HADİS-İ ŞİBLÎ
GERÇEK HAC NASIL YAPILIR?

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın
Adıyla
Hac nidası, her yıl Müslümanlar arasında
coşku ve heyecan oluşturan İbrahim-i Halil’in (a.s)
davetidir. Ayrıca onları, “Lebbeyk Allahumme
Lebbeyk” feryatlarıyla ilahi çağrıya cevap
vermeleri için Allah’ın evine çeker. Onlar da,
kendilerini vahiy topraklarına ulaştırarak Rabbin
muhabbet kaynağında suya kanarlar, hakka aşk ile
dolu kalpleriyle gönüllerine sefa bahşederler ve
tevhit ve irfan dolu saf ve tertemiz marifetle
vatanlarına dönerler.
Hac, sırlar ve sembollerle dolu, her bir bölümü
kalbe sefa veren irfanî ve batinî esrar içeren ve kul
ile mabud arasında ilişkileri güçlendiren bir
ibadettir. Buradaki temel düşünce, ilahi misafirlik
sofrasının bir hacının gönlündeki muradına tat ve
lezzet katan sırlar ve sembollerdir. Bunun dışında,
vazife yerine getirilmiş olsa dahi esrar dolu
dakikalardan mahrum kalmanın insani ve ilahi
yüksek derecede neticeler taşımadığı çok açıktır.
Belki kesin olarak şu söylenebilir ki, biz
Müslümanların haccın fevkalade etkilerinden
büyük ölçüde mahrum kalmamız, haccın taşıdığı
esrara ve irfanî ve batinî inceliklerine
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teveccühümüzün olmaması ve görünürdeki
kısmıyla yetinmemizdir. Haccın batinî sırlarını
tanımak, ilahi misafirlikte yer bulmaya hazırlık
için ilk adımdır. Bu değerli öğretilerin
tanınmaması, nimetlerle dolu bu sofranın sahibinin
çağrısından mahrum kalmak, yalnızca vazifenin
boyundan düşmesiyle yetinmek, nefsin tekâmülü,
ruhun yücelmesi ve Allah ile olan ilişkilerden
nasipsiz kalmak demektir.
Haccın sırları hakkında İbn-i Arabi, Ebu Hamid
İmam Muhammed Gazali, Allame Feyz-i Kaşanî
vb… birçok kimse hac hakkında izahatta bulunmuş
ve ibadet olan bu amelin taşıdığı sırlar ve
sembollerin bir kısmını açıklamaya gayret
göstermişlerdir. Ancak bu alandaki en güzel söz,
müştak olan ruhları bu büyük ibadetin sırlarıyla
tanıştıran ve iman ehli kimselerin nefislerinde
derin izler bırakan, vahyin okuyucuları olan
Peygamber’in (s.a.a) Ehlibeyti’dir (a.s). Haccın
irfanî boyuttaki taşıdığı esrarı ve zarafeti anlatan
güzel ve latif sözlerden biri, Seyyidu’s-Sacidin
İmam Ali b. Hüseyin Zeynelabidin’in sözüdür
(a.s). İmam Zeynelabidin (a.s) hacdan döndüğü
seferlerden birinde Şiblî adında birisi, o hazreti
karşılamaya gelir. İmam Zeynelabidin (a.s),
Şiblî’ye “Haccı yerine getirdin mi?” diye sorar.
Şiblî cevabında “Evet. Ey Resulullah’ın (s.a.a)
evladı” der. İmam (a.s), hac amelleri ve
mekânlarının sırları hakkında kendisine sorular
sorar ve tüm sorularda Şiblî’nin cevabı
olumsuzdur. İmam (a.s) şöyle buyurur: “Öyleyse
sen bu ameli yerine getirmemişsin. Mikat’a
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gitmemişsin, tavaf yapmamışsın ve…”
Elbette İmam Ali b. Hüseyin’in (a.s) sözleri
amelin batıl oluşu ve tekrarlanması gerektiği
yönünde değildir. İmamın (a.s) maksadı şuydu;
amellerin batinî esrarını bilmiyordun ve sonuç
olarak bu amellerin hakikati hususunda gerektiği
şekilde faydalanmadın. Biz bu anlamda müştak
kimselerin gönüllerinin bu öğretilere doyması için
haccın güzel sırlarıyla ilgilenen kimselerin
faydalanacağı bu latif ve dakik diyaloğu beyan
edeceğiz.
Hiç şüphesiz, başarı yalnızca O'ndandır.
Hac ve Ziyaret Araştırma Merkezi
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HADİS-İ ŞİBLÎ’NİN METNİ
VE TERCÜMESİ
ﯽ ﻓﺮِيﺰَاﺋ اﻟْﺠثﺪﺤﻂُ اﻟْﻤﺒ اﷲِ ﺳﺪﺒ ﻋﺪﯿ اﻟﺴاهﯿﻞُ اﻻَْوﻠ اﻟْﺠﻢﺎﻟ»اﻟْﻌ
ِﺸَﺎﯾِﺦﺾِ اﻟْﻤﻌﺎ ﺑِﺨَﻂﱢ ﺑﺛﱢﻘُﻬ أُوﻊاﺿﻮةِ ﻣﺪﯽ ﻋ ﻓتﺪﺟ ﻗَﺎلَ و،ِﮥﺷَﺮْحِ اﻟﻨﱡﺨْﺒ
(ﯾﻦَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼمﺎﺑِﺪﻦُ اﻟْﻌﯾﻻَﻧَﺎ زﻮ ﻣﻊﺟﺎ ر ﻟَﻤﻼ أَﻧﱠﻪﺮْﺳ ﻣﻢﺮْﻧَﺎﻫﺎﺻﯾﻦَ ﻋاﻟﱠﺬ
َ ﻗَﺎلﯽﻠﺎ ﺷَﺒ ﯾﺖﺠﺠ ﺣﻼم ﻟَﻪ اﻟﺴﻪﻠَﯿ ﻓَﻘَﺎلَ ﻋﯽﻠ اﻟﺸﱠﺒﻠَﻪﺘَﻘْﺒ اﺳﺞﻦَ اﻟْﺤﻣ
.«ِﻮلِ اﷲﺳﻦَ رﺎ اﺑ ﯾﻢﻧَﻌ

Merhum Muhaddis Nuri (r.a), Müstedreki'lVesâil 1 kitabında şöyle nakleder:
“Muhaddis Cezairi’nin torunu yalvarış ve
yakarış ehli yüce âlim Seyit Abdullah, Şerhu’nNuhbe kitabında şunları söylüyor: “Mürsel şekilde
nakledilen ve en güveniliri günümüz büyüklerinin
hattından olan bu rivayeti birçok yerde gördüm:
Mevlamız İmam Zeynelabidin (a.s) hac seferinden
döndüğünde Şiblî2, o hazreti karşılamaya gitti.
İmam (a.s) sohbet arasında şöyle buyurdu:
-Ey Şiblî! Hac görevini yerine getirdin mi?
-Arz etti: Evet.

