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ÖN SÖZ 

ÖNSÖZ 

Bismillahirrahmanirrahiym 

En güzel şükürler ve senalar alemleri yaratarak onları 
kemale erme yolunda kendi başlarına bırakmayan, 

göndermiş olduğu elçiler ve kitaplar ile onlara doğru yolu 
gösteren Allah' a olsun. 

Allah'ın en güzel selavat ve selamları; en ilk ve en 
üstün yaratılan, kainatın efendisi, imamların imamı Hz. 
Muhammed-i Mustafa'ya, onun kalbinin meyvesi 
imamların hücceti, cennet kadınlarının efendisi Hz. 
Fatime'ye, Peygamberin hak vasisi ve veziıi, Allah'ın galip 
aslanı Hz. Ali' ye ve onun neslinden olan, insanların 

hidayeti için kendilerini Allah' a kurban adayan hidayetçi 
ve masum İmamlara olsun. 

Ve Allah'ın azap ve laneti Peygamber ve Ehl-i 
Beyt'ine zulüm ve haksızlık yapanların, onların haklarını 
gasp edenlerin üzerine olsun. Amin, amin ya Rabbel 
Alemiyn. 

Günümüzde "ben Ehl-i Beyt'i sevmiyorum" 
diyebilecek bir müslümanın bulunacağını sanmıyorum. 

Çünkü onları sevmeyi yüce Allah Kuran'ı kerimde şu ayet 
ile tüm Müslümanlara vacip kılmıştır. 

"(Ey Peygamber) Deki: Ben sizlerden yapmış 

olduğum nübüvvet vazifesinden dolayı yakınlarımı (Ehl-i 
Beyt'imi ) sevmenizden başka bir şey istemiyorum.'' 1 

1) Şura: 23 
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ÜNSÜZ 

Bu ayetten de anlaşıldığı gibi Ehl-i Beyt'i sevmek 
Allah' ın bir emri olup her müslümanın namaz kılmak, oruç 
tutmak... gibi dini bir vazifesidir ve onları hakkı ile 
sevmeyenler Allah 'ın emirlerinden birini terk etmiş olurlar 
ve onun günahı namaz, oruç gibi ibadetleri terk etmekten az 
değil belki de fazladır. 

Ama maalesef günümüzde birçok insan Peygamber'in 
sünneti diyerek sadece namazların sünnetlerine yönelmiş ve 
Allah'ın Kuran-ı Kerim' de tüm Müslümanlara vacip kıldığı 
Ehl-i Beyt' i sevmeyi, maalesef bir kenara bırakmışlardır. 

Konuşulduğu zaman "onları tanımayan Müslüman 
olamaz" diyen birçok insan; onların kim oldukları 

sorulduğunda bocalamaya başlayıp onların adlarını 

saymaktan bile aciz kalıyorlar veya yanlış insanları o ad 
altında toplamaya başlıyorlar. 

İlk olarak bizler onların kim olduklarını doğru bir 
şekilde tanımalı ve ardından onlara layık dostlar olmalıyız. 
Ehl-i Beyt'in konuşan dili, masum hidayet imamlarının 
altıncısı olan Hz.İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ve 
rahmeti ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) bir hadisinde 
şöyle buyuruyor: "Ey Şialar bizlere ziynet olun ve bizlere 
yüz karası olmayın, millete güzel sözler söyleyin ve dilinizi 
boş ve kötü sözlerden uzak tutun."2 

Bizler; Ehl-i Beyt'e nasıl layık olunur ve gerçek bir 
şianın hangi sıfatlara sahip olması gerektiği ve olduğu 

zaman hangi makamlara ulaşacağını halka duyurmak için 
bu güzel eseri güzel Türkçemize kazandırmayı uygun 
gördük. 

2) Bihar-ul Envar: c:2 s: 151 

8 



Aziz UTAR 

Allah bu yolda hepimize yardımcı olsun ve bizleri 
onlara ziynet olan Şialardan karar kılsın inşallah. Amin. 

Şia Ne Demektir 

Kelime anlamı olarak "takip eden, yardım eden, 
gurup veya bir kişi"3 anhmlarına gelmektedir. 

Şia adı tarihte ilk olarak "Şiy'etu Muhammed" yani 
"Muhammed'in takipçisi anlamında Hz. Ali'ye (Allah'ın 
selavat ve selamı Hz. Peygamber'e, Hz. Ali'ye ve masum 
Ehl-i Beyt'e olsun) kullanılmıştır.4 

Hz. Peygamber zamanında ve özellikle ondan sonra 
ümmet içerisinde meydana gelen, Hz. Peygamber'den 
sonra kim halife olabilir davaları karşısında bir gurup 
Peygamberin kendi zamanında açıkladığı, Allah' ın emri 
doğrultusunda Hz. Ali'yi ve on bir masum evladını imam 
olarak benimsemiş, onların getirdiklerine inanmış, onların 
dostlarına dost ve düşmanlarına düşman olmuştur. İşte bu 
topluluğa Şia adı verilmiştir. 

Ama daha sonralan şiaların içerisinde zamanın 

getirdiklerine göre meydana gelen durumlar karşısında 

bölünmeler ve ayrılıklar olmuş ve o ayrılan mezhepler de 
tarih kitaplarında şia adı altında geçmektedirler. 

Ama işin bu bölümünü iyi anlamak gerekir ki 
hadislerde ve ayet meallerinde şia olarak adı geçenler 
sadece yukarıda belirtilen anlam üzere baki kalmış ve asıl 
hedeften sapmamış, on iki imamı kendisine hak önder 
kabul etmiş kimselerdirler, yani o ayrılan fırkalar artık o ad 

\) Tac-ul Erus c: 5 s: 405, El-Muncid c: 2 s:900 
.J) Bihar-ul Envar c: 24 s: 405, Tefsir-i İmam Hasan-ul Askeri s: 592 
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ÖN SÖZ 

altında toplanamaz ve hadislerden onlara da bir pay 
verilemez. 

Ehl-i Beyt Sevgisi ve Şiilik 

Ehl-i Beyt'i seven herkes şia değildir. Şialığın Allah 
katında çok büyük bir makamı vardır. Peygamber 
efendimiz Hz. Ali' yi göstererek "Bu ve şiaları kurtuluşa 

erenlerdirler" buyurmuşlardır. 5 Elinizde bulunan bu kitabın 
ikinci bölümü olan "Şianın faziletleri"nde bu konu 
hakkında fazlası ile hadis bulacaksınız. 

Bir benzetme yapacak olursak, Şiilik ile Ehl-i Beyt'i 
sevmek arasındaki farkı Müslüman ile Muminin arasındaki 
farka benzetebiliriz. Ehl-i Beyt'i sevmek Müslümanlığa 
benzer, Şiilik ise müminliğe; yani şialık en üst mertebedir. 

Konunun ne kadar önemli olduğunu anlatmak için 
dinin sultanı, garipler garibi, hazreti imam Ali bin Musa er
Rıza' dan (binlerce selamlar ve tehiyyetler ona olsun) bir 
rivayete deyinmek istiyorum. 

"İmam Rıza'nın (Allah'ın selamı ve rahmeti ona ve 
tertemiz Ehl-i Beyt' e olsun) vilayeti ahdiliği aldığı 

zamanlarda bir gurup insan imamın kapısına gelerek, 
imamın hizmetçisine: "bizler Hz. Ali'nin şialarıyız ve 
imam Rıza ile görüşmek istiyoruz" dediler. 

Hizmetçi imama haber verdiğinde, imam: "onlara 
müsait olmadığımı söyle" buyurdu. Ertesi gün aynı olay 
tekrar etti. Bu olay tarri iki ay aynı şekilde devam edince 
artık gelen insanlar dayanamamaya başladılar. 

İmamın hizmetçisine: "hazret neden bizlere böyle 
davranıyor? İki aydır gidip gelmekten helak olduk, 

5) Yenabi'ul Mcvedde c:l s: 197 
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Aziz UTAR 

düşmanlarımız bizlerle alay ediyorlar, memleketimize 
dönecek yüzümüz kalmadı, ne olur hazret bizi kabul etse?" 
diye şikayetlendiler. 

Hizmetçi olanları imama haber verince imam: "onları 
içeri al" buyurdu. İçeriye girdiklerinde imam onların 
selamlarının cevaplarını vermediği gibi oturmaları için de 
izin vermedi. 

İmam şu ayeti okudu: "Başınıza gelen herhangi bir 
musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Ama 
(Allah yine de) onların birçoğunu bağışlar."6 Gelen cemaat 
sordular: "nasıl yani ey Peygamberin evladı." 

İmam: "sizler, biz Hz. Ali'nin şialarıyız dediniz. 
Halbuki onun şiaları Hasan ve Hüseyin'dir, Salman, 
Ebuzer, Ammar ve Ebubekr'in oğlu Muhammed'dir. Onlar, 
Onun buyruklarından hiç çıkmazlardı ve onun sevmediği 
şeyleri yapmazlardı. 

Ama sizler ki; biz onun şialarıyız diyorsunuz, onun 
birçok emrine karşı geliyorsunuz, vacip amellerinizde 
birçok eksiklikler yapıyorsunuz, Allah yolunda 
kardeşlerinizin haklarına riayet etmiyorsunuz, takiye 
yapılmayacak yerde takiye yapıyorsunuz ve takiye 
yapılması gereken yerde yapmıyorsunuz. 

Eğer sizler "biz onu sevenleriz ve onu sevenleri seven 
ve ona düşman olanlara düşman olanlarız deseydiniz 
sözünüzü reddetmeyecektim." 

Onlar: "ey Peygamber'in evladı söylediğimiz sözden 
dolayı Allah' a tövbe ediyor ve bağışlanma talebinde 
bulunuyoruz, artık bizlere öğrettiğiniz gibi, bizler sizleri 

6) Şura: 30 
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ONS ÖZ 

sevenler, sizi sevenlere sevgi ve size düşman olanlara 
düşmanlık besleyenleriz diyeceğiz ... "7 

Bu hadsisi şeriften de anlaşıldığı gibi şia olmak dinin 
bütün gerekleri yerine getirmeği gerektiriyor. Ben de 
insanların şianın sıfatlarını bilmeleri ve eğer o sıfatlara 

sahip olurlarsa Allah katında nasıl bir makama 
kavuşacaklarını duyurmak için merhum şeyh Saduk'un 
kitaplarından iki tanesi olan "Şianın sıfatları" ve "Şianın 
faziletleri" isimli kitapları tercüme etmeğe karar verdim. 

Ama her iki kitabın hacminin küçük olması sebebi ile 
ikisini tek bir cilt altında toplamayı uygun gördüm. 
Umarım bu kitap sayesinde gerçek şianın sıfatları ve 
makamı anlaşılır ve siz değerli okuyucular bu hakir bendeyi 
hayır dualarınıza mazhar edersiniz ve böylelikle kabir evine 
götüre bileceğim bir baki kalan eser bırakmış olurum. 

Allah hepimize Peygamber'in ve onun Ehl-i Beyt'inin 
özellikle de zamanın sahibi, dinin nuru Ali 
Muhammed 'in Kaimi olan Hz. İmam Muhammed 
mehdi'nin hakiki şialarından olma şerifini nasip eylesin. 
Amin. 

Aziz UTAR 

7) Evalim-ul Ulum İmam Rıza cildi s: 177 
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Şeyh Saduk'un Hayatı 
( Allah 'ın rahmeti ona olsun ) 

Şeyh Saduk (Allah'ın rahmeti ona ve onun gibi 
alimlere olsun) lakaplı Muhammed bin Ali bin Hüseyin bin 
Babuveyh-i Kummi hicri tarihin 305'inde mukaddes Kum 
şehrinde ilim ve takva dolu bir muhitte dünyaya gelmiştir. 

Babası Ali bin Musa bin Babuveyh zamanının en 
gözde alim ve fakihlerindendir. Kendisi pazarda kiiçük bir 
dükkan sayesinde alış veriş yapıp geçimini sağlıyor ve 
günün belirli saatlerinde, evinde dinin kültürü ve Ehl-i 
Beyt'in (Allah'ın selamı ve rahmeti analara olsun) 
rivayetleri hakkımda ders veriyordu. 

O büyük şahsın şanı o kadar yüce idi ki İmam Hasan 
Askeri (Allah'ın selamı ve rahmeti ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'e olsun) ona: "Ey benim şeyhim, güvendiğim ve 
fakihim" tabirlerinde bulunmuştur. Hazretin bu tabirlerinin 
bulunduğu yüksek maneviyatı olan o güzel mektubu siz 
İmam-ı Zaman (Allah'ın selamı ve rahmeti ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) Şialarının istifade edebilmesi ıçın 

tamamının tercümesini burada yazıyorum. 

13 



ONSOZ 

İmam Hasan Askerl'nin (Allah'ın selamı ve rahmeti 
ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) 

Ali bin Babuveyh'e Yazmış Olduğu Mektup 

Hamd alemleri kemale yetiren Allah'a olsun. Akıbet 
(sonuç) muttakilerin, cennet Allah' ı bir bilenlerin, 
cehennem ona şirk koşanların, zarar ve kötülük sadece 
zalimlcrindir. En güzel yaratıcı olan Allah'tan başka bir 
ilah yoktur. Salavat ve selam onun yarattıklarının en üstünü 
Hz. Muhammed'e (Allah'ın selamı ve rahmeti ona ve 
tertemiz Ehl-i Beyt'ine olsun) ve onun tertemiz itretine 
olsun. 

Ey benim şeyhim, güvendiğim ve fakihim olan Ebel 
Hasan Ali bin Hüseyin bin Babuveyh, Allah seni kendi 
rızası olan işlerde başarılı kılsın ve rahmeti yüzü suyu 
hürmetine senin neslinden salih evlatlar yaratsın. Seni 
takvalı olmaya, namaz kılmaya ve zekat vermeye 
nasihat ediyorum ki zekatını vermeyenin namazı kabul 
olmaz. 

Aynı şekilde seni diğerlerinin hatalarını bağışlamaya, 
sinir ve öfkeyi yenmeye, akraba ziyaretlerine, din 
kardeşlerinle iyi geçinmeye, onların sıkıntılı ve ihtiyaçlı 

zamanlarında yardımlarına koşmaya, sabırlı olmaya, dinini 
iyi tanımaya ve anlamaya davet ediyorum. 

İşlerinde kararlı ol, her zaman Kuran'la işbirliği yap, 
güzel ahlaklı ol, iyilikleri emret ve kötülüklerden 
uzaklaştır. Çünkü Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor: 
"Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak 
bir sadaka yahut bir iyilik yahut da insanların arasını 

düzeltmeyi isteyen (in fısıldaşması) müstesna. Kim Allah'ın 
rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona yakında 

14 
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büyük bir mükafat vereceğiz."8 Bütün kötülük ve 
günahlardan uzak dur. 

Gece namazını unutma! Çünkü Peygamber (Allah'ın 
selamı ve rahmeti ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'ine olsun) 
Hz. İmam Ali'ye (Allah'ın selamı ve rahmeti ona ve 
tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) vasiyetinde şöyle buyurdu: 
"Gece namazı kıl, gece namazı kıl, gece namazı kıl, gece 
namazını hafife alan bizden değildir." 

Ey Ali bin Hüseyin, vasiyetime amel et ve Şialarıma 
bunu yerine getirmelerini emret, sabırlı ol ve zuhur 
zamanını bekle. Çünkü Peygamber (Allah'ın selamı ve 
rahmeti ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle 

buyurdu: "Benim ümmetimin en büyük ve en üstün 
ameli zuhur zamanını beklemektir." Bizim Şialarımız 

oğlum zuhur edene kadar hüzünlü ve kederli olacaklardır. 
Oğlum, Peygamber' in (Allah' ın selamı ve rahmeti ona ve 
tertemiz Ehl-i Beyt'ine olsun) geliş müjdesini verdiği ve 
yeryüzünü zulüm ile dolduktan sonra adalet ile dolduracak 
kimsedir. 

Ey şeyhim Ali'nin oğlu Hasan, sabırlı ol ve bütün 
Şialarımı sabırlı olmaya davet et. "Hiç şüphesiz yeryüzü 
Allah'ındır ve onu istediği ibadet eden kuluna miras 
bırakacaktır ve akıbet muttakilerindir. "9 

Sana ve bütün Şialarımıza Allah'ın selamı, rahmeti ve 
bereketi olsun ve Allah'ın salavat ve selamı Muhammed'e 
ve Ehl-i Beytine olsun."10 

X)Nisa: 114 
1)) Araf: 128 
10) Bihar-ul Envar c: 50, s: 317 
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Şeyh Saduk'un Dünyaya Gelişi 
( Allah 'ın rahmeti ona ve onun gibi alimlere olsun ) 

Ali bin Babuveyh'in ömrü bereket dolu elli yılı 

geçmiş idi ve henüz çocuğu olmamıştı. İmam-ı Zaman'a 
(Allah'ın selamı ve rahmeti ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) bir maktup yazıp o Hazretten salih ve fakih bir evlat 
için dua etmesini istedi. Ebu Cafer bin Ali el Esved şöyle 
diyor: 

"Ben ibni Babuveyh'in mektubunu İmam-ı Zaman'ın 
(Allah'ın selamı ve rahmeti ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) üçüncü naibi olan Hüseyin bin Ruh'a (Allah'ın 

rahmeti ona ve onun gibi alimlere olsun) götürdüm. Üç gün 
sonra bana Hüseyin bin Ruh (Allah'ın rahmeti ona ve onun 
gibi alimlere olsun) Hz. İmam-ı Zaman'ın (Allah'ın selamı 
ve rahmeti ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) onun için 
şöyle dua ettiğini söyledi: "Allah ona yakın zamanda 
mübarek bir evlat verecek ki; onun sayesinde Allah 
insanlara bereket verecek ve ondan sonra ela evlatları 

olacak." 

Şeyh Saduk (Allah' ın ona ve onun gibi alimlere 
olsun) "Kcmal-ud Din'' isimli kitabında bu konuyu 
anlattıktan sonra şunu ekliyor: "Ebu Cafer bin Ali el Esved 
beni ne zaman ilim öğrenmek için öğretmenimin yanına 
giderken görseydi bana şöyle derdi: " Senin ilme olan bu 
isteğin şaşırtıcı değil; çünkü sen İmam-ı Zaman'ın 
(Allah'ın selamı ve rahmeti ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) duası ile dünyaya geldin." 

16 
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İslam Alimlerinin Şeyh Saduk'a (Allah'ın 
rahmeti ona ve onun gibi alimlere olsun) Bakış 

Tarzları 

Bütün İslam alimleri Şeyh Saduk'u (Allah'ın rahmeti 
ona ve onun gibi alimlere olsun) saygı ve büyüklükle 
anmışlardır. Onun üstün ilmini ve adaletini en güzel tabirler 
ile yazmışlardır. Onlardan bazıları şunlardır: 

1) Şeyh Tusi (Allah'ın rahmeti ona ve onun gibi alimlere 

olsun): "Ebu Cafer lakaplı Muhammed bin Ali bin 
Babuveyh Kummi büyük düşünür, hadislerin hafızı, 

ricalleri (hadisleri nakleden kimseleri) iyi tanıyan biriydi. 
Kum alimleri ilim ve hadis naklinde ondan daha üstününü 
tanımazlardı ve o kendinden sonra üç yüz tane kitap 
bırakmıştır. 

2) Rical-i Necaşi Kitabının Yazarı Ahmed bin 
Necaşiy-i Kufiy (Allah'ın rahmeti ona ve onun gibi alimlere 

olsun): "Ebu Cafer (Şeyh Saduk), (Allah'ın rahmeti ona ve 
onun gibi alimlere olsun) Rey şehrinde oturur, bizim 
büyüğümüz, fakihimiz, Horasan'da Şianın tanınmış 

yüzüdür. Bağdat' a geldiğinde yaşının genç olmasına 

rağmen bütün Şia büyükleri ondan hadis öğrenirlerdi." 

J) Seyyid ibni Tavus (Allah'ın rahmeti ona ve onun gibi 

alimlere olsun): "Şeyh Behai (Allah'ın rahmeti ona ve 
onun gibi alimlere olsun), Şeyh Saduk (Allah'ın ona 
ve onun gibi alimlere olsun) için "hadis nakledenlerin 
büyüğü ve İslam 'ın bir nişanesi (Huccetul İslam) 
lakabını vermiş, merhum Seyyid Muhakkik-i Davud 
onun için "İslam'ın sağlam ipi" tabirini kullanmıştır." 
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4) Allame Meclisi ( Allah'ın rahmeti ona ve onun gibi 
alimlere olsun): "Şeyh Saduk (Allah'ın ona ve onun 
gibi alimlere olsun) geçmiş alimlerin en büyüğüdür ve 
kendi istekleri ile değil masum imamların (Allah'ın 
selamı ve rahmeti onlara olsun) hadisleri ile 
kQnuşmuştur. Bu sebepten dolayı birçok alim Şeyh 
Saduk (Allah'ın ona ve onun gibi alimlere olsun) ve 
babasının (Allah'ın ona ve onun gibi alimlere olsun) 
sözlerini Ehl-i Beyt' in hadisleri olarak 
değerlendirmişlerdir." 

5) Allame Behrani ( Allah'ın rahmeti ona ve onun gibi 

alimlere olsun): "Birçok alimimizden, örneğin Allame 
Hilli (Allah'ın ona ve onun gibi alimlere olsun) 
"Muhtelif' adlı kitabında, Şehid (Allah' ın ona ve 
onun gibi alimlere olsun) "Şerhul İrşad" adlı 
kitabında ve Seyyid Muhakkik, Şeyh Saduk'un 
(Allah'ın rahmeti ona ve onun gibi alimlere olsun) 
Mursel 11 olarak naklettiği hadisleri sahih kabul etmiş 
ve onlara amel etmişlerdir. İbni Ebiy Umeyr'in 
mursel naklettiği hadisler kabul olunduğu gibi Şeyh 
Saduk'un (Allah'ın ona ve onun gibi alimlere olsun) 
da mursel naklettiği hadisler kabul olunmuşlardır." 

6) Ravzatil Cennat isimli kitabın yazarı Seyyid 
Muhammed Bagir Honsari ( Allah'ın rahmeti ona ve 

onun gibi alimlere olsun ): "Tanınmış ve güvenilir 
şahsiyet, dinin temeli ve sütunu, hadis nakledenlerin 
büyüğü, ikinci Ebu Cafer, Şeyh Saduk adıyla tanınan; 
ilimde, adalette, konuyu anlamakta tanınmış şahsiyet, 
fakaheti çok değerli, güvenilir, güzel ameli olan, 
birçok eserler yazmış ve o eserlerinde güzel bir üslup 
uygulamış, kemal ve ·fazilet sahiplerinin sahip 

11) Hadisi nakleden ~ahıslardan bazılarının isimlerinin bulunmadığı 
haclisdir ki fazla da bir değeri yoktur. 
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oldukları bütün güzel ahlaklarla kendini süslemiş ve 
kendisi övülmekten ve methedilmekten bile daha 
büyük bir şahsiyettir." 

7) Allame Bahrul Ulum Taba Tabai ( Allah'ın rahmeti 

ona ve onun gibi alimlere olsun ): "Şeyh Saduk (Allah' ın 
rahmeti ona ve onun gibi alimlere olsun) büyüklerin 
büyüğü, Şianın hadis nakledenlerinin öğretmeni, 

İslam şeriatının direklerinden biri, hadis nakledenlerin 
büyüğüdür. Masum imamlardan naklettiklerinde 
doğru konuşmuştur." 

Şeyh Saduk, Hazreti Sahib-ez Zaman'ın (Allah'ın 

selamı ve rahmeti ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) duası 
ile dünyaya gelmiştir. İmamın yazmış olduğu mektupta ona 
kullanmış olduğu: "Fakih (5.lim)'', "Hayr (hayırlı)", 

"Mubarek (bereketli)", "Yenfeullahu bihi (Allah'ın 

sayesinde faydalar vereceği)" tabirler onun faziletleri 
hakkında yeterlidir. 

Bu yüzden onun fayda ve bereketi millete ulaştı, dost 
ve düşman ondan faydalandı ve onun eserleri dünya 
varoldukça varolacaktır. Onun fıkıh ve hadislerinden, 
:ti imlere ve müçtehitlere ulaşamayan insanlar 
faydalanıyorlar. 
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Şeyh SADUK (r.a.) 

