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Söhbәt Allah liqasından vә Allahla görüşdәn gedir. 
İnsanın yaranmasının, “Sәn (ölәnә qәdәr) Rәbbinә doğru 

çalışıb çapalayırsan“ sözünün, bütün bu fәaliyyәt vә 
zәhmәtlәrin mәqsәdi budur: “Sәn Ona qovuşacaqsan!“ 

Əgәr kimsә Allah liqasını vәtәn seçmişsә, "bizimlә gәlsin”, 
Hüseynlә (ә) birgә yola düşsün, evdә oturmaq olmaz! 

Dünyadan vә dünya nemәtlәrindәn yapışmaq vә Hüseyn (ә) 
yolundan xәbәrsiz qalmaq olmaz! 

Yola düşmәliyik. 
Bu yola düşmәk bizim daxilimizdәn, nәfsimizdәn vә nәfsin 

paklığı ilә başlayır, sonra cәmiyyәtә vә dünya miqyasına çatır. 
 
Məhərrəm ayı ərəfəsində ruhani və vaizlərlə görüşdəki 

çıxışdan: 1995. 
 
Hüseyn ibn Əlinin (ә) adı qәribә addır. 
Duyğusal baxımdan yanaşdıqda görürsünüz ki, o imamın 

adı inanclı müsәlmanların qәlbini maqnit vә kәhrәba kimi 
özünә cәzb etmәk xüsusiyyәtinә malikdir. 

Düzdür, müsәlmanların arasında buna malik olmayanlar vә 
әslindә İmam Hüseyn (ә) inancından bәhrәsiz qalanlar var. 
Digәr tәrәfdәn, bu ailәnin şiәlәri sayılmayan şәxslәr dә var. 
Lakin onların arasında elәlәri dә var ki, Hüseynin (ә) adı 
gözlәrini yaşardır, qәlblәrini coşdurur. Allah-Taala İmam 
Hüseynin (ә) adına elә tәsir bәxş etmişdir ki, bu ad çәkilәndә 
biz İran xalqının vә digәr şiә xalqların ürәyinә vә canına 
mәnәvi bir hal hakim olur. Bu o müqәddәs adın duyğusal 
mәnasıdır. Əvvәldәn dә agah insanlar arasında belә olmuşdur. 
Rәvayәtlәrdәn, tarixdәn vә әsәrlәrdәn anlaşılana әsasәn, әziz 
Peyğәmbәrin (s) vә Əmirәl-mömininin (ә) evindә, onların 
yaşadığı yerdә bu әziz varlıq bu xüsusiyyәtә malik olmuş, ona 
mәhәbbәt vә eşq bәslәnmişdir. Bu gün dә belәdir. 

 
İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri və Ali Baş Komandanın 

Keşikçi Günü münasibəti ilə İslam İnqilabının Keşikçilər 
Korpusunun komandirləri, məsul işçiləri və şəxsi heyəti, 
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həmçinin polislər və İslam inqilabı əlilləri ilə görüşündəki 
çıxışından: 1995. 

 
İnsan vacib әmәli vә vәzifәni yerinә yetirmәlidir. Lakin bu 

iş böyük bir problemә, misal üçün, bir çoxlarının 
öldürülәcәyinә bais olsa, daha vәzifәsi olmadığını düşünür. 
Siz görün İmam Hüseynin (ә) qarşısında hәr bir yaxıngörәn 
insanı yoldan saxlaya bilәn belә şәriәt üzrlәri nә qәdәr 
olmuşdur; biri o birindәn sonra qarşıya çıxırdı. Əvvәlcә Kufә 
xalqının üz çevirmәsi vә Müslimin öldürülmәsi hadisәsi baş 
verdi. Fәrz edәk burada İmam Hüseyn (ә) buyurmalı idi ki, bu, 
şәriәt baxımından üzrlü sәbәbdir vә vәzifә boynumuzdan 
götürülür. Biz istәyirdik Yezidlә beyәt etmәyәk, amma bu 
vәziyyәtlә mümkün deyil, xalq da dözmür. Demәli, vәzifә 
götürülmüşdür vә mәcbur qalıb beyәt etmәliyik.  

 
Böyük Rəhbərin İmam Xomeyninin məqbərəsindəki 

izdihamlı toplantıda çıxışından: 1996. 
 
Aşura sırf tarixi hadisә deyildi. Aşura bir mәdәniyyәt, 

davamlı bir düşüncә vә İslam ümmәti üçün daimi örnәk idi. 
Hәzrәt Əbu Abdullah (ә) öz dövründә tam aydın әqli vә 

mәntiqi izahı olan bu hәrәkәti ilә İslam ümmәti üçün bir 
nümunә yazıb qoydu.  

Bu nümunә tәkcә şәhid olmaq deyil, mürәkkәb vә çox 
dәrin bir şeydir.  

Hәzrәt Əbu Abdullahın (ә) hәrәkәtindә üç element vardır:  
Mәntiq vә ağıl, 
Qәhrәmanlıq vә izzәt, 
Duyğu. 
 
İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin məhərrəm ayı 

ərəfəsində ruhani və təbliğatçılarla görüşdəki çıxışından: 
2006. 

 
Bu hәrәkәtdә mәntiq vә ağıl elementi o hәzrәtin, bu 

hәrәkәtin başlanmasından öncә Mәdinәdә olduğu zamandan 
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şәhidlik gününә qәdәrki sözlәrindә görünür. Bu nurlu 
kәlamların hәr bir cümlәsi möhkәm bir mәntiqi bәyan edir. Bu 
mәntiqin xülasәsi odur ki, şәrait mövcud vә münasib olduqda 
müsәlmanın vәzifәsi addım atmaqdır; bu addımın әn yüksәk 
mәrhәlәlәrdә tәhlükәsi olsun, yaxud olmasın. Ən böyük 
tәhlükә odur ki, insan özünün vә әzizlәrinin canını, özünün 
yaxın namuslarını - hәyat yoldaşını, bacısını, övladlarını vә 
qızlarını ixlasla meydana aparsın vә әsirliyә mәruz qoysun. 
Bunlar çox tәkrar olunduğundan bizә adi görünür, halbuki bu 
sözlәrin hәr biri oyadıcıdır. Odur ki, hәtta bu hәddә tәhlükә 
olmasa da, bu xәttә münasib addım üçün şәrait mövcud 
olduqda insan addım atmalı vә dünya onun qarşısını 
almamalıdır; nәyisә nәzәrә almaq vә mühafizәkarlıq insana 
mane olmamalıdır; fiziki lәzzәt, rahatlıq vә asayiş insanın 
yolunu kәsmәmәlidir. İnsan hәrәkәt etmәlidir. Əgәr hәrәkәt 
etmәsә, demәli, onun imanının vә İslamının sütunları yerindә 
deyil. "Hәqiqәtәn Allahın Rәsulu belә buyurub: “Kim Allahın 
haramını halal edәn zalım bir hökmdarla üzlәşsә, lakin әmәli 
vә sözü ilә ona etiraz etmәsә, Allahın haqqıdır ki, bu şәxsi dә 
o zalımı daxil etdiyi yerә (cәhәnnәmә) daxil etsin”. Mәntiq 
budur. Dinin bünövrәsi tәhlükәyә düşdükdә siz bu tәhlükәli 
hadisәnin qarşısında sözlә vә işlә müdaxilә etmәsәniz, (sizin 
kimi) mәsuliyyәtsiz vә öhdәliksiz insanı qarşı tәrәfin - yәni 
hәmin hegemonun vә zalımın vәziyyәtinә düçar etmәk Allahın 
haqqıdır. 

 
İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin məhərrəm ayı 

ərəfəsində ruhani və təbliğatçılarla görüşdəki çıxışından: 
2006. 

 
Hüseyn ibn Əli (ә) bu işin aqibәtini bilirdi. Belә düşünmәk 

olmaz ki, o hәzrәt hakimiyyәtә - sözsüz ki, o hakimiyyәtin 
mәqsәdi müqәddәsdir – gәlmәk üçün gözlәrini bağlayıb 
hәrәkәt etdi. Xeyr, bir ziyalınüma baxışın bizi buna çәkmәsinә 
әsla lüzum yoxdur. Xeyr, dәqiq hesablara әsasәn vә imamәtә 
xas aydın baxışla bu yolun aqibәti İmam Hüseynә (ә) bәlli idi. 
Lakin mәsәlә o qәdәr әhәmiyyәtlidir ki, Hüseyn ibn Əli (ә) 
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kimi qiymәtli bir şәxs bu mәsәlә ilә rastlaşdıqda öz canını 
ixlasla meydana aparmalıdır. Bu, qiyamәtә qәdәr bütün 
müsәlmanlara aiddir. Buna әmәl dә olunmuşdur, yalnız 
nümunә göstәrmәk üçün yazı lövhәsinә yazılan vә sonra 
pozulan bir dәrs olmamışdır. Bu, İslam tarixinin alnında ilahi 
rәnglә qeyd olundu; çağırdı, cavab aldı, bu günә qәdәr dә alır. 

 
İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin məhərrəm ayı 

ərəfəsində ruhani və təbliğatçılarla görüşdəki çıxışından: 
2006. 

 
İkinci element qәhrәmanlıqdır. Yәni lazım olan bu 

mücahidlik gәrәk İslam izzәti ilә edilsin. Çünki "izzәt Allaha, 
onun Rәsuluna (s) vә möminlәrә mәxsusdur". Müsәlman 
hәmin hәrәkәtdә vә mücahidlikdә dә özünün vә İslamın 
izzәtini qorumalıdır. Mәzlumluğun zirvәsindә dә çöhrәyә 
baxsan, qәhrәman vә izzәtli bir çöhrәdir. Əgәr öz müasir 
tariximizin müxtәlif siyasi vә hәrbi mübarizәlәrinә baxsanız, 
görәrsiniz ki, hәtta әlinә tüfәng alıb fiziki müharibәyә atılanlar 
da bәzәn özlәrini alçaltmışlar. Lakin Aşura mәntiqindә belә 
bir şey yoxdur. Hüseyn ibn Əli (ә) bir gecә möhlәt aldıqda da 
izzәtlә möhlәt alır, “kömәk edәn varmı?” - deyә yardım 
istәyәndә dә izzәt vә iqtidar mövqeyindәn deyir. Mәdinә-Kufә 
yolunda müxtәlif insanlarla rastlaşdıqda, onlarla danışdıqda vә 
bәzilәrindәn kömәk istәdikdә dә zәiflik vә gücsüzlük 
mövqeyindәn istәmir. Bu da başqa bir dәyәrli elementdir. Bu 
element Aşura yolçularının öz proqramlarında yerlәşdirdiklәri 
bütün mücahidliklәrdә nәzәrә alınmalıdır. Bütün mücahid 
hәrәkәtlәr – istәr siyasi, istәr tәbliğat, istәr canını fәda etmәyin 
lazım olduğu hәrәkәtlәr izzәt mövqeyindәn olmalıdır. 

 
İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin məhərrəm ayı 

ərəfəsində ruhani və təbliğatçılarla görüşdəki çıxışından: 
2006. 

 
Aşura günü Feyziyyә mәdrәsәsindә imamın simasına 

baxın: 
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Nә silahlı әsgәri, nә bir güllәsi olan ruhani elә izzәtlә 
danışır ki, onun izzәtinin ağırlığı düşmәnin dizini qatlayır. 

Bu, izzәt mövqeyidir. İmam hәmişә belә idi: 
Tәnha, yalqız, dәstәsiz, lakin izzәtli. 
Bu bizim Böyük İmamımızın siması idi. 
Allaha şükür edәk ki, biz bu zamanda yaşadıq. Allah 

dәfәlәrlә vә illәrlә dediyimizin, oxuduğumuzun vә 
eşitdiyimizin real nümunәsini gözlәrimiz önündә göstәrdi. Biz 
öz gözlәrimizlә onu gördük. O bizim Böyük İmamımız idi. 

 
İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin məhərrəm ayı 

ərəfəsində ruhani və təbliğatçılarla görüşdəki çıxışından: 
2006. 

 
Üçüncü element duyğudur. Yәni hәm hadisәnin özündә, 

hәm dә davamında duyğu tәyinedici bir rol yaratmışdır. Bu, 
Aşura vә şiә cәrәyanı ilә digәr cәrәyanlar arasında sәrhәdin 
yaranmasına bais oldu. Aşura hadisәsi quru vә yalnız mәntiqi 
hadisә deyil, onda eşqlә, mәhәbbәtlә, rәhmlә vә ağlamaqla 
yanaşı olan emosiya da var. Emosiyanın gücü böyükdür. Odur 
ki, bizә ağlamağı, ağlatmağı vә hadisәni izah etmәyi 
tapşırırlar. Zeynәb-Kübra (ә) Kufә vә Şamda mәntiqli danışır, 
lakin mәrsiyә oxuyur; İmam Sәccad (ә) Şamda minbәr 
üzәrindә elә qüdrәtlә vә möhkәm şәkildә Əmәvi 
hakimiyyәtinin başından vurur, lakin mәrsiyә oxuyur. Bu 
mәrsiyәxanlıq bu günәdәk davam edir vә әbәdi olaraq davam 
etmәlidir ki, emosiyalar cәlb olunsun. Emosional mühitdә, eşq 
vә mәhәbbәt vadisindә digәr yerlәrdә anlaşıla bilmәyәn çoxlu 
hәqiqәtlәri anlamaq olar. 

 
İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin məhərrəm ayı 

ərəfəsində ruhani və təbliğatçılarla görüşdəki çıxışından: 
2006. 

 
İran xalqının böyük inqilabında da Aşuranın, Hüseyn ibn 

Əlinin (ә) vә mәhәrrәm hadisәlәrinin xatirәsinin әsaslı rolu 
vardır. Aşura mövzusu tükәnmәyәn vә әbәdi bir mövzudur. 
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Bu hadisә nә üçün İslam tarixindә bu qәdәr böyük tәsirlәr 
qoymuşdur? Mәnim fikrimcә Aşura mәsәlәsi ona görә qeyri-
adi әhәmiyyәtә malikdir ki, bu hadisәdә olan fәdakarlıq vә 
candan keçmәk müstәsna bir fәdakarlıqdır. İslam tarixinin 
әvvәlindәn bu günәdәk hәmişә müharibәlәr, şәhadәtlәr vә 
fәdakarlıqlar olmuşdur. Biz dә öz dövrümüzdә mücahidlik 
edәn, canından keçәn vә çәtin şәraitә dözәn çox insanlar 
görmüşük. Bizim bütün bu şәhidlәrimiz, bütün bu әlillәrimiz, 
әsir düşәnlәrimiz, onların ailәlәri vә inqilabdan sonrakı illәrdә, 
yaxud inqilab dövründә fәdakarlıq edәn digәr şәxslәr bizim 
gözümüz önündәdirlәr. Keçmişdә dә belә hadisәlәr olmuşdur; 
tarixdә oxumusunuz. Lakin bu hadisәlәrin heç biri Aşura 
hadisәsi ilә müqayisәolunası deyil; hәtta Bәdr, Ühüd vә erkәn 
İslam çağının şәhidlәrinin şәhadәti dә. İnsan fikirlәşәndә 
bizim bir neçә imamımızın dilindәn şәhidlәr ağasına 
müraciәtlә “sәnin (faciәli) günün kimi heç bir gün yoxdur” – 
sözünün nә üçün deyildiyini anlayır. 

 
İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin məhərrəm ayı 

münasibətilə xalqın müxtəlif təbəqələrilə görüşdəki 
çıxışından: 1992. 

 
Aşura hadisәsinin әsas mәğzi budur ki, hәr yeri zülmәtin, 

fәsadın vә zülmün bürüdüyü bir dünyada Hüseyn ibn Əli (ә) 
İslamı xilas etmәk üçün qiyam etdi vә bu böyük dünyada heç 
kәs ona kömәk etmәdi. Hәtta o hәzrәtin dostları, yәni hәr biri 
bir cәmiyyәti bu meydana vә Yezidlә mübarizәyә çәkә bilәn 
şәxslәr bәhanә ilә meydandan çıxdılar vә qaçdılar; İbn Abbas 
bir cür, Abdullah ibn Zübeyr bir cür, sәhabә vә tabelәrdәn 
olan digәr böyüklәr dә bir cür. Mәşhur vә adlı-sanlı 
şәxsiyyәtlәrin, tәsir göstәrә bilәn vә mübarizә meydanını 
qızışdıra bilәn şәxslәrin hәr biri bir cür meydandan çıxdılar. 
Danışanda hamısı İslamı müdafiәdәn danışırdılar, lakin növbә 
әmәlә çatdıqda gördülәr ki, Yezidin hökumәti qәddar 
hökumәtdir, rәhm etmir, sәrt tәdbirlәrә qәrar vermişdir. Odur 
ki, hәr biri bir tәrәfә qaçıb İmam Hüseyni (ә) tәnha qoydular. 
Hәtta öz işlәrini üzrlü göstәrmәk üçün Hüseyn ibn Əlinin (ә) 
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yanına gedib o hәzrәtә israrla deyirdilәr ki, ağa, siz dә qiyam 
etmәyin, Yezidlә müharibәyә girişmәyin.  

Bu, tarixin qәribә bir ibrәtidir. 
 
İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin məhərrəm ayı 

münasibətilə xalqın müxtəlif təbəqələrilə görüşdəki 
çıxışından: 1992. 

 
Böyüklәrin qorxduğu yerdә, düşmәnin çox qәddar simasını 

göstәrdiyi yerdә, hamının, meydana qoşulacağı tәqdirdә qәrib 
meydanın onları udacağını hiss etdiyi yerdә, insanların içinin 
vә daxilinin tanındığı yerdә, o zamanın olduqca çoxlu әhalisi 
olan bütün İslam dünyasında - bu böyük bir dünya idi, bu gün 
müstәqil vә ayrı olan çoxlu müsәlman ölkәlәr o zaman bir 
ölkәni tәşkil edirdilәr - düşmәnin qarşısında dayanmağa qәrar 
verәn, buna iradәsi vә cürәti çatan şәxs Hüseyn ibn Əli (ә) idi. 

 
İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin məhərrəm ayı 

münasibətilə xalqın müxtəlif təbəqələrilə görüşdəki 
çıxışından: 1992. 

 
Bu mәzlumluqdur. Bu mәzlumluq kiçilmә vә alçalma deyil. 

İmam Hüseyn (ә) İslam tarixinin әn әzәmәtli mübarizi vә 
mücahididir. Çünki o belә bir meydanda dayandı, qorxmadı vә 
cihad etdi. Lakin bu böyük insanın әzәmәti qәdәr mәzlumluğu 
da var. O, böyük olduğu qәdәr mәzlumdur da. O, qürbәt 
içәrisindә şәhadәtә qovuşdu. Döyüş meydanına gedәn, xalqın 
şüar dediyi, tәriflәdiyi, әtrafını özü kimi qәhrәman insanların 
әhatә etdiyi, yaralanacağı, yaxud şәhid olacağı tәqdirdә xalqın 
onunla necә eşqlә rәftar edәcәyini bilәn fәdakar әsgәrlә vә 
dәliqanlı insanla qürbәtdә, zülmәtdә, tәnha, kömәksiz, xalq 
tәrәfindәn heç bir yardıma ümidi olmayan halda vә düşmәnin 
geniş tәbliğatına rәğmәn, dayanan, mübarizә aparan, Allahın 
qәza vә qәdәrinә razı vә Allah yolunda öldürülmәyә hazır olan 
şәxs arasında fәrq var. Kәrbәla şәhidlәrinin әzәmәti bundadır. 
Onlar Allah vә din yolunda cihaddan ibarәt olan vәzifә hissi 
üçün düşmәnin әzәmәtindәn qorxmadılar, öz tәnhalıqlarından 
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vahimәyә düşmәdilәr, saylarının az olmasını düşmәn 
qarşısında qaçmağa sәbәb bilmәdilәr. Bir insana, bir rәhbәrә 
vә bir xalqa әzәmәt bәxş edәn budur: düşmәnin puç 
әzәmәtindәn qorxmamaq. 

 
İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin məhərrəm ayı 

münasibətilə xalqın müxtəlif təbəqələrilə görüşdəki 
çıxışından: 1992. 

 
Seyyidüş-şühәda (ә) bilirdi ki, şәhid olandan sonra düşmәn 

cәmiyyәtdә vә ozamankı dünyada onun әleyhinә tәbliğat 
aparacaq. İmam Hüseyn (ә) elә bir şәxs deyildi ki, zamanı vә 
düşmәni tanımasın. O, düşmәnin hansı xәbisliklәr 
törәdәcәyini bilirdi. Eyni zamanda inamı vә ümidi vardı ki, 
onun bu mәzlumcasına vә qәribcәsinә hәrәkәti nәhayәt 
düşmәni hәm qısa vә hәm uzun müddәt üçün mәğlub edәcәk; 
elә dә oldu.  

İmam Hüseynin (ә) mәğlub olduğunu düşünmәk sәhvdir. 
Öldürülmәk mәğlub olmaq deyil. Müharibәdә öldürülәn şәxs 
mәğlub sayılmır, öz mәqsәdinә çatmayan şәxs mәğlub sayılır. 
İmam Hüseynin (ә) düşmәnlәrinin mәqsәdi İslamı vә 
Peyğәmbәrin (s) yadigarlarını yer üzündәn silmәk idi. Onlar 
mәğlub oldular; çünki belә olmadı. İmam Hüseynin (ә) 
mәqsәdi isә İslam düşmәnlәrinin hәr yeri istәdiklәri rәngә 
boyamaqdan ibarәt olan yekdil proqramını iflasa uğratmaq, 
İslamın, onun mәzlumluq vә haqlılıq nidasının hәr yerdә 
ucalması vә nәhayәt İslam düşmәninin mәğlub olması idi. Vә 
belә dә oldu.  

İmam Hüseyn (ә) hәm qısa müddәt üçün qalib oldu, hәm dә 
uzun müddәt üçün. 

 
İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin məhərrəm ayı 

münasibətilə xalqın müxtəlif təbəqələrilə görüşdəki 
çıxışından: 1992. 

 
Qısa müddәt üçün belә oldu ki, bu qiyamın, o hәzrәtin 

mәzlumcasına şәhadәtinin vә ailәsinin әsir olmasının özü 
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Bәni-Ümәyyә hökumәtini zәiflәtdi. Hәmin hadisәdәn sonra 
İslam dünyasında – Mәdinәdә vә Mәkkәdә bir-birinin ardınca 
bәzi hadisәlәr baş verdi vә nәhayәt Əbu Süfyan sülalәsinin 
mәhvinә sәbәb oldu. Üç-dörd ildәn sonra Əbu Süfyan sülalәsi 
tamamilә sıradan çıxdı. Kim tәsәvvür edәrdi ki, İmam 
Hüseyni (ә) Kәrbәlada mәzlumcasına şәhid edәn bu düşmәn o 
imamın fәryadının әks-sәdasına bu şәkildә mәğlub olsun; özü 
dә üç-dörd ildәn sonra?! İmam Hüseyn (ә) uzun müddәt üçün 
dә qalib oldu. Siz İslam tarixinә baxsanız, görәrsiniz ki, 
dünyada din nә qәdәr inkişaf etdi, İslam dini nә qәdәr kök 
saldı, İslam xalqları necә yarandılar vә inkişaf etdilәr, İslam 
elmlәri necә inkişaf etdi, İslam fiqhi necә inikşaf etdi vә 
nәhayәt, әsrlәr ötdükdәn sonra bu gün İslam bayrağı dünyanın 
әn uca yerlәrindәn birindә dalğalandı. 

 
İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin məhərrəm ayı 

münasibətilə xalqın müxtəlif təbəqələrilə görüşdəki 
çıxışından: 1992. 

 
Allah yolunun dünya qarşısında elә mәzlumcasına dayanan, 

qanı tökülәn, ailәsi әsir alınan mübarizi vә mücahid şәxsi öz 
düşmәninә qәlәbә çaldı. Bu, xalqlar üçün bir dәrsdir. Buna 
görә müasir dünyanın hәtta bәzilәri müsәlman olmayan böyük 
rәhbәrlәrindәn nәql edirlәr ki, biz mübarizә yolunu Hüseyn 
ibn Əlidәn (ә) öyrәndik. Bizim öz inqilabımız hәmin 
nümunәlәrdәn biridir. Bizim xalqımız da Hüseyn ibn Əlidәn 
(ә) öyrәndi; anladı ki, öldürülmәk mәğlub olmaq demәk deyil; 
anladı ki, zahirәn qüdrәtli düşmәn qarşısında geri çәkilmәk 
fәlakәtә vә bәdbәxtliyә bais olur. Düşmәn nә qәdәr әzәmәtli 
olsa da, mömin cinah vә mömin tәrәf Allaha tәvәkkül edib 
onun qarşısında cihada qalxsa, nәhayәt düşmәn mәğlub olacaq 
vә möminlәr qalib. Bunu bizim xalqımız da anladı. 

