmbər (s) Əbu Bəkri "Bəraət" surəsi ilə Məkkəyə yolladı. Bir - 76
miqdar yol getmişdi ki, Əlini göndərdi. Əli də onu Əbu Bəkrdən alıb Məkkəyə yollandı.
Əbu Bəkr qəmgin oldu. Səd deyir: Rəsulullah (s) (ona) belə buyurdu: "Mən ya özümdən
.(olan bir kişidən başqa bir şəxs bu (vəzifəni) əda etməz"(1

 .77أﺧﺒﺮﻧﺎ إﺳـﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ,ﻗﺎل :ﻗﺮأت ﻋﻠﯽ أﺑﯽ ﻗّﺮه ﻣﻮﺳـﯽ ﺑﻦ ﻃﺎرق ،ﻋﻦ ]ﻋﺒـﺪ اﻟﻤﻠﮏ[ ﺑﻦ ﺟﺮﯾـﺞ ،ﻗﺎل :ﺣّﺪﺛﻨﯽ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ
ﻋﺜﻤـﺎن ﺑﻦ ُﺧﺜﯿﻢ ﻋﻦ أﺑﯽ اﻟﺰﺑﯿﺮ ،ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ :أن اﻟّﻨﺒّﯽ| ﺣﯿﻦ رﺟﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه اﻟِﺠِﻌّﺮاﻧﻪ ﺑَﻌَﺚ أﺑﺎ ﺑﮑﺮ ﻋﻠﯽ اﻟﺤـّﺞ ﻓﺄﻗَﺒﻠْﻨﺎ ﻣﻌﻪ ﺣّﺘﯽ إذا ﮐّﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻌﺮج ﺛًُﱢﻮب ﺑﺎﻟﺼـﺒﺢ ﺛّﻢ اﺳـﺘﻮي ﻟﯿُﮑﱢﺒﺮ ﻓﺴـﻤﻊ اﻟﺮﻏﻮَه ﺧﻠﻒ ﻇﻬﺮه ,ﻓﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﮑﺒﯿﺮ ،ﻓﻘﺎل :ﻫﺬه رﻏﻮُه ﻧﺎﻗﻪ رﺳﻮِل اﷲ| ]اﻟﺠﺪﻋﺎء[،
ﻟﻘـﺪ ﺑـﺪا ﻟﺮﺳﻮل| ﻓﯽ اﻟﺤﺞ ،ﻓﻠﻌّﻠﻪ أن ﯾﮑﻮن رﺳﻮل اﷲ| ﻓﻨُﺼـّﻠﯽ ﻣﻌﻪ! ﻓﺈذا ﻋﻠّﯽ× ﻋﻠﯿﻬﺎ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ أﺑﻮ ﺑﮑﺮ :أﻣﯿٌﺮ أم رﺳﻮل؟ ﻓﻘﺎل» :ﻻ،
ﺑﻞ رﺳﻮل أرﺳﻠﻨﯽ رﺳﻮل اﷲ| ﺑﺒﺮاءه أﻗﺮُؤﻫﺎ ﻋﻠﯽ اﻟّﻨﺎس ﻓﯽ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺤﺞ« .ﻓﻘﺪﻣﻨﺎ ﻣّﮑﻪ ،ﻓﻠّﻤﺎ ﮐﺎن ﻗﺒﻞ ﯾﻮم اﻟﺘﺮوﯾﻪ ﺑﯿﻮم ﻗﺎم أﺑﻮ ﺑﮑﺮ،
ﻓﺨﻄﺐ اﻟّﻨـﺎس ,ﻓﺤـّﺪﺛﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﺳـﮑﻬﻢ ،ﺣّﺘﯽ إذا ﻓﺮغ ﻗـﺎم ﻋﻠّﯽ× ﻓﻘﺮأ ﻋﻠﯽ اﻟّﻨـﺎس ﺑﺮاءه ﺣّﺘﯽ ﺧﺘﻤﻬﺎ ,ﺛّﻢ ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻌﻪ ﺣّﺘﯽ إذا ﮐﺎن
ﯾﻮُم ﻋﺮﻓﻪ ﻗﺎم أﺑﻮ ﺑﮑﺮ ﻓﺨﻄﺐ اﻟّﻨﺎس ﻓﺤّﺪﺛﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﺳﮑﻬﻢ ،ﺣّﺘﯽ إذا ﻓﺮغ ,ﻗﺎم ﻋﻠّﯽ× ﻓﻘﺮأ ﻋﻠﯽ اﻟّﻨﺎس ﺳﻮره اﻟﺒﺮاءه ﺣّﺘﯽ ﺧﺘﻤﻬﺎ ,ﺛّﻢ
ﮐﺎن ﯾﻮُم اﻟﻨﺤﺮ ﻓﺄَﻓـْﻀ ﻨﺎ ,ﻓﻠّﻤﺎ رﺟﻊ أﺑﻮ ﺑﮑﺮ ﺧﻄﺐ اﻟّﻨﺎس ﻓﺤـّﺪﺛﻬﻢ ﻋﻦ إﻓﺎﺿـﺘﻬﻢ وﻋﻦ ﻧﺤﺮﻫﻢ وﻋﻦ ﻣﻨﺎﺳـﮑﻬﻢ ,ﻓﻠّﻤﺎ ﻓﺮغ ,ﻗﺎم ﻋﻠّﯽ×
ﻓﻘﺮأ ﻋﻠﯽ اﻟّﻨـﺎس ﺑﺮاءه ﺣّﺘﯽ ﺧﺘﻤﻬـﺎ ,ﻓﻠّﻤـ ﺎ ﮐـﺎن ﯾﻮم اﻟﻨﻔﺮ اﻷـول ﻗـﺎم أﺑﻮ ﺑﮑﺮ ,ﻓﺨﻄﺐ اﻟّﻨﺎس ﻓﺤـّﺪﺛﻬﻢ ﮐﯿﻒ ﯾﻨﻔﺮون وﮐﯿﻒ ﯾﺮﻣﻮن
ﻓﻌّﻠﻤﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﮑﻬﻢ ,ﻓﻠّﻤﺎ ﻓﺮغ ,ﻗﺎم ﻋﻠّﯽ× ﻓﻘﺮأ ﻋﻠﯽ اﻟّﻨﺎس ﺑﺮاءه ﺣّﺘﯽ ﺧﺘﻤﻬﺎ.
Cabir deyir: Həzrət Peyğəmbər (s) Cəərranə (məntəqəsində) ehram bağladığı ümrə -77
həccindən qayıdarkən Əbu Bəkri həcc etmək üçün göndərdi. Biz onunla birlikdə idik ki,
Ərc (adlı bir nöqtədə) sübh namazı qılmaq istəyirdi. Sonra namazın təkbirini demək
üçün dayandıqda arxadan bir dəvə səsi eşitdi. Təkbiri dedikdən sonra dayanıb dedi:
Bu, Rəsulullahın (s) Cəda adlı dəvəsinin səsidir. Həzrət (s) həccə getməyi qərara
almışdır. Əgər Rəsulullah (s) olsa namazı o Həzrətlə qılarıq. Əbu Bəkr Əlini dəvənin
üstündə gördükdə ona
səh:63
Yetmiş altıncı hədis başqa mənbələrdə: "Kitabus-sünnə", s595-596, hədis 1385- . [1] -1
1384; "Mənaqibi Kufi", c1, s471, hədis 376 və c2, s466, hədis 961; "Tərcümətil-İmam Əli
.min Tarix Dəmeşq", c1, s234, hədis 278; "Əd-dürrül-mənsur", c4, s123

dedi: Həcc əmirisən ya elçi? Elçiyəm-dedi. Həzrət Peyğəmbər (s) məni həcc
məvaqifində "Bəraət" surəsini camaata oxumaq üçün göndərdi. Biz Məkkəyə getdik.
Əbu Bəkr Tərviyədən (Zil-həccənin səkkizinci günündən) bir gün qabaq qalxıb camaat
üçün söhbət etdi. Və həccin qaydalarını onlara söylədi. Onun söhbəti tamam olan kimi
Əli ayağa qalxıb "Bəraət" surəsini sonuna qədər camaata oxudu. Sonra Əbu Bəkrlə
birlikdə Ərəfə gününə qədər (Məkkəni) tərk etdik. Əbu Bəkr qalxıb camaat üçün
söhbət etdi. Və həccin qaydalarını onlara söylədi. Onun söhbəti tamam olan kimi Əli
ayağa qalxıb "Bəraət" surəsini sonuna qədər camaata oxudu. Sonra qurbanlıq (Zilhəccənin onuncu) günü yetişdi. Biz minaya köçdük. Əbu Bəkr qayıdan kimi camaata
xütbə oxudu və onlara köçmələrinin və qurbanlarının keyfiyyəti və həcclərinin
qaydaları barədə söhbət etdi. Onun söhbəti qurtaran kimi Əli qalxıb "Bəraət" surəsini
sonuna qədər camaat üçün oxudu. İlk köç günü çatan kimi Əbu Bəkr qalxıb xütbə
oxudu və köçmələri və rəmy etmələri (şeytana daş atmaları) barədə söhbət edib və
həcc əməllərini onlara öyrətdi. Onun söhbəti qurtaran kimi Əli qalxıb "Bəraət" surəsini
.(sonuna qədər camaat üçün oxudu(1
Əli mömilərin vəlisi, dostu və rəhbəri

 ﺣـﺪﺛّﻨﺎ: ﻗﺎل,[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﻋﻮاﻧﻪ ﻋﻦ ﺳـﻠﯿﻤﺎن ]ﺑﻦ ﻣﻬﺮان اﻷﻋﻤﺶ: ﻗﺎل، ﺣـّﺪﺛﻨﯽ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺜّﻨﯽ.78
 ﻟّﻤﺎ رﺟﻊ رﺳﻮل اﷲ| ﻣﻦ ﺣّﺠِﻪ اﻟﻮداع وﻧﺰل ﻏـﺪﯾَﺮ ﺧﱟﻢ أﻣﺮ ﺑﺪوﺣﺎت: ﻗﺎل, ﻋﻦ زﯾـﺪ ﺑﻦ أرﻗﻢ، ﻋﻦ أﺑﯽ اﻟﻄﻔﯿﻞ،ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ أﺑﯽ ﺛﺎﺑﺖ
، ﮐﺘﺎَب اﷲ وﻋﺘﺮﺗﯽ أﻫﻞ ﺑﯿﺘِﯽ: أﺣـﺪﻫﻤﺎ اﮐﺒﺮ ﻣﻦ اﻵـﺧﺮ, أﻧﯽ ﻗـﺪ ﺗﺮﮐُﺖ ﻓﯿﮑﻢ اﻟﺜﻘﻠﯿﻦ, »ﮐـﺎﻧﯽ ﻗـﺪ ُدﻋﯿُﺖ ﻓـﺄﺟﺒُﺖ: ﺛّﻢ ﻗـﺎل,ﻓﻘﻤﻤﻦ
 ﺛّﻢ أﺧﺬ ﺑﯿﺪ.« »ان اﷲ ﻣﻮﻻي واﻧﺎ وﻟّﯽ ﮐّﻞ ﻣﺆﻣﻦ: ﺛّﻢ ﻗﺎل.« ﻓﺎﻧﻬﻤﺎ ﻟﻦ َﯾَﺘﻔّﺮﻗﺎ ﺣّﺘﯽ ﯾﺮدا ﻋﻠّﯽ× اﻟﺤﻮض,ﻓﺎﻧﻈﺮوا ﮐﯿﻒ ﺗُﺨﻠﻔﻮﻧﯽ ﻓﯿﻬﻤﺎ
 اﻟﻠﻬّﻢ وال، »ﻣﻦ ﮐﻨُﺖ وﻟّﯿﻪ ﻓﻬﺬا وﻟّﯿﻪ:ﻋﻠّﯽ× ﻓﻘﺎل
səh:64
Yetmiş yeddinci hədis başqa mənbələrdə: "Sünəni Darəmi", c2, s66; "Sünəni . [1] -1
kübra", Nisai, c2, s416 hədis 3987; "Sünəni Nisai", c5, s247; "Şəvahidut-tənzil", c1, s316,
.hədis 326; "Sünəni Bihəqi", c5, s111

. ﻣﺎ ﮐﺎن ﻓﯽ اﻟﺪوﺣﺎت أﺣﺪ إﻟّﺎ رآه ﺑﻌﯿﻨﻪ وﺳﻤﻌﻪ ﺑﺄذﻧﯿﻪ: ﺳﻤﻌَﺘﻪ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ|؟ ﻓﻘﺎل: ﻓﻘﻠُﺖ ﻟﺰﯾﺪ.«ﻣﻦ واﻻه وﻋﺎد ﻣﻦ ﻋﺎداه
Əbu Tüfeyl Zeyd ibn Ərqəmin nəqlinə əsasən deyir: Rəsulullah (s) vida həccindən - 78
qayıdan kimi Qədir- Xum adlı bir yerdə enib böyük və budaqlı ağacları olan məntəqəni
süpürməyi əmr etdi. Sonra buyurdu: "Deyəsən (əbədi səfərə çağırıldım) və qəbul
etdim. (Mənim vəfatımın yaxınlaşmağına kinayədir.) Mən sizin aranızda iki qiymətli
(ağır) şeyi əmanət qoyub gedirəm. Biri digərindən daha böyükdür; Allahın kitabı və
mənim itrətim Əhli-beytimdir. Məndən sonra o ikisi ilə necə rəftar edəcəyinizdə
diqqətli olun. O ikisi (Kövsər) hovuzunun kənarında mənim yanıma gələnə qədər heç
vaxt bir-birindən ayrılmazlar. Sonra buyurdu: "Mən hər kəsin vəlisiyəmsə Əli də onun
."vəlisidir. İlahi! Onu sevəni sev və onu düşmən tutanı düşmən tut
Hədisin ravisi) Əbu Tüfeyl deyir: Zeyd ibn Ərqəmə dedim: Sən özün Rəsulullahdan (s))
belə eşitdin? Dedi: (Bəli) O məkanda olan hər bir şəxs öz gözləri ilə Rəsulullahı (s)
.(gördü və qulaqları ilə sözlərini eşitdi(1
səh:65
Yetmiş səkkizinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c4, s366, 368, 370- . [1] -1
371, və c17, s161, hədis 11104 və s211, hədis 11131; "Fəzaili Əhməd", s54, hədis 82 və s77,
hədis 116, və s115, hədis 170; "Səhihi Müslim", c4, s1873, hədis 2408; "Əl-Mə`rifə vəttarix Fəsəvi", c1, s536; "Kitabus-sünnə", s591-593, hədis 1364-1365, və hədis 1369, 13721375, və s630, hədis 1555-1558; "Müsnədi İbn Həmid", s107-108, hədis 240; "Ənsabuləşraf", s24, hədis 48; "Sünəni Termizi", c5, s663, hədis 3713-3788; "Kəşfül-əstar", c3,
s189-190, hədis 2538-2539; "Mənaqibi Kufi", s112, hədis 616 və s116, hədis 618, və s135,
hədis 633, və s170, hədis 633, və s313, hədis 799, və s375, hədis 859, və s386, hədis 870, və
s435-436, hədis 928-929, və s449-450, hədis 948-949; "Möcəmi kəbiri Təbərani", c5, s166,
hədis 4969, 4970-4971, və s169-170, hədis 4980, 4984-4986, və s175, hədis 4996, və s182, hədis
5027-5028, və s186, hədis 5040, və s192, hədis 4059-4060, və s194-195, hədis 5065-5071, və
s204, hədis 5096-5097; "Möcəmi Əvsət", c2, s576, hədis 1987; "Müstədrəki Hakim", c3,
s109-110; "Mənaqibi İbn Məğazili", s235, hədis 283; "Əmaliyi Xəmisiyyə", c1, s149, hədis
.7; "Mənaqibi Xarəzmi", s182; "Müsnədi Əbu Yə`la", c2, s297, hədis 1021

 ﻋﻦ ]ﻋﺒﺪ اﷲ[ ﺑﻦ، ﻋﻦ ﺳـﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪه، ﺣﺪﺛّﻨﺎ اﻷﻋﻤﺶ: ﻗﺎل،[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ]ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎزم: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﻼء.79
 »ﮐﯿﻒ رأﯾﺘﻢ ﺻـﺤﺒَﻪ ﺻﺎﺣﺒِﮑﻢ«؟ ﻓﺈّﻣﺎ: ﻓﻠّﻤـ ﺎ َرﺟْﻌﻨـﺎ َﺳَﺄﻟَﻨﺎ، ﺑﻌﺜﻨـﺎ رﺳﻮل اﷲ| ﻓﯽ ﺳـﺮّﯾﻪ واﺳـﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﯿﻨـﺎ ﻋﻠّﯽ×ًا: ﻋﻦ أﺑﯿﻪ ﻗـﺎل,ﺑﺮﯾـﺪه
 »ﻣﻦ ﮐﻨُﺖ وﻟّﯿﻪ ﻓﻌﻠّﯽ: ﻓﻘﺎل, ﻓﺮﻓﻌﺖ رأﺳـﯽ _ وﮐﻨﺖ رﺟًﻼ ﻣﮑﺒﺎﺑًﺎ _ ﻓﺈذا ﺑﻮﺟﻪ رﺳﻮل اﷲ| ﻗـﺪ أﺣﻤّﺮ,ﺷﮑﻮﺗﻪ أﻧﺎ وإّﻣﺎ ﺷـﮑﺎه ﻏﯿﺮي
.«وﻟّﯿﻪ
Boreydə deyir: Həzrət Peyğəmbər (s) Əlini bizim sərkərdəmiz edib, bizi bir - 79
müharibəyə göndərdi. Qayıdan kimi Həzrət (s) bizdən soruşdu? "Həmməsləyinizin
yoldaşlığını necə gördünüz?" Mən və başqaları şikayət etdik. Cəmiyyətin arasında
başımı qaldıran kimi Rəsulullahın (s) (narahatçılıqdan) qızarmış çöhrəsini gördüm. O
.(Həzrət buyurdu: "Mən hər kəsin vəlisiyəmsə Əli də onun vəlisidir"(1
 ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ]ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ[ أﺑﯽ َﻏﻨّﯿﻪ: ﻗﺎل،[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ أﺣﻤﺪ ]ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺜﻨﯽ.80
 ﻓﺮأﯾُﺖ ﻣﻨﻪ، ﺑﻌﺜﻨﯽ اﻟّﻨﺒّﯽ| ﻣﻊ ﻋﻠّﯽ× إﻟﯽ اﻟﯿﻤﻦ: ﻗﺎل, ﺣـّﺪﺛﻨﯽ ﺑﺮﯾـﺪه: ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋّﺒﺎس ﻗﺎل، ﻋﻦ ﺳـﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ,[ﻋﻦ اﻟﺤﮑﻢ ]ﺑﻦ ﻋﺘﯿﺒﻪ
.« »ﯾﺎ ﺑﺮﯾﺪه؛ ﻣﻦ ﮐﻨُﺖ ﻣﻮﻻه ﻓﻌﻠّﯽ ﻣﻮﻻه: ﻓﺮﻓﻊ رأﺳﻪ إﻟّﯽ وﻗﺎل،| ﻓﻠّﻤﺎ رﺟﻌُﺖ ﺷﮑﻮﺗُﻪ إﻟﯽ رﺳﻮل اﷲ،ﺟﻔﻮًه
Həmçinin Boreydə deyir: Həzrət Peyğəmbər (s) məni Əli ilə Yəmənə göndərdi. Mən - 80
(öz fikrimcə) ondan özümə zülm gördüm. Qayıdan kimi Rəsulullaha (s) şikayət etdim. O
Həzrət üzünü mənə çevirib buyurdu: " Ey Boreydə! Mən hər kəsin vəlisiyəmsə Əli də
.(onun vəlisidir"(2
,[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ اﻟﺤﮑﻢ ]ﺑﻦ ﻋﺘﯿﺒﻪ: ﻗﺎل، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ أﺑﯽ َﻏﻨّﯿﻪ: ﻗﺎل، ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ: ﻗﺎل،[ أﺧﺒﺮﻧﺎ أﺑﻮ داود ]ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﯿﻒ.81
, ﻋﻦ ﺑﺮﯾﺪه، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋّﺒﺎس،ﻋﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ
səh:66
Yetmiş doqquzuncu hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif Əbdür-rəzzaq", c11, . [1] -1
s225, hədis 20388; "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s368, hədis 32059; Müsnədi Əhməd", c5,
s350, 358, 359-361; "Fəzaili Əhməd", s87, hədis 129 və s222, hədis 301; "Kitabus-sünnə",
s590, hədis 1354; "Mənaqibi Kufi", c1, s451, hədis 352 və c2, s412, hədis 903, və s443, hədis
929; "Sünəni kübra", Nisai, c5, s45, hədis 8144; "Müsnədi Royani", s36, hədis 62;
"Müşkilül-asar", c4, s11, hədis 3316; "Səhihi İbn Həbban", c15, s374, hədis 6930; "Möcəmi
Əvsət Təbərani", c5, s425, hədis 5752, və c7, s49, hədis 6081; "Təbəqatül-mühəddisin",
c3, s388; "Müstədrəki Hakim", c2, s129-130; "Sünəni Bihəqi", c6, s342; "Əxbari İsbəhan",
.c1, s161; "Mənaqibi İbn Məğazili", s24, hədis 35

Səksəninci hədis başqa mənbələrdə: "Kəçfül-əstar", c3, s188; "Mənaqibi Kufi", . [2] -2
.c2, s379, hədis 852

 ﻓﺠﻌﻞ رﺳﻮل اﷲ| ﯾﺘﻐّﯿﺮ وﺟﻬﻪ، ﻓﻘـﺪﻣُﺖ ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺒّﯽ| ﻓﺬﮐﺮُت ﻋﻠّﯽ×ًا َﻓَﺘَﻨّﻘﺼـﺘُﻪ، ﻓﺮأﯾُﺖ ﻣﻨﻪ ﺟﻔﻮًه, ﺧﺮﺟُﺖ ﻣﻊ ﻋﻠّﯽ× إﻟﯽ اﻟﯿﻤﻦ:ﻗﺎل
.« »ﻣﻦ ﮐﻨُﺖ ﻣﻮﻻه ﻓﻌﻠّﯽ ﻣﻮﻻه: ﻗﺎل، ﺑﻠﯽ ﯾﺎ رﺳﻮل اﷲ: »ﯾﺎ ﺑﺮﯾﺪه؛ أﻟﺴُﺖ أوﻟﯽ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ«؟ ﻗﻠﺖ:وﻗﺎل
Yenə Boreydə deyir: Əli ilə Yəmənə getdik. Mən (öz fikrimcə) ondan özümə zülm -81
gördüm. Peyğəmbərin (s) hüzuruna gəlib Əlini xatırladım. Və ona nöqsan tutdum. O
həzrətin çöhrəsi dəyişdi. Və buyurdu : "Ay Boreydə! Mən möminlərə onların özündən
daha üstün deyiləmmi? "Dedim: Bəli ya Rəsuləllah! Buyurdu: "Mən hər kəsin
.(vəlisiyəmsə Əli də onun vəlisidir"(1
 أن ﺳﻌﺪًا، ﻋﻦ أﺑﯿﻪ, أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ داود ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ أﯾﻤﻦ: ﻗﺎل، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻧﺼـﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﯽ زﮐﺮّﯾﺎ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ.82
.« »ﻣﻦ ﮐﻨُﺖ ﻣﻮﻻه ﻓﻌﻠّﯽ ﻣﻮﻻه:| ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ:ﻗﺎل
Səd deyir: Rəsulullah (s) buyurdu: "Mən hər kəsin vəlisiyəmsə əli də onun - 82
.(vəlisidir"(2
[ ]ﻗﺎل: ﻗﺎل, ﻋﻦ ﻣﯿﻤﻮن أﺑﯽ ﻋﺒﺪ اﷲ,[ أﺧﺒﺮﻧﺎ ]ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ[ أﺑﯽ ﻋّﺪي ﻋﻦ ﻋﻮف ]اﻷﻋﺮاﺑﯽ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ.83
 »أﻟﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن أﻧﯽ أوﻟﯽ ﺑﮑّﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ«؟: ﺛّﻢ ﻗﺎل, وأﺛﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ, ﻓﺤﻤﺪ اﷲ،| ﻗﺎم رﺳﻮل اﷲ:زﯾﺪ ﺑﻦ أرﻗﻢ
. ﻧﺸﻬﺪ ﻻﻧﺖ اوﻟﯽ ﺑﮑّﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﺑﻠﯽ:ﻗﺎﻟﻮا
.× ]و[ أﺧﺬ ﺑﯿﺪ ﻋﻠّﯽ. »ﻓﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﮐﻨﺖ ﻣﻮﻻه ﻓﻬﺬا ﻣﻮﻻه:ﻗﺎل
Zeyd ibn Ərqəm deyir: Həzrət Peyğəmbər (s) Allaha həmd və səna etdikdən sonra - 83
buyurdu: "Mənim hər möminin özündən ona üstün olduğumu bilmirsinizmi? "Bəli biz
şahidlik edirik ki, siz hər bir möminin özündən ona üstünsünüz. O zaman Əlinin əlini
.(tutub, buyurdu: "Mən hər kəsin vəlisiyəmsə* bu (Əli) də onun vəlisidir"(3
səh:67
Səksən birinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s376, hədis . [1] -1
32123; Müsnədi Əhməd", c5, s347; "Fəzaili Əhməd", s76, hədis 113; "Sünəni kübra",
Nisai, c5, s45, hədis 8145; "Mənaqibi Kufi", c2, s425, hədis 917, və s442, hədis 937, və s454,
hədis 956; "Müstədrəki Hakim", c3, s110; "Əxbari İsbəhan", c2, s219; "Mənaqibi İbn
.Məğazili", s24, hədis 36; "Mənaqibi Xarəzmi", s134, hədis 150
Səksən ikinci hədis başqa mənbələrdə: "Kitabus-sünnə", s587, hədis 1341, və . [2] -2

.s591, hədis 1359
Səksən üçüncü hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c4, s372; "Fəzaili . [3] -3
Əhməd", s93, hədis 139; "Kitabus-sünnə", s591, hədis 1362; "Sünəni Termizi", c6, s633,
hədis 3713; "Kəşfül-əstar", c3, s189, hədis 2537; "Mənaqibi Kufi", c2, s398, hədis 883 və
s404, hədis 893, və s423, hədis 915; "Əl-küna vəl-əsma", c2, s61; "Kamil ibn Əddi", c6,
s413, hədis 1895; "Möcəmi kəbiri Təbərani", c5, s202, hədis 5092; "Kənzül-ümmal", c13,
s104, hədis 36342. *. Rəsulullahın (s) qədir hədisində İmam Əli barəsində buyurduğu üç
haldan xaric deyil: Həzrət (s) ya belə buyurub: "Mən hər kimin mövlasıyamsa Əli də
onun mövlasıdır". Və ya belə buyurub: "Mən hər kəsin vəlisiyəmsə Əli də onun
vəlisidir". Ya da hər iki cümləni buyurub. Əgər "Mən hər kəsin vəlisiyəmsə Əli də onun
vəlisidir" cümləsini buyurubsa, əldə olan dəlil və sübutlara əsasən bu ibarəyə şəkk
etmək olmaz. (Dəlil və sübutlardan nümunələr: Elə "Qədir" hədisinin özündə Həzrət (s)
camaatdan onlara özlərindən daha layiq olması və onların can və mallarından istifadə
etmək barəsindəki istəyi onların öz istəklərindən irəli olması barəsində iqrar alıb. Və
həmçinin görəcəyiniz başqa müxtəlif hədislərdə də "Əli məndən sonra vəlidir" ibarəsi
çox işlənmişdir. Bu şəraitdə "vəli" kəlməsi həmin rəhbər və (qeyrisinin) can və
mallarından istifadə etmək hüququna malik olmaq mənasınadır. Həzrət (s) hər iki
tə`biri də buyurmuş olsa yenə bu mənada olduğu açıq-aydın məlumdur. Yə`ni Əli həm
sizin sevimliniz və həm də rəhbərinizdir. Əgər yalnız "Mən hər kimin mövlasıyamsa Əli
də onun mövlasıdır" buyurmuşsa, bu surətdə Orada olanlar ərəb olduqları üçün
Həzrətin (s) məqsədini yaxşı başa düşürdülər. "Mövla" kəlməsindən "vəli" kəlməsinin
mənasını düşünmüşlər. Mənanı nəql etdikdə "Mövla" kəlməsinin yerinə rəhbər
.(mə`nasında olan "vəli" kəlməsini işlədiblər. (Diqqət edin

: ﻗﺎل، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒﯿﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳـﯽ: ﻗﺎﻻ، وأﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ اﻷودي، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ اﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري.84
| أﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﻋﻠّﯽ×ًا وﻫﻮ ﯾُﻨﺸﺪ ﻓﯽ اﻟﺮﺣﺒﻪ َﻣﻦ ﺳﻤﻊ رﺳﻮل اﷲ: ﺣﺪﺛّﻨﺎ َﻋﻤﯿﺮه ﺑﻦ ﺳﻌﺪ: ﻗﺎل، ﻋﻦ ﻃﻠﺤﻪ اﻷﯾﺎﻣﯽ،أﺧﺒﺮﻧﯽ ﻫﺎﻧﺊ ﺑﻦ أّﯾﻮب
 »ﻣﻦ ﮐﻨُﺖ ﻣﻮﻻه ﻓﻌﻠّﯽ ﻣﻮﻻه«؟:ﯾﻘﻮل
. ﻓﺸﻬﺪوا,ﻓﻘﺎم ﺑﻀﻌﻪ ﻋﺸﺮ
Əli "Rohbə" adlı bir məntəqədə camaatın arasında and içərək dedi: Peyğəmbərin - 84
(s) "Mən hər kəsin mövlasıyamsa Əli də onun mövlasıdır" - buyurduğunu eşidən hər
.(şəxs şahidlik etsin. On nəfərdən çox olan şəxslər ayağa qalxıb şahidlik etdilər(1

، ﺳﻤﻌُﺖ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ وﻫﺐ: ﻗﺎل، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺷـﻌﺒﻪ ﻋﻦ أﺑﯽ إﺳﺤﺎق: ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ]ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ُﻏﻨُﺪر[ ﻗﺎل: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺜﻨﯽ.85
.« »ﻣﻦ ﮐﻨُﺖ ﻣﻮﻻه ﻓﻌﻠّﯽ ﻣﻮﻻه: ﻓﺸﻬﺪوا أن رﺳﻮل اﷲ| ﻗﺎل,| ﻟّﻤﺎ ﻧﺎﺷﺪﻫﻢ ﻋﻠّﯽ× ﻗﺎم ﺧﻤﺴﻪ _ أو ﺳﺘﻪ _ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒّﯽ:ﻗﺎل
Səid ibn Vəhəb deyir: Əli onlara and verdikdən sonra -85
səh:68
Səksən dördüncü hədis başqa mənbələrdə: "Möcəmi Əvsət", c3, s134, hədis 2275; . [1] -1
"Möcəmi səğiri Təbərani", c1, s64; "Hilyətül-əvliya", c5, s26; "Mənaqibi İbn Məğazili",
s26, hədis 38; "Əxbari İsfəhan", c1, s142, hədis 92; "Əmaliyi Tusi", s272, hədis 509 və s334,
hədis 672; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c2, s13-14, hədis 511-514;
."Təhzibül-kəmal", c22, s397-398; "Əl-bidayə vən-nihayə", c5, s211

Həzrət Peyğəmbərin (s) səhabələrindən beş ya altı nəfər şahidlik etdilər ki, O həzrət
.(buyurdu: "Mən hər kəsin vəlisiyəmsə Əli də onun vəlisidir"(1

: ﻗﺎل، ﺣﺪﺛّﻨﺎ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻦ أﺑﯽ إﺳﺤﺎق: ﻗﺎل,[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺧﻠﻒ ]ﺑﻦ ﺗﻤﯿﻢ: ﻗﺎل،[ أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﻠّﯽ× ﺑﻦ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠّﯽ× ]ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻤﺼﯿﺼﻪ.86
 »ﻣﻦ: ﻓﺸـﻬﺪوا أﻧﻬﻢ ﺳﻤﻌﻮا رﺳﻮل اﷲ| ﯾﻘﻮل, وﻗﺎم ﻣّﻤﺎ ﯾﻠﯿﻨﯽ ﺳـﺘﻪ: وﻗﺎل زﯾﺪ ﺑﻦ ﯾﺜﯿﻊ,ﺣّﺪﺛﻨﯽ ﺳـﻌﯿﺪ ﺑﻦ وﻫﺐ أﻧﻪ ﻗﺎم ﻣّﻤﺎ ﯾﻠﯿﻪ ﺳـﺘﻪ
.«ﮐﻨُﺖ ﻣﻮﻻه ﻓﺎن ﻋﻠّﯽ×ًا ﻣﻮﻻه
Bu hədis qabaqkı hədis kimidir. Nisai onu başqa bir sənədlə həmin Səid ibn - 86
Vəhəbdən belə nəql edir: Mənim yanımda altı nəfər ayağa qalxdılar. Habelə Zeyd ibn
Yüsəy də deyir: Mənim də yanımda altı nəfər ayağa qalxıb şahidlik etdilər ki, Həzrət
Peyğəmbərdən (s) eşitdik ki, buyurdu: "Mən hər kəsin vəlisiyəmsə Əli də onun
.(vəlisidir"(2
 ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ: ﻗﺎل،[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﺷـﺮﯾﮏ ]ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ: ﻗﺎل، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ أﺑﺎن: ﻗﺎل،[ أﺧﺒﺮﻧﺎ أﺑﻮ داود ]ﺳـﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺳـﯿﻒ اﻟﺤﺮاﻧﯽ.87
 أﻧﯽ ﻣﻨﺸـُﺪ اﷲ رﺟًﻼ وﻻ أﻧِﺸـ ﺪ إﻟّﺎ أﺻـﺤﺎَب: ﺳـﻤﻌُﺖ ﻋﻠّﯽ× ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﯾﻘﻮل ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺒﺮ اﻟﮑﻮﻓﻪ: ﻗﺎل, ﻋﻦ زﯾـﺪ ﺑﻦ ﯾﺜﯿﻊ،إﺳـﺤﺎق
.« اﻟﻠﻬّﻢ وال ﻣﻦ واﻻه وﻋﺎد ﻣﻦ ﻋﺎداه، »ﻣﻦ ﮐﻨﺖ ﻣﻮﻻه ﻓﻌﻠّﯽ ﻣﻮﻻه:ﻣﺤّﻤﺪ _ ]ﻣﻦ[ ﺳﻤﻊ رﺳﻮل اﷲ| ﯾﻘﻮل ﯾﻮم ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ
. ﻓﺸﻬﺪوا أﻧﻬﻢ ﺳﻤﻌﻮا رﺳﻮل اﷲ| ﯾﻘﻮل ذﻟﮏ,ﻓﻘﺎم ﺳّﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻨﺒﺮ وﺳّﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ
. ﻧﻌﻢ: ﻫﻞ ﺳﻤﻌَﺖ اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب ﯾﺤّﺪث ﺑﻬﺬا ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ|؟ ﻗﺎل: ﻓﻘﻠُﺖ ﻷﺑﯽ إﺳﺤﺎق:ﻗﺎل ﺷﺮﯾﮏ
Zeyd ibn Yüsəy deyir: Əli ibn Əbi Talib Kufənin -87
səh:69
Səksən beşinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c5, s366, hədis 641 . [1] -1
və s370, hədis 670; "Fəzaili Əhməd", s96, hədis 143; "Ənsabul-əşraf", c1, s66, hədis 173;
"Kəşfül-əstar", c3, s191, hədis 2541; "Müsnədi Əbu Yə`la", c1, s428, hədis 567; "Müşkilülasar", c2, s212, hədis 1901; "Əl-küna vəl-əsma", c2, s88; "Möcəmi kəbiri Təbərani", c5,
s175, hədis 4996-4970 və s191, hədis 5058-5059; "Möcəmi əvsəti Təbərani", c2, s576, hədis
1987; "Zeynül-fəta", c1, s12-13, hədis 1-2; "Əxbari İsfəhani", c2, s227; "Tarixi Bağdad",
c14, s236; "Əmaliyi Tusi", s255, hədis 459; "Mənaqibi Xarəzmi", s156, hədis 185; "Osdulğabə", c1, s368, və c3, s307; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c2, s8-12, hədis
506-510, və s18, hədis 515-516, və s20, hədis 520, və s24, hədis 523-524; "Fəraidus-Semtin",

.c1, s69, hədis 46
Səksən altıncı hədis başqa mənbələrdə: "Mənaqibi Kufi", c2, s439, hədis 924 və . [2] -2
.s452, hədis 945; "Mənaqibi Xarəzmi", s156, hədis 185; "Əl-bidayə vən-nihayə", c7, s360

minbərində deyirdi: Mən Qədir xum günündə Rəsulullahın (s) "Mən hər kəsin
vəlisiyəmsə Əli də onun vəlisidir. İlahi! Onu sevəni sev. Və onu düşmən tutanı düşmən
tut"-buyurduğunu eşidən hər bir şəxsi (yalnız Həzrət Peyğəmbərin (s) səhabələrini)
Allaha and verirəm ki, (ayağa qalxıb şahidlik etsin). Altı nəfər minbərin bir tərəfindən
və altı nəfər başqa tərəfindən ayaqa qalxıb bunu Rəsulullahdan (s) eşitdiklərinə
şahidlik etdilər. (Bu hədisin ravilərindən biri olan) Şərik ibn Əbdullah deyir: Mən (hədisin
başqa ravisi) Əbu İshaqa dedim :Sən Bərra ibn Azibin Həzrət Peyğəmbərdən (s) bu
.(hədisi nəql etdiyini eşitmisənmi? Dedi: Bəli(1
Əli Peyğəmbərdən (s) sonra hər bir möminin rəhbəri

 ﻋﻦ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ، ﻋﻦ ُﻣَﻄﱢﺮف ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻋﻦ ﯾﺰﯾـﺪ ]اﻟﱢﺮﺷﮏ،_ ﺣـّﺪﺛﻨﯽ ﺟﻌﻔﺮ _ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﺳـﻠﯿﻤﺎن: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﻦ ﺳـﻌﯿﺪ.88
 وﺗﻌﺎﻗﺪوا، ﻓﻤﻀﯽ ﻓﯽ اﻟّﺴﺮّﯾِﻪ ﻓﺄﺻﺎب ﺟﺎرﯾًﻪ ﻓﺎﻧﮑﺮوا ﻋﻠﯿﻪ، ﺑََﻌَﺚ رﺳﻮل اﷲ| ﺟﯿﺸًﺎ ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻋﻠّﯽ× ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ: ﻗﺎل,ﺣﺼﯿﻦ
| وﮐﺎن اﻟﻤﺴـﻠﻤﻮن إذا رﺟﻌﻮا ﻣﻦ اﻟﺴـﻔﺮ ﺑـﺪؤوا ﺑﺮﺳﻮل اﷲ, إذا ﻟﻘﯿﻨـﺎ رﺳﻮل اﷲ| أﺧﺒﺮﻧﺎه ﺑﻤﺎ ﺻـﻨﻊ:|أرﺑﻌٌﻪ ﻣﻦ أﺻـﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ
 ﯾﺎ رﺳﻮل اﷲ! أﻟﻢ ﺗﺮ إﻟﯽ: ﻓﻘﺎل, ﻓﻠّﻤﺎ َﻗـَﺪَﻣِﺖ اﻟﺴـﺮّﯾُﻪ ﺳـﱠﻠﻤﻮا ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺒّﯽ| ﻓﻘﺎم أﺣـﺪ اﻷرﺑﻌﻪ. ﺛّﻢ أﻧﺼـﺮﻓﻮا إﻟﯽ رﺣـﺎﻟﻬﻢ,ﻓﺴـﻠّﻤﻮا ﻋﻠﯿﻪ
 ﺛّﻢ ﻗﺎم اﻟّﺜﺎﻟﺚ ﻓﻘﺎل ﻣﺜﻞ، ﻣﺜﻞ ذﻟﮏ: ﺛّﻢ ﻗﺎم _ ﯾﻌﻨﯽ اﻟﺜﺎﻧﯽ _ ﻓﻘﺎل،|ﻋﻠّﯽ× ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺻـﻨﻊ ﮐﺬا وﮐﺬا؟ ﻓﺄﻋﺮض ﻋﻨﻪ رﺳﻮل اﷲ
 »ﻣﺎ ﺗﺮﯾـﺪون ﻣﻦ ﻋﻠﯽ؟! أن: ﻓﻘﺎل، واﻟﻐﻀﺐ ]ﯾُﺒـَﺼ ُﺮ[ ﻓﯽ وﺟﻬﻪ,| ﻓﺄﻗﺒﻞ إﻟﯿﻬﻢ رﺳﻮل اﷲ, ﻣﺜـﻞ ﻣـﺎ ﻗـﺎﻟﻮا: ﺛّﻢ ﻗـﺎم اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻘـﺎل،ﻣﻘـﺎﻟﺘﻪ
.« وﻫﻮ وﻟّﯽ ﮐّﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻌﺪي،ﻋﻠّﯽ×ًا ﻣّﻨﯽ واﻧﺎ ﻣﻨﻪ
İmran ibn Hüseyn deyir: Rəsulullah (s) qoşunu Əli ibn Əbi Talibin rəhbərliyi ilə - 88
müharibəyə göndərdi. O, müharibədə düşmən tərəfdən bir neçə əsir tutdu. Özü üçün
bir kəniz götürdü. Bəziləri onun bu işini bəyənmədilər və ondan səhv tutdular. Həzrət
səh:70
Səksən yeddinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s371, . [1] -1
hədis 32082; Müsnədi Əhməd", c4, s281, hədis 950; "Fəzaili Əhməd", s111, hədis 164;
"Fəraidus-Semtin", c1, s65, hədis 41; "Sünəni İbn Macə", c1, s43, hədis 116; "Kitabussünnə", s592-593, hədis 1370-1374; "Mənaqibi Kufi", c2, s358-370, hədis 844-845, və s441,
hədis 926-927; "Əl-küna vəl-əlqab", c1, s160; "Əmaliyi xəmisiyyə", c1, s145, hədis 50;
"Mənaqibi Xarəzmi", s155, hədis 183; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c2, s47,
.hədis 548, və s51-52, hədis 552-553

Peyğəmbərin (s) səhabələrindən dörd nəfər əhd bağladılar ki, o Həzrətin hüzuruna
yetişən kimi o Cənabı Əlinin bu işindən xəbərdar etsinlər. Hər səfərdən qayıtdıqdan
sonra Rəsulullahın (s) hüzuruna yetişərək o Həzrətə salam verdikdən sonra öz
yüklərinin yanına getmək müsəlmanların adəti idi. Qoşun çatan kimi Rəsul əkrəmin (s)
hüzuruna getdilər və salam verdilər. Bu zaman o dörd nəfərdən biri ayağa qalxıb dedi:
Ya Rəsuləllah! Əli ibn Əbi Talibin nə etdiyini görmürsünüz? Rəsuləllah (s) o şəxsdən üz
döndərdi. Bu zaman ikinci, üçüncü və dördüncü şəxs də bir-birinin ardınca ayağa
qalxıb o sözü təkrar etdilər. Peyğəmbər Əkrəm (s) müqəddəs çöhrəsi qəzəbli olduğu
halda üzünü onlara tutaraq buyurdu: "Əlidən nə istəyirsiniz?! Əli məndən və mən də
.(Əlidənəm. Və o məndən sonra hər bir mö`minin vəlisidir"(1

 ﺑﻌﺜﻨﺎ رﺳﻮل اﷲ| إﻟﯽ: ﻋﻦ أﺑﯿﻪ ﻗﺎل, ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪه، ﻋﻦ اﻷﺟﻠـﺢ، أﺧﺒﺮﻧﺎ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﻷﻋﻠﯽ ﻋﻦ ]ﻣﺤﻤـﺪ[ ﺑﻦ ﻓﻀـﯿﻞ.89
 وان َﺗَﻔ َّﺮﻗﺘﻤﺎ ﻓﮑّﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮑﻤﺎ ﻋﻠﯽ، »ان اﻟﺘﻘﯿﺘﻤﺎ ﻓﻌﻠّﯽ ﻋﻠﯽ اﻟّﻨﺎس: وﻗﺎل، وﺑََﻌَﺚ ﻋﻠّﯽ×ًا ﻋﻠﯽ ﺟﯿﺶ آﺧﺮ،اﻟﯿﻤﻦ ﻣﻊ ﺧﺎﻟـﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ
 ﻓﺎﺻـﻄﻔﯽ ﻋﻠّﯽ× ﺟﺎرﯾًﻪ، ﻓَﻘَﺘﻠْﻨﺎ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠَﻪ وَﺳَﺒﯿﻨﺎ اﻟـﺬّرّﯾَﻪ، وﻇﻬﺮ اﻟﻤﺴـﻠﻤﻮن ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺸـﺮﮐﯿﻦ, ﻓﻠﻘﯿﻨـﺎ ﺑﻨﯽ زﺑﯿـﺪ ﻣﻦ أﻫـﻞ اﻟﯿﻤﻦ.«ﺣـﺪﺗﻪ
 ﻓﺘﻐّﯿﺮ,× ﻓﺪﻓﻌُﺖ اﻟﮑﺘﺎَب إﻟﯿﻪ وﻧِﻠﺖ ﻣﻦ ﻋﻠّﯽ: ﻓﻘﺎل, وأﻣﺮﻧﯽ أن أﻧﺎل ﻣﻨﻪ,| ﻓﮑﺘﺐ ﺑﺬﻟﮏ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ إﻟﯽ اﻟﻨﺒّﯽ،ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﯽ
 »ﻻ َﺗَﻘَﻌّﻦ ﯾﺎ:| ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ, ﻓﺒّﻠﻐُﺖ ﻣﺎ أرﺳـﻠَﺖ ﺑﻪ, ﺑََﻌﺜ َﺘﻨﯽ ﻣﻊ رﺟـﻞ وأﻣﺮﺗﻨﯽ ﺑﻄـﺎﻋﺘﻪ، ﻫـﺬا ﻣﮑـﺎن اﻟﻌﺎﺋـﺬ:وﺟﻪ رﺳﻮل اﷲ| ﻓﻘﻠﺖ
.« وﻫﺬا وﻟّﯿﮑﻢ ﺑﻌﺪي, ﻓﺎن ﻋﻠّﯽ×ًا ﻣّﻨﯽ واﻧﺎ ﻣﻨﻪ،×ﺑﺮﯾﺪه؛ ﻓﯽ ﻋﻠّﯽ
Boreydə deyir: Rəsulullah (s) bizi Xalid ibn -89
səh:71
Səksən səkkizinci hədis başqa mənbələrdə: "Əmaliyi Əbdur-Rəzzaq", s79, hədis . [1] -1
109; "Müsnədi Təyalisi", s111, hədis 829; "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s375, hədis 32112;
Müsnədi Əhməd", c4, s437, və c33, s154, hədis 19928; "Fəzaili Əhməd", s104, hədis 157, və
s123, hədis 182; "Sünəni Termizi", c5, s632, hədis 3712; "Kitabus-sünnə", s550, hədis 1187;
"Sünəni kübra", Nisai, c5, s45, hədis 8146; "Müsnədi Royani", c1, s62, hədis 119;
"Mənaqibi Kufi", c1, s449-450, hədis 351-354, və s490, hədis 397; "Kamil ibn Əddi", c2, s145;
"Möcəmi kəbiri Təbərani", c18, s128, hədis 265; "Müstədrəki Hakim", c3, s110; "Hilyətül.əvliya", c6, s294; "Mənaqibi Xarəzmi", s153, hədis 180

Vəlidin və başqa bir qoşunu isə Əlinin rəhbərliyi ilə Yəmənə göndərərək buyurdu:
"Əgər iki qoşun bir-biri ilə rastlaşsalar Əli hamının rəhbəridir. Amma əgər
rastlaşmasalar hər biri öz rəhbəri ilədir." Biz Yəməndən olan bəni-Zübeyd tayfası ilə
üz-üzə gəldik. Müsəlmanlar müşriklərə qalib gəldilər. Döyüşənləri öldürdük, övladlarını
əsir aldıq. Əli əsirlərin içindən bir kiçik kənizi özü üçün götürdü. Xalid ibn Vəlid bu
hadisəni Həzrət Peyğəmbərə (s) yazdı və mənə Əlidən gileylənməyi əmr etdi. Mən də
məktubu o Həzrətə (s) verdim və Əlidən şikayət etdim. Bu zaman o Cənabın çöhrəsinin
rəngi dəyişdi. Ərz etdim: Bu, pənah gətirənin məkanıdır. (Bu mənim günahsızlığımdan
kinayədir.) Siz məni Xalid ibn Vəlidlə göndərdiniz. Və ondan itaət etməyi mənə əmr
etdiniz. Mən yalnız öz mə`muriyyətimi yerinə yetirirəm. Rəsulullah (s) buyurdu: "Ey
Boreydə! Əli barəsində eyb axtarma. Əli məndən və məndə Əlidənəm. Əli məndən
.(sonra sizin rəhbəriniz və vəlinizdir"(1
Əlini söyən Peyğəmbəri söymüş

