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KEVSER SURESİ

Rahman Rahim Allah’ın Adıyla
Şüphesiz biz, sana Kevser’i verdik.

Şu hâlde Rabbin için namaz kıl ve tekbir
alırken, namazda ellerini boğazına kadar kaldır.
Doğrusu asıl soyu kesik olan, sana kin duyandır.
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ُســوُل بَــلِّــــْغ َمــۤا اُنْـــِزَل اِلَــْيـــَك ِمــْن َربِّــــَك َو  ﴿ يَــۤا اَيَُّهــا الرَّ

ِاْن َلْم تَــْفــــَعْل َفـــَما بَــلَّــــْغَت ِرَسالَــَتــــُه َوالـــٕلُه يَـْعِصُمـــَك ِمَن 

ــَكاِفٔريَن.﴾ ــَقْوَم الْـ ــٕلَه َال َيْهـــِدي الْــ النَّــاِس ِانَّ الـ

“Ey Elçi, Rabbin tarafından sana indirilen me-
sajı tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O’nun el-
çiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni 
insanlardan korur. Allah kâfirleri (bu mesajı 
inkâr edenleri) amaçlarına ulaştırmaz.”

(Mâide, 67)
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﴿...َٱلْــَيـْوَم يَــِئَس الـَّٔذيَن َكـَفـُروْا ِمْن ٔدينـُِكْم َفَال َتْخَشْوُهـْم 

َوٱْخَشْوِن َٱلْــَيْوَم َأْكـَمْلُت َلُكْم ٔديَنـُكْم َو َأْتـَمْمُت َعَلـْيُكْم 

نِـْعَمـٔتي َو َرٔضيُت لَــُكُم ٱْإلِْسَالَم ٔديـًنا.﴾

“...Bugün kâfirler, dininizden ümitlerini kes-
mişlerdir.  Artık onlardan korkmayın, benden 
korkun. Bugün dininizi size kâmil kıldım ve ni-
metimi size tamamladım ve din olarak İslâm’ı 
size seçtim.”

(Mâide, 3)
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ÖZETLE GADİR-İ HUM OLAYI

Yüce Peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.a.) ömrünün 
son yılında onun rehberliğinde yapılan “Veda Haccı” 
son buldu.(1) Veda Haccı’na katılan gönüller nurlanmış, 
bu büyük ibadetin lezzeti henüz hatırlardan gitmemiş-
ti. Sayıları yaklaşık yüz yirmi bini bulan Peygamber 
dostları böylesine büyük bir feyzi, saadeti yaşadıkları 
için çok mutluydular. 

Bu yolculuğa Medine halkının yanı sıra Arap Yarıma-
dası’nın farklı yerleşim birimlerinden ve kabilelerinden 
insanlar katılmışlardı. Bütün Müslüman kabile reisleri 
bu yolculuğa davet edilmişti, onlar da Hz. Peygamber 
(s.a.a) eşliğinde haccetme şerefine ulaşmak amacıyla bu 
eşsiz fırsatı kaçırmamışlardı.

Çok sıcak bir gündü. Hicaz güneşi adeta dağlara ve 
derelere ateş yağdırıyordu. Öyle ki, insan kavurucu sı-

1- Bu hacca, “Veda Haccı” adı verildi. Çünkü Resulullah (s.a.a.) 
bu hac sırasında vefatının yakın olduğuna işaret ederek Müs-
lümanlarla vedalaştı. Bu Hz. Peygamber’in (s.a.a) Medine’ye 
hicretinden sonra yaptığı ilk ve son haccı idi. Bu hac Veda 
Haccı’nın yanı sıra çeşitli isimlerle de anılır: Haccetu’l-İslam, 
Haccetu’l-Belağ, Haccetu’l-Kemal, Haccetu’t-Tamam… 
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caktan başının ve ayaklarının üzerini örtmek zorunda 
kalıyordu. Ancak, bu manevî yolculuğun verdiği haz, 
bütün zorlukları kolaylaştırıyordu. Öğle vakti yak-
laşmıştı. Cuhfe bölgesi ve Gadir-i Hum çölü uzaktan 
görünmeye başlamıştı. Aslında burası Hicaz halkının 
yollarının birbirinden ayrıştığı bölgeydi. Artık Medi-
ne’den, Irak’tan, Mısır’dan ve Yemen’den gelen hacılar 
yol ayrımına gelmişlerdi. İşte böylesine kritik ve hassas 
bir noktada bu büyük yolculuğun hatırlardan silinme-
yecek en önemli olayı gerçekleşecek, Müslümanlar Hz. 
Peygamber’in ilâhî emir gereği vereceği çok önemli 
mesajlarla birbirlerinden ayrılacaklardı. 

Hicretin onuncu yılı ve Perşembe günü idi. Kurban 
Bayramı’nın üzerinden sekiz gün geçmişti. Cebrail, Hz. 
Peygamber’e (s.a.a.) şu ayeti indirmişti: 

“Ey Elçi, Rabbin tarafından sana indirilen mesajı 
tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O’nun elçiliğini 
yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlar-
dan korur. Allah kâfirleri (bu mesajı inkâr edenle-
ri) amaçlarına ulaştırmaz.(1)”

Hz. Peygamber (s.a.a), bunun üzerine kendisiyle be-
raber olanların durmalarını emretti. Önde gidenlerin 
durmaları istenildi, arkadakilerin yetişmesi beklendi. 
Namaz vakti girmiş idi; Hz. Peygamber’in müezzi-
ni ezan okudu. Müslümanlar namaza hazırlandılar. 
Hava o kadar ısınmıştı ki namaz kılanlar el ve ayakla-
rını korumak amacıyla sırtlarındaki abalarını ayakla-
rının altına sermişlerdi. Aşırı sıcaktan kurumuş birkaç 

1- Mâide Suresi, 67. Ayet.
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ağaçtan başka ne bir gölgelik vardı, ne de bir yeşillik. 
Hacılardan bazıları o kuru ve çıplak ağaçların gölgesi-
ne sığınmışlardı. 

Bir ağacın üzerine bir bez parçası çekilerek Hz. Pey-
gamber (s.a.a) için gölgelik hazırlandı. Sıcak rüzgâr, 
gölgeliğin altında bile Müslümanları rahatsız ediyor-
du. Hz. Peygamber’in (s.a.a) imamlığında öğle namazı 
kılındı. Namaz bitiminde Müslümanlar getirdikleri kü-
çük çadırlara sığınmayı plânlıyorlardı. Ama Hz. Pey-
gamber (s.a.a) konuşmasını dinlemeleri ve ilâhî mesajı 
duymaları için beklemelerini istedi.

Hz. Peygamber (s.a.a), orada bulunan herkesin onu gö-
rebilmesi için üst üste yığılarak deve eyerlerinden olu-
şan yüksekliğe çıktı. Orada bulunan herkesin işitebile-
ceği yüksek bir sesle daha sonra aktaracağımız Allah’a 
hamdüsena ile başlayan konuşmasını yaptı. 

Kısaca Gadir-i Hum Hutbesi’nin Analizi

Hz. Peygamber’in (s.a.a) Gadir-i Hum’da irat ettiği hut-
be on bir ana başlık altında değerlendirilebilir.

1- Hamdüsena-i İlâhî

2- Mühim bir konunun iletilmesi emri

3- On İki İmam’ın velayetinin ve imametinin resmen 
ilanı

4- Hz. Ali’nin Hz. Peygamber (s.a.a) tarafından tanıtıl-
ması
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5- İmamete tekit 

6- Münafıkların bozgunculuğu

7- Ehlibeyt’in dostları ve düşmanları

8- Hz. Mehdi’yi (a.s) tanıtma

9- Biat meselesi

10- Farzlar ve haramlar

11- Resmen biat almak

□ Hutbede kullanılan cümlelerle ilgili şu bilgiler ve-
rilebilir:

1- Allah Teâla’nın sıfatıyla ilgili kullanılan cümle sa-
yısı: 110

2- Hz. Peygamber’in (s.a.a) makamıyla ilgili: 10

3- Emîrü’l-Müminin Ali’nin velayetiyle ilgili: 50

4- Ehlibeyt İmamlarının velayeti ile ilgili: 10

5- Emîrü’l-Müminin Ali’nin faziletiyle ilgili: 20

6- Hz. Mehdi’nin (a.f) hükumetiyle ilgili: 20

7- Ehlibeyt’in dostları ve düşmanlarıyla ilgili: 20

8- Masumlarla biatle ilgili: 10

9- Kur’ân ve tefsiriyle ilgili: 12

10- Helal, farz ve haramlarla ilgili: 20 

https://t.me/caferilikcom
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□ Hutbede kullanılan sözcüklerle ilgili şu bilgiler ve-
rilebilir:

1- Ali ismi 40 kez kullanılmıştır.

2- İmamlar sözcüğü 10 kez kullanılmıştır.

3- Hz. Mehdi ismi 4 kez kullanılmıştır.

Elbette hutbede birçok kez söz konusu hususlara zamir 
vb. edatla işaret edilmiştir.

□ Bu hutbede 50 kez Kur’ân ayetlerine şahit olarak işa-
ret edilmiş ve tefsiri yapılmıştır. Bu husus, söz konusu 
hutbenin sağlamlığının bir diğer delilidir. 

Gadir-i Hum Hutbesi’nin Kaynakları

Gadir hutbesinin senetleriyle alakalı birçok tarih ve ri-
cal kitapları yazılmıştır. Hiç şüphesiz bu konuda yazıl-
mış en kapsamlı kaynak, Allame Emini’nin el-Gadir adlı 
eseridir. Söz konusu eserlerde Gadir hadisini nakleden 
ravilerin isimleri toplanmış, ravilerin durumu incelen-
miştir. Bu kitaplardan şu örnekler verilebilir:

1- et-Taraif, Seyyid İbn Tavus, s. 33.

2- Keşfü’l-Mühim fi Tariki Haberi Gadiri Hum, Seyyid Ha-
şim Behrani.

3- Biharu’l-Envar, Muhammed Bakır Meclisi, c. 37, s. 
181-182.

4- Abakatu’l-Envar, Mir Hamid Hüseyin el-Hindî.

5- el-Gadir, Allame Emini, c. 1, s. 12-151, 294-322.

https://t.me/caferilikcom
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6- el-İhticac, Tabersi.

Elinizdeki çalışmada İmam Muhammed Bakır’dan (a.s) 
rivayet edilen el-İhticac adlı eserde yer alan nakil esas 
alınmıştır.

Gadir-i Hum Hutbesi’nin Müellifleri

Gadir-i Hum’da olan yüz yirmi bin kişiden birçoğu Ga-
dir hadisini rivayet etmiş ve bu konu hakkında kitap 
telif etmişlerdir. Bu kitaplardan bazıları şöyledir:

1- Gadir-i Hum hutbesiyle ilgili hadisleri ilk kez bir ara-
ya toplayan Ebu Cafer Muhammed İbn Cerir b. Yezid 
b. Halid Taberî Amulî’dir. (224-310 h.k.) Velayet isminde 
yazdığı eserde Gadir-i Hum hutbesini yetmişi aşkın ri-
vayet kanalıyla nakletmiştir.

2- Ebu’l-Abbas Ahmed İbn Muhammed b. Said Hame-
danî (öl. 333 h.k.), “el-Velaye fi Turuki Hadisi’l-Gadir” adlı 
eserinde yüz beş farklı kanalla Gadir hadisini naklet-
miştir.

3- Cüabi adıyla ünlü Ebubekir Muhammed b. Amr b. 
Muhammed b. Salim Temimî el-Bağdadî (öl. 355 h.k.), 
yüz yirmi beş farklı kanalla Gadir hadisini nakletmiştir.

4- Merhum Mir Hamid Hüseyin el-Hindî, Abakatu’l-En-
var adlı değerli eserinde Gadir hadisini bini aşkın saha-
beden ve seksen beş tabiinden nakletmiştir. Bu konuda 
kamerî on dördüncü yüz yıla kadar âlimler tarafından 
353 eserin kaleme alındığı belirtilir.
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ٔحيِم ْحٰمِن الرَّ ِبْسِم الٕلـِه الرَّ

ِدِه، َو َجــلَّ  ــِدِه، َو َدنَــا ٔفــي َتَفــرُّ ١- اَْلَحْمــُد لِٕلـــِه الـَّـٔذي َعــَال ٔفــي َتَوحُّ

ٔفــي ُســْلَطاِنِه، َو َعُظــَم ٔفــۤي َاْرَكانـِـِه َو َاَحــاَط بِــُكلِّ َشــْيٍء ِعْلًمــا، َو ُهــَو 

ٔفــي َمَكانِــِه، َو َقَهــَر َجٔميــَع اْلَخْلــِق بُِقْدَرِتــِه َو ُبْرَهانِــِه، َمٔجيــًدا ْمل َيــَزْل، 

َمْحُمــوًدا َاليَــَزاُل.

اْالَْرِض  َوَجبَّــاُر  اِت،  اْلَمْدُحــوَّ َوَداِحــي  اْلَمْســُموَكاِت،  بَــاِرُئ   -٢

ــٌل َعٰلــي  وِح، ُمَتَفضِّ وٌس ُســبُّوٌح، َربُّ اْلَمَالِۤئَكــِة َوالــرُّ ــٰمَواِت، ُقــدُّ َوالسَّ

ٌل َعٰلــي َجٔميــِع َمــْن اَْنَشــَأُه، َيْلَحــُظ ُكلَّ َعْيــٍن  َجٔميــِع َمــْن بَــَرَأُه، ُمَتَطــوِّ

َالتَــَراُه. َواْلُعُيــوُن 

٣- َكــرٌمي َحليــٌم ُذو اَنـَـاٍة، َقــْد َوِســَع ُكلَّ َشــْيٍء َرْحَمُتــُه، َو َمــنَّ َعَلْيِهــْم 

بِِنْعَمِتِه، َال َيْعَجُل بِاْنِتَقاِمِه، َو َال ُيَباِدُر اِلَْيِهْم ِبَما اْسَتَحقُّوا ِمْن َعَذاِبِه، 

َمۤائِــَر، َو لـَـْم َتْخــَف َعَلْيــِه اْلَمْكُنونـَـاُت َو  ــَرۤاِئَر، َو َعِلــَم الضَّ َقــْد َفِهــَم السَّ

َال اْشــَتَبَهْت َعَلْيِه اْلَخِفيَّاُت.

ُة ٔفــي  ٤- لَــُه اْالَِحاَطــُة بِــُكلِّ َشــْيٍء، َواْلَغَلَبــُة َعٰلــي ُكلِّ َشــْيٍء، َواْلُقــــوَّ

ُكلِّ َشــْيٍء، َواْلُقــْدَرُة َعٰلــي ُكلِّ َشــْيٍء، َو لَــــْيَس ِمْثَلــُه َشــْيٌء، َو ُهــَو 

ــَه ِاالَّ ُهــَو،  ــْيِء حٔيــَن َال َشــْيَء، َدۤاِئــٌم، َقۤاِئــٌم بِاْلِقْســِط، َالۤ اِٰل ُمْنِشــُئ الشَّ

الْـــَعٔزيُز اْلَحٔكيــُم.
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1- Hamdüsena-i İlâhî

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

1) Hamd ve övgü; büyüklükte ve teklikte eşi ve ben-
zeri olmayan, saltanatı azametli, yaratılmışların işlerini 
idarede muktedir, ilmi bütün mahlûkatı kuşatan, her 
yerde hazır ve nazır olan, kudreti ve burhanıyla bütün 
yaratılmışlara galip gelen Allah’a aittir. O, ezeli büyük-
lüğe ve zevalsiz övgüye sahiptir.

2) O, gökleri yaratan, yıldızları gökyüzüne yayan, yer 
ve gök âleminin mutlak hâkimidir, münezzehtir, mu-
kaddestir. Meleklerin ve Ruh’un Rabbidir. Bütün can-
lıları yaratmış ve ihata etmiştir. Yarattıklarına nimetle-
riyle lütufta bulunmuştur. Her şeyi görür; gönül gözü 
dışında hiçbir göz O’nu göremez. 

3) O, Kerim, Halim ve bağışlayıcıdır. Rahmeti her şeyi 
kaplamıştır. Nimetleriyle mahlûkata minnet etmiş-
tir. Asi kullarından intikam almak, azabını hak eden 
günahkâr, sitemkâr kullarını cezalandırmakta acele 
etmez. Sırları bilen ve kalplerdekini görendir. Hiçbir 
düşünce O’na gizli kalmayacağı gibi saklı olan hiçbir 
şeyde de yanılmaz. 

4) Her şeyin kuşatıcılığı, her şeye üstünlük, her şeydeki 
güç ve her şeye güç yetirme sadece O’na aittir. Eşi ve 
benzeri yoktur. Hiçbir şey yokken bütün kâinatı yara-
tan O’dur. Daimdir. Adalet ile hükmeder. O’ndan başka 
ilah yoktur. Karşı konulmaz güç sahibidir, işleri hikmet 
üzeredir.
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٥- َجــلَّ َعــْن َاْن ُتْدِرَكــُه اْالَْبَصــاُر، َو ُهــَو ُيــْدِرُك اْالَْبَصــاَر َو ُهــَو 

اللَّٔطيــُف اْلَخٔبــُري، َال َيْلَحــُق َاَحــٌد َوْصَفــُه ِمــْن ُمَعاَيَنــٍة، َو َال َيِجــُد 

 - َاَحــٌد َكْيــَف ُهــَو ِمــْن ِســرٍّ َو َعَالنَِيــٍة، ِاالَّ ِبَمــا َدلَّ - َعــزَّ َو َجــلَّ

َعٰلــي نَْفِســِه.