 
İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin məhərrəm ayı 

münasibətilə xalqın müxtəlif təbəqələrilə görüşdəki 
çıxışından: 1992. 
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Kәrbәla bizim daimi örnәyimizdir. Kәrbәla düşmәnin 
әzәmәti qarşısında insanın tәrәddüdә düşmәmәsi üçün bir 
misaldır. Bu, sınaqdan çıxmış bir örnәkdir. Düzdür, erkәn 
İslam çağında Hüseyn ibn Əli (ә) 72 nәfәrlә şәhadәtә 
qovuşdu, lakin mәnası bu deyil ki, kim Hüseynin (ә) yolunu 
gedirsә vә kimlәr mübarizә aparırlarsa, mütlәq şәhid 
olmalıdırlar. Xeyr, İran xalqı Allahın lütfü ilә bu gün 
Hüseynin (ә) yolunu tәcrübә edib İslam xalqları vә dünya 
xalqları arasında başucalığı vә әzәmәtlә yaşayır. Sizin 
inqilabın qәlәbәsindәn öncә getdiyiniz yol Hüseyn (ә) yolu - 
yәni düşmәndәn qorxmamaq vә qüdrәtli düşmәnlә mübarizәyә 
girmәk idi. Müharibә dövründә dә belә oldu. Bizim xalqımız 
bilirdi ki, onun qarşısında Şәrq vә Qәrb dünyası vә bütün 
imperializm dayanmışdır. Lakin qorxmadı. Düzdür, biz 
dәyәrli şәhidlәr verdik, әzizlәrimizi itirdik, bizim әzizlәrimiz 
sağlamlıqlarını әldәn verdilәr, әlil oldular, bәzi әzizlәrimiz bir 
neçә il әsirlikdә qaldılar, bәzilәri hәlә dә Bәs rejiminin 
zindanlarındadır. Lakin xalq bu fәdakarlıqlarla izzәt vә 
әzәmәtin zirvәsinә çatmışdır, İslam izzәtli olmuşdur, İslam 
bayrağı ucalmışdır. Bu sözügedәn müqavimәtә görәdir. 

 
İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin məhərrəm ayı 

münasibətilə xalqın müxtəlif təbəqələrilə görüşdəki 
çıxışından: 1992. 

 
O müqavimәt bu gün dә vacib vә zәruridir. Bu gün 

hegemonçu Amerika İran xalqını vә bütün dünyada mübariz 
müsәlman xalqları öz gücündәn qorxutmaq istәyir. Şәrq bloku 
dağılandan sonra onun parça-parça olmuş bir çox hissәlәri 
zәiflik sәbәbindәn özlәrinin dünәnki düşmәnlәrinә tәslim 
oldular, onlara üz tutdular, bir çox ölkәlәrdәki iradәsiz xalqlar 
Amerika dövlәtinin boyunduruğu altına düşdülәr. Bu gün 
Amerikanın öz dostlarına vә әlaltılarına diktә etdiyi siyasәt 
budur ki, hegemonluğun mütlәq hökmranlığı yolunda olan hәr 
hansı bir müqavimәt mәhv edilmәlidir. Deyirlәr ki, indi bir 
çox dövlәtlәr bizә tәslim olmuşlar, nә üçün İslam tәrәfdarları 
tәslim olmurlar, nә üçün İran xalqı tәslim olmur. Müsәlman 
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xalqları qorxutmaq istәyirlәr. Bu gün elә bir gündür ki, 
müsәlman xalqlar imperializmin zahiri iqtidarı qarşısında 
qorxuya vә tәrәddüdә düşmәmәlidirlәr. Bu mübarizә davam 
edir. 

 
İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin məhərrəm ayı 

münasibətilə xalqın müxtəlif təbəqələrilə görüşdəki 
çıxışından: 1992. 

 
Bu xalq tarixi keçmişli vә böyük xalqdır. 
Biz altmış milyona yaxın әhalisi, potensial imkanları olan 

vә dünya coğrafiyasının hәssas mövqeyindә yerlәşәn böyük 
bir ölkәdә yaşayırıq. Biz elә bir xalq deyilik ki, böyük güclәr 
bizi tәhdid edib qorxuda vә öz qanadları altına sala bilsinlәr. 
Xalq vә hökumәt әl-әlә verib bu ölkәdә mövcud olan müxtәlif 
imkanlarla bu ölkәni qurmalıdırlar. Bu ölkә iranlının әli ilә 
qurulmalıdır, qeyri-iranlıya etimad etmәk olmaz. Uzun illәr 
qeyri-iranlılar müxtәlif adlarla - müstәşar vә digәr adlarla 
gәlib bu ölkәyә xәyanәt etmişlәr. Hökumәt xalq üçün, xalq 
hökumәt üçün vә hökumәtin arxasında olmalıdır, hamı әl-әlә 
vermәli, müxtәlif tәbәqәlәr çiyin-çiyinә dayanıb 
hegemonluğun vә böyük şeytanın gözünә tikan kimi 
batmalıdırlar. Onların İran xalqına tamah salmalarına icazә 
vermәk olmaz. Vә bu, İmam Hüseynin (ә) ruhu sayәsindә, 
Aşuranın ruhu sayәsindә mümkündür. 

 
İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin məhərrəm ayı 

münasibətilə xalqın müxtəlif təbəqələrilə görüşdəki 
çıxışından: 1992. 

 
Əza mәclislәri ondan ötrüdür ki, bizim qәlblәrimizi Hüseyn 

ibn Əli (ә) vә o hәzrәtin mәqsәdlәri ilә tanış etsin. Bәzi 
anlamaz adamlar demәsinlәr ki, İmam Hüseynin (ә) yolu 
bütün İran xalqının öldürülmәsidir. Hansı nadan insanın belә 
söz demәsi mümkündür?! Bir xalq Hüseyn ibn Əlidәn (ә) dәrs 
almalıdır - yәni düşmәndәn qorxmamalıdır, özünә 
güvәnmәlidir, öz Allahına tәvәkkül etmәlidir; bilmәlidir ki, 
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әgәr düşmәn әzәmәtlidirsә, bu әzәmәt sarsılandır; bilmәlidir 
ki, düşmәnin cәbhәsi zahirәn böyük vә güclü olsa da, hәqiqi 
qüvvәsi azdır. Mәgәr görmürsünüzmü, 14 ilә yaxındır 
düşmәnlәr İslam Respublikasını mәhv etmәk istәyirlәr, amma 
bacarmırlar?! 

Bu onların zәifliyindәn vә bizim qüdrәtimizdәn başqa 
nәdir?! Biz güclüyük, İslamın sayәsindә bizim qüdrәtimiz var, 
Böyük Allaha tәvәkkül edir, Ona arxalanırıq. Yәni bizdә ilahi 
qüvvә var. Dünya belә bir qüvvәnin qarşısında dayana bilmәz. 

 
İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin məhərrəm ayı 

münasibətilə xalqın müxtəlif təbəqələrilə görüşdəki 
çıxışından: 1992. 

 
İmam Hüseyni (ә) şәhadәt günәşi, mәzlumcasına vә 

qәribcәsinә cihadın günәşi adlandırmaq olar. Bu günәş 
Hüseyn ibn Əlinin (ә) vә onun dostlarının vasitәsi ilә işıq 
saçdı. Zaman ötdükcә bu nurlu günәşin sönmәz çöhrәsinin 
daha artıq aşkarlanması, Aşuranın faydalarının daha çox bәlli 
olması duyulur.  

Bu hadisәnin baş verdiyi ilk gündәn onun köklü tәsirlәri 
tәdricәn bәlli olmuşdur. Hәmin günlәrdәn bәzi şәxslәr 
üzәrlәrinә müәyyәn vәzifәlәrin düşdüyünü hiss edirlәr. 

Tәvvabin (tövbә edәnlәr) hadisәsi baş verdi, Bәni-Haşim 
vә Bәni-Hәsәn (ә) ailәsinin uzun mübarizәlәri qarşıya çıxdı, 
sonra hәtta Bәni-Ümәyyә әleyhinә Bәni-Abbas hәrәkatı baş 
qaldırdı; hicrәtin ikinci әsrinin ortalarında ozamankı İslam 
dünyasının bütün bölgәlәrinә, xüsusәn dә İrana, İranın şәrqinә 
- Xorasana vә digәr yerlәrә dәvәtçilәr göndәrib zalım, 
hegemon vә millәtçi Əmәvi hökumәtinin mәhvinә zәmin 
yaratdılar. 

 
İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin məhərrəm ayı 

ərəfəsində ruhani və vaizlərlə görüşdəki çıxışından: 1995. 
 
Doğrudur ki, bu gün düşmәnin tәbliğatı bütün bәşәriyyәtin 

beyin fәzasını bürümüşdür. Bunda heç bir şübhә yoxdur. 
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Doğrudur ki, İslamın, xüsusәn dә şiәliyin simasını lәkәlәmәk 
üçün çoxlu pullar xәrclәnir. Doğrudur ki, xalqların vә 
ölkәlәrin hәyatında qanunsuz maraqları olan hәr bir kәs özünü 
İslamın vә İslam hökumәtinin әleyhinә fәaliyyәt göstәrmәyә 
borclu bilir. Doğrudur ki, küfr bütün parçalanmasına vә 
qruplara bölünmәsinә rәğmәn, bütün imkanlardan istifadә edib 
bir mәsәlәdә yekdil rәyә gәlmişdir. Bu, әsl İslamla 
düşmәnçilikdir. Hәtta tәhrif olunmuş İslamı da әsl İslamla 
müharibәyә çәkmiş vә meydana gәtirmişlәr. Bunların hamısı 
doğrudur. Lakin haqq cinahı vә әsl İslam cәbhәsi bu düşmәn 
vә xәbis tәbliğatlar qarşısında Aşuranın vә mәhәrrәm sözünün 
ruhu, mesajı vә hәqiqәti sayәsindә hәmin möcüzәni bir dә 
tәkrar edә bilmәzmi?! Nә üçün edә bilmәsin?! Çәtindir, amma 
mümkündür, iradә vә fәdakarlıq lazımdır. Yol açıqdır, bağlı 
deyil. 

 
İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin məhərrəm ayı 

ərəfəsində ruhani və vaizlərlə görüşdəki çıxışından: 1995. 
 
İlahi! Bizim hәyatımızı Hüseyn (ә) hәyatı, ölümümüzü 

Hüseyn (ә) ölümü et! 
İlahi! Bizi bu yola yönәldәn Böyük İmamımızı Kәrbәla 

şәhidlәri ilә birgә et! Bizim әziz şәhidlәrimizi Kәrbәla 
şәhidlәri ilә birgә et! 

İlahi! Bizim ölümümüzü öz yolunda şәhidlik et! 
İlahi! Bu böyük xalqı, bu hüseynçi vә aşuraçı xalqı bütün 

kiçik vә böyük düşmәnlәrinә qalib, onun düşmәnlәrini mәhv, 
mәyus vә uğursuz et! 

İlahi! Mәhәmmәd vә Ali-Mәhәmmәd (s) hörmәtinә, İslam 
ümmәtini hәr yerdә başıuca et, Hüseyn (ә) vәzifәsini onlara 
öyrәt, bu vәzifәni yerinә yetirmәk uğurunu onlara әta et! 

İlahi! Mәhәmmәd vә Ali-Mәhәmmәd (s) hörmәtinә, 
dövrümüzün imamının, zamanın vәlisinin qәlbini bizdәn razı 
et! Bizi o hәzrәtin dostlarından vә kömәkçilәrindәn et! O 
hәzrәti ziyarәt etmәk sәadәtini bizә nәsib et! 
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İlahi! Mәhәmmәd vә Ali-Mәhәmmәd (s) hörmәtinә, sәndәn 
istәdiyimiz vә istәmәdiyimiz xeyirlәri bizә bәxş et! Sәnә 
sığındığımız vә sığınmadığımız hәr bir şәrdәn bizi qoru! 

 
Böyük Rəhbərin cümə namazı xütbələrindən:1995 (Aşura 

1416). 
 
Hüseyn (ә) hәrәkatına әslindә iki cür yanaşmaq olar. 

Onların hәr ikisi dә düzgündür. Bir yanaşma Hüseyn ibn 
Əlinin (ә) zahiri hәrәkәtidir. Bu, fәsadlı, azğın, zalım vә 
qәddar hökumәtin - Yezid hökumәtinin әleyhinә bir 
hәrәkәtdir. 

Bu hadisәnin әsl hәqiqәti isә daha böyük hәrәkәtdir. İkinci 
yanaşma insanı buna yönәldir. Bu, insan cәhalәtinin vә 
zәbunluğunun әleyhinә hәrәkәtdir.  

Əslindә İmam Hüseyn (ә) Yezidlә mübarizә aparsa da, 
onun geniş vә tarixi mübarizәsi qısaömürlü vә dәyәrsiz 
Yezidlә bitmir. 

O, insan cәhalәti, aşağılığı, azğınlığı, zәbunluğu vә xarlığı 
ilә mübarizә aparır. 

İmam Hüseyn (ә) bunlarla mübarizә aparır. 
 
Böyük Rəhbərin cümə namazı xütbələrindən:2000. 
 
İmam Hüseynin (ә) bütün sәhabәlәri şәhid olduqda vә 

ailәsindәn başqa heç kәs qalmadıqda Əli Əkbәr çadırdan xaric 
oldu. O әn gözәl gәnclәrdәn biri idi. Atasının yanına gәlib izn 
istәdi. Dedi ki, ata, indi icazә ver mәn gedib vuruşum vә 
canımı fәda edim. İmam әsla qarşı çıxmadı vә icazә verdi. Bu 
daha sәhabәlәr, qardaşı, yaxud bacısı uşağı deyil ki, imam 
“getmә, dayan” - deyә bilsin. Bu onun canının parçası vә 
ciyәrparәsidir; getmәk istәyәndә icazә vermәlidir. Bu, İmam 
Hüseynin (ә) ehsanıdır. Bu, Hüseynin (ә) ismayılıdır; 
meydana getmәk istәyir. Ona icazә verdi. Əli Əkbәr meydana 
getdikdә İmam Hüseyn (ә) ümidsiz halda ona baxdı. O hәzrәt 
ağladı vә dedi ki, İlahi, sәn şahid ol, mәn hәr cәhәtdәn - hәm 
üzdә, hәm danışıqda, hәm dә әxlaqda Peyğәmbәrә (s) hamıdan 
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çox bәnzәyәn bir gәnci döyüşә vә ölümә göndәrdim. Afәrin 
bu gәncә! Əxlaqı da Peyğәmbәrә (s) daha çox bәnzәyir, siması 
vә danışığı da. 

 
Böyük Rəhbərin cümə namazı xütbələrindən:1995 (Aşura 

1416). 
 
Mübahilә günü elә bir gündür ki, İslamın әziz Peyğәmbәri 

(s) özünün әn әziz insanlarını sәhnәyә gәtirir. Mübahilәdә 
mühüm mәqam budur ki, onda "özümüz" vә "özünüz", 
"qadınlarımız" vә "qadınlarınız" sözlәri var. Əziz Peyğәmbәr 
(s) әn әziz insanlarını seçir vә haqla batil arasındakı ayrıcın vә 
aydın göstәricinin hamının qarşısında nümayiş etdirilәcәyi 
mübahisә üçün sәhnәyә çıxarır. Belә bir şey görünmәmişdi ki, 
dinin tәbliği vә hәqiqәtin bәyanı yolunda Peyğәmbәr (s) öz 
әzizlәrinin, övladlarının, qızının, özünün, qardaşı vә canişini 
olan Əmirәl-mömininin (ә) әlini tutub meydana gәtirsin. 
Mübahilә gününün müstәsna olması buna görәdir; yәni 
hәqiqәtin bәyan olunmasının, hәqiqәtin çatdırılmasının nә 
qәdәr әhәmiyyәtli olduğunu göstәrir. Meydana gәtirib deyir 
ki, gәlin mübahilә edәk, hansımız haqq olsa, qalsın, hansımız 
haqsız olsa, Allahın әzabı ilә mәhv olsun. Hәmin mәsәlә 
mәhәrrәmdә әmәli surәtdә baş verdi. Yәni İmam Hüseyn (ә) 
dә hәqiqәtin bәyanı vә tarix boyu aydınlıq yaratmaq üçün 
özünün әn әzizlәrini götürüb meydana gәtirir. İmam Hüseyn 
(ә) hadisәnin necә tamamlanacağını bildiyindәn Zeynәbi (ә) 
gәtirdi, öz hәyat yoldaşlarını gәtirdi, öz övladlarını gәtirdi, 
әziz qardaşlarını gәtirdi. 

 
Hövzə tələbələri və ruhanilərlə görüşdəki çıxışdan: 2009. 
 
Mәnim әzizlәrim!  
İmam Hüseyn (ә) hansı dillә desin ki, sizin vәzifәniz nәdir?  
Şәrait hәmin şәraitdir;  
Hәyat eyni hәyatdır; İslam da hәmin İslamdır.  
Bәli, İmam Hüseyn (ә) bütün nәsillәrә praktiki olaraq 

göstәrdi. 
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Əgәr İmam Hüseyndәn (ә) bir kәlmә dә söz nәql 
olunmasaydı, biz vәzifәmizin nә olduğunu anlamalıydıq.  

Əsir olan, zәncirlәnәn, başçılarının fәsadına düçar olan, din 
düşmәnlәrinin hakim olduğu, hәyatına vә taleyinә qәnim 
kәsildiyi bir xalq hәr zaman vәzifәsinin nә olduğunu 
anlamalıdır. 

Peyğәmbәrin (s) mәsum imam olan övladı belә bir şәraitdә 
nә etmәli olduğumuzu göstәrmişdir. 

 
Böyük Rəhbərin cümə namazı xütbələrindən:1995 (Aşura 

1416). 
 
İmam Hüseynin (ә) dövründә İslam imamәtini belә bir hala 

salmışdılar: “Allah bәndәlәrinә qarşı günah vә düşmәnçiliklә 
rәftar olunur”. İmam Hüseyn (ә) belә bir vәziyyәtin qarşısında 
mübarizә aparırdı. Onun mübarizәsi demәk, aydınlaşdırmaq, 
hidayәt etmәk, istәr Yezidin dövründә, istәrsә dә ondan öncә 
haqq vә batilin arasındakı sәrhәdi müәyyәn etmәk idi. Yezidin 
dövründә әlavә olunan bu idi ki, hәmin zülm vә azğınlıq 
rәhbәri bu hidayәt imamının onun hökumәtini imzalamasını 
istәyirdi. Beyәt budur. İmam Hüseyni (ә) mәcbur etmәk 
istәyirdi ki, xalqı hidayәt etmәk vә o zalım hökumәtin 
azğınlığından danışmaq yerinә gәlib hәmin hökumәti 
imzalasın vә tәsdiqlәsin. İmam Hüseynin (ә) qiyamı buradan 
başlandı. Əgәr Yezid tәrәfindәn belә yersiz vә axmaq gözlәnti 
olmasaydı, İmam Hüseynin (ә) Müaviyәnin dövründәki kimi 
vә özündәn sonrakı imamlar kimi hidayәt bayrağını ucaltması, 
xalqı düz yola yönәltmәsi vә hәqiqәtlәri demәsi mümkün idi. 

 
İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin Dokuhə 

qarnizonundakı çıxışından: 2002. 
 
Aşura günündә heç kәs nә baş verdiyini anlamadı. 
O hadisәnin әzәmәti, Peyğәmbәrin (s) ciyәrparәsinin, onun 

dostlarının vә yaxınlarının cihadının әzәmәti, elәcә dә 
Peyğәmbәr (s) övladlarının vә әzizlәrinin öldürülmәsi 
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faciәsinin әzәmәti heç kәsә aydın deyildi. Orada olan şәxslәrin 
әksәriyyәti dә anlamadılar. 

Düşmәn cәbhәsindә olanlar o qәdәr mәst, o qәdәr qafil 
idilәr, insanlıqdan o qәdәr uzaqlaşmışdılar ki, nә baş verdiyini 
anlamadılar.  

Dünyanın mәstlәri, qürur, şәhvәt, qәzәb vә heyvanlıq 
mәstlәri insanlıq alәmindә nәyin baş verdiyini anlamırlar. 

Zeynәb isә yaxşı anladı. 
Sәkinә isә yaxşı anladı. 
O mәzlum qadınlar vә qızlar nә baş verdiyini yaxşı 

anladılar. 
 
Fars vilayətinin əlilləri, fədakarları və şəhid ailələri ilə 

görüşdəki çıxışdan: 2008. 
 
Zeynәb-Kübra müsәlman qadının kamil nümunәsidir, 

İslamın qadın tәrbiyәsi üçün dünya xalqlarına tәqdim etdiyi 
bir örnәkdir. Zeynәb-Kübra çoxcәhәtli şәxsiyyәtә malikdir; 
elmli, mәlumatlı, uca bilgilәrә malik vә dәyәrli bir insandır. 
Kim o hәzrәtlә qarşılaşırsa, onun elmi vә ruhi әzәmәti 
qarşısında kiçik olduğunu duyur. Bәlkә dә müsәlman qadın 
şәxsiyyәtinin hamıya tәqdim edә bilәcәyi әn mühüm cәhәt 
İslamdan götürdüyü bu cәhәtdir. Müsәlman qadının şәxsiyyәti 
imana görә, ilahi rәhmәtә vә әzәmәtә könül vermәk sayәsindә 
o qәdәr böyük vә әzәmәtli olmuşdur ki, böyük hadisәlәr onun 
qarşısında kiçik görünür. Zeynәb-Kübranın (ә) hәyatında bu 
cәhәt digәrlәrindәn daha aşkar vә daha qabarıqdır. Aşura günü 
kimi bir hadisә Zeynәb-Kübranı (ә) әzә bilmir; Yezid vә 
Übeydullah ibn Ziyad kimi zalım vә qәddarların zahiri 
әzәmәti vә cah-calalı Zeynәb-Kübranı (ә) tәhqir edә bilmir. 
Zeynәb-Kübra (ә) әzәmәtli şәxsiyyәtinin vәtәni olan 
Mәdinәdә, onun qәm-qüssә ocağı olan Kәrbәlada, Yezid vә 
Übeydullah ibn Ziyad kimi zalımların sarayında özünün 
mәnәvi әzәmәtini qoruyur vә digәr şәxsiyyәtlәr onun 
qarşısında tәhqir olunurlar. 
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İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin xalqın müxtəlif 
təbəqələrilə görüşdəki çıxışından: 2005. 

 
Hüseyn ibn Əli (ә) elә bir iş gördü ki, bütün tağutlar 

dövründә erkәn İslam çağından uzaq olsalar da, zülm vә fәsad 
rejiminә qarşı mübarizә iradәlәri İmam Hәsәn Müctәba (ә) 
dövründәn çox olan insanlar peyda oldular; hamısı da 
yatırıldılar. Mәdinә xalqının Hәrrә qiyamından tutmuş sonrakı 
hadisәlәrә, Tәvvabin vә Muxtar qiyamlarına, Bәni-Ümәyyә vә 
Bәni-Abbas dövrünә qәdәr xalqların daxilindә ardıcıl olaraq 
qiyamlar baş verdi. Bu qiyamları kim yaratdı? Hüseyn ibn Əli 
(ә). Əgәr İmam Hüseyn (ә) qiyam etmәsәydi, tәnbәllik vә 
mәsuliyyәtdәn qaçmaq ruhiyyәsi zülmә qarşı barışmazlıq vә 
mәsuliyyәt hissetmә ruhiyyәsinә çevrilәrdimi?! Nә üçün 
deyirik ki, mәsuliyyәt hissetmә ruhiyyәsi ölmüşdü? Ona görә 
ki, İmam Hüseyn (ә) İslam böyüklәrinin övladlarının mәrkәzi 
olan Mәdinәdәn Mәkkәyә getdi. Abbasın övladı, Zübeyrin 
övladı, Ömәrin övladı, İslamın ilk xәlifәlәrinin övladları 
Mәdinәdә toplaşmışdılar, amma onların heç biri hәmin qanlı 
vә tarixi qiyamda İmam Hüseynә (ә) kömәk etmәdi. 