Birinci Hadis: Ebu Besiyr Hz. İmam Cafer-i Sadık'rn 
(Allah' ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt' e olsun) şöyle 
lıuyurduğunu rivayet ediyor: "Bizim Şialarımız günahtan 
sakınan, (hayırlı işlerde) çok çalışan, sözlerine ve ahitleri ne 
sadık, emanete hıyanet etmeyen, dünyaya ehemmiyet 
vermeyen ve ibadet ehli olan kimselerdir. 

Bir gece ve gündüzde elli bir rekat namaz kılarlar 12 . 
< !eceleri ibadet ederler ve gündüzleri oruç tutarlar, 
ıııallarının zekatlarını verirler, hac amelini yerine getirmek 
İ\'.İn Allah'ıh evine giderler ve her türlü günahtan 
kaç mırlar." 

İkinci Hadis: Hüseyin bin Halid Hz. İmam Rıza'nın 
(;\llah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle 
lıııyurduğunu rivayet ediyor: "Bizim Şialarımız, bizim 
ı·ıııirlerimize teslim olurlar, bizim sözlerimize amel ederler 
ve bizim düşmanlarımıza düşmanlık ederler. Bu şekilde 
11lınayanlar bizde? (bizim şialarımızdan) değillerdir." 

Üçüncü Hadis: "Eban bin Osman Hz. İmam Cafer-i 
.')adık'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
ıılsun) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: ''Takiye13 

ı·ııııeyenin (onu kabul etmeyenin) dini olmaz ve günahtan 
l,;ıçınmayanın imanı olmaz." 

Dördüncü Hadis: "Müfezzel bin Ömer Hz. İmam 
ı ';ıl"cr-i Sadık'ın ( Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
lkyt'e olsun ) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: "Bizden 
lıa~kasına sığınıp Şia olduğunu zanneden kimse yalan 
ı .. ı ıııuşuyordur." 

ı 'ı ClünlUk on yedi rekat vacip namaz (yevmiye namazı) ve yirmi üç 
ıı·k;ıı da onların sünnetleri ve on bir rekat gece namazı toplam elli bir 
ıı·kaı namaz olur. 
1 ı ı İnsanın kendisinin veya bir başka Müminin Canı, malı veya 
ıı.ıııııısu tehlikeye düştüğünde dilde hakkı inkar etmek ama kalben ona 
l•.q•lı kalmak olayına Takiye denir. 
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Beşinci Hadis: Ebiy Necran'ın oğlu Hz. İmam 
Rıza'dan (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) şöyle duyduğunu rivayet ediyor: "Bizim Şialanmıza 
düşmanlık eden gerçekte_n de bizlere düşmanlık etmiştir ve 
onları seven gerçekten de bizleri sevmiş olur çünkü onlar 
bizdendirler. 

Onlar bizlerin topraklarından yaratılmışlardır, onları 

sevenler bizdendirler ve onlara düşmanlık edenler bizden 
değillerdir. Bizim Şialarımız Allah'ın nuruna bakarlar, 
Allah' ın rahmetinde yuvarlanırlar ve Allah' ın kereminden 
kurtuluşa ererler. 

Bizim hiçbir Şiamız yoktur ki; 9 hastalandığı 

zaman onun hastalığı yüzünden biz de 
hastalanmayalım, o üzüldüğü zaman onun üzüntüsü 
yüzünden biz de üzülmeyelim ve o sevindiği zaman onun 
sevinmesi yüzünden bizler de sevinmeyelim. 

Bizim Şialarımız dünyanın neresinde olurlarsa 
olsunlar, ister doğuda ve ister batıda olsunlar bizler 
onlardan habersiz değiliz. Bizim Şialarımızdan birinin 
ölürken bırakacağı borç bizlerin boynunadır ama bırakacağı 
mallar varisleri içindir. 

Bizim Şialarımız namazlarını kılarlar, mallarının 

zekatlarını verirler, hac amelini yerine getirmek için 
Allah'ın evine giderler, ramazan ayında oruç tutarlar, Ehl-i 
Beyt' i severler ve düşmanlarına karşı düşman olurlar. 

Bunlar iman ve takva ehli olanlar ve günah işlemekten 
sakınanlardırlar. Onları reddetmek gerçek tende Allah' ı 
reddetmektir ve onlara hakaret etmek gerçekten de Allah'a 
hakaret etmektir çünkü onlar Allah'a hakkıyla ibadet 
edenler ve onun gerçek dostlarıdırlar. 
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Allah'a yemin olsun ki onlardan her biri Rebiy-e ve 
Muzer kabileleri kadar insanlara şefaat ederler ve Allah 
onların şefaatlerini kendi katında olan makamları sebebine 
kabul eder." 

Altıncı Hadis: "Muhammed bin Humran Hz. İmam 
Cafer-i Sadık'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'e olsun) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: " "La 
ilahe illallah14" sözünü kalpten söyleyen kimse cennete 
gidecek. "La ilahe illalah" sözünü kalpten söylemenin 
anlamı budur ki; bu cümle onu Allah'ın yasakladığı 

şeylerden uzak tutsun." 

Yedinci Hadis: "Zeyd bin Ergem Hz. Peygamber'in 
(Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle 
buyurduğunu rivayet ediyor: ""La ilahe illallah 15" sözünü 
kalpten söyleyen kimse cennete gidecek. "La ilahe illalah" 
sözünü kalpten söylemenin anlamı' budur ki; bu cümle onu 
Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak tutsun." 

Sekizinci Hadis: Ebu Ubeyde'yi Hezza Hz. İmam 
Cafer-i Sadık'tan (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt' e olsun) şöyle duyduğunu rivayet ediyor: "Hz. 
Peygamber (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'ine 
olsun) Mekke'yi fetih ettiği zaman Sefa dağına çıkarak 
~öyle buyurdu: 

"Ey Haşim oğulları ve ey Abdul Muttalib oğulları, ben 
/\Ilah'ın sizler için göndermiş olduğu elçiyim ve sizler için 
son derece şefkatliyim. Sakın ola Muhammed (Allah' ın 
selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'ine olsun) bizdendir 
demeyin çünkü sizden ve sizden başkasından benim 
dostum ancak günah işlemekten kaçınanlardırlar. 

l·I) /\llah'tan başka bir ilah yoktur. 
ı ·ı ı /\llalı'tan başka bir ilah yoktur. 
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Dikkat edin! kıyamet gunu dünya sevgısı 

omuzlarınızda benim yanıma geleceğiniz için ben sizleri 
tanımayacağım. Sizin aksinize bazıları ise ahiret yükü 
omuzlarında benim yanıma gelecekler. 

Şunu bilin ki; ben kendim ile sizin aranızda ve Allah 
ile sizin aranızda hiçbir bahane bırakmadım. Ben kendi 
amellerimden sorumluyum ve sizler de kendi amellerinizin 
sorumluluğu altındasınız." 

Dokuzuncu Hadis: Muhammed bin Geys Hz. İmam 
Muhammed Bagır'ın o da babasının ve o da ceddi Emirel 
Muminin Hz. Ali'nin (Allah'ın selamı onların üzerine 
olsun) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: "Kötü ahlaklı 
insanlarla oturan iyi insanlar, kendileri hakkında kötü 
zanda bulunulmasını sağlarlar ve iyi insanlarla oturan kötü 
insanlar, iyi insanlara katılırlar. 

Günahkar insanların mümin insanlarla oturmaları 

günahkar insanları müminler sınıfına koyar. Eğer bir 
insanın hakkında şüpheniz varsa ve dini hakkında bir 
bilginiz yoksa onun birlikte oturduklarına bakınız. 

Eğer onun birlikte oldukları, dindar insanlarsa o da 
dindardır ve eğer onlar dindar değillerse, o da Allah'ın 
dininden nasibini almamıştır. 

Allah'ın elçisi Hz. Peygamber (Allah'ın selamı ona ve 
tertemiz Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle buyurmuştur: "Allah'a 
ve kıyamet gününe inanan bir kimse kesinlikle kafir 
birisiyle arkadaşlık yapmaz ve hiçbir günahkarla birlikte 
oturmaz. 

Kafirle dostluk kuran ve günahkarla birlikte oturanın 
kendisi kafir ve günahkardır." 
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Onuncu Hadis: İbni Fezzal Hz. İmam Rıza'dan 
(Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle 
duyduğunu rivayet ediyor: "Bizden uzaklaşan birine 
yakınlaşan, bize yakınlaşan birinden uzaklaşan, bize 
noksan bulan birine övgülü sözler söyleyen ve bizim 
muhaliflerimize ihtiram eden kimse bizden değildir." 

On Birinci Hadis: İbni Fezzal Hz. İmam Rıza'dan 
(Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle 
rivayet ediyor: "Allah'ın düşmanlarıyla dostluk edenler 
Allah'ın dostlarına düşmanlık ediyorlardır. 

Allah' ın dostlarına düşmanlık edenler sadece yüce 
Allah' a düşmanlık ediyorlardır, böyle insanları cehenneme 
atmak Allah'ın hakkıdır." 

On İkinci Hadis: Hz. İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın 
selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt' e olsun) şöyle 

buyuruyor: "Allah' a yemin olsun ki karınlarını ve 
avretlerini haramdan koruyanlar, amellerini sadece yüce 
yaratıcı için yapanlar, Allah'tan sevap bekleyenler ve onun 
azabından korkanlardan başkası Hz. Ali'nin (Allah'ın 

selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) Şiası 

değildirler." 

On Üçüncü Hadis: Muhammed bin Eclan şöyle 
rivayet ediyor: "Bir gün Hz. İmam Cafer-i Sadık'ın 
(Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) 
yanındaydım bir adam gelip selam verdi. 

İmam ona şöyle sordu: "(Din) kardeşlerini nasıl bir 
halette terk ettin?" O adam (din) kardeşleri hakkında 

methiyeler ve övgü dolu sözler söylerken biraz ileriye gidip 
abarttı. 
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ı ı.ı . 11 ı .ı ı 111111 '.ıl.ı!Lııı 

lııı.1111 1111;1 ~iiyk sordu: "Onların zenginleri, fakirlerin 
11.111·11111· ııl· kadar gidiyorlar?" Adam: "çok az" dedi. 

lııı.1111. "( >ııların zenginlerinin fakirlere maddi yardımları ne 
l..ııl:ınlır'!" Adam: "Siz benden öyle ahlaklar ve sıfatlar 

.·:unıyorsunuz ki; bizim milletimizde hiç bulunmayan 
alı laklar ve sıfatlardır." 

İmam ona şöyle buyurdu: "Pekala, onlar bizim 
Şialarımız olduklarını nasıl zannediyorlar?" 

On Dördüncü Hadis: Hasan bin Ali-yi Hezzaz Hz. 
İmam Rıza' dan (Allah' ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'e olsun) şöyle duyduğunu rivayet ediyor: "Bazı bizim 
sevgimizi taşıdıklarını iddia eden insanlar var ki, onların 
bizim Şialarımıza zararları Deccal'ın zararlarından daha 
fazladır. 

Hasan bin Ali-yi Hezzaz diyor ki: "Niçin ey 
Peygamber'in oğlu?" Hz. İmam Rıza (Allah'ın selamı ona 
ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Bizim 
düşmanlarımızı sevdikleri ve bizim dostlarımıza düşmanlık 
ettikleri için. İş böyle olduğu zaman hak ile batıl karışır, 
millet şüpheye düşer ve mümin ile münafık ayırt 

edilemez." 

On Beşinci Hadis: E'la bin Fuzeyl Hz. İmam Cafer-i 
Sadık'tan (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) şöyle rivayet ediyor: "Kafir birisini seven aslında 
Allah' a düşmanlık etmiştir ve kafir birisine düşmanlık eden 
gerçekte Allah'a dostluk etmiştir." 

Ardından şöyle devam etti: "Allah'ın düşmanının 

dostu, Allah'ın düşmanıdır." 

On Altıncı Hadis: Şianın birçok alimi Hz. İmam 
Cafer-i Sadık 'tan (Allah' ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
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Beyt'e olsun) şöyle rivayet ediyorlar: "Şüphe ehli olanlarla 
oturanın kendisi de şüphe ehlidir." 

On Yedinci Hadis: Muclla bin Huneys Hz. İmam 
Cafer-i Sadık'tan (Allah' ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'e olsun) şöyle duyduğunu rivayet ediyor: "Nasibi 16 

biz Ehl-i Beyt' c düşmanlık eden değildir çünkü hiç kimse 
"ben Muhammed ve onun Ehl-i Beyt'ine düşmanım" 

demez. 

Gerçek Nasibi siz Şialarımıza düşmanlık edenlerdirler 
ve onlar biliyorlar ki sizler biz Ehl-i Beyt'i seviyorsunuz ve 
bizlerin düşmanlarına düşmanlık ediyorsunuz." 

Ardından şöyle devanı etti: "Bizim 
düşmanlarımızdan birini doyuran bizim dostlarımızdan 
birini öldürmüş gibidir." 

On Sekizinci Hadis: İmam Cafer-i Sadık (Allah' ın 
selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle 

buyuruyor: "Gerçektende Hz. Ali'nin (Allah'ın selamı ona 
ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) Şiaları zayıf karınlı ve 
dudakları kurumuş olurlar. Onlar sevgi, ilim ve sabır 

chlidirler. 

Bugün de dünya nimetlerine kanmamalarıyla ve 
onlara önem vermemeleriyle tanınırlar. Günahtan 
kaçınmalarınız ve hayır işlerde çaba sarf etınelerinizle 

inandığınız Ehl-i Beyt'e yardımcı olun." 

On Dokuzuncu Hadis: Ebu! Migdam İmam 
Muhammed Bagır'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
lkyt'e olsun) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: "Ey 
Migdam'ın babası gerçektende Hz. Ali'nin (Allah'ın selamı 

1 (ı) Elıl-i Beyt"e düşman olan. 
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ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun ) Şiaları renkleri kaçmış, 
zayıf ve narin bedenlidirler. 

Dudakları oruç tuttukları için kurumuş olur, karınları 
sırtlarına yapışmış, renkleri sararmış ve yüzlerinin rengi 
değişmiştir. Gece olduğu zaman yerler 17 onların döşekleri 
olur, ağlayarak alınlarını yere koyarlar ve gözlerinden çok 
fazla yaşlar akar. 

Çok namaz kılar, çok dua ederler, Allah 'ın kitabını 

sürekli okurlar ve millet sevinirken onlar hüzünlü olurlar." 

Yirminci Hadis: Sindiy bin Muhammed şöyle rivayet 
ediyor: Bir gün bir gurup insan Emire! Müminin Hz. 
Ali'nin (Allah'm selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) ardmdan gidiyorlardı İmam onlara dönerek şöyle 
buyurdu: " Sizler kimlersiniz? " 

Onlar: "Bizler senin Şialarınız ey Emire! Müminin" 
dediler." 

İmam: "Öyleyse neden ben sizlerin yüzlerinde Şialık 
alametlerini göremiyorum?" diye sordu." 

Onlar: "Şianın alametleri nelerdir?" diye sordular." 
İmam: "Onların yüzleri uykusuzluktan sararmış, oruç 

tutmaktan karınları zayıflamış, dua etmekten dudakları 

kurumuş ve onların üzerlerine Allah korkusu tozu 
sinmiştir." 

Yirmi Birinci Hadis: Müfezzel İmam Cafer-i 
Sadık'm (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: "Gerçekten de 
karınlarınm ve cinsel organlarının iffeti olanlar' 8, 

(nefisleriyle) şiddetli bir şekilde savaşanlar, yaratanı için 

17) Toprak 
18) Yani o ikisini haramdan uzak tutarlar. 
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amel edenler, Allah' ın sevabına ümidi olan ve azabından 
korkanlar (İmam) Cafer' in Şialarıdırlar. 

Öyleyse ne zaman böyle insanları görürsen bil ki onlar 
(İmam) Cafer' in (Allah' ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'e olsun) Şialarıdırlar." 

Yirmi İkinci Hadis: Cabir-i Cofiy İmam Muhammed 
Bagır'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: "Ey Cabir! Şialık 
iddiasında bulunan birisi için, biz Ehl-i Beyt'i sevdiğini 
söylemesi yeterlimidir?" 

Allah'a yemin olsun ki; Allah'tan korkan ve ona itaat 
edenlerden başkası bizim Şiamız değildirler. Bizim 
Şialarımız geçmişte tevazuları, Allah 'tan korkmaları, 

emanete sadakatleri, Allah 'ı çok fazla anmaları, namaz 
kılmaları, oruç tutmaları, anne ve babalarına iyilikte 
bulunmaları, fakir komşulara yardımcı olmalarıyla 

tanınırlardı. 

Ve ayrıca borçlulara ve yetimlere el uzatmak, doğru 
konuşmak, kuran okumak, dilleriyle insanları incitmemek 
ve hayırlı sözler dışında söz konuşmamak ve kendi 
akrabaları arasında güvenilir ve emin sayılmak onların 

s ı fatlarındandı. 

Cabir şöyle dedi: "Ey Peygamber'in evladı biz bu 
sı !'atlara sahip olan birisini tanımıyoruz." 

İmam, Cabir'e hitaben şöyle buyurdu: "Ey Cabir farklı 
ılli~ünceler ve yollar seni doğru yoldan ayırmasınlar. Bir 
ııısanın ben "Hz. Ali 'yi seviyorum demesi yeterli olur mu?" 
l·'.ı~cr ben Hz. Peygaınber'i seviyorum derse ki; Hı .. 
l'cygamber Hz. Ali'den daha üstündür ve sonra onun 
volundan gitmez ve buyurduklarına amel etmez ise 
·.l'Vgisinin ona hiçbir faydası olmaz. 
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Allah' a karşı günah işlemekten kaçının ve onun 
buyurduklarına amel edin, Allah ile hiçbir kimsenin 
akrabalığı yoktur. Allah' ın en çok sevdiği ve onun katında 
en muhterem olan kul, ona karşı günah işlemeyen ve onun 
emirlerine itaat edendir. 

Ey Cabir; Allah' a, itaatten başka bir yol ile 
yakınlaşmak mümkün değildir. Bizimle birlikte olmak 
insanı cehennemden kurtarmaz 19, sizden hiç birinizin 
Allah'a karşı delil ve hüccetiniz yoktur. 

Allah'ın emirlerine uyan kimse bizim dostumuzdur ve 
Allah'ın emirlerine karşı gelen kimse bizim düşmanımızdır. 
Biz Ehl-i Bcyt'in vilayeti, Allah'ın emirlerini yerine 
getirmek ve yasaklarından kaçınmaktan başka bir yol ile 
ele gelmez." 

Yirmi Üçüncü Hadis: İmam Muhammed Bagır'dan 
(Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle 
rivayet olunmuştur: "Hz. Ali'nin (Allah'ın selamı ona ve 
tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) Şiaları biz Ehl-i Bcyt'in 
yolunda birbirlerine ihsanda ve bağışta bulunurlar ve bizim 
sevgimiz yolunda birbirlerine muhabbet gösterirler. 

Bizim emirlerimizi yaşatmak için bir birlerinin 
ziyaretlerine giderler. Sinirlendiklerinde zulüm ve 
sevindiklerinde ise israf etmezler. Komşuları için hayır ve 
bereket kaynaklarıdırlar ve birlikte oldukları insanlar ile 
barış ve sefa içerisindedirler." 

Yirmi Dördüncü Hadis: Ebu! Migdam İmam 
Muhammed Bagır'dan (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 

19) Yani sadece "ben onların dostuyum, Şiasıyıın" demek yeterli 
değildir. Onların buyurcluklarına amel etmemek insanı azap ehlinden 
karar kı !ar. 
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Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle duyduğunu rivayet ediyor: "11!.. 
Ali'nin Şiaları renkleri kaçmışlar, zayıflar ve dudakları 

kurumuş olanlardırlar. (Fazla oruç tutmaktan) bedenleri 
zayıflamış ve (geceleri· uykusuz kalmaktan) renkleri 
kaçmıştır." 

Yirmi Beşinci Hadis: Cabir İmam Muhammed 
Bagır'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'c 
olsun) kendisine şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: "Ey 
Cabir; Hz. Ali' nin Şiaları onlardırlar ki; sesleri kulakları 
geçmez ve düşmanlıkları bedenlerinden öteye geçmez. 
Bizim düşmanlarımızı övmezler ve bizlere karşı 

düşmanlıkları olanlar ile dostluk ve akrabalık kurmazlar. 
Bizlere karşı eleştiride bulanlar ile birlikte olmazlar. 

Hz. Ali 'nin Şiaları köpekler gibi havlamazlar20, 

kargalar gibi her şeye heveslenmezler ve açlıktan ölecek 
hile olsalar (düşmanlarımızdan) bir şeyler istemezler. 

Onların sade bir yaşantıları vardır ve göçebeler gibi 
yaşarlar, 21 bir yere yerleştiklerinde kimse onları tanımazlar 
ve kaybolduklarında kimse onları aramazlar. Hasta 
oldukları zaman kimse onların ziyaretine gitmez ve 
i\lclüklerinde kimse onların cenaze merasimlerine 
katılmaz,22 onlar kabirlerinde birbirlerini ziyaret ederler." 

Cabir şöyle arz etti: "Onları nerede bula bilirim?" 
İmam Muhammed-i Bagır (Allah'ın selamı ona ve 

ıntemiz Ehl-i Beyt'e olsun): "Yeryüzünün etrafında (ve) 
paı.arlarda. Bu yüce Allah'ın (onların hakkında) 

'I ı) Yani boş ve saçma sözler ile toplumu rahatsız etmezler. 
'1) Üzellikle o zamanlarda Şiaların sürekli baskı ve eziyet içerisinde 
ıılıııaları sebebi ile sürekli göç etmek zorunda kalmışlardır. 
' ') Bu hadiste genellikle Şiaların, Şia olmaları nedeniyle karşılaştıkları 
·ııılııklarda görünen sıfatları anlatılmaktadır. 
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buyurduğudur ki: "Müminlerin karşısında alçak gönüllü 
ama kafirlerin karşısında izzetli ve gururlu. 23 " 

Yirmi Altıncı Hadis: Müfezzel bin Geys İmam 
Cafer-i Sadık'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'e olsun) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: "Bizim 
Kufe'de ki Şialarımızın sayısı ne kadardır?" Müfezzel: 
"Elli bin." 

İmam ardı ardına bu soruyu tekrar etti ve şöyle 
buyurdu: "Yirmi kişi olacağına ümidin var mı?" Ardından 
şöyle devam etti: "Allah' a yemin olsun ki ben, Kufe' de 
bizim imametımızı olduğu gibi tanıyan ve bizim 
hakkımızda hak sözden başkasını konuşmayan yirmi beş 
kişinin olmasını çok isterdim." 

Yirmi Yedinci Hadis: İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın 
selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle 

buyuruyor: "Hiyre şehrinde Ebu! Ebbas' ın (Seffah' ın) 
hilafeti zamanında Ebul Cafer-i Devaniygiy24 bana şöyle 
dedi: 

"Ey Eba Ebdillah25 sizin Şialarınıza ne oluyor ki bir 
toplantı ve mecliste, içinde olan bütün sözleri ve ilimleri 
birden dışarı döki.iıorlar, o kadar ki mezhepleri hemen 
orada belli oluyor."-6 

İmam cevabında şöyle buyurdu: "Bu onların 
imanlarının şirinliğinin neticesindendir ki, bu tatlılık 

onların içlerinde olanları dökmelerine sebep oluyor." 

23) Maide: 54 
24) Abbasilerin ilk halife~i olan Ebu! Ebbas-ı Seffah' ın kardeşidir. 
25) İmam Cafer-i Sadık'ın ( Allah'ın selamı ona ve tertemiz Elıl-i 
Beyt'e olsun ) künyesidir. 
26) Şialar o zamanlar da çok fazla zorluk gördükleri için, düşman 
onların imanlarını saklamalarını bekliyordu ama böyle olmayınca 

şaşkınlıktan bu soruyu soruyor. 
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Yirmi Sekizinci Hadis: Ebu Umeyr'in oğlu İmam 
Muhammed Bagır'dan veya İmam Cafer-i Sadık'tan 
(Allah'ın selamı ikisine ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) 
~öyle rivayet ediyor: "Sizlerden (Şialardan) bazılarınız 

diğerlerinize karşılık daha fazla namaz kılıyorsunuz ve 
bazılarınız daha fazla hacca gidiyorsunuz. 

Bazılarınız daha fazla sadaka verıyorsunuz ve 
bazılarınız diğerlerinize karşılık daha fazla oruç 
tutuyorsunuz ama sizlerin en üstününüz bizleri (Ehl-i 
Bcyt'i, on iki İmamı) en iyi tanıyanınızdır." 

