Doktor Əli Şəriətinin ilk əsəri Əbuzər Ğifari ilə əlaqədar tərcüməsidir. O, ərəb müəllifi Caudə Əs-Səhharın
qələmə aldığı bu kitabı atasının tövsiyəsinə görə tərcümə etmişdir. Bu kitab ilk dəfə Şəriəti 22 yaşında ikən nəşr
olunmuşdur. O günlərdə Əli Şəriətinin ictimai bir nüfuzu yox idi. Gənc bir şəxs idi. Bu kitabı atasının xahişi ilə
tərcümə etmişdi. Kitabın nəşr olunması ilə Şəriəti də özünü xalqın arasına atdı, çünki bu kitabdan təsirlənən ilk
şəxs onun özü idi. Əli Şəriəti Əbuzəri İslamın içində formalaşmış şəxs olaraq qəbul edirdi. Əbuzər Şəriəti üçün
ömrünün sonuna qədər Əbuzər olaraq qaldı. Mövlananın sözü ilə desək, “mehri-əvvəl” (“ilk sevgi”) onun
qəlbindən heç vaxt çıxmadı. Şəriətiyə görə Əbuzər İslamın zamanla bağlı tələblərini ortaya qoyan bir şəxs idi.
Şəriəti Əbuzərsayağı olmayan heç bir islami açıqlamanı və içərisində Əbuzərin yer almadığı heç bir islami
anlayışı qəbul etməzdi. O, İslama Əbuzərin pəncərəsindən baxırdı və gözlərini heç vaxt bu pəncərəyə
bağlamadı.
Əbdülkərim Suruş
Peyğəmbər buyurmuşdur: “Qiyamət günündə yeri mənə ən yaxın olanınız dünyadan mənim qoyub
getdiyim kimi çıxanınızdır”.
Əbuzər bu hədisi nəql etdikdən sonra demişdir: “And olsun Allaha ki, məndən başqa hamınız, bu
dünyaya bir tərəfindən bulaşdınız”.
RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!
ƏBUZƏR ĞİFARİ
RƏBƏZƏLİ BİR KİŞİ
Müəllif: Caudə Əs-Səhhar
Mütərcim: Doktor Əli Şəriəti
I FƏSİL
NURUN BAŞLANĞICI
Əbuzər bu gün bəşəriyyətin arzu etdiyi azadlıq rəhbərlərindəndir. Xüsusilə də, texnikanın iqtisadi aləmdə
şiddətli böhran yaratdığı və iqtisadiyyatı həyatın ən mühüm məsələləri və hər şeyin mənbəyi qərar verdiyi bir
zamanda onun nəzəriyyəsi daha böyük əhəmiyyətə malikdir. Onun Şam və Mədinədə yaratdığı səhnələr, fəqir
və kimsəsizləri öz ətrafına toplayıb onları riba yeyənlərin, pula pərəstiş edənlərin əleyhinə təhrik etməsi indi də
öz əksini tapmışdır. Dünya müsəlmanları onun ürəkoxşayan sözlərini, atəşli nitqlərini dinləyir, sanki onu uzaq
tarixin səhifələrində məzlumları və çarəsizləri məscidə toplayaraq onları şiddətlə saray əyanlarının və Osmanın
çirkin əməllərinin əleyhinə təhrik edərək fəryad edib: “... Qızılı və gümüşü yığıb saxlayanlar və onu Allah
yolunda xərcləməyənləri şiddətli bir əzabla müjdələ!”1 – deməsini öz gözləri ilə görürlər.
– Ey Müaviyə, əgər bu sarayı öz pulunla tikirsənsə israf, camaatın pulu ilə tikirsənsə onlara xəyanət
edirsən!
– Ey Osman, kasıbı kasıb, varlını da varlı edən yalnız sənsən!
Əbuzər dedi: “Peyğəmbəri görməmişdən üç il əvvəl namaz qılırdım”. Dedim: “Kimin üçün?” Dedi:
“Allah üçün”. Dedim: “Hansı tərəfə yönəlirdin?” Dedi: “Onun məni cəlb etdiyi yerə!”
Ğifar qəbiləsinin başçıları bir yerə toplaşaraq məsləhət edirdilər. Uzun müddət idi ki, yağış yağmır,
çarəsizlik, kasıbçılıq onlara üz vermiş, qoyunları və digər dördayaqlıları qüvvədən düşmüşdü. Hamı birbirindən soruşurdu: “Nə üçün allahları olan Mənat, onun yolunda kəsilən hədsiz qurbanları, onların ahu-zarını,
təvəssüllərini tərk edərək onlara düşmən kəsilmişdir?”
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Yağış fəsli qurtarmış, amma nə buluddan bir əsər vardı, nə də yağışdan bir xəbər. Görəsən, buna səbəb nə
idi? Onlar yollarınımı azmışdılar, yoxsa allahlarınınmı onlara qəzəbi tutmuşdu? Yox. Allahlarına yaxın olmaq
üçün saysız qurbanlar kəsilmiş, qanlar tökülmüş və nəzirlər edilmişdi. Nə onlar azğınlıq etmiş, nə də allahları
onlara qəzəblənmişdi. Bəs yağışın yağması üçün nə etməli idilər?
Bu, Ğifar kişilərinin bacaracağı bir iş deyildi. Yağış göndərmək, ölmüş və yanmış torpaqları diriltmək
yalnız hər şeyə qadir olan böyük Mənata məxsus idi. Onların hamılıqla, arvadlı-kişili birlikdə yığışıb hüzn və
səmimi bir itaətkarlıqla Mənatın rəhmətinə ümid edərək ondan yağış diləməkdən başqa çarələri yox idi. Bəlkə,
o, camaatın ah-naləsinə rəhm edib buludları gətirən küləyi onlara göndərə və feyz buludundan yağışı yağdıra.
Bununla da ölmüş torpaqları dirildib onların əziyyətlərini azalda ...
Qəbilə Mənatın yanına getməyə hazır oldu və hamı dəvələrə tərəf yollandı; Üneys də öz dəvəsinə minib
tərpənməsi üçün onu harayladı. Dəvə yerindən qalxıb qafilə ilə birlikdə Məkkə ilə Mədinə arasında olan dənizin
sahilinə – Mənatın düzəldilib qoyulduğu yerə – tərəf üz tutdu. Bu zaman Üneys ətrafına boylandı, amma
qardaşını görmədi. Dəvəsini yatırdıb, tələsik evə gələrək qardaşını səsləməyə başladı: “Cündəb! Cündəb!”
Otağa daxil olduqda qardaşını tam soyuqqanlıq və arxayınlıqla öz yatağında uzanmış gördü.
– Məgər sən carçının getmək haqqında əmr sədasını eşitmədin?!
– Niyə ki, eşitdim. Amma mən Mənatı ziyarət etməkdən şiddətli ikrah hissi duyuram.
– Sus! Ondan bağışlanmaq dilə. Qorxmursan ki, o sənin sözlərini eşidib, sənə bəla nazil edər?
– Sən elə güman edirsən ki, o bizi görür və dediklərimizi eşidir?
– … Bu gün sənə nə olub? Cin vurub səni? Xəstələnmisən? Tez tövbə et! Bəlkə, o tövbəni qəbul etdi.
Əbuzər çiyinlərini oynadıb yatağında qurcalandı, amma heç nə demədi.
Üneys dedi:
– Dur! Dur ayağa! Karvan getdi, camaat bizdən qabağa keçdi.
Sonra Əbuzəri özü ilə aparıncaya qədər orada dayandı. Üneys cəldliklə dəvəsinə mindi. Əbuzər isə tutqun və
susqun halda dəvəsinə tərəf getdi. Üneys üzünü qardaşına tərəf tutub dedi:
– Öz əqidəni aşkar etməkdən çəkin, çünki camaat yağışın yağmamasının və allahın qəzəblənməsinin
səbəbini şübhəsiz, səndən biləcək və səni çox pis cəzalandıracaqlar.
Sonra Mənatın fəzilətini zikr edib onun şəninə tərif deyə-deyə ərəblərin yanına getdi. Əbuzər bu sözləri də
ikrahla və məcburən dinlədi, amma yenə heç nə demədi. O, çox dərin bir fikrə getmişdi.
Bir neçə gündən sonra karvan Mənatın hüzuruna müşərrəf oldu. Onlar, Mənatın vüsalından şövqə gələcək
bir halda dəvələrini yatırdıb özləri ilə gətirdikləri qurbanlıqları da götürüb təzimlə dua edərək, iman dolu bir
qəlblə öz pərvərdigarlarının hüzuruna tələsdilər. Mənat qanın torpaq üzərinə tökülməsini “sevdiyi üçün” onlar
da qurbanları kəsib torpağı al qana boyadılar.
Əbuzər bu hadisədə iştirak etməsə də və digərləri kimi həyəcan keçirməsə də, orada baş verənləri görür və iti
nəzərlərini Mənat və qəbiləsi arasında dolandırırdı. O, Ğifar qəbiləsinin bu cür sadəlik və nadanlığından dəhşətə
gəlirdi, çünki Əbuzər yaxşı başa düşürdü ki, bu daşdan düzəldilmiş “allah”, ətrafında baş verənlərdən
bixəbərdir. Pərəstişkarlarının yanıqlı qəlblərinin dərinliklərindən gələn atəşli salamları eşitmir.
Gecə yetişdi və öz qaranlıq örtüyünü Mənatla pərəstişkarlarının üzərinə çəkdi. Hər kəs öz yerini görsün deyə
yandırdıqları atəşin zəif işığından və saf göylərdə parıldayan ulduzların nurundan başqa gecənin zülməti hər
yeri bürümüşdü.
Dastan danışanların hərəsi bir yığıncaq təşkil etdilər. Əbuzər də şeyxlərin dəstəsinə qoşuldu. Dastan,
allahlarından və onların əzəmətindən ibarət idi. Biri Mənatdan, digəri isə Lat və Üzzadan şirin və eşitməli
dastanlar danışırdılar. Digər iki nəfər isə öz aralarında allahın qızlarından, onun şəfaətindən bəhs edirdi. Bir kişi
Səd bütünün uca məqamından söhbət açmaq istəyən vaxt onların içindən birisi onun sözünə müdaxilə edib
dedi:
– Sədi söyən kişi haqqında eşitmisinizmi?
Hamı bir ağızdan: “Yox. Nə deyib ki?” – deyə dilləndilər.
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– Bir kişi öz dəvələrini vəqf etmək üçün Sədin yanına gəlir. O, Sədə yaxınlaşan anda dəvələr hürküb hərəsi
bir tərəfə qaçır. Kişi bərk qəzəblənir. Dəvələri bir yerə toplaya bilməyən kişi, şiddətli qəzəbindən yerdən bir daş
götürüb Sədi daşlayaraq deyir: “Sənin allahlığından bir xeyir yoxdur!” Bunları deyəndən sonra ondan üz
döndərib dəvələrinin ardınca gedir. O öz-özünə deyir: “Mən Sədin yanına gəldim ki, o bizi müttəfiq etsin.
Amma o əksinə, bizi bir-birimizdən ayrı saldı. Bundan sonra daha ona pərəstiş etməyəcəyəm. Məgər Səd bir
küncdə dayanan və xeyri-şəri anlamayan kiçik bir daş parçasından başqa bir şeydir?”
Dastana qulaq asanlardan biri qəzəbli və uca səslə dedi: “Allaha and olsun ki, o kişi kafir oldu... yaxşı, bəs
sonra nə oldu?”
– Sonra? Heç nə olmadı!
Hamı başını aşağı salıb şübhə dolu düşüncələrə daldı. Bu dastan Əbuzərin qəlbini yəqinliklə doldurdu. Bu
macəranı eşitmək onları bütlər haqqında düşünməyə və belə dastanları nəql etməyə cəsarətləndirdi. Bu zaman
onlardan biri dilləndi:
– Bəs siz Ədiyy ibn Hatəmin dastanını eşitmisiniz? O, Fələsə ibadət etməkdən boyun qaçıraraq
bütpərəstlikdən çıxıb məsihi olmuşdur.
Dedilər:
– Yox! Nə olub ki?
– Fələsin xidmətçisi olan Seyfi, Malik ibn Külsümün qonşusu Bəni Əlim qəbiləsindən olan bir qadının dişi
dəvəsini götürüb Fələsə tapşırmaq üçün onun yanına aparır. Bundan xəbər tutan dəvənin yiyəsi Malikin
ətəyindən yapışıb ondan imdad diləyir. Malik nizəsini də götürüb, yəhərsiz atına minərək Seyfinin dalınca
düşür. Gəlib onu Fələsin yanında tapır. Bunu görən Malik qışqırmağa başlayır:
– Qonşumun dəvəsinin cilovunu burax!
– Sən allahını kiçik sayırsan?
– Malik nizə ilə ona həmlə edir. Bunu görən xidmətçi yüyəni dəvənin boğazından açır. Malik dəvəni götürüb
gedir. Xidmətçi Fələsə pənah gətirərək onun kənarında dayanıb üzünü Malikə tərəf tutduğu halda yalvarırmış
kimi əllərini göyə qaldırıb Malikə işarə edərək Fələsə deyir:
– Ey Pərvərdigar! Malik ibn Külsüm bu gün ən gözəl dəvəni səndən alıb əhdinə dönük çıxdı. Ey
Pərvərdigar! Bu günə kimi heç kəs mənə bu cür zülm etməmişdi.
Bu sözlərlə o, Fələsi Malik əleyhinə “qızışdırır” və ondan Maliki şiddətli əzaba düçar etməsini istəyir.
Bu zaman Ədiyy ibn Hatəm bir kişi ilə Fələsin yanında oturmuşdu. Onların hər ikisi bütün olanları görür və
deyilənləri eşidirdilər. Ədiyy deyir:
– Görün bu gün Malikin başına nə iş gələcək.
Lakin günlər keçir, amma Malikə heç bir şey olmur. Bunu görən Ədiyy Fələsə və digər bütlərə pərəstiş
etməyi buraxıb məsihiliyi qəbul edir.
Dastana qulaq asanların hamısı yenə başlarını aşağı salıb fikrə daldılar. Onların çöhrələrində qara buludlar
dolaşırdı. Əbuzər ruhunda bir rahatlıq hiss etdi. Bu dastan susuzluqdan yanmış ciyərə tökülən soyuq su kimi
onun qəlbinə təsir etdi.
Toplaşanlar dağılışdılar və hər kəs Mənatın ətrafında öz yataqlarına uzandı. Çox keçmədən hamı
mürgüləməyə başladı.
Yuxunun təsiri hər tərəfdən bu sakit və rahat gecədə hamını öz qanadı altına aldı. Amma Əbuzər öz
yatağında üzü asimana sarı uzanıb gözlərini ulduzlara dikərək toplantıda eşitdiyi əhvalatları düşünürdü. Özünü
bütün bu bütləri, onların qüdrətini və allahlığını inkar edən bir şəxs görür və dodağının altında zümzümə edirdi:
– Mənat insanı nə doğruluğa, nə də azğınlığa sövq etməyi bacaran daş parçasından başqa bir şey deyilmi?!
Qəfildən onun beyninə bir fikir gəldi. O, tez yatağından qalxıb aram-aram yola düşdü. Mənatın yanına gəlib
onun bərabərində dayandı. Onu heç bir şey hiss etməyən, görməyən və duymayan hərəkətsiz bir heykəl olaraq
gördü. Yoxlamaq qəsdi ilə yerdən bir daş götürüb Mənata atdı. Daşın daşa dəyərkən verdiyi səsdən başqa heç
bir əks təsir görmədi. Büt eyni ilə heyrətə qərq olmuş halda şüursuz heykəl kimi yerində durmuşdu. Bunu görən
Əbuzər ikrah hissi ilə dedi:
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– Axı sən acizsən qadir yox, məxluqsan xaliq yox, sənin nə qüdrətin var, nə də gücün. Bəs onda nə üçün
sənə pərəstiş edib qoyunlarını sənin üçün qurban və peşkəş edirlər. Mənim qəbiləm açıq şəkildə azğınlığa doğru
gedir.
Əbuzər astaca öz yatağına qayıtdı. Asudəlik və rahatlıqla gözlərini yumub dərin bir yuxuya getdi.
Səhər şəfəqləri gülümsədi və öz otağından çıxan gəlin kimi səmada göründü. Öz lətif ətəyi ilə yatanların üzgözünə nəvaziş verdi və Mənatın pərəstişkarlarını yenidən həyəcana gətirərək onları oyatdı. Mənat dəyişməz
halı ilə sükuta qərq olub öz yerində durmuşdu. Nə eşidir, nə görür, nə də hiss edirdi. Əbuzərdən başqa hamı
Mənatı təbrik etmək üçün onun ətrafına dolanmağa başladı. Əbuzər onlardan üz döndərib öz dəvəsinə mindi.
Onun xəyal quşu geniş varlıq aləmində uçurdu. Başını qaldırıb səmaya və onun əzəmətinə diqqət etdi. Özözünə dedi:
– Bu səma necə ucaldılıb? Görəsən, onu kim yaradıb?
Yeni bir şey görürmüş kimi günəşə baxdı. Onun sahilsiz fəza dənizində üzdüyünü görüb, “Görəsən, günəş
necə öz mənzilindən çıxıb asimanın sinəsinə qədər yüksələrək bütün cahanı öz nuruna boyayır, sonra isə
yenidən bataraq üfüqlərin içində görünməz olur?” – deyə düşündü. Fikirləşdi ki, bütün bunlardan sonra necə
qaranlıq düşür və göydə parlayan ulduzların nuru necə bu qaranlığı parçalayır? O, şübhələri yəqinliyə çevirən
düşüncələrinə qərq olmuşdu.
Təvaf başa çatdı. Hamı getməyə hazırlaşdı. Üneys qardaşına tərəf gəlib onun yanında dayandı. O, qardaşına
bir söz demək istəyirdi ki, birdən təəccüblə ona baxdı. Əbuzərin fikir dənizinə qərq olduğunu gördü. Heç bir
söz deməyib qafiləyə qoşularaq Ğifara tərəf yollandı. Əbuzər də eyni sakitlik və fikir içində hərəkət etdi.
Karvan bir dərəyə yetişdi. Əbuzər maraqla ətrafındakı dağlara nəzər salıb onların necə ucaldılmasını və kimin
ucaltdığını düşündü. O, sanki yenicə dünyaya gəlmiş və onun gözəlliklərini yenicə kəşf etmişdi. Yerə nəzər
saldı. “Yer necə də hamar yaradılıb?” – deyə düşündü.
Düşüncələr beynini partladır, həyat qəlbində yeni bir hərəkət yaradırdı. Qəlbinin dərinliyində uzun illərin
qaranlıq şübhələrini parçalayaraq onu aydınlığa çıxaran hidayət nurunun şölələndiyini duyurdu.
Əbuzər bu düşüncələr içində karvanda gedirdi. Onlar Ğifara çatdılar. Hamı dəvələrdən endi. Əbuzər də tək
və sakit halda birbaş evə tərəf üz tutdu. Sakitliyi və qaranlığı ilə qəbri xatırladan evə daxil oldu. Səfər
yorğunluğunu çıxarıb bir qədər yuxuya getmək üçün birbaş yatağına tərəf getdi. Amma yuxusu qaçmış, xəyal
quşu səmada uçuşurdu.
O, onu yaradan, ona görən göz, danışan dil, xeyir və şəri, fəsad və təqvanı anlaya bilən bir fitrət bəxş edən
varlığı düşünürdü. Öz-özünə dedi:
– Şübhəsiz ki, səmanı yaradan səmadan əzəmətli, insanı xəlq edən insandan daha böyükdür. Sözsüz ki, bu
böyük və heyrətamiz dünyanı icad edən varlıq pərəstiş edilməyə Mənat, Lat, Üzza, Usaf, Nailə, Səd və
qeyrilərindən daha layiqlidir. O düşüncəli bir Xaliq, qüdrətli bir Nəqqaşdır. Bu daşların isə nə bir qüdrəti və nə
də yaratmaq təşəbbüsü vardır.
Get-gedə qəlbində bir əzəmət və şübhənin gözlərinə saldığı qaranlıq pərdələrini parçalayan yəqinlik şöləsini
hiss etdi. Şövq atəşi ruhunu elə şölələndirdi ki, bir anlıq gözləri doldu, torpağa düşüb aləmlərin Rəbbi
qarşısında səcdəyə qapıldı.
Əbuzər yəqinliyə susamışdı. O, həmin çeşmənin axtarışında idi. Nəhayət, yetişdiyi həqiqət çeşməsinin soyuq
suyundan içib susuzluğunu dəf etdi.
Göz yaşlarının soyuq tər damlaları ilə qarışıb buğdayı simasını və arıq əllərini islatdığı bir halda, uzun-uzadı
getdiyi səcdədən başını qaldırdı və yatağına döndü. Siması nurlanmış, ruhiyyəsində Allahın nişanələri aşkar
olmuş, gözləri açılmış və qəlbi oyanmışdı.
Allahın dərgahında etdiyi ilk səcdəsindəki tökdüyü göz yaşları onu uzun illərdən bəri boğan və nəfəsini
daraldan qubardan azad etmişdi. O gecə Əbuzər bütün gecələrdən daha yüngül və rahat halda yuxuya getdi.
Səhər açıldı və Əbuzəri əbədiyyətə doğru aparan yeni bir günün lətafətli mehi hər bir şeyə, eləcə də
dünyanın qapı-pəncərəsinə sığal çəkdi. Əbuzər astaca yerindən qalxıb hər iki əlini göyə açdı və ürəyəyatımlı bir
ahənglə Allahı çağırdı. Bu an Üneys içəri daxil olub qardaşını ayaq üstə sayqılı halda gördü. Qardaşı ilə
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danışmaq istədi, amma bu heyrətamiz mənzərə onu elə mat qoydu ki, o, bir anlıq özünü unutdu. Dayanıb
qardaşını heyranlıqla seyr etdi. Əbuzər isə uzun zaman axtarışında olduğu və uzun bir hicrandan sonra vüsalına
qovuşduğu bu yeni Dostu ilə elə raz-niyaz etməyə qərq olmuşdu ki, Üneysin gəlişindən xəbəri belə olmamışdı.
Üneys də heyrət içində qalmışdı. O, axırda özünə gəlib dedi:
– Sən nə edirsən?
Əbuzər üzünü çevirib qardaşını gördü və ona dedi:
– Namaz qılıram.
– Kim üçün qılırsan?
– Allah üçün.
– Yəni İlah üçün?… Axı Nəhm və ya Mənatdan qeyriləri üçün namaz qılmaq düzgün deyil.
– Nə Lat, nə də başqa bütlər üçün qılıram.
– Bəs kimin üçün qılırsan?
– … Mən təbiətdə və bu varlıq aləmində elə nişanələrə rast gəldim ki, məni sizin “allah”larınızdan qeyri bir
Allaha tərəf yönəltdi. O, böyük və qüdrətlidir. Ağlın, Onun mahiyyətinə yetişməsinə, elmlə Onun
öyrənilməsinə ümid edilməz. O elə bir qüvvədir ki, onların hamısından böyükdür. Onu belə əhatə etmək qeyrimümkündür.
– Gözünün görmədiyi, əlinin yetişmədiyi bir Allaha namaz qılırsan?!
– Onu tuta bilmirəm, amma nişanələrini görürəm.
– Qəribə şeydir! Gözünün qarşısında olan bir allahı rədd edirsən! O allahlar ki, istədiyin hər bir vaxt onları
tapa bilirsən. Sənin sözlərin çox qəribədir, Əbuzər.
– Sənin dediyin allahlar heç bir şeyi anlamayan, insanların xeyrinə-şərinə yaramayan daşlardan başqa bir şey
deyillər.
– Bizim və babalarımızın ağlını batil hesab edirsən?
– Ey Üneys! Axı mənim günahım deyil ki, bizim babalarımızın nadanlıqları üzündən gözləri kor olmuşdur.
Ey Üneys, bizim dinimiz əsassız və boş, hörümçək toru kimi süstdür. Fərz elə ki, bizlərdən biri səfərə çıxır və
yoldan dörd dənə daş götürür. Daşlardan gözünə gözəl görünən birindən özü üçün Allah düzəldir. Qalan üç tikə
daşdan isə üstünə dolu qazan qoymaq üçün ocaq tikir. Məhz ondan xoşumuz gəldiyi üçün daşın bir tikəsini
Allah hesab edir, digər üçünü isə qazanımızın altına qoyuruq, çünki gözəlliyi yoxdur. Məncə bu daha qəribədir!
– Biz heç vaxt səfərə çıxdığımız vaxt belə etmirik. Yalnız Kəbə evində edilən əməllərin davamı olaraq biz
bütlər düzəldirik. Biz onlara yox, onların simasında Kəbə evində qoyulmuş Usaf və Nailəyə sitayiş edirik.
– Usaf ilə Nailə iki zinakardan başqa bir şey deyillər. Sən iki zinakara sitayiş etməyə üstünlük verirsən?
– Bu nə deməkdir, Əbuzər?!
– Usaf Yəməndə Nailəyə aşiq olmuşdu. Onlar ikisi də ziyarət adı ilə Kəbə evinə daxil olurlar. Camaat
dağılışdıqdan və Kəbə evində xəlvət yarandıqdan sonra onlar bundan istifadə edib oradaca zina edirlər. Ertəsi
günün səhəri zəvvarlar onları quruyub qalmış görürlər. Başqalarına ibrət olsun deyə hər ikisini Kəbə evində
qoyurlar. Bu hadisədən uzun bir müddət keçdikdən sonra onları allahlığa və pərəstişə layiq bilirlər. Bunlar da
sizin allahlarınız!2
– Bəs onların göstərdikləri möcüzələrə nə deyirsən?
– Onlar indiyədək heç bir möcüzə göstərməyiblər və göstərməyəcəklər də. Onların buna nə qüdrəti, nə də
qüvvəti çatar. Nə olubsa hamısı Allah tərəfindən olub. Amma səhv üzündən bütlərə nisbət verilib. Elə dünən
Mənatın ziyarətinə getdik və ümid elədik ki, o buludları toplayıb bizə yağış göndərəcək. Qoyunlarımızı onun
yolunda qurban kəsdik. Bəs nə etdi? Heç nə. Ona görə yox ki, bizim günahımız ucbatından bizə qəzəbi tutub.
Yox. Ona görə ki, heç bir iş etməyə qadir deyil.
– Bəsdir… Bəsdir… Az qalıram ki, sənin sözlərini qəbul edəm və öz allahlarımız haqqında şəkkə düşəm.

2

Ərəblər arasında yayılmış bütlərə dair əfsanələrdəndir.
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– Bu mənim ən böyük arzumdur. Ey Üneys, mən ümidvaram ki, sən də mənim kimi bu bütlərdən bezmisən.
Sən də dua etmək istədiyin zaman üzünü göyləri və yeri yaradan Allaha tərəf tutmaq istəyirsən.
– Məgər biz dinimizi də köhnə libaslar kimi asanlıqla çıxarıb ata bilərik?
– Bəli, Üneys. Bizim dinimiz köhnə libasa bənzədiyi halda bu iş, əlbəttə, asandır.
Bu zaman anaları Rəmlə3 içəri daxil oldu. Onların ikisi də susdular. Anası üzünü onlara tutub dedi:
– Oğlanlarımın fikri nədir?
Üneys dilləndi:
– Nə barədə?
Anası dedi:
– Düçar olduğumuz vəziyyət barədə nə düşünürsünüz? Göylərin qapısı bizim üzümüzə bağlanıb. Yağış da
yağmadı. Torpaq quruyub və bizə sıxıntı və çətinlik üz verib.
Üneys dedi:
– Sənin rəyin bizim rəyimizdir.
Anası dilləndi:
– Mən dayınızgilə getməyi qərara almışam. O çoxlu var-dövlət sahibidir.
Əbuzər dedi:
– Sənin rəyin bizim rəyimizdir. Nə olmalıdırsa, Allah onu qarşımıza çıxaracaqdır.
II FƏSİL
ƏBUZƏRİN QƏZƏBİ
Əbuzərlə Üneys anaları ilə birlikdə dayısıgildə qalmaq üçün Ğifardan çıxdılar. Əbuzər ətrafına baxır,
düşündüklərinə daha çox diqqət yetirirdi. Hər nəyə baxırdısa onun Yaradıcısının əzəmətini görür, yəqinliyi
daha da artırdı. Birdən uzaqdan Məkkənin divarları göründü. Onlar tezliklə çətinlik və sıxıntıdan yaxa
qurtaracaqları ümidi ilə sevinc içində dəvələrini mahmızladılar. Məşəqqət və işgəncənin axırıncı mərhələsini
aşıb sürətlə rahatlıq və səadətə doğru irəliləyirdilər.
Nəhayət, Əbuzər, Üneys və anası dayısıgilə yetişib xoşbəxtlik və rahatlığa qovuşdular. Vəziyyət sakitləşmiş,
həyat onların üzünə gülmüşdü. Bir müddət orada günlərini rahat və xoş keçirdilər. Dayıları onların xətrini çox
əziz tutur, hörmət edərək məhəbbət göstərirdi. Qəbilə yavaş-yavaş dərk etməyə başladı ki, onların dayıları ilə
olan böyük dostluq və məhəbbəti onların (yəni qəbilənin) onun nəzərindən düşməsinə səbəb olacaq. Paxıllıq
hissi get-gedə kinə çevrilirdi. Buna görə də onlar bir məclis təşkil edib məsləhətləşməyə başladılar. Nəhayət, bir
plan cızıb işin icrasını bir kişiyə tapşırdılar. O, Əbuzərin dayısıgilə gəlib sakit halda bir küncdə oturdu. Sirr
gizlədən bir şəxs kimi başını aşağı salıb özünü elə göstərdi ki, görünüşü ilə hər kəsi şübhələndirib marağına
səbəb oldu. Əbuzərin dayısı soruşdu:
– Xeyir ola, nə olub?!
Kişi özünü kədərli göstərək dedi:
– Bir mühüm məsələ haqqında xəbərdarlıq etmək üçün gəlmişəm. Əgər sənə qarşı sədaqət və
səmimiyyətimiz olmasaydı, heç vaxt bu xəbəri sənə çatdırmaq xəyalına düşməzdik. Amma səmimiyyətimiz bizi
sənə tərəf çəkdi ki, qohumlarının sənin gözlərindən asdıqları pərdəni qaldırıb burada olmadığın zamanlarda nə
etdiklərini sənə göstərək. Həqiqətən, təəssüf doğurucu bir vəziyyətdir. Görürük ki, sənin yaxşılığını pislik,
ehsanını çirkinliklə qarşılayırlar!
Əbuzərin dayısı bildi ki, bu işin içində nə isə bir iş var. O, çox narahat oldu. Özündə böyük bir üzüntü hiss
edib soruşdu:
– Açıq danış görüm nə məsələdir?
– Üneys…
– Nə edib ki?