 ﻋﻦ أﺑﯽ ﻋﺒﺪ اﷲ, ﻋﻦ أﺑﯽ إﺳـﺤﺎق، ﺣﺪﺛّﻨﺎ اﺳـﺮاﺋﯿﻞ: ﻗﺎل، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ أﺑﯽ ﺑﮑﺮ: ﻗﺎل,[ أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﻌّﺒﺎس ﺑﻦ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ]اﻟـﺪوري.90
 ﺳـﻤﻌُﺖ رﺳﻮل: ﺳـﺒﺤﺎن اﷲ _ أو ﻣﻌﺎذ اﷲ _! ﻗﺎﻟﺖ: أﯾﺴّﺐ رﺳﻮل اﷲ| ﻓﯿﮑﻢ؟! ﻓﻘﻠُﺖ: ﻓﻘﺎﻟﺖ, دﺧﻠُﺖ ﻋﻠﯽ اّم ﺳـﻠﻤﻪ: ﻗﺎل,اﻟﺠـﺪﻟﯽ
.« »ﻣﻦ ﺳّﺐ ﻋﻠّﯽ×ًا ﻓﻘﺪ ﺳّﺒﻨﯽ:اﷲ| ﯾﻘﻮل
Abdullah ibn Cədəli deyir: (Rəsulullahın (s) həyat yoldaşlarından biri olan) Ümmü - 90
Sələmənin yanına
səh:72
Səksən doqquzuncu hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s375, . [1] -1
hədis 32110; Müsnədi Əhməd", c38, s118, hədis 23012; "Fəzaili Əhməd", s219, hədis 298;
"Mənaqibi Kufi", c1, s479, hədis 388, və s487, hədis 397, və c2, s388, hədis 863, və s390,
hədis 866, və s419, hədis 903; "Mənaqibi İbn Məğazili", s225, hədis 271; "Tərcümətil.İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c1, s400-401, hədis 466-468, və s402-406, hədis 470-478

getdim. Dedi: Sizlərdən biri Rəsulullaha (s) söyüş verirmi? Dedim sübhanəllah! Ya
Allaha pənah! Ümmü Sələmə dedi: (niyə Əliyə söyüş verirsiniz?) Mən Həzrət
Peyğəmbərdən (s) eşitdim ki, buyurdu: "Əliyə söyüş verən şəxs mənə söyüş
.(vermişdir"(1

 ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ: ﻗﺎل, ﻋﻦ ﺷﻘﯿﻖ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻋﺒﺪ اﷲ، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻋﻮن: ﻗﺎل،[ أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻻﻋﻠﯽ ﺑﻦ واﺻﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﯽ ]اﻟﮑﻮﻓﯽ.91
 ﻟﻌّﻠﮏ: ﻗﺎل. ﻗﺪ ﻓﻌﻠﻨﺎ: ُذِﮐﺮ ]ﻟﯽ[ أﻧﮑﻢ َﺗﺴـّﺒﻮن ﻋﻠّﯽ×ًا؟! ﻗﻠُﺖ: ﻓﻘﺎل, رأﯾُﺖ ﺳـﻌَﺪ ﺑَﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﻟﻤـﺪﯾﻨﻪ: ﻗﺎل,ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺧﺎﻟـﺪ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﻄﻪ
 ﻓﺎن وﺿﻊ اﻟﻤﻨﺸﺎر ﻋﻠﯽ ﻣﻔﺮﻗﯽ ﻋﻠﯽ أن َأُﺳﱠﺐ ﻋﻠّﯽ×ًا ﻣﺎ َﺳَﺒﺒﺘُﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺳﻤﻌُﺖ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ| ﻣﺎ, ﻻ َﺗﺴﱠﺒﻪ: ﻗﺎل. ﻣﻌﺎذ اﷲ:َﺳَﺒﺒَﺘﻪ؟! ﻗﻠُﺖ
.ﺳﻤﻌُﺖ
Əbu Bəkr ibn Xalid deyir: Səd ibn Maliki Mədinədə gördüm, dedi: Eşitmişəm Əliyə - 91
?söyüş verirsiniz

.Bəli belə edirdik !?Bəlkə indi də belə edirsən !Allaha pənah aparıram Heç vaxt Əliyə söyüş vermə. Əli barəsində Rəsulullahdan (s) ("Əliyə söyüş verən şəxs mənə söyüş vermişdir")-cümləsini eşitdikdən sonra başıma mişar qoyub kəssələrdə
.(ona söyüş vermərəm(2
Əlini sevməyə həvəsləndirmək və onunla düşmənçilik etməkdən çəkindirmək

 ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻓﻄﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﻦ أﺑﯽ: ﻗﺎل، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺼـﻌﺐ ﺑﻦ اﻟﻤﻘـﺪام: ﻗـﺎل،[ أﺧﺒﺮﻧﯽ ﻫـﺎرون ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ ]اﻟﺒﻐـﺪادي اﻟﺤّﻤـ ﺎل.93 و92
 ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن: ﻗﺎل,[ وأﺧﺒﺮﻧﺎ أﺑﻮ داود ]ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﯿﻒ.اﻟﻄﻔﯿﻞ
səh:73
Doxsanıncı hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c2, s374, hədis . [1] -1
32104; Müsnədi Əhməd", c2, s323, hədis; "Fəzaili Əhməd", s90, hədis 133; "Ənsabuləşraf", s91, hədis 219; "Müsnədi Əbu Yə`la", c12, s444, hədis 7013; "Möcəmi kəbiri
Təbərani", c23, s322, hədis 737, və s323, hədis 738; "Möcəmi əvsəti Təbərani", c6, s389,
hədis 5828; ""Möcəmi səğiri Təbərani", c2, s21; "Müstədrəki Hakim", c3, s121; "Tarixi

Bağdad", c7, s401; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c2, s171-172, hədis 664.665, və s182-184, hədis 667-671
Doxsan birinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s375, hədis . [2] -2
3211; "Müsnədi Əbu Yə`la", c2, s114, hədis 777; "Mənaqibi Kufi", c2, s548, hədis 1057;
"Əqdul-Fərid", c5, s114; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c3, s71, hədis 1103;
."Təhzibul-kəmal", c12, s555, hədis 2768

 »اﻧﺸﺪ ﺑﺎﷲ ﮐﱠﻞ اﻣِﺮئ: ﺟﻤﻊ ﻋﻠّﯽ× اﻟّﻨﺎس ﻓﯽ اﻟﺮﺣﺒﻪ ﻓﻘﺎل: ﻗﺎل, ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ واﺛﻠﻪ، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻓﻄﺮ ﻋﻦ أﺑﯽ اﻟﻄﻔﯿﻞ: ﻗﺎل،[]أﺑﯽ داود اﻟﺤﺮاﻧﯽ
 »أﻟﺴـﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن أﻧﯽ: ﻓﺸـﻬﺪوا أن رﺳﻮل اﷲ| ﻗﺎل ﯾﻮَم ﻏـﺪﯾﺮ ﺧﱟﻢ، ﻓﻘﺎم أﻧﺎس.« ﯾﻮَم ﻏـﺪﯾﺮ ﺧﱟﻢ ﻣـﺎ ﺳـﻤﻊ:َﺳِﻤﻊ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ| ﯾﻘﻮل
 اﻟﻠّﻬّﻢ وال ﻣﻦ واﻻـه وﻋﺎد ﻣﻦ، »ﻣﻦ ﮐﻨﺖ ﻣﻮﻻـه ﻓﻌﻠّﯽ ﻣﻮﻻـه: ﺛّﻢ أﺧـﺬ ﺑﯿـﺪ ﻋﻠّﯽ× ﻓﻘـﺎل, وﻫﻮ ﻗـﺎﺋﻢ.«أوﻟﯽ ﺑـﺎﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻦ أﻧﻔﺴـﻬﻢ
.«ﻋﺎداه
.| وﻣﺎ ﺗﻨﮑﺮ؟ أﻧﺎ ﺳﻤﻌﺘُﻪ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ: ﻓﺄﺧﺒﺮﺗُﻪ ﻓﻘﺎل, ﻓﻠﻘﯿﺖ زﯾﺪ ﺑﻦ أرﻗﻢ, ﻓﺨﺮﺟُﺖ وﻓﯽ ﻧﻔﺴﯽ ﻣﻨﻪ ﺷﺊ:ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻄﻔﯿﻞ
Əbu Tüfeyl Amir ibn Vasilə deyir: Əli "Rohbə" adlı bir məntəqədə camaatı - 92
toplayaraq dedi: Qədir-xum günündə Rəsulullahın (s) (mənim barəmdə) buyurduğunu
eşidən hər şəxsi Allaha and verirəm ki, eşitdiyini desin. Camaatın bir dəstəsi ayağa
qalxıb belə şahidlik etdilər: Rəsul Əkrəm (s) Qədir-xum günündə buyurdu: "Siz bilirsiniz
ki, mən möminlərə onların özlərindən daha üstünəm?" O Həzrət ayaq üstə olduğu
halda Əlinin əlini tutaraq, buyurdu: " Mən hər kəsin vəlisiyəmsə Əli də onun vəlisidir.
".İlahi! Onu sevəni sev və onu düşmən tutanı düşmən tut
Əbu Tüfeyl deyir: Cəmiyyətdən uzaqlaşdıqdan sonra bu məsələ barəsində ürəyimdə
şübhə qalmışdı. Zeyd ibn Ərqəmi gördüm. Onu ürəyimdə ki, şübhədən xəbərdar etdim.
.(Dedi: Nəyi inkar edirsən? Mən də bunu Rəsulullahdan (s) eşitmişəm(1

.Həmin 92-ci hədisdir. Nisai onu başqa bir sənədlə nəql etmişdir-93
 ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻣﻌﻦ: ﻗﺎل،[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ]ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر: ﻗﺎل، ﺣـّﺪﺛﻨﯽ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ: ﻗﺎل،[ أﺧﺒﺮﻧﯽ زﮐﺮّﯾﺎ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ]اﻟﺴﺠﺴـﺘﺎﻧﯽ.94
: ﻋﻦ ﺳﻌﺪ، ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﺪ وﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ، ﺣّﺪﺛﻨﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﻋﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﺑﻦ ﻣﺴﻤﺎر: ﻗﺎل،[]ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ
.« أّﯾﻬﺎ اﻟّﻨﺎس ﻓﺎﻧﯽ وﻟّﯿﮑﻢ: »أﻣﺎ ﺑﻌﺪ:ان رﺳﻮل اﷲ| ﺧﻄﺐ اﻟّﻨﺎس ﻓﻘﺎل
səh:74
Doxsan ikinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c4, s370, hədis 19302; . [1] -1
"Fəzaili Əhməd", s682, hədis 289; "Kitabus-sünnə", s592, hədis 1367-1368; "Müsnədi
Bəzzar", c2, s632, hədis 2544; "Mənaqibi Kufi", c2, s445, hədis 933-934; "Səhihi İbn
Həbban", c15, s375, hədis 6931, və s372-373, hədis 846-847; "Əmaliyi Tusi", s255, hədis 459;
"Osdol-Ğabə", c5, s275; "Zeynul-fəta", c1, s14, hədis 3, və c2, s267, hədis 475;
."Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c2, s6, hədis 504; "Əl-isabə", c4, s159

ﻗﺎﻟﻮا :ﺻﺪﻗﺖ ،ﺛّﻢ أﺧﺬ ﺑﯿﺪ ﻋﻠّﯽ× ﻓﺮﻓﻌﻬﺎ ،ﺛّﻢ ﻗﺎل:
»ﻫﺬا وﻟّﯿﯽ ,واﻟﻤﺆّدي ﻋّﻨﯽ ،وال اﻟّﻠﻪ ﻣﻦ واﻻه ,وﻋﺎد ﻣﻦ ﻋﺎداه«.
Səd deyir: Rəsulullah (s) camaat üçün xütbə oxudu və buyurdu: "Amma sonra: Ay - 94
?(camaat mən sizin vəli və rəhbərinizəm"(1
Dedilər: Bəli düz deyirsiniz. Sonra Əlinin əlini tutub yuxarı qaldırdı və buyurdu: "Bu Əli
mənim süvimlim və vəzifələrimi yerinə yetirəndir. İlahi! Onu sevəni sev və onu düşmən
".tutanı düşmən tut

 .95أﺧﺒﺮﻧﺎ أﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ]اﻟﺒﺼـﺮي[ أﺑﻮ اﻟﺠﻮزاء ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ اﺑﻦ ﻋﺜﻤﻪ ]و ﻫﻮ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﺼـﺮي[ ,ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻣﻮﺳـﯽ ﺑﻦ
ﯾﻌﻘﻮب ﻋﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﺑﻦ ﻣﺴﻤﺎر ،ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﺪ ,ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ,ﻗﺎل :أﺧﺬ رﺳﻮل اﷲ| ﺑﯿﺪ ﻋﻠّﯽ× ﻓﺨﻄﺐ ,ﻓﺤﻤﺪ اﷲ وأﺛﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺛّﻢ
ﻗﺎل» :أﻟﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن أﻧﯽ أوﻟﯽ ﺑﮑﻢ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﮑﻢ«؟
ﻗﺎﻟﻮا :ﻧﻌﻢ ،ﺻـﺪﻗﺖ ﯾﺎ رﺳﻮل اﷲ .ﺛّﻢ أﺧـﺬ ﺑﯿـﺪ ﻋﻠّﯽ× ﻓﺮﻓﻌﻬﺎ ،ﻓﻘﺎل» :ﻣﻦ ﮐﻨﺖ وﻟّﯿﻪ ﻓﻬـﺬا وﻟّﯿﻪ ,وان اﷲ ﯾﻮاﻟﯽ ﻣﻦ واﻻه وﯾﻌﺎدي ﻣﻦ
ﻋﺎداه«.
Səd deyir: Rəsulullah (s) Əlinin əlini tutub xütbə oxudu və Allaha həmd və səna - 95
"?etdikdən sonra buyurdu: "Bilmirsiniz ki, mən sizin özünüzdən sizə daha üstünəm
Dedilər: Bəli ya Rəsulullah (s)! Düz deyirsiniz. Bu zaman Əlinin əlini tutub yuxarı qaldırdı
və buyurdu: "Mən hər kəsin vəlisi və rəhbəriyəmsə, bu Əli də onun vəlisi və rəhbəridir.
.(Həqiqətən Allah onu sevəni sevir və onu düşmən tutanı düşmən tutur"(2

 .96أﺧـﺒﺮﻧﯽ زﮐﺮّﯾـﺎ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ،ﻗـﺎل :ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ]ﺑﻦ أﺑﯽ ﻋﻤﺮ[ ,ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ أﺑﯽ ﮐﺜﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﺑﻦ
ﻣﺴـﻤﺎر ،ﻗـﺎل :أﺧﺒَﺮﺗ ْﻨﯽ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻨُﺖ ﺳـﻌﺪ ،ﻋﻦ ﺳـﻌﺪ ,ﻗﺎل :ﮐّﻨﺎ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ| ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻣّﮑﻪ ]إﻟﯽ اﻟﻤـﺪﯾﻨﻪ[ وﻫﻮ ﻣﺘﻮّﺟٌﻪ إﻟﯿﻬﺎ ،ﻓﻠّﻤﺎ ﺑﻠﻎ
ﻏﺪﯾﺮ ﺧﱟﻢ َوﱠﻗَﻒ اﻟَﻨﺎَس ،ﺛّﻢ رّد ﻣﻦ ﻣﻀﯽ وﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﺨﻠّﻒ ،ﻓﻠّﻤﺎ اﺟﺘﻤﻊ اﻟّﻨﺎس إﻟﯿﻪ ,ﻗﺎل» :أّﯾﻬﺎ اﻟّﻨﺎس ﻫﻞ ﺑﻠّﻐُﺖ«؟ ﻗﺎﻟﻮا :ﻧﻌﻢ.
ﻗـﺎل» :اﻟّﻠﻬّﻢ اﺷـﻬﺪ« ﺛﻼث ﻣّﺮات ﯾﻘﻮﻟﻬﺎ ،ﺛّﻢ ﻗﺎل» :أّﯾﻬﺎ اﻟّﻨﺎس ﻣﻦ وﻟﯿﮑﻢ«؟ ﻗﺎﻟﻮا» :اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ« ﺛﻼﺛًﺎ ,ﺛّﻢ أﺧـﺬ ﺑﯿـﺪ ﻋﻠّﯽ× ﻓﺄﻗﺎﻣﻪ ،ﺛّﻢ
ﻗﺎل» :ﻣﻦ ﮐﺎن اُﷲ ورﺳﻮﻟ ُﻪ وﻟﱠﯿﻪ ﻓﻬﺬا وﻟّﯿﻪ ،اﻟّﻠﻬّﻢ وال ﻣﻦ واﻻه وﻋﺎد ﻣﻦ ﻋﺎداه«.
səh:75
Doxsan dördüncü hədis başqa mənbələrdə: "Kitabus-sünnə", s551, hədis 1189; . [1] -1
"Mənaqibi Kufi", c1, s444, hədis 347; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c2, s53,

hədis 554; "Fəraidus-Semtin", c1, s79, hədis 47; "Əl-bidayə vən-nihayə", c5, s187-212;
."Müsnədi Şaşi", c1, s165, hədis 106
Doxsan beşinci hədis başqa mənbələrdə: "Kitabus-sünnə", s551, hədis 1189; Əl- . [2] -2
.bidayə vən-nihayə", c5, s212

Səd deyir: Biz Rəsulullah (s) ilə birlikdə Məkkə yolunda Mədinəyə hərəkət edirdik.-96
Qədir-xum məntəqəsinə catan kimi Həzrət Peyğəmbər (s) camaata dayanmağı əmr
etdi. İrəli gedənləri qaytardı. Və arxada qalanlar gəlib o Həzrətə qoşuldular. Camaat o
Həzrətin ətrafına toplaşan kimi buyurdu: "Ay camaat! (Allah tərəfindən olan hər bir
şeyi) sizə çatdırdımmı? Dedilər: Bəli. Üç dəfə buyurdu: "İlahi! Şahid ol". Sonra buyurdu:
"Ay camaat! Sizin vəli və rəhbəriniz kimdir?" Üç dəfə dedilər: Allah və Rəsulu (s) . Sonra
Əlinin əlini tutub yuxarı qaldırdı və buyurdu: "Allah və Rəsulu (s) hər kəsin vəlisi və
rəhbəridirsə, bu Əli də onun vəlisi* və rəhbəridir. İlahi! Əlini sevəni sev. Və onu düşmən
.(tutanı düşmən tut"(1
Peyğəmbərin (s) Əlini sevəni təşviq və dua etməsi və ona kin bəsləyənə nifrin etməsi

 ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ: ﻗﺎل، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﻋﻦ ﻋﻄّﯿﻪ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﻨﻀـﺮ ﺑﻦ ﺷـﻤﯿﻞ: ﻗﺎل،[ أﺧﺒﺮﻧﺎ إﺳـﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ]إﺑﻦ راﻫﻮﯾﻪ.97
 ﻻ, ﻟﻢ ﯾﮑﻦ أﺣـﺪ ﻣﻦ اﻟّﻨﺎس أﺑﻐَﺾ إﻟّﯽ ﻣﻦ ﻋﻠّﯽ× ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺣّﺘﯽ َأﺣَﺒﺒُﺖ رﺟًٌﻼ ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺶ: ﻗﺎل، ﺣـّﺪﺛﻨﯽ أﺑﯽ: ﻗـﺎل،ﺑﻦ ﺑﺮﯾـﺪه
، ﻓﺄﺻﺎب ﺳﺒﯿًﺎ،× وﻣﺎ َأﺻـﺤﺒُﻪ إﻟّﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻐﻀﺎء ﻋﻠّﯽ, ﻓـَﺼ ِﺤﺒﺘُﻪ, ﻓﺒﻌﺚ ]اﻟﻨﺒّﯽ|[ ذﻟـﮏ اﻟﺮﺟـﻞ ﻋﻠﯽ ﺧﯿـﻞ،×ُأﺣﱡﺒﻪ إﻟّـﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻐﻀـﺎء ﻋﻠّﯽ
 ﻓﻠّﻤﺎ َﺧﱠﻤﺴﻪ ﺻﺎرت اﻟﻮﺻـﯿﻔﻪ، وﻓﯽ اﻟّﺴﺒﯽ وﺻـﯿﻔٌﻪ ﻣﻦ اﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﯽ، ﻓﺒﻌﺚ إﻟﯿﻨﺎ ﻋﻠّﯽ×ًا,ﻓﮑﺘﺐ إﻟﯽ اﻟﻨﺒّﯽ| أن ﯾﺒﻌﺚ اﻟﯿﻪ ﻣﻦ ﯾُﺨﱢﻤُﺴﻪ
: ﻣﺎ ﻫـﺬا؟ ﻓﻘﺎل: ﻓﻘﻠﻨﺎ, ﻓﺄﺗﺎﻧﺎ ورأﺳﻪ ﯾﻘﻄﺮ,× ﻓﺼـﺎرت ﻓﯽ أﻫـﻞ ﺑﯿﺖ اﻟّﻨﺒﯽ| ﺛّﻢ ﺧﱠﻤﺲ ﻓﺼﺎرت ﻓﯽ آل ﻋﻠّﯽ, ﺛّﻢ ﺧّﻤﺲ،ﻓﯽ اﻟﺨﻤﺲ
 ﻓﮑﺘﺐ وﺑﻌﺜﻨﯽ.« ﺛّﻢ ﺻﺎرت ﻓﯽ آل ﻋﻠّﯽ×؟ ﻓﻮﻗﻌُﺖ ﻋﻠﯿﻬﺎ،| ﺛّﻢ ﺻـﺎرت ﻓﯽ أﻫﻞ ﺑﯿﺖ اﻟﻨﺒّﯽ،»أﻟﻢ ﺗﺮوا اﻟﻮﺻـﯿﻔﻪ ﺻـﺎرت ﻓﯽ اﻟﺨﻤﺲ
 ﻓﺄﻣﺴﮏ ﺑﯿـﺪي, ﺻـﺪق: وأﻗﺮأ وأﻗﻮل، ﺻـﺪق: ﻓﺠﻌﻠُﺖ أﻗﺮأ ﻋﻠﯿﻪ وﯾﻘﻮل،× ﻣﺼـّﺪﻗًﺎ ﻟﻤـﺎ ﻗـﺎل ]ﻓﯽ[ ﻋﻠّﯽ,|ﻣﺼـّﺪﻗًﺎ ﻟﮑﺘـﺎﺑﻪ إﻟﯽ اﻟﻨﺒّﯽ
 »أﺗﺒﻐﺾ ﻋﻠّﯽ×ًا«؟:رﺳﻮل اﷲ| وﻗﺎل
səh:76
Doxsan altıncı hədis başqa mənbələrdə: Həmən Doxsan dördüncü hədisin . [1] -1
mənbələridir. *. Bu hədisdə də həmçinin "vəli" kəlməsi rəhbər və başçı mənasına
olacaq. Çünki, səksən üç saylı hədisdə nəql etdiyimiz dəlil və sübutlardan əlavə,
burada da Peyğəmbər (s) buyurub: "ay camaat sizin vəliniz kimdir?" Oradakılar üç
dəfə Allah və Rəsuludur dedilər: Əgər "vəli" kəlməsindən məqsəd dost və yavər olsa,
bu, Allah və Rəsuluna məxsus deyil. Bəlkə möminlər də bir-birləri ilə dostdurlar.
Bundan sonra Rəsulullah (s) buyurur: "Hər şəxs ki, Allah və Rəsulu onun vəlisidir
."(rəhbəri və başçısıdır) Əli də həmçinin onun rəhbəri və başçısıdır

.« ﻓﻮ اﻟّﺬي ﻧﻔﺴﯽ ﺑﯿﺪه؛ ﻟﻨﺼﯿُﺐ آل ﻋﻠّﯽ× ﻓﯽ اﻟﺨﻤﺲ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ وﺻﯿﻔﻪ, »ﻻ ﺗُﺒِْﻐْﻀﻪ وان ﮐﻨَﺖ ﺗُِﺤﱡﺒﻪ ﻓﺎزدد ﻟﻪ ﺣّﺒًﺎ: ﻓﻘﺎل, ﻧﻌﻢ:ﻓﻘﻠﺖ
.×ﻓﻤﺎ ﮐﺎن أﺣﺪ ﺑﻌﺪ رﺳﻮل اﷲ| َأﺣﱠﺐ إﻟَّﯽ ﻣﻦ ﻋﻠّﯽ
. واﷲ؛ ﻣﺎ ﻓﯽ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺑﯿﻨﯽ وﺑﯿﻦ اﻟﻨﺒّﯽ| ﻏﯿﺮ أﺑﯽ:ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪه
Boreydənin oğlu Abdullah deyir: Atam mənə belə dedi: Mənim yanımda Əli ibn Əbu - 97
Talibdən daha mənfur bir şəxs yox idi. Mən Qüreyş qəbiləsindən olan bir kişini Əliyə kin
bəslədiyinə xatir çox istəyirdim. Allahın rəsulu (s) o kişini bir dəstə atlılarla döyüşə
göndərdi. Mən də Əliyə kin bəslədiyinə xatir onunla birlikdə getdim. O, döyüşdə əsir
tutdu və Həzrət Peyğəmbərə (s) məktub yazıb müharibədə əldə edilmiş qənimətlərin
xumsunu ayırmaq üçün adam istədi. Rəsulullah (s) Əlini göndərdi. Əsirlərin arasında
gözəl və onların ən üstünü olan bir kiçik kəniz var idi.Əli xumsu ayırdıqda kiçik kəniz
Peyğəmbərin (s) Əhli-beytinin payına düşdü. Onun da xumsunu ayırdıqda kəniz Əlinin
övladlarının payına düşdü. O bizim yanımıza gəldikdə başından su damcılanırdı. Ona nə
olduğunu soruşduq? Kiçik kənizin xumsun bölümündə sonra Peyğəmbərin (s) Əhlibeytinin və daha sonra isə Əlinin övladlarının payına düşdüyünü görmədinizmi? Dedi:
O, mənim halalım oldu. O qüreyşli kişi Peyğəmbərə (s) məktub yazdı və məni də
məktubla birlikdə Əlinin barəsində dediklərinə şahid olmaq üçün göndərdi. Mən
məktubu O Həzrət (s) üçün oxuyaraq düz dediyini söyləyirdim. Oxuyurdum və doğru
dediyini söyləyirdim. Rəsulullah (s) əlimi tutub buyurdu: "Əliyə nisbət kinlisənmi?" Bəli
dedim. Buyurdu: "Əliyə nisbət kin bəsləmə. Əgər onu istəyirsən məhəbbətini artır. And
olsun o şəxsə ki, canım onun əlindədir Əli övladlarının xümsdən olan payı bu kiçik
kənizdən daha üstündür." Bundan sonra Rəsulullahdan (s) başqa heç kim mənim
.yanımda Əlidən daha sevimli deyildir
Boreydənin oğlu Abdullah deyir: Allaha and olsun! Bu
səh:77

.(hadisədə Peyğəmbərlə (s) mənim aramda atamdan başqa heç bir vasitə yoxdur(1
 .98أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﺤﺴـﯿﻦ ﺑﻦ ﺣﺮﯾﺚ ]اﻟﻤﺮوزي[ ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻣﻮﺳـﯽ ﻋﻦ اﻻﻋﻤﺶ ،ﻋﻦ أﺑﯽ إﺳـﺤﺎق ﻋﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ وﻫﺐ ﻗﺎل:
ﻗﺎل ﻋﻠّﯽ× ﻓﯽ اﻟﺮﺣﺒﻪ» :اﻧﺸـﺪ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ َﺳـ ِﻤﻊ رﺳﻮَل اﷲ| ﯾﻮَم ﻏـﺪﯾﺮ ﺧﱟﻢ ﯾﻘﻮل :أن اﷲ وﻟّﯿﯽ واﻧﺎ وﻟّﯽ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،وﻣﻦ ﮐﻨُﺖ وﻟﱠﯿﻪ ﻓﻬـﺬا
وﻟﱡﯿﻪ ،اﻟّﻠﻬّﻢ وال ﻣﻦ واﻻه وﻋﺎد ﻣﻦ ﻋﺎداه ،واﻧﺼﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﺮه«.
ﻗﺎل :ﻓﻘﺎل ﺳـﻌﯿﺪ :ﻗﺎم إﻟﯽ ﺟﻨﺒﯽ ﺳـّﺘٌﻪ ،وﻗﺎل زﯾﺪ ﺑﻦ ﯾﺜﯿﻊ :ﻗﺎم ﻋﻨﺪي ﺳّﺘﻪ ،وﻗﺎل ﻋﻤﺮو ذو ﻣّﺮَ» :أِﺣﱠﺐ ﻣﻦ َأَﺣﱠﺒﻪ وّأﺑِﻐْﺾ ﻣﻦ َأﺑﻐَﻀﻪ«...
وﺳﺎق اﻟﺤﺪﯾﺚ ,رواه إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻦ أﺑﯽ إﺳﺤﺎق ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ذي ﻣّﺮ َأِﺣﱠﺐ:...
Əbu İshaq Səid ibn Vəhəbdən nəql edərək deyir: Əli, Rohbə adlı bir məkanda belə - 98
dedi: Sizi Allaha and verirəm! Qədir-xum günündə hansınız Rəsulullahın (s) "Allah
mənim və mən də möminlərin vəlisiyəm. Mən hər kimin vəlisiyəmsə bu (Əli) də onun
vəlisidir. İlahi! Onu sevəni sev və onu düşmən tutanı düşmən tut. Ona kömək edənə
.(kömək et" buyruşunu eşidibsə (ayağa qlxıb şahidlik etsin
Əbu İshaq deyir Səid ibn Vəhəb və habelə Zeyd ibn Yüsəy mənə dedi: Bu zaman bizim
(.yanımızdan altı nəfər qalxıb (şəhadət verdilər
" Əmr zu murوال ﻣﻦ واﻻه" cümləsinin yerinə

اِﺣَﺐ ﻣﻦ اﺣﺒﻪ و اﺑﻐﺾ ﻣﻦ اﺑﻐﻀﻪ
")İlahi!) onu sevəni sev və onunla düşmənçilik edəni düşmən tut" cümləsini
.(işlətmişdir"(2

 .99أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺧﻠﻒ ]ﺑﻦ ﺗﻤﯿﻢ[ ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ اﺳـﺮاﺋﯿﻞ ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ إﺳـﺤﺎق ،ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ذي ﻣّﺮ,
ﻗﺎل :ﺷﻬﺪُت ﻋﻠّﯽ×ًا ﺑﺎﻟﺮﺣﺒِﻪ ﯾُﻨِﺸﺪ أﺻﺤﺎَب ﻣﺤّﻤﺪ|» :أّﯾﮑﻢ ﺳﻤﻊ رﺳﻮل اﷲ| ﯾﻘﻮل ﯾﻮم ﻏﺪﯾﺮ ﺧﱟﻢ ﻣﺎ ﻗﺎل«؟ ﻓﻘﺎم أﻧﺎٌس ﻓﺸﻬﺪوا أﻧﻬﻢ
ﺳﻤﻌﻮا رﺳﻮل اﷲ| ﯾﻘﻮل» :ﻣﻦ ﮐﻨﺖ ﻣﻮﻻـه ﻓـﺎن ﻋﻠّﯽ×ًا ﻣﻮﻻـه ،اﻟﻠّﻬﻢ وال ﻣﻦ واﻻـه ،وﻋـﺎد ﻣﻦ ﻋـﺎداه ،وَأِﺣﱠﺐ ﻣﻦ َأَﺣﱠﺒﻪ وَأﺑِﻐﺾ ﻣﻦ
َأﺑَﻐَﻀﻪ ،واﻧُﺼﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﺮه«.
اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ واﻟﮑﺎﻓﺮ
Əmr zu mur deyir: Əlini Rohbə adlı bir məkanda gördüm -99
səh:78

Doxsan yeddinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c38, s65, hədis . [1] -1
22967; "Fəzaili Əhməd", s223, hədis 302; "Müsnədi Royani", s132, hədis 309; "Müşkilul.asar Təhavi", c4, s110, (bab 476), hədis 3315
Doxsan səkkizinci hədis başqa mənbələrdə: "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix . [2] -2
.Dəmeşq", c2, s28, hədis 529

ki, Muhəmmədin (s) əshabına and verərək buyurdu: Sizin hansınız Rəsulullahın (s)
Qədir-xum günündə buyurduğunu eşitmişdir? Bir dəstə ayağa qalxıb şəhadət verdilər
ki Peyğəmbər (s) belə buyurdu: "Mən hər kimin mövlasıyamsa Əli də onun mövlasıdır.
İlahi! Onu sevəni sev və onu düşmən tutanı düşmən tut. Onu sevəni sev və ona kin
.(bəsləyəni düşmən tut. Və ona kömək edənə kömək et"(1
Əlini sevmək mömini və münafiqi bir-birindən ayırır

، ﻋﻦ ِزّر ﺑﻦ ُﺣﺒﯿﺶ، ﻋﻦ ﻋّﺪي ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ، ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺶ: ﻗﺎل،[ أﺧﺒﺮﻧﺎ ]أﺑﻮ ﮐﺮﯾﺐ[ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﻼء ]اﻟﮑﻮﻓﯽ.100
.« إﻟّﯽ ]ان[ ﻻ ﯾُﺤﱢﺒﻨﯽ إﻟّﺎ ﻣﺆﻣﻦ وﻻ ﯾُﺒِﻐﻀﻨﯽ إﻟّﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ:| »واﻟّﺬي ﻓﻠﻖ اﻟﺤّﺒﻪ وﺑََﺮَأ اﻟﱠﻨَﺴَﻤﻪ؛ ]اﻧﻪ[ ﻟﻌﻬﺪ اﻟﻨﺒّﯽ اُﻷﱢﻣّﯽ: ﻗﺎل,×ﻋﻦ ﻋﻠّﯽ
Əli (ə) buyurdu: Toxumu yaran və varlığı icad edən yaradana and olsun! Ummi - 100
(dərs oxumamış) Peyğəmbər (s) mənim barəmdə belə buyurdu: "Yalnız mömin məni
.(sevər və münafiqdən başqası mənə kin bəsləməz"(2
,× ﻋﻦ ﻋﻠّﯽ، ﻋﻦ ِزّر ﺑﻦ ُﺣﺒﯿﺶ، ﻋﻦ ﻋّﺪي ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ وﮐﯿﻊ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺶ: ﻗﺎل،[ أﺧﺒﺮﻧﺎ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﻷﻋﻠﯽ ]اﻟﮑﻮﻓﯽ.101
.« »ﻋﻬﺪ إﻟﱠﯽ اﻟﻨﺒّﯽ| أن ﻻ ﯾُِﺤﱠﺒﻨﯽ إﻟّﺎ ﻣﺆﻣﻦ وﻻ ﯾُﺒِﻐَﻀﻨﯽ إﻟّﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ:ﻗﺎل
Əli (ə) buyurdu: Peyğəmbər (s) mənim barəmdə belə buyurdu: "Yalnız mömin - 101
məni sevər və münafiqdən
səh:79
Doxsan doqquzuncu hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c2, s262, hədis . [1] -1
951; "Fəzaili Əhməd", s97, hədis 144; "Müsnədi Bəzzar", c3, s34-35, hədis 786; "Mənaqibi
Kufi", c2, s367, hədis 843, və s383, hədis 857, və s429, hədis 911, və s444, hədis 432, və s451452, hədis 942-943; "Möcəmi kəbir Təbərani", c5, s192, hədis 5059; "Əmaliyi Tusi", s227,
hədis 398; "Fəraidus-Semtin", s68, hədis 44; "Əl-bidayə vən-nihayə", c7, s360; "Kənzül.ümmal", c13, s158, hədis 36487
Yüzüncü hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s368, hədis 32055; . [2] -2
"Səhihi Müslim", c1, s86, (bab 33), hədis 131; "Sünəni İbn Macə", c1, s114; "Kitabussünnə", s584, hədis 1325; "Sünəni kübra", Nisai, c5, s47, hədis 8153; "Səhihi İbn Həbban",
c15, s376, hədis 6924; "Mənaqibi Kufi", c2, s479, hədis 978; "Tərcümətil-İmam Əli min
.Tarix Dəmeşq", c2, s195, hədis 689-690

.(başqası mənə kin bəsləməz"(1
:× ﻗﺎل ﻋﻠّﯽ: ﻗﺎل, ﻋﻦ ِزّر، أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﻋّﺪي ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻣﻮﺳـﯽ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﯿﺴـﯽ.102
.«»اﻧﻪ ﻟَﻌْﻬﺪ اﻟﻨﺒّﯽ| إﻟّﯽ أﻧﻪ ﻻ ﯾُِﺤﱡﺒﮏ إﻟّﺎ ﻣﺆﻣﻦ وﻻ ﯾُﺒِﻐُﻀﮏ إﻟّﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ
Ummi (dərs oxumamış) Peyğəmbər (s) mənim barəmdə belə buyurdu: "Yalnız - 102
.(mömin məni sevər və münafiqdən başqası mənə kin bəsləməz"(2
Əlinin İsaya bənzərliyi

 ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ]ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ: ﻗـﺎل، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﯾﺤﯿﯽ ﺑـﻦ ﻣﻌﯿﻦ: ﻗـﺎل،[ أﺧﺒﺮﻧـﺎ ]أﺑـﻮ ﺟﻌﻔﺮ[ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑـﻦ اﻟﻤﺒـﺎرك ]اﻟﻤﺨﺮﻣّﯽ.103
× ﻋﻦ ﻋﻠّﯽ، ﻋﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻦ ﻧﺎﺟﺪ، ﻋﻦ أﺑﯽ ﺻﺎدق, ﻋﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ اﻟﺤﺼـﯿﺮه،اﻟﺮﺣﻤﺎن[ أﺑﻮ ﺣﻔﺺ اﻷﺑّﺎر ﻋﻦ اﻟﺤﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ
 وَأَﺣﱠﺒﺘْﻪ اﻟﻨﺼﺎري ﺣّﺘﯽ أﻧَﺰﻟﻮه ﺑﺎﻟﻤﻨﺰل، َأﺑ َْﻐـَﻀ ﺘْﻪ ﯾﻬﻮد ﺣّﺘﯽ ﺑََﻬﺘﻮا أﱠﻣﻪ, ﻓﯿﮏ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ َﻣﺜٌﻞ ﻣﻦ ﻋﯿﺴـﯽ,× ﯾﺎ ﻋﻠّﯽ:| ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ:ﻗـﺎل
.«اﻟّﺬي ﻟﯿﺲ ﺑﻪ
Əli (ə) buyurdu: Rəsulullah (s) buyurdu: " Ya Əli! Sənin İsa ilə oxşarlığın vardır. - 103
Yəhudilər ona (o qədər) kin bəslədilər ki, anasına böhtan atdılar. Xristianlar isə onu (o
qədər) sevdilər ki, onu layiq olmadığı məqamda təsəvvür etdilər. (Yəni onu Allah
.(güman etdilər)(3
səh:80
Yüz birinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s368, hədis . [1] -1
32055; Müsnədi Əhməd", c2, s136, hədis 731, və s316, hədis 1062; "Fəzaili Əhməd", s45,
hədis 71; "Səhihi Müslim", c1, s86, hədis 131; "Sünəni İbn Macə", c1, s42, hədis 144;
"Kitabus-sünnə", s584, hədis 1325; "Mənaqibi Kufi", c2, s469, hədis 963; "Sünəni kübra",
Nisai, c6, s535, hədis 11753; "Kənzi-fəvaid", c2, s83; "Mənaqibi İbn Məğazili", s193, hədis
.228, və s195, hədis 231
Yüz ikinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Həmidi", c1, s31, hədis 58; Müsnədi . [2] -2
Əhməd", c2, s642, hədis 71; "Fəzaili Əhməd", s56, hədis 84; "Sünəni İbn Macə", c1, s42,
hədis 114; "Sünəni Termizi", c5, s643, hədis 3736; "Sünəni kübra", Nisai, c6, s534, hədis
11749; "Mənaqibi Kufi", c2, s482, hədis 982; "Müsnədi Əbu Yə`la", c1, s251, hədis 291, və
s347, hədis 445; "Əmaliyi Tusi", s258, hədis 465; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix
Dəmeşq", c2, s190-191, hədis 682-684, və s195-199, hədis 691-700; "Mənaqibi İbn

Məğazili", s190-191, hədis 225-226, və s193-194, hədis 229-230; "Mənaqibi Xarəzmi", s326,
.hədis 336
Yüz üçüncü hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif Əbdür-rəzzaq", c11, s318; . [3] -3
Müsnədi Əhməd", c2, s468-469, hədis 1376-1377; "Fəzaili Əhməd", s99, hədis 147, və s144,
hədis 209, və s713, hədis 343-344; "Zöhd Əhməd", s309, hədis 1191-1192; "Tarixi kəbiri
Buxari", c3, s281, hədis 966; "Təfsiri Fərat Kufi", s204-206, hədis 540-542; "Kitabussünnə", s470, hədis 1004; "Müsnədi Əbu Yə`la", c1, s406, hədis 534; "Möcəmi kəbir
Təbərani", c1, s320, hədis 951; "Əmaliyi Tusi", s344, hədis 709; "Ənsabul-Əşraf", s33,
.hədis 82; "Mənaqibi İbn Məğazili", s71, hədis 104

Peyğəmbərin (s) yanında Əlinin məqamı

,[ ﻋﻦ اﻟﻌﻼء ]ﺑﻦ ﻋﺮار، ﻋﻦ أﺑﯽ إﺳـﺤﺎق، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ ] ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث[ ﻋﻦ ﺷـﻌﺒﻪ: ﻗﺎل،[ أﺧﺒﺮﻧﺎ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺴـﻌﻮد ]اﻟﺒﺼـﺮي.104
 وﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ, ﺛّﻢ أﺻﺎب ذﻧﺒًﺎ َﻓَﻘَﺘﻠﻮه, ﻓﺘﺎب اﷲ ﻋﻠﯿﻪ, ﮐﺎن ﻣﻦ اﻟّـﺬﯾﻦ ﺗﻮﻟّﻮا ﯾﻮم اﻟﺘﻘﯽ اﻟﺠﻤﻌﺎن: ﺳﺄل رﺟﻞ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺎل:ﻗﺎل
.| أﻻ ﺗﺮي ﻗﺮب ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ, ﻻ ﺗﺴﺄل ﻋﻨﻪ:ﻋﻠّﯽ× ﻓﻘﺎل
Bir kişi Ömərin oğlu (Əbdullahdan) Osman barəsində soruşdu? Belə cavab verdi: O - 104
Ühüd döyüşündə mərəkədən qaçanlardan idi ki, Allah günahını bağışladı. Sonra bir
günah etdiyi üçün camaat onu öldürdülər. O kişi Əli (ə) barəsində soruşduqda isə
Ömərin oğlu belə dedi: Onun barəsində soruşma. Görmürsən ki, onun evi Rəsulullahın
!?((s) evinin yaxınlığındadır(1
 ﻋﻦ اﻟﻌﻼء، ﺣﺪﺛّﻨﺎ زﻫﯿﺮ ]ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ[ ﻋﻦ أﺑﯽ إﺳﺤﺎق: ﻗﺎل,[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺣﺴـﯿﻦ ]ﺑﻦ ﻋّﯿﺎش: ﻗﺎل, أﺧﺒﺮﻧﯽ ﻫﻼل ﺑﻦ اﻟﻌﻼء ﺑﻦ ﻫﻼل.105
 ﻓﻬﺬا ﺑﯿﺘﻪ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ| وﻻ ُأَﺣﱢﺪﺛُﮏ:× أّﻣﺎ ﻋﻠّﯽ: أﻻ ﺗَُﺤﱢﺪﺛﻨﯽ ﻋﻦ ﻋﻠّﯽ× وﻋﺜﻤﺎن؟ ﻗﺎل: ﻗﻠﺖ, ﺳﺄﻟُﺖ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ: ﻗﺎل,ﺑﻦ ﻋﺮار
. وَأذَﻧﺐ ﻓﯿﮑﻢ ]ذﻧﺒًﺎ[ ﺻﻐﯿﺮًا ﻓﻘﺘﻠﺘﻤﻮه، ﻓﺎﻧﻪ َأذَﻧﺐ ﯾﻮم ُأُﺣﺪ ذﻧﺒًﺎ ﻋﻈﯿﻤًﺎ ﻓﻌﻔﺎ اﷲ ﻋﻨﻪ: وأّﻣﺎ ﻋﺜﻤﺎن،ﻋﻨﻪ ﺑﻐﯿﺮه
Əla ibn Ərar deyir: Ömərin oğlu Əbdullaha dedi: Əli ilə Osman barəsində mənimlə - 105
danışmırsan? Əli barəsində bu kifayətdir ki, Rəsulullahın (s) evinin yaxınlığındakı ev
onun evidir. Onun barəsində başqa bir söz deməyəcəm. Amma Osman Ühüd
müharibəsində (döyüşdən qaçdığı üçün) böyük bir günah etdi və Allah onu bağışladı.
.(Amma sizin yanınızda kiçik bir günah etdiyi üçün onu öldürdünüz(2
 ﺣﺪﺛّﻨﺎ إﺳﺮاﺋﯿﻞ: ﻗﺎل،( ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒﯿﺪ اﷲ )ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ: ﻗﺎل،( أﺧﺒﺮﻧﺎ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن )اﻟﺮﻫﺎوي.106
səh:81
Yüz dördüncü hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif Əbdür-rəzzaq", c11, s232, . [1] -1
hədis 20408; "Fəzaili Əhməd", s90, hədis 134; "Mənaqibi Kufi", c2, s22, hədis 511;
"Möcəmi əvsəti Təbərani", c2, s97, hədis 1188;"Tərcümətil-İmam Əli min Tarix
Dəmeşq", c1, s287, hədis 328; "Təhzibul-kəmal", c22, s528-529, hədis 4580; "Mizanul.e`tidal", c3, s64-65, hədis 5610; "Əl-qəvlul-müsəddəd",s30
Yüz beşinci hədis başqa mənbələrdə: Həmən Yüz dördüncü hədisin . [2] -2
.mənbə`ləridir

 ﻓﻼ:× ﺳـﺄﻟﺖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﻫﻮ ﻓﯽ ﻣﺴـﺠﺪ رﺳﻮل اﷲ| ﻋﻦ ﻋﻠّﯽ× وﻋﺜﻤـﺎن؟ ﻓﻘﺎل أّﻣﺎ ﻋﻠّﯽ: ﻋﻦ اﻟﻌﻼـء ﺑﻦ اﻟﻌﺮار ﻗـﺎل,ﻋﻦ أﺑﯽ اﺳـﺤﺎق
 ﻓﺎﻧﻪ اذﻧﺐ ذﻧﺒًﺎ ﻋﻈﯿﻤًﺎ ]ﺗﻮﻟّﯽ[ ﯾﻮم اﻟﺘﻘﯽ: وأﻣـﺎ ﻋﺜﻤـﺎن،ﺗﺴـﺄﻟﻨﯽ ﻋﻨﻪ واﻧﻈﺮ إﻟﯽ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ| ﻟﯿﺲ ﻓﯽ اﻟﻤﺴـﺠﺪ ﺑﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﺑﯿﺘﻪ
.اﻟﺠﻤﻌﺎن ﻓﻌﻔﺎ اﷲ ﻋﻨﻪ وﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻓَﺄذﻧَﺐ ﻓﯿﮑﻢ دون ذﻟﮏ ﻓﻘﺘﻠﺘﻤﻮه
Bu hədis qabaqkı hədis kimidir. Əla ibn Ərar deyir: Məscidün-nəbidə Ömərin - 106
oğlundan Əli ilə Osman barəsində soruşdum? Belə dedi: Əli barəsində soruşma. Onun
Rəsulullahın (s) evinin kənarındakı mənzilinə baxmağın (kifayətdir). Məsciddə onun
evindən başqa ev yoxdur. Amma Osman Ühüd müharibəsində döyüşdən qaçdığı üçün
böyük bir günah etdi və Allah onu bağışladı. Amma sizin yanınızda daha kiçik bir günah
.(etdiyi üçün onu öldürdünüz(1
 ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﯽ ﻋﻦ: ﺣـﺪﺛّﻨﺎ اﺑﻦ ﻣﻮﺳـﯽ _ وﻫﻮ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳـﯽ ﺑﻦ أﻋﯿﻦ _ ﻗﺎل: أﺧﺒﺮﻧﺎ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﺎل.107
 وﻟﮑﻦ أﻧﻈﺮ إﻟﯽ ﺑﯿﺘﻪ، ﻻ ﺗﺴﺄل ﻋﻦ ﻋﻠّﯽ: ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﯽ؟ ﻓﻘﺎل, ﺟﺎء رﺟﻞ إﻟﯽ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ: ﻗﺎل,ﻋﻄﺎء ]ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ[ ﻋﻦ ﺳـﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪه
. َأﺑَﻐَﻀﮏ اﷲ: ﻓﺎﻧﯽ ُأﺑِﻐُﻀﻪ ﻗﺎل:ﻣﻦ ﺑﯿﻮت اﻟﻨﺒﯽ| ﻗﺎل
Səd ibn Übeydə deyir: Bir kişi Ömərin oğlunun yanına gəldi və ondan Əli barəsində -107
soruşdu? Belə cavab verdi: Əli barəsində suala ehtiyac yoxdur. Onun Rəsulullahın (s)
evinin kənarındakı mənzilinə baxmağın (kifayətdir). O kişi dedi: Mən Əliyə qarşı
.(kinliyəm. Ömərin oğlu ona dedi: Allah səni düşmən tutsun(2

 ﺣـﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ: ﻗﺎل،[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ زﻫﯿﺮ ]ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ: ﻗﺎل،_  ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﺣﺴـﯿﻦ _ ﻫﻮ اﺑﻦ ﻋّﯿﺎش: ﻗـﺎل، اﺧﺒﺮﻧﯽ ﻫﻼـل ﺑﻦ اﻟﻌﻼـء ﺑﻦ ﻫﻼـل.108
 وأﺷّﺪﻧﺎ، أﻧﻪ ﮐﺎن أّوﻟﻨﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﻮﻗًﺎ: ﻣﻦ أﯾﻦ َوَرث ﻋﻠّﯽ× رﺳﻮَل اﷲ|؟ ﻗﺎل: ﺳﺄل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ]ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ[ ﻗﺜﻢ ﺑﻦ اﻟﻌّﺒﺎس: ﻗﺎل،اﺳـﺤﺎق
.ﺑﻪ ﻟﺰوﻗًﺎ
Xalidin oğlu Əbdürrəhmandan Əlinin niyə Peyğəmbərin (s) varisi olduğunu - 108
soruşdular? Belə cavab verdi: Çünki o, Peyğəmbərə (s) bizim hamımızdan tez
səh:82
Yüz altıncı hədis başqa mənbələrdə: Həmən Yüz dördüncü hədisin . [1] -1
.mənbə`ləridir
Yüz yeddinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c4, s368, hədis . [2] -2
32059; "Səhihi Buxari", c6, s32; "Tarixi kəbiri Buxari", c5, s23; "Ənsabul-əşraf", s89, hədis
214; "Möcəmi kəbiri Təbərani", c12, s317, hədis 13533; "Şəvahidüt-tənzil", c1, s30;