1

-Müstedreki'l-Vesâil ve Müstenbitu’l-Mesâil, Muhaddis
Nuri, c.10, s.166-172.
2
-İrfan ve tasavvufta meşhur kimselerden olduğu iddia
edilmiştir. Fakat tarihi verilere göre bu uzak bir
ihtimaldir.
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ِﺎب اﻟﺜﱢﯿﯿﻂﺨﻦْ ﻣ ﻋتﺮﱠد ﺗَﺠ وﯿﻘَﺎت اﻟْﻤ أَ ﻧَﺰَﻟْﺖ:(»ﻓَﻘَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
؟ﻠْﺖ اﻏْﺘَﺴو
 أَﻧﱠﮏﺖﯾ ﻧَﻮﯿﻘَﺎت اﻟْﻤﯿﻦَ ﻧَﺰَﻟْﺖ ﻓَﺤ:( ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم،ﻢ ﻧَﻌ:َﻗَﺎل
تﺮﱠدﯿﻦَ ﺗَﺠﮥِ ﻗَﺎلَ ﻻَ ﻗَﺎلَ ﻓَﺤ اﻟﻄﱠﺎﻋب ﺛَﻮﺖ ﻟَﺒِﺴﮥِ وﯿﺼﻌ اﻟْﻤب ﺛَﻮﺖﺧَﻠَﻌ
ﯽﺧُﻮلِ ﻓ اﻟﺪ اﻟﻨﱢﻔَﺎقِ و وﺎءﻦَ اﻟﺮﱢﯾ ﻣتﺮﱠد ﺗَﺠ أَﻧﱠﮏﺖﯾ ﻧَﻮﺎﺑِﮏﯿ ﺛﯿﻂﺨﻦْ ﻣﻋ
.َ ﻻ:َ؟ ﻗَﺎلﺎتﻬاﻟﺸﱡﺒ
َﻦ ﻣﻠْﺖ اﻏْﺘَﺴ أَﻧﱠﮏﺖﯾ ﻧَﻮﻠْﺖﯿﻦَ اﻏْﺘَﺴ ﻓَﺤ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
.َ ﻻ:َ اﻟﺬﱡﻧُﻮبِ؟ ﻗَﺎلﺎ واﻟْﺨَﻄَﺎﯾ
ﯿﻂﺨﻦْ ﻣ ﻋتﺮﱠد ﻻَ ﺗَﺠ وﯿﻘَﺎت اﻟْﻤﺎ ﻧَﺰَﻟْﺖ ﻓَﻤ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
.«ﻠْﺖ ﻻَ اﻏْﺘَﺴﺎبِ واﻟﺜﱢﯿ

İmam (a.s) şöyle buyurdu:
-Mikat’ta
(bineğinden)
inip,
dikişli
elbiselerini çıkartıp gusül ettin mi?
-Evet.
-Acaba o anda niyetin günah elbisenden
sıyrılıp itaat elbisesini mi giymekti?
-Hayır.
-Dikişli elbiseni çıkarırken kastın riya, nifak,
şüpheli işleri yapmaktan sıyrılıp çıkman mıydı?
-Hayır.
-Acaba gusül ederken ve bedenini yıkarken
kastın, kendini hata ve günahlardan yıkadığın
mıydı?
-Hayır.
-Öyleyse ne Mikat’a gittin, ne dikişli elbiseni
çıkardın ve ne de gusül ettin.
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.ﻢ؟ ﻗَﺎلَ ﻧَﻌﺞ ﺑِﺎﻟْﺤتﻘَﺪ ﻋ وﺖﺮَﻣ أَﺣ و ﺗَﻨَﻈﱠﻔْﺖ:( ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم»ﺛُﻢ
ﺖﯾ ﻧَﻮﺞ اﻟْﺤتﻘَﺪ ﻋ وﺖﺮَﻣ أَﺣ وﯿﻦَ ﺗَﻨَﻈﱠﻔْﺖ ﻓَﺤ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
.َﺎﻟَﻰ؟ ﻗَﺎلَ ﻻﮥِ ﷲِ ﺗَﻌﺼﮥِ اﻟْﺨَﺎﻟﺑةِ اﻟﺘﱠﻮ ﺑِﻨُﻮر ﺗَﻨَﻈﱠﻔْﺖأَﻧﱠﮏ
ﮏﻠَﻰ ﻧَﻔْﺴ ﻋﺖﺮﱠﻣ ﺣ أَﻧﱠﮏﺖﯾ ﻧَﻮﺖﺮَﻣﯿﻦَ أَﺣ ﻓَﺤ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
تﻘَﺪﯿﻦَ ﻋ ﻓَﺤ:( ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم.َﻞﱠ؟ ﻗَﺎلَ ﻻ ﺟﺰﱠ و اﷲُ ﻋﻪﺮﱠﻣﺮﱠم ﺣﺤﮐُﻞﱠ ﻣ
.َ ﻻ:َﺮِ اﷲِ؟ ﻗَﺎلﻐَﯿﻘْﺪ ﻟ ﮐُﻞﱠ ﻋﻠَﻠْﺖ ﺣ ﻗَﺪ أَﻧﱠﮏﺖﯾ ﻧَﻮﺞاﻟْﺤ
«.ﺞ اﻟْﺤتﻘَﺪ ﻻَ ﻋ وﺖﺮَﻣ ﻻَ أَﺣ وﺎ ﺗَﻨَﻈﱠﻔْﺖ ﻣ:()ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼمﻗَﺎلَ ﻟَﻪ

Daha sonra İmam Zeynelabidin (a.s) şöyle
buyurdu:
-Acaba bedenini temizledin mi? (kirleri ve
bedenin fazla kıllarını temizledin mi?), ihram
elbisesi giydin mi ve hac ahdini okudun mu?
-Evet.
-Acaba bedenini temizlediğin, ihram elbisesi
giydiğin ve hac ahdini okuduğun esnada, halis
tövbe ilacıyla günahın pisliklerini kalbinden ve
nefsinden atma niyetini taşıyor muydun?
-Hayır.
-İhrama girerken, Allah’ın haram kıldığını
kendine haram ettiğine ve hiçbir zaman onun
peşinde olmayacağın manasına dikkat ettin mi?
-Hayır.
-Hac ahdinde niyetin Allah’tan başka her
türlü ahit ve antlaşmayı (Allah’ın hoşnutluğuna
ters düşen) bozmak mıydı? (ve her türlü
anlaşmazlığı ayaklarının altına alıp sadece
Allah ile kulluk akdi miydi?).
-Hayır.
-Öyleyse böyle bir maksat olmadığından
hakikatte ne temizlendin, ne ihrama girdin ve
ne de hac ahdi okudun.
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ﺮَامِ وﺘَﯽِ اﻻِْﺣﮐْﻌ رﺖﻠﱠﯿ ﺻ وﯿﻘَﺎت اﻟْﻤﺧَﻠْﺖ أَ د:»ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻟَﻪ
.ﻢ ﻧَﻌ:َ؟ ﻗَﺎلﺖﯿﻟَﺒ
ةِ؟ﺎرﮥِ اﻟﺰﱢﯾﯿ ﺑِﻨ أَﻧﱠﮏﺖﯾ ﻧَﻮﯿﻘَﺎت اﻟْﻤﺧَﻠْﺖﯿﻦَ د ﻓَﺤ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
ﺖ ﺗَﻘَﺮﱠﺑ أَﻧﱠﮏﺖﯾﻦِ ﻧَﻮﺘَﯿ اﻟﺮﱠﮐْﻌﺖﻠﱠﯿﯿﻦَ ﺻ ﻓَﺤ:( ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم.َ ﻻ:َﻗَﺎل
.َ ﻻ:َ؟ ﻗَﺎلﺎدﺒ اﻟْﻌﻨَﺎتﺴﺮِ ﺣ أَﮐْﺒﻼَةِ وﻦَ اﻟﺼﺎلِ ﻣﻤﺮِ اﻻَْﻋإِﻟَﻰ اﷲِ ﺑِﺨَﯿ
 ﺑِﮑُﻞﱢﺎﻧَﻪﺤﺒ ﷲِ ﺳ ﻧَﻄَﻘْﺖ أَﻧﱠﮏﺖﯾ ﻧَﻮﺖﯿﯿﻦَ ﻟَﺒ ﻓَﺤ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
.َﮥ؟ ﻗَﺎلَ ﻻﯿﺼﻌﻦْ ﮐُﻞﱢ ﻣ ﻋﺖﻤ ﺻﮥ وﻃَﺎﻋ
.«ﺖﯿ ﻻَ ﻟَﺒ وﺖﻠﱠﯿ ﻻَ ﺻ وﯿﻘَﺎت اﻟْﻤﺧَﻠْﺖﺎ د ﻣ:()ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼمﻗَﺎلَ ﻟَﻪ

