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Ayetullah Seyyid Ali Huseyn Sistan

Erbain Ziyaretilerine Tavsiyeler
Byk Taklit Mercii Ayetullah Seyyid Ali Huseyn Sistan’nin brosu, mam Hseyin’in (a.s) Erbain
.merasimine doru yola kan ziyaretilerine ynelik baz tavsiyeleri ieren bir mesaj yaynlad

Aran Haber Agency: Byk Taklit Mercii Ayetullah Seyyid Ali Huseyn Sistan’nin brosu, mam Hseyin’in
.(a.s) Erbain merasimine doru yola kan ziyaretilerine ynelik baz tavsiyeleri ieren bir mesaj yaynlad

Mminler bu byk taklit merciinden, Erbain ziyaretinin daha verimli olmas iin birtakm tavsiyeler istemiti.
Ayetullah Sistani bu talebi yantsz brakmayp ziyaretileri babacan bir edayla koruyup kollayan
:tavsiyeler yaynlad. te o tavsiyeler
”!Hamd Alemlerin Rabbi’ne olsun. Salt ve selm; Hz. Muhammed’e ve pak soyuna, Ehlibeytine olsun“
:Yce Allah’n bu ziyaret ile ereflendirdii mminlerin u hususlara dikkat etmesi gerekir

Yce Allah; insanlara rnek olup zerlerine hccet saylmalar ve ilahi retilerle hidayete yolunu gstermeleri
iin kullarndan peygamberler ve vasler klmtr. Allah-u Tel; onlarn hatrasn lmszletirmek, anlarn yceltmek
ve insanlara Yce Allah’n, hkmlerini hatrlatmalar iin onlarn makamlarn ziyaret etmeye tevikte
bulunmutur. Zira onlar, Allah’a itaatin, O’nun yolunda cihadn ve slam dini iin fedakarln en stn rneklerini
”.sergilemilerdir

Binaenaleyh, bu ziyarette mam Hseyn’in Allah yolundaki fedakarlklarn hatrlamann yan sra- Hanif“
dinin retileri olan namaz, tesettr, slah, affetmek, hilim, edeb, gibi erdemlere nem vermek gerekir.
Bylelikle bu ziyaret, Allah’n inayeti sayesinde, bu deerler zerine kurulu nefis terbiyesinde atlm bir adm
olacak; hem nmzdeki ziyaret, hem de daha sonras iin etkisini srdrecektir. Dolaysyla bu ziyarette
”.olmak, mam Hseyin’in (a.s) ilim meclisinde bulunmak ve onun eliyle terbiye almak gibi olacaktr
Bizler her ne kadar Ehlibeyt mamlarnn huzurunda olup, kendilerinden reneceimiz ve ellerinde“
yetieceimiz dnemi idrak etmediysek de; Allah-u Tel, bizlere hakk batldan ayrt eden birer rnek
olabilmeleri iin onlarn retilerini, onayladklar eyleri bizler iin korumu ve bizde onlarn ziyaretlerine ynelik
bir rabet oluturmutur. Yani onlarla birlikte yaayan ve huzurlarnda bulunanlar snava tabi tuttuu gibi, bizi
de; onlarla birlikte olmay gerekten ne kadar arzuladmz ve onlarn retileri ile tlerine gerekten ne kadar
uyduumuz konusunda snamaktadr. Arzumuzun gerekten de iten gelen drst bir temenni olmamasna
kar ok dikkatli olalm. unu bilelim ki; eer bizler Ehlibeyt imamlarnn istedii gibi olursak, onlar grenlerle
:birlikte harolmamz umulur. Cemel savanda Mminlerin Emri mam Ali’den yle naklolunmutur