;"Sünəni kübra Bihəqi", c8, s192

.(qoşulmuş (iman gətirmiş) və yaxın olmuşdur(1
 ﻋﻦ، ﻋﻦ أﺑﯽ اﺳـﺤﺎق، ﻋﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ أﺑﯽ أﻧﯿﺴﻪ،[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒﯿﺪاﷲ ]ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﺮّﻗﯽ: ﻗﺎل، ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﯽ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻫﻼل ﺑﻦ اﻟﻌﻼء.109
. واﺷّﺪﻧﺎ ﺑﻪ ﻟﺼﻮﻗًﺎ, أن ﻋﻠّﯽ×ًا ﮐﺎن اّوﻟﻨﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﻮﻗًﺎ: ﻣﺎ ﻟﻌﻠﯽ× َورَث رﺳﻮَل اﷲ| دون ﺟﱢﺪك وﻫﻮ ﻋّﻤﻪ؟ ﻗﺎل:ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻗﺜﻢ أﻧﻪ ﻗﯿﻞ ﻟﻪ
Peyğəmbərin (s) əmisi Abbasın nəvəsi Xalid ibn Qəsəmdən, niyə sənin baban - 109
Peyğəmbərin (s) əmisi olmasına baxmayaraq deyil, Əli o Həzrətin (s) varisidir
soruşduqda-belə cavab verdi: Çünki o, Peyğəmbərə (s) bizim hamımızdan tez
.(qoşulmuş(iman gətirmiş) və O Həzrətlə (s) birlikdə addımlamışdır(2

 أﺧﺒﺮﻧﺎ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ أﺑﯽ اﺳـﺤﺎق ﻋﻦ اﻟﻌﯿﺰار ﺑﻦ: ﻗـﺎل، أﺧﺒﺮﻧـﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺤّﻤـ ﺪ: ﻗـﺎل،[ أﺧﺒﺮﻧـﺎ ﻋﺒـﺪه ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ ]اﻟﻤﺮوزي.110
 ﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤُﺖ أن ﻋﻠّﯽ×ًا َأَﺣﱡﺐ: وﻫﯽ ﺗﻘﻮل، اﺳـﺘﺄذن أﺑﻮ ﺑﮑﺮ ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺒّﯽ| ﻓﺴﻤﻊ ﺻﻮت ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻋﺎﻟﯿًﺎ: ﻗﺎل, ﻋﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸـﯿﺮ،ُﺣَﺮﯾﺚ
،| ﯾﺎ اﺑﻨﺖ ﻓﻼﻧﻪ! أراِك َﺗﺮﻓﻌﯿَﻦ ﺻﻮَﺗِﮏ ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﷲ|؟! ﻓﺄﻣﺴـﮑﻪ رﺳﻮل اﷲ: ﻓـﺄﻫﻮي اﻟﯿﻬـﺎ أﺑﻮﺑﮑﺮ ﻟَﯿﻠِﻄَﻤﻬـﺎ وﻗﺎل.اﻟﯿـﮏ ﻣﻦ أﺑﯽ
 »ﯾﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪ؛ ﮐﯿﻒ رأﯾﺘﻨﯽ أﻧﻘﺬﺗﮏ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ«؟ ﺛّﻢ اﺳﺘﺄذن أﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﮏ وﻗﺪ اﺻﻄﻠﺢ:| ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ،وﺧﺮج أﺑﻮﺑﮑﺮ ُﻣﻐﻀـﺒًﺎ
.« »ﻗﺪ ﻓﻌﻠﻨﺎ: أدﺧﻼﻧﯽ ﻓﯽ اﻟﺴﻠﻢ ﮐﻤﺎ ادﺧﻠﺘﻤﺎﻧﯽ ﻓﯽ اﻟﺤﺮب؟ ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠّﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ: ﻓﻘﺎل،رﺳﻮل اﷲ| وﻋﺎﺋﺸﻪ
Əbu Bəkr Peyğəmbərdən (s) hüzuruna çatmaq üçün icazə istədi. Bu zaman qızı - 110
Ayişənin səsini eşitdi ki, uca səslə "Allaha and olsun bilirəm Əli sənin üçün atamdan
daha sevimlidir"- deyirdi. Əbu Bəkr ona zərbə vurmaq üçün hücum edərək dedi: Ay
filankəsin qızı, Görürəm Rəsulullahın (s) başına qışqırırsan?! Peyğəmbər(s) Əbu Bəkrə
mane oldu. O da hirslə çölə çıxdı. Bu zaman Rəsulullah (s) Ayişəyə buyurdu: "Ay Ayişə!
Gördün necə səni bu kişinin əlindən xilas etdim?" Rəsulullah (s) ilə Ayişənin arasındaki
ixtilaf bitdikdən sonra Əbu Bəkr yenə hüzura çatmaq üçün icazə istəyərək dedi: Mənə
dava edərkən daxil olmaq üçün icazə verdiyiniz kimi sülh varkəndə icazə verirsinizmi?
:Peyğəmbər (s) buyurdu
səh:83
Yüz səkkizinci hədis başqa mənbələrdə: "Əl-iləlü vəl-mə`rifə", c1, s147; "Möcəmi . [1] -1
kəbiri Təbərani", c19, s40; "Müstədrəki Hakim", c3, s125; "Tarixi Dəmeşq", c3, s14, hədis
.1034-1035; "Təraifi İbn Tavus", c1, s284
Yüz doqquzuncu hədis başqa mənbələrdə: Həmin Yüz səkkizinci hədisin . [2] -2
mənbələridir. Və habelə Əlinin (ə) varisliyi barəsində olan altımış dörd və altımış beşinci
.hədisdə də gəlmişdir

.(Bəli) biz belə edirik*"(1)"
 ﻋﻦ أﺑﯽ، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ]ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ[ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻏﻨّﯿﻪ ﻋﻦ أﺑﯿﻪ: ﻗﺎل،[ أﺧﺒﺮﻧﯽ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ آدم ]ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻤﺼﯿﺼﯽ.111
 ﻣﺎ رأﯾُﺖ: ﻓﻘﺎﻟﺖ, ﻓـﺬﮐﺮت ﻟﻬﺎ ﻋﻠّﯽ×ًا، دﺧﻠُﺖ ﻣﻊ اّﻣﯽ ﻋﻠﯽ ﻋﺎﺋﺸﻪ واﻧﺎ ﻏﻼم: ﻋﻦ ُﺟَﻤﯿﻊ _ وﻫﻮ اﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ _ ﻗـﺎل,اﺳـﺤﺎق اﻟﺸـﯿﺒﺎﻧﯽ
. وﻻ اﻣﺮأًه أﺣّﺐ إﻟﯽ رﺳﻮل اﷲ| ﻣﻦ اﻣﺮأﺗﻪ،رﺟًﻼ َأﺣﱠﺐ إﻟﯽ رﺳﻮل اﷲ| ﻣﻨﻪ
Cüməy ibn Üməyr deyir: Yeniyetmə olduğumda anamla birlikdə Ayişənin yanına - 111
getdik. Anam onun yanında Əlidən söz açdı. Ayişə dedi: Rəsulullahın (s) yanında ondan
.(və onun həyat yoldaşı ]Fatimədən (s)[ daha sevimli heç bir kişi və qadın görmədim(2
 ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ رﺟﺎء: ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒـﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ اﻟﺨّﻄﺎب _ ﺛﻘﻪ _ ﻗﺎل: ﻗﺎل،[ أﺧﺒﺮﻧـﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻠّﯽ× ]اﻟﺒﺼـﺮي.112
 ﻓﺴـﻤﻌﺘُﻬﺎ ﺗﺴﺄﻟﻬﺎ ﻣﻦ وراء اﻟﺤﺠﺎب ﻋﻦ, دﺧﻠُﺖ ﻣﻊ اّﻣﯽ ﻋﻠﯽ ﻋﺎﺋﺶ: ﻋﻦ ُﺟَﻤﯿﻊ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﻗـﺎل، ﻋﻦ أﺑﯽ اﺳـﺤﺎق اﻟﺸـﯿﺒﺎﻧﯽ،اﻟﺰﺑﯿـﺪي
. وﻻ َأﺣﱠﺐ إﻟﯿﻪ ﻣﻦ اﻣﺮأﺗﻪ، َﺗﺴﺄﻟﯿﻨﯽ ﻋﻦ رﺟﻞ ﻣﺎ َأﻋﻠُﻢ اﺣﺪًا ﮐﺎن أﺣﱠﺐ إﻟﯽ رﺳﻮل اﷲ| ﻣﻨﻪ:ﻋﻠّﯽ×؟ ﻓﻘﺎﻟﺖ
Bu hədis qabaqkı hədis kimidir. Nisai onu az bir -112
səh:84
Yüz onuncu hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c30, s341, hədis 18394, . [1] -1
və s372, hədis 18421; "Fəzaili səhabə Əhməd", s26, hədis 38; "Sünəni Əbu Davud", c4,
s300, hədis 4999; "Sünəni kübra", Nisai, c5, s365, hədis 9155; "Müsnədi Bəzzar", c8, s223;
"Kəşfül-əstar", c3, s194; "Məcməüz-zvaid", c9, s127. * . Bu hədis İmam Əlinin (ə)
Rəsulullahın (s) yanında camaatın ən sevimli olduğunu çatdırır. Bunun çoxlu dəlil və
şahidləri vardır. Qabaqkı hədislərdə onların bəzisini mülahizə etdiniz. Bəzisi də sonrakı
hədislər də gələcək. Buna görə "Səhihi-Buxari" və
"Müslimdə" Əmr ibn Asın
dilindən nəql olunan "Rəsulullahın (s) yanında qadınlar və kişilərin ən sevimlisi Ayişə və
atasıdır" hədisi qəbul edilməmişdir. Bu hədisin rəvayətçisi Əmr ibn As İslamdan qabaq
Rəsulullahın (s) inadkar düşmənlərindən və müşriklərin başçılarından idi. O İslamdan
sonra da fitnəkar və nifaqçıların başçısı və habelə İmam Əlinin (ə) düşməni idi. Və o,
Quranın, Rəsulullahın (s) və O Həzrətin (s) övladlarının şahidliyinə əsasən nəsli
kəsilmişin oğlu nəsli kəsilmişdir. O hədisi də Əliyə (ə) olan kini üzündən
.saxtalaşdırmışdır
Yüz on birinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c43, s170, hədis 25046; . [2] -2
"Sünəni Termizi", c5, s701, hədis 3874; "Müsnədi Əbu Yə`la", c8, s270, hədis 4857;

"Mənaqibi Kufi", c2, s11, hədis 577, və s132, hədis 617, və s194, hədis 666, və s470, hədis
964; "Möcəmi kəbir Təbərani", c22, s403, hədis 1008; "Tarixi Corcan", s213, hədis 329;
"İstiab", c4, s1897; "Şəvahidüt-tənzil", c2, s62, hədis; "Əmaliyi Tusi", s249, hədis 440, və
s331, hədis 663; "Mənaqibi Xarəzmi", s70, hədis 63; "Fəraidus-Semtin", c1, s367, hədis

.296

ixtilaf və başqa bir sənədlə həmən Cüməy ibn Üməyrdən belə nəql etmişdir.
Yeniyetmə olduğumda anamla birlikdə Ayişənin yanına getdik. Anamın Ayişədən Əli
barəsində soruşduğunu pərdə arxasından eşitdim. Ayişə belə cavab verdi: Bir şəxs
barəsində sual edirsən ki, Rəsulullahın (s) yanında ondan və onun həyat yoldaşı
.(]Fatimədən (s)[ daha sevimli birini tanımıram(1

 ﻋﻦ، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ]أﺳﻮد ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ[ ﺷﺎذان ﻋﻦ ﺟﻌﻔﺮ ]ﺑﻦ زﯾﺎد[ اﻷﺣﻤﺮ: ﺣـﺪﺛّﻨﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺳـﻌﯿﺪ ﻗﺎل: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﯽ زﮐﺮّﯾﺎ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ.113
 ﮐﺎن َأﺣﱠﺐ اﻟّﻨﺎس: اّي اﻟّﻨﺎس ﮐﺎن َأﺣﱠﺐ إﻟﯽ رﺳﻮل اﷲ|؟ ﻓﻘﺎل: ﻓﺴﺄﻟﻪ, ﺟﺎء رﺟﻞ إﻟﯽ أﺑﯽ: ﻗﺎل، ﻋﻦ اﺑﻦ ﺑﺮﯾـﺪه,ﻋﺒـﺪ اﷲ اﺑﻦ ﻋﻄـﺎء
.×إﻟﯽ رﺳﻮل اﷲ| ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﺎﻃﻤُﻪ وﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻋﻠّﯽ
İbn Boreydə deyir: Bir kişi atamdan Rəsulullahın (s) yanında camaatın ən sevimlisi - 113
kim olduğunu soruşduqda belə cavab verdi: Peyğəmbərin (s) yanında qadınların ən
.(sevimlisi Fatimə və kişilərin ən sevimlisi isə Əli idi(2
Əlinin Rəsulullahın (s) hüzuruna çatdığı zamankı məqamı

 ﺣّﺪﺛﻨﯽ زﯾﺪ: ﻗﺎل,[ ]ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ أﺑﯽ ﯾﺰﯾﺪ، ﺣّﺪﺛﻨﯽ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ: ﻗﺎل, ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﺳـﻠﻤﻪ: ﻗﺎل, أﺧﺒﺮﻧﯽ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ وﻫﺐ.114
: ﺳـﻤﻊ ﻋﻠّﯽ×ًا ﯾﻘـﻮل، ﻋﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻧَُﺠّﯽ، ﻋﻦ أﺑﯽ زرﻋﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ،[_ وﻫـﻮ اﺑـﻦ أﺑﯽ أﻧﯿﺴـﻪ _ ﻋﻦ اﻟﺤـﺎرث ]ﺑﻦ ﯾﺰﯾـﺪ
.« وان ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﯾﺼﻠّﯽ أذن ﻟﯽ ﻓﺪﺧﻠُﺖ،»ﮐﻨﺖ أدﺧﻞ ﻋﻠﯽ ﻧﺒّﯽ اﷲ| ﻓﺎن ﮐﺎن ﯾﺼﻠّﯽ َﺳﱠﺒﺢ ﻓﺪﺧﻠﺖ
Abdullah ibn Nucəyy deyir: Əlinin belə buyurduğunu eşitdim: "Mən Peyğəmbərin - 114
(s) hüzuruna çatırdım. Əgər Həzrət (s) namaz qılan halda olsaydı (mənim daxil
olmağıma icazə verdiyini bildirmək üçün) təsbeh (subhanəllah) deyərdi. Mən də daxil
.(olardım. Əgər namaz qılan halda olmasaydı, daxil olmağım üçün icazə verirdi"(3
səh:85
Yüz on ikinci hədis başqa mənbələrdə: "Şərhül-əxbar", c1, s140, hədis 70-72; . [1] -1
."Müstər şidi Təbəri", s449, hədis 146; "Müstədrəki Hakim", c3, s154
Yüz on üçüncü hədis başqa mənbələrdə: "Sünəni Termizi", c5, s698, hədis 3868; . [2] -2
"Müsnədi Royani", s26, hədis 41; "Müstədrəki Hakim", c3, s155; "İstiab", c4, s1879;
."Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c2, s162, hədis 649
.Yüz on dördüncü hədis başqa mənbələrdə: "Tarixi kəbiri Buxari", c6, s501 . [3] -3

 ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒﺪ: ﻗﺎﻻ,[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ]ﺑﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﺼـﺮي[ وأﺑﻮ ﮐﺎﻣﻞ ]ﻓﻀـﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﺴـﯿﻦ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﯽ زﮐﺮّﯾﺎ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ.115
 ﻋﻦ أﺑﯽ زرﻋﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻋﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻋﻤﺎره ﺑﻦ اﻟﻘﻌﻘﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﺎرث ]ﺑﻦ ﯾﺰﯾـﺪ[ اﻟﻌﮑﻠﯽ: ﻗﺎل,اﻟﻮاﺣـﺪ ﺑﻦ زﯾﺎد
 »ﮐـﺎﻧﺖ ﻟﯽ ﺳـﺎﻋٌﻪ ﻣﻦ اﻟﺴـﺤﺮ ادﺧـﻞ ﻓﯿﻬﺎ ﻋﻠﯽ َأدﺧُﻞ ﻓﯿﻬﺎ ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﷲ| ﻓﺎن ﮐﺎن ﻓﯽ ﺻـﻼﺗﻪ َﺳـ ﱠﺒﺢ ﻓﮑﺎن: ﻗـﺎل ﻋﻠﯽ: ﻗـﺎل،ﻧَُﺠّﯽ
.« وان ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﻓﯽ ﺻﻼﺗﻪ اذن ﻟﯽ,ذاﻟﮏ اذﻧﻪ ﻟﯽ
Bu hədis qabaqkı hədis kimidir. Nisai onu başqa bir sənədlə həmən Abdullah ibn - 115
Nucəyydən belə nəql edir. Əli (ə) buyurdu: Mənim Peyğəmbərin (s) hüzuruna
çatmağım üçün səhər vaxtı müəyyən bir saat vardı. Əgər Həzrət (s) namaz qılan halda
olsaydı təsbeh (subhanəllah) deyirdi. Bu da daxil olmaq üçün icazənin əlaməti idi. Yox,
.(əgər namazda olmasaydı daxil olmağım üçün icazə verirdi"(1

 ﻋﻦ أﺑﯽ زرﻋﻪ،[ ﻋﻦ اﻟﺤﺎرث ]ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ،[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺟﺮﯾﺮ ]ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ[ ﻋﻦ اﻟﻤﻐﯿﺮه ]ﺑﻦ ﻣﻘﺴﻢ: ﻗﺎل, أﺧﺒﺮﻧﯽ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ.116
 إذا أﺗﯿﺘُﻪ اﺳـﺘﺄذﻧُﺖ, »ﮐﺎﻧﺖ ﻟﯽ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ| ﺳﺎﻋٌﻪ ﻣﻦ اﻟﺴـﺤﺮ آﺗﯿﻪ ﻓﯿﻬﺎ: ﻗﺎل,× ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻧَُﺠّﯽ ﻋﻦ ﻋﻠّﯽ: ﻗـﺎل,ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
.« وان وﺟﺪﺗُﻪ ﻓﺎرﻏًﺎ اذن ﻟﯽ،ﻓﺎن وﺟﺪﺗُﻪ ﯾﺼّﻠﯽ َﺳﱠﺒﺢ ﻓﺪﺧﻠُﺖ
Bu hədis də qabaqkı hədis kimidir. Nisai onu da başqa bir sənədlə həmin Abdullah - 116
ibn Nucəyydən belə nəql edir. Əli (ə) buyurdu: Mənim Peyğəmbərin (s) hüzuruna
çatmağım üçün səhər vaxtı müəyyən bir saat vardı. Gəlib hüzuruna çatmaq üçün
Həzrətdən (s) icazə istəyirdim. Əgər Həzrət (s) namazda olsaydı (mənim hüzuruna
çatmağıma icazə verdiyini bildirmək üçün) təsbih (subhanəllah) deyərdi. Mən də daxil
.(olardım. Və əgər namazda olmasaydı hüzuruna çatmağım üçün icazə verirdi"(2
 ﻗﺎل: ﻋﻦ أﺑﯽ ﻧَُﺠّﯽ ﻗﺎل, ﻋﻦ اﻟﺤﺎرث اﻟﻌﮑﯽ، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ]أﺑﻮﺑﮑﺮ[ اﺑﻦ ﻋّﯿﺎش ﻋﻦ اﻟﻤﻐﯿﺮه: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﯽ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿـﺪ ﺑﻦ ﻣﺤّﻤﺪ.117
 ﻓﮑﻨُﺖ إذا دﺧﻠُﺖ، وﻣﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر, ﻣﺪﺧٌﻞ ﺑﺎﻟﻠﯿﻞ: »ﮐﺎن ﻟﯽ ﻣﻦ اﻟﻨﺒّﯽ| ﻣﺪﺧﻼن:×ﻋﻠّﯽ
səh:86
Yüz on beşinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c2, s13, hədis 570; . [1] -1
"Müsnədi Darəmi", c2, s284, hədis 2663; "Səhihi İbn Xəzimə", c2, s54, hədis 904;
."Müşkilül-asar", c2, s211, hədis 1899; "Sünəni Bihəqi", c2, s247
Yüz on altıncı hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c5, s244, hədis . [2] -2
25667; "Səhihi İbn Xəzimə", c2, s54, hədis 904; "Müsnədi Əhməd", c2, s43, hədis 608;
"Sünəni İbn Macə", c2, s1222, hədis 3709; "Sünəni Nisai", c3, s12; "Kamil ibn Əddi", c4,
.s234; "Müşkilül-asar", c2, s210, hədis 1898; "Sünəni Bihəqi", c2, s247

.«ﺑﺎﻟﻠﯿﻞ َﺗَﻨﺤَﻨﺢ ﻟﯽ
Əli (ə) buyurdu: Peyğəmbərin (s) hüzuruna çatmağım üçün iki müəyyən vaxt var - 117
idı. Biri gündüz digəri isə gecə vaxtı idi. Gecə vaxtı Peyğəmbərin (s) hüzuruna çatmaq
üçün icazə istədikdə (icazə verməməsinin nişanəsi) Həzrətin (s) neçə dəfə qeyri-təbii
.(öskürməsi idi"(1

 ﺣـّﺪﺛﻨﯽ ﺷـﺮﺣﺒﯿﻞ _ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﻣـﺪرك: ﻗﺎل،[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ اﺳـﺎﻣﻪ ]ﺣّﻤﺎد ﺑﻦ أﺳﺎﻣﻪ: ﻗـﺎل، أﺧﺒﺮﻧـﺎ اﻟﻘـﺎﺳﻢ ﺑﻦ زﮐﺮّﯾـﺎ ﺑﻦ دﯾﻨـﺎر.118
 »ﮐﺎﻧﺖ ﻟﯽ ﻣﻨﺰﻟٌﻪ ﻣﻦ:× ﻗﺎل ﻋﻠّﯽ: ﺣـّﺪﺛﻨﯽ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻧَُﺠّﯽ اﻟﺤﻀـﺮﻣﯽ ﻋﻦ أﺑﯿﻪ _ وﮐﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻄﻬﺮه ﻋﻠّﯽ× _ ﻗﺎل: ﻗﺎل،اﻟﺠﻌﻔﯽ
 وإﻟّﺎ، ﻓﺎن َﺗﻨﺤَﻨَﺢ أﻧﺼﺮﻓُﺖ إﻟﯽ اﻫﻠﯽ، اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ ﻧﺒّﯽ اﷲ: ﻓﮑﻨُﺖ آﺗﯿﻪ ﮐﱠﻞ ﺳـﺤﺮ ﻓﺄﻗﻮل،رﺳﻮل اﷲ| ﻟﻢ ﺗﮑﻦ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﺋﻖ
.«دﺧﻠُﺖ ﻋﻠﯿﻪ
Əli (ə) buyurdu: Mən Peyğəmbərin (s) yanında heç kimin sahib olmadığı xüsusi bir - 118
məqama malik idim. O fəzilət də bu idi ki, hər səhər vaxtı Peyğəmbərin (s) hüzuruna
çatdıqda Əssəlamu ələykə ya Rəsuləllah (s) deyirdim. Əgər Həzrət (s) qeyri-təbii
.(öskürsəydi evə qayıdırdım, əks halda hüzuruna çatırdım(2

 ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻋﻮف ]ﺑﻦ أﺑﯽ ﺟﻤﯿﻠﻪ[ ﻋﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ: ﻗﺎل،[ ﺣـّﺪﺛﻨﯽ أﺑﻮ اﻟﻤﺴﺎور ]اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻣﺴﺎور: ﻗـﺎل، أﺧﺒﺮﻧـﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﺑﺸـﺎر.119
.« وإذا ﺳﮑﱡﺖ اﺑﺘﺪاﻧﯽ، »ﮐﻨﺖ إذا ﺳﺄﻟﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻّﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ أﻋﻄﺎﻧﯽ:× ﻗﺎل ﻋﻠّﯽ: ﻗﺎل،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻫﻨﺪ اﻟﺠﻤﻠﯽ
Əli (ə) buyurdu: (Peyğəmbərin (s) hüzuruna çatdığım zaman) O Həzrətdən (s) sual - 119
soruşurdum və Həzrət (s) cavab verirdi. Sakit olduğum zaman Həzrət (s) özü sözə
.(başlayırdı"(3
səh:87
Yüz on yeddinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c5, s244, hədis . [1] -1
25667; "Müsnədi Əhməd", c2, s43, hədis 608; "Sünəni İbn Macə", c2, s1222, hədis 3709;
"Sünəni Nisai", c2, s12; "Səhihi İbn Xəzimə", c2, s54, hədis 904; "Kamil ibn Əddi", c4,
.s234; "Müşkilül-asar", c2, s210, hədis 1898; "Sünəni Bihəqi", c2, s247
Yüz on səkkizinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c2, s35, hədis 598, . [2] -2
və s77, hədis 647, və s207, hədis 845, və s425, hədis 1290;"Sünəni Nisai", c3, s12; "Səhihi
İbn Xəzimə", c2, s54, hədis 902; "Sünəni Bihəqi", c2, s248; "Tərcümətil-İmam Əli min
.Tarix Dəmeşq", c2, s452, hədis 982; "Fəraidus-Semtin", c1, s201, hədis 170

Yüz on doqquzuncu hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s368, . [3] -3
hədis 32061; "Sünəni Termizi", c5, s637, hədis 3722, və s640, hədis 3729; "Mərasili İbn Əbi
Hatəm", s95, hədis 168; "Müstədrəki Hakim", c3, s125; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix
Dəmeşq", c2, s454, hədis 987; "Təhzibul-kəmal", c15, s372, hədis 3457; "Kənzül-ümmal",
.c13, s120, hədis 36387

 .120أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺜّﻨﯽ ،ﻗﺎل :ﺣـﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ،ﻗﺎل :ﺣـﺪﺛّﻨﺎ اﻻﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣّﺮه ،ﻋﻦ أﺑﯽ اﻟَﺒْﺨﺘﺮي ،ﻋﻦ ﻋﻠّﯽ× ﻗﺎل:
»ﮐﻨُﺖ إذا ﺳﺄﻟُﺖ ُأﻋﻄﯿُﺖ وإذا َﺳـ ﮑﱡﺖ اُﺑ ُﺘـﺪﯾُﺖ« .121 .أﺧﺒﺮﻧـﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺳـﻌﯿﺪ ,ﻗﺎل :ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﺣّﺠﺎج ]ﺑﻦ ﻣﺤّﻤـ ﺪ اﻷﻋﻮر[ ﻋﻦ ]ﻋﺒﺪ
اﻟﻤﻠﮏ[ ﺑﻦ ﺟﺮﯾـﺞ ،ﻗﺎل :ﺣـﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﺣﺮب ]ﺑﻦ أﺑﯽ اﻷﺳﻮد[ ﻋﻦ أﺑﯽ اﻻﺳﻮد وﺣﺪﺛّﻨﺎ رﺟﻞ آﺧﺮ ﻋﻦ زاذان ،ﻗﺎﻻ :ﻗﺎل :ﻋﻠّﯽ×» :ﮐﻨﺖ
واِﷲ؛ إذا ﺳﺄﻟُﺖ اُﻋﻄﯿُﺖ وإذا ﺳﮑﱡﺖ اُﺑﺘﺪﯾُﺖ«.
Əli (ə) buyurdu: "(Peyğəmbərin (s) hüzuruna çatdığım zaman) sual soruşurdum və - 120
.(cavab eşidirdim. Sakit olduğum zaman Həzrət (s) özü sözə başlayırdı"(1

 .121أﺧﺒﺮﻧﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺳـﻌﯿﺪ ,ﻗﺎل :ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﺣّﺠﺎج ]ﺑﻦ ﻣﺤّﻤﺪ اﻷﻋﻮر[ ﻋﻦ ]ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ[ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﺣﺮب ]ﺑﻦ أﺑﯽ
اﻷﺳﻮد[ ﻋﻦ أﺑﯽ اﻻﺳﻮد وﺣﺪﺛّﻨﺎ رﺟﻞ آﺧﺮ ﻋﻦ زاذان ،ﻗﺎﻻ :ﻗﺎل :ﻋﻠّﯽ×» :ﮐﻨﺖ واِﷲ؛ إذا ﺳﺄﻟُﺖ اُﻋﻄﯿُﺖ وإذا ﺳﮑﱡﺖ اُﺑﺘﺪﯾُﺖ«.
Bu hədis də qabaqkı hədislər kimidir. Nisai onu da başqa bir sənədlə belə nəql edir. -121
Əli (ə) buyurdu: "Allaha and olsun hər zaman ]Rəsulullahdan (s)[ sual soruşurdum,
.(cavab eşidirdim. Sakit olduğum zaman Həzrət (s) özü sözə başlayırdı"(2
Əli Peyğəmbərin (s) çiyinlərinə çıxmış

 .122أﺧﺒﺮﻧﺎ اﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﺣﺮب ،ﻗﺎل :ﺣـﺪﺛّﻨﺎ اﺳـﺒﺎط ]ﺑﻦ ﻣﺤّﻤـ ﺪ[ ﻋﻦ ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ اﻟﻤـﺪاﺋﻨﯽ ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﻣﺮﯾﻢ ,ﻗﺎل :ﻗﺎل ﻋﻠﯽ:
»اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣـﻊ رﺳـﻮل اﷲ| ﺣـﺘﯽ أﺗَﯿﻨـﺎ اﻟﮑﻌﺒَﻪ ،ﻓـَﺼ ِﻌﺪ رﺳﻮُل اﷲ| ﻋﻠﯽ ﻣﻨﮑـﺒﯽ ﻓَﻨﻬﻀُﺖ ﺑﻪ ،ﻓﻠّﻤـ ﺎ رأي رﺳﻮل اﷲ| ـَﺿ ﻌﻔﯽ ,ﻗـﺎل ﻟﯽ:
اﺟﻠﺲ ﻓﺠﻠﺴﺖ ،ﻓﻨﺰل ﻧـﺒّﯽ| ]و ﺟﻠﺲ ﻟﯽ[ ،ﻓﻘـﺎل :اﺻـﻌﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻨﮑﺒﯽ ،ﻓﻨﻬﺾ ﺑﯽ رﺳﻮُل اﷲ| ﻓـﺎﻧﻪ ﻟﯿَُﺨﱢﯿﻠﻨﯽ أﻧﯽ ﻟﻮ ﺷـﺌﺖ ﻟﻨﻠُﺖ اﻓَﻖ
اﻟﺴـﻤﺎء ،ﻓـَﺼ ﻌﺪُت ﻋﻠﯽ اﻟﮑﻌﺒﻪ وﻋﻠﯿﻬـﺎ ﺗﻤﺜﺎل ﻣﻦ ﺻـﻔٍﺮ أو ﻧُﺤﺎس ،ﻓﺠﻌﻠﺖ اُﻋﺎﻟﺠﻪ ُﻻزﯾﻠﻪ ﯾﻤﯿﻨًﺎ وﺷـﻤﺎًﻻ وﻗـﺪاﻣًﺎ وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﯾـﺪﯾﻪ وﻣﻦ
ﺧﻠﻔﻪ ﺣّﺘﯽ اذا اﺳَﺘﻤﮑﻨُْﺖ ﻣﻨﻪ ،ﻗﺎل ﻧﺒّﯽ اﷲ| :اﻗﺬﻓﻪ .ﻓﻘﺬﻓُﺖ ﺑﻪ ,ﻓﮑﺴﺮﺗُﻪ ﮐﻤﺎ ﺗُﮑَﺴُﺮ اﻟﻘﻮارﯾُﺮ ،ﺛّﻢ ﻧﺰﻟُﺖ ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ أﻧﺎ ورﺳﻮل اﷲ ﺻّﻠﯽ
اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ ﻧﺴﺘﺒُﻖ ﺣّﺘﯽ ﺗﻮارﯾﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﯿﻮت ﺧﺸﯿَﻪ أن ﯾﻠﻘﺎﻧﺎ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟّﻨﺎس«.
Əli (ə) buyurdu: Rəsulullah (s) ilə Kəbəyə getdik. ]Kəbənin kənarında əyləşdim.[ - 122
.Rəsulullah (s) mənim çiyinlərimə çıxdı. Ayaq üstə durub Həzrəti (s) qalxızdım
səh:88
Yüz iyirminci hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s368, hədis . [1] -1
32060; "Əl-mə`rifətü vət-tarix", c2, s540; "Mənaqibi Kufi", c2, s46, hədis 535; "Hilyətuləvliya", c1, s68, və c4, s382; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c2, s454, hədis

.985
Yüz iyirmi birinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Təyalisi", s25, hədis 180; . [2] -2
"Təbəqati İbn Sə`d", c2, s388; "Fəzaili Əhməd", s154, hədis 221; "Ənsabul-əşraf", c1,

.s13, hədis 26; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c2, s454, hədis 986-988

Rəsulullah (s) mənim zəifliyimi hiss edib buyurdu: "Əyləş" mən də əyləşdim. Həzrət (s)
çiyinlərimdən aşağı düşdü və oturaraq buyurdu: "Mənim çiyinlərimə çıx." Rəsulullah (s)
ayaq üstə durub məni qalxızdı. Elə bil əlimi səma üfüqünə vuracaq qədər yuxarı
qalxmışdım. Kəbənin üstünə çıxdım. Onun üstündə misdən bir heykəl var idi. Onu
yerindən qopartmaq üçün sağa-sola, dala-qabağa çəkdim. Onu yerindən qopardan
kimi Peyğəmbər (s) buyurdu: "Onu at." Mən də atdım. Sonra onu büllur kimi sındırıb
tikə-tikə etdim. Aşağı enib Rəsulullah (s) ilə birlikdə camaat bizi görmədən evlərdə
.(gizlənmək üçün tələsik getdik(1
Əli behişt qadınlarının sərvəri Fatimənin həyat yoldaşı

 ﺧﻄﺐ: ﻋﻦ أﺑﯿﻪ ﻗﺎل, ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪه، ﻋﻦ اﻟﺤﺴـﯿﻦ ﺑﻦ واﻗﺪ، أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻣﻮﺳـﯽ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﺤﺴـﯿﻦ ﺑﻦ ﺣﺮﯾﺚ.123
. ﻓﺨﻄﺒﻬﺎ ﻋﻠّﯽ× ﻓﺰﱠوَﺟﻬﺎ ﻣﻨﻪ.« »اﻧﻬﺎ ﺻﻐﯿﺮه: ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠّﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ،أﺑﻮ ﺑﮑﺮ وﻋﻤﺮ ﻓﺎﻃﻤَﻪ
Əbu Bəkr və Ömər Fatiməyə elçilik etdilər. Rəsulullah (s) buyurdu: "O hələ - 123
.(kiçikdir". Sonra Əli elçilik etdi. Peyğəmbər (s) də onu Əlinin həyat yoldaşı etdi(2
 ﻋﻦ أﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ، ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﯾﻮب اﻟﺴﺨﺘﯿﺎﻧﯽ ﻋﻦ أﺑﯽ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﻤﺪﻧﯽ: ﻗﺎل، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ وردان: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد.124
 ﻓﻠّﻤﺎ َأﺻَﺒْﺤﻨﺎ،| ﮐﻨُﺖ ﻓﯽ زﻓﺎف ﻓﺎﻃﻤَﻪ ﺑﻨِﺖ رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎﻟﺖ,ﻋﻤﯿﺲ
səh:89
Yüz iyirmi ikinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c7, s404, hədis . [1] -1
36896; "Müsnədi Əhməd", c2, s73, hədis 644; "Təhzibel-asari Təbəri", s236-237, hədis 3133; "Müsnədi Əbu Yə`la", c1, s251, hədis 292; "Mənaqibi Kufi", c2, s606, hədis 1105;
"Müstədrəki Hakim", c2, s366; "Tarixi Bağdad", c13, s302, hədis 7282; "Məvzei əvham",
c2, s432; "Mənaqibi İbn Məğazili", s202, hədis 240; "Ərbəini Xüzai", s60, hədis 18;
"Mənaqibi Xarəzmi", s71; "Kifayətüt-Talib", s257; "Mənaqibi İbn Şəhr Aşub", c2, s135;
."Fəraidus-Semtin", c1, s249, hədis 193; "Kəşfül-əstar", c2, s128, hədis 2401
Yüz iyirmi üçüncü hədis başqa mənbələrdə: "Təbəqati İbn Sə`d", c8, s19; Fəzaili . [2] -2
Əhməd", s118, hədis 173; "Sünəni Nisai", c6, s62; "Mənaqibi Kufi", c1, s290, hədis 210;
Səhihi İbn Həbban", c15, s393, hədis 6944, və s399, hədis 6948; "Möcəmi kəbir Təbərani",
c4, s34, hədis 3571; "Fəzaili Fatimə İbn Şahin", s87, hədis 37; "Müstədrəki Hakim", c2,
s167; "Tarixi Bağdad", c14, s363, hədis 7691; "Mənaqibi Xarəzmi", s335, hədis 356-364;

."Fəraidus-Semtin", c1, s88, hədis 70

 ﻫﻮ أﺧﻮك: ﻗﺎﻟﺖ.« أدﻋﯽ ﻟﯽ أﺧﯽ, »ﯾﺎ أّم أﯾﻤﻦ: ﻓﻔَﺘﺤْﺖ ﻟﻪ أّم أﯾﻤﻦ اﻟﺒـﺎَب ﻓﻘـﺎل، ﻓﻀـﺮب اﻟﺒـﺎَب,ﺟـﺎء اﻟﻨﺒّﯽ ﺻـﻠّﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ
 ﻓﺪﻋﺎ ﻟﻪ,× ﻓﺠﺎء ﻋﻠّﯽ: ﻗﺎﻟﺖ، وأﺧﺘﺒﺄُت أﻧﺎ ﻓﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ: ﻗﺎﻟﺖ, وﺳـﻤﻌَﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺻﻮت اﻟﻨﺒّﯽ| َﻓَﺘَﻨﱠﺤﯿَْﻦ.« ﯾﺎ أّم أﯾﻤﻦ, »ﻧﻌﻢ:وﺗُﻨِﮑُﺤﻪ؟! ﻗﺎل
.« »ﻗـﺪ أﻧﮑﺤﺘُِﮏ أﺣﱠﺐ أﻫﻞ ﺑﯿﺘﯽ: ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ, ﻓﺠﺎﺋﺖ ﺧﺮﻗﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎء.« »أدﻋﻮا ﻟﯽ ﻓﺎﻃﻤَﻪ:رﺳﻮل اﷲ| وَﻧـَﻀ ﺢ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﻤـﺎء ﺛّﻢ ﻗـﺎل
 »اﺑﻨﻪ: ﻗـﺎل. أﺳـﻤﺎء: »ﻣﻦ ﻫـﺬا«؟ ﻗﻠُﺖ: ﻓﻘـﺎل, ﻓﺨﺮج رﺳﻮل اﷲ ﺻـﻠّﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ ﻓﺮأي ﺳﻮادًا,ودﻋـﺎ ﻟﻬـﺎ وَﻧـَﻀ ﺢ ﻋﻠّﯽ×ًا ﻣﻦ اﻟﻤـﺎء
.« ﻓﺪﻋﺎ ﻟﯽ: ﻗﺎﻟﺖ. ﻧﻌﻢ: »ﮐﻨِﺖ ﻓﯽ زﻓﺎف ﻓﺎﻃﻤَﻪ ﺑﻨِﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺗُﮑﺮﻣﯿَﻨﻬﺎ؟ ﻗﻠُﺖ: ﻗﺎل. ﻧﻌﻢ:ﻋﻤﯿٍﺲ«؟ ﻗﻠُﺖ
Ümeysin qızı Əsma deyir: Rəsulullahın (s) qızı Fatimənin toy gecəsində oradaydım. - 124
Səhər açılan kimi Peyğəmbər (s) gəlib qapını döydü.] Rəsulullahın (s) həyat
yoldaşlarından biri[ Ümmü Əymən qapını açdı. Həzrət (s) buyurdu: "Ay Ümmü Əymən!
Qardaşım Əlini mənim yanıma çağır. Ümmü Əymən dedi: O sizin qardaşınızdırsa
qızınızı necə ona veribsiniz?! Buyurdu: "Bəli ay Ümmü Əymən!] O mənim qardaşım və
damadımdır [" Bu zaman qadınlar Peyğəmbərin (s) səsini eşidib hərəsi bir tərəfə
getdilər. Ümeysin qızı Əsma deyir: Mən də bir tərəfdə gizləndim. Əli gələn kimi
Peyğəmbər (s) ona dua edib, su səpdikdən sonra buyurdu: "Fatiməni mənim yanıma
çağır." Elə bil ki, həyadan bir parça gəldi. Həzrət (s) ona buyurdu: "Səni Əhli-beytimin
ən sevimli şəxsi ilə evləndirdim." Onun üçün dua edib, su səpdi. Rəsulullah (s) evdən
çıxmaq istədikdə küncdə bir qaraltı görərək bunun kim olduğunu soruşdu? Əsma
olduğumu söylədim. Ümeysin qızı olduğumu soruşdu? Bəli dedim. Həzrət (s) buyurdu:
"Rəsulullahın (s) qızı Fatimənin zifaf gecəsində ona ehtiram etmək üçün
.(buradasanmı?" Bəli dedim. Həzrət (s) mənim üçün dua etdi(1

 ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻮاء ﻋﻦ: ﻗﺎل، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺳـﻬﯿﻞ ﺑﻦ ﺧﻼد اﻟﻌﺒﺪي: ﻗﺎل، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺤّﻤﺪ اﺑﻦ ُﺻﺪران: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ زﮐﺮّﯾﺎ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ.125
 ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋّﺒﺎس، ﻋﻦ ﻋﮑﺮﻣﻪ، ﻋﻦ اّﯾﻮب اﻟﺴﺨﺘﯿﺎﻧﯽ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻋﺮوﺑﻪ
səh:90
Yüz iyirmi dördüncü hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbdür-rəzzaq", c5, . [1] -1
s485, hədis 9781; "Təbəqati İbn Sə`d", c8, s23-25; Fəzaili Əhməd", s568; "Əz-zür-riyyətüt-tahirə", s96, hədis 88; "Mənaqibi Kufi", c2, s213, hədis 682, və s683, hədis 216, və
s684, hədis 218; "Müstədrəki Hakim", c3, s157-159; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix
.Dəmeşq", c1, s266, hədis 311; "Əl-mətalibul-aliyə", c4, s60, hədis 3959, və s61, hədis 3961

 وﺟﺎؤوا: وﻗﺮﺑًﻪ ﻗﺎل, ووﺳﺎدًه ﻣﻦ ُأْدٍم ﺣﺸُﻮﻫﺎ ﻟﯿﻒ, ﻟّﻤﺎ زّوج رﺳﻮُل اﷲ| ﻓﺎﻃﻤَﻪ ﻣﻦ ﻋﻠّﯽ× ﮐﺎن ﻓﯿﻤﺎ َأﻫﺪي ﻣﻌﻬﺎ ﺳـﺮﯾﺮًا ﻣﺸﺮوﻃًﺎ:ﻗﺎل
 ﻓﺨﺮَﺟْﺖ إﻟﯿﻪ، ﻓّﺪق اﻟﺒﺎَب,| ﻓﺠﺎء رﺳﻮل اﷲ.« »إذا أﺗﯿَﺖ ﺑﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﻘﺮﺑﻬﺎ ﺣّﺘﯽ آﺗﯿﮏ:× وﻗﺎل ﻟﻌﻠﯽ، َﻓَﺒﺴـﻄﻮه ﻓﯽ اﻟﺒﯿﺖ,ﺑﺒﻄﺤﺎء اﻟﺮﻣﻞ
 ﺛّﻢ أﻗﺒﻞ ]ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺎب: ﻗﺎل.« »ﻓـﺎﻧﻪ أﺧﯽ: وﮐﯿﻒ ﯾﮑﻮن أﺧﻮك وﻗـﺪ زّوﺟَﺘﻪ اﺑَﻨﺘـﮏ؟ ﻗـﺎل: »َأَﺛﱠﻢ أﺧﯽ«؟ ﻓﻘـﺎﻟﺖ: ﻓﻘـﺎل ﻟﻬـﺎ,أّم أﯾﻤﻦ
 ﻓﺪﻋﺎ. ﻧﻌﻢ: »ﺟﺌِﺖ ﺗُﮑﺮﻣﯿﻦ اﺑﻨَﻪ رﺳﻮل اﷲ«؟ ﻗﺎﻟﺖ: ﻓﺄﻗﺒﻞ[ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ، أﺳـﻤﺎُء ﺑﻨُﺖ ﻋﻤﯿٍﺲ: »ﻣﻦ ﻫـﺬا«؟ ﻗﺎﻟﺖ: ﻓﻘﺎل,ورأي ﺳﻮادًا
 ﻓـﺪﻋﺎ رﺳﻮل اﷲ| ﺑﺘﻮر: ﻗﺎل، وﮐﺎن اﻟﯿﻬﻮد ﯾﺆاـِﺧ ﺬون اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻦ اﻣﺮأﺗﻪ إذا دﺧﻞ ﺑﻬﺎ: ﻗﺎل.| ﺛّﻢ دﺧﻞ رﺳﻮل اﷲ, ﺧﯿﺮًا: وﻗﺎل ﻟﻬﺎ,ﻟﻬﺎ
 ﺛّﻢ دﻋﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺄﻗﺒﻠﺖ َﺗﻌﺜﺮ ﻓﯽ ﺛﻮﺑﻬﺎ، ﺛّﻢ دﻋﺎ ﻋﻠّﯽ×ًا ﻓﺮّش ﻣﻦ ذﻟﮏ اﻟﻤﺎء ﻋﻠﯽ وﺟﻬﻪ وﺻـﺪره وذراﻋﯿﻪ، ﻓﺘﻔﻞ ﻓﯿﻪ وﻋّﻮد ﻓﯿﻪ,ﻣﻦ ﻣﺎء
. ﺛّﻢ ﻗﺎم ﻓﺨﺮج.« »اﻧﯽ واﷲ؛ ﻣﺎ آﻟﻮُت أن ُأزّوَﺟِﮏ ﺧﯿﺮ أﻫﻠﯽ: ﺛّﻢ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ,ﺣﯿﺎًء ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ| ﻓﻔﻌﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﺜﻞ ذﻟﮏ
Abdullah ibn Abbas deyir: Rəsulullah (s) Fatiməni Əli ilə evləndirən zaman ona - 125
xurma ağacının yarpağıyla toxunmuş bir taxt, içi xurma lifləri ilə doldurulmuş dəridən
.bir balış və bir də müşk ətiri cehiz verdi
O belə davam edir: Bir qədər narın qum gətirib, otağa səpdilər. Peyğəmbər (s) Əliyə
buyurdu: "Elə ki, zifaf üçün həyat yoldaşının yanına gəldin, mən sənin yanına gəlməmiş
onunla yaxınlıq etmə". Rəsulullah (s) gəlib qapını döydü. ]Rəsulullahın (s) həyat
yoldaşlarından biri[ Ümmü Əymən qapıya tərəf getdi. Həzrət (s) ondan soruşdu:
"Qardaşım buradadırmı?" Ümmü Əymən dedi: O sizin qardaşınızdırsa qızınızı necə ona
."veribsiniz?! Buyurdu: "Bəli o mənim qardaşımdır
Abdullah ibn Abbas deyir: Sonra Həzrət (s) üzünü qapıya çevirdikdə bir qaraltı görüb
onun kim olduğunu soruşdu? Ümmü Əymən Ümeysin qızı Əsma olduğunu söylədi.
Həzrət (s) ona tərəf gedib buyurdu: "Rəsulullahın (s) qızına ehtiram etmək üçün
gəlmisənmi? Bəli-dedi. Həzrət (s) onun üçün dua edərək, yaxşı söz dedi. Sonra evə
.daxil oldu
Abdullah ibn Abbas deyir: Yəhudilərin adəti idi ki, sehr edib kişini qadını ilə yaxınlıq
etməyə qoymazdılar. Rəsulullah (s) bir kiçik qabda su istədi. Suya ağzını vurub "hifz"
duası oxudu. Sonra Əlini çağırıb suyu onun üzünə, sinəsinə və əllərinə səpdi. Sonra
(Fatiməni çağırdı. O həyasından az qalırdı libasına ilişib yerə dəysin. Həzrət (s
səh:91

ona da bu cürə su səpdikdən sonra buyurdu: "Allaha and olsun səni öz əhlimin ən
.(yaxşısı ilə evləndirməkdə səhlənkarlıq etməmişəm". Sonra durub getdi(1