 
Böyük Rəhbərin 3 şaban (İmam Hüseynin (ə) doğum günü) 

münasibətilə Keşikçilər Korpusu və polis qüvvələri görüşdəki 
çıxışından: 1993. 

 
İmam Hüseynin (ә) qiyamı başlanmazdan öncәyә qәdәr 

xüsusi adamlar addım atmağa hazır deyildilәr. 
İmam Hüseynin (ә) qiyamından sonra isә bu ruhiyyә 

canlandı. Bu, Aşura macәrasında vә digәr dәrslәrin yanında 
bilmәli olduğumuz böyük bir dәrsdir.  

Bu macәranın әzәmәti budur: o hәzrәtin doğulmasından 
öncә yer vә göy onun üçün ağladı. 

Bu böyük matәmә görә Hüseyn ibn Əliyә (ә) diqqәt 
yetirdilәr, onun әzasını saxladılar, bu duanın, yaxud ziyarәtin 
tәbirincә, ona ağladılar. Bu ona görәdir. 
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Böyük Rəhbərin 3 şaban (İmam Hüseynin (ə) doğum günü) 
münasibətilə Keşikçilər Korpusu və polis qüvvələri ilə 
görüşdəki çıxışından: 1993. 

 
İmam Hüseyn (ә) әbәdi olaraq haqq bayrağı kimi 

qalmalıdır. Haqq bayrağı batil sırasında dayana bilmәz, batilin 
rәngini götürә bilmәz. Buna görә İmam Hüseyn (ә) buyurdu 
ki, zillәt bizdәn uzaqdır. İmam Hüseynin (ә) hәrәkәti izzәt 
hәrәkәti idi; yәni haqqın izzәti, dinin izzәti, imamәtin izzәti, 
Peyğәmbәrin (s) tәqdim etdiyi yolun izzәti. İmam Hüseyn (ә) 
başucalığının tәrәnnümü idi, möhkәm dayandığından fәxrә dә 
sәbәb oldu. Bu, Hüseyn (ә) izzәti vә fәxridir. Bir zaman bir 
şәxs bir söz deyir; sözü demiş vә mәqsәdinә nail olmuşdur. 
Lakin o sözün üstündә durmur vә geri çәkilir. Bu daha fәxr 
edә bilmәz. Fәxr sözünün üstündә duran, ucaltdığı bayrağı 
tufanların mәhv etmәsinә vә yatırmasına qoymayan insana, 
xalqa vә qrupa mәxsusdur. İmam Hüseyn (ә) bu bayrağı 
möhkәm saxladı, әzizlәrinin şәhidliyinә vә şәrәfli ailәsinin 
әsirliyinә qәdәr getdi. Bir inqilabi hәrәkәtdә izzәt vә iftixar da 
budur. 

 
İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin Dokuhə 

qarnizonundakı çıxışından: 2002. 
 
Bizim dövrümüzdә baş verәn İslam inqilabı vә İslam 

quruluşu hәrәkatı bu yolda idi. Bu hәrәkatı başlayanlar 
nәzәrdә tutduqları hökumәti vә quruluşu tәşkil etmәlәrini 
tәsәvvür edә bilәrdilәr, lakin bu yolda şәhid olmalarının, 
bütün ömürlәrinin mübarizәdә, çәtinlikdә vә uğursuzluqda 
keçmәsinin mümkünlüyünü dә bilirdilәr. Hәr iki yol mövcud 
idi; İmam Hüseynin (ә) hәrәkatında olduğu kimi. 1962 vә 63-
cü illәrdә vә sonra çәtin vә qaranlıq illәrdә bu hәbsxanalarda 
ürәklәri isidәn, onları hәrәkәtә vadar edәn yeganә şölә 
mübarizәyә iman şölәsi idi, hakimiyyәtә çatmaq eşqi yox. Bu 
yol İmam Hüseynin (ә) yolu idi. Lakin onun iki tәrәfi var; 
zaman vә mәkan şәraiti fәrqlidir. Bir zaman imkanlar yaranır 
vә İslam hakimiyyәtinin bayrağı ucalır. Bir zaman da bu 
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imkanlar yaranmır vә şәhadәtlә sonuclanır. Tarixdә bu 
qәbildәn olanlarımız çoxdur. 

 
İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin İslam Respublikası 

quruluşunun məsul şəxsləri ilə görüşdəki çıxışından: 2002. 
 
Ərbәin (İmam Hüseynin (ә) şәhidliyinin qırxıncı günü) 

Kәrbәla hadisәsindә bir başlanğıc idi. Kәrbәla hadisәsi - o 
böyük faciә baş verәndәn, Əbu Abdullahın (ә) sәhabәlәrinin, 
dostlarının vә ailәsinin o mәhdud mühitdә fәdakarlığı hәyata 
keçәndәn sonra әsirlәr qiyamın mesajını tәbliğ etmәli idilәr. 
Hәzrәt Zeynәbin (ә) vә İmam Sәccadın (ә) xütbәlәri, ifşaları 
vә hәqiqәti söylәmәlәri güclü bir media qurumu kimi 
düşüncәni, hadisәni vә mәqsәdi geniş çәrçivәdә tәbliğ etmәli 
idi vә etdi dә. Qapalı mühitin xüsusiyyәti belәdir; xalq 
anladığı hәqiqәtlәri öz әmәllәrindә göstәrmәyә macal vә cürәt 
tapmır. Çünki әvvәla zalım vә müstәbid hakimiyyәt xalqı 
anlamağa vә әgәr anlamışlarsa, anladıqlarına әmәl etmәyә 
qoymur. Kufәdә, Şamda vә yolda çoxları Zeynәb-Kübranın, 
yaxud İmam Sәccadın (ә) sözlәrindәn vә yaxud әsirlәrin 
vәziyyәtindәn çox şeyi başa düşdülәr. Lakin o zülm, 
hegemonluq, diktatura vә qapalı rejim qarşısında anladığını 
büruzә vermәyә kim cürәt göstәrәrdi vә kimin buna imkanı 
çatardı?! Bu, möminlәrin boğazında bir düyün kimi qalmışdı. 
Bu düyünә Ərbәin günündә birinci lanset toxundu; Ərbәin 
günündә Kәrbәlada ilk coşqu yarandı. 

 
Şərqi Azərbaycan əhalisi ilə görüşdəki çıxışından: 2009. 
 
Bir gün İmama (İmam Xomeyni (r.) dedilәr ki, әgәr siz bu 

hәrәkatı davam etdirsәniz, Qum Elmi Hövzәsini tәtil 
edәcәklәr. Burada söhbәt candan getmirdi ki, imam "mәnim 
canımı alsınlar, bunun әhәmiyyәti yoxdur" - desin. Çoxları 
canlarından keçmәyә hazırdırlar, lakin "sizin bu addımınızla 
Qum Elmi Hövzәsinin tәtil edilmәsi mümkündür" - desәlәr, 
geri çәkilәrlәr. Lakin imam qorxmadı, yolu dәyişmәdi vә 
irәliyә getdi. Bir gün imama dedilәr ki, әgәr bu yolu davam 
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etdirsәniz, bütün böyük alimlәri vә tәqlid müctәhidlәrini sizin 
әleyhinizә tәhrik edә bilәrlәr; yәni İslam dünyasında ixtilaf 
yaranar. Burada çoxları geri çәkilәr, lakin imam geri 
çәkilmәdi, yolu davam etdirdi vә inqilabın qәlәbәsinә nail 
oldu. Dәfәlәrlә imama deyildi ki, siz İran xalqını Pәhlәvi 
rejimi qarşısında müqavimәtә çağırırsınız, bәs tökülәn 
qanların cavabını kim verәcәk? Yәni imamın qarşısında 
gәnclәrin qanlarını qoydular. 1963, yaxud 64-cü ildә böyük 
alimlәrin biri mәnim özümә bunu dedi ki, o - yәni imam 15 
xordadda (5 iyunda) bu hәrәkәti başlayanda bizim әn yaxşı 
gәnclәrimiz öldürüldülәr, bunların cavabını kim verәcәk? Bu 
növ tәfәkkür tәrzlәri vardı. Bu tәfәkkür tәrzlәri tәzyiq 
göstәrirdi vә hәr bir kәsi hәrәkәtdәn daşındıra bilәrdi. Lakin 
imam möhkәm dayandı. Onun ruhunun әzәmәti, ona hakim 
olan agahlığın әzәmәti belә yerlәrdә görünür. 

 
Böyük Rəhbərin İmam Xomeyninin məqbərəsindəki 

izdihamlı toplantıda çıxışından: 1996. 
 
Diqqәt yetirin, qardaşlar vә bacılar! Bu mühüm mәsәlәdir. 

Kәrbәla hadisәsinә bu baxışla diqqәt yetirmәk lazımdır. Əgәr 
İmam Hüseyn (ә) Əli Əsğәrin şәhidliyi, qadınların әsir olması, 
uşaqların susuzluğu, bütün gәnclәrin öldürülmәsi vә 
Kәrbәlada baş verәn çoxlu faciәlәr kimi çox acı vә çәtin 
hadisәlәrә adi bir dindar gözü ilә baxıb öz missiyasının 
әzәmәtini unutsaydı, addım-addım geri çәkilib deyә bilәrdi ki, 
daha vәzifәmiz yoxdur, indi Yezidlә beyәt etmәliyik, çarә 
yoxdur, zәrurәtlәr çәtinliklәri halallaşdırır. Amma İmam 
Hüseyn (ә) belә etmәdi. Bu o hәzrәtin müqavimәtinin 
göstәricisidir. Müqavimәt budur. Müqavimәt hәr yerdә 
çәtinliklәrә dözmәk mәnasında deyil. Çәtinliklәrә dözmәk 
böyük insan üçün şәriәt meyarları ilә, el adәtlәri ilә vә sadә 
әqli meyarlarla mәslәhәtin әksi görünәn mәsәlәlәrә 
dözmәkdәn daha asandır. Bunlara dözmәk digәr problemlәrә 
dözmәkdәn çәtindir. 

Böyük Rəhbərin İmam Xomeyninin məqbərəsindəki 
izdihamlı toplantıda çıxışından: 1996. 
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Şiəlik - məhəbbət məzhəbi  
Şiәlikdә tәbliğat mәhәbbәt vә eşq әsasında aparılır. Şiәlik 

mәhәbbәt mәzhәbidir vә mәhәbbәt şiәliyin özәl xüsusiyyәti. 
Şiәlik kimi mәhәbbәtlә әlaqәdar olan az mәktәb, mәslәk, din, 
ayin vә tәriqәt tapmaq olar. Şiәliyin kökü mәhәbbәt 
zülalındadır, tәvәlla vә tәbәrra, sevgi vә nifrәt dinidir. Onda 
eşq vә mәhәbbәt düşüncә vә ağılla uyğun vә çiyin-çiyinәdir, 
iman duyğusal bağlılıqla yanaşıdır. Şiәlәrin etiqad vә imanları 
hәrәkәt vә әmәl mәqamında lazımi tәsiri belә kәsb edir. 
Hәmin qәribә vә sehrli xüsusiyyәt bütün sәrt müxalifәtlәrә vә 
geniş düşmәnçiliklәrә rәğmәn, belә bir mәktәbin vә 
tәfәkkürün bu günә qәdәr yaşamasına bais olmuşdur. 

Əhli-beyt (ә) mәhәbbәti İslam tәfәkküründә әn üstün 
dәrәcәli mәhәbbәtdir vә bu fәxr şiәyә mәxsusdur. Bu 
mәhәbbәtin zirvәsi hәzrәt Əbu Abdullaha (ә) hörmәt vә eşqdә 
tәzahür olunub, Aşura vә Kәrbәla hadisәsindә - әn yaxşı Allah 
adamlarının fәdakarlığı macәrasında şiә tarixi vә mәdәniyyәti 
üçün yadigar qalmışdır. Tarix boyu ruhani vә din tәbliğatçıları 
dini hәmin hadisәnin sayәsindә qorumuşlar. İndi dә belәdir. 
Əbu Abdullahın (ә) әza çadırı din tәbliğatı mәclisi, inancların 
vә ilahi hökmlәrin bәyan edildiyi vә xalqa moizә olunduğu 
yerdir. Tәbliğatçılar mәhәrrәm vә sәfәr aylarında xalqın 
hisslәrini dinә vә imana sarı yönәldirlәr. Hәtta ramazan ayında 
Allah ziyafәti dә Əbu Abdullahın (ә) mәhәbbәt çadırında 
keçirilir, bu ayın mәnәvi bәrәkәtlәri vә nuru İmam Hüseynә 
(ә) tәvәssül süfrәsindә paylanır. İlin digәr günlәrindә dә 
tәbliğat mәclislәri vә minbәrlәr, hansı adla vә hansı bәhanә ilә 
olsa belә, irfan vә qәhrәmanlığın bu әzәmәtli binası sayәsindә 
qurulur. 

Əsrlәr boyu vә son bir neçә әsrdә bizim cәmiyyәtimizdә 
dinә dair bu baxış vә bu xatırlatma Hüseyn ibn Əlinin (ә) adı 
ilә bağlı olmuş vә müәyyәn hәddә dini xalqın yaddaşında 
saxlamışdır. Bu geniş kanal inqilabda işә yaradı. Bizim Aşura 
hadisәsinә әsaslanan inqilab tәfәkkürümüz bütün ölkәyә 
çәkilmiş bu nizam-intizamlı kanallarla hәr yerә yayıldı vә 
xalqı sәhnәyә çıxardı. Əgәr bizim ölkәmizi bu mәsәlәdә digәr 

 28 

müsәlman ölkәlәri ilә müqayisә etsәniz, İmam Hüseynin (ә) 
adının yaşanmadığı yerdә açıq fәrqi müşahidә edәrsiniz. Bu 
bizim cәmiyyәtimizә özәl xüsusiyyәtlәr bәxş etmişdir. 

Tәrәf-müqabili düzgün bәndәlik yolunda irәliyә aparmaq 
üçün tәbliğat üç yönümdә - (mәnәvi paklıq üçün) moizә, 
(xalqın dini mәlumatını artırmaq üçün) ilahi bilgilәri izah vә 
müdafiә etmәk vә (dinlәyicilәrin böyük mәqsәdlәr yolunda 
hәrәkәtinin keyfiyyәtini artıran örnәk tәqdim etmәk üçün) 
hәzrәt Əbu Abdullahın (ә) dәrdli hadisәlәrini söylәmәk vә 
mәrsiyәlәr demәk yönümlәrindә aparılır. Bu baxımdan Əhli-
beytә (ә) vә özәlliklә İmam Hüseynә (ә) mәhәbbәt vә tәvәssül 
sayәsindә tәbliğatın davam etmәsi nәinki mümkündür, hәtta 
Əba Abdullahın (ә) xatirәsi tәbliğatın üç әsas tәmәlindәn 
biridir. 

Hәqiqәt budur ki, Hüseyn ibn Əli (ә) dünya müqәddәslәri 
arasında bir günәş kimi nur saçır. Əgәr peyğәmbәrlәr, 
övliyalar, imamlar, şәhidlәr vә saleh adamlar ay vә ulduzlar 
kimi olsalar, bu hәzrәt dünyaya saçan günәş kimi parlayır.  

Bu böyüklәrin arasında da müәyyәn göstәricilәr var vә 
şübhәsiz, hәzrәt Əbu Abdullah (ә) onların әn böyüklәrindәn 
biridir. Hәqiqәtәn tәkcә bizim kimi kiçik vә dәyәrsiz insanlar 
yox, hәtta bütün varlıq alәmi - övliyaların, böyüklәrin vә 
yaxın mәlәklәrin ruhları da onun nur şüasına möhtacdırlar. 
Varlığın bizә aydın vә tanış olmayan bütün qatlarında Hüseyn 
ibn Əlinin (ә) mübarәk nuru günәş kimi parlayır. Əgәr insan 
özünü bu günәşin şüası altına salsa, çox dәyәrli bir iş görmüş 
olar. 

Mәsum imamların hәr biri malik olduqları bütün әzәmәtә 
vә ilahi nura rәğmәn, hamını İmam Hüseynә (ә) agah şәkildә 
tәvәssül vә diqqәt etmәyә çağırmışlar. Tarixi baxımdan da bu 
ad vә şәxsiyyәt bir tarixi dövr vә bir tarix kitabıdır; әlbәttә, 
sadә vә mәlumat tarixi mәnasında yox, tarixin izahı, tәhlili vә 
tarixi hәqiqәtlәrin dәrsi mәnasında. 

Hüseyn ibn Əlinin (ә) hәyatında bütün yamacları öz şüası 
altında saxlayan parlaq bir zirvә vardır vә o, Aşuradır. İmam 
Hüseynin (ә) hәyatında o qәdәr hadisәlәr, mәtlәblәr, tarix vә 
hәdislәr var ki, әgәr Kәrbәla hadisәsi olmasaydı da, o hәzrәtin 
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hәyatı digәr imamların hәr birinin hәyatı kimi hikmәtlәrin, 
әsәrlәrin, rәvayәtlәrin vә hәdislәrin mәnbәyi olardı. Lakin 
Aşura hadisәsi o qәdәr mühümdür ki, siz o hәzrәtin 
hәyatındakı digәr sahә vә әlamәtlәri az xatırlayırsınız. Aşura 
hadisәsi dә çox әhәmiyyәtlidir. Hüseyn ibn Əli (ә) barәsindә 
deyilmişdir ki, sәma vә sәmadakılar, yer vә yer üzәrindә 
olanlar onun üçün ağlamışlar. Hәlә bu dünyaya ayaq 
qoymamış yer vә göy Hüseynә (ә) ağlamışdır. Mәsәlә bu 
qәdәr әhәmiyyәtlidir. Yәni o gün Aşura macәrası vә tarixdә 
bәnzәrsiz olan böyük şәhadәt baş verdi. Bu, gözlәrin dikildiyi 
bir mәsәlә idi. Doğrudan, bu necә hadisәdir ki, әvvәlcәdәn 
tәqdir olunmuşdur! 

Tarix boyu dünyada müxtәlif insanlar qiyam etmiş, 
müәyyәn qruplara başçılıq etmiş, zәhmәtlәr çәkmiş, 
nailiyyәtlәr әldә etmişlәr; yaralanmış vә öldürülmüşlәr. 
Onların arasında peyğәmbәr vә imam övladları da az 
olmamışdır. Lakin Seyyidüş-şühәda özәl bir fәrd, Kәrbәla 
hadisәsi dә özünәmәxsus bir hadisәdir. Kәrbәla şәhidlәrinin 
digәr şәhidlәr arasında bәnzәrsiz yeri var. Görәsәn nә üçün? 
Bu sualın cavabını hadisәnin tәbiәtindә vә ruhunda axtarmaq 
lazımdır.  

Kәrbәla hadisәsi tәxminәn yarım gündәn artıq sürmәmişdir. 
Bir qәdәr insan şәhid olmuşdur; ya yetmiş iki nәfәr, ya bir 
neçә nәfәr az vә yaxud çox. Dünyada bu qәdәr şәhid var. 
Amma siz Kәrbәla mәsәlәsinin olduqca böyük әzәmәt kәsb 
etdiyini görürsünüz. Doğrusu da budur vә hәlә bundan da 
әzәmәtlidir. Bu hadisә bәşәr vücudunun dәrinliklәrinә belә 
tәsir göstәrmişdir. Bu, hadisәnin ruhuna görәdir. Hadisәnin 
zahiri çox da böyük deyil. Hәr halda, kiçik uşaqlar çox yerdә 
öldürülmüşlәr; halbuki orada yalnız bircә altıaylıq körpә 
öldürüldü. Düşmәnlәr bәzi yerlәrdә qәtliam törәtmiş vә 
yüzlәrlә uşaq öldürmüşlәr. Burada söhbәt fiziki mәsәlәdәn 
getmir, mәna vә ruh baxımından çox әhәmiyyәtlidir. 

Tәbliğatçılar öz ilahi vәzifәlәrini yerinә yetirmәk üçün 
hicrәtin 61-ci ilindә Kәrbәlada baş verәn Aşura macәrasının 
şәraitini, mәqsәdlәrini vә nәticәlәrini bilsinlәr, onun dәrs vә 
ibrәtlәrini ayrı-ayrılıqda çıxarsınlar, bundan sonra tәrәf-
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müqabillәrinin vә müştaq insanların izdihamı qarşısında 
Şәhidlәr ağasının vә onun yoldaşlarının başlarına gәlәn 
müsibәtlәri mәntiq vә emosiya fonunda söylәsinlәr, bu 
macәranın dәrs vә ibrәtlәrini yada salsınlar. Bu, ümumi 
camaat arasında "müsibәtli hadisәni söylәmәk" adlandırılan 
vәzifәdir. 

Aşura hadisəsinin baş verdiyi şərait 
Hüseyn ibn Əli (ә) Allahın son elçisi olan hәzrәt 

Mәhәmmәd ibn Abdullahın (s) ikinci nәvәsidir. O, Yәsribdә 
dünyaya gәlәn zaman bu şәhәr son Peyğәmbәrin (s) hicrәti vә 
sükunәti sәbәbindәn "Mәdinә Rәsulillah" – yәni Allah 
elçisinin şәhәri adlandırılırdı. Mәdinә şәhәri Allah elçisinin 
Ərәbistan yarımadasında zülmәt gecәdәn dә qaranlıq olan o 
dövrdә İslam adı vә İslam bayrağı ilә tәsis etdiyi ideal vә işıqlı 
hökumәtin mәrkәzi idi.  

Bәşәriyyәt zülmә, cәhalәtә vә ayrıseçkiliyә düçar olmuşdu. 
Dünyanın ozamankı Qeysәr vә Kәsra kimi böyük 
hökumәtlәrindә - istәr ozamankı İranda, istәrsә dә ozamankı 
Roma imperiyasında aristokratiya, qeyri-xalq hökumәti, 
mәntiqsiz xәncәr, cәhalәt vә fәsad hakim idi. Kiçik 
hökumәtlәr, misal üçün, Ərәbistan yarımadasında olan isә 
onlardan da pis idi vә cahiliyyәt bütün dünyanı bürümüşdü. 
Bu arada İslam nuru Allah Peyğәmbәrinin (s) vasitәsi, ilahi 
yardım, xalqın әzәmәtli vә gәrgin mübarizәlәri nәticәsindә 
әvvәlcә Ərәbistan yarımadasının bir bölgәsini işıqlandıra 
bildi, sonra isә tәdricәn genişlәndi vә onun şüası hәr yeri 
bürüdü. Peyğәmbәr (s) hökumәtinin xüsusiyyәti belә idi: 
zülmün yerinә әdalәtә әsaslanırdı; şirkin vә insanın fikir 
parçalanmasının yerinә tövhidә vә Pәrvәrdigarın müqәddәs 
zatının bәndәliyinә әsaslanırdı; cәhalәt yerinә elm vә biliyә 
әsaslanırdı; insanların bir-birinә kin bәslәmәsinin yerinә 
sevgiyә, xoş münasibәtlәrә vә dostluğa әsaslanırdı. Yәni zahiri 
vә batini bәzәnmiş bir hökumәt idi. Belә bir hökumәtdә 
yetişәn insan tәqvalı, iffәtli, alim, agah vә fәal olur, kamala 
doğru gedir. 
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Peyğəmbər (s) hökumətinin davam etməməsi 
Belә bir hökumәtdә әziz Peyğәmbәr (s) İslam cәmiyyәtinin 

rәhbәri vә Allah-Taalanın son elçisi kimi Mәkkә vә 
Mәdinәdәn bayraqları bağlayıb müsәlmanlara verirdi. Onlar 
Ərәbistan yarımadasının uzaq bölgәlәrinә vә Şam sәrhәdlәrinә 
gedirdilәr, Tәbuk kimi hadisәlәrdә Roma imperiyasını tәhdid 
edirdilәr, rumlular onların qarşısından qaçırdılar vә İslam 
ordusu qalib qayıdırdı. O zaman İslam cәmiyyәtinin mәscid vә 
minbәrindәn Quran sәsi ucalırdı, Allahın elçisi (s) öz sәsi vә 
nәfәsilә xalqa Allah ayәlәrini oxuyurdu, nәsihәt verirdi, onları 
hidayәt yolunda sürәtlә irәliyә aparırdı. 

