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�ુદા પરસ્તી અને ઈમા
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ અન
ઇબ્ને અલીલ અવ�ની વાતચી

બેહા�ુલ અન્વારમા અલ્લામા મજ�લસી લખે છે ક�
�હશામ �બન અલ્હકમ કહ� છે ક� �ું હઝરત ઇમામે
જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજ
થયો. થોડ� વાર પછ� મશ�ર
ૂ ના�સ્તક ઇબ્
અલીલ અવ�અ ઇમામ આલી મકામની સેવામાં
હાજર થયો.
તેણે �ુદા એક હોવાના પ્ર� િવશે આ
અલ�ય્હસ્સલામથી ચચાર્ . આપ
19

અલ�ય્હસ્સલામએ તેને ફરમાવ્�:
�ું તારો કોઈ બનાવવાવાળો પણ છે
કોઈ કાર�ગરની કળા છે ક� � ું

? અને �ું � ું

વગર બનાવે છો.

અથાર્ત �ું તને કોઈએ બનાવ્યો છે અને
જગતમાં મોકલ્યો છે ક કોઈના બનાવ્યા વગર �ું
�ુદ પોતે પૈદા થઈ ગયો

?

ઇબ્ને અલીલ અવ�એ ક�ું: મને કોઈએ નથી
બનાવ્ય.
આ સાંભળ� આપે ફરમાવ્�ું: વા� એ બતાવ ક� જો
તને કોઈએ બનાવ્યો હોત તો પછ

તા� રં ગ �પ

અને ઢંગ ક� વા હોત ? અથાર્ત તારા આ �પ રંગમાં
20

�ું ફ�રફાર હોત

?

આ ના�સ્તકથી આ સવાલનો કોઈ જવાબ ન બની
શ�ો અને શરમાઈને બહાર ચાલ્યો ગય.

21

ઇન્સાનની વ્યા�ુળતા પણ �ુદાની દલીલ.
અલ્લામા મજ�લસી બેહા�ુ અન્વારમાં લખે છે ક�
એક શખ્સે ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામથી અ
કર� ક� : મૌલા ! ના�સ્તકો મારાથી �ુદાના અ�સ્તત
િવશે ઘણા ઝઘડ� છે . આપ �ુદાના વ�ૂ દ માટ� કોઈ
ન�ર દલીલ બતાવો ક� �ુ ં તેઓને �ુપ કર� શ�ું.
આપ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: �ું તને કદ�
એવો પ્રસંગ નડયો છે ક� વહ

�ુબવા ન�ક

પહ�ચી ગ�ું હોય અને દ� ખીતી ર�તે કોઈ બચવાની
આશા ન રહ� હોય અને કોઈને તાક્ત ન હોય ક તેને
બચાવી

શક�

22

?

તેણે ક�ું : � હા

, આવો અકસ્માત નડયો છ.

આપ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: તો એવા િનરાશાના
સમયમાં તારા �દલમાં બચવાની કોઈ આશા�ું ક�રણ હ� ું ?
અથાર્ત �ું એવે સમયે સમજતો હતો ક� કોઈ ગૈબી શ�ક તને
આ આપિ�માંથી ઉગાર� શક� છે

?

તેણે ક�ું : � હા.
તો આપ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: એ અલ્લાહની હસ્ત
હતી.
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અ�ુલ હસન અલી �બન મયસમ અને એક 
ના�સ્તકનો વાતા ર્લ
અલી �બન મયસમ � બે

સબંધોથી હઝરત

મયસમે તમ્મારના વંશ માંથી હત. અને પોતાના
સમયના અત્યં �ુ�ધ્ધશાળ� અને િવદ્વાન ઇન્
હતા. એક �દવસ તેઓ મા�ુન રશીદના વઝીર
ફઝલ �બન �ુહ�લની બેઠકમાં ગયા. તો તેમણે ત્યાં
જો�ુ ક� એક ના�સ્તક ભૌિતક્વા મજ�લસના એક
અગ્ર ભાગમાં �ચા સ્થાને બેઠ�લો છે અને બા
બધા લોકો તેનાથી નીચેના સ્થાને બેઠ�લા છ. અને
એ શખ્સ �ુદાનો છડ�ચોક ઇન્કાર કર� રહયો હ.
અને હાજર લોકો ઘણા ધ્યાન �ુવર્ક તેની વાત
24

સાંભળ� રહ્યા હ. આ દ્ર

જોઈને અલી �બન

મયસમને ઘ�ુ �ુ:ખ થ�ું અને એ ના�સ્તકની વાત
કાપતા તેમણે વઝીરને સંબોધી ક�ું : માનનીય
વઝીર આજ આપના ઘરની બહાર એક િવ�ચત્
દ્ર

જો�ુ.ં

વઝીર� અચરજથી � ૂછ�ું : આપે �ું જો�ું

?

અલી �બન મયસમે ક�ું :

“મ� એક વહાણને જો�ુ

�માં કોઈ નાિવક ન હતો

, પણ તે વહાણ કોઈ

ખારવાની સહાય વગર આપો આપ ધ�ા પર
આવીને લાગી ગ�ુ.ં અને ત્યાંથ સવારોને પોતાની
�દર સવાર �ાર્ પછ� વહાણ ચાલી નીકળ્�. અને
25

લોકોને આપના ઘરની પાસે ઉતાયાર્ પછ� અહ�થી
સવાર�ઓ ઉઠાવી અને પોતાની મં�ઝલે ચાલી
નીકળ્�ું અને તેણે ત્યાં બધા �ુસાફરોને ઉતાય.

”

વઝીરના જવાબ દ� વા પહ�લા તે ના�સ્તક બોલી
પડયો અને ક�ું : માનનીય વઝીર ! આ

શખ્સની

અ�લમાં �� ૂર (ખરાબી) આવી ગયો છે . અને આ
શખ્સ પાગલ �વી વાતો કર રહયો છે . અને આ
શખ્સ અશ� અને અસંભિવત વાતોનો દાવો કર�
છે . તમે પોતે

િવચારો ક� ના�ુદા વગર વહાણ

દ�રયાની સફર ક� વી ર�તે કર� શક� છે

? અને

ખારવા વગર પોતાના ધાયાર્ સ્થળે ક�વી ર�ત
પહ�ચી શક� છે

?
26

ના�સ્તકની આ વાત સાંભળ� અલી �બન મયસમે
ક�ું : �ુખ્ �ું નથી �ું છ
ર
.

જયાર� કોઈ વહાણ

ના�ુદા વગર એક દ�રયાને આપો આપ ઓળંગી
શક્�ુ નથી ત અ�સ્તત્વનો આ અગાધ સમંદર
તને દ� ખાય છે તેમાં અ�સ્તત્વો ક�વી ર�તે સ કર�
શક� છે . ના�ુદા વગર નાવ પણ નથી ચાલી શક્તી
તો ભલા �ુદા વગર આ િવ�વ

ક� વી ર�તે ચાલી

શક� છે

?

આ હ�રો આકાશગંગાઓ

,

તારાઓ,

ગ્રહ

પોતપોતાની ધર� પર કોઈ પણ સ�નહાર અને
સંચાલક વગર ક� વી ર�તે સફર કર� શક� છે
27

?

હવે � ું પોતે બતાવ ક� મ� અશ� વતાનો દાવો
��

છે ક� તે

?

ના�સ્તકથી આ પ્ર�નો કોઈ જવાબ ન બની શ
અને અત્યંત �લજ્જત થયો અને તે

ખાતર� થઈ

ગઈ ક� અલી �બન મયસમે તેને પરા�જત અને
લાજવાબ કરવાના હ�� ુથી વહાણની દાસ્તાન ઘડ�
છે . એટલે તે શરમાઈને બહાર ચાલ્યો ગય. વઝીર
ફઝલ �બન �ુહયલ આ વાતાર્લાપ સાંભળ� ઘણો
પ્રભાિવત થ.