ْهَر ُقْدُسُه، َوالَّٔذي َيْغَشي اْالََبَد  ٦- َو َاْشَهُد اَنَُّه الـٕلُه الَّٔذي َمَألَ الدَّ

ُنوُرُه، َوالَّٔذي ُيْنِفُذ َاْمَرُه ِبَال ُمَشاَوَرِة ُمٔشٍري، َو َال َمَعُه َشٔريٌك ٔفي 

َتْقٔديٍر، َو َال َتَفاُوَت ٔفي َتْدٔبٍري.

َر َمــا اَبْــَدَع َعٰلــي َغْيــِر ِمَثــاٍل، َو َخَلــَق َمــا َخَلــَق بِــَال َمُعونَــٍة  ٧- َصــوَّ

َبَرَأَهــا  َو  َفَكانَــْت  اَْنَشــَأَها  اْحِتَيــاٍل،  َال  َو  َتَكلُّــٍف  َال  َو  َاَحــٍد  ِمــْن 

ْنـــَعَة، اَْلَحَســُن  َفَبانَــْت، َفُهــَو الـــٕلُه الـَّـٔذي َالۤ اِٰلــَه ِاالَّ ُهــَو، اَْلُمْتِقــُن الصَّ

ٔنيَعُة، اَْلَعْدُل الَّٔذي َال َيُجوُر، َواْالَْكَرُم الَّٔذي َتْرِجُع اِلَْيِه اْالُُموُر. الصَّ

٨- َو َاْشــَهُد اَنـَّـُه الـَّـٔذي َتَواَضــَع ُكلُّ َشــْيٍء لُِقْدَرتِــِه، َو َخَضــَع ُكلُّ 

ْمِس  ُر الشَّ َشْيٍء لَِهْيـَبِتِه، َمِلُك اْالَْمَالِك، َو ُمَفلُِّك اْالَْفَالِك، َو ُمَسخِّ

ُر اللَّْيــَل َعَلــي النََّهــاِر، َو  َواْلَقَمــِر، ُكلٌّ َيْجــٔري ِالََجــٍل ُمَســمًّي، ُيَكــوِّ

ُر النََّهــاَر َعَلــي اللَّْيــِل َيْطُلُبــُه َحٔثيًثــا، َقاِصــُم ُكلِّ َجبَّــاٍر َعٔنيــٍد، َو  ُيَكــوِّ

ُمْهِلــُك ُكلِّ َشــْيَطاٍن َمٔريــٍد.
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5) Gözler O’nu idrak etmez; O gözleri idrak eder. O, 
incelikleri bilendir ve (her şeyden) haberdardır. Gözle 
görme yoluyla kimse O’nu vasıflandıramaz. Kendisi 
yol göstermediği sürece kimse O’nun gizli ve açık ya-
ratma sırlarına yol bulamaz. 

6) Ben şahadet ederim ki O’nun zatî cemalinin nuru bü-
tün yaratılışı kaplamıştır. Rahmaniyetinin nurları köşe 
bucak bütün âlemi aydınlatmış; emir ve fermanı hiç 
kimseyle istişare edilmeksizin bütün kâinata hüküm 
sürmektedir. Takdirde (âlemin mukadderatı ve gidişatı 
hususunda) ortağı yoktur. Tedbirde uyumsuzluk yoktur.

7) Yarattığı şeyleri örnek olmadan şekillendirmiştir. Ya-
ratırken kimseden yardım almadan yaratmıştır. Kâinatı 
yaratırken zorluk ve meşakkatle karşılaşmamış; hesap 
ve kitaba da ihtiyaç duymamıştır. İstediği şey vücuda 
gelmiş, icat ettiği şey aşikâr olmuştur. Ondan başka 
ilah yoktur. O, yaptığını sağlamlaştıran (Mutkin); yap-
tığı güzel olan, zulmetmeyen Adl (adalet sahibi) ve so-
nunda bütün işlerin dönüşü kendisine olan Ekrem (en 
üstün kerem sahibi)’dir.

8) Şehadet ederim ki O’nun kudreti karşısında her şey 
mütevazıdır. Her şey O’nun heybeti karşısında baş eğ-
miştir. Mülkün tek sultanı ve âlemleri evirip çevirendir. 
Güneşi ve ayı kendi emrine boyun eğdirendir; her biri 
O’nun istediği belli bir süreye kadar (kendi eksenleri et-
rafında) akıp gitmektedirler. Geceyi gündüzün üzerine 
sarar, gündüzü de durmadan onu kovalayan gecenin 
üzerine sarar. O, her inatçı zorbayı yok edendir. Her az-
gın şeytanı helak edendir.
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، َاَحــٌد َصَمــٌد، لَــْم َيِلــْد َو لَــْم ُيولَــْد،  ٩- لَــْم َيُكــْن َمَعــُه ِضــدٌّ َو َال نِــدٌّ

َولـَـْم َيُكــْن لـَـُه ُكُفــًوا َاَحــٌد، اِٰلــٌه واِحــٌد، َو َربٌّ َماِجــٌد، َيَشــۤاُء َفُيْمٔضــي، 

َو ُيريــُد َفَيْقٔضــي، َو َيْعَلــُم َفُيْحٔصــي، َو ُئميــُت َو ُيْحٔيــي، َو ُيْفِقــُر 

َو ُيْغٔنــي، َو ُيْضِحــُك َو ُيْبٔكــي، َو َيْمَنــُع َو ُيْعٔطــي، لَــُه اْلُمْلــُك َو لَــُه 

اْلَحْمــُد، بَِيــِدِه اْلَخْيــُر َو ُهــَو َعٰلــي ُكلِّ َشــْيٍء َقٔديــٌر.

١٠- ُيولـِـُج اللَّْيــَل ِفــي النََّهــاِر، َو ُيولـِـُج النََّهــاَر ِيف اللَّْيــِل، َالۤ اِٰلــَه ِاالَّ 

ُمْحِصــي  اْلَعَطــۤاِء،  ُمْجــِزُل  َو  َعــۤاِء،  الدُّ ُمٔجيــُب  اْلَغفَّــاُر،  اْلَعٔزيــُز  ُهــَو، 

اْالَْنَفــاِس، َو َربُّ اْلِجنَّــِة َوالنَّــاِس، َال ُيْشــِكُل َعَلْيــِه َشــْيٌء، َو َال 

ــَني،  اْلُمِلحّٔ اِْلَحــاُح  ُيْبِرُمــُه  َال  َو  اْلُمْســَتْصِرٔخَني،  ُصــَراُخ  َيْضِجــُرُه 

اَْلَعاِصــُم لِلّصاِلٔحــَني، َواْلُمَوفِّــُق لِْلُمْفِلٔحــَني، َو َمْولـَـي اْلَعاَلٔمــَني، الَّــِذي 

اْســَتَحقَّ ِمــْن ُكلِّ َمــْن َخَلــَق َاْن َيْشــُكَرُه، َو َيْحَمــَدُه.

َخــۤاِء، َو ُاوِمــُن  ِة َوالرَّ ــدَّ ۤاِء، َوالشِّ ــرَّ ۤاِء َوالضَّ ــرَّ ١١- َاْحَمــُدُه َعَلــي السَّ

ِبِه، َو ِبَمَالِۤئَكِتِه َو ُكُتِبِه َو ُرُسِلِه، َاْسَمُع َاْمَرُه َو ُأطيُع، َو اُبَاِدُر اِٰلي 

ُكلِّ َمــا َيْرَضــاُه َو َاْسَتْســِلُم لِـــَقَضاِئِه، َرْغَبــًة ٔفــي َطاَعِتــِه َو َخْوًفــا ِمــْن 

ُعُقوبَِتــِه، ِالَنَّــُه الـــٕلُه الَّــٔذي َالُيْؤَمــُن َمْكــُرُه َو َالُيَخــاُف َجــْوُرُه.
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9) O’nun karşısında duracak zıddı, eşi ve benzeri yok-
tur. Tektir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Doğmamış doğ-
rulmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir. O, tek ilah 
ve azametli rabdir. İster de geçerli kılar; irade eder de 
hükmeder. Bilir de sayar. Öldürür ve diriltir. Zengin ve 
yoksul kılar. Güldürür ve ağlatır. Engeller ve bahşeder. 
Egemenlik ve saltanat sadece O’na aittir. Hamd O’na 
özgüdür. Hayır ve saadet O’nun elindedir. O’nun her 
şeye gücü yeter.

10) Geceyi gündüze, gündüzü de geceye dâhil eder. 
Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak galip ve çok ba-
ğışlayandır. Duaları kabul eden, bol bol bağış yapan-
dır. Yarattıklarının sayısını bilendir. İnsanların ve cin-
lerin rabbidir. Hiçbir iş O’nun için zor değildir. Feryat 
edenlerin feryadına yetişmekte aciz kalmaz. Kendisin-
den istekte bulunanların ısrarı O’nu incitmez. İyileri 
koruyan, kurtuluşa erenlere başarı sağlayan ve bütün 
âlemlerin mevlasıdır. Bütün yarattıklarının şükrüne ve 
hamdına layıktır. 

11) Asayiş ve rahatlıkta, zorluk ve şiddette O’na hamde-
diyorum. O’na, O’nun meleklerine, gönderdiği bütün 
resullere, indirdiği bütün kitaplara inanıyorum. O’nun 
emrini duyuyor ve itaat ediyorum. O’nun razı olduğu 
her şeye girişirim. O’nun itaatine istekle yönelerek ve 
azabından korkarak takdir ettiği kazasına ve kaderine 
boyun eğerim. Çünkü O, öyle bir Allah’tır ki azabından 
âmânda olunmaz ve zulmünden de korkulmaz.
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ُبوبِــيَّــــِة،  ١٢- َو اُِقــــرُّ لَــُه َعٰلــي نَْفٔســي بِالْـــُعُبوِديَِّة، َو َاْشــَهُد لَــُه بِالرُّ

، َحــَذًرا ِمــْن َاْن َالۤ اَْفـــَعَل، َفَتِحــلَّ ٔبــي ِمْنــُه  ي َمــۤا َاْوٰحــي اِلَــيَّ َو ُاَؤدّٔ

ِاالَّ  اِٰلــَه  َالۤ  ٔحيَلُتــُه،  َعُظَمــْت  ِاْن  َو  َاَحــٌد،  ــۤي  َعنّٔ َالَيْدَفـــُعَها  َقاِرَعــٌة، 

ُهــَو، ِالَنـَّـُه َقــْد َاْعَلَمٔنــۤي اَنّٔــي ِاْن لَــْم اُبَــــلِّْغ َمــۤا اَنْــَزَل اِلَــيَّ َفَمــا بَلَّــــْغُت 

ِرَســالََتُه، َو َقــْد َضِمــَن ٔلــي - َتَبــاَرَك َو َتَعاٰلــي - اْلِعْصَمــَة، َو ُهــَو 

ٔحيِم ، َيۤا  ْحٰمِن الرَّ : ِبْسِم الـٕلِه الرَّ الـٕلُه اْلَكاِفي اْلَكٔرُمي. َفَاْوٰحي اَِليَّ

ُســوُل بَلِّــْغ َمــا اُنْــِزَل اِلَْيــَك ِمــْن َربِّــَك ٔفــي َعِلــيٍّ َيْعٔنــي فِــي  اَيَُّهــا الرَّ

اْلِخَالَفــِة لِـــَعِلّي بْــِن أَبــي َطالـِـٍب َو ِاْن لَــْم َتْفَعــْل َفَمــا بَلَّْغــَت ِرَســالََتُه 

ــٕلُه َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس. َوالـ

ــْرُت ٔفــي َتْبٔليــِغ َمــۤا اَنْــَزَل الـــٕلُه َتَعاٰلــي  ١٣- َمَعاِشــَر النَّــاِس، َمــا َقصَّ

يَــِة: ِانَّ َجْبَرٔئيــَل َهَبــَط  ، َو اَنَــا اُبَــيِّــــُن َلُكــْم َســَبَب نُــُزوِل ٰهــِذِه اْالٰ اِلَــيَّ

ــَالُم - َاْن  ــَالِم َربّٔــي - َو ُهــَو السَّ اِلـَـيَّ ِمــَراًرا َثَالثًــا َيْأُمُرٔنــي َعــِن السَّ

اَُقــوَم ٔفــي ٰهــَذا اْلَمْشــَهِد َفُاْعِلــَم ُكلَّ اَْبَيــَض َو َاْســَوَد: َانَّ َعِلــّي بْــَن 

ــي َو َخليَفٔتــي َواْالَِمــاُم ِمــْن بَْعــٔدي. الَّــٔذي  أَبــي َطالـِـٍب َأخــي َو َوِصئّ

َمَحلُُّه ِمنّٔي َمَحلُّ َهاُروَن ِمْن ُموٰسي، ِاالَّۤ اَنَُّه َال نَِبيَّ بَْعٔدي. َو ُهَو 

َولِــــيُُّكْم بَْعــَد الـــٕلِه َو َرُســوِلِه، َو َقــْد اَنْــَزَل الـــٕلُه - َتَبــاَرَك َو َتَعاٰلــي - 

يــَن 
ٔ
َعَلــيَّ ِبَذالـِـَك ٰايَــًة ِمــْن ِكَتابـِـِه: اِنََّمــا َولِــــيُُّكُم الـــٕلُه َو َرُســولُُه َوالَّذ
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2- Mühim Bir Konunun İletilmesi Emri

12) Kendi kulluğumu ikrar ve Allah’ın rubûbiyyetine 
şehadet ediyorum. Allah’ın bana vahyettiği her şeyi 
yerine getiririm. Aksi takdirde hiç kimsenin benden 
uzaklaştıramayacağı bir belaya müptela kılmasından 
korkuyorum. Allah’tan başka ilah yoktur. Eğer Allah’ın 
benden istediğini halka ulaştırmazsam O’nun risâlet 
görevini yerine getirmemiş sayılacağımı bana bildir-
di. Beni insanlardan koruyacağını üstlendi. Allah Ke-
rim’dir ve beni korumak için yeterlidir. 

Allah bana şöyle vahyetti: Rahman ve Rahim olan Al-
lah’ın adıyla. “Ey Elçi, Ebu Talip’in oğlu Ali’nin hilafe-
ti hakkında Rabbinden sana indirileni ilet. Eğer bunu 
yapmazsan elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah 
seni insanlardan korur.”

13) Ey insanlar, bana vahyedilen şeyi size iletmekte 
gevşeklik göstermedim. Bu ayetin nazil olma sebebini 
sizlere beyan ediyorum. Allah’ın vahiy meleği Cebrail, 
üç kez bana geldi. Selam olan Rabbimin selamını getir-
di ve bu yerde durmamı emrettiğini söyledi. Siyah be-
yaz bütün insanlara ilan ediyorum ki Ebu Talib’in oğlu 
Ali, benim kardeşim, vasim, halifem ve benden sonra 
imamdır. Onun bana olan konumu, Harun’un Musa’ya 
olan konumu gibidir. Ancak benden sonra peygamber 
gelmeyecektir. O, Allah ve Resulü’nden sonra sizin ve-
linizdir. Allah Tebareke ve Teâla bu konuda kitabından 
bir ayet indirdi bana:

“Şüphesiz sizin veliniz yalnızca Allah, Resulü ve 
namazı hakkıyla yerine getiren ve rükû hâlinde 
zekât veren müminlerdir.” 
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َكاَة َو ُهــْم َراِكُعــوَن،  ــَالَة َو ُيْؤتُــوَن الــزَّ يــَن ُئقيُمــوَن الصَّ
ٔ
ٰاَمنُــوا الَّذ

َكاَة َو ُهــَو َراِكــٌع،  ــَالَة َو ٰاتَــي الــزَّ َو َعِلــيُّ بْــُن أَبــي َطالِــٍب اََقــاَم الصَّ

- ٔفــي ُكلِّ َحــاٍل. ُئريــُد الـــٕلَه - َعــزَّ َو َجــلَّ

١٤- َو َســَأْلُت َجْبَرٔئيــَل َاْن َيْســَتْعِفَي ٔلــي َعــْن َتْبٔليــِغ َذالِــَك اِلَْيُكــْم 

- اَيَُّهــا النَّــاُس - لِِعْلٔمــي بِِقلَّــِة اْلُمتَّٔقــَني َو َكْثــَرِة اْلُمَناِفٔقــَني َو ِاْدَغــاِل 

ِثٔمــنيَ َو َخَتــِل اْلُمْســَتْهِزٔئَني بِاْالِْســَالِم، الَّٔذيــَن َوَصَفُهــُم الـــٕلُه ٔفــي  اْالٰ

ِكَتاِبِه بَِانـَّــــُهْم: َيُقوُلوَن بَِاْلِســَنِتِهْم َما لَــــْيَس ٔفي ُقُلوبِِهْم، َو َيْحَســُبوَنُه 

َهيًِّنــا َو ُهــَو ِعْنــَد الـــٕلِه َعٔظيــٌم.