Müaviyənin hiylələrindən keçid  
Əmirәl-mömininin (ә) fitnәlәrlә keçәn vә nәhayәt onunla 

Müaviyә arasındakı yarımçıq müharibәdә mәzlumcasına 
şәhidliklә sona çatan hökumәtinin beşillik qısa dövründәn 
sonra müsәlmanların hakimi vә Allah rәsulunun (s) canişini 
iddiasında olan Müaviyәnin hiylәgәrliklәri vә kәlәkbazlıqları 
başlandı. Bundan sonra Əbu Abdullahın (ә) ilk on ili öz 
dövrünün imamı olan böyük qardaşı İmam Hәsәnin (ә) 
yanında, onun tabeliyindә vә mütlәq itaәtindә keçdi. İmam 
Hәsәn Müctәba (ә) Əmirәl-mömininin (ә) Siffeyndә Müaviyә 
ilә hiylә vә kәlәk sәbәbindәn natamam qalan vә ardınca 
xәvaric (separatçılar) fitnәsinin törәndiyi döyüşü fәsad 
cinahının mәhvi ilә sona çatdırmağa çalışırdı, lakin 
Müaviyәnin hiylәlәrinin vә әtrafındakıların xәyanәtinin davam 
etmәsi şәraiti dәyişdirdi. Yeni şәraitdә Müaviyә ilә döyüşü 
davam etdirmәyin haqq cinahının tam mәhvindәn vә haqq 
ardıcıllarının bütünlüklә şәhidliyindәn başqa bir nәticәsi 
olmayacaqdı. Odur ki, İmam Müctәba (ә) Müaviyә ilә sülhü 
qәbul etdi. 

Əgәr İmam Hәsәn (ә) sülh etmәsәydi, Peyğәmbәr (s) 
ailәsinin bütün şәxsiyyәtlәri ortadan götürülәcәkdi vә İslamın 
orijinal dәyәr sistemini qorumaq üçün bir kәs qalmayacaqdı; 
hәr şey bütünlüklә mәhv olacaqdı, İslam yaddan çıxacaqdı vә 
Aşura hadisәsinә dә növbә çatmayacaqdı. Əgәr İmam 
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Müctәba (ә) Müaviyә ilә döyüşü davam etdirsәydi vә bu, 
Peyğәmbәr (s) ailәsinin şәhadәti ilә nәticәlәnsәydi, İmam 
Hüseyn (ә) dә hәmin hadisәdә öldürülmәli idi, dәyәrli 
sәhabәlәr dә öldürülmәli idilәr, hücr ibn әdilәr dә öldürülmәli 
idilәr; hamı mәhv olmalı idi, fürsәtlәrdәn istifadә edib İslamı 
özünün dәyәr formasında qoruya bilәcәk bir kәs 
qalmayacaqdı. 

Əgәr belә bir qanlı hadisә baş versәydi, Əmәvi cinahının 
tәbliğat maşını tәhrif vә yalanla haqq tәrәfdarlarının sözünü vә 
mәqsәdini gizlәdib mәxfi saxlayacaqdı. Xalq İmam Hәsәnin 
(ә) vә dostlarının haqq olduğunu heç zaman dәrk etmәyәcәkdi. 

O zaman tәhrif fәsad vә palçıq seli kimi İslam cәmiyyәtinin 
zehinlәrinә axan әn böyük mәnәvi bәla idi. Elә bir dövr idi ki, 
ozamankı İslam şәhәrlәrinә, İslam ölkәlәrinә vә xalqlarına 
İslamın әn böyük şәxsiyyәtini lәnәtlәmәk sifariş olunurdu. 
Əgәr kimsә Əmirәl-mömininin (ә) imamәt vә vilayәtinin 
tәrәfdarı olması ilә ittiham olunsaydı, tәqib olunurdu. 

Buna görә Əbu Abdullah Hüseyn (ә) İmam Hәsәnin (ә) 
sülh fikrinin müdafiәçilәrindәn oldu. Əslindә bu sülh onların 
hәr ikisinin müştәrәk qәrarı idi. Lakin İmam Hәsәn (ә) imam 
vә öndәr, Əbu Abdullah (ә) isә onun ardıcılı vә tabeliyindә 
idi. 

Xüsusi bir mәclisdә yaxın vә dәliqanlı sәhabәlәrin biri 
İmam Müctәbaya (ә) etiraz edәndә İmam Hüseyn (ә) ona qarşı 
çıxdı. Heç kәs deyә bilmәz ki, İmam Hüseyn (ә) İmam 
Hәsәnin (ә) yerindә olsaydı, bu sülh baş vermәyәcәkdi. Xeyr, 
bu sülh baş verәndә İmam Hüseyn (ә) İmam Hәsәnlә (ә) idi. 
Əgәr İmam Hәsәn (ә) olmasaydı vә İmam Hüseyn (ә) yalqız 
olsaydı da, o şәraitdә yenә hәmin iş görülәcәkdi vә sülh 
bağlanacaqdı.  

İmam Müctәbanın (ә) şәhidliyi ilә Əbu Abdullah (ә) bu 
iyirmiillik dövrün ikinci onilliyindә haqq tәrәfdarlarının 
imamlığını öhdәsinә götürdü. O, böyük qardaşının yolunu 
davam etdirmәkdә dağ kimi dayandı, polad kimi hiylә 
pәrdәlәrini yırtdı. Bir tәrәfdәn ibadәt, münacat, tәvәssül, 
Peyğәmbәr (s) hәrәmindә etikaf etmәk, mәnәvi vә ruhani işlәr, 
digәr tәrәfdәn dә elm vә biliyi yaymaqda vә tәhriflәrlә 
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mübarizә aparmaqda dayanmadan çalışmaq bu on ildә onun 
haqqın tәbliğinә dair işlәridir. O hәzrәtin tarixdә qalan bәzi 
sözlәri, buyruqları vә yaxud alimlәrә müraciәtlәri onun bu 
sahәdә әzәmәtli fәaliyyәtinin göstәricisidir. Bununla belә, 
Əbu Abdullah (ә) heç zaman Müaviyәnin fәsadlı hökumәti 
әleyhinә qiyama tәşәbbüs göstәrmәdi, tәkcә dillә yaxşı işlәrә 
dәvәt etdi. Çünki haqq sözünü qiyam vә döyüş yolu ilә xalqa 
çatdırmaq üçün münasib şәrait yox idi. 

Müaviyәnin ölümündәn vә Yezidin hakimiyyәtinin 
başlanmasından sonra vәziyyәt dәyişdi. Müaviyәnin fәsadı vә 
pis işlәri az olmasa da, hiylәgәrliyinә görә zahirәn özünü 
qorumağı lazım bilir, bәzi fәsadlarını gizlәdirdi. Yezid isә 
aşkar şәkildә günah edirdi. 

Müaviyәdәn sonra elә bir adam hökumәt başına gәlmişdi 
ki, hәtta İslamın zahiri әmәllәrinә dә riayәt etmir, şәrab içir, 
pis işlәr görür, cinsi fәsadları vә cinayәtlәri aşkar şәkildә 
törәdir, Quranın әleyhinә danışır, Quranın vә dinin ziddinә 
açıq şәkildә şeir deyir vә aşkar surәtdә İslama qarşı çıxır. 
Onun adı müsәlmanların başçısı olduğundan İslam adını 
silmәk istәmir. O, İslama әmәl etmir, İslamı sevmir vә ona 
ürәk yandırmır. Dayanmadan qoxumuş su axıdıb әtrafı 
dolduran bir bulaq kimi onun vücudundan qoxumuş su 
tökülüb bütün İslam cәmiyyәtini dolduracaq. Fәsad içindә 
olan hakim belәdir. Hakim zirvәnin başında durduğundan 
onun işlәri dә hәmin yerdә qalmır, adi camaatın әksinә olaraq, 
axır vә bütün zirvәni (vә yamacı) bürüyür. Adi camaatın öz 
yeri var. Lakin yuxarıda olanın, cәmiyyәtdә daha uca 
mövqeyә malik olanın fәsadı vә zәrәri daha çox olur. Adi 
insanların fәsadı özlәrinә, yaxud bәzi әtraflarına zәrәr yetirir, 
başda oturan fәsadlı olduqda isә onun fәsadı daşıb hәr yeri 
doldurur. Necә ki, әgәr saleh insan olsa, onun yaxşı işlәri hәr 
şeyә tәsir edir. Belә fәsadlara malik olan bir şәxs Müaviyәdәn 
sonra müsәlmanların xәlifәsi - Peyğәmbәrin (s) canişini 
olmuşdur. Bundan böyük azğınlıq ola bilәrmi?! 

Əmәvi cinahının tәbliğat maşını daha Yezidin azğınlığının 
vә fәsadının üstünü örtüb Əbu Abdullahın (ә) haqq sözünü 
gizlәdә bilmәzdi vә bu, hәrәkәt vә qiyam üçün münasib şәrait 

 34 

yaradırdı. Digәr mәsәlә Yezdin Əbu Abdullahdan (ә) beyәt 
almaqda israrı idi. Bu, Əbu Abdullahın (ә) әvvәllәr başqa 
formada olan islahatçı hәrәkәtini yeni mәrhәlәyә daxil etdi. 

Əbu Abdullahın (ə) məqsədi  
Kәrbәla macәrası vә hicrәtin 61-ci ilinin aşurasında o 

torpaqda baş verәn möhtәşәm hadisә o qәdәr әzәmәtli vә 
nurludur ki, ondan sonra hәmişә İslam dünyasının vә hәtta 
ondan xaricdәki mütәfәkkirlәrin müzakirә vә tәdqiqat 
mövzusu olmuş, ondan yüzlәrlә hәmişәyaşar dәrs 
götürülmüşdür. Əbu Abdullahın (ә) bu qanlı vә mәzlum 
qiyamda mәqsәdi bu araşdırmaların әn mühüm mövzusu vә 
Aşuranın әn önәmli dәrsidir. Hәtta o, Mәdinәdәn Mәkkәyә vә 
ondan sonra İraqa sarı hәrәkәt edәndә dә bu sual aktual idi ki, 
bu hәrәkәt vә qiyamda mәqsәd nәdir? 

 İmam Hüseynә (ә) deyirdilәr ki, Mәdinә vә Mәkkәdә sizә 
hörmәt olunur; Yәmәndә hamı şiәdir; kәnarda elә yerә gedin 
ki, sizin Yezidlә, Yezidin dә sizinlә işi olmasın; bu qәdәr 
müridiniz, bu qәdәr şiәlәriniz var, yaşayın, ibadәt vә tәbliğ 
edin, nә üçün qiyam edirsiniz? Mәqsәd nәdir? 

Bu önәmli sualdır. Əgәr bunun cavabı düzgün izah olunsa, 
Aşuranın gözәlliyi vә hәmişәyaşarlığı aydınlaşar, Kәrbәla 
şәhidlәrinin özәl vә özünәmәxsus әhәmiyyәtinin sәbәbi 
bilinәr. Əlbәttә, bu barәdә çox danışılmış, bu hadisәdәn hәr 
kәs öz dәrki qәdәrincә bir şey anlamışdır. Bәzilәri onu 
hakimiyyәti istәmәkdә mәhdud etmişlәr; bәzilәri hәzrәtin 
mәqsәdini digәr mәsәlәlәrdә kiçiltmişlәr; bәzilәri dә onun 
hәrәkatından daha böyük mәqsәdlәr tapmış, demiş vә 
yazmışlar. 

İki ehtimalın araşdırılması 
Şәhidlәr ağasının qiyamı üçün deyilәn müxtәlif mәqsәdlәr 

arasında iki ehtimal daha mәşhur vә zahirdә hәqiqәtә daha 
yaxındır: 

Birinci ehtimal: Bir qrup belә düşünür ki, Əbu Abdullahın 
(ә) mәqsәdi fәsadlı Yezid hökumәtini kәnarlaşdırmaq, bütün 
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ictimai vә siyasi sahәlәrdә Peyğәmbәr (s) yolunun vә 
imamәtin icrası ilә İslam hökumәti qurmaq olmuşdur. 

Bu söz yarıdoğrudur; demirәm sәhvdir. Bu sözdә mәqsәd 
belә dә ola bilәr: o hәzrәt hökumәt qurmaq üçün qiyam etdi, 
amma әgәr bunun imkansız olduğunu görsәydi, deyәcәkdi ki, 
daha olmadı, qayıdaq. Əgәr belәdirsә, bu sәhvdir. Bәli, 
hökumәt mәqsәdi ilә hәrәkәt edәn şәxs bu işin mümkün 
olduğu yerә qәdәr gedir; bu işin hәyata keçmәsinә ehtimalın 
mövcud olmadığını gördükdә isә vәzifәsi qayıtmaqdır. Əgәr 
mәqsәd hökumәt qurmaqdırsa, insan mümkün olana qәdәr 
getmәli, mümkün olmayan yerdә isә qayıtmalıdır. Əgәr bu 
qiyamda hәzrәtin mәqsәdinin düzgün Əli (ә) hökumәti 
qurmaq olduğunu deyәn şәxsin mәqsәdi budursa, bu, düzgün 
deyil. Çünki imamın hәrәkәtlәrinin mәcmusu bunu göstәrmir. 

İmamın Mәdinәdәn Kәrbәlaya qәdәr hәrәkәti boyunca 
müxtәlif vә bәzәn etimadlı insanlar dәfәlәrlә müxtәlif 
tәhlükәlәr vә hәtta öldürülmәk ehtimalı üzәrindә tәkid 
göstәrirdilәr. Şәhidlәr ağası da hәr dәfә hәrәkәtin mәqsәdinin 
vә onun yerinә yetirilmәsinin әhәmiyyәtini vurğulayırdı. Odur 
ki, bu mәqsәd bütün Aşura hadisәsini әhatә edә bilmәz.  

İkinci ehtimal: Bir qrup insan düşünür ki, Əbu Abdullahın 
(ә) mәqsәdi hökumәt mәsәlәsi deyildi. Çünki o, Yezidi devirib 
hakimiyyәtә gәlә bilmәyәcәyini bilirdi. O ümumiyyәtlә şәhid 
olmaqdan ötrü qiyam etdi.  

Bu söz dә bir zaman dillәr әzbәri idi. Bәzi şәxslәr bunu 
gözәl poetik tәbirlәrlә bәyan edirdilәr. Hәzrәtin şәhid 
olmaqdan ötrü qiyam etmәsi sözü yeni söz deyil; hәtta mәn 
gördüm ki, bizim bәzi böyük alimlәrimiz dә bunu 
buyurmuşlar. Onlara görә İmam Hüseyn (ә) buyurub ki, 
yaşamaqla bir iş görmәk olmur, gedib şәhid olmaqla bir iş 
görәk. 

Bu iddianın qarşısında demәk lazımdır ki, müqәddәs 
şәriәtdә şәhadәtin mәnası gedib özünü ölümә atmaq deyil; 
bizim dini mәtnlәrimizin heç birindә belә bir tövsiyә yoxdur. 

Bizim müqәddәs şәriәtdә tanıdığımız, hәdislәrdә vә Quran 
ayәlәrindә gördüyümüz şәhadәtin mәnası budur ki, insan 
vacib olan, yaxud tәrcih edilәn müqәddәs mәqsәdә çatmağa 
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çalışsın vә o yolda özünü ölümә dә atsın. Bu, düzgün İslam 
şәhadәtidir. Lakin insanın "ümumiyyәtlә gedib öldürülüm" - 
deyә yola düşmәsi, yaxud “mәnim qanım zalımın ayağını 
sürüşdürәcәk vә o yıxılacaq!” kimi şairanә tәbir (İslamda 
yoxdur). 

Demәli, Əbu Abdullahın (ә) öz dostları ilә birgә şәhidliyә 
can atması üçün vacib vә tәrcihli bir mәqsәd olmaldır. 

Məqsəd, yoxsa nəticə 
Bu iki ehtimalın heç biri bu әzәmәtli hadisәni izah edәn 

mәqsәd deyil. Nә demәk olar ki, hәzrәtin bu qiyamdakı 
mәqsәdi hökumәt qurmaq olmuşdur, nә dә demәk olar ki, o, 
şәhid olmaq üçün qiyam etmişdir. Əslindә “mәqsәd hökumәt 
idi” vә yaxud “mәqsәd şәhadәt idi” deyәn şәxslәr mәqsәdlә 
nәticәni sәhv salmışlar.  

Xeyr, mәqsәd bunlar deyildi. İmam Hüseynin (ә) başqa bir 
mәqsәdi vardı, lakin o mәqsәdә çatmaq üçün bir hәrәkәt tәlәb 
olunurdu. Bu hәrәkәt bu iki nәticәnin birinә sәbәb olacaqdı: 
hökumәt, yaxud şәhadәt. İmam Hüseyn (ә) bunların hәr 
ikisinә hazır idi; hәm hökumәtin işlәrini hazırlamışdı vә 
hazırlayırdı, hәm dә şәhadәtin işlәrini. Hansı olsaydı da, 
düzgün idi, eybi yox idi. Amma heç biri mәqsәd deyildi, hәr 
ikisi nәticә idi. Mәqsәd başqa bir şey idi. 

"Məqsəd Allahın vacib buyurduğu mühüm 
bir əməli yerinə yetirmək idi!" 

Şәhidlәr ağasının özünün vә vәfalı dostlarının şәhidliyi ilә 
nәticәlәnәn qiyam vә hәrәkәtdә mәqsәdi din vaciblәri arasında 
әzәmәtli vә mühüm bir әmәli yerinә yetirmәk idi. Bu işin 
İslamın düşüncә, dәyәr vә әmәl sistemindә mühüm yeri var vә 
ondan öncәyә qәdәr heç kәs onu yerinә yetirmәmişdi; nә 
Peyğәmbәr (s) nә Əmirәl-mömininin (ә), nә dә İmam Hәsәn 
Müctәba (ә). 

İmam Hüseyn (ә) bu vacib әmәli yerinә yetirmәli idi ki, 
bütün tarix üçün dәrs olsun. Mәsәlәn, Peyğәmbәr (s) hökumәt 
qurdu vә bu işlә tәkcә hökumәt qurmağın hökmünü gәtirmәdi, 
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hәm dә bütün İslam tarixi üçün örnәk göstәrdi. Yaxud 
Peyğәmbәr (s) Allah yolunda cihad etdi vә bu, müsәlmanların 
vә bәşәrin bütün tarixi üçün әbәdi dәrs oldu. Bu vacib әmәl dә 
İmam Hüseynin (ә) vasitәsi ilә yerinә yetirilmәli idi ki, 
müsәlmanlar üçün vә bütün tarix üçün әmәli dәrs olsun. 

İslam iki təhlükə qarşısında 
Keçmişdә görünmәyәn bu vacib әmәlin Əbu Abdullahın (ә) 

iradә vә sәyi ilә yerinә yetirilmәsi yalnız onun zamanında 
yaranan şәraitdәn irәli gәlirdi. Əziz vә ilahi bir fenomen olan 
İslamı müxtәlif şәraitlәrdә tәhdid edә bilәn iki әsas tәhlükә 
hәmin şәraitdә bir-birinin yanında vә әn pis formada zahir 
olmuşdu: biri xarici düşmәnlәrin tәhlükәsi, digәri isә daxildәn 
mәhvolma tәhlükәsi.  

Xarici düşmәn bayırdan müxtәlif silahlarla bir quruluşun 
varlığını, tәfәkkürünü, etiqadi tәmәllәrini, qanunlarını vә hәr 
şeyini hәdәf seçәn şәxsdir. Bayırdan nә demәkdir? Mütlәq 
ölkә vә quruluşun xaricindәn yox, bu, ölkәnin daxilindә dә ola 
bilәr. Özlәrini quruluşa yad bilәn vә ona qarşı çıxan 
düşmәnlәr var. Bunlar bayırdadırlar, yaddırlar. Bunlar 
quruluşu mәhv etmәyә vә dağıtmağa çalışırlar; xәncәrlә, odlu 
silahla, әn müasir texnikalarla, tәbliğatla, pulla vә 
ixtiyarlarında olan hәr bir şeylә. Bu bir növ düşmәndir.  

İkinci düşmәn vә tәhdid isә daxildәn mәhvolma tәhdididir; 
yәni quruluş daxilindә olub yadlara mәxsus olmayan. Bu, 
doğmaların tәhdididir. Bir quruluşda doğmalar yorğunluq 
sәbәbindәn, düzgün yolu dәrk etmәkdә sәhvә yol vermәk 
üzündәn, nәfsi duyğulara mәğlub olmaqdan, maddi 
gözәlliklәrә baxmaqdan vә onları böyük saymaqdan irәli 
gәlәrәk birdәn-birә daxildә tәhdid yarada bilirlәr. Bunun 
tәhlükәsi birinci tәhlükәdәn daha artıqdır. Hәr bir quruluş 
üçün, hәr bir tәşkilat vә hәr bir mәsәlә üçün bu iki düşmәn - 
xarici vә daxili tәhdid mövcuddur.  
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Dönüşü olmayan yayınma 
Bir әziz vә ilahi mәsәlә kimi İslamı tәhdid edәn bütün 

tәhlükәlәr İslamın yarandığı zamandan Allah tәrәfindәn 
proqnoz edilmiş vә o tәhlükәlәrә qarşı tәdbir vasitәsi dә 
İslamın özündә nәzәrdә tutulmuşdur.  

Allah-Taala İslamın müdafiә qüvvәsini onun özündә 
qoymuşdur; sağlam bir bәdәn, yaxud sağlam bir maşın kimi; 
onu düzәldәn mühәndis tәmir vasitәsini onun öz içinә 
qoymuşdur. İslam bir fenomendir vә bütün fenomenlәr kimi 
onu bәzi tәhlükәlәr tәhdid edir. Tәdbir görmәk üçün bir vasitә 
lazımdır. Allah-Taala bu vasitәni İslamın özündә qoymuşdur. 

O zaman da sözügedәn iki tәhlükә İslamı tәhdid edirdi. 
Onların hәr ikisinin nәticәsi İslam cәmiyyәtinin dönüşü 
olmayan fәlakәt vә mәhvolma yoluna çıxması idi. Çünki 
fәsadlı hakimlәrin varlığına, cәmiyyәtin aparıcı vә avam 
insanları arasında fәsad vә dünyagirliyin yayılmasına görә 
İslamın, hökumәtin vә cәmiyyәtin ideal vә ilahi vәziyyәtә 
qaytarılması vә dirçәldilmәsi üçün heç bir maraq vә sәy 
göstәrilmirdi. Cәmiyyәt azğınlıq içәrisindә sәrgәrdan 
qalmışdı. 

Əgәr әziz Peyğәmbәrin (s) bu rels üzәrinә çıxardığı bu 
qatarı bir әl, yaxud bir hadisә relsdәn çıxarsa, vәzifә nәdir? 
Əgәr İslam cәmiyyәti yoldan yayınsa vә әgәr bu yayınma elә 
bir hәddә çatsa ki, bütün İslamın vә İslam maarifinin yayınma 
tәhlükәsi yaransa, vәzifә nәdir? İki növ yayınma vә azğınlıq 
var. Çox zaman xalq fәsada düçar olur, lakin İslam hökmlәri 
mәhv olmur. Bәzәn dә xalq fәsada uğrayır, hökumәtlәr dә 
fәsada uğrayırlar, alimlәr vә din natiqlәri dә fәsada düşürlәr. 
Fәsadlı insanlardan ümumiyyәtlә düzgün din sadir olmaz. 
Onlar Quranı vә hәqiqәtlәri tәhrif edirlәr, yaxşıları pis, pislәri 
yaxşı, bәyәnilmәz işi bәyәnilәn, bәyәnilәn işi bәyәnilmәz 
edirlәr, İslamın xәttini 180 dәrәcә dәyişdirirlәr. Əgәr İslam 
cәmiyyәti vә quruluşu belә bir vәziyyәtә düçar olsa, vәzifә 
nәdir? 

İlahi vәzifә İslam hökumәtini vә İslam cәmiyyәtini düzgün 
vә ilahi yola qaytarmaq üçün bütün imkanlardan istifadә 
etmәkdir. Bu, hikmәtli Allahın dindә qoyduğu vacib әmәldir. 
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Vә Əbu Abdullah (ә) İslamın özünü vә müsәlman cәmiyyәti 
tәhdid edәn bu tәhlükәlәr qarşısında ona әmәl etdi. 

İslam hәr iki tәhdidә qarşı yol müәyyәnlәşdirmiş vә cihad 
tәyin etmişdir. Cihad xarici düşmәnlәrә mәxsus deyil: “Kafir 
vә münafiqlәrlә cihad et”. Münafiq özünü quruluşun daxilinә 
salır. Odur ki, bunların hamısı ilә cihad etmәk lazımdır. Cihad 
quruluşa etiqadsız vә düşmәn olması sәbәbindәn ona hücum 
etmәk istәyәn düşmәnә qarşı edilir. Hәmçinin daxili 
parçalanma vә dağılma ilә mübarizә üçün çox dәyәrli olan 
әxlaq tәlimlәri mövcuddur. Bu tәlimlәr dünyanı hәqiqi şәkildә 
insana tanıtdırır vә anladır: “Bilin ki, dünya hәyatı oyun-
oyuncaq, bәrbәzәk, bir-birinizin qarşısında öyünmәk, mal-
dövlәti vә oğul-uşağı çoxaltmaqdan ibarәtdir“. 