İmam (a.s) şöyle buyurdu:
-Mikat’a girdin mi? İki rekât namaz (ihram
için) kıldın mı? Lebbeyk dedin mi?
-Evet.
-Mikat’a girerken niyetin ziyaret kastıyla
Mikat’a girmek miydi? (Yani Beytullahu'lHaram’ın ziyaret şartlarını elde etmek miydi?)
-Hayır.
-Kıldığın iki rekât namazda niyetin,
amellerin en iyisi ve kulların en güzel ameli olan
namazla Allah’a yakınlaşmak mıydı?
-Hayır.
-Lebbeyk dediğin anlarda niyetin, tüm itaat
unsurları hususunda ve bütün günahlardan
uzak durma taahhüdü esasınca Allah’la
konuşmak ve tam manasıyla Allah ile kulluk
ahdi okumak mıydı?
-Hayır.
-Öyleyse, bu surette ne Mikat’a girdin, ne
hakikatte namaz kıldın ve ne de gerçek bir
Lebbeyk dedin.
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؟ﺖﻠﱠﯿ ﺻﮥَ وﺒ اﻟْﮑَﻌﺖأَﯾ ر وﺮَم اﻟْﺤﺧَﻠْﺖ أَ د: ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻟَﻪ»ﺛُﻢ
.ﻢ ﻧَﻌ:َﻗَﺎل
ﻠَﻰ ﻋﺖﺮﱠﻣ ﺣ أَﻧﱠﮏﺖﯾ ﻧَﻮﺮَم اﻟْﺤﺧَﻠْﺖﯿﻦَ د ﻓَﺤ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
.َ ﻻ:َﻼَمِ؟ ﻗَﺎلﻠﱠﮥِ اﻻِْﺳﻞِ ﻣﻦْ أَﻫﯿﻦَ ﻣﻤﻠﺴﺎ اﻟْﻤﻬﯿﺒﺘَﻐﮥ ﺗَﺴﯿﺒ ﮐُﻞﱠ ﻏﮏﻧَﻔْﺴ
.«ﺖﻠﱠﯿ ﻻَ ﺻﮥَ وﺒ اﻟْﮑَﻌﺖأَﯾ ﻻَ ر وﺮَم اﻟْﺤﺧَﻠْﺖﺎ د ﻓَﻤ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم

Daha sonra İmam (a.s) şöyle buyurdu:
-Harem’e girdin mi? Kâbe’yi gördün mü?
Namaz kıldın mı?
-Evet.
-Harem’e girmekle niyetin, Müslümanların
gıyabında onlar için reva gördüğün her türlü
gıybet ve uygunsuz isnatları bundan sonra
kendine haram kılmak ve Allah’ın emin
Harem’ine girişinle bütün İslam ümmetini
dilinin ve fikrinin şerrinden emin kılmak
mıydı?
-Hayır.
-Mekke’ye ulaştığında kalbinden “Bu
seferimde Allah’tan başka hiçbir hedef ve
talebim yoktur ve hiç bir şey istemiyorum.” diye
geçirdin mi?1
-Hayır.
-Öyleyse gerçekte ne Allah’ın Haremi’ne
girdin, ne Kâbe’yi gördün ve ne de namaz
kıldın.

1

-Hamse Aşer duasındandır.
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؟ﺖﯿﻌ ﺳﮐَﺎنَ و اﻻَْرﺖﺴﺴ ﻣ وﺖﯿ ﺑِﺎﻟْﺒ ﻗَﺎلَ ﻃُﻔْﺖ»ﺛُﻢ

.ﻢ ﻧَﻌ:َﻗَﺎل

ﺮَف ﻋ إِﻟَﻰ اﷲِ وﺖﺮَﺑ ﻫ أَﻧﱠﮏﺖﯾ ﻧَﻮﺖﯿﻌﯿﻦَ ﺳ ﻓَﺤ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم

ﻮبِ؟ اﻟْﻐُﯿﻼﱠم ﻋﮏ ذَﻟﻨْﮏﻣ
.َ ﻻ:َﻗَﺎل

َ ﻻﮐَﺎنَ و اﻻَْرﺖﺴﺴ ﻻَ ﻣ وﺖﯿ ﺑِﺎﻟْﺒﺎ ﻃُﻔْﺖ ﻓَﻤ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم

.«ﺖﯿﻌﺳ

Sonra buyurdular ki:
-Acaba Kâbe’yi tavaf ettin mi? Rükünler’e
elini sürdün mü? Sa’y yaptın mı?
-Evet.
-Bu amelleri yerine getirirken gösterdiğin
gayret ve çabada samimi bir şekilde (Şeytan’ın
hilelerinin şerrinden ve Nefs-i Emmâre’nin
vesveselerinden) kaçarak Allah’a sığınıyor
muydun? Ve gerçek anlamda Allah’tan
gayrısından kaçıp O’na sığınırken gaybı bilen
(yüce Allah’a) da senin böyle olduğunu
inandırabilmiş miydin? Yani yalnızca sözde
değil gerçekte de böyle miydi?
-Hayır.
-Öyleyse ne Kâbe’yi tavaf ettin, ne
Rükünler’e elini sürdün ve ne de sa’y yaptın.
ِﻘَﺎم ﺑِﻤﻗَﻔْﺖ وﺮَ وﺠ اﻟْﺤﺖﺎﻓَﺤ ﺻ: ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻟَﻪ»ﺛُﻢ
ﻦِ؟ﺘَﯿﮐْﻌ ر ﺑِﻪﺖﻠﱠﯿ ﺻ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( وﯿﻢﺮَاﻫإِﺑ