ؤنۤي ُاُذنـًـا َو َزَعُمــوۤا  ٍة َحٕتــي َســمَّ ١٥- َو َكْثــَرُة َاَذاُهــْم ٔلــي ٔفــي َغْيــِر َمــرَّ

اَنّٔــي َكَذالِــَك ِلَكْثــَرِة ُمَالَزَمِتــِه اِيَّــاَي َو اِْقَبألــي َعَلْيــِه َحتٕــۤي اَنْــَزَل الـــٕلُه 

- ٔفــي َذالِــَك ُقْرٰانًــا: َو ِمْنُهــُم الَّٔذيــَن يُــْؤُذوَن النَِّبــيَّ َو  َوَجــلَّ - َعزَّ

َيُقولـُـوَن ُهــَو اُُذٌن، قُــْل -ُاُذٌن َعَلــي الَّذيــَن َيْزَعُمــوَن اَنَّــُه- اُُذُن َخْيــٍر 

َلُكْم،ُيْؤِمُن ِبالـٕلِه َو ُيْؤِمُن لِْلُمْؤِمٔنـَني َو َرْحَمٌة لِلَّٔذيَن ٰاَمُنوا ِمْنُكْم

ــَذاٌب اَليــٌم. َو لَــْو ِشــْئُت َاْن  ــْم َع ــٕلِه لَُه ــْؤُذوَن َرُســوَل الـ َو الَّٔذيــَن ُي

ْيُت، َو َاْن ُاوِمــَئ اِلَْيِهــْم بَِاْعَيانِِهــْم َالَْوَمــْأُت، َو  ي بَِاْســَمۤاِئِهْم َلَســمَّ ُاَســمّٔ

ْمُت. َاْن َاُدلَّ َعَلْيِهْم َلَدلَْلُت، َو ٰلِكنّٔي - َوالـٕلِه- ٔفۤي اُُموِرهْم َقْد َتَكرَّ

 َاْن اُبَـلِّــَغ َمۤا اَْنَزَل اَِليَّ ُثمَّ 
ۤي ِاالَّۤ ١٦- َو ُكلُّ َذاِلَك َالُيْرِضي الـٕلَه ِمنّٔ
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Ebu Talib’in oğlu Ali, namazı ikame etmiş, rükû hâlinde 
zekât vermiştir. O, her hâlinde Allah rızasını aramıştır. 

14) Ben Cebrail’den Allah’ın beni siz insanlara bu teb-
liği sunmaktan muaf tutmasını istedim. Çünkü takvalı 
insanların az, münafıkların çok olduğunu, günahkârla-
rın fesat çıkaracağını ve İslam’la alay edenlerin hileye 
başvuracaklarını biliyorum. Allah Teâla kitabında onla-
rı şu sözle nitelemiştir: “Kalplerinde olmayanı dilleriy-
le söylerler.” Onu önemsiz bir şey sanıyorlar. Oysa bu, 
Allah  katında  büyüktür.(1) 

15) Onlar, bana defalarca eziyet ettiler. Öyle ki bana 
“kulak” dediler. Ali’nin sürekli yanımda olduğundan 
ve O’na ilgi gösterdiğimden dolayı benim her söze ina-
nan safdil olduğumu sandılar. Sonunda Allah Azze ve 
Celle bu konuda ayet indirip şöyle buyurdu:

Onlardan öyleleri vardır ki Peygamber’i incitirler 
ve o derler her söyleneni dinleyen bir kulak adeta. 
De ki: O sizin için bir hayır kulağıdır. Allah’a ve 
inananlara inanır.”(2)

İstersem, onları isimleriyle açıklar, bir bir gösterir ve 
onları tanıtırdım. Ancak, Allah’a yemin ederim ki onla-
rın bu işleri hakkında büyüklük yapıyor ve rezil olma-
larını istemiyorum. 

16) Bütün bunlar, eğer Allah’ın benden istediğini insan-
lara iletmezsem Allah’ı benden razı etmeyecektir. 

1- Nur Suresi’nin 15. ayetine işarettir.
2- Tevbe, 61.
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 . ُســوُل بَــلِّــــْغ َمــۤا اُنْــِزَل اِلَــــْيَك ِمــْن َربِّــــَك ٔفــي َعِلــيٍّ تَــَال: يَــۤا اَيَُّهــا الرَّ

َو ِاْن لَــْم َتْفَعــْل َفَمــا بَلَّْغــَت ِرَســالََتُه َوالـــٕلُه َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس.

١٧- َفاْعَلُموا َمَعاِشَر النَّاِس، ِانَّ الـٕلَه َقْد َنَصَبُه َلُكْم َولِــيًّا َو ِاَماًما 

ُمْفَتَرًضــا َطاَعَتــُه َعَلــي اْلُمَهاِجٔريــَن َواْالَْنَصــاِر َو َعَلــي التَّابِٔعــَني لَُهــْم 

 ، بِِاْحَســاٍن، َو َعَلــي الْــــَبأدي َواْلَحاِضــِر، َو َعَلــي اْالَْعَجِمــيِّ َواْلَعَربـِـيِّ

ٔغــِري َواْلَكٔبــِري، َو َعَلــي اْالَْبَيــِض َواْالَْســَوِد،  َواْلُحــرِّ َواْلَمْملــوِك، َوالصَّ

ٍد، َماٍض ُحْكُمُه، َجاِئٌز َقْوُلُه، نَاِفٌذ َاْمُرُه، َمْلُعوٌن  َو َعٰلي ُكلِّ ُمَوحِّ

ــٕلُه  َقــُه، َفَقــْد َغَفــَر الـ َمــْن َخالََفــُه، َمْرُحــوٌم َمــْن َتِبَعــُه، ُمْؤِمــٌن َمــْن َصدَّ

لـَـُه َو ِلَمــْن َســِمَع ِمْنــُه َو َاَطــاَع لـَـُه.

١٨- َمَعاِشــَر النَّــاِس، اِنـَّـــُه ٰاِخــُر َمَقــاٍم َاُقوُمــُه ٔفــي ٰهــَذا اْلَمْشــَهِد، 

َو  َعــزَّ  الـــٕلَه -  َفــِانَّ  َربُِّكــْم،  ِالَْمــِر  َوانْــــَقاُدوا  َأطيُعــوا  َو  َفاْســَمُعوا 

ــٌد َولِــــيُُّكُم اْلَقۤائِــُم  - ُهــَو َمْوَالُكــْم َو اِٰلــــُهُكْم، ثُــمَّ ِمــْن ُدونـِـِه ُمَحمَّ َجــلَّ

بَِاْمــِر  ِاَماُمُكــْم  َو  َولِــــيُُّكْم  َعِلــيٌّ  بَْعــٔدي  ِمــْن  ثُــمَّ  َلُكــْم،  اْلُمَخاِطــُب 

ئَّتــي ِمــْن ُولْــِدِه، اِٰلــي يَــْوِم َتْلَقــْوَن الـــٕلَه  َربِّــــُكْم، ثُــمَّ اْالَِماَمــُة ٔفــي ُذرِّ

َرُســوَلُه. َو 
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Daha sonra Hz. Peygamber (s.a.s) şu ayeti okudu:

Ey Elçi, rabbinden sana (Ali hakkında) indirileni 
ulaştır; eğer bu tebliği ifa etmezsen O’nun elçi-
liğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan 
korur.(1)

3- On İki İmam’ın Velayetinin ve İmametinin 
Resmen İlanı

17) Ey insanlar, Bilin ki, gerçekten de Allah Ali’yi si-
zin imamınız ve veliniz kılmıştır ki itaati muhacirlere, 
ensara, iyilikle onları izleyen tabiîne, çölde ve şehirde 
yaşayana, Araba ve aceme, hüre ve köleye, büyüğe ve 
küçüğe, siyaha ve beyaza ve bütün tevhid ehline farz-
dır. Onun hükmü geçerli, sözü caiz ve emri güçlü ve 
nüfuzludur. Ona muhalefet eden melundur (Allah’ın 
rahmetinden mahrumdur). Ona uyan merhumdur (Al-
lah’ın rahmetine kavuşur). Onu onaylayan mümindir. 
Allah onu, ondan işiteni ve ona itaat edeni bağışlar. 

18) Ey insanlar, durduğum bu yer, Allah’ın emrini siz-
lere ulaştıracağım son yerdir. Rabbinizin emrini duyun, 
itaat edin ve boyun eğin. Şüphesiz Allah Azze ve Celle 
sizin Mevlanız ve İlahınızdır. Allah’tan sonra O’nun re-
sulü olan ve burada size hitap eden Muhammed sizin 
velinizdir. Benden sonra Rabbiniz Allah’ın emri ile Ali 
sizin veliniz ve imamınızdır. Ali’den sonra imamet Al-
lah Azze ve Celle’ye ve Resulü’ne kavuşacağınız güne 
kadar benim soyumdan olan Ali’nin evlatlarında de-
vam edecektir. 

1- Mâide 67.
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َمــُه الـــٕلُه،  ١٩- َال َحــالَل ِاالَّ َمــاۤ َاَحلَّــُه الـــٕلُه، َو َال َحــَراَم ِاالَّ َمــا َحرَّ

َفِنــي اْلَحــَالَل َواْلَحــَراَم َو اَنَــا اَْفَضْيــُت ِلَمــا َعلََّمٔنــي َربّٔــي ِمــْن ِكَتابِــِه  َعرَّ

َو َحَاللِــِه َو َحَراِمــِه اِلَــــْيِه.

، َو  ٢٠- َمَعاِشــَر النَّــاِس، َمــا ِمــْن ِعْلــٍم ِاالَّ َو َقــْد َاْحَصــاُه الـــٕلُه ِفــيَّ

ُكلُّ ِعْلــٍم ُعلِّْمــُت َفَقــْد َاْحَصْيُتــُه ٔفــۤي ِاَمــاِم اْلُمتَّٔقــَني، َو َمــا ِمــْن ِعْلــٍم ِاالَّ 

َعلَّْمُتــُه َعِليًّــا، َو ُهــَو اْالَِمــاُم اْلُمٔبــُني.

٢١- َمَعاِشَر النَّاِس، َال َتِضلُّوا َعْنُه َو َال َتْنِفُروا ِمْنُه، َو َال َتْسَتـْكِبُروا 

[َو َال َتْسَتـــْنِكُفوا] ِمــْن ِوَالَيِتــِه، َفُهــَو الَّــٔذي َيْهــٔدۤي اِلـَـي اْلَحــقِّ َو َيْعَمــُل 

ِبِه، َو ُيْزِهُق الَْباِطَل َو َيْنٰهي َعْنُه، َو َال َتْأُخُذُه ِفي الـٕلِه َلْوَمُة َالِۤئٍم.

ُل َمْن ٰاَمَن بِالـٕلِه َو َرُسوِلِه، َو ُهَو الَّٔذي َفٰدي َرُسوَلُه  ٢٢- ُثمَّ اِنَُّه َاوَّ

بَِنـــْفِسِه، َو ُهــَو الـَّـٔذي َكاَن َمــَع َرُســوِل الـــٕلِه َو َال َاَحــَد َيْعُبــُد الـــٕلَه َمــَع 

َجــاِل َغْيــُرُه. َرُســوِلِه ِمــَن الرِّ

َلُه الـٕلُه، َواْقـَبُلوُه َفَقْد َنَصَبُه الـٕلُه. ُلوُه َفَقْد َفضَّ ٢٣- َمَعاِشَر النَّاِس، َفضِّ

٢٤- َمَعاِشــَر النَّــاِس، اِنـَّـُه ِاَمــاٌم ِمــَن الـــٕلِه، َو لَــْن َيُتــوَب الـــٕلُه َعٰلــۤي 

َاَحــٍد اَْنَكــَر ِوَالَيَتــُه َو لَــْن َيْغِفــَر لَــُه، َحْتًمــا َعَلــي الـــٕلِه َاْن َيْفَعــَل َذالِــَك 

بَــاِد َو  بَــُه َعَذابًــا َشــٔديًدا ُنْكــًرا اَبَــَد اْالٰ ِبَمــْن َخالَــَف َاْمــَرُه ٔفيــِه َو َاْن ُيَعذِّ
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19) Allah’ın helal ettiğinden başka helal yoktur. Al-
lah’ın haram kıldığından başka haram yoktur. Allah, 
bütün helal ve haramları bana öğretti. Ben de Rabbi-
min bana öğrettiği kitabını, helalini ve haramını Ali’ye 
öğrettim. 

20) Ey insanlar, Allah bütün ilimleri bana öğretti. Ben 
de bana öğretilen bütün ilimleri muttakilerin imamı 
Ali’ye öğrettim. Ali’ye öğretmediğim hiçbir ilim yoktur. 
O apaçık imam ve her şeyi açıklayan önderdir. 

21) Ey insanlar, sakın ondan sapmayın, ondan uzaklaş-
mayın. Onun velayetinden yüz çevirmeyin. O, hakka 
hidayet eder ve hakla amel eder; batılı yok eder ve ba-
tıldan sakındırır; Allah yolunda hiçbir kınayıcının kına-
masından korkmaz.

22) O, Allah’a ve Elçisine ilk inanan, Allah Resulü’nü 
korumak için nefsini feda edendir. Erkeklerden hiç 
kimse Allah’ın Resulü ile birlikte Allah’a ibadet etmez-
ken o Allah’ın Resulü ile birlikteydi. 

23) Ey insanlar, Ali’yi yüceltin; (çünkü) kuşkusuz Al-
lah onu yüceltmiştir. Ali’ye yönelin; çünkü Allah onu 
atamıştır.

24) Ey insanlar, Ali Allah tarafından sizin imamınız 
kılınmıştır. Allah, onun velayetini inkâr edenin öz-
rünü kabul etmez, Allah böyle birisini affetmez. Bu, 
Allah’ın Ali’yle ilgili emrine karşı çıkan hakkında üze-
rine aldığı kesin hükümdür. Ayrıca Allah onu sonu ol-
mayan süresiz acıklı bir azap ile azaplandırır. Öyleyse 
Ali’ye muhalefet etmekten sakının. Yoksa kâfirler için 
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ُهــوِر. َفاْحــَذُروۤا َاْن ُتَخالُِفــوُه، َفَتْصَلــْوا نَــاًرا َوُقوُدَهــا النَّــاُس  َدْهــَر الدُّ

لِْلَكاِفٔريــَن. ْت  ُاِعــدَّ َواْلِحَجــاَرُة 

النَِّبـــئَّني  ِمــَن  لُــوَن  اْالَوَّ ــَر  َبشَّ َوالـــٕلِه-   - ٔبــي  النَّــاُس،  اَيُّــــَها   -٢٥

ُة َعٰلي َجٔميِع  َواْلُمْرَسٔلَني، َو اَنَا َخاَتُم اْالَْنِبَيۤاِء َواْلُمْرَسٔلَني َواْلُحجَّ

ــَماَواِت َواْالََرٔضــَني. َفَمــْن َشــكَّ ٔفــي َذالـِـَك  اْلَمْخُلؤقــَني ِمــْن َاْهــِل السَّ

َفُهَو َكاِفٌر ُكْفَر اْلَجاِهِليَّــــِة اْالُوٰلي، َو َمْن َشــكَّ ٔفي َشــْيٍء ِمْن َقْؤلي 

ــاكُّ ٔفــي َذالِــَك َفَلــُه النَّــاُر. ٰهــَذا َفَقــْد َشــكَّ ٔفــي الْــُكلِّ ِمْنــُه، َوالشَّ

َوَجــلَّ - بِٰهــِذِه اْلَفٔضيَلــِة،  ٢٦- َمَعاِشــَر النَّــاِس، َحَبانِــَي الـــٕلُه - َعزَّ

، َو َالۤ اِٰلَه ِاالَّ ُهَو، َلُه اْلَحْمُد ِمنّٔي  ، َو ِاْحَسانًا ِمْنُه اَِليَّ َمنًّا ِمْنُه َعَليَّ

ِبٔديــَن، َو َدْهــَر الّداِهٔريــَن، َعٰلــي ُكلِّ َحــاٍل. اَبـَـَد اْالٰ

النَّــاِس  اَْفَضــُل  َفِانـَّـُه  َعِليًّــا  ُلــوا  َفضِّ النَّــاِس،  َمَعاِشــَر   -٢٧

ْزَق َو بَِقــَي اْلَخْلــُق. بَْعــٔدي، ِمــْن َذَكــٍر َو اُنْــــٰثي، بَِنــۤا اَنْــَزَل الـــٕلُه الــرِّ

َمْلُعــوٌن َمْلُعــوٌن، َمْغُضــوٌب َمْغُضــوٌب َمــْن َردَّ َعَلــيَّ َقْؤلــي ٰهــَذا َو لـَـْم 

ُيَواِفْقُه.

٢٨- َاَالۤ ِانَّ َجْبَرٔئيَل َخبََّرٔني َعِن الـٕلِه َتَعاٰلي ِبَذاِلَك َو َيُقوُل: َمْن 

َعــاٰدي َعِليًّــا َو لَــْم َيَتَولـَّـُه َفَعَلْيــِه لَْعَنٔتــي َو َغَضٔبــي ، َفْلـَتـْنـــُظْر نَْفــٌس 
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hazırlanmış olan ve yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşe 
girersiniz.

25) Ey insanlar, Allah’a yemin olsun ki bütün peygam-
berler beni müjdelemişlerdir. Ben bütün peygamberle-
rin ve resullerin sonuncusuyum. Allah’ın yer ve gökte-
ki bütün yarattıklarına hüccetiyim. Benim risaletimde 
şüphe eden, ilk cahiliye küfrü üzere kâfirdir. [Küfrü, 
cahiliye devrindeki küfür gibidir.] Sözlerimden birinde 
şüphe eden bütün sözlerimde şüphe etmiş sayılır. Söz-
lerimde şüphe eden kimse için ise ateş vardır. 

26) Ey insanlar, Allah bu üstünlüğü bana bahşetmiştir, 
bu O’nun bana yönelik büyük lütfu ve bir ihsanıdır. 
O’ndan başka ilah yoktur. Sonsuza ve zaman sürene 
dek tüm hâllerde hamdım ve övgüm O’na aittir. 