İslam hökmlәri mәcmusundan olan bu hökmün әhәmiyyәti 
hökumәtin özündәn az deyil. Çünki hökumәt cәmiyyәtin 
idarәsi demәkdir. Əgәr cәmiyyәt tәdricәn xәtdәn çıxsa, fәsada 
uğrasa vә Allahın hökmü dәyişilsә, vәziyyәti dәyişdirmә vә 
hәyatı yenilәmә hökmü, yaxud inqilabın bugünkü tәbiri ilә 
desәk, inqilab hökmü olmasa, bu hökumәt nәyә yarayar?! 

Demәli, azğın cәmiyyәti әsl xәttinә qaytarmağa dair 
hökmün әhәmiyyәti hökumәt hökmünün әhәmiyyәtindәn az 
deyil. Bәlkә dә demәk olar ki, bunun әhәmiyyәti kafirlәrlә 
cihaddan da artıqdır; bәlkә dә demәk olar ki, bunun 
әhәmiyyәti bir İslam cәmiyyәtindә adi formada yaxşı işlәrә 
dәvәt etmәkdәn vә pis işlәrdәn çәkindirmәkdәn daha artıqdır; 
hәtta bәlkә dә demәk olar ki, bu hökmün әhәmiyyәti Allahın 
böyük ibadәtlәrindәn vә hәcdәn dә artıqdır. Nә üçün? Ona 
görә ki, bu hökm әslindә İslamın yaşamasını tәmin edir; 
ölmәk әrәfәsindә olduqdan, yaxud ölüb ortadan götürüldükdәn 
sonra. 

İmam Hüseynin (ә) işi xarici düşmәnә qarşı - ilahi 
quruluşdan xaricdә vә ona müxalif olan düşmәnә, zәruri 
olaraq sәrhәdlәrdәn xaricdә olan düşmәnә yox - cihadla 
yüksәk vә bәnzәrsiz hәddә nәfsә qapılmağa, fәrdi vә ictimai 
azğınlıqlara qarşı cihadı birlәşdirmәkdir. 

Yәni Allah-Taala bilir ki, bu hadisә qarşıya çıxacaq. Buna 
görә dә yüksәk sәviyyәli bir nümunә tәqdim olunmalı vә 
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örnәk göstәrilmәli idi. Necә ki, ölkә çempionları mәşğul 
olduqları idman növündә digәrlәrinin hәvәslәnmәsinә bais 
olurlar. Sözsüz ki, bu, izah etmәk üçün kiçik bir misaldır. 
Aşura macәrası hәr iki cәbhәdә әzәmәtli bir cihaddan 
ibarәtdir; hәm xarici düşmәnlә - yәni fәsadlı xilafәt aparatı vә 
bu aparata yapışmış dünyagirlәrlә, Peyğәmbәrin (s) insanların 
xilası üçün istifadә etdiyi hakimiyyәti İslamın vә әziz 
Peyğәmbәrin (s) yolunun әks istiqamәtinә aparmaq istәyәn 
şәxslәrlә mübarizә cәbhәsindә, hәm dә daxili cәbhәdә - yәni o 
zaman ümumi şәkildә daxili fәsada sarı hәrәkәt edәn 
cәmiyyәtlә. 

Sözügedәn vacib әmәl әslindә hәmin iki tәhlükәni aradan 
qaldırmaq, İslamı vә İslam cәmiyyәtini dönüşü olmayan 
yayınmadan xilas etmәk mәqsәdi daşıyan bir әmәl idi. 

Münasib zaman  
Şәhidlәr ağası münasib şәraitin formalaşması ilә dindә vә 

Allah rәsulunun (s) sözlәrindә göstәrilmiş bu ilahi vәzifәyә 
әmәl edә bilәn ilk şәxs idi.  

Düzdür, Peyğәmbәr (s) vәzifәnin nә olduğunu 
buyurmuşdu; Quran da buyurmuşdu. Lakin Peyğәmbәr (s) bu 
ilahi hökmә әmәl edә bilәrdimi? Xeyr. Çünki Allahın bu 
hökmü cәmiyyәtin yoldan çıxdığı zaman icra oluna bilәr. Əgәr 
cәmiyyәt yoldan çıxsa, bir iş görmәk lazımdır; bu zaman üçün 
Allahın hökmü var; sapqınlığın yüksәk hәddә çatıb İslamın 
özü üçün sapqınlıq tәhlükәsi yaratdığı cәmiyyәtlәrdә Allahın 
tәyin etdiyi vәzifә var. Allah insanı heç bir hadisә qarşısında 
vәzifәsiz qoymur. Peyğәmbәr (s) bu vәzifәni buyurmuşdur, 
Quran vә hәdis demişdir. Lakin Peyğәmbәr (s) bu vәzifәyә 
әmәl edә bilmәz. Nә üçün әmәl edә bilmәz? Ona görә ki, bu 
vәzifәyә cәmiyyәtin yoldan çıxdığı zaman әmәl olunmalıdır. 
Cәmiyyәt Peyğәmbәrin (s) vә Əmirәl-mömininin (ә) dövründә 
o şәkildә yoldan çıxmamışdı. İmam Hәsәnin (ә) dövründә, 
Müaviyәnin hökumәt başçısı olduğu zaman o sapqınlığın 
çoxlu әlamәtlәri yaransa da, hәlә elә hәddә çatmamışdı ki, 
bütün İslamın tәhrifi qorxusu mövcud olsun. 
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Şәhidlәr ağasından qabaq belә vәziyyәt yaranmışdısa da, o 
zaman bu işi görmәk üçün münasib imkan vә şәrait mövcud 
deyildi. 

Yaxşı, bu hökmü kim yerinә yetirmәlidir? Bu vәzifәni kim 
icra etmәlidir? Peyğәmbәrin (s) canişinlәrindәn biri. Lakin bu 
şәrtlә ki, şәrait münasib olsun. Çünki Allah-Taala faydası 
olmayan bir işi vacib etmәmişdir. Əgәr şәrait münasib olmasa, 
nә iş görsәlәr, faydasız olacaq vә tәsir bağışlamayacaq. Şәrait 
münasib olmalıdır. 

Şәraitin münasib olmasının da başqa bir mәnası var. Deyә 
bilmәrik ki, tәhlükә varsa, demәli, şәrait münasib deyil. Xeyr, 
söhbәt bundan getmir. Şәrait münasib olmalıdır - yәni insan 
bilmәlidir ki, bu işi gördükdә nәticә hasil olacaq, söz xalqa 
çatdırılacaq, xalq başa düşәcәk vә sәhvә düşmәyәcәk. Bu 
kiminsә görmәli olduğu hәmin vәzifәdir. 

İmam Hüseynin (ә) dövründә sözügedәn sapqınlıq vücuda 
gәlmiş vә münasib şәrait dә yaranmışdı. Demәli, İmam 
Hüseyn (ә) Allahın bu vacib әmәlini yerinә yetirmәk üçün 
addım atmalı idi. 

Nә üçün bu işi İmam Hüseyn (ә) görmәlidir? Ona görә ki, 
bu vacib әmәlin görülmәsinә şәrait İmam Hüseynin (ә) 
dövründә yarandı. Əgәr bu şәrait İmam Hüseynin (ә) 
dövründә yaranmasaydı, misal üçün, İmam Əli әn-Nәqinin (ә) 
dövründә yaransaydı, bu işi o görәcәkdi, İslam tarixinin böyük 
qurbanı İmam Əli әn-Nәqi (ә) olacaqdı. Əgәr İmam Hәsәn 
Müctәbanın (ә), yaxud İmam Sadiqin (ә) dövründә 
yaransaydı, onlar buna әmәl edәcәkdilәr. Bu şәrait İmam 
Hüseyndәn (ә) öncә yaranmadı; İmam Hüseyndәn (ә) sonra da 
qeyb zamanına qәdәr yaranmadı. 

"Vəzifə təhdidlə boyundan düşmür!" 
Şәraitin yaranması vә münasib fürsәtin vücuda gәlmәsi 

vәzifәni yerinә yetirmәk yolunda tәhlükә vә tәhdidin 
olmaması demәk deyil. Əbu Abdullahın (ә) hәrәkәti onun 
üçün, ailәsi vә dostları üçün müxtәlif tәhlükәlәrlә dolu idi. 

Mәgәr hakimiyyәt başında duran şәxsin müxalif insanlara 
tәhlükә yaratmaması mümkündür?! Hәr halda, bu bir 
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müharibәdir. Siz onu hakimiyyәt taxtından salmaq 
istәyirsinizsә, o oturub tamaşa edәcәk?! Bәllidir ki, o da sizә 
zәrbә vuracaq. Demәli, tәhlükә var. Bәli, İmam Hüseyn (ә) dә 
belә bir vәziyyәt qarşısında qalmışdı. Demәli, o vәzifәni 
yerinә yetirmәli idi; şәrait münasibdir vә heç bir üzr yoxdur. 
Odur ki, Abdullah ibn Cәfәr, Mәhәmmәd ibn Hәnәfiyyә vә 
Abdullah ibn Abbas - bunlar avam deyildilәr, hamısı dinşünas, 
arif, alim vә ağıllı insanlar idilәr - İmam Hüseynә (ә) “ağa, 
tәhlükәlidir, getmәyin” - dedikdә bildirmәk istәyirdilәr ki, 
vәzifәni yerinә yetirmәk üçün tәhlükә yarandıqda o vәzifә 
boyundan düşür. Onlar anlamırdılar ki, bu vәzifә tәhlükә ilә 
boyundan düşәn vәzifә deyil. Bu vәzifә hәmişә tәhlükәlidir. 
Ola bilәrmi insan zahirәn elә iqtidarlı bir hakimiyyәtin 
әleyhinә qiyam etsin vә tәhlükә olmasın?! Mәgәr belә bir şey 
mümkündür?! Bu vәzifә hәmişә tәhlükәlidir. 

Şәhidlәr ağası bu tәhlükәlәri bilә-bilә ilahi vәzifәni yerinә 
yetirmәyә qәrar verdi. Şәrait elә idi ki, bu addım onun 
şәhidliyi ilә nәticәlәndi. Halbuki başqa bir şәraitdә zalım 
hökumәtin devrilmәsi vә ilahi hökumәtin qurulması ilә 
nәticәlәnmәsi dә mümkündür. Hәr halda, nәticә fәrqinin bu 
vәzifәnin vacib olmasına heç bir tәsiri yoxdur. 

Digər vəzifələrin mühüm vəzifəyə qurban 
verilməsi 

Hüseyn ibn Əli (ә) öz әmәli vә sözü ilә anlatdı ki, belә bir 
şәraitdә İslam dünyası üçün tağut hakimiyyәtinә qarşı 
mübarizә aparmaq vә insanları bu hakimiyyәtin şeytan 
hökmranlığından xilas etmәyә çalışmaq әn vacib işdir. 

Şəhidlər ağasının məqsədi öz sözlərində 
Əbu Abdullahın (ә) mәqsәdi onun bir çox sözlәrindә bәyan 

olunmuşdur. Şәhidlәr ağası Mәdinәdәn Kәrbәlaya qәdәr 
getdiyi yolun müxtәlif mәnzillәrindә bәzi şәxslәrә cavabda, 
yaxud öz müraciәtlәrindә müxtәlif ibarәlәrlә bu mühüm 
vәzifәyә işarә vurmuşdur. 
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Mәdinә şәhәrinin hakimi olan Vәlid gecә vaxtı imamı 
çağırıb dedi ki, Müaviyә dünyadan köçmüşdür, siz Yezidә 
beyәt etmәlisiniz. Hәzrәt ona buyurdu ki, qalsın sabaha, gedәk 
fikirlәşәk, görәk biz xәlifә olmalıyıq, yoxsa Yezid. Ertәsi gün 
Mәrvan hәzrәti Mәdinәnin küçәlәrindә görüb dedi ki, Əbu 
Abdullah, sәn özünü ölümә verirsәn, nә üçün xәlifәyә beyәt 
etmirsәn? Gәl beyәt et, özünü ölümә atma, әziyyәtә salma.  

Hәzrәt onun cavabında bu cümlәni buyurdu: “Biz Allahınıq 
vә Allaha sarı qayıdacağıq. Yezid kimi birisi ümmәtin hakimi 
olacaqsa, İslamla vidalaşmaq lazımdır”. Söhbәt Yezidin 
özündәn getmir; Yezid kimi kim olursa-olsun. Hәzrәt demәk 
istәyir ki, indiyәdәk nә oldusa, dözülәsi idi, lakin indi söhbәt 
İslam dininin vә quruluşunun özündәn gedir. Bu, Yezid kimi 
birisinin hökumәti ilә bu mәhv olacaq. O, sapqınlıq 
tәhlükәsinin ciddi tәhlükә olduğuna işarә vurur. Mәsәlә 
İslamın özü üçün tәhlükәdәn ibarәtdir. 

Məhəmməd Hənəfiyyəyə vəsiyyət: Allahın 
vacib buyurduğu əməli yerin yetirmək üçün 
qiyam etmək 

Hәzrәt Əbu Abdullah (ә) hәm Mәdinәdәn, hәm dә 
Mәkkәdәn xaric olanda Mәhәmmәd ibn Hәnәfiyyәnin o 
hәzrәtlә söhbәtlәri olmuşdur. Hәzrәt qardaşı Mәhәmmәd ibn 
Hәfiyyәyә bir vәsiyyәt yazdı. 

Orada Allahın birliyinә vә digәr mәsәlәlәrә şәhadәtdәn 
sonra deyilir: “Mәn nә azğınlığa, nә tәkәbbürlülüyә, nә dә 
fәsad vә zülm törәtmәyә görә qiyam edirәm“. Yәni kimlәrsә 
sәhv etmәsinlәr, tәbliğatçılar tәbliğat aparmasınlar ki, İmam 
Hüseyn (ә) dә hakimiyyәti әlә keçirmәk, özünü göstәrmәk, 
eyş-işrәt, zülm vә fәsad üçün qiyam edәn şәxslәr kimi 
mübarizәyә vә döyüşә gedir. Bizim işimiz bu tipdәn deyil. 

Bu işin adı islah etmәkdir; islah etmәk istәyirәm. Bu, İmam 
Hüseyndәn (ә) öncә görülmәyәn vacib әmәldir. Bu islahetmә 
qiyam yolu ilә baş verir. "Xüruc" - qiyam demәkdir. Hәzrәt bu 
vәsiyyәtnamәdә bunu qeyd edir. Yәni әvvәla qiyam etmәk 
istәyirik vә bizim bu qiyamımız da islah üçündür, mütlәq 

 44 

hakimiyyәtә yiyәlәnmәk üçün deyil, mütlәq gedib şәhid 
olmaq üçün deyil. Xeyr, biz islah etmәk, düzәltmәk istәyirik. 
Əlbәttә, islah etmәk kiçik iş deyil. Bәzәn şәrait elә olur ki, 
insan hakimiyyәtә gәlir vә özü işlәri idarә edir. Bәzәn dә bu 
işi görә bilmir, mümkün olmur vә şәhid olur. Eyni zamanda 
bunların hәr ikisi islah üçün qiyamdır.  

Sonra buyurur: “Mәnim bu hәrәkәtdә mәqsәdim cәddimin 
ümmәtini islah etmәk, yaxşı işlәrә dәvәt vә pis işlәrdәn 
çәkindirmәkdir. Mәn cәddimin vә atamın yolu ilә getmәk 
istәyirәm“. Bu islah yaxşı işlәrә dәvәt etmәyin vә pis işlәrdәn 
çәkindirmәyin nümunәsidir. 

Bəsrə böyüklərinə məktub: Sünnəni 
dirçəltmək və bidəti ortadan götürmək 

Hәzrәt Mәkkәdә iki mәktub yazmışdır: biri Bәsrә şәhәrinin 
böyüklәrinә, biri dә Kufә şәhәrinin böyüklәrinә. Hәzrәt Bәsrә 
böyüklәrinә yazdığı mәktubda deyir ki, mәn bidәti ortadan 
götürmәk vә sünnәni dirçәltmәk istәyirәm, çünki sünnәni 
öldürmüş vә bidәti diriltmişlәr. Əgәr mәnim arxamca gәlsәniz, 
dorğu yola qovuşarsınız. Yәni İslamı diriltmәkdәn, 
Peyğәmbәr (s) sünnәsini vә İslam quruluşunu diriltmәkdәn 
ibarәt olan böyük vәzifәni yerinә yetirmәk istәyirәm. 

Kufə böyüklərinə məktub: Hökumətin 
imamətə qaytarılması 

Kufә әhalisinә yazdığı mәktubda isә buyurdu ki, İslam 
cәmiyyәtinin imamı, rәhbәri vә başçısı günah, xәyanәt vә 
fәsad sahibi vә Allahdan uzaq bir şәxs ola bilmәz. O, Allahın 
kitabına әmәl edәn şәxs olmalıdır; yәni cәmiyyәtdә buna әmәl 
etmәlidir, özü xәlvәt bir otaqda yalnız namaz qılmamalıdır. 
Kitaba әmәl etmәyi cәmiyyәtdә dirçәltmәlidir, әdalәtlә rәftar 
etmәlidir, haqqı cәmiyyәtin qanunu etmәlidir. Yәni haqq dini 
cәmiyyәtin qayda vә qanunları etmәli, batili kәnara 
qoymalıdır. Nәyin bahasına olursa-olsun, özünü Allahın doğru 
yolunda qorumalı, maddi vә şeytani gözәlliklәrin әsiri 
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olmamalıdır. Vәssәlam. Görürük ki, burada mәqsәdi müәyyәn 
edir.  

Düşmənə müraciət: Peyğəmbər (s) hökmünə 
əməl etmək  

Hürr ibn Yezidlә birgә - hәzrәt hara gedirsә, o da yanında 
hәrәkәt edir - Beyzә adlı bir yerә çatdılar. Bәlkә dә 
istirahәtdәn öncә, yaxud bir qәdәr istirahәt etdikdәn sonra 
hәzrәt ayağa qalxıb düşmәn ordusuna müraciәtlә buyurdu: 
“Ey insanlar hәqiqәtәn Allahın Rәsulu (s) buyurmuşdur: “Kim 
Allahın haramını halal edәn, Allahın әhdini sındıran, 
Peyğәmbәr (s) sünnәsinә qarşı çıxan, Allahın bәndәlәrinә 
qarşı günah vә düşmәnçilik edәn zalım bir hökmdarla üzlәşsә, 
әmәli vә ya sözü ilә ona etiraz etmәsә, Allahın haqqıdır ki, bu 
şәxsi dә o zalımı daxil etdiyi yerә (cәhәnnәmә) daxil etsin“. 
Yәni Allah-Taala qiyamәtdә bu sakit, laqeyd vә bir iş 
görmәyәn şәxsi o zalımı düçar etdiyi taleyә düçar edәcәk; 
onunla bir sırada vә bir cinahda duracaq. Qabaqca qeyd etdi 
ki, bu mәsәlәnin hökmünü Peyğәmbәr (s) buyurmuşdur. Bu 
qeyd etdiyimiz nümunәlәrdәn biridir. Peyğәmbәr (s) İslam 
quruluşunun yoldan yayındığı tәqdirdә nә etmәyin lazım 
olduğunu müәyyәnlәşdirmişdi. İmam Hüseyn (ә) dә 
Peyğәmbәrin (s) hәmin buyruğuna istinad edir. Demәli, vәzifә 
nәdir? Vәzifә sözlә vә әmәllә vәziyyәti dәyişdirmәkdir. İnsan 
belә bir şәraitә düşdükdә vә sözsüz ki, münasib bir zamanda 
bu әmәlin qarşısında qiyam etmәk vә addım atmaq vacibdir; 
nәticә nә olursa-olsun; öldürülsün, sağ qalsın, zahirәn uğur 
qazansın, yaxud qazanmasın. Bu vәziyyәtin qarşısında olan 
hәr bir müsәlman qiyam etmәlidir. Bu, Peyğәmbәrin (s) 
buyurduğu vәzifәdir.  

Sonra İmam Hüseyn (ә) buyurdu ki, mәn bu qiyama vә bu 
işә bütün müsәlmanlardan daha layiqәm; çünki mәn 
Peyğәmbәr (s) övladıyam. Əgәr Peyğәmbәr (s) bu dәyişdirmә 
işini bütün müsәlmanlara vacib etmişdirsә, bәllidir ki, 
Peyğәmbәr (s) oğlu, Peyğәmbәr (s) elminin vә hikmәtinin 
varisi olan Hüseyn ibn Əliyә (ә) digәrlәrindәn daha vacib vә 
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daha münasibdir. Vә mәn bunun üçün hәrәkәt etdim. Burada 
da imam öz qiyamının sәbәbini bәyan edir. 

Əzyəd mənzili: Nəticə bu vəzifəyə təsir etmir! 
Dörd nәfәrin İmam Hüseynә (ә) qoşulduğu Əzyәd 

mәnzilindә buyurdu ki, and olsun Allaha, mәn Allahın bizim 
vasitәmizlә istәdiyi xeyri arzulayıram; istәr öldürülәk, istәr 
zәfәr çalaq. Yәni istәr qәlәbә çalsınlar, istәr öldürülsünlәr, 
fәrqi yoxdur, vәzifә vәzifәdir vә icra olunmalıdır. Buyurdu ki, 
mәn Allah-Taalanın bizim üçün nәzәrdә tutduğunun bizim 
xeyrimizә olduğuna ümidvaram; istәr öldürülәk, istәr qәlәbә 
çalaq, fәrqi yoxdur. Biz vәzifәmizi yerinә yetiririk. 

Kərbəlanın ilk xütbəsi: Haqqa əməl etmək və 
batilin qarşısını almaq 

Kәrbәla torpağına daxil olduqdan sonra belә buyurdu: 
“Görmürsünüz ki, daha haqqa әmәl olunmur vә batildәn 
çәkindirilmir?!...“ 

Əbu Abdullahın (ə) qiyamının nəticəsi  
Bәlidir ki, әgәr iman iddiaçıları İmam Hüseynә (ә) qarşı 

ayrı cür rәftar etsәydilәr, birinci nәticә (qәlәbә vә hakimiyyәt) 
hasil olardı. Bu hәmin dövrdә xalqın dünya vә axirәtini 
düzәldә bilәrdi vә Peyğәmbәr (s) dövründә olduğu kimi, 
imamәti fәsadlı vә fәsad törәdәn şahlığın yerinә qoyardı. 

Əbu Abdullahın (ә) qiyamı zahirdә düşmәn qoşunları ilә 
döyüşmәklә, onun vә dostlarının şәhid, ailәsinin vә digәr 
yoldaşlarının әsir olması ilә nәticәlәndi. Lakin demәk olarmı 
bu aqibәt Şәhidlәr ağasının mәğlubiyyәti vә düşmәnin 
qәlәbәsi idi?! 

Mәsәlәnin zahiri belәdir ki, dövrün әn dәyәrli insanları 
Aşura hadisәsindә mәhv edildilәr. Hüseyn ibn Əli (ә) ailәsinin 
bütün görkәmli şәxsiyyәtlәri vә gәnclәri ilә - qeyrәtli 
sәhabәlәri, qardaşları, övladları, yaxınları vә gәnclәri ilә birgә 
çox qәrib şәkildә şәhidliyә qovuşdu vә çox qәrib şәkildә dә 
dәfn olundu; nә kimsә onların cәnazәsini müşayiәt elәdi vә nә 
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kimsә onlar üçün әza saxladı. Kәrbәlanın sağ qalmış yeganә 
kişisi olan İmam Sәccad (ә) da o zamandan 34 il sonraya 
qәdәr Mәdinәdә zahiri tәcrid halında yaşadı; nә qoşun, nә 
toplum, nә hay-küy vardı.  

Maddi mәntiqlә hökumәt edәn maddi güclәrin yanlış 
tәsәvvürü adәtәn belәdir ki, bunlar bitdilәr vә mәhv oldular. 
Lakin görürsünüz ki, hәqiqәt belә deyil. Bunlar bitmәdilәr. 
Bunlar qaldılar; әzәmәtlәri, gözәlliklәri vә tәsirlәri günbәgün 
artdı, qәlblәri fәth etdilәr. Bu gün şiә vә qeyri-şiә olan yüz 
milyonlarla müsәlman bunların adına tәbәrrük edir, 
sözlәrindәn bәhrәlәnir vә xatirәlәrini uca tuturlar. Bunlar 
tarixdә qәlәbәdir; hәqiqi vә hәmişәyaşar qәlәbә. 