3

Rəmilə Ğifar qəbiləsindən olan Vəqiənin qızıdır.
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– Hər dəfə sən evdən çıxıb gedəndən sonra sənin xanımlarınla oturur!
– Yox! Bu yalandır! Böhtandır!
– Bizim də ürəyimiz istəyərdi ki, bu yalan və böhtan olsun. Amma əfsus ki, bu bir həqiqətdir.
– Axı nəyə görə?
– Kimdən istəyirsən soruş. Bütün qəbilə onu görüb və bu işdən xəbərdardırlar. Məndən başqa bir kimsədən
bu rəzaləti soruşmaq istəyərsənmi?
– Yox. Bəsdir!
Xəcalətli bir halda başını aşağı saldı. Qəlbində yandırıcı bir ağrı hiss etdi. Əfi ilan kimi qəzəblə evdən bayıra
sürünürmüş kimi çıxdı. Nə qədər qəzəb atəşini söndürüb özünə təsəlli vermək istədisə də bacarmadı. Gecəgündüz dərin qəm-qüssəyə qərq oldu. O gündən sonra həmişəkinin xilafına olaraq Əbuzər və Üneyslə soyuq və
sakit davranmağa başladı. Bir yerə yığışıb oturduqları zaman onlara qarşı üzünü turşudurdu.
Bir gün Əbuzər dayısının üzündə bu iztirabı görüb daxili bir təşviş içində ondan soruşdu:
– Sənə nə olub? Neçə gündür səni narahat görürəm. Elə bil bizdən bezmisən. Az söhbət edir, çox fikrə
gedirsən!
– Heç nə olmayıb.
– Yox, mütləq bir şey olub. Nədir? De, bəlkə, dərdinə əlac edib iztirabına şərik ola bildim.
– Qəbiləm mənə hamının ağızdolusu danışdığı bir mətləbi açdı.
– Nə dedilər?
– Mənə dedilər ki, Üneys əxlaqsızlıq edib.
– Onlar nə danışırlar?!
– Deyirlər ki, elə ki, mən evdən çıxıb gedirəm, Üneys mənim yerimə arvadlarımla oturur.
– Əbuzərin çöhrəsi qəzəbin şiddətindən od tutub yandı. Qanla dolu kasaya bənzəyən gözlərindən alov
püskürdü. Dedi:
– Nə qədər yaxşılıq etmişdinsə, hamısını xarab etdin. Bundan sonra bir daha heç vaxt bir yerdə olmayacağıq.
III FƏSİL
ƏQİDƏNİN ASTANASINDA
Əbuzərlə Üneys Ğifarda öz evlərinin qarşısında oturmuşdular. Yoldan keçən bir kişi onlara yetişib salam
verdi və yanlarında oturdu. Əbuzər soruşdu:
– Haralısan?
– Məkkəli.
– Oradan nə xəbər var?
– Bir kişi peyda olub, deyir mən peyğəmbərəm. Göydən mənə xəbər gəlir.
– Onunla necə rəftar edirlər?
– Sözlərini qəbul etməyib incidirlər. Hamı ondan qaçaq düşür, gəlib-keçən onu təhdid edir.
– Nə üçün sözlərinə qulaq asmırlar?
– Əqidələrini batil hesab edən, əcdadlarını azğın adlandıran və allahlarını söyən bir insanın sözünə necə
qulaq assınlar?
– O belə bir işi görüb?
– Bəli. Allahları vahid Allah qərar verir. Bu isə çox qəribədir!
Əbuzər başını aşağı saldı və “allahları vahid Allah qərar verir” cümləsi üzərində düşünməyə başladı. Bu
cümlə haqda fikirləşir, lakin heç təəccüb etmirdi, çünki o, öz təfəkkürü sayəsində varlıq aləmindən əldə etdiyi
həqiqəti bu cümlədə görürdü. Uzun müddət başını aşağı salıb dərin düşüncələrə daldı. Kişi Əbuzəri düşüncələr
içərisində sakit oturan görüb getmək üçün icazə istədi və yola düşdü.
Əbuzər üzünü Üneysə tərəf tutub dedi:
– Min get Məkkəyə, özünü peyğəmbər elan edib göydən ona xəbər gəldiyini iddia edən adam haqqında mənə
məlumat gətir. Sözlərini dəqiq öyrən və məni də bundan agah et.
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Üneys gedib dəvəsinə oturdu və Məkkəyə tərəf yola düşdü. Əvvəl Kəbəyə gedib təvaf etdi. Bu zaman bir
neçə adamın oraya yığışdığını gördü. Rast gəldiyi bir kişidən soruşdu:
– Bu şəhərdə nə baş verib?
– Mürtəd (dinindən xaric olan – müt.) bir kişi camaatı yeni bir dinə çağırır.
Üneys sözə tam qulaq asmayıb sürətlə irəli yeridi. Bu zaman üzünü camaata tutub xitab edən bir kişi gördü.
O deyirdi:
– “Həmd olsun Allaha. Ona sitayiş edir və Ondan yardım diləyirəm. Ona iman gətirir və Ona
sığınıram. Şəhadət verirəm ki, Ondan başqa Allah yoxdur. Təkdir və Onun şəriki yoxdur”.
Oraya toplaşanlardan biri dedi:
– Yalan deyirsən!
O dedi:
– Raid 4 heç vaxt qəbiləsinə yalan danışmaz. And olsun Ona ki, Ondan başqa Allah yoxdur. Mən Allah
tərəfindən sizin və xüsusən bütün insanlar üçün göndərilmişəm. Allah sizi yatdığınız kimi öldürə, oyaq
olduğunuz kimi də diri saxlaya bilər. Hər nə etsəniz hesaba alar. Onun əbədi Behişti və daimi Cəhənnəmi
vardır.
Onlardan biri dedi:
– Biz çürümüş sümük olduqdan sonra bizi necə dirildə bilər?
O cavab verdi:
– “Onlar: “Biz sür-sümük, çürüyüb ovxalanmış torpaq olduğumuz halda, dirilib yeni məxluqmu
olacağıq?” – deyirlər. (Ya Mühəmməd!) De ki: “(İstəyirsiniz) daş, yaxud dəmir olun! Və ya ürəyinizdə
özünüzü böyük bir məxluq hesab edin!” Onlar deyəcəklər: “O halda bizi kim dirildəcəkdir?” De ki: “İlk
dəfə sizi yoxdan yaradan Allah dirildəcəkdir!”5
Üneys dayanıb qulaq asır, eşitdiklərini diqqətlə izləyirdi. Camaat onun ətrafından dağılışırdı. Onlardan biri
dedi:
– O kahindir.
– Yox, bəlkə də, şairdir.
– Yox, sehrbazdır.
Üneys Peyğəmbərin və onun qövmünün sözlərinə qulaq asıb fikirli halda başını aşağı salmışdı. Qəlbinin
dərinliyindən isə eşidirdi: “Allaha and olsun ki, onun sözlərində bir şirinlik vardır. And olsun Allaha ki, o doğru
danışan, bunlar isə yalançıdırlar”.
Sonra o dəvəsinə minib qəbiləsinə sarı yollandı. Yol boyu Mühəmməd haqqında düşünürdü. Onun başına
gələnlərdən heyrətlənirdi. Düşüncələrə qərq olmuş halda gəlib Ğifara çatdı. Əbuzər qardaşının qabağına qaçıb
iztirab içində soruşdu:
– Nə xəbər gətirmisən?
– Bir kişiyə rast gəldim. O, Allahın onu sənin dininlə göndərdiyini iddia edir. Onun camaata yaxşılığı əmr
etdiyini, pislikdən uzaqlaşdırdığını gördüm.
– Camaat onun haqqında nə deyir?
– Deyirlər ki, o şair, sehrbaz və kahindir. Halbuki o şair deyil, çünki mən şerin bütün qismlərini bilirəm.
Onun sözlərini şerin müxtəlif vəznləri ilə müqayisə etdim. Bu sözlərlə müqayisə ediləcək bir şey görmədim.
Sehrbaz da deyil. Mən sehrbazları da görmüşəm. Onların əfsunlarını, cadu və tilsimlərini müşahidə etmişəm.
Kahin də deyildir, çünki kahinləri də görmüşəm. Onun sözləri kahinlərin zümzümələrinə və onların sözlərinin
qafiyələrinə oxşamır.
– O nə deyir ki?
– Çox gözəl sözlər deyir.
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Raid – qəbiləsi üçün münasib bir yer tapıb onları oraya yerləşdirməklə qəbilə tərəfindən vəzifələndirilən şəxsdir. Bu cümlə ərəblərdə
məsəl şəklində işlənirdi.
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– Onun dediyi sözlərdən heç yadında qalmayıb?
– Allaha and olsun ki, sözlərində çox şirinlik var, amma heç bir şey xatırlamıram.
– Məni gətirdiyin xəbərlə qane etmədin. Sən burada durarsan, mən gedim görüm nə xəbər var?
– Hə. Amma onun qövmündən ehtiyatlı ol, çünki onlar Peyğəmbəri özlərinə böyük bir düşmən bilirlər.
Əbuzərin artıq taqəti qalmadı. Köhnəlmiş və qurumuş tuluğunu götürüb su ilə doldurdu. Sonra dəvəsinə
minib yola düşdü. Şövqlə öz müqəddəs amalına doğru çapırdı. Ağrıverici arzular ruhunu sıxışdırır, gözünün
qarşısında cürbəcür mənzərələr canlanırdı. Bu yeni din onu özünə məşğul etmiş və düşüncələrə salmışdı.
Haraya gedirdi? İnsanları gözəl əxlaqa çağıran o kişini necə tapacaqdı? Kim onu həmin adamın yanına
aparardı?! Əgər onu soruşsa, düşmənlərinin əlindən amanda ola biləcəkdimi?… Nəhayət, belə bir qərara gəldi
ki, birbaş məscidə getsin və Peyğəmbəri axtarmağa başlasın.
Əbuzər Məkkəyə yetişdi və məscidə gedib Peyğəmbəri axtarmağa başladı. Lakin onu nə tapdı, nə də
haqqında eşitdi. Çarəsiz halda gün batanadək məsciddə qaldı. Gecə qara libasını geniş açıb özü ilə sükunət və
rahatlıq gətirdi. Hamı yatmışdı. Çox az adamdan başqa heç kim Kəbənin ətrafında təvaf etmirdi. Bu zaman Əli
təvaf üçün içəri daxil oldu. O, arıq əndamlı, uzun ətəkli, başına qara əmmamə sarımış, cırım-cındır bir əba
geymiş kişinin məscidin bir küncündə oturduğunu gördü. Əli onun bərabərində dayanıb dedi:
– Deyəsən, qəribsən?
– Bəli!
– Mənimlə gəl!
Əli ilə Əbuzər yola düşdülər. Əbuzər ondan heç bir şey soruşmadı. Əli də ona heç nə demədi. Onlar evə
çatdılar. Əbuzər gecəni orada keçirdi. Səhər açılan kimi Peyğəmbəri axtarmaq üçün küçə və bazarı gəzdi və
gəlib məscidə çatdı. Nə ondan bir söz soruşan vardı, nə də bir xəbər eşidirdi. Axtarışı bir qədər uzun çəkdi. O
gün də sona yetdi. Özü ilə yemək götürməmiş, çörək almaq üçün də pulu yox idi. Gecə oldu. Aclıq ona əziyyət
verirdi. Qəriblər kimi dünənki yerinə keçib uzandı. Əbasına bürünüb yuxulu halda öz mübhəm taleyi haqqında
düşünməyə başladı. Əli bu dəfə də yanından keçərkən onu görüb dayandı və dedi:
– Hələ də öz evinin yerini tanımağının vaxtı çatmayıb? Gəl mənimlə gedək.
Əli onu yerindən qaldırdı. Keçən gecə olduğu kimi yenə birlikdə dinməz-söyləməz evə getdilər. Üçüncü
gecə də Əli qonağını evə apardı. Əbuzər adəti üzrə sakit idi. Ta o vaxta qədər ki, Əli soruşdu:
– Mənə heç demirsən, nə işin sahibisən? Səni bu şəhərə gətirən nədir?
– Əgər bir kəsə deməsən və mənə yol göstərəcəyinə söz versən, səni hər şeydən agah edərəm.
– Arxayın ol!
– Eşitmişəm ki, burada peyğəmbərlik iddia edən bir kişi var. Qardaşımı göndərdim ki, onunla danışsın.
Gedib qayıtdı. Amma məni qane edəcək cavab gətirmədi. Qərara aldım ki, onunla özüm görüşüm. Onu nə
görmüşəm, nə də sorağını bir kəsdən almağa cürət edirəm.
Əlinin gözlərindən nur çilənib, çöhrəsini işıqlandırdı. Dodaqlarında lətif bir təbəssüm dolaşdığı halda bir
qədər təəccüblə Əbuzərdən soruşdu:
– Kimsən və haradan gəlirsən?
– Adım Cündəb ibn Cünadədir6. Kunyəm Əbuzərdir, Ğifar qəbiləsindənəm.
– Allaha and olsun ki, o peyğəmbərdir və ona nazil olan hər nə varsa haqdır. Mən indi onun yanına
gedirəm7. Sən də mənim ardımca gəl. Mən hansı qapıya girsəm, sən də ora gir. Əgər yolda təhlükəli bir kəs
görsək, mən üzü divara dayanacağam, özümü elə göstərəcəyəm ki, guya ayaqqabımı düzəldirəm. Sən isə keçib
gedərsən.
Əli ilə Əbuzər gecənin qaranlığında yola düşdülər. Əbuzər sevinc hisslərinin bütün bədənini və ruhunu
bürüdüyünü hiss etdi.
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Əbuzərin adı və nəsəbi barədə alimlər arasında ixtilaf vardır. Bəziləri onun kunyəsinin Əbulzər olduğunu deyirlər. Lakin ən məşhur
variantı Əbuzərdir.
7
Bəziləri belə nəqd edirlər ki, Əli dedi: «Sabah səhər Peyğəmbərin yanına gedərik».
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Bu, həmin müvəffəqiyyətə yönələn səylərin nəticəsi idi ki, onu Allah Peyğəmbərinin sevdiklərindən, İslamın
avanqardlarından birinə və onun əzəmətinin, inkişafının faydalı amillərindən birinə çevirmişdi.
Əli Səfa dağının yaxınlığındakı bir evin astanasında dayandı və qapını əvvəlcədən sözləşdiyi kimi xüsusi bir
tərzdə döydü. Bir nəfər küçə qapısının arxasına baxdı. Əlini tanıdıqdan sonra qapını açdı. Əli və Əbuzər içəri
daxil oldular. Əbuzər sevindiyindən uçurdu. Qəlbi sinəsində şiddətlə elə döyünürdü ki, səsi qulaqlarında
eşidilirdi. O, öz məhbubundan bir neçə qədəmdən artıq uzaq deyildi. Çoxdankı arzusuna artıq çatmışdı.
Peyğəmbərin simasını, danışıq tərzini, onunla olacaq rəftarını, öz aralarında ediləcək söhbətləri bir-bir
xəyalında canlandırır və özünü mühüm bir vəzifənin qarşısında durmağa hazırlayırdı. Əli otağa daxil oldu.
Əbuzər də onun ardınca otağa girdi. Bu zaman gözü Mühəmmədə sataşdı.
– Salamun aleykum!8
– Əleykəssalam va rəhmətullahi va bərəkətuh… Haralısan?
Əbuzər xəcalətli bir ahənglə xəfifcə cavab verdi:
– Ğifardanam.
Sonra Peyğəmbərlə Əbuzər arasında müxtəlif mövzular barədə söhbət getdi. Axırda Əbuzər inamla dedi:
– İslamı mənə ərz et!
– İslam, Allahdan başqa ilahın olmadığına, Mühəmmədin də onun elçisi olduğuna şəhadət etməkdən və
namaz qılmaqdan ibarətdir.
– Mən şəhadət verirəm ki, Ondan başqa ilah yoxdur və Mühəmməd onun elçisidir.
– Əbuzər, bu məsələni məxfi saxla və öz diyarına qayıdıb qəbilənə həqiqəti anlat, çünki mən sənin canın
üçün bunlardan qorxuram. Bizim zühur xəbərimiz sənə yetişdiyi zaman gəl.
Bu sözü Peyğəmbər, ona qəbiləsinin əziyyət verməsindən qorxduğu üçün dedi. Lakin Əbuzər bunu qəbul
edəcəkdimi? Heç Əbuzər kimisi imanını gizlədib qəlbinin dərinliklərində şölələnən əqidə atəşini söndürə
biləcəkdimi? Allaha and olsun ki yox! O hər nəyin bahasına olursa olsun əqidəsini aşkar edəcəkdi. Əbuzər
dininə qarşı yəqinlik ifadə edən möhkəm bir ahənglə dedi:
– And olsun Səni haqq olaraq seçən Kimsəyə ki, hamıya car çəkəcəyəm!
Əbuzər hiss etdi ki, susuzluğu yatmış, qaranlıq qəlbinə iman günəşi doğmuşdu. Peyğəmbərin əzəmət və
cazibəsinə qərq olmuşdu. Bilmək istəyirdi ki, ona azğınlıqdan nicat verən, susuzluğunu sirab edən bu nur və
həyat çeşməsi necə bir mövcuddur? Nurdandır? Cisimdir? Mələklər aləmindəndir, ya adi bəşər? Ahəstə əlini
uzadıb Mühəmmədin çiyninə qoydu. Birdən ruhunda nurlu bir işığın, səadət və hidayətin bütün bədənini
bürüdüyünü hiss etdi.
Əbuzər ayağa qalxıb məscidə sarı yollandı. İman dolu sinə və yəqinlik dolu qəlblə addımlayırdı. Çətinliyi
düşünmür, heç kəsdən də qorxmurdu. Məsciddə yığışmış bir qrup qüreyşlini görən Əbuzər, birdən fəryad
edərək qışqırdı:
– Ey qüreyşlilər! Mən şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa ilah yoxdur və şəhadət verirəm ki, Mühəmməd
onun bəndəsi və elçisidir.
Əbuzər qürbət eldə, İslamın ən çətin anında, təhlükəli şəraitdə Peyğəmbərə kömək əlini uzadan beşinci adam
idi. Camaatın qulağının bu cür təhrikedici fəryadlara, qəti şüarlara öyrəşməsi üçün bu nurlu hərəkat və cavan
İslam hələ o qədər də qüdrət tapmamışdı. Bu səbəbdən Əbuzərin hülqumundan qopan bu fəryad onlarda elə
qəzəb və həyəcan yaratdı ki, öldürmək qəsdi ilə hamı onun üstünə tökülüşdü. Həmişəlik bu nidaları susdurmaq
üçün “təhlükəli fitnəkar” adı ilə onu o qədər döydülər ki, Əbuzər bühuş halda yerə sərildi. Camaat isə onun
başını, sinəsini, böyrünü təpikləyirdi. Elə bu vaxt Peyğəmbərin əmisi Abbas gəldi. O, qəzəblə döyməyə məşğul
olan camaatın arasından keçərək özünü Əbuzərin üstünə atıb fəryad çəkdi:
– Vay olsun sizə! Onu öldürməkmi istəyirsiniz? Bilmirsiniz ki, o Ğifar qəbiləsindəndir? Siz ki, ticarət üçün
Şama gedəndə oradan keçirsiniz9…
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Əbuzər dedi: «Mənim bu salamım İslamda verdiyim ilk salam idi».
Qifar qəbiləsinin kişiləri karvan yollarını tutub ticarət mallarını qarət edirdilər. Təəssüf ki, Ğifar qəbiləsi bu qarətlərdə Cündəb ibn
Cünadənin də əlində qılınc görmüşlər.
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Camaat Əbuzərin ətrafından dağılışdı. Əbuzər qana bulaşmış halda əziyyətlə belini düzəltdi və aram-aram
irəliləyib Zəmzəm quyusunun yanına gəldi. Bədənindən axan qanları yuyub bir az su içdi. Sonra Allahın evinə
sarı yollandı.
Əbuzər Peyğəmbərin yanına gəldi. Əbubəkri onun yanında gördü.
– Nə vaxtdan buradasan?
– Üç gündür.
– Kim sənə yemək verirdi?
– Mənim Zəmzəm suyundan başqa yeməyim olmayıb.
– Ey Allahın Rəsulu! İcazə ver, mən bu axşam ona yemək verim.
Üçü birlikdə yola düşdülar. Gəlib Əbubəkrin qapısına çatdılar. Əbubəkr qapını açdı. Onlar içəri daxil
oldular. O, bir neçə ovuc Taif kişmişindən qonaqlarının qabağına qoydu. Bu Əbuzərin Məkkədə yediyi ilk
yemək idi.
Ertəsi gün səhər açıldı. Əbuzər dinini aşkar etmək üçün qəlbində böyük bir şövq olduğunu hiss etdi. Onun
kiçik qəlbi və arıq sinəsi şölələnən iman atəşini özündə gizlədə bilmirdi. Camaatın işgəncəsi onun iradə və
qərarını daha da möhkəmlətmişdi. O, məscidə tərəf yollandı. Yenə də qüreyşlilərə fəryadla bağırdı:
– Ey qüreyşlilər!... Ey qüreyşlilər!...
Camaat üzünü ona tərəf çevirdi. Əbuzər qəlbinin dərinliyindən nalə çəkdi:
– Mən şəhadət verirəm ki, Ondan başqa ilah yoxdur və Mühəmməd Onun elçisidir.
Bir anda camaatın hay-küyü aləmi bürüdü. Onlar yenə də Əbuzərin üstünə tökülüşdülər. Qəşş edib yerə
yıxılanadək döydülər. Bu dəfə də Abbas onun dadına çatdı. Camaatı dağıdıb ona nəvaziş göstərdi. Əbuzər
ağrının şiddətindən ah çəkdi. Buna baxmayaraq, ruhunda bir rahatlıq hiss etdi. Bu rahatlıq onun bədəninin
bütün ağrı-acısını ona unutdurdu. Ayağa qalxdı və Məkkədə ümidvar olduğu yeganə məhbubu olan
Peyğəmbərin yanına getdi.
Əbuzər başına gələnləri Peyğəmbərə danışdı. Peyğəmbər dedi:
– Mən xurma ağacları ilə dolu olan bir şəhərə gedəcəyəm. Yəsribdən10 başqa belə bir yerin olduğunu güman
etmirəm. Sən öz qəbiləndə mənim mübəlliğim olarsanmı? Bəlkə, Böyük Allah səndən onlara fayda yetirdi və
onları sənin vasitənlə mükafatlandırdı.
– Bəli, yerinə yetirərəm.
Əbuzər Allaha və Onun Rəsuluna qarşı iman və əzəmətlə dolu olan bir qəlblə Ğifara tərəf yola düşdü. Yol
boyu çəkdiyi işgəncələri, aclığı, Peyğəmbərlə görüşünü və başına gələn hər bir şeyi düşünür, böyük, lakin
mübhəm olan bir gələcəyi gözləri önündə təcəssüm etdirirdi. Çöhrəsini sevinc bürüdü. Dodağında yəqinlikdən
xəbər verən bir təbəssüm gəzdi. Öz əcdadlarının dini əqidələrinin bir heç olduğunu bildiyindən, onların
əməllərini kiçik saydığından özündə azadlıq ruhu hiss edirdi. Ğifar qəbiləsini uzaqdan görən Əbuzərin qəlbində
anasını və qardaşını görmək eşqi alovlandı. Özünü tez onlara çatdırıb İslama gəlmə xəbərini demək üçün
tələsdi. Dəvəsini mahmızlayıb özünü Ğifara çatdırdı. Dəvədən düşüb yüyənini əlinə aldı. Bu zaman Üneys
özünü yetirdi. Onu görən Əbuzər sevincindən fəryad etdi:
– Təslim oldum və qəbul etdim.
– Təslim oldun və qəbul etdin?
– Bəli, Üneys. Onun dini haqq dindir və mən səni də o dinə dəvət edirəm.
Əbuzər öz sərgüzəştini, ondan ayrıldığı gündən ta bu günə qədər başına gələn bütün əhvalatları qardaşına
danışdı. Üneys bir anlıq başını aşağı saldı. Peyğəmbərdən eşitdiyi o şirin sözlər qulaqlarında səsləndi. Məkkəyə
gedib onu gördüyü günlərin xatirəsi xəyalında canlandı. Qəlbində sevinc hissi duydu. Başını qaldırıb dedi:
– Mən sənin dininlə müxalif deyiləm… Mən də təslim olub qəbul etdim.
– Gəl, anamızın yanına gedib ona da xəbər verək.
Əbuzərlə qardaşı analarının yanına getdilər. Anasının gözü Əbuzərə sataşan kimi dedi:
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– Nə gördün?
– Mən öz qövmü arasında mərdanəlikdə ən üstün, xasiyyətdə ən gözəl, rəftarında aliyanə, səbir və düzlükdə
ən böyük, pislik və əziyyətdən daha uzaq olan bir şəxsi gördüm. Heç vaxt ondan nalayiq sözlər eşidilməmiş və
heç kəs onu dalaşan görməmişdir. Bu üzdən onu “Əmin” adlandırmışlar. İnsanları yaxşılığa dəvət edib
pislikdən uzaqlaşdırır. Mən şəhadət verdim ki, Allahdan başqa ilah yoxdur və Mühəmməd Onun bəndəsi və
elçisidir. İslama gəldim. Üneys də müsəlman oldu.
– Mən də sizin dininizlə müxalif deyiləm… təslim olub təsdiq edirəm.
Əbuzər ailəsinin müsəlman olmasından çox şad oldu. Lakin Əbuzər bununla qane olacaqdımı? Görəsən, o
evin bir küncündə oturub ibadətlə məşğul olsaydı, Allahı razı salacaqdımı? O belə bir iş görə bilməzdi. Gərək
gedib qəbiləsini Allahın dininə çağıraydı.
Əbuzər evdən çıxdı və camaatın qəbilə başçısının (Xəffaf ibn İma ibn Ruxsə Ğifari) dövrəsinə toplaşıb
söhbət etdiklərini gördü. Məclisə daxil oldu. Salam verib bir küncə qısıldı. O, oradakıların deyib-gülməyinə
qoşulmaq üçün deyil, əksinə onları yeni sübhün doğuşundan agah etməkdən ötrü oturdu. Elə bir sübh ki,
tezliklə onları zülmətdən nur dəryasına tərəf çəkəcək, fəqirlik və zillətdən azad edəcəkdi.
Onlar axşam yeli kimi aram və mülayim halda söhbət edirdilər. Birdən Əbuzər söhbətə müdaxilə edərək
başına gələnləri danışmağa başladı. Bununla da şiddətli bir tufan qoparıb aləmi bir-birinə qatdı. Hər tərəfdən
kəskin mübahisə başladı. Az sonra tufan yavaş-yavaş sakitləşməyə doğru meylləndi. Batilin qaranlığı haqqın
nurunda parçalandı. Haqq qələbə çaldı. Əbuzər dedi:
– Məkkədən bir peyğəmbər çıxıb insanları bu saf göylərin, geniş yerin və bu parıldayan ulduzların
Yaradanına pərəstiş etməyə çağırır və…
Onlardan biri Əbuzərin sözünü kəsib dedi:
– Sən bu varlıq aləmi üçün Lat, Üzza, Hubəl və Mənatdan başqa bir Allahın olduğunamı inanırsan?!
– O, insanları bu faydası olmayan daşlara sitayiş etməkdən daha üstün olan mütləq bir azadlığa çağırır.
– Faydası olmayan daşlar?! Sən də onun dediklərinimi deyirsən?
– Bəli, bunlar işə yaramayan, heç bir fayda verməyən daşlardır, çünki nə xeyiri cəlb etməyə, nə də zərəri dəf
etməyə qüdrətləri çatar.
Digər biri dedi:
– Sən də ona inandın?
– O, insanı ağlın qəbul etdiyi və vicdanı rahatladan bir dinə səsləyir. İnsanlar arasında qardaşlığı təbliğ edir.
Allah dərgahında qul ilə ağa arasında əqidə və əməldən başqa heç bir fərqin olmadığını buyurur. O, Xaliqlə
məxluqun arasındakı yolu açmış, Allaha sarı gedən bütün vasitələri ortadan qaldırmışdır. Bütün bəndələr heç
bir vasitə olmadan Allaha yaxın ola biləcəklər. O deyir: “Allah bütün bəndələrinə yaxındır”. Hamının
şikayətini, həmçinin diləklərini eşidir və gizlində olan hər bir şeyi görür. Mühəmməd haqq dinə səslədiyi halda
mən onu necə qəbul etməyim?!
– Əbuzər yolunu azıb!...
Əbuzər dedi:
– Allaha and olsun ki, Əbuzər düzgün yoldadır. Yolunu azanlar sizlərsiniz.
Digəri qəzəblə dilləndi:
– Əbuzər o mürtəd kişi ilə görüşdükdən sonra ona aldanmış, onun kimi mürtəd olaraq əcdadlarımızın
əqidələrini batil hesab edir.
Əbuzər dedi:
– Səbir elə! İcazə ver! Allah Rəsulunu görməmişdən əvvəl də mənim Lat, Üzza, Hubəl, Mənat və bu kimi
bütün başqa bütlərə əqidəm yox idi. Özüm başa düşmüşdüm ki, bunlar insanı düzgünlüyə və ya azğınlığa
yönəltməyə qadir olmayan bir qaya parçalarıdır.
Hər tərəfdən hay-küy qopdu. Ğifarlılar allahlarına edilən tənqidlərin əleyhinə qalxaraq fəryad qopardılar.
Əbuzər mətin və aram bir ifadə ilə dedi:
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– Gərək sakitliklə təhqiq edək. Dəlili yalnız dəlillə deyək. Mən sizin hidayətə qovuşmağınızdan başqa bir
şey arzu etmirəm. İcazə verin, deyim necə oldu ki, bütlərinizin qüdrətsiz olduğunu müşahidə etdim.
Onlardan biri dedi:
– Yox. Bu çox uzun çəkər.
Camaat yenə hay-küy saldı. Qəbilə başçısı olan Xəffaf dedi:
– Qoyun sözünü desin. Haqq açıq-aydındır. Ağlınızı ki, əlinizdən almayıblar.
Əbuzər dedi:
– Bir gün Nəhm bütünə süd vermək üçün yanına gəldim. Böyük bir təvazökarlıqla südü tuluğa tökdüm.
Bununla onun mənə qarşı olan qəzəbini yatırtmaq və razılığını qazanmaq istəyirdim. Südü onun qarşısına
qoydum. Qayıtmaq istəyirdim ki, birdən gözüm məbuduma sataşdı. Bu zaman elə bir səhnəyə rast gəldim ki,
ömrümdə belə dəhşətli hadisə ilə qarşılaşmamışdım. Gördüm bir it tam etinasızlıqla bu “allah”ın qarşısına
qoyulan südü içir. Lakin “allah” heç bir əks-təsir göstərmədən yerində donub. Nə bir şey görür, nə də bu
müqəddəs südü qorumaq üçün bir şey edir. Bir az gözlədim ki, işin nə ilə sona yetəcəyini görüm. Bu zaman
ondan da dəhşətli və acı bir mənzərə ilə rastlaşdım. Gördüm it bu aciz məbudun südünü yalamaqla qane
olmayıb, ayağını da qaldırıb onun üstünə işədi! Budur, Nəhmin qüdrəti, izzəti, cəlalət və əzəməti. Budur, onun
iqtidar və hökmranlığı!
Hamı başını aşağı dikdi. Araya ölü bir sükut çökdü. Əbuzər dedi:
– Bəli!
Onlardan biri dedi:
– Kim bizə deyə bilər ki, sənin sözünü etdiyin Peyğəmbər düzdanışan, yoxsa yalançıdır?
Əbuzər dedi:
– Mən də Allah Rəsulunu görməmişdən əvvəl bu sualı özümə vermişdim. Lakin onu gördükdən sonra onun
simasında yalan görmədim.
Digəri dedi:
– Nə vaxt onun özü gələr, o zaman dəvəti haqqında bir qərara gələrik.
Əbuzər dedi:
– O sizi yaxşılığa və gözəl əxlaqa dəvət edir. Sizi rəhmliliyə, bir-birinizlə mehriban olmağa və
çirkinliklərdən uzaqlaşmağa çağırır. Qız uşaqlarınızı diri-diri basdırmaqdan sizi çəkindirir. Məsum bir kiçik
qızın günahı nədir ki, onu torpaq altında gizlədirsiniz? O sizin dünyada xoşbəxtliyiniz, axirətdə isə səadətiniz
üçün gəlmişdir.
Əbuzər öz dəvətindən əl çəkmirdi. Sonunda ilk olaraq qəbilənin rəisi Xəffaf ibn Ruxsə müsəlman oldu.
Rəislərinin müsəlman olduğunu görən camaatın çox hissəsi onun ardınca gedərək İslamı qəbul etdilər. Əbuzər
işi birdəfəlik həll etmək istəyir, qalanlarının da müsəlman olmasına çalışırdı. Bu səbəbdən dilləndi:
– Siz nə üçün Allahın dininə və Onun göndərdiyinə iman gətirməkdən çəkinirsiniz?
Bu dəfə ona qəzəbli cavab vermədilər. Sözlərini təkzib etmədilər. Necə təkzib edə bilərdilər? Çünki batil can
verməkdə, haqq isə öz yerini möhkəmlətməkdə idi. Haqla batil aşkar olmuşdu. Bu səbəbdən aram halda
Əbuzərə dedilər:
– Nə vaxt Peyğəmbər gələr, o vaxt biz də İslamı qəbul edərik.
Camaat dağılışdı. Ğifar o gecə yeni dinin kölgəsində çox rahat, asudə və yəqinlik içində yuxuya getdi.
IV FƏSİL
MÜHASİRƏ
Xəffaf ibn İma qəbiləsi ilə birgə əsr namazı qıldı. Namaz qurtaran kimi camaatın hərəsi bir tərəfə dağılışdı.
Əbuzərlə Xəffaf tək qalıb söhbət etməyə başladılar. Əbuzər dedi:
– Çoxdandır Mühəmməd və tərəfdarlarından heç bir xəbərim yoxdur. Sən deyirdin başlarına nə gəlib?
– Kim ona iman gətirirsə, onu incidir, zindana atır, əqidələrindən döndərməyə çalışırlar. İman gətirənlərdən
bəziləri də Həbəşistana köçmüşlər.
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– Bu bizim Şama gedən karvandan eşitdiyimiz xəbərdir. Görəsən, bundan sonra nə baş verib? Onlar barədə
xəbər eşitməkdən ötrü mənim ürəyim əsir. Kafirlərin onlara işgəncə verməsindən çox qorxuram.
– Bəlkə, kafirlər elə fikirləşirlər ki, müsəlmanlara bu cür işgəncə verməklə onları əqidələrindən döndərib,
yenidən bütlərə pərəstiş etməyə vadar edə biləcəklər?
– İndiyədək kim insanlara işgəncə və əziyyət verməkdən faydalanıb ki? İman nuru onların qəlblərində özünə
yer tapıb. Allah heç bir zaman onları hidayət etdikdən sonra azğınlığa yönəltməyəcəkdir.
– Müxtəlif hiylələrlə müsəlmanları öz tərəflərinə çəkmək istəyirdilər. Çox inad etsələr də məğlub oldular.
Axırıncı oxlarını da atdılar. Müsəlmanları həbs etdilər, onlara olmazın əzab-əziyyət verdilər. Lakin tezliklə
atdıqları ox öz hülqumlarını deşəcəkdir. İslam gec-tez rəvac tapacaqdır.
– Allah-Taala “La ilahə illəllah” kəlməsini deyən, yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirən kimsəni heç bir
zaman alçaltmaz. Tezliklə Allah onların dinini aşkar edib səslərini ucaldacaqdır.
Bu əsnada yoldan gələn bir kişi onlara yetişdi. Salam verdi. Əbuzər tələsik soruşdu:
– Haralısan?
– Məkkədənəm.
– Mühəmməd və tərəfdarlarının vəziyyəti necədir?
– Cürbəcür işgəncələrə məruz qalırlar. Bağlanan müqavilə haqqında eşitmisiniz?
– Yox.
– Müsəlmanlar Həbəşistana köçdülər. Orada azad və əmin-amanlıq içində Allaha pərəstiş edirlər. Nə əziyyət
çəkir, nə də nalayiq sözlər eşidirlər. Bunu görən Qüreyş, Əmr ibn Ası saysız hədiyyələrlə Həbəşistan padşahı
Nəcaşinin sarayına göndərərək ondan xahiş edirlər ki, bu dinlərindən dönənləri ölkəsindən qovsun. Lakin
Nəcaşi Cəfər və dostlarının sözlərini eşitdikdən sonra onları Qüreyşə təslim etməkdən boyun qaçırır.
Xəffaf dedi:
– Nəcaşi o cür elədi? Onda o böyük padşahdır.
Kişi dedi:
– O düşündüyündən də böyükdür. Ona pənah gətirənlərə hörmət edərək, onları əziz tutdu.
Əbuzər dedi:
– Qüreyş nə etdi?
Kişi dedi:
– Nəcaşinin Cəfərlə dostlarına etdiyi hörmət və ehtiramdan xəbər tutan Qüreyş bu məğlubiyyətdən çox
mütəəssir oldu. Bu səbəbdən Peyğəmbər və tərəfdarlarına qəzəblənərək, onları öldürmək qərarına gəlib bir
əhdnamə tərtib edirlər. Əhdnaməyə əsasən Bəni-Haşim qəbiləsi ilə evlənmək, onlarla alış-veriş, get-gəl etmək
qadağan edilir. Əhdnaməni Kəbə evinin içindən asırlar. Sonra Bəni-Haşimi “Əbutalib dərəsi” adlanan bir
dərədə mühasirəyə alırlar. Əbdülmüttəlib ibn Əbdülmanafın övladlarını da bu dərəyə yığırlar. Əbu Ləhəb,
Qüreyşi Bəni-Haşim və Bəni Əbdülmüttəlibin əleyhinə qızışdırıb suyu və ərzağı onlardan kəsməyə müyəssər
olur. Müsəlmanlar üç il o dərəyə həbs edilirlər. İldə bir dəfə olan həcc mərasimindən başqa digər vaxtlarda
onların oradan çıxması qadağan edilir. Bıçaq sümüyə dirənir. Körpələrin dərədən gələn ah-naləsi ətrafa
yayılırdı. Ürəkağrıdıcı bir səhnə vardı! Bunların şahidi olan Qüreyşin bir hissəsi bundan ləzzət alsa da, digər bir
hissəsi isə narazı idilər. Elə bu zaman Allah əhdnamənin vəziyyəti barədə Peyğəmbəri agah edir. O,
Peyğəmbərə qarışqaların əhdnamədə Allahın adından başqa zülm və rəhmsizlik vəd edən bütün sətirləri
yediyini xəbər verir. Peyğəmbər bu xəbəri Əbutalibə deyir. Əbutalib təəccüblə soruşur: “Qardaş oğlu! Dediyin
sözlər doğrudurmu?” Peyğəmbər deyir: “Bəli. Allaha and olsun ki, doğrudur”. Əbutalib bu məsələni
qardaşlarına xəbər verir. Onlar deyir: “Sən bu haqda nə düşünürsən?” Deyir: “Allaha and olsun ki, o hələ
indiyədək mənə yalan danışmayıb”. Dedilər: “Nə etmək istəyirsən?” Deyir: “Mən belə məsləhət görərdim ki,
biz ən yaxşı libaslarımızı geyib iftixarla Qüreyşin yanına gedək. Məsələdən xəbərdar olmamışdan əvvəl biz
onları agah edək”. Sonra hamı məscidə getmək üçün çölə çıxdı. Qüreyş başçılarının bir hücrədə oturduğunu
bilib onlara tərəf yollandılar. Qüreyşlilər onları böyük ehtiramla məclisin başında əyləşdirib intizarla gələnlərin
nə demək istədiklərini gözlədilər. Əbutalib dedi: “Qardaşımın oğlu mənə xəbər verdi ki, – o heç vaxt mənə
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yalan danışmayıb – Allah-Taala qarışqalara, sizin əhdnamənizin zülm və əlaqələrin kəsilməsindən bəhs edən
xəttinin yeyilməsini əmr etmişdir. Allahın adından başqa orada heç bir şey qalmamışdır. İndi əgər o düz
deyirsə, siz ona qarşı olan öz inadınızdan və kininizdən əl çəkin. Yox əgər yalan deyirsə, onda mən onu sizə
təslim edirəm. Onu öldürməkdə və ya sağ buraxmaqda ixtiyar sahibisiniz”. Dedilər: “Doğru söyləyirsən?”
Sonra üç nəfərə əhdnaməni gətirməyi əmr etdilər. Onlar əhdnaməni açıb orada Allahın adından başqa bir şey
görmədilər.
Əbuzər dedi:
– Yaxşı bəs sonra nə etdilər?
Kişi dedi:
– Xəcalətdən başlarını aşağı saldılar. Bərk rüsvay olduqlarını anladılar. Bundan sonra Əbutalib üzünü onlara
tutub dedi: “Nə üçün bizi həbs edib sıxışdırırsınız? Bir halda ki, artıq məsələ aydındır. Sonra o və dostları
Kəbənin pərdələri arasında durub dedilər: “Pərvərdigara! Bizə zülm edən, bizdən əlaqələrini kəsən və bizə qarşı
ən pis işlərin görülməsini caiz bilən kəslərin üzərində bizi qalib et!” Bundan sonra onlar yenidən dərəyə
qayıtdılar. Qüreyş kişilərindən bir qrupu Bəni-Haşimə qarşı etdikləri rəftara görə bir-birini məzəmmət etdilər.
Onlar silah götürüb Bəni-Haşim və Bəni-Əbdülmüttəlibin olduqları yerə tərəf gedərək mühasirədən çıxma əmri
verdilər. Həbsə alınmış camaat üç ildən sonra dərədən çıxmağa müyəssər oldular.
Xəffaf dedi:
– Qüreyşlilərin qalan hissəsi nə etdi?
Kişi dedi:
– Məğlubiyyətin acılığını dadıb sakitləşdilər.
Xəffaf təsirli halda dedi:
– Mən təəccüb edirəm ki, Allahın Rəsulu öz qövmünün və qohumlarının əlindən bu əziyyət və işgəncələrə
necə dözür?!
Əbuzər dedi:
– Burada təəccüblü bir şey yoxdur.
V FƏSİL
HAQQ VƏ ƏDALƏT BAYRAĞI ALTINDA
Yəsribin müsəlman olma xəbəri Ğifar qəbiləsində alov kimi yayıldı. Camaatın çöhrəsini sevinc və şadlıq
hissi bürüdü. Ovs və Xəzrəc qəbilələrinin İslamı qəbul etməsi münasibətilə müsəlmanlar bir-birini təbrik
edirdilər. Bu iki qəbilənin camaatı ən yaxşı qılınc vuran və dilavər idi. Onların İslama gəlməyi ilə Allah iradə
edərək Öz dinini aşkar və Peyğəmbərini qalib edib Öz əhdinə vəfadar olduğunu göstərdi.
Üneys müjdə vermək niyyəti ilə sevincək halda Əbuzərin yanına gəlib dedi:
– Yəsribdə İslam hərəkatı aşkar oldu. Ovs və Xəzrəc qəbilələri müsəlman oldular.
Əbuzər dedi:
– Peyğəmbər tezliklə oraya gedəcəkdir.
Üneys heyrətləndi. Təəccüblü halda qardaşına baxaraq dedi:
– Sənə mən eşitdiyimdən başqa bir xəbər çatdırılıb?
– Yox. Yəsribin İslama gəlməsi xəbərini də indi səndən eşitdim.
– Bəs sənə kim dedi ki, Peyğəmbər Yəsribə gedir?
– Peyğəmbəri gördüyüm vaxt mənə dedi: “Mən xurma ağacları ilə bol olan bir yerə gedəcəyəm. Yəsribdən