u anda yanmzda, henz babalarnn slblerinde ve annelerinin rahimlerinde olan bir topluluk hazr“
bulunmutur!” u halde arzusunda samimi olan bir kimsenin, onlarn retileriyle amel etmesi ve izlerinden
”.gitmesi zor olmayacak, onlarn arndrmas ile arnacak ve edepleri ile edeplenecektir
Hadis-i erf’te de buyrulduu gibi; “Allah iin, Allah iin namaza ok nem gsteriniz! O dinin direidir,
mminlerin miracdr! Kabul olunursa dier ameller de kabul olunur; reddedilirse dier ameller de
reddedilir! lk vaktinde klnmasna riayet etmek gerekir! phesiz Allah-u Tel’nn en sevdii kullar, onun
arsna en abuk icabet edenlerdir. Mmin kiinin, namazn ilk vaktinde baka bir itaatle megul olmamas
gerekir. Zira o itaatlerin en faziletlisidir. Ehlibeyt mamlarndan yle rivayet olunmutur: “efaatimiz, namaz
hafife alanlara ulamaz!” mam Huseyn’in Aura gnnde namaza ok iddetle nem gsterdii ve onu ilk
vaktinde hatrlatana yle buyurduu (nakledilmitir): “Namaz zikrettin (andn), Allah da Seni; namazn
”.zikrederek klanlardan klsn!” Sonra da iddetle atlan oklarla birlikte sava meydannda namaz kld
Allah iin, Allah iin; ihlsa dikkat ediniz! phesiz insann amelinin deeri ve bereketi Allah-u Tel’ya kar olan“
ihls lsndedir! Hi kuku yok ki, Allah-u Teal; ancak O’na halis olan ve O’ndan baka kimseden bir ey arzu
etmekten arndrlm amelden bakasn kabul etmez! Mslmanlar Medne’ye hicret ettii vakit Peygamberden
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(s.a.a) yle naklolunmutur: “Her kim, Allah ve Reslu iin hicret ederse; hicreti onadr (Allah ve Reslnedir).
Her kim dnyalk elde etmek iin hicret ederse, hicreti de onadr (dnyayadr). Yce Allah, sevab; o ameldeki
ihlsn derecesine gre, yedi yz katna varncaya kadar katladka katlar. Allah diledii iin katlar (kat kat
artrr).” O halde ziyaretiler yryleri boyunca Allah’ anmal ve her admda, her amelde ihlsa sarlmaldr.
Bilsinler ki Allah-u Tel; kullarna itikatta, amelde ve szde ihls gibi bir nimetten daha by ile minnette
bulunmu deildir. hlas olmadan yaplan amel, bu hayatn geip gittii gibi geip gider ama Allah-u Tel’ya
”.halis (yalnzca Allah-u Tel iin) yaplm amel, lmszleir; hem bu hayatta, hem de sonrasnda bereketli olur
Allah iin, Allah iin tesettr ve rtnmeye dikkat ediniz! Hi kukusuz Ehlibeytin zel olarak dikkat ettii en“
nemli hususlardan biri budur! artlarn en etin ve en acmasz olduu Kerbel gnnde dahi bu hususta ideal
rnek olmulardr.Onlara selm olsun, dmanlarnn yapt davranlarn hibiri, insanlar ierisinde hrmetlerinin
inenmesinden dolay yaadklar ac kadar onlarn cann yakamamtr. O halde tm ziyaretiler ve bilhassa
mmine hanmlar; davranlarnda, giysilerinde ve grnlerinde iffetin gereine riayet etsinler. Dar elbiseler
giyme, yerilmi trden kar cinsle karmak, yasaklanm ziynetler takma trnden olan davranlardan uzak
dursunlar. Hatta olmas gereken; bu mukaddes merasimi, ona layk olmayan her trl lekeden temiz
”.tutmak iin mmkn olan zeni azami dzeyde gstermektir

Yce Allah’tan Peygambere ve pak Ehl-i Beytine; O’nun urunda yaptklar fedakrlklar ve O’nun“
yarattklarnn hidayetini arzu ederek verdikleri mcadele iin dnya ve ahretteki makamlarn daha da
ykseltmesini ve bilhassa Hz. brahim’e ve ailesine salat-u selam ettii gibi, onlardan nceki seilmilere
salt-u selam ettii gibi Ehlibeyte de kat-kat salat-u selam etmesini istiyoruz. Yce Allah’tan, mam Hseyin
(a.s) ziyaretilerinin ziyaretini mbarek klmasn, salih kullarndan kabul ettii amellerin en stn gibi kabul
etmesini niyaz ederiz. Ziyaretiler inallah ziyaretlerinde de, sonrasnda da hem dnceleriyle hem de
davranlaryla bakalarna rnek olurlar. Yce Allah’tan mam Hseyin (a.s) ziyaretilerine Ehlibeytin velayetini
anlama ve anlatabilme uuru vermesini niyaz ederiz. Yce Allah onlar; herkesi mamlar ile ard kyamet
gnnde Ehlibeyt mamlar ile arsn. Allah bu yolda ehit denleri; velayetleri urunda verdikleri canlar,
tahamml ettikleri zulmler ve eziyetlere karlk mam Hseyin (a.s) ve dostlar ile hareylesin! phesiz O,
.iitendir ve dualara icabet edendir
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