28

�ુદાને ઓળખ� ં ુ બાળક
જયાર� હઝરત ઇબ્રાહ�મ અલ�ય્હસ્સલા
સદભાગી િવલાદતનો સમય ન�ક આવ્યો ત
�યોિતષીઓએ નમ�દને ખબર આપી ક� આ વરસે
એક એ�ુ બાળક જન્મના� છે � તાર ��
ુ ૂમતને
ખેદાન મેદાન કર� નાખશે અને તને હડ� ૂત કરશે.
નમ�દ� આ ખબર સાંભળ� �ુકમ આપ્યો ક� આ
વરસે દ� શમાં � પણ બાળક જન્મે તેને કત્લ કર
નાખવામાં આવે.

29

હઝરત ઇબ્રાહ�મ અલ�ય્હસ્સલામનો પિવત
થયો તો તેમની �ુ�ય માતાએ નમ�દના
િસપાઈઓના ડરથી પોતાના �દલના �ુકડાને એક
કપડામાં િવ�ટાળ�ને તેને એક �ુફામાં લઈ આવી.
�ુત્રને �ુફામાં �ુવરાવ્યો 

�ુફાના મોઢા ને

સાર� ર�તે બંધ કર� દ��ુ. અને પોતાના ઘર� પાછ�
આવી ગઈ.
બી� �દવસે તેને તક મળ� તો �ુફાની પાસે આવી
અને �ુફાના મોઢાને ખોલી નાખ્�ું અને �ુત્ર
જોયો તો તેને પોતાનો બેટો

સહ�સલામત નજર�

પડયો અને બાળક� ��ુઠાને પોતાના મ�મા નાખ્યો
30

હતો અને તેને �ુસી રહયો હતો અને અલ્લાહની
�ુદરતથી તેમાંથી �ૂ ધ િનકળ� ર�ું હ� ું અને બાળક
તેનાથી � ૃપ્ત થઈ ર�ું હ�ુ.
બીબીને જયાર� પણ તક મળતી. ગારમાં આવી
પોતાના બાળકને જોતી હતી. અને તેને �ૂ ધ
પીવરાવતી રહ�તી હતી. આવી ર�તે સાત વરસનો
ગાળો િવતી ગયો. ઇબ્રાહ�મ અલ�હસ્સલામ સં�ૂ
ર�તે સમજભાન અને ચપળતા રાખતા હતા.
એક �દવસ તેમણે પોતાની મા� ૃશ્રીને �ૂછ�ું ક
આપણને પૈદા કરનાર કોણ છે ?
31

માએ ક�ું ક� નમ�દ દાવો કર� છે ક� તેણે આપણને
પૈદા �ાર્ છ .
ઇબ્રાહ�મે માને �ૂછ�ું તો પછ� નમ�દને �ૂછ�ુ
જોઈએ ક� તને કોણે પૈદા �� છે ?
માએ જયાર� �ુત્રની આ દલીલ સાંભળ� તો સમ
ગઈ ક� નમ�દની �ુ�ૂમતનો �ત એમના જ હાથે
થવાનો છે .
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�ુદાને ઓળખનાર વઝીર
એક બાદશાહ �ુફ્ર અને ના�સ્તક્તા તરફ ગયો.
એ બાદશાહનો એક વઝીર તવહ�દમાં માનનારો
હતો અને તેનાથી બાદશાહની આ �સ્થિત પર સખ્
�ુસ્સો ચડતો રહત. અને હંમેશા એ િવચારતો હતો
ક� બાદશાહને આ �ુફ્ર અને �ધકારમાંથી કઈ ર�ત
કાઢવામાં આવે. અને આ રાજયની એક પરં પરા
હતી ક� હર સાલ વઝીર પોતાના બાદશાહને એક
આરોગ્યદાયક સ્થળ પર દાવત આપતો હ. �વો
જ તે દાવતનો સમય િનકટ આવ્યો તો વઝીર�
બાદશાહને ક�ું : ક� આ વરસે �ુ ં
33

તમને ફલાણા

િન�ન અને ઘાસચારા વગરના સ્થળે દાવત
આપવા માં� ુ �ં.
બાદશાહ� ક�ું : ક� એ જગ્યા તો રહ�વાન

લાયક

નથી. ત્યાં ન તો કોઈ ઇમારત છે અને ન તો કોઈ
પ્રકારના ઝાડપ. એવી પડતર ઝમીન પર દાવત
સાર� નથી લાગતી.
વઝીર� ક�ું : રા�યપાળ ! આપને એ સાંભળ� ઘણો
આનંદ આવશે ક� ત્યાં �ુંદર ઝરણાઓ �ટ� િનકળ્ય
છે અને કોઈના બનાવ્યા વગ
ઊભા થઈ ગયા છે .
34

ત્યાં ભવ્ય મહ�લ

આ સાંભળ� બાદશાહ હસ્યો અને વઝીરને ક�ું: ક�
�ું તમે પાગલ થઈ ગયા છો. એ વાત ક� વી ર�તે
�ુ�ધ્ધમાન્ય થઈ શક� 

િમ�ી વગર ઇમારત

બંધાઈ �ય અને ખે�ુત વગર કોઈ ખેતર
આપોઆપ ઉગી આવે અને

માળ� વગર બગીચો

બની �ય.
વઝીર� આ તકનો લાભ લેતા ક�ું : બાદશાહ
સલામત જયાર� વગર ક�ડયે એક નાની એવી
ઇમારત નથી બંધાતી અને માળ� વગર બાગ ઉભો
નથી થતો તો આ અનેક �ુિનયાઓ

, ચાંદ, તારા,

�ૃહો, આવડ� મોટ� ઘરાની સ� ૃ�ધ્ધ
35

અને

આસમાનની વસ્તીઓ બનાવવાવાળા વગર આપો
આપ ક� વી ર�તે બની શક� છે ?
બાદશાહ� જયાર� આ વાત સાંભળ� તો તેને પોતાના
િવચારોની �ુલ સમ�ણી અને �ુદાના અ�સ્તત્વન
�સ્વકાર કર� લીધ.

36

�ુદાને ઓળખનાર � ૃધ્ધ
એક વખત હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલ

પોતાના અ�ુયાયીઓની એક

જમાત સાથે �ાંક જઈ રહ્યા હતા રસ્તામાં 
અલ�ય્હસ્સલામને એક �ૃધ્ધા દ�ખાણી � ચરખામ
�ુતર કાંતી રહ� હતી.
અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામએ એ �ૃધ્ધા
� ૂછ�ું : તે તારા �ુદાને ક� વી ર�તે ઓળખ્યો?
આ સાંભળ� � ૃધ્ધાએ ચરખા પરથી હાથ ઉપાડ
લીધો. થોડ�જ પળોમાં ચરખો રોકાઈ ગયો.
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� ૃધ્ધાએ ક�ું: મ� મારા પાલનહારને આ

ચરખાને

લીધે ઓળખ્યો આ નાનો એવો ચરખો પોતાની
ગિત માટ� મારો મોહતાજ છે . જો �ુ ં હાથ ખ�ચી લઉ
તો આ ચરખો થંભી �ય છે . જયાર� એક ચરખો
કોઈ ચાલક વગર ચાલી નથી શક્તો તો આ મહાન
આકાશી મંડળો કોઈ સ�ક તથા ચાલક વગર ક� વી
ર�તે હરક્ કર� શક� છે ?
આ મંડળોની ચાલ એકજ પ્રમાણમાં ચાલે . � ૂરજ
અને ચાંદ સદા પોતાના સમયે જ ઉગે
આથમે છે . તેનાથી મને સમ��ું ક�

િવ�વનો એક

પાલનહાર છે � ઘણો �હકમત વાળો છે .
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, અને

હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ એ પોતાન
અ�ુયાયીઓ સામે જો�ું અને ફરમાવ્�ું: તમાર� આ
� ૃધ્ધ �ીની �મ �ુદાને ઓળખવો જોઈ.
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દર� ક હસ્તી�ું હો�ુ �ુદાના હોવાની દલીલ છ.
એક વટ� મા�ુર્ કોઈ જંગલમાંથી પસાર થઈ રહય
હતો તેણે જો�ું ક� ઝાડ પર કોઈ ચકલીનો માળો છે
અને તે ચકલી એટલી સખત

ગભરાયેલી છે અને

િવહવળતામાં � ં ૂ � ં ૂ કર� રહ� છે . તેની અવાજ
સાંભળ� વટ� મા�ુર્ને ખાતર� થઈ ગઈ ક� અત્યાર�
ચકલીને કોઈ ખતરો છે �ના કારણે તે