İslamın keşiyini çəkmək  
Əbu Abdullahın (ә) hәrәkәti vә qiyamı bütün bu 

düşmәnçiliklәrә rәğmәn, möhkәm bir tәmәl kimi İslamın 
dünyada 1300 ildәn artıq canlı vә uca qalmasına bais oldu. 
Əslindә Hüseyn (ә) Aşurası İslamın yaşamasının әn mühüm 
amillәrindәn biridir. 

Elә bilirsiniz ki, o şәhidlik, o pak qan vә elә böyük hadisә 
olmasaydı, İslam qalardı? Şübhәniz olmasın ki, qalmazdı; 
şübhәniz olmasın ki, hadisәlәr tufanında mәhv olardı. Ola 
bilsin tarixi bir din kimi bir qrup zәif tәrәfdarla dünyanın 
harasındasa qalardı, amma canlı İslam qalmayacaqdı. İslamın 
tәkcә adının vә xatirәsinin qalması mümkün idi. Amma bu 
gün görürsünüz ki, İslam 1400 ildәn sonra dünyada canlıdır, 
qurucudur. Bu gün İslam dünyada hәyatvericidir. Bu gün 
İslam dünyada xalqları әn aydın vә әn işıqlı ümid kimi özünә 
cәlb edir. Bunların hamısı Kәrbәla hadisәsinin vә Hüseyn ibn 
Əlinin (ә) fәdakarlığının nәticәsidir. 

Bənzərsiz örnək və həmişəyaşar nümunə 
Böyüklәrә bәnzәmәk vә övliyalara mәnsub olmaq 

zirәklәrin işidir. Hәr kәs bir örnәk istәyir, bir nümunәni vә 
idealı izlәyir. Lakin örnәk tapmaqda hamı düzgün yolu 
seçmir. Xalqlar üçün örnәk çox әhәmiyyәtli mәsәlәdir. Siz 
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baxın, müxtәlif xalqların hansısa bir şәxsiyyәtindә bir әzәmәt 
damlası mövcud olsa, onu mütlәqlәşdirirlәr, böyüdürlәr, adını 
әbәdilәşdirirlәr; ona görә ki, nәsillәrinin ümumi hәrәkәtini 
istәdiklәri istiqamәtә yönәltsinlәr. Bәzәn hәqiqi şәxsiyyәtlәri 
olmur, amma dastanlarda, şeirlәrdә, müxtәlif milli әfsanә vә 
miflәrdә olanları ortaya qoyurlar. Bunların hamısı ondan irәli 
gәlir ki, xalqlar öz daxilindәn böyük nümunәlәr görmәyә 
ehtiyaclıdırlar. 

Dünyada bәzi adamlardan "hansı şәxsiyyәt sizi özünә cәlb 
edir” - deyә soruşsanız, ömürlәrini nәfsә itaәtdә keçirәn vә 
yeganә hünәrlәri yalnız qafillәrin xoşuna gәlәn, kiçik vә qafil 
insanları bir neçә anlıq әylәndirәn kiçik, dәyәrsiz vә әskik 
insanları göstәrәcәklәr. 

Allah övliyalarının әn böyük xüsusiyyәti budur: onlar o 
qәdәr şücaәtli, güclü vә qüdrәtlidirlәr ki, öz nәfslәrinin hakimi 
ola bilirlәr, nәfslәrinә әsir olmurlar. Qәdim filosof vә 
hәkimlәrdәn biri barәsindә deyilәnә görә, Makedoniyalı 
İsgәndәrә dedi ki, sәn mәnim qullarımın qulusan. İsgәndәr 
tәәccüblәndi vә qәzәblәndi. Dedi ki, qәzәblәnmә, sәn öz 
şәhvәtinin vә qәzәbinin qulusan; bir şeyi istәyәndә 
dözmürsәn, bir şeyә әsәbilәşәndә dözmürsәn; bu, şәhvәt vә 
qәzәb qarşısında kölәlikdir. Halbuki şәhvәt vә qәzәb mәnim 
kölәmdirlәr. Bu әhvalat doğru, yaxud hәqiqәtdәn uzaq ola 
bilәr. Lakin Allah övliyalarına, peyğәmbәrlәr vә bәşәrin ilahi 
hidayәt yolunun bәlәdçilәri barәsindә doğrudur. Onun 
nümunәlәri Yusif, İbrahim vә Musadır. Allah övliyaları 
arasında da çoxlu nümunәlәr vardır. Ən zirәk insanlar bu 
böyük, şücaәtli vә qüdrәtli insanları örnәk seçәn vә bu yolla 
özlәrinә mәnәvi iqtidar vә әzәmәt qazanan şәxslәrdir. 

Əbu Abdullahın (ә) qiyamı tarix boyu bütün xalqlar 
qarşısında işıqlı mәşәldir; ondan bәhrәlәnmәklә kamal vә 
sәadәt yolunu tapmalıdırlar. Belә әzәmәtli vә parlaq bir iş 
yalnız böyük vә nurlu bir varlıqdan baş verә bilәr. Əbu 
Abdullahın (ә) vә onun yoldaşlarının Aşura hadisәsindәki 
rәftarı, sözü, onların şәxsi xüsusiyyәtlәri bütün әsrlәrdә vә 
nәsillәrdә zirәk vә fәrasәtli insanlar üçün әbәdi örnәkdir. Belә 
parlaq vә bәnzәrsiz örnәk bәzi diqqәtәlayiq xüsusiyyәtlәrә 
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malikdir. Bunlara Aşura hadisәsi daxilindә diqqәt 
yetirilmәlidir. 

Güclü iradə  
Hüseyn ibn Əli (ә) tarixin әn pak insanlarına mәnsub 

olması ilә bütün kainat önündә fәxr edә bilәrdi, lakin heç 
zaman bu fәzilәtlәrlә qane olmadı. İlahi fәzilәtlәri qorumaq vә 
artırmaq, elәcә dә öz vücudunun inkişafı vә yüksәlişi üçün 
daim çalışdı.  

Diqqәt yetirin, İmam Hüseyn (ә) Peyğәmbәr (s) övladı idi, 
Əli ibn Əbu Talibin (ә) vә Fatimeyi-Zәhranın (ә) övladı idi. 
Bunların hamısı bir insanı çox ucaldan dәyәrlәrdir. O, hәmin 
evdә, hәmin qucaqda, hәmin tәrbiyәdә, mәnәvi mühitdә vә 
ruhani cәnnәtdә böyümüşdü. Amma bunlarla qane olmadı. 
Əziz Peyğәmbәr (s) dünyadan köçәndә o 8-9 yaşlı bir 
yeniyetmә, Əmirәl-mömininin (ә) şәhadәti zamanı isә 37-38 
yaşlı bir gәnc idi. Əmirәl-mömininin (ә) sınaq vә fәaliyyәtdәn 
ibarәt olan imamlığı dövründә bu istedadlı şәxs onun әli 
altında mahirlәşmiş, güclü, işıqlı vә pak olmuşdu. 

Əgәr bizim kimi bir insanın iradәsi olsa, deyәr ki, bu qәdәr 
bәsdir, bu yaxşıdır vә bununla Allahın görüşünә gedәrәm. 
Hüseyn (ә) iradәsi isә belә deyil. Qardaşının mübarәk hәyatı 
dövründә onun tabeliyindә, İmam Hәsәn (ә) isә imam olarkәn 
hәmin әzәmәtli hәrәkәti davam etdirdi. Yenә inkişaf, 
qardaşının yanında, dövrünün imamının mütlәq itaәtindә 
durub vәzifәlәrini yerinә yetirmәk... Bunların hamısı dәrәcә vә 
ucalıqdır. Bütün anlarını hesablayın. Qardaşı şәhid edildikdәn 
sonra bu hәzrәtin mübarәk hәyatı on il davam etdi. İmam 
Hәsәnin (ә) şәhadәtindәn İmam Hüseynin (ә) şәhadәtinә qәdәr 
10 ildәn bir qәdәr artıq sürmüşdür. Siz görün İmam Hüseyn 
(ә) Aşuradan öncәki bu on ildә nә edirdi. 

Belә böyük bir insanın güclü iradәsi bir an da dayanmamaq 
üçün örnәkdir. Hәmişә inkişaf halında olmaq lazımdır. Çünki 
düşmәn – istәr zahiri vә maddi düşmәn, istәr gizli vә nәfs 
düşmәni yumşaq torpaq tәpәsi arxasında pusqu qurmuşdur vә 
hücum etmәk üçün insanın dayanmasını gözlәyir. Şәhidlәr 
ağası özünün bütün hәyatında göstәrdi ki, düşmәnin 
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hücumunu saxlamaq vә onun sıralarını pozmaq üçün әn yaxşı 
yol hücum etmәk, yәni davamlı inkişaf vә ilahi dәyәrlәri әldә 
etmәkdir. 

Zamanı tanımaq  
Əbu Abdullah (ә) mövqeyi dәrk etmәkdә sәhvә düşmәdi. 

Kәrbәla hadisәsindәn öncәki onillik imamәt vә mәsuliyyәt 
dövründә Mәdinәdә digәr işlәrlә mәşğul idi, Kәrbәla işini 
görmürdü. Lakin şәrait münasib olan kimi mövqeyi tanıdı vә 
onu әldәn vermәdi; digәr işlәri buraxıb әsas vәzifәsini yerinә 
yetirmәyә başladı.  

İmam Hüseynin (ә) yanında olan insanların hәr birindә bu 
xüsusiyyәt vardı. Onlar zamanı vә әsas vәzifәni tanımaqda 
sәhv etmәdilәr; dostlarından vә kömәkçilәrindәn tutmuş Bәni-
Haşimә vә Əli (ә) ailәsinә, qardaşı Abbasa vә bacısı Zeynәbә 
qәdәr.  

İmam Hüseyn (ә) müqәddәs babası hәzrәt Mәhәmmәd ibn 
Abdullah (s) kimi cәhalәt vә fәsad dolu bir dünya ilә tәkbaşına 
qarşılaşdı, o hәzrәtin qorxmayıb dayandığı vә irәlilәdiyi kimi, 
Şәhidlәr ağası da qorxmadı, dayandı vә irәlilәdi. Peyğәmbәr 
(s) hәrәkәti vә Hüseyn (ә) hәrәkәti vahid mәrkәzdә birlәşәn 
iki dairә kimidir vә bir sәmtә yönәlmişdir. “Hüseyn 
mәndәndir” sözünün mәnası da budur. 

Hadisәnin mәğzi budur ki, İmam Hüseyn (ә) bu macәrada 
bir qoşunla üz-üzә dayanmadı, insanların bir toplumu ilә - 
hәtta bir neçә yüz dәfә artıq olsa da - tәrәf deyildi. İmam 
Hüseyn (ә) azğınlıq vә zülmәtlәr dünyası ilә qarşı-qarşıya 
dayanmışdı. Bu mühüm mәqamdır. O bir dünya әyrilik, 
zülmәt vә zülmlә qarşılaşmışdı. O dünyanın da hәr şeyi vardı: 
pulu, qızılı, gücü, şeiri, kitabı, rәvayәtçisi vә axundu. Dәhşәtli 
idi. Adi vә hәtta qeyri-adi bir insanın bәdәni o zülmәt 
dünyasının puç әzәmәti qarşısında titrәyirdi. Lakin İmam 
Hüseynin (ә) ayağı vә qәlbi bu dünya qarşısında titrәmәdi, 
zәiflik vә tәrәddüd hiss elәmәdi vә tәkbaşına meydana atıldı.  

İmam Hüseyn (ә) Aşura gecәsi buyurdu ki, gedin, burada 
qalmayın, mәnim uşaqlarımın әlindәn dә tutun aparın, bunlar 
mәni istәyirlәr. O, zarafat etmirdi. Fәrz edin onlar qәbul edib 
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getsәydilәr, İmam Hüseyn (ә) tәk-tәnha, yaxud on nәfәrlә 
qalacaqdı. Elә bilirsiniz İmam Hüseynin (ә) işinin әzәmәti 
kiçilәrdi?! Xeyr, elә hәmin әzәmәtdә qalardı. Əgәr İmam 
Hüseynin (ә) әtrafında bu 72 nәfәrin yerinә 72 min nәfәr 
olsaydı, işin әzәmәti kiçilәrdi? Xeyr. 

İşin әzәmәti bu idi ki, İmam Hüseyn (ә) tәcavüzkar vә 
iddialı bir dünya qarşısında qorxuya düşmәdi. Halbuki adi 
insanlar qorxurlar; adi olmayan insanlar da qorxurlar. 
Dәfәlәrlә dediyim kimi, böyük şәxsiyyәt olan Abdullah ibn 
Abbas vә Qüreyşin bütün böyüklәrinin övladları o 
vәziyyәtdәn narazı idilәr. Abdullah ibn Zübeyr, Abdullah ibn 
Ömәr, Əbdürrәhman ibn Əbu Bәkr, böyük sәhabәlәrin 
övladları vә bәzi sәhabәlәr bu qәbildәndirlәr. Mәdinәdә çoxlu 
sәhabәlәr vardı, qeyrәtli insanlar vardı. Elә bilmәyin ki, 
onların qeyrәti yox idi. Onlar sonrakı ildә Hәrrә hadisәsindә 
Mәdinәyә hücum edib hamını qәtlә yetirәn Müslim ibn 
Üqbәnin hücumu qarşısında dayandılar, vuruşdular, mübarizә 
apardılar. Elә bilmәyin ki, qorxaq idilәr. Xeyr, döyüşkәn vә 
qorxmaz idilәr. Amma müharibә meydanına girmәk şücaәti 
bir şeydir, bir dünya ilә qarşı-qarşıya gәlmәk şücaәti başqa bir 
şeydir. İmam Hüseyn (ә) ikincisini etdi. 

İddiaçıların vəfasızlığı  
Hәr yeri zülmün vә fәsadın bürüdüyü belә bir çirkin 

dünyada Hüseyn ibn Əli (ә) İslamı xilas etmәk, İslam 
hökumәtini vә cәmiyyәtini diriltmәk üçün qiyam etdi. Amma 
o böyük dünyada İslamı vә hәqiqәti müdafiә iddiaçılarının heç 
biri ona kömәk etmәdi. 

Kәrbәla hadisәsindә isә hadisәlәrin mehvәri vә İslamın 
hamının qәbul etdiyi әsas mәğzi - yәni Hüseyn ibn Əlinin (ә) 
özü hadisәnin içindәdir vә şәhid olmalıdır. Bunu onun özü dә 
bilir, yaxın sәhabәlәri dә. Bu böyük dünyada vә bu geniş 
İslam ölkәsindә onların heç bir yerә heç bir ümidlәri yoxdur, 
әsl qәribdirlәr. Ozamankı İslam dünyasının bәzi böyüklәri 
Hüseyn ibn Əlinin (ә) öldürülmәsinә narahat olmurdular, 
çünki onu öz dünyalarına tәhlükә sayırdılar. Bәzilәri isә 
narahat olur, amma bu işә o qәdәr dә әhәmiyyәtli 
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yanaşmırdılar; misal üçün, Abdullah ibn Cәfәr vә Abdullah 
ibn Abbas. Yәni bu qәmli vә әzab dolu meydanın xaricindәn 
heç bir ümid gözlәnilmirdi. Nә vardısa, bu Kәrbәla 
meydanında idi. Bütün ümidlәr bu bir qrupa dikilmişdi, bu 
qrup da şәhidliyә könül vermişdi. Öldürüldükdәn sonra da 
zahiri meyarlara görә kimsә onlar üçün yas tutmadı. Yezid hәr 
yerә hakim idi. Hәtta onların qadınlarını әsir apardılar, 
uşaqlarına da rәhm etmәdilәr. Bu meydanda fәdakarlıq 
göstәrmәk çox çәtindir: “Ey Əbu Abdullah! Sәnin müsibәtli 
günün kimi bir gün yoxdur”. 

Mәkkәdәn İmam Hüseynlә (ә) birgә yola çıxan, yaxud 
yolda o hәzrәtә qoşulan mindәn artıq insandan Aşura gecәsi az 
bir hissә qaldı; Aşura günü özlәrini hәzrәtә çatdıranlarla birgә 
72 nәfәr oldular. 

Sona qədər müqavimət  
İmam Hüseynin (ә) Yezid rejiminә vә İslam cәmiyyәtinin 

dönüşü olmayan sapqınlığına qarşı mübarizә qәrarı verdiyi 
zamandan problem vә tәhdidlәr biri o birindәn sonra özünü 
göstәrdi. Əvvәlcә Yezidә beyәt etmәdiyi üçün Peyğәmbәr (s) 
şәhәrindә tәzyiqә mәruz qaldı, hәcc mәqsәdi ilә Mәkkәyә sarı 
hәrәkәt etdi. Mәkkәdә tәrәfdarlarının hazırlığını duyduqda 
qiyam vә cihada hazırlaşdı. Lakin ehram paltarlarında 
gizlәdilmiş xәncәrlәr vә düşmәnlәrin Allahın tәhlükәsiz evinә 
tәcavüz qәsdi onu hәclә vidalaşmağa vә Mәkkәni tәrk etmәyә 
mәcbur etdi. Lakin bu mәrhәlәlәrin vә ondan sonrakı 
hadisәlәrin heç birindә Əbu Abdullahın (ә) niyyәtindә zәrrә 
qәdәr dә tәrәddüd yaranmadı.  

Böyük işlәrdә insanın qarşısına sәdd çәkәn amillәrin biri 
şәriәtdә qәbul olunan üzrlәrdir. İnsan vacib işi vә boynuna 
düşәn vәzifәlәri yerinә yetirmәlidir. Lakin bu iş böyük bir 
problemә sәbәb olduqda, misal üçün, çoxlu insanlar 
öldürülәcәksә, daha vәzifәsinin götürüldüyünü düşünür. Siz 
görün İmam Hüseynin (ә) qarşısında yalnız zahiri görәn hәr 
bir insanı daşındıra bilәcәk nә qәdәr şәriәt üzrlәri vardı. 
Bunlar biri o birisindәn sonra qarşıya çıxırdı. Əvvәl Kufә 
xalqının üz çevirmәsi vә Müslimin öldürülmәsi baş verdi. Fәrz 
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edin burada İmam Hüseyn (ә) demәli idi ki, daha bu, şәriәt 
tәrәfindәn qәbul olunan üzrdür vә vәzifә götürülür; istәyirdik 
Yezidlә beyәt etmәyәk, lakin belә vәziyyәtdә mümkün deyil, 
xalq da dözmür, demәli, vәzifә üzәrimizdәn götürülür, mәcbur 
qaldığımızdan vә çarәsizlikdәn beyәt edәcәyik. 

İkinci mәrhәlә Kәrbәla hadisәsi vә Aşuranın baş 
vermәsidir. Burada İmam Hüseyn (ә) bu mәsәlәyә böyük 
problemlәri bu mәntiqlә hәll etmәk istәyәn bir insan kimi 
yanaşsaydı, deyә bilәrdi ki, bu yandırıcı sәhrada arvad-
uşaqların taqәti çatmaz, demәli, vәzifә götürülür. Yәni tәslim 
olsun vә o zamana qәdәr qәbul etmәdiyini qәbul etsin. Yaxud 
Aşura günü düşmәnin hücumu başlayanda vә İmam Hüseynin 
(ә) tәrәfdarlarının çoxu şәhid olanda – yәni problemlәr özünü 
daha artıq göstәrәndә o hәzrәt "daha mübarizәnin mümkün 
olmadığı aydın oldu" – deyib, bununla özünü geri çәkә bilәrdi. 
Yәni İmam Hüseynin (ә) şәhid olacağı vә onun şәhadәtindәn 
sonra Əmirәl-mömininin (ә) vә Peyğәmbәrin (s) ailәsinin 
sәhrada namәhrәm kişilәrin әlindә yalqız qalacağı bәlli 
olduqda daha namus mәsәlәsi qarşıya çıxır. O, qeyrәtli bir 
insan kimi deyә bilәrdi ki, daha vәzifә götürüldü; bәs qadınlar 
nә olacaq; әgәr bu yolu davam etdirsәk vә öldürülsәk, 
Peyğәmbәr (s) ailәsinin qadınları, Əmirәl-mömininin (ә) 
qızları vә İslam dünyasının әn pak, әn tәmiz qadınları 
düşmәnlәrin - şәrәf vә namusdan bir şey anlamayan veyl 
kişilәrin әlinә düşәcәk. Demәli, vәzifә götürüldü... 

Bir zaman insana deyirlәr ki, bu yolla getmә, işgәncә 
olunman mümkündür. Bәli, güclü insan deyir ki, işgәncә 
olunum, eybi yoxdur, bu yolla gedәcәyәm. Yaxud deyirlәr 
getmә, öldürülmәn mümkündür. Böyük insan deyir ki, eybi 
yox, qoy öldürülüm, bunun әhәmiyyәti yoxdur. Lakin bәzәn 
öldürülmәkdәn, işgәncә olunmaqdan vә çәtinlik çәkmәkdәn 
söhbәt getmir. Deyirlәr ki, getmә, sәnin bu hәrәkәtinә görә 
bәzi insanların öldürülmәsi mümkündür. Burada artıq 
digәrlәrinin canından söhbәt gedir: “Getmә, sәnin getmәyinә 
görә çoxlu qadınlar, kişilәr vә uşaqlar çәtinlik çәkә bilәrlәr”. 
Burada canları özlәri üçün әhәmiyyәt kәsb etmәyәn şәxslәr dә 
dayanırlar. 
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Doğrudan da maraqlıdır ki, Allah-Taala Hüseyn (ә) 
Aşurasının bu meydanını necә dә böyük müsibәtlәrin 
mәcmusu etmişdir. Böyük insanlar vә birinci növbәdә hәzrәt 
Əbu Abdullah Hüseyn (ә) şәrәflә, әzәmәtlә, dözümlә vә 
şükürlә bu böyük müsibәtlәrә tab gәtirә bildilәr. Hadisәnin hәr 
iki tәrәfi bәşәr tarixindә bәnzәrsizdir. Hәm o müsibәtlәr, o 
sәrtlikdә, o çeşidlikdә vә hamının sәhәrdәn axşamüstünә 
qәdәr öldürüldüyü müsibәtlәr dünyada bәnzәrsizdir, hәm dә 
bu müsibәtlәrin qarşısındakı dözüm tarixdә misilsizdir. O 
şәhadәtlәr, o mәzlumluqlar, o qürbәt hissi, o susuzluq, bir 
nәfәrә ailәsinә görә verilәn әzablar, gәlәcәkdәn nigaranlıq, 
sonra da varlıq alәminin әn әzizinin - yәni Hüseyn ibn Əlinin 
(ә) yoxluğu, ailәsinin, övladlarının, sәhabәlәrinin yoxluğu vә 
sonra da әsirlik; özü dә bir qrup şәrәfli insanın әlindә әsir 
olmaq yox. Çünki şәrәfli insana әsir düşmәk yenә dözülәsidir. 
O insanlar isә şәrәfli insanlar deyildilәr, heç insan deyildilәr, 
heyvan xislәtli idilәr. İmam Hüseynin (ә) ailәsi Aşura 
sәhәrindәn axşamüstünә qәdәrki bütün müsibәtlәrdәn sonra bu 
şәkildә әsir düşdü. 

İxlas və mənəviyyat 
Şәhidlәr ağası ilahi vә insani xislәtlәrin zirvәsindә durub 

gәrgin vә yolunu azmış bәşәriyyәtә әl tutmaq istәyәn 
müqәddәs varlıqdır. O, kamil insan, ixlaslı vә Allah üçün 
paklanmış bәndәdir. O, Allahdan başqa hәr bir şeyә göz 
yummaq yolunda cihad, fәdakarlıq, şәhidlik, xarici vә daxili 
düşmәnlәrlә mübarizә obrazını yaradıb hamıya göstәrdi. 