27) Ey insanlar, Ali’yi yüceltin. Kuşkusuz o, benden 
sonra erkek olsun, kadın olsun halkın en üstünüdür. 
Allah, bizim vasıtamızla [veya bizim hürmetimize] rız-
kı indirir ve mahlûkatı ayakta tutar. Benim bu sözümü 
reddeden ve onunla muvafık olmayan kişi melundur, 
melundur; mağzuptur, mağzuptur (Allah’ın gazabına 
uğramıştır). 

28) Bilin ki, bunu Cebrail Allah tarafından bana haber 
vermiştir. Allah şöyle buyurmuştur: “Kim Ali’ye düşman 
olur ve onu kendisine veli edinmezse lanetim ve gazabım 
onun üzerine olur.” Herkes yarını için ne gönderdiğine 
baksın.(1) Ali ile muhalefet etme hususunda Allah’tan 

1- Haşr Suresi’nin 18. ayetine işarettir.
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َمــْت لِـــَغٍد َواتَُّقــوا الـــٕلَه َاْن ُتَخالُِفــوُه َفَتــِزلَّ َقــَدٌم بَْعــَد ُثُبوِتَهــا، ِانَّ  َمــا َقدَّ

الـــٕلَه َخٔبــٌري ِبَمــا َتْعَمُلــوَن.

٢٩- َمَعاِشــَر النَّــاِس، اِنـَّـُه َجْنــُب الـــٕلِه الـَّـٔذي َذَكــَر ٔفــي ِكَتابِــِه، َفَقــاَل 

ْطُت ٔفي َجْنِب الـٕلِه. َتَعاٰلي: َاْن َتُقوَل نَْفٌس يا َحْسَرَتا َعٰلي َما َفرَّ

٣٠- َمَعاِشــَر النَّــاِس، َتَدبَّــُروا اْلُقــْرٰاَن َو اْفَهُمــوا ٰاَياتِــِه َواْنُظــُروۤا اِٰلــي 

ُمْحَكَماِتِه َو َال تَـــتَِّبُعوا ُمَتَشابَِهُه، َفَوالـٕلِه َلْن يُــَبــيِّــَن َلُكْم َزَواِجَرُه َو 

َال ُيوِضــَح َلُكــْم َتْفٔســَريُه ِاالَّ الَّــٔذي اَنَــا ٰاِخــٌذ بَِيــِدِه َو ُمْصِعــُدُه اِلـَـيَّ َو 

َشــۤاِئٌل بَِعُضــِدِه، َو ُمْعِلُمُكــْم: َانَّ َمــْن ُكْنــُت َمــْوَالُه َفٰهــَذا َعِلــٌي َمــْوَالُه، 

ــي، َو ُمَواَالتُــُه ِمــَن الـــٕلِه  َو ُهــَو َعِلــّي بْــُن أَبــي َطالِــٍب َأخــي َو َوِصئّ

. - اَْنَزلََهــا َعَلــيَّ -َعــزَّ َو َجــلَّ

ــِيّــــٔبيــــَن ِمــْن ُولْـــٔدي ُهــُم الــثَّـــَقــــُل ٣١- َمَعاِشــَر الـــنَّاِس، ِانَّ َعِلـــيًّا َوالـطَّ

 اْالَْصَغُر، َوالْــُقـــْرٰاُن الـــثَّـــَقــــُل اْالَْكــــَبُر، َفُكلُّ واِحٍد ُمْنِبٌئ َعْن َصاِحِبِه

َو ُمواِفــٌق لـَـُه، لـَـْن َيْفَتِرَقــا َحٕتــي يَــِرَدا َعَلــيَّ اْلَحــْوَض. ُهــْم ُاَمَنــۤاُء الـــٕلِه 

ٔفــي َخْلِقــِه َو ُحّكاُمــُه ٔفــۤي َاْرِضــِه.

ْيــُت، َاَال َو َقــْد بَلَّْغــُت، َاَال َو َقــْد َاْســَمْعُت، َاَال َو  ٣٢- َاَال َو َقــْد َادَّ

- َقــاَل َو اَنـَـا ُقْلــُت َعــِن  َقــْد َاْوَضْحــُت، َاَال َو ِانَّ الـــٕلَه - َعــزَّ َو َجــلَّ

. الـــٕلِه َعــزَّ َو َجــلَّ



31

korkun. Yoksa sabit olduktan sonra ayaklarınız kayar. 
Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

29) Ey insanlar, Ali Allah’ın kitabında buyurduğu Cen-
bullahtır [Allah’ın yanı]. Allah Teâla şöyle buyurmuş-
tur: “Sonra kimse şöyle demesin; Cenbullah hakkında 
yaptığım ihmalkârlık yüzünden yazıklar olsun bana, 
gerçekten ben alay edenlerdendim.”(1)

30) Ey insanlar, Kur’an’ın ayetleri hakkında düşünün, 
ayetlerini anlamaya çalışın. Kur’an’ın muhkem ayetle-
rine bakın. Müteşabih ayetlerine uymayın. Allah’a ye-
min olsun ki kendi yanıma çıkarıp elini tutup göğe kal-
dırdığım Ali’den başka sizin için Kur’an’ın yasaklarını 
beyan edecek ve tefsirini aydınlatacak kimse yoktur. 
Açıkça ilan ediyorum: Ben kimin mevlası isem Ali de 
onun mevlasıdır. Ebu Talib’in oğlu Ali, benim kardeşim 
ve vasimdir. O’nun velayeti, Allah Azze ve Celle tara-
fından bana vahyedilmiştir. 

31) Ey insanlar, gerçekten de Ali ve benim pak evlatla-
rım küçük emanet, Kur’an-ı Kerim ise büyük emanettir. 
Her biri ötekisinden haber verir, ötekisiyle örtüşür. Ha-
vuz başında bana kavuşuncaya kadar asla birbirinden 
ayrılmazlar. Onlar, halkın içinde Allah’ın eminleri ve 
yeryüzünde Allah’ın hâkimleridirler.

32) Bilin ki, ben risalet görevimi eda ettim. Bilin ki, ulaş-
tırmam gerekeni ulaştırdım. Bilin ki, sizlere duyurdum. 
Bilin ki, gerçeği aydınlattım. Bilin ki, Allah bana söyle-
di, ben de Allah tarafından söyledim. 

1- Zümer, 56.
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٣٣- َاَالۤ اِنـَّه لَْيَس َأمُرياْلُمْؤِمـٔنـيــن َغْيَر َأخي ٰهَذا، َو َال َتِحلُّ ِاْمَرُة 

اْلُمْؤِمٔنَني بَْعٔدي ِالََحٍد َغْيَرِه.

٣٤- ُثمَّ َضَرَب بَِيِدِه اِٰلي َعُضِدِه َفَرَفَعُه (...) ُثمَّ َقال: 

وأعــي  َو  ــي،  َوِصئّ َو  َأٔخــي  َعِلــيٌّ  ٰهــَذا  النَّــاِس،  َمَعاِشــَر   -٣٥

الـــٕلِه -  ِكَتــاِب  َتْفٔســِري  َعٰلــي  َو  ُامَّٔتــي،  َعٰلــۤي  َخٔليَفٔتــي  َو  ِعْلٔمــي، 

َواْلُمَحــاِرُب  َيْرَضــاُه،  ِبَمــا  َواْلَعاِمــُل  اِلَْيــِه،  َوالّدأعــۤي   - َجــلَّ َو  َعــزَّ 

ِالَْعَدۤائِــِه، َواْلُمَوألــي َعٰلــي َطاَعِتــِه، َوالنَّأهــي َعــْن َمْعِصَيِتــِه، َخٔليَفــُة 

، َواْالَِمــاُم اْلَهــأدي، َو َقاتِــُل النَّاِكٔثــَني  َرُســوِل الـــٕلِه، َو َأمُرياْلُمْؤِمٔنــنيََ

بَِاْمِرالـــٕلِه. َواْلَماِرٔقــَني  َواْلَقاِســٔطَني 

، بَِاْمِرَربّٔــۤي اَُقــوُل: اَلٕلُهــمَّ َواِل َمــْن  ُل الْــــَقْوُل لـَـَديَّ ٣٦- اَُقــوُل: َمــا ُيَبــدَّ

َواَالُه، َو َعــاِد َمــْن َعــاَداُه، َوالْـــَعْن َمــْن اَْنَكــَرُه، َواْغِضــْب َعٰلــي َمــْن 

َجَحــَد َحقَّــُه.

َولِــِيّــــَك،  لَِعِلــيٍّ  بَْعــٔدي  َماَمــَة 
اْالِ َانَّ  َعَلــيَّ  اَْنَزلْــَت  اِنـَّـَك  اَلٕلُهــمَّ   -٣٧

ِعْنــَد ِتْبَيأنــي َذالـِـَك َو َنْصٔبــۤي اِيَّــاُه ِبَمــا َاْكَمْلــَت لِِعَبــاِدَك ِمــْن ٔديِنـــِهْم َو 

اَْتَمْمــَت َعَلْيِهــْم بِِنْعَمِتــَك َو َرٔضيــَت لَُهــُم اْالِْســَالَم ٔديًنــا، َفُقْلــَت: َو 
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33) Bilin ki, kardeşim Ali’den başka “Emîrü’l-Müminin 
(=Müminlerin Emîri)” yoktur. Benden sonra müminle-
rin emîrliği Ali’den başkasına caiz değildir.

4- Hz. Ali’nin Hz. Peygamber (s.a.a) 
Tarafından Tanıtılması

34) Sonra Hz. Peygamber (s.a.a.) Hz. Ali’nin elinden tu-
tup kaldırdı (…) ve şöyle buyurdu:

35) Ey insanlar, bu Ali benim kardeşim; vasim; ilmimi 
kavrayan; ümmetim içerisinde ve Allah Azze ve Cel-
le’nin kitabını tefsir hususunda halifem; Allah’a davet 
eden; O’nun rızası doğrultusunda amel eden; O’nun 
düşmanlarıyla savaşan; O’na itaat edenlerle dost olan; 
Allah’a karşı günah işlemekten sakındıran; Allah’ın El-
çisinin halifesi; müminlerin emîri; hidayet eden imam; 
Allah’ın emri ile ahdini bozanları (nakisîn), zalimleri 
(kasıtîn) ve dinden çıkanları (marikîn) öldürendir.

36) Konuşurum, ancak benim yanımda söz değiştiril-
mez. Allah’ın emri üzere söylüyorum: “Allah’ım, Ali’yi 
seveni sev, ona düşman olana düşman ol, onun velaye-
tini inkâr edene lanet eyle, hakkını inkâr edene gazabı-
nı indir.” 

37) Allah’ım, şüphesiz sen bana benden sonra imametin 
velin Ali’ye ait olduğunu indirdin. Ben bunu açıklarken 
ve Ali’yi kulların için dinlerini ikmal etmene, onlara yö-
nelik nimetini tamamlamana ve İslam’a din olarak razı 
olmana vesile olan makama atarken şöyle buyurdun: 
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ِخــَرِة  َمــْن َيْبَتــِغ َغْيــَر اْالِْســالِم ٔديًنــا َفَلــْن ُيْقَبــَل ِمْنــُه َو ُهــَو ِفــي اْالٰ

ِمــَن اْلَخاِســٔريَن.

٣٨- اَلٕلُهمَّ اِنّٔۤي ُاْشِهُدَك َو َكٰفي ِبَك َشٔهيًدا اَنّٔي َقْد بَــلَّـْغُت.

ٔديَنُكــْم   - َجــلَّ َو  َعــزَّ  الـــٕلُه -  َاْكَمــَل  اِنََّمــۤا  النَّــاِس،  َمَعاِشــَر   -٣٩

بِِاَماَمِتــِه. َفَمــْن لَــْم َيْأتَــمَّ بِــِه َو ِبَمــْن َيُقــوُم َمَقاَمــُه ِمــْن ُولْــٔدي ِمــْن 

 ،- َجــلَّ َو  َعــزَّ   - الـــٕلِه  َعَلــي  َواْلَعــْرِض  اْلِقَياَمــِة  يَــْوِم  اِٰلــي  ُصْلِبــِه 

َفُاولٓـــــِئَك الَّٔذيــَن َحِبَطــْت َاْعَمالُُهــْم َو ِفــي النَّــاِر ُهــْم ٔفيَهــا َخالـِـُدوَن ، 

ُيْنَظــُروَن. ُهــْم  َال  َو  اْلَعــَذاُب  َعْنُهــُم  َالُيَخفَّــفُ 

، اَْنَصُرُكْم ٔلي، َو َاَحقُُّكْم ٔبي، َو اَْقَرُبُكْم  ٤٠- َمَعاِشَر النَّاِس، ٰهَذا َعِليٌّ

- َو اَنَا َعْنُه َراِضَياِن، َو َما  ، َوالـٕلُه - َعزَّ َو َجلَّ ُكْم َعَليَّ ، َو َاَعزُّ اَِليَّ

َنَزَلْت ٰاَيُة ِرًضي ِاالَّ ٔفيِه، َو َما َخاَطَب الـٕلُه الَّٔذيَن ٰاَمُنوا ِاالَّ َبَدَأ ِبِه،

َو َال َنَزلَــْت ٰايَــُة َمــْدٍح ِفــي اْلُقــْرٰاِن ِاالَّ ٔفيــِه، َو َال َشــِهَد بِاْلَجنَّــِة ٔفــي 

َهــْل اَٰتــي َعَلــي اْالِْنَســاِن ِاالَّ لَــُه، َو َالۤ اَْنَزلََهــا ٔفــي ِســَواُه َو َال َمــَدَح 

بَِهــا َغْيــَرُه.

َواْلُمَجــاِدُل  الـــٕلِه  ٔديــِن  نَاِصــُر  ُهــَو  النَّــاِس،  َمَعاِشــَر   -٤١

. اْلَمْهــِديُّ الْـــَهاِدي  النَِّقــيُّ  التَِّقــيُّ  ُهــَو  َو  الـــٕلِه،  َرُســوِل  َعــْن 
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“Kim İslam’dan başka bir din ararsa asla ondan kabul 
edilmez ve o ahirette ziyana uğrayanlardandır.”(1) 

38) Allah’ım, senin emrini halka ulaştırdım. Bu konuda 
seni şahit tutuyorum ve senin şahitliğin yeterlidir.

5- İmamete Tekit

39) Ey insanlar, Allah Azze ve Celle, Ali’nin imameti ile 
dininizi kâmil etti. Kim Ali’ye, kıyamet ve amellerin Al-
lah Azze ve Celle’ye sunulacağı güne kadar Ali’nin sul-
bünden onun yerine geçecek olan evlatlarıma uymazsa 
işte onların amelleri boşa gider. Onlar ebedi olarak ateş-
te kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmez ve onlara 
bir süre de tanınmaz. 

40) Ey insanlar, bu Ali içinizden bana en fazla yardım 
edeniniz, bana en fazla layık olanınız, bana daha ya-
kın olanınız ve bana daha aziz olanınızdır. Allah da, 
ben de Ali’den razıyız. Kur’an’da Allah’ın rızasını ifa-
de eden ayetlerin tamamı onun hakkında nazil olmuş-
tur. Müminlere yönelik “iman edenler” hitabı onunla 
başlar. Kur’an’daki bütün övgü içerikli ayetler onun 
hakkındadır. İnsan Suresi’nde sadece onun cennete 
gireceğine tanıklık edilmiştir. Bu sure ondan başka-
sı hakkında nazil olmamıştır. Allah bu sureyle ondan 
başkasını övmemiştir.

41) Ey insanlar, Ali Allah’ın dinine yardım eden ve Al-
lah’ın Resulü’nü savunandır. O takvalıdır, tertemizdir, 
doğru yolu bulmuş kılavuzdur. Peygamberiniz en ha-

1- Al-i İmran, 85.
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نَِبـيُّـُكْم َخْيُر َنيبٍّ َو َوِصيُّـُكْم َخْيُر َوِصيٍّ َو بَُنوُه َخْيُر اْالَْوِصَيۤاِء.

ئَّتــي ِمــْن  يَّــُة ُكلِّ نَِبــيٍّ ِمــْن ُصْلِبــِه، َو ُذرِّ ٤٢- َمَعاِشــَر النَّــاِس، ُذرِّ

. َعِلــيٍّ ُصْلــِب 

٤٣- َمَعاِشــَر النَّــاِس، ِانَّ اِْبٔليــَس َاْخــَرَج ٰاَدَم ِمــَن اْلَجنَّــِة بِاْلَحَســِد، 

َفــَال َتْحُســُدوُه، َفَتْحبَــَط َاْعَماُلُكــْم َو تَــِزلَّ اَْقَداُمُكــْم، َفــِانَّ ٰاَدَم ُاْهبِــَط 

- َو  اَِلي اْالَرِض ِلَخٔطيَئٍة َواِحَدٍة، َو ُهَو َصْفَوُة الـــٕلِه - َعزَّ َو َجلَّ

َكْيــَف ِبُكــْم َو اَْنُتــْم اَْنُتــْم َو ِمْنُكــْم َاْعــَدۤاُء الـــٕلِه.