ભયભીત

થઈ ગઈ છે એટલે એ વટ� મા�ુર્એ ઝાડને ધ્યાનથ
જો�ું તો તેને દ� ખા�ું ક�

એક કાળો નાગ � ૃક્ષ પ

ચડ� રહયો છે . હવે તેને સમજમાં આવ્�ું ક� ચકલી
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�બચાર� આ કારણે હાયવોય કર� રહ� છે ક� મક� આ
નાગ માળામાંથી તેના બચ્ચાને ખાઈ જશ.
એ જ અરસામાં તે વટ� મા�ુ્એ જો�ુ ક� ચકલ
ર
ઉતાવળે ઉતાવળે એક બી� ઝાડ તરફ ગઈ અને
ત્યાંથી તેણે પાંદડા કાપ્યા અ

પોતાના માળાના

ફરતા પાથર� દ�ધા અને પછ� બી� ડાળ� ઉપર
જઈ બેસી ગઈ.
વટ� મા�ુર્ આ દ્રશ ઘણા રસ�ુવર્ક જોવ લાગ્ય.
તેણે જો�ું ક� કાળો નાગ ઝાડ પર ચડયો એ માળા
તરફ ધસ્યો પરં�ુ જયાર તેણે એ પાંદડા જોયા તો
માળાથી �ુર હટ� ગયો અને પાછો ચાલ્યો ગય.
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વટ� મા�ુ્ને યક�ન થઈ ગ�ું ક� ચકલીએ 
ર

પાંદડા

પોતાના માળાની આસપાસ પાથયાર્ હતા તે
સાપના માટ� કાિતલ ઝેર હતા. એટલે નાગે પોતાની
ખેર એમાંજ સમ� ક� તે માળાથી �ૂ ર થઈ �ય.
તો આ નાના �નવરોને આવી જડ��ુટ્ટીઓ
અસર�ું જ્ઞાન કોણે �દલમાં નાખ્. આ વસ્�ુઓને
જોઈ �ુ�ધ્ધવાન એજ ફ�સલ કરશે ક� િવ�વના દર� ક
�વ�ું �વન �ુદાના અ�સ્તત્વની દલીલ .
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ઈમાન સદા અણી�ુધ્ધ હો�ુ જોઈ.
હઝરત �ુલેમાન અલ�ય્હસ્સલામ કોઈ સ્થળ
પસાર થઈ રહ્યા હતા ક� તેમણે એક નર ક�ડાન
પોતાની ક�ડ�થી એમ કહ�તા સાંભળ્ય

ક� � ું �તે

આટલી �ૂ ર ક� મ રહ� છે . જયાર� ક� �ુ ં એટલો
તાકાતવાન �ં ક� જો ઈચ્�ં તો �ુલેમાનના તખ્તન
�ુરચા બોલાવી સમંદરમાં ફ�ક� દ�.
હઝરત �ુલેમાને તેની વાત સાંભળ� �સ્મ

વે�્ર ુ

અને હઝરત �ુલમ
ે ાને તે નર ક�ડાને પોતાની પાસે
બોલાવ્યો અને તેન � ૂછ�ું : બતાવ �ું તાર� પાસે
તખતને દ�રયામાં ફ�ક્વાની તાક્ત છ?
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ક�ડાએ જવાબ આપ્યો લેશ માત્ર નહ� મ
તાક્તની તો આપને ખબર છ. પરં � ુ નર� માદાને
પ્રભાિવત કરવા આવી �તની વાતચ

કરવી

જોઈએ �થી માદા તેનાથી દબાઈને રહ� અને બી�
વાત એક આિશક હંમેશા મજ� ૂર

હોય છે અને

આિશકને િન�દાપાત્ર ન સમજવો જો.
ત્યાર પછ� માદા ક�ડ�ને હઝરત �ુલેમા
અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: � ું તારા ઘણી�ું કહ�� ુ
ક� મ નથી પાળતી ? �યાર� ક� તે તને અત્યંત ચાહ�
છે .
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માદા ક�ડ�એ ક�ું : તે પોતાના

પ્રેમદાવામાં ખોટ

છે . તે મારાથી પ્યાર મોહબ્બતનો દાવો તો કર�  ,
પરં � ુ બી�ઓની મોહબ્બત પણ તેના �દલમાં
મૌ�ૂ દ છે .
માદાની આ વાતચીતથી હઝરત �ુલેમાન ઘણા
પ્રભાિવત થયા અને �ુદાના પ્રેમમાં રોવા લા
અને �ુરા ચાલીસ �દવસ � ૂધી તેમણે લોકોને હળ�ું
મળ�ું બંધ કર� દ��ુ. અને લગાતાર �ુઆ માંગતા
રહ્યા ક�

પાલનહાર મારા �દલમાંથી અન્યોની

મોહબ્બત કાઢ� નાખ અને તારો અણી�ુધ્ધ આિ
બનાવ.
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એક રા�હબ�ુ મા
ં ગર્દશર
આજથી થોડા અરસા પહ�લા પ��ચમ આ�ફ્રકામા
સખત લડાઈ થઈ હતી અને તેમાં હ�રો ઇન્સાન
કપાઈ મયાર્ હત. લડાઈના �ત પછ� એક ઇસાઈ
પાદર� પોતાના દ� વળમાંથી બહાર િનકળ્યો તો તેણે
એક િસપાહ�ને અત્યંત ઝખ્મી હાલતમાં જો. તે
તેને ઘણી મહ�નતે પોતાના દ� વળમાં લઈ આવ્યો
અને તેનો ઇલાજ કરતો રહયો. ઘણા સમય પછ�
એ િસપાહ� તં�ુરસ્ત થઈ ગયો અને રા�હબ હંમેશા
તેની સામે પોતાની ધાિમ�ક �ક્રયાઓ બ�વ
લાવતો હતો અને �ુદાની સ્�ૃિત અને પ્રાથર્ના
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કરતો હતો. પાદર�ને આશા હતી ક� ઝખ્મી પણ
તેને જોઈને ઇબાદત કરવા લાગશે પણ િસપાહ�
પર તેની ઇબાદતની કોઈ અસર ન થઈ.
પાદર�એ િસપાહ�ને ક�ું ક� તમે તમારા �ુદાની
ઇબાદત ક� મ નથી કરતા ? �ણે તમને ફર� �વન
આપ્�ુ.
િસપાહ�એ ક�ું ક� �ુ ં એક કાલ્પિનક �ુદાની ઇબાદત
હર�ગઝ નથી કર� શક્ત. �ુદા�ું કોઈ અ�સ્તત્
નથી. આ બધા તમારા વહ�મ છે .
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પાદર�એ િસપાહ�ને જવાબ સાંભળ્યો તો �ૂપ થઈ
ગયો. પછ� આ િવષય પર ઘણા �દવસો � ૂધી
તેનાથી કોઈ વાત ન ઉચ્ચાર.
એક �દવસ પાદર� િસપાહ�ને લઈને સહ�લ સપાટા
માટ� બહાર િનકળ્ય

, જમીન પર તેને એક

�નવરના પગલાના િનશાન દ� ખાયા. પાદર�એ
િસપાહ�ને � ૂછ�ું આ �ું છે ? િસપાહ�એ ક�ું અહ�થી
કોઈ પ્રાણી પસાર થ�ું  અને આ તેના પગલાના
િનશાન છે .
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પાદર�એ ક�ું : આપણે તો કોઈ પ્રાણીને નથ
જો�ુ. આપણે ક� મ માની લઈએ ક� અહ�થી કોઈ
�નવર પસાર થ�ું છે ?
િસપાહ�એ ક�ું : આપ�ુ જો�ુ જ�ર� નથી. આ
પગલાના �ચહનો એ પ્રાણીની દલીલ .
પાદર�એ ક�ું : વા�

, એ બતાવો જયાર� તમે

�નવરને નથી જો�ુ તેના પગલા જોઈને ફ�સલો
કર� લીધો ક� અહ�થી �નવર પસાર

થ�ું છે , તો

તમે �ુદાને પણ નથી જોયો. પરં � ુ �ું તમે �ુદાએ
ઘડ�લી મખ્�ૂકન પણ કદ� નથી જોઈ ? આ ધરતી,
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આકાશ, ચાંદ, �ુરજ આખર આ પણ તો �ુદાના
હોવાની દલીલ છે .
પાદર�ની આ દલીલ સાંભળ� િસપાહ� શરમ�દો
થઈ ગયો અને અલ્લાહ પર ઈમાન લઈ આવ્ય
અને પાદર�ના માગર્દશર્નનો આભાર માન.
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બહ�� ૂલ દાના અને અ� ૂ હનીફા
એક વખત બેહ� ૂલ અ� ૂ હનીફાની મજ�લસ
પાસેથી

પસાર થયા. અ� ૂ હનીફા સબક

ભણાવવામાં પ્ર�ૃત હતા અને કહ� રહ્યા હતા ક�
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામન
ત્રણ મસઅલાથી િવરોધ .
૧) હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલ
કહ� છે ક� �ામતના �દવસે ઇબ્લીસને દોઝખની
આગમાં નાખવામાં આવશે. અને �ુ ં આ
સહમત નથી ક� મક� ઇબ્લીસની ઉત્પ
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વાતથી
આગમાંથી

થઈ છે , ભલા આગને આગ ક� વી ર�તે બાળ� શક� છે
?
ર) હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલ
કહ� છે ક� �ુદાના દ�દાર અશ� છે . પણ �ુ ં આ
બાબતમાં તેમનાથી િવ�ુધ્ધ �. ક� મક� �ુદા મૌ�ૂ દ
છે અને દર� ક મૌ�ૂ દ જોઈ શકાય છે .
૩) હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલ
કહ� છે ક� ઇન્સાન �ુદ �ુખ્તાર છે જયાર� ક� �ું ક�ુ �
ક� બંદો પોતાના કાય�નો ઘડનાર નથી. બધા કાય�
અલ્લાહ તરફથી છ.
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હઝરત બેહ� ૂલે ત્રણે મસઅલા ધ્યાનથી સાંભળ
અને એક માટ��ું ઢ�� ઉપાડ�ને અ� ૂ હનીફાને મા�ુ્ર
અને ભાગી ગયા.
માટ��ું એ ઢ�� અ� ૂ હનીફાના કપાળે લાગ્�ુ

અને

અ� ૂ હનીફાને સતત �ુ:ખાવો થયો. અ� ૂ હનીફા
પોતાના શાગીદ� સાથે

ુ ની પાછળ દોડયા
બહ��લ

અને તેમને પકડ� પાડયા અને પકડ�ને તેમને
ખલીફાના દરબારમાં લઈ ગયા.
બેહ� ૂલે ખલીફાના દરબારમાં � ૂછ�ું ક� તમે મને
અહ� શા માટ� લાવ્યા છો
બગાડ�ું છે ?
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? આખર મ� તમા� �ું

અ� ૂ હનીફાએ ખલીફાથી ક�ું ક� તેણે મને માટ��ું
ઢ�� મા�ુ્ છે અને મને તેના કારણે સ
ર
તત � :ખાવો
થાય છે .
બેહ� ૂલે ક�ું : અગર તમે સાચા છો તો મને તમા�
દદર ્ દ�ખાડ.
અ� ૂ હનીફાએ ક�ું : જનાબ એણે મને માટ��ું ઢ��
મા�ુ્ છ
ર .
બેહ� ૂલે ક�ું એ અ� ૂ હનીફા આ માટ� તમને

કઈ

ર�તે ઇ� પહ�ચાડ� શક� . તમે પોતે પણ તો
માટ�ના બનેલા છો. અને તમે હમણા
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કહ� રહ્ય

હતા ક� ઇ�બ્લસને દોઝખની આગ કઈ ર�તે બાળશે
ક� ઇ�બ્લસની ઉત્પ

આગથી થઈ છે અને આગ

આગને ક� વી ર�તે બાળશે.
ફર� બહ�� ૂલે ક�ું : ખલીફા સાહ�બ �ુ ં ત�ૃન િનદ�ષ
�ં. આ લોકો મને નાહક સ� કરાવવા માંગે છે .
અ� ૂ હનીફાએ ક�ું : તે મને ઢ�� મા�ુ્ તો �ું
ર
િનદ�ષ ક� મ થઈ શક� છે ?
બેહ� ૂલે ક�ું પરં � ુ થોડ�વાર પહ�લા તમે

તમાર�

પાઠશાળામાં એમ કહ� રહ્યા હતા ક� બંદો પોતે કં
નથી કર� શક્ત. આ જગતમાં � કંઈ થઈ ર�ું છે
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તે �ુદા તરફથી જ થઈ ર�ું છે . હવે જો તમને ઢ��
લાગ્�ું છે તો ઢ�� મારનાર �ું નહ� બલ્ક� �ુદા .
આ સાંભળ� અ� ૂ હનીફાને પોતાની � ૂલ સમ�ણી
અને સમ� ગયો ક� બેહ� ૂલના એક ઢ�ફાએ તેના
ત્રણે દ્ર�ષ્ટકોણો�ું ખંડન �.
હા�ન રશીદ બેહ� ૂલની વાતો સાંભળ� હસ્યો અને
બં�ે પક્ષવાળાઓને દરબારમાંથી જવાની ર
આપી.
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલા
�ુદાના વ�ૂ દની �ું દલીલ બયાન કર�  છે ?
ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામને �ૂછવામા
આવ્�ું ક� આપની પાસે �ુદાના વ�ૂદની �ું દલીલ
છે ?
ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ એ જવાબ આપ્યો
મારો વ�ૂ દ અને માર� હસ્તી �ુદાની દલીલ છ.
ક� મક� જો �ુ ં ક�ુ ક� �ુ ં માર� �તને બનાવનાર પોતે
જ �ં તો આ દાવો બે �સ્થિતથી ખાલી નથ.
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૧) મ� માર� �તને એ સમયે બનાવી જયાર� �ુ ં
મૌ�ૂ દ હતો તો આ વ્યથર્ .
ર) મ� માર� �તને એ સમયે બનાવી જયાર� �ુ ં
મૌ�ૂ દ નહોતો. એ અસંભિવત છે . ક� મક� �ુન્ય
પોતાને વ�ૂ દમાં નથી લાવી શક્ત.

એટલે મને

યક�ન છે ક� એક હસ્તીએ મને પૈદા �� છે અને
તેના પર ન હો�ુ (અદમ) અશ� છે .
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લોકોની મહ�ા�ું ત્રાજ
એક આ�લમના િશક્ષણ વગર્માં સદા હ�
િવદ્યાથ�ઓ હાજર રહ�તા હતા અને તેમ

ક� ટલાક

િવદ્યાથ�ઓ એવા પણ હ , �મણે પોતાની વહાલી
જ�દગીનો એક મોટો ભાગ િશક્ષણ લેવામાં િવતાવ્
હતો.
એજ િવદ્યાથ�ઓમાં એક અલ્પવયનો િવદ પણ
હતો. ઉસ્તાદ સાહ�બ બી�ઓની �ુલનામાં તેના
પર વધાર� મહ�રબાન હતા અને

તે� ું માન

�ળવતા હતા. ઉસ્તાદની આ મહ�રબાની ક�ટલાક
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� ૂવર્ગામી િવદ્યાથ� પસંદ ન આવી અને તેમણે
ઉસ્તાદથી આ વાતની િશકાયત કર.
ઉસ્તાદ� એક �દવસ બધા િવદ્યાથ�ઓને એ

�ાર્

અને �ુકમ આપ્યો ક� કાલે તમો દર�ક એક એક
�ુરઘી એવે સ્થળે ઝબ્હ કર�

લઈ આવજો જયાં

તેને જોવાવા� કોઈ પણ ન હોય.
િવદ્યાથ�ઓએ ઉસ્તાદના કહ�વા પ્રમાણે  કોઈ
એકાંત સ્થળે �ુરઘી ઝબ્હ ક. બી� �દવસે
કાપેલી �ુરધી સ�હત બધા િવદ્યાથ�ઓ ઉસ્તાદ પા
હાજર થયા.
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પરં � ુ એ અલ્પવયનો િવદ્યાથ� બી� િવદ્યાથ
સરખામણીમાં થોડો મોડો આવ્યો અને તેના હાથમાં
�વતી �ુરધી હતી.
ઉસ્તાદ� તેને �ૂછ�ું ક� બધા િવદ્યાથ�ઓ
એકાંતમાં �ુરધીઓ ઝબ્હ કર�ને લાવ્યા  , પરં � ુ તે
�ુરધી ક� મ ન કાપી ?
તેણે ક�ું : માનનીય ઉસ્તાદ સાહ�બ! માર�
લાચાર� હતી , આપે ફરમાવ્�ું હ�ું ક� �ુરઘી એવા
સ્થળે કાપવામાં આવે જયાં કો