Yirmi Dokuzuncu Hadis: Müfezzel bin Ziyad El 
l ·'.hdiy İmam Cafer-i Sadık'tan (Allah'ın selamı ona ve 
ıcrlemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle rivayet ediyor: "Sizlerin 
(~iaların) üzüntünüz dininizi öğrenmek içindir ama 
dü~manlarınızın dertleri ve istekleri sizlere eziyet etmektir. 

Onların kalpleri sizlere karşı düşmanlık ile doludur. 
Si1.lerden duydukları her şeyi değiştirirler ve sizler için 
11\llah'a) şerik koşarlar ve ardından bu yalanlar ile sizlere 
ıl'ıiracla bulunurlar. Allah katında, bu onlar için günah 
1 k l"d" 77" ı ı ara, yeter ı ır- . 

Otuzuncu Hadis: Sediyr İmam Cafer-i Sadık'tan 
ı/\llah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle 
ı ıv:ıyct ediyor: "Kıyamet günü geldiğinde biz ve Şialarımız 
lı;ıri\· diğer bütün insanlar annelerinin adları ile birlikte 
ı,·;ıı•.rılacaklar çünkü bizlerin neslinde bir karışıklık ve şüphe 

1 ~8,, 
\'il d Ll r. 

'I ı Yaııi nııların cehenneme gitmeleri ve cezalandırılmaları için bu 
!'ilıı:ılı yeterlidir. 
·~ı ı < iiiııliııılizde bile Elıl-i Sünnet mezhebinden birisi öldüğünde bu 

111.1111·:1 ııwıısup olanlar "hiç kimsenin gerçekte babasının kim olduğu 
ı,,.ııi ılt-(dldir"" diyerek "talk.in" verildiği zaman ölünün ismini annesinin 
1·.1111 ılı- lıirlikıc söylerler. Örneğin '·Ey Fatma oğlu Ahmet'' elerler. 
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Otuz Birinci Hadis: Abdullah bin Halid-i Kenaniy 
şöyle rivayet ediyor: "Bir gün elimde bir balık ile giderken 
. . ?9 
lmam Ebul Hasan Musa bın Cafer- (Allah' ın selamı ona 
ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) bana doğru geldi ve şöyle 
buyurdu: 

"At onu elinden. Ben insanın değersiz bir şeyi elinde 
(övünürcesine ve sallayarak) götürmesinden nefret 
ederim."30 Ardından şöyle buyurdu: "Ey Şialar sizler 
düşmanları çok olan bir topluluksunuz ve millet sizlere 
düşmanlık ediyorlar, öyleyse onların karşısıııda elinizden 
geldiği kadar kendinizi ziynetlendirin." 

Otuz İkinci Hadis: Mes'edet bin Sedege şöyle 
rivayet ediyor: "İmam Cafer-i Sadık'tan (Allah'ın selamı 
ona ve tertemiz Ehl-i Be/t'e olsun) Şiaları hakkında soru 
sordular. 

İmam cevabında şöyle buyurdu: "Bizim Şialarımız 
hayırlı işleri öncelikte tutan, kötü işlerden kaçınan, 

güzellikleri açığa çıkaran ve güzel Allah' ın rahmetine 
ümitleri olduğu için iyi işlerin ardından koşan 

kimselerdirler. 
Bu insanlar bizdendirler, (yolları) bizleredir ve bizlerle 

birliktedirler." 

Otuz Üçüncü Hadis: Esbeğ bin Nubatc şöyle rivayet 
ediyor: "Biz toplu bir halette durmuş iken Hz. İmam Ali 
(Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) 
evinden dışarı çıktı ve bizlere "sizler de kimsiniz? Ve niye 
toplanmışsınız?" diye sordu. 

29) Ehl-i Beyt İmamlarının yedincisi olan İmam Musa'yı Kazıın'dır 
(Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun). 
30) Bir rivayete göre o şahıs balığı elinde sallaya sallaya ve saygısızca 
götürüyordu İmanı onun bu hareketine sinirlendi ve şöyle buyurdu ... 
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Bizler dedik ki: "Ey Emirel Müminin biz Senin 
~ialarından bir gurubuz." Hazret şöyle buyurdular: 
"Öyleyse neden sizlerde Şialık alametlerini görmüyorum?" 
Bizler: "Şianın alametleri nelerdir? Diye sorduk. " 

Hazret bize şöyle buyurdu "Şianın sıfatları nelerdir?" 
Ardından şöyle devam etti: "Onlar gece namazları 

kılmaktan renkleri sararmıştır, Allah korkusundan gözleri 
ağlar kalmış, oruç tutmaktan dudakları kurumuş ve 
üzerlerine tevazu tozu konmuştur." 

Otuz Dördüncü Hadis: Ebu Bcsiyr eliyor ki: "İmam 
Cafer-i Sadık'a (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'e olsun) şöyle arz ettim: "Şialarınızın sıfatlarını bana 
buyurur musunuz?" 

İmam şöyle buyurdu: "Bizim Şialarımızın sesleri 
kulaklarını 3 ı ve düşmanlıkları bedenlerini geçmez. Kendi 
yüklerini diğerlerinin omuzlarına yi.iklemezler, açlıktan 

ülseler bile din kardeşlerinden başkasından yardım 

istemezler. 

1J 
Bizim Şialarımız köpekler gibi havlamazlar· -ve 

kargalar gibi tamah etmezler. Şialarımızın sade yaşantıları 
vardır ve göçebeler gibi yaşarlar. Bizim Şialarımızın 

mallarında diğer insanların hakları bellidir33 ve bir 
birleriyle iyi geçinirler. Ecelleri geldiğinde 

tahammülsüzli.ik etmezler ve kabirlerinde bir birlerini 
görmeye giderler. 

Ebu Besiyr şöyle dedi: "Sana kurban olayım; onları 
ııcrede arayayım?" 

11) Yani bağırarak konuşmazlar. 
I~) Yani kötli ve mantıksız sözlerle halkı rahatsız etmezler. 
\.\)Yani mallarının hunıus'larını ve zckfıtlarını verirler. 
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İmam şöyle buyurdu: "Yeryüzünde ve pazarlarda, 
tıpkı yüce Allah'ın buyurduğu gibi: "Müminlerin 
karşısında alçak gönüllü ama kafirlerin karşısında izzetli ve 

~4 gururlu: " 

Otuz Beşinci Hadis: Abdurrahman bin Kesiyr-il 
Haşimi İmam Cafer-i Sadık'tan ve o da babası İmam 
Muhammed Bagır'dan (Allah'ın selamı ikisine ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle rivayet ediyor: "Emire! Muminin 
Hz. Ali'nin (Allah'ın selamı ikisine ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'c olsun) sahabelerinden Hemmam ismindeki çok 
ibadet eden bir şahıs kalkıp Hz. Ali'den şöyle sual etti: "Ey 
müminlerin önderi bana muttakileri 35 öyle anlat ki sanki 
onlara bakıyor gibi olayım." 

İmam onun sorusuna, önce biraz durdu ve ardından 
şöyle buyurdu: "Vay olsun sana ey Hemmam. Allah'tan 
kork ve iyi amellerde bulun çünkü Allah günah işlemeyen 
ve iyi amelde bulunanlar ile birliktedir." 

Hemrnarn şöyle arz etti: "Ey müminlerin önderi, sana 
mahsus olanı sana vermesi ile seni üstün kılan ve sana 
verdikleriyle seni faziletli kılan hakkına, sana yemin 
veriyorum ki bana onların (muttakilerin) sıfatlarını buyur." 

Emire! Muminin hazretleri ayağa kalktı ve Allah' a 
harnd ve senalar etti ve Peygamber ve Ehl-i Beyt'ine 
selavat ve selamlar gönderdikten sonra şöyle buyurdu: "Bu 
sözlerden sonra;36 Allah mahlukatı yarattığı zaman onların 
itaatlerine ihtiyacı yoktu ve onların asiliklerinden de 

. amanda idi çünkü ne isyan edenlerin asiliklerinin ona bir 

34) Maide: 54 
35) Allalı'tan korkan ve günah işlemeyen kimse. 
36) Hamd, sena, sclavat ve selamdan sonra. 
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zararı var ve nede itaat edenlerin itaatlerinin ona bir faydası 
var. 

Ardından her kesin rızkını aralarında bölüştürdü ve 
herkesi dünyada olması gereken yere koydu. Allah Adem 
ve Havva'yı yaptıklarından dolayı cezalandırmak için 
dünyaya gönderdi, o ikisini men etmişti37 ama onlar 
Allah' ın sözüne bakmadılar. 

Muttakiler dünyada fazilet sahipleridirler, doğruluk 

üzerinden konuşurlar, giyimleri sade ve yaşantıları 

mütevazıdır. Allah karşısında itaat ile kulluklarını 

gösterdiler ve ona bağlandılar, Allah'ın haram ettiklerinden 
gözlerini sakındılar ve kulaklarını kendilerine faydası olan 
ilimi dinlemek için vakıf ettiler. 

Zorluk ve bela zamanı, huzur ve ferah zamanı gibi 
yaşadılar çünkü onlar Allah'ın kazasına razı idiler. Eğer 
Allah'ın onlar için hazırladığı bir ecel ve son olmasaydı, 
Allah' ın onlar için hazırladığı sevaba ulaşmak ve onun 
azabından korktukları için, bir göz açıp kapama süresi 
kadar bile ruhları bedenlerinde kalmazdı. 

Yüce yaratıcı, onların huzurunda büyük ve onun 
dışında ki her şey gözlerinde küçüktür. Onlar cenneti 
görmüş ve oradaki nimetlerden faydalanmış gibidirler ve 
aynı şekilde sanki cehennemi görmüş ve onda azap çekmi~ 
gibidirler. Onların kalpleri hüzünlüdür ve millet onlarııı 

şerrinden aınandadırlar. 

37) Bu konu hakkında çok farklı rivayetler vardır ama bir rivaycıı· ı•iıı ,. 
Allah Hz. Adem ve Hz. Havvayı bir meyve yemekten alı koyıııad ı 1 w l k ı 
de onları Peygamber ve Ehl-i Beyt'inin makamlarına tamah l'lıııd.tt'lı 

men etmişti. 
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Onların bedenleri zayıf, istekleri az, nefisleri iffetli ve 
dünyadaki dertleri ise çok fazladır. Dünyadaki kısa günlere 
sabır ettiler ki ardından gelecek olan uzun zamanlı rahatlığa 
kavuşabilsinler. Allah ile ticaretleri onlar için çok 
faydalıdır ki; Allah bunu onlar için hazırlamıştır. Dünya 
onları istedi ama onlar dünyayı istemediler, dünya onlara 
yaklaştı ama onlar dünyayı aciz kıldılar. Geceleri ayak üste 
durdular38 , Kuran'ı Kerim'in ayetlerinden okudular ve 
nefislerini bu vesile ile (bazen) hüzünlü kıldılar ve (bazen) 
müjdelediler. 

Günahları ıçın ağlamaları ve kalplerindeki yaraları 

yüzünden üzüntü ve sıkıntıları çoğalır. İçinde korku ve 
hüzün olan bir ayete rastladıklarında canı dil ile ona bakar 
ve kulak asarlar, derileri titrer ve kalpleri korku ile dolar, 
cehennemin ve ateşinin dökülme sesleri kulaklarında 

çınlıyor gibidir. 

Ve ne zaman (cennete) teşvik eden bir ayete denk 
gelseler ona tamahlanır ve yürekleri büyük bir istek ile 
coşarlar ve sanki o nimetler onların gözlerinin önünde 
gibidir. Alınları, ayaklarının yanları ve dizleri yerde ve 
gözlerinden yaşlar akarak Cebbar ve yüce olan Allah' a 
övgü dolu sözler söylerler. 

"-
Cehennem ateşinden kurtulmak ıçın Allah' ın 

dergahına yalvarırlar ama gündüzleri sabırlı, alim ve hayırlı 
işler işleyenlerdirlcr. Allah korkusu onları sivriltilmiş ok 
gibi zayıflatmıştır, onlar zayıflıkta civcivler gibidirler. O 
kadar zayıftırlar ki hasta olmadıkları halde bir insan onlara 
baktığında onların hasta veya deli olduklarını zanneder. 

Onlar içlerindeki büyük emir ile bütünleşmiştirler. 

Allah'ın büyüklüğünü ve hükümetinin kudretini 

38) Yani namaz kıldılar. 
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düşündükleri zaman onunla birlikte ölüm ve kıyamet 

gününün zorluklarını da hatırlarlar ve böylece kalplerine bir 
korku düşer, sabırları kesilir ve akılları ellerinden gider ve 
kendilerine geldiklerinde hayırlı ameller ile Allah' a doğru 
koşarlar. 

Allah için yaptıkları az amellerden memnun değiller 
ve yaptıkları fazla amelleri çok saymazlar. Kendi 
nefislerini suçlarlar ve yaptıkları amellerden korkarlar. 
( )nlardan birisi övüldüklerinde kendileri ıçın 

söylenenlerden korkar ve şöyle derler: "ben kendimi 
başkalarından daha ıyı tanıyorum ve Allah beni benden 
daha iyi tanıyor. 

Ey Allah'ım beni onların söylediklerinden dolayı 

yargılama ve beni onların düşündüklerinden daha hayırlı 
kıl. Bende olan bazı şeyler ki onlar bilmiyorlar, o şeyleri 
bağışla çünkü sen gizlide olanları bilensin ve sen ayıpları 
iirtensin. ". 

Muttakilerde olan sıfatlardan birisi de şudur ki; 
dinde güçlü, ileri görüşlülükte letafetli39, imanda yakini 
olan ve ilimde hırslıdırlar. Kazançta mülayim, 
harcamada şefkatli, zenginlikte orta halli, ibadette 
mütevazı, fakirlikte tahammüllü, zorluklarda sabırlı ve 
sıkıntı içinde olanlara merhametlidirler. 

Hak yolda bağışta bulunan, rızkı için çalışmakta orta 
lıalli, her zaman helalin peşinde olan, hidayet yolunda 
sevinçli, tamahtan uzak, dinde sabit ve sağlam olduğu gibi 
iyilik yapan ve şehveti haramı istediği zaman haramdan 
gözünü alabilendir. 

11)) Yumuşak 
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Onu tanımayanların onu övmeleri onu kandırmaz, 

yapmış olduğu amelleri incelemeyi terk etmez, nefsinin 
isteklerini yapmakta yavaş ve iyi ameller yapmasına 

rağmen yine de (Allah'tan) korkar. 

Hüznü şükrü olduğu halde gündüzleri gece eder ve 
Allah' ı zikir ederek geceleri sabah eder. Geceleri korku ile 
yatar ama sabahları sevinçli bir şekilde kalkar, korkusu 
gaflettendir ve sevinmesi ise Allah'ın lütuf ve ikramından 
ona verdiklerinden dolayıdır. 

Eğer nefsi istemediği bir konuda ondan itaat etmez ise 
o da nefsinin ona zararı olan bir şeyi istediğinde onu 
vermez. Onun sevinmesi kalıcı ve uzun müddetli olan 
şeylerde ve gözünün aydınlığı ise yok olmayacak 
şeylerdedir.40 İstekleri kalıcı olan şeylere ve züht ve 
isteksizlikleri devamı olmayan ve geçici olan şeyleredir. 

Sabrı ilim ile ve ilimi akıl ile birleştirir, onu 
tembellikten uzak bulursun, (doğru yolda olduğu için) her 
zaman sevinçlidir, istekleri yakındır ve hataları çok azdır. 

Ecelinin gelmesini bekler, çok alçak gönüllüdür, her 
zaman Allah'ını hatırlar, ona karşı günah işlemekten 

korkar, nefsi tatmin olmuştur, cahilliğini saklar ve işlerini 
çok sıkı tutmaz. 

Dinine sahip çıkan, şehvetini öldürmüş, sınırını 

yatıştırmış, ahlakını düzeltmiş, komşusu ondan emniyette, 
kibri zayıf ve hiç kimseye zararı yoktur. Her zaman Allah'ı 
hatırlar, (din işlerinde) çok sıkı, ona verilen sırları 

arkadaşlarına anlatmaz, şahitliğini düşmanlarından 

40) Örneğin ibadet, iyilik ve ihsan gibi, eserleri ve faydası ebedi olarak kalı 
şeylerdirler. 
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saklamaz, hiçbir hakkı riya olsun diye yapmaz ve her 
zaman yaptığı hayırlı işi utandığından terk etmez. 

Onun şerrinden amandadırlar, gafillerin arasında olsa 
bile zikredenlerin arasında yazılır, zikredenlerin arasında 
olduğu zaman gafillerin arasında yazılmaz, ona zulüm 
edenleri bağışlar ve onu mahrum edene yine de iyilikte 
bulunur. 

Ondan uzaklaşana yakınlaşır, hiçbir zaman sabrını 

elinden vermez, onu şüpheye düşüren şeylerde acele etmez 
ve onun ıçın belli olan diğerlerinin kötülüklerini 
görmemezlikten gelir. 

Cahillikten uzaktır, letafet ile konuşur, hilesi olmaz, 
iyilikleri diğerlerine ulaşır, doğru konuşur, iyi amellerde 
bulunur, hayırlı amelleri yakın ve şerri uzaktır. Zorluk 
zamanlarında kendini kaybetmez, belalarda sabırlı, ferah 
zamanı şükreden, düşman olduğu kimseye zulüm etmez ve 
sevdiği kimse için günaha düşmez. 

Kendisine ait olmayan şeyi iddia etmez, hakkı olan 
şeyi inkar etmez, onun aleyhine şahadet verilmeden hakkı 
itiraf eder, korumasını istedikleri şeyi zayi etmez ve ona 
tembihlenen şeyi unutmaz. 

Kötü lakaplar ile diğerlerine seslenmez, hiç 
kimseye zulüm etmez, haset etmez, komşusuna zarar 
vermez, diğerlerinin gördükleri sıkıntılarda onlara dil 
yarası vurmaz ve namazı için acele eder . 

. Emanetleri sahiplerine iletir, kötü amellerde yavaştır, 
iyiliği emreder, kötülükten sakındırır, cahillik ile işlere 

lıaşlamaz, güçsüzlük ile haktan uzaklaşmaz, eğer susarsa 
·;ııskunluğu onu üzmez ve eğer konuşursa yanlış söz 
k ( ınuşmaz. 
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Güldüğü zaman onun gülmesi duyulmaz, onun için 
belirlenene razı olur, siniri onun üstüne çıkamaz, nefsi onu 
yenemez, cimrilik onu mağlup edemez ve onun olmayan 
şeylere tamah etmez. 

Bir şeyler öğrenmek ıçın milletle iyi geçınır, salim 
kalmak için sessiz durur, anlamak için sorar, diğerlerinin 
hayretini çekinceye kadar yerinde durmaz ve diğerlerine 
karşı övünmek için konuşmaz. 

Ona zulüm edilirse Allah onun intikamını alıncaya 

J<:adar sabır eder, nefsi onun elinde sıkıntıdadır, millet onun 
elinden ferahtadır, nefsini ahireti için sıkıntıya koymuş ve 
milleti şerrinden rahat ettirmiştir. 

Onun milletten uzaklaşması dünyaya önem 
vermemesindendir, millete yakınlaşması rahmet ve letafet 
üzerindendir. Öğleyse onun milletten uzaklaşması kendini 
beğenmişliğinden değildir ve yakınlaşması hile için 
değildir. 

O kendinden önceki iyi amel edenlere uymuştur ve 
kendinden sonra geleceklerin iyilikte önderleridir. 

Bu buyrukları duyan Hemmam bir çığlık atıp 

canını yaratıcısına teslim etti. 

1 

Muminlerin önderi Hz. Ali (Allah'ın selamı ona ve 
tertemiz Ehl-i Beyt' e olsun) şöyle buyurdu: "Şunu bilin ki: 
Allah' a yemin olsun ben ışın böyle olmasından 

korkuyordum." Onu defin olması için hazırlamalarını emir 
etti ve kendisi ona namaz kıldı ve şöyle buy_urdu: 
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"Güzel nasihatlere kulak veren kimselere böyle olur." 
Orada olanlardan biri4 ı şöyle dedi: "Sana niye böyle olmadı 
Ey Müminlerin önderi?" 

İmam şöyle buyurdu: "Vay olsun sana. Her kesin bir 
eceli vardır ki ondan kaçamaz ve o ecel için sebepler vardır 
ki onlardan uzaklaşamaz. Sakin ol ve bir daha böyle şeyler 
söyleme! Gerçekten de bu sözü şeytan senin dilinle 
söyledi." 

Otuz Altıncı Hadis: Sefvan bin Mihran İmam Cafer-i 
Sadık'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) şöyle buyurduğunu anlatıyor: "Gerçekten de mumin 
o kimsedir ki; sinirlendiği zaman siniri onu haktan dışarı 
çıkarmaz ve sevindiği zaman sevinci onu batıla sürüklemez 
ve kudret eline geçtiği zaman hakkı olanından fazlasını 

almaz." 

Otuz Yedinci Hadis: Ali bin Abdulaziz İmam Cafer-i 
Sadık'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) şöyle b._ıyurduğunu anlatıyor: "Ey Ali bin Abdulaziz 
onların (zahirde Müslüman olanların) ağlamaları seni 
aldatmasın çünkü gerçekte takva insanın kalbinde olur." 

Otuz Sekizinci Hadis: Abdullah bin Sinan İmam 
Cafer-i Sadık'tan (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt' e olsun) şöyle duyduğunu anlatıyor: "Allah kullarını, 
Allah'a karşı ·takvalı olmaya davet ediyorum, insanları 

omuzlarınıza bindirmeyin42 çünkü zelil olursunuz. 

Yüce Allah kitabında şöyle buyuruyor: "insanlara 
güzel sözler söyleyin.43" Ardından şöyle devam etti: 
"onların hastalarının ziyaretlerine gidin, onların cenaze 

·11) Abdullah bin Kuvva ismindeki harici. 
·12) Yani onların minnetlerini çekeceğiniz yüklerin altına girmeyin. 
1\) Bakara: 83 
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merasimlerinde bulunun, onların fayda ve zararlarında 

şahitlik yapın, onlarla birlikte camilerinde namaz kılın ve 
onların haklarını verin." 

Ve devam etti: "Bir toplumun bir diğer topluma 
inanması, onlara uyması, onların sözlerini kabul etmesi ve 
o toplumun onları bazı şeylere emir etmesi ve bazı 

şeylerden uzaklaştırması halinde onların sözlerine 
uymamalarından daha kötü ne olabilir. 

Ve onların hadislerini (sırlarını) düşmanlarının 

yanlarında açıklıyorlar ve sonra onların düşmanları bizlerin 
(Ehl-i Beyt'in) yanına geliyorlar ve şöyle diyorlar: "Filan 
topluluk şöyle diyorlar ve şöyle anlatıyorlar." 

Biz de o topluluğa şöyle diyoruz: "Biz böyle sözler 
söyleyen topluluktan uzağız ve böylelikle onlardan 
uzaklaşmış oluyoruz." 

Otuz Dokuzuncu Hadis: Abdullah bin Ziyad diyor 
ki: "Biz İmam Cafer-i Sadık'a (Allah'ın selamı ona ve 
tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) Mina'da selam verdik ve 
dedim ki: "Ey Peygamber'in evladı biz sürekli bir yerde 
kalmayan bir topluluğuz bu yüzden her istediğimiz zaman 
sizin meclislerinizde bulunma şerefine ulaşamıyoruz, bizıd·r 
için nasihatte bulunun." 

İmam şöyle buyurdular: "sizlere Allah'a karşı takvalı 
olmayı, doğru konuşmayı, emaneti sahibine vermeyi, 
sizlerle konuşan kimseler ile güzel konuşmayı, selam 
vermeyi ve diğer insanlara yemek vermeyi öğüt ediyorum. 

Onların camilerinde namaz kılın, hastalarını ziyarete 
gidin ve cenaze merasimlerine şirket edin. Çünkü babam 
bana buyurdu ki: "Bizim Şialarımız toplumlarının 

içerisinde en iyi insanlardırlar." Eğer onların (o toplumun) 
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iı.:crisinde dinini anlayan, ezan okuyan, namaz kıldıran, 

ı·ınin olan ve emanete ihanet etmeyen var ise işte o bizim 
~ialanmızdandır. Sizler de böyle olun. 

Toplumun bizleri sevmesini sağlayın ve onların 

hizlere karşı düşman olmalarına sebep olmayın." 