başqa belə bir yerin olduğunu güman etmirəm”… Allah Rəsulu düz demişdir…
– Görəsən, qövmü onu Yəsribə getməyə və müsəlmanları kafirlərin əleyhinə qaldırmağa qoyacaqlarmı?
– Qoysalar da, qoymasalar da o gedəcəkdir. Amma necə və nə vaxt? Bu Allahın əlindədir. Biz bunu bilmirik.
Əbuzər getməyi qərara aldı. Bunu görən qardaşı dedi:
– Hara gedirsən?
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– İstəyirəm Yəsribə gedib onların necə İslama gəldikləri barədə öyrənim. Eyni zamanda sevimli
Peyğəmbərim haqqında da xəbər alım.
Əbuzər dəvəsinə minib Yəsribə tərəf yollandı. Yəsribə çatıb “Bəni Zəriq” məscidinə daxil oldu. Birdən
məscidin içindən Quranın ürəkoxşayan bir avazla tilavət edildiyini eşitdi. İrəli yeriyib gördüyü hər kəsdən
Peyğəmbərin sorağını aldı. Onlar, onu Rafi ibn Malik Zərqinin yanına göndərdilər. Əbuzər ona tərəf gedib dedi:
– Salamun əleykə və rəhmətullahi və bərəkətuh.
– Əleykəssəlam və rəhmətullah!
Əbuzərin salamı belə azad və sərbəst ifadə etməsi İslamın azadlıq və qalibiyyət nişanəsi idi. Bu Əbuzərin
ruhunu həyəcanlandırdı. Əbuzər onun yanında oturub dedi:
– Mən din qardaşın Əbuzər Ğifariyəm.
– Xoş gəlmisən. Mənə görə bir qulluğunmu var?
– Sənin müsəlman olmağından və Ovsla Xəzrəcin İslama gəlmələrindən xəbərdar oldum. Sevimli
Peyğəmbərim haqqında xəbər eşitmək üçün ruhum pərvaz etdi. Gəldim ki, bəlkə, sizin vasitənizlə sinəmi
yandıran şövq atəşini az da olsa xəfiflədəm.
– Biz Peyğəmbəri gördük və İslama gəldik. İndi bu şəhərdə elə bir ev tapılmaz ki, orada Allah Rəsulunun
xatirəsi olmasın.
– Onu gördünüzmü? Harada gördünüz? Necə idi?
– Mən Yəsribdən olan beş nəfərlə Minada idim. Peyğəmbər bizim yanımızdan keçərkən dayanıb bizə dedi:
“Siz yəhudilərlə peyman bağlayanlardansınızmı?” Dedik: “Bəli!” Sonra bizi İslama dəvət etdi. Dini bizim üçün
yaxşı şərh edib Quran oxudu. Biz də İslamı qəbul etdik. Sonra Peyğəmbər bizə buyurdu: “Allahdan əmr gələnə
qədər siz mənim arxamda duracaqsınızmı?” Dedik: “Ey Allahın Elçisi! Biz Allah və Onun Peyğəmbərinin
yolunda çalışırıq. Amma indi bir-birimizə düşmənik. Əgər sən indi gəlsən, biz hamılıqla sənə qoşulmayacağıq.
Qoy biz öz qəbiləmizə qayıdaq, bəlkə, bu müddət ərzində aramızda sülh yarada bildik. Gələn il həcc zamanı
yenə bir-birimizlə görüşərik. Eləki təyin edilmiş vaxt gəldi, biz Xəzrəcdən on, Ovs qəbiləsindən isə bir nəfərlə
birlikdə Məkkəyə gedib Allah Rəsulu ilə görüşdük. İslama gəlib, Allaha şərik qoşmamağı, oğurluq və zina
etməməyi, övladlarımızı öldürməməyi, bir-birimizə töhmət və iftira atmamağı və günahlardan uzaqlaşmağı vəd
verdik”. Peyğəmbər dedi: “Əgər öz əhdinizə vəfalı olsanız, Behiştin qapısını döyənlərdən olacaqsınız. Yox,
əgər hər kəs boyun qaçırsa, taleyi Allahın əlindədir. İstər bağışlar, istərsə də əzaba düçar edər”. Sonra biz
Mədinəyə qayıtdıq və Allah İslama rövnəq verdi.
– Ondan sonra da Allah Rəsulunu gördünüzmü?
– Bəli. Həcc mərasimi yetişən zaman bir-birimizi həm həcci ziyarət etmək, həm də Allah Rəsulunu görmək
üçün dəvət etdik. Yeddi nəfər Ovsdan, beş yüz nəfər isə Xəzrəc qəbiləsindən toplaşıb Peyğəmbərin yanına
getdik. Onun xidmətinə yetişdiyimiz zaman dedi: “Elə ki, səs-küy yatışdı, Minadan aşağı enib dağın dalında,
sağ tərəfdə olan mağaraya, mənim yanıma gəlin”. Sonra yatanları oyatmamağı, orada olmayanları gözləmədən
gəlməyi əmr etdi. Ahəstə-ahəstə bir-bir, iki-bir yola düşdük. Peyğəmbər, bizdən əvvəl Abbas ibn
Əbdülmüttəliblə oraya getdi. Hamımız mağaraya toplaşandan sonra Abbas oradakılara xitabən dedi: “Ey
xəzrəclilər! Siz Mühəmmədi dəvət etdiniz. O, öz qəbiləsi arasında ən əziz və hörmətli sayılan
şəxsiyyətlərdəndir. Onun əqidəsinə zidd olan insanları belə öz himayəsinə alır, çünki o böyük nəsəb və şərəfə
malikdir. Lakin sizdən başqa hamı ondan üz döndərdi. Əgər qüdrət sahibisinizsə və mübarizədə kifayət qədər
azadlıq və bəsirətiniz vardırsa, fikirlərinizi cəmləyib bir-birinizlə məşvərət edin. Bütün ərəblər sizi bir
kamandan oxlayacaqlar, bir-birinizdən xəbərdar olmadan heç bir iş görməyin, həmişə birlikdə olun! Mən bu
sözləri indidən deyirəm, çünki ən gözəl söz doğru olan sözdür”. Sonra Məğrur dedi: “Dediklərini eşitdik.
Allaha and olsun ki, əgər ürəyimizdə dediyimizin əksinə bir şey olsaydı onu da deyərdik. Lakin bizim vəfa və
düzlükdən başqa niyyətimiz, qanlarımızı Allahın Peyğəmbərinin yolunda tökməkdən başqa da arzumuz
yoxdur”.
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Sonra Peyğəmbər bizə Quran oxuyub bizi Allahın yoluna dəvət edərək İslama rəğbətləndirdi. Bəra ibn
Məğrur da onun dəvətini qəbul edib İslama gəldi. Sonra dedi: “Ey Allahın Peyğəmbəri! Sənə beyət etdik. Biz
döyüş adamlarıyıq. Döyüşmək bizə əcdadlarımızdan qalıb”.
Əbul-Heysəm dedi: “Sərvətlərimiz bada getsə də, böyüklərimiz həlak olsa da biz İslamı qəbul edirik”. Hər
tərəfdən cavab fəryadı ucaldı. Hər kəs uca səslə Peyğəmbərin dəvətini qəbul etdi. Abbas dedi: “Sakit olun! Bizi
təqib edirlər. Hamınız birdən qışqırıb danışmayın. Qoyun böyükləriniz və ağsaqqallarınız yaxın gəlib bizimlə
söhbət etsinlər. Ahəstə bizim sözlərimizi sizə çatdırsınlar, çünki qəbilənizin sizinlə düşmən olmasından
qorxuruq. İndi ki beyət etdiniz öz yerlərinizə qayıdın”. Sonra Abbas üzünü Peyğəmbərə tutub dedi: “Ey Allahın
Peyğəmbəri! Əlini irəli uzat”. Sonra biz hamımız bir-bir onun əlini sıxıb beyət etdik.
Əbuzər dedi:
– Bu zaman Allahın Rəsulu necə idi?
Rafi dedi:
– Şad və xurrəm. Allah onun köməyinə cəsur dostlar və qüdrətli və iradəli cəngavərlər göndərmişdir.
– Qüreyşin ona qarşı kin və küdurəti hələ də xəfifləməyib?
– Yox, Əbuzər. Mənə xəbər çatıb ki, bizim görüşümüzdən sonra müşriklər Peyğəmbərin tərəfdarlarını sıxıntı
altında saxlamış, verdikləri işgəncə, əzab və əziyyətlərlə əvvəllər etdiklərini kölgədə qoymuşlar.
Əbuzər dedi:
– Bütün bu işgəncə və əzabların nəticəsi müsəlmanların Məkkəni tərk edib Yəsribə köçmələrinə səbəb
olacaqdır.
Rafi dedi:
– Peyğəmbər də onlarla birgə gələcəkdirmi?
Əbuzər:
– Bəli. Tezliklə gələcəkdir. Yəsribin və Yəsrib əhlinin xoş halına.
Ğifar sevinc və fərəh libasına bürünmüşdü. Peyğəmbərin, dostu Əbubəkrlə birlikdə onlara tərəf gəlməsi
xəbəri qəbilə camaatını həyəcana gətirmişdi.
Əbuzər teşnəsi olduğu səadət bulağının içində coşduğunu hiss etdi. Vüsal yaxınlaşırdı. Arzu və səadət quşu
ona tərəf qanad açırdı. Camaat hamılıqla evlərindən çölə tökülmüş, Peyğəmbəri qarşılamaq üçün yolunun
üstündə dayanaraq Əbuzərin dövrəsinə toplaşmışdılar. Əbuzər intizar dolu gözlərini çox uzaqlara dikmiş,
məhbubunun gəlişinin dəqiqələrini sayırdı. Camaat səbirsizliklə gözləyirdi. Onlar Peyğəmbərin yeganə tanışı
sayıldığından hər an Əbuzərə: “O necədir? Görünüşü nə cürdür?” – deyə müxtəlif suallarla müraciət edirdilər.
Əbuzər gözünü yoldan çəkmədən onların cavabını verərək deyirdi: “İndi, yer üzündə olan insanların ən alisini
və ən üstününü görəcəksiniz”. Zamanın arabası çox yavaş sürətdə onların yanından keçirdi. Əbuzər üzünü
görməyə, sözlərini eşitməyə həsrət çəkən, lakin gecikdiyi üçün pərişan görünən qəbiləsinə Peyğəmbərin gəlmə
müjdəsini vermək üçün gözlərini yola dikmişdi.
Zaman çox yavaş irəliləyirdi. Ğifar qəmgin və təşvişlə gözləyirdi. Birdən Əbuzərin gözləri onlara tərəf gələn
dəvəyə sataşdı. Diqqətlə baxdı. Camaat gözlərini Əbuzərin baxdığı yerə dikmişdi. Birdən Əbuzər sevincindən
uçurmuş kimi qışqırdı:
– Allaha and olsun ki, o Peyğəmbərdir!
Camaat birlikdə fərəhlə qışqırdı:
– Peyğəmbər gəldi!
Əbuzər qabağa qaçıb salam verdi. Peyğəmbər soruşdu:
– Əbu Nəmlə?
“Yox, Əbuzər” – deyib Peyğəmbərin dəvəsinin yüyənini tutdu. Camaat Peyğəmbəri dövrəyə alıb qəribə bir
həyəcan və sevinclə fəryad edərək: “Allahu Əkbər” – deyirdilər. Qadınlar, kəniz və uşaqlar hamı birlikdə
qışqırırdı:
– Bu gələn Allahın Peyğəmbəridir!
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Allahın Peyğəmbəri dəvədən aşağı endi. Müsəlmanlar ona salam verdilər. Peyğəmbər oturdu. Əbubəkr isə
ayaq üstə camaatla danışırdı. Peyğəmbər Quran oxuyur, camaatı İslama dəvət edirdi. Camaat beyət etmək üçün
Ona hücum edirdilər. Əbuzər isə bu mərəkənin arasında Peyğəmbərin yanında iftixarla dayanıb ləzzətlə bu
səhnəyə tamaşa edirdi.
Camaat Peyğəmbərin görünüşündən heyran qalmışdı. Onun xoş xasiyyətə, xoş sima və aydın çöhrəyə malik
olduğunu, onu narahat edəcək qədər kök, yüngül görünəcək qədər arıq olmadığını görürdülər. Onun cazibəli
gözlərə, xoş baxışlı uzun, qara kirpiklərə, mərdanə səsə, çatma nazik qaşlara, qara saçlara, uzunsov boyuna,
çənəsində olan qalın tüklərə malik olduğu aydınca seçilirdi. Susduğu halda vüqar və mətanət ona hakim idi.
Danışdığı zaman isə üzündən əzəmət yağırdı. Sözləri şirin və cazibəli, bihudə və əbəs sözlərdən uzaq olan,
uzaqdan hamıdan daha görkəmli, yaxından daha şirin görünən bir görünüşü vardı. Orta boylu idi. Nə pis
görünəcək qədər uca, nə də gözlərdə kiçiləcək qədər alçaq boya malik idi.
Xəffaf ibn Ruxsə Ğifari Peyğəmbərdən qəbiləsi üçün məktub yazmağını xahiş etdi. Peyğəmbər belə bir
müqavilə yazdı:
“Ğifar qəbiləsinin müsəlmanları məğlubiyyət və qələbədə, çətinlik və rahatlıqda digər müsəlmanlarla
ortaqdırlar. Canlarının və mallarının qorunması Allah və Rəsulunun öhdəsindədir. Peyğəmbər onlara zülm
olunan zaman köməklik etməyi vəd edir. Eyni zamanda onlar da Peyğəmbər onları köməyə çağırdıqda
köməklərini əsirgəməməlidirlər. Peyğəmbərə kömək etmək onların hamısına vacibdir. Günah işlədilmədiyi
təqdirdə bu əhdnamənin dəyişilməsi qəbuledilməzdir”.
Ğifar qəbiləsi hamılıqla İslamı qəbul etdilər. Qövmünün dəstə-dəstə Allahın dininə yönəldiyini görən
Əbuzər, qəlbində dərin bir sevinc hissi duydu. Bu halda əllərini göyə qaldırıb dodağının altında dedi:
– Bizi bu yola yönəldən Allaha şükürlər olsun. Əgər O bizim rəhbərimiz olmasaydı, özümüz yolu tapa
bilməzdik.
Sonra Peyğəmbər üzünü Əbuzərə tutub dodağında qələbənin nəşəsindən yaranan məsum bir təbəssüm
olduğu halda dedi:
– Ğifar, Allah səni bağışlasın.
MƏDİNƏ YOLUNDA
Günlər keçdi. Bir gün arıq və uca qamətli Əbuzər əsr vaxtının isti və qüssəli sükutunda namaz qılmaq üçün
məscidə daxil oldu. O, namazı bitirdikdən sonra dərin düşüncələrə dalmış və kədər çöhrəsinə kölgə saldığı
görünüşdə məscidin bir küncündə oturub məhzun və ürəkoxşayan avazla Quran oxuyan bir kişinin yanında
əyləşdi. Boynunu qısmış halda Rəbbinə yönələn sonsuz sayğı və ehtiramla bu ecazkar nidalara qulaq asmağa
başladı:
“Ey iman gətirənlər! Sizə elə bir qazanc yolu göstərimmi ki, o, sizi şiddətli əzabdan xilas etsin? (O
qazanc yolu budur) Allaha və Rəsuluna iman gətirəsiniz. Allah yolunda malınız canınızla vuruşasınız.
Bilsəniz, bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir! (Əgər belə etsəniz) O, sizin günahlarınızı bağışlayar və sizi
altından çaylar axan cənnətlərə və Ədn cənnətlərindəki gözəl saraylara daxil edər. Bu, böyük
qurtuluşdur!” (“Səff”, 10-12).
Əbuzər bu ayələri qəlbi ilə eşidir, həyəcan dolu ruhu Allaha və Behiştə doğru pərvaz edirdi. O, öz taleyi
barədə düşünür, Yəsribə gedib Peyğəmbərə kömək etməyə və Allah yolunda döyüşməyə mane olan şeylər
haqqında fikirləşirdi. Bədr, Ühüd və Xəndək döyüşləri baş vermiş, amma Əbuzər bundan məhrum olmuşdu.
Of!! Peyğəmbərin dostları döyüş meydanlarında can verib Peyğəmbərə kömək etdikləri halda, Əbuzər öz
evində rahat otursunmu? Peyğəmbər öz əli ilə xəndək qazmağa məşğul olduğu halda, Əbuzər öz yatağında
dincəlsinmi? Müsəlmanlar hər an minlərlə qanlı hadisələrlə üzləşdikləri halda, Əbuzər məhz müsəlman olub
Allaha ibadətlə məşğul olaraq qəlbini xoş tutsunmu?!
Onu Ğifarda qalmağa məcbur edən nədir? Hansı bir amil onu mücahid qardaşlarından, Allahın dostlarından
və İslamın yavərlərindən ayrı salmışdı? Heç nə! Onda gərək gedib düşmənlə döyüşsün. Ya qələbə çalıb iftixarla
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dönsün, ya da ölüm və şəhadəti ağuşuna alsın. Buğdayı və arıq çöhrəsi əzmli və qərarlı bir ifadə aldı. Birdən
ayağa qalxıb evə sarı yollandı. Qardaşı Üneysə çox ciddi və qəti bir ahənglə dedi:
– Mən sabah Yəsribə gedirəm.
– Orada çoxmu qalacaqsan? Nə vaxt qayıdacaqsan?
– Daha qayıtmayacağam.
– Orada nə edəcəksən?
– Allahın Rəsuluna qoşulacağam. Bir daha heç vaxt ondan ayrılmayacağam.
– Bəs harada qalacaqsan?
– Məsciddə. Peyğəmbərin məsciddən başqa sığınacaq yeri olmayan əshabları ilə birlikdə yatacağam.
– Sən müsəlman olub Allahın dinini qəbul etmisənsə, bu sənin üçün kifayətdir. Öz qəbiləndə qal və evini,
ailəni tərk etmə. Sənin ailən sənin üçün hər bir şeydən üstündür.
– Peyğəmbər müsəlmanlara onların canlarından da artıqdır. Ey Üneys, bu vaxta qədər əldən verdiyim fürsət
bəsimdir. Peyğəmbər Bədr döyüşündə iştirak etdikdə mən Ğifarda idim. Ühüd döyüşü baş verdiyi, Peyğəmbərin
dostlarından bir dəstəsi şəhid olaraq uca məqama nail olduqları zaman mən öz evimdə kirpi kimi sürünürdüm.
Xəndək döyüşü olan zaman mən onlara qoşulmadım. İndi isə… ey Üneys! Bu qədər iftixarı əldən verdiyim
bəsdir.
– Onda sən öz evində və ailənin yanında ol, səni cihada çağırdıqları zaman gedərsən.
– Yox! Allah kişinin qəlbində iki ürək yaratmamışdır. Canımı Allaha tapşırmışam. Daha bu dünyanın
ləzzətlərində gözüm yoxdur. Ən ləyaqətli iş Allahı və Onun Peyğəmbərini sevindirməkdir. Məni burada nə
saxlaya bilər? Allaha and olsun ki, Yəsribə gedəcəyəm və Allah mənə yol göstərəcəkdir.
Əbuzər səfərə çıxdı, lakin özü ilə heç bir azuqə götürmədi. Bunu görən Üneys dedi:
– Yolda lazımın olacaq azuqəni götürmürsən?
– Bu yolda mənə bir tikə çörək bəsdir.
Əbuzər Yəsribə gedib Hz. Mühəmmədə qoşuldu. Onun elm bulağı ilə özünü sirab edib danışıq və rəftarını
özünə nümunə götürdü. Tezliklə onun yaxşılığı və alicənablığı Peyğəmbərdən xəbər verirdi.
VI FƏSİL
SUFFƏ ƏHLİ
Əbuzər gecə-gündüzünü Peyğəmbər məscidində keçirirdi. O, bilavasitə ibadətə qərq olmuş və Allahdan
başqasını düşünmürdü. Bütün gözəlliklərə, yaraşıqlı həyata, insanların can atdıqları sərvət və ləzzətlərə göz
yummuş, zahidliyi özünə peşə etmişdi. O, gecələr Hz. Mühəmmədin evi və yaşayışı olmayan digər dostları
kimi məscidin Suffə deyilən yerində yatırdı.
Onlar Hz. Mühəmmədin xidmətində həmişə hazır duran əsgərlər idi. Nə vaxt İslamın köməyə ehtiyacı
olsaydı, hamıdan tez və həvəslə önə keçərək qılınclarına sarılardılar.
Gecə olan zaman Peyğəmbər onları əshabları arasında bölüşdürər, bir hissəsini də öz evinə aparıb onlara
yemək verərdi. Əbuzər də onlardan biri idi.
Allah onu səadət və xoşbəxtliyə qərq etmişdi. Qəlbinin kədər düyünlərini açmış, onu eşq, düzlük və
yəqinliklə doldurmuşdu. Dilini düz, vicdanını pak, qulağını eşidən və gözünü görən qərar vermişdi. Hz.
Mühəmmədin sözlərini eşidib öyrənir və nəql edirdi. Döyüşdə igidliklə qılınc vururdu. Sülhün olması onun elm
və maarif öyrənməsinə səbəb olmuşdu. O, o qədər elm öyrəndi ki, İslamın ən böyük ravi və mühəddislərindən
(hədis elminə vaqif olanlardan – müt.) birinə çevrildi. Paklıq və möminliyi ilə Peyğəmbərdən xəbər verirdi. Çox
keçmədən o, ən məşhur mömin və zahidlərdən biri oldu.
Bir gün Ömər məscidə daxil oldu. O, Əbuzərin bir küncdə qara örtüyə bürünmüş bir halda tənha oturduğunu
görüb dedi:
– Nə üçün tənha oturmusan?
– Gəl otur!..Yaxşı yoldaş təklikdən yaxşıdır, təklik isə pis yoldaşdan yaxşıdır.
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Əbuzər və Ömər söhbət etməyə başladılar. Camaat dəstə-dəstə məğrib namazı qılmaq üçün məscidə gəlirdi.
Bilal məğrib namazının azanını oxudu. Peyğəmbər də namaz qılmaq üçün evdən çıxdı. Namazdan sonra hamı
dəstə-dəstə Peyğəmbərin sözlərinə qulaq asmaq üçün onun ətrafına toplaşdı. Əbuzər də onlarla birlikdə oturub
gözlərini Peyğəmbərin ağzına dikərək, valehliklə onu dinləməyə başladı. İşa namazından sonra camaat
məsciddən dağılışdı. İçəridə gecəni orada keçirmək üçün yalnız Suffə əhli qaldı. Peyğəmbər və əshabı isə
evlərinə getdilər.
Gecənin birinci yarısından keçmiş Peyğəmbər evdən məscidə gəlib Əbu Hüreyrəyə dedi:
– Dostlarımı çağır mənim yanıma gəlsinlər.
Əbu Hüreyrə Suffə əhlinin, həmçinin Əbuzərin yanına gəlib onları bir-bir yuxudan oyatdı. Hamı
Peyğəmbərin evinin qarşısına yığışıb içəri girmək üçün icazə istədilər. İcazə aldıqdan sonra evə daxil oldular.
Otuz nəfərə yaxın adam gəlmişdi. Peyğəmbər arpadan bişirilən xörəyi onların qarşısına qoyib əlini yeməyin
üstünə uzadaraq dedi:
– Allahın adı ilə başlayın! And olsun Mühəmmədin canı əlində olan Kimsəyə! Mühəmmədin xanədanı
gecələrini gördüyünüz bu yeməkdən qeyri bir şey yeməklə keçirmirlər.
Onlar yemək yedikdən sonra yatmaq üçün məscidə qayıtdılar. Yerlərini rahatlamadan gözlərini qapayıb
rahat və dərin bir yuxuya getdilər. Araya lal bir sükut çökdü. Əbuzər də gözlərini təzəcə yummuşdu ki, birdən
qulağına xışıltı səsi gəldi. Gözlərini açdı. Peyğəmbərin mənzilindən çıxıb məscidə tərəf gəldiyini gördü. O,
yerindən tərpənmədən gəlişinin səbəbini öyrənmək üçün maraqla baxışlarını Peyğəmbərə zillədi. Peyğəmbər
mehraba tərəf gedib namaz qılmağa başladı. Əbuzər qulaqlarını şəklədi. Peyğəmbərin yalvarıcı bir halətdə bu
ayəni oxuduğunu eşitdi: “Əgər onları cəzalandırarsansa, şübhə yox ki, onlar sənin qullarındır, onları
bağışlarsansa, üstün qüdrət, tam hökm və hikmət sahibi yalnız Sənsən!”
O, quru yerdə uzandığı halda maraqla Peyğəmbəri izləməyə davam edirdi. Gördü ki, Peyğəmbər rüku və
səcdələrdə də həmin ayəni deyib təkrar edir. Əbuzər hələ də nəzərlərini Peyğəmbərə dikmişdi. Peyğəmbərin bu
rüku və səcdələri səhərə qədər davam etdi. Əbuzər heyrətləndi. Bu sirdən agah olmağı arzuladı. Elə ki gecə
qurtardı, Peyğəmbər namazını bitirdi. Əbuzər gəlib Onun qarşısında dayandı və dedi:
– Ey Allahın Rəsulu! Bu ayəni rüku və səcdələrdə səhərə qədərmi təkrar etdin?!
– Mən Allahdan şəfaət istədim, O, bunu mənə əta etdi. Əgər O istərsə, hər kəsi böyük Allaha şərik
qoşmaqdan çəkindirər.
Bizim gözəl əşyalarımızı özümüzdən
əvvəl göndərdiyimiz digər bir evimiz vardır.
(Əbuzər)
Zamanın əqrəbləri fırlanırdı. Əbuzər Xəndəkdən sonra baş verən bütün döyüşlərdə Peyğəmbərlə birlikdə
iştirak edirdi. Çox şücaətli idi. Tək yola düşüb düşmənə rəhmsizcəsinə hücum edərdi. Bəni Ləhyan və Ziqərd
döyüşlərində Peyğəmbərlə birlikdə qılınc vururdu. Hicrətin altıncı ilində Peyğəmbər Bəni-Mustəliq döyüşü
üçün şəhəri tərk etdiyi zaman, Əbuzəri Mədinədə öz yerinə canişin təyin etdi. Bu isə Peyğəmbərin, onun
şəxsiyyət və paklığına olan yüksək etimadın nişanəsi idi. Əbuzər Peyğəmbərin nəzərində çox əhəmiyyətli bir
məqama nail olmuşdu. Peyğəmbər yanında olduğu zaman Əbuzərlə söhbət edər, olmadıqda isə onun sorağını
alardı. Bir gün Əbuzər Peyğəmbərin yanına gəldi. Peyğəmbər ağ parçaya bürünmüş halda yatmışdı. Əbuzər
gəlib Onu oyatdı. Peyğəmbərin gözü Əbuzərə sataşan kimi buyurdu:
– Elə bir bəndə yoxdur ki, o, “La İlahə illəllah” deyən zaman ölərsə, Behiştə düşməsin.
– Əgər oğurluq və zina etmiş olsa belə?
– Əgər oğurluq və zina etmiş olsa belə.
– Əgər oğurluq və zina etmiş olsa belə?
Peyğəmbər yenə təkidlə dedi:
– Əgər oğurluq və zina etmiş olsa belə.
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Əbuzər inkara qarışmış təəccüblə yenə soruşdu:
– Əgər oğurluq və zina etmiş olsa belə?
Peyğəmbər təsdiq etdi. Əbuzər fikrə daldı. Sonra hər ikisi məscidə getdilər. Elə ki, məscidə daxil oldular
Peyğəmbər Əbuzərə dedi:
– Əbuzər, başını yuxarı qaldır!
Əbuzər başını qaldırdı və təmtəraqla geyinmiş olan bir kişi gördü. Ondan bir neçə qədəm uzaqlaşmışdılar ki,
Peyğəmbər yenə dedi:
– Başını yuxarı tut!
Əbuzər başını qaldırdı və bu zaman əynində köhnə paltar olan bir kişi gördü. Peyğəmbər dedi:
– Ey Əbuzər, bax, bu adam Allah yanında onun kimi bir dünya adamdan daha əzizdir.
Əbuzər Ümmüzərlə evlənənə qədər gününü yenə məsciddə keçirdi. Ümmüzər Peyğəmbərin ən böyük qadın
əshabələrindən biri idi. O, maddi və mənəvi cəhətdən tam uduzmuş olan ərinin bütün sıxıntı və çətinliklərinə
şərik oldu. Əbuzərin əldə etdiyi rəşadət və iftixarda onun da payı vardı. Əbuzər Ümmüzərlə evləndikdən sonra
Suffə əshabələri ilə olan yaşayışı tərk etdi. Yaşamaq üçün Mədinədən qıraqda bir təpənin üstündə kiçik bir
xeymə düzəltdi. Elə buradan da onun həyatının digər bir səhnəsi başladı. Əbuzər təbiətən səhranı çox sevirdi.
Onun böyük və əzəmətli ruhu şəhər həyatının dolaşıq və məhdud divarlarına sığışmırdı. Nəzərlərini uzaq
üfüqlərə zilləmək, gözlərinin qarşısında daim saf və geniş səhranın cilvələnməsini seyr etmək onun ən çox
sevdiyi məşğuliyyət idi. O, təkliyə adət etmişdi. Çox vaxt xeyməsinin qarşısında olan təpənin üstündə oturub
başdan-başa daim sükuta qərq olan, lakin sabahın fırtınasına hamilə olan geniş və rahatlıq bəxş edən səhraya
tamaşa edirdi. Mübhəm düşüncələrə dalaraq, günəşin qəmginlik gətirən qürubu, şadlıq və sevinc bəxş edən
doğuşu onun üçün çox maraqlı və baxımlı idi. Onun fikir qanadları səmanın dərinliyində pərvaz edirdi. Təpənin
yuxarısından Mədinəyə baxdığı zaman Mühəmmədin rəhbərliyi altında yorğunluq bilmədən çalışan
müsəlmanları görür və bu səhra kimi əfsanəvi sükuta qərq olurdu.
***
Uzun sürən sükutun üstündən əsən yellər hər zaman öz millətinin azadlıq fəryadını, təmtəraq aşiqi olan İran
padşahı və müqtədir, özbaşına olan Rum İmperatorluğu ilə qalmaqallı döyüşlərinin xəbərini Əbuzərə çatdırırdı.
Ərəbistanın paytaxtı sayılan Məkkə şəhəri də artıq İslama təslim olmuşdu. Əbuzər İslam quşunun adanı başdanbaşa öz kölgəsi altına aldığını və Allah dininin qüvvətlənməsini hiss edirdi. Mühəmmədin ağıllı tədbiri
nəticəsində fəqirlik və pərişanlıq kimi şər qüvvələr təfriqə və düşmənçiliklə birgə ölkədən qovulmuş, təbəqələr
arasında ixtilaflar məhv edilərək, ağalıqla bəndəlik öz yerini qardaşlıq və səmimi bərabərliyə vermişdi. Bu
qələbələr Əbuzərin ürəyini sonsuz sevinclə doldururdu. O, qulların, fəqir-füqəraların, kasıb və kimsəsizlərin
qəmli baxışlarının sevinc qarışıq bir ümidlə necə parladığını görürdü. Əbuzər kasıb və evsizlərin artıq sahmana
düşmüş və rifah içində olan yaşayışlarını iftixarla müşahidə edirdi. Lakin o özü bu hərəkatdan qələbələri və
inkişafı seyr etməkdən qeyri bəhrə almamışdı. Əbuzər başçı və öncüllərindən olduğu bu rejimdən yalnız şəhərin
kənarında, təpənin üstündə yerləşən kiçik bir xeymədən başqa bir şeyə sahib deyildi.
Bir gün Əbuzərin dostlarından biri ona qonaq gəlir. O, nə qədər ətrafına boylanırsa, xeymədə heç nə görmür.
Sonra o, təəccüblə üzünü Əbuzərə tutub deyir:
– Evinin əşyaları haradadır?
Əbuzər cavabında:
– Bizim ən gözəl əşyalarımızı göndərdiyimiz digər bir evimiz vardır, – deyir.
– Nə qədər ki buradasan, gərək əşyaların olsun axı!
– Bu evin yiyəsi bizi burada çox ləngitməyəcək.
Sonra Əbuzər qonağına baxıb dedi:
– And olsun Allaha ki əgər mən bildiyimdən siz də agah olsaydınız, xalılarınız üzərində qərar tutmazdınız.
Allaha and olsun ki çox istəyərdim məni Allah ağac olaraq yaradaydı ki, meyvələrimdən yeyilərdi, sonra isə
kəsilib məhv edilərdim.
– Məgər sənin bu cür olmağın dünyadan bəhrələnməyinin qarşısını alır?
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– Allah Rəsulu buyurur: “Əbədi dünyaya imanı olub bu aldadıcı dünya üçün çalışan kəs çox
təəccüblüdür”.
Kişi onun evindən çıxdı. Əbuzər məscidə tərəf yollandı. Məscidə daxil olan kimi Peyğəmbəri tək oturan
görüb, onun yanında əyləşdi. Peyğəmbər üzünü Əbuzərə tutub dedi:
– Ey Əbuzər! Məscidi də salamlamaq lazımdır. Bu isə 2 rükət təhiyyət namazı qılmaqdan ibarətdir. Dur
namaz qıl.
Əbuzər namaz qıldı. Namaz bitdikdən sonra Peyğəmbərin yanında əyləşdi. Peyğəmbəri tək gördüyündən
fürsəti qənimət bilib dedi:
– Ey Allahın Rəsulu! Sən məni namaza dəvət edirsən. Namaz nədir?
– Ən gözəl qanundur. İstər az olsun, istərsə də çox.
– Ey Allahın Rəsulu! Ən üstün əməl hansıdır?
– Allaha iman gətirmək və Onun yolunda cihad etmək.
– Hansı möminin imanı daha kamildir?
– Möminlərin ən xoşxasiyyətli olanının.
– Ey Allahın Rəsulu! Hansı mömin daha çox müsəlmandır?
– İnsanların onun dilindən və əlindən amanda olanı.
– Ey Allahın Rəsulu! Ən üstün namaz hansıdır?
– Qunutu uzun olan namaz.
– Ey Allahın Rəsulu! Hansı hicrət daha yaxşıdır?
– Günahlardan hicrət etmək.
– Ey Allahın Rəsulu! Oruc nədir?
– Allah yanında daha artıq mükafatı olan bir vəzifədir.
– Ey Allahın Rəsulu! Ən yaxşı cihad hansıdır?
– Atı qovulub qanı tökülən kimsənin cihadı.
– Ey Allahın Rəsulu! Hansı bəndəni azad etmək daha yaxşıdır?
– Öz ağasının yanında ən qiymətli və sevimli olan bəndənin azad edilməsi.
– Ey Allahın Rəsulu! Hansı hədiyyə daha yaxşıdır?
– Sərvəti az olub öz zəhmət haqqından fəqirə kömək edən kişinin bəxşişi.
– Allahın Sənə göndərdiyi ayələr içində ən böyük ayə hansıdır?
– Ayətül-Kürsü... Ey Əbuzər, yeddi qat asiman kürsünün qarşısında səhraya salınmış üzük kimidir.
– Allah neçə kitab göndərmişdir?
– Yüz dörd kitab. Şis peyğəmbərə əlli səhifə, Uxnux (İdris) peyğəmbərə otuz səhifə, İbrahimə on və Musaya
Tövratdan əvvəl on səhifə, sonra isə Tövrat, İncil, Zəbur və Quran nazil etmişdir.
– Ey Allahın Rəsulu! İbrahimin səhifəsində nə yazılmışdı?
– Səhifə nəsihət və hikmətlərdən ibarət idi. “Ey təkəbbürlü və insanların boynuna minən şah! Mən səni
məzlumların harayına çatmaq üçün seçmişəm. ...” və bu cür məsəllər orada vardı: “Ağıllı insanların özünə
məxsus vaxtları vardır. O vaxt Rəbblərinə ibadət etdikləri, Pərvərdigarları qarşısında öz nəfslərini hesaba
çəkdikləri, ehtiyac duyduqları ruzinin ardınca getdikləri vaxtdır. Aqil o kəsdir ki, bu üç işdən başqa işlərə əl
atmaya: axirət azuqəsi qazanmaqdan, yaşamaq üçün çalışmaqdan və haramdan başqa şeylərdən ləzzət
almaqdan. Ağıllı o insandır ki, vaxt tanıyan, öz işlərilə məşğul olan, öz dilinin gözətçisi və dediyi ilə etdiyi bir
olan, zərurətdən başqa söz deməyən olsun”.
– Ey Allahın Rəsulu! Musanın səhifələrində nə var idi?
– Başdan-başa ibrət idi: “O adama təəccüb edirəm ki, ölümə imanı olduğu halda şadlıq edir, Cəhənnəmə
yəqinliyi olsa da gülür, təqdirə (qəza və qədərə) iman gətirdiyinə baxmayaraq, əziyyət çəkir. Dünyanı görüb
onun insanları yubatmadan öz üzərindən atdığını müşahidə etsə də, ona inam bəsləyir. O kəsə heyrət edirəm ki,
etdiklərinə görə sabah cavab verəcəyini bildiyi halda əməlini saleh etmir”.
– Ey Allahın Rəsulu! Mənə tövsiyə ver!
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– Sənə təqvanı tövsiyə edirəm, çünki təqva ən üstün şeylərdəndir.
– Ey Allahın Rəsulu! Elmimi artır.
– Quran oxu. O sənin üçün yerdə nur, göydə isə yaddaşdır. Çox gülməkdən çəkin ki, qəlbini öldürər və
çöhrənin aydınlığını məhv edər. Xeyirdən başqa qalan işlərdə sakit ol, çünki sükut Şeytanı səndən uzaqlaşdırar
və dinində sənə yardım edər. Çarəsizləri və məhrumları sev və onlarla otur. Əlinin altında olanlara yaxşı bax.
Onları kobudcasına təhqir etmə, çünki ən layiqli iş odur ki, Allahın sənə bəxş etdiyi neməti kiçik saymayasan.
Səndən uzaqlaşsalar belə, qohumlarla əlaqə qur. Allah yolunda kimsənin qınağından qorxma. Acı olsa belə,
haqqı de. Özündə də olduğunu bildiyin şeyi digərində eyib tutma. Özün də mübtəla olduğun iş üçün başqasını
məzəmmət etmə.
Sonra əli ilə Əbuzərin sinəsinə vurub buyurdu:
– Ey Əbuzər! Dözümlülük kimi bir zahidlik, gözəl əxlaq kimi xeyirxahlıq yoxdur.
VII FƏSİL
MƏKKƏYƏ DOĞRU
“Haqq gəldi, batil yox oldu, çünki batil yoxluğa məhkumdur!” (“İsra”, 81)
Hz. Mühəmməd (s) bir dəstə adamla məsciddə əyləşib elə bil xəyala dalmışdı. Hamı elə güman edirdi ki, ona
vəhy nazil olub. Buna görə də onu öz halına buraxmışdılar. Zaman anlaşılmaz bir sükut içərisində irəliləyirdi.
Beyinlərdə dolaşan müxtəlif fikirlərdən başqa heç bir hərəkət nəzərə dəymirdi. Hamı dinmədən və sakit halda
bu sükutun sona yetməsini gözləyirdi. Sanki başlarına quş qonmuşdu. Əgər danışsalar və ya tərpənsələr,
başlarından uçub gedərdi. Əbuzərin gəlişi sükutu pozdu. O, güclə izdihamı yararaq, özünü Peyğəmbərə yetirib
qarşısında oturdu. Peyğəmbər ona üzünü tutub dedi:
– Əbuzər, bu gün namaz qılmısan?
– Yox.
– Dur namaz qıl.
Əbuzər namaz qılmaq üçün ayağa qalxdı. Dörd rükət zöhr namazı qıldıqdan sonra Peyğəmbər yenə üzünü
ona tərəf tutub buyurdu:
– Cinlərin və insanların şeytani şərrindən Allaha sığın!
– Ey Peyğəmbər, məgər insanların da şeytanisi olur?
– Bəli. Şeytani insan və cinlər gözəl və aldadıcı sözləri bir-birinin qulaqlarına pıçıldayarlar.
Peyğəmbər susdu. Əbuzər də danışmadı. Peyğəmbərin dediyi bu söz beyinlərdə yatmış yüzlərlə xatirələri
oyatdı. Peyğəmbər yenə buyurdu:
– Əbuzər, Behişt xəzinəsindən olan sözlərdən sənə öyrətməyimi istəyirsənmi?
– Əlbəttə, canım sənə fəda olsun!
De: “Allahdan başqa güc və qüvvət yoxdur!”
Yenə hər yeri sükut bürüdü. Birdən Əmr ibn Salim tələsik məscidə daxil oldu. O, pərişan halda Peyğəmbərin
yanına gələrək, qarşısında dayanıb dedi:
– Ey Allahın Rəsulu! Qüreyş Hüdeybiyyə müqaviləsini pozdu.
Bunu eşidən camaat təəccüblə hər tərəfdən fəryad etməyə başladı: Necə? Necə? – deyə hamı bir-birinə
qarışdı.
– Mənim qəbiləm (Xüzaə) sizin Bəkr qəbiləsi isə Qüreyşin bağladığı müqaviləyə qoşulmuşdu. Siz də yaxşı
bilirsiniz ki, bizim qəbilə ilə Bəni-Bəkr qəbiləsi arasında qədimdən ixtilaf və inqilablar mövcuddur. Lakin
Hüdeybiyyə sülhündən sonra ara sakitləşmişdi. Elə ki siz Mutə döyüşündə rumlulardan intiqam almadınız,
qüreyşlilər güman etdilər ki, artıq bu döyüşdən sonra sizin yenidən qüvvə toplamağınızdan keçdi. Bu səbəbdən
onlar Bəni-Bəkr qəbiləsini bizim əleyhimizə qaldırdılar. Bir gün də özümüzə məxsus olan suyun başında
durduğumuz zaman qəflətən bizə hücum etdilər. Bizim çoxumuzu öldürdülər. Mən isə, ey Allahın Rəsulu, bizə
təcavüz edənlərlə müharibə etmək üçün səndən kömək istəməyə gəldim.
Peyğəmbər qəti bir ahənglə dedi:
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– Kömək edəcəyik, ey Əmr ibn Salim.
Sonra Peyğəmbər dərin bir fikrə daldı. Qarşıya çıxan bu mühüm məsələnin cavabını diqqətlə müqayisə
edərək fikirləşib qərara gəldi ki, pozulmuş bu müqaviləyə qarşı əks-təsir göstərmək üçün Məkkəni fəth
etməkdən başqa çarəsi yoxdur. Ona görə də o, yarımadanın ətrafında yaşayan qəbilələrə, göndərəcəyi əmri
yerinə yetirməyə hazır olmaları üçün elçi göndərdi. Peyğəmbər bu əzəmətli fəth üçün özünü hazırlayırdı. O, çox
düşünürdü ki, necə bir plan qursun ki, Məkkə qan tökülmədən təslim olsun. Sonra ağlına gəldi ki, camaatı hara
gedəcəklərini bilmədikləri halda döyüşə hazırlasın ki, Məkkə əhalisi də bu qərardan hali olmayaraq, qarşıdurma
üçün hazırlıqlı olmadığı bir vaxtda böyük bir qoşun qarşısında çarəsiz qalıb təslim olsunlar.
Camaat haraya gedəcəklərindən xəbərsiz halda döyüş üçün hazır oldular. Qoşun hərəkət etdikdən sonra
Peyğəmbər özü Əbuzərlə çölə çıxıb onlara bildirdi ki, istiqamətləri Allahın evinə getmək üçün Məkkəyə
tərəfdir. Peyğəmbər gedərkən yolun qırağında olan bir ağaca yaxınlaşdı və iki budağından yapışaraq onu
silkələdi. Ağacın yarpaqları yerə töküldü. Sonra buyurdu:
– Əbuzər!
– Bəli, ya Peyğəmbər!
– Müsəlman bəndə namazını Allah-Taalanın razılığı üçün qılarsa, onun günahları bu ağacın yarpaqları kimi
tökülüb gedər.
Sonra onların hər ikisi yollarına davam edərək özlərini qoşuna yetirdilər. Peyğəmbər onlara paytaxtı fəth
etmək üçün hərəkət əmri verdi və Allahdan, onun yürüşündən düşməninin xəbər tutmaması üçün casusların