 ﻋﻦ، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ]ﺑﻦ اﺳـﺤﺎق[ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻧﺠﯿﺢ: ﻗﺎل، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ أﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﯽ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺑﮑﺎر ﺑﻦ راﺷـﺪ.126
 واﷲ؛ ﻻن ﺗﮑﻮن ﻟﯽ اﺣﺪي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺜﻼث أﺣّﺐ إﻟّﯽ ﻣﻦ:səh ﻓﻘﺎل ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﯽ وّﻗﺎ, أن ﻣﻌﺎوﯾﻪ ذﮐﺮ ﻋﻠّﯽ× ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ:أﺑﯿﻪ
 »أﻣﺎ ﺗﺮﺿـﯽ أن ﺗﮑﻮن ﻣّﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻫﺎرون: ﻻـن ﯾﮑﻮن ﻗﺎل ﻟﯽ ﻣﺎ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺣﯿﻦ رّده ﻣﻦ ﺗﺒﻮك،أن ﯾﮑﻮن ﻟﯽ ﻣـﺎ ﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺸـﻤﺲ
 »ُﻷﻋِﻄَﯿّﻦ: وﻻن ﯾﮑﻮن ﻗﺎل ﻟﯽ ﻣﺎ ﻗﺎل ﻓﯽ ﯾﻮم ﺧﯿﺒﺮ،ﻣﻦ ﻣﻮﺳـﯽ إﻟّﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻧﺒّﯽ ﺑﻌﺪي« أﺣّﺐ إﻟّﯽ أن ﯾﮑﻮن ﻟﯽ ﻣﺎ ﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺸﻤﺲ
 وﻻن. َﯾﻔﺘـﺢ اُﷲ ﻋﻠﯽ ﯾﺪﯾﻪ ﻟﯿﺲ ﺑﻔّﺮار« أﺣّﺐ إﻟّﯽ ﻣﻦ أن ﯾﮑﻮن ﻟﯽ ﻣﺎ ﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺸـﻤﺲ,اﻟﺮاﯾَﻪ رﺟًﻼ ﯾُِﺤّﺐ اﷲ وﯾُِﺤّﺒﻪ اﷲ رﺳﻮﻟ ُﻪ
.أﮐﻮن ﮐﻨُﺖ ﺻﻬَﺮه ﻋﻠﯽ اﺑﻨﺘﻪ ﻟﯽ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﺪ ﻣﺎ ﻟَﻪ أﺣّﺐ إﻟّﯽ ﻣﻦ أن ﯾﮑﻮن ﻟﯽ ﻣﺎ ﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺸﻤﺲ
Müaviyə Əli ibn Əbi Talibdən pisliklə yad etdi. Səd ibn Əbi Vəqqas (ona) dedi: - 126
Allaha and olsun əgər mən Əlinin üç məxsus xüsusiyyətindən birinə malik olsaydım
:mənim üçün günəş saçan hər bir şeydən daha sevimli idi
Rəsulullah (s)[ Təbuk döyüşünə gedərkən Əlini aparmayaraq ona buyurdu: " Sən [ .1
istəməzsən ki, mənimlə olan nisbətin Harunun Musa ilə olan nisbəti kimi olsun?
Yeganə fərq buradadır ki, məndən sonra Peyğəmbər olmayacaq". Həzrət (s) əgər bu
cümləni mənim barəmdə buyursaydı mənim üçün günəş saçan hər bir şeydən daha
.sevimli idi
Rəsulullah (s) [Xeybər günündə buyurdu: " Bu bayrağı Allah və rəsulunu (s) sevən və [ .2
habelə Allah və rəsulunun (s) da sevdiyi bir şəxsə verəcəm. Allah qələbəni onun əli ilə
həyata keçirdəcək. O heç vaxt döyüşdən qaçmaz". Həzrət (s) əgər bu cümləni mənim
.barəmdə buyursaydı mənim üçün günəş saçan hər bir şeydən daha sevimli idi
Mən əgər Rəsulullahın (s) damadı olsaydım və onun qızından olan övladlar mənim . 3
.(olsaydı mənim üçün günəş saçan hər bir şeydən daha sevimli idi(2
səh:92
Yüz iyirmi beşinci hədis başqa mənbələrdə: "Bu hədisin mənbələri də qabaqkı . [1] -1
.hədisin mənbələri kimidir
Yüz iyirmi altıncı hədis başqa mənbələrdə: "Fəzaili Əhməd", s148, c215; "Kitabus- . [2] -2
sünnə", s587, hədis 1344, və s594, hədis 1386; "Mənaqibi Kufi", c2, s548, hədis 1058; "Əl-

.bidayətü vən-nihayə", c7, s353

Rəsulullahın (s) qızı Fatimə behişt qadınlarının sərvəri

 ﻋﻦ، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ]اﻟﻠﯿﺜﯽ[ ﻋﻦ أﺑﯽ ﺳـﻠﻤﻪ: ﻗﺎل،[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ]ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺎر.127
 ﻓﻠّﻤﺎ، ﻓﺴﺎﱠرﻫﺎ ﻓـَﻀ ﺤَﮑْﺖ, ﺛّﻢ أﮐﱠﺒْﺖ ﻋﻠﯿﻪ، ﻓﺒَﮑْﺖ, ﻣﺮض رﺳﻮل اﷲ| ﻓﺠـﺎءت ﻓـﺎﻃﻤُﻪ ﻓـﺄﮐﱠﺒْﺖ ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﷲ| ﻓﺴﺎّرﻫﺎ:ﻋـﺎﺋﺸﻪ ﻗـﺎﻟﺖ
 ﺛّﻢ أﮐﺒﺒُﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﯽ، »ﻟّﻤﺎ َأﮐﺒﺒُﺖ ﻋﻠﯿﻪ أﺧﺒﺮﻧﯽ أﻧﻪ ﻣّﯿﺖ ﻣﻦ وﺟﻌﻪ ذﻟﮏ ﻓﺒﮑﯿﺖ:ﺗﻮّﻓﯽ اﻟﻨﺒّﯽ ﺻـّﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ ﺳﺄﻟﺘُﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ
.« ﻓﺮﻓﻌُﺖ رأﺳﯽ ﻓّﻀﺤﮑُﺖ, واﻧﯽ ﺳّﯿﺪُه ﻧﺴﺎء أﻫﻞ اﻟﺠّﻨﻪ إﻟّﺎ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻨَﺖ ﻋﻤﺮان،أﻧﯽ أﺳﺮُع أﻫﻞ ﺑﯿﺘﯽ ]ﺑﻪ[ ﻟﺤﻮﻗًﺎ
Ayişə deyir: Rəsulullah (s) xəstələnib] yatağa düşdü[. Fatimə gəlib özünü Həzrətin - 127
(s) üstünə atdı. Həzrət (s) ona bir sirr dedi o da ağladı. Sonra yenə özünü Həzrətin (s)
üstünə atdı. Həzrət (s) ona başqa bir sir də dedi. Fatimə bu dəfə güldü. Peyğəmbər (s)
dünyasın dəyişdikdən sonra Fatimədən o sirrin nə olduğunu soruşdum? Belə dedi:
"Birinci dəfə Rəsulullah (s) bu xəstəliyin ardından gələn vəfatından xəbər verdi. Mən
də ağladım. İkinci dəfədə isə mənə Həzrətin (s) Əhli-beytindən birinci mənim ona
qoşulacağımı və habelə mənim İmranın qızı Məryəmdən başqa bütün behişt
.(qadınlarının sərvəri olduğumu xəbər verdi. Mən də başımı qaldırıb güldüm"(1

 ﺣّﺪﺛﻨﯽ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ: ﻗﺎل, ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب: ﻗﺎل، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﯽ ﻫﻼل ﺑﻦ ﺑﺸـﺮ.128
 ﻓﻠّﻤﺎ ﺗﻮّﻓﯽ: ﻗﺎﻟﺖ أّم ﺳﻠﻤﻪ، ﺛّﻢ ﺣّﺪﺛﻬﺎ ﻓﻀﺤﮑﺖ، أن رﺳﻮل اﷲ| دﻋﺎ ﻓﺎﻃﻤَﻪ ﻓﻨﺎﺟﺎﻫﺎ ﻓﺒﮑﺖ:ﺑﻦ َوْﻫﺐ ]ﺑﻦ زﻣﻌﻪ[ أن أّم ﺳﻠﻤﻪ أﺧَﺒﺮﺗ ْﻪ
 ﺛّﻢ أﺧﺒﺮﻧﯽ رﺳﻮل اﷲ| أﻧﯽ ﺳـّﯿﺪه ﻧﺴﺎء, »أﺧﺒﺮﻧﯽ رﺳﻮل اﷲ| أﻧﻪ ﯾﻤﻮت ﻓﺒﮑﯿُﺖ:رﺳﻮل اﷲ| ﺳﺄﻟﺘُﻬـﺎ ﻋﻦ ﺑﮑﺎﺋﻬـﺎ وﺿـﺤِﮑﻬﺎ؟ ﻓﻘﺎﻟﺖ
.«أﻫﻞ اﻟﺠّﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮان ﻓﻀﺤﮑُﺖ
Rəsulullahın (s) həyat yoldaşlarından biri[ Ümmü [-128
səh:93
Yüz iyirmi yeddinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s391, . [1] -1
hədis 32260; "Sünəni Termizi", c5, s700, hədis 3872; "Ahad və Məsani", c5, s357-358, hədis
2942, 2944-2945, və s368-369, hədis 2969-2970; "Əvaili İbn Əbi Asim", s32, hədis 77, və s54,
hədis 151; "Sünəni kübra", Nisai c5, s95, hədis 8366, və s96, hədis 8369; "Müsnədi Əbu
Yə`la", c12, s122, hədis 6755; "Əz-zür-riy-yətüt-tahirə", s140-141, hədis 175-177, və s146,
hədis 185; "Səhihi İbn Həbban", c15, s402, hədis 6952; "Möcəmi kəbir Təbərani", c22,
s417-420, hədis 1030, 1031, 1034-1036; "Xisali Səduq", s555, (bab Ərbəin), hədis 30;
"Müşkilul-asar", c1, s35, hədis 98; "Fəzaili Fatimə ibn Şahin", s54-56, hədis 4-6; "Hilyətuləvliya", c2, s40; "Əmaliyi Tusi", s400, hədis 892; "Dəlaili Bihəqi", c7, s166; "Mənaqibi İbn

.Məğazili", s362, hədis 408

sələmə deyir: Rəsulullah (s) ]xəstəlik yatağında[ Fatiməni çağırıb ona bir sirr dedi. O da
ağladı. Sonra Fatiməyə başqa bir söz dedi. O da güldü. Ümmü sələmə deyir:
Peyğəmbər (s) dünyasın dəyişdikdən sonra ondan ağlamaq və gülməyinin səbəbini
soruşdum? Belə dedi: Rəsulullah (s) məni öz vəfatından xəbərdar etdi. Mən də
ağladım. Sonra məni İmranın qızı Məryəmdən başqa bütün behişt qadınlarının sərvəri
.(olduğumdan xəbərdar etdi. Mən də güldüm"(1

 ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ،[ أﺧﺒﺮﻧﺎ ﺟﺮﯾﺮ ]ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟﺤﻤﯿـﺪ[ ﻋﻦ ﯾﺰﯾـﺪ ]ﺑﻦ أﺑﯽ زﯾﺎد: ﻗﺎل،[ أﺧﺒﺮﻧﺎ اﺳـﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ]اﺑﻦ راﻫﻮﯾﻪ.129
 »اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴـﯿﻦ ﺳـّﯿﺪا ﺷـﺒﺎب أﻫﻞ اﻟﺠّﻨﻪ وﻓﺎﻃﻤُﻪ ﺳّﯿﺪُه ﻧﺴﺎِء أﻫﻞ اﻟﺠّﻨﻪ إﻟّﺎ ﻣﺎ ﮐﺎن:| ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: ﻋﻦ أﺑﯽ ﺳـﻌﯿﺪ ﻗﺎل،أﺑﯽ ﻧُﻌﻢ
.«ﻣﻦ ﻣﺮﯾﻢ اﺑﻨﻪ ﻋﻤﺮان
Rəsulullah (s) buyurdu: "Həsən və Hüseyn behişt cavanlarının sərvərləridir. - 129
.(Fatimə isə İmranın qızı Məryəmdən başqa bütün behişt qadınlarının sərvəridir(2
Fatimə İslam ümməti qadınlarının sərvəri

_  ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ: ﻗﺎل،[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ اﻟﺰﺑﯿﺮي ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ ]ﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ أﺑﻮ أﺣﻤﺪ: ﻗﺎل،[ أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ]اﻟﻄﻮﺳـﯽ.130
 ﻓﻠّﻤﺎ، أﺑﻄﺄ رﺳﻮل اﷲ| ﻋّﻨﺎ ﯾﻮﻣًﺎ َﺻْﺪَر اﻟﻨﻬﺎر: ﻋﻦ أﺑﯽ ﻫﺮﯾﺮه ﻗﺎل،[ ﺣّﺪﺛﻨﯽ أﺑﻮ ﺣﺎزم ]ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ دﯾﻨﺎر: ﻗﺎل،_ واﺳﻤﻪ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺮوان

، »ان ﻣﻠﮑًﺎ ﻣﻦ اﻟّﺴﻤﺎء ﻟﻢ ﯾﮑﻦ راﻧﯽ ﻓﺎﺳﺘﺄذن اﷲ ﻓﯽ زﯾﺎرﺗﯽ: ﻗﺎل. ﯾﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻗﺪ ﺷّﻖ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻟﻢ َﻧَﺮك اﻟﯿﻮم:ﮐﺎن اﻟﻌﺸـّﯽ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻗﺎﺋﻠُﻨﺎ
.« وان ﺣﺴﻨًﺎ وﺣﺴﯿﻨًﺎ ﺳّﯿﺪا ﺷﺒﺎب أﻫﻞ اﻟﺠّﻨﻪ، ﺑّﺸﺮﻧﯽ _ أن ﻓﺎﻃﻤَﻪ اﺑﻨﺘﯽ ﺳّﯿﺪُه ﻧﺴﺎء أّﻣﺘﯽ:ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﯽ _ أو
Əbu Hüreyrə deyir: Səhər Rəsulullahı (s) görmədim. Axşam vaxtı bizdən biri dedi: - 130
Ya Rəsulullah (s)! Sizi görmədiyimiz üçün bu gün bizə çox çətin keçdi. Həzrət (s)
buyurdu: "İndiyə qədər məni görməmiş səmadan olan bir
səh:94
Yüz iyirmi səkkizinci hədis başqa mənbələrdə: "Sünəni Termizi", c5, s701, hədis . [1] -1
3873; "Ahad və Məsani", c5, s365, hədis 2964; "Müsnədi Əbu Yə`la", c12, s110, hədis 6743,
və s312, hədis 6886; "Əz-zür-riy-yətüt-tahirə", s144, hədis 182; "Möcəmi kəbir
.Təbərani", c22, s422, hədis 1039; "Fəzaili Fatimə ibn Şahin", s58, hədis 8
Yüz iyirmi doqquzuncu hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c18, s161, . [2] -2
hədis 11618, və s279, hədis 11756; "Fəzaili Əhməd", s757, hədis 1331, və s771, hədis 1360;
"Sünəni Termizi", c5, s656, hədis 3768; "Müsnədi Əbu Yə`la", c2, s395, hədis 1169;

"Mənaqibi Kufi", c2, s193, hədis 665, və s223, hədis 687; "Müstədrəki Hakim", c3, s154;
."İstiab", c4, s1894; "Əmaliyi Tusi", s248, hədis 436

mələk məni ziyarət etmək üçün Allahdan icazə istədi. (Gəlib) mənə belə bir xəbər ya
müjdə verdi: Qızım Fatimə bu ümmətin qadınlarının sərvəri, Həsən və Hüseyn isə
.(behişt cavanlarının sərvərləridir"(1

،[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ زﮐﺮّﯾﺎ ]ﺑﻦ أﺑﯽ زاﺋـﺪه[ ﻋﻦ ﻓﺮاس ]ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ: ﻗﺎل, ﺣـﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ دﮐﯿﻦ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ أﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﺳـﻠﯿﻤﺎن.131
 ﺛّﻢ أﺟَﻠَﺴﻬﺎ.« »ﻣﺮﺣﺒًﺎ ﺑﺎﺑﻨﺘﯽ: أﻗﺒﻠْﺖ ﻓﺎﻃﻤُﻪ ]ﺗﻤﺸﯽ[ ﮐﺎن ﻣﺸﯿَﺘﻬﺎ ﻣﺸﯿُﻪ رﺳﻮل اﷲ| ﻓﻘﺎل: ﻗﺎﻟﺖ, ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ، ﻋﻦ ﻣﺴـﺮوق،ﻋﻦ اﻟﺸـﻌﺒﯽ
 اﺳـَﺘﺨﱠﺼِﮏ رﺳﻮل اﷲ| ﺑﺤﺪﯾﺜﻪ وَﺗﺒﮑﯿﻦ؟ ﺛّﻢ أﻧﻪ أﺳـّﺮ إﻟﯿﻬﺎ ﺣﺪﯾﺜًﺎ: ﻓﻘﻠُﺖ ﻟﻬﺎ، ﺛّﻢ أﺳـّﺮ إﻟﯿﻬﺎ ﺣـﺪﯾﺜًﺎ ﻓﺒَﮑْﺖ،ﻋﻦ ﯾﻤﯿﻨﻪ أو ﻋﻦ ﺷـﻤﺎﻟﻪ
 ﺣّﺘﯽ اذا.«| »ﻣﺎ ﮐﻨُﺖ ُﻷﻓﺸـﯽ ﺳﱠﺮ رﺳﻮل اﷲ: وﺳﺄﻟﺘُﻬﺎ ﻋّﻤﺎ ﻗﺎل؟ ﻓﻘﺎﻟﺖ، ﻣﺎ رأﯾُﺖ ﮐﺎﻟﯿﻮم ﻓﺮﺣًﺎ أﻗﺮَب ﻣﻦ ﺣﺰن: ﻓﻘﻠُﺖ ﻟﻬﺎ،َﻓـَﻀ َﺤَﮑْﺖ
 وﻻ أراﻧﯽ إﻟّﺎ, واﻧﻪ ﻋﺎَرﺿﻨﯽ ﺑﻪ اﻟﻌﺎَم ﻣّﺮﺗﯿﻦ، أن ﺟﺒﺮﯾﻞ ﮐﺎن ﯾﻌﺎرُﺿﻨﯽ ﺑﺎﻟﻘﺮان ﮐﱠﻞ ﺳﻨٍﻪ ﻣّﺮًه: »اﻧﻪ أﺳـّﺮ إﻟّﯽ ﻓﻘﺎل:ﻗُﺒِﺾ ﺳﺄﻟﺘُﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ
 أﻣﺎ ﺗﺮﺿﯿﻦ أن ﺗﮑﻮﻧﯽ: ﺛّﻢ ﻗﺎل, _ ﻓﺒﮑﯿﺖ ﻟﺬﻟﮏ: _ ﻗﺎﻟﺖ. وﻧﻌﻢ اﻟﺴـﻠﻒ أﻧﺎ ﻟِﮏ,ﻗﺪ َﺣـَﻀ ﺮ أﺟﻠﯽ واﻧِﮏ أّوُل أﻫﻞ ﺑﯿﺘﯽ ﻟﺤﻮﻗًﺎ ﺑﯽ
.« _ ﻓﻀﺤﮑﺖ: _ ﻗﺎﻟﺖ. ﻧﺴﺎء اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ: أو,ﺳّﯿﺪَه ﻧﺴﺎء ﻫﺬه اﻷّﻣﻪ
Ayişə deyir: Fatimə gəldi. Yol getməyi Rəsulullahın (s) yol getməyi kimi idi. - 131
Rəsulullah (s) buyurdu: "Afərin mənim qızıma". Sonra onu sağ ya sol tərəfində
əyləşdirib bir söz dedi. Fatimə ağladı. Ona dedim: Rəsulullah (s) sözlərini yalnız sənə
söyləyir. Sən isə sevinmək əvəzinə ağlayırsan? Sonra Həzrət (s) yenə ona bir söz dedi.
Fatimə bu dəfə güldü. Ona dedim: Sevincin qəmə bu qədər yaxın olduğu bir günü
görməmişdim. Sonra Həzrətin (s) ona nə dediyini soruşdum? Mən Rəsulullahın (s)
sirrini faş etmərəm dedi. Peyğəmbər (s) dünyasını dəyişdikdən sonra yenə ondan o
sirrin nə olduğunu soruşdum? Həzrət (s) mənə belə buyurdu dedi: "Cəbrayıl Quranı hər
il bir dəfə mənimlə qovuşdururdu (tətbiq edirdi). Amma bu il iki dəfə qovuşdurdu
(tətbiq etdi). Məncə bu vəfatımın yaxınlaşmasına bir nişanədir. Sən Əhli-beytimdən
mənə qoşulan birinci şəxs olacaqsan. Mən sənin üçün nə yaxşı
səh:95
Yüz otuzuncu hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif ibn Əbi Şibə", c6, s381, hədis . [1] -1
32167, və s391, hədis 32261; "Müsnədi Əhməd", c38, s353, hədis 23329; "Tarixi kəbiri
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c15, s413, hədis 6960; "Möcəmi kəbir Təbərani", c3, s36-38, hədis 3609-3604, və c22, s402403, hədis 1005-1006; "Müstədrəki Hakim", c3, s151; "Tarixi Bağdad", c2, s372, hədis 3397;
."Əmaliyi Tusi", s84, hədis 127; "Təhzibul-kəmal", c26, s391, hədis 5596

irəlidə gedənəm". Ayişə deyir: Fatimə dedi: Buna görə ağladım. Sonra Rəsulullah (s)
buyurdu: "Sən bu ümmətin ya mömin qadınlarının sərvəri olmağa razı deyilsən"?
.(Fatimə bunu eşidən kimi güldüm dedi(1

 ﻋﻦ، ﻋﻦ اﻟﺸـﻌﺒﯽ، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﻋﻮاﻧﻪ ﻋﻦ ﻓﺮاس: ﻗـﺎل،[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ أﺑـﻮ داود ]اﻟﻄﯿﺎﻟﺴـﯽ: ﻗـﺎل،[ أﺧﺒﺮﻧـﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﻣﻌّﻤﺮ ]اﻟﺒﺤﺮاﻧﯽ.132
 وﻻ واﷲ؛ أن, ﻓﺠﺎءت ﻓﺎﻃﻤُﻪ ﺗﻤﺸـﯽ، ﮐّﻨﺎ ﻋﻨـﺪ رﺳﻮل اﷲ| ﺟﻤﯿﻌًﺎ ﻣﺎ ﺗﻐﺎدر ﻣّﻨﺎ ]اﻣﺮأه[ واﺣـﺪه: ﻗﺎﻟﺖ, أﺧﺒﺮﺗ ْﻨﯽ ﻋﺎﺋﺸﻪ:ﻣﺴـﺮوق ﻗـﺎل
 ﺛّﻢ ﺳﺎّرﻫﺎ ﺑﺸﺊ ﻓﺒَﮑْﺖ، ﻓﺄﻗﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﯾﻤﯿﻨﻪ أو ﻋﻦ ﯾﺴﺎره.« »ﻣﺮﺣﺒًﺎ ﺑﺎﺑﻨﺘﯽ:ﺗﺨﻄﺊ ﻣﺸﯿﺘُﻬﺎ ﻣﻦ ]ﻣﺸﯿَﻪ[ رﺳﻮل اﷲ| ﺣّﺘﯽ أﻧﺘﻬﺖ إﻟﯿﻪ ﻓﻘﺎل
 َﺧّﺼِﮏ رﺳﻮل اﷲ ﺻّﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﻨﺎ ﺑﺎﻟﺴﺮار واﻧِﺖ: ﻓﻠّﻤﺎ ﻗﺎم رﺳﻮل اﷲ| ﻗﻠُﺖ ﻟﻬﺎ، ﺛّﻢ ﺳﺎّرﻫﺎ ﺑﺸـﺊ ﻓﻀﺤَﮑْﺖ,ﺑﮑﺎًء ﺷﺪﯾﺪًا
 أﺳﺄﻟِﮏ ﺑﺎﻟّـﺬي ]ﻟﯽ[ ﻋﻠﯿﮏ ﻣﻦ: »ﻣﺎ ﮐﻨُﺖ ُﻷﻓﺸـﯽ ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﷲ| ـِﺳ ﱠﺮه« ﻓﻠّﻤﺎ ﺗﻮّﻓﯽ ﻗﻠُﺖ ﻟﻬﺎ:ﺗﺒﮑﯿَﻦ؟! أﺧﺒﺮﯾﻨﯽ ﻣﺎ ﻗﺎل ﻟِﮏ؟ ﻗﺎﻟﺖ
 أن ﺟﺒﺮﯾﻞ ﮐﺎن ﯾﻌﺎرـُﺿ ﻨﯽ ﺑﺎﻟﻘﺮان ﻓﯽ: ﺳﺎّرﻧﯽ أّﻣﺎ ﻣّﺮﺗﻪ اﻷوﻟﯽ ﻓﻘﺎل، ﻓﻨﻌﻢ: »اّﻣﺎ اﻻن:اﻟﺤّﻖ ﻣـﺎ اﻟّـﺬي ﺳـﺎّرِك ﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ|؟ ﻗـﺎﻟﺖ
 ﯾﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ؛ أﻣﺎ: ﺛّﻢ ﻗﺎل,[ ]ﻓﺒﮑﯿﺖ. ﻓﺎﺗّﻘﯽ اﷲ واﺻﺒﺮي, وﻻـ أري اﻷﺟـﻞ إﻟّﺎ ﻗـﺪ اﻗﺘَﺮَب، واﻧﻪ ﻋﺎَرﺿـﻨﯽ ﺑﻪ اﻟﻌـﺎَم ﻣّﺮﺗﯿﻦ,ﮐـّﻞ ﻋـﺎم ﻣّﺮًه
.« َﻓَﻀﺤﮑُﺖ. ﻧﺴﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ:ﺗﺮﺿﯿَﻦ أﻧﮏ ﺳّﯿﺪُه ﻧﺴﺎء ﻫﺬه اﻷّﻣﻪ أو
Bu hədis də qabaqkı hədis kimidir. Nisai onu da başqa bir sənədlə Ayişədən belə - 132
nəql edir: Hamımız istisnasız Rəsulullahın (s) hüzurunda idik. Fatimə gəldi. Allaha and
olsun yol getməyi Rəsulullahın (s) yol getməyi kimi idi. Rəsulullahın (s) yanına gələn
kimi Həzrət (s) ona buyurdu: "Afərin mənim qızıma". Sonra onu sağ ya sol tərəfində
əyləşdirib bir söz dedi. Fatimə şiddətlə ağladı. Sonra Həzrət (s) yenə ona bir söz dedi.
Fatimə bu dəfə güldü. Peyğəmbər (s) getdikdən sonra ona dedim: Rəsulullah (s) sirrini
?yalnız sənə söyləməsinə baxmayaraq sevinmək əvəzinə ağlayırsan
səh:96
Yüz otuz birinci hədis başqa mənbələrdə: "Təbəqati kübra İbn Sə`d", c2, s247, və . [1] -1
c8, s26; "Müsnədi İbn Rahəviyyə", c4, s245; "Müsnədi Əhməd", c44, s9, hədis 26413;
"Səhih Buxari", c4, s247-248, hədis 3625; "Səhih Müslim", c4, s1905, hədis 2450; "Sünəni
İbn Macə", ", c1, s518, hədis 1621; "Ahad və Məsani", c5, s357, hədis 2943; "Əvaili İbn Əbi
Asim", s32, hədis 76; "Sünəni kübra", Nisai c5, s96; "Müsnədi Əbu Yə`la", c12, s111,
hədis 6744-6745, və s313, hədis 6887; "Əz-zür-riy-yətüt-tahirə", s143, hədis 180;
"Müşkilul-asar", c1, s35, hədis 97; "Mənaqibi Kufi", c1, s392, hədis 314, və c2, s208, hədis
679; "Möcəmi kəbir Təbərani", c22, s418, hədis 1032; "Əmaliyi Səduq", s692, hədis 948;
."Dəlaili Bihəqi", c6, s364; "Əmaliyi Tusi", s333, hədis 669; "Hilyətul-əvliya", c2, s40

Həzrətin (s) ona nə söylədiyini mənə deməsini istədim. Fatimə mən Rəsulullahın (s)
sirrini faş etmərəm dedi. Peyğəmbər (s) dünyasını dəyişdikdən sonra ona dedim:Səni
?boynunda haqqı olan şəxsə and verirəm Rəsulullah (s) səninlə nə pıçıltı etdi
İndi Həzrətin (s) mənə nə buyurduğunu deyəcəm. Həzrət (s) mənə belə buyurdu:
"Cəbrayıl Quranı hər il bir dəfə mənimlə qovuşdururdu (tətbiq edirdi). Amma bu il iki
dəfə qovuşdurdu (tətbiq etdi). Məncə bu vəfatımın yaxınlaşmasına bir nişanədir. Qızım
təqvalı və səbirli ol". Mən ağladım. Sonra yenə buyurdu: Ay Fatimə! Sən bu ümmətin ya
dünya qadınlarının sərvəri olmağa razı deyilsən"? Fatimə bunu eşidən kimi güldüm
.(dedi(1
Fatimə Rəsulullahın (s) vücudunun parası

: ﻗﺎل, ﻋﻦ اﻟِﻤﺴَﻮر ﺑﻦ َﻣﺨَﺮﻣﻪ، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ اﻟﻠﯿﺚ ]ﺑﻦ ﺳـﻌﺪ[ ﻋﻦ ]ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﯿـﺪ اﷲ[ ﺑﻦ أﺑﯽ ُﻣَﻠﯿﮑﻪ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧـﺎ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﻦ ﺳـﻌﯿﺪ.133
 ﻓﻼ, »ان ﺑﻨﯽ ﻫﺸـﺎم ﺑﻦ اﻟﻤﻐﯿﺮه اﺳـﺘﺄذﻧﻮﻧﯽ ﻓﯽ أن ﯾُﻨِﮑﺤﻮا اﺑﻨَﺘﻬﻢ ﻋﻠّﯽ× ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃـﺎﻟﺐ:ﺳﻤﻌُﺖ رﺳـﻮل اﷲ| وﻫـﻮ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﻨـﺒﺮ ﯾﻘﻮل
 وﯾﺆذﯾﻨﯽ ﻣﺎ, ﯾﺮﯾﺒﻨﯽ ﻣـﺎ راﺑﻬـﺎ, ﻓﺎﻧﻤـﺎ ﻫﯽ ﺑﻀـﻌﻪ ﻣّﻨﯽ، إﻟّـﺎ أن ﯾﺮﯾـﺪ اﺑﻦ أﺑﯽ ﻃـﺎﻟﺐ أن ﯾُﻄﱢﻠﻖ اﺑﻨـﺘﯽ وَﯾﻨﮑـﺢ اﺑﻨَﺘﻬﻢ,آذُن ﺛّﻢ ﻻـ آذُن
.«آذاﻫﺎ
Məxrəmənin oğlu Misvər deyir: Rəsulullahın (s) minbərdə belə buyurduğunu - 133
eşitdim: "Hişam ibn Müğəyrənin övladları tayfalarından bir qızı Əli ilə evləndirmək üçün
icazə istəyirlər. Mən icazə vermirəm. Əbu Talibin oğlunun qızımı boşayıb, onlardan bir
qızı almasına icazə vermərəm. Fatimə mənim vücudumun parasıdır. Onu narahat
.(edən məni narahat edib və ona əziyyət edən mənə əziyyət etmişdir*"(2
səh:97
Yüz otuz ikinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Təyalisi", s196, hədis 1373; . [1] -1
"Fəzaili Əhməd", s764, hədis 1345; "Səhih Buxari", c8, s79, (kitabul-istizan, bab 43), hədis
1; "Səhih Müslim", c4, s1904, (bab 15), hədis 2450; "Ahad və Məsani", c5, s358, hədis 2946,
və s367, hədis 2967; "Əz-zür-riy-yətüt-tahirə", s142, hədis 179; "Müşkilul-asar", c1, s35,
hədis 95-96; "Möcəmi kəbir Təbərani", c22, s415, hədis 1024, və s419, hədis 1033; "Fəzaili
Fatimə İbn Şahin", s56, hədis 6, və s59, hədis 8; "Hilyətul-əvliya", c2, s39; "Dəlaili
.Bihəqi", c7, s164-167
Yüz otuz üçüncü hədis başqa mənbələrdə: "Səhih Buxari", c7, s47, (kitabun- . [2] -2

nikah), bab 109; "Səhih Müslim", c4, s1902, hədis 2449; "Sünəni Əbu Davud", c2, s226,
hədis 2071; "Sünəni Termizi", c5, s698, hədis 3867; "Şərhüs-sünnə Bəğəvi", c14, s159,
hədis 3958. *. Yüz otuz üç və yüz otuz dördüncü hədis Əməvilərin Peyğəmbərin (s)
ailəsinə kin- küdurətləri olduğu üçün düzəltdikləri bir əfsanədir. Rəsulullahın (s)
Fatimənin fəzilətləri barəsində "Fatimə mənim bədənimin parasıdır Fatiməyə əziyyət
edən mənə əziyyət etmiş, Fatimənin qəzəbi mənim qəzəbim, mənim qəzəbim isə
Allahın qəzəbidir" kimi buyurduğu qəti hədisləri inkar edə bilmiyənlər və habelə O
Həzrətin (s) vəfatından sonra başqalarının etdiyi zülm və əziyyətləri gizlədə
bilmiyənlər həqiqətlərin üstünə pərdə çəkmək üçün Əlinin (ə) Bəni Hişamın qızına
elçilik etməsi hədisini düzəltmişlər. Bu hədisin yalan və saxta olmasına neçə nişanə
vardır: 1) Bütün tarixçilərin nəzərinə əsasən bu iki hədisin rəvayətçisi olan Misvər ibn
Məxrəmə Rəsulullahın (s) hicrətindən sonra dünyaya gəlmişdir. O elçilik hadisəsi baş
verən zaman altı ya yeddi yaşında idi. Bununla belə o bu hədisi (137-ci hədisi) eşitdiyi
zaman özünün həddi-büluğ olduğunu bildirir. 2) Misvər Bəni-üməyyəyə məxsusən də
Müaviyəyə xüsusi məhəbbəti var idi. Ürvə ibn Zübeyr deyir: O, Müaviyənin adını eşidən
zaman ona salam göndərirdi. 3) Əlinin (ə) belə bir elçilik etdiyini fərz etsək də bu iş
şəriətdə qadağan olunmuş bir iş deyil ki, təqva və Allahın əmrinə itaət etməyin
nəticəsində dünya qadınlarının rəhbərliyi məqamına yetişmiş Həzrət Zəhra (s) və
həmçinin Allahın əmrinə təslim olanların rəhbəri olan Rəsulullah (s) narahat olub bunu
pis bir iş saysın. Rəsulullahın (s) ürəyində bu işdən narazı olduğunu fərz etsək də onu
dilinə gətirdikdən sonra minbərə çıxıb camaata elan etməsini qəbul etmək olarmı?
Belə bir rəftarın Rəsulullahın (s) məqam, rütbə və əxlaqı ilə uyğunluğu varmı? Buna
görə bu saxta hədislər Əliyə (ə) tənə olmadan öncə Rəsulullaha (s) tənədir.Nəticədə bu
hədislərin arasından Əhli-beytin vasitəsi ilə də rəvayət olunan hədislər qəbul
olunasıdır. Onlarda Rəsulullah (s) buyurur: "Fatimə mənim bədənimin parasıdır.
Fatiməyə əziyyət edən mənə əziyyət etmişdir. Fatimənin qəzəbi Allahın qəzəbidir".
Lakin Peyğəmbərin (s) ailəsinin düşmənləri başqa səhabələrin əksinə olaraq Əlinin (ə)
Rəsulullaha (s) qarşı rəftarında kiçik bir itaətsizlik belə müşahidə etmədikləri üçün bu
hədislərin bəzisini saxtalaşdırmağa çalışdılar.Və həqiqətin gizlin qalmayacağından
qəflət edərək Əlinin (ə) elçilik etməsini bu hədislərə əlavə etdilər. (Daha çox izah üçün
.(Məhəmməd Kazim Əl-Məhmudinin "Xəsaisi Nisaiyə" verdiyi izahata bax. s188-191

 .134أﺧﺒﺮﻧﺎ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳـﻠﯿﻤﺎن ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ آدم ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺑﺸـﺮ ﺑﻦ اﻟﺴﺮي ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ﻗﺎل :ﺳﻤﻌﺖ اﺑﻦ
أﺑﯽ ُﻣَﻠﯿﮑﻪ ﯾﻘـﻮل :ﺳـﻤﻌﺖ اﻟِﻤﺴﻮر ﺑﻦ َﻣﺨﺮﻣﻪ ,ﯾﻘﻮل :ﺳـﻤﻌُﺖ رﺳﻮل اﷲ| ﺑﻤّﮑﻪ ﯾﺨﻄﺐ ,ﺛّﻢ ﻗـﺎل» :ان ﺑﻨﯽ ﻫﺸـﺎم اﺳـﺘﺄذﻧﻮﻧﯽ ﻓﯽ أن
ﯾُﻨِﮑﺤﻮا اﺑﻨَﺘﻬﻢ ﻋﻠّﯽ×ًا واﻧﯽ ﻻـ آذُن ﺛّﻢ ﻻـ آذُن ,إﻟّﺎ أن ﯾﺮﯾـﺪ اﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ أن ﯾُﻔﺎِرق اﺑﻨﺘﯽ ,وان َﯾﻨـَﮑ ﺢ اﺑﻨَﺘﻬﻢ« .ﺛّﻢ ﻗﺎل :أن ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﻣﻀﻐﻪ _ أو :ﺑﻀﻌﻪ _ ﻣّﻨﯽ ,ﯾﺆذﯾﻨﯽ ﻣﺎ آذاﻫﺎ ,وﯾﺮﯾﺒﻨﯽ ﻣﺎ راﺑﻬﺎ ،وﻣﺎ ﮐﺎن ﻟﻪ أن ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺖ ﻋﺪّو اﷲ وﺑﯿﻦ اﺑﻨﻪ رﺳﻮل اﷲ«.
Bu hədis də qabaqkı hədis kimidir. Nisai onu başqa -134
səh:98

bir sənədlə Məxrəmənin oğlu Misvərdən belə nəql edir: Rəsulullahın (s) minbərdə belə
buyurduğunu eşitdim: "Hişam ibn Müğəyrənin övladları tayfalarından bir qızı Əli ilə
evləndirmək üçün icazə istəyirlər. Mən icazə verməyəcəm. Əbu Talibin oğlunun qızımı
buraxıb onlardan bir qızı almasına icazə verməyəcəm". Sonra buyurdu: Fatimə mənim
vücudumun bir hissəsi və ya parasıdır. Ona əziyyət edən mənə əziyyət edib və onu
narahat edən məni narahat etmişdir. O (Əli) gərək heç vaxt Rəsulullahın (s) qızı ilə
.(Allahın düşməninin qızını eyni zamanda öz ailəsi kimi qəbul etməməlidir"(1

 ﻋﻦ اﻟِﻤﺴَﻮر ﺑﻦ، ﻋﻦ اﺑﻦ أﺑﯽ ُﻣَﻠﯿﮑﻪ,[ اﻟﺤـﺎرث ﺑﻦ ﻣﺴـﮑﯿﻦ ﻗﺮأًه ﻋﻠﯿﻪ واﻧـﺎ أﺳـﻤﻊ ﻋﻦ ﺳـﻔﯿﺎن ]ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ[ ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ]ﺑﻦ دﯾﻨـﺎر.135
.« ﻣﻦ أﻏَﻀَﺒﻬﺎ أﻏَﻀَﺒﻨﯽ, »ان ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻀﻐٌﻪ ﻣّﻨﯽ: أن اﻟﻨﺒّﯽ| ﻗﺎل:َﻣَﺨﺮﻣﻪ
Peyğəmbər (s) buyurdu: "Fatimə mənim vücudumun parasıdır. Onu qəzəbləndirən -135
.(məni qəzəbləndirmişdir"(2
 اﺧﺒﺮﻧﯽ: ﻗﺎل, ﻋﻦ اﻟُﺰْﻫﺮي, ﻋﻦ أﺑﯿﻪ،[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺑﺸـﺮ ﺑﻦ ﺷـﻌﯿﺐ ]ﺑﻦ أﺑﯽ ﺣﻤﺰه اﻟﺤﻤﺼـﯽ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﯽ.136
.« »ان ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻀﻐﻪ ﻣﻨﯽ:ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ أن اﻟِﻤﺴﻮر ﺑﻦ َﻣﺨﺮﻣﻪ أﺧﺒﺮه أن رﺳﻮل اﷲ| ﻗﺎل
.(Peyğəmbər (s) buyurdu: "Fatimə mənim vücudumun parasıdır"(3 -136
səh:99
Yüz otuz dördüncü hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c31, s240, hədis . [1] -1
18926; "Fəzaili Əhməd", s756, hədis 1328; "Səhih Müslim", c4, s1902; "Sünəni Əbu
Davud", c2, s225, hədis 2071; "Sünəni İbn Macə", c1, s643, hədis 1998; "Ahad və Məsani",
.c5, s361, hədis 2955; "Möcəmi kəbiri Təbərani", c22, s404, hədis 3571
Yüz otuz beşinci hədis başqa mənbələrdə: "Səhih Buxari", c5, s26, (Babu . [2] -2
mənaqibi qərabəti Rəsulullah və mənqəbəti Fatimə); "Səhih Müslim", c4, s1903, hədis
2449; "Sünəni Əbu Davud", c2, s226, hədis 2070; "Sünəni Termizi", c5, s198, hədis 3867;
"Ahad və Məsani", c5, s361, hədis 2954; "Sünəni kübra", Nisai, c5, s97, hədis 8371;
"Möcəmi kəbiri Təbərani", c22, s404, hədis 1011-1012; "Fəzaili Fatimə ibn Şahin", s74,
.hədis 21-22
Yüz otuz altıncı hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c31, s226-227, hədis . [3] -3
18911-18912; "Fəzaili Əhməd", s756, hədis 1329; "Səhih Buxari", c5, s28, (Babu zikru
əsharin-nəbi); "Səhih Müslim", c4, s1903, hədis 2449; "Sünəni İbn Macə", c1, s644, hədis

1999; "Möcəmi kəbiri Təbərani", c20, s19; "Müsnədi Şamiyyin", c4, s163; "Fəzaili Fatimə
.ibn Şahin", s76, hədis 23; "Sünəni kübra Bihəqi", c7, s308

 ﻋﻦ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ، ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﯽ ﻋﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ: ﻗﺎل,[ ﺣّﺪﺛﻨﯽ ﻋّﻤﯽ ]ﯾﻌﻘﻮب: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒﯿﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ.137
 ﺳﻤﻌُﺖ رﺳﻮل: أن اﻟﻤﺴﻮر ﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ ﻗﺎل, أن ﻋﻠّﯽ× ﺑﻦ ﺣﺴـﯿﻦ ﺣّﺪﺛﻪ, أﻧﻪ ﺣّﺪﺛﻪ أن اﺑﻦ ﺷـﻬﺎب ]اﻟُﺰْﻫﺮي[ ﺣّﺪﺛﻪ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﻠﺤﻠﻪ
.« »ان ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻀﻐﻪ ﻣّﻨﯽ:اﷲ| ﯾﺨﻄﺐ ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺒﺮه ﻫﺬا واﻧﺎ ﯾﻮﻣﺌﺬ ﻣﺤَﺘﻠٌِﻢ ﻓﻘﺎل
 واﻧﻬﻤﺎ ﺳّﯿﺪا ﺷﺒﺎب أﻫﻞ اﻟﺠّﻨﻪ,ذﮐﺮ ﻣﺎ ﺧّﺺ ﺑﻪ ﻋﻠّﯽ× ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ أن اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴـﯿﻦ اﺑَﻨﯽ رﺳﻮل اﷲ| ورﯾﺤﺎﻧَﺘﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﯿﺎ
إﻟّﺎ
Məxrəmənin oğlu Misvər deyir: Yetkinlik yaşında bu minbərdə Rəsulullahın (s) belə -137
.(buyurduğunu eşitdim: "Fatimə mənim vücudumun parasıdır"(1
Həsən və Hüseyn Peyğəmbərin (s) iki ətirli gülləri

 ﻋﻦ، ﻋﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻗﺴـﯿﻂ، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﺳـﻠﻤﻪ ﻋﻦ ]ﻣﺤﻤﺪ[ ﺑﻦ اﺳـﺤﺎق: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ اﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﺑﮑﺎر اﻟﺤﺮاﻧﯽ.138
.« واﻧﺖ ﻣّﻨﯽ واﻧﺎ ﻣﻨﮏ، »أّﻣﺎ أﻧﺖ ﯾﺎ ﻋﻠّﯽ×؛ ﻓﺨﺘﻨﯽ وأﺑﻮ وﻟﺪي:| ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: ﻋﻦ أﺑﯿﻪ ﻗﺎل،ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ
Peyğəmbər (s) buyurdu: "Amma ay Əli! Sən mənim damadım və övladlarımın - 138
.(atasısan. Həmçinin sən məndən və mən də səndənəm"(2
Həsən və Hüseyn Peyğəmbərin (s) övladları

 ﺣّﺪﺛﻨﯽ ﻣﻮﺳﯽ _ وﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب اﻟﺰﻣﻌﯽ _ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ: ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻣﺨّﻠﺪ ﻗﺎل: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﯽ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ زﮐﺮّﯾﺎ ﺑﻦ دﯾﻨﺎر.139
 أﺧﺒﺮﻧﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ أﺑﯽ ﺳﻬﻞ:ﺑﻦ أﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﻗﺎل
səh:100
Yüz otuz yeddinci hədis başqa mənbələrdə: "Səhifətul-İmamir-Riza", s45, hədis . [1] -1
22; "Müsənnif İbn Əbi Şibə", c6, s391, hədis 32264; "Müsnədi Əhməd", c31, s228, hədis
8913; "Fəzaili Əhməd", s756, hədis 1327, və s757, hədis 1330, və s758, hədis 1334; "Səhih
Buxari", c4, s101; "Səhih Müslim", c4, s1903-1904, hədis 2449; "Sünəni Əbu Davud", c2,
s225-226, hədis 2069-2070; "Ahad və Məsani", c5, s362, hədis 2956-2959; "Sünəni Termizi",
c5, s699, hədis 3869; "Sünəni kübra", Nisai, c5, s97, hədis 8372; "Mənaqibi Kufi", c2, s200,
hədis 673, və s210, hədis 680; "Səhih İbn Həbban", c5, s408, hədis 6958; "Müsnədi
Şamiyyin", c3, s14, hədis 1707; "Əmaliyi Səduq", s467, hədis 622; "Məanil-əxbar",s 107, və
s303; "Üyunu əxbarir-Riza", c2, s46, hədis 176; "Müstədrəki Hakim", c3, s158-159;
"Əmaliyi Müfid", s259, (Əl-məclisul-hadi vəs-səlasun), hədis 2; "Əmaliyi Tusi", s427,

.hədis 954
Yüz otuz səkkizinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c36, s111, hədis . [2] -2
21777; "Müsnədi Əbu Yə`la", c1, s402, hədis 528; "Möcəmi kəbiri Təbərani", c1, s160;
"Tarixi Bağdad", c9, s62, hədis 4645; "Mənaqibi İbn Məğazili", s224, hədis 269; "Mənaqibi
.Xarəzmi", s65, hədis 36

, ﻃﺮﻗُﺖ رﺳﻮل اﷲ| ﻟﯿﻠًﻪ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺤﺎﺟﻪ: ﻗﺎل, أﺧﺒﺮﻧﯽ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾـﺪ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﯽ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺳـﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾـﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ: ﻗـﺎل،اﻟﻨـّﺒ ﺎل
 ﻣﺎ ﻫـﺬا اﻟّﺬي أﻧﺖ ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﻋﻠﯿﻪ؟ ﻓﮑﺸـﻔﻪ ﻓﺈذا اﻟﺤﺴـﻦ: ﻓﻠّﻤﺎ ﻓﺮﻏُﺖ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﯽ ﻗﻠﺖ،ﻓﺨﺮج وﻫﻮ ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﻋﻠﯽ ﺷـﺊ ﻻ أدري ﻣﺎ ﻫﻮ
 اﻟﻠﻬّﻢ؛ أﻧـﮏ ﺗﻌﻠﻢ أﻧﯽ ُأﺣﱡﺒﻬﻤﺎ, اﻟﻠﻬـّﻢ أﻧـﮏ ﺗﻌﻠﻢ أﻧﯽ ُأﺣﱡﺒﻬﻤـﺎ ﻓَﺄﺣﱠﺒﻬﻤـﺎ، »ﻫـﺬان اِﺑﻨـﺎي واﺑﻨـﺎ اﺑﻨـﺘﯽ: ﻓﻘـﺎل،واﻟﺤﺴـﯿﻦ ﻋﻠﯽ ورَﮐﯿـْ ِﻪ
.«ﻓَﺄﺣﱠﺒﻬﻤﺎ
Zeydin oğlu Üsamə deyir: Bir gecə bir iş üçün Rəsulullahın (s) hüzuruna çatdım. - 139
Həzrət (s) çölə çıxdı. Mənim bilmədiyim bir şey əbasının altında var idi. İşimi qurtaran
kimi Həzrətin (s) özü ilə nə gətirdiyini soruşdum? Əbasını kənara çəkdi. Həsən və
Hüseyn Həzrətin (s) ayaqları üstündə idilər. Sonra Həzrət (s) buyurdu: "Bu ikisi mənim
və qızımın övladlarıdırlar. (İki dəfə buyurdu:) İlahi! Mənim bu ikisini sevdiyimi bilirsən.
.(Sən də onları sev"(1
Həsən və Hüseyn behişt cavanlarının sərvərləri