Kırkıncı Hadis: Hurman bin E'yen İmam Cafer-i 
Sadık'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) şöyle buyurduğunu anlatıyor: "İmam Zeynul Abidin 
(i\Ilah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) bir gün 
evinde otururken bir gurup onun kapısına gelerek kapıyı 
,·aldılar. İmam hizmetçisinden kapıda kimin olduğuna 
lıakmasını istedi. 

Gelenler: "Biz İmamın Şialanyız" dediler. İmam öyle 
lıir telaş ile yerinden kalkıp onlara doğru gitti ki az kalsın 
düşecekti. Kapıyı açıp onların yüzlerine baktığında geriye 
di>ndü ve" yalan söylüyorlar" buyurdu. Onların yüzlerinde 
~ialık alametleri nerde? İbadet alameti nerede? Secde 
alameti nerede? 

Bizim Şialarımız ibadetleri ve perişanlıkları ile 
ıanınırlar. İbadet (uzun secdeler) onların burunlarını yara 
etmiştir, alınları ve diğer secde yerleri nasır tutmuştur, 

karınları sırtlarına yapışmış ve dudakları kurumuştur. 

İbadet onların yüzlerini şişkin (apseli) yapmıştır, 
)'.eceleri uyanık kalmak ve gündüzleri oruç tutmak onların 
l ıedenlerini yıpratmıştır. Millet suskunken Allah' ı 
1.ikrederler, onlar uyurlarken namaz kılarlar ve millet 
·;t~vinçli iken onlar üzgündürler. 

Dünyaya düşkün olmamaları ile tanınırlar, onların 

konuşmaları rahmettir ve cennetle meşguldürler." 
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Kırk Birinci Hadis: Ubeydullah İmam Cafer-i 
Sadık'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) şöyle buyurduğunu anlatıyor: "Altı şeyi kabul eden 
kimse mümindir onlar şunlardırlar: (cipt ve taguttan) zalim 
ve günahkar44 insandan uzaklaşan, bizim vilayetimizi 
(imametimizi) kabul eden, rec'ete45 inanan, muta nikahını46 
helal sayan, yılan balığını haram sayan ve ayak kabı 

üzerine mesh etmeyen." 

Kırk İkinci Hadis: Mes' edet bin Sedege İmam 
Cafer-i Sadık'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt' e olsun) kendisine şöyle buyurduğunu anlatıyor: 

"Mümin neden çabuk sinirleniyor? Çünkü Kuranın 

büyüklüğü ve imanın safı onun kalbindedir. O (mümin) 
Allah'a kulluğunu yerine getirir, onun emirlerine uyar ve 
peygamberini onaylar. 

Şöyle sual olundu: "Neden mümin şahıs bazı şeylere 
karşı cimrilik ediyor?" İmam cevabında şöyle buyurdu: 
"Çünkü o rızkını helal yoldan kazanmıştır ve helal 
kazanmak zor olduğu için onu kolay kolay elinden vermek 
istemez ve biliyor ki onu kazanmak çok zordur. Eğer bir 
şeyler bağışlamak isterse onu layık olduğu yere bağışlar." 

44) Aslında burada buyrulan Cibt ve Tağut'dan maksat cahiliye 
zamanında bulunan iki puttur ki İslam aleminde Peygamber ve Ehl-i 
Beyt'ine ilk ve en büyük zulümleri yapan iki şahsın da aynı zamanda 
lakaplarıdır. Hadisin devamından da anlaşılan o iki münafığın kast 
olunduğudur. 

45) Rec'et: on iki İmam şialığı inancına göre on ikinci imam Hz. İmam 
Muhammed Mehdi (Allah onun zuhurunu çabuklaştırsın) zuhur ettiği 

·zaman tam müminler ile tam kafirlerin yeniden dirilerek dünyaya 
gelmeleri olayıdır. Bu konu hakkında Kuran-ı Kerimde de birçok ayet 
vardır. 

46) Muta nikahı Allah'ın Kuran-ı Kerimin Nisa suresi 24. ayetinde 
helal olduğunu buyurduğu ama ikinci halife tarafından yasaklanan 
nikah tarzının adıdır. 
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"Müminin alametleri nelerdir?" diye soruldu. İmam 
lıııyurdu ki: "Dört tanedir. Boğulmak üzere olan adam gibi 
v:ıtar, hasta adam gibi yemek yer, çocuğu ölmüş kadın gibi 
:ıı~lar ve tedirgin insan gibi oturur. (yani her zaman ölümü 
lı:ıtırlar ve ona göre yaşar)" 

Sordular ki: "Mümin neden evleniyor?" İmam 
ı 'l'.Vabında şöyle buyurdu: "Ona helal olmayan kadınlardan 
kl'ndini korumak için ve nefsinin ve şehvetinin onu bir o 
ı :ırafa bir bu tarafa sürüklememesi için. Helale eli yetiştiği 
1.:ıınan ona iktifa eder ve o helal onun için yeterli olur." 

İmam şöyle devam etti: "Müminde üç sıfat vardır ki 
ııııdan başkasında bir araya gelmez: Allah' mı tanır, 

!\ l lah' ın sevdiği kimseleri de, Allah' ın düşman olduğu 
kimseleri de tanır." Ve buyurdu ki: "Gerçekten de Müminin 
ı•.iicü ve kuvveti kalbindedir. Onu (mümini) görmüyor 
ııııısunuz ki bedeni zayıftır, geceleri ibadetle geçirir ve 
ı•.iindüzleri oruç tutar?" 

Ve yine buyurdu ki: "Mümin dininde, başı göklere 
değen dağlardan daha sağlamdır. Çünkü tabii olaylar 
ı l:ığlardan bir şeyler koparır ve azaltır ama hiç kimse 
Müminin dininden bir şeyler azaltamaz. Bunun sebebi 
M liminin dininde çok cimri olmasıdır." 

Kırk Üçüncü Hadis: Mes'edet bin Sedege İmam 
< ':ıfer-i Sadık'tan o da babalarından yüce Peygamber'iıı 
( i\llah'ın selamı Peygamber'e ve onun tertemiz Ehl-i 
1 kyt'ine olsun) şöyle buyurduğunu anlatıyor: 

"Acaba sizlere Müminin neden mümin olarak 
:ıdlandırıldığını söylemeyeyim mi? Milletin, canları ve 

ııı:ıllarında ona olan güvenlerinden dolayı mümin adıııı 

.ılııııştır. Acaba size müslümanın kim olcluğıııııı 

·.ıiylcmeyeyim mi? Müslüman, milletin onun elinden vı· 
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dilinden güvende olduğu kimsedir. Acaba size muhacirin 
kim olduğunu söylemeyeyim mi? Muhacir, Allah'ın 

yasaklarından ve haramlarından kaçan kimsedir." 
Kırk Dördüncü Hadis: Aynı şahıslar aracılığı ile 

Peygamber'in (Allah'ın selamı Peygamber'e ve onun 
tertemiz Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle buyurduğu anlatılıyor: 

"Yaptığı kötü ve yanlış işiler de rahatsız olan ve yaptığı iyi 
işlerde sevinen kimse mümindir." 

Kırk Beşinci Hadis: Hebiyb Vasiti İmam Cafer-i 
Sadık'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) şöyle buyurduğunu anlatıyor: "Müminin kendisini 
küçük düşürecek şeylere karşı isteğinin olması ne kadar 
kötüdür." 

Kırk Altıncı Hadis: Hebiyb Vasiti İmam Cafer-i 
Sadık'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) şöyle buyurduğunu anlatıyor: "Beres hastalığı (bir 
cilt rahatsızlığıdır) lanete benzer. O hastalık bizlerde, 
çocuklarımızda ve Şialarımızda görülmez." 

Kırk Yedinci Hadis: Hüseyin bin Emr İmam Cafer-i 
Sadık'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) şöyle buyurduğunu anlatıyor: "Mümin ser~ 

demirlerden daha sağlamdır. Çünkü demir ateşe atıldığı 

zaman değişikliklere uğrar ama eğer mümin öldürülse ve 
sonra dirilse ve sonra tekrar öldürülüp tekrar dirilse yinede 
kalbinde değişiklik olmaz." 

Kırk Sekizinci Hadis: Mufezzel İmam Cafer-i 
Sadık'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) şöyle buyurduğunu anlatıyor: "Gerçekten de Allah, 
müminleri bir kökten yarattı, kimse sonradan oraya 
eklenemez ve kimse sonra oradan ayrılamaz. Allah'a yemin 
olsun ki; onların örnekleri bedende ki baş ve elde ki 
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ıı,ııııı;ıklar gibidir. Bu konuya muhalefetlik edeni 
ı•ı ıı ılııı'.liııiiz zaman bilin ki o münafıktır." 

!\.ırk Dokuzuncu Hadis: Muhammed bin Süleyman-ı 
l ı.·,kıııi İmam Cafer-i Sadık'tan (Allah'ın selamı ona ve 
ı. ı ırnıiı. Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle duyduğunu anlatıyor: 

l·. ı· ... ıııiiıninlerin baharıdır. Çünkü kışın geceler uzundur 
' , ı ı ıı i ı ı ı in uzun gecelerde daha çok ibadet eder." 

l•'.llinci Hadis: Muaviye bin Ammar İmam Cafer-i 
· .. ıılık 'ııı (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
ııl .. ıııı) şöyle buyurduğunu anlatıyor: "Allah mümini 
ılııııv;ıııın belalarından korumamıştır ama onu ahirette ki 
1 'ıı liiklcn ve talihsizlikten ki; ondan maksat gözün körlüğü 
.ı, ı•.ıldiı .. 17 , onlardan korumuştur." 

Elli Birinci Hadis: Seiyd bin Gezvan İmam Cafer-i 
· .. ıılık'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
.. ı·.1111) şöyle buyurduğunu anlatıyor: "Mümin (hayırdan) 
ııı.ılııııın olmaz." 

Elli İkinci Hadis: Salih bin Heysem İmam Cafer-i 
',.ıılık 'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
ııl .. 1111) şöyle buyurduğunu anlatıyor: "Üç sıfat vardır ki 
111 ... ıııda olursa imanının sıfatları kemale ulaşır: kendisine 
".ıııılaıı zulmün karşısında sabırlı olup sinirini yenerek, o 
".ııııLııı zulmü Allah'a havale edip o şahsı bağışlarsa, 

\ 1 l.ıl ı' ı ıı bağışlayarak cennete koyacağı kimselerden 
ııl.ıı akıır. Ve "Muzer" ve "Rebiy'e" kabileleri kadar çok 
ııı ... ıııa şefaat edecektir." 

Elli Üçüncü Hadis: Zeyd İmam Cafer-i Sadık'ın 
ı \ll;ılı'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle 

ı · ı llııııdaıı maksat hak ile batılı bir birinden ayıramama veya ıyı aııal 

.. ı, ııwııll' olabilir. 
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buyurduğunu anlatıyor: "Mümin, milletin güvenini 
kazanmadıkça ve nimetin çokluğunu kendine bela 
saymadıkça mümin olamaz. Çünkü belaya sabır etmek; 
ferah zamanı nimetin çokluğundan daha iyidir." 

Elli Dördüncü Hadis: Bir şahıs İmam Cafer-i 
Sadık'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) yanına gelerek "Bana müminlerin sıfatlarını sayar 
mısınız?" dedi. 

İmam cevabında şöyle buyurdu: "Dinde çok 
güçlüdürler, ileriyi gören, yumuşak huylu, imanda yakini 
olan, anlamak için çabalayan, hidayet olduğu için sevinçli 
ve hayır işlerinde devamlılığı olandır. 

Sabırla yoğrulmuş ilmi, rahatlıkla şükür eden, hak 
yolda eli açık, zengin zamanı orta halli, fakir zamanı 

ziynetli, kudretli zamanı af eden, yapılan öğütleri 

uygulayan, istek zamanı nefsinin önünü alan, (nefisle olan) 
savaşta hırslı ve iş zamanı namazını aksatmayandır. 

Sıkıntılı zamanı sabırlı, şiddetli fitnelerde ağır başlı, 
hilelere sabırlı, ferah zamanı şükür eden, kimsenin 
dedikodusunu etmeyen, kimseye karşı büyüklenmeyen ve'· 
akraba ziyaretini kesmeyendir. Gevşek iradeli, kötü ahlaklı 
ve kaba değildir. Asla isyan etmez, karnı onu hiçbir zaman 
rezil etmez, nefsi onu yenemez, millete hasetlik etmez, 
cimrilik ve israf etmez. 

Mazlumlara yardımcı olur, fakirlere merhametlidir, 
nefsini zorluklara atar ama millet onun elinden rahat ve 
huzurdadır. Dünyaya karşı bir isteği yoktur, dünya 
insanının korktukları şeylerden korkusu yoktur, her kesin 
başında bir derdi ve sıkıntısı vardır ve müminin de kendine 
göre derdi ve sıkıntısı vardır ki onu meşgul etmiştir. 
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Sabrında azlık, düşünce ve görüşlerinde gevşeklik ve 
ı ııancında bir zarar görülmez. Onunla meşveret eden 
ki ınseyi doğru yola iletir, ona yardımcı olana yardımcı olur, 
lı:ıııldan ve kötü sözlerden ve cahillikten uzak durur. Bunlar 
l'v1 li minin sıfatlarıdırlar." 

Elli Beşinci Hadis: Ebiy-1 E'la İmam Cafer-i Sadık'ın 
ı /\llah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e ol~un) şöyle 
lıııyurduğunu anlatıyor: "Mümin; her şeyin ondan korktuğu 
(saydığı) kimsedir, çünkü o Allah'ın katında büyük 
ıııakama sahiptir ve hiçbir şeyden korkmaz, İşte bu 
ı ıı üminin sıfatlarındandır." 

Elli Altıncı Hadis: Seffan-ı Cemmal İmam Cafer-i 
Sadık'tan (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
ı ılsun) şöyle duyduğunu anlatıyor: "Her şey Müminin 
ııaatinde ve onun emrindedir." Devamında şöyle buyurdu: 
"Mümin kalbini sadece Allah için halis ettiği zaman, Allah 
vc'.ryüzündeki vuran ve parçalayan bütün hayvanları ve 
ı•.iikyüzündeki kuşları ondan korkutur." 

Elli Yedinci Hadis: Ammar-ı Sabati diyor ki; İmam 
ı 'afer-i Sadık'tan (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
lkyt'e olsun) şunu sordular: "Gökyüzündekiler 
vcryüzündekileri görüyorlar mı?" 

İmam cevabında şöyle buyurdu: "Sadece müminleri 
ı•.iirüyorlar. Çünkü onların toprakları nurdandır tıpkı parlak 
vıldızların nurları (ışıkları) gibi." Ardından şöyle arz 
olundu: "Peki gökyüzü ehli yeryüzündekileri görüyorlar 
1111?" 

İmam şöyle buyurdu: "Hayır. Mi.imin nereye doğru 
viinelse onun nurunu görebilirler." Ardından şöyle devam 
ı·ıti: "Mümin için kıyamet günü beş vakit vardır ki oralarda 
.,.d·aat eder." 
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Elli Sekizinci Hadis: Ziyad El-Gendiy İmam Cafer-i 
Sadık'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) şöyle buyurduğunu anlatıyor: "Allah'ın mümine 
olan yardımında bu yeterlidir ki; mümin, düşmanlarını 

Allah'a karşı günah işlerken görüyor." 

Elli Dokuzuncu Hadis: Harisi İmam Cafer-i Sadık'ın 
(Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle 
buyurduğunu anlatıyor: "Kendisinde cimrilik, haset ve 
korkaklık bulunan bir kimse mümin olamaz ve mümin 
korkak, cimri ve gözü milletin elinde olmaz." 

Altmışıncı Hadis: Bir gurup insan İmam Cafer-i 
Sadık'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) şöyle buyurduğunu anlatıyorlar: "Mümin kendi 
nefsine karşı, yetmiş Müminin ona karşı söyleyeceğinden 
daha doğrudur." 

Altmış Birinci Hadis: Haris bin Dilhas (İmam 
Rıza'nın hizmetçisi) İmam Rıza'dan (Allah'ın selamı ona 
ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle duyduğunu anlatıyor: 
"Mümin kendisinde bu üç sıfat olmadıkça mümin olamaz. 

Müminde Allah'tan bir sünnet, Peygamber'den bir 
sünnet ve İmamdan bir sünnet bulunması gerekir. Allah'tan 
olan sünnet sır saklamaktır, çünkü Allah Kuran-ı Kerim'de 
şöyle buyuruyor: "Allah gizlide olanı bilendir ama gizlide 
olanı (sırrını) beğendiği ve razı olduğu Peygamberi 
dışındakilere bildirmez."48 

Ama Peygamber'den olan sünnet ise milletle iyi 
geçinmektir, çünkü Allah Peygamber'ine halkla iyi ilişkiler 
kurmasını emir etmiştir ve Kuran-ı Kerim' de şöyle 

48) Cin: 26-27 
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lıuyuruyor: "Sen af yolunu tut, iyiliği emir et ve cahillerden 
yliz çevir. "49 

Ama İmamdan olan sünnet zorlukta, darda ve savaşta 
sabırlı olmaktır, Allah Kuran-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: 
" ... Zorlukta, darda ve savaşta sabrederler..."50 

Altmış İkinci Hadis: İmam Musa'yı Kazım'ın 
(Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) oğlu 
babasından şöyle anlatıyor: Babamdan sordum ki: "O iki 
melek ki insanın amellerini yazmakla sorumludurlar, insan 
hayırlı bir işe veya bir günaha niyetlendiği zaman o işi 

yapmadan önce o meleklerin haberleri oluyor mu?" 

İmam cevabında şöyle buyurdu: "Senin yanında iyi ve 
kötü koku aynımıdır?" Ben: "Hayır değildir" dedim. İmam: 
"İnsan iyi bir amel yapmak istediği zaman nefesi güzel bir 
koku ile ağzından çıkar ve o zaman sağ taraftaki melek sol 
taraftakine "dur! Yazma! O iyi bir amel yapmaya 
niyetlenmiştir" der. O niyetini amele döktüğü zaman dili 
meleğin kalemi ve ağzının suyu meleğin mürekkebi olur ve 
o hayırlı işi onun defterine yazar. 

Bir kötü ameli yapmak için niyetlendiği zaman sol 
taraftaki melek sağ taraftakine "dur! Yazma! O kötü bir 
amel yapmaya niyetlenmiştir" der. O niyetini amele 
döktüğü zaman dili meleğin kalemi ve ağzının suyu 
meleğin mürekkebi olur ve o kötü işi onun defterine yazar." 

Altmış Üçüncü Hadis: Muhammed bin Hanefiyye51 

şöyle anlatıyor: "Müminlerin önderi Hz. Ali (Allah' ın 

49) A 'raf: 199 
50) Bakara: J 77 
51) Hz. Ali'nin (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) 
oğludur. Ama onun nesli Hz. Fatıma'nın (Allah'ın selamı ona ve 
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selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt' e olsun) Cemel 
savaşından sonra Sıffın savaşına geldiği zaman Ehnef bin 
Geys o hazreti davet edip yemek hazırlattı ve o hazret ile 
birlikte o hazretin adamlarını da davet etti." 

İmam teşrif getirdi ve şöyle buyurdu: "Ey Ehnef 
benim adamlarımı çağır gelsinler." Ardından bir gurup 
mütevazı (ve çok fazla ibadet etmekten zayıflamış) ve 
kurumuş su tulumlarına benzeyen bir gurup içeriye girdiler. 

Ehnef bin Geys şöyle arz etti: "Ey müminlerin önderi 
bu ne haldir ki bunların başlarına gelmiş? Acaba 
yemeklerinin azlığından mıdır? Yoksa savaştan 

korktuklarından mıdır?" imam şöyle buyurdu: "Hayır 

onlardan değil ey Ehnef. Allah gerçektende bu dünyada 
kendisine ibadet eden kullarını çok sever, kıyameti 

görmedikleri halde, kıyametin onlara doğru sürat ile 
geldiğini bilen kimselerin ibadetleri gibi ibadet ederler 
çünkü kendilerini ibadete adamışlardır. 

Kıyamet günü amellerin Allah katına sunulacağını 

hatırladıkları zaman sanki cehennemden büyük bir ateş 

parçası çıkarak bütün insanları Allah katında bir araya 
toplayacağını düşünürler. Ve herkesin önünde amel 
defterlerinin gelmesini ve bütün günahların açığa çıkmasını 
düşündükleri zaman az kalsın bedenleri eriyecek ve kalpleri 
korku kanatlarını açarak uçacak gibi oluyorlar. 

Kendilerini Allah katında tek his ettiklerinde, 
kaynamakta olan kazanlar gibi kaynayacak oluyorlar ve az 
kalsın akıllarını kaybedecek gibi oluyorlar. Onlar karınlıkta 
kalmış şaşkın insanlar gibi ağlayarak nale ederler ve 

tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) nesli ile karışmasın diye onu kendi anne 
tarafının ismi ile çağırmışlardır. 
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ııefislerine öğrettikleri şeyler yüzünden sıkıntıya düşerek 

ıstırap çekerler. 

Onlar, kurumuş bedenler, üzgün kalpler, sararmış 

yüzler, kurumuş dudaklar ve aç karınlarla dünyaya veda 
l'lierler. Onları sarhoşlar gibi görürler ki Allah korkusundan 
geceleri yatmazlar, Allah'ın karşısında öyle mütevazı ve 
t·ziktirler ki kurumuş su tulumlarına benzerler, açık ve gizli 
amellerini sadece Allah için halis etmişlerdir ve kalpleri 
/\ilah korkusundan amanda değildir. 

Büyük insanların saraylarını koruyan nöbetçiler 
gibidirler52, eğer onlara; bütün gözlerin yattığı, seslerin 
kesildiği, kuşların yuvalarında ki telaş ve kımıldanışlarının 
durduğu anda bakarsanız, kıyamet gününden ve Allah'ın 
azabından korkmanın onların gözlerinden uykuyu nasıl 

aldığını görürsünüz. 

Allah'ın Kuran'ı Kerimde buyurduğu gibi: "Acaba o 
!ilkelerin halkı, geceleyin uyurlarken kendilerine 
azabımızın gelmeyeceğinden emin mi idiler?53" korku ile 
ııyanıp, ağlaya ağlaya namaz kılmaya başlarlar. 

Bazen ağlarlar ve bazen Allah'a tespih ederler, ibadete 
haşlamak için durduklarında, ağlamaya ve nale etmeye 
lıaşlarlar. Karanlık gecelerde saf tutar (Allah korkusundan) 
ağlarlar. 

Öyleyse ey Ehnef onlara, ibadet etmek ıçın 
durduklarında bakarsan, onları belleri bükülmüş, namazda 
Kuran ayetlerini okur, ağlamak ve nale seslerinin de 
yükseldiğini görürsün. Nefes aldıklarında ateşin boğazlarını 

·ı.~) Yani sürekli uyanık ve dikkatlidirler. 
·ı.ı) Araf: 97 
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yaktığını ve ağladıklarında zincirlere vurulduklarını 

sanırsın. 

Eğer onlara gündüz bakacak olursan yeryüzünde 
ağırbaşlı bir şekilde yürüyen ve milletle güzel bir şekilde 
konuşan bir topluluk gorursun. "Cahil kimselerle 
karşılaştıkları zaman onlara selam ederler54" "Boş sözlerle 
karşılaştıkları zaman ağır başlılık ile oradan geçip 
giderler. 55" 

Ayaklarını iftira gelebilecek yerlerden 
sakındırmışlardır, milletin şahsiyeti hakkında konuşmaktan 
dillerini lal etmişlerdir, her kesin sözlerini dinlemekten 
kulaklarını sağır etmişlerdir, gözlerine günaha bakmamak 
ile sürme çekmişlerdir ve insanın girdiği zaman şüphe ve 
korkudan amanda olacağı selametlik cennetini murat 
etmişlerdir. 

Öyleyse, ey Ehnef dünyaya bakmak ve onunla 
ilgilenmek seni, Allah'ın beyaz mücevherler ile süslemiş, 
nehirler akıtmış, genç huriler ile doldurmuş olduğu, 

dostlarını ve ona itaat eden kullarını koyacağı cennete olan 
ilgini kesmesin. 

Ey Ehnef, onları rablerinin çok fazla olan nimetleri 
içinde görürsen (yani cennette), develerinin yularlarından 
tutup harekete geçtikleri an kafilelerinden daha önce hiçbir 
kulağın duymadığı güzellikte bir ses duyulur. Onları misk 
ve safran56 yağdıran bir bulut gölgeler ve atları bu bağların 
içinde kişneyerek giderler. 