، َو َال يَـَتـــَواٰلي َعِليًّــا ِاالَّ تَـــِقيٌّ  ٤٤- اِنـَّـــُه َال ُيْبِغــُض َعِلـــيًّا ِاالَّ َشــِقيٌّ

َو َالُيْؤِمــُن بِــِه ِاالَّ ُمْؤِمــٌن ُمْخِلــٌص. َو ٔفــي َعِلــيٍّ - َوالـــٕلِه - َنَزلَــْت 

ِانَّ  َواْلَعْصــِر،  ٔحيــِم،  الرَّ ْحٰمــِن  الرَّ الـــٕلِه  ِبْســِم  َواْلَعْصــر:  ُســوَرُة 

يَــِة -. اْالِْنَســاَن لَٔفــي ُخْســٍر - اِٰلــي ٰاِخــِر اْالٰ

٤٥- َمَعاِشَر النَّاِس، َقِد اْسَتْشَهْدُت الـٕلَه َو بَلَّْغُتُكْم ِرَسالَٔتي َو َما 

ُسوِل ِاالَّ الْـَبَالُغ اْلُمٔبُني. َعَلي الرَّ

٤٦- َمَعاِشــَر النَّــاِس، اِتَُّقــوا الـــٕلَه َحــقَّ ُتَقاتِــِه َو َالَتُموتُــنَّ ِاالَّ َو اَْنتُــْم 

ُمْسِلُموَن.

٤٧- َمَعاِشَر النَّاِس، ٰاِمُنوا بِالـٕلِه َو َرُسوِلِه َوالنُّوِر الَّٔذۤي اُْنِزَل َمَعُه 
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yırlı peygamber, vasiniz en hayırlı vasidir; onun evlat-
ları da vasilerin en hayırlısıdır.

42) Ey insanlar, bütün peygamberlerin soyu kendi sul-
bünden, benim soyum ise Ali’nin sulbündendir.

43) Ey insanlar, şeytan hasetle Âdem’i cennetten çıkar-
dı. Öyleyse Ali’ye karşı haset etmeyin. Yoksa amelleri-
niz boşa gider, ayaklarınız kayar. Kuşkusuz Âdem (a.s.) 
Allah Azze ve Celle’nin seçkin kulu olmasına rağmen 
bir hata yüzünden yeryüzüne indirildi. Nice olur sizin 
haliniz, oysa sizler sizlersiniz ve bazılarınız Allah’ın 
düşmanısınız. 

44) Ancak bedbaht kimse Ali’ye buğzeder. Ancak tak-
valı kimse Ali’yi sever. Ancak ihlaslı mümin Ali’ye ina-
nır. Allah’a yemin olsun ki Asr Suresi Ali’nin hakkında 
nazil olmuştur:

“Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla. Andolsun 
asra. Şüphesiz insan ziyan içindedir…”

45) Ey insanlar, Allah’ı şahit tuttum. Risaletimi ulaştır-
dım. Elçiye düşen, sadece apaçık iletmektir.(1) 

46) Ey insanlar, Allah’a yakışır biçimde O’ndan korkun 
ve ancak Müslüman olarak can verin.(2)

6- Münafıkların Bozgunculuğu

47) Ey insanlar, biz bazı yüzleri silip arkalarına çevir-

1- Nur Suresi’nin 55. ayetine işarettir. 
2- Al-i İmran Suresi’nin 102. ayetine işarettir.
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َها َعٰلۤي َاْدبَاِرَها. ِمْن َقْبِل َاْن َنْطِمَس ُوُجوًها َفَنُردَّ

٤٨- َمَعاِشَر النَّاِس، النُّوُر ِمَن الـٕلِه - َعزَّ َو َجلَّ - ِفيَّ َمْسُلوٌك، 

، الَّــٔذي َيْأُخــُذ  ، ثُــمَّ ِفــي النَّْســِل ِمْنــُه اِلـَـي اْلَقۤائِــِم اْلَمْهــِديِّ ثُــمَّ ٔفــي َعِلــيٍّ

- َقــْد  ِبَحــقِّ الـــٕلِه َو بِــُكلِّ َحــقٍّ ُهــَو لََنــا، ِالَنَّ الـــٕلَه - َعــزَّ َو َجــلَّ

ٔريــَن َواْلُمَعاِنٔديــَن َواْلُمَخالِٔفــَني َواْلَخۤائِـــٔنَني  ــًة َعَلــي اْلُمَقصِّ َجَعَلَنــا ُحجَّ

اِلٔمــنيَ ِمــْن َجٔميــِع اْلَعاَلٔمــَني. ِثٔمــنيَ َوالظَّ َواْالٰ

٤٩- َمَعاِشَر النَّاِس، اُْنِذُرُكْم اَنّٔي َرُسوُل الـٕلِه َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلَي 

ُســُل، اََفِاْن ِمتُّ َاْو ُقِتْلُت انْـَقـَلْبـــُتْم َعٰلۤي َاْعَقاِبُكْم؟ َو َمْن َيْنَقِلْب  الرُّ

اِكٔريَن. َعٰلي َعِقَبـْيـِه َفَلْن َيُضرَّ الـٕلَه َشْيًئا َو َسَيْجِزي الـٕلُه الشَّ

ْكِر، ُثمَّ ِمْن بَْعِدِه  ْبِر َوالشُّ ٥٠- َاَال َو ِانَّ َعِليًّا ُهَو اْلَمْوُصوُف بِالصَّ

ُوْلٔدي ِمْن ُصْلِبِه.

َفُيْســِخَط  ِاْســَالَمُكْم،  الـــٕلِه  َعَلــي  َتُمنُّــوا  َال  النَّــاِس،  َمَعاِشــَر   -٥١

لَِباْلِمْرَصــاِد. اِنـَّـُه  ِعْنــِدِه،  ِمــْن  بَِعــَذاٍب  ُئصيَبُكــْم  َو  َعَلْيُكــْم 

ــٌة َيْدُعــوَن اِلَــي  ٥٢- َمَعاِشــَر النَّــاِس، اِنـَّـُه َســَيُكوُن ِمــْن بَْعــٔدۤي اَِئمَّ

النَّــاِر َو يَــْوَم اْلِقَياَمــِة َالُيْنَصــُروَن.
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meden önce Allah’a, Resul’üne ve onunla birlikte indi-
rilen  nura  inanın.(1)

48) Ey insanlar, Allah Azze ve Celle’den olan mutlak 
nur, benim yolumda; benden sonra Ali’nin yolunda; 
Ali’den sonra da İmam Mehdi’nin kıyamına kadar 
Ali’nin temiz neslinin yolunda olacaktır. İmam Meh-
di, İlahî hakkı ve bize ait bütün hakları geri alacaktır. 
Çünkü Allah Azze ve Celle bizi dünyadaki bütün mu-
kassırlara (suçlulara), düşmanlara, muhaliflere, ihanet 
edenlere, günahkârlara ve zalimlere hüccet kılmıştır. 

49) Ey insanlar, sizi uyarıyorum; şüphesiz ben Allah’ın 
Resulü’yüm. Benden önce de resuller gelip geçmiştir. 
Eğer ben ölür veya öldürülürsem gerisin geriye (cahi-
liye devrine) mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dö-
nerse, Allah’a hiçbir zarar vermez. Allah, şükredenleri 
yakında mükâfatlandıracaktır.(2) 

50) Bilin ki, Ali ve Ali’den sonra onun sulbünden olan be-
nim evlatlarım, sabır ve şükürle nitelenmiş kimselerdir.

51) Ey insanlar, Müslüman oldunuz diye Allah’a min-
net koymaya kalkmayın. Aksi takdirde Allah size ga-
zap eder ve katından size azap ulaştırır. Hiç Şüphesiz 
Allah gözetlemededir.

52) Ey insanlar, benden sonra çok yakında ateşe çağıran 
ve kıyamet gününde kendilerine yardım edilmeyen ön-
derler olacaktır.

1- Nisa Suresi’nin 47. ayetine işarettir. “Biz bazı yüzleri silip arkala-
rına çevirmeden” yani “enseleri gibi dümdüz yapmadan” veya 
“onları hidayetten çıkarıp sapıklığa çevirmeden.”

2- Âl-i İmran Suresi’nin 144. ayetine işarettir.
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٥٣- َمَعاِشَر النَّاِس، ِانَّ الـٕلَه َو اَنَا َبٔرۤيــَئاِن ِمْنُهْم.

٥٤- َمَعاِشَر النَّاِس، اِنـَّـُهْم َو اَْنَصاَرُهْم َو اَْتَباَعُهْم َو َاْشياَعُهْم ِفي 

ِل ِمَن النَّاِر َو لَِبْئَس َمْثَوي اْلُمَتَكبِّٔريَن. (...) ْرِك اْالَْســفَ الدَّ

٥٥- َمَعاِشــَر النَّــاِس، اِنّٔــۤي َاَدُعَهــا ِاَماَمــًة َو ِوَراثَــًة ٔفــي َعِقٔبــۤي اِٰلــي 

ُكلِّ  َعٰلــي  ــًة  ُحجَّ بَِتْبٔليِغــِه  ُاِمــرُت  َمــۤا  بَـلَّـــْغُت  َقــْد  َو  اْلِقـــَياَمِة،  يَــْوِم 

ْن َشِهَد َاْو َلْم َيْشَهْد، ُوِلَد َاْو  َحاِضٍر َو َغۤاِئٍب َو َعٰلي ُكلِّ َاَحٍد ِممَّ

لـَـْم ُيولـَـْد، َفْلـُيـَبـلِّــــِغ اْلَحاِضــُر اْلَغۤائِــَب َواْلَوالـِـُد الْـــَوَلَد اِٰلــي يَــْوِم اْلِقَياَمــِة.

اْلَغاِصٔبــَني  الـــٕلُه  لَـــَعَن  َاَال  َواْغِتَصابًــا،  ُمْلــًكا  َســَيْجَعُلونََها  َو   -٥٦

َواْلُمْغَتِصٔبَني، َو ِعْنَدَها َسَنْفُرُغ َلُكْم اَيَُّها الثَّــَقَالِن، َفُيْرَسُل َعَلْيُكَما 

ُشــواٌظ ِمــْن نَــاٍر َو ُنَحــاٌس َفَالَتْنَتِصــَراِن.

- لَــْم َيُكــْن لِـــَيَذَرُكْم  ٥٧- َمَعاِشــَر النَّــاِس، ِانَّ الـــٕلَه - َعــزَّ َو َجــلَّ

ـيِِّب، َو َما َكاَن الـٕلُه  َعٰلي َمۤا اَنْــُتْم َعَلْيِه َحٕتي َئميَز اْلَخٔبيَث ِمَن الطَّ

لِـــُيْطِلَعُكْم َعَلي الـْــَغْيِب.

٥٨- َمَعاِشَر النَّاِس، اِنَُّه َما ِمْن َقْرَيٍة ِاالَّ َوالـٕلُه ُمْهِلُكَها بَِتْكٔذيِبَها، 

َو َكَذالِــَك ُيْهِلــُك اْلُقــٰري َو ِهــَي َظاِلَمــٌة، َكَمــا َذَكــَر الـــٕلُه َتٰعاٰلــي، َو 
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53) Ey insanlar, Allah da ben de o önderlerden uzağız. 

54) Ey insanlar, şüphesiz o önderler, onların dostları ve 
takipçileri ateşin en aşağı katında olacaklardır. Kibirle-
nenlerin yeri ne kötüdür! (...) 

55) Ey insanlar, ben halkın imamet ve önderliğini sizle-
re emanet olarak bırakıyorum. İmameti kıyamete kadar 
gelecek olan çocuklarıma miras bırakıyorum. Tebliğle 
emredildiğim şeyi sizlere tebliğ ettim. Bu tebliğ bura-
da olan ve olmayan, bu olaya şahit olan ve olmayan, 
doğmuş ve henüz doğmamış olan herkese bir hüccettir. 
Bu tebliği kıyamete kadar burada olan olmayana ve her 
baba evladına ulaştırsın.

56) Çok yakında imameti egemenliğe dönüştürür ve onu 
gasbederler. Bilin ki, Allah’ın laneti imameti gasp eden-
lere ve onlara yardım edenlere olsun. İşte o zaman [şu 
ayette işaret edilenler gerçekleşecektir:] “Ey insanlar ve 
cinler! Yakında kendimizi sizin hesabınıza ayıracağız.”(1) 
“Öyleyse üzerinize ateş kıvılcımları ve erimiş bakır 
gönderilir de birbirinize yardım edemezsiniz.”(2)

57) Ey insanlar, şüphesiz Allah Azze ve Celle pisleri iyi-
lerden seçmedikçe sizi içinde bulunduğunuz durumda 
bırakacak değildir. Allah, sizi gayba da vakıf kılacak 
değildir.(3) 

58) Ey insanlar, hiç bir şehir (halkı) yoktur ki Allah ya-
lanlamalarından dolayı onları helak etmesin. İşte Allah 

1- Rahman Suresi’nin 30. ayetine işarettir.
2- Rahman Suresi’nin 34. ayetine işarettir.
3- Al-i İmran Suresi’nin 179. ayetine işarettir.
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ٰهــَذا َعِلــيٌّ ِاَماُمُكــْم َو َولِــــيُُّكْم، َو ُهــَو َمَوأعيــُد الـــٕلِه، َوالـــٕلُه َيْصــُدُق 

َمــا َوَعــَدُه.

ٔلــَني، َوالـــٕلُه لَـــَقْد  ٥٩- َمَعاِشــَر النَّــاِس، َقــْد َضــلَّ َقـْبـــَلُكْم َاْكـــَثُر اْالَوَّ

ٔلــَني َو ُهــَو ُمْهِلــُك اْالِخٔريــَن. َقــاَل الـــٕلُه َتَعاٰلــي: َاْهَلــَك اْالَوَّ

نَـــْفَعُل  َكَذالِــَك  ِخٔريــَن،  اْالٰ نُـــْتِبُعُهُم  ثُــمَّ  ٔليـــَن،  اْالَوَّ نُْهِلــِك  اَلَــْم 

ٔبــَني. لِْلُمَكذِّ َيْوَمِئــٍذ  َوْيــٌل  ِباْلُمْجِرٔمــَني، 

٦٠- َمَعاِشــَر النَّــاِس، ِانَّ الـــٕلَه َقــْد َاَمَرٔنــي َو نََهأنــي، َو َقــْد َاَمــْرُت 

 ،- َجــلَّ َو  َعــزَّ   - َربِّــِه  ِمــْن  َوالنَّْهــَي  اْالَْمــَر  َفَعِلــَم  نََهْيـــُتُه.  َو  َعِليًّــا 

َفاْسَمُعوا ِالَْمِرِه َتْسَلُموا، َو َأطيُعوُه َتْهَتُدوا، َواْنَتُهوا لَِنْهِيِه َتْرُشُدوا، 

ــُبُل َعــْن َســٔبيِلِه. ْق ِبُكــُم السُّ َو ٔصــُريوا اِٰلــي ُمــَراِدِه َو َال تَـَتـــَفرَّ

َاَمَرُكــْم  الـَّـٔذۤي  اْلُمْســَتٔقيُم  الـــٕلِه  ِصــَراُط  اَنَــا  النَّــاِس،  َمَعاِشــَر   -٦١

ــٌة، َيْهــُدوَن  بِاتِّــــَباِعِه، ثُــمَّ َعِلــيٌّ ِمــْن بَْعــٔدي، ثُــمَّ ُولْــٔدي ِمــْن ُصْلِبــِه اَِئمَّ

اِلَــي اْلَحــقِّ َو بِــِه َيْعِدلُــون.

ٔحيِم، اْلَحْمُد لِـــٕلهِِ َربِّ اْلَعاَلٔمَني،  ْحٰمِن الرَّ ُثمَّ َقَرَأ: ِبْسِم الـــٕلِه الرَّ
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halkı zulmeden şehirleri böyle helak eder; nitekim Al-
lah Teâla [Kur’ân’da bunun örneklerini] açıklamıştır. 

Şu gördüğünüz Ali sizin imamınız ve velinizdir. O Al-
lah’ın vaatlerindendir. Allah verdiği sözü doğrular. 

59) Ey insanlar, öncekilerin birçoğu sizden önce saptı-
lar. Allah kuşkusuz öncekileri helak etti. O, sonrakileri 
de helak edendir. Allah Teâla şöyle buyuruyor: 

“Biz öncekileri (azgınlıkları yüzünden) helak et-
medik mi? Ardından sonrakileri de onların peşi-
ne takarız. Biz suçlulara işte böyle yaparız. O gün 
yalanlayanların vay haline.”(1)

60) Ey insanlar, Allah bana emir ve nehiyde bulunmuş-
tur. Ben de Ali’ye emrettim ve onu nehyettim. Böyle-
ce o, emri ve nehyi Allah Azze ve Celle’den öğrenmiş 
oldu. Öyleyse Ali’nin emrini işitin ki (Allah’ın gazabın-
dan) korunursunuz. Ona itaat edin ki doğruya ulaşır-
sınız. Onun nehyettiğinden sakının ki rüşde erirsiniz. 
Onun istediği şekilde hareket edin. Yolllar sizi Ali’nin 
yolundan ayrı düşürmesin. 

7- Ehlibeyt’in Dostları ve Düşmanları

61) Ey insanlar, kendisine uymanızı emrettiği Allah’ın 
sırat-ı müstakimi (dosdoğru yolu) benim. Benden sonra 
Allah’ın dosdoğru yolu Ali’dir. Ali’den sonra onun so-
yundan olan imamlardır. Onlar hak ile kılavuzluk eder 
ve onunla adaleti uygularlar. 