İmam Hüseynin (ә) hadisәsi hәm düşmәnlә, hәm dә nәfslә 
cihadın әn yüksәk dәrәcәdә birlәşdiyi hadisәsidir. Allah-Taala 
bilir ki, bu hadisә baş verәcәk. Buna görә yüksәk nümunә 
göstәrilmәli vә o yüksәk nümunә örnәk olmalıdır. Aşura 
hadisәsi hәr iki cәbhәdә әzәmәtli cihaddan ibarәtdir; hәm 
xarici düşmәnlә mübarizә cәbhәsindә, hәm dә daxili cәbhәdә. 
O zaman cәmiyyәt ümumi şәkildә daxili fәsada sarı hәrәkәt 
edirdi. 
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Nəfslə mübarizə 
Şәhidlәr ağasının hәrәkatı haqq vә batilin aşkar 

mübarizәsindә ictimai vә siyasi cәhәtdәn daha geniş olan bir 
mübarizә cәhәtinә malikdir vә o, insanların nәfsi vә daxilidir; 
zәifliklәrin, tamahların, hәqarәtlәrin, ehtirasların vә insan 
vücudundakı nәfs istәklәrinin insanı uca addımlardan 
saxladığı, ikinci dәrәcәli vәzifәlәrin әsas vәzifәlәrdәn 
yayındırdığı mәqamdır.  

Bu şәkildә nәfsә qarşı mübarizә vә asılılıqlardan qurtuluş 
Şәhidlәr ağasının Aşurasını bәnzәrsiz vә yeganә etdi: “Sәnin 
müsibәtli günün kimi gün yoxdur, ey Əbu Abdullah!”. 
Fәdakarlıq bu böyük insanın vә onun yoldaşlarının başında 
böyüklük tacı vә o cәmiyyәt әvvәldәn sona qәdәr İslamın 
fәxrlәri mәcmusu üçün tac dürrü oldu; belә ki, daha heç kәsi 
onlarla müqayisә etmәk mümkün deyil. 

İxlas və həmişəyaşarlıq 
Aşura hadisәsindә fәdakarlıq, daxili vә xarici şeytanlarla 

mübarizә nümayiş olundu. Bu yalnız Şәhidlәr ağasının ixlası 
sayәsindә baş verdi. İxlas - yәni ilahi vәzifәni yerinә yetirmәk, 
şәxsi, qrup vә maddi maraqları ona qarışdırmamaqdır. Əgәr 
Əbu Abdullahın (ә) vücudunda ilahi ixlas nuru parlamasaydı 
vә möminlәrin hәmin az qismini öz şüası altına salmasaydı, 
belә bir hadisә hәyata keçә bilmәzdi. 

Hüseyn ibn Əlinin (ә) hәrәkәti ixlaslı, heç bir niyyәtin 
qarışmadığı, Allah üçün, din üçün vә müsәlmanların 
cәmiyyәtini islah etmәk üçün idi. Buyurdu: “Mәn nә 
azğınlığa, nә tәkәbbürlülüyә, nә dә fәsad vә zülm törәtmәyә 
görә qiyam edirәm“. Özünü göstәrmәk deyil, özü üçün bir şey 
istәmәk deyil, riyakarlıq deyil. Bu hәrәkәtdә bir zәrrә qәdәr dә 
zülm vә fәsad yoxdur. “Bu qiyamda mәqsәdim cәddimin 
ümmәtini islah etmәkdir“. Bu çox mühüm mәqamdır. Yәni 
başqa heç bir qәrәz vә mәqsәd yoxdur. O, pak niyyәti vә 
günәş kimi zehni bulaşdırmır. Qurani-kәrim erkәn İslam 
çağında müsәlmanlara buyurur: “(Ey möminlәr!) 
Yurdlarından tәkәbbürlә vә özlәrini camaata göstәrmәk üçün 
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çıxanlar kimi olmayın“. Vә İmam Hüseyn (ә) dә burada deyir: 
“Mәn nә azğınlığa, nә tәkәbbürlülüyә görә qiyam edirәm“. İki 
xәtt var. Orada Quran buyurur ki, qürur, xudpәsәndlik vә 
nәfsә pәrәstiş üzündәn hәrәkәt edәnlәrdәn olmayın. Yәni 
hәmin növdәn olmayan hәrәkәt ixlaslıdır. Fәsadlı xәtdә olan 
hәrәkәtdә yalnız “öz” vә yalnız “mәn” ortaya qoyulur. Riya 
özünü bәzәmiş, qiymәtli bir ata minmiş, özündәn lәl-cәvahirat 
asmış vә meydan sulayaraq daxil olur. Haraya? Döyüş 
meydanına. Tәsadüfәn döyüş meydanı da hәmin insanın vә 
onlarla onun kimi adamın hәlak olacağı meydandır. Belә bir 
insanın daxil olması bu cürdür. Onda yalnız nәfs var; bu bir 
tәrәf. 

Qarşı tәrәfdә әn yaxşı nümunә Hüseyn ibn Əlidir (ә). Onda 
eqoistlik, mәnәm-mәnәmlik, şәxsi, milli vә qrup maraqları 
yoxdur. Bu, Hüseyn ibn Əlinin (ә) hәrәkatının ilk 
xüsusiyyәtidir. Gördüyümüz hәr hansı bir işdә ixlasımız nә 
qәdәr artıq olsa, o işin dәyәri daha çox olar. İxlasdan nә qәdәr 
çox uzaqlaşsaq, xudpәsәndliyә, eqoistliyә, özü üçün işlәmәyә, 
özü barәdә, şәxsi vә milli maraqları barәdә fikirlәşmәyә bir o 
qәdәr yaxınlaşmış olacağıq. Tam ixlasla tam eqoistlik arasında 
geniş bir sahә var. Oradan bu tәrәfә sarı nә qәdәr yaxınlaşsaq, 
işimizin dәyәri bir o qәdәr azalacaq, faydası azalacaq, tәsir 
müddәti azalacaq. Mәsәlәnin mahiyyәti belәdir. Bir mәhsulda 
qatqı nә qәdәr çox olsa, bir o qәdәr tez xarab olacaq; әgәr 
xalis vә qatqısız mal olsa, heç zaman xarab olmayacaq. Real 
nümunәlәrdәn bir misal vuraq: bu әrinti әgәr yüz faiz qızıl 
olsa, xarab olmayacaq, paslanmayacaq, lakin onun tәrkibindә 
nә qәdәr mis, dәmir vә bu kimi metallardan olsa, onun xarab 
olma ehtimalı çox olacaq. Bu ümumi bir qaydadır. 

Mәnәvi mәsәlәlәrdә isә bu tarazlıq olduqca dәqiqdir. Biz 
maddi vә adi baxışımıza görә anlamırıq, lakin mәnәviyyәt vә 
bәsirәt adamları anlayırlar. Bu işin mütәxәssisi, sәrrafı vә 
zәrgәri Allah-Taaladır: “Hәqiqәtәn (xalisi qatqıdan) ayıran 
(Allah) çox dәqiqdir”. Əgәr bizim işimizdә bir iynә ucu qәdәr 
qatqı olsa, hәmin işin dәyәri bir o qәdәr azalacaq vә Allah 
onun tәsirini azaldacaq. Allah-Taala әyarı dәqiq tanıyır. 
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İmam Hüseynin (ә) işi bir iynә ucu qәdәr dә qatqısı 
olmayan işlәrdәndir. Mәhz buna görә, bu xalis mәhsul 
indiyәdәk qalmış vә әbәdi olaraq qalacaqdır. Bu qrup o 
sәhrada qәrib şәkildә öldürüldükdәn, bәdәnlәri orada dәfn 
olunduqdan, onların әleyhinә bu qәdәr tәbliğat aparıldıqdan vә 
tar-mar edildikdәn sonra, şәhid olduqdan sonra, Mәdinә 
şәhәrinә od vurub - Hәrrә hadisәsi sonrakı ildә baş verdi - bu 
gülüstanı alt-üst vә onun güllәrini lәçәk-lәçәk etdikdәn sonra 
kim inanardı ki, bir dә kimsә bu gülüstandan gülab әtri 
duyacaq?! Hәmin gülüstanın bir gülünün bu tәbiәt alәmindә 
qalması hansı tәbii qayda ilә uyğun gәlir?! Lakin siz 
görürsünüz ki, zaman ötdükcә o gülüstanın әtri dünyaya daha 
çox yayılır. Peyğәmbәrin (s) Hüseyn ibn Əlinin (ә) babası 
olduğunu vә onun öz babasının yolunu davam etdirdiyini 
qәbul etmәyәn şәxslәr dә Hüseyni (ә) qәbul edirlәr; atası Əlini 
(ә) qәbul etmirlәr, lakin onu qәbul edirlәr; Allahı qәbul 
etmirlәr, Hüseyn ibn Əlinin (ә) Allahını qәbul etmirlәr, lakin 
Hüseyn ibn Əlinin (ә) qarşısında hörmәt bildirirlәr. Bu 
sözügedәn ixlasın nәticәsidir. 

Əbu Abdullah (ә) haqlı olaraq anlamışdı ki, onun vә 
kömәkçilәrinin sonu şәhid olmaq vә qana boyanmaqdır. Lakin 
yaxşı bilirdi ki, onun yolu vә sözü hәyata keçәcәk, hәmişә 
yaşayacaq. Əsas mәsәlә dә insanın ilahi niyyәtinin vә 
mәqsәdinin hәyata keçmәsidir. Əks tәqdirdә, ixlaslı insan 
üçün öz varlığı mühüm deyil. 

Böyük ariflәrin biri bir mәktubda yazmışdı ki, fәrz edәk 
İslamın Böyük Peyğәmbәrinin (s) gördüyü vә özünә mәqsәd 
seçdiyi bütün işlәr görülәydi, lakin başqa bir şәxsin adı ilә. Bu 
zaman İslam Peyğәmbәri (s) narazı qalardımı? Deyәrdimi 
başqasının adına çıxdığından bunu etmәyәcәyәm? Belә idi? 
Yoxsa mәqsәdi bu işlәrin görülmәsi idi vә kimin adına 
yazılması mühüm deyildi? Demәli, mәqsәd mühümdür. İxlaslı 
insan üçün şәxsin әhәmiyyәti yoxdur; onun ixlası var. 

İrfan və qəhrəmanlıq  
Aşura hadisәsi hәr biri bir dağı titrәdәn vә canından keçmiş 

insanları da dayandıran hәssas mövqelәrlә vә mürәkkәb 

 58 

hadisәlәrlә doludur. Əbu Abdullah (ә) bütün bu böyük vә ağır 
hadisәlәrin qarşısında dayandı, ayağı titrәmәdi. Çünki aydın 
baxışı vardı, agah idi, öz nәfsinә qalib gәlmişdi, Allahın 
qarşısında kiçilmiş vә tәslim olmuşdu. Hәmin hәmişәyaşar vә 
bәnzәrsiz cihad vә şәhadәt hәmin mәnәviyyatın, irfanın, 
Allahda fani olmağın, mәşuqa qarışıb itmәyin, özünü Rәbbin 
müqәddәs zatının iradәsi qarşısında görmәmәyin mәhsuludur. 
Aşuranın әzәmәtli hadisәsinә, böyük qәhrәmanlığına vә 
aşiqanә macәrasına aşiq vә arif gözlә baxmaq lazımdır ki, 
Hüseyn ibn Əlinin (ә) bu bir gecә vә yarım gündüzdә nә etdiyi 
vә hansı әzәmәti yaratdığı bәlli olsun. 

Çoxları mömindir, gedib cihad edir vә şәhadәtә dә 
qovuşurlar. Şәhadәtdir vә heç bir şeyi әskik deyil. Lakin bir 
şәhadәt dә var ki, iman ruhundan artıq, yanğılı bir qәlbdәn, 
Allah yolunda vә Rәbbin mәhәbbәtindә dözümsüz vә alovlu 
ruhdan, ilahi zatda vә atributlarda qәrq olmaqdan qaynaqlanır. 
Belә cihadın ayrı lәzzәti olur. Bu ona başqa bir lәzzәt bәxş 
edir, kainata başqa cür tәsir göstәrir. 

O әzәmәtli hadisәni belә bir şәxsiyyәt yaratmışdır. Bu 
şәxsiyyәt Ərәfә kimi bir duada mәnәviyyat vә irfanın 
möhtәşәm dәrәcәlәrini nümayiş etdirir. Ərәfә duası özünü 
Rәbbin müqәddәs zatı qarşısında fani görmәk üçün hәzrәt 
Haqq-Taalanın lütfünә tәvәssüllә vә yanıb-yaxılmaqla 
doludur; Əhli-beyt (ә) Zәburu kimi irfan eşqinin vә şövqünün 
nәğmәlәri ilә doludur. İmam Sәccadın (ә) bәzi duaları sanki 
onun duasının izahı vә şәrhidir; yәni o birincidir, bu ikinci. 
Möhtәşәm vә şәrafәtli Ərәfә duasının, bu hәzrәtin Aşura 
әrәfәsindәki sözlәrinin vә digәr yerlәrdәki xütbәlәrinin qәribә 
mәnası vә ruhu var, uca vә zәrif bilgilәrin vә mәnәvi 
hәqiqәtlәrin zәngin dәryasıdır. 

Hәmin ruhiyyәni hәzrәtin öz dövrünün böyüklәrinin - İslam 
böyüklәrinin, tabelәrin (Peyğәmbәr (s) sәhabәlәrini görmüş 
müsәlmanların) vә digәrlәrinin toplantısında Minada etdiyi 
müraciәtdә müşahidә edirsiniz. Aşura vә Kәrbәla hadisәsindә, 
qәhrәmanlıq vә döyüş meydanı olmasına baxmayaraq, ilk 
andan mübarәk üzünü Kәrbәlanın isti qumları üzәrinә qoyub: 
“İlahi sәnin qәza vә qәdәrinә razı vә әmrinә tabeyәm” - dediyi 
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son ana qәdәr zikr, münacat vә tәvәssül halında olmuşdur. 
Mәkkәdәn çıxarkәn “Kim bizim yolumuzda canından keçir vә 
Allah liqasını vәtәn seçirsә, bizimlә gәlsin” – dediyi 
zamandan qәtlgah çökәkliyindә “Sәnin qәza vә qәdәrinә 
razıyam” - dediyi son ana qәdәr dua ilә, tәvәssüllә, Allahın 
görüş vәdәsi ilә vә hәmin Ərәfә әhval-ruhiyyәsi ilә yaşayır. 
Yәni Aşura macәrasının özü dә bir irfani macәradır. 
Döyüşdür, öldürmәk vә öldürülmәkdir, qәhrәmanlıqdır - 
Aşura qәhrәmanlıqları olduqca yüksәk sәviyyәli nümunәdir - 
lakin siz bu qәhrәmanlığın әsas quruluşuna baxsanız, 
görәrsiniz ki, onda irfan var, mәnәviyyat var, münacat vә 
Ərәfә duasının ruhiyyәsi var. Odur ki, İmam Hüseyn (ә) 
şәxsiyyәtinin digәr cәhәtinә dә bu cihad vә şәhadәt cәhәti 
kimi әzәmәtlә vә onun kimi yüksәk şәkildә diqqәt 
yetirilmәlidir. 

Bu tanımanın nәticәsi Allaha etimaddır. Zahiri mәsәlәlәrә 
görә bu şölә Kәrbәla sәhrasında sönәcәk. Bunu Kufәdәn gәlәn 
şair Fәrәzdәq vә sükut etmәyi tövsiyә edәn digәr şәxslәr dә 
görürdülәr, yalnız Əbu Abdullah (ә) yox. Lakin Allaha etimad 
hökm edirdi ki, bu zahiri nәticәlәrә rәğmәn, onun haqq 
sözünün qalib olacağına әmin olsun. Buna görә buyurdu: 
“Hәqiqәtәn yalnız bizim qoşunumuz qalibdir”. Allahın bu 
qalib әsgәrlәrinin bir çoxu cihad zamanı şәhid olur vә mәhv 
edilirlәr, lakin eyni zamanda qәlәbә onlarındır. Hәmin ilahi 
inanc Kәrbәla şәhidlәrini elә yüksәltdi ki, “qәlblәrini 
zirehlәrinin üstündәn geyindilәr”. Zireh bәdәni qorumaq 
üçündür, lakin onların Allaha etimadlı vә arxayın qәlblәri 
onların bәdәnlәrini vә zirehlәrini qoruyurdu. 

İzzət və iftixar  
Əbu Abdullah (ә) elә bәnzәrsiz bir vacib әmәli yerinә 

yetirmәk üçün qiyam etdi ki, ondan öncә heç zaman buna 
şәrait yaranmamışdı. O, Mәdinәdәn Kәrbәlaya uzanan yol 
boyu hәmin vacib әmәli özünün mәqsәdi kimi izah etdi vә bu 
yolu sona qәdәr davam etdirmәk әzmindә olduğunu bildirdi. 
Mübarәk boğazından ucalan “Zillәt bizdәn uzaqdır” fәryadı 
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tarix boyu izzәt vә iftixar mәnbәyi olan hәmin müqavimәtin 
vә dirәnişin әks-sәdası oldu. 

İmam Hüseynin (ә) hәrәkәti izzәt hәrәkәti idi; yәni haqqın 
izzәti, dinin izzәti, imamәtin izzәti vә Peyğәmbәrin (s) 
qoyduğu yolun izzәti. 

İmam Hüseynin (ә) bütün mәrhәlәlәrdәki rәftarı izzәtlә, 
başucalığı ilә vә eyni zamanda Pәrvәrdigarın qarşısında 
mütlәq tәslimçilik vә bәndәliklә doludur; Mәdinәdә, 
Mәkkәdә, Kufә yolunda vә Kәrbәlada! 

Yezidin zalım vә qәddar hökumәti öz tәbliğatı ilә Hüseyn 
ibn Əlini (ә) qınayırdı, onun әdalәtli quruluşa vә İslam 
hökumәtinә qarşı, özü dә dünya üçün qiyam etdiyini 
göstәrmәk istәyirdi. Bәzi adamlar bu yalan tәbliğata 
inanırdılar. Hüseyn ibn Əli (ә) Kәrbәla sәhnәsindә cәlladlar 
tәrәfindәn faciәli şәkildә şәhid edildikdә dә onu bir qәlәbә vә 
zәfәr kimi qeyd etdilәr.  

Buna görә mәn dәfәlәrlә demişәm ki, bizim dövrümüzün 
şәhidlәri Bәdr şәhidlәri, Hüneyn şәhidlәri, Ühüd şәhidlәri, 
Siffeyn şәhidlәri vә Cәmәl şәhidlәri ilә müqayisәolunasıdırlar, 
onların bir çoxlarından üstündürlәr, lakin Kәrbәla şәhidlәri ilә 
müqayisәolunası deyillәr. 

Heç kәs Kәrbәla şәhidlәri ilә müqayisәolunası deyil; nә bu 
gün, nә dünәn, nә İslamın әvvәlindәn vә nә dә Allah-Taalanın 
bildiyi vә istәdiyi zamana qәdәr. O şәhidlәr çox üstündürlәr. 
Əli Əkbәr vә Hәbib ibn Mәzahir üçün başqa bir bәnzәr 
tapmaq olmaz. 

Kәrbәla bizim daimi örnәyimizdir. Kәrbәla insanın 
düşmәnin әzәmәti qarşısında tәrәddüdә düşmәmәsi üçün bir 
nümunәdir. Bu, sınaqdan çıxmış bir örnәkdir. 

...Aşura hadisәsini hәmişәyaşar edәn böyük sirr budur.  

Tarix boyüklüyündə Aşura 
Mәsum imamların hәyatında onların İslam quruluşu 

qurmaq istәyinә vә fәaliyyәtinә dair çoxlu nümunәlәr vardır. 
İmamlar bu mühüm iş üçün müxtәlif nümunәlәr tәqdim 
etmişlәr. Şәhidlәr ağasının qiyamı vә hәrәkәti bunların әn 
mühümüdür. 
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İmam Hüseyn (ә) bir vacib әmәli yerinә yetirmәk üçün 
qiyam etdi. Bu vacib әmәl tarix boyu müsәlmanların hәr 
birinә aiddir. İslam cәmiyyәti quruluşunun köklü bir fәsada 
düçar olduğunu vә İslam hökmlәrinin bütünlüklә dәyişmәk 
ehtimalının olduğunu gördükdә hәr bir müsәlman qiyam 
etmәlidir; sözsüz ki, münasib şәraitdә, yәni bu qiyamın tәsir 
bağışlayacağı bilindiyi zaman. Sağ qalmaq, öldürülmәmәk vә 
әziyyәt görmәmәk şәrt deyil. Bunlar şәrtlәrdәn sayılmır. Odur 
ki, İmam Hüseyn (ә) qiyam etdi vә bu vacib әmәli әmәli 
surәtdә yerinә yetirdi ki, hamıya dәrs olsun. 

Əbu Abdullahın (ә) qiyamından öncә heç kәs bu önәmli 
işdәn xәbәrdar deyildi. Çünki Peyğәmbәrin (s) dövründә belә 
bir hәrәkәtә sәbәb yox idi, Əmirәl-mömininin (ә) vә İmam 
Hәsәnin (ә) dövründә dә qarşıya çıxmamışdı. İmam Hüseyn 
(ә) yaranmış şәraitdә bu dәrsi әmәli surәtdә bütün nәsillәrә 
göstәrdi. 

Əgәr İmam Hüseyndәn (ә) bir kәlmә dә söz nәql 
olunmasaydı, biz vәzifәmizin nә olduğunu anlamalıydıq. Əsir 
olan, zәncirlәnәn, başçılarının fәsadına düçar olan, din 
düşmәnlәrinin hakim olduğu, hәyatına vә taleyinә qәnim 
kәsildiyi bir xalq hәr zaman vәzifәsinin nә olduğunu 
anlamalıdır. Peyğәmbәrin (s) mәsum vә imam oğlu belә bir 
şәraitdә nә etmәli olduğumuzu göstәrmişdir. 

Dillә olmurdu. Əgәr bunu yüz formada deyib özü әmәl 
etmәsәydi, bu sözün tarixdәn keçib bu günә çatması imkansız 
olardı. Tәkcә nәsihәt etmәklә vә dillә demәklә tarixdәn 
keçmir; min cür izah edir vә yozurlar. Odur ki, әmәl olmalıdır; 
özü dә belә böyük bir әmәl, çәtin bir әmәl, İmam Hüseynin (ә) 
belә möhtәşәm vә qәmli fәdakarlığı. 

Müasir dünyanın hәtta müsәlman olmayan böyük 
rәhbәrlәrinin belә dediklәri söylәnilmişdir: “Biz mübarizә 
yolunu Hüseyn ibn Əlidәn (ә) öyrәndik”. 

Hüseyn ibn Əli (ә) bugünkü dünyada ötәn әsrlәrә nisbәtәn 
daha artıq tanınmışdır. Hazırkı dövrün vәziyyәti elәdir ki, 
onun qәrәzsiz mütәfәkkirlәri vә ziyalıları İslam tarixinә baxıb 
Şәhidlәr ağasını görür vә ona tәzim göstәrirlәr. Hәtta İslamı 
tanımayanlar da azadlıq, әdalәt, izzәt, ucalıq vә uca insani 

 62 

dәyәrlәr prizmasından baxır vә İmam Hüseyni (ә) özünün 
azadlıq istәyindә, әdalәt istәyindә, pisliklәrә, çirkinliklәrә 
qarşı mübarizәsindә, insan cәhalәti vә zәbunluğu ilә 
vuruşmasında öz imam vә rәhbәrlәri görürlәr. 

Aşura dərsləri  
Aşura öyrәdir ki, dini qorumaq üçün fәdakarlıq göstәrmәk 

lazımdır; öyrәdir ki, Quran yolunda hәr şeydәn keçmәk 
lazımdır; öyrәdir ki, haqq vә batilin döyüş meydanında kiçik 
vә böyük, qadın vә kişi, qoca vә gәnc, görkәmli vә adi, imam 
vә rәiyyәt hamılıqla bir sırada dururlar; öyrәdir ki, bütün 
zahiri gücünә rәğmәn, düşmәnin cәbhәsi olduqca zәifdir. Necә 
ki, Bәni-Ümәyyә cәbhәsi Aşura әsirlәrinin karvanı sayәsindә 
Kufәdә iflasa uğradı, Şamda iflasa uğradı, Mәdinәdә iflasa 
uğradı vә nәhayәt bu hadisә Süfyani cәbhәsinin mәhvi ilә 
nәticәlәndi. Aşura öyrәdir ki, dini müdafiәdә insan üçün hәr 
şeydәn artıq agahlıq lazımdır. Agah olmayanlar aldanırlar. 
Agah olmayanlar özlәri dә bilmәdәn zalım cәbhәsinә keçirlәr. 
Necә ki, İbn Ziyadın cәbhәsindә fasiq vә günahkar olmayan, 
lakin avam olan insanlar da vardı. 