 ﻋﻦ أﺑﯽ ﺳـﻌﯿﺪ، ﻋﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ أﺑﯽ ﻧُﻌﻢ، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﯾﺰﯾـﺪ ﺑﻦ ﻣﺮداﻧﺒﻪ: ﻗﺎل، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر.140
.« »اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴﯿﻦ ﺳّﯿﺪا ﺷﺒﺎب أﻫﻞ اﻟﺠّﻨﻪ:| ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ:اﻟﺨﺪري ﻗﺎل
.(Peyğəmbər (s) buyurdu: "Həsən və Hüseyn behişt cavanlarının sərvərləridirlər"(2 -140
, ﻋﻦ اﺑﻦ أﺑﯽ ﻧُﻌﻢ, ﻋﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ أﺑﯽ زﯾﺎد,[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ ﻋﻦ ﺳـﻔﯿﺎن ]اﻟﺜﻮري: ﻗﺎل, أﺧﺒﺮﻧﯽ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ.141
.« »اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴﯿﻦ ﺳّﯿﺪا ﺷﺒﺎب أﻫﻞ اﻟﺠّﻨﻪ:| ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل,ﻋﻦ أﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺨﺪري
səh:101
Yüz otuz doqquzuncu hədis başqa mənbələrdə: "Tərcümətül- İmam Hüseyn . [1] -1
min təbəqati İbn Sə`d", s23, hədis 202; "Müsənnif İbn Əbi Şibə", c6, s381, hədis 32173, və
s382, hədis 32182-32183; "Müsnədi Əhməd", c30, s542, hədis 18577; "Fəzaili Əhməd", s768,
hədis 1353, və s781, hədis 1388; "Səhih Buxari məə fəthil-bari", c7, (kitabu fəzailissəhabə), s94, hədis 3749; "Tarixi kəbiri Buxari", c2, s286, hədis 2492; "Səhih Müslim", c4,
s1883, hədis 2422; "Sünəni Termizi", c5, s656, hədis 3769; Sünəni kübra", Nisai, c5, s50,
hədis 8171; "Səhih İbn Həbban", c15, s416-417, hədis 6962-6963, və s422, 6967; Möcəmi
kəbiri Təbərani", c3, s31, hədis 2582; "Kamil ibn Əddi", c2, s748; "Hilyətül-əvliya", c8,
.s305; "Mənaqibi İbn Məğazili", s374, hədis 421
Yüz qırxıncı hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c17, s31, hədis 10999; . [2] -2

"Fəzaili Əhməd", s779, hədis 1384; "Möcəmi kəbiri Təbərani", c3, s38, hədis 2611; "Tarixi
.İsbəhan", c2, s321, hədis 1847; "Tarixi Bağdad", c11, s90, hədis 5778

Bu hədis də qabaqkı hədis kimidir. Nisai onu başqa bir sənədlə belə nəql etmişdir: - 141
.(Rəsulullah (s) buyurdu: "Həsən və Hüseyn behişt cavanlarının sərvərləridirlər"(1

 ﻋﻦ أﺑﯽ، ﻋﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ أﺑﯽ ﻧُﻌﻢ,[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ]ﻣﺤﻤـﺪ[ ﺑﻦ ﻓﻀـﯿﻞ ﻋﻦ ﯾﺰﯾـﺪ ]ﺑﻦ أﺑﯽ زﯾﺎد: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧـﺎ أﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﺣﺮب.142
.« »ان ﺣﺴﻨًﺎ وﺣﺴﯿﻨًﺎ ﺳّﯿﺪا ﺷﺒﺎب أﻫﻞ اﻟﺠّﻨﻪ:ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺨﺪري ﻋﻦ اﻟﻨﺒّﯽ| ﻗﺎل
. ﻣ ﺎ ا ﺳﺘﺜﻨ ﯽ ﻣ ﻦ ذ ﻟ ﮏ
Bu hədis də qabaqkı hədislər kimidir. Peyğəmbər (s) buyurdu: "Həsən və Hüseyn - 142
behişt cavanlarının sərvərləridirlər". Həzrət (s) heç kimi istisna etməmişdir.(İki nəfəri
.(istisna etdiyi sonrakı hədisə işarədir)(2

 ﻋﻦ اﻟﺤﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن _ وﻫﻮ اﺑﻦ أﺑﯽ ﻧُﻌﻢ _ ﻋﻦ،[ أﺧﺒﺮﻧـﺎ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ وﻣﺤﻤـﺪ ﺑﻦ آدم ﻋﻦ ﻣﺮوان ]ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ.143
 وﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ، »اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴـﯿﻦ ﺳـّﯿﺪا ﺷـﺒﺎب أﻫﻞ اﻟﺠّﻨﻪ إﻟّﺎ اﺑﻨﯽ اﻟﺨﺎﻟﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ:| ﻗـﺎل رﺳﻮل اﷲ: ﻋﻦ أﺑﯽ ﺳـﻌﯿﺪ ﻗـﺎل،أﺑﯿﻪ
.«زﮐﺮّﯾﺎ
Qabaqkı hədislər kimi Peyğəmbər (s) buyurur: "Həsən və Hüseyn xalam oğlu İsa - 143
ibn Məryəmdən və Yəhya ibn Zəkəriyyadan başqa bütün behişt cavanlarının
.(sərvərləridirlər*"(3
səh:102
Yüz qırx birinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c18, s138, hədis . [1] -1
11594, və s161, hədis 11618; "Fəzaili Əhməd", s771, hədis 1360, və s774, hədis 1368;
"Sünəni Termizi", c5, s656, hədis 3768; "Mənaqibi Kufi", c2, s245, hədis 182; "Möcəmi
kəbiri Təbərani", c3, s39, hədis 2512, 2615; "Hilyətül-əvliya", c5, s71; "Tarixi Bağdad", c9,
.s231, hədis 4804
Yüz qırx ikinci hədis başqa mənbələrdə: "Sünəni Termizi", c5, s656, hədis 3768; . [2] -2
."Mənaqibi Kufi", c2, s238, hədis 703
Yüz qırx üçüncü hədis başqa mənbələrdə: "Əl-mə`rifətü vət-tarix", c2, s644; . [3] -3
Sünəni kübra", Nisai, c5, s50, hədis 8169; "Səhih İbn Həbban", c15, s12, hədis 6959;
"Möcəmi kəbiri Təbərani", c3, s38, hədis 2610; "Müşkilül-asar", c2, s393, hədis 1967;
"Müstədrəki Hakim", c2, s166; "Hilyətül-əvliya", c5, s71; "Tarixi Bağdad", c4, s208, hədis
1896. *. Hədis tədqiqatçılarının nəzərində bu hədisin sənədi zəifdir."Həsən və Hüseyn

behişt cavanlarının sərvəridirlər" barəsində deyilən çoxlu mütəvatir hədislər arasında
yalnız həmin bu hədisdə "Zəkəriyyanın oğlu Yəhya və xalam oğlu İsa ibn Məryəmdən
başqa" ibarə gəlmişdir. Buna görə də buna etina olunmur. (Daha çox izah üçün
.(Məhəmməd Kazim Əl-Məhmudinin "Xəsaisi Nisaiyə" verdiyi izahata bax. s198

Həsən və Hüseyn dünyada Peyğəmbərin (s) iki ətirli gülləri

,[ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ ]اﻟﺒﺼـﺮي,[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺷـﻌﺚ ]ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ: ﻗﺎل،[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ ]ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﯽ.144
 دﺧﻠُﺖ _ ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﷲ| واﻟﺤﺴـﻦ: دﺧﻠﻨـﺎ _ ورﺑّﻤـﺎ ﻗـﺎل: ﯾﻌﻨﯽ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟـﮏ _ ﻗـﺎل:ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أﺻـﺤﺎب رﺳـﻮل اﷲ| _ ﻗـﺎل
.« »رﯾﺤﺎﻧﺘّﯽ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷّﻣﻪ: وﯾﻘﻮل: ﻗﺎل,واﻟﺤﺴﯿﻦ ﯾﻨﻘﻠﺒﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﻄﻨﻪ
Ənəs ibn Malik biz Rəsulullahın (s) hüzuruna çatdıq və ya çatdım dedi. Həsən və - 144
Hüseyn Həzrətin (s) qarnının üstündə diyirlənirdilər. (oynayırdılar). Həzrət (s) buyurdu:
.("Bunlar mənim bu ümmətdən iki ətirli güllərimdirlər"(1
 ﺳـﻤﻌُﺖ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ أﺑﯽ: ﻗﺎل, ﺣـﺪﺛّﻨﺎ َوْﻫﺐ ﺑﻦ َﺟﺮﯾﺮ ]ﺑﻦ ﺣﺎزم[ أن أﺑﺎه ﺣـّﺪﺛﻪ: ﻗـﺎل، أﺧﺒﺮﻧﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب.145
، ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ دم اﻟﺒﻌﻮض ﯾﮑﻮن ﻓﯽ ﺛﻮﺑﻪ وﯾﺼـﻠﯽ ﻓﯿﻪ, ﻓﺄﺗﺎه رﺟﻞ, ﮐﻨُﺖ ﻋﻨـﺪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ: ﻗﺎل,ﯾﻌﻘﻮب ﻋﻦ ]ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﺣﻤـﺎن[ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻧُﻌﻢ
 أﯾﺼّﻠﯽ ﺑﻪ؟, أﻧﻈﺮوا إﻟﯽ ﻫﺬا ﯾﺴﺄﻟﻨﯽ ﻋﻦ دم اﻟﺒﻌﻮض ﯾﮑﻮن ﻓﯽ ﺛﻮﺑﻪ: ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﺮاق ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ: ﻣﻤﻦ أﻧﺖ؟ ﻗﺎل:ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
! ﻣﻦ ﯾﻌـﺬرﻧﯽ ﻣﻦ ﻫـﺬا!! ﯾﺴﺄﻟﻨﯽ ﻋﻦ دم اﻟﺒﻌﻮض!! وﻗـﺪ ﻗﺘﻠﻮا اﺑﻦ رﺳﻮل اﷲ|؟: ﻗﺎل. ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﺮاق: ﻣّﻤﻦ أﻧﺖ؟ ﻗﺎل:ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
.« »ﻫﻤﺎ رﯾﺤﺎﻧﺘّﯽ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﯿﺎ:وﺳﻤﻌُﺖ رﺳﻮل اﷲ| ﯾﻘﻮل
Əbi Nümin oğlu Əbdür-rəhman deyir: Ömərin oğlu Abdullahın yanında idik. Bir kişi - 145
onun yanına gəlib libasında olan ağcaqanad qanının hökmünü belə soruşdu? Bu libas
ilə namaz qılmaq olarmı? Abdullah ondan haralı olduğunu soruşdu? İraqlıyam dedi.
Abdullah dedi: Məni bu sualın cavabını verməkdən nə saxlayır? Əcəba (bu iraqlı)
ağcaqanadın qanını soruşur? Amma Peyğəmbərin (s) balasının qanını tökür!
Rəsulullahdan (s) Həsən və Hüseyn bu dünyada mənim iki ətirli güllərimdirlər
.(buyurduğunu eşitdim"(2
səh:103
Yüz qırx dördüncü hədis başqa mənbələrdə: "Kitabu səlim", s97;"Səhifətül- . [1] -1
İmamir-Riza", s45, hədis 23; "Təfsiru fərati Kufi", s298, hədis403; "Kəşfül-əstar", c3,
s225; "Möcəmüt-Təbərani", c4, s185, hədis 3990; "Üyunu əxbarir-Riza", c2, s27, hədis 8;
."Əmaliyi Səduq", s574, hədis 19; "Kamiluz-ziyarat", s62, hədis 117, və s98, shədis 182
Yüz qırx beşinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Təyalisi", s260, hədis 1927; . [2] -2
"Müsənnif İbn Əbi Şibə", c6, s382, hədis 32180; "Müsnədi Əhməd", c9, s402, hədis 5568;
"Fəzaili Əhməd", s781, hədis 1390; "Səhih Buxari", c5, s33, hədis 3753; "Ədəbu müfrəd",
s38, bab 45, hədis 85; "Sünəni Termizi", c5, s657, hədis 3770; "Müsnədi Əbu Yə`la", c10,

s106, hədis 5739; "Səhih İbn Həbban", c15, s425, hədis 6969; "Əmaliyi Səduq", s207, hədis
.228; "Əmaliyi xəmisiyyə", c1, s176, hədis 8

Peyğəmbərin (s) yanında Əli ən əziz və Fatimə ən sevimli şəxs

 ﻋﻦ ]ﻋﺒـﺪ اﷲ[ ﺑﻦ أﺑﯽ،[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﺳـﻔﯿﺎن ]ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ: ﻗﺎل، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ]ﻣﺤﻤـﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ[ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻋﻤﺮ: ﻗﺎل, أﺧﺒﺮﻧﯽ زﮐﺮّﯾﺎ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ.146
 أﻧﺎ، ﯾﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﻓﻘﻠُﺖ، »ﺧﻄﺒﺖ اﻟﯽ رﺳﻮل اﷲ| ﻓﺎﻃﻤَﻪ ﻓﺰﱠوﺟﻨﯽ: ﺳـﻤﻌُﺖ ﻋﻠّﯽ×ًا ﻋﻠﯽ اﻟﻤﻨﺒﺮ ﺑﺎﻟﮑﻮﻓﻪ ﯾﻘﻮل: ﻋﻦ رﺟـﻞ ﻗـﺎل،ﻧﺠﯿـﺢ
.« ﻫﯽ أﺣّﺐ إﻟّﯽ ﻣﻨﮏ واﻧﺖ أﻋّﺰ ﻋﻠّﯽ× ﻣﻨﻬﺎ:أﺣّﺐ اﻟﯿﮏ أم ﻫﯽ؟ ﻓﻘﺎل
Bir kişi deyir: Əlidən Kufə şəhərinin minbərində eşitdim ki, belə buyurdu: " - 146
Rəsulullahdan (s) Fatimə üçün elçilik etdim. Həzrət (s) (qəbul edib) onu mənimlə
evləndirdi. Mən dedim: Ya Rəsulullah (s)! Məni çox istəyirsən ya onu? Həzrət (s)
buyurdu: "Fatiməmənim yanımda səndən daha sevimlidir. Sən isə mənim yanımda
.(Fatimədən daha əzizsən"(1
Peyğəmbər (s) özü üçün Allahdan nə istəmişdirsə Əli üçün də onu istəmiş

 ﻋﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﯽ اﻷﺳﻮد: ﻗﺎل، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻋﻠّﯽ× ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ: ﻗﺎل, أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒـﺪ اﻷﻋﻠﯽ ﺑﻦ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﻷﻋﻠﯽ.147
× ﻓـﺪﺧﻞ ﻋﻠّﯽ،| »ﻣﺮﺿُﺖ ﻓﻌﺎدﻧﯽ رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل,× ﻋﻦ ﻋﻠّﯽ، ﻋﻦ ﺟـّﺪه،[ ﻋﻦ ﺳـﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ]ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ،أﺑﯽ زﯾﺎد
 ﻓﻠّﻤﺎ ﻗﻀﯽ ﺻﻼﺗﻪ ﺟﺎء ﻓﺮﻓﻊ اﻟّﺜﻮب، ﻓﻠّﻤﺎ راﻧﯽ ﻗﺪ ُﻫِﺪﺋُﺖ ﻗﺎم إﻟﯽ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﯾﺼّﻠﯽ، ﺛّﻢ ﺳـﺠﺎﻧﯽ ﺑﺜﻮﺑﻪ، ﻓﺎﺗّﮑﺄ إﻟﯽ ﺟﻨﺒﯽ,واﻧﺎ ُﻣﻀـَﻄِﺠٌﻊ
 وﻣﺎ، ﻣﺎ ﺳﺄﻟُﺖ رﺑّﯽ ﺷـﯿﺌًﺎ ﻓﯽ ﺻـﻼﺗﯽ إﻟّﺎ أﻋﻄﺎﻧﯽ: ﻓﻘﺎل، ﻗُﻢ ﯾﺎ ﻋﻠّﯽ×؛ ﻓﻘـﺪ ﺑ ُﺮأَت ﻓﻘﻤﺖ ﮐﺎﻧﻤﺎ ﻟﻢ َأﺷِﮏ ﺷـﯿﺌًﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﮏ:ﻋّﻨﯽ وﻗﺎل
.«ﺳﺄﻟُﺖ ﻟﻨﻔﺴﯽ ﺷﯿﺌًﺎ إﻟّﺎ وﻗﺪ ﺳﺄﻟ ُُﺖ ﻟﮏ
Əli deyir: Mən xəstələndiyim üçün Rəsulullah (s) görüşümə gəlmişdi. Mən yan - 147
tərəfim üstə uzanmışdım. Həzrət
səh:104
Yüz qırx altıncı hədis başqa mənbələrdə: "Sireyi İbn İshaq", s246; "Müsnədi . [1] -1
Həmidi", c1, s22, hədis 38; "Təbəqatu İbn Sə`d", c8, s20; "Müsnədi Əhməd", c2, s41,
hədis 603; "Fəzaili Əhməd", s134, hədis 1198; "Sünənu Səid ibn Mənsur", c1, s167, hədis
600; "Əl-ahad və Məsani", c5, s360, hədis 4151; "Mənaqibi Kufi", c2, s185, hədis 659, və
s212, hədis 681; "Möcəmi kəbiri Təbərani", c11, s55, hədis 11063; "Fəzaili Fatimə ibn
.Şahin" s83-84, hədis 31-32

s) kənarımda əyləşib öz libası ilə mənim üstümü örtdü. Yaxşı olduğumu hiss edib )
durub namaz qıldı. Namazdan sonra mənim yanıma gəldi. Libasını götürüb buyurdu:
"Ay Əli! Yaxşı olmusan qalx". Ayağa durdum. Elə bil heç bir ağrım yox idi. Sonra Həzrət
.((s) buyurdu: "Namazda özüm üçün hər nəyi istədimsə sənin üçün də onu istədim"(1

, ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﺟﻌﻔﺮ ]ﺑﻦ زﯾﺎد[ أﻷﺣﻤﺮ ﻋﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ أﺑﯽ زﯾﺎد: ﻗﺎل,[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻋﻠّﯽ× ]ﺑﻦ ﻗﺎدم: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ زﮐﺮّﯾﺎ ﺑﻦ دﯾﻨﺎر.148
 وأﻟﻘﯽ ﻋﻠّﯽ× ﻃﺮَف, ﻓﺄﻗﺎﻣﻨﯽ ﻓﯽ ﻣﮑﺎﻧﻪ وﻗﺎم ﯾﺼـّﻠﯽ,| ﻓﺄﺗﯿﺖ اﻟﻨﺒّﯽ, »وﺟﻌُﺖ وﺟﻌًﺎ ﺷﺪﯾﺪًا: ﻋﻦ ﻋﻠّﯽ× ﻗﺎل,ﻋﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث
 وﻣﺎ دﻋﻮُت ﺑﺸﺊ إﻟّﺎ ﻗﺪ أﺳﺘﺠﯿﺐ، وﻣﺎ دﻋﻮُت ﻟﻨﻔﺴـﯽ ﺑﺸﺊ إﻟّﺎ دﻋﻮُت ﻟﮏ ﻣﺜﻠﻪ، ﻗُﻢ ﯾﺎ ﻋﻠّﯽ×؛ ﻗﺪ ﺑ ُِﺮﺋ َْﺖ ﻻ ﺑﺄس ﻋﻠﯿﮏ: ﺛّﻢ ﻗﺎل،َﺛﻮﺑﻪ
.« ﻻ ﻧﺒّﯽ ﺑﻌﺪك: ُأﻋﻄﯿُﺖ _ إﻟّﺎ أﻧﻪ ﻗﯿﻞ ﻟﯽ:ﻟﯽ _ أو ﻗﺎل
Əli deyir: Xəstələnmişdim və çox şiddətli ağrı hiss edirdim. Rəsulullahın (s) - 148
hüzuruna çatdım. Həzrət (s) məni öz yerində əyləşdirib libasının bir hissəsini mənim
üstümə atdı və namaza durdu. Namazdan sonra buyurdu: "Ay Əli! Yaxşı olmusan qalx.
Sənin üçün bir qorxu yoxdur. Mən Allahdan özüm üçün hər nəyi istədimsə sənin üçün
də onu istədim". Allahdan hər nəyi istədimsə qəbul oldu (və ya mənə verildi). Amma
.(mənə səndən sonra Peyğəmbər (s) olmayacaq deyildi"(2
Peyğəmbərin (s) Əli barədə etdiyi xüsusi dualar

 ﻋﻦ،[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺳـﻔﯿﺎن ]اﻟﺜﻮري[ ﻋﻦ أﺑﯽ اﺳـﺤﺎق ]اﻟﺴﺒﯿﻌﯽ: ﻗﺎل،_  ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻗﺎﺳﻢ _ وﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ اﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﺣﺮب.149
 اذﻫﺐ ﻓﻮار: ﻓﻤﻦ ﯾﻮارﯾﻪ؟ ﻗﺎل, أن ﻋّﻤﮏ اﻟﺸـﯿﺦ اﻟﻀﺎّل ﻗﺪ ﻣﺎت: ﻋﻦ ﻋﻠّﯽ× »اﻧﻪ ﺟﺎء رﺳﻮل اﷲ| ]و[ ﻗﺎل،ﻧﺎﺟﯿﻪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ اﻷﺳـﺪي
 ﻓﺄﻣﺮﻧﯽ أن أﻏﺘِﺴﻞ ﻓﻐَﺘﺴـﻠُﺖ ودﻋﺎ ﻟﯽ ﺑـﺪﻋﻮات ﻣﺎ ﯾﺴـّﺮﻧﯽ ﻣﺎ ﻋﻠﯽ اﻷرض, ﻓﻔﻌﻠُﺖ ﺛّﻢ أﺗﯿﺘُﻪ. وﻻ ﺗُﺤـِﺪث ﺣـﺪﺛًﺎ ﺣّﺘﯽ ﺗﺄﺗﯿﻨﯽ,أﺑـﺎك
.«ﺑﺸﺊ ﻣﻨﻬّﻦ
Əli Rəsulullahın (s) yanına gəlib dedi: Sizin yolunuazmış qoca əminiz dünyasın - 149
dəyişdi. Kim onun
səh:105
Yüz qırx yeddinci hədis başqa mənbələrdə: "Mənaqibi Xarəzmi", s142, hədis 164; . [1] -1
."Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq", c2, s277, hədis 807
Yüz qırx səkkizinci hədis başqa mənbələrdə: "Kitabus-sünnə", s582, hədis 1313; . [2] -2
"Möcəmi əvsəti Təbərani", c8, s445, hədis 7913; "Mənaqibi Kufi", c1, s517, hədis 445;
"Mənaqibi İbn Məğazili", s135, hədis 178; "Tərcümətil-İmam Əli min Tarix Dəmeşq",

s274-275, hədis

804-806, və s278-279, hədis 808-810; "Kənzül-ümmal", c13, s151, hədis
.36474

cənazəsini dəfn etsin? Həzrət (s) buyurdu: "Get atanı dəfn et və mənim yanıma
gəlmədən heç bir iş görmə". Mən belə edib Həzrətin (s) yanına gəldikdə, mənə belə
buyurdu: "Qüsl et". Mən də qüsl etdim. Sonra mənim barəmdə elə dualar etdi ki, yerdə
.(olan hər bir şeyi (əgər mənə versələr) o duaların heç biri qədər məni sevindirməz*"(1

، أﺧﺒﺮﻧﯽ ﻓﻀـﯿﻞ ]ﺑﻦ ﻣﯿﺴـﺮه[ أﺑﻮ ﻣﻌﺎذ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﯽ: ﻗﺎل، ﻗﺎل ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺷـﻌﺒﻪ،[ أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺜّﻨﯽ ﻋﻦ أﺑﯽ داود ]اﻟﻄﯿﺎﻟﺴـﯽ.150
.« »ﻟّﻤﺎ رﺟﻌُﺖ إﻟﯽ اﻟﻨﺒّﯽ| ﻗﺎل ﻟﯽ ﮐﻠﻤًﻪ ﻣﺎ أﺣﱡﺐ أن ﻟﯽ ﺑﻬﺎ اﻟﺪﻧﯿﺎ: ﻗﺎل,×ﻋﻦ ﻋﻠّﯽ
Bu hədis həmən qabaqkı hədisin bir hissəsidir. O hədisdə belə gəlmişdi ki, Əli - 150
deyir: Peyğəmbərin (s) yanına qayıtdıqda mənə elə bir söz dedi ki, o sözün
səh:106
Yüz qırx doqquzuncu hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Təyalisi", s19, hədis . [1] -1
120; "Müsənnif əbdür-rəzzaq", c6, s39, hədis 9936; "Təbəqatu İbn Sə`d", c1, s124;
"Müsənnif İbn Əbi Şibə", c2, s471, hədis 111555, və c6, s371, hədis 32080; "Müsnədi
Əhməd", c2, s186, hədis 807, və s332, hədis 1093, və s323, hədis 1074; "Sünəni əbu
Davud", c3, s214, hədis 3214; "Müsnədi Əbu Yə`la", c1, s335, hədis 423-424; "İləlü
Darqotni", c4, s146-159. *. Bu rəvayət hədis tədqiqatçılarının yanında mötəbər deyil.
Onların terminində bu hədis "müdərrəc" adlanır. Yəni bu hədisdə əsl məntndən
olmayan "aldadan və yoldan çıxardan" kəlməsi yazılmışdır. 1) Bu hədisin sənədi onun
rəvayətçilərindən biri olan "Naciyə ibn Kə`bə" görə zəif sayılmışdır. ("Müsnədi
Əhməd", c2, s322, 1093 saylı hədisin altında bax). 2) Bu hədis "Üsamə ibn Zeyd" və
başqalarından "aldadan və yoldan çıxardan" kəlməsi olmadan nəql olunmuşdur.
("Müsnədi Əhməd", c2, s186, hədis 807; və "Sünəni kübra Bihəqi" c1, s305-də bax). 3)
Əbu Talib Məkkə şəhərinin və Qüreyş tayfasının böyüyü olmasına baxmayaraq Əbu
Ləhəb və Abbas kimi qardaşları və həmçinin müşriklərin başçılarından olan başqaları
onun dəfnində iştirak etmədilər. Bu da Əbu Talibin onlarla həmfikir olmamasının və
habelə ona kin bəslədiklərinin göstəricisidir. 4) Bizə Əhli-beyt və qeyrilərindən Əbu
Talibin möhkəm imanı və həmçinin onun Rəsulullahı (s) müdafiə etməsindən xəbər
verən çoxlu hədislər çatmışdır. Əbu Talibin divanında toplanmış bu barədə olan
şe`rləri bu iddiaya sübutdur. 5) Bəni-üməyyə və Bəni-abbas Ələviləri zəiflətmək üçün
heç bir işi əsirgəmirdilər. İmam Əlidən (ə) heç bir nöqsan tapmadıqları üçün atasını

yolunazmağa və müşrikliylə müttəhim edərək o Həzrətə və övladlarına irad
tuturdular.Buna görə də onlar Müaviyənin zamanında və ondan sonra da hədisləri
saxtalaşdıraraq ya da səhih hədislərin arasına bə`zi kəlmələri əlavə edərək onları
.nəşr etdilər

.(əvəzinə dünyanın mənim olmasını istəmirəm"(1
Əlinin isti-soyuğu hiss etməməsi üçün Peyğəmbərin (s) etdiyi dua

 ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻋّﻤﯽ أﯾﻮب ﺑﻦ: ﻗﺎل,[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻣﺨّﻠـﺪ ]ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ أﯾﻮب ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ.151
 ﻋﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ, ﻋﻦ أﺑﯽ اﺳـﺤﺎق اﻟﻬْﻤـ ﺪاﻧﯽ، وﻫﻮ ﺟـّﺪي _ ﻋﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ]ﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن[ اﻟﺼﺎﺋﻎ:اﺑﺮاﻫﯿﻢ _ ﻗﺎل ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ
, ﺛّﻢ دﻋﺎ ﺑﻤﺎء ﻓﺸﺮب، وﺧﺮج ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻓﯽ اﻟﺸﺘﺎء وﻋﻠﯿﻪ ﺛﯿﺎب اﻟﺼﯿﻒ، وﻋﻠﯿﻪ ﺛﯿﺎب اﻟﺸﺘﺎء, أن ﻋﻠّﯽ×ًا ﺧﺮج ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻓﯽ ﺣﱟﺮ ﺷﺪﯾﺪ:أﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ
، ﯾﺎ أﺑﻪ؛ أرأﯾﺖ ﻣﺎ ﺻﻨﻊ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ؟ ﺧﺮج إﻟﯿﻨﺎ ﻓﯽ اﻟﺸﺘﺎء وﻋﻠﯿﻪ ﺛﯿﺎب اﻟﺼﯿﻒ: ﻓﻠّﻤﺎ رﺟﻊ إﻟﯽ أﺑﯿﻪ ﻗﺎل،ﺛّﻢ ﻣﺴﺢ اﻟﻌﺮق ﻋﻦ ﺟﺒﻬﺘﻪ
 ﻓﺄﺗﯽ ﻋﻠّﯽ×ًا ]ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺬي, ﻫﻞ ﻓﻄﻨﺖ؟ وأﺧـﺬ ﺑﯿـﺪ اﺑﻨﻪ ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن:وﺧﺮج ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻓﯽ اﻟﺼـﯿﻒ وﻋﻠﯿﻪ ﺛﯿﺎب اﻟﺸـﺘﺎء! ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﻟﯿﻠﯽ
 ﻓﻔﺘﺤﺘُﻬﻤـﺎ ﻓﻤﺎ, اﻓﺘـﺢ ﻋﯿﻨﯿـﮏ: ﺛّﻢ ﻗـﺎل, ﻓَﺒَﺰَق ﻓﯽ ﻋﯿﻨﯽ, ﺷﺪﯾـﺪ اﻟﺮﻣـﺪ, »ان اﻟﻨـﺒّﯽ| ﮐـﺎن ﺑﻌﺚ اﻟّﯽ واﻧـﺎ أرﻣـﺪ: ﻓﻘـﺎل ﻟﻪ ﻋﻠﯽ،[ﺻﻨﻊ
.« ﻓﻤﺎ وﺟﺪُت ﺣّﺮًا وﺑﺮدًا ﺣّﺘﯽ ﯾﻮﻣﯽ ﻫﺬا. اﻟﻠﻬّﻢ أذﻫﺐ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﱠﺮ واﻟﺒﺮَد: ودﻋﺎ ﻟﯽ ﻓﻘﺎل،اﺷﺘﮑﯿﺘُﻬﻤﺎ ﺣّﺘﯽ اﻟﺴﺎﻋﻪ
Əbdür-rəhman deyir: Əli, şiddətli istidə qış libası, soyuqda isə yay libası ilə bizim - 151
yanımıza gəlirdi. Elə soyuq havada su istəyirdi və içirdi. Və alnından təri təmizləyirdi.
Əbdür-rəhman atası Əbu Leyliyə deyir: Əmirül-mömininin nə etdiyini görmüsən? O
qışda yay libası və yayda isə qış libası ilə bizim yanımıza gəlir. Əbu Leyli ona dedi: Bu
məsələnin sirrini anlamısan? O oğlu Əbdür-rəhmanın əlini tutub Əlinin yanına gətirdi.
(Və hadisəni ona dedi). Həzrət (s) ona buyurdu: Bir gün Peyğəmbər (s) məni yanına
çağırdı. Amma mənim gözüm şiddətlə ağrıyırdı. Peyğəmbər (s) ağzının suyunu gözümə
sürtüb buyurdu: "Gözlərini aç". Mən də gözümü açdım və indiyə qədər göz ağrısı hiss
etməmişəm. Sonra mənim üçün dua edərək buyurdu: "İlahi! Ondan isti və soyuğu hiss
.(etməsini götür". Ondan sonra indiyə qədər isti və soyuğu hiss etmirəm"(2
səh:107

.Yüz əllinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Təyalisi", s19, hədis 121 . [1] -1
Yüz əlli birinci hədis başqa mənbələrdə: "Möcəmi əvsəti Təbərani", c3, s150, . [2] -2
.hədis 2307

Əlinin Peyğəmbərlə (s) xüsusi söhbəti və onun vasitəsi ilə bu ümmətə asanlıq gəlməsi

 ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎن _ وﻫﻮ،[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻗﺎﺳﻢ ]ﺑﻦ زﯾﺎد[ اﻟﺠﺮﻣﯽ ﻋﻦ ﺳـﻔﯿﺎن ]اﻟﺜﻮري: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋّﻤﺎر اﻟﻤﻮﺻـﻠﯽ.152
 ﻟّﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ }َﯾﺎ َأﱡﯾَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮا ِإَذا َﻧﺎَﺟﯿْﺘُﻢ اﻟﱠﺮُﺳﻮَل: ﻗﺎل,× ﻋﻦ ﻋﻠّﯽ, ﻋﻦ ﻋﻠّﯽ× ﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﻪ،[اﺑﻦ اﻟﻤﻐﯿﺮه _ ﻋﻦ ﺳﺎﻟﻢ ]ﺑﻦ أﺑﯽ اﻟﺠﻌـﺪ
: ﺑَﮑﻢ ﯾﺎ رﺳﻮل اﷲ؟ ﻗﺎل: ﻗﺎل. »ُﻣْﺮﻫﻢ أن ﯾﺘﺼـّﺪﻗﻮا:×[ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ| ﻟﻌﻠﯽ58 /  اﻟﻤﺠﺎدﻟﻪ/ 12] {َﻓَﻘﱢﺪُﻣﻮا ﺑَﯿَْﻦ َﯾَﺪي َﻧْﺠَﻮاُﮐْﻢ َﺻَﺪَﻗًﻪ
: ﻓﺎﻧﺰل اﷲ.« أﻧﮏ ﻟﺰﻫﯿﺪ:| ﻓﻘﺎل ﻟﻪ رﺳﻮل اﷲ. ﺑﺸـﻌﯿﺮه: ﻓﺒَﮑﻢ؟ ﻗﺎل: ﻗﺎل. ﻻ ﯾﻄﯿﻘﻮن: ﻗﺎل. ﻓﻨﺼﻒ دﯾﻨﺎر: ﻗﺎل. ﻻ ﯾﻄﯿﻘﻮن: ﻗﺎل،ﺑﺪﯾﻨﺎر
.« »ﺑﯽ ُﺧﱢﻔَﻒ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷّﻣﻪ: وﮐﺎن ﻋﻠّﯽ× ﯾﻘﻮل,}َأَأْﺷَﻔْﻘﺘُْﻢ أن ﺗَُﻘﱢﺪُﻣﻮا ﺑَﯿَْﻦ َﯾَﺪي َﻧْﺠَﻮاُﮐْﻢ{ اﻟﯽ آﺧﺮ اﻵﯾﻪ
Əli deyir: "Ey iman gətirənlər, Allahın Rəsulu ilə xüsusi söhbət etmək istədiyiniz - 152
zaman, öz söhbətinizdən öncə sədəqə verin..." ayəsi nazil olandan sonra Peyğəmbər
(s) mənə buyurdu: "Onlara fərman ver xüsusi söhbət etmək üçün sədəqə versinlər".
Əli nə qədər sədəqə versinlər soruşdu? Həzrət (s) buyurdu: "Bir dinar" Əli dedi: Onlar
verə bilməzlər. Həzrət (s) buyurdu: "Dinarın yarısı" Əli dedi: Onlar verə bilməzlər.
Həzrət (s) buyurdu: "Nə qədər verə bilərlər? Əli belə cavab verdi. Bir arpa qədərində
verə bilərlər. Rəsulullah (s) buyurdu: "Sən zahidlik edirsən". Bundan sonra Allah bu
ayəni nazil etdi: "Yoxsa öz xüsusi söhbətinizdən qabaq sədəqə verməkdən
qorxdunuz...?" (Xüsusi söhbətdən qabaq sədəqə vermək hökmü götürüldü.) Buna görə
.(Əli deyirdi: Mənimvasitəm ilə bu ümmətə asanlıq verildi(1
Əlinin qatili camaatın ən bədbəxti

 ﺣﺪﺛّﻨﺎ ]ﻣﺤﻤﺪ[ ﺑﻦ: ﻗﺎل, ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ: ﻗﺎل, أﺧﺒﺮﻧﯽ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ وﻫﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻤﺎك ﺑﻦ أﺑﯽ ﮐﺮﯾﻤﻪ اﻟﺤﺮاﻧﯽ.153
 ﮐﻨُﺖ أﻧﺎ وﻋﻠّﯽ: ﻗﺎل, ﻋﻦ ﻋّﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳـﺮ، ﻋﻦ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ُﺧﺜﯿﻢ، ﻋﻦ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ اﻟُﻘَﺮﻇﯽ،اﺳـﺤﺎق ﻋﻦ ﯾﺰﯾـﺪ ﺑﻦ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ُﺧﺜﯿﻢ
 رأﯾﻨﺎ أﻧﺎﺳًﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﯽ ُﻣْﺪﻟـﺞ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﯽ ﻋﯿﻦ ﻟﻬﻢ أو ﻓﯽ, ﻓﻠّﻤـ ﺎ ﻧﺰﻟﻬـﺎ رﺳﻮل اﷲ| وأﻗـﺎم ﺑﻬـﺎ,ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃـﺎﻟﺐ رﻓﯿﻘﯿﻦ ﻓﯽ ﻏﺰوه اﻟُﻌَﺸـ ﯿﺮه
 »ﯾﺎ أﺑﺎ اﻟﯿﻘﻈﺎن؛ ﻫﻞ ﻟﮏ ]ﻓﯽ[ أن ﻧﺄﺗﯽ ﻫﺆﻻء:× ﻓﻘﺎل ﻟﯽ ﻋﻠّﯽ,ﻧﺨﻞ
səh:108
Yüz əlli ikinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi İbn həmid", s59, hədis 90; . [1] -1
5568;"Müsənnif İbn Əbi Şibə", c6, s376, hədis 32116; "Sünəni Termizi", c5, s406, hədis
3300; "Müsnədi Əbu Yə`la", c1, s322, hədis 400; "Mənaqibi Kufi", c1, s123, hədis 68;
."Züəfa Əqili", c3, s243, hədis 1240; "Səhih İbn Həbban", c15, s390-391, hədis 6942-6961

 ﺛّﻢ َﻏﺸـَﯿﻨﺎ اﻟﻨﻮُم ﻓـﺎﻧﻄﻠﻘُﺖ أﻧـﺎ وﻋﻠّﯽ ﺣّﺘﯽ, ﻓﺠﺌﻨـﺎﻫﻢ ﻓﻨَﻈْﺮﻧـﺎ إﻟﯽ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺳـﺎﻋًﻪ. أن ﺷـﺌَﺖ: ﻗﻠﺖ:]اﻟﻘﻮم[ َﻓﻨﻨﻈَﺮ ﮐﯿﻒ ﯾﻌﻤﻠﻮن«؟ ﻗـﺎل
 وﻗـﺪ ﺗﺘﺮﺑّﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﮏ، ﻓﻮاﷲ؛ ﻣﺎ أﻧﺒﻬﻨﺎ إﻟّﺎ رﺳﻮل اﷲ| ﯾﺤّﺮﮐﻨﺎ ﺑﺮﺟﻠﻪ, وﻓﯽ دﻗﻌﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮاب ﻓﻨُﻤﻨﺎ،اﺿـَﻄَﺠْﻌﻨﺎ ﻓﯽ ﻇّﻞ ﺻﻮر ﻣﻦ اﻟﻨﺨﻞ
: ﺛّﻢ ﻗﺎل، »ﻣﺎ ﻟﮏ ﯾﺎ أﺑﺎ ﺗﺮاب« ﻟﻤﺎ ﯾﺮي ﻣّﻤﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاب:× ﻓﯿﻮﻣﺌﺬ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠّﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ ﻟﻌﻠﯽ,اﻟﺪﻗﻌﺎء اﻟّﺘﯽ ﻧُﻤﻨﺎ ﻓﯿﻬﺎ
 واﻟّﺬي ﯾﻀـﺮﺑ ُﮏ ﯾﺎ ﻋﻠّﯽ؛ ﻋﻠﯽ، »ُأَﺣﯿِْﻤﺮ ﺛﻤﻮد اﻟّـﺬي ﻋﻘﺮ اﻟﻨﺎﻗﻪ: ﻗﺎل. ﺑﻠﯽ ﯾﺎ رﺳﻮل اﷲ:»أﻻ أﺣـّﺪﺛﮑﻤﺎ ﺑﺄﺷـﻘﯽ اﻟّﻨﺎس ]رﺟﻠﯿﻦ[«؟ ﻗﻠﻨﺎ
ﻫﺬه« ووﺿﻊ ﯾﺪه ﻋﻠﯽ
.ﻗِﺮﻧِﻪ »ﺣّﺘﯽ ﯾَُﺒّﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬه« وأﺧﺬ ﺑﻠﺤﯿﺘﻪ
Əmmar Yasər deyir: Mən Əli ilə Üşəyrə döyüşündə birlikdə idim. Rəsulullah (s) - 153
orada (atından) enib, qaldı. Bəni Müdəlc tayfasından arxları və ya xurmalıqlarında
işləyən bir dəstə kişini gördük. Əli mənə dedi: İstəyirsən onların yanına gedib işlərinə
baxaq. Mən də əgər istəyirsən gedək dedim. Birlikdə onların yanına gedib bir saat
işlərinə tamaşa etdik. O zaman biz yuxuladıq. Əli ilə xurma ağaclarının altında tozlutorpaqlı bir yerdə böyrü üstə uzanıb yatdıq. Allaha and olsun yalnız Rəsulullah (s)
ayaqları ilə bizi silkələyib yuxudan ayıltdı. Yatdığımız yerdə torpaqlı olmuşduq. O gün
Rəsulullah (s) Əlini üstü-başı torpaqlı görüb buyurdu: "Ay Əbuturab! Sənə nə olub? Sizi
camaatın ən bədbəxt (iki kişisindən) xəbərdar etməyimmi? Ya Rəsulullah (s)! Bizi agah
et dedik. Həzrət (s) buyurdu: "Səmud tayfasından (Salehin) dəvəsini tə`qib edib
öldürən Ühəymər ləqəbli bir şəxs və Həzrət (s) əlini onun başının üstünə qoyub
buyurdu: Ya Əli! Sənin burana qılınc vuran şəxs". Sonra Əlinin saqqalını tutub sözünü
.(belə davam verdi. "Axırda saqqalın qanına boyanar"(1
səh:109
Yüz əlli üçüncü hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif əbdür-rəzzaq", c10, s154; . [1] -1
"Təbəqatu İbn Sə`d", c2, s10, və c3, s35; "Müsənnif İbn Əbi Şibə", c7, s444, hədis 37087,
və s484, hədis 37413; "Müsnədi Əhməd", c30, s256, hədis 18321; "Fəzaili Əhməd", s217218, hədis 295-296, və s310, hədis 695; "Tarixi kəbiri Buxari", c1, s71, və c8, s320; " Əl-Ahad
vəl-məsani", c1, s146-147, və s173-175; "Müsnədi Bəzzar", c4, s247, hədis 1417 və s254,
hədis 1424; "Müsnədi Əbu Yə`la", c1, s284, hədis 341, və c8 s55, hədis 4576; "Tarixi
Təbəri", c2, s408-409; "Məanil-asar Təhavi", c1, s351; "Şəvahidüt-tənzil", c2, s443;
"Osdul-Ğabə", c4, s34-35; "Mənaqibi İbn Məğazili", s8, hədis 5, və s205, hədis 241-242;
."Mənaqibi Xarəzmi", s274

Əli Rəsulullaha (s) camaatın ən yaxını

× ﻋﻦ أّم ﻣﻮﺳـﯽ ]ﺳـﺮّﯾﻪ ﻋﻠّﯽ،[ أﺧﺒﺮﻧﺎ ﺟﺮﯾﺮ ]ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟﺤﻤﯿـﺪ[ ﻋﻦ ﻣﻐﯿﺮه ]ﺑﻦ ﻣﻘﺴﻢ: ﻗﺎل،[ أﺧﺒﺮﻧـﺎ ﻋﻠّﯽ× ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ]اﻟﻤﺮوزي.154
.× أن أﺣﺪث اﻟّﻨﺎس ﻋﻬﺪًا ﺑﺮﺳﻮل اﷲ| ﻋﻠّﯽ: ﻗﺎﻟﺖ أّم ﺳﻠﻤﻪ:)رض([ ﻗﺎﻟﺖ
Rəsulullahın (s) həyat yoldaşlarından biri[ Ümmü Sələmə deyir: "Rəsulullaha (s) [ -154
.(camaatın ən yaxını Əli idi"(1
: ﻗﺎﻟﺖ أم ﺳـﻠﻤﻪ: ﻗﺎﻟﺖ, ﻋﻦ أّم ﻣﻮﺳـﯽ،[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﺟﺮﯾﺮ ]ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟﺤﻤﯿـﺪ[ ﻋﻦ ﻣﻐﯿﺮه ]ﺑﻦ ﻣﻘﺴﻢ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﻗـﺪاﻣﻪ.155
 ﻓﺄرﺳﻞ إﻟﯿﻪ,| ﻟّﻤـ ﺎ ﮐﺎن ﻏـﺪاه ﻗﺒﺾ رﺳﻮل اﷲ: ﻗـﺎﻟﺖ.×واﻟّـﺬي ﺗﺤﻠﻒ ﺑﻪ أّم ﺳـﻠﻤﻪ؛ أن ﮐـﺎن أﻗﺮَب اﻟّﻨـﺎس ﻋﻬـﺪًا ﺑﺮﺳﻮل اﷲ| ﻋﻠّﯽ
 ﻓﺠـﺎء ﻗﺒـﻞ ﻃﻠﻮع: ﻗـﺎﻟﺖ. »ﺟـﺎء ﻋﻠﯽ«؟ ﺛﻼـث ﻣّﺮات: وﮐـﺎن أري ﻓﯽ ﺣـﺎﺟﻪ أﻇﱡﻨﻪ ﺑَﻌَﺜﻪ ﻓﺠﻌـﻞ ﯾﻘﻮل,رﺳﻮل اﷲ ﺻـّﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ
 ﻓﮑﻨﺖ ﻓﯽ آﺧﺮ ﻣﻦ, وﮐّﻨﺎ ﻋـﺪﻧﺎ رﺳﻮل اﷲ| ﯾﻮﻣﺌﺬ ﻓﯽ ﺑﯿﺖ ﻋﺎﺋﺸﻪ, ﻓﺨﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺖ، ﻓﻠّﻤﺎ أن ﺟﺎء ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﻟﻪ إﻟﯿﻪ ﺣﺎﺟﻪ،اﻟﺸـﻤﺲ
. ﺟﻌﻞ ﯾﺴﺎّره وﯾﻨﺎﺟﯿﻪ, ﻓﺄﮐّﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻠّﯽ× ﻓﮑﺎن آﺧﺮ اﻟّﻨﺎس ﺑﻪ ﻋﻬﺪًا, ﺛّﻢ ﺟﻠﺴُﺖ أدﻧﺎﻫّﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب،ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺖ
Ümmü Sələmə deyir: Ümmü Sələmənin and içdiyinə and olsun. Rəsulullaha (s) - 155
camaatın ən yaxını Əli idi. Habelə deyir: Rəsulullah (s) dünyasını dəyişdiyi səhər (birini)
Əlinin ardınca göndərdi. Zənnimcə bir ehtiyac üçün idi. Biz o gün Rəsulullah (s) ilə
Ayişənin otağında görüşdük. Üç dəfə buyurdu: "Əli gəlsin". O günəşin çıxmasından
qabaq gəldi. Onunla sözü olduğunu bildik. Otaqdan qırağa çıxdıq. Mən otaqdan
çıxanların axırıncısı idim. Mən qapının arxasında Rəsulullahın (s) başqa həyat
yoldaşlarının yanında əyləşdim. Əli Həzrətə (s) qulaq asmaq üçün hüzuruna tələsdi.
Həzrət (s) sirrini ona deyir və onunla xüsusi söhbət edirdi. O, Rəsulullahın (s) yanında
.(olan axırıncı şəxs idi(2
səh:110
Yüz əlli dördüncü hədis başqa mənbələrdə: "Təbəqatu İbn Sə`d", c2, s262-263; . [1] -1
"Müsənnif İbn Əbi Şibə", c6, s368, hədis 32057; "Müsnədi Əhməd", c44, s190, hədis 26565;
"Fəzaili Əhməd", s215, hədis 293; "Müsnədi Əbu Yə`la", c12, s364, hədis 6934; "Mənaqibi
Kufi", c1, s456, hədis 358, və c2, s87, hədis 573; "Müstədrəki Hakim", c3, s138; "Əxbari
İsbəhan", c1, s250; Məqtəlül-Hüseyn Xarəzmi", c1, s38; "Şərhu Nəhcül-bəlağə İbn Əbil.Hədid", c10, s179
Yüz əlli beşinci hədis başqa mənbələrdə: Yüz əlli beşinci hədisin mənbələri həmin . [2] -2
.yüz əlli dördüncü hədisin mənbələridir

Əlinin döyüşləri Quranın şərhinə xatir

 ﻋﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ، ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺶ،[ أﺧﺒﺮﻧﺎ اﺳـﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ]اﺑﻦ راﻫﻮﯾﻪ[ وﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ ﻋﻦ ﺟﺮﯾﺮ ]ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ.156
 ﻓﺨﺮج إﻟﯿﻨﺎ ﻗـﺪ أﻧﻘﻄﻊ ﺷﺴـُﻊ,| ﮐّﻨﺎ ﺟﻠﻮﺳًﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ رﺳﻮل اﷲ: ﻗـﺎل, ﻋﻦ أﺑﯽ ﺳـﻌﯿﺪ اﻟﺨـﺪري، ﻋﻦ أﺑﯿﻪ،[ﺑﻦ رﺟـﺎء ]ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ اﻟﺆﺑﯿـﺪي
 ﻗﺎل.« »ﻻ: أﻧﺎ؟ ﻗﺎل: ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺑﮑﺮ.« ﮐﻤﺎ ﻗﺎﺗﻠُﺖ ﻋﻠﯽ ﺗﻨﺰﯾﻠﻪ, »ان ﻣﻨﮑﻢ ﻣﻦ ﯾُﻘﺎﺗِﻞ ﻋﻠﯽ ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﻘﺮان: ﻓﺮﻣﯽ ﺑﻬـﺎ إﻟﯽ ﻋﻠّﯽ× ﻓﻘـﺎل,ﻧﻌﻠِﻪ
.« وﻟﮑﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﻌﻞ، »ﻻ: أﻧﺎ؟ ﻗﺎل:ﻋﻤﺮ
Əbu Səid Xodri deyir: Biz Rəsulullahın (s) gəlməsi üçün intizar çəkirdik. Həzrətin (s) - 156
nəleyininin ipi qırılmışdı. Bizim yanımıza gəlib onu yamamaq üçün Əliyə verdi. Sonra
buyurdu: "Mən Quranın nazil olması üçün döyüşdüyüm kimi Əli də Quranın şərhi üçün
."döyüşür
Əbu Bəkr o şəxs mənəm dedi. Həzrət (s) buyurdu: "Xeyr". Ömər də mənəm dedi.
.(Həzrət (s) buyurdu: "Xeyr. O mənim nə`leyinimi yamıyan şəxsdir"(1
Peyğəmbərin (s) Əliyə kömək etməyə həvəsləndirməsi