Daha Sonra Hz. Peygamber (s.a.a) Fatiha Suresi’ni okudu: 

1- Mürselat Suresi, 16- 19.
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اِيَّــاَك  َو  نَـــْعُبُد  اِيَّــاَك  يــِن، 
ٔ
الّد يَــْوِم  َمالِــِك  ٔحيــِم،  الرَّ ْحٰمــِن  الرَّ

اَْنَعْمــَت  يــَن 
ٔ
الَّذ ِصــَراَط  اْلُمْسَتــــٔقيَم،  ــَراَط  الصِّ ِاْهِدنَــا  ُني، 

ٔ

َنْســَتع

ۤالّٔــَني. َعَليِهــْم َغْيــِر اْلَمْغُضــوِب َعَلْيــــِهْم َو َالۤالضَّ

ــْت َو اِيَّاُهــْم  ٦٢- َو َقــاَل: ِفــيَّ َنَزلَــْت َو ٔفيِهــْم َنَزلَــْت، َو لَُهــْم َعمَّ

ــْت، ُاولِٓئــَك َاْولَِيــۤاُء الـــٕلِه، َال َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َو َال ُهــْم َيْحَزنُــوَن،  َخصَّ

َب الـٕلـــِه ُهــُم الْـَغالِــــُبوَن. َاَالۤ ِانَّ ِحــزْ

ــَقاِق َوالنَِّفــاِق َواْلَحــۤادُّوَن،  ۤاَء َعِلــيٍّ ُهــْم َاْهــُل الشِّ  ِانَّ َاْعــدَ
٦٣- َاَالۤ

ــَيأطِني، ُيؤحــي بَْعُضُهــْم اِٰلــي بَْعــٍض  َو ُهــُم الْـــَعۤادُّوَن، َوِاْخــواُن الشَّ

ُزْخــُرَف اْلَقــْوِل ُغــُروًرا.

٦٤- َاَالۤ ِانَّ َاْولَِيۤاَئُهــم الَّٔذيــَن َذَكَرُهــُم الـــٕلُه ٔفــي ِكَتابِــِه، َفَقــاَل َعــزَّ 

ِخــِر يُــَوۤادُّوَن  : َالَتِجــُد َقْوًمــا ُيْؤِمنُــوَن ِبالـــٕلِه َواْلَيــْوِم اْالٰ َو َجــلَّ

َمــْن َحــۤادَّ الـــٕلَه َو َرُســوَلُه َو لَــْو َكانُــوا ٰاَبۤائَــــُهْم َاْو اَبْــَنۤائَــــُهْم َاْو 

يـــَماَن  ِاْخوانَــــُهْم َاْو َعٔشَريتَــــُهْم، ُاولٓــــِئَك َكَتــَب ٔفــي ُقُلوِبِهــُم اْإلٔ

َو اَيََّدُهــْم بِــُروٍح ِمْنــُه َو ُيْدِخُلُهــْم َجنَّــاٍت َتْجــٔري ِمــْن َتْحِتـــَها 

ـــِئَك  يــَن ٔفيَهــا َرِضــَي الـــٕلُه َعْنـــُهْم َو َرُضــوا َعْنــُه ُاولٓـ
ٔ
اْالَنْـــَهاُر َخاِلد

ِحــْزُب الـــٕلِه َاَالۤ ِانَّ ِحــْزَب الـــٕلِه ُهــُم املُْفِلُحــوَن.
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“Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim, din 
gününün sahibi Allah’a aittir. Yalnız sana ibadet 
ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru 
yola ilet. Gazaba uğramamış ve sapmamış olan, 
nimet verdiğin kimselerin yoluna.”

62) Hamd Suresi, benim hakkımda inmiştir; onların 
hakkında nazil olmuştur. Onları kapsamıştır, onlara 
mahsustur. İşte onlar Allah’ın dostlarıdırlar. Onlar için 
ne korku vardır ve ne de onlar hüzünlenirler. Bilin ki, 
Allah’ın hizbi gerçek galiplerdir.(1) 

63) Bilin ki, Ali’nin düşmanları tefrika, nifak ehli ve (Al-
lah’ın) düşmanlarıdırlar. Onlar, aldatmak için birbirle-
rine gizlice yaldızlı sözler aktaran şeytanların kardeş-
leridirler.(2)

64) Bilin ki, Ali’nin ve evlatlarının dostları Allah’ın, ki-
tabında şöyle vasfettiği kimselerdir:

Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir toplulu-
ğun, babaları, oğulları, kardeşleri veya kabileleri 
olsa dahi Allah’a ve Elçisi’ne düşmanlık edenle-
ri sevdiğini görmezsin. Allah, onların kalplerine 
imanı yazmış ve kendi katından bir ruh ile onları 
desteklemiş, onları ağaçlarının altından ırmaklar 
akan, sürekli kalacakları cennetlere yerleştirecek-
tir. Allah onlardan hoşnuttur, onlar da Allah’tan 
hoşnutturlar. İşte onlar, Allah’ın hizbidirler. İyi 
bilin ki, kurtuluşa erenler, Allah’ın hizbidir.(3)

1- Maide Suresi’nin 56. ayetine işarettir.
2- En’âm Suresi’nin 112. ayetine işarettir.
3- Mücadele, 22.
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٦٥- َاَالۤ ِانَّ َاْولَِيۤاَئُهُم الَّٔذيَن َوَصَفـُهُم الـٕلُه - َعزَّ َو َجلَّ - َفَقاَل:

يــَن ٰاَمُنــوا َو لَــْم َيْلِبُســوا ٔإميَاَنُهــْم ِبُظْلــٍم ُاولٓــــِئَك لَُهــُم اْالَْمــُن َو 
ٔ
الَّذ

ُهــْم ُمْهَتــُدوَن.

٦٦- َاَالۤ ِانَّ َاْولَِيۤاَئُهــم الَّٔذيــَن َوَصَفـــُهُم الـــٕلُه - َعــزَّ َو َجــلَّ - َفَقــاَل: 

َأْن  بِالتَّْســٔليِم  اْلَمَالِۤئَكــُة  َتَتَلقَّاُهــُم  ٰاِمٔنــَني،  اْلَجنَّــَة  َيْدُخُلــوَن  الَّٔذيــَن 

ِطْبُتــْم، َفاْدُخُلوَهــا َخاِلٔديــَن.

: - ٦٧- َاَالۤ ِانَّ َاْولَِيۤائَــُهُم الَّٔذيَن َقاَل لَُهُم الـٕلُه - َعزَّ َو َجلَّ

َيْدُخُلوَن اْلَجنَُّة، ُيْرَزُقوَن ٔفيَها بَِغْيِر ِحَساٍب.

٦٨- َاَالۤ ِانَّ َاْعَدۤائَــُهُم الَّٔذيَن َيْصَلوَن َسٔعًريا.

٦٩- َاَالۤ ِانَّ َاْعَدۤائَــــهُم الَّٔذيــَن َيْســَمُعوَن ِلَجَهنَّــَم َشــٔهيًقا َو ِهــَي َتُفــوُر 

َو لََهــا َزٔفــٌري.

٧٠- َاَال ِانَّ َاْعَدۤائَــهُم الَّٔذيَن َقاَل ٔفيِهْم: 

اَرُكــوا ٔفيَهــا َجٔميًعــا  ُكلََّمــا َدَخَلــْت ُامَّــٌة لَــــَعَنْت ُاْخَتَهــا َحٕتــۤي ِاَذا ادَّ

َقالَــْت ُاْخَراُهــْم ِالُوٰليـــُهْم َربَّــــَنا ٰهــُؤَالِۤء َاَضلُّونَــا َفٰاتِـــِهْم َعَذابًــا 
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65) Bilin ki, Allah Azze ve Celle, Ali’nin ve evlatlarının 
dostlarını şöyle nitelemiştir: 

“İman eden ve imanlarını zulümle karıştırmayan 
kimseler var ya işte güven onlarındır. Ve onlar hi-
dayete ermişlerdir.”(1)

66) Bilin ki, Allah Azze ve Celle, Ali’nin ve evlatlarının 
dostlarının niteliklerini açıklamış ve şöyle buyurmuş-
tur: “Onlar esenlikle cennete gireceklerdir. Melekler 
selamla onları karşılar ve “Mutlu (tertemiz) oldunuz; 
artık ebedi olarak cennete girin.”(2) derler. 

67) Bilin ki, Ali’nin ve evlatlarının dostları hakkında Al-
lah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: 

“…Cennete girerler ve orada hesapsız olarak ken-
dilerine rızık verilir.”(3)

68) Bilin ki, onların düşmanları alevli ateşe atılacaklar.

69) Bilin ki, Ali’nin ve evlatlarının düşmanları cehenne-
min kaynarken çıkardığı uğultuyu ve iniltiyi işitirler.(4) 

70) Bilin ki, onların düşmanları o kimselerdir ki Allah 
onlar hakkında şöyle buyurmuştur:

“Her topluluk ateşe girince kendi yoldaşına la-
net eder. Onların hepsi orada bir araya toplanın-
ca sonrakiler öncekiler hakkında şöyle derler: ‘Ey 
Rabbimiz! İşte bunlar bizi saptırdılar. Onlara iki 

1- En’âm 82.
2- Zümer Suresi’nin 73. ayetine işarettir.
3- Mü’min, 40.
4- Mülk Suresi’nin 7. ve Hud Suresi’nin 106. ayetlerine işarettir.
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ــُكلٍّ ِضْعــٌف َوٰلِكــْن َال َتْعَلُمــوَن. ــاَل ِل ــاِر َق ــَن النَّ ــا ِم ِضْعًف

: - ٧١- َاَالۤ ِانَّ َاْعَدۤائَــُهُم الَّٔذيَن َقاَل الـٕلُه - َعزَّ َو َجلَّ

يــٌر،
ٔ
َنذ َيْأِتُكــْم  اَلَــْم  َخَزنَــــُتَهۤا  َســَالَُهْم  َفــْوٌج  ٔفيَهــا  اُلْــــِقَي  ُكلََّمــۤا 

ــٕلُه ِمــْن  َل الـ ــزَّ ــا َمــا َن ــا َو ُقْلَن ْبَن يــٌر َفَكذَّ
ٔ
ــا َنذ ــْد َجۤاَءَن َقالُــوا بَلــي َق

َشــْيٍء ِاْن اَْنتُــْم ِاالَّ ٔفــي َضــَالٍل َكٔبــٍري.

٧٢- َاَالۤ ِانَّ َاْولِيۤائَـــهُم الَّٔذيــَن َيْخَشــْوَن َربـَّـــُهْم بِاْلَغْيــِب، لَُهــْم َمْغِفــَرٌة 

َو َاْجــٌر َكٔبــٌري.

نَــا َمــْن  ــٔعِري َواْلجنَّــِة. َعُدوُّ ٧٣- َمَعاِشــَر النَّــاِس، َشــتَّاَن َمــا بَـــْيَن السَّ

ــٕلُه َو َاَحبَّــُه. ــٕلُه َو لََعَنــُه، َو َولِــيُّــــَنا ُكلُّ َمــْن َمَدَحــُه الـ ــُه الـ َذمَّ

٧٤- َمَعاِشَر النَّاِس، َاَال َو اِنّٔي ُمْنِذٌر َو َعِليٌّ َهاٍد.

٧٥- َمَعاِشَر النَّاِس، اِنّٔي نَِبــيٌّ َو َعِليٌّ َوِصئّي.

اِهــُر  ، َاَال اِنـَّـُه الظَّ ــةِ ِمنَّــا الْــــَقۤاِئَم اْلَمْهــِديَّ ٧٦- َاَالۤ ِانَّ َخاتَـــم اْالَِئمَّ

يــِن.  الدّٔ َعَلــي 
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kat ateş azabı ver.’ Allah der ki: Her iki topluluğa 
da iki kat azap vardır; ama siz bilmiyorsunuz.”(1) 

71) Bilin ki, Ali’nin ve evlatlarının düşmanları o kimse-
lerdir ki Allah Azze ve Celle onlar hakkında şöyle bu-
yurmuştur: 

“Öfkesinden cehennem çatlayacak hale gelir. İçi-
ne ne zaman bir topluluk atılsa, bekçileri onlara 
sorarlar: ‘Size bir uyarıcı gelmedi mi?’ Onlar ise 
şöyle derler: ‘Evet, doğrusu bize uyarıcı gelmişti, 
fakat biz yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirme-
miştir; siz büyük bir sapıklık içerisindesiniz, başka 
değil, demiştik.”(2)

72) Bilin ki, Ali’nin ve evlatlarının dostları gizlide Al-
lah’tan korkarlar. Onlar için bağışlanma ve büyük bir 
mükâfat vardır.(3)

73) Ey insanlar, cennet ile cehennem arasında çok fark 
vardır. Bizim düşmanımız Allah’ın kınadığı ve lanet et-
tiği kimsedir. Bizim dostumuz ise Allah’ın övdüğü ve 
sevdiği kimsedir.

74) Ey insanlar, bilin ki, ben (münzir) uyarıcı, Ali ise 
(hadi) hidayet edicidir. 

75) Ey insanlar, ben nebiyim, Ali ise vasidir.

8- Hz. Mehdi’yi (a.s) Tanıtma

76) Bilin ki, imamların sonuncusu olan Kaim Mehdi 
bizdendir. Bilin ki, o bütün dinlere galip olacaktır. 

1- A’râf, 38.
2- Mülk, 8-9.
3- Mülk, 8-9. 
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اِلٔمَني، َاَالۤ اِنَُّه َفاتِــُح اْلُحُصوِن َو َهاِدُمَها.  ٧٧- َاَالۤ اِنَُّه اْلُمْنـَتـِقُم ِمَن الظَّ

ْرِك، َاَالۤ اِنـَّه ُمْدِرٌك ِبُكلِّ  ٧٨- َاَالۤ اِنَُّه َقاِتُل ُكلِّ َقٔبيَلٍة ِمْن َاْهِل الشِّ

َثاٍر ِالَْولَِيۤاِء الـٕلِه.

اُف ٔفي َبْحٍر َعٔميٍق. ٧٩- َاَالۤ اِنَُّه النَّاِصُر ِلديِن الـٕلِه، َاَال اِنـَّه اْلَغرَّ

٨٠- َاَالۤ اِنَُّه َيِسُم ُكلَّ ٔذي َفْضٍل بَِفْضِلِه، َو ُكلَّ ٔذي َجْهٍل ِبَجْهِلِه، 

َاَالۤ اِنَُّه ِخَيَرُة الـٕلِه َو ُمْخَتاُرُه. 

٨١- َاَالۤ اِنـَّـهُ واِرُث ُكلِّ ِعْلــٍم َواْلُمٔحيــُط بِــِه، َاَالۤ اِنـَّـه اْلُمْخِبــُر َعــْن 

- َواْلُمَنــِبّـــُه بَِاْمــِر ٔاَيمانِــِه. َربِّــِه - َعــزَّ َو َجــلَّ

ُض اِلَْيــِه، َاَالۤ اِنـَّـُه َقــْد  ــٔديُد، َاَالۤ اِنـَّـُه اْلُمَفــوَّ ٔشــيُد السَّ ٨٢- َاَالۤ اِنـَّـهُ الرَّ

ــَر بِــِه َمــْن َســَلَف بَـــْيَن َيَدْيــِه. َبشَّ

َة بَْعَدُه، َو َال َحقَّ ِاالَّ َمَعُه، َو َال  ًة َو َال ُحجَّ ٨٣- َاَالۤ اِنَّه الْـَبأقي ُحجَّ

ُنوَر ِاالَّ ِعْنَدُه، َاَالۤ اِنَّه َال َغاِلَب َلُه َو َال َمْنُصوَر َعَلْيِه، َاَال َو اِنَّه َوِليُّ 

ِه َو َعَالنَِيِتِه. الـٕلِه ٔفۤي َاْرِضِه، َو َحَكُمُه ٔفي َخْلِقِه، َو اَميُنُه ٔفي ِسرِّ

٨٤- َمَعاِشــَر النَّــاِس، َقــْد بَــيَّــــْنُت َلُكــْم َو اَْفـــَهْمُتُكْم، َو ٰهــَذا َعِلــيٌّ 

بَْعــٔدي. ُيْفِهُمُكــْم 
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77) Bilin ki, o bütün zalimlerden intikam alacaktır. Bilin 
ki, o bütün kaleleri fethedecek ve yok edecektir.

78) Bilin ki, o şirk ehlinden olan her kabileyi yok ede-
cektir. Bilin ki, o Allah Azze ve Celle’nin dostlarının 
kanlarının intikamını alacaktır. 

79) Bilin ki, o Allah’ın dininin yar ve yaveridir. Bilin ki, 
o derin denizlere dalar.

80) Bilin ki, o her üstünü üstünlüğüyle ve her bilgisi-
zi cehaletiyle tanır. Bilin ki, o Allah’ın seçkin kıldığı ve 
seçtiği kimsedir.

81) Bilin ki, o bütün ilimlerin mirasçısı ve onları kuşa-
tandır. Bilin ki, o Rabbi Azze ve Celle’den haber verir. 
İlahi hükümleri açıklar. 

82) Bilin ki, o rüşd sahibi (aklı olgun) ve işleri sağlam-
dır. Yaratılmışların işleri ona bırakılmıştır. Kendisinden 
öncekiler onu müjdelemişlerdir.

83) O, Allah’ın son hüccetidir; ondan sonra hüccet ol-
maz. Hak ancak onunla birliktedir. Nur ancak onun 
yanındadır. Bilin ki, ona galip olan olmaz, ona karşı 
kimseye yardım edilmez. Bilin ki, o Allah’ın yeryüzün-
deki velisi; mahlukatı arasında hükmü; gizlide ve açık-
ta eminidir.