 ﻗَﺎلَ آهﺎ ﺛُﻢﻧْﯿﻔَﺎرِقُ اﻟﺪ ﯾﮥً ﮐَﺎدﺤﯿ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﺻﺎح ﻓَﺼ.ﻢ ﻧَﻌ:َﻗَﺎل

ﺎﻟَﻰ اﷲَ ﺗَﻌﺎﻓَﺢ ﺻ ﻓَﻘَﺪدﻮﺮَ اﻻَْﺳﺠ اﻟْﺤﺎﻓَﺢﻦْ ﺻ ﻣ:( ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺛُﻢ.آه

َﮥﺎﻓَﺤﺼ ﺗَﻨْﻘُﺾِ اﻟْﻤ وﺘُﻪﺮْﻣ ﺣﻈُﻢﺎ ﻋﺮَ ﻣ أَﺟﻊﯿﻦُ ﻻَ ﺗُﻀَﯿﮑﺴﺎ ﻣﻓَﺎﻧْﻈُﺮْ ﯾ
.«ِﻞِ اﻻْﺛَﺎمﯿﺮَ أَﻫﺮَامِ ﻧَﻈﺾِ اﻟْﺤ ﻗَﺒﺨَﺎﻟَﻔَﮥِ وﺑِﺎﻟْﻤ
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Sonra şöyle buyurdular (a.s):
-Acaba Hacerü'l-Esved’e elini sürdün mü?
Makam-ı İbrahim’de (a.s) durup iki rekât
namaz kıldın mı?
-Evet.
-O anda İmam Seccad (a.s) öyle bir feryat
etti ki sanki ruhu bedeninden çıkacak gibiydi. O
esnada şöyle buyurdu: Ah! Ah! Hacerü'lEsved’e el süren aslında Allah ile musâfaha
yapmış olur. Öyleyse ey zavallı! Ve iyi dikkat et
ki saygınlığı Allah katında çok büyük olan bu
işin mükâfatını zayi etmeyesin, fitneciler gibi
tuğyan ve isyanda bulunmayasın ve Allah’ın
emrine muhalefet ederek ve haramdan
kaçınmayarak Allah ile yaptığın musâfahanın
değerini kaybetmeyesin ve O’nunla bağladığın
kulluk ahdini bozmayasın.
()ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼمﯿﻢﺮَاﻫﻘَﺎمِ إِﺑ ﻣﻨْﺪ ﻋﻗَﻔْﺖﯿﻦَ و ﺣﺖﯾ ﻧَﻮ:( ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم»ﺛُﻢ
.َ ﻻ:َﮥ؟ ﻗَﺎلﯿﺼﻌﻦْ ﮐُﻞﱢ ﻣ ﻋ ﺗَﺨَﻠﱠﻔْﺖﮥ وﻠَﻰ ﮐُﻞﱢ ﻃَﺎﻋ ﻋﻗَﻔْﺖ وأَﻧﱠﮏ
ِﻼَة ﺑِﺼﺖﻠﱠﯿ ﺻ أَﻧﱠﮏﺖﯾﻦِ ﻧَﻮﺘَﯿﮐْﻌ رﯿﻪ ﻓﺖﻠﱠﯿﯿﻦَ ﺻ ﻓَﺤ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
.َ ﻻ:َﻄَﺎنِ؟ ﻗَﺎل اﻟﺸﱠﯿ أَﻧْﻒﮏﻼَﺗ ﺑِﺼﺖﻏَﻤ أَر)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( وﯿﻢﺮَاﻫإِﺑ
ِﻘَﺎم اﻟْﻤﻨْﺪ ﻋﻗَﻔْﺖ ﻻَ و ودﻮﺮَ اﻻَْﺳﺠ اﻟْﺤﺖﺎﻓَﺤﺎ ﺻ ﻓَﻤ:ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻟَﻪ
.«ِﻦﺘَﯿﮐْﻌ رﯿﻪ ﻓﺖﻠﱠﯿ ﻻَ ﺻو

Daha sonra şunları buyurdu:
-Acaba Makam-ı İbrahim’de (a.s) dururken
niyetin; makamdaki bu duruşun, mukaddes
hak katında itaat ve emre uyma konusunda
sağlam bir kararı gösterme ve tüm isyan ve
günah
durumlarından
uzak
duracağın
niteliğinde miydi?
-Hayır.
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-Makam-ı İbrâhîm’de (a.s) namaz kıldığın
zaman, gerçekte İbrahim’in (a.s) namazını
kıldığına ve böyle bir namazla şeytanın
burnunu yere sürttüğüne niyet ettin mi?
-Hayır.
-O halde, ne Hacerü’l-Esved’e el sürmüşsün,
ne Makam-ı İbrahim’de (a.s) vakfeye
durmuşsun ve ne de namaz kılmışsın.
ْﻦ ﻣﺖ ﺷَﺮِﺑ وﺰَمﻣﻠَﻰ ﺑِﺌْﺮِ ز ﻋ أَﺷْﺮَﻓْﺖ: ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻟَﻪ»ﺛُﻢ
ﺎ؟ﻬﺎﺋ ﻣ.ﻢ ﻧَﻌ:َﻗَﺎل
 ﻏَﻀَﻀْﺖﮥِ وﻠَﻰ اﻟﻄﱠﺎﻋ ﻋ أَﺷْﺮَﻓْﺖ أَﻧﱠﮏﺖﯾ اَﻧَﻮ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
.َﮥِ؟ ﻗَﺎلَ ﻻﯿﺼﻌﻦِ اﻟْﻤ ﻋﻃَﺮْﻓَﮏ
.«ﺎﻬﺎﺋﻦْ ﻣ ﻣﺖ ﻻَ ﺷَﺮِﺑﺎ وﻬﻠَﯿ ﻋﺎ أَﺷْﺮَﻓْﺖ ﻓَﻤ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم

Buyurdular ki:
-Acaba Zemzem kuyusuna gidip o kuyudan
su içtin mi?
-Evet
-Zemzem kuyusuna işrafınla1 ve o kuyudan
su içmekle (ki binlerce yıl önce imanlı bir
kadının tevekkül ve ihlası ile yerden fışkırmış ve
şimdiye kadar akmaya devam etmiştir), hakka
itaate sarılmaya ve kalbinde halisane kulluk
etme ve günah ve haram sahnelerine göz
kapatıp yüz çevirme niyeti ve kararında
mıydın? (ki böylece hayat suyu çeşmesi
vücudunun derinliklerinden coşarak her
yönüyle sana mutluluk versin.)
-Hayır.
1