જોવાવાળો ન

હોય. �ુ ં �ુરધી લઈને લાંબા સમય � ૂધી અહ� તહ�
ભટક્તો રહય. પરં � ુ જયાં પણ જતો ત્યાં �ુદા
62

મૌ�ૂ દ હતો અને તે મને જોઈ રહયો હતો એટલે �ુ ં
�ુરઘી ઝબ્હ ન કર� શ�.
ઉસ્તાદ� િવદ્યાથ�ની પીઠ થાબડ� અને બ
િવદ્યાથ�ઓને ક�ું આ નવ�ુવાન�ું માન તેના ખર
ઈમાનને કારણે છે .
ધ્યાન પાત્ર િ
વતર્માન �ુગમાં આપણે જોઈ રહ્યા છ�એ

માદા

(ભૌિતક)પરસ્ત લોકો નવજવાન નસ્લને િવિવ
તરક�બોથી �ુમરાહ કર� રહ્યા .

અને તેઓના

�ુમરાહ કરવાની ર�ત એ છે ક� તેઓ નવજવાનને
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એવા પ્ર�નોમ �ુચ
ં વી નાખે છે ક� �નો સબંધ
અ�ુક અક�દાઓ સાથે હોય છે અને �ની િવગતો
�ણવી જ�ર� નથી અને નવજવાન નસ્લને એ
�ગે વ�ુ �ણકાર� હોતી નથી એટલે તેઓ આમ
તેઓને પોતાની �ળમાં ફસાવી લે છે . દાખલા
તર�ક� તેઓને � ૂલે સેરાતની િવગત અને

કબ્રમા

સવાલ જવાબની િવગત અને �ામતના �દવસે
જઝા અને સઝા ક� વી ર�તે મળશે. સારાંશ ક� આવા
પ્રકારના પ્ર�નોમાં �ુંચવી તેઓના માન
િવષમય બનાવતા રહ� છે .
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એટલે મ� પ્રકરણના �તમાં જ�ર� સમ��

ક�

હઝરત અબ્�ુલ અઝીમ હસનીની �રવાયત ર�ૂ
કરવામાં આવે �થી આપણી નવજવાન

નસ્લને

ખબર પડ� ક� આપણી માન્યતાઓ ક�વી હોવી
જોઈએ.
હઝરત અબ્�ુલ અઝીમ હસનીનો અક�દ
શેખ સ�ૂ ક� ભરોસા પાત્ર સનદોથી �રવાયત ક છે
ક� શેહઝાદા અબ્�ુલ અઝીમ હસની કહ� છે ક� દસમા
ઇમામ હઝરત અલી નક�

અલ�ય્હસ્સલામન

�ખદમતમાં �ુ ં હાજર થયો. આલી મકામે મને
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આવકાર આપ્યો અન ફરમાવ્�ુ: અ�ુલ કાિસમ ભલે
પધાયાર્ િનશંક તમે અમારા દોસ્ત .
મે અરજ કર� ફરઝંદ� ર� ૂલ �ુ ં ચા�ુ �ં ક� મારો દ�ન
આપની સામે ર�ૂ ક� જો તે ખરો હોય તો �ુ ં તેના
પર જ�દગી ભર અડગ રહ�વા ચા�ુ �ં.
ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામ એ ફરમાવ્:
તમે તમારો અક�દો બયાન કરો.
મ� ક�ું : મારો અક�દો એ છે ક� અલ્લા

એક છે ,

તેની કોઈ િમસાલ ક� જોડ નથી. �ુ ં અલ્લાહની
ઝાતને ખોટ� ઠ� રવવા ક� કોઈના �વી બતાવવાની
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સીમાથી પર સમ�ુ �ં. અને �ુ ં અક�દો રા�ુ �ં ક�
�ુદાની ઝાત ન તો �જસમ છે ન આકાર , ન તત્વ
ન સત્ , બલ્ક� તે બધા �જસ્મો

અ�સ્તત્વન

�ચળો પહ�રાવનાર અને બધા અકારોનો
બનાવનારો છે . તત્વો અન સત્વોનો રચયંતા અને
દર� ક વસ્�ુનો પાલનહાર અને બધી વસ્�ુઓન
મા�લક અને સ�નહાર છે . અને �ુ ં એ માન્યતા
ધરા�ુ �ં ક� હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્�ુ

સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ અલ્લાહના બંદા અ
તેના ર� ૂલ છે અને આપ �િતમ નબી છે . આપના
પછ� �ામત � ૂધી કોઈ નબી ઉઠનાર નથી અને
આપની શર�અત પર બધા દ�નો અને શર�અતોનો
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�ત આવી � ૂ�ો છે અને �ામત � ૂધી કોઈ નવી
શર�અત નહ� આવે.
અને જનાબે ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમ પછ� તેમના �નશીન અને
વલીએ અમ્ર અને ઉમ્મતના ઇમામ અમ
મોઅમેનીન અલી �બન અબી તા�લબ
અલય્હ��ુસ્સલામ . તેમના પછ� હઝરત હસન
અલ�ય્હસ્સલામ ઇમામ . પછ� હઝરત �ુસૈન
અલ�ય્હસ્સલામ ઇમામ .પછ� હઝરત અલી �બન
�ુસૈન ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ ઇમા
છે . પછ� હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ
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બા�કર

અલ�ય્હસ્સલામ પછ� હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દ
અલ�ય્હસ્સલામ પછ� હઝરત �ૂ

�બન જઅફર

કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામ પછ� હઝરત અલી �બ
� ૂસા રઝા અલ�ય્હસ્સલામ પ

હઝરત મોહમ્મદ

�બન અલી જવાદ અલ�ય્હસ્સલામ પછ� આ
અલ�ય્હસ્સલામ મારા ઇમામ .
આ સાંભળ� ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલા
ફરમાવ્�ુ: મારા પછ� મારા �ુત્ર હસન �બન અલ
ઇમામ થશે. પછ� ફરમાવ્�ું:

મારા �ુત્ર પછ

તેમના �નશીનના જમાનામાં લોકોની �ું હાલત
હશે ? મ� અરજ કર� ક� ફરઝંદ� ર� ૂલ તે શા માટ� ?
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હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્�ું: એટલા માટ� ક� તે �ખથી ઓજલ હશે
અને તેમના �હ�ર થવા � ૂધી

તેમ�ું નામ લે� ુ

હરામ છે . તેઓ �ુન્યાને ન્યાય અને ઇન્સાફથી ભ
દ� શે, જયાર� તે �લ્મ અને જોરથી ભર�લી હશ.
મ� ક�ું : �ુ ં તેઓની ઇમામતનો પણ ઇકરાર ક� �ં
અને મારો એ અક�દો છે ક� આપનો દોસ્ત �ુદાનો
દોસ્ત છ , આપનો �ુશ્મ �ુદાનો �ુશ્મન છે અને
આપની તાબેદાર� �ુદાની તાબેદાર� છે અને
આપનો િવરોધી �ુદાનો િવરોધી છે . ત�ુપરાંત �ુ ં
મેરાજમાં મા�ું �ં , કબ્રના સવ-જવાબ , જ�ત,
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દોઝખ, િસરાત, મીઝાનનો ઇકરાર ક� �ં ક� આ
બધી વસ્�ુઓ હક છે અન �ામતનો �દવસ આવશે
તેના થવામાં કોઈ શંકા નથી અને �ુદા બધા
કબ્રવાસીઓ સ�વન કરશે.
આપની િવલાયત અને ઇમામતના અક�દા પછ� �ુ ં
નમાઝ, રોઝા, ઝકાત, હજ અને �હાદ અને અમ્
�બલ મઅ�ફ અને નહ� અિનલ �ુન્કરને વા�જબ
ગ�ું �ં.
આ સાંભળ� હઝરત ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલા ફરમાવ્�ું: એ અ� ૂલ કાિસમ!
�ુદાની ક્સમ આજ અલ્લાહનો દ�ન છે �ને તે
71

પોતાના બંદાઓ માટ� પસંદ ફરમાવ્યો છે તમે તેના
પરજ અડગ રહો. અલ્લાહ તઆલ

તમને �ુિનયા

અને આખેરતમાં તેમાં સા�બત કદમ રાખે.
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આ દલીલ પર ધ્યાન આપ.
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
જમાનામાં એક શખ્સ હત. ��ું નામ અ� ૂ શા�કર
દ�શાની હ�.ું � �ુદા અને મઆદનો

�ુ�ન્કર હત.