54) Furkan: 63 
55) Furkan: 72 
56) Misk: Geyiğin karnından çıkarılan pıhtılaşmış kandır ki; 
kurutulunca çok güzel bir kokuya dönüşür. Safran (zeferan): Bir tür 
bitkidir ki; hem sulandırılarak eskiden losyon olarak kullanılırdı ve hem 
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Safran tarlaları içinde, develeri onlar için yol aça aça 
giderler, ayaklarının altında kıymetli mücevherler 
döşenmiştir ve cennetteki çalışanlar ellerinde büyük 
desteler halinde ki güzel kokulu güller ile onları 

karşılamaya giderler. 

Allah'ın arşından onlara doğru hafif bir rüzgar eser ki 
yasemin ve babune çiçeklerinden onların başlarına serper. 
O zaman cennetin kapısına doğru ilerlerler ve Rizvan 
(cennetin bekçisi) cennetin kapısını onların yüzüne açar ve 
onlar cennetin eşiğinde Allah için secdeye kapılırlar ve 
cabbar olan Allah onlara şöyle buyurur: "başlarınızı 

kaldırın çünkü ben sizlerden ibadetin zorluğunu kaldırdım 
ve sizlere cennette yer verdim." 

Öyleyse ey Ehnef, eğer sana o evvel söylediklerimi 
tutmazsan, katrandan gömleklerin içine konulursun57 , 

cehennem katlarında, kaynar sular içinde dolaşırsın ve son 
derece kızgın olan sulardan içersin. 

O günde (kıyamet günü) birçok beller ateşte kırılır, 

yüzler ateşin eserinde bir birlerine girerler, burunlar kırılır, 
zincirler onların ellerini mahvetmiştir ve ateşten 

gerdanlıklar onların boyunlarına atılmıştır. 

Ey Ehnef, eğer onları göri.irsünse; (cehennem 
derelerinden) aşağıya doğru gelirlerken, cehennem 
dağlarına tırmanırlarken, katrandan elbiseler giyinmiş iken, 
kötü amel sahipleri ve şeytanlarla birlikte otururlarken, 
feryat edip yardım istediklerinde, en kötü şekilde ateş ile 

de ondan çok güzel şerbet yapılır ve aynı zaman da çok da pahalı bir 
lıitkidir. 

57) Yani cehenneme gidersin ki Allah İbrahim suresi: SO'de şöyle 
lıuyuruyor: "onların gömlekleri katrandandır ve yüzlerini de ateş 

lılirlimektedir." 
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onlara yardımcı olunur ve onların akrepleri ve yılanları 

fazlalaştırılır. 

Çağıranın şöyle seslendiğini duyduğunda: "Ey cennet 
ve onun nimetlerinin ehli ve onun güzel elbiseleri ve 
ziynetlerinin ehli, sonsuza kadar yaşayın ki artık sizler için 
ölüm yoktur. Cehennem ehlinin ümidi ümitsizliğe çeker, 
(cehennem) kapıları yüzlerine kapanır, biçare olurlar ve o 
günde birçok yaşlı insanlar şöyle feryat ederler: "vay olsun 
bizim yaşlılığımıza." 

Birçok genç şöyle feryat eder: "vay bizim 
gençliğimize olsun", birçok kadın şöyle feryat eder: "bizim 
rezilliğimize vay olsun ve (Allah'ın, günahlarının üzerine 
örttüğü) perdeleri yırtılır. Ve birçok günahkarlar ki 
cehennemde hapistirler: 

"seni saranlardan dolayı sana vay olsun58, dünyada 
giyindiğin yumuşak ve güzel elbiselerden sonra, duvarların 
gölgelerinde içtiğin serin ve güzel sulardan sonra ve 
rengarenk elbiselerden sonra, sana öğle elbiseler 
giyindiriyorlar ki siyah saçlarını beyaz ediyor. 

Ve nereye istersen oraya baktığın gözlerini kör ediyor 
ve göz bebeğini dışarı çıkartıyor. Bu Allah'ın günahkarlar 
için hazırladığı azap ve takva sahibi olanlar için hazırladığı 
nimetlerdendir." 

Altmış Dördüncü Hadis: Muhammed bin Müslim ve 
ondan başkaları İm.anı Muhammed Bagır' dan (Allah' ın 
selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle rivayet 
ediyorlar: "Peygamber' den (Allah'ın selamı ona ve 
tertemiz Ehl-i Beyt'ine olsun) Allah'ın en güzel ve iyi kulu 
kimdir? Diye sual ettiler. 

58) Maksat bedenini saran katranlı elbisedir. 
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1 lı .. Peygamber (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
l lı'vı ·ine olsun) şöyle ·buyurdu: "Allah'ın en iyi kulları; 
ı \' ı 1 ık yaptıklarında sevinen, kötülük yaptıklarında 

\ ll:ılı ·lan af dileyen, onlara nimet verildiğinde şükür eden, 
:ıırlıık zamanında sabırlı olan ve sinirlendikleri zaman 
l ı,q•.ı~layan kimselerdir." 

Altmış Beşinci Hadis: "Muhammed bin . Sinan 
lı:ılıalarından, onlarda İmam Hasan'dan, o babası •İmam 
l l:ıdi'den, o babası İmam Cevad'dan, o babası 'imam 
l~ıı.a'dan, o babası İmam Kazım'dan, o babası. İmam 
.'):ıdık'tan, o babası İmam Bagır'dan, o babası İmam Zeynul 
ı\lıiclin'den, o babası İmam Hüseyin'den, o babası İmam 
Ali'den; Hz. Peygamber'in (Allah'ın selamı ve rahmeti 
11ııların üzerlerine olsun) bir gün bir sahabesine şöyle 

lıııyurduğunu anlatıyorlar: 

"Ey Allah'ın kulu Allah yolunda sev ve Allah 
,volunda düşmanlık et, Allah için muhabbet et ve Allah 
i~·in gazaplan çünkü Allah'ın dostluğuna bu yoldan 
haşkası ile ulaşamazsın ve çok namaz kılıp çok oruç 
lııtan kimse bile bu yolda olmaz ise imanın tadını 

alamaz. 

Bu gün birçok insanın dostluğu ve kardeşliği dünya 
ıı,:indir, dünya için birbirleriyle dost veya düşman oluyorlar 
ve bu tür işler Allah' ın azabını onlardan uzaklaştırmaz." 

O sahabe şöyle sordu: "Nereden bileyim ki Allah için 
seviyorum ve Allah için düşmanlık ediyorum, Allah'ın 

dostu kimdir ki; onu seveyim ve Allah' ın düşmanı kimdir; 
ki ona düşmanlık edeyim?" 

Bu sırada Hz. Peygamber Hz. Ali'yi (Allah'ın selamı 
ve rahmeti o ikisine ve onların tertemiz Ehl-i Beyt'lerine 

61 



Ehl-i Beyt Şia'sının Sıfatları 

olsun) işaret ederek şöyle buyurdu: "Bu adamı görüyor 
musun?" Sahabe: "Evet" dedi. 

Hz. Peygamber (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'ine olsun) şöyle buyurdu: "Onun dostu Allah'ın 

dostudur onu sev, onun düşmanı Allah'ın düşmanıdır 
ve ona düşmanlık et. Onun dostuna dost ol hatta senin 
babanın ve çocuğunun katili bile olsa ve onun 
düşmanına düşman ol hatta baban ve çocuğun bile 
olsa." 

Altmış Altıncı Hadis: Ebu Besiyr İmam Cafer-i 
Sadık'tan o da masum babalarından Hz. Ali'nin (Allah'ın 
selamı ve rahmeti onların üzerlerine olsun) şöyle 

buyurduğunu anlatıyor: "Din ehli olanların bazı alametleri 
vardır ki onlarla tanınırlar. 

Onlar şunlardır: "doğru konuşmak, emaneti sahibine 
vermek, ahde vefa etmek, akrabaları ziyaret etmek, 
zayıflara şefkatli olmak, kadınlarla az birlikte olmak, 
diğerlerine iyi davranmak, güzel ahlaklı olmak, güler yüzlü 
olmak, ilim ve onu Allah'a götüren şeylerin takipçisi 
olmak. 

Onlar için Tuba vardır, onların sonları pek hayırlıdır, 
Tuba cennetteki bir ağacın ismidir ki onun aslı Hz. 
Peygamber'in (Allah'ın selamı ve rahmeti ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'ine olsun) evindedir ve her Müminin evinde 
mutlaka onun dallarından bir dal bulunur. 

Müminin canı neyi isterse Tuba ağacı hemen onu 
orada hazır eder, hızlı bir at sürücüsü eğer yüz yıl onun bir 
dalının altında hızla at sürerse yinede onun altından 

geçemez ve eğer bir karga onun altından havalanırsa daha 
onun üzerine yetişemeden yaşlılıktan ölüverir. 
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Dikkat edin; bu tür nimetlere ulaşmak için çok fazla 
•, ;ıl ıa sarf edin. Mümin kendisi ile meşguldür ve millet onun 
..ı ı ı ıden rahattadırlar. Gece olduğu zaman yüzünü yere 
l.ııyarak_Allah için uzun süre secde eder ve yaratanı ile onu 
, l'i ıcnnem azabından kurtarması için münacat eder. 
t >ylcyse sizlerde öğle olun." 

Altmış Yedinci Hadis: Abdullah bin Muskan İmam 
ı ':ıfcr-i Sadık'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
lkyt'e olsun) şöyle buyurduğunu anlatıyor: "Allah Hz. 
l'ı·ygamberi (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'ine 
ı ılsun) en güzel ahlak ile donattı. Sizlerde kendinizi imtihan 
ı·din eğer bu sıfattan sizlerde de var ise Allah'a şükür edin 
l'l' ondan bunu fazlalaştırmasını isteyin. 

Ardından onları on şey olarak sıralandırdı: yakin, 
kanaat, sabır, şükür, erdemli olma, güzel ahlak, eli açıklılık, 
ııaınusa düşkünlük, cesaret ve mertlik." 

Altmış Sekizinci Hadis: Şah Abdul Aziym-i Hasaniy 
diyor ki: "İmam Ali bin Muhammed bin Ali bin Musa bin 
( 'afer-i Sadık'ın (Allah'ın selamı onların hepsinin üzerine 
ıılsun) yanına gittim.59 O hazret beni gördüklerinde şöyle 
lıuyurdular: "Aferin sana ey Kasım'ın babası, gerçektende 
.~en bizim gerçek dostlarımızdansın." 

Ben şöyle arz ettim: "Ey Peygamberin torunu ben 
inandığım dinimi, size inandığım şekilde anlatmak 
istiyorum. Eğer bu inancım doğru ise ve sizin kabulünüzü 
görürse Allah'ıma kavuşuncaya kadar bu inanç üzerine 
olmak isterim." İmam şöyle buyurdu: "Ey kasım'ın babası 
inancını söyle." 

i 1)) Buradakinden maksat hidayet imamlarının onuncusu olan imam Ali 
ı·I Naki'dir (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt imamlarına 
ıılsun). 

63 



· J·:ııı i lkyt Şia'sının Sıfatları 

Ben şöyle arz ettim: "Ben inanıyorum ki Allah birdir 
ve hiçbir eş ve benzeri yoktur, ibtal ve teşbihten60 uzaktır, 
cisim değildir, suret, erz ve coheri61 yoktur, o cisimleıi 
meydana getiren, suratlara şekil veren ve erzler ve coherleri 
yaratandır. 

O her şeyi yaratıp kemale ulaştırandır, her şeyin 

sahibi, yaratıcısı ve yerleştireni odur. Hekimdir boş iş 

yapmaz, yapılması gereken işte de tembellik etmez. 

Gerçekten de Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir, 
nebilerin sonuncusudur ve ondan sonra kıyamet gününe 
kadar hiçbir peygamber gelmeyecektir. İnanıyorum ki onun 
dini, bütün dinlerin sonuncusudur ve ondan sonra kıyamet 
gününe kadar bir din gelmeyecektir. 

İnanıyorum ki peygamberden sonra imam, halife ve 
emir sahibi Müminlerin önderi Hz. Ali bin Ebu Talip'tir, 
sonra Hasan, sonra Hüseyin, sonra Ali bin Hüseyin, sonra 
Muhammed bin Ali, sonra Cafer bin Muhammed, sonra 
Musa bin Cafer, sonra Ali bin Musa, sonra Muhammed bin 
Ali ve sonra da sensin ey mevlam. 

İmam Hadi (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Ve benden sonra oğlum 
Hasan imamdır, milletin hali ondan sonraki imamla nasıl 

60) İbtal: Bazılarının inancı şu idi ki; bizler Allah'ı anlayamayacağımız 
için Allah konusunu düşünmeyi iptal etmeliyiz. Bu yüzden iptal 
anlamına gelen "ibtaliye"' adı ile adlandırılmışlardır. Bunların 

karşısında bir diğer gurup ise bu sözleri yersiz bulmuş ve Allah'ı çeşitli 
şeylere teşbih ederek anlaya bileceklerini savunmuşlardır ve onlara 
"muteşebbihe"' denilmiştir. 

61) Coher: bir şeyin kendisi Örn: kumaş; Erez: cismin renk veya 
hareketi Örn: kırırnzı (kumaş) 

64 



Şeyh SADUK (r.a.) 

ı ılacak62 ?" Ben arz ettim ki: "Ey benim ağam hal nasıl 
olacak?" 

Hazret şöyle buyurdu: "Çünkü onu görmezler ve onun 
:ıdını zuhur edinceye ve yeryüzünü zulüm ile dolduğu gibi 
:ıdaletle dolduruncaya kadar dile getirmek caiz değildir.63 

Arz ettim ki: "İkrar ediyorum ve inanıyorum ki; 
onların dostları Allah'ın dostlarıdırlar, onların düşmanları 

/\llah'ın düşmanlarıdırlar, onlara itaat etmek Allah'a itaat 
dmektir ve onlara karşı gelmek Allah' a karşı gelmektir. Ve 
diyorum ki gerçektende Miraç haktır, kabirde sorgu ve sual 
lıaktır, cennet haktır, cehennem haktır, sırat köprüsü haktır 
ve terazi haktır. 

Gerçektende hiç şüphesiz olan saat (kıyamet) 

gelecektir ve Allah kabirde olanları diriltecektir. Ve 
inanıyorum ki (sizin) vilayetinizden (imametinizden) 
sonra gelen vacipler; namaz, zekat, oruç, hac, cihat, 
iyiliği emir etmek ve kötülükten sakındırmak ve anne 
ve babanın haklarıdır." 

Sonra şöyle arz ettim: "Bunlar benim dinim, 
mezhebim, ahdim ve yakinimdirler ki size açıkladım." 

İmam Hadi (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) şöyle buyurdu: "Ey Kasım'ın babası Allah'a yemin 
olsun ki bu saydıkların Allah'ın kulları için razı olduğu 

dinidir öyle ise bu yolda sağlam ol. Allah seni dünya ve 
ahirette hak söz üzerinde sabit kılsın." 

<ı2) Maksat on ikinci imam olan Hz. İmam Muhammed Mehdi'dir 
(/\!lalı onun zuhurunu çabuklaştırsın). 
tı.\) Bu emir (hadis nakil eden büyük iilimler ve büyük müçtehitlerin 
)'.iirüşlerine göre) küçük kaybet dönemi için geçerlidir. 
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Altmış Dokuzuncu Hadis: Umaret babasından İmam 
Cafer-i Sadık'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'e olsun) şöyle buyurduğunu anlatıyor: "Dört şeyi 

inkar eden bizim şialanmızdan değildir: Miraç, kabirde 
sorgu ve sual, cennet ve cehennemin yaratılmış olduğu ve 
şefaat." 

Yetmişinci Hadis: Ali bin Fezzal İmam Ali Rıza'nın 
(Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle 
buyurduğunu anlatıyor: "Miracı inkar eden bir şahıs 

gerçektende peygamberi inkar etmiş olur." 

Yetmişinci Birinci Hadis: Fezl bin Şazan İmam Ali 
Rıza'nın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) şöyle buyurduğunu anlatıyor: "Allah'ın 

vahdaniyetini kabul eden ve onun halka benzerliğini 
inkar eden, Allah'ı layık olmadığı şeylerden uzak bilen 
ve onda kuvvet, kudret, irade, istek, emir, kaza ve 
kaderi64 kabul eden bir Müslüman, insanların 
yaptıklarının sadece Allah'ın vermiş olduğu güçten 
olduğuna ama Allah'ın onu bu işleri yapması için 
zorlamadığına inanmalı. 65 

Ve şahadet vermelidirler ki; Hz. Muhammed 
(Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'ine olsun) 
onun elçisidir, Hz. Ali ve ondan sonra ki masum 
hidayetçi imamlar (Allah 'ın selamı onların Üzerlerine 

64) Burada kaza ve kader dışarıda anlatıldığı anlamda değildir. 

Buradakinden maksat Allah'ın her şeyden haberdar olduğu ve bildiği 
şeylerin gerçekleştiği ama onun bilmesinin milletin o işi yapmasında 

bir zorunluluk getirmediği anlamındadır. Allah, insanlar o işi 

yapacaklar diye biliyor, Allah biliyor diye insanlar o işleri yapmıyorlar. 
65) Allah insana gücü vermiş ve ona doğru yol ile yanlış yolu 
tanıtmıştır, bu yollardan birini seçmek bütünü ile insana ve iradesine 
bağlıdır. Allah illede bu yolda gideceksin diye kullarına zorla bir 
yaptırım gerçekleştirmez. 
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olsun) peygamberden sonra Allah'ın hüccetleridirler 
(:\ilah 'ın seçtiği milletin önderleridirler). 

Ve onların dostlarına dost olsalar ve düşmanlarına 
clii~man olsalar ve büyük günahlardan sakınsalar. Ricat 
\'(' iki mutaya66, miraca, kabirdeki sorgu ve suale, 
t Kevser) havuzuna, şefaate, cennet ve cehennemin 
.r:ıratıldığına, sırat köprüsüne, (amellerin) terazisine, 
k:ıhirden kaldırılmaya, ölümden sonra dirilmeğe, iyi ve 
kütü amellerin karşılığının alınacağına ve hesaba 
inansalar gerçek mümin ve biz Ehl-i Beyt'in şialarından 
olurlar." 

Hamd ve sena alemleri yaratıp kemale erdiren 
Allah'adır ve Allah'ın selavat ve selamı Hz. 
Muhammed ve onun tertemiz Ehl-i Beyt'ine olsun. 

Şia'nın sıfatları kitabının sonu. 

<ılı) Rical: On ikinci imam geldiğinde imanları tam olanlar ile 
k;ıfirlikleri tam olan ölmüş insanların dirilerek yeniden dünyaya 
~·t·lıneleri olayına verilen addır. Bu olayın varlığı Kuran-ı Kerimde 
.ı,·ıkça bellidir ve geçmiş ümmetlerde buna benzer olaylar yaşanmıştır. 
ı >rneğin: Bakara: 259. ayette Allah buyuruyor ki: "Görmediniz mi o 
1.ıınscyi ki yıkılmış ve viran olmuş kasabadan geçerken Allah bunları 
ıı;ısıl diriltecek diye düşündü ve biz onu yüz yıl öldürdük ve sonra 
ılırilttik ... " 
iki Muta: Birincisi hacda ki mutadır ki hac ameli iki kısımdan meydana 
ı•t·lir ve bu iki kısmın arasında ihramdan çıkma olayına verilen addır. 
lkiııcisi: Muta nikahıdır ki belirli bir ücret ve şartlar karşılığında belli 
lıır zaman evli kalma olayıdır, Kuran-ı kerimde Nisa suresi 24. ayet bu 
l,tıııuyu açıklamaktadır. Her iki muta Hz. Peygambcr'in zamanında 
ı;ıpılıyordu ama ikinci halife zamanında yasaklanmıştır. 
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Birinci Hadis: Abdullah bin Ömer şöyle rivayet 
ediyor: "Bir gün Peygamberi Ekrem'den Hz. Ali bin Ebu 
Talib'in (Allah'ın selamı o ikisine ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'lerine olsun) hakkında (alaycı bir tavır ile) soru 
sorduk. 

Hz. Peygamber (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'ine olsun) sinirlenerek şöyle buyurdular: "Neden 
milletin bazısı, o kimse ki; makamı benim makamım gibi 
Allah katından olan birisi hakkında kötü konuşuyorlar? 

Dikkat edin! Ali'yi seven beni sevmiş olur, beni 
sevenden Allah razı olur, Allah'ın razı olduğu kimseye 
cennet verilir. Ali' yi seven her kes ölmeden önce Kevser 
suyundan içer, Tuba ağacının meyvesinden yer ve 
cennetteki yerini görür. 

Dikkat edin! Ali' yi sevenin namazı, orucu ve gece 
ibadeti kabul olur ve duası Allah katında makbuldür. 

Şunu bilin ki! Ali'yi sevenin bağışlanması ıçın 

melekler dua ederler ve cennet'in sekiz kapısı onun yüzüne 
açılır ve o kapıların hangisinden isterse sorgusuz olarak 
cennete girer. Ali' yi sevenin amel defteri sağ eline verilir 
ve onun hesabı Peygamberlerin hesabı gibi alınır. 

Bilin ki! Allah Ali' yi seven için ölümün zorluk ve 
acılarını giderir ve onun kabrini cennet bağlarından bir 
bağa dönüştürür. Bilin ki; Allah, Ali'yi seven her kesin 
bedenindeki damar sayısı kadar ona cennet hurilerinden 
verir ve yakınlarından ve akrabalarından seksen kişiye 

şefaat hakkı kazanır ve bedenindeki tüy sayısı kadar cennet 
şehirlerinden ve hurilerinden verilir. 
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Bilin ki! Allah, Ali' yi sevenlere ölüm meleğini 

(Azrail'i) Peygamberlere gönderdiği gibi gönderir ve Nekir 
ve Münker'den (kabirdeki sorgu sual meleklerinden) 
korkmayı ondan kaldırır ve yüzünü nur ile aydınlatır ve 
şehitlerin efendisi Hz. Hamza ile bir yerde olur. 

Bilin ki! Allah, Ali'yi sevenlerin kalbine hikmeti 
yerleştirir ve dillerinden doğru sözü akıtır ve rahmet 
kapılarını yüzlerine açar. Bilin ki Ali' yi sevenler göklerde 
ve yerde Allah'ın kölesi olarak adlandırılır. 

Bilin ki! Allah'ın arşından bir melek Ali'yi sevene 
şöyle seslenir: "Ey Allah'ın kulu amellerine baştan başla 
çünkü Allah senin bütün günahlarını bağışladı." 

Bilin ki! Ali' yi seven mahşer meydanına yüzü on dört 
gecelik ay gibi parlak gelir. Bilin ki Ali' yi sevenin başına 
padişahlık tacı konulur ve ona keramet ve büyüklük elbisesi 
gi yindirilir. 

Bilin ki! Ali' yi seven sırat köprüsünden, yıldırım 

çarpması gibi geçer. Bilin ki; Ali' yi seven için, cehennem 
ateşinden korunma, sırat köprüsünden geçme, Allah' ın 
azabından korunma yazılır ve onun için mahkeme ve terazi 
kurulmaz ve ona "hesapsız olarak cennete gir" denilir. 

Bilin ki! Melekler, Ali'yi sevenin ellerini tutarak 
onunla görüşürler ve Peygamberler onu ziyaret ederler ve 
Allah onun isteklerini yerine getirir. 

Bilin ki! Muhammed'in Ehl-i Beyt'ini (Allah'ın 

selamı ve rahmeti onların üzerine olsun) seven hesaptan, 
teraziden ve sırattan korunur. 
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Bilin ki! her kim Muhammed'in Ehl-i Beyt'inin 
(Allah'ın selamı ve rahmeti onların üzerine olsun) sevgisi 
ile ölürse ben, (ahir zaman peygamberi) onun enbiya ile 
birlikte cennette olmasına kefil olurum. 

Dikkat edin! Her kim Muhammed'in Ehl-i Beyt'inin 
(Allah'ın selamı ve rahmeti onların üzerine olsun) 
düşmanlığı ile ölürse cennetin kokusunu bile 
alamayacaktır." 

Ebu Reca şöyle dedi: "Hemmad bin Zeyd bu hadisle 
iftihar eder ve şöyle derdi: "Dinin temeli işte budur." 