-İşraf: Yüksek yere çıkma; yüksek yerden bakıp
anlama. Mütercim.
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-Öyleyse hakikat ve mana âleminde Zemzem
Kuyusu’nun yanına gitmedin, ondan su içmedin
(yani, o suyu içmekle kalbin temizlenmesi,
bâtıni hastalıkların iyileşmesi ve insanın şifa
bulması gibi birtakım faydalı etkilerinden
yararlanmadın.)
 وﺖﺸَﯿ ﻣةِ وﺮْو اﻟْﻤﻔَﺎ وﻦَ اﻟﺼﯿ ﺑﺖﯿﻌ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( أَﺳ ﻗَﺎلَ ﻟَﻪ»ﺛُﻢ
.ﻢ ﻧَﻌ:َﺎ؟ ﻗَﺎلﻤﻨَﻬﯿ ﺑتدﺗَﺮَد
.َ ﻻ:َ؟ ﻗَﺎلف اﻟْﺨَﻮ وﺎءﻦَ اﻟﺮﱠﺟﯿ ﺑ أَﻧﱠﮏﺖﯾ ﻧَﻮ:ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻟَﻪ
ﻔَﺎ وﻦَ اﻟﺼﯿ ﺑتد ﻻَ ﺗَﺮَد وﺖﺸَﯿ ﻻَ ﻣ وﺖﯿﻌﺎ ﺳ ﻓَﻤ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
«.ِةﺮْواﻟْﻤ

Sonrasında şunları söyledi:
-Acaba Safa ve Merve arasında sa’y yaptın
mı? O iki dağ arasında gidip geldin mi?
-Evet.
-Acaba niyetin (amellerin ilahi dergâhta
kabul olup olmadığını kesin bilmediğinden
dolayı) korku ve ümit arasında bulunman
mıydı?
-Hayır.
-Öyleyse senin Safa ve Merve arasında gidiş
gelişin ve sa’y’in, manadan yoksun, hakikatten
uzak ve sanki onu yapmamış gibisin.
.ﻢ ﻧَﻌ:َﻨﻰ؟ ﻗَﺎل إِﻟَﻰ ﻣﺖ أَ ﺧَﺮَﺟ:( ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم»ﺛُﻢ
 و ﻗَﻠْﺒِﮏ وﮏﺎﻧﺴﻦْ ﻟ ﻣ اﻟﻨﱠﺎسﻨْﺖ آﻣ أَﻧﱠﮏﺖﯾ ﻧَﻮ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
.َ ﻻ:َ ﻗَﺎل.كﺪﯾ
«.ﻨﻰ إِﻟَﻰ ﻣﺖﺎ ﺧَﺮَﺟ ﻓَﻤ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
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Daha sonra İmam Zeynelabidin (a.s) şöyle
buyurdu:
-Acaba Mekke’den Mina’ya gitme kastıyla
mı ayrıldın?1
-Evet.
-Mina’ya gitmekten kastın halkı elin,
düşüncen ve dilinin şerrinden korumak mıydı?
Bundan sonra da hiç kimseyi elin ve dilinle
eziyet etmemek ve kalben kimsenin kötülüğünü
istememek miydi?
-Hayır.
-Öyleyse gerçekte Mina’ya gitmedin.
ﺮَﻓْﺖ ﻋﮥِ وﻤﻞَ اﻟﺮﱠﺣﺒ ﺟﺖ ﻃَﻠَﻌﺮَﻓَﮥَ وﻗْﻔَﮥَ ﺑِﻌ اﻟْﻮﻗَﻔْﺖ أَ و: ﻗَﺎلَ ﻟَﻪ»ﺛُﻢ
؟ﺮَاتﻤ اﻟْﺠﯿﻞِ و اﻟْﻤﻨْﺪ ﻋﺎﻧَﻪﺤﺒ اﷲَ ﺳتﻮﻋ دﺮَةَ و ﻧَﻤيادو
.ﻢ ﻧَﻌ:َﻗَﺎل
َﺮ أَﻣﺎﻧَﻪﺤﺒﺮِﻓَﮥَ اﷲِ ﺳﻌﺮَﻓَﮥَ ﻣ ﺑِﻌﮏﻔﻗﻮ ﺑِﻤﺮَﻓْﺖﻞْ ﻋ ﻫ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
ﻠَﻰ ﻋﻪ اﻃﱢﻼَﻋ وﮏﯿﻔَﺘﺤﻠَﻰ ﺻ اﷲِ ﻋﺾ ﻗَﺒﺮَﻓْﺖ ﻋﻠُﻮمِ و اﻟْﻌﺎرِف وﻌاﻟْﻤ
؟ ﻗَﻠْﺒِﮏ وﮏﺮِﯾﺮَﺗﺳ
.َ ﻻ:َﻗَﺎل
 ﮐُﻞﱠﻢﺮْﺣﮥِ أَنﱠ اﷲَ ﯾﻤﻞَ اﻟﺮﱠﺣﺒ ﺟﮏ ﺑِﻄُﻠُﻮﻋﺖﯾ ﻧَﻮ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
.َ ﻻ:َﮥ؟ ﻗَﺎلﻤﻠﺴ ﻣﻢ وﻠﺴﻟﱠﻰ ﮐُﻞﱠ ﻣﺘَﻮ ﯾﻨَﮥ وﺆْﻣ ﻣﻦ وﺆْﻣﻣ
َ ﻻﺮَ وﺘﱠﻰ ﺗَﺄْﺗَﻤﺮُ ﺣ ﻻَ ﺗَﺄْﻣﺮَةَ أَﻧﱠﮏ ﻧَﻤﻨْﺪ ﻋﺖﯾ ﻓَﻨَﻮ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
.َ ﻻ:َﺘﱠﻰ ﺗَﻨْﺰَﺟِﺮَ؟ ﻗَﺎلﺮُ ﺣﺗَﺰْﺟ
ﺎ أَﻧﱠﻬﺖﯾ ﻧَﻮﺮَات اﻟﻨﱠﻤﻠَﻢِ و اﻟْﻌﻨْﺪ ﻋﻗَﻔْﺖﺎ و ﻣﻨْﺪ ﻓَﻌ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
اتﺎوﻤ اﻟﺴبﺮِ رﻔَﻈَﮥِ ﺑِﺄَﻣ اﻟْﺤﻊ ﻣﻈَﮥٌ ﻟَﮏﺎﻓ ﺣﺎتﻠَﻰ اﻟﻄﱠﺎﻋ ﻋةٌ ﻟَﮏﺪﺷَﺎﻫ

1

-Arefe gecesi hacıların geceyi Mina’da geçirmeleri
müstehaptır.
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َﻗَﺎلَ ﻻَ ﻗَﺎل
َ ﻻﺮَةَ و ﻧَﻤﺮَﻓْﺖ ﻻَ ﻋﮥِ وﻤﻞَ اﻟﺮﱠﺣﺒ ﺟﺖ ﻻَ ﻃَﻠَﻌﺮَﻓَﮥَ و ﺑِﻌﻗَﻔْﺖﺎ وﻓَﻤ
«.ﺮَات اﻟﻨﱠﻤﻨْﺪ ﻋﻗَﻔْﺖ ﻻَ و وتﻮﻋد

İmam (a.s) şöyle buyurdu:
-Acaba Arafat vakfesi yaptın mı? Cebel-i
Rahmet’e çıktın mı? Nemire1 Vadisi’ni tanıdın
mı ve Allah’ı çağırdın mı?
-Evet.
-Acaba Arafat’ta beklemekle Allah’ı
hakkıyla tanıma ve marifetini elde ettin mi?
İlahi ilim ve öğretilere (kendi gücün ve
kapasiten miktarınca) ulaştın mı? Bütün
varlığınla
birlikte
Allah’ın
kudretinin
pençesinde olduğunu ve O’nun tüm açık ve gizli
işlerinden haberdar olduğunu anladın mı?
-Hayır.
-Cebel-i Rahmet’e çıktığında Allah’ın her bir
imanlı erkek ve kadına rahmet ettiğini ve her
Müslüman kadın ve erkeğe yardım ettiğini
düşündün mü?
-Hayır.
-Nemire’de durup, kendini Allah’ın emir ve
yasaklarını yerine getirmedğin ve hükme
uymadığın müddetçe senin de diğerlerine olan
emir ve yasaklarının bir etkisi ve semeresi
olmayacağı manasına ulaştın mı?
-Hayır.