9- Biat Meselesi

84) Ey insanlar, size açıkladım ve anlattım. Benden son-
ra Ali sizlere anlatacaktır. 
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ُمَصاَفَقٔتــي  اِٰلــي  َاْدُعوُكــْم  ُخْطَبٔتــۤي  اْنِقَضــۤاِء  ِعْنــَد  اِنّٔــي  َو  َاَال   -٨٥

بَْعــٔدي. ُمَصاَفَقِتــِه  ثُــمَّ  بِــِه،  َواْالِْقــَراِر  بَْيَعِتــِه،  َعٰلــي 

٨٦- َاَال َو اِنّٔــي َقــْد بَاَيْعــُت الـــٕلَه َو َعِلــيٌّ َقــْد بَاَيَعٔنــي، َو اَنـَـا ٰاِخُذُكــْم 

بِالَْبْيَعِة َلُه َعِن الـٕلِه - َعزَّ َو َجلَّ - َفَمْن َنَكَث َفِانََّما َيْنُكُث َعٰلي 

نَْفِسِه، َو َمْن َاْوٰفي ِبَما َعاَهَد َعَلْيُه الـــٕلَه َفَسُيْؤٔتيِه َاْجًرا َعٔظيًما .

ِمــْن  َواْلُعْمــَرَة  َواْلَمــْرَوَة  َفــا  َواْلصَّ اْلَحــجَّ  ِانَّ  النَّــاِس،  َمَعاِشــَر   -٨٧

َشــَعۤاِئِر الـــٕلِه، َفَمــْن َحــجَّ اْلَبْيــَت َاِو اْعَتَمــَر َفَالُجَنــاَح َعَلْيــِه َاْن 

َع َخْيــًرا َفــِانَّ الـــٕلَه َشــاِكٌر َعٔليــٌم. َف ِبِهَمــا َو َمــْن َتَطــوَّ ــوَّ َيطَّ

ِاالَّ  بَـــْيٍت  َاْهــُل  َوَرَدُه  َفَمــا  الْـــَبْيَت،  ــوا  ِحجُّ النَّــاِس،  َمَعاِشــَر   -٨٨

اْفَتــَقــــُروا. ِاالَّ  َعْنــُه  َالَتَخلَّــــُفوا  َو  اْسَتـْغـــَنْوا، 

٨٩- َمَعاِشــَر النَّــاِس، َمــا َوَقــَف بِاْلَمْوِقــِف ُمْؤِمــٌن ِاالَّ َغَفــَر الـــٕلُه لَــُه 

ُتــُه اْســَتْأَنَف  َمــا َســَلَف ِمــْن َذْنِبــِه اِٰلــي َوْقِتــِه َذالـِـَك، َفــِاَذا اْنَقَضــْت َحجَّ

َعَمَلــُه.

٩٠- َمَعاِشــَر النَّــاِس، اْلُحّجــاُج ُمَعانُــوَن َو نََفَقاُتُهــْم ُمَخلَّــــَفٌة َوالـــٕلُه 

َالُئضيــُع َاْجــَر اْلُمْحِســٔنَني.
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85) Konuşmam bittikten sonra sizi Ali’ye biat ve onun 
bu hakkını itiraf üzere önce benimle, daha sonra onun-
la ahitleşmeye ve el sıkışmaya davet ediyorum. 

86) Bilin ki, ben Allah’a biat etmişim, Ali de bana. Ben 
Allah Azze ve Celle’nin emri üzere onun için sizden 
biat alıyorum. “Artık kim ahdini bozarsa, ancak kendi 
aleyhine bozar.”(1)

10- Farzlar ve Haramlar

87) Ey insanlar, Şüphesiz hac, Safa, Merve ve umre 
Allah’ın (koyduğu ibadet) alametlerindendir. “Kim hac 
için Beytullah’ı ziyaret eder veya umre yaparsa onları ta-
vaf etmesinin kendisine bir sakıncası yoktur. Kim kendi 
isteğiyle bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliğin karşı-
lığını veren ve her şeyi bilendir.”(2)

88) Ey insanlar, Allah’ın evi Kâbe’yi ziyaret ediniz. Ona 
gelen kimseler zenginleşir. Ona yüz çevirenler ise fa-
kirleşir. 

89) Ey insanlar, Allah hac duraklarında (Arafat, Müz-
delife, Mina) vakfe yapan müminin o zamana dek iş-
lediği bütün günahları bağışlar. Hac amelleri bittikten 
sonra amellerine yeniden başlasın.

90) Ey insanlar, hacılar (Allah’ın özel) yardımına maz-
hardırlar. Yaptıkları harcamalar [kıyamet günü için] bi-
riktirilir. Allah iyilerin mükâfatını zayi etmez.(3)

1- Fetih, 10.
2- Bakara, 158.
3- Tevbe Suresi’nin 120. ayetine işarettir. 
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َو  َوالـتَّـَفـقُّـــِه،  يــِن  الدّٔ ِبَكَمــاِل  الْـــَبْيَت  ــوا  ِحجُّ النَّــاِس،  َمَعاِشــَر   -٩١

اِْقــَالٍع. َو  بَِتْوبَــٍة  ِاالَّ  اْلَمَشــاِهِد  َعــِن  َالَتْنَصِرُفــوا 

َكاَة َكَمــۤا َاَمَرُكــُم  ــَالَة َو ٰاتُــوا الــزَّ ٩٢- َمَعاِشــَر النَّــاِس، أَقيُمــوا الصَّ

ْرُتْم َاْو َنٔســيُتْم  الـــٕلُه - َعزَّ َو َجلَّ -، لَــــِئْن َطاَل َعَلْيُكُم اْالََمُد َفَقصَّ

 - َفَعِلــيٌّ َولِــــيُُّكْم َو ُمَبـــيٌِّن َلُكــْم، الـَّـٔذي َنَصَبــُه الـــٕلُه - َعــزَّ َو َجــلَّ

ــي َو َأنَــا ِمْنــُه، ُيْخِبُرُكــْم ِبَمــا َتْســَالُوَن  بَْعــٔدۤي َو َمــْن َخلََّفــُه الـــٕلُه ِمنّٔ

َعْنــُه، َو يُـــَبـــيِّـــنَُ َلُكــْم َمــا َالَتْعَلُمــوَن.

َفُهَما، َفٰاُمَر   ِانَّ اْلَحالَل َواْلَحَراَم اَْكَثُر ِمْن َاْن ُاْحِصَيـُهَما َو اَُعرِّ
٩٣- َاَالۤ

بِاْلَحَالِل َو اَْنٰهي َعِن اْلَحَراِم ٔفي َمَقاٍم واِحٍد، َفُاِمْرُت َاْن ٰاُخَذ الَْبْيَعَة 

- ٔفي  ْفَقَة َلُكْم بَِقُبوِل َما ِجْئُت ِبِه َعِن الـٕلِه - َعزَّ َو َجلَّ ِمْنُكْم َوالصَّ

ــٌة  ــي َو ِمْنــُه، اَِئمَّ ــةِ ِمــْن بَْعــِدِه، الَّٔذيــَن ُهــْم ِمنّٔ َعِليٍّ أَمِرياْلُمْؤِمٔنــنيَ َواْالَِئمَّ

. َقاِئَمٌة، ِمْنُهُم اْلَمْهِديُّ اِٰلي َيْوٍم الْـِقَياَمِة، الَّٔذي َيْقٔضي بِاْلَحقِّ

٩٤- َمَعاِشَر النَّاِس، َو ُكلُّ َحَالٍل َدلَـْلـُتُكْم َعَلْيِه، َاْو َحَراٍم نََهْيـُتُكْم 

ْل. َاَال َفاْذُكــُروا َذالِــَك  َعْنــُه، َفِانّٔــي لَــْم َاْرِجــْع َعــْن َذالِــَك َو لَــْم اُبَــدِّ

لُــوُه َو َالُتَغيِّــُروُه. َواْحَفُظــوُه َو َتواَصــْوا بِــِه، َو َالُتَبدِّ

َكاَة  ــَالَة َو ٰاتُــوا الــزَّ ُد اْلَقــْوَل: َاَال َفَأقيُمــوا الصَّ ٩٥- َاَال َو اِنّٔــۤي ُاَجــدِّ
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91) Ey insanlar, kâmil din ve derin kavrayış üzere Al-
lah’ın evini ziyaret edin. Hacdaki ziyaret yerlerinden 
ancak tövbe ederek, günahın kökünü kazıyarak geri 
dönün.

92) Ey insanlar, Allah Azze ve Celle’nin emrettiği gibi 
namazı ayakta tutun ve zekât verin. Bir süre geçer de 
[Allah’ın emirlerini yerine getirmede] gevşeklik gös-
terir veya [ilâhî hükümleri] unutursanız Ali sizin veli-
nizdir, size [ilahi hükümleri] açıklayacaktır. Allah onu 
benden sonra [bu makam için] belirledi. Onu benim ye-
rime geçirdi, ben ondanım. Ondan sorduğunuz sorula-
rı cevaplar, bilmediğiniz şeyleri size açıklar. 

93) Bilin ki, Allah’ın helal ve haramları size onları an-
latıp sayacak ve bir kerede helallere emredip haram-
lardan da sakındıracağımdan fazladır. Allah Azze ve 
Celle tarafından Emîrü’l-Müminin Ali ve ondan son-
raki imamlar ile ilgili sunduğum şeyi kabul etmeniz 
üzere sizden Ali’ye biat ve ahit almakla emrolundum. 
Ali’den sonra kıyamete kadar devam edecek olan 
imamlar benden ve Ali’dendirler. Hepsi kıyam eden 
imamlardır. Onların sonuncusu hak üzere hüküm ve-
recek olan Mehdi’dir. 

94) Ey insanlar, ben size her helali bildirdim; her ha-
ramdan da sakındırdım. Söylediğim sözlerden geri 
dönmedim, sözlerimi değiştirmedim. Kesinlikle sözle-
rimi hatırlayın, koruyun birbirinize tavsiye edin; onları 
değiştirmeyin. 

95) Bilin ki, sözlerimi tekrarlıyorum: Namazı ayakta 
tutun, zekâtı verin, iyiliği emredin, kötülükten sakın-
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اْالَْمــِر  َرْأَس  ِانَّ  َو  َاَال  اْلُمْنَكــِر،  َعــِن  َوانْـــَهْوا  بِاْلَمْعــُروِف  َوْأُمــُروا 

بِاْلَمْعــُروِف َوالنَّـــْهَي َعــِن اْلُمْنَكــِر َاْن تَـْنـَتـــُهوۤا اِٰلــي َقْؤلــي، َو تُـَبـلِّـــُغوُه 

َمــْن لـَـْم َيْحُضــْر، َو َتْأُمــُروُه بَِقُبولـِـِه، َو َتْنَهــْوُه َعــْن ُمَخالََفِتــِه، َفِانَّــُه َاْمــٌر 

- َو ِمنّٔي. َو َالۤ َاْمَر ِبَمْعُروٍف َو َال نَْهَي َعْن  ِمَن الـٕلِه - َعزَّ َو َجلَّ

ُمْنَكــٍر ِاالَّ َمــَع ِاَمــاٍم َمْعُصــوٍم.

َة ِمْن بَْعِدِه ُوْلُدُه، َو  ُفُكْم َانَّ اْالَِئمَّ ٩٦- َمَعاِشَر النَّاِس، اْلُقْرٰاُن ُيَعرِّ

ْفُتُكْم اِنـَّـُه ِمنّٔي َو اَنَا ِمْنُه، َحْيُث َيُقوُل الـٕلُه ٔفي ِكَتاِبِه: َو َجَعَلَها  َعرَّ

ُتْم بِِهَما. ــكْ َكِلَمًة َباِقَيًة ٔفي َعِقِبِه، َو ُقْلُت: َلْن َتِضلُّوا َمۤا ِاْن َتَمسَّ

ــاَعَة َكَمــا قَــاَل  ٩٧- َمَعاِشــَر النَّــاِس، التَّْقــوي، التَّْقــوي، ِاْحــَذُروا السَّ

الـــٕلُه - َعــزَّ َو َجــلَّ - :

اَعِة َشْيٌء َعٔظيٌم. ِانَّ َزْلَزَلَة السَّ

َواْلُمَحاَســَبَة َواْلَموأزيــَن  َواْلِحَســاَب  الْـــَمَماَت  ُاْذُكــُروا   -٩٨

َجــاَء َفَمــْن  َواْلِعَقــاَب،  َوالثَّــواَب  اْلَعاَلٔمــَني  َربِّ  يَــَدْي  بَـــْيَن 

ِيّـــَئِة َفَلــــْيَس لـَـُه ِفــي اْلِجَنــاِن  بِاْلَحَســَنِة أُثيــَب َعَلْيَهــا َو َمــْن َجــۤاَء بِالسَّ

َنٔصيــٌب.
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dırın. Bilin ki, emr-i maruf ve nehy-i münkerin temeli, 
benim (imamet hakkındaki) sözlerime ermeniz, burada 
olmayanlara ulaştırmanız, kabul etmelerini emretme-
niz, muhalefetten sakındırmanızdır. Bu, Allah Azze ve 
Celle’den ve benden taraf bir emirdir. İyiliği emretme 
ve münkerden sakındırma ancak masum imamla olur. 

96) Ey insanlar, Kurân size Ali’den sonra imamla-
rın onun çocuklarından olacağını bildirmiştir. Ben de 
Ali’nin benden ve benim de ondan olduğumu açıkla-
dım. Çünkü Allah, kitabında şöyle buyuruyor:

“Bu çağrıyı tevhide dönsünler diye onun soyu 
arasında kalıcı bir vasiyet olarak bıraktı.”(1)

Yine size “O ikisine (Kur’an ve Ehlibeyt’ime) sımsıkı sa-
rıldığınız sürece asla sapmazsınız.” dedim. 

97) Ey insanlar, Takvaya, takvaya sarılın. Saatten (kıya-
metten) korkun; çünkü Allah Azze ve Celle şöyle bu-
yuruyor:

“Kıyametin sarsıntısı çok korkunç bir şeydir.”(2) 

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

1- Zuhruf, 28.
2- Hac, 1.
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٩٩- َمَعاِشــَر النَّــاِس، اِنَُّكــْم َاْكَثــُر ِمــْن َاْن ُتَصاِفُقؤنــي ِبَكــفٍّ واِحــٍد، 

َو َقــْد َاَمَرنِــَي الـــٕلُه - َعــزَّ َو َجــلَّ - َاْن ٰاُخــَذ ِمــْن اَْلِســَنِتُكُم اْالِْقــَراَر 

ِة  ِبَما َعقَّْدُت لِـَعـِلـيٍّ ِمْن ِاْمَرِة اْلُمْؤِمٔنَني، َو َمْن َجۤاَء بَْعَدُه ِمَن اْالَِئمَّ

ئَّتــي ِمــْن ُصْلِبــِه. ــي َو ِمْنــُه، َعٰلــي َمــۤا َاْعَلْمُتُكــْم َانَّ ُذرِّ ِمنّٔ

١٠٠- َفُقوُلوا بَِاْجَمِعُكْم: اِنَّا َساِمُعوَن، ُمٔطيُعوَن، َراُضوَن، ُمْنَقاُدوَن 

، َو اَْمــِر ُولـْـِدِه، ِمــْن ُصْلِبــِه  ِلَمــا بَلَّْغــَت َعــْن َربَِّنــا َو َربـِّـَك، ٔفــۤي اَْمــِر َعِلــيٍّ

ِة. نَُباِيُعَك َعٰلي َذاِلَك بُِقلُوبَِنا َو اَنْـُفِسَنا َو اَْلِسَنِتـَنا َو اَْئديَنا.  ِمَن اْالَِئمَّ

ُل، َو َال  َعٰلــي َذالِــَك َنْحٰيـــي َو نَــــُموُت َو نُْبَعــُث، َو َالنُـَغـيِّـــُر َو َال نُـــَبدِّ

َنُشــكُّ َو َال َنْرتَــاُب، َو َال َنْرِجــُع َعــِن َعْهــٍد، َو َال نَـْنــــُقُض اْلٔميَثــاَق. 

ــَة، الَّٔذيــَن  ــٕلَه َو ُنٔطيُعــَك َو َعِليًّــا أَمــَري اْلمْؤِمٔنــَني َو ُولْــَدُه اْالَِئمَّ ُنٔطيــُع الـ

يَّـِتَك ِمْن ُصْلِبِه، بَْعَد اْلَحَسِن َو اْلُحَسْيِن، اللََّذْيِن َقْد  َذَكْرَتُهْم ِمْن ُذرِّ

ْفُتُكــْم َمَكانَـــُهَما ِمنّٔــي َو َمَحلَُّهَمــا ِعْنــٔدي َو َمْنِزلََتُهَمــا ِمــْن َرٔبـّـي -  َعرَّ

ْيــُت َذالـِـَك ِإلَْيُكــْم، َو َأنـَّـــُهَما َســيَِّدا َشــَباِب َأْهــِل  -. َفَقــْد َأدَّ َعــزَّ َو َجــلَّ

، َو َأنـَـا َأُبوُهَمــا َقْبَلــُه.  َماَمــاِن بَْعــَد َأٔبيِهَمــا َعِلــيٍّ
اْلَجنَّــِة، َو َأنَُّهَمــا اْالِ

١٠١- َو ُقولُــوا: َأَطْعَنــا الـــٕلَه ِبَذالِــَك َو ِإيَّــاَك َو َعِليًّــا َواْلَحَســَن 

ــَة الَّٔذيــَن َذَكــْرَت، َعْهــًدا َو ٔميَثاًقــا َمْأُخــوًذا ِألَٔمــِري  َواْلُحَســْيَن َواْالَِئمَّ
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11- Resmen Biat Almak

99) Ey insanlar, bana tek tek biat edemeyecek kadar 
çoksunuz. Allah Azze ve Celle, Ali için açıkladığım 
Emîrü’l-Müminin olma ve Ali’den sonra benim ve onun 
soyundan olan imamların imameti konusunda diliniz-
den ikrar almamı emretti. Size bildirdiğim üzere benim 
soyum onun sulbünden olacaktır. 