Qüreyşdən uzaq olmasını istədi. Qoşuna bu çətin yolda daha ciddiyyətlə çalışmağı tapşırdı. Qoşun Mədinədən
Məkkəyə doğru hərəkət etdi. Mədinə indiyədək bu əzəmətdə qoşun görməmişdi. Əbuzər bütün yol boyu bir an
belə Peyğəmbərin yanından uzaqlaşmır, onun xidmətində dururdu.
Müsəlman qoşunu Mərrəz-Zuhrana yetişdi. Bu zaman naməlum bir iztirab Məkkə şəhərini öz kölgəsi altına
almışdı. Xəbər gətirmək üçün camaat Əbusüfyan, Budeyl və Həkimi Məkkədən kənara göndərdi.
Abbas Peyğəmbərin ağ rəngdə olan qatırına minib yol gedərkən, qəfildən danışıq səsləri eşitdi. Dayanıb
qulaq asdı. Əbusüfyanla Budeyl öz aralarında söhbət edirdilər.
Əbusüfyan:
– İndiyə qədər belə şölələnən alov və bu böyüklükdə qoşun görməmişdim.
Budeyl:
– Bunlar Xüzaə camaatıdır. Müharibə etmək üçün toplanıblar.
Əbusüfyan:
– Xüzaə tayfası belə bir atəş yandıracaq və qoşun toplayacaq qədər böyük deyil.
Abbas Əbusüfyanın səsini tanıyıb çağırdı:
– Əbuhənzələ!
Əbusüfyan da Abbası tanıyıb hay verdi:
– Əbul-Fəzl, nə olub?
– Bu gələn Allahın Peyğəmbəridir. Əgər o, Məkkəyə zorla girsə, vay olsun camaata.
Əbusüfyan özlüyündə titrəməyə başladı və qorxu ilə dedi:
– Çarə nədir? Atam-anam sənə fəda olsun!
Abbas onu arxasına, Peyğəmbərin qatırının tərkinə mindirdi. Onlar yola düşdülər. Qoşun camaatı
Peyğəmbərin ağ qatırını görüb yolu onların üzünə açdı. Onlar bu on min qoşunun, məkkəliləri qorxutmaq
məqsədilə yandırdıqları məşəllərin arasından keçirdilər. Ömərin məşəlinin yanından keçərkən, onun gözü
Əbusüfyana sataşdı. O, Abbasın Əbusüfyana pənah vermək istədiyini anladı. Bu üzdən tez özünü Peyğəmbərin
xeyməsinə yetirib, ondan Əbusüfyanın boynunun vurulması əmrini verməsini xahiş etdi. Abbas dedi:
– Ey Peyğəmbər, mən ona pənah vermişəm.
Bu zaman Abbasla Ömər arasında möhkəm mübahisə düşdü. Sonra Mühəmməd Abbasa buyurdu:
– Abbas, onu öz yanına apar. Sabah səhər mənim yanıma gətirərsən.
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Ertəsi günün səhəri Mühacir və Ənsarın başçıları Peyğəmbərin xidmətinə yetişib Əbusüfyanı gətirdilər.
Peyğəmbər dedi:
– Əbusüfyan! Hələ də Allahdan başqa bir Allahın olmadığını bilmək vaxtın çatmayıb?
– Atam-anam üzünə qurban! Necə də güzəştə gedib böyüklük göstərir, qohumlarınla nə qədər mehriban
rəftar edirsən. Allaha and olsun, mən güman edirəm ki, əgər vahid Allahdan başqa bir Allah olsaydı, indiyədək
bir iş görülərdi.
– Əbusüfyan! Hələ də mənim Allahın elçisi olduğumu qəbul etmək vaxtın çatmayıb?
– Atam-anam sənə qurban! Necə də güzəştə gedib böyüklük göstərir, qohumlarınla nə qədər mehriban rəftar
edirsən. Allaha and olsun mən özlüyümdə belə fikirləşirəm ki, bu əbəs deyil.
Abbas üzünü Əbusüfyana tutub ondan boynu vurulmamışdan əvvəl İslamı qəbul etməsini tələb etdi.
Əbusüfyan heç bir müqavimət göstərmədən İslamı qəbul etdi.
Qoşun Məkkəyə doğru hərəkət etdi. Mühəmməd Mühacir dəstəsi ilə arxasında Məkkə şəhəri qərar tutan
təpənin üstünə çıxdı. Elə ki dağın başına yetişdi, xətər, həyəcan, iztirab dolu yeddi illik qürbətdən sonra
Məkkənin mənzərəsini seyr etdi. Dağın üstündən haraya baxdısa, nəzərində hər yerdən bir xatirə canlandı. Hira
dağını dərin və sürəkli bir baxışla süzdü. Uzun gecələrdə tənha və sükut içində orada oturub düşüncələrə
daldığını xatırladı. Ona vəhy nazil olan gecənin xatirəsi beynində canlandı. Çöllüyə baxdıqda çobanlığı,
tacirliyi yadına düşdü. Şəhərə tamaşa etdikdə çəkdiyi bütün işgəncə və əziyyətləri xatırladı. Mehriban
Xədicənin və Allahın əzəmət dolu evini müşahidə etdi. Acılı-şirinli bütün xatirələri göz önünə gətirdi. O
dayanıb həsrətli baxışlarını ətraf dağların və Məkkə evlərinin pərakəndə halda düzülmüş olduğu dərənin
dövrəsində dolandırdı. Birdən yanağından diyirlənən iri göz yaşları sükutu pozdu. Mühəmməd səcdəyə
qapandı.
Xədicə və Əbutalibin qəbrinin yanında Peyğəmbər üçün xüsusi yer ayrılmışdı. Peyğəmbərdən istirahət üçün
öz evinə gedəcəkmi? – deyə soruşduqda o buyurdu: “Yox. Məkkədə mənim üçün ev qoymayıblar!”
Xədicə və Əbutalibin qəbrinin yanında onun üçün düzəldilmiş yerdə bir qədər istirahət etdikdən sonra öz
dəvəsinə minib dağdan aşağı endi. Əbuzər içi və ətrafı xəmir zərrələri yapışdırılmış su qədəhini su ilə doldurub
gətirdi. Peyğəmbər bir qədər yuyunsun deyə bir parçanı onun qarşısına tutdu. Peyğəmbər yuyunduqdan sonra
eyni qayda ilə Əbuzər qüsl etdi. Sonra çox sevincək halda Kəbəni ziyarət etmək üçün tələsdilər. Peyğəmbər
yeddi dəfə atın üstündə Kəbənin ətrafında təvaf etdi. Sonra onun qapısını açdı. Tarixin ən həssas anları
yetişmişdi. Tezliklə bütpərəstliyin sonu və tövhidin başlanğıcı elan ediləcəkdi. Bütlər öz “qüdrət” və
“izzət”lərinin sonuncu dəqiqələrini “yaşayırdılar”. Hz. Mühəmməd (s) Kəbənin qarşısında dayanıb üzünü
camaata tərəf tutdu. Qüreyş olum və ölümü, onun dodaqlarından çıxacağını fərz etdikləri döyüşdə görürdülər.
Hamı intizarla baxışlarını ona dikmişdi. İndi Peyğəmbər bu döyüşün sonunu elan edəcək, bununla da məğlub
olmuş Məkkənin taleyi həll olunacaqdı. Xətər və intiqam sükutla xətərli hadisələrdən xəbər verən rahatlıq
arasında dalğalanırdı.
Birdən Peyğəmbər (s) sözə başladı:
– “Ey iman gətirənlər! Biz sizi bir kişi və bir qadından yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız deyə,
sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Allah yanında ən əziz olanınız Allahın yasaq etdiyi şeylərdən ən çox
çəkinəninizdir. …” (“Hucurat”, 13).
Qüreyşin canına düşən dəhşət və qorxu yenə də aram olmamış, qorxulu gələcəklərinin intizarını çəkirdilər.
Görəsən, inqilab olacaqmı? Qanlı döyüş baş verəcəkmi?… Sonra Peyğəmbər soruşdu:
– Ey Qüreyş dəstəsi! Siz özlüyünüzdə mənim sizə qarşı rəftarımı necə düşünürsünüz?
– Yaxşılıq edəcəksən. Sən alicənab bir qardaş və bir qardaşın alicənab oğlusan.
– Gedin, azadsınız!
Mühəmməd əfvindən ləzzət ala-ala Kəbə evinə daxil oldu. Əlində olan çubuqla ətrafına düzülmüş bütləri
sındırır, qəlbi Allahın qüdrəti qarşısında təslim və sitayişlə dolu olduğu halda deyirdi:
“Haqq gəldi, batil yox oldu, çünki batil yoxluğa məhkumdur!”
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Bütlər hər tərəfdən üzü və arxası üstə yerə dağılırdı. Və bu şüarı hamı şövq və sevinclə təkrar edirdi. Əbuzər
də bütləri qırmaqla məşğul olduğu halda daxilindəki sevinc tufanının təsiri altında göz yaşı tökərək digərlərinə
qoşulub fəryad edirdi:
“Haqq gəldi, batil yox oldu, çünki batil yoxluğa məhkumdur!”
VIII FƏSİL
MƏLƏKLƏR ALƏMİNDƏ
Ya Peyğəmbər! Səni Peyğəmbərliyə seçən Allaha and olsun ki,
Əbuzər mələkut aləmində yerdə olduğundan daha məşhurdur.
(Hz. Cəbrayıl)
Ərəb qəbilələri Mühəmmədə sarı üz çevirərək, dəstə-dəstə Allahın dininə yönəlirdilər. İslamın bayrağı ada
boyu dalğalanırdı. Peyğəmbər bəzilərini şəhərin ətrafına göndərib, onları vergi və zəkat yığmaqla
vəzifələndirmişdi. Artıq müsəlmanlar arasında sərvət nişanələri aşkar olmuşdu. Aclar halal mala sahib olaraq
doymuş, kasıbçılıq və sıxıntı onlardan uzaq olmuşdu.
Amma bütün bunlara baxmayaraq, Əbuzər yenə də təqva və pəhrizkarlığın ətəyini buraxmamış, arpa
yeməyindən başqa bir şeyə sahib olmamışdı. Bir gün Əbuzər Rəbəzəyə gedib bir müddət orada qaldıqdan sonra
Mədinəyə qayıtdı. Yoldan birbaşa sevimli Peyğəmbərinin yanına tələsdi. Gəlib dinməz-söyləməz onun yanında
əyləşdi. Peyğəmbər dedi:
– Əbuzər!
Əbuzər başını aşağı dikib sakit oturduğu halda cavab vermədi. Hz. Mühəmməd (s):
– Əbuzər!
Əbuzər (xəcalətdən xəfifləmiş bir səslə):
– Pak deyiləm, – deyə dilləndi.
Peyğəmbər kənizi çağırıb ondan su gətirməsini istədi. Əbuzər suyu alıb dəvəsinin arxasında gizləndi. Qüsl
edib, qayıtdı. Salam verib, oturdu. Peyğəmbər dedi:
– Əgər iyirmi il də su tapmasan, torpaq sənin üçün kifayət edər. Nə vaxt su tapdın yuyunarsan.
Peyğəmbər Əbuzərə öyüd-nəsihət verir, Əbuzər də cani-dildən onun sözlərinə qulaq asırdı ki, birdən
Peyğəmbərin vergi yığmaq üçün təyin etdiyi İbn Leytiyə adlı bir şəxs içəri girdi. O, özü ilə gətirdiyi şeyi iki
hissəyə bölərək dedi:
– Bu hissə sizin, bu hissəni də mənə bəxşiş ediblər.
Bunu eşidən Peyğəmbərin çöhrəsi qəzəb atəşindən alovlandı. Bu mənzərəni görən Əbuzər üzünü ona tutub
qəzəblə dedi:
– Necə yəni sənə bəxşiş ediblər?
Peyğəmbər çöhrəsində iztirab və qəzəb nişanələri göründüyü halda ayağa qalxıb camaata xitabən Allaha
həmd-səna etdikdən sonra dedi: “Mən Allahın mənim öhdəmdə qoyduğu vəzifəni yerinə yetirmək üçün
sizin bəzilərinizə vəzifə verdim. Sizlərdən biri gəlib deyir: “Bu hissə sizin, qalan hissəni də mənə peşkəş
ediblər!?” And olsun canım qüdrət əlində olan Allaha ki, kim başqalarına məxsus olan maldan bir şey
götürsə, camaatdan aldığı dəvə, qoyun və inək qiyamət günü onun boynuna minər və o adam məhşərə,
boynunda heyvanlar fəryad edəcək halda rüsvayçılıqla gələr”.
İbn Leytiyə gətirdiyi bütün şeyləri qaytardı. Özünə isə heç bir şey götürmədi. Əbuzər üzünü ona tərəf tutub
dedi:
– Belə daha yaxşıdır.
Kişi dedi:
– Mən bilmirdim…
O, boynunu qısmış, üzündə xəcalət və peşmançılıq hissi göründüyü halda qəmli bir sükuta dalmışdı. Onun
daxilində şiddətli bir həyəcan və fəryad baş qaldırmışdı. Əbuzər dedi:
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– Qəm yemə! Bil ki, dünya evi olmayanların evi, dövləti olmayanların dövlətidir. Yalnız yəqini olmayan
insan dünya üçün çalışar. Get Peyğəmbərdən üzr istə.
İbn Leytiyə Peyğəmbərin yanına gəlib ondan üzr istədi. Peyğəmbər buyurdu:
– Allah buyurur: “Ey mənim bəndələrim! Hidayətə yönəltdiyim kəsdən başqa hamınız günahkarsınız.
Elə isə Məndən bağışlanmaq diləyin ki, sizin günahlarınızdan keçim. Kim Mənim bağışlamağa nə qədər
qadir olduğumu bilib Məndən bağışlanmaq diləsə, Öz qüdrətimlə onu bağışlayaram. Düzgün yola
yönəltdiklərimdən başqa hamınız yolunu azmış, zəngin etdiyim kimsələrdən başqa hamınız fəqirsiniz.
Elə isə Məni çağırın ki, sizi də zəngin edim…”
Peyğəmbər qalxıb getdi. Camaat arasında söz-söhbət başladı. Əbuzər də Allahı çağırır və pəhrizkarlığına
davam edirdi. O, belə bir fani dünyaya bağlanmağı alçaq bir iş sayır, kasıb və möhtaclara xeyirxahlıq
göstərənləri, mallarını Allah yolunda paylayaraq sərmayə və var-dövlət toplamaqdan çəkinənləri Behiştlə
müjdələyir, hamını qardaşlıq və bərabərliyə səsləyirdi. Camaat dağılışdı. Əbuzər də evə getmək məqsədi ilə
çölə çıxdı. Yolda Peyğəmbərlə qarşılaşdı. Bu zaman Cəbrayıl bir kişi şəklinə girərək, Peyğəmbəri müşayiət
edirdi. Əbuzər onlara salam vermədən keçib getdi. Cəbrayıl:
– Bu Əbuzərdir. Əgər salam versəydi, ona cavab verərdik.
Hz. Mühəmməd (s):
– Cəbrayıl, sən onu tanıyırsanmı?
Cəbrayıl:
– Peyğəmbərlik haqqını sənə bəxş edən Allaha and olsun ki, o, mələkut aləmində yerdə olduğundan daha
məşhurdur.
Hz. Mühəmməd (s):
– O hansı əməlinə görə bu səviyyəyə çatıb?
Cəbrayıl:
– Bu fani dünyadakı təqvası və günahlardan çəkinməsi ilə.
BU GƏLƏN ƏBUZƏR OLMALIDIR
Peyğəmbərə xəbər çatdı ki, Şama çoxlu adam toplaşıb. Rum imperatoru olan Heraklus öz əsgərlərini
silahlandırıb. Ləhm, Cəzam, Amilə və Ğəssan qəbilələri də onlarla birləşib. Heraklus müsəlmanların Mutə
döyüşündə göstərdikləri qəhrəmanlıq xatirələrini tamamilə məhv etmək üçün müharibə məqsədilə Şimali
Ərəbistana yollandı. Bu zaman ölkə daxilində asayişi bərqərar etməyə başı qarışan Mühəmməd belə bir güclü
və təhlükəli düşmənlə qarşılaşmaq üçün hazırlaşmağa məcbur oldu. Ərəbistanda yayın sonu və payızın
əvvəllərində hava şiddətli isti olurdu. Mühəmməd belə bir istidə döyüşə çıxmalı idi. Göydən atəş yağır, yerdən
uzaq fasilədə fərz olunan günəşin yandırıcı şüası çölü qurutmuşdu. Bir tərəfdən də müsəlman ordusu rumlularla
döyüşmək üçün ölkədən çıxıb Şama getməli, bu uzun və təhlükəli yolu kəllədə beyni qovuran, damarlarda qanı
qurudan elə bir öldürücü istidə başa vurmalı idilər. İmanları zəif olanlar zəiflik göstərərək Peyğəmbəri bu səfərə
çıxmaq fikrindən daşındırmaq və müsəlmanların onun əmrindən boyun qaçırması üçün müxtəlif hiylələrə əl
atdılar. Belə dəstələr get-gedə çoxalırdı. Peyğəmbər onların toplaşıb plan cızdıqları yeri yandırdıqdan sonra bu
təhlükəni aradan qaldırdı. O nə vaxt döyüşə getsəydi, düşməni gözlənilmədən yaxalamaq üçün kəsmə yolla
aparardı. Lakin bu dəfə hər şey başqa cür idi, çünki iş çox çətin və qorxulu görünürdü. Gərək əsgərlər öz
iradələri ilə könüllü surətdə buna dözəydilər. Qəbilələr Mədinəyə axışdı. Varlılar da ordunu təchiz etmək üçün
öz maddi yardımlarını əsirgəmədilər. Çox məşəqqətlər gördükləri üçün bu qoşunu “dözümlü ordu”
adlandırmışlar.
Əbuzər bilirdi ki, Peyğəmbər imperatorla döyüşmək üçün Təbuka yola düşəcək. Özü də getməyi qərara
aldığından dəvəsinə tərəf gedib, onu çox gücsüz gördü. Bildi ki, bu heyvan Mədinə ilə Təbuk arasında olan belə
uzun və çətin yolu getməyə qadir deyil. Bir az fikrə getdi. Sonra dodağı altında astaca deyindi: “Neçə gündür
ot verirəm ki, Peyğəmbərlə gedəndə gücü olsun”.
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Uzun səfər, öldürücü və yandırıcı istilik... Zəif imanlılar şəhərdə qalmaq üçün bəhanə axtarırdılar. Maldan
məhrum olub səfərə çıxmaq üçün minik vasitəsi olmayanlar isə, iman şöləsi, Allah yolunda müharibəyə getmək
arzusunun atəşi ciyərlərini yandırdığından bu səadətdən məhrum olmasınlar deyə yalvararaq, Peyğəmbərdən
onları da özü ilə götürməsini xahiş edirdilər. Peyğəmbər də bacardığı qədər onlardan bir dəstəsi üçün minik
vasitəsi tapdı, qalanlarına isə üzrxahlıq edərək dedi: “Sizi də aparmaq üçün artıq minik vasitəm yoxdur”.
Bu dəstə canlarını qəm sıxdığı, kədər və həsrət boğazlarını boğduğu halda ağlar gözlərlə mücahidlərə
baxırdılar. Yorğunluq bilmədən çalışan Mühəmməd otuz min nəfərlik bir qoşun hazırladı. Ordu əsgərləri
Mədinənin xaricində namaz qıldıqdan sonra yola düşdülər. Hər tərəfdən toz-torpaq qalxmağa başladı. Bir qədər
sonra onlar səhranın dərinliyində, toz-torpağın içində, damların üstündə durub onların ardınca baxan qadın və
uşaqların nəzərlərindən itdilər. “Ağlayanlar” da ümidsiz ağlar halda geri döndülər.
“Dözümlü ordu” iki-bir, üç-bir dəvələrə minərək Allah yolunda cihad etmək və Onun razılığını qazanmaq
üçün gedirdilər. Onlar münafiqləri rüsvayçılıq içində və Allahın qəzəbinə düçar olmuş halda şəhərdə qoyub
gedirdilər. Ordu səhranın sinəsini yarır, günəş isə səmanın qəlbində ikən onların başlarına atəş yağdırırdı. Zəif
imanlılar hamıdan çox əziyyət çəkirdilər. İrəlilədikcə onların qayıtmaq arzusu daha da güclənirdi. Birdən Kəb
ibn Malik qayıdıb Mədinə yoluna üz tutdu. Əshabələr Peyğəmbərə dedi:
– Ey Allahın Rəsulu! Kəb ibn Malik qayıtdı.
– Dəyməyin, qoyun getsin. Əgər ondan bir xeyir olacaqsa, Allah onu tezliklə sizə geri döndərəcəkdir. Əks
halda Allah sizi onun şərrindən asudə etdi.
Qoşun öz yoluna davam etdi. Birdən yenə əshabələrin qışqırıq səsləri eşidildi:
– Ey Allahın Rəsulu! Mərarə ibn Rəbi geri qayıtdı.
– Dəyməyin, qoyun getsin. Əgər ondan bir xeyir olacaqsa, Allah onu tezliklə sizə geri döndərəcəkdir. Əks
halda Allah sizi onun şərrindən asudə etdi.
Qoşun yenə də yoluna davam etdi. Bir qədər yol getmişdilər ki, yenə əshabələr qışqırmağa başladı:
– Ey Allahın Rəsulu! Hilal ibn Üməyyə geri döndü.
Peyğəmbər yenə həmin cavabı verib yoluna davam etdi. Çətinlik hər an artırdı. Birdən Peyğəmbər belə bir
söz eşitdi:
– Ey Allahın Rəsulu! Əbuzər qayıtdı!!
– Dəyməyin, qoyun getsin. Əgər ondan bir xeyir olacaqsa, Allah onu tezliklə sizə geri döndərəcəkdir. Əks
halda Allah sizi onun şərrindən asudə etdi.
Of! Əbuzər döyüşdən qaçırdımı? Peyğəmbərdən boyun qaçırırdımı? Mədinəyəmi qayıdacaqdı? Yox. Əbuzər
sevimli Peyğəmbərindən necə boyun qaçırıb onu belə bir çətin və təhlükəli vaxtda bu səhrada buraxıb şəhərə
qayıda bilərdi? Əbuzər necə Mədinəyə gedib münafiqlərə qoşula bilərdi? Əbuzər dara düşdüyünü hiss etdi.
Bütün qüvvəsi ilə dəvəsini haraylayıb, onu sevimli Peyğəmbərinə yetirməsi üçün getməyə təhrik edirdi. Lakin
heç bir fayda yox idi. Onun arıq dəvəsi artıq heydən düşüb axırıncı nəfəsini də əldən verdiyindən bir addım belə
irəli atmırdı. Çarə yox idi. Gərək, Əbuzərin rüsvayçılığına səbəb olan bu dəvəni həmin səhrada buraxıb
əşyalarını öz belinə bağlayaraq piyada Peyğəmbərin ardınca gedəydi. Ya ölməli, ya da cəsur qardaşlarına
yetişməli idi.
Dəvədən endi. Əşyalarını onun üstündən götürüb öz çiyninə qoydu. Dəvəni isə özbaşına buraxıb sakit
səhrada o uzun yolu irəliləməyə başladı. Göydən alov yağırdı. Daşlar hərarətin şiddətindən sanki əriyirdi.
Əbuzər möhkəm susamışdı. Geniş və quru bir çöl... Uzun yol, yandırıcı istisi olan hava. O, hər addımda ölümün
nəfəsini duyurdu. Lakin yenə də yəqinliklə, sarsılmaz bir inam və möhkəm addımlarla addımlayırdı. Qəlbini
Allaha bağlayıb Onun lütfünə çox ümid bəsləyirdi. Kəmərini möhkəm bağladı. Vicdanı ona hər çətinlikdə bir
rahatlıq, hər maneədən sonra bir fərəc (zəfər) olduğunu təlqin edirdi.
İradəsini toplayıb vücudunu çətinliklərə qarşı səbirli olmağa səsləyirdi. Süstlük bilməyən bir əzmlə yoluna
davam edirdi. Şiddətli susuzluq və səhranın yandırıcı istisi sevimli Peyğəmbərini onun yadına saldı. “Görəsən,
o indi nə edir? Başına nə gəlib? Bu çətinlik və istiyə necə dözür? Bu sonu görünməyən odlu səhrada su
tapmadığından mütləq susayıb”, – deyə öz-özünə düşündü. Bu düşüncələr içində addımlayırdı ki, birdən göyün
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bir hissəsində bulud gördü. Bulud olduğu yerə yağış yağdığını güman etdi. Əbuzər yolunu həmin tərəfə
yönəltdi. Gəlib bir daşın yanına çatdı. Oraya bir qədər yağış suyu yığılmışdı. Özü ilə götürdüyü tuluğu su ilə
doldurdu. Susuzluq ciyərini yandırmışdı. Sudan bir az götürüb içdi. Birdən beyninə girən bir fikir onu axıradək
su içməkdən çəkinməyə vadar etdi. Tuluğu çiyninə atdı. Yenə də teşnə, lakin daha möhkəm iradə ilə yoluna
davam etdi.
Hz. Mühəmmədin (s) qoşunu da çətinlik içində yürüyürdü. Günəşin yandırıcı şölələri onları qovururdu.
Özləri ilə götürdükləri su ehtiyatı da qurtarmışdı. İstilik və çətinlik axır ki, onları əldən salmışdı. Onlar bir
kənarda çadır qurdular. Bəziləri isə su axtarmaq üçün səhranın ətrafına dağılışdılar. Lakin heç nə tapmadılar.
Müsəlmanlar həyatlarının mütləq bir ölümün pəncəsində çapaladığını hiss edir, şiddətli susuzluğun onları məhv
edəcəyinə inanırdılar. Lakin qəfildən göydə bir parça bulud göründü. Bu zaman narın yağış damlaları
müsəlmanları su ilə sirab etdi.
Əbuzər hələ də səhranın enişli-yoxuşlu yollarında addımlayırdı. Susuzluq onu əldən salmışdı. Birdən onun
gözü müsəlmanların qoşununa sataşdı. Sevincin şiddətindən qəlbi çırpınmağa başladı. Allahdan sevimli
Peyğəmbərinin yanına uçmaq üçün iki qanad verməsini arzuladı. Sevimli dostu olan Peyğəmbərin onun
haqqında bundan artıq bədgüman olması, onu münafiq və müxaliflərdən hesab etməsi haqqında düşünməyə
artıq taqəti qalmamışdı. Əbuzər həsrətli baxışlarını Mühəmmədin qoşunundan ayırmadan addımlarını daha da
sürətləndirdi. Bu arada əsgərlərdən biri uzaqdan onlara sarı gələn bir qaraltı gördü. Bir müddət dayanıb
baxandan sonra dedi:
– Ey Allahın Rəsulu! Bir kişi səhrada tənha gəzir?!
Peyğəmbər buyurdu:
– Bu gələn Əbuzər olmalıdır.
Əsgərlər gələnin kim olduğunu bilmək üçün gözlərini intizarla yola dikmişdilər. Birdən onlardan biri
qışqırdı:
– Ey Allahın Peyğəmbəri! Vallah bu Əbuzərdir.
Mühəmməd:
– Allah Əbuzəri bağışlasın. “O, tənha yaşayıb tənha öləcək və tənha diriləcəkdir”, – deyib Əbuzərə tərəf
qaçdı. O, bu cür vəfalı dosta sahib olduğu üçün sevinc və qürur hissi bütün vücudunu sardığı halda qolunu
Əbuzərin boynuna dolayıb buyurdu:
– Əbuzər! Mənə tərəf atdığın hər bir qədəm üçün Allah sənin günahlarını bağışladı.
Sonra Allahın Rəsulu Əbuzərin çiynindən əşyalarını götürüb yerə qoydu. Bu zaman Əbuzər susuzluğun
şiddətindən, yorğunluq və zəiflikdən yerə yıxıldı. Peyğəmbər dilləndi:
– Əbuzərə su gətirin, o, susuzluqdan yanır.
Əbuzər:
– Mənim özümdə su var.
Hz. Mühəmməd (s):
– Özündə su ola-ola, sən susuzsan?!
Əbuzər:
– Bəli, atam-anam sənə qurban. Yolda bir daş gördüm. İçinə yağış suyu yığılmışdı. Bir azca ondan daddım,
gördüm çox sərindir. Dedim dostum Hz. Mühəmməd (s) bundan içməyincə bir qurtum belə almaram.
Hz. Mühəmməd (s) dedi:
– Allah səni bağışlasın, Əbuzər! Sən tənha yaşayıb, tənha öləcək və tənha diriləcəksən.
MÜJDƏ
Əbuzər Peyğəmbərlə həcc ziyarətindən qayıtdı. Bu, Peyğəmbərin axırıncı həcc səfəri idi. Əbuzər başını
qoynuna sıxıb, bu səfər haqqında düşünürdü. Peyğəmbər həccin əməllərini tamamladıqdan sonra yeni və çox
mühüm məsələlərə dair nitq söylədi.
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Bu səfər qeyri-adi görünürdü. Onun xəyal quşu bir yerdən digər yerə uçurdu. “Bu gün dininizi sizin üçün
kamil etdim, sizə olan nemətimi tamamladım və sizin üçün din olaraq İslamı bəyənib seçdim” ayəsini
tilavət edən Peyğəmbərin səsinin ahəngi Əbuzərin qulaqlarında təhlükə əks-sədası doğururdu. Qəlbinə kəskin
bir kədər çökmüşdü. Sevimli Peyğəmbərinin vəzifəsinin artıq sona yetdiyini, onun dünyanı tərk edib tezliklə öz
səmavi dostuna qovuşacağını yəqinləşdirmişdi. Əbuzər bu qara düşüncələrə dalmış və sevimli Mühəmmədin (s)
ayrılığını düşünməyə artıq taqəti qalmamışdı. İllərlə bir an belə yanından ayrılmayan rəhbəri və dostunu necə
tərk edəcəkdi? Bəlkə, özü dünyanı Allahın Rəsulundan qabaq tərk edəcəkdi. Lakin bu Allahın istəyinə bağlı idi.
Allah nə istəsə, o da olacaqdı. Əbuzər ayrılığın acılığını hiss etdi. Bütün bədənini atəş sardı. Mühəmmədlə (s)
görüşməyə susamış kimi ayağa qalxdı. Evdən çıxıb yola düşdü. Peyğəmbər məsciddə dayanıb əshabələri ilə
söhbət edirdi. Bu vaxt Ənsardan iki nəfər gəlib, əshabələrin Peyğəmbəri dövrəyə aldığını gördü. Onlardan biri
üzünü digərinə tutub dedi:
– Bu əshabələrə bax! Həmişə birlikdədirlər. Az vaxt tapılar ki, onlardan biri iştirak etməsin.
– Bunlar çox səmimi və yaxın dostlardır.
– Görmürsən bu gün onlardan biri yoxdur?!
– Səncə gəlməyən kimdir?
– Əbuzəri onların arasında görmürəm.
– Ola bilsin işi olub, gedib.
– Peyğəmbərin onu nə qədər sevdiyini və əziz tutduğunu görməmisənmi?
– Niyə ki, görmüşəm. Nə vaxt yanında olsa, onunla danışar, nə vaxt da görməsə, onun xəbərini alar.
– Həqiqətən, o, belə bir dostluğa layiqdir. Əbuzər pak adamdır.
– Peyğəmbər onu təqvalı və pəhrizkar olduğu üçün sevir.
Bu zaman Peyğəmbərin müəzzini olan Bilal qəzəbdən yanaqları yandığı halda içəri daxil olub salam verdi və
titrək səslə dedi:
– Ey Allahın Peyğəmbəri! Mənimlə Əbuzər arasında mübahisə baş verdi. O mənə dedi: “Ey anası qırmızı
dərili!”
Bu əsnada Əbuzər özünü yetirdi. Peyğəmbər qeyzlə ona xitab edərək dedi:
– Əbuzər, mənə dedilər ki, sən bu gün qardaşın Bilalın anasını məzəmmət etmişən?!
– Bəli.
Hz. Mühəmməd (s):
– Əbuzər! Cahilliyin iyi hələ də burnundan getməyib. Əbuzər, başını yuxarı qaldır və yaxşı bax. Bil ki, sən
gözəl əxlaqdan başqa heç bir şeylə qara və ya qırmızı dərililərdən üstün deyilsən.
Əbuzər başını aşağı dikdi. Xəcalət və peşmançılıq təri onu basdı. Bilala qarşı pislik etdiyini hiss etdi.
Peyğəmbərin qəzəbi onun canına üşütmə saldı. Birdən o, yerə uzanıb üzünü torpağa qoyaraq dedi:
– Ey Bilal! Gəl ayağını üzümə qoy!
Bilal Əbuzər tərəfə qaçıb ona salam verdi. Ayağa qaldıraraq günahından keçdiyini bildirdi. Əbuzər yenə
sükuta qərq olmuş halda oturdu. Şiddətli peşmançılıq hissi ilə boynunu qısdı. Hz. Mühəmməd (s):
– Əbuzər, dostunu nə üçün söydün?
– Məni əsəbiləşdirdi.
Hz. Mühəmməd (s):
– Qəzəbləndiyin zaman ayaq üstə olduğun halda otur, əgər oturmusansa, bir yerə söykən.
Camaat arasında söhbət başlandı. Peyğəmbər yenə üzünü Əbuzərə tutub dedi:
– İstəyirsən sənə elə bir əməl öyrədim ki, onu yerinə yetirmək yüngül, mükafatı isə ağır olsun?
– Əlbəttə, ey Allah Rəsulu.
– O, sükut və gözəl xasiyyətdir. Onu tərk etmək isə sənə yaraşmaz.
Camaat yavaş-yavaş dağılışmağa başladı. Peyğəmbərlə Əbuzər birlikdə yola düşdülər. Gəlib bazara
yetişdilər. Camaatın alış-verişlə məşğul olduğunu görən Peyğəmbər üzünü Əbuzərə tutub dedi:
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– Əbuzər, mən bir ayə bilirəm ki, əgər insanlar ona əməl etsələr bəsləridir. “Hər kəs Allahdan qorxsa,
Allah onun üçün çarə tapar və gümanı olmadığı yerdən ona ruzi yetirər”.
Əbuzər sakitcə qulaq asırdı. Peyğəmbər susdu. Onlar yollarına davam etdilər. Birdən Peyğəmbər yenidən
üzünü Əbuzərə tərəf tutub dedi:
– Əbuzər, sən pak bir insansan. Tezliklə dəhşətli bir bəlaya düçar olacaqsan.
– Allah yolunda?
– Allah yolunda.
Əbuzər Allah yolunda qarşısına çıxacaq olan bu təhlükədən özündə iftixar hissi duyduğundan möhkəm və
qəti bir səslə dedi:
– Mən Onun rizayətinə razıyam.
AYRILIQ
Peyğəmbər bərk xəstələnmişdi. Xəstə olduğu günlərin birində huşa gəlib Aişəyə, məsciddə olan əshabələrini
çağırmağı tapşırdı. Aişə bir nəfəri onların dalınca göndərdi. Onlar Peyğəmbərin yanına gəldilər. Əbuzər də
onlarla idi. Salam verib yanında oturdular. Peyğəmbər qızdırmalı gözlərlə mənalı baxışlarını bu cəsur, vəfalı və
pak insanlara zilləyərək buyurdu:
– Afərin sizə, Allahın salamı olsun sizə, Allah sizi bağışlasın, Allah sizi qorusun, Allah sizə ruzi əta etsin,
Allah sizə xeyir versin, Allah sizə qüdrət bəxş etsin, Allah sizi hifz etsin. Sizə təqva və pəhrizkarlığı vəsiyyət
edirəm. Bunu Allah sizə tövsiyə edib. Mən sizi Ona tapşırıram. Sizi Onun qəzəbindən qorxmağa çağırıram.
Mən sizə Allah bəndələrinə və İslam dövlətinə xəyanət etməklə Allah qarşısında lovğalanmamağı tövsiyə
edirəm. O mənə dedi: “Bu axirət evini o adamlar üçün düzəltmişik ki, bu dünyada nə üstünlük
arzusundadırlar və nə də azğındırlar. Və yaxşı aqibət təqva sahiblərinindir” (“Qəsəs”, 83).
Peyğəmbər susdu. Orada olanlar da sakit dayandılar. Peyğəmbər yenidən buyurdu:
– Cəhənnəm xudbinlərin yeri deyilmi?
Birdən o susdu. Otağın ağır fəzasına sükut çökdü. Əshabələr yaşlı gözlərini həsrətlə ona dikdilər. O buyurdu:
– Ayrılıq yaxınlaşır. Artıq Allaha, Cənnətul-Məvaya, Sidrətul-Müntəhaya, Rəfiqul-Əlaya qovuşmaq vaxtı
çatmışdır.
Onlardan biri dedi:
– Ey Allahın Rəsulu! Kim sənə qüsl versin?
– Öz ailəmdən olan bir kişi. Mənə hamıdan yaxın olan biri.
Digəri dedi:
– Ey Allahın Rəsulu! Hansı parça ilə səni kəfənləyək?
– Əgər istəsəniz, elə bu paltarlarla. Yox əgər istəməsəniz, ya Misir, ya da Yəmən parçası ilə.
Üçüncüsü dedi:
– Ey Allahın Rəsulu, sənə kim namaz qılsın?
Kədər Əbuzərin qəlbini parçaladı. Gözləri yaşla doldu. Sükutu pozmamaq və təhəmmül etmək üçün özünü
saxlamağa çalışdı. Amma bacarmadı. Ölümün nəfəsi duyulan bu söhbətlərin təsirindən Əbuzəri boğan qəhər,
qəflətən yanıqlı bir hönkürtüyə çevrildi. Həsrətli baxışlarını sevimli Peyğəmbərinin simasına dikdiyi halda iri
göz yaşları yanaqlarında gilələndi. O, zar-zar ağlamağa başladı. Əshabələrin hamısı ağlayırdı. Bunları görən
Peyğəmbər də ağlamağa başladı. Xeyməni kədər və həsrət sardı. Ətrafa ölümcül bir sükut çökdü. Əbuzərin
canına atəş düşmüşdü. Ayrılıq dəmi yaxınlaşmışdı. Hiss etdi ki, ağlamaq istəyir, amma gözlərindən yaş çıxmır.
Qəhər boğazını tutmuşdu. O, başını aşağı salıb evdən çölə çıxdı.
***
Camaat məsciddə Əbubəkrlə namaz qıldı. Birdən Peyğəmbər başına bir parça bağlanmış halda məscidə daxil
oldu. Hamının qəlbini fərəh hissi bürüdü. Onu görən kimi ürəklər həsrətlə titrəməyə başladı. Əbuzərin gözü
Peyğəmbərə sataşdı. Bütün bədəni sevincindən titrədi. Çöhrəsində sevinc, gözlərində ümid işığı parladı. Namaz
qurtaran kimi camaat Peyğəmbərə sarı yönəldi. Hamı böyük sevinc içində onu salamladı. Əbuzər onun səsini
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eşitmək üçün tələsdi. Peyğəmbər evinə qayıtdı. Camaat şövqlə Peyğəmbəri evə qədər müşayiət etdi. Evə
çatdılar. Peyğəmbər evə daxil olan kimi hamı qayıtdı.
Əbuzərin ürəyi rahat oldu. Peyğəmbərin sağalmasını görüb qəlbində ümid işığı parladı. Şad-xürrəm halda
evinə qayıtdı. Əbuzər bilmirdi ki, bu onun sonuncu görüşüdür. Daha onu görməyəcəkdi. Əbuzər qayıtdı. Lakin
o bilmirdi ki, sevimli Peyğəmbəri bir ömür boyu çəkdiyi əziyyətlər bahasına tərbiyə edib gələcəkləri üçün
böyük bir əxlaqi dəyərlər aşıladığı insanlarla son dəfə vidalaşmaq, boynunda kimsənin haqqı olarsa sahibinə
qaytarıb, Pərvərdigarının görüşünə hazırlaşmaq üçün məscidə gəlmişdi. Əbuzər inamla və şad halda evinə
qayıdırdı. Lakin bilmirdi ki, yeganə ümidi və pənahı olan Hz. Mühəmməd (s)-dən sonra başına nə bəlalar
gələcəkdi. “Haqqı de, acı olsa belə və Allahın yolunda heç kəsin qınamasından qorxma”, – deyən sevimli
rəhbərinin göstərişlərini yerinə yetirmək üçün nə qədər əziyyətlər və sıxıntılar görəcəkdi. Əbuzər rahat və asudə
halda yoluna davam edirdi. Amma bilmirdi ki, tale onun üçün nə hiylələr gizlətmiş və necə uğursuz planlar
cızmışdı. O haradan biləydi ki, Allah-Taala onu imtahan etmək üçün necə bir güclü, qasırğalı və qorxulu dalğalı
olan hadisələrlə qarşılaşdıracaqdı. Əbuzər yolda qohumlarından birini görüb dedi:
– Hara gedirsən?
– Sənin yanına gəlirdim.
– Nə üçün?
– Sənin qızın dünyaya gəlib. “Onlardan birinə qızı olması ilə bağlı müjdə verdikdə, qəzəblənib üzü
qapqara qaralar” (“Nəhl”, 58). (Bu ayə qız uşaqlarının doğuşunu rüsvayçılıq hesab edən cahillik dövrünün
ərəbləri üçün nazil edilmişdir).
– Yox Vallah. Ölüm üçün doğur, xarabalıq üçün abad edirlər.
– Of... Necə də məhbubdur bu iki mənfur: ölüm və kasıbçılıq!
***
Birdən Peyğəmbərin evindən ürəkyandırıcı səslər göyə ucaldı. Camaat titrək və dəhşətə gəlmiş halda
Peyğəmbərin evinə sarı qaçır, tələsik bir-birindən soruşurdular: “Allah Rəsulu ölüb?!... Allah Rəsulu ölüb?!”
Fatimənin naləsi qalxdı. Şivən və fəryad səsləri ətrafı sardı.
Camaatın məsciddən qalxan fəryadı asimana ucaldı. Əbuzər yağış suyu kimi göz yaşı tökür, fəryad edərək
bu əzab verən xəbərə inanmaq istəmir, təsəvvür etməkdən belə dəhşətə gəlirdi. Əshabələrdən bəziləri bu barədə
aramla danışır, lakin heç kim onların sözünə qulaq asmayıb ağlayırdı. Canlarını, ürəklərinin başını yandıran
atəş, onları bir yerdə durmağa və söz eşitməyə imkan vermirdi. Ömər Peyğəmbərin başı üzərinə gəlib, üzünü
açdı. Onu aram halda görüb elə güman etdi ki, Peyğəmbər qeybə çəkilib. Tez-tələsik məscidə gəlib dedi:
– İnsafsızlardan bəziləri elə güman edirlər ki, Allah Rəsulu ölüb. Allaha and olsun ki, o ölməyib, Musa və
İsa kimi Pərvərdigarının yanına gedib.
Bu sözlərdən Əbuzərin qanlı ürəyinə azacıq ümid işığı çökdü. O, bir anlıq Ömərin sözlərinin düzgün
olmasını və Hz. Mühəmmədin (s) yenidən qayıdıb münafiqləri məhv etməsini arzuladı. Lakin Əbubəkrin gəlişi
ilə bu işıq da yox oldu. Əbubəkr dedi:
– Səbir elə, Ömər! Camaat, sakit olun! Hər kim Mühəmmədə pərəstiş edirsə, Mühəmməd öldü. Lakin hər
kim Allaha pərəstiş edirsə, bilsin ki, Allah yaşayır və O, ölməzdir.
Ömər ağlamağa başladı. Bununla da o, Allah Rəsulunun həqiqətən öldüyünü yəqin etdi. Əbuzər ürəkqovuran
nalələrlə fəğan etdi.
– Vay, qardaşlar! Allah Rəsulu öldü! Xeyirxah və mehriban qardaşım öldü! Kərim və alicənab öldü! Allahın
göndərdiyi Əmin öldü!
Əbuzər qəlbində şölələnən atəşi yatırtmaq üçün bir içim su axtardı. Təsəlli bəxş edən bir dərman axtardı.
Yeganə təsəllini Quranda görən Əbuzər tilavətə başladı.
“Onun zatından başqa hər şey həlak olacaqdır. Hökm Ondandır və siz ancaq Ona döndürüləcəksiniz.
Hər canlı ölümü dadacaqdır. Hər bir halda Qiyamət günü əməllərinizin qarşılığı sizə tamamən
veriləcəkdir”.