İkinci Hadis: Ali bin Hasan İmam-ı Muhammed 
Bagır' dan ve o da babası İmam Zeynulabidin' den, o da 
babası İmam Hüseyin'den, o da Hz. Peygamber-i Ekrem'in 
(Allah'ın selamı ve rahmeti onların üzerine olsun) şöyle 
buyurduğunu rivayet ediyor: 

"Benim ve Ehl-i Beyt'imin sevgisi yedi tane zor yerde 
sevenlerimize yardımcı olur. O yerler şunlardırlar: 

1) Ölüm anında; 
2) Kabirde; 
3) Kabirden diriltilme anında; 
4) Amel defterleri verildiğinde; 
5) Hesap, sorgu ve sual anında; 
6) Amellerin tartılacağı terazi zamanında; 
7) Sırat köprüsünde. 

Üçüncü Hadis: İsmail bin Müslim, Ehl-i Beyt'in 
konuşan dili olan Hz. İmam Cafer-i Sadık'tan, o da babası 
l iz. İmam Muhammed-i Bagır'dan, o da babalarından 
( Allah'ın selamı ve rahmeti onların üzerine olsun) şöyle 
rivayet ediyor: "Hz. Peygamber-i Ekrem (Allah'ın selamı 
ıına ve tertemiz Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle buyurdu: "Sırat 
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köprüsünde ayağı en sağlam olanınız Ehl-i Beyt'imi en 
çok seveninizdir." 

Dördüncü Hadis: Ebu Hamza'yı Somali Hz. İmam 
Muhammed-i Bagır'dan o da babalarından şöyle rivayet 
ediyor: "Hz. Peygamber Hz. Ali'ye (Allah'ın selamı onlara 
ve onların tertemiz Ehl-i Beyt'lerine olsun) şöyle buyurdu: 
"Senin sevginin kalbinde yer ettiği kimsenin eğer bir ayağı 
sırat köprüsünde titrerse Allah onun diğer ayağını sabit 
kılar. Allah, onu senin sevgin sayesinde cennete götürür." 

Beşinci Hadis: Zeyd bin Sabit şöyle ıivayet ediyor: 
"Hz. Peygamber (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'ine olsun) şöyle buyurdu: "her kim Hz. Ali'yi (Hz. 
Ali) yaşarken ve öldükten sonra severse güneş doğup 

battığı müddetçe, Allah ona cehennem azabından korunma 
ve imanının devamlılığını verir. Her kim Hz. Ali' ye (Hz. 
Ali) yaşarken ve öldükten sonra düşmanlık ederse 
öldüğünde cahiliye devrinde ölmüş sayılır (yani kafir ölmüş 
sayılır) ve bütün yaptıkları sorguya çekilir." 

Altıncı Hadis: İmam Musa'yı Kazım'ın oğlu İshak'ın 
kızı Rukiye babasından, o da babası İmam Musa'yı 
Kazım'dan, o da babası İmam Cafer-i Sadık'tan, o da 
babası İmam Muhammed-i Bagır'dan, o da babası İmam 
Zeynulabidin'den, o da babası İmam Hüseyin'den, o da 
babası Müminlerin Emiri Hz. İmam Ali'den (Allah'ın 
selamı onlara ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle rivayet 
ediyor: "Hz. Peygamber (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle buyurdu: "kıyamet günü hiçbir 
Allah kulu kendisinden şu dört soru sorulmadan bir adım 
bile ilerleyemez: 

1) Gençliğini nerede geçirdiği; 
2) Ömrünü nerede geçirdiği; 
3) Kazancını nereden ele getirdiği ve nerede harcadığı; 
4) Biz Ehl-i Beyt'in sevgisi. 
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Yedinci Hadis: Ebu Seid-i Hudri şöyle rivayet 
ediyor: "Bir gün Peygamber-i Ekrem'in (Allah'ın selamı 
ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'ine olsun) yanında oturmuştuk, 
bir şahıs gelip o Hazret'ten şöyle sordu: 

"Ey Allah'ın elçisi, Allah'ın kur'an-ı kerim'de şeytan 
için buyurduğu şu ayette meleklerden daha yüce olanlardan 
maksat nedir: "Tekebbür mü ediyorsun yoksa o yücelerden 

. . ?"67 
mısın. 

Kainatın efendisi şöyle buyurdular: "(O üstün ve yüce 
olanlardan maksat) ben, Ali, Fatime, Hasan ve Hüseyin'dir. 
Allah Hz. Adem'i yaratmadan iki bin yıl önce bizi yaratmış 
ve Allah'ın arşının perdesinde Allah'a tespih derdik ve 
melekler bizden Allah'a nasıl tespih diyeceklerini 
öğrendiler. 

Allah meleklere secde edin emrini verdi ama bize 
böyle bir emir vermedi ve meleklerin hepsi bu emri yerine 
getirdi ama (melekler safında yer alan ve aslında cin 
ırkından olan68) İblis bu emre isyan ederek itaat etmedi. 
Allah bu itaatsizlik karşısında şöyle buyurdu: "Tekebbür 
mü ediyorsun yoksa o yücelerden misin?" bu yücelerden 
maksat bu beş şahıstır ki; adları Allah'ın arşının perdesinde 
de yazılıydı. 

Biz; Allah'ın (rahmet) kapısıyız, bizim sayemizde 
Allah' ın rahmeti kullarına ulaşır ve bizim sayemizde 
hidayete erecekler hidayet olurlar. Bizi seveni Allah'ta 
sever ve onu cennetine yerleştirir. Bize düşman olana 

67) Sad:75 
68) Allah Kur'an'da Kehf suresi 50. ayeti kerimede açıkça şöyle 

buyuruyor "Hani biz meleklere: Adem'e secde edin, demiştik; iblis 
hariç olmak üzere, onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi; 
Rabbinin emrinden dışarı çıktı." 

75 



l ·:lıl i Beyi Şia 'sının Fazi !etleri 

Allah 'ta düşman olur ve onu cehennemine atar ve bizi 
ancak temiz doğanlar (veledi zina olmayanlar) severler. 

Sekizinci Hadis: Muhammed bin İmran babasından 
şöyle rivayet ediyor: "Allah'ın dinin yayıcılarından olan 
Hz. İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt' e olsun) şöyle buyurdu: "Bir gün ben ve babam 
birlikte Peygamber'in (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'ine olsun) mübarek camisine gittik. 

Orada Hz. Peygamber'in (Allah'm selamı ona ve 
tertemiz Ehl-i Beyt'ine olsun) kabri ile minberi arasında 
oturan, babamın dostlarını gördük. Babam onlara yaklaşıp 
selam etti ve şöyle buyurdu: "Gerçekten de ben sizlerin 
kokularınızı ve ruhlarınızı (bile) seviyorum. Bu dostluk ve 
sevgide bizlere (Ehl-i Beyt'e) takva69 ve (hayırlı işlerle) 
uğraşmak ile yardımcı olun. 

Şunu bilin ki; bizim (Ehl-i Beyt'in) vilayetimiz ancak 
takva ve hayırlı işlerle uğraşmak ile ele gelir. Sizlerden her 
kim bir kavmin takipçisi olduysa, onlar gibi davransın. 

Sizler Allah' ın şiaları 70 ve Allah' ın yardımcılarısınız, sizler 
ilk ve son öne geçenlersiniz. Dünyada bizim sevgimizde 
öne geçtiniz ve ahirette de cennete girmekte öne 
geçeceksiniz. 

Ben Allah ve Peygamber'inin (Allah'ın selamı ona ve 
tertemiz Ehl-i Beyt' e olsun) kefaleti ile sizlerin cennete 
girmenize kefilim. Sizler ve eşleriniz temizlersiniz71 , her 
imanlı kadın bir huriye ve her imanlı erkek doğruları 

onayla yandır. 

69) Günahlardan sakınmak 
70) Şia taraftar ve takipçi anlamındadır. 
71) Yani biz Ehl-i Beyt'in sevgisi ile kafirlik necaseıinden çıkmış ve 
iman temizliği ile temizlennıişsiniz. 
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Müminlerin Emiri Hz. Ali (Allah 'ın selamı ona ve 
tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) defalarca Kanber'e (Allah'ın 
rahmeti ona ve onun gibi Ehl-i Beyt dostlarına olsun) şöyle 
buyurmuştur: 

"Sizlere müjdeler olsun ve (kendiniz gibi olan Ehl-i 
Beyt dostlarına) müjdeler verin; Allah' a yemin olsun ki Hz. 
Peygamber (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'ine 
olsun) dünyasını değiştirdiği zaman Şia'nın dışındaki bütün 
ümmetine kızgın ve kırgın idi. 

Şunu bilin ki! her şeyin bir ipi vardır ve dinin 
sağlam ipi Şia'dır. Her şeyin bir şerefi vardır ve dinin 
şerefi Şia'dır. Her şeyin bir büyüyü vardır ve 
toplantıların büyüyü Şia'nın toplantılarıdır. Her şeyin 
bir önderi vardır ve yeryüzünün önderi, yeryüzünün o 
kısmıdır ki Şia'lar orada yaşarlar. 

Her şeyin şiddetli bir isteği vardır ve dünyanın şiddetli 
isteği Şia'nın üzerinde yaşayacağı bir evdir. 

Allah'a yemin olsun ki; eğer siz (Ehl-i Beyt dostları) 
olmasaydınız bizi (Ehl-i Beyt'i) tanımayanlar dünya 
nimetlerinden yararlanamazlardı ve ahiret nimetlerinden de 
onlar için bir nasip yoktur. 

Her Ehl-i Beyt düşmanı Allah' a ibadet de etse ve 
hayırlı işlerde de bulunsa yinede bu ayet-i kerime onların 
hakkındadır: "Durmadan çalışır, (fakat boşuna) yorulur 
kızgın ateşe girer"72 

Biz Ehl-i Beyt' i tanımayan biri, eğer sizin hakkınızda 
(hayırlı) bir dua ederse Allah o duayı kabul eder ve sizden 
her kim Allah'tan bir hacet isterse Allah yüz katını verir ve 

72) Ôaşie: 2-3 
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.o.,iııkıı lıt:rkim Allah'tan bir hacet isterse Allah onun yüz 
ıl11asıııı kabul eder. 

Sizden her kim bir hayır iş yaparsa onun sevabı hesap 
olunmayacak kadar çok olur ve sizden her kim bir günah 
işlerse Hz. Muhammed (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'ine olsun) o günahın kötü sonuçlarını giderir. 

Sizden oruç tutan bir kimse iftar edinceye kadar 
cennet bağlarında gezer ve melekler onun doğru yolda 
olması için dua ederler. Sizden vacip hacca ve umreye 
gidenler Allah' ın halis kullarıdırlar. Gerçekten de sizler 
Allah'ın davetine ve velayetine layık kimselersiniz. 

Sizler için (kıyamet günü) bir korku ve hüzün yoktur 
ve hepiniz cennete gideceksiniz; öyle ise hayırlı işlere 

rağbet edin. 

Allah'a yemin olsun ki; biz Ehl-i Beyt'den sonra Allah 
arşına, Şia'larımızdan daha yakın hiç kimse yoktur. Allah 
Şia'lar ile ne kadar iyi amel etmiştir. 

Eğer sızın hayır amellerde gevşemenizden ve 
düşmanlarınızın sizi azarlamasından korku olmasaydı ve 
millet bu olayı büyük saymasalardı, melekler sizin 
karşınızda durur ve size selam verirlerdi. 

Müminlerin Önderi Hz. Ali (Allah'ın selamı ona ve 
tertemiz Ehl-i Beyt' e olsu) şöyle buyurdu: "Her kesin 
korku ve hüzün içinde kabirlerinden çıktıkları gün bizim 
vilayetimize inanmış olanlar korkmadan ve üzülmeden 
kabirlerinden dışarı çıkarlar. 

Dokuzuncu Hadis: Hz. Ebuzer-i Gaffari (Allah'ın 

selamı ve rahmeti ona ve onun gibi Ehl-i Beyt dostlarına 
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olsun) şöyle rivayet ediyor73 : "Hz. Peygamber'in elini Hz. 
Ali'nin (Allah'ın selamı Peygamber'e, Hz. Ali'ye ve 
tertemiz Ehl-i Beyt'lerine olsun) omzuna koyarak şöyle 

buyurduğunu gördüm: "Ya Ali bizi sevenler Araptır74 ve 
bize düşmanlık edenler cefa etmişlerdir. 

Bizim Şia'larımız asaletli ve şerefli ailelerdendirler ve 
onların doğumu temizdir75 . Biz ve Şia'larımız dışında hiç 
kimse Hz. İbrahim'in (Allah'ın selamı ona ve ahir zaman 
Peygamberi ve Ehl-i Beyt'ine olsun) gerçek yolunda 
değillerdir. 

Allah'ın melekleri vardır ki; Şia'ların günahlarını, 

binayı yok ettiği gibi yok ederler." 

Onuncu Hadis: İbni Abbas şöyle rivayet ediyor: "Hz. 
Peygamber (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'ine 
olsun) şöyle buyurdu: "Ali bin Ebu Talib'in (Allah'ın 

selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) sevgisi ateşin 
odunu yok ettiği gibi günahları yok eder." 

On Birinci Hadis: Amir-i Coheniy şöyle rivayet 
ediyor: "Hz. Peygamber (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'ine olsun) bir gün camiye geldi ve Ebubekir, 
Ömer, Osman oradaydılar ve Hz. Ali (Allah'ın selamı ona 
ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) ise bir köşede oturmuştu. 

Hz. Peygamber (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'ine olsun) gelip Hz. Ali'nin (Allah'ın selamı ona ve 
tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) yanında oturdu, sağına ve 
soluna baktıktan sonra şöyle buyurdu: 

73) Bu hadisin bir benzerini biraz fark ile Ebu Besir Hz. İmam Cafer-i 
Sadık'tan (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'i olsun) rivayet 
ediyor. 
74) Yani bizdendirler. 
75) Velediz zina değillerdir. 
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"Allah'ın arşının sağında ve solunda (bazı) adamlar 
ıçın nurdan minberler76 vardır ki onların yüzleri de 
nurludur. 

Ebubekir kalkıp dedi ki "anam babam sana kurban 
olsun ey Allah'ın elçisi, ben de o insanlardan mıyım?" Hz. 
Peygamber (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'ine 
olsun): "yerine otur" buyurdu. Ardından Ömer kalkıp aynı 
sözleri tekrar etti ve Hz. Peygamber (Allah'ın selamı ona 
ve tertemiz Ehl-i Beyt'ine olsun): "yerine otur" buyurdu. 

İbni Mesud, Hz. Peygamber'in (Allah'ın selamı ona 
ve tertemiz Ehl-i Beyt'ine olsun) o ikisine buyurduklarını 
duyduğunda dimdik ayağa kalkıp şöyle dedi: "anam babam 
sana kurban olsun ey Allah' ın elçisi onların sıfatlarını 

bizim için beyan et ki onları tanıya bilelim." 

Hz. Peygamber Hz. Ali'nin (Allah'ın selamı her 
ikisine ve tertemiz Ehl-i Beyt'lerine olsun) omzuna 
dokunarak şöyle buyurdu: "Bu ve Şia'ları kurtuluşa 

erenlerdirler." 

On İkinci Hadis: Hebiyb-i Secistani Hz. İmam 
Cafer-i Sadık'tan (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt' e olsun) şöyle rivayet ediyor: "Hz. Peygamber 
(Allah'ın selamı ve rahmeti ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'ine 
olsun) şöyle buyurdu: 

"Allah-u Teala şöyle buyuruyor: "İslam ümmetinde, 
Allah tarafından tayin olunmayan zalim bir öndere sevgi 
gösteren kimselere kesinlikle azap edeceğim. Hatta onlar 
amellerinde iyi ve hayırlı işler yapsalar ile. 

76) Kürsüler 
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Ve İslam ümmetinde Allah tarafından tayin olunmuş 
öndere (İmama) sevgi gösteren Müslümanları, hatta 
amellerinde günah ve hata yapmış olsalar bile bağışlarım." 

On Üçüncü Hadis: Ebu Hamza-i Somali (Allah'ın 
selamı ve rahmeti ona ve onun gibi Ehl-i Beyt dostlarına 
olsun) Hz. İmam Cafer-i Sadık'ın (Allah'ın selamı ona ve 
tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) (Şia'larına hitaben) şöyle 

buyurduğunu rivayet ediyor: "Sizler Allah'ın selamı ve 
aferin dediklerisiniz, sizler Allah' ın rahmeti sayesinde 
varsınız ve Allah' ın seçtiklerisiniz. 

Sizler Allah'ın güç verdikleri ve Allah'ın hatalardan 
koruduklarısınız. Sizler Allah'ın itaati ıçın davet 
olunanlarsınız. Sizler için ne hesap, ne bir korku ve ne de 
hüzün vardır." 

On Dördüncü Hadis: Ebu Hamza-i Somali (Allah'ın 
selamı ve rahmeti ona ve onun gibi Ehl-i Beyt dostlarına 
olsun) Hz. İmam Cafer-i Sadık'tan (Allah'ın selamı ona ve 
tertemiz Ehl-i Beyt' e olsun) şöyle rivayet ediyor: "Allah 
Şia'ları günahlardan arındırdığı ve vilayet verdiği için 
onlardan kalemi (hesabı) kaldırmıştır." 

On Beşinci Hadis: Ebu Hamza-i Somali Hz. İmam 
Cafer-i Sadık'tan (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt' e olsun) şöyle rivayet ediyor: "Gerçekten de ben bir 
kavmi tanıyorum ki; Allah onları bağışlamış ve onlardan 
razı olmuştur. 

Onları günahlara düşmekten korumuş ve onlara 
rahmet etmiştir. Onları her türlü kötülüklerden alı koymuş, 
onları onaylamış, her türlü olgunluğa hidayet etmiş ve en 
son mertebede ki olgunluğa ulaştırmıştır. 
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Sual ettiler: "onlar kimlerdir ey Eba Ebdillah ?" 
Cevabında şöyle buyurdu "onlar; bizim iyi amel eden 
Şia'larımız yani Hz. Ali'nin (Allah'ın selamı ona ve 
tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) Şia'larıdırlar." 

On Altıncı Hadis: Hak İmamların altıncısı olan Hz. 
İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt' e olsun) şöyle buyuruyor: "Biz Şia'larımız için 
şahidiz ve Şia' !arımız diğer insanlar için şahittirler ve bizim 
Şia'larımızın şahitliğine göre (insanlar) sevap veya ceza 
alacaklar." 

On Yedinci Hadis: Ebu Besiyr İmam Cafer-i 
Sadık'tan, oda babalarından onlarda Müminlerin Önderi 
Hz. İmam Ali'den (Allah'ın selamı onların üzerlerine 
olsun) şöyle rivayet ediyor: 

"Hz. Peygamber (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle buyurdu: "Ey Ali! Allah 
yeryüzündeki kimsesizlerin ve zayıfların sevgisini sana 
bağışladı. Onlar senin imametine razı oldukları için ben de 
onları kardeş olarak kabul etmeğe razı olum. Seni sevip 
tasdik edenlere müjdeler olsun ve sana düşmanlık edip 
yalanlayanlara vay olsun. 

Ey Ali! Sen bu ümmetin alimisin. Seni seven 
kurtuluşa erer ve sana düşmanlık eden helak olur. 

Ey Ali! Ben (ilim) şehriyim ve sende onun kapısısın, 
şehre kapısından başka bir yerden girilebilir mi? 

Ey Ali! Senin dostun (Allah) dergahına fazlaca 
yönelen ve (kendi nefsini) en iyi koruyandır, onun 
elbiseleri eskidir. Eğer Allah için bir yemin ederse Allah 
onun yeminini kabul eder. 
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Ey Ali! Senin dostlarının hepsi günahlardan sakınan 
ve hayırlı işlerde çalışıp çabalayanlardırlar. (Sevdiklerini) 
senin için sever ve (düşmanlık ettiklerine) senin ıçın 

düşmanlık ederler. Milletin yanında küçük ama Allah 
yanında büyük makam sahibidirler. 

Ey Ali! Senin dostların Firdovs'ta Allah'ın 

komşularıdırlar. Dünyada bıraktıkları için üzülmezler. 

Ey Ali! Ben sana dost olana dostum ve sana 
düşman olana düşmanım. Ey Ali! Gerçekten de seni 
seven beni sevmiş olur ve sana düşman olan bana 
düşman olmuş olur. 

Ey Ali! Senin dostlarının dudakları (oruç ve fazla 
Allah zikrinden dolayı) kurumuş olur ve dünyaya karşı 

isteksiz oldukları yüzlerinden belli olur. 

Ey Ali! Senin dostların üç yerde Sevinçli olurlar: 
1) Can bedenlerinden çıkacağı an ki; sen ve ben o anda 

onlara nazir oluruz; 
2) Kabirde ki soru ve cevap zamanı; 
3) Amellerin sunulacağı ve sırat köprüsünden geçileceği 

zaman ki; o zaman da diğer insanların imanları 

sorulacak ama cevap veremeyecekler. 

Ey Ali! Senin savaşın benim savaşımdır ve senin 
barışın benim barışımdır ve (hiç şüphesiz) benim savaşım 
Allah' ın savaşıdır. Seninle sulh yapan hiç şüphesiz Allah 
ile sulh yapmış olur. 

Ey Ali! Dostlarına müjde ver ki Allah onlardan razı 
oldu, aynı senin onlara önder olmana razı olduğu gibi ve 
onlar da senin önderliğine razı oldular. 
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Ey Ali! Sen müminlerin Emiri ve elleri, ayakları ve 
alınları nurlu olanların önderisin. Ey Ali! Senin Şia'ların 
sevinçlidirler. 

Eğer sen ve Şia'ların olmasaydınız Allah'ın dini 
ayakta kalamazdı ve eğer Şia'larından yeryüzünde olan 
olmasaydı yağmur yağmazdı. 

Ey Ali! Cennette senin için bir hazine vardır ki sen 
onun Zulkarneyn'isin 77 , senin Şia'ların Allah'ın topluluğu 
olarak tanınırlar. 

Ey Ali! Sen ve Şia'ların adaleti sağlayanlar ve 
Allah' ın yarattıkları içinden seçilmiş olanlarsınız. Ey Ali! 
(kabirden ilk çıkıp) başından toprağı temizleyecek olan 
benim ve sen o anda benimle berabersin ve sonra diğer 
insanlar (topraktan çıkarlar). 

Ey Ali! Sen ve Şia'lann Kevser havuzunun başında 
istediklerinize (dostlarınıza) su verip istemediklerinizi 
(düşmanlarınızı) men edeceksiniz. Sizler o büyük korku 
gününde (kıyamette) Allah'ın arşında emniyette olursunuz. 
İnsanlar korkarlar ama onlar (Şia' lar) korkmazlar ve 
insanlar üzülürler ama onlar (Şia'lar) üzülmezler. 

Bu ayetler sizlerin hakkında nazil oluştur: 

"Tarafımızdan kendilerine güzel akıbet takdir edilmiş 

olanlara gelince, işte bunlar cehennemden uzak tutulurlar. 
Bunlar onun uğultusunu duymazlar; gönüllerinin dilediği 
nimetler içinde ebedi kalırlar. En büyük dehşet dahi onları 
tasalandırmaz. Melekler kendilerini şöyle karşılar: İşte bu 
size vaat edilmiş olan (mutlu) gününüzdür."78 

77) Zahiri ve batini saltanatının sahibisin 
78) Enbiya: 101-102 ve 103 
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Ey Ali! 
aradıklarında, 

olacaksınız. 

Şeyh SADl!K ır.;ı ı 

Sen ve Şia'ların, sızı (hesap zam<ını) 

siz cennet nimetlerinden faydalanıyor 

Ey Ali! Melekler ve (cennet) hazinelerinin bekçileri 
sızı görmek için sabırsızlanıyorlar. Allah arşının taşıyıcı 

melekleri ve büyük melekler sizler için özel dualar 
ediyorlar ve sizin sevginiz sayesinde Allah'tan (özel) 
hacetlerini isterler. 

Onlardan (Şia'lardan) biri (ölüp) onların yanına gittiği 
zaman, aynı uzakta bir yolcusu olup da onu uzun zaman 
görmeyen birinin beklediği geldiği zaman sevindiği gibi 
çok sevinirler. 

Ey Ali! Senin Şia'ların gizlide oldukları zaman 
Allah'tan korkarlar ve aşikar da Allah için hayırlı ameller 
yaparlar. Ey Ali! Senin Şia'lann cennet makamının en 
üstününe ulaşmak için bir birleriyle yarışırlar, çünkü onlar 
Allah katına geldiklerinde hiç günahları yoktur. 

Ey Ali! Her Cuma günü Şia'larının amelleri bana 
sunulur, onların hayır amellerini gördüğüm zaman 
sevınırım ve onların günahları için Allah 'tan mağfiret 

isterim. 