1

-Arafat bölgesinin sınırları içinde yer alan dağdır.
Mecmau’l-Bahreyn.
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-Acaba “Nemirat ve Elem”in1 yanında
beklerken, onların, göklerin sahibi Allah’ın
emriyle senin itaat ve ibadetlerine tanık
olduklarını ve koruyucu Meleklerle birlikte seni
koruyup gözeten olduklarını hatırladın mı?
-Hayır.
-Öyleyse, sen Arafat’ta beklemedin, Rahmet
Dağı’na çıkmadın. Ne Nemira Dağı’nı tanıdın,
ne Nemirat’ta bekledin ve ne de Allah’ı
gerektiği gibi anladın.
ﺮُورِكﻞَ ﻣ ﻗَﺒﺖﻠﱠﯿ ﺻﻦِ وﯿﻠَﻤﻦَ اﻟْﻌﯿ ﺑتﺮَر ﻣ:( ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم»ﺛُﻢ
ِﺮﺸْﻌ ﺑِﺎﻟْﻤتﺮَر ﻣﻰ وﺼﺎ اﻟْﺤﯿﻬ ﻓ ﻟَﻘَﻄْﺖﻔَﮥَ وﻟﺰْد ﺑِﻤﺖﺸَﯿ ﻣﻦِ وﺘَﯿﮐْﻌر
.ﻢ ﻧَﻌ:َﺮَامِ؟ ﻗَﺎلاﻟْﺤ
ﯽﻼَةُ ﺷُﮑْﺮ ﻓﺎ ﺻ أَﻧﱠﻬﺖﯾﻦِ ﻧَﻮﺘَﯿﮐْﻌ رﺖﻠﱠﯿﯿﻦَ ﺻ ﻓَﺤ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
.َ ﻻ:َﺮ؟ ﻗَﺎلﺴﺮُ ﮐُﻞﱠ ﯾﺴ ﺗُﯿﺮ وﺴﯽ ﮐُﻞﱠ ﻋﺸْﺮ )ﮐﺬا( ﺗَﻨْﻔﻠَﮥِ ﻋﻟَﯿ
ﺎﻤﻨْﻬلْ ﻋﺪ ﺗَﻌ ﻟَﻢﻦِ وﯿﻠَﻤﻦَ اﻟْﻌﯿ ﺑﺖﺸَﯿﺎ ﻣ ﻣﻨْﺪ ﻓَﻌ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
َﺎﻻ ﻻﻤ ﺷﯿﻨﺎً وﻤﻖﱢ ﯾﯾﻦِ اﻟْﺤﻦْ دلَ ﻋﺪ أَنْ ﻻَ ﺗَﻌﺖﯾﺎﻻ ﻧَﻮﻤ ﺷﯿﻨﺎً وﻤﯾ
. ﻻ:َ؟ ﻗَﺎلﮏارِﺣﻮ ﻻَ ﺑِﺠ وﮏﺎﻧﺴ ﻻَ ﺑِﻠ وﺑِﻘَﻠْﺒِﮏ
ﻰﺼﺎ اﻟْﺤﻨْﻬ ﻣ ﻟَﻘَﻄْﺖﻔَﮥَ وﻟﺰْد ﺑِﻤﺖﺸَﯿﺎ ﻣ ﻣﻨْﺪ ﻓَﻌ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
ﻞ؟ﻤ ﻋﻠْﻢ و ﮐُﻞﱠ ﻋﺖ ﺛَﺒﻞ وﻬ ﺟﮥ وﯿﺼﻌ ﮐُﻞﱠ ﻣﻨْﮏ ﻋﺖﻓَﻌ ر أَﻧﱠﮏﺖﯾﻧَﻮ
.َ ﻻ:َﻗَﺎل
 أَﻧﱠﮏﺖﯾﺮَامِ ﻧَﻮﺮِ اﻟْﺤﺸْﻌ ﺑِﺎﻟْﻤتﺮَرﺎ ﻣ ﻣﻨْﺪ ﻓَﻌ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
.َ ﻻ:َﻞﱠ؟ ﻗَﺎل ﺟﺰﱠ و ﷲِ ﻋف اﻟْﺨَﻮى وﻞِ اﻟﺘﱠﻘْﻮ أَﻫﺎر إِﺷْﻌﮏ ﻗَﻠْﺒﺮْتأَﺷْﻌ
َ ﻻﻦِ وﺘَﯿﮐْﻌ رﺖﻠﱠﯿ ﻻَ ﺻﻦِ وﯿﻠَﻤ ﺑِﺎﻟْﻌتﺮَرﺎ ﻣ ﻓَﻤ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
.«ِﺮَامﺮِ اﻟْﺤﺸْﻌ ﺑِﺎﻟْﻤتﺮَر ﻻَ ﻣﻰ وﺼﺎ اﻟْﺤﻨْﻬ ﻣﺖﻓَﻌ ﻻَ رﻔَﮥِ وﻟﺰْد ﺑِﺎﻟْﻤﺖﺸَﯿﻣ
1

-Nemire Dağı’nın üzerine dikilmiş olan Harem’in
nişaneleridir. Mecmau’l-Bahreyn.
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Devamında şunları buyurdu:
-“Elemeyn”in1 arasından geçtin mi? Orayı
geçmeden önce iki rekât namaz kıldın mı?
Müzdelife’de yürüyüp oradan küçük taşlar
toplayıp Meş'aru'l-Haram'a geçtin mi?2
-Evet.
-“Elemeyn”den geçmeden once kıldığın iki
rekât namazda o namazın, onuncu gecede ilahi
dergâha karşı hamd ve şükür namazı
olduğunun ve sorunların çözümüne ve işlerin
kolaylaşmasına neden olduğunun farkında
mıydın?
-Hayır.
-“Elemeyn” arasında yürürken ve sağa sola
sapmamak için dikkat ettiğinde, artık her
zaman hak din yolunda sabit ve dosdoğru
kalacağına, kalbin, dilin ve diğer azalarının
sağa sola sapmasından ve ifrat ve tefrit
etmesinden koruyacağına ve bir düzene
getireceğine dair niyet edip karar aldın mı?
-Hayır.
-Müzdelife’de yürürken ve taş toplarken
niyetin, her türlü cehalet ve günahı kalbinden
çıkartıp ilim ve amelde sabitkadem kalacağın
mıydı?
1

-Bilindiği üzere Elemeyn’den maksat, Arafat ve Meş’ar
veya Mekke ve Mina arasında yer alan darboğazdır dar
geçittir. Burası Me’zemeyn olarak da anılır.
2
-Metinden anlaşıldığı üzere Meş’ar’dan maksat
Müzdelife’deki Gazah adıyla bilinen bir dağdır. Oraya
çıkıp beklemek müstehaptır.