100) Öyleyse topluca şöyle söyleyin: “Kuşkusuz biz, Ali 
ve onun sulbünden olan imamlarla ilgili olarak Rabbin-
den ve Rabbimizden ilettiğin emri duyduk, bu emre ita-
at eder, razı ve teslim oluruz.”

“Bu konuda kalbimizle, nefsimizle, dilimizle ve elimiz-
le sana biat ediyoruz. Bunun üzerine yaşar, ölür ve diri-
liriz. Biati değiştirmez, şüphe etmez, ahitten dönmez ve 
ahdi bozmayız. Allah’a itaat ederiz; sana, Emîrü’l-Mü-
minin Ali’ye, Hasan ve Hüseyin’in yanı sıra Ali’nin sul-
bünden olacağını açıkladığın soyun olan Ali’nin imam 
evlatlarına itaat ederiz.”

Ben Hasan ve Hüseyin’in benim yanımdaki konumla-
rını, yanımdaki yerlerini, Rabbim Azze ve Celle katın-
daki değerlerini size bildirdim. Ben bu konuyu size ilet-
tim. Onlar cennet gençlerinin efendileridirler. Babaları 
Ali’den sonra imamdırlar ve ben Ali’den önce onların 
atasıyım.

101) Yine şöyle söyleyin: “Allah’a, sa na, Ali’ye, Hasan’a, 
Hüseyin’e ve onlardan sonra geleceğini açıkladığın 
imamlara itaat ettik. Müminlerin Emîri Ali ile kalbi-
mizle, nefsimizle, dilimizle ve elimizle ahitleşiyoruz. 
Yapabilen eliyle, yoksa diliyle ikrar ederek bu ahdi 
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اْلُمْؤِمٔنــَني ِمــْن ُقُلوبَِنــا َو اَنْــــُفِسَنا َو اَْلِســَنِتَنا َو ُمَصاَفَقــِة َأْئديَنــا، َمــْن 

َال نَْبٔغــي ِبَذالِــَك  َاْدَرَكُهَمــا بَِيــِدِه َو ِاالَّ َفـــَقْد َاَقــرَّ بِِهَمــا بِِلَســاِنِه، َو 

بَــَدًال، َو ال نَــٰري ِمــْن اَْنُفِســَنا َعْنــُه ِحــَوًال َأبَــًدا، َأْشــَهَدنَا الـــٕلُه، َو 

ْن  َكٰفي بِالـــٕلِه َشٔهيًدا، َو اَْنَت َعَلْيَنا ِبِه َشٔهيٌد، َو ُكلُّ َمْن َأَطاَع ِممَّ

ِئَكــُة الـــٕلِه َو ُجُنــوُدُه َو َعٔبيــُدُه، َوالـــٕلُه َاْكَبــُر ِمــْن  َظَهــَر َواْســَتَتَر َو َمَالۤ

ُكلِّ َشــٔهيٍد.

١٠٢- َمَعاِشــَر النَّــاِس، َماَتُقولُــوَن؟ َفــِانَّ الـــٕلَه َيْعَلــُم ُكلَّ َصــْوٍت َو 

َخاِفَيــَة ُكلِّ نَْفــٍس، َفَمــِن اْهَتــٰدي َفِلَنْفِســِه َو َمــْن َضــلَّ َفِانََّمــا َيِضــلُّ 

َعَلْيَهــا، َو َمــْن بَاَيــَع َفِانََّمــا ُيَبايِــــُع الـــٕلَه، َيُدالـــٕلِه َفــْوَق اَْئديـــِهْم.

١٠٣- َمَعاِشــَر النَّــاِس، َفاتَّــــُقوا الـــٕلَه َو بَاِيُعــوا َعِليًّــا َأمَرياْلُمْؤِمٔنــَني 

ــَة َكِلَمــًة َطِيّــــَبًة بَاِقَيــًة. ُيْهِلــُك الـــٕلُه َمــْن  َواْلَحَســن َواْلُحَســْيَن َواْالَِئمَّ

َغــَدَر َو َيْرَحــُم َمــْن َوٰفــي، َفَمــْن َنَكــَث َفِانََّمــا َيْنُكــُث َعٰلــي نَْفِســِه َو 

َمــْن َاْوٰفــي ِبَمــا َعاَهــَد َعَلْيــُه الـــٕلَه َفَســُيْؤٔتيِه َاْجــًرا َعٔظيًمــا.

١٠٤- َمَعاِشــَر النَّــاِس، ُقولُــوا الـَّـٔذي ُقْلــُت َلُكــْم َو َســلُِّموا َعٰلــي 

َعِلــيٍّ بِِاْمــَرِة اْلُمْؤِمٔنــَني، َو ُقولُــوا: َســِمْعَنا َو َاَطْعَنــا، ُغْفَراَنــَك َربََّنــا 

ــْيَك اْلَمٔصــُري.  َو اِلَـ
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gerçekleştirmiştir. Bu ahdi hiçbir şeyle değiştirmeyiz. 
Bundan ayrılmayı da kendimize asla caiz görmeyiz. 
Buna Allah’ı şahit tutuyoruz. Şahit olarak Allah yeter. 
Sen, burada olan ve olmayan itaat ehli herkes, Allah’ın 
melekleri, ordusu ve kulları bize şahit olsun. Allah her 
şahitten üstündür.”

102) Ey insanlar, ne dersiniz? Kuşkusuz Allah, her sesi 
ve her nefsin sırrını bilir. 

“Artık kim hidayet bulursa, bu kendisi içindir; 
kim de saparsa kendi aleyhinedir.”(1)

Biat eden gerçekte Allah’a biat etmiştir. “Allah’ın eli 
(kudreti) onların ellerinin üstündedir.”(2)

103) Ey insanlar, Allah’tan korkun; Müminlerin Emî-
ri Ali’ye; Hasan’a; Hüseyin’e; baki, temiz ve güzel söz 
(inanç) kılınan imamlara biat edin. Allah hile yapanı 
helak eder; ahdine bağlı kalana ise merhamet eder.

“Artık kim ahdini bozarsa, ancak kendi aleyhine 
bozar. Kim de Allah ile olan ahdine vefa göste-
rirse, bilsin ki, Allah ona pek yakında büyük bir 
mükâfat verecektir.”(3) 

104) Ey insanlar, size söylediğimi söyleyin. Ali’yi “Mü-
minlerin Emîri” olarak selamlayın. Yine şöyle deyin: 

“Duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senin bağış-
lamanı diliyoruz ve dönüş(ümüz) sanadır.”(4)

1 - Zümer, 41.
2 - Fetih, 10.
3  Fetih, 10.
4- Bakara, 285.



62

ــَتِدَي  ــٰهَذا َو َمــا ُكنَّــا لِـَنـْهـ ــٕلهِِ الَّــٔذي َهَدانَــا لِـ ١٠٥- َو ُقولُــوا: اَْلَحْمــُد لِـ

. ــَنا بِاْلَحــقِّ ــَقْد َجۤائَــْت ُرُســُل َربِّـ لَــْوَالۤ َاْن َهَدانَــا الـــٕلُه، لَـ

١٠٦- َمَعاِشــَر النَّــاِس، ِانَّ َفَضۤائِــَل َعِلــّي بْــِن أَبــي َطالـِـٍب ِعْنــَد الـــٕلِه 

- َعــزَّ َو َجــلَّ َو َقــْد اَْنَزلَـــَها ِفــي اْلُقــْرٰاِن- َاْكَثــُر ِمــْن َاْن ُاْحِصَيـــَها ٔفــي 

قُــوُه. َفَهــا َفَصدِّ َمَقــاٍم َواِحــٍد، َفَمــْن اَْنَبَأُكــْم بَِهــا َو َعرَّ

ــَة  ١٠٧- َمَعاِشــَر النَّــاِس، َمــْن ُيِطــِع الـــٕلَه َو َرُســوَلُه َو َعِلـــيًّا َواْالَِئمَّ

الَّٔذيــَن َذَكْرُتُهــْم َفَقــْد َفــاَز َفــْوًزا َعٔظيًمــا.

َو  ُمَباَيَعِتــِه  اِٰلــي  ــابُِقوَن  السَّ ــابُِقوَن  السَّ النَّــاِس،  َمَعاِشــَر   -١٠٨

ُمَواَالتِــِه َوالـــتَّْسٔليِم َعَلْيــِه بِِاْمــَرِة اْلُمْؤِمٔنــَني ُاولٓــــِئَك ُهــُم اْلَفۤائِــُزوَن ٔفــي 

النَّٔعيــِم. َجنَّــاِت 

١٠٩- َمَعاِشَر النَّاِس، ُقوُلوا َما َيْرَضي الـٕلُه ِبِه َعْنُكْم ِمَن اْلَقْوِل، 

َفِاْن َتْكُفُرۤوا اَْنُتْم َو َمْن ِفي اْالَْرِض َجٔميًعا َفَلْن َيُضرَّ الـٕلَه َشْيًئا.

١١٠- اَلٕلُهــمَّ اْغِفــْر لِْلُمْؤِمنٔيــَن، َواْغِضــْب َعَلــي اْلَكاِفٔريــَن، َواْلَحْمــُد 

لِـٕلِه َربِّ اْلَعاَلٔمَني.
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105) Ve yine şöyle deyin: 

“Bizi buna hidayet eden Allah’a hamdolsun. Al-
lah bizi hidayet etmeseydi asla hidayete erişmez-
dik. Şüphesiz, Rabbimizin elçileri hakkı getirdi-
ler. ”(1)

106) Ey insanlar, Ali İbn Ebi Talib’in Allah Azze ve Cel-
le katındaki faziletleri -ki Kur’an’da indirmiştir- burada 
bir kerede sayamayacağım kadar çoktur. Kim size bun-
dan haber verir ve bildirirse, onu doğrulayın.

107) Ey insanlar, kim Allah’a, Resulü’ne, Ali’ye ve söz 
konusu ettiğim imamlara itaat ederse, büyük bir başa-
rıya ermiştir.

108) Ey insanlar, Ali’ye biat etmede öncü olanlar, onu 
dost tutanlar, ona “Müminlerin Emîri” vasfıyla selam 
edenler, işte onlar nimet dolu cennetlerde başarılı olan-
lardır. 

109) Ey insanlar, Allah’ı razı ve hoşnut edecek sözler 
söyleyin. Siz ve yeryüzündeki bütün insanlar kâfir olsa 
bile Allah’a bir zarar vermez. 

110) Allah’ım, müminleri bağışla. Kâfirlere gazap eyle. 
Hamd, âlemlerin rabbi Allah’a mahsustur.

 

1- A’raf, 43.
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G A D İR - İ  H U M 

B AY R A M I ’ N I N  A M E L L E R İ
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GADİR-İ HUM BAYRAMI’NIN AMELLERİ

1- Oruç tutmak. 

2- Gusletmek.

3- İftar yemeği vermek.

4- Yemek vermek. İmam Rıza (a.s) şöyle buyuruyor:

“Gadir-i Hum günü bir mümine yemek yediren 
kimse, bütün peygamberlere ve sıddıklara yemek 
yedirmiş kimse gibidir.”(1)

5- Süslenmek.

6- Yeni elbise giymek.

7- Müminleri ziyaret etmek, onlarla tokalaşmak.

8- Sevinçli olmak, müminlerin birbirini tebrik etmesi, 
birbirlerine hediye vermeleri, salavat getirmek.

9- Kardeşlik akdi gerçekleştirmek.

10- Nüdbe duasını okumak.

11- Emîrü’l-Müminin Ali’nin ziyaretnamesini okumak.

1- İkbalu’l-A’mal, s. 465.



68

Gadir-i Hum Bayramı Günü Hz. Ali’yi (a.s) 
Ziyaret Etmek

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

اَلٕلُهــمَّ َصــلِّ َعٰلــي َولِـــــيَِّك، َو َأٔخــي نَِبــِيّـــَك، َو َؤزيــِرِه، َو َحٔبيــــِبِه، َو 

ِه،  َو ِخَيَرِتِه ِمْن ُأْسَرِتِه، َو َوِصيِّـِه، َو َصْفَوِتِه،  َخٔليِلِه، َو َمْوِضِع ِسرِّ

ٰاَمُنــوا  الَّٔذيــَن  ِعْتَرتِــِه،  َأْشــَرِف  َو  َولِــِيّــــهِ ،  َو  َأٔميِنــِه،  َو  َخاِلَصِتــِه،  َو 

أعــۤي  ِتــهِ ، َوالدَّ يَّــــِتِه، َو بَــاِب ِحْكَمِتــِه، َوالنَّاِطــِق ِبُحجَّ بِــِه، َو َأٔبــي ُذرِّ

ِإٰلــي َشٔريَعــِتـــِه، َواْلَمأضــي َعٰلــي ُسنَّــــِتِه، َو َخٔليَفـــِتِه َعٰلــۤي ُأمَّـــِتهِ ، َسيِّــــِد 

ٔلــنيَ ، َأْفَضــَل َمــا  اْلُمْســِلٔمَني، َو َأٔمــِري اْلُمْؤِمٔنــَني، َو َقۤائِــِد اْلُغـــرِّ اْلُمَحجَّ

َصلَّْيــَت َعٰلــۤي َأَحــٍد ِمــْن َخْلِقــَك َو َأْصِفَيۤائِــَك َو َأْوِصَيــۤاِء َأنْـِبـــَيۤاِئَك .

اَلٕلُهــمَّ ِإنّٔــۤي َأْشــَهُد َأنـَّــُه َقــْد بَلَّــَغ َعــْن نَِبــــيَِّك - َصلَّــي الـــٕلُه َعَلْيــِه َو 

ــلَ ، َو َرٰعــي َمــا اْســُتْحِفَظ، َو َحِفــَظ َمــا اْســُتوِدَع، َو  ٰالِــِه- َمــا ُحمِّ

َم َحَراَمــَك ، َو َأَقــاَم َأْحَكاَمــَك، َو َدَعــا ِإٰلــي  َحلَّــَل َحَاللَــَك، َو َحــرَّ
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َســٔبيِلكَ  َو َواٰلــۤي َأْولَِيــۤاَءَك، َو َعــاٰدي َأْعــَدۤاَءكَ ، َو َجاَهــَد النَّاِكٔثــَني 

َعــْن َســٔبيِلَك، َو اْلَقاِســٔطَني َو اْلَماِرٔقــَني َعــْن َأْمــِرَك،  َصابـِـًرا ُمْحَتِســًبا 

ُمْقِبــًال َغْيــَر ُمْدبِــــٍر، َال َتْأُخــُذُه ِفــي الـــٕلِه َلْوَمــُة َالۤئِــمٍ ، َحٕتــي بََلــَغ ِفــي 

َضــا، َو َســلََّم ِإلَْيــَك اْلَقَضــۤاَء، َو َعَبــَدَك ُمْخِلًصــا، َو َنَصــَح لـَـَك  ٰذلـِـَك الرِّ

ُمْجَتِهًدا، َحٕتۤي َأَتاُه الْـــَئقُني،  َفـــَقَبْضَتُه ِإلَْيَك َشٔهيًدا َسٔعيًدا َولِــــيًّا تَـِقــــيًّا 

ــيًّا َهاِدًيــا َمْهِديًّــا. َرِضيًّــا َزِكـ

ــٍد َو َعَلْيــِه َأْفَضــَل َمــا َصلَّْيــَت َعٰلــۤي َأَحــٍد ِمــْن  اَلٕلُهــمَّ َصــلِّ َعٰلــي ُمَحمَّ

َأنْــــِبَيۤاِئَك َو َأْصِفَيۤاِئَك، َيا َربَّ اْلَعاَلٔمني .

Anlamı:

Allah’ım! Kendi veline, Peygamberinin kardeşine, ve-
zirine, habibine, dostuna, sırdaşına, ailesi arasından 
seçtiğine, vasisine, kendine has kıldığına, eminine, yar-
dımcısına, ona iman eden ailesinin en şereflisine, so-
yunun babasına, hikmetinin kapısına, onun hüccetiyle 
konuşana, onun şeriatına davet edene, sünneti üzerine 
devam edene, ümmetine halifesine, Müslümanların 
efendisine, müminlerin emirine, yüzü akların önderine 
mahlûkatından, seçkin kullarından ve peygamberleri-
nin vasilerinden birine ettiğin en üstün salatı eyle.

Allah’ım! Şehadet ederim ki, kuşkusuz o, Peygambe-
rinden (Allah ona ve Ehlibeyt’ine rahmet etsin) üstlen-
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diği şeyi ulaştırdı; korunması gerekeni gözetti; emanet 
edileni korudu; helalini helal ve haramını haram kıldı; 
hükümlerini uyguladı; yoluna davet etti; dostlarını 
dost, düşmanlarını düşman bildi; senin yolundan ay-
rılıp ahdini bozanlara (nakisîn), azgınlara (kasıtîn) ve 
emrinden çıkanlara (marıkîn) karşı cihad etti; bütün 
bunları yaparken sabırlı davrandı, rızanı gözetti, sırt 
çevirmeden sana yöneldi; hiçbir kınayanın kınaması 
onu Allah yolundan alıkoymadı; nihayet bu hususta 
rıza makamına ulaştı, kaza ve hükmü sana bıraktı; tam 
bir ihlasla sana kulluk sundu; insanların hayrını iste-
mede çaba sarf etti; ta ki ölüm gelip onu buldu. Sen şe-
hid, mutlu, dost, takvalı, hoşnut, tertemiz, hidayet eden 
ve hidayet bulmuş olarak onun ruhunu aldın. 

Allah’ım! Muhammed’e ve ona, nebilerinden ve seçkin 
kullarından birine ettiğin en üstün rahmetle rahmet 
eyle, ey âlemlerin Rabbi.
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