એક �દવસ તે હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામની �ખદમતમ

આવ્યો અને ક�ું

જઅફર �બન મોહમ્મદ! મને પોતાના
પરવર�દગાર તરફ સ્પષ્ટ દલ

અને

િનશાનીઓથી માગર્દશર આપો.
આ પ્ર�ન કર�ને એ શખ્સ ઇમામ આલી મકા
મજ�લસમાં બેઠો જ હતો ક� એવામાં એક બાળક
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બહાર િનકળ્ય , તેના હાથમાં �ુરધી�ું

��ુ હ�.ું

ઇમામ આલી મકામે બાળક પાસેથી એ ��ુ લઈ
લી�ુ અને દ�શાનીને બતાવ્�ું અને ફરમાવ્�ુ: આ
�ુરધીના �ડાને ધ્યાનથી �ુઓ આ એક મજ�ૂ
�કલ્લાની �મ અખંડ છ. અને તેની બધી બા�ુઓ
સાર� પેઠ� બંધ છે . અને તેની

બા�ુઓને �ડા

ફોતરાથી મજ� ૂત કર� દ� વામાં આવ્�ું છ. બહારથી
કોઈ વસ્�ુ �દ દાખલ નથી થઈ શક્તી અને તેના
સખ્ત ફોતરાની નીચે એક બા�રક છાલ
બનાવવામાં આવી છે અને તેમાં �ડાની પ્રવાહ
સફ�દ� છે . અને એ સફ�દ�ની �બલ્�ુલ વચ્ચે ઝર
છે . સફ�દ� અને ઝરદ� વચ્ચે કોઈ આડશ નથી અને
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કોઈ સીમા �તર નથી. આમ છતાં ઝરદ� સફ�દ�થી
નથી મળતી અને સફ�દ� ઝરદ�માં નથી ભળ� જતી.
તો �ું તમે બતાવી શકો છો ક� કઈ ઝાત છે �ણે આ
બે રં ગોને એકમેકમાં ભળવાથી અલગ રાખ્યા છે?
�ડાની �દર બચ્ચા�ું �પ આકાર બનતો રહય
�ના િવશે તમને કંઈ �ણ નથી. �ડામાંથી બહાર
િનકળનાર બચ્�ુ નર હશે ક� માદ.
પોતાના સમય પ્રમાણે એ જ ��ુ ફાટ� છે અન
તેમાંથી રં ગ�પથી આ�ુિષત બચ્�ુ િનકળે છ.
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,

દ�શાની તમારો �ું અ�ભપ્રાય 

, આ બ�ુ કોઈ

હોિશયાર અને �ુશળની કા�રગર� છે ક� માત્
અકસ્માતે જ આમ બની ગ�ું છે?
અ� ૂ શા�કર� થોડ� વાર મા�ુ નમાવી લી�ુ અને
�ચ�તન મનન કરતો રહયો પછ� તેણે મા�ુ ��ુ �ુ્ર
અને ક�ું :

“અશ્હદો અ લાએલાહ ઇલ્લલ્લાહ

વહદ� ૂ લા શર�ક લ� ૂ વ અશ્હદો અ� મોહમ્મ�ુ
અબ્દો� વર� ૂલો�ુ. વ અ�ક

ઇમામો વ �ુજ્જતો

અલા ખલ્ક�હ� વઅના તાએ�ુમ િમમ્મા �ુ ફ�હ�.’’
“�ુ ં ગવાહ� આ�ુ �ં ક� અલ્લાહ િસવાય કો
ઇબાદતને પાત્ર ન. તે એકલો અને ભાગીદાર
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વગરનો છે , અને �ુ ં ગવાહ� આ�ુ �ં

ક� હઝરત

મોહમ્મદ અલ્લાહના બંદા અને ર�ૂલ . અને �ુ ં
સાક્ષી �ુરા�ુ �ં  આપ અલ�ય્હસ્સલામ ઇમામ છ
અને �ુદાના સ�નો પર �ુજ્જત કરો છો અને �ું
મારા પહ�લાના િવચારોથી તૌબા ક� �ં.’’
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ક�ટલીક �રવાયતો
જોઅલબ યમાનીએ હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામથી �ૂછ�ુ: આપે પોતાના રબને
ક� વી ર�તે ઓળખ્યો

? આપ અલ�ય્હસ્સલામ

ફરમાવ્�ું: ઇરાદાઓના � ૂટવાથી અને હામ પડ�
ભાંગવાથી મ� મારા

રબને ઓળખ્ય. ક� મક� મ�

જયાર� કોઈ પ્રયત્ન �� તો માર� કોિશશની વ
કોઈ વસ્�ુ આડ� આવી ગઈ અને મ� કોઈ કામ માટ�
પાકો િનણર્ય �� પણ ભાગ

મારા ઇરાદા અને

િનણર્યની આડ� આવી ગ�ુ. એથી મ� �ણ્�ુ ક� મારા
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�વન અને � ૃત્�ુ�ું િનમાર્ણ કરનાર મારા િસવા
કોઈ અન્ય છ.
એક શખ્સે હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામથી �ૂછ�ુ: આપ કઈ વસ્�ુની
ઇબાદત કરો છો ?
આપે અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: અલ્લાહન. એ
શખ્સે �ૂછ�ું: �ું તમે અલ્લાહને જોયો છે ? આપ
અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�:

“�ખો તેને

અવલોકન વડ� નથી જોઈ શક્ત. �દલ ઈમાનની
હક�ક્તના કારણે તેને �ુ છે . સ�નો પર અ�ુમાન
કરવાથી તેને નથી ઓળખી શકાતો અને ન તો
79

લોકોથી તેની ઉપમા આપી શકાય છે . અવશેષો
અને િનશાનીઓથી તેના તરફ માગર્દશર્ન થાય .
તે પોતાના ફ�સલામાં કદ� �લ્મ અને િસતમને
જગ્યા દ�તો નથી એ જ મારો પરવર�દગા

છે .

તેના િસવાય કોઈ ઇબાદતને લાયક નથી. તેના
પર મને ભરોસો છે . અને તે� ું જ �ુ ં ધ્યાન ધ� �.”
હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામન
સબંધમાં

નકલ થએલ છે ક� આપ

અલ�ય્હસ્સલામએ સજદો �� અને પછ� ફરમાવ્�:
“અય �ુદા � ું પાક અને પિવત્ર . અય �ુદા એ
લોકોએ ન તો તને ઓળખ્યો અને ન તો તાર
80

તવહ�દનો તેઓએ ઇકરાર �� એટલે જ તો
તેઓએ તેમના મનમાં � આવ્�ુ એ િસફતોથ તને
સંબોધ્ય. અય �ુદા ! જો તેઓ તને ઓળખતે તો
તાર� એજ િસફતો તેઓ બયાન કરત

� તે પોતે

પોતાની િસફત ગણાવી છે . ” પછ� ફરમાવ્�ું: “અય
�ુદા ! �ુ ં તાર� એજ

સ્�ૃિત ક� �ં � તે પોતે

પોતાના સ્તવનમાં બતાવી છ.