17

-Hayır.
-Meş'aru'l-Haram'a
geçtiğin
sırada
(Müzdelife’deki Gazah Dağı) takva ehli
insanların göstergesi olan Allah’tan (c.c)
korkma haleti kalbine girdi mi?
-Hayır.
-Öyleyse ne “Elemeyn”den geçtin, ne iki
rekât şükür namazı kıldın, ne Müzdelife’de
yürüdün, ne taş topladın ve ne de Meş'aru'lHaram’dan geçtin. 1

ﻠَﻘْﺖ ﺣﺮَةَ وﻤ اﻟْﺠﺖﯿﻣ رﻨﻰ و ﻣﻠْﺖﺻ و: ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻟَﻪ»ﺛُﻢ
َﮑﱠﮥ إِﻟَﻰ ﻣﺖﻌﺟ ر وﻒ اﻟْﺨَﯿﺠِﺪﺴﯽ ﻣ ﻓﺖﻠﱠﯿ ﺻ وﮏﯾﺪ ﻫﺖﺤ ذَﺑ وﮏأْﺳر
.ﻢ ﻧَﻌ:َ اﻻِْﻓَﺎﺿَﮥِ؟ ﻗَﺎلاف ﻃَﻮ ﻃُﻔْﺖو
 أَﻧﱠﮏﺎر اﻟْﺠِﻤﺖﯿﻣ رﻨﻰ و ﻣﻠْﺖﺻﺎ و ﻣﻨْﺪ ﻋﺖﯾ ﻓَﻨَﻮ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
؟ﮏﺘﺎﺟ ﮐُﻞﱠ ﺣ ﻟَﮏﮏﺑ ﻗَﻀَﻰ ر ﻗَﺪﻄْﻠَﺒِﮏ و إِﻟَﻰ ﻣﻠَﻐْﺖﺑ
.َ ﻻ:َﻗَﺎل
كوﺪ ﻋﺖﯿﻣ ر أَﻧﱠﮏﺖﯾ ﻧَﻮﺎر اﻟْﺠِﻤﺖﯿﻣﺎ ر ﻣﻨْﺪ ﻓَﻌ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
.َ ﻻ:َﯿﺲِ؟ ﻗَﺎل اﻟﻨﱠﻔﮏﺠﺎمِ ﺣ ﺑِﺘَﻤﺘَﻪﺒ ﻏَﻀ وﯿﺲﻠإِﺑ
َﻦ ﻣﺮْت ﺗَﻄَﻬ أَﻧﱠﮏﺖﯾ ﻧَﻮﮏأْﺳ رﻠَﻘْﺖﺎ ﺣ ﻣﻨْﺪ ﻓَﻌ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
؟ﮏ أُﻣﺗْﮏﻟَﺪﺎ وﻦَ اﻟﺬﱡﻧُﻮبِ ﮐَﻤ ﻣﺖ ﺧَﺮَﺟ ومﯽ آدﻨﮥِ ﺑﻦْ ﺗَﺒِﻌ ﻣﻧَﺎسِ واﻻَْد
.َ ﻻ:َﻗَﺎل
َ ﻻ أَﻧﱠﮏﺖﯾ ﻧَﻮﻒ اﻟْﺨَﯿﺠِﺪﺴﯽ ﻣ ﻓﺖﻠﱠﯿﺎ ﺻ ﻣﻨْﺪ ﻓَﻌ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
ﺎﻟَﻰ؟ﮥَ اﷲِ ﺗَﻌﻤﺣﻮ إِﻻﱠ ر ﻻَ ﺗَﺮْﺟ وﮏ ذَﻧْﺒﻞﱠ و ﺟﺰﱠ و إِﻻﱠ اﷲَ ﻋﺗَﺨَﺎف
.َ ﻻ:َﻗَﺎل
1

-Müstedreki'l-Vesâil, Kitab-ı Hac, Alulbeyt Yayıncılık,
c.10, b.17, s.166-172.
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َﺮَةﻨْﺠ ﺣﺖﺤ ذَﺑ أَﻧﱠﮏﺖﯾ ﻧَﻮﮏﯾﺪ ﻫﺖﺤﺎ ذَﺑ ﻣﻨْﺪ ﻓَﻌ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
َﻨﱠﮥ ﺳﺖﻌ اﺗﱠﺒ أَﻧﱠﮏعِ ورﯿﻘَﮥِ اﻟْﻮﻘﻦْ ﺣ ﻣ ﺑِﻪﮑْﺖﺴﺎ ﺗَﻤﻊِ ﺑِﻤاﻟﻄﱠﻤ
ﻪﺎﺟ ﺣ وﺎنِ ﻗَﻠْﺒِﻪﺤﯾ ر وهﺮَةِ ﻓُﺆَاد ﺛَﻤ وهﻟَﺪﺢِ و)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﺑِﺬَﺑﯿﻢﺮَاﻫإِﺑ
.َ ﻻ:َ؟ ﻗَﺎلﻦْ ﺧَﻠْﻔَﻪﻤﺎﻟَﻰ ﻟ إِﻟَﻰ اﷲِ ﺗَﻌﻪ ﻗَﺮﱠﺑ وهﺪﻌﻦْ ﺑﻤ ﻟﻨﱠﺘُﻪﺳ
ِ اﻻِْﻓَﺎﺿَﮥاف ﻃَﻮ ﻃُﻔْﺖﮑﱠﮥَ و إِﻟَﻰ ﻣﺖﻌﺟﺎ ر ﻣﻨْﺪ ﻓَﻌ:(ﻗَﺎلَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
ﮑْﺖﺴ ﺗَﻤ وﻪﺘ إِﻟَﻰ ﻃَﺎﻋﺖﻌﺟ رﺎﻟَﻰ وﮥِ اﷲِ ﺗَﻌﻤﺣﻦْ ر ﻣ أَﻓَﻀْﺖ أَﻧﱠﮏﺖﯾﻧَﻮ
.َ ﻻ:َﺎﻟَﻰ؟ ﻗَﺎل إِﻟَﻰ اﷲِ ﺗَﻌﺖ ﺗَﻘَﺮﱠﺑ وﻀَﻪ ﻓَﺮَاﺋﺖﯾ أَد وهدﺑِﻮ
ﺖﯿﻣ ﻻَ رﻨﻰ و ﻣﻠْﺖﺻﺎ و ﻓَﻤ:(ﯾﻦَ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼمﺎﺑِﺪﻦُ اﻟْﻌﯾ زﻗَﺎلَ ﻟَﻪ
ﺠِﺪﺴﯽ ﻣ ﻓﺖﻠﱠﯿ ﻻَ ﺻ وﮑَﮏ ﻧُﺴﺖﯾ ﻻَ أَد وﮏأْﺳ رﻠَﻘْﺖ ﻻَ ﺣ وﺎراﻟْﺠِﻤ
.ﺞ ﺗَﺤ ﻟَﻢ ﻓَﺈِﻧﱠﮏﺟِﻊ إِرﺖ ﻻَ ﺗَﻘَﺮﱠﺑ اﻻِْﻓَﺎﺿَﮥِ واف ﻃَﻮ ﻻَ ﻃُﻔْﺖ وﻒاﻟْﺨَﯿ
ﺘﱠﻰ ﺣﻠﱠﻢﺘَﻌالَ ﯾﺎ ز ﻣ وﻪﺠﯽ ﺣ ﻓﺎ ﻓَﺮﱠﻃَﻪﻠَﻰ ﻣﯽ ﻋﮑﺒ ﯾﯽﻠﻖَ اﻟﺸﱢﺒﻓَﻄَﻔ
«ﻰﯿﻦ اﻧْﺘَﻬﻘ ﯾﺮِﻓَﮥ وﻌﻦْ ﻗَﺎﺑِﻞ ﺑِﻤ ﻣﺞﺣ