32

Naümid və kədərli halda yola düşdü. O, qəlbində bu cümləni təkrar edirdi: “And olsun o Kəsə ki, canım
Onun əlindədir, Allah Rəsulu öldü. Allahın rəhməti sənə olsun, ey Allahın Rəsulu!”
***
Peyğəmbər məscidinə qəm dumanı çökmüşdü. Gələcəyin qorxulu və qalmaqallı hadisələri dişlərini qıcayırdı.
Ömər, Əbu Ubeyd, Əbuzər və sair müsəlmanlar dayanmış, hamının çöhrəsində hüzn və kədər nişanələri
görünürdü. Bu an yoldan gələn bir kişi özünü Ömərə yetirib dedi:
– Ənsar Səd ibn Übadənin xilafətinə beyət etmək üçün “Səqifeyi-Bəni-Səd”ə yığışıblar!
Əbuzər heyrətləndi. Bu camaat Əli ibn Əbu Talibdən qeyri bir kişiyə necə beyət edər? Bərk heyrətlənmiş
halda öz-özünə deyindi: “Əli bu iş üçün ən layiqli kişidir. O, Peyğəmbərə yönələn ilk insandır. Onun əmisi oğlu
və kürəkənidir. Camaat nə haqla ondan qeyrisinə beyət edir?!” Əbubəkr çölə çıxdı. Ömər ona dedi:
– Bilmirsən ki, Ənsar bu işi Səd ibn Übadəyə tapşırmaq üçün “Səqifeyi Bəni-Səd”ə toplaşıb?
Əbubəkr, Ömər və Əbu Übeydə səqifəyə tərəf tələsdilər. Əbuzər də onların ardınca yola düşdü.
Əli, Abbas və Bəni-Haşimdən bəziləri Peyğəmbərin kəfn-dəfn işləri ilə məşğul idilər. Abbas hiss etdi ki,
pərdə arxasında mühüm hadisələr baş verir. Camaat Peyğəmbərin canişini barədə düşünür. Üzünü Əliyə tutub
dedi:
– Əlini ver sənə beyət edim. Camaat desin ki, Peyğəmbərin əmisi, əmisi oğluna beyət etdi. Bu halda iki nəfər
belə səninlə müxalif olmayacaq.
Əli:
– Məgər digər bir kəsin bunda gözü var?
Abbas:
– Tezliklə biləcəksən.
Bu zaman kimsə möhkəm və tələsik qapını döydü. Əli qapıya yaxınlaşıb soruşdu:
– Kimdir?
– Əbuzər.
– Nə olub?
– Camaat Əbubəkrə beyət etdi!
Əli qapını açdı. Əbuzər içəri daxil oldu. Əli:
– Necə?
Əbuzər:
– Ənsar Səd ibn Übadəyə beyət etmək üçün “Səqifeyi Bəni-Səd”ə toplaşmışdı. Əbubəkr, Ömər və Əbu
Übeydə də oraya getdilər. Əbubəkr nitq söylədi. Ənsar cavabında dedi: “Bizdən bir əmir, sizdən də bir əmir”.
Əbubəkr dedi:
– Ərəb milləti bu nəzəriyyəni rəsmi qəbul etmir. Əmir gərək ancaq Qüreyş qəbiləsindən seçilsin. Ona görə
də əmir bizdən, vəzir isə siz tərəfdən olmalıdır.
Sonra Ömər dedi:
– And olsun Allaha ki, ərəb milləti onlara hökumətlik etməyinizi qəbul etməyəcək, çünki Peyğəmbər sizin
içinizdən biri deyildi. Biz ərəblər aşkar bir dəlil, aydın bir höccətik. Hər kəs xilafət uğrunda bizimlə, yəni
Mühəmmədin qəbiləsi ilə döyüşsə, yolunu azmış, günaha batmış və fəlakətə uğramışlardan olacaqdır.
Bu zaman Ömər səsləndi:
– Əbubəkr, əlini ver!
Ömər Əbubəkrin əlini sıxıb dedi:
– Ey Əbubəkr, məgər Peyğəmbər sənə müsəlmanların pişnamazı olmağı əmr etmədi? Sən Allah Rəsulunun
xəlifəsisən. Biz də Peyğəmbərin bizim hamımızdan daha çox sevdiyi kəsə beyət edəcəyik.
Əbu Übeydə də beyət edib dedi:
– Sən mühacirlərdən və Peyğəmbərin mağaradakı ilk dostlarından daha fəzilətli, Allah Rəsulunun
xəlifəsisən. Bu vəzifəyə səndən daha layiqlisi varmı?!
Əbuzər susub fikirli halda başını aşağı saldı. Abbas üzünü ona tutub dedi:
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– Mən sizə demədimmi?! Qulaq asmadınız!
Əli dedi:
– Çarə nədir?
Əbuzər:
– Gərək Miqdad, Salman, İbadət ibn Samət, Əbu Həysəm, Huzeyfə və Əmmarı çağıraq gəlsinlər görək nə
edirik.
***
Gecə oldu. Həmişə olduğu kimi, hər yeri yenə də qaranlıq bürüdü. Lakin bu gecə əvvəlki gecələrdən daha
əzəmətli idi. İslam hökumətinin ilkin bünövrəsi qoyulurdu. Ənsar məscid qarşısına toplaşdı. Əbuzər üzünü
onlara tutub dedi:
– Şübhəsiz ki, Əli xilafətə daha layiqlidir. Biz gərək bu işi mühacirlərin öhdəsinə qoyaq ki, onlar bu haqda
müzakirə edib, Bəni Səqifənin qərarını pozsunlar.
Onlardan biri dedi:
– Necə?!
Əbuzər:
– Onlar iddia edirlər ki, Mühəmməd onlardan biri olduğu üçün bu işdə Ənsardan öndədirlər. Bu səbəbdən də
Ənsar öz hakimiyyət hüququnu onlara (mühacirlərə) tapşırdı. Onda biz də Ənsarla həmin dəlilə əsaslanacağıq.
Əli həyatda və ölüm ayağında Peyğəmbərə ən yaxın olan adam idi.
Hamı düşüncəyə daldı. Məsləhət və məşvərətdən sonra belə qərara gəldilər ki, bu işi mühacirlər arasında
şuraya qoysunlar.
Ertəsi günün günəşi boylandı. Əbuzər evdən çıxıb Allah Rəsulunun qızı Fatimənin evinə, Həzrət Əlinin
yanına yollandı. Əmmar, Zübeyr, Miqdad və Salmanı orada görüb onlara qoşuldu. Bu arada Xalid ibn Səid
yoldan gəlib özünü Əliyə yetirdi. Üzünü ona tərəf tutub dedi:
– Allaha and olsun ki, bu insanlardan bir nəfər belə Mühəmmədin məqamına nail olmaq üçün səndən üstün
deyil.
Əbubəkrlə Ömər camaatın Fatimənin evinə toplaşmasından xəbər tutdular. Ömər ora gedib Əli və
tərəfdarlarından, evdən çölə çıxıb hamı kimi beyət etməsini istədi. Lakin heç kim onun dəvətini qəbul etmədi.
Bu zaman Əbusüfyan özünü yetirib dedi:
– Allaha and olsun elə bir inqilab baş verəcək ki, qan tökülməsə, aram olmayacaqdır! (sonra Əli və Abbasa
xitabən) Ey zəif varlıqlar! Ey zəlillər! (Əliyə xitabən) əlini ver ki, sənə beyət edim. İstəyirsən Mədinəni Əbu
Fəzlin (Əbubəkr) əleyhinə atlı və piyada dəstələri ilə doldurum.
Əli imtina etdi və dodaqlarında məna dolu kinayəli bir gülüş gəzdiyi halda iki beytlə onun cavabını verdi.
– İki zəlil və alçaq şeydən başqa heç kəs zülmü qəbul etməz. Bunlardan biri qəbilənin eşşəyi, digəri isə
mismardır. Birinin belini yükləyib, digərinin başına döyməklə zülm etsələr də heç kəsin onlara ürəyi yanmaz.
Əbuzər qəzəb dolu baxışlarını Əbusüfyana dikdi. O, yaxşı bilirdi ki, Əbusüfyan bu sözləri Əlini sevdiyi üçün
deyil, məhz müsəlmanların arasına təfriqə salmaqdan xoşu gəldiyi üçün deyir. İndi isə məsələlərin həssas
nöqtəyə yetişməsini görüb fürsəti qənimət bilir. Əlinin dodaqları danışmaq üçün hərəkətə gəldi. Əbuzər həvəslə
ona qulaq asır, eşitdiyi sözlər qəlbinə rahatlıq və fərəh bəxş edirdi. Əli deyirdi:
– Əbusüfyan, sənin İslama olan kinin nə qədər uzun çəkdi! Sənin atlı və piyadalarına ehtiyac yoxdur.
IX FƏSİL
ƏBUBƏKR
Əbuzər başını əlləri arasına alıb oturmuş, aram-aram iri göz damlaları yanaqlarından süzülür, uzun
düşüncələrə qərq olmuşdu. Əlindən getmiş dostu Mühəmməd haqqında düşünürdü. O, Peyğəmbərin başıbağlı,
qızdırmalı halda, xəstəliyinin şiddətli bir anında məscidə gəlib camaata: “Ey camaat, Üsamənin qoşununa
qoşulub onun fərmanına əməl edin. Siz ki, onun ordu başçısı olmasına etiraz edirsiniz. Ondan əvvəl onun
atasının da başçılığını tənqid edirdiniz….”, – dediyi günü xatırladı. Bu haqda fikirləşərkən özündən soruşurdu:
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“Görəsən, Əbubəkr Üsamənin başçılığı ilə olan qoşunu Qəzai döyüşünə göndərəcəkmi, yoxsa çox cavan olduğu
üçün Üsamənin ordu başçısı olmasına etiraz edən bəzi əshabələrin sözlərinə qulaq asacaqdımı? Üsamə hələ
iyirmi yaşına dolmamışdı və onların düşüncələrinə əsasən ordu başçısı həyat təcrübəli, sınanmış bir şəxs olmalı
idi. Lakin İslamda yaş, nə vaxtdan mühüm məsələlərlə məşğul olmağa mane olmuşdu? Məgər İslam
Peyğəmbəri Əlini qəbul edib onu öz xəlifəsi təyin etməmişdimi? O zaman ki, Əlinin yaşı on dörddən yuxarı
deyildi. Məgər Peyğəmbər deməmişdi ki, İslam iki Ömərdən izzət tapacaq. Halbuki Ömərin o zaman iyirmi altı
yaşı var idi? Məgər Səd Vəqqas qalxıb Peyğəmbəri müdafiə edərək, kafirlərlə döyüşmədimi? Halbuki onun on
yeddidən artıq yaşı yox idi. İslam cavanların əli ilə qüvvətlənmiş, onların çiyinlərində qərar tapmışdı. Bəs
camaat Üsaməyə necə etiraz edə bilərdi? Bir halda ki, Peyğəmbər öz dostuna qovuşmazdan əvvəl onu seçmişdi.
Əbubəkr çarəsiz Allahın fərmanına əsasən, Üsamənin ordusunu yollayacaqdı. Əbubəkrdən də elə bu
gözlənilirdi. Əbuzər tərpəndi. Fikri yenə Peyğəmbərin yanına uçdu. Onun Əbuzərə nəsihət etdiyi və Əbuzərin
onu oturub böyük maraq və həvəslə dinlədiyi anlar yadına düşdü. Əbuzər düşüncələrdən ayrılıb ayağa qalxdı və
Əbubəkrin yanına yollandı. Müsəlmanlar Əbubəkrin başına toplaşıb ondan Üsamənin ordusunun hərəkətinin
dayandırılmasını istəyirdilər. Onlar Peyğəmbərin ölümündən sonra hər şeyin dəyişdiyini dəlil gətirərək
deyirdilər ki, hələ heç kim bilmir ki, Peyğəmbərin ölüm xəbəri ətraf qəbilələrə çatdıqda nə hadisə baş verəcək.
Əbuzər xəlifəyə cavab vermək üçün fürsət gözlədi. Özünü hazırladı ki, Allah Rəsulunun “Haqqı de, acı olsa
belə və Allah yolunda heç kəsin məzəmmət və danlağından qorxma”, – deyə vəsiyyətinə əməl etsin. Əgər xəlifə
Peyğəmbərin göstərişinə əsasən Üsamənin ordusunu döyüş fərmanı ilə yola salmasa, ona hücum etsin. Lakin
Əbubəkr sözü Əbuzərin dilindən dedi. Bunu eşidən Əbuzər rahat oldu. Əbubəkr dedi:
– And olsun O Kəsə ki, Əbubəkrin canı Onun əlindədir. Əgər bilsəm ki, yırtıcılar məni parçalayacaq, yenə
də Allah Rəsulunun verdiyi əmrə əsasən Üsaməni göndərəcəyəm və bütün dünyada məndən başqa kimsə
qalmasa da, onu icra edəcəyəm.
Bu sözlər Əbuzərin ürəyini sakitləşdirdi. Sevinc və ümid çırağı qəlbini işıqlandırdı. O, birdən Ömərin onlara
tərəf gəldiyini gördü. Əbuzər bir anlıq narahat oldu, çünki Ömər Üsamənin ordu başçısı olmasına qəti müxalif
olanlardan biri idi. Bununla belə onun Əbubəkrin yanında hörməti və mövqeyi uca idi. Bu səbəbdən Əbubəkri
öz qərarından döndərmək ehtimalı güclü idi. Əbuzər nə baş verəcəyini bilmək üçün gözlədi. Ömər Üsamənin
qoşununu dayandırmasını xahiş etdi. Əbubəkr dedi:
– İtlər və qurdlar məni parçalasalar belə, Allah Rəsulunun fərmanını yerinə yetirəcəyəm.
Əbuzər şad halda çölə çıxdı. Yolda bir dəstə müsəlmanın bir yerə yığışdığını gördü. Onlar Ömərin cavabını
gözləyirdilər. Əbuzər onların yanında dayandı. Onlar Ömərin qayıtdığını gördükdə Əbubəkrin Üsamənin
ordusunu göndərmək fikrində qəti olduğunu anladılar. Camaat bir daha Ömərdən başçını dəyişib, Üsamədən
yaşca böyük olan birini seçməsini Əbubəkrdən istəməyini xahiş etdilər, çünki bu heç də yaxşı olmazdı ki, bu
cavanın ordu başçılığı altında Peyğəmbərin ən yaxşı əshabələri və hətta Ömərin özü o qoşunda sadə əsgər
olsunlar.
Ömər Əbubəkrin yanına qayıdıb başçının dəyişdirilməsi təklifini yenidən irəli sürdü. Bu təklifi eşidən
Əbubəkr bərk qəzəblənib Ömərin üstünə qışqırdı:
– Anan vayına otursun, ey Xəttab oğlu! Allahın Peyğəmbəri onu təyin etdiyi halda, sən deyirsən mən onu bu
vəzifədən azad edim?!
Ömər Əbubəkrin yanından getdi. O, Əbubəkrin yumşaq xasiyyətli olduğu halda bu cür qəzəblənib özündən
çıxmasına məəttəl qaldı. Ömər pərişan və qəmgin halda camaata tərəf gəldi. Onlar Xəttab oğlunun çöhrəsində
iztirab və xəcalət nişanələrini sezsələr də, məsələni axıradək bilmək üçün ona tərəf qaçıb nə etdiyini soruşdular.
Ömər qışqırmağa başladı:
– Gedin! Analarınız vayınızda otursun. Sizə görə Allah Rəsulunun xəlifəsindən nələr görmədim?
Əbuzər Allaha şükr edə-edə yola düşdü və Üsamənin ordusuna qoşulmaq üçün hazırlaşmağa getdi. Şeypur
çalındı. Qoşun hərəkətə gəldi. Əbuzər də bu arada Əbubəkrin siyasətinə yəqinlik və etimadla Allah yolunda
müharibəyə yollandı. Əbuzər Ömərin xilafəti boyu digər İslam əsgərləri və cəngavərləri ilə birlikdə döyüşlərdə
iştirak edir, əzəmətli İslamın inkişafının təsisi yolunda bir çox mücahidlik göstərirdi. Bununla belə heç bir
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zaman təqva və zöhdün ətəyini buraxmırdı. Əbubəkr də təqvalı və zahid idi. Bu üzdən o heç bir zaman tənqid
və etiraz hədəfinə çevrilmədi. İslamın qüdrət və əzəməti hər an artırdı. Əbuzər son dərəcə yoxsulluq və sadəlik
içində yaşayırdı. Allah yolunda qılınc vurur və müsəlmanın qardaşlıq və bərabərliyindən ləzzət alırdı.
FİTNƏ AÇARI
Əbubəkr xəstələnmişdi. Dünyanı tərk etməmişdən əvvəl xilafəti Ömərə tapşırmışdı. Nə haqla və hansı
qaydaya əsasən?! Əbubəkrin ölüm xəbərini eşidən Əbuzər çox kədərləndi. Bir neçə gün Mədinədə qaldıqdan
sonra həyat yoldaşı ilə qızını götürüb Şama getdi. Şamda olarkən bir gün məsciddə oturmuş, camaat da onu
dövrəyə alaraq hər mövzuda söhbət edirdilər. Onlardan biri dedi:
– Ey Əbuzər! Sən də Bəhreyn əmiri Əbu Hüreyrə kimi vəzifə almaq istəyirsən?
Əbuzər dedi:
– Əmir olmaq nəyimə gərəkdir? Mənim hər gün bir az su və süd şərbəti və həftəyə bir kiloqram buğdam
oldu bəsimdir.
O biri dedi:
– Əmirəlmöminin Ömərin Əbu Hüreyrəyə nə etdiyindən xəbəriniz var?
Dedilər:
– Yox!
Dedi:
– Ömər onun sərvətini hesablayıb ona deyir: “Səni Bəhreynə təyin etdiyimdə heç bir cüt başmağın da yox
idi. Bir vaxt mənə xəbər çatdı ki, min altı yüz dinara at almısan?” Əbu Hüreyrə cavabında deyir: “Məndə olan
atlar doğdu və mənə çox uğur gətirdilər”. Ömər deyir: “Mən sənin sərvətini hesablamışam, bunlar çoxluq təşkil
edir. Onları qaytar!” Əbu Hüreyrə deyir: “Vermirəm”. Ömər deyir: “Allaha and olsun ki, sənin belini
sındıraram”. O qədər Əbu Hüreyrənin arxasına taziyanə (şallaq) vurdurur. Sonra ona deyir: “Onları götür gəl!”
Əbu Hüreyrə deyir: “Allah yolunda verdim”. Ömər deyir: “Əgər halal yolla qazansaydın və özün versəydin, bu
düz olardı. Sən Bəhreynin sonuncu nöqtəsindən gəlib, vergiləri müsəlmanlar üçün deyil, özün üçün yığırsan!
Anan sənə eşşək otarmaqdan başqa bir iş öyrətməyib!”
Bütün bunlara qulaq asan Əbuzər dilləndi:
– Ömər, Allahın və Onun Peyğəmbərinin xoşuna gələn əməli yerinə yetirib, çünki hakim gərək xalqın
xeyirinə çalışsın, öz xeyrinə yox.
Camaat arasında söhbət başladı. Elə bu dəm Şamın hakimi olan Həbibət ibn Musəlləmə tərəfindən
göndərilən elçi məscidə daxil olub Əbuzəri axtarmağa başladı. Onu görüb yaxınlaşdı və dedi:
– Ağam üç yüz dinar mənə verdi ki, sıxıntılarınızı ödəmək üçün sizə verim.
Əbuzər dedi:
– Gətirdiklərini özünə qaytar. Məgər Allah yanında bizdən əziz olanı tapılmadı? Sığına biləcəyimiz damdan,
bir neçə qoyun və haqqımıza düşən bir kənizdən başqa, bizə heç nə lazım deyil.
***
Əbuzər haqqına düşən payı götürüb Əbdullah Samət və bir kənizlə evdən çıxıb bazara tərəf yollandı. Kəniz
Əbuzər üçün bir neçə şey aldıqdan sonra yerdə qalan xırda pulu Əbuzərə qaytardı. Əbuzər hamısını kasıblara
payladı. Əbdullah Samət dedi:
– Ev xərcin var, qonağın gələr. Yaxşı olardı ki, o pulu saxlayardın.
– Mənim dostum deyib ki, yığdığınız hər qızıl və gümüş Allah yolunda xərclənmədikcə, sahibinin atəşini
(Cəhənnəm odunu) çoxaldar.
Ömər xalqın vəziyyətini öyrənmək üçün Şama səfər etdi. Onu görən camaat çox sevinib başına toplaşdı.
Əbuzəri görən Ömər hörmətlə onun əlini sıxdı. Əbuzər (zarafatla):
– Əlimi burax, ey fitnənin açarı!
Ömər:
– Əbuzər! Fitnənin açarı nə deməkdir?
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Əbuzər:
– Bir gün biz Peyğəmbərin yanında oturmuşduq ki, sən gəldin. Camaat çox idi. Sən yanımıza gəlmək üçün
camaatın başının üstündən keçmək istəmədin. Ona görə də məclisin arxasında oturdun. Bu zaman Peyğəmbər
sənə işarə edərək buyurdu: “Nə qədər ki, bu kişi sizin aranızdadır, siz fitnədən uzaqsınız”.
Əbuzər həmişə Ömərlə birgə olurdu. Bir gün o, Öməri boynunu qısmış halda görüb dedi:
– Səni çox qəmli görürəm?!
Ömər:
– “Bəşr”i Həvazənə vergi müfəttişi təyin etdim qəbul etmədi. Onu görüb soruşdum ki: “Nə üçün qəbul
etmədin? Məgər bizim əmrimizə tabe olmursan?” Dedi: “Niyə ki, tabe oluram. Amma Allah Rəsulundan
eşitdim ki, buyurmuşdur: “Hər kəs müsəlmanlar üzərində bir vəzifəni öhdəsinə götürsə, qiyamət günü onu Sirat
körpüsündə dayandıracaqlar. Əgər xadim olsa nicat tapacaq, yox əgər xain olsa, körpü yarılacaq və o yetmiş il
Cəhənnəmdə qalacaq!”
Əbuzər:
– Məgər sən özün bunu Allah Rəsulundan eşitməmişdin?
Ömər:
– Yox!
Əbuzər:
– Mən şahidlik edirəm ki, Allah Rəsulundan eşitdim ki, “Müsəlmanlardan hətta birinin hökmranlığını əlinə
alan kəsi Qiyamət günü gətirib Sirat körpüsündə saxlayacaqlar. Əgər xadim olsa nicat tapacaq, yox əgər xain
olsa körpü yarılacaq və o yetmiş il Cəhənnəmdə qalacaq!” İndi de, bu hədislərdən hansı daha incidicidir?
Ömər:
– Hər ikisi qəlbimi ağrıtdı. Elə bir adam var ki, xilafəti tamamilə məndən alsın?
Əbuzər:
– Niyə? Onda gərək o adamın burnu ovulub, üzü torpağa sürtülmüş olsun (Millətin məsuliyyətini öhdəsinə
götürən biçarə və bədbəxtlərə kinayə ilə). Amma biz indi yaxşılıqdan qeyri bir şey görmürük. Əgər xilafəti
ədalətli olmayan, günahdan nicat tapmayan adama versən necə?
Ömər camaatın dərdinə yarayır, hakim və məmurların işlərini dərindən yoxlayır, müsəlmanlar arasında
qardaşlıq və bərabərlik yaratmağa çalışırdı. Camaat Ömərdən xahiş etdi ki, Bilala azan oxumaq əmrini versin.
Peyğəmbərin ölümündən sonra müəzzini olan Bilalın müsəlmaların qəlblərinin dərinliyinə nüfuz edən təsiredici
səsi kəsilmişdi. Müsəlmanlar sevimli Peyğəmbərlərinin sağ olduğu günlərin xatirəsini yenidən təzələmək üçün
bir daha Bilalın səsini eşitmək istəyirdilər. Ömər üzünü Bilala tutub dedi:
– Bilal, azan de!
Bilal durub hüznlü bir ahənglə azan dedi. O, illərlə Mədinəni lərzəyə salan, müsəlmanları birləşdirən bir
ahənglə oxudu. Bu səs Əbuzərin canına od saldı və xəyal quşunu Mədinəyə uçurtdu. O, xəyalən Peyğəmbəri
məsciddə oturub əshabələrini dövrəsinə yığmış halda gördü. Ruhuna əziyyət verən xatirələr onu özünə qərq
etdi.
Şəhadət verirəm ki, Mühəmməd Allahın elçisidir ...
Şəhadət verirəm ki, Mühəmməd Allahın elçisidir.
Əbuzəri ağlamaq tutdu. Göz yaşları yanaqlarından süzüldü. Azan sona yetdi. Bilal sakit oturdu.
Əbuzər yenə hüznlü bir sükuta qərq olaraq oturub sevimli Mühəmməd haqqında düşünürdü.
MÜHƏDDİS ƏBUZƏR
Kimsəsizlər və möhtaclar Əbuzərin ətrafına yığışırdılar. Həmişə onunla olur, onun paklığına, təqvasına
müştaq halda gecə-gündüz yanında oturur, Peyğəmbərin sözlərini onun dilindən eşidirdilər. Əbuzər İslamın
birinci mühəddislərindən (hədis nəql edənlərdən) və ali fəsahətə malik pəhrizkar bir müsəlmanın kamil
nümunəsi idi. Elə bu cəhətdən də bütün müsəlmanların müraciət yeri olmuşdu. Bir gün yenə həmişəki kimi
məsciddə oturub Peyğəmbərdən hədis deyirdi. Orada olanlardan biri həsrət dolu bir ahənglə dedi:
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– Kaş mən də Peyğəmbəri görəydim.
Əbuzər:
– Peyğəmbər buyurmuşdur: “İnsanlardan mənim üçün ən sevimlisi o kəsdir ki, onlardan biri məhz məni
görmək üçün öz ailəsini və sərvətini qurban verməyə hazır olsun”.
Əbuzər hədisi başdan, merac dastanından Peyğəmbərin dilindən nəql etməyə başladı. Bu zaman qərib bir
kişi görüb soruşdu:
– Kimsən?
– Nafe Tahi.
– Hansı tayfadansan?
– İraqlıyam.
– Abdullah Amiri tanıyırsan?
– Bəli.
– Biz onunla birlikdə Quran oxumuşuq. Həmişə bir yerdə olardıq. Amma o, hakimiyyət həvəsinə düşdü.
Bəsrəyə getdiyin zaman onunla görüş. O, sənə deyəcək: “Nə işin var?” De ki: “Məni Əbuzər sənin yanına
göndərib. O sənə salam göndərib və deyib: “Xurma bizim xörəyimiz və su bizim şərabımızdır. Biz də sən
yaşadığın kimi yaşayırıq”.
Bu arada Əbuzərin dostlarından biri yoldan yetişib salam verdi və onun yanında oturdu. Əbuzər ona dedi:
– Mədinədən nə vaxt qayıtmısan?
– Bu gün.
– Oralarda nə xəbər var?
– Ömər eşidir ki, Əbusüfyan oğlu Müaviyənin (Şamın hakimi) yanından qayıdıb. Xəlifə düşünür ki,
Müaviyə atası Əbüsüfyanla çoxlu mal göndərib. Əbusüfyan gələn zaman Ömər deyir: “Bizim payımızı ver,
Əbusüfyan”. Əbusüfyan deyir: “Bizə bir şey çatmadı ki, sizə də verim”. Ömər onun əlini tutub barmağından
üzüyü çıxarıb arvadına göndərir. Qasidə də tapşırır ki, ərinin adından ona de: “Bu nişanla gətirdiyim xurcunu
göndər”. Çox keçmədi ki, qasid xurcunla qayıtdı. Xurcunda on min dirhəm pul var idi. Ömər onu beytül-mala
təhvil verdi.
Əbuzər:
– Allaha and olsun, bu əshabələrə təəccüb edirəm. Ona görə ki, onlar dünyaya məftun olub, qızıl-gümüşə bu
qədər əhəmiyyət verirlər. Halbuki Allah Rəsulunun dediklərini eşitmişlər, o buyurmuşdur: “Mən və dünya?!
Mənlə dünya bir atlı kimiyik. Yayın qızmar istisində yol gedər, bir az ağacın kölgəsində istirahət edər,
sonra isə oranı tərk edərəm”.
Onlardan biri dedi:
– Allah buyurmuşdur: “Övlad və dövlət bu dünyanın zinətidirlər”.
Əbuzər dedi:
– Çox təəccüblüdür! Təəssüflər olsun ki, əbədi dünyaya iman etsələr də, bu fani dünya üçün çalışırlar. Uca
Allah buyurmuşdur: “Sənin Allah-Taala yanında ən gözəl arzu və savabın gözəl əxlaqının olmasıdır. Məhz
bu səndən sonra qalan ən gözəl sərvətdir”.
Nafe Tahi Bəsrəyə yetişdi. O, şəhərin hakimi olan Əbdullah Amirinin evinə sarı getdi. Evə daxil olub salam
verdi. Əbdullah nə istədiyini soruşduqda Nafe dedi:
– Mən Şamda idim. Orada Əbuzərlə görüşdüm. Məni sənin yanına göndərdi.
Əbdullah Əbuzərin adını eşidən kimi Peyğəmbərin bu pakdamən, təqvalı əshabəsi ilə bir yerdə keçirdiyi
sadə və zahidanə həyatı, mənəviyyat və paklığa qərq olan günlərini xatırladı. Nafe sözünə davam etdi:
– O, sənə salam göndərdi və dedi ki: “Xurma bizim xörəyimiz və su bizim şərabımızdır. Biz də sən
yaşadığın kimi yaşayırıq”.
Bu sözləri eşidən Əbdullah son dərəcə təsirlənərək kədərləndi. Düymələrini açıb başını yaxasına qısdı və o
qədər ağladı ki, yaxası göz yaşlarından islandı.
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Şama xəbər çatdı ki, Kufədən Mədinəyə aparılan İranlı Əbu Lulu adlı biri Öməri namazın təkbirini deyən
zaman öldürmüşdür. Ömər isə xilafəti Əli, Osman, Əbdürrəhman Ovf, Səd ibn Vəqqas, Zübeyr və Təlhədən
ibarət şuraya həvalə etdi. Əbuzər öz-özünə dedi: “Bundan sonra xilafət Əlinindir. Allaha and olsun ki, xilafətə
ondan layiqlisi yoxdur”.
Mədinəyə getməyi, sevimli Peyğəmbərinin ətrafında dolandığı kimi dostu Əlinin yanında yaşamağı qərara
aldı.
Qızını və arvadını götürüb Mədinəyə gedən qafiləyə qoşularaq yola düşdü. Bütün yol boyu Əli haqqında
düşünürdü. Əlinin qüdrətli əlləri ilə qurulacaq olan parıltılı gələcəyi xəyalına gətirdi. Onun müsəlmanlar
arasında bərqərar edəcəyi ədaləti, bərabərliyi gözləri önünə gətirib ləzzət aldı. İslamın işıqlı gələcəyi onun
qəlbinə və canına ümid bəxş edirdi. Yol gedə-gedə müsəlmanlar və gələcəkdə onların siyasətmədar, ədalətli,
cəsur və məsum rəhbərini düşünürdü. Yolda onlar Mədinədən Şama tərəf gedən qafilə ilə rastlaşdılar. Əbuzərin
bütün şirin arzu və xəyalları alt-üst oldu. Dəhşət və kədər qəlbinə kölgə saldı. Osman ibn Əffanın xilafətə
seçildiyini eşitdi! Fikirli halda başını aşağı saldı və qəmli bir sükuta daldı. Dodağının altında deyindi: “Osman?
Müqəddəs bir kişidir. Buna sözüm yoxdur. Lakin bu qoca kişidə Ömərin canişini olmağa o ləyaqət, iradə və
uzaqgörənlik yoxdur. O necə Ömərin yerini tuta bilər?”
Karvan Mədinəyə yetişdi. Əbuzər yolüstü Əlinin yanına getdi. Salam verib oturdu. Onlar arasında olan
söhbətlərdən sonra Əbuzər Osmanın necə seçildiyindən və Əlinin öz haqqını tələb etməkdə nə üçün müqavimət
göstərmədiyindən xəbər tutdu. O, üzünü Əliyə tutub dedi:
– Bu Allahın istəyidir. Heç kəs Onun istəyinə etiraz etmir.
Əbuzər Mədinədə qaldı. O, Osmanın Bəni-Üməyyəyə qarşı olan şiddətli meylini müşahidə edir və İslam
dövlətində onların böyük nüfuza malik olduğunu görürdü. Hökumət rejiminin şah rejiminə çevrilməsinə və
İslam dövlətində padşahlara məxsus dəbdəbəli mərasimlər qurulmasına nəzər yetirir, şəhvətpərəstlik və
dünyaya bağlılığın, İslamın siyasi rejimindəki təqva və pəhrizkarlıq üzərində qələbə çaldığını müşahidə edirdi.
Peyğəmbərin əshabələrindən çoxunun yaşayış tərzinin dəyişməsini görürdü. Zübeyr, Təlhə və Əbdürrəhman
Ovf (şurada Osmana rəy verənlər) çoxlu var-dövlət əldə etmişdilər. Səd əbu Vəqqas “Əqiq”də böyük salonlu,
geniş həyətli, hündür və çox gözəl bir ev tikdirmişdi.
Əbuzər bu inhirafları görür və mübarizədən başqa çarə tapmırdı. Zamanın hakimindən kiçicik qorxusu belə
olmadan qiyam edir, insanları təqva və bərabərliyə dəvət edərək, Osmanın pozğun rəftarına qarşı çıxırdı.
Bir gün xəbər tutdu ki, Osman bütün Xeybər qalasını və Afrikanın beşdən bir hissəsini əmisi Mərvan
Həkəmə (Peyğəmbər onu və onun atasını sürgün etmişdi) bağışlayıb. Bundan başqa üç yüz dirhəm Hərs ibn
Əbil Asa və yüz min dirhəm isə Zeyd ibn Zabitə vermişdir. Əbuzər məsciddə oturub bu ayəni oxudu:
“Qızıl və gümüşü yığaraq, onları Allah yolunda xərcləməyənləri acı bir əzabla müjdələ”.
Mərvan Əbuzərin Osmana çox həmlə etdiyini eşidib, məsələni Osmana xəbər verdi. Osman qulamı Naili
Əbuzərin dalınca göndərdi. Əbuzər içəri daxil oldu. Osmanın gözü hələ heç Əbuzərə sataşmamışdı ki, dedi:
– Ey Əbuzər, sənin haqqında eşitdiyim xəbər barədə yaxşı düşün!
– Məndən sənə nə xəbər çatıb?
– Eşitdim ki, sən camaatı mənim əleyhimə təhrik edirsən!?
– Nə cür?
– Eşitmişəm ki, sən məsciddə “Qızıl və gümüşü yığaraq, onları Allah yolunda xərcləməyənləri acı bir
əzabla müjdələ” ayəsindən başqa heç nə oxumursan?!
– Görəsən, Allah Rəsulunun xəlifəsi Osman məni Allahın Kitabını oxumaqdan və Allahın əmrlərini tərk
edən kəslərlə mübarizə etməkdən uzaqlaşdırmaq istəyir? Allaha and olsun ki, Osmanın qəzəbi ilə Allahı
sevindirməyi çox sevirəm.
Qəzəbin şiddətindən Osmanın çöhrəsi alovlandı, lakin heç bir cavab verməyib sakit dayandı. Sükutu bir
qədər uzun çəkdi. Bunu görən Əbuzər daha möhkəm bir əzm və qəti qərarla onun yanından çölə çıxdı.
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Əbuzər və Əli bir-birilə çox sıx görüşürdülər. Əbuzərin Osmana və onun rejiminə qarşı həmlələri hər an
artırdı. Osman Əbuzəri sürgün edib bu fitnəkarlıqdan qurtulmaq və hər an artan təhlükəni dəf etmək üçün
bəhanə axtarırdı.
Bir gün Əbuzər Osmanın yanına gəldi. Osmanın hələ Ömərin zamanına qədər müsəlman olmayıb
milliyyətcə yəhudi olan vəziri Kəbul-Əhbar onun yanında oturub söhbət edirdilər. Osman üzünü Kəbə tərəf
tutub soruşdu:
– Hakim üçün bir malı götürüb, sonra imkanı olduğu zaman ödəməsi caizdirmi?
Əbuzər:
– Yox, caiz deyil.
Kəbul-Əhbar:
– Belə etməyin heç bir eybi yoxdur.
Əbuzər Kəbə xitabən:
– Ey yəhudi balası! Sən bizim dinimizi bizə öyrədirsən?
Kəb gileyli bir baxışla Osmana baxdı. Osman dedi:
– Mənə qarşı düşmənçiliyin, tərəfdarlarıma qarşı acılığın nə qədər çoxdur!
Əbuzərlə Osman arasında möhkəm mübahisə başladı. Osman qəzəb dolu sərt bir səslə dedi:
– Get Şama!
BİRLİK
Əbuzər Şama yetişdi. Müaviyə yaşıl saray tikdirirdi. Minlərlə işçi orada işləyirdi. Müaviyə böyük sevinc
içərisində işçilərin başları üzərində dayanmışdı. Oradan keçən Əbuzər bu mənzərəni görüb Müaviyəyə üzünü
tutaraq dedi:
– Ey Müaviyə! Əgər bu sarayı öz pulunla tikirsənsə israf, camaatın pulu ilə tikirsənsə, onlara xəyanət
edirsən!
Xəcalətdən çöhrəsi qızaran Müaviyə Əbuzərə cavab vermədi. Əbuzər yoluna davam etdi, gəlib məscidə
çatdı. Oturan kimi bir dəstə müsəlman onun başına yığışıb Müaviyənin bir neçə müddət keçsə də, onların
məvaciblərini hələ də vermədiyindən şikayət etdilər. Əbuzər başını bir qədər aşağı saldıqdan sonra birdən ayağa
qalxıb camaatın qarşısında dayanaraq dedi:
– Elə bir cərəyan meydana gəlmişdir ki, indiyə qədər mən heç bundan baş aça bilmirəm. Allaha and olsun ki,
bu əməl nə Allahın Kitabındadır, nə də Peyğəmbərin rəftarında. And olsun Allaha ki, haqq payimal olub, batil
dirilib. Düzdanışan yalançı kimi qələmə verilir, hərc-mərclik aşkar olmuşdur. Ey sərvət sahibləri! Kasıblarla
bərabər olun! “Qızıl və gümüşü yığaraq, onları Allah yolunda xərcləməyənləri acı bir əzabla müjdələ.
Cəhənnəm odunda qızdırıldığı gün onların alınları, böyürləri və dalları onunla dağlanacaq”.
Ey sərmayə sahibi! Bil ki, hər bir sərvət üçün üç şərik var. Birincisi təqdirdir ki, malını məhv etmək üçün
səndən icazə almayacaqdır. İkincisi varisdir ki, sənin, başını ölüm yatağına qoymağını gözləyir ki, sənin malını
mənimsəsin və sən Allahın yanında borclu qalasan. Üçüncüsü isə sən özünsən. Bacardıqca digər şəriklərindən
gücsüz olma. Böyük Allah buyurur: “Sevdiyiniz şeylərdən Allah yolunda xərcləməsəniz, xeyrə əsla yetişə
bilməzsiniz”. Ey sərmayə sahibi! Məgər bilmirsənmi ki, özündən sonra insanlara fayda verəcək bir elm, yaxud
onu xatırladacaq pak övlad kimi əbədi bir nişanə yadigar qoyan kəslərdən başqa, bütün insanlar öldükdən sonra
hər hansı bir işi yerinə yetirməkdə acizdir? Peyğəmbər buyurmuşdur: “Rəbbim mənə buyurdu: “İstəyirsən
Məkkə dağlarını sənə qızıldan edim?” Dedim: “Yox, Allahım. Çox istəyərəm ki, bir gün ac olum, bir gün
tox. Ac günlərimdə Sənin hüzurunda sitayiş edim, tox günlərimdə isə Sənə şükr edim”. Siz özünüz üçün
ipək parçalardan seçir, kobud, bədənə əziyyət edən yataqlarda yatmırsınız. Halbuki Allah Rəsulu həsirin
üstündə yatırdı. Siz cürbəcür ləzzətli yeməklərdən yediyiniz halda, Allah Rəsulu arpa çörəyindən doyunca yeyə
bilmirdi!
Ey sərmayə sahibi! Məgər bilmirsənmi ki, hər gün iki mələk yerə enər və onlardan biri deyər: “Ya Rəbbim,
infaq edən kəsləri mükafatlandır”, digəri deyər: “Ya Rəbbim, sərmayə yığan kəsləri öldür”.
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Camaat Əbuzərin nitqini maraqla dinləyirdi. Kasıb və möhtaclar məftunluqla qulaq asır, zənginlər və
sərmayə sahibləri isə dəhşətə gələrək, titrəyirdilər. Camaatın Əbuzəri dövrəyə aldığını görən Cundəb ibn
Musəlləmə öz-özünə dedi: “Bu böyük bir fitnədir”. O, birbaşa Müaviyənin yanına gedib dedi:
– Əbuzər Şam əhlini mütləq sənin əleyhinə qaldıracaq. Şamı istəyirsənsə, camaatı ilə bir ol!
Müaviyə başını aşağı salıb, fikrə daldı: “Ona təzyiq göstərsinmi? Yox, çünki bu fitnənin atəşi daha da
alovlanacaq. Bəlkə, Osmana ondan şikayət etsin? Yox. Osman deyəcək ki, sən necə hakimsən ki, bir kəndlinin
öhdəsindən gələ bilmirsən. Yaxşısı budur ki, onu müharibələrdən birinə göndərməklə Şamdan uzaqlaşdırsın,
çünki Əbuzər Allah yolunda döyüşməyə nəhayət dərəcədə vurğundur. Müaviyə bu qərarı özündə
yəqinləşdirdikdən sonra Əbuzərin dalınca adam göndərdi. Əbuzər gəldi. Bu zaman Əbul Dərdai, Şəddad ibn
Ovs və İbadət ibn Samət Müaviyənin yanında oturmuşdular. Əbuzər onların böyründə oturan kimi Müaviyə
söhbətə başladı:
– Mən Ömərə (Allah ona rəhmət etsin!) Kiprin fəthi barədə bir namə yazdım ki, həms torpağının
abadlıqlarının birində camaat Kiprin itlərinin zınqıltısını, xoruzların banlamasını eşidirlər. Bu yolla onun fəthini
Ömər üçün asanlaşdırdım. Amma (Allah ona rəhmət etsin!) Əmr ibn Asa yazdı ki, “Mənə dəniz və gəmi
mənzərəsini təsvir et!” Əmr ona yazdı: “Dəniz çox böyük bir möcüzədir ki, onun üzərində çox kiçik bir
yaradılış yol gedir. Səma və havadan başqa gözə heç nə dəymir. Aram və sakit olduğu zaman ürəklər qorxu
içindədir. Bu ona görədir ki, dəniz sakit olduğu zaman gəmilərin hərəkəti hiss edilmir. Sakit olmadığı zamanlar
ağıllar çaşır. Orada ümid azaldıqca qorxu çoxalır. Dənizdə səfər edənlər bir çubuğun üzərində qərar tutmaq
üçün Allahın kərəminə möhtacdırlar. Əgər çubuq əyilsə batar, əgər tufandan nicat tapsalar, heyran qalarlar”.
Ömər ona yazdı: “Mühəmmədi haqq olaraq göndərən Kəsə and olsun ki, bir nəfər müsəlmanı belə, heç vaxt elə
bir yerə göndərmərəm”. Lakin mən yenidən öz dəvətimi edirəm. Kiprin fəthi üçün Osmana israr etdim. O isə bu
məsələni camaatın ixtiyarına və razılığına buraxdı. İndi bu haqda necə istəyirsiniz elə də qərara gəlin.
Əbuzər dedi:
– Bir gün Allah yolunda qalmaq, başqasının yolunda min gün qalmaqdan üstündür. Biz Allah yolunda cihad
etmək üçün yaranmışıq və Onun yolunda döyüşməkdən başqa şey bizə yaraşmaz.
Orada olan digər əshabələr də bu təkliflə razılaşdılar. Müaviyə Bəni-Fəzare qəbiləsindən həmpeymanı olan
Abdulla Qeysi onların başçısı təyin etdi. Gəmilər hazır oldu və ordu başçısı hərəkət əmri verdi.
Avarlar işə düşdü və İslamın dənizçi qüvvələri döyüş üçün hərəkətə gəldilər. Gəmilər dalğaların sinəsini
yararaq irəliləyirdi. Gəlib dənizin qəlbinə çatdılar. Nəhayətsiz bir dəniz, su və səma, mütləq və qorxuducu bir
sükut. Gəmilər səmanın dənizlə birləşən yerinə doğru irəliləyərək yollarına davam edirdilər. Qəflətən dənizin
uzaq bir nöqtəsindən tufan qalxdı. Köpüklənən və ayaq döyən dalğalar rəqs edir, bir-birinin üstünə hücum
çəkirdilər. Dəli külək qovurmuş kimi dalğalar uzaqlaşıb, yaxınlaşırdı. Qoşunun gözləri önündə təcəssüm edən
ölüm, onları udmaq üçün ağız açmışdı.
Tufan yavaş-yavaş yorulur, dəniz sakitləşirdi. Dəli dalğalar yatdı. Tufan sakitləşdi. Əbuzərin dili açıldı. O,
bu ayələri tilavət etməyə başladı: “Dənizdə bir müsibətə məruz qaldığınız zaman, Ondan başqa
tapındığınız kimsələr yox olar”.
Allah istədi ki, müsəlmanlar təhlükədən qurtularaq Kiprə yetişsinlər. Kiprlilərlə müsəlmanlar arasında döyüş
başladı. Qılınclar qəzəblə bir-birinə dəyir, müsəlmanlar cəsur aslanlar kimi düşmən sıralarını yarırdılar.
Nəhayət, qılıncların çıkhaçık səsləri kəsildi və Kipr müharibədən əl çəkib təslim oldu.
Kiprin yolu açıldı. Daha Əbuzəri orada qalmağa məcbur edən heç bir şey qalmadı. Öz mübarizəsini yenidən
başlamaq, Müaviyəni qorxudub, varlıları pərişan etmək üçün Şama qayıtdı. Abdullah Səba bildi ki, Əbuzər
Şama qayıdıb. O, Peyğəmbər ailəsinin tərəfdarlarından və Əli şiələrindən biri idi (O, Yəmən yəhudilərindən idi.
Hakim dairələr hər zaman onun inqilabi fəaliyyətlərindən qorxurdular. O, Əliyə məftun olanlardan biri idi.
Onun Əliyə qarşı olan istəyi get-gedə o qədər artmağa başladı ki, sonda Əlini Allah kimi görməsinə səbəb oldu.
Əli isə məhz bu səbəbə görə onu sürgün etdi. Yerdə qalan digər Əlipərəstləri də atəşdə yandırtdı). Camaatı
Osmanın və onun əməllərinin əleyhinə qaldırırdı. O, Əbuzərin yanına gedib onun qəlbini Müaviyəyə qarşı kinlə
dolduraraq dedi:
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– Ey Əbuzər, həqiqətən, bu Müaviyəyə təəccüb etmirsən? Deyir ki, mal Allahındır. Allahın olmayan hər şey
isə onundur. Deyəsən, camaatın malını mənimsəyib müsəlmanın adını batırmaq istəyir.
Əbuzər:
– O, doğrudan, bu sözü deyib?
İbn Səba:
– Bəli. O, bu məsələni bütün nitqlərində deyir.
Əbuzər:
– Allaha and olsun ki, ona etiraz edəcəyəm.
Əbuzər cəld yerindən qalxıb, sürətlə Müaviyənin sarayına getdi. İcazə istəyib içəri daxil oldu. Müaviyə onu
gülərüzlə qarşıladı. Lakin bütün bu mehribanlıqlara məhəl qoymayan Əbuzər qəzəblə dedi:
– Ey Müaviyə! Müsəlmanların malını Allahın malı adlandırmaqda məqsədin nədir?
Müaviyə (təbəssümlə):
– Allah sənə rəhmət etsin, Əbuzər… Məgər biz Allahın bəndələri deyilik? Mal Onun deyil?
Əbuzər:
– Sən Onun demə. Müsəlmanların malı de.
Müaviyə:
– Çox yaxşı, bundan sonra deyərəm müsəlmanların malı.
Əbuzər getmək istəyirdi ki, Müaviyə dedi:
– Ey Əbuzər, səni kim bizim üstümüzə qaldırıb?
Əbuzər :
– Fey (İslam ordusu tərəfindən döyüşsüz əldə edilən qənimət) müsəlmanların haqqıdır. Sənin o maldan
götürüb yığmağa ixtiyarın yoxdur. Lakin sən Peyğəmbərin əksinə olaraq onu özün və Bəni-Üməyyə üçün
yığırsan.
Müaviyə:
– Əbuzər, sən güman etdiyin kimi mən heç bir mal yığmıram. Əksinə, xalqın ixtiyarına vermək üçün
ehtiyatda saxlayıram. Mən müsəlmanları sərvətdən məhrum etməmişəm. Xərcləmək lazım olan yerdə
xərcləmişəm.
Əbuzər:
– Sənin bu əliaçıqlıq və səxavətində məqsədin Allahı sevindirmək deyil, əksinə, bütün bunları, səni səxavətli
adlandırsınlar deyə edirsən. Necə ki, artıq sən səxavətli kimi tanınırsan. Ey Müaviyə, varlıları varlı, kasıbları da
kasıb edən sənsən!
Müaviyə:
– Ey Əbuzər, gəl sən bu işindən əl çək. Sən camaatı inqilaba təhrik edirsən. Həm də sonunun nə ilə
bitəcəyindən Alim Allahdan başqasının agah olmadığı bir inqilaba.
Əbuzər:
– And olsun canım Onun əlində olan Kəsə ki, varlılar mallarını bölüşdürmədikcə, bu işdən əl çəkən deyiləm.
Sonra üzünü çevirib çölə çıxdı. Müaviyə fikirli halda başını aşağı saldı. Bu inadkar və tərs kişi ilə nə
edəcəkdi? Ayağa qalxıb fikrə qərq olmuş halda, otaqda addımlamağa başladı. Sonra əmr verdi, içində üç yüz
dinar olan pul kisəsi gətirdilər. Xidmətçilərdən birini çağırtdırıb kisəni Əbuzərə çatdırmasını tapşırdı. Xidmətçi
Əbuzərin dalınca qaçdı. Yolda ona çatıb dedi:
– Müaviyə bunu sənə verir.
Əbuzər xidmətçinin əlindəki pul kisəsinə baxıb dedi:
– Əgər bu mənim məhrum edildiyim illik məvacibimdirsə, qəbul edərəm. Yox əgər bəxşişdirsə, mənim ona
ehtiyacım yoxdur.
Xidmətçi kisəni əlində tutaraq, eləcə dayanıb qəbul edəcəyi ümidi ilə Əbuzərə baxırdı. Əbuzər qəzəblə dedi:
– Qaytar özünə! Mənim ona ehtiyacım yoxdur.
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Sonra o, əl-ayağı başdan-başa qəzəb atəşində yandığı halda məscidə daxil oldu. Camaat, xüsusən də,
Müaviyənin təzyiq və zülmünün şiddətindən Əbuzərə pənah gətirən möhtaclar təbəqəsi ona tərəf gəldilər.
Əbuzər uca bir səslə fəryad etdi:
– Ey sərmayə sahibləri! Allahın sizə bəxş etdiyindən möhtaclara da xərcləyin! Bu dünya sizi aldatmasın, öz
mallarınıza möhtacları və fəqirləri də ortaq edin. Allah Rəsulu buyurmuşdur: “Adəm övladları deyər: “Mənim
malım, mənim malım”. Məgər sənin yeyərək xarab etdiyin, geyərək köhnəltdiyin, bağışlayaraq saxladığın digər
bir malınmı var?” Ey varlılar dəstəsi! Allah-Taala sərmayə toplamağı qadağan etmişdir. Necə ki, Allah Rəsulu
buyurmuşdur: “Məhv olsun qızıl! Məhv olsun gümüş! Məhv olsun qızıl! Məhv olsun gümüş!” Bu sözlər
ağır gəldiyi kimi, onun əshabələrinə də acı göründüyündən onlar dedilər: “Bəs biz nə yığaq?”
Ömər onlara dedi: “Mən sizi Peyğəmbərin fikrindən agah edəcəyəm”. Sonra Peyğəmbərin yanına gedib
dedi: Bu sözlər sənin əshabələrinə ağır gəldiyindən malı nə cür yığacaqlarını soruşurlar. Sevimli Peyğəmbər
dedi: “Sitayiş edən bir dil, şükr edən bir ürək, dinlərinə yardımçı olan bir qadın”. Fey malı müsəlman
camaatının haqqıdır. Lakin Müaviyə bütün onları cah-cəlallı saray tikdirməyə və öz xidmətçilərinə paylamağa
sərf edir. Müaviyə unudur ki, ona iki ədəd libasdan (biri qış geyimi, digəri yay), Allahın evini ziyarət xərcindən
və özü ilə ailəsinin yemək xərcindən başqası caiz deyil. O da gərək Qüreyş camaatından biri kimi yaşasın. Nə
hamıdan varlı, nə də hamıdan kasıb olsun. Necə ki, Ömər buna riayət edirdi. Bəs nə üçün Müaviyə bunu davam
etdirmir? Peyğəmbərin zamanında olduğu kimi fey malını bütün camaat arasında bölüşdürsün. Çoxlu mülk və
imarət götürərək, onların təmtəraqlı yaşayışı üçün minlərlə dinar xərcləyir. Bununla müsəlmanları tərk edir.
Ömər həcc ziyarətinə getdiyi zaman, gedib-qayıtmağına on altı dinar sərf etdi. Bununla da o, oğluna dedi: “Bu
səfərdə çox pul xərclədik”. Müsəlmanların əmiri olan Ömər həcc səfərində on altı dinar xərcləməyi özünə çox
bildiyi halda, Müaviyə minlərlə dinar Bəni-Üməyyəyə bəxş etsə də, bunu az sayır!
Əbuzərin atəşli nitqlərinə qulaq asan biri gəlib Əbuzərin qulağına ahəstə dedi:
– Müaviyəyə çox hədə-qorxu gəlirsən. Bir az ehtiyatlı ol!
Əbuzər üzünü ona tutub dedi:
– Mənim dostum Hz. Mühəmməd (s) mənə vəsiyyət etmişdir ki, acı olsa belə haqqı deməkdən çəkinməyim
və heç kəsin məzəmmətindən qorxmayım. Mən onun həmişə oxuduğu duanı oxuyuram: “Allahım,
qorxaqlıqdan Sənə sığınıram. Paxıllıqdan Sənə pənah gətirirəm. Həyatın ən alçaq dövründən Sənə
sığınıram. Yalançı dünyadan və qəbrin işgəncələrindən Sənə sığınıram”.
Duanı oxuduqdan sonra sözünə davam etdi:
– Bunlar əyləncə və hünər göstərməklə özlərinə yemək əldə edir, cürbəcür yeməklərdən o qədər yeyirlər ki,
onu həzm etmək üçün dərmandan da istifadə etməyə məcbur olurlar. Halbuki Peyğəmbər dünyadan getdi,
amma elə bir gün olmadı ki, onun qarnı iki müxtəlif yeməklə dolu olsun. Xurmadan doyduğu zaman çörəkdən
doyunca yemirdi. Elə bir vaxt olmadı ki, Mühəmmədin ailəsi üç gün ardıcıl səhər və axşam arpa çörəyindən
doyunca yesinlər. Aylarla Peyğəmbər ailəsinin evində nə çörək oldu, nə də biş-düş üçün odun yandırıldı!
Orada olanlardan biri soruşdu:
– Bəs nə ilə yaşayırdılar?
Əbuzər:
– Xurma və su ilə. Allah Peyğəmbəri buyurmuşdur: “Adəm övladı yaşadığı müddətdə qarnından başqa
bir qab doldurmadı. İnsanın onu ayaqda saxlayacaq qədər yeməsi kifayətdir” və həmçinin əlavə edərək
belə buyurur: “Çox yeməkdən çəkinin, çünki çox yemək insanı namaz qılmağa tənbəlləşdirir, cismi xarab
edir və sonunda isə ağır xəstəliyə düçar edir. Yeyəndə orta həddə yeməyi sizə məsləhət görürəm, çünki
həm israfdan uzaq, həm bədənə xeyirli, həm də Allaha pərəstiş etmək üçün daha çox qüvvət bəxş
edicidir”. Elə bilməyin ki, Peyğəmbərin əshabələrinin heç nəyi olmadığı üçün pəhriz saxlayırdılar. Yox.
Əksinə, onlar yalnız Allahın rizayəti üçün və Allahın onlara verdiyi vədlərə ümid bəslədiklərinə görə təqvaya
yiyələnmişdilər. İşğal olunmuş ölkələrdən Mədinəyə axıb gələn hədsiz qənimətlərin İslam dövlətini qane
etdiyini görən Həfəsə (Peyğəmbərin arvadı, Ömərin qızı) Ömərə dedi: “Yaxşı olar ki, bundan yumşaq paltarlar
geyib, daha yaxşı yeməklər yeyəsən. Allah ki, indi daha ruzimizi gen-bol edib”. Ömər dedi: “Mən sənin özünü
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qazi qərar verirəm. Məgər yadından çıxarmısan ki, Allah Rəsulu həyatı boyu nə cür əziyyət və sıxıntılara
dözürdü. Həmçinin Əbubəkr necə yaşayırdı?” Beləliklə, onların həyatından misal gətirib ağlayaraq dedi: “Ay
aman! Allaha and olsun ki, mən də çətinlik və güzəranımda onlara şərik olmaq istərdim ki, bəlkə, onların səadət
dolu həyatlarını dərk edəm. Allah Rəsulu qənimətin beşdə bir hissəsini götürürdü, lakin ondan heç nəyi özü
üçün yığmırdı. Əksinə, ona qalan hər şeyi paylayır və hətta yeməyə belə özünə heç nə saxlamırdı. Aişə bir gün
onu aclıq içində görüb ağlayaraq dedi: “Ey Allahın Rəsulu! Məgər Allahdan sənə yeyəcək bir şey verməsini
istəmirsənmi?” Peyğəmbər dedi: “Ey Aişə! And olsun canım əlində olan O Kəsə, əgər mən Rəbbimdən
istəsəydim ki, dünyanın bütün dağlarını mənim üçün qızıl etsin və istədiyim yerə mənimlə birlikdə getsin, qəbul
edərdi. Lakin mən dünyanın aclığını toxluğundan, kasıbçılığını zənginliyindən, kədərini sevincindən üstün
tuturam. Ey Aişə! Dünya Mühəmməd və onun xanədanına layiq deyil. Allah öz böyük Peyğəmbərlərindən
dünyanın gözəllik və çirkinliyinə səbir etməkdən başqa heç nə istəməmişdir. Məni də onlar kimi bununla
vəzifələndirərək buyurmuşdur: “Peyğəmbərlərin səbir etdikləri kimi səbir et! Allaha and olsun ki, Onun
əmrindən başqa, heç nəyə tabe olmuram və and olsun Allaha ki, mən də onlar kimi bacardığım qədər səbir
edəcəyəm. Allahdan başqa güc və qüvvət sahibi yoxdur”.
Bir gün Qənsəreynin hakimi olan Cəllam ibn Condəb Müaviyənin yanına gedirdi. Bu zaman Müaviyənin
sarayının qarşısında uca boylu, beli bir qədər əyilmiş, yanaqları qabarıq, buğdayı çöhrəli bir kişinin dayanıb
fəryad etdiyini gördülər. Qoca qəzəblə qışqıraraq deyirdi: “Dəfələrlə göydən sizə atəş yağdı. Allahım, nəhyun
ənil-münkəri (pis işlərdən çəkindirməyi) tərk edənlərə lənət et! Allahım, əmrun bil-mərufu (yaxşılığa əmr
etməyi) tərk edən kəslərə lənət et!”
Müaviyənin rəngi dəyişdi, dəhşətdən əsməyə başladı. Üzünü Cəllama tutub dedi:
– Bu qışqıran adamı tanıyırsan?
Cəllam:
– Yox, – dedi.
Müaviyə:
– Kim məni bu Condəb ibn Conadənin əlindən qurtaracaq? Hər gün eyni zamanda gəlib eşitdiyin bu sözləri
uca səslə deyir.
Sonra üzünü tərəfdarlarına tərəf tutub dedi:
– Onu mənim yanıma gətirin.
Əbuzəri darta-darta Müaviyənin yanına gətirib onun qarşısında dayandırdılar. Müaviyə:
– Ey Allahın və Peyğəmbərin düşməni! Hər gün tezdən gəlib bu cür edirsən. Əgər Osmandan icazəsiz
Peyğəmbərin əshabələrindən birini öldürməli olsaydım, mütləq səni öldürərdim. Lakin səni öldürmək üçün
gərək Osmandan icazə alam.
Əbuzər:
– Mən Allahın və Peyğəmbərin düşməni deyiləm. Sən və sənin atan Allahın və Onun Peyğəmbərinin
düşmənisiniz ki, zahirdə müsəlman olsanız da, daxilən kafirsiniz.
X FƏSİL
RƏBƏZƏDƏ
“Asiman və yer heç bir zaman Əbuzər kimi doğru danışan bir kişi görmədi”.
Hz. Mühəmməd (s)
Əbuzər öz mübarizəsinə davam edirdi. Sərmayədarlara qarşı mübarizəsini daha da gücləndirirdi. Sərmayə
toplamağı onlara qadağan etməklə yanaşı Peyğəmbərin zamanında olduğu kimi insanları kasıblara kömək
etməyə, bərabərliyə, sərmayə və sərvəti bütün insanlar arasında bölüşdürməyə dəvət edirdi. Əbuzərin ardıcıl və
həyəcanlandıran təbliğatı Müaviyənin yaşıl sarayını lərzəyə gətirmiş, möhtac və kimsəsizlərin qəlblərini kinlə
doldurmuşdu. Yoxsullar əllərindən çıxmış haqları uğrunda sərmayədar, qul alverçiləri və zənginlərə qarşı
mübarizəyə qalxmışdılar. Zənginlər mübarizənin hər an yaxınlaşdığını hiss edib Müaviyənin ətəyindən
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yapışaraq Peyğəmbərin cəsur və təqvalı əshabəsi Əbuzərin təbliğatları nəticəsində düçar olduqları təhlükədən
ona şikayət etdilər. Müaviyə Əbuzərin dalınca adam göndərdi. O, işi birdəfəlik edib, Əbuzərin Şamda
yandırdığı və hər gün şölələnərək zənginləri qorxuya saldığı bu atəşi söndürməyi, öz səltənətini silkələyən,
arzularını alt-üst edən bu inqilabı yatırmağı qərara aldı. Əbuzər hündür qamətli, cansız, buğdayı çöhrəsində əzm
nişanəsi olduğu bir halda Müaviyənin yanına gəldi. Müaviyə yerindən qalxıb, Əbuzərin qabağına qaçaraq ona
böyük ehtiramla öz yanında yer verdi. Sonra xidmətçilərini çağırıb, onlara yemək gətirməyi əmr etdi.
Rəngarəng bir süfrə açıldı, ağız sulandırıcı, ləzzətli yeməklərdən onun qarşısına qoyub yeməsini xahiş etdilər.
Əbuzər qəbul etməyib dedi:
– Allah Rəsulunun zamanında mənim xörəyim hər həftə bir kil11 arpa idi. Allaha and olsun ki, ona heç bir
şey artırmaq istəmirəm ki, sonra gedib onunla qarşılaşmayım.
Sonra üzünü Müaviyəyə tutub xüsusi tərzdə dedi:
– Dəyişilmisiniz. İndi siz arpanı ələyirsiniz. Amma keçmişdə belə deyildi. Cürbəcür xörəklər yeyirsiniz.
Səhər bir paltar geyinəndə, axşam başqasını geyinirsiniz. Halbuki Peyğəmbərin zamanında belə deyildi.
Müaviyə:
– Artıq o günlər keçdi. Biz indi yad ölkələrdəyik. Əgər biz onların qarşısında təmtəraqlı, cah-cəlallı olmasaq
onlar bizi yüngül və xar sayarlar.
Əbuzər:
– Əsla! Mən heç vaxt öz vəziyyətimi dəyişdirməyəcəyəm ki, o biri dünyada Allah Rəsuluna sizlərdən daha
yaxın olum. Bunu mən Peyğəmbərdən eşitmişdim. O buyurmuşdur: “Qiyamət günü mənə ən yaxın olan
insan o kəsdir ki, mən dünyanı tərk etdiyim kimi dünyanı tərk etsin”. Allaha and olsun ki, məndən başqa
sizin heç biriniz belə deyilsiniz.
Müaviyə:
– Ey Əbuzər! Zənginlər səndən şikayət edib deyirlər ki, sən kasıbları onların üstünə qaldırırsan.
Əbuzər:
– Mən onları sərmayə toplamaqdan çəkindirirəm.
Müaviyə:
– Niyə?
Əbuzər:
– Çünki Allah buyurmuşdur: “Qızıl-gümüş yığıb onu Allah yolunda xərcləməyənləri şiddətli bir əzabla
müjdələ!” Mən də onlara yandırıcı əzabı müjdə verirəm.
Müaviyə:
– Bu ayə əhli-kitab haqqında nazil olub.
Əbuzər:
– Yox. Bu həm bizim haqqımızdadır, həm də onların.
Müaviyə:
– Mən sənə əmr edirəm ki, əl çəkəsən.
Əbuzər:
– Allaha and olsun ki, insanları təqvaya və sərmayə toplamaqdan əl çəkməyə dəvət edəcək, zənginləri
yandırıcı əzab ilə müjdələyəcəyəm.
Müaviyə:
– Sənə bu işə son qoymağı məsləhət görürəm.
Əbuzər:
– Allaha and olsun ki, sərvətlər bütün camaat arasında bölüşdürülmədikcə, mənim mübarizəm sona
yetməyəcək.
Müaviyə təhdidedici bir ahənglə dedi:
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– Ey Əbuzər, bu iş səninlə mənim arama ayrılıq salır. Ehtiyatlı ol!
Əbuzər (soyuqqanlıqla): “De ki, Allah bizim haqqımızda nə təqdir etmişsə başımıza ancaq o gələr”.
Müaviyə Əbuzəri evindən qovdu və əmr etdi ki, heç kəs onunla ünsiyyətdə olmasın.
Əbuzər dəstəmaz alıb məscidə gəldi. Oturub Quran oxumağa başladı. Elə bu vaxt Əbuzərin əynində kobud
parçadan tikilmiş bir paltar, əlində səbət yanaqları batmış, sarı çöhrəli qızı gəlib onun qarşısında dayanaraq
dedi:
– Ey ata, sərmayə sahibləri deyirlər ki, sənin bu xırda pulların gəlirindən artıqdır.
– Qızım, onları qoy kənara. Sənin atanın Allahın lütfü ilə bu qara puldan başqa heç nəyi yoxdur.
Əbuzərin qızı geri qayıtdı. Bu zaman Müaviyə yanında gəzdirdiyi xadimləri ilə birlikdə içəri daxil oldu.
Carçı camaatı cümə namazına səslədi. Müaviyə minbərə qalxıb camaata xitabən dedi:
– Mal da bizimdir, fey də. Kimə istəsək bağışlayar, kimi istəsək ondan məhrum edərik.
Orada olanlardan bir kişi Müaviyənin qarşısında dayanıb uca səslə, cəsurcasına dedi:
– Heç vaxt! Mal da bizimdir, fey də. Hər kəs bizi bundan məhrum etsə, biz onu Allah qarşısında qılıncımızla
mühakimə edəcəyik.
Müaviyə bir qədər başını aşağı saldı və özlüyündə yəqin etdi ki, bu iş Əbuzərin işidir. Onu Əbuzərdən başqa
heç kim təhrik etməyib. Görəsən, bu kişi ilə kobud rəftar etsinmi? Bəlkə, onu elə döydürsün ki, digər xilafkar
və fitnəkarlara da yaxşı bir ibrət olsun? Ona qarşı işlədəcəyi zor və təzyiq bu inqilabın daha da alovlanmasına
səbəb olmayacaqdımı?... Hiyləgər, siyasətbaz olan Müaviyə çox düşündükdən sonra anladı ki, işin həlli yolu
mülayim və xoşrəftar olmaqdır. O, namaz bitdikdən sonra bir nəfəri həmin kişinin ardınca göndərdi. Sonra
üzünü camaata tutub dedi ki, bu kişi məni diriltdi. Allah ona ömür versin. Allah Rəsulundan eşitdim ki,
buyurmuşdu: “Məndən sonra elə bir hakimlər gələcək ki, heç kəsin onlarla müxalifət etməyə cəsarəti
olmayacaq. Bunlar meymun kimi özlərini tələsik halda atəşə atarlar”.
Cümə namazı bitdi. Müaviyə öz sarayına döndü. O, qəzəbdən dişlərini bir-birinə sıxıb nərə çəkirdi.
Qövmündən olan bir neçə nəfər otağına girib, onu gördükdə heyrətə gəldilər. Onlardan biri soruşdu:
– Nə olub? Bu gün səni çox qəzəbli görürəm?
– Əbuzər məni əlacsız eləyib. Allaha and olsun əgər onu boş buraxsam camaatı bizim əleyhimizə qaldıracaq.
– Vallah mən səni onun əlindən rahat edəcəyəm.
– Ona qarşı zor işlətməyin qətiyyən bir faydası yoxdur.
– Nə bilmək olar?
Kişi Əbuzərin evinə sarı yollandı. Qapını şiddətlə döydü. Qapı açıldı. Əbuzər nəzərlərini ona diksə də, onu
tanımadı. Lakin çöhrəsindən şərrin nişanələrini sezib dedi:
– Xeyir ola!
– Yox, Əbuzər! Xeyir deyil, şərdir. Əgər Müaviyə ilə mübarizə etməkdən və camaatı onun əleyhinə
qaldırmaqdan əl çəkməsən bu gündən yer üzündə gəzməyəcəksən.
– Mən ölümdən qorxmuram.
– Əbuzər, bu işdən əl çək və məsləhət budur ki, Müaviyəni qəzəbləndirməyəsən.
– Mənim üçün Müaviyəni qəzəbləndirmək, Allahı qəzəbləndirməkdən daha üstündür.
– Özünü təhlükəyə atma. Camaatın qəlbini bizim əleyhimizə təhrik etmə. Dəvətindən əl çək.
– Allaha and olsun ki, sərvətlər müsəlmanlar arasında bölüşdürülmədikcə əl çəkməyəcəyəm.
– Allaha and olsun ki, sənin kimə daş atdığını biz çox yaxşı bilirik. Vallah əgər əl çəkməsən, səni
şallaqlayacağıq.
– And olsun Allaha ki, Allahın kitabına yönəlmədikcə mən mübarizəmdən əl çəkməyəcəyəm.
Kişi başını aşağı salıb susdu. “Bu Əbuzərlə nə etsin? Təhdid etsə, qətiyyən ona təsiri olmayacaq. Ona rüşvət
təklif etməklə ələ alıb öz tərəfinə çəksinmi? Bəlkə, bu zaman təhdidlə ram olmayan Əbuzər, bu vasitə ilə yola
gələr”, – deyə düşündü. Sonra dedi:
– Ey Əbuzər! Anan yasında otursun. Axı Əli sənə nə xeyir verə bilər, nə də zərəri səndən dəf edə bilər.
Amma Müaviyənin sərvəti dəniz dalğaları kimi sənin ixtiyarındadır.
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– Mənim sizin sərvətinizə ehtiyacım yoxdur. Allahın razılığından və Onun qatında olanlardan başqa heç
nədə gözüm yoxdur.
– Mən sənə dedim. Sən özün öz ayağınla qətlinə doğru gedirsən.
Əbuzər:
– Mənim üçün ölüm bu cür həyatdan üstündür.
Sıxıntı və bəla dalğaları Əbuzəri hər tərəfdən çalxalayırdı. Ardı-arası kəsilmədən Bəni-Üməyyə tərəfdən
işgəncə və əziyyətlərə məruz qalırdı. Məvacibi kəsilmiş, iqtidarın təzyiqləri günü-gündən daha da artırdı.
Amma Əbuzər nəinki bunların müqabilində özünü aciz göstərmir, bir an belə mübarizədən əl çəkmir,
hadisələrin tufanı onu qorxutmur, əksinə zənginlərə qarşı mübarizəni daha da alovlandırır, Müaviyəni
aşkarcasına söyürdü. Bir gün camaatın qarşısında dayanıb dedi:
– Bəni-Üməyyə məni kasıbçılıq və ölümlə hədələyirlər! Mən kasıbçılığı zənginlikdən daha çox sevir,
torpağın altında olmağı üstündə olmaqdan daha çox istəyirəm. Ey zənginlər! Allahın nemətlərini bəndələrinə
verin və deməyin ki, Allahın əli bağlıdır, Allah fəqir, biz isə qəniyik.
“Var-dövlət və övladlarınız sizi sınamaq üçün vasitədir və böyük mükafat Allahın yanındadır.
Bacardıqca Allahdan qorxun, qulaq asın və itaət edin, öz xeyriniz üçün mallarınızdan sədəqə verin. Öz
nəfsinin vəsvəsəsindən qorunanlar xilas olmuşlardır. Əgər Allaha qərzül-həsənə versəniz, sizin üçün iki
qat verəcək. O, sizi bağışlayar. Şübhəsiz, O şükrü qəbul edən və dözümlüdür. O, gizli və aşkarı bilən, əziz
və hikmət sahibidir”.
O gün Əbuzər sərmayə sahiblərinə qarşı öz həmlələrini yenə davam etdirib, onları, sərvətlərini müsəlmanlar
arasında bölüşdürməyə dəvət etdi. Axşam oldu. O, öz evinə sarı yollandı. Yolda yadına düşdü ki, xəstəliyinin
şiddəti son həddə çatan qızını evdə qoyub. Özünün isə başı səhərdən indiyədək o qədər təbliğat və mübarizəyə
qarışıb ki, kiçicik qızını tamam unudub. Birdən onun qəlbinin dərinliyindən gələn ayənin nidası qulaqlarında
səslənməyə başladı: “Həqiqətən, mal-dövlətiniz və oğul-uşağınız ancaq bir imtahandır. Ən böyük mükafat
isə Allah dərgahındadır!” Aram səslənən bu nida get-gedə daha da güclənirdi. Elə bir həddə gəldi ki, onun
ahəngi qulaqlarında tam mənası ilə eşidildi. Əbuzər boynunu qısıb, fikrə qərq olmuş halda evə çatdı. Tələsik
mənzilə daxil oldu. Qızını başdan-ayağa parçaya bürünmüş vəziyyətdə yataqda uzanmış gördü. Anası qızının
yanında sakitcə oturmuş, kədər, ciyər yandıran hüzn onun çöhrəsinə kölgə salmışdı. Əbuzəri görən kimi göz
yaşlarını leysan kimi axıdan qadının boğazını boğan qəhər açıldı. O, nalə çəkib, ucadan ağlamağa başladı.
Əbuzər fikirli halda başını aşağı saldı. Dodağının altında astaca dedi: “Biz Allahdanıq və Ona tərəf də
qayıdacağıq”.
Sonra boynunu qısıb bir guşədə oturdu. Evə hüzn dolu bir sükut çökdü. Əbuzər Qüreyşin İslamı qəbul
etməmişdən əvvəl Mədinədə Peyğəmbərlə olduğu günləri xatırladı. O vaxt Qüreyş kafirləri gecənin birində
Mədinəyə hücum edərkən onun oğlunu öldürüb qaçdılar. Bu zaman sevimli Peyğəmbəri ona təsəlli verəndən
sonra dodağının altında dedi: “Allahdan başqa qüvvət və qüdrət yoxdur. Ölüm üçün doğur, xarabalıq
üçün tikirlər”.
Əbuzər öz həmlələrinə yenidən başlamışdı. Hər an zənginləri Cəhənnəm əzabı ilə müjdələyir, iqtidarda olan
Müaviyəni titrədirdi. Müaviyə özünü ondan necə xilas edəcəyinin, bu təhlükəli “fitnəkarı” hansı yolla ortadan
götürməyin çarəsini axtarırdı. Nəhayət, camaatı zənginlərin və var-dövlət yığanların üstünə qızışdıran və
onların üzərinə həmlə edən bu adamı ləkələməyi qərara aldı. Bu yolla camaata sübut etmək istəyirdi ki, onun
özü var-dövlət yığandır, çünki yalnız bu vasitə ilə onu məhv etmək olardı. Lakin bu fikri necə həyata keçirsin?
Müaviyə bunun üçün bir yol fikirləşirdi. Bəni-Üməyyənin hakimiyyəti üçün mühüm bir məsələ meydana
gəlmiş və böyük bir təhlükə onları hədələyirdi. Müaviyə bir işıq ucu tapmaq qəsdilə düşüncələrə qərq olmuş,
Əbuzərin təbliğatı sayəsində qaralmış mühitinin işıqlandırılması yollarını axtarırdı. O, nəhayət, yəqinlik yolunu
tapdı və tezliklə öz hədəfinə yetişəcəyinə inandı. Qərarını qətiləşdirdi. Xadimlərdən birini yanına çağırıb ona
min dinar verdi və gecənin yarısı Əbuzərin yanına göndərdi. O gecə keçdi. Ertəsi gün səhər namazdan sonra
Müaviyə Əbuzərin yanına göndərdiyi kişini çağırtdırıb dedi:
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– Get Əbuzərin yanına. Ona de ki, Müaviyə məni elə döyüb ki, bədənim yaralanıb. Dünən gecə məni
başqasının yanına göndəribmiş, mən isə səhvən o pulları gətirib sənə vermişəm.
Xidmətçi gedib Əbuzəri gördü və Müaviyənin tapşırıqlarını ona bildirdi. Əbuzər dedi:
– Oğlum, ona de ki, Allaha and olsun ki, sənin gətirdiyin puldan bir dinar belə gecədən səhərədək mənim
yanımda qalmayıb. O məbləği yığmaq üçün mənə üç gün möhlət versin.
Müaviyə bildi ki, Əbuzər min dinarı alan kimi fəqirlərə paylayıb. Hətta bir gecə də o pulu öz yanında
saxlamayıb. Müaviyə özlüyündə yəqinləşdirdi ki, Əbuzər hər nə deyirsə, ona da əməl edir. Deməli, bu dəfə də
ox hədəfinə dəyməmişdi.
Müaviyə Əbuzərlə yumşaq rəftar etmək istədi, alınmadı. Zor işlətmək istədi, olmadı. Onu pul ilə ələ almaq
istədisə də, yenə də heç bir şeyə nail ola bilmədi. Bu təqdirdə onu Şamdan uzaqlaşdırmaqdan başqa çarəsi
qalmadı. Osmana yazdı: “Camaat dəstə-dəstə Əbuzərin ətrafına yığışıb məni sıxışdıraraq işlərimi
çətinləşdirirlər. Mən qorxuram ki, camaatı sənə qarşı ayağa qaldırar. Əgər Şam camaatına ehtiyacın varsa, onu
buradan uzaqlaşdır”.
Osman cavab verdi: “İnqilab artıq dişlərini qıcayıb. Atəşin alovlanmasına çox qalmayıb. Sən bu yaranı
açma. Əbuzəri ən tərs bir heyvana mindir və onunla vəhşicəsinə rəftar edəcək biri ilə mənim yanıma göndər.
Camaatın qarşısını al. Özün də bacardıqca soyuqqanlılıq göstər. Əgər camaatla işin olmasa, camaatın da səninlə
işi olmayacaq”.
“Əmirəlmöminin” Osmanın məktubu Müaviyəyə çatdı. Əbuzərin sürgün ediləcəyindən xəbər tutan möhtac
və binəvalar öz sevimli və vəfalı rəhbərlərindən ayrı düşəcəklərinə çox kədərlənib yaşlı gözlərlə onu dövrəyə
aldılar. Onlar Müaviyənin qorxusundan bu möhkəm sığınacağa, cəsur və pak müdafiəçiyə pənah gətirmişdilər.
Lakin indi hiss edirdilər ki, Əbuzərin getməsi onları yaşıl sarayda oturanların əsirinə çevirəcəkdi. İndi isə
Əbuzərin getməsinə mane olmaq istədikdə Əbuzər məhəbbət və vəfa dolu baxışlarını onlara dikib dedi:
– Camaat, mən sizə faydalı olanı tövsiyə edirəm. Mən fitnə və nifaq törədənlərdən deyiləm. Camaat, Allaha
şükr edin (camaat təvazökarlıqla: “Allaha şükr”, – dedilər). Camaat, mən şəhadət verirəm ki, qiyamət haqdır.
Behişt haqdır. Cəhənnəm haqdır. Allah tərəfindən gələn hər bir şeyi iqrar edirəm. Siz hamınız şahid olun
(oradakılar: “Şahidik”, – deyə səsləndilər). Günahkarların köməkçisi, zülmkarların yavəri olmadan bu əqidə ilə
ölən kəslərə, Allahın və Peyğəmbərinin onları bağışladığını müjdə verirəm. Camaat, sizə xəyanət edildiyi
zaman namaz qılıb oruc tutduğunuz kimi ondan qəzəblənməyi vacib sayın.
***
Əbuzəri çubuqdan palanı olan bir dəvəyə mindirdilər. Beş nəfər də vəhşi qırmızı dərilini onu aparmaq üçün
məmur təyin etdilər. Onlar Müaviyənin əmrinə əsasən, Əbuzəri sürətlə aparır və Şamla Mədinə arasında bir
qədər istirahət etməyə belə imkan vermirdilər. Palan Əbuzərin budlarının qabığını çıxarmış, ölüm onun sinəsini
sıxmış, şiddətli kədər boğmuşdu. Bu qırmızı dərililərin qaba rəftarı, səfərin əziyyəti və bütün bunlardan daha
acınacaqlısı İslam dünyasında qüvvətlənməsi ilə Mühəmmədin bünövrəsini qoyduğu bütün möhkəmlik,
bərabərlik və qardaşlığın mənbəyini kökündən qoparan fəsad dalğası və s. bunlar hamısı əl-ələ verib Əbuzəri
qəmgin və naümid edirdi. Dəvə gəmi kimi səhrada sürətlə yol gedir, Əbuzər isə sakit, fikirli və simasında
hüznün, şiddətli yorğunluğun nişanəsi göründüyü halda irəliləyirdi. O, yaxşı bilirdi ki, bütün bu çətinlik və
əziyyətlər, Allahın kitabına əməl etdiyi və insanları yaxşılığa dəvət etdiyi üçündür. Bir gün Əbuzər Mədinədə
Peyğəmbərlə yol gedərkən o Həzrətin dediyi sözü xatırladı. Peyğəmbər ona dedi: “Məndən sonra tezliklə sənə
bəla üz verəcək”. Əbuzər soruşmuşdu: “Allah yolunda?” Buyurdu: “Allah yolunda”. Əbuzər isə cavab verdi:
“Allahın rizayətinə razıyam”. Qəlbinə yəqinlik doldu. Ümidsizlik və kədərdən çöhrəsinə kölgə salmış qəliz
duman ayazıdı. Ruhunu rahatlıq sarıdı. Getdiyi yolun çətinliyinə təhəmmül etmək üçün özündə güc tapdı.
Əbuzərə bir dəqiqə belə istirahət vermədən sürətlə gedirdilər. O gördüyü bütün bu işgəncələrə əzəmət dolu
ruhu ilə dözürdü. Qəlbini Allaha tapşırmışdı. Osman rejiminə və Müaviyənin yaşıl sarayına qarşı edəcəyi
mübarizəni düşünürdü. Həddən artıq sərmayə toplayan, həyatın faydalı nemətlərindən məhrum olan təbəqəni,
İslamın qorxulu gələcəyini, Mühəmmədin xanədanının məhrumiyyətlərini, Əlinin payimal olan haqqını və öz
acı taleyini yana-yana fikirləşirdi. Lakin əngin üfüqlərdən, buludların arasından simasında razılıq dolu bir gülüş
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olan sevimli dostu Mühəmmədin ona baxdığını gördükdə bütün kədəri yox olurdu. Bu fikir Əbuzəri elə məşğul
etmişdi ki, nə bu vəhşilərin kobudluğunu, nə də Osman və Müaviyənin çürük rejiminin əziyyətlərini hiss edirdi.
Mühəmmədi yad edib, bu sevimli dost və rəhbərinin xatirələrini xəyalında canlandırdıqca, bədənindəki
yaraların şiddətli ağrılarını unudur, cansız bədəni qüvvətlənirdi.
Qürub çağı Mədinə uzaqdan görünməyə başladı. Azanın sevinc bəxş edən və ruhu oxşayan sədası Əbuzəri
özünə gətirdi. Sələ dağının kənarında bir dəstə adamın yığışıb-toplandığını gördü. Uzaqdan bir neçə dəfə fəryad
etdi:
– Mədinə camaatına böyük bir hərc-mərcliyi və tarixi bir döyüşü müjdə verin!
Bunlar Osman, Əli və bir neçə başqası idi.
Əbuzərgil dağın ətəyinə yaxınlaşdılar.
Osman:
– Allah heç bir gözü səni görməklə aydın etməsin, ey Cüneydəb!
Əbuzər:
– Mən Cuneydəbəm, amma Allah Rəsulu məni Abdullah adlandırmışdı. Mən Peyğəmbərin mənim üçün
seçdiyi adı öz adımdan daha üstün tuturam.
Osman:
– Nə üçün Şam camaatı sənin acı dilindən bu qədər şikayət edir?
Əbuzər:
– Camaat sərmayə, var-dövlət toplayırdı, mən də onlara qızmar atəşi müjdə verirdim.
Osman:
– Sən elə güman edirsən ki, biz deyirik Allahın əlləri bağlıdır və Allah fəqir, biz isə qəniyik?
– Əgər elə demirsinizsə, onda Allahın sərvətini bəndələri arasında bölüşdürün. Sənə nəsihət etdim, məni xain
saydın, dostuna nəsihət etdim məni xain hesab etdi!
Osman:
– Yalan deyirsən. Sən araqarışdırmaq istəyirsən və inqilab etməyi sevirsən. Sən Şamı bizim üstümüzə
qaldırdın.
Əbuzər:
– O iki dostunun rejimini davam et ki, səninlə də heç kimin işi olmasın.
Osman:
– Sənin bununla nə işin var? Ey anasız!
Əbuzər dedi:
– Allaha and olsun ki, əmrun bil-məruf və nəhyun ənil-münkərdən başqa mənə bəhanə tapa bilməyəcəksən.
Osmanın sifətində qəzəb dalğası göründü. O, fəryad etdi:
– Mənə deyin görüm bu yalançı qoca ilə mən nə edim? Döyüm onu? Öldürüm? O, müsəlmanları bir-birindən
pərakəndə salıb. İslam məmləkətindən onu sürgün edim?..
Əli dedi:
– Mən “Ali-Fironun mömini”nin sözlərini sənə deyirəm: “Əgər yalançıdırsa, yalanı özünə qayıdacaqdır.
Lakin əgər doğru danışandırsa, sizin üçün əvvəlcədən dediyi bəzi sözlər sizə çatacaqdır”.
Osman Əliyə kobud cavab verdi. O, Əbuzərin Əli ilə birləşdiyini söyləyib, onu ittiham etdi. Əli daha kəskin
və tikanlı sözlərlə Osmana cavab qaytardı. Bu zaman mübahisə yarandı. Camaat ortaya girib hər iki tərəfi
sakitləşdirdi. Sonra Osman dedi:
– Mən Əbuzərlə danışmağı və onunla münasibətdə olmağı camaata qadağan edirəm.
Əbuzər Osmanın yanından çıxıb getdi. Osmanın əmrinin əksinə olaraq camaat Əbuzərin başına elə toplaşdı
ki, elə bil o günə qədər onu heç görməmişdilər. Onlar böyük həvəslə Əbuzəri dinləyirdilər. Osman əmr
vermişdi ki, heç kəs Əbuzərdən fitva soruşmasın. Lakin Əbuzərin fitvaları ardıcıl olaraq camaata çatdırılırdı.
Bir gün məsciddə oturmuşdu. Bir kişi gəlib ondan soruşdu:
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– Osmanın vergi məmurları vergiləri artırıb. Artıq vergi verməmək üçün mallarımızdan bir qismini
gizlədəkmi?
– Yox, malını saxla. Onlar gələndə de ki, haqqınız olduğu qədərini götürün. Haqqınız olmayana isə
dəyməyin. Əgər səni incitsə, “Qiyamətdə sənin hesabına yazılacaq”, – de.
Bu zaman Qüreyşilərdən olan bir cavan Əbuzərə dedi:
– Ey Əbuzər, məgər Əmirəlmöminin fitva verməyi sənə qadağan etməyib?
– Məgər sən qasidsən? And olsun o Kəsə ki, canım Onun əlindədir, əgər qılıncı buraya (boynuna işarə etdi)
qoysalar və mən güman etsəm ki, yenə də Mühəmməddən eşitdiklərimi deməyə imkanım var, boynum
vurulmazdan əvvəl yenə də deyərəm.
Əbuzər yenidən sözünə və işinə davam edirdi. Zənginlərə və quldarlara qarşı həmlələri daha da şiddətlənirdi.
Onları bərabərliyə, təbəqələr arasında ixtilafların aradan qaldırılmasına, sərvətin camaat arasında
bölüşdürülməsinə çağırırdı. Osman fəqirləri zənginlərə qarşı qaldıran ayə və hədislərin oxunmasını qadağan
etmişdi. Lakin Əbuzər buna əhəmiyyət vermirdi. Eləcə də qulların azad edilməsi, bərabərlik, sərvət bölgüsü
üçün Osman rejiminə basqın edirdi. Bir gün Osman eşitdi ki, yenə camaatın çoxu Əbuzərin ətrafına toplaşıb, o
isə şiddətlə onları təhrik edir. Əbuzərin dalınca adam göndərdi. Əbuzər gəldi və Kəbul Əhbarı, digər bir dəstə
adamları orada gördü. Osman dedi:
– Ey Əbuzər, bu işindən nə vaxta qədər əl çəkməyəcəksən?
Əbuzər:
– Fəqirlərin haqqı sərmayədarlardan alınana qədər.
Osman (üzünü oradakılara tutub):
– Sizin əqidənizə görə malının zəkatını verən kimsənin boynunda digər bir haqq varmı? – dedi
Kəbul Əhbar:
– Yox, əmirəlmöminin! Malının zəkatını verdisə, əgər evinin bir kərpicini qızıldan, digər kərpicini
gümüşdən tiksə belə onun boynunda başqa haqq yoxdur.
Əbuzər əlindəki çomağı şiddətlə Kəbin sinəsinə vurub dedi:
– Yalan dedin, ey yəhudi balası.
Sonra bu ayəni oxudu: “Xeyirxahlıq üzlərinizi Şərqə və ya Qərbə tərəf çevirmək deyildir. Əsil
xeyirxahlıq Allaha, axirət gününə, mələklərə, kitablara və peyğəmbərlərə iman edən, sevdiyi malını
Allahı razı salmaq üçün yaxınlarına, yetimlərə, yoxsullara, yolda qalan qəriblərə, istəyənlərə və
boyunduruq altında olub hürriyyətinə qovuşmaq istəyən kölə və əsirlərə verən, namazı haqqı ilə əda edib
zəkatı verən, vədə verdiyi zaman sözlərində möhkəm duran, sıxıntı və xəstəlik hallarında, döyüşün
şiddətli çağında səbir edən kimsələrin davranışlarıdır. Yalnız onlardır imanlarında səmimi olanlar və
yalnız onlardır Allahı sayıb günahlardan qorunan təqvalılar”.
– Görmürsənmi ki, zəkat verməklə qohumlara, yetimlərə, kasıblara və qullara mal vermək arasında fərq
qoyulmuş və bunlar zəkatdan daha üstün hesab edilmişdir? Allahın mal yığmağı qadağan etdiyini və xeyir
işlərdə bəxşiş etməyi əmr etdiyini görmürsənmi?
Osman:
– Axı, Əbuzər, camaatı təqva sahibi olmağa ikrahla məcbur etmək olmaz. İlahi hökmlərə əsasən qəzavət
etmək və camaatı orta həddə yaşamağa rəğbətləndirmək mənim vəzifəmdir.
Əbuzər:
– Zənginlər öz qonşularına, qardaşlarına yaxşılıq etmədikcə biz onlarla barışmayacağıq.
Kəb:
– Malının zəkatını verən kəsin boynunda başqa bir haqq yoxdur.
Əbuzər yenə də çomağını qaldırıb Kəbin sinəsinə vurdu və qəzəblə dedi:
– Əgər bir kişi xalqın malına sahiblənib, onların haqqına haqsız olaraq yiyələndikdən sonra həmin maldan
zəkat verərsə, sən onu öz vacibatını yerinə yetirmiş müsəlman hesab edirsən?
Bunu deyib qəzəblə çölə çıxdı.
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Osman Əbuzərin ürəyini ələ almaq üçün qulamına iki yüz dinar verərək onun dalınca göndərib dedi:
– Əbuzərə de ki, bu iki yüz dinarı götür və öz tərəfdarlarına ver.
Əbuzər:
– Osman bütün müsəlmanlara bu qədər verirmi?
Qulam:
– Yox.
Əbuzər:
– Mən də o müsəlmanlardan biriyəm. Mənə nə çatırsa, onlara da çatmalıdır.
Qulam:
– Osman dedi ki, bu pullar mənim özümündür. Allaha and olsun ki, bunlara heç bir haram qarışmamışdır.
Mən halal puldan başqa sənə heç nə göndərmərəm.
Əbuzər:
– Ehtiyacım yoxdur. Mən bu gün insanların ən varlılarındanam.
Qulam:
– Allah xeyir versin. Biz ki sənin evində az-çox bir şey görmürük?!
Əbuzər:
– Bu səbətin altında neçə gündən bəri qalan bir parça arpa çörəyim var. Mən o pulları neyləyirəm? Apar
qaytar!
Osman dəfələrlə bu işi təkrar etdi, amma faydası olmadı. Bir gün bir qul vasitəsilə ona yüz dinar göndərib
dedi:
– Əgər Əbuzər bu pulu götürsə, sən azadsan.
Qulam pulu Əbuzərə gətirdi, lakin o qəbul etmədi. Bu zaman qulam dedi:
– Allah səni bağışlasın, Əbuzər. Bu pulu qəbul et, çünki mənim azadlığım bu pula bağlıdır.
Əbuzər:
– Mənim qul olmağım isə onu götürməyimə bağlıdır.
***
Bir gün Əbdürrəhman ibn Ovsdan miras qalmış malı Osmanın yanına gətirib, qarşısında üst-üstə yığdılar. Bu
mal o qədər çox idi ki, malları daşıyan adamla Osman arasında sədd yaratdı. Osman dedi:
– Ümidvaram Allah Əbdürrəhmana xeyir verər, çünki o, sədəqə verər, qonaqpərvərlik edərdi. İndi də bu
gördüklərini qoyub gedib.
Kəb:
– Düz buyurursan, ey Əmirəlmöminin! Halaldan qazandı, halaldan xərclədi və halaldan da qoyub getdi.
Allah ona dünya və axirət xeyri əta etmişdir. Bu macəranı eşidən Əbuzər qəzəbli halda evdən çölə çıxıb, Kəbin
dalınca küçələrə düşdü. Qəzəbli bir şir kimi gedərkən yoldan bir dəvə sümüyü tapdı. Əyilib onu götürdü.
Ətrafındakılardan Kəbi soruşdu. O, başdan ayağa qəzəb atəşində yanırdı. Əbuzərin onu axtardığından xəbər
tutan Kəb qorxusundan özünü Osmana yetirdi. Əbuzər də onun ardınca daxil oldu. İçəri girən Əbuzəri görən
Kəb tez qalxıb Osmanın arxasında gizləndi. Əbuzər dəvənin sümüyünü qaldırıb Kəbin başına zərblə elə vurdu
ki, onun başı yarıldı və ətrafa qan sıçramağa başladı. Əbuzər fəryad etdi:
– Ey yəhudi balası, sən ölümündən sonra bu qədər var-dövlət qoyub gedən kişiyə – Allah ona dünya və
axirət xeyri vermişdir, – deyirsən?! Sən Allah üçün vəzifə təyin edirsən?!
Peyğəmbər bir gün Ühüd dağına tərəf gedirdi. Mən də onunla idim. Dedi: “Ey Əbuzər!” Dedim: “Bəli, ey
Allahın Rəsulu!” Dedi: “Sərmayədarlar o biri dünyada çox yazıqdırlar (kasıbdırlar)”. Sonra dedi: “Əbuzər!”
Dedim: “Bəli, ey Allahın Rəsulu. Atam-anam sənə fəda olsun”. Dedi: “Ühüd dağı qədər olan bir sərvəti Allah
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yolunda ehsan edib öldükdən sonra o maldan iki karat12 miqdarında belə qalmasını sevmirəm”. Dedim: “Ey
Allahın Rəsulu, iki qəntar?”13 Dedi: “Yox. İki karat”. Sonra dedi: “Ey Əbuzər, sən çoxu istəyirsən mən azı”.
– Allahın Rəsulu bunu istəyir, amma sən, ey yəhudi balası, deyirsən Əbdürrəhman ibn Ovfdan qalan mallar
halaldır. Mənə de görüm Əbdürrəhman ibn Ovf bu malı hardan alıb? Allah göydən ona göndərib? Yoxsa, bu
camaatın haqqını və millətin zəhmət haqqını toplayıb? Allaha and olsun ki, bu malın sahibi Qiyamət günü arzu
edəcək ki, kaş bu var-dövlət əqrəb olub onun qəlbini sancaydı. Peyğəmbər buyurur: “Üzərində nəfs olan hər bir
mal Allah yolunda verilmədikcə sahibinin canı üçün bir atəşdir”. Belə olan halda sən deyirsən Əbdürrəhman bu
pulların məsuliyyətini daşımır? Kəb! Allaha and olsun ki, yalan deyirsən və səninlə eyni əqidədə olanlar da
yalan deyirlər.
Osman Kəbdən xahiş etdi ki, Əbuzərin bu işini görməməzlikdən gəlsin. Sonra üzünü qəzəblə Əbuzərə tutub
dedi:
– Sən məni nə çox incidirsən. Üzünü məndən çevir ki, səni görməyim. Allaha and olsun ki, sən və mən bir
yerdə ola bilmərik. Çıx çölə.
Əbuzər:
– Osman, sakit ol! Məgər sən Peyğəmbəri görməmisən? Səncə, sən onun kimi rəftar edirsən? Sən bir
zülmkar kimi mənimlə kobud rəftar edirsən.
Osman (israr və qəzəblə):
– Çıx çölə! Bizim ölkəmizdən və bizim qonşuluğumuzdan çıx get!
Əbuzər:
– Of! Sənin qonşuluğundan necə də bezaram. Yaxşı, hara gedim?
Osman:
– Hara istəyirsən get!
Əbuzər:
– Məkkəyə gedirəm.
Osman:
– Yox. Allah haqqı olmaz.
Əbuzər:
– Sən mənə Allahın evinə gedib, ölənə qədər orada Ona pərəstiş etməyi qadağan edirsən?
Osman:
– Allah haqqı, bəli.
Əbuzər:
– Onda döyüş meydanı olan Şama gedirəm.
Osman:
– Yox, Vallah. Sən Şamı viran etmişdin. Mən də bu səbəbdən səni bura gətirtdim. İndi istəyirsən yenidən
Şama göndərim?
Əbuzər:
– İraka gedirəm.
Osman:
– Yox! Olmaz! Sənə İraqa getmək olmaz. İrak camaatı xəlifəyə və dövlət məmurlarına qarşı hamıdan çox
kobudluq edirlər.
Əbuzər:
– Onda Misirə.
Osman:
– Yox, Vallah! Dediyin bu şəhərlərdən başqasını seç!
Əbuzər (hövsələdən çıxmış halda):
12
13