: ﻗﺎل، ﻋﻦ ﺳـﻌﯿﺪ ﺑﻦ ُوْﻫﺐ، ﻋﻦ أﺑﯽ اﺳـﺤﺎق، ﺣﺪﺛّﻨﺎ اﻷﻋﻤﺶ: ﻗﺎل, ﺣـﺪﺛّﻨﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻣﻮﺳـﯽ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﯿﺴـﯽ.157
، وﻣﻦ ﮐﻨُﺖ وﻟﱠﯿﻪ ﻓﻬﺬا وﻟﱡﯿﻪ، »اﷲ وﻟّﯿﯽ واﻧﺎ وﻟّﯽ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ: أﻧﺸﺪ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ َﺳﻤَﻊ رﺳﻮَل اﷲ| ﯾﻮم ﻏﺪﯾﺮ ﺧﱟﻢ ﯾﻘﻮل:ﻗﺎل ﻋﻠّﯽ× ﻓﯽ اﻟﺮﺣﺒﻪ
 وﻗﺎل ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ، ﻗﺎم إﻟﯽ ﺟﻨﺒﯽ ﺳـّﺘﻪ: ﻓﻘﺎل ﺳـﻌﯿﺪ.«[ ]و اﺧـُﺬل ﻣﻦ َﺧـ َﺬﻟﻪ، واﻧﺼـﺮ ﻣﻦ ﻧﺼـﺮه, وﻋـﺎد ﻣﻦ ﻋﺎداه,اﻟﻠﻬّﻢ؛ وال ﻣﻦ واﻻـه
 ذﮐﺮ ﻗﻮل.« »َأِﺣﱠﺐ ﻣﻦ َأَﺣﱠﺒﻪ وَأﺑِﻐْﺾ ﻣﻦ َأﺑَﻐَﻀﻪ: وﻗﺎل ﻋﻤﺮو ذو ﻣّﺮ. ﻗﺎم ﻋﻨـﺪي ﺳـّﺘﻪ: وﻗﺎل زﯾـﺪ ﺑﻦ ﯾﺜﯿﻊ، ﻗـﺎم ﻋﻨـﺪي ﺳـّﺘﻪ:ﻣﻀـﺮب
« »ﻋﻤﺎر ﺗﻘﺘﻠﻪ اﻟﻔﺌﻪ اﻟﺒﺎﻏﯿﻪ:|اﻟﻨﺒّﯽ
Səid ibn Vəhəb deyir: Əli Rohbə adlı bir məntəqədə camaatın içində belə buyurdu: - 157
!Sizi Allaha and verirəm
səh:111
Yüz əlli altıncı hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c17, s360, hədis 11258, . [1] -1
və s390, hədis 11289, və c18, s296, hədis 11773; "Fəzaili Əhməd", s130, hədis 193, və s205;
"Müsnədi Əbu Yə`la", c2, s341, hədis 1086; "Səhih İbn Həbban", c15, s385, hədis 6937;
"Kamil ibn Əddi", c3, s327; "Mənaqibi Kufi", c2, s552-554, hədis 1046-1065; "Müstədrəki
Hakim", c3, s122; "Hilyətül-əvliya", c1, s67; "Əmaliyi Tusi", s254, hədis 458; "Dəlailunnübüvvə Bihəqi", c6, s435-436; "Mənaqibi Xarəzmi", s260, hədis 243; "Tərcümətil-İmam
Əli min Tarix Dəmeşq", c3, s164, hədis 1179-1180, və s167-169, hədis 1182-1187, və s170,

.hədis 1189-1190; "Şərhüs-sünnə Bəğəvi", c10, s233, hədis 2557

Qədir-xum günündə hansınız Rəsulullahın (s) "Allah mənim və mən də möminlərin
vəlisiyəm. Mən hər kimin vəlisiyəmsə bu (Əli) də onun vəlisidir. İlahi! Onu sevəni sev və
onu düşmən tutanı düşmən tut. Ona kömək edənə kömək et və onu xar edəni xar et"
.(buyurduğunu eşidibsə (ayağa qlxıb şahidlik etsin
Səid ibn Vəhəb, Harisə ibn Müzərrib və habelə Zeyd ibn Yüsəy deyirlər: Bizim hər
(.birimizin kənarından altı nəfər qalxıb (hamısı şahidlik etdilər
Hadisənin şahidlərindən biri) Əmr zu murr deyir: Rəsulullah (s) bundan əlavə buyurdu:)
.("(İlahi!) onu sevəni sev və ona kin bəsləyəni düşmən tut"(1
Əmmarı sitəmkar və üsyankar bir dəstə öldürəcək

 ﺳـﻤﻌُﺖ: ﻗﺎل, ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺷـﻌﺒﻪ: ﻗﺎل,[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ ُﻏﻨُﺪر ]ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ: ﻗﺎل،[ أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ]اﻟﺰﻫﺮي.158
 »ﺗﻘﺘﻠﮏ اﻟﻔﺌﻪ: أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠّﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ ﻗﺎل ﻟﻌّﻤﺎر: ﻋﻦ أّم ﺳﻠﻤﻪ، ﻋﻦ أّﻣﻪ،ﺧﺎﻟﺪ ]اﻟﺤّﺬاء[ ﯾﺤّﺪث ﻋﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ أﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ
.«اﻟﺒﺎﻏﯿﻪ
Peyğəmbərin (s) həyat yoldaşlarından biri[ Ümmü Sələmə deyir: Rəsulullah (s) [ -158
.(Əmmara belə buyurdu: "Səni sitəmkar və üsyankar bir dəstə öldürəcək"(2

[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ أّﯾﻮب ]اﻟﺴﺨﺘﯿﺎﻧﯽ[ وﺧﺎﻟﺪ ]اﻟﺤّﺬاء: ﻗﺎل, ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺷﻌﺒﻪ: ﻗﺎل,[ ﺣّﺪﺛﻨﯽ أﺑﻮ داود ]اﻟﻄﯿﺎﻟﺴﯽ: ﻗﺎل,× أﺧﺒﺮﻧﯽ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻠّﯽ.159
.« »ﺗﻘﺘﻠﮏ اﻟﻔﺌﻪ اﻟﺒﺎﻏﯿﻪ: أن رﺳﻮل اﷲ| ﻗﺎل ﻟﻌّﻤﺎر: ﻋﻦ أّم ﺳﻠﻤﻪ، ﻋﻦ أّﻣﻪ,ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ
: وﻗﺪ رواه اﺑﻦ ﻋﻮن ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ: أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن:ﻗﺎل
Bu hədis qabaqkı hədis kimidir. Nisai onu başqa bir sənədlə həmin Ümmü - 159
.(Sələmədən nəql etmişdir: Bu hədis habelə Həsən Bəsridən də nəql olunmuşdur(3
səh:112
Yüz əlli yeddinci hədis başqa mənbələrdə: Bu hədisin mənbələri səksən beş və . [1] -1
.doxsan səkkizinci hədisin mənbələri kimidir
Yüz əlli səkkizinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c44, s255, hədis . [2] -2
26650; "Səhihi Müslim", c4, s2236, hədis 2916; "Hilyətül-əvliya", c7, s197; "Sünəni kübra
.Bihəqi", c8, s189; "Mənaqibi Xarəzmi", s190-191, hədis 227-228

Yüz əlli doqquzuncu hədis başqa mənbələrdə: "Təbəqatu İbn Sə`d", c3, s252; . [3] -3
"Müsnədi Əhməd", c44, s189, hədis 26563; "Hilyətül-əvliya", c7, s197; "Tarixi Bağdad",
.c11, s289; "Dəlailun-nübüvvə Bihəqi", c2, s549

, ﻋﻦ أّم ﺳـﻠﻤﻪ، ﻋﻦ أّﻣﻪ, ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ]ﻋﺒﺪ اﷲ[ ﺑﻦ ﻋﻮن: ﻋﻦ ﯾﺰﯾـﺪ _ وﻫﻮ اﺑﻦ زرﯾﻊ _ ﻗﺎل, أﺧﺒﺮﻧﺎ ﺣﻤﯿـﺪ ﺑﻦ ﻣﺴـﻌﺪه.160
, »اﻟﻠﻬّﻢ أﻧﻤﺎ اﻟﺨﯿﺮ ﺧﯿُﺮ اﻵﺧﺮه: ﻓﻮاﷲ ﻣﺎ ﻧﺴﯿﺘﻪ وﻫﻮ ﯾﻘﻮل: ﻟّﻤﺎ ﮐﺎن ﯾﻮم اﻟﺨﻨﺪق وﻫﻮ ﯾﻌﺎﻃﯿﻬﻢ اﻟﻠﺒﻦ وﻗﺪ اﻏﺒّﺮ ﺷﻌﺮ ﺻﺪره ﻗﺎﻟﺖ:ﻗﺎﻟﺖ
 ﺣﺪﺛّﻨﺎ: ﻗﺎل، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﯽ.161 .« »اﺑَﻦ ُﺳَﻤﱠﯿَﻪ؛ َﺗﻘﺘُﻠﻪ اﻟﻔﺌُﻪ اﻟﺒﺎﻏﯿُﻪ: وﺟﺎء ﻋّﻤﺎر ﻓﻘﺎل: ﻗﺎﻟﺖ.«ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟﻼﻧﺼﺎر واﻟﻤﻬﺎﺟﺮه
 ﻣﺎ: ﻗﺎﻟﺖ أّم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ أّم ﺳـﻠﻤﻪ: ﻗﺎﻟﺖ أّم اﻟﺤﺴﻦ: ﻗﺎل،[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ]ﻋﺒـﺪ اﷲ[ ﺑﻦ ﻋﻮن ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ ]اﻟﺒﺼـﺮي: ﻗﺎل,[ﺧﺎﻟـﺪ ]ﺑﻦ اﻟﺤـﺎرث
 وﺟﺎء.« ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟﻼﻧﺼﺎر واﻟﻤﻬﺎﺟﺮه, »اﻟﻠﻬّﻢ أن اﻟﺨﯿﺮ ﺧﯿُﺮ اﻵﺧﺮه:ﻧﺴـﯿُﺖ ﯾﻮم اﻟﺨﻨـﺪق وﻫﻮ ﯾﻌﺎﻃﯿﻬﻢ اﻟﻠﺒﻦ وﻗـﺪ اﻏﺒّﺮ ﺷـﻌﺮه وﻫﻮ ﯾﻘﻮل
.« »ﯾﺎ ﺑَﻦ ُﺳَﻤّﯿَﻪ؛ َﺗﻘﺘُﻠﮏ اﻟﻔﺌُﻪ اﻟﺒﺎﻏﯿﻪ: ﻓﻘﺎل,ﻋّﻤﺎر
Ümmü Sələmə deyir: Xəndəq gününü heç vaxt unutmaram. Rəsulullah (s) - 160
səhabələrinə çiy kərpic verirdi. Sinəsinin tükləri tozlu olmuşdu. (Bu zaman) buyurdu:
"İlahi! Xeyir və yaxşılıq yalnız axirətin xeyir və yaxşılığıdır. Ənsar və Mühacirləri
bağışla". Əmmar Həzrətin (s) yanına gəldikdə Həzrət (s) ona buyurdu: "Ay Süməyyənin
.(oğlu! Səni sitəmkar və üsyankar bir dəstə öldürəcək"(1
 ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺷـﻌﺒﻪ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ ]ﺑﻦ: ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ]ُﻏﻨُﺪر[ ﻗﺎل: ﻗﺎﻻ, أﺧﺒﺮﻧﺎ اﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺤﮑﻢ وﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ.162
.« »َﺗﻘﺘُﻠﮏ اﻟﻔﺌُﻪ اﻟﺒﺎﻏﯿُﻪ: أن رﺳﻮل اﷲ| ﻗﺎل ﻟﻌّﻤﺎر: ﻋﻦ أﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺨﺪري, ﻋﻦ ﻋﮑﺮﻣﻪ،[ﻣﻬﺮان اﻟﺤّﺬاء
Bu hədis qabaqkı hədis kimidir. Nisai onu başqa bir sənədlə həmin Ümmü - 161
.(Sələmədən nəql etmişdir(2
 ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺷـﻌﺒﻪ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ ]ﺑﻦ: ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ]ُﻏﻨُﺪر[ ﻗﺎل: ﻗﺎﻻ, أﺧﺒﺮﻧﺎ اﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺤﮑﻢ وﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ.162
.« »َﺗﻘﺘُﻠﮏ اﻟﻔﺌُﻪ اﻟﺒﺎﻏﯿُﻪ: أن رﺳﻮل اﷲ| ﻗﺎل ﻟﻌّﻤﺎر: ﻋﻦ أﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺨﺪري, ﻋﻦ ﻋﮑﺮﻣﻪ،[ﻣﻬﺮان اﻟﺤّﺬاء
Əbu Səid Xodri deyir: Rəsulullah (s) Əmmara belə buyurdu: "Səni sitəmkar və - 162
.(üsyankar bir dəstə öldürəcək"(3
səh:113
Yüz altımışıncı hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi ibn Rahəviyyə", c4, s111, hədis . [1] -1
1877, və s145, hədis 1918; "Müsənnif əbdür-rəzzaq", c11, s229, hədis 20426; "Təbəqatu
İbn Sə`d", c3, s251-252; "Müsənnif İbn Əbi Şibə", c7, s548, hədis 37840; "Müsnədi
Əhməd", c44, s279, hədis 26680, və s83, hədis 26482; "Səhihi Müslim", c4, s2236, hədis 2916;
."Müsnədi Əbu Yə`la", c12, s224, hədis 6990, və s455, hədis 7025
Yüz altımış birinci hədis başqa mənbələrdə: Bu hədisin mənbələri həmən yüz . [2] -2
.altımışıncı hədisin mənbələridir

Yüz altımış ikinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Təyalisi", s223, hədis 1598, . [3] -3
və s288, hədis 2168, və s293, hədis 2202; "Təbəqatu İbn Sə`d", c2, s252, və c3, s352;
"Müsnədi Əhməd", c17, s257, hədis 11166, və c18, s367, hədis 11861; "Ənsabul-əşraf", c1,
.s168, hədis 398; "Müstədrəki Hakim", c2, s149; "Hilyətül-əvliya", c7, s197

 ﻋﻦ أﺑﯽ،[ ﻋﻦ أﺑﯽ ﻣﺴـﻠﻤﻪ ]ﺳـﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﯾﺆﯾﺪ, ﺣﺪﺛّﻨﺎ اﻟﻨﻀـﺮ ﺑﻦ ﺷـﻤﯿﻞ ﻋﻦ ﺷـﻌﺒﻪ: ﻗﺎل,[ أﺧﺒﺮﻧﺎ اﺳـﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ]اﺑﻦ راﻫﻮﯾﻪ.163
 »ﺑﺆﺳًﺎ ﻟﮏ ﯾﺎ ﺑﻦ ﺳﻤّﯿﻪ: أن رﺳﻮل اﷲ| ﻗﺎل ﻟﻌّﻤﺎر: ﺣّﺪﺛﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺧﯿﺮ ﻣّﻨﯽ اﺑﻮ ﻗﺘﺎده: ﻗﺎل, ﻋﻦ أﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺨﺪري،[ﻧﻀـﺮه ]اﻟﻌﺒﺪي
.«_ وﻣﺴﺢ اﻟﻐﺒﺎر ﻋﻦ رأﺳﻪ _ َﺗﻘﺘُﻠﮏ اﻟﻔﺌُﻪ اﻟﺒﺎﻏﯿُﻪ
Əbu Qotadə deyir: Rəsulullah (s) Əmmara belə buyurdu: "Ay Süməyyənin oğlu! Nə - 163
zəhmət və əziyyətə düşmüsən?" Əmmarın başından toz-torpağı təmizləyərək
.(buyurdu: "Səni sitəmkar və üsyankar bir dəstə öldürəcək"(1

 ﻋﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ، ﻋﻦ اﻷﺳﻮد ﺑﻦ ﻣﺴـﻌﻮد،[ أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﻌّﻮام ]ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ: ﻗﺎل،[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﯾﺰﯾﺪ ]ﺑﻦ ﻫﺎرون: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳـﻠﯿﻤﺎن.164
: ﻓﻘﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو، أﻧﺎ ﻗﺘﻠﺘُﻪ: ﯾﻘﻮل ﮐّﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ, ﮐﻨﺖ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻓﺄﺗﺎه رﺟﻼن ﯾﺨﺘﺼـﻤﺎن ﻓﯽ رأس ﻋّﻤﺎر: ﻗﺎل،ﺑﻦ ﺧﻮﯾﻠﺪ
.« »َﺗﻘﺘُﻠﻪ اﻟﻔﺌُﻪ اﻟﺒﺎﻏﯿُﻪ: ﻓﺎﻧﯽ ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ| ﯾﻘﻮل,ﻟ َِﯿِﻄﺐ ﺑﻪ أﺣﺪُﮐﻤﺎ ﻧﻔﺴًﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ
Xuvəylədin oğlu Hənzələ deyir: Müaviyənin yanında idim. İki nəfər Əmmarın - 164
kəsilmiş başını gətirib bir-biri ilə dava edərək hər biri onu öldürdüyünü iddia edirdi.
(Orada olan) Əmru Asın oğlu Əbdullah dedi: Gərək sizdən biri özünü bu rüsvayedici
ləkədən pak etsin. Çünki, Rəsulullahdan (s) "onu sitəmkar və üsyankar bir dəstənin
.(öldürəcəyini" buyurduğunu eşitdim(2
 ﻋﻦ رﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﯽ، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺷـﻌﺒﻪ ﻋﻦ اﻟﻌّﻮام ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ: ﻗﺎل,[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ]ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ُﻏﻨـُﺪر: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺜﻨﯽ.165
.« »َﺗﻘﺘُﻠﻪ اﻟﻔﺌُﻪ اﻟﺒﺎﻏﯿُﻪ: ﺳﻤﻌُﺖ رﺳﻮل اﷲ| ﯾﻘﻮل: ﻓﻘﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو, ﺟﺊ ﺑﺮأس ﻋّﻤﺎر: ﻗﺎل، ﻋﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻮﯾﺪ،ﺷﯿﺒﺎن
Hənzələ ibn Süvəyd deyir: Əmmarın başını gətirdilər. Orada olan Əmru Asın oğlu - 165
Əbdullah dedi: Rəsulullahdan (s) "Əmmarı sitəmkar və üsyankar bir dəstənin
.(öldürəcəyini" buyurduğunu eşitdim(3
səh:114
Yüz altımış üçüncü hədis başqa mənbələrdə: "Təbəqatu İbn Sə`d", c2, s252; . [1] -1
"Müsnədi Əhməd", c37, s297, hədis 22609; "Səhihi Müslim", c4, s2235; "Hilyətül-əvliya",
c7, s198; "Tarixi Bağdad", c2, s282, və c7, s344; "Sünəni kübra Bihəqi", c8, s189;
."Dəlailun-nübüvvə Bihəqi", c2, s548-549
Yüz altımış dördüncü hədis başqa mənbələrdə: "Təbəqatu İbn Sə`d", c3, s253; . [2] -2
"Müsənnif İbn Əbi Şibə", c7, s547, hədis 37834; "Müsnədi Əhməd", c11, s96, hədis 6538,
və s523, hədis 6929; "Tarixi kəbiri Buxari", c3, s39, hədis 157; "Ənsabul-əşraf", c2, s220,

.hədis 394; "Təhzibul-kəmal", c7, s437, hədis 1559
Yüz altımış beşinci hədis başqa mənbələrdə: "Tarixi kəbiri Təbəri", c3, s39, hədis . [3] -3
.157; "Mənaqibi Kufi", c2, s354, hədis 831; "Hilyətül-əvliya", c7, s198

 ﻋﻦ,[ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ]ﺑﻦ زﯾﺎد ﻣﻮﻟﯽ ﺑﻨﯽ ﻫﺎﺷﻢ، ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺶ،[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺟﺮﯾﺮ ]ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ.166
.« »َﺗﻘﺘُﻞ ﻋّﻤﺎرًا اﻟﻔﺌُﻪ اﻟﺒﺎﻏﯿُﻪ: ﺳﻤﻌُﺖ رﺳﻮل اﷲ| ﯾﻘﻮل:ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻗﺎل
Əmru Asın oğlu Əbdullah deyir: Rəsulullahdan (s) "Əmmarı sitəmkar və üsyankar - 166
.(bir dəstənin öldürəcəyini" buyurduğunu eşitdim(1
 ﺣﺪﺛّﻨﺎ اﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ: ﻗﺎل,[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ]ﻣﺤﻤـﺪ ﺑﻦ ﺧﺎزم: ﻗﺎل،[ أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ]ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ اﻟﻄﺮﺳﻮﺳـﯽ.167
. ﻧﺤﻮه: ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو: ﻗﺎل, ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث،اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ زﯾﺎد
Bu hədis qabaqkı hədis kimidir. Nisai onu başqa bir sənədlə həmin Əmru Asın oğlu - 167
.Əbdullahdan nəql etmişdir

 ﻋﻦ ﻋﺒﺪ، ﻋﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﺑﻦ أﺑﯽ زﯾﺎد، ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺶ،[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ ﻋﻦ ﺳـﻔﯿﺎن ]اﻟﺜﻮري: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر.168
 »َﺗﻘﺘُﻞ: ﺳـﻤﻌُﺖ رﺳﻮل اﷲ| ﯾﻘﻮل: ﻓﻘﺎل ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو, أﻧﯽ ُﻷﺳﺎﺋﺮ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص وﻣﻌﺎوﯾﻪ: ﻗـﺎل,اﷲ ﺑﻦ اﻟﺤـﺎرث
 ﻻ ﺗﺰال داﺣﻀًﺎ ﻓﯽ, ﻧﺤﻦ ﻗﺘﻠﻨﺎه؟ أﻧﻤﺎ ﻗﺘﻠﻪ َﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻪ: ﻗﺎل, أﺗﺴـﻤﻊ ﻣﺎ ﯾﻘﻮل ﻫـﺬا؟ ﻓﺤـﺬﻓﻪ: ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮو ﻟﻤﻌﺎوﯾﻪ.«اﻟﻔﺌُﻪ اﻟﺒـﺎﻏﯿُﻪ ﻋّﻤﺎرًا
.ﺑﻮﻟﮏ
Harisin oğlu Əbdullah deyir: Müaviyə, Əmru Asın özü və oğlu Əbdullah ilə birlikdə - 168
idik. Əmru Asın oğlu Əbdullah dedi: Rəsulullahdan (s) "Əmmarı sitəmkar və üsyankar
bir dəstənin öldürəcəyini" buyurduğunu eşitdim. Əmru As Müaviyəyə dedi: Nə dediyini
eşitdin? Müaviyə onu geri çəkib dedi: Biz onu öldürdükmü? Onu (döyüşə) gətirən
.(öldürmüşdür.Sən sabitqədəm deyilsən(2
səh:115
Yüz altımış yeddinci hədis başqa mənbələrdə: "Təbəqatu İbn Sə`d", c3, s253; . [1] -1
."Müsnədi Əhməd", c11, s42, hədis 6499; "Ənsabul-əşraf", c2, s225, hədis 395
Yüz altımış səkkizinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif əbdür-rəzzaq", c11, . [2] -2
s240, hədis 20427; "Təbəqatu İbn Sə`d", c1, s241, 248, 251-253 və c3, s295; "Müsənnif İbn
Əbi Şibə", c7, s551, hədis 37864-37865; "Müsnədi Əhməd", c11, s45, hədis 6500, və s522,
hədis 6926; "Tarixi kəbiri Buxari", c5, s283; "Sünəni Termizi", c5, s669, hədis 3800;
"Ənsabul-əşraf", c2, s222, hədis 395; "Müsnədi Əbu Yə`la", c11, s403, hədis 6524, və c13,
s333, hədis 7351, və s352, hədis 7364; "Möcəmi Şüyux Əbu Yə`la", s226, hədis 181, və s311,
hədis 283; "Möcəmi kəbiri Təbərani", c1, s320, hədis 954, və c4, s168, hədis 4030; "Kamil

ibn Əddi", c7, s47, hədis 1979; "Mənaqibi Kufi", c1, s515, hədis 455, c2, s350-351, hədis 828830, və s362, hədis 840; "Müstədrəki Hakim", c2, s148-155, və c3, s385-386, və s391; "Tarixi
Bağdad", c5, s315, və c7, s414, və c8, s275; "Dəlailun-nübüvvə Bihəqi", c2, s550-552;
."İstiab", c2, s481; "Kəşfül-əstar", c3, s253, hədis 2689

Əlinin dostları həqiqətə daha yaxın və daha layiq

،[ ﻋﻦ أﺑﯽ ﻧﻀـﺮه ]اﻟﻌﺒﺪي،[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ داود ]ﺑﻦ أﺑﯽ ﻫﻨﺪ: ﻗﺎل،[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﯽ ]ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﯽ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺜّﻨﯽ.169
.« ﺳﯿﻠﯽ ﻗﺘَﻠﻬﻢ أوﻟﯽ اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﻖ, »ﺗﻤﺮُق ﻣﺎرﻗﻪ ﻣﻦ اﻟّﻨﺎس: أن رﺳﻮل اﷲ| ﻗﺎل:ﻋﻦ أﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺨﺪري
Rəsulullah (s) buyurdu: "Camaatın bir dəstəsi (dindən) çıxıb (yəni xəvaric) haqqa - 169
.(layiq olan tayfanı (yəni imam Əli və dostlarını) öldürməyi öhdələrinə götürürlər"(1

 ﻋﻦ أﺑﯽ ﺳـﻌﯿﺪ, ﻋﻦ أﺑﯽ ﻧﻀـﺮه،[ ﻋﻦ ﻗﺘﺎده ]ﺑﻦ دﻋﺎﻣﻪ،[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﻋﻮاﻧﻪ ]اﻟﻮـّﺿ ﺎح ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ: ﻗـﺎل، أﺧﺒﺮﻧـﺎ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﻦ ﺳـﻌﯿﺪ.170
.« ﻓﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺑﯿﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎرﻗﻪ ﯾﻠﯽ ﻗﺘَﻠﻬﺎ أوﻻﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﻖ, »ﺳﺘﮑﻮُن أّﻣﺘﯽ ﻓﺮﻗﺘﯿﻦ:| ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل,اﻟﺨﺪري
Rəsulullah (s) buyurdu: "Mənim ümmətim tezliklə iki dəstəyə bölünürlər. Onların - 170
arasından bir dəstə (dindən) çıxıb haqqa layiq olan tayfanı öldürməyi öhdələrinə
.(götürərlər"(2
 ﻋﻦ أﺑﯽ, ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﻧﻀـﺮه: ﻗﺎل,[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﻮف ]اﻷﻋﺮاﺑﯽ: ﻗﺎل,[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﯾﺤﯿﯽ ]ﺑﻦ ﺳـﻌﯿﺪ اﻟﻘّﻄﺎن: ﻗﺎل,× أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻠّﯽ.171
.« َﯾﻤﺮُق ﺑﯿﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎرﻗﻪ ﺗﻘﺘُﻠُﻬﻢ أوﻟﯽ اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﻖ, »َﺗﻔﺘِﺮُق أّﻣﺘﯽ ﻓﺮﻗﺘﯿﻦ:| ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ:ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺎل
Bu hədis qabaqkı hədis kimidir. Nisai onu başqa bir sənədlə həmin Əbu Səid - 171
.(Xodridən nəql etmişdir(3
 ﺣﺪﺛّﻨﺎ: ﻗﺎل،_  ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺑﻬﺰ ]ﺑﻦ أﺳﺪ اﻟﻌّﻤﯽ[ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ _ وﻫﻮ اﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ: ﻗﺎل, أﺧﺒﺮﻧﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟَﻐﯿﻼﻧﯽ.172
.« »َﺗﻤﺮُق ﻣﺎرﻗﻪ ﻋﻨﺪ ﻓﺮﻗٍﻪ ﻣﻦ اﻟّﻨﺎس َﺗﻘﺘُﻠﻬﺎ أوﻟﯽ اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤّﻖ: أن رﺳﻮل اﷲ| ﻗﺎل:أﺑﻮ ﻧﻀﺮه ﻋﻦ أﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ
Rəsulullah (s) buyurdu: "Mənim ümmətimin camaatı neçə dəstəyə bölünən zaman - 172
onların bir dəstəsi (dindən) çıxıb haqqa layiq olan tayfanı öldürməyi
səh:116
Yüz altımış doqquzuncu hədis başqa mənbələrdə: "Səhihi Müslim", c2, s746, bab . [1] -1
.47; "Təzkirətül-hifaz", c1, s147, hədis 140
Yüz yetmişinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c18, s13, hədis 11416, . [2] -2
.və s155, hədis 11611-11612; "Müsnədi Əbu Yə`la", c2, s307, hədis 1036
Yüz yetmiş birinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c17, s290, hədis . [3] -3
11196, və c18, s274, hədis 11750; "Səhihi İbn Həbban", c15, s129, hədis 6735; "Hilyətül-

.əvliya", c3, s99; "Sünəni Bihəqi", c8, s187

.(öhdələrinə götürərlər"(1
 ﻋﻦ, ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﻧﻀﺮه ﻋﻦ أﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ: ﻗﺎل، ﺳـﻤﻌﺖ أﺑﯽ: ﻗﺎل،[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺮ ]ﺑﻦ ﺳـﻠﯿﻤﺎن: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﯽ.173
 ﻫﻢ، َﯾﻤﺮﻗﻮن ﻣﻦ اﻟـﺪﯾﻦ ﮐﻤﺎ َﯾﻤﺮُق اﻟﺴـﻬﻢ ﻣﻦ اﻟِﺮﻣَﯿِﻪ، ﺳـﯿﻤﺎﻫﻢ اﻟﺘﺤﻠﯿﻖ,اﻟﻨﺒّﯽ| أﻧﻪ ذﮐﺮ ﻧﺎﺳـًﺎ ﻓﯽ أّﻣﺘﻪ ﯾﺨﺮﺟﻮن ﻓﯽ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻦ اﻟّﻨـﺎس
 ﺑﯿﻨﯽ وﺑﯿﻨﻪ ﻣﺎ ﻫﯽ؟:[ ﻗﻠﺖ ]ﻟﺮﺟﻞ, وﻗﺎل ﮐﻠﻤﻪ أﺧﺮي: ﻗﺎل.ﻣﻦ ﺷـﺮار اﻟﺨﻠﻖ _ أو ﻫﻢ ﺷـّﺮ اﻟﺨﻠﻖ _ َﺗﻘﺘﻠُﻬﻢ أدﻧﯽ اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﯿﻦ إﻟﯽ اﻟﺤﻖ
. أﻧﺘﻢ َﻗَﺘﻠﺘﻤﻮﻫﻢ ﯾﺎ أﻫﻞ اﻟﻌﺮاق:ﻗﺎل
Əbu Səid Xodri deyir: Peyğəmbər (s) öz ümmətində başlarını təraş edən - 173
camaatdan ayrılmış bir dəstəni xatırladı. Yaydan çıxan ox kimi dindən çıxarlar. Onlar
ən pis camaatdan bir dəstə və ya ən pis camaatdırlar. Onlar haqqa ən yaxın olan
.tayfanı öldürərlər
Rəvayətçi deyir: Əbu Səid Xodri bu sözün ardından başqa bir söz dedi: Mənimlə onun
arasında olan kişidən onun nə dediyini soruşdum? Belə cavab verdi: O, siz
.(İraqlılar]İmam Əli (ə) ilə müharibədə[ onları öldürdünüz dedi(2

[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ اﻷﺟﻠﺢ ﻋﻦ ﺣﺒﯿﺐ ]ﺑﻦ أﺑﯽ ﺛﺎﺑﺖ: ﻗﺎل، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺤﺎﺿـﺮ ﺑﻦ اﻟﻤﻮّرع: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒـﺪ اﻷﻋﻠﯽ ﺑﻦ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﯽ.174
 وأﺑﻮ اﻟﺒﺨـﺘﺮي ]ﺳـﻌﯿﺪ ﺑﻦ, وﻣﯿﻤﻮن ﺑﻦ أﺑﯽ ﺷـﺒﯿﺐ,أﻧﻪ ﺳـﻤﻊ اﻟﻀـّﺤﺎك ]ﺑﻦ ﺷـﺮاﺣﯿﻞ[ اﻟﻤْﺸـ ﺮﻗﯽ ﯾﺤـﺪﺛّﻬﻢ وﻣﻌﻬﻢ ﺳـﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟـﺒﯿﺮ
 أﻧﻪ ﺳـﻤﻊ اﺑـﺎ ﺳـﻌﯿﺪ اﻟﺨـﺪري ﯾﺮوي ﻋﻦ: وذّر ]ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ[ اﻟﻬْﻤـ ﺪاﻧﯽ واﻟﺤﺴﻦ]ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ[ اﻟُﻌَﺮﻧﯽ,[ وأﺑﻮ ﺻﺎﻟـﺢ ]ذﮐﻮان,[ﻓﯿﺮوز
 وﺻﻮﻣﻬﻢ »ﯾﻤﺮﻗﻮن ﻣﻦ اﻻﺳـﻼم ﮐﻤﺎ ﯾﻤﺮق اﻟﺴـﻬﻢ ﻣﻦ, وزﮐﺎﺗﻬﻢ, ﻓﺬﮐﺮ ﻣﻦ ﺻـﻼﺗﻬﻢ,رﺳﻮل اﷲ| ﻓﯽ ﻗﻮم ﯾﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷّﻣﻪ
.« ﯾُﻘﺎﺗِﻠﻬﻢ َأﻗﺮُب اﻟّﻨﺎس إﻟﯽ اﻟﺤّﻖ، ﯾﺨﺮﺟﻮن ﻓﯽ ﻓﺮﻗٍﻪ ﻣﻦ اﻟّﻨﺎس, ﻻ ﯾﺠﺎوز اﻟﻘﺮان ﺗﺮاﻗﯿﻬﻢ،اﻟِﺮﻣَﯿﻪ
Əbu Səid Xodri bu ümmətdən ayrılmış bir dəstə barəsində Rəsulullahdan (s) - 174
rəvayət etdi. ]Və Rəsulullahın (s) dilindən[ onların namaz, zəkat və oruclarının
(necəliyini) xatırlayaraq (dedi:) Onlar yaydan çıxan ox
səh:117
Yüz yetmiş ikinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Təyalisi", s287, hədis 2165; . [1] -1
"Müsnədi Əhməd", c17, s375, hədis 11275, və c18, s411, hədis 11921; "Səhihi Müslim", c2,
s745, hədis 150; "Sünəni Əbu Davud", c4, s217, hədis 4667; "Kitabus-sünnə", s585, hədis
.1328; "Mənaqibi Xarəzmi", , s258, hədis 241
Yüz yetmiş üçüncü hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif əbdür-rəzzaq", c10, . [2] -2
s151, hədis 18658; "Müsnədi Həmidi", c2, s330, hədis 749; "Müsnədi Əhməd", c17, s62,

hədis 11018, və c18, s401, hədis 11904; "Səhihi Müslim", c2, s745, hədis 149; "Mənaqibi
Kufi", c2, s329, hədis 801; "Müstədrəki Hakim", c2, s154; "Şərhüs-sünnə Bəğəvi" c10,
.s229, hədis 2555

kimi dindən çıxarlar. Quranın (qiraəti) onların boğazından yuxarı getməz. Onlar
.(camaatdan ayrılmış bir dəstə və haqqa ən yaxın olan tayfanı öldürənlərdilər(1
Mariqinlə (xəvariclə) döyüşmək Əliyə (ə) məxsus

[ أﺧﺒﺮﻧﺎ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﯽ واﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻣﺴـﮑﯿﻦ ﻗﺮاءًه ﻋﻠﯿﻪ واﻧﺎ أﺳـﻤﻊ _ واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ _ ﻋﻦ ]ﻋﺒﺪ اﷲ[ ﺑﻦ وْﻫﺐ ]ﺑﻦ ﻣﺴـﻠﻢ.175
 ﻋﻦ أﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺨﺪري، أﺧﺒﺮﻧﯽ أﺑﻮ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن: ﻗﺎل, ﻋﻦ]ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴـﻠﻢ[ ﺑﻦ ﺷـﻬﺎب،[ أﺧﺒﺮﻧﯽ ﯾﻮﻧﺲ ]ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ:ﻗﺎل
 ﯾﺎ رﺳﻮل اﷲ اِﻋـﺪل! ﻓﻘﺎل: أﺗﺎه ذو اﻟﺨﻮﯾﺼـﺮه _ وﻫﻮ رﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ _ ﻓﻘﺎل, ﺑﯿﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻋﻨـﺪ رﺳﻮل اﷲ| وﻫﻮ ﯾﻘﺴﻢ ﻗﺴـﻤًﺎ:ﻗـﺎل
 »دﻋﻪ ﻓﺎن ﻟﻪ: ﻗﺎل. اﺋﺬن ﻟﯽ ﻓﯿﻪ أﺿـﺮب ﻋﻨﻘﻪ: ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ.« »و َﻣﻦ َﯾﻌِﺪل إذا ﻟﻢ َأﻋِﺪل؟! ﻗﺪ ﺧﺒُﺖ وﺧﺴـﺮُت أن ﻟﻢ أﻋِﺪل:|رﺳﻮل اﷲ
 ﯾﻤﺮﻗﻮن ﻣﻦ اﻻﺳـﻼم ﻣﺮوق، ﯾﻘﺮؤون اﻟﻘﺮان ﻻـ ﯾﺠﺎوز ﺗﺮاﻗﯿﻬﻢ، وﺻـﯿﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﺻـﯿﺎﻣﻬﻢ,أﺻـﺤﺎﺑًﺎ ﯾﺤﻘﺮ أﺣـﺪﮐﻢ ﺻـﻼﺗﻪ ﻣﻊ ﺻـﻼﺗﻬﻢ
_  ﺛّﻢ ﯾﻨﻈﺮ اﻟﯽ ﻧﻀﯿﻪ ﻓﻼ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﻪ ﺷﺊ، ﺛّﻢ ﯾﻨﻈﺮ اﻟﯽ رﺻﺎﻓﻪ ﻓﻼ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﻪ ﺷﺊ، ﯾﻨﻈﺮ اﻟﯽ ﻧﺼﻠﻪ ﻓﻼ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﻪ ﺷﺊ،اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟِﺮﻣَْﯿﻪ
 اﺣﺪي ﻋﻀﺪﯾﻪ ﻣﺜﻞ ﺛﺪي اﻟﻤﺮأه أو ﻣﺜﻞ, آﯾﺘﻬﻢ رﺟﻞ أﺳﻮد، ﺛّﻢ ﯾﻨﻈﺮ اﻟﯽ ﻗﺬذه ﻓﻼ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﻪ ﺷﺊ ﺳﺒﻖ اﻟَﻔْﺮث واﻟﺪم,_ وﻫﻮ اﻟﻘﺪح
 وأﺷـﻬﺪ أن ﻋﻠّﯽ× ﺑﻦ,| ﻓﺄﺷـﻬﺪ أﻧﯽ ﺳـﻤﻌﺖ ﻫﺬا ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل أﺑﻮ ﺳـﻌﯿﺪ.«اﻟﺒﻀـﻌﻪ َﺗَﺪْرَدر ﯾﺨﺮﺟﻮن ﻋﻠﯽ ﺧﯿﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻦ اﻟّﻨﺎس
. ﻓُﻮﺟﺪ ﻓُﺄﺗﯽ ﺑﻪ ﺣّﺘﯽ ﻧﻈﺮت إﻟﯿﻪ ﻋﻠﯽ ﻧﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ| اﻟّﺬي َﻧَﻌَﺖ, ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺬﻟﮏ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﺎﻟﺘُﻤﺲ،أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻗﺎﺗﻠﻬﻢ واﻧﺎ ﻣﻌﻪ
Əbu Səid Xodri deyir: Rəsulullahın (s) yanında idik. Həzrət (s) nəyisə bölürdü. Bəni - 175
Təmim qəbiləsindən olan Zül- Xüvəysərə Həzrətin (s) yanına gəlib ərz etdi: Ya
Rəsulullah (s)! (Bölmədə) ədalətli ol. Rəsulullah (s) buyurdu: "Mən ədalətli olmasam kim
ədalətli olacaq?! Əgər ədalətli olmasam ziyankar və xəsarət görmüşəm". Ömər dedi:
.İcazə verin onun boynunu vurum
Həzrət (s) ona buyurdu: "Onu burax. Onun bir dostları olacaq ki, sizin hər biriniz namaz
və oruclarınızı onların namaz və orucları ilə müqayisə etdikdə öz namaz və orucunuzu
kiçik görərsiniz. Onların Quranı qiraət etmələri boğazlarından yuxarı getməz. Onlar
yaydan çıxan ox kimi dindən çıxarlar. O oxun ucu iti deyil. Bədəndən keçib
səh:118
Yüz yetmiş dördüncü hədis başqa mənbələrdə: "Səhihi Müslim", c2, s746, hədis . [1] -1
;153; "Sünəni kübra Bihəqi", c8, s170; "Dəlailun-nübüvvə Bihəqi", c6, s424

paralamaq üçün onun itiliyi yoxdur. Onların nişanələri bunlardı: Qaraüzlü kişi, (qısa əl)
və onun qollarından biri qadının sinəsi və ya bir ət tikəsi kimi silkələnir. Onlar camaatın
."ən yaxşı dəstəsinə üsyan edərlər
Əbu Səid deyir: Bunu Rəsulullahdan (s) eşitdiyimə və Əli ibn Əbu Talibin onlarla
döyüşməsinə şəhadət verirəm. Mən də onunla idim.O ]Əli (ə) xəvariclə döyüşdükdən
sonar qaraüzlü və s... nişanələrə malik olan[ kişini tapmaq üçün fərman verdi. Onun
cəsədi tapılıb gətirildi. Ona baxdığım zaman Rəsulullahın (s) buyurduğu vəsflərin
.(hamısının onda olduğunu gördüm(1

, وﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺑﻘّﯿﻪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ وذﮐﺮ آﺧﺮ:[ ﻗﺎل ]اﺑﻦ اﻟﻤﺼـﻔﯽ. ﺣـﺪﺛّﻨﺎ اﻟﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻦ ﻣﺴـﻠﻢ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺼـﻔﯽ ﺑﻦ ﺑﻬﻠﻮل.176
 ﻋﻦ أﺑﯽ,[ ﻋﻦ أﺑﯽ ﺳـﻠﻤﻪ ]ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن[ واﻟﻀـّﺤﺎك ]اﻟﻤﺸـﺮﻗﯽ، ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ]ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮو[ اﻷوزاﻋﯽ:ﻗﺎﻟﻮا
 »وﯾﺤﮏ وﻣﻦ: ﻗﺎل. ﯾﺎ رﺳﻮل اﷲ اِﻋِﺪل: ذو اﻟﺨﻮﯾﺼـﺮه اﻟﺘﻤﯿﻤﯽ: ﺑﯿﻨﻤﺎ رﺳﻮل اﷲ| ﯾﻘﺴﻢ ذات ﯾﻮم ﻗﺴـﻤًﺎ ﻓﻘﺎل: ﻗﺎل,ﺳﻌﯿـﺪ اﻟﺨـﺪري
 »ﻻـ أن ﻟﻪ أﺻـﺤﺎﺑًﺎ ﯾﺤﻘﺮ:| ﻓﻘـﺎل ﻟﻪ رﺳﻮل اﷲ. ﯾـﺎ رﺳﻮل اﷲ إﺋـﺬن ﻟﯽ ﺣّﺘﯽ أﺿـﺮب ﻋﻨﻘﻪ:ﯾﻌـِﺪل إذا ﻟﻢ أﻋـِﺪل«؟! ﻓﻘـﺎم ﻋﻤﺮ ﻓﻘـﺎل
 ﺣّﺘﯽ أن أﺣﺪﻫﻢ ﻟﯿﻨﻈﺮ إﻟﯽ ﻧﺼﻠﻪ ﻓﻼ، ﯾﻤﺮﻗﻮن ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮوق اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ اِﻟﺮﻣَْﯿﻪ، وﺻﯿﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﺻﯿﺎﻣﻬﻢ,اﺣﺪﮐﻢ ﺻـﻼﺗﻪ ﻣﻊ ﺻﻼﺗﻬﻢ
 ﺳﺒﻖ, ﺛّﻢ ﯾﻨﻈﺮ اﻟﯽ ﻗﺬذه ﻓﻼ ﯾﺠﺪ ﻓﯿﻪ ﺷﯿﺌًﺎ, ﺛّﻢ ﯾﻨﻈﺮ اﻟﯽ ﻧﻀﯿﻪ ﻓﻼ ﯾﺠﺪ ﻓﯿﻪ ﺷﯿﺌًﺎ، ﺛّﻢ ﯾﻨﻈﺮ اﻟﯽ رﺻﺎﻓﻪ ﻓﻼ ﯾﺠﺪ ﻓﯿﻪ ﺷﯿﺌًﺎ,ﯾﺠﺪ ﻓﯿﻪ ﺷـﯿﺌًﺎ
 ﻗﺎل أﺑﻮ.« اﺣﺪي ﯾﺪﯾﻪ ﻣﺜﻞ ﺛﺪي اﻟﻤﺮأه أو ﮐﺎﻟﺒﻀـﻌﻪ ﺗََﺪْرَدر, آﯾﺘﻬﻢ رﺟﻞ أدﻋـﺞ, ﯾﺨﺮﺟﻮن ﻋﻠﯽ ﺧﯿﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻦ اﻟّﻨﺎس،اﻟ َْﻔْﺮث واﻟـﺪم
 ﻓﺄرﺳﻞ إﻟﯽ اﻟﻘﺘﻠﯽ ﻓﺄﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ، وأﺷﻬﺪ أﻧﯽ ﮐﻨﺖ ﻣﻊ ﻋﻠّﯽ× ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﯿﻦ ﻗﺎﺗﻠﻬﻢ,| أﺷـﻬﺪ ﻟﺴﻤﻌﺖ ﻫﺬا ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ:ﺳﻌﯿﺪ
.|اﻟﻨﻌﺖ اﻟّﺬي َﻧﻌَﺖ رﺳﻮل اﷲ
Bu hədis qabaqkı hədis kimidir. Nisai onu başqa bir sənədlə həmin Əbu Səid - 176
.(Xodridən nəql etmişdir(2
səh:119
Yüz yetmiş beşinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif əbdür-rəzzaq", c10, s146, . [1] -1
hədis 18649; "Müsənnif İbn Əbi Şibə", c7, s556, hədis 37896; "Müsnədi Əhməd", c18, s95,
hədis 11537, və s125, hədis 11579; "Səhihi Müslim", c2, s743-744, hədis 148; "Sünəni İbn
Macə", c1, s60, hədis 169; "Kitabus-sünnə", s437, hədis 925, və s442, hədis 935; "Səhihi
İbn Həbban", c15, s132, hədis 6737; "Mənaqibi İbn Məğazili", s53, hədis 77; "Mənaqibi
.Xarəzmi", s259, hədis 242
Yüz yetmiş altıncı hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif əbdür-rəzzaq", c10, s156, . [2] -2
hədis 18676; "Müsənnif İbn Əbi Şibə", c7, s559, hədis 3790, və s561, hədis 37919; "Müsnədi

Əhməd", c17, s187, hədis 11118, və s386, hədis 11285, və c18, s158, hədis 11614, və s164,
hədis 11621, və s191, hədis 11648; "Tarixi kəbiri Buxari", c8, s342, hədis 3251; "Səhihi
Buxari", c8, s47, hədis 8561; "Səhihi Müslim", c2, s741, hədis 1064; "Sünəni Səid ibn
Mənsur", c2, s322, hədis 2903, və s324, hədis 2904; "Kitabus-sünnə", s435-436, hədis 923924, və s442, hədis 935, s444, hədis 939; "Sünəni Əbu Davud", c3, s225, hədis 3264, və c4,
s243, hədis 4764-4765; "Müsnədi Əbu Yə`la", c2, s409, hədis 1193; "Müstədrəki Hakim",
.c2, s148; "Sünəni kübra Bihəqi", c8, s171; "Şərhüs-sünnə Bəğəvi" c10, s226, hədis 2553