” પછ� ફરમાવ્�ું

અય મોહમ્મદ! (હદ�સ �રવાયત કરનાર રાવી�ું
નામ) � �ુણોની �ુરઆન અને �ુ�ત ગવાહ� આપે
અમો તેને માનીએ છ�એ.
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મોહમ્મદ ઇબ્ને અબીદ કહ� છે ક� �ું હઝ

ઇમામ

અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજર થ.
આપ અલ�ય્હસ્સલામએ મ ફરમાવ્�ું: અબ્બાસીને
કહો તે તવહ�દ િવશે વાતચીત કરવાથી �ૂ ર રહ�.
લોકોને તવહ�દના સબંધમાં બસ એટ�ુ જ કહ� �ને
લોકો �ણતા હોય અને � ચીઝનો લોકો

ઇન્કાર

કરતા હોય એવી વાત ન કર� અને જયાર� તે
તારાથી તવહ�દ �ગે સવાલ કર� તો તમે જવાબમાં
‘� ૂરએ �ુલહોવલ્લા ’ પડ� સંભળાવો અને જયાર�
તે સ્વ�પ િવશ

� ૂછે તો �ુરઆનની આ આયત

‘લય્સ કિમસ્લેહ� શય ’ (તેના �વી કોઈ ચીઝ
નથી) પડ�ને સંભળાવો અને જયાર� તે તમોને
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અલ્લાહની િસફત ‘શ્ર’ િવશે � ૂછે તો તેને
‘વહોવ સમીઉલ અલીમ’ (અને તે સાંભળનાર તથા
�ણનાર છે ) ની આયત પડ�ને સંભળાવો. લોકોથી
તવહ�દ િવશે એ જ વાતો કરો �ને તેઓ �ણતા
હોય
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આડં બર �ુ ફ્ર અને િશકર્�ું �
એક �ુખર્નો દાવ
િમસરમાં રહ�વાવાળો એક શખ્સ � �ૂરનો એ
� ૂમખો લઈને �ફરઓનના દરબારમાં આવ્યો અને
તેનાથી એ ઇચ્છા કર� ક� તે આ � �ૂરન �મખાને
મોતીઓમાં ફ�રવી નાખે. �ફરઓન એ � ૂમખો લઈને
ઘરમાં આવ્યો અને અત્ય

િવહવળ બની

િવચારવા લાગ્યો ક� તે આ �ૂમખાને મોતીમાં ક�વી
ર�તે પલટાવી નાખે. � તેના માટ� ત�ૃન અશ�
હ� ું અને જો તે તેને મોતીઓમાં ફ�રવી ન શ�ો તો
પછ� �ુદાઈના દાવાની પોકળતા ઉઘાડ� પડ� �ય
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છે . એટલે તે �ચ�તાગ્ર �સ્થિતમાં ઘરમાં બેઠો હતો
ક� એ સમયે ઇ�બ્લસ તેને મળવા માટ� તેના
દરવા� આવ્યો અને દરવાજો ખટખટાવ્.
ખટખટાહટ સાંભળ� �ફરઓને � ૂછ�ું કોણ છે ?
શયતાને ક�ું એવા �ુદાના માથામાં � ૂળ પડ� �ને
એ પણ ખબર નથી ક� દરવાજો ખટખટાવનાર કોણ
છે ?
ઇ�બ્લસ ઘરમાં દાખલ થયો અને તેના પાસેથ
દ્રાક્ષની �ૂમ લીધી અને અલ્લાહના નામોમાંથ
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નામ પડયો. એ નામ પડતા જ

દ્રાક્ષની

મોતીઓની માળામાં પલટાઈ ગઈ.
પછ� ફ�રઔનથી ક�ું : �ફરઓન ! મારામાં એટલા
ચમત્કારો છે એ છતાં મ� �ુદાઈનો દાવો નથી � ,
�યાર� ક� � ું અત્યંત બેકાર અને ખર�દમાંગ શખ્સ છ
એ છતાં તે �ુદાઈનો દાવો �� છે .
�ફરઓને � ૂછ�ું : તે આદમને સજદો ક� મ ન ��
અને બારગાહથી હડ� ૂત થવા�ું પસંદ �ુ્ર ?
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ઇબ્લીસે ક�ું: મ� આદમને એટલા માટ� સજદો
નહોતો �� ક� મક� �ુ ં �ણતો હતો ક� તેના વંશમાં
તારા �વા પલીદ પેદા થવાના છે .
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�ુત પરસ્ત કા�ફરનો ��
� જમાનામાં મહ�દ� અબ્બાસી ‘રય’ (ઈરાન) માં
રહ�તો હતો તો તેને ભણાવવા ક� ળવવા માટ� મન્ �ૂર
દવાનક�એ શરફ� �બન ક�ામીને તેનો િશક્ષક ન�
��.
એક રાતે મહ�દ�એ પોતાના ઉસ્તાદ શરફ� �બન
ક�ામીને િવનંતી કર� ક� તે તેને કોઈ રિસક બનાવ
સંભળાવે �ને સાંભળવાથી અણગમો �ૂ ર થઈ
�ય.
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પછ� શરફ�એ આ કથા સંભળાવી ક� હ�રાના રા�ને
બે િમત્રો હ. રા�ને એ બંને િમત્રોથી અનહ
પ્રેમ હતો અને તેઓને પોતાથી અળગા કરતો ન.
એક રાતે બાદશાહ� વધાર� પડતી શરાબ પી લીધી.
શરાબના નશામાં મસ્ત થઈને તેણે તલ્વાર ઉપાડ
અને પોતાના બંને વહાલા દોસ્તોને કાપી નાખ્.
�યાર� સવાર થઈ તો તેણે હોશમાં આવતાની સાથે
સૌ પ્ર પોતાના એ બંને િમત્રો િવશે �ૃચ્છા .
તેને બતાવવામાં આવ્�ુ ક� ગઈ રાત્ર બંનેને તેણે
પોતાની તલવારથી પોતે જ વાઢ� નાખ્યા છ. તેને
આ સાંભળ� અત્યં સદમો થયો. અને ઘણી વાર
89

� ૂધી રોતો રહ્યો અને ઘણા �દવસો �ૂધી તેન
િવયોગમાં ખાવા�ું �ુધ્ધા ન ખા�ુ. પછ� �ુકમ
આપ્યો ક� તેઓના શબોને દાટ� દ�વામાં આવ અને
તેઓની કબ્રો પર એક ભવ્ય �ૂબો ચણી લેવામ
આવે.
એટલે આજ્ઞા �ુજબ તેઓની કબ્રો પર �ૂંદર �
બનાવવામાં આવ્યો અને એ જગ્યા�ું નામ �ુર�ય
રાખવામાં આવ્�ુ.
પછ� બાદશાહ� પોતાના દરબારના દરવા� ઉપર
થોડા �ગરક્ષકો ઊભા કર� દ�ધા અને �ુકમ આપ્
ક� અહ�થી � કોઈ પસાર થાય તે આ
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કબ્રોન

ફર�જયાત સજદો કર� . જો કોઈ શખ્સ સજદો કરવા
તૈયાર ન થાય તો તેને

કત્લ કર� દ�વામાં આવ ,

પરં � ુ કત્લ કરવા પહ�લા તેની બે હાજતો �ૂર�
કરવામાં આવે.
�ુકમની વાર હતી ક� લોકોએ એ કબ્રો પર સજ
કરવા શ� કર� દ�ધા. એક �દવસ એક ધોબી ત્યાંથી
પસાર થયો. તેણે પોતાના ખભા પર મેલા કપડા�ું
પોટ�ુ ઉપાડ�� ુ હ� ું અને તેના હાથમાં લાકડાનો
બનેલો ડંડો હતો �નાથી તે કપડા ધોતો હતો.
‘ગરયેન’ના ચોક�દારોએ �વો તેને જોયો તો

તેને

ત્યાં સજદો કરવા ક�ુ , પરં � ુ ધોબી �ુદા પરસ્ત
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હતો, તેણે સજદો કરવાથી

ઇન્કાર કર� દ�ધ.