Ey Ali! Sen ve Şia'ların yaratılmadan önce Allah 
sizleri Tevrat'ta ve İncil de anlatmıştır ki "İlya'yı" (Hz. 
Ali 'nin isimlerindedir) büyük saysınlar, ama bu gün 
kitaplarında yazılandan fazla Şia'larını tanımıyorlar. 

Ey Ali! Senin Şia' !arının zikri göklerde, yerdekilerden 
daha fazladır, iyilikler ve güzellikler Şia'lar içindir, bu 
müjdeye sevinmeleri ve çabalarını artırmaları gerekir. 



l·lıl ı l\ı·yı ~ıa'sıııııı hıziletleri 

Ey Ali! Senin Şia'ların yattıkları zaman ruhları gök 
alemine gider ve melekler onların Allah katında ki 
makamları sebebine sevgi dolu bakışlar ile milletin hilale 
baktıkları gibi onlara bakarlar. 

Ey Ali! Senin makamını tanıyan Şia'larına deki: 
"düşmanlarının yaptığı amelleri yapmasınlar çünkü 
Allah'ın rahmeti gece ve gündüz onları sarıyor, öyleyse 
kötülüklerden uzak dursunlar". 

Ey Ali! Allah'ın şiddetli gazabı (ve azabı) senin 
Şia'larına düşmanlık edenlere, senden ve Şia'larından uzak 
duranlara, senin ve Şia'larının yerine başkalarını koyanlara, 
senden ve Şia' !arından ayrılıp düşmanlarına katılanlara, 

yanlışlık ve sapıklığı seçenlere, sana ve Şia' larına savaş 

bayrakları açanlara ve biz Ehl-i Beyt'e ve seni seven ve 
herkesten üstün sayanlara ve canını ve malını bizim 
yolumuzda feda edenlere düşmanlık edenlere olsun. 

Ey Ali! Benim selamımı Şia'larına ilet, onlar 
(Şia'lar) beni görmediler ve bende onları görmedim 
(ama) onlara söyle ki; onlar benim kardeşlerimdirler ve 
ben onları görmek için sabırsızlanıyorum. Benim ilmimi 
gelecekte gelecek olanlarına yetiştirsinler ve Allah 'ın 
sağlam ipine (Hz. Ali ve evlatlarının vilayetine) sımsıkı 
sarılsınlar ve hiç ayrılmasınlar. 

Hayırlı amelleri yapmakta çok çaba harcasınlar çünkü 
biz onları hidayetten, zalalet yoluna sürüklemeyiz. Onlara 
deki: "Allah onlardan razıdır ve onların varlığı ile (Allah) 
meleklere iftihar ediyor79 ve her Cuma günü onlara rahmet 
gözü ile bakıyor ve meleklere, onlar için bağışlanma 

talebinde bulunmalarını emir ediyor." 

79) Yani Allah böyle varlıklar yarattığı için övünüyor. 
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Ey Ali! Benim seni sevdiğim haberi kulaklarına gitmi5 
olan ve ben seni seviyorum diye seni seven ve Allah'a bu 
yol ile ibadet eden ve kalpten halisane sevgilerini sana 
sunan ve seni babalarından, kardeşlerinden ve evlatlarından 
daha üstün tutan ve senin yolundan gidip, bizim sevgimiz 
uğrunda zorluklar çeken kavmin yardımlarını geri çevirme. 

Onların bizim yardımımızdan başka yardımcıları 

yoktur ve bizim yolumuzda eziyet görmelerine, kötü sözler 
duymalarına rağmen onlar bizim yolumuzda her şeylerini 
feda etmekten kaçınmazlar. 

Öyleyse onlara karşı rahmetli ol ve onların 
dostluklarına kanaat et. Allah onları bütün insanlığın 

içinden seçmiş ve onları bizim toprağımızdan yaratmıştır. 
Bizim sırlarımızı onlara emanet vermiş ve bizi tanımalarını, 
kalplerinde sağlam ve sabit kılmıştır. Onların yüreklerini 
genişletmiş ve bizim sağlam (vilayet) ipimize sarılmalarını 
sağlamıştır. 

Onların dünya nimetlerinden az faydalanmalarına ve 
padişahların onlara eziyet ve düşmanlık etmelerine sebep 
olmasına rağmen, onlar bizi bırakıp muhaliflerimizin 
yanında yer almazlar. Allah onları bu yolda başarılı kılar ve 
hidayet yoluna koyar. 

Onlar hidayete eriştikleri zaman millet zalalet yolunda 
idiler ve nefsani isteklerinde kaybolmuşlardı ve Allah 
tarafından gelen doğru emirlere kör idiler. 

Bizim muhaliflerimiz Allah'm gazabında geceleri 
gündüz ve gündüzleri de gece ediyorlar ama senin Şia'ların 
hakkın ışığında, ona bağlı olarak ve muhaliflerimizle 
dostluk kurmayarak geceleri gündüz ve gündüzleri ise gece 
ediyorlar. 
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Onlar dünya için ve dünya da onlar için değildir, onlar 
karanlıkları aydınlatan ışıklardırlar, onlar karanlıkları 

aydınlatan ışıklardırlar, onlar karanlıkları aydınlatan 

ışıklardırlar. 

On Sekizinci Hadis: Süleyman-ı Deylemi şöyle 

anlatıyor: "Bir gün İmam-ı Cafer-i Sadık'ın (Allah'ın 
selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) yanında 

oturmuştum, o sırada Ebu Besir derinden nefes çekerek 
hazretin yanına geldi. 

Ebu Besir oturduğunda İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın 
selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt' e olsun) yüzünü ona 
çevirerek şöyle buyurdu: "Ey Muhammed'in babası bu 
derin nefesinin anlamı nedir?" 

Ebu Besir şöyle dedi: "Sana kurban olayım ey 
Peygamberin evladı, artık yaşlandım, güçsüzleştim ve 
ölümüm de yakınlaştı ve ben ahiretde durumumun nasıl 

olacağını bilmiyorum." 

İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Ey Muhammed'in 
babası sende mi böyle diyorsun? Ebu Besir dedi ki: "sana 
kurban olayım nasıl ben de demeyeyim?" 

İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Ey Muhammed'in 
babası sen öğrenmedin mi, Allah sizlerin (Şia'ların) 

gençlerini azap etmekten yüce kıldı ve sizlerin (Şia'ların) 
yaşlılarını hesaba çekmekten utanıyor." 

Ebu Besir şöyle dedi: "Sana kurban olayım bu makam 
sadece bizlere mi (Şia'lara mı) ait yoksa bütün Allah'ı bir 
sayanlar için de geçerli midir?" 
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İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Allah'a yemin olsun ki 
fakat sizler (Şia 'lar) içindir ve diğerleri bu kapsama 
girmiyorlar." 

Bir başka rivayet de şöyle nakil olmuştur: "Yüce Allah 
şöyle buyuruyor: "Müminlerin (sakallarının) beyazlığı 

benim nurumdandır ve ben kendi nurumu ateşimde 

yakmaktan utanırım." Bir başka rivayet de ise şöyle 

buyuruyor: "Sakalın beyazlığı aklın ziyneti, olgunluk ve 
ağır başlılığın nişanesidir." 

Ebu Besir şöyle dedi: "Sana kurban olayım (sizin 
muhaliflerinizin) bize takmış oldukları lakap yüzünden ve 
fakihlerinin demiş oldukları hadisler yüzünde valiler bizim 
kanımızı helal sayıyorlar." 

İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt' e olsun) şöyle buyurdu: "Maksadın Rafizi lakabı 
mı?" Ebu Besir: "evet" dedi. 

İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Vallahi onlar sizi bu ad 
ile adlandırmadı belki de Allah size bu adı verdi. Ey Eba 
Muhammed bilmiyor musun İsrail kavminin içinden yetmiş 
kişi Firavun'un zelaletini ve Hz. Musa'nın hidayetini ayırt 
ettiklerinde Hz. Musa'ya katıldılar ve Hz. Musa'nın 

askerleri arasında "Rafizi" olarak adlandırıldılar. 

Onlar Hz. Musa'nın askerleri içinde en fazla ibadet 
eden ve Hz. Musa, Hz. Harun ve onların çocuklarına en 
fazla sevgi gösterenler idiler. Allah Hz. Musa'ya vahiy 
yolladı ki onların isimlerini bu şekilde Tevrat'ta yaz ki ben 
onlara bu adı verdim ve bu adı onlara bağışladım. 
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Hz. Musa' da bu isimi onlar için yazdı ve ondan sonra 
Allah bu isimi sizler için sakladı ve sizlere bahşetti. 

Ey Eba Muhammed (bunlar) iyiyi terk ettiler ama siz 
iyinin sayesinde kötüyü terk ettiniz. Millet çok çeşitli 

guruplara ve fırkalara bölündüler ama siz Peygamberiniz 
Hz. Muhammed'in (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'ine olsun) gurubuna katıldınız. 

Siz o yoldan gittiniz ki Allah onu emir etmıştı, 

Allah' ın seçtiğini seçtiniz ve Allah' ın istediğini istediniz. 
Müjdeler olsun sizlere ve müjdeler olsun sizlere. Allah'a 
yemin olsun ki sizler rahmet olunanlarsınız. 

Hayır amel edenlerinizden hayırları kabul olunur ve 
günahkarlarınızın hataları bağışlanır. Kıyamet günü her 
kim sizin inandığınızdan başka bir inanç ile Allah katına 
gelirse Allah onların ne hayır amellerini kabul eder ve nede 
onların hatalarını bağışlar. Ey Muhammed' in babası acaba 
seni sevindirdim mi?" 

Ebu Besir şöyle dedi: "kurbanın olayım biraz daha 
fazla buyur." 

İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Ey Muhammed'in 
babası Allah'ın görevlendirmiş olduğu melekleri vardır ki, 
son baharda rüzgarın ağaçta ki yaprakları dökmesi gibi 
onlarda Şia'larımızın omuzlarındaki günahları dökerler. 

İşte Allah'ın bu sözünün anlamı da budur: "Arş'ı 
yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar (melekler), 
Rablerini hamd ile tespih ederler, O'na iman ederler. 
Müminlerin de bağışlanmasını isterler. 80" Allah' a yemin 

80) Ôafir: 7 
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olsun ki onların bağışlanma talepleri fakat sizler içindir ve 
başkası için geçeri i değildir." 

İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) sonra şöyle buyurdu: "Ey 
Muhammed'in babası acaba seni sevindirdim mi?" Ebu 
Besir şöyle dedi: "kurbanın olayım biraz daha fazla buyur." 

İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Ey Muhammed'in 
babası Allah bu ayetinde Hz. Ali ve Şia'ları hariç, hiçbir 
Peygamber vasisini ve onların tabilerini ayırmamıştır (o 
ayet şudur) Allah kitabın da şöyle buyuruyor ve onun sözü 
haktır: 

"O gün, dostun dosta hiçbir faydası olmaz, kendilerine 
yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği 

kimseler böyle değildir. Şüphesiz O, üstündür, 
merhametlidir81 ." Yüce yaratanın bu ayetten maksadı Hz. 
Ali ve onun şia'larıdır. 

İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) sonra şöyle buyurdu: "Ey 
Muhammed'in babası acaba seni sevindirdim mi?" Ebu 
Besir şöyle dedi: "kurbanın olayım biraz daha fazla buyur." 

İmam Cafer-i Sadık (Allah 'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Ey Muhammed'in 
babası, Allah Kuran 'ın şu ayetinde sizleri zikretmektedir: 

"Ey kendi nefisleri aleyhinde haddi aşan kullarım! 

Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün 
günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok 

81) Duban: 41-42 
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esirgeyendir. 82" Allah' a yemin olsun ki bu ayetten maksat 
sizden başkası değildir. 

İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e 'olsun) sonra şöyle buyurdu: "Ey 
Muhammed'in babası acaba seni sevindirdim mi?" Ebu 
Besir şöyle dedi: "kurbanın olayım biraz daha fazla buyur." 

İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Ey Muhammed'in 
babası Allah Kuran'ın şu ayetinde sizleri zikretmektedir: 
"Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin 
yoktur. "83 Allah' a yemin olsun ki bu ayetten maksat (on 
iki) İmamlar ve onların Şia'larından başkası değildir. 

İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) sonra şöyle buyurdu: "Ey 
Muhammed'in babası acaba seni sevindirdim mi?" Ebu 
Besir şöyle dedi: "kurbanın olayım biraz daha fazla buyur." 

İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Ey Muhammed'in 
babası Allah Kuran'ın şu ayetinde sizleri zikretmektedir: 
"İşte onlar, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu 
peygamberler, doğru konuşanlar, şehitler ve salih kişilerle 
beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!"84 

Bu ayette Peygamberlerden maksat Hz. Muhammed 
(Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'ine olsun), 
doğru konuşanlar ve şehitlerden maksat biziz (on iki 
İmamlar) ve salihlerden murat sizlersiniz. Öyleyse Allah'ın 
sizi adlandırdığına layık olmaya çalışınız." 

82) Zümer: 53 
83) Hicr: 42 
84) Nisa: 69 
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İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt' e olsun) sonra şöyle buyurdu: "Ey 
Muhammed'in babası acaba seni sevindirdim mi?" Ebu 
Besir: "kurbanın olayım biraz daha fazla buyur" dedi. 

İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Ey Muhammed'in 
babası Allah Kuran'ın şu ayetinde cehennemde ki 
düşmanlarınızın dilinden şöyle nakl ediyor: "Kendilerini 
dünyada iken kötülerden saydığımız kimseleri burada niçin 
görmüyoruz? Alaya aldığımız onlar değil miydi? Yoksa 
(buradalar da) onları gözden mi kaçırdık?"85 

Allah'a yemin olsun ki bu ayetten maksat sizlerden 
başkası değildir ve sizler bu dünyada kötüler olarak 
adlandırılırsınız. Allah'a yemin olsun ki sizler cennette 
nimetler içinde yüzerken onlar cehennemde sizleri 
arzularlar." 

İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) sonra şöyle buyurdu: "Ey 
Muhammed'in babası acaba seni sevindirdim mi?" Ebu 
Besir: ''kurbanın olayım biraz daha fazla buyur" dedi. 

İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Ey Muhammed'in 
babası şu kadarını bil ki her ayet ki cennete doğru hidayet 
eder ve cennet ehlini hayırlar ile anlatırsa ondan maksat biz 
(on iki İmamlar) ve bizim Şia'Ianmızdır. Ve her ayet ki 
kötü iş ehli olanları ve cehenneme doğru gidişi anlatırsa 

ondan da maksat bizim (on iki İmamların) düşmanlarımız 
ve muhaliflerimizdir." 

85) Sad: 62-63 
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Ebu Besir şöyle dedi: "kurbanın olayım biraz daha 
fazla buyur." İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve 
tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Biz ve 
Şia'larımızdan başka Hz. İbrahim'in (Allah'ın selamı ona 
ve ahir zaman Peygamberi ve Ehl-i Beyt'ine olsun) gerçek 
yolunun takipçisi yoktur ve diğer insanlar ondan uzaktırlar. 
Ey Muhammed'in babası şimdi seni sevindirdim mi?" 

On Dokuzuncu Hadis: Eban bin Teğleb diyor ki: 
"İmam Cafer-i Sadık'tan (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şu ayeti sordum: "Fakat o, sarp yokuşu 
aşamadı."86 Ve o hazret cevabında şöyle buyurdu: Bizim 
vilayetimizi kabul ededenler Allah'ın lütfü ile o sarp 
yokuşu aşarlar ve biz o (yokuş) yeriz ki bize ulaşanlar 
kurtuluşa ererler." 

Ardından o hazret biraz sessiz durup şöyle devam etti: 
"senin için öyle bir şey söyleyeyim mi ki o söz, dünyadan 
ve dünyada bulunan her şeyden daha hayırlı olsun." 

Eban bin Teğleb şöyle arz etti: "Evet sana kurban 
olayım." Hazret şöyle buyurdu: "O söz yüce Allah'ın şu 
ayetidir: "(ateşten) Köle azat etmek"87 Sen ve dostların 
hariç diğer bütün insanlar ateşin köleleridirler. Bizim 
vilayetimiz hatırına Allah sizleri cehennem ateşinden azat 
etmiştir." 

Yirminci Hadis: Ebiy Besir İmam Cafer-i Sadık'tan 
(Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle 
rivayet ediyor: "Müminlerin önderi Hz. Ali (Allah'ın 

selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: 
Ben çobanım, koyun çobanı. Öyle zannediyorsunuz ki 
çoban koyunlarını tanımıyor mu?" Cuveyriye ayağı kalkıp 

86) Beled: 11 
87) Beled: 13 
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şöyle arz etti: "Ey Müminlerin önderi, Senin koyunların 
kimlerdir?" 

Muminlerin önderi Hz. Ali (Allah'ın selamı ona ve 
tertemiz Ehl-i Beyt' e olsun) şöyle buyurdu: "(Geceleri 
Allah'a ibadetten) renkleri sararmış ve (Allah'ı çok 
anmaktan) dudakları kurumuş kimselerdir." 

Yirmi Birinci Hadis: Muaviye-yi Duhniy diyor ki 
İmam Cafer-i Sadık'tan (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle sual ettim: "Sana kurban olayım 
senden duyduğum şu hadisin açıklaması nedir?" Hazret 
şöyle buyurdu: "hangi hadisi diyorsun?" Muaviye-yi 
Duhniy: "Müminler Allah'ın nuruna bakarlar" hadisini arz 
ediyorum. 

İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Ey Muaviye-yi Duhniy 
Allah müminleri kendi nurundan yarattı, kendi rahmeti ile 
de onları yaptı ve kendini onlara tanıttığı gün bizim 
vilayetimiz için de onlardan söz aldı. 

Buna göre müminler kardeştirler ve bir anne ve 
babadandırlar. Babaları nur ve anneleri rahmettir ve mümin 
bu yaratıldığı nur sayesinde görür. 

Yirmi İkinci Hadis: Davud bin Kesiyr-i Reggiy diyor 
ki: "İmam Cafer-i Sadık'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) yanına gidip şöyle arz ettim: "Sana 
kurban olayım, Allah'ın şu ayetten maksadı nedir? 

"Şu da muhakkak ki ben, tövbe eden, iman getiren ve 
. yararlı iş yapan, sonra (böylece) doğru yolda giden kimseyi 
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bağışlarım."88 Ve bu ayette ki tövbeden, imandan ve hayırlı 
işlerden sonra gelen hidayetten maksat nedir? 

İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "On iki İmamı 
tanımaktır ve Allah' a yemin olsun ki her İmamdan sonra 
bir İmam yine de vardır." 

Yirmi Üçüncü Hadis: Sediyr-i Seyrefiy şöyle rivayet 
ediyor: "Bir gün İmam Cafer-i Sadık'ın (Allah'ın selamı 
ona ve tertemiz Ehl-i Beyt' e olsun) yanına gittim, Ebu 
Besiyr, Meysere ve diğer bazı insanlar da orada 
oturmuşlardı. 

Ben oturduktan sonra Hazret bana bakıp şöyle 

buyurdu: "Ey Sediyr dikkat et bizim dostlarımız ister 
ayakta, ister oturarak, ister yatakta, ister ölüyken ve ya 
diriyken olsun her zaman Allah'a ibadet ederler." 

Sediyr şöyle arz etti: "Ayakta, oturarak ve ya hayatta 
ki ibadetlerini anladım ama uyurken ve öldükten sonra nasıl 
ibadet yapıyorlar?" 

İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Bizim dostumuz başını 
yere koyup yattığında ve namaz vakti geldiğinde Allah 
yerde yaratmış olduğu ve gök alemine gitmemiş ve o alemi 
görmemiş olan iki meleği onun yanın da, o uyanıncaya 
kadar namaz kılmaları için görevlendirir. 

Allah, o iki meleğin namazının sevabını o şahsa yazar, 
o iki meleğin kıldığı her rekat namaz insanların kılmış 

olduğu bin rekat namaza eşittir. Bizim dostlarımızdan 

birinin canı alındığında iki melek onu himaye ederek gök 

88) Taha: 82 
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alemine getirirler. O melekler Allah' a şöyle derler: "İlahi 
bu senin kulun filanın oğlu filandır, ömrü bitmiş ve eceli 
gelmiştir ve sen bu konuyu bizden daha iyi biliyorsun. İlahi 
bize izin ver göklerde ve yerde sana ibadet edelim. 

Yüce Allah cevabında şöyle buyurur: "Göklerimde 
bana ibadet edenler var ve ben onların ibadetlerine hiçbir 
ihtiyacım yok, belki de onların bana kulluk etmeğe 

ihtiyaçları var. Ve yerlerim de bana layık olduğum şekilde 
ibadet eden var ve ondan daha fazla bana ihtiyaçlı birini 
yaratmadım. Öyleyse benim dostumun kabrinin yanına 
inin." 

O iki melek şöyle arz ederler: "İlahi o kimdir ki senin 
sevgin ve dostluğun sayesinde kurtuluşa ermiştir?" Allah o 
iki meleğe vahiy gönderir: "O benim kulum Muhammed-i 
Mustafa'nın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'ine olsun) nübüvveti ve onun yerine bıraktığı (Ali-yel 
Murtaza) ve o ikisinin soyundan gelenler (on bir masum 
İmama) için onlardan ahid ve söz alınmış kimsedir. 

Şimdi ikinizde filanın oğlu filanın kabrinin yanma 
gidin ve ben onu kıyamet günü diriltene kadar orada namaz 
kılın." O iki melek filanın oğlu filanın kabrinin yanına 
gelirler ve kıyamet günü Allah onu diriltene kadar orada 
namaz kılarlar. Onların namazlarının sevabı o (kabir 
sahibine) yazılır ve onların bir rekat namazları insanların 
bin rekat namazlarına eşittir. 

Sediyr şöyle dedi: "Sana kurban olayım ey 
Peygamber'in evladı demek ki sizin dostunuz yattığında ve 
ya öldüğünde, hayatta ve ayakta kıldığı namazlardan daha 
fazla mı sevap alıyor?" 

İmam Cafer-i Sadık (Allah' ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Sen daha işin 
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neresindesin ey Sediyr?89 Bizim dostumuz kıyamet gunu 
diğerleri için de şefaat diler ve onların bu istekleri kabul 
olunur." 

Yirmi Dördüncü Hadis: Scdiyr-i Seyrefiy şöyle 

rivayet ediyor: "Bir gün İmam Cafer-i Sadık'a (Allah'ın 
selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle sual ettim: 
"canım sana kurban olsun ey Pcygamber'in balası hiç 
mümin istemeyerek can verir mi?" 

İmam Cafer-i Sadık (Allah 'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Hayır, ölüm meleği 
geldiği zaman mümin halsiz ve isteksiz davranır. Ölüm 
meleği ona şöyle der: "Ey Allah'ın dostu böyle isteksiz 
durma Muhammed'i hak üzere gönderen Allah'a yemin 
olsun ki ben, çok merhametli bir babanın çocuğuna olan 
merhametinden, sana daha merhametli ve iyiyim. 

Şimdi gözlerini aç ve bak. Gözlerini açtığın da Hz. 
Peygamber, Hz. İmam Ali, Hz. Fatime, Hz. İmam Hasan, 
Hz. İmam Hüseyin ve diğer masum İmamları (Allah'ın 
selamı onlara olsun) başının ucunda görür. Azrail der ki: 
"bunlar senin dostlarındırlar." 

Gözlerini açıp onlara bakar ve arştan ruhuna şöyle 
seslenilir: "Ey mutmain90 olmuş nefis (ruh) Muhammed ve 
onun Ehli Beyt'inin (Allah'ın selamı onlara olsun) yanına 

git ve onlarla birlikte cennete gir." 

İşte o anda mümin için ruhunun bedeninden ayrılıp o 
seslenene katılmaktan daha güzel bir şey yoktur." 

89) Yani daha neyi anladın ki ey Sediyr? 
90) Yakine ermiş. 
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Yirmi Beşinci Hadis: Maviye bin Eınmar İmam 
Cafer-i Sadık'tan, o da babalarından, Hz. Peygamber'in 
(Allah'ın selamı onlara olsun) şöyle buyurduğunu rivayet 
ediyorlar: "Kıyamet günü olduğunda yüzleri on dört günlük 
ay gibi parlak olan kimseler nurlardan minberlerin üzerinde 
otururlar ve evvelden ahire yaratılmış insanlar onların 

makamları na imrenerek bakarlar." 