Əmlakın üçdə bir hissəsi
Yüz kiloqram
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– Yox. Allah haqqı adlarını çəkdiyim yerlərdən başqasına getməyəcəyəm. Əgər öz ixtiyarımda olsaydım,
Mədinədən başqa yerə getməzdim. İndiki belədir, məni ürəyin istədiyi yerə sürgün et.
Osman:
– Səni səhraya sürgün edəcəyəm.
Əbuzər:
– Yəni bu qədər şəhərdə yaşadıqdan sonra, indi də səhrada yaşayım?
Osman:
– Bəli.
Əbuzər:
– Çox yaxşı onda Nəcd səhrasına gedirəm.
Osman:
– Yox! Gərək uzaq Şərqə gedəsən. Nə qədər uzaqlığa gedirsənsə, get! Elə bu gün gərək tərpənəsən. Səni
Rəbəzəyə göndərirəm.
Sonra saray xidmətçilərinə üz tutaraq dedi:
– Əbuzəri buradan qovun! Onu çubuqdan palanı olan bir dəvəyə mindirib, qaba rəftar edərək Rəbəzəyə
aparın. Orada onun heç bir miniyi olmamalıdır. Görək Allah nə istəyir.
Mərvan və sarayın başqa yaltaq xidmətçiləri Əbuzəri çomaqla Osmanın sarayından qovdular.
***
“Əbuzər tənha yaşayacaq, tənha öləcək və tənha Allaha yönələcəkdir”.
Hz. Mühəmməd Peyğəmbər (ə)
Osman Əbuzəri Rəbəzəyə aparmaq üçün Mərvanı məmur təyin etdi və əmr etdi ki, heç kəs onu müşayiət
etməsin.
Əbuzərlə Mərvan dəvəyə minib yola düşdülər. Camaat da Osmanın əmri ilə Əbuzərdən kənar durdular.
Əbuzər öz kədərli baxışlarını ətrafda dayananlar üzərində gəzdirir, onlarla vidalaşırdı. Peyğəmbər zamanından
meydana gələn bidətləri və rejim dəyişkənliyini bu şəhərin hər guşəsində görürdü. Xatirələr bir-bir yada düşdü.
O, başını aşağı salıb dərin bir fikrə getdi. Bir gün dostu Mühəmmədlə öz arasında olan söhbət qulağında
cingildədi: “Məndən sonra tezliklə sənə bəla üz verəcək”. “Allah yolunda?” “Allah yolunda”. “Allahın
rizayətinə razıyam”. Əbuzər başını götürüb səhra boyu irəliləyirdi. Qanlı üfüq bu qoca kişinin bir daha bu
səhrada məmurların nəzərləri altında sürgün ediləcəyi yerə aparıldığını görürdü. Günəş öz qızılı ətəyini
dağlardan və səhralardan yığışdırır və üfüq kirpiklərini bir-birinə sıxırdı.
Əbuzərin sürgün edilməsindən xəbər tutan Əli ağlayaraq həsrətlə dedi: “Peyğəmbərin vəfadarı ilə nə
edirlər?!” Sonra o, övladları Həsən, Hüseyn, qardaşı Əqil, Əbdullah ibn Cəfər və Əmmar ibn Yasirlə birgə
Əbuzərin ardınca yola düşərək şəhərdən çıxdılar. Tələsik özlərini ona yetirdilər. Əli Əbuzərin qarşısına keçib
onunla danışmaq istəyirdi ki, Mərvan özünü ortaya atıb Əliyə dedi:
– Ey Əli! Əmirəlmöminin Əbuzəri müşayiət etməyi və yola salmağı qadağan edib. Əgər bilmirsənsə, bil!
Əli əhəmiyyət verməyib Əbuzərə tərəf irəlilədi. Mərvan yenə Əlinin qarşısına keçib mane olmağa çalışdı.
Əli əlindəki şallaq ilə Mərvanın dəvəsinin başına vurub dedi:
– Çəkil kənara. Allah səni atəşinə atsın.
Əlini qəzəbli və qətiyyətli görən Mərvan, Əbuzərin dəvəsinin cilovunu buraxıb, onu Əlinin yanında qoyaraq
imdad istəmək üçün şəhərə qayıtdı. Əli ilə yanındakılar Əbuzərlə birgə yola düşdülər. Gəlib Rəbəzəyə
yetişdilər. Dəvələrindən enərək, oturub söhbət etdilər. Ayrılıq vaxtı yetişdi. Əli ayağa qalxdı. Əbuzər qəhərin
boğazını necə boğduğunu hiss etdi. Sanki həmin dəqiqə qəlbi yarılacaqdı. Əlinin çiyinlərindən tutub, onu
sinəsinə sıxdı. Əli Mühəmməd xanədanının vəfadarı, möhtacların pənahı olan Əbuzərin isti göz yaşlarını
yanaqlarında hiss etdi. Əbuzərdən ayrıldı.
Göz yaşları Əbuzərin yanağından yağış suyu kimi süzülürdü. Həsrət dolu nəzərlərini Əli, Həsən və Hüseynə
baxmaqla doyurmuş kimi hüznlü və ağlar səslə dedi:
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– Ey rəhmət xanədanı! Allah sizə rəhmət eləsin. Ey Əli, sənə və övladlarına baxdığım zaman Peyğəmbəri
xatırlayıram. Mədinədə mənim ürəyimi şad edəcək kimsəm yox idi. Mən Mədinə və Şamda Osmanla
Müaviyənin çiyinlərindən asılan bir yük idim. Osman onun və dayısı oğlu Müaviyənin yanında qalmağımı
istəmədi. Birdən oraları xarab edərəm. Məni elə yerə göndərdi ki, Allahdan başqa bir köməyim və həmdəmim
yoxdur.
Bu qoca və vəfalı kişini ucsuz-bucaqsız olan bir səhrada uğursuz taleyin öhdəsinə tənha buraxıb getməli
olduğunu düşündükcə Əli bərk kədərləndi. Bu səbəbdən dedi:
– Ey Əbuzər! Sən Allaha görə qəzəbləndin. Elə isə Allahdan ümidvar ol! Onlar dünyaları üçün səndən, sən
isə Dinin üçün onlardan qorxdun. O şey ki, onun üçün səndən qorxurdular öz öhdələrinə burax. Lakin o şey ki,
onun üçün sən onlardan qorxurdun onu götür. Sənin onları uzaqlaşdırdığın şeyə onlar nə qədər də möhtacdırlar.
Lakin onların səni uzaqlaşdırdığı şeyə sən nə qədər ehtiyacsızsan! Kimin sabah daha çox bəhrələndiyini və
kimə daha çox həsəd aparılacağını tezliklə görəcəksən. Əgər göyün və yerin qapıları bəndənin üzünə bağlı olsa,
o bəndə Allahdan qorxduğu təqdirdə Allah onun üçün bir çarə tapar. Əbuzər, Allahdan başqası ilə həmdəm
olma. Batildən başqa şeydən qorxma. Əgər sən onların dünyalarını qəbul etsəydin, səni sevərdilər. Bir şeyə
çatmaq üçün çalışsaydın, səninlə işləri olmazdı.
Sonra üzünü Həsənlə Hüseynə tutub dedi:
– Oğullarım, əminizlə vidalaşın. Əqil! Qardaşınla vidalaş.
Hər yeri hüzn və kədər bürüdüyü bir halda onlar Əbuzərlə vidalaşıb qayıtdılar. Gözdən itincəyə qədər
Əbuzər onları öz həsrətli baxışları ilə yola saldı.
Mərvan Osmana Əlidən şikayət etdi. Osman ayağa qalxıb dedi:
– Ey müsəlmanlar, biriniz Əli ilə necə rəftar etməli olduğumu mənə desin. O, mənim məmurumu öz
vəzifəsini icra etdiyi zaman təhqir edib, onu döyüb və mənim əmrimi pozmuşdur. Allaha and olsun ki, onun
başına oyun açacağam.
Əli Mədinəyə qayıtdı. Camaat onun qabağına qaçıb dedi: “Əbuzəri müşayiət etdiyin üçün əmirəlmöminin
sənin əlindən qəzəblənib!” Əli (istehzalı bir təbəssümlə):
– Atın qəzəbi cilovunadır!
Axşam oldu. Əli məscidə gəldi. Onu görən Osman dedi:
– Mərvanla o cür rəftar etməyinə səni nə vadar etdi? Sənin mənə qarşı kobudluq etməyinin səbəbi nədir? Nə
üçün mənim əmrimi pozub məmurumu da qovmusan?
Əli:
– Əvvəl Mərvan özü məni qovdu. Sonra mən onun qabağımı kəsməsinin qarşısını aldım. Lakin mən sənin
əmrini pozmamışam.
Osman:
– Məgər Əbuzəri yola salmağı qadağan etdiyimdən xəbərin yox idi?
Əli:
– Məgər bizə verdiyin hər əmri, xüsusən də haqqın və Allaha itaətin xilafına olanları biz qəbul etməliyik?
Allaha and olsun ki, biz heç vaxt belə etməyəcəyik.
Osman:
– Mərvanın əvəzini ver!
Əli:
– Nə əvəz?
Osman:
– Sən onun dəvəsinin başına iki dəfə qamçı vurmusan.
Əli:
– Bu mənim dəvəm. İstəyirsə gəlsin və mənim vurduğum kimi o da vursun. Amma Allaha and olsun ki, əgər
o söyüş söysə, mən də elə bir söyüş söyərəm ki, yalan olmasın, çünki mən həqiqətdən başqa bir şey
söyləmirəm.
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Osman:
– Nə üçün sən onu söyəsən, amma o səni söyməsin. Allaha and olsun ki, sən mənim nəzərimdə Mərvandan
üstün deyilsən14.
Əli (qəzəblə) dilləndi:
– Bu sözü sən mənə deyirsən? Məni Mərvanla bir tutursan? Allaha and olsun ki, mən səndən belə üstünəm,
atam atandan, anam da anandan üstündür!
Osmanın üzü qəzəbdən pörtdü, qalxıb evinə sarı yollandı. Əli də evinə qayıtdı. Mühacir və ənsardan bir qrup
Əlinin dövrəsinə toplaşıb onu sakitləşdirməyə çalışdılar. İkinci günün səhəri camaat Osmanın yanına getdi.
Osman Əlidən giley edərək dedi:
– O həmişə mənə qarşı saymamazlıq edir və belə edənləri də dəstəkləyir.
Camaat onların arasında sülh yaratmağa müvəffəq oldu. Nəhayət, Əli sakit halda üzünü Osmana tərəf tutub
dedi:
– Allaha and olsun ki, Əbuzəri qarşılamaqda Allahın razılığını qazanmaqdan başqa niyyətim yox idi.
***
Əbuzərin sürgün edilməsi ürəklərdə etiraz səsi oyatmışdı. Sürgün xəbərini eşidən Əbu Dərda dedi:
– Allaha and olsun ki, əgər Əbuzər mənim əlimi və ya hər hansı bir bədən üzvümü kəssəydi yenə də ona
əziyyət verməzdim, çünki Peyğəmbərdən eşitdim ki, buyurdu: “Yer və göy Əbuzər kimi doğru danışan birini
görməmişdir”.
Peyğəmbərin böyük əshabəsi olan Abdullah ibn Məsud Kufədə ikən Əbuzərin sürgün xəbərini eşidib kinayə
ilə xitabəsində dedi:
– Ey camaat, siz bu ayəni eşitməmisiniz ki, Allah buyurur: “Siz o camaatsınız ki, bir-birinizi öldürür və bir
bölümünüzü yurdundan çıxarırsınız”.
Bunu eşidən Kufə hakimi Vəlid Osmana xəbər verdi. Osman İbn Məsudu paytaxta göndərmələrini əmr etdi.
Mədinəyə gətirilən Abdullah ibn Məsud məscidə daxil oldu. Osman döyüşçülərindən birinə İbn Məsudu
məsciddən qovmasını əmr etdi. O da İbn Məsudu götürüb məsciddən çıxararaq çöldə yerə çırpdı. Abdullah ibn
Məsudu evində həbs etdilər. Can verincəyə qədər də ona heç nə vermədilər!
Osmanın Əbuzəri Rəbəzəyə sürgün etməsi xəbərini eşidən Müaviyə, onun arvadını da yanına sürgün
edilməsini qərara aldı. Ümmüzər (Əbuzərin arvadı) əlində pul kisəsi ilə çölə çıxdı. Müaviyə üzünü
ətrafındakılara tutub kisəni onlara göstərərək Əbuzərə qarşı kinli olduğu halda dedi:
– Dünyada zahidlik nümunəsi olana bir baxın, görün nəyi var?
Ümmüzər dedi:
– Allaha and olsun ki, bu nə dirhəmdir, nə də dinar. Bunlar bir neçə qara puldur. Maaşını verdikləri zaman
bunları xərclərimiz üçün xırdalayırdı.
Rəbəzəyə yetişən Ümmüzər ərinin biyabanda məscid düzəltdiyini gördü. Bir gün Nəim Riyahi Rəbəzəyə
gəlib Ümmüzərdən soruşdu:
– Əbuzər haradadır?
Ümmüzər cavab verdi:
– Orada, mülkündə.
O, Əbuzər gələnə qədər gözlədi. Nəhayət, tuluqlarla yüklənmiş iki dəvəni ardınca çəkə-çəkə gətirən
Əbuzərin gəldiyini görən Nəim irəli gəlib dedi:
– Ey Əbuzər, camaat arasında mənim qədər səni görəndə həm sevinən, həm də kədərlənən bir kimsə yoxdur!
Əbuzər dedi:
– Allah atanı bağışlasın. Bu ikisi bir yerə necə cəmləşib?
Nəim:

14

Peyğəmbər Mərvanı sürgün etmişdi. Həzrət onun haqqında kərtənkələ oğlu kərtənkələ və məlun oğlu məlun, – deyə yad etmişdi.
55

– Mən cahillik dövründə qızımı diri-diri basdırmışdım. Səni gördükdən sonra ümidvar idim ki, əgər bir çarə,
yaxud tövbə yolu varsa, məni ondan agah edəsən və eyni zamanda mənə sənin tövbən qəbul edilməz, –
deməyindən də qorxurdum.
Əbuzər:
– Bu cahillik dövründə olmuşdu?
Nəim dedi:
– Bəli.
Əbuzər cavab verdi:
– Allah keçmiş günahları bağışlayır.
***
Həcc mövsümü yetişdi. Camaatın Rəbəzədən gediş-gəlişi çoxalmağa başlamışdı. Hacılar Rəbəzədən keçən
zaman Əbuzərin məscidində namaz qılır, sonra isə onun yanında oturub, Peyğəmbərin bu böyük əshabəsi ilə
söhbət edirdilər. Bir gün bir dəstə hacı Rəbəzəyə gəldi və Əbuzəri namaz qılan gördülər. Gözlədilər, o vaxta
qədər ki Əbuzər namazını bitirib üzünü onlara sarı çevirərək:
– Xeyirxah və mehriban qardaşınıza doğru tələsin, – dedi və bərk ağlamağa başladı. Az sonra sözünə davam
etdi:
– Məni yetişə bilməyəcəyim istəyin həsrəti öldürəcək.
– Sənin əl çatmayan o istəyin nədir elə, Əbuzər? – deyə soruşdular.
– Böyük arzular.
Camaat Əbuzərin dövrəsində oturdu. Onlardan bəziləri Əbuzərin xoşuna gəlmək üçün Osmanın ardınca pis
danışmağa başladılar. Lakin Əbuzər onları bu işdən çəkindirdi. Ayağa qalxıb qulamı ilə birlikdə oranı tərk etdi.
Məğrur ibn Suveyd Əbuzərin də qulamı kimi geyindiyini görüb təəccübləndi və bunun səbəbini Əbuzərdən
soruşdu.
Əbuzər dedi:
– Allah Rəsulu mənə buyurdu: “Xidmətçiləriniz sizin qardaşlarınızdır ki, Allah onları sizin
qulluğunuzda durmağı məsləhət bilmişdir. Qardaşı qulluğunda olan kəs, yeməyindən ona da yedirməli,
geyindiyindən ona da geyindirməlidir. Yerinə yetirməkdə aciz olduğu işləri ona tapşırmamalı, çətin
işlərdə isə ona yardım etməlidir”.
Əbuzər çadırına tərəf gedib bir çuvalın üstündə oturdu. Əbuzərin arvadını üz-gözünü toz-torpaq içində, qara
və solğun rəngdə görən bir kişi gəlib Əbuzərin yanında əyləşdi və üzünü ona tərəf tutaraq yazığı gəlirmiş kimi
dedi:
– Sən bir kişisən və sənin bu dünyada artıq bir övladın da qalmamışdır15.
– Həmd olsun Allaha ki, onları bu fani dünyadan alıb əbədi həyata göndərmişdir.
– Ey Əbuzər! Yaxşı olardı ki, bu arvaddan başqa bir arvad da alardın.
– Mənə təvazökarlıq öyrədən arvad almaq, təkəbbürlük öyrədən arvad almaqdan daha yaxşıdır.
– Bundan zəngin şərait seçməyin daha yaxşı olmazdımı?
– Ey bağışlayan Allah!... qarşına nə çıxdısa götür.
Hacılar getdilər, Əbuzər arvadı ilə birlikdə Rəbəzədə qaldı. Zamanın çərxi fırlanır və bu hadisələri özü ilə
gələcəyə aparırdı. Əbuzər gecə-gündüz Allaha ibadət edir, bu səssiz və geniş səhrada Allahı özünə daha yaxın
hiss edirdi. O, Allahın evini ziyarət etmək üçün icazə aldı və Məkkəyə doğru yola düşdü. Oraya çatan Əbuzər
Kəbənin qarşısında dayanıb fəryad etməyə başladı:
– Ay camaat, mən Condəb Ğifariyəm. Şəfqətli və xeyirxah qardaşınıza tərəf getməyə tələsin.
Camaat onun ətrafına toplaşdı. Əbuzər sözünə davam etdi:
– Sizdən biri səfərə çıxdığı zaman özü ilə azuqə götürmürmü?
– Niyə ki götürür, – deyə dilləndilər.

15

Bu, ixtilaflı mövzulardan və Əbuzərin həyatının qaranlıq qalan nöqtələrindən biridir.
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– Qiyamət səfərinin yolu daha uzundur. Dərdinizə yarayan nə varsa götürün!
– Dərdimizə uyğun olan nədir ki?
– Vacib işləri yerinə yetirmək üçün Allahın evini ziyarət edin, hesab günü üçün isti günlərdə oruc tutun,
qəbrin vəhşəti üçün qaranlıq gecələrdə iki rükət namaz qılın. O böyük gün üçün haqq sözü danışın və batil
sözlər söyləməkdən çəkinin. Malınızdan bağışlayın, bəlkə, onun çətinliyindən qurtulasınız. Dünya işlərini ikiyə
bölün. Birinci yarısını halal ruzi axtarmağa, ikinci yarısını isə axirət qazanmağa sərf edin. Üçüncü sizi ziyana
salar və xeyir verməz. Onu tərk edin. Sərvətinizi ikiyə bölün. Birinci yarısını ailənizin güzəranı, ikinci yarısını
isə o biri dünyanız üçün göndərin. Üçüncü sizi ziyana salar və xeyir verməz, onu tərk edin.
Əbuzər həcci tamamlayıb Minaya getdi. Ona xəbər verdilər ki, Osman səfərdə namazı dörd rükət qılıb.
Qəzəb nişanələri simasında görünən Əbuzər Osmana həmlə edirmiş kimi öldürücü bir ahənglə dedi:
– Mən Allah Rəsulu ilə səfərdə namaz qıldım, o, namazı iki rükət qılırdı, Əbubəkr və Ömərlə də o cür
qıldım. Necə ola bilər ki, Osman namazı tamam qılsın?!
Sonra özü qalxıb dörd rükət namaz qıldı. Bu mənzərənin şahidi olanlar Əbuzərə təəccüb etdilər. Namazını
bitirən kimi ondan soruşdular:
– Sən bunu əmirəlmömininə eyib tutdun. Bəs nə üçün özün də elə edirsən ?
– Nifaq ondan da pisdir, – deyə Əbuzər dilləndi.
Əbuzər Rəbəzəyə qayıtdı. Bundan sonra onun həyatının ən qəmli səhnələri başlayırdı. Məişət sıxıntısı onu
əzmiş, aclıq onları halsız etmişdi. Əbuzərin çəkdiyi işgəncə və əzablar qarşısında yeganə təsəllisi, bütün bu
acılara Allah yolunda və binəva insanların azadlığı uğrunda dözməsinə yəqinliyinin olması idi. Canını bəla və
müsibətlərin qalxanı etmiş, özünü hər cür məşəqqətə dözümlü olmağa hazırlamışdı. Südünə ümid bağladıqları
bir neçə baş qoyunu da bir-birinin ardınca tələf olurdu. Aclıq və fəqirlik təzyiqindən onların həyatı daha da
çətinləşirdi. Nəhayət, bu vəziyyət qızının əldən düşməsinə və qoca atasının gözləri qarşısında can verməsinə
çəbəb oldu. Lakin canavar kimi ağız açaraq, onlardan birini udmaqla kifayətlənməyən aclıq və fəqirlik, bu dəfə
oğluna həmlə etdi. Əbuzər qorxdu ki, əgər oğlu da bu səhrada aclıqdan ölsə, böyük məsuliyyət altında
qalacaqdır. Qalxıb Mədinəyə tərəf üz tutdu və düz Allah Rəsulunun xəlifəsi olan Osmanın sarayına getdi.
Uca qamətli, beli bükülmüş, əyninə izzətini daha çox büruzə verən nimdaş libas geyinmiş, buğdayı
simasında son zamanların iztirabı sezilən, ağ saçlı, gözlərindən paklıq oxunan Əbuzər Osmanın və ətrafındakı
yaltaqların yanına daxil oldu. Dərin, qorxaq, şəfqətli və ehtiram dolu nəzərlər hər tərəfdən Əbuzərə dikildi.
Əbuzər Osmanla üz-üzə dayanıb, dərin və mənalı baxışlarını onun üzünə dikib kəskin səslə dedi:
– Osman, sən məni ailəmlə birlikdə elə bir yerə göndərmisən ki, nə bir yeməlisi var, nə də bir bitkisi. Bir-iki
baş hələ süd verməyən qoyundan başqa heç nəyim yoxdur. Arvadımdan başqa dərd ortağım və xidmətçim
yoxdur. O boyda səhrada yeganə daldalanacağım bircə ağac var. Osman, mənə bir xidmətçi və bir neçə baş
qoyun ver ki, dolana bilim.
Osman sanki Əbuzərin sözlərini heç eşitmirmiş kimi üzünü yana çevirdi. Əbuzər bu dəfə yan tərəfə keçib
onunla üzbəüz dayandı və yenə sözlərini təkrar etdi.
Osmanın saray əyanlarından olan Həbib ibn Muslimə Əbuzərin bu halına acıyıb dedi:
– Mən sənə min dirhəm, beş yüz qoyun və bir xidmətçi verirəm.
– Pulu, qoyunu və xidmətçini elə bir adama ver ki, məndən də çox möhtacdır. Mən Quranın mənə tövsiyə
etdiyi haqqımı istəyirəm, – deyə Əbuzər cavab verdi.
Bu zaman Əli (ə) içəri daxil oldu.
Osman Əliyə xitabən:
– Bu səfehi bizim başımızdan rədd edərsən?
Əli dedi:
– Hansı səfeh?
Osman:
– Əbuzər.
Əli dedi:
57

– O səfeh deyil. Allaha and olsun ki, mən Peyğəmbərdən (s) eşitmişəm ki: “Əbuzərin həyası, imanı və
təvazökarlığı İsa ibn Məryəm kimidir”.
Osmanın sözlərini eşidən Əbuzər məclisi tərk etdi və nə qədər çağırsalar da cavab verməyib, öz mənzilinə –
Rəbəzə çölünə qayıtdı. Çadırının yanına yaxınlaşan Əbuzər aclığın şiddətindən can vermiş oğlunun cənazəsini
qucaqlayan çarəsiz arvadının ağladığını gördü. Əbuzər anladı ki, aclıq onun əziz oğlunu da ölümün qucağına
atmışdır.
Əbuzər bir anlıq gözlərini yumub, bu ciyər yandıran ağrını unutmaq üçün özünü Allaha həvalə etdi. Allahın
razılığını düşünməklə özünə təsəlli verərək bu yandırıcı dağın acısından təskinlik tapdı. O, qəflətən özündə bir
cürət tapıb, gözlərini açdı, yanaqlarında gilələnmiş göz yaşlarını silib qətiyyətlə oğlunun cəsədini götürdü və
qəlbini atəşlər sardığı halda onu kəfənləyib torpağın altında gizlətdi.
Əbuzər nə qədər çətinlik görürdüsə, özünü bir o qədər də Allaha yaxınlaşdırırdı. O, həmin an hiss etdi ki,
çox zaman Allahı özündə, özünü də Allahda tapır.
O, bir neçə anlıq oğlunun qəbrinin kənarında dayanıb, ata məhəbbətilə əlini torpağa sürtərək çətinliklə də
olsa bu cümlələri söylədi:
– Oğlum, Allah səni bağışlasın, xoş əxlaq idin, bu qoca atana və yaşlı anana qarşı mehriban idin! Əziz
övladım, mən sənin ölümündən savayı özümdə həqarət hissi duymuram. Mənim Allahdan başqa heç nəyə
ehtiyacım yoxdur. Övladım, əgər ölümün ilk günündən qorxmasaydım, sənin yerinə mən ölmək istəyərdim.
Oğlum, kaş biləydim ilk mühakimə günü sənə nə dedilər və sən nə cavab verdin. Allahım! Sən Öz haqqını əda
etməyi ona vacib etdin və mənim də haqqımı onun boynuna qoydun. Allahım! Mən onun üçün haqqımdan
keçirəm, Sən də onda olan haqqından keç. Sən bağışlamaqda məndən daha ləyaqətlisən.
Oğlunun qəbrinin yanından ayağa qalxdı. Aclıq hələ də onlardan əl çəkmirdi. Peyğəmbərin bu iki dostu
Əbuzər və Ümmüzər, bu vəfalı ər-arvad bir neçə günü aclıqla keçirir, ölümün intizarında yaşayırdılar.
Səhra xəlvət və səssiz idi; Rəbəzənin yeri və göyü sanki bu iki qəhrəmanın qara gününə ağlayırdı. Oh!
İnsanın cinayətkar əli necə ürək yandırıcı səhnələr yarada bilir?! Ölüm yaxınlaşmışdı. Əbuzər üzünü arvadına
tərəf tutub dedi:
– Qalx ayağa bu təpənin başına çıxaq. Bəlkə, aclığımızı susdurmaq üçün oradan bir az ot tapdıq.
Xeymədən bayıra çıxdılar. Külək bu mənzərədən sanki qəzəblənmiş, nərə çəkərək şiddətlə əsirdi. Çıxardığı
səslərlə sanki təbiəti bu dəhşətli hadisədən agah etmək istəyirdi.
Ər-arvad bir müddət yeməli nəsə axtardılar, amma bir şey tapa bilmədilər. Əbuzər zəifləyib, halsızlaşaraq
özündən gedirdi. Ölüm təri artıq Əbuzərin alnında oturmuşdu. Geri qayıtdılar. Külək şiddətlə əsir, onların
xurma ağacına bağlanmış olan cırıq xeyməsini o tərəf bu tərəfə yelləyirdi.
Əbuzərin dizləri əsir, başı sinəsinə əyilmişdi. Arvad ölüm nişanələrini ərinin çöhrəsindən oxudu və Əbuzərin
gözlərinin dolduğunu gördü. Əbuzər vəfalı arvadından razılıq əlaməti oxunan yorğun baxışlarını onun üzünə
dikdi:
– Ayrılıq yaxınlaşdı.
– Bu gün sənə nə olub?
– Allaha and olsun ki, gərək tezliklə bu fani dünyanı tərk edəm və əbədi dünyaya tələsəm, – dedi.
Bihuş oldu. Arvadı tab gətirməyib, bütün səbrini əldən verərək yağış suyu kimi göz yaşı töküb ağlamağa
başladı. Əbuzər gözlərini açıb arvadının acı-acı ağladığını gördü və dedi:
– Nə üçün ağlayırsan?
– Necə ağlamayım, sənin bu səhrada öldüyünü görür, amma bunun üçün sənə heç bir şey edə bilmirəm.
Hətta kəfənimiz olacaq geyim belə nə səndə var, nə məndə.
Biçarə arvadının halına ürəyi yanan Əbuzər ona ürək-dirək verdi:
– Ağlama. Sənə müjdə verim. Rəsuli-Əkrəmdən eşitdim ki, buyurdu: “İki, yaxud üç övladının ölümündə
səbirli davranan və bu ölümü Allah yolunda hesab edən müsəlman qadın və kişi heç bir zaman
Cəhənnəm atəşi görməyəcəkdir”. Məgər üç övladımız öləndə səbir etmədikmi, onları Allah yolunda
vermədikmi?!
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Yenicə sakitləşmiş arvad bunları eşidib yenidən ağlamağa başladı. Əbuzər dedi:
– Peyğəmbəri-Əkrəmdən eşitdim ki, mən onların dəstəsinə qoşulduqdan sonra buyurdu: “Sizlərdən biri bir
biyabanda öləcək və bir dəstə mömin ölüm ərəfəsində onun yanında olacaq”. İndi məndən başqa o
dəstədən hamı abadlıqda ölmüş və biyabanda öləcək olan o kəs bir tək mənəm. Allaha and olsun ki, nə mən
yalan deyirəm, nə də mənə yalan deyilmişdir. Qalx ayağa yola bir nəzər yetir!
– Haraya baxım? Hacılar gedib, yollar da bağlanıb.
– Bax! Əgər heç kəsi görməsən bu əba ilə mənim üstümü ört və məni yolun başında qoy. Buradan keçən ilk
qafiləyə de ki, burada ölən, Peyğəmbərin dostu Əbuzərdir. Gəlin onu kəfənləyib dəfn etməkdə yardım edin.
Arvad arabir təpənin başına çıxıb səhranın dərinliklərinə nəzər yetirir, lakin o səssiz çöldə heç kəsi görməyib
geri dönürdü. Dəfnində iştirak edəcək kimsənin gəlməsindən yəqinliyi olan Əbuzər hər an arvadına yola
baxmağı tapşırır, arvad isə o qəmgin səhrada bir kəsin görünəcəyinə inanmasa da, yalnız ərinin xətrinin xoş
olması üçün təpənin başına qalxır və geri qayıdırdı. Birdən uzaqdan gözünə qaraltı göründü. Bunu görən
Ümmüzər dəsmal yellədi. Atlılar ona tərəf irəliləməyə başladılar16.
– Nə istəyirsən, ey Allahın kənizi?
– Bir müsəlman kişi burada can verir. Onu kəfənləyin və qarşılığında Allahdan muzdunuzu alın.
– Kimdir?
– Əbuzər.
– Peyğəmbərin dostu?!
– Bəli.
– Ata-anamız sənə fəda olsun, ey Əbuzər!
Sürətlə xeyməyə tərəf qaçdılar. Əbuzər hələ sağ idi. Salam verdilər. Əbuzər aram və hüznlü ahənglə dilləndi:
– Əgər mənim, yaxud arvadımın məni kəfənləmək üçün kifayət qədər parçası olsaydı, mən onu seçərdim.
Sizi and verirəm Allaha əgər sizdən hər hansı biriniz dövlət adamı, rəis və ya xəfiyyə işçisidirsə, məni
kəfənləməsin.
Hamı təəccüblə bir-birinə baxdı, çünki ənsardan olan o cavandan başqa hamısı dövlət işçisi idi. Cavan dedi:
– Əmi can! Mən səni ya əynimdəki bu libasımla, ya da anamın toxuduğu libasla kəfənləyəcəyəm.
“Sən məni kəfənlə”, – deyə Əbuzər dilləndi.
Əbuzər dəfn-kəfn işindən xəyalı rahat olduqdan sonra gözlərini rahatlıq və yəqinliklə yumdu və bununla da
öz iftixarlı, lakin eyni zamanda qəmli olan həyat dastanına son qoydu. Ona qüsl verib kəfənlədilər, namazını
qılıb, bir daşın kənarında, narın qumların altında torpağa tapşırdılar. Ənsarlı cavan qəbrin kənarında dayanıb
dedi:
– Allahım, bu Əbuzər, Peyğəmbərin dostu və Sənə pərəstiş edən bəndələrdəndir ki, Sənin yolunda
müşriklərlə cihad etdi. Allahım, Əbuzərin iman və əqidəsində heç bir şey dəyişmədi. Əksinə, o, gördüyü
çirkinliklərə qarşı bütün qəlbi və dili vasitəsilə mübarizə apardı. Bu üzdən onu zülmlə sürgünə yollamaqla xar
etdilər. O, qürbətdə tək-tənha öldü. Allahım! Əbuzəri məhrum edənləri, öz evindən, Peyğəmbərin hərəmindən
avara salanları həlak et!
Bu zaman oradakılar əllərini göyə qaldırıb hərarət və hüznlü halda dodaqaltı... “Amin!”, – dedilər.
Abdullah ibn Məsud ağlar halda dedi:
– Ey Allahın Rəsulu! Doğru buyurmuşsan: “Tənha yaşayacaq, tənha öləcək və tənha Allaha
yönələcəksən”.
– SON –
Farscadan tərcümə etdi:
Ruhəngiz Həşimova

16

Bu dəstə Abdullah ibn Məsud, Hucr ibn Udey, Malik ibn Haris Əştər və ənsardan olan bir cavan idi.
59