 ﻋﻦ ﺑﮑﯿﺮ، أﺧﺒﺮﻧﯽ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث: ﻗﺎل,[ ﻗﺎل اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻣﺴـﮑﯿﻦ ﻗﺮاءًه ﻋﻠﯿﻪ واﻧﺎ أﺳـﻤﻊ ﻋﻦ ]ﻋﺒﺪ اﷲ[ ﺑﻦ وْﻫﺐ ]ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ.177
، ﻻ ﺣﮑﻢ إﻟّﺎ ﷲ: ﻓﻘﺎﻟﻮا, أن اﻟﺤﺮورﯾﻪ ﻟّﻤﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻊ ﻋﻠّﯽ× ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ: ﻋﻦ ﻋﺒﯿﺪ اﷲ ﺑﻦ أﺑﯽ راﻓﻊ، ﻋﻦ ﺑﺴـﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ،ﺑﻦ اﻷﺷﺞ
 أﻧﯽ ﻷﻋﺮف ﺻﻔﺘﻬﻢ ﻓﯽ ﻫﺆﻻء اﻟّﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻟﻮن اﻟﺤّﻖ ﺑﺄﻟﺴﻨﺘﻬﻢ, أن رﺳﻮل اﷲ| وﺻﻒ ﻟﯽ ﻧﺎﺳًﺎ, »ﮐﻠﻤﻪ ﺣّﻖ أرﯾَﺪ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ:×ﻗﺎل ﻋﻠّﯽ
 ﻓﻠّﻤﺎ ﻗﺎﺗﻠﻬﻢ.« ﻣﻨﻬﻢ أﺳﻮد اﺣـﺪي ﯾـﺪﯾﻪ ُﻃﺒُْﯽ ﺷﺎه أو َﺣَﻠَﻤﻪ ﺛـﺪي, ﻣﻦ أﺑﻐﺾ ﺧﻠﻖ اﷲ اﻟﯿﻪ,_ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻫـﺬا ﻣﻨﻬﻢ _ وأﺷﺎر إﻟﯽ ﺣﻠﻘﻪ
 ﺛّﻢ وﺟﺪوه ﻓﯽ ﺧﺮﺑﻪ._  »ارﺟﻌﻮا واﷲ؛ ﻣﺎ ﮐـﺬﺑُﺖ وﻻ ُﮐِﺬﺑُﺖ« _ ﻣّﺮﺗﯿﻦ أو ﺛﻼﺛًﺎ: ﻓﻨﻈﺮوا ﻓﻠﻢ ﯾﺠـﺪوا ﺷـﯿﺌًﺎ ﻓﻘﺎل.« »اﻧﻈﺮوا:ﻋﻠّﯽ× ﻗﺎل
. أﻧﺎ ﺣﺎﺿﺮ ذﻟﮏ ﻣﻦ أﻣﺮﻫﻢ وﻗﻮل ﻋﻠّﯽ× ﻓﯿﻬﻢ: ﻗﺎل ﻋﺒﯿﺪ اﷲ.ﻓﺄﺗﻮا ﺑﻪ ﺣّﺘﯽ وﺿﻌﻮه ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻪ
Əbu Rafein oğlu Übeydullah deyir: Xəvaric Əli ibn Əbi Talibə qarşı çıxaraq fəryad - 177
etdilər. Hökmranlıq yalnız Allaha məxsusdur. Əli buyurdu: Bu batil niyyətlə deyilən
haqq sözdür. Rəsulullahın (s) mənə vəsf etdiyi camaatın sifətlərini hal-hazırda
bunlarda görürəm. Haqq söz onların dilində cari olur amma hülqumlarından yuxarı
getmir. Onlar Allah yanında məxluqların ən mənfurudurlar. Onların arasında (kəsilmiş)
.əllərinin biri qoyun və ya (insan) sinəsinin ucuna bənzər qaraüzlü bir kişi vardır
Əli onlarla döyüşərək buyurdu: Onların (ölənlərinə) baxın. İki ya üç dəfə o kişini
axtardılar amma tapmadılar. (Əli) yenə buyurdu: (Qayıdın və yenə axtarın.) Allaha and
olsun mən yalan deməmişəm və ]Rəsulullahdan (s)[ da yalan eşitməmişəm. Sonra
onun (cəsədini) bir xarabalıqdan tapıb gətirdilər. Və o Həzrətin (s) qarşısında yerə
qoydular. Übeydullah deyir: Mən bu hadisədə oradaydım. Əlinin onların barəsində
.(buyurduqlarına da şahid idim(1
səh:120
Yüz yetmiş yeddinci hədis başqa mənbələrdə: "Səhihi Müslim", c2, s749, hədis . [1] -1
1066; "Əl-Mə`rifətu vət-tarix", c3, s391; "Kitabus-sünnə", s438, hədis 928; "Səhihi İbn
Həbban", c15, s387, hədis 6939; "Tarixi Bağdad", c10, s305, hədis 5453; "Sünəni kübra
.Bihəqi", c8, s171

 ﻋﻦ،[ ﻋﻦ ﺧﯿﺜﻤﻪ ]ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻋﻠّﯽ× ﺑﻦ ﻫﺸﺎم ]ﺑﻦ اﻟﺒﺮﯾﺪ[ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺶ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾـﺪ.178
 وإذا ﺣّﺪﺛﺘﮑﻢ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ| ﻓﻼن أّﺧﺮ، »إذا ﺣـّﺪﺛ ْﺘُﮑﻢ ﻋﻦ ﻧﻔﺴـﯽ ﻓﺎن اﻟﺤﺮب ﺧﺪﻋﻪ: ﺳـﻤﻌﺖ ﻋﻠّﯽ×ًا ﯾﻘﻮل: ﻗﺎل،ﺳﻮﯾـﺪ ﺑﻦ ﻏﻔﻠﻪ
, ﺳـﻔﻬﺎء اﻷﺣﻼـم, ﯾﺨﺮج ﻗﻮم أﺣـﺪاث اﻷﺳـﻨﺎن: ﺳـﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ| ﯾﻘﻮل،|ﻣﻦ اﻟﺴـﻤﺎء أﺣّﺐ اﻟّﯽ ﻣﻦ أن أﮐـﺬب ﻋﻠﯽ رﺳـﻮل اﷲ
، ﻓﺎن أدرﮐَﺘﻬﻢ ﻓﺎﻗﺘُﻠْﻬﻢ، ﯾﻤﺮﻗﻮن ﻣﻦ اﻟـﺪﯾﻦ ﮐﻤﺎ ﯾﻤﺮق اﻟﺴـﻬﻢ ﻣﻦ اﻟِﺮﻣَْﯿﻪ, ﻻـ ﯾﺠـﺎوز اﯾﻤـﺎﻧﻬﻢ ﺣﻨﺎﺟﺮﻫﻢ،ﯾﻘﻮﻟﻮن ﻣﻦ ﺧﯿﺮ ﻗﻮل اﻟﺒﺮّﯾﻪ
.«ﻓﺎن ﻓﯽ ﻗﺘﻠﻬﻢ أﺟﺮًا ﻟﻤﻦ َﻗَﺘَﻠﻬﻢ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﻪ
Süveyd ibn ğəfələ deyir: Əlinin belə buyurduğunu eşitdim: (Düşmənlərlə döyüş - 178
barəsində) öz dilimdən dediyim sözləri müharibə şəraitinə görə xarakterizə ola bilər.
Amma Rəsulullahın (s) dilindən sizə bir söz nəql etdiyim zaman onu şəksiz qəbul edin.
Çünki, mənim üçün göydən yerə düşmək Rəsulullaha (s) yalan qoşmaqdan daha
sevimlidir. Rəsulullahın (s) belə buyurduğunu eşitdim: "Ağılsız, camaatın içində çox
işlənən ən yaxşı sözü deyən, imanları hülqumlarından yuxarı getməyən və yaydan
çıxan ox kimi dindən uzaqlaşan bir təzə tayfa dövrana gələcək. (Ay Əli!) Onları tapan
.(kimi öldür. Çünki, qiyamət günündə onları öldürənlərə mükafat veriləcək"(1

 ﻋﻦ،[ ﻋﻦ إﺳـﺮاﺋﯿﻞ ]ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ،[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒﯿـﺪ اﷲ ]ﺑﻦ ﻣﻮﺳـﯽ: ﻗﺎﻻ، واﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ زﮐﺮّﯾﺎ،[ أﺧﺒﺮﻧـﺎ أﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﺳـﻠﯿﻤﺎن ]اﻟﺮﻫﺎوي.179
 ﯾﺨﺮج ﻗﻮم ﻣﻦ آﺧﺮ اﻟﺰﻣـﺎن ﯾﻘﺮؤن اﻟﻘﺮان ﻻـ ﯾﺠـﺎوز:| »ﻗـﺎل رﺳـﻮل اﷲ: ﻋﻦ ﻋﻠّﯽ× ﻗـﺎل، ﻋﻦ ﺳﻮﯾـﺪ ﺑﻦ ﻏﻔﻠﻪ،]ﺟـّﺪه[ أﺑﯽ اﺳـﺤﺎق
.« ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ﺣّﻖ ﻋﻠﯽ ﮐّﻞ ﻣﺴﻠﻢ, ﯾﻤﺮﻗﻮن ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﮐﻤﺎ ﯾﻤﺮق اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟِﺮﻣَْﯿﻪ،ﺗﺮاﻗﯿﻬﻢ
Rəsulullah (s) buyurdu: Axirəz-zamanda quranı oxuyub amma hülqumundan - 179
.yuxarı getməyən və yaydan çıxan ox kimi dindən uzaqlaşan bir tayfa tapılacaq
səh:121
Yüz yetmiş səkkizinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif əbdür-rəzzaq", c10, . [1] -1
s157, hədis 18677; "Müsnədi Əhməd", c2, s329, hədis 1068; "Fəzaili Əhməd", s701, hədis
1198; "Səhihi Müslim", c2, s746, hədis 1066; "Sünəni Əbu Davud", c4, s244, hədis 4767;
"Səhihi İbn Həbban", c15, s136, hədis 6739; "Möcəmi səğiri Təbərani", c2, s100, hədis
.1049; "Mənaqibi Kufi", c2, s330, hədis 804; "Mənaqibi İbn Məğazili", s57, hədis 81

.(Onlarla döyüşmək hər müsəlmanın vəzifəsidir"(1
 ﺣـﺪﺛّﻨﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ]ﺑﻦ اﺳـﺤﺎق ﺑﻦ أﺑﯽ: ﻗـﺎل, ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ]أﺑﻮ ﮐﺮﯾﺐ[ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﻼـء: ﻗـﺎل، أﺧـﺒﺮﻧﯽ زﮐﺮّﯾـﺎ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ.180
 »ﯾﺨﺮج ﻓﯽ آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن: ﻋﻦ اﻟﻨﺒّﯽ| ﻗﺎل,× ﻋﻦ ﻋﻠّﯽ، ﻋﻦ ﺳﻮﯾﺪ ﺑﻦ ﻏﻔﻠﻪ، ﻋﻦ أﺑﯽ ﻗﯿﺲ اﻷودي، ﻋﻦ أﺑﯽ اﺳﺤﺎق، ﻋﻦ أﺑﯿﻪ،[اﺳﺤﺎق
.« ﺳﯿﻤﺎﻫﻢ اﻟﺘﺤﻠﯿﻖ, ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ﺣّﻖ ﻋﻠﯽ ﮐّﻞ ﻣﺴﻠﻢ، ﯾﻤﺮﻗﻮن ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮوق اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟِﺮﻣَْﯿﻪ،ﻗﻮم ﯾﻘﺮؤن اﻟﻘﺮان ﻻ ﯾﺠﺎوز ﺗﺮاﻗﯿﻬﻢ
Bu hədis qabaqkı hədis kimidir. Nisai onu başqa bir sənədlə Rəsulullahdan (s) nəql - 180
etmişdir. Bu hədisin o biri hədislərlə fərqi təkcə onların başqa nişanəsini deməsindədir.
.("Başlarını qırxmaq onların nişanəsidir"(2
öyüşmək üçün Əli ilə birlikdə yola düşdük. Əli onları öldürdükdən sonra dedi:
Peyğəmbərin (s) nə buyurduğuna diqqət edin: "Tezliklə haqqı deyən amma
hülqumundan yuxarı getməyən və yaydan çıxan ox kimi dindən uzaqlaşan bir tayfa
tapılacaq. Onların arasında qaraüzlü və qısa qara tüklü əli olan bir kişi vardır". Əgər o
kişi ölülərin içində olsa siz camaatın ən pisini öldürmüsünüz amma əgər olmasa deməli
camaatın ən yaxşısını öldürmüsünüz. (Olmaya belə bir şəxs onların arasında yoxdur)
deyə ağladıq və axtarışa başladıq. O qısa əlli kişinin cənazəsini tapdıqdan sonra
hamılıqla səcdə etdik. Əli də bizimlə səcdə edərək buyurdu: (Onlar batil niyyətlə və
.(hülqumlarından yuxarı getməyən ) haqq söz deyirdilər(3

، ﻋﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﯽ،[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ إﺳـﺮاﺋﯿﻞ ]ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ: ﻗﺎل,[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺨّﻠـﺪ ]ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ: ﻗﺎل, أﺧﺒﺮﻧﺎ اﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﺑﮑﺎر اﻟﺤﺮاﻧﯽ.181
 أﻧﻪ ﺳـﯿﺨﺮج ﻗﻮم ﯾﺘﮑّﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﺤّﻖ: »اﻧﻈﺮوا ﻓﺎن ﻧﺒّﯽ اﷲ| ﻗﺎل: ﺛّﻢ ﻗﺎل, ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻊ ﻋﻠّﯽ× إﻟﯽ اﻟﺨﻮارج َﻓَﻘَﺘﻠﻬﻢ:ﻋﻦ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﯾﺎد ﻗﺎل
 ﻓﯽ ﯾـﺪه ﺷـﻌﺮات، ﺳـﯿﻤﺎﻫﻢ أن ﻓﯿﻬﻢ رﺟًﻼ أﺳﻮد ُﻣْﺨـ ﺪج اﻟﯿـﺪ، ﯾﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﻟﺤّﻖ ﮐﻤﺎ ﯾﺨﺮج اﻟﺴـﻬﻢ ﻣﻦ اﻟِﺮﻣَْﯿﻪ،ﻻ ﯾﺠﺎوز ﺣﻠﻮﻗﻬﻢ
: ﻓﺒﮑﯿﻨﺎ ﺛّﻢ ﻗﺎل.« وان ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﻫﻮ ﻓﻘﺪ ﻗﺘﻠﺘﻢ ﺧﯿﺮ اﻟّﻨﺎس، أن ﮐﺎن ﻫﻮ ﻓﻘﺪ ﻗﺘﻠﺘﻢ ﺷّﺮ اﻟّﻨﺎس.ﺳﻮد
səh:122
Yüz yetmiş doqquzuncu hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c2, s453, . [1] -1
.hədis 1346; "Kitabus-sünnə", s427, hədis 911
Yüz səksəninci hədis başqa mənbələrdə: "Kamil ibn Əddi", c1, s237; "Kəşfül- . [2] -2
.əstar", c2, s363, hədis 1858
Yüz səksən birinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c2, s209, hədis . [3] -3
848, və s410, hədis 1255; "Fəzaili Əhməd", s714, hədis 1224; "Ənsabul-əşraf", s283, hədis
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»اﻃﻠﺒﻮا« ﻓﻄﻠﺒﻨﺎ ،ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ اﻟﻤﺨﺪج ,ﻓﺨﺮرﻧﺎ ﺳﺠﻮدًا وﺧّﺮ ﻋﻠّﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺳﺎﺟﺪًا ﻏﯿﺮ أﻧﻪ ﻗﺎل :ﯾﺘﮑﻠﻤﻮن ﺑﮑﻠﻤﻪ اﻟﺤّﻖ«.
 .182أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣـﺪرك ،ﻗﺎل :ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣّﻤﺎد ﻗﺎل :أﺧﺒﺮﻧﺎ أﺑﻮ ﻋﻮاﻧﻪ ،ﻗﺎل :أﺧﺒﺮﻧﺎ أﺑﻮ ﺑﻠـﺞ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ُﺳـ َﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﺑﻠـﺞ,
ﻗﺎل :أﺧﺒﺮﻧﯽ أﺑﯽُ ,ﺳـ َﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﺑﻠـﺞ :أﻧﻪ ﮐﺎن ﻣﻊ ﻋﻠّﯽ× ﻓﯽ اﻟﻨﻬﺮوان ﻗﺎل :ﮐﻨﺖ ﻗﺒﻞ ذﻟﮏ أﺻﺎرع رﺟًﻼ ﻋﻠﯽ ﯾﺪه ﺷـﯽء ﻓﻘﻠﺖ ﻣﺎ ﺷﺎن
ﯾـﺪك؟ ﻗﺎل :أﮐﻠﻬﺎ ﺑﻌﯿﺮ .ﻓﻠّﻤﺎ ﮐﺎن ﯾﻮم اﻟﻨﻬﺮوان وﻗﺘﻞ ﻋﻠّﯽ× اﻟﺤﺮورّﯾﻪ ,ﻓﺨﺮج ﻋﻠّﯽ ﻣﻦ ﻗﻠﺘﻬﻢ ﺣﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﺠـﺪ ذا اﻟﺜـﺪي ,ﻓﻄﺎف ﺣّﺘﯽ
وﺟﺪه ﻓﯽ ﺳﺎﻗﯿﻪ ,ﻓﻘﺎل» :ﺻﺪق اﷲ وﺑّﻠﻎ رﺳﻮﻟﻪ« وﻗﺎل :ﻓﯽ ﻣﻨﮑﺒﻪ ﺛﻼث ﺷﻌﺮات ﻣﺜﻞ ﺣﻠﻤﻪ اﻟﺜﺪي.
Tariq ibn Ziyad deyir: "Xəvariclə" d 182- Süləym ibn Bələcin oğlu Yəhya deyir: - 181
""Nəhrəvan" döyüşündə Əli ilə birlikdə olan atam mənə belə dedi: "Nəhrəvan
döyüşündən qabaq bir kişi ilə vuruşdum. Onun əlinə nəsə olmuşdu. Ondan əlinə nə
olduğunu soruşdum? (O əlinin bir hissəsini) dəvənin yediyini dedi. "Nəhrəvan" günü Əli
(ə) xəvarici öldürdükdən sonra əlinin üzəri qabarıq (şiş) olan kişini tapmadığı üçün
narahat oldu. Onu axtararaq (cəsədini) bir arxda tapdı və buyurdu: "Allah doğru
)buyurdu və Rəsulu da habelə xəbəri (olduğu kimi) çatdırdı. (Çünki Rəsulullah (s
xəvaricin içində belə bir kişinin olacağını qabaqcadan xəbər vermişdi)". Atam dedi:
.(Onun kəsilmiş əlində sinənin ucu kimi üç tük çıxmışdı(1
Xəvariclə döyüşənlərin mükafatı

 .183أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﻠّﯽ× ﺑﻦ اﻟﻤﻨـﺬر ،ﻗﺎل :أﺧﺒﺮﻧﺎ ل]ﻣﺤﻤـﺪ[ ﺑﻦ ﻓﻀـﯿﻞ ,ﻗﺎل :ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﮐﻠﯿﺐ ]ﺑﻦ ﺷـﻬﺎب[اﻟﺠﺮﻣﯽ ،ﻋﻦ أﺑﯿﻪ ﻗﺎل:
ﮐﻨﺖ ﻋﻨـﺪ ﻋﻠّﯽ× ﺟﺎﻟﺴًﺎ إذ دﺧﻞ رﺟﻞ ,ﻋﻠﯿﻪ ﺛﯿﺎب اﻟﺴـﻔﺮ ,ﻗﺎل _ :وﻋﻠّﯽ ﯾﮑﻠّﻢ اﻟّﻨﺎس وﯾﮑﻠّﻤﻮﻧﻪ ﻓﻘﺎل _ :ﯾﺎ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ أﺗﺄذن أن
أﺗﮑﻠﻢ؟ ﻓﻠﻢ ﯾﻠﺘﻔﺖ إﻟﯿﻪ وﺷـﻐﻠﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﯿﻪ ،ﻓﺠﻠﺴﺖ اﻟﯽ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ :ﻣﺎ ﺧﺒﺮك؟ ﻗﺎل :ﮐﻨﺖ ﻣﻌﺘﻤﺮًا ﻓﻠﻘﯿﺖ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﯽ :ﻫﺆﻻء
اﻟﻘﻮم اﻟّﺬﯾﻦ ﺧﺮﺟﻮا ﻓﯽ أرﺿـﮑﻢ ﯾﺴّﻤﻮن ﺣﺮورّﯾﻪ؟ ﻗﻠﺖ :ﺧﺮﺟﻮا ﻓﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﯾﺴّﻤﯽ ﺣﺮوراء ﻓﺴّﻤﻮا ﺑﺬﻟﮏ .ﻓﻘﺎﻟﺖ :ﻃﻮﺑﯽ ﻟﻤﻦ ﺷﻬﺪ
ﻫﻠﮑﺘﻬﻢ ,ﻟﻮ ﺷﺎء اﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻷﺧﺒﺮﮐﻢ ﺧﺒﺮﻫﻢ ،ﻗﺎل :ﻓﺠﺌﺖ أﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺧﺒﺮﻫﻢ .ﻓﻠّﻤﺎ ﻓﺮغ ﻋﻠّﯽ× ﻗﺎل» :أﯾﻦ اﻟﻤﺴـﺘﺄذن«؟ ﻓﻘّﺺ ﻋﻠﯿﻪ
ﮐﻤـﺎ ﻗّﺺ ﻋﻠﯿﻨﺎ ،ﻗﺎل ]ﻋﻠّﯽ[» :اﻧﯽ دﺧﻠﺖ ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﷲ| وﻟﯿﺲ ﻋﻨـﺪه أﺣـﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪ أّم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻓﻘﺎل ﻟﯽ :ﮐﯿﻒ أﻧﺖ ﯾﺎ ﻋﻠّﯽ×
وﻗﻮم ﮐﺬا وﮐﺬا؟ ﻗﻠﺖ :اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ أﻋﻠﻢ .وﻗﺎل :ﺛّﻢ أﺷﺎر ﺑﯿﺪه ﻓﻘﺎل :ﻗﻮم ﯾﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮق ﯾﻘﺮؤن اﻟﻘﺮان ﻻ
səh:123
Yüz səksən ikinci hədis başqa mənbələrdə: Bu hədis belə sənədlə başqa . [1] -1
.mənbələrdə tapılmadı

_  أﻧﺸﺪﮐﻢ ﺑﺎﷲ؛ أﺧﺒﺮﺗﮑﻢ ﺑﻬﻢ؟. ﻓﯿﻬﻢ رﺟﻞ ﻣﺨﺪج ﮐﺎن ﯾﺪه ﺛﺪي، ﯾﻤﺮﻗﻮن ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﮐﻤﺎ ﯾﻤﺮق اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟِﺮﻣَْﯿﻪ,ﯾﺠﺎوز ﺗﺮاﻗﯿﻬﻢ
 ﻓﺤﻠﻔﺖ ﻟﮑﻢ ﺑﺎﷲ أﻧﻪ ﻓﯿﻬﻢ, ﻓﺄﺗﯿﺘﻤﻮﻧﯽ ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻤﻮﻧﯽ أﻧﻪ ﻟﯿﺲ ﻓﯿﻬﻢ. ﻧﻌﻢ: _ أﻧﺎﺷﺪﮐﻢ ﺑﺎﷲ أﺧﺒﺮﺗﮑﻢ أﻧﻪ ﻓﯿﻬﻢ؟ _ ﻗﺎﻟﻮا: ﻗﺎل. ﻧﻌﻢ:ﻗﺎﻟﻮا

.« »ﺻﺪق اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ: ﻗﺎل. ﻧﻌﻢ:ﻓﺄﺗﯿﺘﻤﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮوﻧﻪ ﮐﻤﺎ ﻧﻌﱡﺖ ﻟﮑﻢ؟ ﻗﺎﻟﻮا
Küləyb Cürmi deyir: Mən Əlinin yanında idim. O camaatla söhbət edərkən - 183
müsafirət paltarı geyinmiş bir kişi gəlib dedi: Ay əmirəl-möminin bir söz deməyə icazə
verirsən? Həzrət (s) ona diqqət etmədən öz işi ilə məşğul idi. Mən o kişinin yanında
oturub nə xəbər olduğunu soruşdum? Ümrə həccində (Peyğəmbərin (s) həyat yoldaşı)
Ayişəni gördüm. O mənə belə dedi: Sizin məntəqədən çıxanların adları "həruriyyədir?"
Mən bəli dedim. O məntəqənin adı "Həvra" olduğuna görə onlara "həruriyyə" deyirlər.
Onları öldürən nə qədər xoşbəxt insandır. Əgər Əbu Talibin oğlu istəsə onların
hadisəsindən sizi xəbərdar edərəm. Mən indi Əlidən onların hadisəsini soruşmağa
gəlmişəm. Əlinin camaatla söhbəti qurtardıqdan sonra buyurdu: Kim icazə istəyirdi? O
:kişi (icazə alıb) hadisəni bizə danışdığı kimi onun üçün də söylədi. Əli buyurdu
Mən Rəsulullahın (s) hüzuruna çatdım. Həzrətin (s) yanında Ümmül-möminin Ayişədən
başqa heç kim yox idi. Həzrət (s) mənə belə dedi: "Belə bir dəstə ilə necə rəftar
edəcəksən? "Allah və Rəsulu (s) daha yaxşı bilirlər dedim. Sonra Həzrət (s) əli ilə
məşriqə işarə edərək buyurdu: "Məşriqdən quran oxumaqlarına baxmayaraq
hülqumlarından yuxarı getməyən bir dəstə tapılacaq. Yaydan çıxan ox kimi dindən
".uzaqlaşarlar. Onların arasında qısa əlli bir kişi var. Elə bil onun əli (insan) sinəsi kimidir
Əli) dedi: Sizi Allaha and verirəm mən sizi bu dəstədən xəbərdar etmədimmi? Bəli)
demişdin dedilər. Sizi Allaha and verirəm mən onların arasında belə bir kişinin
səh:124

olduğunu demədimmi? Dedilər Bəli dedin. Siz mənim yanıma gəlib dediniz: Onların
arasında belə bir kişi yoxdur. Sonra o kişinin qəti şəkildə onların arasında olduğuna
and içdim. (Siz yenidən axtarıb onun cənazəsini tapdınız). Onu çəkib mənim yanıma
gətirdiniz. O mənim sizə vəsf etdiyim kimi deyildimi? Bəli-dedilər. O zaman (Əli) dedi:
.(Allah və Rəsulu (s) doğru söyləmişlər(1

 ﻋﻦ زﯾﺪ _ وﻫﻮ اﺑﻦ وْﻫﺐ _ ﻋﻦ ﻋﻠّﯽ× ﺑﻦ، ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺶ،[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ]ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎزم: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﻼء.184
.« »اﻃﻠﺒﻮا ذا اﻟﺜـﺪﯾﻪ:× ﻗﺎل ﻋﻠّﯽ، ﻓُﻘﺘِﻠﻮا ﺟﻤﯿﻌًﺎ, ﻟّﻤﺎ ﮐﺎن ﯾﻮم اﻟﻨﻬﺮوان ﻟﻘﯽ اﻟﺨﻮارج ﻓﻠﻢ ﯾﺒﺮﺣﻮا ﺣّﺘﯽ ﺷـﺠﺮوا ﺑﺎﻟّﺮﻣﺎح:أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻗﺎل
 ﻓﺈذا, ﻓﻄﻠﺒﻮه[ ﻓﻮﺟﺪوه ﻓﯽ وﻫﺪه ﻣﻦ اﻷرض ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎس ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻠﯽ.« اﻃﻠﺒﻮه, »ﻣﺎ َﮐـ ِﺬﺑُﺖ وﻻ ُﮐِﺬﺑُﺖ:× ﻓﻘﺎل ﻋﻠّﯽ.ﻓﻄﻠﺒﻮه ]ﻓﻠﻢ ﯾﺠـﺪوه
. ﻓﮑّﺒﺮ ﻋﻠّﯽ× واﻟّﻨﺎس وأﻋﺠﺒﻬﻢ ذﻟﮏ،رﺟﻞ ﻋﻠﯽ ﯾﺪﯾﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﺒﻼت اﻟﺴﻨﻮر
Zeyd ibn Vəhəb deyir: Əli "Nəhrəvan" günündə xəvariclə döyüşdü. Qısa bir - 184
müddət içində xəvaric ardıcıl nizələrlə məhv edildilər. O zaman Əli buyurdu: " Əlinin
üzəri (qadın) sinəsinə bənzər (yəni əlinin üstü qadın sinəsi şəklində şişmiş) şəxsi tapın".
Axtarıb (onu tapmadılar. Əli buyurdu: "Heç vaxt yalan deməmişəm və ]Rəsulullahdan
(s) [da yalan eşitməmişəm. Yenidən axtarın". Sonra axtarıb onu tapdılar). Onu bir
dərədə ölənlərin içində tapdılar. O əlində pişiyin bığları kimi tükləri olan bir kişi idi. Əli
.((ə) və camaat bu işdən təəcübləndikləri üçün "Allahu əkbər" dedilər(2
 ﻋﻦ ﺳـﻠﻤﻪ ﺑﻦ، ﻋﻦ ﻣﻮﺳـﯽ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ اﻟﺤﻀـﺮﻣﯽ، ﺣﺪﺛّﻨﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ دﮐﯿﻦ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒـﺪ اﻷﻋﻠﯽ ﺑﻦ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﻷﻋﻠﯽ.185
 »اﻧﻪ ﻗـﺪ ُذﮐﺮ ﻟﯽ ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸـﺮق وﻓﯿﻬﻢ ذو: ﻓﻘـﺎل، ﺧﻄﺒﻨـﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻘﻨﻄﺮه اﻟـﺪﯾﺰﺧﺎن: ﻗـﺎل، ﻋﻦ زﯾـﺪ ﺑﻦ وﻫﺐ،ﮐﻬﯿـﻞ
 ﻓﺸﺠﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻻ ﺗﮑﻠّﻤﻮه ﻓﯿﺮّدﮐﻢ ﮐﻤﺎ رّدﮐﻢ ﯾﻮم ﺣﺮوراء: ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻟﺤﺮورﯾﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ,اﻟﺜﺪﯾﻪ« ﻓﻘﺎﺗﻠﻬﻢ
səh:125
Yüz səksən üçüncü hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c2, s470, hədis . [1] -1
1378-1379; "Fəzaili Əhməd", s714, hədis 1223; Kitabus-sünnə", s428, hədis 913, və s585,
hədis 1327; "Müsnədi Əbu Yə`la", c1, s363, hədis 472, və s375, hədis 482; "Mənaqibi Kufi",
.c2, s325, hədis 798, və s361, hədis 839; "Dəlailun-nübüvvə Bihəqi", c6, s444
Yüz səksən dördüncü hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif İbn Əbi Şibə", c7, . [2] -2
s558, hədis 37902; Habelə yüz səksən beş və yüz səksən altıncı hədislərin mənbələrinə
.bax

× وﻗﺘﻞ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﻋﻠّﯽ، اﻟﺮﻣﺎح _ ﻓﺪاروا واﺳـﺘﺪاروا: _ واﻟﻌﻮاﻟﯽ. اﻗﻄﻌﻮا اﻟﻌﻮاﻟﯽ:× ﻓﻘﺎل رﺟﻞ ﻣﻦ أﺻـﺤﺎب ﻋﻠّﯽ،ﺑﻌﻀًﺎ ﺑﺎﻟﺮﻣﺎح
 ﻓﺮﮐﺐ ﻋﻠّﯽ× ﺑﻐﻠﻪ. ﻣﺎ ﻧﻘﺪر ﻋﻠﯿﻪ: وذﻟﮏ ﻓﯽ ﯾﻮم ﺷﺎت ﻓﻘﺎﻟﻮا.« »اﻟﺘﻤﺴﻮا اﻟﻤﺨﺪج:× ﻓﻘﺎل ﻋﻠّﯽ،اﺛﻨﺎ ﻋﺸـﺮ رﺟًﻼ أو ﺛﻼﺛﻪ ﻋﺸـﺮ رﺟًﻼ
 _ اﻋﻤﻠﻮا وﻻ: _ ﻓﻘﺎل.« »ﻣﺎ ﮐـِﺬﺑُﺖ وﻻ ُﮐـ ِﺬﺑُﺖ: ﻓُﺄﺧِﺮج ﻓﻘﺎل.« »اﻟﺘﻤﺴﻮا ﻓﯽ ﻫﺆﻻء: ﻓـﺄﺗﯽ وﻫـﺪه ﻣﻦ اﻷـرض ﻓﻘـﺎل،اﻟﻨﺒّﯽ| اﻟﺸـﻬﺒﺎء
 ﮐﯿﻒ: ﻗﺎﻟﻮا.ﺗﺘﮑﻠّﻮا ﻟﻮ ﻻ أﻧﯽ أﺧﺎف أن ﺗّﺘﮑﻠﻮا ﻷﺧﺒﺮﺗُﮑﻢ ﺑﻤﺎ ﻗﻀـﯽ اﷲ ﻟﮑﻢ ﻋﻠﯽ ﻟﺴﺎﻧﻪ _ ﯾﻌﻨﯽ اﻟﻨﺒّﯽ| _ وﻟﻘﺪ َﺷِﻬﺪﻧﺎ ﻧﺎس ﺑﺎﻟﯿﻤﻦ
.« ﻫﻮاﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ:ﯾﺎ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ؟ ﻗﺎل
Zeyd ibn Vəhəb deyir: Əli Dizcan körpüsündə bizim üçün söhbət etdi və buyurdu: - 185
"Mənə məşriqdən çıxan bir dəstədən və onların arasında (qadın) sinəli birinin olduğu
xəbər verilib. Onlarla döyüşün". Xəvaric bir-birinə dedilər: Onunla danışmayın. Çünki, o
"Həvra" günündəki kimi sizi döyüşdən çəkindirmək istəyir. Müharibə başladı və onlara
nizə atdılar. Əlinin dostlarından olan bir kişi dedi: Onları nizə ilə məğlub edin. Əlinin
qoşunu onları mühasirəyə salıb (məğlub etdi). O gün Əlinin dostlarından on iki və ya on
üç nəfər şəhid oldular. O zaman Əli buyurdu: Əli qüsurlu olan şəxsi axtarın. O gün hava
soyuq olduğu üçün axtara bilmirik-dedilər. Əli Peyğəmbərin (s) Şəhba adlı qatırına
minib bir çolaya daxil olaraq buyurdu: "Onu bu cənazələrin arasında axtarın". Onun
(cənazəsini) tapıb çıxartdıqdan sonra Əli buyurdu: "Heç vaxt yalan deməmişəm və
]Rəsulullahdan (s) [ da yalan eşitməmişəm. İş görün və işləri bir-birinizin boynuna
atmayın. İşdən qaçmağınızdan və işləri bir-birinizin boynuna atmağınızdan
qorxmasaydım sizi Allahın bu barədə etdiyi təqdirdən və Peyğəmbərinin (s) dilinə cari
etdiyi məsələdən xəbərdar edərdim". O zaman buyurdu: "İndi Yəməndə olan bir dəstə
camaat da bizimlədirlər". Belə soruşdular: Bizimlədirlər nə deməkdir ya Əmirəl.(möminin!? Buyurdu: "Yəni meylləri bizimlədir"(1

 أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ: ﻗﺎل,[ ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮّزاق ]ﺑﻦ ﻫﻤﺎم: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﻌّﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ.186
səh:126
Yüz səksən beşinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif İbn Əbi Şibə", c7, s555, . [1] -1
.hədis 37887

ﺑﻦ أﺑﯽ ﺳـﻠﯿﻤﺎن ،ﻋﻦ ﺳـﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﮐﻬﯿـﻞ ،ﻗـﺎل :ﺣـﺪﺛّﻨﺎ زﯾـﺪ ﺑﻦ وﻫﺐ :أﻧﻪ ﮐـﺎن ﻓﯽ اﻟﺠﯿﺶ اﻟّـﺬﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮا ﻣﻊ ﻋﻠّﯽ× اﻟّـﺬﯾﻦ ﺳﺎروا إﻟﯽ
اﻟﺨﻮارج ،ﻓﻘﺎل ﻋﻠّﯽ×» :أﯾﻬﺎ اﻟّﻨﺎس؛ أﻧﯽ ﺳﻤﻌُﺖ رﺳﻮل اﷲ| ﯾﻘﻮل :ﺳﯿﺨﺮج ﻗﻮم ﻣﻦ أّﻣﺘﯽ ﯾﻘﺮؤن اﻟﻘﺮان ,ﻟﯿﺲ ﻗﺮاءﺗﮑﻢ إﻟﯽ ﻗﺮاءﺗﻬﻢ
ﺑﺸـﺊ ،وﻻ ﺻـﻼﺗﮑﻢ إﻟﯽ ﺻـﻼﺗﻬﻢ ﺑﺸـﺊ ،وﻻ ﺻـﯿﺎﻣﮑﻢ إﻟﯽ ﺻـﯿﺎﻣﻬﻢ ﺑﺸـﺊ ،ﯾﻘﺮؤن اﻟﻘﺮان ﯾﺤﺴـﺒﻮن أﻧﻪ ﻟﻬﻢ وﻫﻮ ﻋﻠﯿﻬﻢ ,ﻻ ﺗﺠﺎوز
ﺗﺮاﻗﯿﻬﻢ ،ﯾﻤﺮﻗﻮن ﻣﻦ اﻻﺳـﻼم ﮐﻤـﺎ ﯾﻤﺮق اﻟﺴـﻬﻢ ﻣﻦ اﻟِﺮﻣْﯿﻪ ،ﻟﻮ ﯾﻌﻠﻢ اﻟﺠﯿﺶ اﻟّـﺬﯾﻦ ﯾﺼـﯿﺒﻮﻧﻬﻢ ﻣـﺎ ﻗﻀـﯽ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﯽ ﻟﺴـﺎن ﻧﺒّﯿﻬﻢ| ﻻ
ﺗّﮑﻠﻮا ﻋﻠﯽ اﻟﻌﻤـﻞ ،وآﯾﻪ ذﻟـﮏ أن ﻓﯿﻬﻢ رﺟًﻼ ﻟﻪ ﻋﻀـﺪ وﻟﯿﺴﺖ ﻟﻪ ذراع ,ﻋﻠﯽ رأس ﻋﻀـﺪه ﻣﺜﻞ َﺣَﻠﻤﻪ ﺛـﺪي اﻟﻤﺮأه ,ﻋﻠﯿﻪ ﺷـﻌﺮات
ﺑﯿﺾ] ،ﻓﺘـﺬﻫﺒﻮن اﻟﯽ ﻣﻌـﺎوﯾﻪ وأﻫـﻞ اﻟﺸـﺎم ,وﺗﺘﺮﮐﻮن ﻫﺆﻻـء ﯾﺨﻠﻔﻮﻧﮑﻢ ﻓﯽ ذرارﯾﮑﻢ وأﻣﻮاﻟﮑﻢ؟! واﷲ؛ أن!ي ﻻـ أرﺟﻮ أن ﯾﮑﻮﻧﻮا
ﻫﺆﻻء اﻟﻘﻮم ,ﻓﺎﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﺳﻔﮑﻮا اﻟﺪم اﻟﺤﺮام ,وأﻏﺎروا ﻓﯽ ﺳﺮح اﻟّﻨﺎس ,ﻓﺴﯿﺮوا ﻋﻠﯽ اﺳﻢ اﷲ[«.
ﻗﺎل ﺳـﻠﻤﻪ :ﻓﻨّﺰﻟﻨﯽ زﯾﺪ ﻣﻨﺰًﻻ ﺣّﺘﯽ ﻣﺮرﻧﺎ ﻋﻠﯽ ﻗﻨﻄﺮه ]ﻓﻠّﻤﺎ اﻟﺘﻘﯿﻨﺎ و[ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﻮارج ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ وﻫﺐ اﻟﺮاﺳﺒﯽ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ :أﻟﻘﻮا اﻟﺮﻣﺎح
وﺳـّﻠﻮا ﺳﯿﻮﻓﮑﻢ ﻣﻦ ﺟﻔﻮﻧﻬﺎ ،ﻓﺎﻧﯽ أﺧﺎف أن ﯾﻨﺎﺷﺪوﮐﻢ ]ﮐﻤﺎ ﻧﺎﺷﺪوﮐﻢ ﯾﻮم ﺣﻮراء[ .ﻗﺎل :ﻓﺴّﻠﻮا اﻟﺴﯿﻮف وأﻟﻘﻮا ﺟﻔﻮﻧﻬﺎ ,وﺷﺠﺮﻫﻢ
اﻟّﻨﺎس _ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﻣﺎﺣﻬﻢ _ ﻓﻘﺘﻞ ﺑﻌﻀـﻬﻢ ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺾ ,وﻣﺎ أﺻـﯿﺐ ﻣﻦ اﻟّﻨﺎس ﯾﻮﻣﺌﺬ إﻟّﺎ رﺟﻼن .ﻗﺎل ﻋﻠّﯽ×» :اﻟﺘﻤﺴﻮا ﻓﯿﻬﻢ اﻟﻤﺨﺪج«.
ﻓﻠﻢ ﯾﺠـﺪوه ،ﻓﻘـﺎم ﻋﻠّﯽ× ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺣّﺘﯽ أﺗﯽ أﻧﺎﺳـًﺎ ﻗﺘﻠﯽ ﺑﻌﻀـﻬﻢ ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺾ .ﻗـﺎل» :ﺟّﺮدوﻫﻢ« .ﻓﻮﺟـﺪوه ﻣّﻤـ ﺎ ﯾﻠﯽ اﻷرض ﻓﮑّﺒﺮ ﻋﻠّﯽ×
وﻗﺎل» :ﺻﺪق اﷲ وﺑّﻠﻎ رﺳﻮﻟﻪ|« .ﻓﻘﺎم إﻟﯿﻪ َﻋﺒﯿﺪه اﻟﺴـﻠﻤﺎﻧﯽ ,ﻓﻘﺎل :ﯾﺎ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ,اﷲ اﻟّﺬي ﻻ إﻟﻪ إﻟّﺎ ﻫﻮ ﺳـﻤﻌﺖ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻦ
رﺳﻮل اﷲ|؟ ﻗﺎل :اي واﷲ اﻟّﺬي ﻻ إﻟﻪ إﻟّﺎ ﻫﻮ ﻟﺴﻤﻌﺘﻪ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ| .ﺣّﺘﯽ اﺳﺘﺤﻠﻔﻪ ﺛﻼﺛًﺎ وﻫﻮ ﯾﺤﻠﻒ ﻟﻪ.
Xəvaric ilə döyüşdə Əlinin qoşununda olan Zeyd ibn Vəhəb deyir: Əli belə dedi: Ay - 186
camaat! Rəsulullahın (s) belə buyurduğunu eşitdim: "Mənim ümmətimdən bir dəstə
gələcək ki, sizin hər birinizin Quran oxumağınız, namaz və oruclarınızı onların quran
oxumağı, namaz və orucları ilə müqayisə etdikdə öz namaz və orucunuzu hesaba
gəlməz dərəcədə kiçik görərsiniz. Quranı qiraət edirlər. Və onun onları tə`yid etdiyini
güman edirlər. Amma Quran onların əleyhinədir. Onların namazları boğazlarından
yuxarı getməz. Yaydan çıxan ox kimi İslamdan uzaqlaşarlar". Onlarla döyüşən qoşun
Allahın bu barədə etdiyi təqdiri və Peyğəmbərinin dilinə (s) cari etdiyi məsələni bilsələr
işdən əl çəkərlər. ]Çünki, Rəsulullahın (s) gələcəkdə olacağını bildirdiyi məsələnin qəti
şəkildə baş verəcəyini və xəvaricin bu döyüşdə məğlub olacağını bilirlər .[Onların
arasında əlləri yalnız dirsəyə qədər olan bir kişi vardı. Onun kəsilmiş qolunun başı
qadın sinəsinin ucu kimi idi ki, üzərində tüklər
səh:127

çıxmışdı. Bu onların nişanəsidir. (Övladlarınız və mallarınızın yanında sizi əvəz etmək
üçün onları buraxıb Müaviyə və Şam əhalisinin yanına gedirsinizmi? Allaha and olsun
ümidvaram [Peyğəmbərin (s)[ vəsf etdiyi camaat həmin şəxslərdirlər. Onlar nahaq qan
töküb və camaatı qarət ediblər. Deməli Allahın adı ilə (qəti qərara gəlib döyüş üçün)
.hərəkət edin
Hadisənin rəvayətçisi) Sələmə ibn Kühəyl (Zeyd ibn Vəhəbin dilindən) nəql edir: Zeyd )
ibn Vəhəb məni körpüdən keçmək üçün bir məntəqədə endirdi. Elə ki, xəvariclə
üzləşdik onların sərkərdəsi olan Vəhəb Rasibinin oğlu Abdullah qoşununa belə dedi:
Nizə vurun və qılınclarınızı qınından çıxardın. (Həvra günündə and verdikləri kimi) sizi
Allaha and verib (döyüşdən çəkindirməklərindən) qorxuram. Xəvaric qılınclarını
çıxardıb hücuma keçdilər. (Əlinin) qoşunu da nizələri ilə onları məğlub etdilər. Ölənlər
bir-birinin üstünə düşdülər. Əlinin dostlarından yalnız iki nəfər şəhid oldu. Əli buyurdu:
Ölülərin arasından qısa əlli olan şəxsi tapın. (Axtarıb) tapmadılar. O zaman Əli özü
durub (axtarmağa başladı). Bir-birinin üstünə düşmüş ölülərin yanına gəlib buyurdu:
Onları bir-birindən ayırın. O şəxsin cənazəsini (onların altında) yerə yapışmış şəkildə
tapdılar. Əli Allahu əkbər deyərək dedi: Allah doğru buyurdu. Rəsuluda xəbəri olduğu
.kimi çatdırdı
O zaman Əbidə Səlmani qalxıb dedi: Ay Əmirəl-möminin! Səni tək olan Allaha and
verirəm bu hədisi Rəsulullahdan (s) eşitmisənmi? Əli belə cavab verdi: Tək olan Allaha
and olsun bu hədisi Rəsulullahdan (s) eşitmişəm. Əbidə onu üç dəfə and verdi. O da üç
.(dəfə and içdi(1
səh:128
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hədis 917; "Əmaliyi seyyid Əbu Talib", s34, hədis 15; "Sünəni kübra Bihəqi", c8, s170;
."Dəlailun-nübüvvə Bihəqi", c6, s432; "Şərhüs-sünnə Bəğəvi", c10, s230, hədis 2556

 ﻋﻦ,[ ﻋﻦ ﻣﺤّﻤﺪ ]ﺑﻦ ﺳـﯿﺮﯾﻦ، ﻋﻦ ]ﻋﺒـﺪ اﷲ[ ﺑﻦ ﻋﻮن, ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ]ﻣﺤﻤـﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ[ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻋـﺪي: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﻦ ﺳـﻌﯿﺪ.187
 أﻧﺖ ﺳـﻤﻌﺘﻪ ﻣﻦ: ﻓﻘﻠﺖ.«| »ﻟﻮﻻ أن ﺗﺒﻄﺮوا ﻻﻧﺒﺄﺗُﮑﻢ ﻣﺎ وﻋﺪ اﷲ اﻟّﺬﯾﻦ ﯾﻘﺘﻠﻮﻧﻬﻢ ﻋﻠﯽ ﻟﺴﺎن ﻣﺤّﻤﺪ: ﻗﺎل ﻋﻠﯽ: ﻗﺎل,[ﻋﺒﯿﺪه ]اﻟﺴـﻠﻤﺎﻧﯽ
.« اي ورّب اﻟﮑﻌﺒﻪ, اي ورّب اﻟﮑﻌﺒﻪ, »اي ورّب اﻟﮑﻌﺒﻪ:رﺳﻮل اﷲ|؟ ﻗﺎل
Əbidə Səlmani deyir: Əli belə buyurdu: "Əgər özünüzü daha üstün görməsəydiniz - 187
sizi xəvarici öldürənlərin mükafatı barəsində Allahın verdiyi vədələrdən və
Peyğəmbərinin dilinə cari etdiyi məsələdən (s) xəbərdar edərdim". Əbidə dedi: Siz
Rəsulullahdan (s) belə eşitmisinizmi? Əli də "bəli Kəbənin Allahına and olsun" cümləsini
.(üç dəfə təkrar etdi(1

 ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ: ﻗـﺎل،[ ﺣـﺪﺛّﻨﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺮ ﺑﻦ ﺳـﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻮف] ﺑﻦ أﺑﯽ ﺟﻤﯿﻠﻪ اﻷـﻋﺮاﺑﯽ: ﻗـﺎل, أﺧﺒﺮﻧـﺎ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺴـﻌﻮد.188
 ﻓﺎﻧﻬﻢ أن ﮐﺎﻧﻮا ﻫﻢ اﻟﻘﻮم اﻟّـﺬﯾﻦ, »اﺑﺘﻐﻮا ﻓﯿﻬﻢ: ﻟّﻤﺎ ﮐﺎن ﺣﯿﺚ أﺻـﯿﺐ أﺻـﺤﺎب اﻟﻨﻬﺮ ﻗﺎل ﻋﻠﯽ: ﻗـﺎل َﻋﺒﯿـﺪه اﻟﺴـﻠﻤﺎﻧﯽ: ﻗـﺎل,ﺳﯿﺮﯾﻦ
: ﻓﻠّﻤﺎ رآه ﻗﺎل، ﻓﺪﻟﻠﻨﺎه ﻋﻠﯿﻪ,ذﮐﺮﻫﻢ رﺳﻮل اﷲ| ﻓﺎن ﻓﯿﻬﻢ رﺟًﻼ ُﻣْﺨـ ﺪج اﻟﯿـﺪ _ أو ﻣﺜـﺪون اﻟﯿـﺪ أو ﻣﺆدن اﻟﯿـﺪ _« ﻓﺎﺑﺘﻐﯿﻨﺎه ﻓﻮﺟﺪﻧﺎه
 _ ﺛّﻢ ذﮐﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ _ ﻟﺤّﺪﺛﺘﮑﻢ ﺑﻤﺎ ﻗﻀﯽ اﷲ ]ﻋّﺰ وﺟّﻞ[ ﻋﻠﯽ ﻟﺴﺎن ﻧﺒّﯿﻪ، واﷲ ﻟﻮ ﻻ أن ﺗﺒﻄﺮوا: ﻗﺎل. اﷲ اﮐﺒﺮ, اﷲ اﮐﺒﺮ,»اﷲ اﮐﺒﺮ
. اي ورّب اﻟﮑﻌﺒﻪ« ﺛﻼﺛًﺎ: أﻧﺖ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ|؟ ﻗﺎل: ﻗﻠﺖ.«]ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ[ ﻟ ِﻤﻦ َوﻟ ِﯽ ﻗﺘﻞ ﻫﺆﻻء
Əbidə Səlmani deyir: "Nəhrəvan xəvaricləri" nabud olan kimi Əli buyurdu: Axtarın - 188
əgər onlar Rəsulullahın (s) xatırlatdığı dəstədirlərsə gərək onların arasında qısa, kiçik
və ya qüsurlu əli olan bir kişi olsun". Onu axtarmağa başladıq. (Cəsədini) tapan kimi
ona göstərdik. Əli onu görən kimi üç dəfə "Allahu əkbər" deyərək buyurdu: "Allaha and
olsun əgər özünüzü daha üstün görməsəydiniz sizi xəvarici
səh:129
Yüz səksən yeddinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Təyalisi", s24, hədis 166; . [1] -1
"Müsənnif əbdür-rəzzaq", c10, s149, hədis 18652-18653; "Müsnədi Əhməd", c2, s281,
hədis 982; "Fəzaili Əhməd", s114, hədis 168; "Səhihi Müslim", c2, s747, hədis 155, (min
kitabiz-zəkat); "Kitabus-sünnə", s428, hədis 912; "Sünəni Əbu Davud", c4, s242, hədis
4763; "Müsnədi Əbu Yə`la", c1, s281, hədis 337; "Mənaqibi İbn Məğazili", s56, hədis 80;
."Mənaqibi Xarəzmi", s262, hədis 245