Ardından Hz. Peygamber biraz sustuktan sonra aynı 
cümleyi üç defa tekrar etti. Ömer bin Hattab şöyle dedi: 
"anam babam sana kurban olsun onlar şehitler midirler?" 

Hz. Peygamber (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'ine olsun) şöyle buyurdu: "Onlar şehittirler ama sizin 
bildiğiniz şehitlerden değil!" 

Ömer şöyle dedi: "Onlar vasiler midirler91 ?" 
Peygamber (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'ine 
olsun): "Onlar vasilerdirler ama sizin bildiğiniz vasilerden 
değil!" Ömer şöyle dedi: "Onlar yer ehlinden midirler 
yoksa gök ehlinden midirler?" 

Hz. Peygamber (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'ine olsun): "Onlar yer ehlindendirler." Ömer şöyle 
dedi: "Öyleyse bana söyle kimlerdir onlar?" 

Hz. Peygamber (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'ine olsun) eliyle Hz. Ali'yi işaret ederek şöyle 

buyurdu: "Bu ve bunun Şia'larıdırlar. Ona Kureyş'ten aptal 
olanlardan, ensardan Yahudi olanlardan, Araplardan haram 
zade olanlardan ve diğer insanlardan kötü akıbet 

sahiplerinden başkası düşmanlık etmezler. Ey Ömer beni 

91) Vasi: Peygamberlerden sonra, onların yerlerine de oturan, ümmeti 
hidayet görevini üstlenen, Allah tarafından seçilmiş, Peygarııb~r 
tarafından onaylanmış kimselerdirler. 
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sevdiğini zannedip Ali'ye düşmanlık edenler yalan 
konuşuyorlar." 

Yirmi Altıncı Hadis: Amir bin Semt İmam 
Muhammed-i Bagır'dan (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle rivayet ediyor: "İmamların önderi 
Hz. Muhammed (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'ine olsun) şöyle buyurdu: "Kıyamet günü bir gurup 
insan nurdan elbiseler giyinmiş, yüzleri nurlu, alınlarında ki 
secde izlerinden tanınır bir şekilde gelirler. 

Safları bir bir yara yara, Allah dergahına gelinceye 
kadar ilerlerler. Peygamberler, melekler, şahitler ve salilı 

kullar onlara gıpta ederler. 

Ömer şöyle dedi: "Onlar kimlerdirler ki Peygamberler. 
melekler, şahitler ve salih kullar onlara gıpta ediyorlar? 

İmamların önderi Hz. Muhammed (Allah'ın selamı 
ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'ine olsun) şöyle buyurdu: 
"Onlar bizim Şia' larımızdırlar ve Ali' de onların 

İmamlarıdır." 

Yirmi Yedinci Hadis: Maviye bin Emmar İmam 
Cafer-i Sadık'tan, o da babalarından, onlarda Hz. 
Peygamber'in Hz. Ali'ye (Allah'ın selamı her ikisine ve 
tertemiz Ehl-i Beyt'lerine olsun) hitaben şöyle 

buyurduğunu rivayet ediyorlar: 

"Ey Ali! (ruhlar aleminde) ümmetimi bana gösterdiler 
ki onlar, toprak idiler ve onların büyüklerini ve küçüklerini 
daha ruh halinde, bedenleri yaratılmadan gördüm. Senin ve 
Şia'larının yanından geçerken sizler için Allah'tan 
bağışlanma diledim." 
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Hz. Ali şöyle arz etti: "Ey Allah 'ın Resulü onların 
(Şia'ların) hakkında biraz daha fazla bilgi verir misin?" 

Allah 'ın Resulü şöyle buyurdu: "Elbette ey Ali. Sen 
ve Şia'ların kabirlerinizden çıktıklarınızda yüzleriniz on 
dört günlük ay gibi nurlu olur, sıkıntılardan kurtulursunuz 
ve üzüntüler sizden uzak olur. Allah'ın arşının altında92 
rahat edersiniz. 

Milletin korktuğu zaman siz korkmazsınız, milletin 
üzüldüğü zaman siz üzülmezsiniz. Sizler için Allah'ın 

kerem sofrası açıldığı zaman millet hesap kitaplarıyla 

uğraşıyor olurlar." 

Yirmi Sekizinci Hadis: Muhammed-i Gıbtiy diyor ki: 
"İmam Cafer-i Sadık'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurduğunu duydum: "Millet 
nasıl ki Peygamber'in, Hz. İbrahim'in annesının 
meşrebesinde buyurduklarını unuttularsa, o hazretin Gadir-i 
Hum' da Hz. Ali hakkında buyurduklarını da öyle unuttular. 

(O olay şu idi) Millet Hz. Peygamber'in ziyaretine 
geliyorlardı. Bu sırada Hz. Ali'de içeri geldi ama 
Peygamher'in yanına gelmek için boş bir yer bulamadı. 93 

Hz. Peygamber (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'ine olsun) bu manzarayı gördüğü zaman (ki hiç kimse 
Hz. Ali'ye yer vermiyor) şöyle buyurdu: "Ey millet bunlar 
benim Ehl-i Beyt' imdirler ve siz henüz ben aranızdayken 
onları küçük mü sayıyorsunuz? 

92) Yani Allah 'ın kudreti ve rahmeti altında 
93) Belki de bazıları o hazrete düşmanlıkları yüzünden yer vermediler 
ki bunun örnekleri tarihte fazlası ile görülmüştür. 
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Allah'a yemin olsun ki; ben sizin aranızdan gittiğimde 
Allah yinede sizin aranızda olacak. Gerçekten de emniyet, 
rahatlık, sevinç, cennet, müjde, sevgi ve muhabbet Ali' yi 
sevenler, onu takip edenler, onun ve ondan sonraki 
vasilerinin emrine teslim olanlar içindir. 

Onlara şefaat etmek benim boynumun borcudur çünkü 
onlar benim takipçilerimdirler. Beni takip edenler 
bendendirler. Bu konu Hz. İbrahim'cle olduğu gibidir çünkü 
ben İbrahim'denim ve İbrahim'de bendendir. Benim dinim 
onun elini, benim sünnetim onun sünnetidir. Onun fazileti 
benim faziletimclir ve ben ondan daha üstünüm. 

Benim ondan daha üstün olmam onun ıçın bir 
üstünlüktür, Allah'u talanın şu ayetin de buyurduğu bunu 
tasdikler: "Bunlar birbirinden gelme bir nesildirler. Allah 
işiten ve bilendir."94 Peygamber-i Ekrem bu buyruklarını 
mübarek ayakları Hz. İbrahim'in annesinin meşrebesinde 
olduğunda ve millet onun ziyaretine95 geldiklerinde 
buyurdular." 

Yirmi Dokuzuncu Hadis: Ebu Ebdillah-i Cedeliy_. 
şöyle rivayet ediyor: "Müminlerin Emiri Hz. Ali (Allah'ın 
selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt' e olsun) bana şöyle 

buyurdu: "Ey Eba Ebdillah sana söyleyeyim mi o iyilik 
(hesene) hangisidir ki onunla birlikte olan kıyamet gününün 
korkusundan uzak olur ve o kötülük hangisidir ki, onunla 
birlikte olanı, Allah yüzü üste cehenneme atacak?" 

Ebu Ebdillah-i Cedeliy eledi ki: "Evet, buyurun." Hz. 
Ali (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) 
şöyle buyurdu: "O iyilik bizi (Ehl-i Beyt'i) sevmektir ve o 
kötülük bize düşmanlık etmektir." 

94) Ali İmran: 34 
95) Bu rivayette" iyadet" yani hasta ziyareti tabiri kullanılmıştır. 
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Otuzuncu Hadis: Ebu İshak-ı Nehvi diyor ki; İmam 
Cafer-i Sadık'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'e olsun) şöyle buyurduğunu duydum: "Allah 
peygamberini, kendisini (Allah' ı) sevmesi ile terbiye etti 
ve buyurdu ki: "Sen elbette ahlakların en üstünü ile 
donatıldın."96 Sonra din işlerini ona bırakıp şöyle buyurdu: 
"Peygamberin size getirdiği her şeyi kabul edin (bütün 
emirlerini yerine getirin) ve onun yasakladığı her şeyden 
kaçının."97 

Ve bir başka ayetin de şöyle buyuruyor: "Peygambere 
itaat edenler gerçekten de Allah' a itaat etmiş olurlar. "98 Ve 
Hz. Peygamber kendinden sonra (kendi yeri olan) din 
işlerini Hz. Ali'ye bıraktı ve onu emin saydı. Sizler 
(Şia'lar) kabul ettiniz ama diğer insanlar inkar ettiler. 

Allah' a yemin olsun ki gerçekten de biz sizleri çok 
seviyoruz, biz konuştuğumuzda siz de konuşun ve biz 
sustuğumuzda sizler de susun. Biz (Ehl-i Beyt) siz ile Allah 
arasındaki vasıtayız. Allah'a yemin olsun ki Allah emrine 
karşı gelinmesinde hiçbir hayır koymamıştır." 

Otuz Birinci Hadis: Muhammed bin Müslim şöyle 
rivayet ediyor: "İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona 
ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Gerçekten 
de Müminin günahları bağışlanır ve (bağışlandığı zaman) 
mümin amellerine sıfırdan başlar (yeni doğmuş çocuk gibi). 
Bu bağışlanma olayı sadece iman ehline (Şia'lara) 

mahsustur." 

Otuz İkinci Hadis: Muhammed bin Müslim şöyle 
rivayet ediyor: "İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona 

96) kalem: 4 
97) Hasr: 6 
98) Nisa: 80 
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ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Allah 
dünya nimetlerini dostlarına ve düşmanlarına verır ama 
ahiret nimetlerini sadece dostlarına verir. 

Mümin (dünya malından) biraz ister ama Allah 
vermez ama ahiret nimetlerinden ne kadar isterse ona verir. 
Kafir dünya nimetlerinden, Allah'tan istemeden ne kadar 
olsa Allah ona verir. Ve ahiret nimetlerinden az bile istese 
Allah ona vermez." 

Otuz Üçüncü Hadis: Ebu Hamze diyor ki "İmam 
Cafer-i Sadık'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt' e olsun) şöyle buyurduğunu duydum: "Sizler (Şia'lar) 
cennet için yaratıldınız ve cennette sizler için yaratıldı. 

Sizin adlarınız "Salih amel yapanlar ve ıslah edenler"dir. 
Allah'tan razısınız çünkü o da sizden razıdır. Melekler 
hayırlı işlerde sizlerin kardeşlerinizdirler öyleyse hayırlı 

işler için çabalayın." 

Otuz Hördüncü Hadis: Ebu Hamze diyor ki "İmam 
Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) şöyle buyurdu: "Vatanlarınız ve kabirleriniz sizler 
için cennettir, sizler (Şia'lar) cennet için yaratıldınız ve 
cennete gideceksiniz." 

Otuz Beşinci Hadis: Ebu Hamze diyor ki; "İmam 
Cafer-i Sadık'ın (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'e olsun) şöyle buyurduğunu duydum: "Mümin 
namaza kalktığı zaman Allah cennet hurilerinden onun 
etrafını sarmaları için gönderir. Namazı bitip Allah'tan huri 
istemediğinde, huriler şaşkınlık içinde onun etrafından 

uzaklaşırlar." 

Otuz Altıncı Hadis: İmam Cafer-i Sadık şöyle 
buyuruyor: "babam İmam Muhammed Bagır'ın (Allah'ın 
selamı her ikisine ve tertemiz Ehl-i Beyt' e olsun) şöyle 
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buyurduğunu duydum: "Hz. Peygamber mıraca gidip 
döndükten sonra Hz. Ali' ye .hitaben şöyle bu yurdu: 

"Ey Ali cennette sütten beyaz, baldan tatlı ve oktan 
daha düz bir nehir gördüm. O nehirde yıldızların sayısı 

kadar kase ve yanında kırmızı yakuttan ve beyaz dürrüden 
kubbeler vardı. Cebrail kanadıyla onun yanına vurdu ve 
güzel kokulu misk kokusu geldi." 

Ardından şöyle devam etti: "Muhammed'in canı 

elinde olana yemin olsun ki; cennette yüksek ses ile 
(Allah'a) tespih diyen bir ağaç var. Evvelden ahire 
yaratılanlar onun sesinden daha güzel bir ses 
duymamışlardır. O ağaç nar gibi bir meyve verir ve 
meyvesini müminlerin başından döker. Meyveyi açacağı 
zaman doksan tane hulle99 ile açar. 

Müminler nurdan tahtlar üzerinde otururlar ve alınları, 
elleri ve ayakları nurludur. Sen (ey Ali) kıyamet günü 
onların İmamısın. Onların (Şia'ların) ayakkabılarının 
bağları nurdandır ve nereye kadar isterlerse cennette 
önlerini aydınlatır. 

Mümin bir konumdadır ki; yukarı makamdan bir kadın 
ona şöyle seslenir: "Allah her türlü kötülükten ve pislikten 
uzaktır, ey Allah' ın kulu senin bizim üzerimizde tasarruf 
hakkın yok mudur?" 

Mümin şöyle der: "sen de kimsin?" Kadın şöyle der: 
"Ben Allah' ın nimetlerinden biriyim, Allah bizim 
hakkımızda şöyle buyuruyor: "Hiç kimse yaptıklarına 

99) Hulleden maksat "güzel elbiseler gıyııımiş bir halde" veya 
"ellerinde neyden yapılmış sepet" de olabilir. 
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karşılık, göz aydınlığı olarak, onlar ıçın ne mutluluklar 
saklandığını bilemez."100 

Ardından Hz. Peygamber şöyle devam etti: 
"Muhammed'in canı elinde olana yemin olsun ki her gün 
yetmiş bin melek ona (mümine) nazil olurlar ve ona adıyla 
ve babasının adıyla seslenirler." 

Otuz Yedinci Hadis: Malik bin Coheniy şöyle rivayet 
ediyor: "İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve 
tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Ey Malik 
namaz kılmak, zekat vermek ve diğerlerine zarar 
vermeyerek cennete gitmeyi istemez misiniz?" 

Sonra şöyle devam etti: "Bir öndere tabi olup kıyamet 
günü önder tabilerine ve tabiler de önderlerine lanet 
etmeyen tek topluluk sizler ve sizler gibi olanlardırlar. 

Sonra şöyle devam etti: "Ey Malik sizden (Şia'lardan) 
bizim (Ehl-i Beyt'in) vilayeti ile ölenler şehit sevabı ve 
Allah yolunda kılıç sallamış sevabı alırlar." 

Malik şöyle devam ediyor: "Bir gün o hazretin 
yanında oturmuştum ve kendi kendime onların (Ehl-i 
Beyt'in) faziletleri hakkında konuşuyordum, o hazret bana 
şöyle buyurdular: "Allah'a yemin olsun ki sizler bizim 
Şia'larımızsınız. Bizim hakkımızda ileri gittiğini sanma. 

Ey Malik! hiç kimse Allah'ın sıfatlandırılamayacağı 
gibi Allah'ı sıfatlandıramaz ve Peygamberin 
sıfatlandırılamayacağı gibi Peygamberi sıfatlandıramaz ve 
bizi sıfatlandıramayacağı gibi müminleri de 
sıfatlandıramaz. 

100) Secde: 17 
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Ey Malik bir mumın, mümin kardeşini görüp el 
verdiğinde Allah o ikisine rahmetiyle bakar ve ikisi 
ayrılıncaya kadar onların günahlarını döker. Böyle insanları 
(layık oldukları şekilde) vasıflandırma ya kimsenin gücü 
yetmez." 

Ardından şöyle buyurdu: "Babam İmam Muhammed 
Bagır (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) 
şöyle buyurmuştu: "Bizim velayet ve İmametimize inanan 
kimse cehennem ateşinin lokması olmaz." 

Otuz Sekizinci Hadis: Ömer-i Kclbiy diyor ki: 
"İmam Cafer-i Sadık (Allah 'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'e olsun) (Allah'ın evini tavaf ederken) bana şöyle 
buyuruyordu: "Ne kadar fazla siyahlık var." Ömer-i Kelbiy 
şöyle dedi: "Evet ey Resulallah'ın evladı." 

İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle devam etti: "Allah'a yemin olsun 
ki sizden (Şia'lardan) başka Allah için hac ameli yapan 
yok. Sizden başka iki namazı (vacip ve sünnet) yerine 
getiren ve iki katı sevap alan yoktur. 

Sizler güneşe (Peygamber' e), aya (Hz. Ali 'ye) ve 
yıldızlara (diğer on bir İmam'a) milleti davet edenlersiniz. 
Sizler din ehli olanlar, günahları bağışlananlar ve amelleri 
kabul olanlarsınız." 

Otuz Dokuzuncu Hadis: Sebbah bin Seyabe şöyle 
rivayet ediyor: "İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona 
ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Birçok 
insan var ki; sizleri (Şia'ları) seviyorlar ama sizlerin 
sözlerinizden haberleri bile yok. Allah onları (sizi 
sevdikleri için) cennete gönderir. 
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Birçok insan da vardır ki sizlere düşmanlık ederler 
ama sizlerin sözlerinizi bilmezler ve Allah onları (sizlere 
düşmanlık ettikleri için) cehenneme atar. Ve birçok insan 
vardır hayır amel yapmadan amel defterini hayırlar ile 
doldurur. Sebbah bin Seyabe sordu: "O nasıl olacak." 

İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Biz Ehl-i Beyt'e 
hakaret eden bir topluluğun yanından geçerken o topluluk 
onu görüp bir birlerine "(susun çünkü) bu onların 

Şia' !arından biridir" derler. O Şia, onların yanından 

geçerken ona hakaret eder ve ağır sözler söylerler. 

Bu yüzden (Şia olduğu için hakarete uğradığından) 
Allah ona o kadar sevap verir ki amel defteri bir hayır iş 
yapmadan, hayırlar ile dolar." 

Kırkıncı Hadis: Mensur-u Seygeli şöyle rivayet 
ediyor: "Mina'da İmam Cafer-i Sadık'ın (Allah'ın selamı 
ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) çadırında oturmuştum 
ki; hazret halka bakıp şöyle buyurdu: 

"Haram yıyıp, haram giyiniyorlar ve haramla 
evleniyorlar. ( ama siz ) Helal yiyip, helal giyiniyorsunuz 
ve helal ile evleniyorsunuz. Hayır; Allah'a yemin olsun ki; 
sizden başkası hac amelini yerine getirmiyor ve sizden 
başkasından hayır amelleri kabul olunmaz." 

Kırk Birinci Hadis: Ömer bin Henzele şöyle rivayet 
ediyor: "İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve 
tertemiz Ehl-i Beyt' e olsun) şöyle buyurdu: "Ey Ömer 
Allah dünyayı sevdiklerine ve sevmediklerine vermiş; ama 
bizim vilayet ve sevgımızı seçkin kullarından başkasına 

vermemış. 
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Allah'a yemin olsun ki sizler (Şia'lar) benim ve 
babalarımın, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in (Allah'ın selamı 
hepsinin üzerine olsun) dinleri üzeresiniz. (Babalarımdan) 
Maksadım Hz. Ali bin Hüseyin (İmam Zeynul Abidin) ve 
Hz. İmam Bagır değiller10 ı gerçi onlarda bu din üzerine 
idiler." 

Kırk İkinci Hadis: Musa-yı Numeyri şöyle rivayet 
ediyor: "İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve 
tertemiz Ehl-i Beyt' e olsun) şöyle buyurdu: "Bir adam Hz. 
Peygamber'e (Allah'ın selamı ona ve· tertemiz Ehl-i 
Beyt'ine olsun) gelip şöyle arz etti: "Ben seni seviyorum ey 
Allah'ın elçisi." 

Hz. Peygamber (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'ine olsun): "Sen beni seviyor musun?" Adam şöyle 
arz etti: " Evet Allah'a yemin olsun ki ben seni seviyorum 
ey Allah' ın elçisi." 

Hz. Peygamber (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'ine olsun) şöyle buyurdu: "(Kıyamet günü) 
Sevdiklerinle beraber olacaksın." 

Kırk Üçüncü Hadis: Muyesser diyor ki : "Hz İmam 
Rıza'nın (AUah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) şöyle buyurduğunu duydum: "Sizden (Şia'lardan) iki 
kişi cehennem ateşinde görülmeyecek; hayır Allah' a yemin 
olsun hatta bir kişi bile (olmayacak) görülmeyecek. 

Muyesser dedi ki: "Bu konu Kuran'ın neresinde 
yazılı?" İmam Rıza (Allah' ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'e olsun) bir müddet benim soruma cevap vermedi. Bir 
gün birlikte tavaf ederken hazret şöyle buyurdu: "Ey 
Muyesser, bu gün senin o soruna cevap vermeye iznim 

101) Maksat Hz. Peygamber ve Hz. Ali olabilir. 
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var." Muyesser dedi ki: "Sorumun cevabı Kuran'ın 

neresinde yazılıdır?" 

İmam Rıza (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Er-Rahman suresinde Allah 
orada şöyle buyuruyor: "İşte o gün sizlerden (Ehl-i Beyt 
dostu olan) insanlardan ve cinlerden günahları 

sorulmaz" 102 . Muyesser dedi ki : "Bu ayette "sizlerden" 
kelimesi yoktur!" 

İmam Rıza (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i 
Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Gerçekten de bu ayeti ilk 
değiştiren "İbni Erva" idi. Bu, o ve onun adamlarına delil 
olur (bizlere değil). 

Eğer bu ayette "sizlerden" kelimesi olmaz ise o zaman 
anlamı "Allah bütün insanlardan azabı kaldırmıştır olur." 
Eğer bütün insanlardan sorgu ve sual kaldırılmış olursa 
kıyamet günü kim azap görecek?" 103 

Kırk Dördüncü Hadis: Abbas bin Yeziyd şöyle 

rivayet ediyor: "İmam Cafer-i Sadık'a (Allah'ın selamı ona 
ve tertemiz Ehl-i Beyt' e olsun) bir gün şöyle arz ettim: 
"Sana kurban olayım Allah'ın şu ayetten maksadı nedir: 
"Ne yana bakarsan bak, (yığınla) nimet ve ulu bir saltanat 
görürsün." 104 

102) Er Rahman: 39 
103) Bu ayette ki sizlerden kelimesi Kuran'ın kendisinden silinmiştir 
şeklinde anlaşılmamalıdır aksi takdirde Kuran'ın tahrifi anlamına gelir 
ki; Ehl-i Bcyt mektebinde böyle bir şey kabul olunamaz ve batıldır. 

İmam Rıza'nın (Allah'ın selamı ona ve Ehl-i Beyt'e olsun) maksadı bu 
kelimenin Kuran"ın meali ve tefsirinden kaldırıldığıdır. Eğer tefsirinden 
bu kelime kaldırılırsa hazretin buyurduğu gibi yanlış mana verilmiş 
olur. 
104) İnsan: 20 
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İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın selamı ona ve tertemiz 
Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyurdu: "Cennet ehli olanları, 

Allah cennete koyduğu zaman dostlarından birinin yanına 
bir elçi gönderir. O elçi, o Allah dostunun kapısına geldiği 
zaman kapıda nöbetçilere rastlar, nöbetçiler "bekle de içeri 
girmen için izin alalım" derler. 

Allah'ın elçisi, Allah'ın dostunun izni olmadan içeriye 
giremez işte bu Allah'ın bu ayetinin açıklamasıdır: "Ne 
yana bakarsan bak, (yığınla) nimet ve ulu bir saltanat 
görürsün." 

Kırk Beşinci Hadis: İmam Cafer-i Sadık (Allah'ın 
selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e olsun) şöyle buyuruyor: 
"Kıyamet günü geldiğinde biz (Ehl-i Beyt) Şia'larımızın 
günahkarlarına şefaat ederiz, ama hayır amel işlcyenlerini 
Allah kurtarmıştır." 

Bu kitabın tercümesi dinin nuru, Allah' ın sağlam 

kalesi, Allah' ın baki bırakmış olduğu hidayet imamlarının 
on ikincisi ve sonuncusu İmam Rıza evladı, zamanın sahibi 
Hz. İmam Muhammed Mehdi'nin (Allah onun zuhurunu 
çabuklaştırsın) lutuf ve inayetleri ile hidayet imamlarının 
dokuzuncusu olan Hz. İmam Muhammed Taki el Cevad-ul 
Eimme'nin (Allah'ın selamı ona ve tertemiz Ehl-i Beyt'e 
olsun) doğum günü olan mübarek Recep ayının onu 1426, 
ınutakıp 16 Agustus 2005 günü sona ermiştir. 
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