Bunlar Aşuranın dәrslәridir. Sözsüz ki, bu dәrslәr bir xalqı 
zillәtdәn izzәtә çatdırmağa yetәr. Bu dәrslәr küfr vә 
imperializm cәbhәsini mәğlub edә bilәr. Bunlar hәyatı islah 
edәn dәrslәrdir. 

Aşura dәrslәri fәdakarlıq, dindarlıq, şücaәt, xeyirxahlıq vә 
Allah üçün qiyam dәrsidir, heç bir zaman çәrçivәsindә hәbs 
olunmayan canlı, әbәdi vә hәmişәyaşar mәhәbbәt vә eşq 
dәrsidir. 

Əbu Abdullahın (ə) qiyamı - İran xalqının 
örnəyi  

Tarixdә Aşuranın tәsirlәri saysız-hesabsızdır. Onların әn 
mühüm olanı mәzlum Şiә firqәsinin hәmişәyaşarlığı vә 
dinamikliyidir. Hüseyn (ә) tәlimlәri Şiә tәlimlәrinin әzәmәtli 
bir hissәsini tәşkil edir, әmәli baxımdan şiәlәr vә Şiә 
cәmiyyәtlәri arasında әn hәrәkәtverici ünsürdür. Bütün tarix 
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boyu vә münasib zamanda hәr bir şәxs Əbu Abdullahın (ә) 
bütün dövrlәrdәki insanlara göstәrdiyi örnәk әsasında qiyam 
edib İslam quruluşu yaratmağa çalışa bilәr. Lakin İmam 
Hüseyndәn (ә) sonra böyük qeyb dövrünün başlanmasına 
qәdәr hәmin әbәdi örnәyi icra etmәk üçün münasib şәrait 
yaranmadı. 

Bunun nә üçün yaranmamasının tәhlili var. Çünki 
görülmәli olan digәr mühüm işlәr vardı vә İslam cәmiyyәtindә 
imamların dövrünün sonuna vә qeyb dövrünün әvvәlinә qәdәr 
belә bir şәrait ümumiyyәtlә yaranmadı. Bәli, tarix boyu 
müsәlman ölkәlәrindә belә şәraitlәr çox yaranır. Bu gün dә 
bәlkә İslam dünyasında şәraitin yarandığı vә müsәlmanların 
eyni işi görmәli olduğu yerlәr var. Əgәr görmәsәlәr, 
vәzifәlәrini yerinә yetirmәmiş vә İslamı 
ümumilәşdirmәmişlәr. Hәr halda, bir-iki nәfәr mәğlub olacaq. 
Bu dәyişdirmә, qiyam vә islahatçı hәrәkәt tәkrar olunsa, 
şübhәsiz, fәsadın vә azğınlığın kökü kәsilәcәk vә mәhv 
edilәcәk.  

İnqilabdan öncә bir mәclisdә bir mәsәl yadıma düşdü vә 
onu dedim. O mәsәl Mövlәvinin Mәsnәvi әsәrindә yazdığı 
tutuquşu hekayәsidir.  

Bir nәfәrin evindә bir tutuquşu vardı. Sözsüz ki, bu bir 
mәsәldir vә mәsәllәr hәqiqәti izah etmәk üçündür. Bir dәfә o, 
Hindistana getmәk üçün ailәsi ilә xudahafizlәşdi. Hәmin 
tutuquşu ilә dә sağollaşdı, dedi ki, mәn Hindistana gedirәm, 
ora sәnin vәtәnindir. Tutuquşu dedi ki, filan yerә get, mәnim 
qohumlarım vә dostlarım oradadırlar. Onlara de ki, sizin 
biriniz bizim evimizdәdir. Mәnim vәziyyәtimdәn onlara danış 
vә de ki, qәfәsdә, bizim evimizdәdir. Sәndәn başqa bir şey 
istәmirәm. O, sәfәr әsnasında hәmin yerә çatdı. Gördü ki, bәli, 
ağacların üstündә çoxlu tutuquşu oturub. Onları çağırıb dedi 
ki, ey әziz, danışan vә yaxşı tutuquşular, mәn sizә xәbәr 
gәtirmişәm. Sizdәn biriniz bizim evimizdәdir, vәziyyәti dә 
çox yaxşıdır; qәfәsdә yaşayır, amma çox yaxşı yaşayışı vә 
münasib qidası var. O sizә salam söylәmişdir. 

Tacir bu sözü deyәn kimi, gördü ki, ağacların budaqları 
üzәrindә oturmuş hәmin tutuquşuların hamısı qanadlarını 
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çırpıb yerә düşdülәr. İrәli getdi, gördü ki, hamısı ölüb. Çox 
tәәssüflәndi vә dedi mәn nә üçün elә bir söz dedim ki, bu 
qәdәr heyvan - misal üçün, beş, on tutuquşu - canlarını әldәn 
verdilәr. Amma daha keçmişdi vә bir iş görә bilmirdi. 

Tacir qayıtdı. Öz evinә çatıb tutuquşunun qәfәsinә sarı 
getdi, dedi ki, sәnin sözünü çatdırdım. Tutuquşu soruşdu ki, nә 
cavab verdilәr. Tacir dedi ki, sәnin sözünü eşidәn kimi hamısı 
ağaclar üzәrindә qanadlarını çırpdılar vә yerә düşüb öldülәr. 

Bu söz tacirin dilindәn çıxan kimi bu tutuquşu da qәfәsdә 
qanadlarını çırpdı vә qәfәsin içinә düşüb öldü. Çox 
tәәssüflәndi, narahat oldu. Qәfәsin qapısını açdı. Tutuquşu 
daha ölmüşdü, saxlamaq olmazdı. Ayağından tutub onu evin 
üstünә sarı tulladı. Tullayan kimi tutuquşu havada qanad 
çalmağa başladı vә uçub divarın üzәrinә qondu. Dedi ki, әziz 
tacir dost, sәnә çox tәşәkkür edirәm. Sәn özün mәnim 
azadlığıma vasitә oldun. Mәn ölmәmişdim, özümü ölülüyә 
vurmuşdum. Bu dәrsi hәmin tutuquşular mәnә öyrәtdi. Onlar 
bildilәr ki, mәn burada qәfәsdә әsir vә dustağam. Hansı dillә 
mәnә demәli idilәr ki, xilas olmaq üçün nә iş görüm?! Əmәli 
surәtdә bunu mәnә göstәrdilәr: öl ki, yaşayasan. Mәn onların 
mesajını aldım. Bu, uzaq mәsafәdәn - hәmin bölgәdәn mәnә 
çatan әmәli dәrs idi. Mәn o dәrsdәn istifadә etdim. 

Mәn o zaman bu sözü eşidәn qardaş vә bacılara dedim ki, 
mәnim әzizlәrim! İmam Hüseyn (ә) hansı dillә demәlidir ki, 
sizin vәzifәniz nәdir. Şәrait hәmin şәraitdir, hәyat eyni 
hәyatdır, İslam da hәmin İslamdır. 

Müsәlman İran xalqı Şәhidlәr ağasının nәslindәn olan bir 
nәfәrin rәhbәrliyi ilә Hüseynin (ә) yolu - yәni düşmәndәn 
qorxmamaq vә güclü düşmәnlә mübarizәyә atılmaq yolu ilә 
getdi, başucalığı vә әzәmәtlә İslam vә dünya xalqları arasında 
İslam quruluşunu bәrqәrar etdi. 

İmam Hüseynin (ә) dövründә görülәn işin kiçik forması 
bizim imamımızın dövründә görüldü. Lakin orada şәhadәtlә 
nәticәlәndi, burada isә hökumәtlә. Bu da odur, fәrqi yoxdur. 
İmam Hüseynin (ә) mәqsәdi bizim Böyük İmamımızın 
mәqsәdi ilә bir idi. Bu mәsәlә Hüseyn (ә) inancının әsasıdır. 
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Tarixin dövrlәri fәrqli olur. Bәzәn әlverişli şәrait var, bәzәn 
yoxdur. İmam Hüseynin (ә) zamanında var idi; bizim 
zamanımızda da var idi. İmam da hәmin işi gördü. Mәqsәd bir 
idi. Lakin insan bu mәqsәdә sarı gedәndә, İslamı, İslam 
cәmiyyәtini vә İslam quruluşunu özünün düzgün mövqeyinә 
qaytarmaq üçün batil hökumәtin vә mәrkәzin әleyhinә qiyam 
etmәk istәyәndә bәzәn qiyam edәn hakimiyyәtә gәlir; bu onun 
bir növüdür. Bizim dövrümüzdә dә Allahın lütfü ilә belә oldu. 
Bәzәn dә bu qiyam hakimiyyәtlә nәticәlәnmir, şәhadәtlә 
nәticәlәnir. 

Bizim dövrümüzün şәhid anaları hәqiqәtәn Zeynәbin işini 
gördülәr. Mәn bir şәhid anaları, iki şәhid anaları, üç şәhid 
anaları çox görmüşәm, lakin onlardan zәiflik vә acizlik 
duyulanı olmayıb, yaxud az olub. Analar doğrudan da 
qәhrәman qadınlardır. Bizim şәhid analarımızın әsas örnәyinin 
Zeynәb-Kübra olduğu görünür. Onun iki gәnc oğlu - Övn vә 
Mәhәmmәd şәhid oldular, amma hәzrәt Zeynәb reaksiya 
vermәdi. 

Allah-Taala bizim imamımızı uca mәqama çatdırdı, 
maddiyyat vә hegemonluq dünyasının mәhv etmәk, 
unutdurmaq vә kiçiltmәk istәmәsinә rәğmәn, onu qorudu, 
böyütdü vә әbәdilәşdirdi. Sәbәbi bu idi ki, (İmam Hüseyn (ә) 
hәrәkatının) bu üç xüsusiyyәti onda vardı: әvvәla ixlaslı idi vә 
özü üçün heç bir şey istәmirdi; ikincisi öz Allahına etimadı 
vardı, işin vә mәqsәdin hәyata keçәcәyini bilirdi; Allahın 
bәndәlәrinә dә etimadı vardı; üçüncüsü isә zamanı vә mövqeyi 
әldәn vermәdi. Lazım olan anda lazım olan addımı atdı, lazım 
olan söhbәti etdi, lazım olan işarәni verdi vә hәrәkәti etdi. 

Hәr iki hәrәkәtdә aşkar surәtdә mövcud olan 
xüsusiyyәtlәrdәn biri dә şücaәt vә müqavimәtdir. Böyük 
İmam bu iki xüsusiyyәtdә İmam Hüseynin (ә) әsl ardıcılı idi. 
Bu tәkcә inqilabın qәlәbә çalmasına yox, hәm dә sonrakı 
qәlәbәlәrә bais oldu. 

İmama deyirdilәr ki, ağa, siz şahla vuruşursunuz, bu 
tәhlükәlidir. İmam bilmirdi ki, tәhlükәlidir?! İmam bilmirdi 
ki, Pәhlәvi rejiminin tәhlükәsizlik orqanları insanı tutur, 

 66 

öldürür, işgәncә verir, insanın dostlarını öldürür vә sürgün 
edir?! İmam bunları bilmirdi?! 

İnqilab dövründә vә onun qәlәbәsindәn sonra dünya 
ikiqütblü idi; hәr iki qütb İslam hәrәkatının vә inqilabının 
düşmәni idi. Bu mәsәlәdә birlәşmişdilәr, yekdil vә hәmrәy 
idilәr. İmam isә müqavimәt göstәrdi, geri çәkilmәdi, öz 
sözündәn, şüarından, mәqsәdindәn vә yolundan dönmәdi. 
İmamın ağzından düşmәnlәrin istәdiyi hәtta bir kәlmә söz dә 
çıxmadı. Bu, Hüseyn (ә) müqavimәtidir; İmam Hüseyn (ә) 
müqavimәtinin bugünkü formada olan kiçik bir nümunәsidir. 

Aşura hәrәkatının aydın xәtlәrindәn biri vә bәlkә dә әsas 
xәtti İmam Hüseyn (ә) müqavimәtindәn ibarәtdir. Bizim 
Böyük İmamımız öz hәrәkatında, şәxsiyyәtindә vә hәyatında 
hәmin xәtti seçdi vә bununla da İslam Respublikasını 
sığortalaya, düşmәni tәhdid vә tәzyiqdәn daşındıra bildi. 
Düşmәni başa saldı ki, tәzyiqin tәsiri yoxdur, tәhdidin tәsiri 
yoxdur, hücumun tәsiri yoxdur. Bu hәrәkәt vә bu rәhbәr elә 
bir cәrәyan vә elә bir şәxs deyil ki, bu sözlәrlә getdiyi 
yolundan dönsün. 

Mübarizә dövründә vә qәlәbәdәn sonra müxtәlif insanlar 
vә hәtta bәzi mübarizlәr müqavimәt vә hәrәkәtin davamı üçün 
sәrhәd tәyin edir, artan tәhdidlәrin vә düşmәnçiliklәrin 
qarşısında razılaşmağı vә güzәştә getmәyi tövsiyә edirdilәr. 
Onlarda imamın şücaәti yox idi. Dünyada mübarizә vә dirәniş 
adamı olub döyüş sәhnәsindәn qorxmayan adamlar var, 
lakin... 

...Lakin döyüş meydanına girmәk bir şeydir, bütöv bir 
dünya ilә vuruşmaq şücaәti başqa bir şeydir. İmam Hüseyndә 
(ә) ikincisi vardı, ikincisi üçün hәrәkәt etdi. Buna görә mәn 
dәfәlәrlә tәkid etmişәm ki, bizim Böyük İmamımızın hәrәkәti 
Hüseyn (ә) hәrәkәtidir. Bizim dövrümüzdә Böyük İmamın 
işindә Hüseyn (ә) hәrәkәtindәn bir damla vardı. İndi bәzilәri 
deyәcәklәr ki, İmam Hüseyn (ә) Kәrbәla sәhrasında susuz 
şәhid oldu, lakin Böyük İmamımız belә izzәtlә hakim oldu, 
yaşadı, dünyadan köçdü vә dәfn edildi. Mәsәlәnin göstәricisi 
bunlar deyil. Göstәrici hәr bir şeyi olan bir dünya ilә 
vuruşmaqdır.  



 67 

Nә qәdәr ki, İslam hәrәkatının qarşısında düşmәn var vә nә 
qәdәr ki, dünya şeytanlarının istәyinin әksinә olaraq, din vә 
İslam quruluşu ayaqdadır, Şәhidlәr ağasına iqtida vә İslamın 
bu hәmişәlik keşikçisinin dәrslәrinә әmәl etmәk dә davam 
edәcәk. 

Harada bu qәbildәn bir fәsad olsa, İmam Hüseyn (ә) 
oradadır, öz rәftarı vә әmәli ilә sizә nә etmәli olduğunuzu 
deyir. Vәzifә budur. Odur ki, İmam Hüseynin (ә) vә 
Kәrbәlanın xatirәsi yaşamalıdır. Çünki bunu öyrәdәn 
Kәrbәlanın xatirәsidir. 

Bәzәn şәhidin qanını yaşatmağın әziyyәti vә zәhmәti 
şәhidliyin özündәn az olmur. İmam Sәccadın (ә) otuzillik vә 
Zeynәb-Kübranın bir neçә illik әziyyәti bu qәbildәndir. 
Əziyyәt çәkib bu qanı qorudular. Sonra da qeyb dövrünә 
qәdәr digәr imamlar bu әziyyәti çәkmişlәr. 

Bizә deyiblәr ki, hәr il İmam Hüseyn (ә) üçün ağlayın. 
Ağlamaq bir faciәni canlı yaşatmaqdır; sanki dünәn baş 
vermişdir. 1400 il öncә bir insan şәhid olmuşdur, nә üçün bu 
gün ona ağlamaq lazımdır? Bizim ağlamağımız bundan 
ötrüdür ki, onun xatirәsi özünün bütün cәhәtlәri ilә birgә 
bizim zehnimizdә, hәyatımızda vә varlığımızda yaşasın. Əks 
tәqdirdә, onun düşüncәsi vә işarәsi dә tәdricәn zәiflәyәcәk; 
biz istәsәk dә, istәmәsәk dә.  

Əbu Abdullahın (ә) qiyam hadisәlәrini demәkdә iki növ 
qatqı mövcuddur: Biri heç bir düzgün әsası vә istinadı 
olmayan vә bütünlüklә rәvasız vә yalan olan qatqılardır. 
Bunları olduqca diqqәtlә tanımaq vә onlardan çәkinmәk 
lazımdır. Bәzi yanlış sözlәr isә hәtta bәzi kitablarda da 
yazılmışdır. Onlar da Hüseyn (ә) hәrәkatının mәna vә 
mәfhumuna münasib vә layiq deyil. 

Alim vә tәbliğatçılar çalışmalıdırlar ki, faciә söylәmәyi vә 
rövzәni bacardıqları qәdәr tarixi әsәrin üzündәn oxusunlar. 
Bunun üçün әn yaxşı tarix kitablarından biri Lühuf kitabıdır.  

Əli ibn Tavus hicrәtin altıncı әsrinin böyük Şiә 
alimlәrindәndir. Onun ailәsi hamılıqla elm vә din 
xadimlәridir. Onların hamısı, yaxud çoxusu yaxşıdırlar; 
xüsusәn dә bu iki qardaş: Əli ibn Musa ibn Cәfәr ibn Tavus vә 
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Əhmәd ibn Musa ibn Cәfәr ibn Tavus. Bu iki qardaş böyük 
alimlәrdәn, müәlliflәrdәn vә etimadlı şәxslәrdәndirlәr. Mәşhur 
Lühuf kitabı Seyid Əli ibn Musa ibn Cәfәr ibn Tavusun 
әsәridir. Bizim minbәr alimlәrimizin tәbirlәrindә bu kitabın 
bәzi hissәlәri eynilә hәdis kimi oxunur. Çünki çox әsaslı vә 
mühümdür, şübhәsiz ki, düzgün hәdis vә rәvayәtlәrdәn nәql 
etmişdir.  

Bundan әlavә, absurd qatqılar mәrsiyә vә növhәlәrin 
mәtnindәn çıxarılmalıdır. 

Tarix elmindә isbat olunmuş bir şeyin ziddinә oxumayın. 
Üstәlik, Seyid ibn Tavusun Lühufunda olan da, hәr halda, 
vahid xәbәrdir. Diqqәt yetirin ki, oxuduğunuz mәntiqli olsun. 
Əlbәttә, bu o demәk deyil ki, insan hәr bir mәntiqli sözü 
özündәn qurub oxuya bilәr. Xeyr, hәqiqәt vә reallıqlara istinad 
edin. 

Qasim ibn Həsənin (ə) meydana getməsi 
Mәn bu gün İbn Tavusun Lühuf kitabının üzündәn bir neçә 

cümlә rövzә oxumaq vә bu әzәmәtli sәhnәlәrin bir neçәsini siz 
әzizlәrә söylәmәk istәyirәm. Qabaqca deyim ki, bu kitab çox 
mötәbәr kitabdır. Bu Seyid ibn Tavus fәqihdir, arifdir, 
etimadlı adamdır, hamının hörmәt göstәrdiyi böyük şәxsiyyәt 
vә çox böyük fәqihlәrin müәllimidir. Özü әdib, şair vә çox 
dәyәrli şәxsiyyәtdir. O, çox mötәbәr vә müxtәsәr olan ilk 
mәqtәl (İmam Hüseyn (ә) faciәsi) kitabını yazmışdır. Düzdür, 
ondan öncә çoxlu mәqtәllәr yazılmışdır. Onun müәllimi olan 
İbn Nömanın mәqtәli var, Şeyx Tusinin mәqtәli var, 
digәrlәrinin dә hәmçinin. Ondan öncә çoxlu mәqtәllәr 
yazılmışdır. Lakin Lühuf gәldikdә o mәqtәllәrin tәxminәn 
hamısını kölgәdә qoydu. Bu çox yaxşı mәqtәldir. Onun sözlәri 
çox yaxşı, dәqiq vә müxtәsәrdir. Mәn indi bunlardan bir neçә 
cümlә oxuyuram. 

Bu hadisәlәrin biri Qasim ibn Hәsәnin (ә) meydana 
getmәsidir. Bu olduqca möhtәşәm sәhnәdir. Qasim ibn Hәsәn 
(ә) İmam Hüseynin (ә) dәstәsinin yeniyetmәlәrindәn biridir, 
hәlә hәddi-büluğa çatmamışdır. Aşura gecәsi İmam Hüseyn 
(ә) belә bir hadisәnin baş verәcәyini, hamının öldürülәcәyini 
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deyәndә, hamıya getmәk icazәsi verәndә, lakin sәhabәlәr 
qәbul etmәyәndә bu 13-14 yaşlı yeniyetmә dedi: “Əmi can, 
mәn dә meydanda şәhid olacağam?”. İmam Hüseyn (ә) bu 
yeniyetmәni sınamaq üçün buyurdu ki, әzizim, sәnә görә 
öldürülmәk necә bir şeydir. Cavab verdi ki, baldan şirindir. 
Baxın, bu, Peyğәmbәr (s) ailәsinin dәyәr sistemidir. Əhli-
beytin (ә) tәrbiyә etdiyi belәdir. Bu yeniyetmә uşaqlıqdan 
İmam Hüseynin (ә) qucağında böyümüşdü. Yәni atası 
dünyadan köçәrkәn tәxminәn 3-4 yaşı vardı. İmam Hüseyn (ә) 
bu yeniyetmәni böyütmüşdür, ondan tәrbiyә almışdır. İndi 
Aşura günü bu yeniyetmә әmisinin yanına gәlir. Orada bu 
hadisәlәri yazıb qeyd edәn rәvayәtçilәr vardı. Bu hadisәlәr 
orada olan bir neçә nәfәrdәn nәql olunmuşdur. Onların biri 
belә deyir: "Biz elәcә baxırdıq. Birdәn gördük ki, Əbu 
Abdullahın (ә) çadırları tәrәfdәn yeniyetmә bir oğlan bayıra 
çıxdı. Onun üzü ay kimi parlayırdı. Gәldi vә vuruşmağa 
başladı".  

Bunu bilin ki, Kәrbәla hadisәsinin xırdalıqları da qeyd 
olunmuşdur: kim hansı zәrbәni vurdu, kim birinci vurdu, kim 
filan şeyi oğurladı; bunların hamısı qeyd olunmuşdur. Misal 
üçün, imamın köynәyini oğurlayıb aparan şәxsә sonradan 
köynәk oğrusu deyirdilәr. Odur ki, xırdalıqlar qeyd 
olunmuşdur vә mәlumdur. Yәni Peyğәmbәr (s) ailәsi vә 
onların dostları bu hadisәni tarixdә itmәyә qoymamışlar. 

Zәrbә bu gәncin başını yardı. Bu oğlan üzü üstә yerә 
yıxıldı, ucadan әmisini çağırdı. İbarәlәrin bu xüsusiyyәtlәrinә 
vә gözәlliklәrinә diqqәt edin. Deyir ki, İmam Hüseyn (ә) qırğı 
kimi özünü bu yeniyetmәnin başı üstünә çatdırdı, sonra 
qәzәbli şir kimi hücum etdi. Əvvәlcә bir xәncәr vurub qatili 
yerә saldı. Bәzilәri bu qatili xilas etmәyә gәldilәr, lakin hәzrәt 
onların hamısına hücum etdi. Qasim ibn Hәsәnin (ә) bәdәni 
әtrafında güclü döyüş baş verdi. Gәlib vuruşurdular, lakin 
hәzrәt onları geri qovurdu. Meydanın toz-torpağı әtrafı 
bürüdü. Rәvayәtçi deyir ki, bir qәdәr sonra toz-torpaq yatdı. 
Bu mәnzәrәni tәsvir etmәk insanın qәlbini çox yandırır. Deyir 
mәn baxıb Hüseyn ibn Əlini (ә) orada gördüm. İmam Hüseyn 
(ә) bu yeniyetmәnin başı üstә durub hәsrәtlә ona baxırdı. O 
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yeniyetmә dә ayaqları ilә yeri eşirdi; yәni can verir vә ayağını 
tәrpәdirdi. İmam Hüseyn (ә) buyurdu ki, sәni qәtlә yetirәnlәr 
Allahın rәhmәtindәn uzaq olsunlar. Bu çox әzәmәtli bir 
mәnzәrәdir; İmam Hüseynin (ә) bu yeniyetmәyә sevgisini, 
eyni zamanda onun fәdakarlığını, bu yeniyetmәni döyüş 
meydanına göndәrmәsini, hәmçinin bu gәncin ruh 
böyüklüyünü vә onunla belә rәftar edәn insanların cәfasını 
göstәrir. 
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