öldürənlərin mükafatı barəsində Allahın etdiyi təqdirdən və Peyğəmbərinin dilinə cari
etdiyi məsələdən xəbərdar edərdim". Əbidə deyir: Ona dedim. Bunu siz özünüz
Rəsulullahdan (s) eşitmisinizmi? Əli "bəli Kəbənin Allahına and olsun" cümləsini üç dəfə
.(təkrar etdi"(1
_  ]ﻋﻦ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ _ وﻫﻮ اﺑﻦ أﺑﯽ ﺧﺎﻟﺪ,_  ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﻟﮏ ﻋﻤﺮو _ وﻫﻮ اﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿـﺪ ﺑﻦ ﻣﺤّﻤﺪ.189

 وﻟﻮﻻ أﻧﺎ ﻣﺎ, »اﻧﺎ ﻓﻘﺄت ﻋﯿﻦ اﻟﻔﺘﻨﻪ: أﻧﻪ ﺳـﻤﻊ ﻋﻠّﯽ×ًا ﯾﻘﻮل, ﻋﻦ ِزّر ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺶ،[ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻬـﺎل ﺑﻦ ﻋﻤﺮو، أﺧﺒﺮﻧﯽ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻗﯿﺲ:ﻗـﺎل
 وﻟﻮ ﻻ أﻧﯽ أﺧﺸـﯽ أن ﺗﺘﺮﮐﻮا اﻟﻌﻤﻞ ﻷﺧﺒﺮﺗُﮑﻢ ﺑﺎﻟّـﺬي ﻗﻀـﯽ اﷲ ]ﻋّﺰ وﺟّﻞ[ ﻋﻠﯽ ﻟﺴﺎن ﻧﺒّﯿﮑﻢ,[ﻗﻮﺗﻞ أﻫﻞ اﻟﻨﻬﺮوان ]و أﻫﻞ اﻟﺠﻤﻞ
.« ﻋﺎرﻓًﺎ ﺑﻠﻬﺪي اﻟّﺬي ﻧﺤﻦ ﻋﻠﯿﻪ,ﺻّﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ ﻟﻤﻦ ﻗﺎﺗﻠﻬﻢ ﻣﺒﺼﺮًا ﻟﻀﻼﻟﺘﻬﻢ
Zirr ibn Hübəyş deyir: Əlinin belə buyurduğunu eşitdim: "Mən fitnənin gözünu - 189
(hədəqəsindən) çıxartdım. Əgər mən olmasaydım "Nəhrəvanlılar" və (Cəməldəkilərlə)
döyüşən olmazdı. İşdən qaçmağınızdan qorxmasaydım sizi Allahın onların yolunu
azdıqlarını və bizim doğru yolda olduğumuzu bilənlər və onlarla döyüşənlərin mükafatı
barəsində etdiyi təqdirdən və Peyğəmbərinin dilinə cari etdiyi məsələdən xəbərdar
.(edərdim"(2
Əli ibn Əbi Talibi müdafiə etmək üçün Abdullah ibn Abbasın xəvariclə etdiyi münazir

 ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ زﻣﯿﻞ ]ـِﺳ ﻤﺎك ﺑﻦ: ﻗﺎل، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ ﻋّﻤﺎر: ﻗﺎل، ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻬﺪي: ﻗﺎل،× أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻠّﯽ.190
 ﯾـﺎ أﻣﯿﺮ:× ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻌﻠﯽ، ﻟّﻤـ ﺎ ﺧﺮﺟﺖ اﻟﺤﺮورّﯾﻪ اﻋﺘﺰﻟﻮا ﻓﯽ دار وﮐـﺎﻧﻮا ﺳـﺘﻪ آﻻـف: ﻗـﺎل، ﺣـّﺪﺛﻨﯽ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋـّﺒ ﺎس: ﻗـﺎل,[اﻟﻮﻟﯿـﺪ
 ﻓﻠﺒﺴُﺖ وﺗﺮّﺟﻠﺖ ودﺧﻠُﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻓﯽ. ﮐﻠّﺎ: ﻗﻠﺖ.« »اﻧﯽ أﺧﺎﻓﻬﻢ ﻋﻠﯿﮏ: ﻗﺎل.اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ أﺑِﺮد ﺑﺎﻟﺼﻼه ﻟﻌﻠﯽ× أﮐﻠّﻢ ﻫﺆﻻء اﻟﻘﻮم
səh:130
Yüz səksən səkkizinci hədis başqa mənbələrdə: "Əş-şəriə", s32;"Müsnədi Əbu . [1] -1
Yə`la", c1, s370, hədis 5750; "Tarixi Bağdad", c11, s118, hədis 5814; "Dəlailun-nübüvvə",
.c5, s189
Yüz səksən doqquzuncu hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif əbdür-rəzzaq", . [2] -2
c10, s149, hədis 18651, və s150, hədis 18657, və s152, hədis 18663; "Müsnədi Əhməd", c3,
s426, hədis 908-909, və s445, hədis 943; "Müsnədi Həmidi", c1, s534, hədis 1271; "Kitabussünnə", s430, hədis 915, və 433, hədis 919; "Mənaqibi Kufi", c2, s324, hədis 797, və s327328, hədis 799-800; "Tarixi Bağdad", c7, s249-250, vəc 12, hədis 452-480, və c13, s282, və
c14, s362-363; "Müsnədi Əbu Yə`la", c1, s296, hədis 358, və c4, s242, hədis 2354;

."Kifayətut-talibi Kənci", s180

داٍر ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬـﺎر وﻫﻢ ﯾـﺄﮐﻠﻮن ,ﻓﻘـﺎﻟﻮا :ﻣﺮﺣﺒـًﺎ ﺑـﮏ ﯾـﺎ ﺑﻦ ﻋـّﺒ ﺎس ,ﻓﻤـﺎ ﺟـﺎء ﺑـﮏ؟! ﻗﻠﺖ ﻟﻬﻢ :أﺗﯿﺘﮑﻢ ﻣﻦ ﻋﻨـﺪ أﺻـﺤﺎب اﻟﻨـﺒّﯽ|
اﻟﻤﻬـﺎﺟﺮﯾﻦ واﻻﻧﺼـﺎر .وﻣـﻦ ﻋﻨـﺪ اﺑـﻦ ﻋّﻢ اﻟﻨـﺒّﯽ| وﺻـﻬﺮه ,وﻋﻠﯿﻬﻢ ﻧﺰل اﻟﻘﺮان ,ﻓﻬﻢ أﻋﻠﻢ ﺑﺘـﺄوﯾﻠﻪ ﻣﻨﮑﻢ ،وﻟﯿﺲ ﻓﯿﮑﻢ ﻣﻨﻬﻢ أﺣـﺪ,
ﻷـﺑﻠﻐﮑﻢ ﻣـﺎ ﯾﻘﻮﻟﻮن ,وأﺑﻠﻐﻬﻢ ﻣـﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮن .ﻓـﺎﻧﺘﻬﯽ ﻟﯽ ﻧﻔﺮ ﻣﻨﻬﻢ ,ﻗﻠﺖ :ﻫـﺎﺗﻮا ﻣـﺎ ﻧﻘﻤﺘﻢ ﻋﻠﯽ أﺻـﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ| واﺑﻦ ﻋّﻤﻪ؟ ﻗﺎﻟﻮا:

ﺛﻼـث .ﻗﻠﺖ :ﻣـﺎ ﻫّﻦ؟ ﻗـﺎﻟﻮا :أّﻣـﺎ اﺣـﺪاﻫّﻦ :ﻓـﺎﻧﻪ ﺣّﮑﻢ اﻟﺮﺟـﺎل ﻓﯽ أﻣﺮ اﷲ ,وﻗﺎل اﷲ) :ان اﻟ ُْﺤْﮑُﻢ ِإﻟّﺎ ﻟ ِﻠِّﻪ( ] 58اﻻﻧﻌﺎم 40 ,6 :و/ 64
ﯾﻮﺳﻒ [12 :ﻣـﺎ ﺷـﺎن اﻟﺮﺟـﺎل واﻟﺤﮑﻢ؟ ﻗﻠﺖ :ﻫـﺬه واﺣـﺪه .ﻗـﺎﻟﻮا :وأّﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﯿﻪ :ﻓﺎﻧﻪ ﻗﺎﺗﻞ وﻟﻢ َﯾْﺴِﺐ ]ﺳـﺒﺎﻫﻢ[ وﻟﻢ َﯾْﻐﻨﻢ ،وان ﮐﺎﻧﻮا
ﮐّﻔـ ﺎرًا ﻟﻘـﺪ ﺣّﻞ ﺳﺒﯿﻬﻢ ،وﻻن ﮐﺎﻧﻮا ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﺣّﻞ ﺳﺒﯿﻬﻢ وﻻ ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ .ﻗﻠﺖ :ﻫـﺬه ﺛﻨﺘﺎن ,ﻓﻤﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﻪ؟ وذﮐﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ :ﻗﺎﻟﻮا :ﻣﺤﯽ
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ,ﻓـﺎن ﻟﻢ ﯾﮑﻦ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﻬﻮ أﻣﯿﺮ اﻟﮑﺎﻓﺮﯾﻦ .ﻗﻠﺖ :ﻫﻞ ﻋﻨـﺪﮐﻢ ﺷـﺊ ﻏﯿﺮ ﻫـﺬا؟ ﻗﺎﻟﻮا :ﺣﺴـﺒﻨﺎ ﻫـﺬا .ﻗﻠﺖ
ﻟﻬﻢ :أرأﯾﺘﮑﻢ أن ﻗﺮأت ﻋﻠﯿﮑﻢ ﻣﻦ ﮐﺘـﺎب اﷲ ﺟـّﻞ ﺛﻨـﺎﺋﻪ وﺳـﻨﻪ ﻧﺒّﯿﻪ| ﻣـﺎ ﯾﺮّد ﻗﻮﻟﮑﻢ أﺗﺮﺟﻌﻮن؟ ﻗـﺎﻟﻮا :ﻧﻌﻢ .ﻗﻠﺖ :أّﻣﺎ ﻗﻮﻟﮑﻢ» :ﺣّﮑﻢ
اﻟﺮﺟﺎل ﻓﯽ أﻣﺮ اﷲ« ﻓﺎﻧﯽ أﻗﺮأ ﻋﻠﯿﮑﻢ ﻓﯽ ﮐﺘﺎب اﷲ أن ﻗـﺪ ﺻـّﯿﺮ اﷲ ﺣﮑﻤﻪ إﻟﯽ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﯽ َﺛﻤﻦ رﺑﻊ درﻫﻢ ,ﻓﺄﻣﺮ اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﯽ
أن ﯾﺤّﮑﻤﻮا ﻓﯿﻪ ،أرأﯾﺖ ﻗﻮل اﷲ ﺗﺒـﺎرك وﺗﻌﺎﻟﯽَ) :ﯾﺎ َاﱡﯾَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮا ﻻ َﺗْﻘﺘُﻠُﻮا اﻟﱠﺼﯿـْ َﺪ واﻧﺘُْﻢ ُﺣُﺮم وَﻣْﻦ َﻗَﺘَﻠُﻪ ﻣِﻨُْﮑْﻢ َﻓَﺠَﺰاء ﻣِﺜُْﻞ َﻣﺎ ﻗُﺘَِﻞ
ﻣَِﻦ اﻟﱠﻨَﻌِﻢ َﯾْﺤُﮑُﻢ ﺑ ِِﻪ َذَوا َﻋْﺪٍل ﻣِﻨُْﮑْﻢ( ] / 95اﻟﻤﺎﺋﺪه ،[5 :وﮐﺎن ﻣﻦ ﺣﮑﻢ اﷲ أﻧﻪ ﺻّﯿﺮه اﻟﯽ اﻟﺮﺟﺎل ﯾﺤﮑﻤﻮن ﻓﯿﻪ ,وﻟﻮ ﺷﺎء ﯾﺤﮑﻢ ﻓﯿﻪ,
ﻓﺠﺎز ﻣﻦ ﺣﮑﻢ اﻟﺮﺟﺎل ,أﻧـِﺸ ﺪﮐﻢ ﺑﺎﷲ أﺣﮑﻢ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﯽ ﺻـﻼح ذات اﻟﺒﯿﻦ وﺣﻘﻦ دﻣﺎﺋﻬﻢ أﻓﻀﻞ أو ﻓﯽ أرﻧﺐ؟ ﻗﺎﻟﻮا :ﺑﻠﯽ ,ﺑﻞ ,ﻓﯽ
ﻫـﺬا أﻓﻀـﻞ .وﻓﯽ اﻟﻤﺮأه وزوﺟﻬـﺎ ]ﻗـﺎل اﷲ ﻋّﺰ وﺟـّﻞ[َ) :و أن ِﺧْﻔﺘُْﻢ ـِﺷ َﻘﺎَق ﺑَﯿْﻨُِﻬَﻤـ ﺎ َﻓﺎﺑ َْﻌﺜُﻮا َﺣَﮑﻤًﺎ ﻣِْﻦ َأْﻫﻠِِﻪ وَﺣَﮑﻤًﺎ ﻣِْﻦ َأْﻫﻠَِﻬﺎ( ]/ 35
اﻟﻨﺴﺎء [4 :ﻓﻨﺸﺪﺗُﮑﻢ ﺑﺎﷲ ﺣﮑﻢ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﯽ ﺻـﻼح ذات ﺑﯿﻨﻬﻢ وﺣﻘﻦ دﻣﺎﺋﻬﻢ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﮑﻤﻬﻢ ﻓﯽ ﺑﻀﻊ اﻣﺮأه؟ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻫﺬه؟
ﻗﺎﻟﻮا :ﻧﻌﻢ .ﻗﻠﺖ :وأّﻣﺎ ﻗﻮﻟﮑﻢ» :ﻗﺎﺗﻞ وﻟﻢ ﯾﺴﺐ وﻟﻢ ﯾﻐﻨﻢ« أﻓﺘﺴـﺒﻮن أّﻣﮑﻢ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺗﺴـﺘﺤﻠّﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻠّﻮن ﻣﻦ ﻏﯿﺮﻫﺎ وﻫﯽ أّﻣﮑﻢ؟
ﻓﺎن ﻗﻠﺘﻢ :أﻧﺎ ﻧﺴـﺘﺤّﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺴـﺘﺤّﻞ ﻣﻦ ﻏﯿﺮﻫﺎ ﻓﻘـﺪ ﮐﻔﺮﺗﻢ ،وان ﻗﻠﺘﻢ :ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺄّﻣﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﮐﻔﺮﺗﻢ) ,اﻟﱠﻨﺒِﱡﯽ َأْوﻟﯽ ﺑ ِﺎﻟ ُْﻤْﺆﻣِﻨِﯿَﻦ ﻣِْﻦ أﻧُﻔـِﺴ ِﻬْﻢ
وَأْزَواُﺟُﻪ ُأﱠﻣَﻬﺎﺗُُﻬْﻢ( ] / 6اﻻﺣﺰاب [33 :ﻓـﺎﻧﺘﻢ ﺑﯿﻦ ﺿـﻼﻟﺘﯿﻦ ﻓﺄﺗﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺨﺮج؟ أﻓﺨﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻫـﺬه ،ﻗﺎﻟﻮا :ﻧﻌﻢ .وأّﻣﺎ ﻣﺤﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ
أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﺎﻧﺎ آﺗﯿﮑﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﺮﺿﻮن ,أن ﻧﺒّﯽ اﷲ| ﯾﻮم اﻟﺤﺪﯾﺒّﯿﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺮﮐﯿﻦ ﻓﻘﺎل ﻟﻌﻠﯽ×» :أﮐﺘﺐ ﯾﺎ ﻋﻠّﯽ× :ﻫﺬا ﻣﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺤّﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ« .ﻗﺎﻟﻮا :ﻟﻮ ﻧﻌﻠﻢ أﻧﮏ رﺳﻮل اﷲ ﻣﺎ ﻗﺘﻠﻨﺎك .ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ|» :أﻣُﺢ ﯾﺎ ﻋﻠّﯽ× ,اﻟّﻠﻬﻢ أﻧﮏ ﺗﻌﻠﻢ أﻧﯽ رﺳﻮل اﷲ ,اﻣﺢ
ﯾﺎ ﻋﻠّﯽ× واﮐﺘﺐ :ﻫـﺬا ﻣﺎ ﺻﺎﻟـﺢ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ« .واﷲ ﻟﺮﺳﻮل اﷲ| ﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﻋﻠّﯽ× ،وﻗﺪ ﻣﺤﺎ ﻧﻔﺴﻪ ,وﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﻣﺤﻮه ﻧﻔﺴـﻪ
ذﻟـﮏ ﻣﺤـﺎه ﻣﻦ اﻟﻨﺒّﻮه ،أﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻫـﺬه؟ ﻗـﺎﻟﻮا :ﻧﻌﻢ .ﻓﺮﺟﻊ ﻣﻨﻬﻢ أﻟﻔﺎن وﺧﺮج ﺳﺎﺋﺮﻫﻢ ,ﻓﻘﺘﻠﻮا ﻋﻠﯽ ﺿـﻼﻟﺘﻬﻢ ,ﻗﺘﻠﻬﻢ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون
واﻻﻧﺼﺎر.
Abdullah ibn Abbas deyir: Altı min nəfər olan xəvaric (Əlinin qoşunundan ayrılıb) bir -190
evdə toplandılar. O zaman mən Əliyə dedim: Namazı tez qılın ki, mən gedib onlarla
söhbət edim. Əli buyurdu: Mən sənin üçün narahatçılıq hissi keçirirəm. Heç bir
narahatçılıq yoxdur-dedim. Paltarımı geyinib piyada yola düşdüm. Günorta onların
yanına çatdım. Onlar yemək yeyirdilər. Mənə xoş gəldin dedikdən sonra nə üçün
(gəldiyimi soruşdular? Mən də Peyğəmbərin (s
səh:131

mühacir və ənsardan olan dostlarının və O Həzrətin (s) əmisi oğlu və damadının
yanından gəldiyimi dedim. Quran onların yanında nazil olduğu üçün onlar onun şərhini
sizdən daha yaxşı bilirlər. Sizin yanınızda Peyğəmbərin (s) dostlarından heç kim
yoxdur. Onların sözünü sizə və sizin sözünüzü də onlara çatdırmaq üçün gəlmişəm. Bu
zaman onlardan neçə nəfər mənimlə söhbət etmək üçün gəldilər. Mən onlara dedim:
Sizin Rəsulullahın (s) dostlarına və əmisi oğluna qarşı çıxmağınıza nə səbəb olmuşdur?
:Bu məsələnin üç səbəbi vardır
O (Əli), bəzi kişiləri (Siffeyn döyüşündə) münsiflik etmək üçün təyin etdiyinə görə . 1
Allahın işinə qarışdı. Çünki, Allah buyurur: " Hökmranlıq yalnız Allaha məxsusdur" (1).
?Camaatın münsiflik etməyə haqqı yoxdur. Bu biri dedim. İkinci hansıdır
O, (Nakisinlə yəni əhd-peymanı pozanlarla) döyüşməsinə baxmayaraq onlardan əsir . 2
tutmadı və qənimət götürmədi. Əgər onlar kafirdirlərsə, onlarla döyüşüb əsir və
qənimət götürmək rəvadır. Amma əgər mömindirlərsə, onlarla döyüşüb və onları əsir
?almaq əsla rəva deyildir. Bu ikinci-dedim. Üçüncü hansıdır
Münsiflikdə Əmirəl-möminin adını özündən götürməsidir. Əgər o, Əmirəl-möminin . 3
.deyildirsə deməli kafirlərin əmiridir
Mən onların söylədiklərindən başqa bir sözləri olduğunu soruşdum? Xeyr bu qədər
bizim üçün kifayətdir dedilər. Onlara dedim: Sizin sözlərinizə cavab olaraq Allahın kitabı
.və Peyğəmbərin (s) sünnəsindən dəlil gətirsəm qayıdarsınızmı? Bəli dedilər
səh:132

.Ən`am" 58, və "Yusuf" 40-67" . [1] -1

Amma Əlinin bəzi kişiləri münsiflik etmək üçün təyin etməsi Allahın işinə qarışmaq
olmadığına dəlil olaraq, Allah dirhəmin dörddə biri barədə münsiflik etməyi camaatın
öhdəsinə qoyaraq onlara bu barədə münsiflik etməyi fərman vermişdir. Allahın
kitabından olan bu ayəyə diqqət edin: "Ey iman gətirənlər! İhramda olarkən ovu
öldürməyin. Sizdən ovu qəsdən öldürən hər bir kəsin boynuna cəza və ya kəffarə
düşür. Onun cəzası içərinizdən olan iki ədalətli şəxsin hökmü ilə öldürdüyünə bənzər
.(bir heyvanı kəffarə verməkdir"(1
Bu məsələ barəsində hökm verməyi Allah camaatın öhdəsinə qoymuşdur. Əgər
istəsəydi özü hökm çıxarardı. Amma bunu camaatın öhdəsinə qoymuşdur. Sizi Allaha
and verirəm, camaatın bir-birlərinin arasını islah etmək və qan tökülməsinin qarşısını
almaq üçün hökm çıxarması daha yaxşıdır, yoxsa hərəmdə ovlanan dovşanın qiyməti
barəsində? Əlbəttə, bir-birlərinin arasını islah etmək barəsində hökm verməkləri daha
.yaxşıdır dedilər
Habelə Allah qadın və həyat yoldaşının ixtilafı barəsində belə buyurur: "Və (siz, ey
şəriət hakimləri, yaxud ey tayfanın ağıllıları) əgər o ikisinin (ər ilə arvadın) arasındakı
çəkişmə və ziddiyyətdən qorxsanız, onda bir hakim kişinin ailəsindən və bir hakim də
qadının ailəsindən göndərin"(2). Sizi Allaha and verirəm, camaatın bir-birlərinin arasını
islah etmək və qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün hökm çıxarmaq daha yaxşıdır,
yoxsa qadının iffəti ilə bağlı (şəxsi) bir məsələ barəsində? Əlbəttə, (bir-birlərinin arasını
islah etmək barəsində hökm verməkləri daha yaxşıdır)-dedilər. Cavabın kamil
.olduğunu soruşdum? Bəli- dedilər
səh:133

.Maidə", 5" . [1] -1
.Nisa", 4" . [2] -2

Amma (Nakisinlə, yəni əhd-peymanı pozanlarla) döyüşməsinə baxmayaraq onlardan
əsir və qənimət götürməməsi barədə (bu sözümə diqqət edin). Ananız Ayişəni əsir
edərək ondan başqasının hər nəyinin sizə halal olduğu kimi onun da sizə halal olmasını
istəyirdinizmi?! Bir halda ki, o sizin ananızdır. Əgər başqa əsirlər kimi Ayişənin də sizə
halal olduğunu desəniz kafir olmuşsunuz. Habelə əgər Aişə bizim anamız deyildir
desəniz də kafir olmuşsunuz. Çünki, Allah buyurur: "Peyğəmbər (s) möminlərə
özlərindən daha layiqdir (Peyğəmbərin (s) onların can və mallarından istifadə etmək
barədəki istəyi onların öz istəklərindən irəlidir) və onun zövcələri (onların ehtiramının
saxlanması və onlarla evliliyin haram olması baxımından) onların (möminlərin) anaları
(hökmündə)-dir"(1). Buna görə siz iki yol (Ananı əsir və ya inkar etmək) ayrıcında qərar
tutmusunuz. (İmam Əlinin seçdiyi yoldan başqa) bu iki yoldan xilas yolunu seçin.
.Cavabın kamil olduğunu soruşdum? Bəli-dedilər
Amma münsiflikdə Əmirəl-möminin adını özündən götürməsi barədə mən sizə qəbul
olunası cavab verəcəm. Peyğəmbər (s) "Hüdeybiyyədə" müşriklərlə sülh müqaviləsi
bağlayaraq Əliyə buyurdu: "Ay Əli yaz: Bu, Məhəmməd Rəsulullahın (s) bağladığı sülh
müqaviləsidir..." Müşriklər (etiraz edərək) dedilər: Əgər biz səni Rəsulullah kimi qəbul
etsəydik səninlə döyüşməzdik. Həzrət(s) buyurdu: "Ay Əli, o adı poz. İlahi, sən bilirsən
mən sənin rəsulunam. Ay Əli, onu poz və belə yaz: Bu, Abdullahın oğlu Məhəmmədin
bağladığı sülh müqaviləsidir..." Allaha and olsun Rəsulullah (s) Əlidən daha üstün və
daha yaxşı olmasına baxmayaraq öz adını pozdu. Öz adını pozmasına baxmayaraq
Peyğəmbərliyi pozulmadı. Bu cavabın da kamil olduğunu
səh:134

.Əhzab", 33" . [1] -1

.soruşdum? Bəli dedilər
Mənim bu sübutlarımla onların iki min nəfəri qayıtdı. Qayıtmayanlar isə yollarını
.(azdıqlarına görə ənsar və mühacirlər tərəfindən öldürüldülər(1
Qabaqkı mətləbləri təsdiq edən başqa xəbərlər

, ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺠﻨﺒﯽ ﻋﻦ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ اﺳـﺤﺎق: ﻗﺎل، ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟـﺢ: ﻗﺎل، أﺧﺒﺮﻧﯽ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟـﺢ.191
 »اﻧﯽ ﮐﻨُﺖ: ﺗﺠﻌـﻞ ﺑﯿﻨﮏ وﺑﯿﻦ اﺑﻦ آﮐﻠﻪ اﻻﮐﺒﺎد ﺣﮑﻤًﺎ؟ ﻗﺎل:× ﻗﻠﺖ ﻟﻌﻠﯽ: ﻗـﺎل، ﻋﻦ ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ،ﻋﻦ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ اﻟﻘﺮﻇﯽ
 ﻟﻮ ﻋﻠﻤﻨﺎ أﻧﻪ رﺳﻮل اﷲ: ﻓﻘﺎل ﺳﻬﯿﻞ. وﺳﻬﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو، ﻫﺬا ﻣﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤّﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ:ﮐﺎﺗَﺐ رﺳﻮل اﷲ| ﯾﻮم اﻟﺤﺪﯾﺒّﯿﻪ ﻓﮑﺘﺒُﺖ
 ﻓﺄرﯾﺘُﻪ ﻓﻤﺤﺎﻫﺎ. أرﻧﯽ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ:| ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ. وﻻ واﷲ ﻻ َأﻣُﺤﻮﻫﺎ, ﻫﻮ واﷲ؛ رﺳﻮل اﷲ وان رﻏﻢ أﻧﻔـﮏ: ﻓﻘﻠﺖ، اُﻣُﺤﻬـﺎ,ﻣـﺎ ﻗﺎﺗﻠﻨـﺎه
.« أﻣﺎ أن ﻟﮏ ﻣﺜَﻠﻬﺎ ﺳﺘﺄﺗﯿﻬﺎ واﻧﺖ ﻣﻀﻄّﺮ:وﻗﺎل
Qeysin oğlu Əlqəmə deyir: (təəccüblə) Əliyə dedim: Özünlə ciyər yiyən Hindin oğlu - 191
(Müaviyə) arasında münsif qərar verirsənmi?! Belə dedi: Mən "Hüdeybiyyədə"
Rəsulullahın (s) yazıçısı idim. Belə yazdım: Bu, Məhəmməd Rəsulullahın (s) (Qüreyşdən
olan) Süheyl ibn Əmrlə bağladığı sülh müqaviləsidir." Süheyl dedi: Əgər biz onu
Rəsulullah kimi qəbul etsəydik onunla döyüşməzdik. O adı poz. Mən dedim: Allaha and
olsun, o sənin istəyinə baxmayaraq Rəsulullahdır (s). Xeyr, Allaha and olsun, onu
pozmayacam. Rəsulullah (s) buyurdu: "Rəsulullah kəlməsinin yerini mənə göstər". Mən
onun yerini göstərdim. Həzrət (s) onu pozaraq buyurdu: Xəbərdar ol səndə bunun kimi
.(bir hadisə ilə üzləşəcəksən. Sən ona əməl etməyə məcbur olacaqsan"(2
səh:135
Yüz doxsanıncı hədis başqa mənbələrdə: "Müsənnif əbdür-rəzzaq", c10, s157, . [1] -1
hədis 18678; "Müsnədi Əhməd", c2, s84, hədis 656, və c5, s263, hədis 3178; "Kitabuləmval", s172, hədis 445; "Əl-Mə`rifətü vət-tarix", c1, s522; "Müsnədi Əbu Yə`la", c1,
s367, hədis 474; "Mö`cəmi kəbiri Təbərani", c10, s257, hədis 10598; "Camiü bəyanil-ilm",
c2, s103; "Müstədrəki Hakim", c2, və s150-152; "Sünəni kübra Bihəqi", c8, s181-179;
."Mənaqibi Xarəzmi", s260, hədis 244
Yüz doxsan birinci hədis başqa mənbələrdə: "Kitabus-sünnə", s425, hədis 907; . [2] -2
."Ənsabul-əşraf", c1, s244, hədis 427

 .192أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺜّﻨﯽ وﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺎر ,ﻗﺎﻻ :ﺣـﺪﺛّﻨﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ]ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ[ ,ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﺷـﻌﺒﻪ ﻋﻦ أﺑﯽ اﺳـﺤﺎق ,ﻗﺎل :ﺳـﻤﻌﺖ
اﻟﺒﺮاء ﻗﺎل :ﻟّﻤﺎ ﺻﺎﻟـﺢ رﺳﻮل اﷲ| أﻫﻞ اﻟﺤـﺪﯾﺒّﯿﻪ _ وﻗﺎل اﺑﻦ ﺑّﺸﺎر :أﻫﻞ ﻣّﮑﻪ _ ﮐﺘﺐ ﻋﻠّﯽ× ﮐﺘﺎﺑًﺎ ﺑﯿﻨﻬﻢ ,ﻗﺎل :ﻓﮑﺘﺐ :ﻣﺤّﻤﺪ رﺳﻮل
اﷲ ،ﻓﻘﺎل اﻟﻤﺸـﺮﮐﻮن :ﻻ ﺗﮑﺘﺐ ﻣﺤّﻤـ ﺪ رﺳﻮل اﷲ ,ﻟﻮ ﮐﻨَﺖ رﺳﻮل اﷲ ﻟﻢ ﻧﻘﺎﺗﻠﮏ .ﻓﻘﺎل ﻟﻌﻠﯽ×» :اُﻣُﺤﻪ« .ﻗﺎل» :ﻣﺎ أﻧﺎ ﺑﺎﻟّـﺬي أﻣﺤﺎه«.
ﻓﻤﺤﺎه رﺳﻮل اﷲ| ﺑﯿﺪه ,ﻓﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻋﻠﯽ أن ﯾﺪﺧﻞ ﻫﻮ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﺛﻼﺛﻪ أّﯾﺎم ,وﻻ ﯾﺪﺧﻠﻬﺎ إﻟّﺎ ﺑُﺠﻠْﺒﺎن اﻟﺴﻼح.
Rəsulullah (s) Hüdeybiyyə və ya Məkkə əhalisi ilə sülh etdi. Sülh müqaviləsini Əli - 192
.yazırdı. Məhəmməd Rəsulullah (s) yazdı
Müşriklər ]Peyğəmbərə (s)[ dedilər: Məhəmməd Rəsulullah yazma. Əgər sən
Rəsulullah olsaydın biz səninlə döyüşməzdik. ]Həzrət (s)[ Əliyə buyurdu: "Onu poz." Əli
)dedi: Mən onu poza bilmərəm. Rəsulullah (s) Öz barmağı ilə onu pozdu. Həzrət (s
onlarla sülh edərək dostları ilə birlikdə yalnız üç gün qalmaq şərti ilə səfər azuqəsi və
.(qılınc qoyulan dəri kisə ilə Məkkəyə gəldi(1

 .193أﺧﺒﺮﻧﺎ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ]اﻟﺮﻫﺎوي[ ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﻋﺒﯿﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ،ﻗﺎل :أﺧﺒﺮﻧﺎ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ]ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ[ ﻋﻦ ]ﺟّﺪه[ أﺑﯽ اﺳﺤﺎق،
ﻋﻦ اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب ,ﻗﺎل :اﻋﺘﻤﺮ رﺳﻮل اﷲ| ﻓﯽ ذي اﻟﻘﻌـﺪه ﻓﺄﺑﯽ أﻫﻞ ﻣّﮑﻪ أن َﯾـَﺪﻋﻮه ﯾﺪﺧﻞ ﻣّﮑﻪ ﺣّﺘﯽ ﻗﺎﺿﺎﻫﻢ ﻋﻠﯽ أن ﯾﻘﯿﻢ ﻓﯿﻬﺎ
ﺛﻼـﺛﻪ أّﯾﺎم ،ﻓﻠّﻤﺎ ﮐﺘﺒﻮا :ﻫـﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﺿـﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤّﻤـ ﺪ رﺳﻮل اﷲ ،ﻗﺎﻟﻮا :ﻻ ﻧﻘّﺮ ﺑﻬﺎ ,ﻟﻮ ﻧﻌﻠﻢ أﻧﮏ رﺳﻮل اﷲ ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻨﺎك ﺑﯿﺘﻪ وﻟﮑﻦ أﻧﺖ
ﻣﺤّﻤـ ﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ .ﻗﺎل» :اﻧﺎ رﺳﻮل اﷲ ،واﻧﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ« ,ﻗﺎل ﻟﻌﻠﯽ×» :اُﻣُﺢ رﺳﻮل اﷲ« .ﻓﻘﺎل» :و اﷲ؛ ﻻ أﻣﺤﻮك أﺑﺪًا« .ﻓﺄﺧﺬ
رﺳﻮل ﷲ ﺻـﻠّﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ اﻟﮑﺘﺎب وﻟﯿﺲ ﯾﺤﺴﻦ ﯾﮑﺘﺐ ,ﻓﮑﺘﺐ ﻣﮑﺎن رﺳﻮل اﷲ ﻣﺤّﻤﺪًا ،ﻓﮑﺘﺐ» :ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﺿـﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒـﺪ اﷲ ,ﻻـ ﯾـﺪﺧﻞ ﻣّﮑﻪ ﺳـﻼح إﻟّـﺎ اﻟﺴـﯿﻒ ﻓﯽ اﻟﻘﺮاب ،وان ﻻـ ﯾﺨﺮج ﻣﻦ أﻫﻠﻬـﺎ ﺑﺄﺣـﺪ أن أراد أن ﯾﺘﺒﻌﻪ ،وان ﻻـ ﯾﻤﻨﻊ أﺣـﺪًا ﻣﻦ
أﺻـﺤﺎﺑﻪ أن أراد أن ﯾﻘﯿﻢ« .ﻓﻠّﻤـ ﺎ دﺧﻠﻬـﺎ وﻣﻀـﯽ اﻷﺟـﻞ أﺗﻮا ﻋﻠّﯽ×ًا ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﻗﻞ ﻟﺼﺎﺣﺒﮏ ,ﻓﻠﯿﺨﺮج ﻋّﻨﺎ .ﻓﻘـﺪ ﻣﻀـﯽ اﻷﺟﻞ ،ﻓﺨﺮج
رﺳﻮل اﷲ| ,ﻓﺘﺒﻌﺘﻪ اﺑﻨﻪ ﺣﻤﺰه ﺗﻨﺎدي :ﯾﺎ ﻋّﻢ ﯾﺎ ﻋّﻢ! ﻓﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻋﻠّﯽ× ,ﻓﺄﺧـﺬ ﺑﯿﺪﻫﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻔﺎﻃﻤﻪ :دوﻧﮏ اﺑﻨﻪ ﻋّﻤﮏ ,ﻓﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ،ﻓﺎﺧﺘﺼـﻢ
ﻓﯿﻬﺎ ﻋﻠّﯽ× وزﯾﺪ وﺟﻌﻔﺮ ،ﻓﻘﺎل ﻋﻠﯽ :أﻧﺎ آﺧﺬﻫﺎ وﻫﯽ اﺑﻨﻪ ﻋّﻤﯽ .وﻗﺎل ﺟﻌﻔﺮ :اﺑﻨﻪ ﻋّﻤﯽ وﺧﺎﻟﺘﻬﺎ ﺗﺤﺘﯽ ،وﻗﺎل زﯾﺪ :اﺑﻨﻪ أﺧﯽ .ﻓﻘﻀـﯽ
ﺑﻬـﺎ رﺳﻮل اﷲ| ﻟﺨﺎﻟﺘﻬﺎ وﻗﺎل» :اﻟﺨﺎﻟﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ اﻷم« .ﺛّﻢ ﻗﺎل ﻟﻌﻠﯽ×» :اﻧﺖ ﻣّﻨﯽ واﻧﺎ ﻣﻨﮏ« .وﻗﺎل ﻟﺠﻌﻔﺮ» :أﺷـﺒﻬﺖ َﺧﻠﻘﯽ وُﺧﻠﻘﯽ« .ﺛّﻢ
ﻗﺎل ﻟﺰﯾﺪ» :اﻧﺖ أﺧﻮﻧﺎ وﻣﻮﻻﻧﺎ« .ﻓﻘﺎل ﻋﻠّﯽ×» :أﻻ ﺗﺘﺰّوج اﺑﻨﻪ ﺣﻤﺰه«؟ ﻓﻘﺎل» :اﻧﻬﺎ اﺑﻨﻪ أﺧﯽ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﻪ«.
səh:136
Yüz doxsan ikinci hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Təyalisi", s97, hədis 713; . [1] -1
""Müsnədi Əhməd", c10, s535, hədis 18567; "Səhihi Buxari", c3, s241; "Səhihi Müslim", c3,
.s10, hədis 1783; "Sünəni Əbu Davud", c2, s167, hədis 1832

Azibin oğlu Büra deyir: Rəsulullah (s) Zil-qədə ayında Ümrə həcci üçün Məkkəyə - 193
yollandı. Amma Məkkə əhalisi o Həzrətə (s) yalnız üç gün orada qalmaq şərti ilə
müqavilə bağlamadan icazə vermədilər. Müqaviləni belə yazdı: "Bu, Məhəmməd
Rəsulullahdan (s) bir müqavilədir." Biz qəbul etmirik dedilər: Əgər biz səni Rəsulullah
kimi qəbul etsəydik sənin Onun evinə getməyinə mane olmazdıq. Sən Abdullahın oğlu
Məhəmmədsən.]Həzrət (s)[ buyurdu: "Mən Abdullahın oğlu Məhəmməd olduğum kimi
həm də Rəsulullaham". O zaman Əliyə buyurdu: "Rəsulullah kəlməsini poz". Əli dedi:
Allaha and olsun, mən sizin adınızı heç vaxt pozmaram. Peyğəmbər (s), yazmağı
bacarmadığı üçün müqaviləni alıb Rəsulullah (kəlməsinin) yerinə Məhəmməd yazılması
üçün fərman verdi. Müqavilə belə yazıldı. "Bu, Abdullahın oğlu Məhəmmədin bağladığı
müqavilədir. Məkkəyə özü ilə dəri kisəsinin içində olmaq şərti ilə qılıncdan başqa bir
silah gətirməsin. Məkkə əhalisindən kimsə onun ardınca gəlmək istəsə onu özü ilə
aparmasın. Və əgər onun dostlarından kimsə Məkkədə qalmaq istəsə mane olmasın."
Təyin olunmuş müddət qurtaran kimi müşriklər Əlinin yanına gəlib dedilər: Öz
həmməsləyinə vaxtın qurtardığını və Məkkədən getməsini söylə. Rəsulullah (s)
Məkkəni tərk etdi. Həzrətin (s) ardınca Həmzənin qızı "Əmi can, əmi can"-deyərək
qışqırdı. Əli onu götürüb Fatiməyə (s) dedi: Əmin qızını al. O da onu qəbul etdi. O zaman
Əli, Zeyd və Cəfər bu qızın başçılıq və hamiliyini almaq üçün bir-biri ilə ixtilaf etdilər. Əli
deyirdi: Mən onu götürmüşəm və o mənim əmim qızıdır. Cəfər də deyirdi: O mənim
əmim qızıdır və habelə onun xalası mənim həyat yoldaşımdır. Zeyd də belə deyirdi: Bu
qız mənim (din) qardaşımın qızıdır. (Mənimlə
səh:137

Həmzənin arasında Oxovvət (qardaşlıq) siğəsi oxunmuşdu). Rəsulullah (s) qızı xalasına
(yəni) Cəfərin həyat yoldaşına tapşıraraq buyurdu: "Xala ana yerindədir". Sonra Əliyə
buyurdu: "Sən məndən və mən də səndənəm". Cəfərə də həmçinin buyurdu: "Sən
surət və xasiyyətdən mənə bənzəyirsən". Sonra isə Zeydə belə buyurdu: "Sən bizim
qardaşımız və dostumuzsan". Əli [Rəsulullaha (s)] dedi: Həmzənin qızı ilə evlənmirsən?
[Həzrət (s)[ buyurdu: "O mənim süd qardaşımın qızıdır". [Mənimlə Həmzə bir qadından
.(süd içmişik. Həmzə mənim süd qardaşım və mən bu qızın əmisiyəm](1

 ﻋﻦ ﻫﺎﻧﺊ, ﺣﺪﺛّﻨﺎ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻦ أﺑﯽ اﺳﺤﺎق: ﻗﺎل,_  ﺣﺪﺛّﻨﺎ ﯾﺤﯿﯽ _ وﻫﻮ اﺑﻦ آدم: ﻗﺎل, أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك.194
 ﯾﺎ رﺳﻮل: ﻗﻠﺖ. اﻟﺨﺎﻟﻪ أّم: ﻓﻘﻀـﯽ ﺑﻬـﺎ رﺳﻮل اﷲ| ﻟﺨﺎﻟﺘﻬﺎ وﻗﺎل, »اﻧﻬﻢ اﺧﺘﺼـﻤﻮا ﻓﯽ اﺑﻨﻪ ﺣﻤﺰه:× ﻋﻦ ﻋﻠّﯽ,ﺑﻦ ﻫـﺎﻧﺊ وﻫﺒﯿﺮه ﺑﻨﯿﺮﯾﻢ
 »اﻧﺖ أﺧﻮﻧﺎ: وﻗﺎل ﻟﺰﯾـﺪ,« »اﻧﺖ ﻣّﻨﯽ واﻧﺎ ﻣﻨﮏ:× وﻗﺎل ﻟﻌﻠﯽ،« أﻧﻬﺎ اﺑﻨﻪ أﺧﯽ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﻪ, أﻧﻬـﺎ ﻻـ ﺗﺤّﻞ ﻟﯽ:اﷲ أﻻـ ﺗﺰّوﺟﻬـﺎ؟ ﻗـﺎل
.« »أﺷﺒﻬﺖ َﺧﻠﻘﯽ وُﺧﻠﻘﯽ: ﻗﺎل ﻟﺠﻌﻔﺮ: وﻗﺎل ﻟﺠﻌﻔﺮ،«وﻣﻮﻻﻧﺎ
Bu hədis yetmişinci hədis kimidir. Nisai onu başqa sənədlə belə nəql edir: Onlar - 194
(Əli, Cəfər və Zeyd) Həmzənin qızının başçılıq və hamiliyini almaq üçün bir-biri ilə ixtilaf
etdilər. Rəsulullah (s) onu xalasına (yəni) Əlinin qardaşı Cəfərin həyat yoldaşına
tapşıraraq buyurdu: "Xala ana yerindədir". Əli deyir: Rəsulullaha (s) dedim: Həmzənin
qızı ilə evlənmirsən? [Həzrət (s)[ buyurdu: "Xeyr, o mənim üçün halal deyil. O mənim
süd qardaşımın qızıdır". (Çünki, Rəsulullah (s) ilə Həmzə bir qadından süd içmişlər).
[Həzrət (s)[ o zaman Əliyə buyurdu: "Sən məndən və mən də səndənəm". Sonra isə
Zeydə belə buyurdu: "Sən bizim qardaşımız və dostumuzsan". Cəfərə də həmçinin
buyurdu: "Sən surət və
səh:138
Yüz doxsan üçüncü hədis başqa mənbələrdə: "Müsnədi Əhməd", c30, s594, hədis . [1] -1
18635; "Səhihi Buxari", c5, s179; "Sünəni Darəmi", c2, s237; "Sünəni Bihəqi", c8, s237;
."Şərhüs-sünnə Bəğəvi", c14, s139, hədis 3937

.(xasiyyətdən mənə bənzəyirsən"(1
səh:139
Yüz doxsan dördüncü hədis başqa mənbələrdə: Bu hədisin mənbələri yetmişinci . [1] -1
.hədisin mənbələri kimidir

Haqqında mərkəzi

Allahın adı ilə
Rəhman və Rəhimli olan Allahın adı ilə.Və bütün həmdlər aləmlərin rəbbi olan Allaha
.məxsusdur
.Varlıq aləminin Kövsəri olan Həzrəti Fatiməyi Zəhraya (a) təqdim olunur
(Bilən kimsələrlə (alimlər) bilməyənlər (cahillər) eynidirlərmi? (Zümər sürəsi, ayə 9
:Ön söz
İsfahan Qaimiyyə kompüter araşdırmalar müəssisəsi 2006-cı ildən Mərhum Ayətullah
Seyyid Həsən Fəqih İmaminin nəzarəti altında,elmi mərkəzlərdə tanınan görkəmli
tələbələrin vasitəsi ilə məzhəb,mədəniyyət və elmi sahələrdə öz fəaliyyətinə
.başlamışdır
:Məramnamə
İsfahan Qaimiyyə kompüter araşdırmalar müəssisəsi təhqiqatçıların dini biliklərə
rahət və tez bir zamanda yiyələnmələri üçün hər bir xidməti onların ixtiyarında qərar
vermişdir.Və bu sahədə təəssübkeşlikdən,ictimai,siyasi,fərdi cəryanlardan uzaq
duraraq yalnız və yalnız elmi sahədə ixlasla öz xidmətini həyata keçirməkdədir.Bu
səbəbdən adı çəkilən müəssisə layihəsini həyata keçirmiş.Və tədqiqat üçün nəzərdə
tutulmuş kitabları,məqalələri mütəxəssislər və müxtəlif təbəqələrdən olan insanlar
üçün,bir neçə dillərdə və formalarda hazırlayaraq,heç bir məbləğ tələb etmədən sosial
.medyada istifadəçilərin ixtiyarında qoymuşdur
:Hədəflər
Quran və Əhli beyt mədəniyyətini və maarifini yaymaq.1
İnsanları,xüsusən gəncləri tam dəqiq şəkildə dini məsələləri araşdırmağa.2
sövqləndirmək
Telefon,tablet və kompüterlərdə olan faydasız,yararsız mövzuların yerini .3
faydalı,mənəviyyatlı mövzularla doldurmaq
.Təhqiqatla məşğul olan tələbələrə xidmət etmək.4
.Kitab və elmi əsərlər oxumaq mədəniyyətini yaymaq.5
.Müəlliflərin öz elmi əsərlərini digital formada yaymaq üçün onlara şərait yaratmaq.6
:İcraçılıq
.Qanunla icazəli olan lisenziyaya malik əsərlərin yayımı.1

.Bu mərkəz kimi xidmət göstərən oxşar mərkəzlərlə əlaqə.2
.(Paralel xidmətlərdən çəkinmək (başqalarının etdiklərini təkrarlamamaq.3
.Yalnız və yalnız elmi məsələləri yaymaq.4
.Nəşriyyatın mənbələrini qeyd etmək.5
.Qeyd:Kitabda olanlara görə məsüliyyət o kitabı yazan müəllifin öhdəsindədir
:Müəssisənin fəaliyyəti
.Kitabların çapı və nəşri.1
.Kitab oxumaq müsabiqələrinin təşkili.2
.Məcazi sərgilərin istehsalı.3
.Kompüter oyunlarının istehsalı.4
Qaimiyyə internet saytının yaradılması:www.ghaemiyeh.com.5
.Sərgi məhsullarının və moizələrin istehsalı.6
.Şər'i,əxlaqi və etiqadi suallara cavab.7
.Mühasibat,mətbuat yaratmaq və sms... sistemlərinin layihəsi.8
.Təlim kurslarının həyata keçirilməsi.9
Tərbiyəçi şəxslər hazırlamaq üçün təlim kurslarının təşkili.10
Kompüterdə,tabletdə və telefonlarda icrası mümkün olan minlərlə proqramların.11
dünyada məşhur olan səkkiz formada istehsalı
JAVA.1
ANDROID.2
EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8
.v.Qaimiyyə kitab bazarı adına dörd market
ANDROID.1
IOS.2
WINDOWS PHONE.3
WINDOWS.4
deyilənlər müəssisənin veb saytında Fars,Ərəb,İngilis və Azərbaycan dillərində pulsuz

.istifadəyə verilmişdir
:Sonunda
Mərcəi
təqlid
müctəhidlərin
dəftərxanalarından
(ofis),müəssisələrdən,nəşriyyatçılardan,müəlliflərdən və əməyi olan bütün
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