Ardından İmam (a.s) şöyle buyurdu:
-Acaba Mina’ya ulaştın mı? Orada Remy-i
Cemerât1 yaptın mı? Saçlarını kısaltıp kurban
kestin mi? Hayf Mescidi’nde namaz kıldın mı?
Sonrasında Mekke’ye dönüp “İfaze Tavafı”
yaptın mı?2
-Evet.
-Mina’ya ulaşıp şeytanları taşladığında işin
sonuna ve amellerdeki hedefine ulaştığına ve
Allah’ın tüm hacetlerini giderdiğine, isteklerini
karşıladığına dikkat ettin mi?
-Hayır.
1

-Şeytanı taşlamak. Mütercim.
-İfaze Tavafı, hac ve ziyaret tavafıdır. Mina’dan
feyizlenip Mekke’ye dönüşten sonra gerçekleştiği için
“İfaze Tavafı” olarak adlandırılır.
2
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-Şeytanları taşlarken niyetin, bu amelle
düşmanın İblis’i yere sermek ve değerli hac
vazifeni bitirmekle şeytanın emrine karşı
çıkmak mıydı?
-Hayır.
-Saçlarını keserken niyetin, tüm ruhi kirlilik
ve pisliklerinden temizlenmek, insanlara karşı
zulüm ve aşırılıktan kaçınmak ve aynı şekilde
anneden doğduğun gün gibi günahlardan
arınmak mıydı?
-Hayır.
-Hayf
Mescidi’nde
kıldığın
namazla
Allah’tan ve günahından başka hiç kimseden
korkmaman ve Allah’ın rahmetinden gayri
hiçbir şeye ümit bağlamaman gerektiği
hakikatini idrak ettin mi?
-Hayır.
-Kurbanı keserken niyetin, takva ve vera
hakikatine tutunarak tamahın boğazını kesmek
miydi? Ayrıca oğlunu, kalbinin meyvesini ve
gönlüne huzur verenini kurban etmekle
kendisinden sonra gelecek kimseler için
halisane kulluk ve ilahi dergâha yakınlaşma
vesilesi olan bu sünnetle İbrahim’in (a.s)
sünnetine uydun mu? (Tevhidin, rızanın ve
teslimiyetin gerçek manasını dünyaya gösteren
sünnettir.)
-Hayır.
-Acaba Mina’dan Mekke’ye döndüğünde ve
tavafa başladığında, artık ilahi rahmetten
yeterli miktarda faydalanarak itaat ve kulluk
ortamına girdiğinin ve ilahi muhabbete
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dayandığının, kulluğun farz olan vazifelerini
sonuna getirdiğinin ve Allah’a yakınlaştığının
farkında mıydın?
-Hayır.
Daha sonra İmam Zeynelabidin (a.s) şöyle
buyurdu:
“O halde sen, ne Mina’ya gitmişsin, ne
şeytanları taşlamışsın, ne saçını kesmişsin, ne
kurbanlık vermişsin, ne Hayf Mescidi’nde
namaz kılmışsın ve ne de Allah’ın evini tavaf
etmişsin. Öyleyse sen Allah’a yakınlık
makamına ulaşmamışsın. Dön artık! Çünkü sen
haccı yerine getirmemişsin.
İmam Zeynelabidin’den (a.s) hac ile ilgili
önemli anları ve esrarı işiten ve sonrasında onu
bu amelin ruhundan ve sırlarından yoksun olan
kendi haccıyla karşılaştıran Şiblî, amelindeki
kusurlar ve eksikliklerden dolayı yılan gibi
kıvranmaya başladı ve şiddetle ağladı. Bu
olaydan sonra sürekli olarak haccın sırlarını
öğrenmeye başladı ta ki ertesi yıl tekrardan
hacca giderek yakîn ve marifet dolu bir hac
yerine getirdi.
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Daha önce de işaret ettiğimiz gibi, İmam
Seccad’ın (a.s), amelleri ve yerine getirdiği
hükümlerin yüksek hedeflere dayanmadığı ve
haccın zarif sırlarına teveccühten yoksun olan
Şiblî’ye buyurduğu “Dön artık! Çünkü sen hac
vazifelerini yerine getirmedin.!” buyruğundan ve
Hekim Nasir Husrev Alevi’nin “Dedim ki
dostum, öyleyse hac eylemedin.” sözlerinden
kasıt, sırlar ve lütuflara teveccühten yoksun olan
hac ibadetinin batıl olduğu değildir. Hac ibadeti,
değerli fakihlerin buyurdukları şartlar ve durumlar
yerine getirildiğinde, her ne kadar bu esrar, hedef
ve inceliklere teveccühten yoksun olsa da sahihtir,
vazife kişinin boyundan kalkmıştır ve bu haccın
yeniden yerine getirilmesine gerek yoktur.
Ancak böyle bir hac, İmam Zeynelabidin’in
(a.s) beyan buyurduğu kâmil hac gibi, çok değerli
ruhi izler bırakan ve ruhun cevherini “Seyr-ü
Süluk” için harekete geçiren, Allah katında çok
yüce yakınlık derecelerine ulaştıran ve ilahi
dergâhta makbul olup Hz. Hakk’ın özel
inayetlerine nail eden bir hac olmayacaktır. Hakeza
İslam toplumlarının ittihat ve vahdetini sağlayan
parlak
sosyal
ve
ekonomik
değişimler
yaratmayacaktır.
Sonuç olarak Yüce Allah’ın İslam toplumu ve
Müslümanlar için öngördüğü ve hedeflediği
yüksek hedeflerden biri olan “Evrensel Yücelik ve
Üstünlük” sağlanamayacaktır.
Evet! İmam Seccad’ın (a.s) rivayette nakledilen
sözlerinden kasıt Müslümanların, ruhsal ve sosyal
büyük değişimlerin kaynağı ve her iki cihanda
efendilik ve saadet kazandırmaya yönelik kâmil

bir hacca rağbet göstermeleridir.