ચોક�દારો તેને પકડ�ને રા� પાસે લઈ આવ્યા
અને બતાવ્�ુ ક� આ શખ્સ સજદો કરવાનો ઇન્કા
કર� છે .
રા�એ ક�ુ:ં “વાય હો તારા પર તે િસજદો ક� મ ન
��?”
તેણે ક�ુ:ં “મ� િસજદો �� હતો આ ચોક�દાર �ુઠ
બોલે છે .”
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રા�એ ક�ુ:ં “�ુ ં તને કત્લ કરાવી નાખવ માં� ુ �ં
પરં � ુ મરવા પહ�લા � ું મને તાર� બે ઇચ્છાઓ ર�ૂ
કર� શક� છે . અમે તેને જ�ર � ૂર� કર��ુ.ં ”
ધોબીએ ક�ુ:ં “જો વાત આમ છે તો માર� પહ�લી
ઇચ્છા એ છે ક� મને આ ધોકો રા�ની ગરદન પર
મારવા દ� વામાં આવે.”
રા�એ ક�ુ:ં “��હલ �ુખ્ર ! આ હાજતથી તને કોઈ
લાભ નહ� થાય , વધાર� સા� એ છે ક� કોઈ એવી
ચીઝ માંગ � તને અને

તારા ખાનદાન માટ�

લાભકારક હોય.”
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ધોબીએ ક�ુ:ં “હરગીઝ નહ� માર� પહ�લી ઇચ્છા
આ જ છે .”
બાદશાહ� �ુ�ઈને
ં
પોતાના વઝીરોથી મ�ેરો ��
અને ક�ું ક� બતાવો આ � ૂરખ સાથે �ું કર�ું
જોઈએ ?
વઝીરોએ ક�ુ:ં “આલી�હ ! આપ બે હાજતો માટ�
કહ� � ૂ�ા છો એટલા માટ� વાયદો કર� ફર� જ�ું
બાદશાહોના વતર્નથ િવ�ુધ્ધ છ. તેને તેની હાજત
� ૂર� કરવા આપો.”
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આ સાંભળ� બાદશાહ� ક�ુ:ં

“તમારા પર ઘણો

અફસોસ છે . તમે કોઈ ન કોઈ ર�તે આ ધોબીને
રા� કરો તે એના બદલે અન્ય કો

વસ્�ુ માંગી

લે, જો તે મારાથી મા� અ�ુ્ રાજપાટ માંગે તો �ું
ર
એ પણ દ� વા તૈયાર �ં. પણ ધોબીના હાથે ડંડો
ખાવો ઘ�ુ આક� છે .”
ધોબી પોતાની પહ�લી માંગણી પર હઠાગ્ર

રહયો

અને ક�ું ક� બસ માર� પહ�લી ઇચ્છા આ જ છે ક�
બાદશાહની ગરદન પર મને
આવે.
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ડંડો મારવા દ� વામાં

લાચાર�એ રા�ને ધોબીની શરત માનવી પડ�.
ધોબીએ પોતાનો ડંડો �ચો �� અને � ૂરા જોરથી
રા�ની ગરદન પર વ�ઝયો. બાદશાહ બેભાન થઈ
ગયો. ઘણા �દવસો � ૂધી તે ભાનમાં ન આવ્યો �
ભ��વીને ટ��ુ ટ��ુ પાણી તેના ગળામાં નાખવામાં
આવ�.ું � ૂરા એક વરસ � ૂધી તે બીમાર રહયો.
એક વરસ પછ� તે તં�ુરસ્ત થય. તં�ુરસ્તી�ું
સ્નાન કર� તાજો થયો અને દરબાર�ઓથ ધોબીના
િવશે � ૂછ�ું તો તેઓએ બતાવ્�ુ ક� અમે એ જ
�દવસથી ક� દ કર� �લમાં નાખી રાખ્યો છ.
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બાદશાહ� ક�ું ધોબીને અમાર� સામે

લાવવામાં

આવે. ધોબીને બાદશાહની સામે ઊભો કરવામાં
આવ્ય. તો બાદશાહ� ક્રોધાવેશમાં ક�ું ક� હવે તમ
જલ્દ�થી તમાર� બી� હાજત બતાવ

, પછ� �ુ ં

તમને કત્લ કરાવી નાખી.
ધોબીએ ક�ુ:ં “માર� બી� ઇચ્છા એ છે ક મને એ
જ ડંડો બાદશાહની ગરદનની બી� બા�ુ મારવા
દ� વામાં આવે , ત્યાર પછ� બેશ
નાખવામાં આવે.”
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મને માર�

બાદશાહ ધોબીની આ ઇચ્છા સાંભળ� ઘણો �ુંઝાણો
અને ક�ુ:ં “નાદાન મારાથી કોઈ એવી ચીઝ માંગ
� તને ફાયદો પહ�ચાડ�.”
ધોબીએ ક�ુ:ં

“�બલ્�ુલ નહ� માર� બી� ઇચ્છ

માત્ર આ જ છે આ િસવાય માર� કોઈ ઇચ્છા .”
બાદશાહ� પોતાના વઝીરોથી મ�ેરો �� તો તેઓએ
ક�ુ:ં “જનાબ, શરત ક� ૂલ �ાર્ િવના કોઈ ચારો
નથી.”
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બાદશાહ� ક�ુ:ં “અફસોસ તેના એક ઘાએ મને એક
વરસ � ૂધી �બસ્તર પર �ુવાડ� રાખ્. હવે જો
તેણે મને બીજો ડંડો માય� તો �ુ ં મર� જઈશ.”
છે વટ� બાદશાહ� ધોબીને ક�ું ક� � �દવસે

તને

ચોક�દારો માર� પાસે લાવ્યા હતા તે �દવસે તો તે
ક�ું હ� ું ક� તે સજદો �� હતો, ચોક�દાર �ુઠ બોલે
છે .
ધોબીએ ક�ુ:ં “� હા, મ� એ �દવસે વાત કહ� હતી
પરં � ુ તમે માર� એ વાતને માની નહ�.”
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બાદશાહ આ સાંભળ� ઊભો

થયો અને ધોબીને

� ૂમવા લાગ્યો અને ક:�ુ “�ુ ં સાક્ષી �ૂરા�ુ �ં ક�  �ુ
સા�ુ કહ� છે , ચોક�દારો �ુઠા છે .”
મહ�દ� આ કથા સાંભળ� ધણો � ૂશ થયો અને
પોતાના ઉસ્તાદને ઇનામ આપ્�.
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�ુદા પરસ્, મોઅતઝલી અને �ુશબ્બહ
એક વખત હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામની પાસે ત્રણ શખ્સો.
તેઓમાંથી એક શખ્સ મોઅતઝલા �ફરકાથ સંબધ
ં
રાખતો હતો , અને બીજો �ુશબ્બહા �ફરકાથી હત.
હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
મોઅતઝલીથી � ૂછ�ુ:ં � ું કોની ઇબાદત કર� છે

?

તેણે ક�ુ:ં �ુ ં એ �ુદાની ઇબાદત ક� �ં �ની કોઈ
િસફત નથી. ત્યાર પછ� આપે �ુશબ્બે
� ૂછ�ુ:ં � ું કોની ઇબાદત કર� છે ?
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પંથીને

તેણે ક�ુ:ં �ુ ં એ �ુદાની ઇબાદત ક� �ં

� ��દ્ર

ગોચર િસફાતો રાખે છે . ત્યાર પછ� આપે શીઆ
ધમર્ પાળનારને �ૂછ�ુ: � ું કોની ઇબાદત કર� છે

?

શીઆએ ક�ુ:ં �ુ ં એ �ુદાની ઇબાદત ક� �ં �માં
પ�ર� ૂણર્ િસફતો મળ� આવે છે અને ઇન્સા
પોતાની �ુ�ધ્ધ અને સમજ શ�ક્તથી તે

િસફતો

બયાન કરવાથી લાચાર છે .
આ ત્રણે જવાબો સાંભળ� ઇમામ અલ�ય્હસ્સ
એ મોઅતઝલીથી ફરમાવ્�ુ: � ું �ુન્યની ઇબાદત
કર� છે , અને �ુશબ્બહાથ ફરમાવ્�ુ: � ું પ્રિતમાન
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ઇબાદત કર� છે અને શીઆથી ફરમાવ્�ુ: � ું
િવ�વના ધણી અલ્લાહની ઇબાદત કર� રહયો છ.
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શદ્દાદ અને તેની જ
શદ્દાદના શાસનકાળમાં હઝરત �ૂ
અલ�ય્હસ્સલામનબી હતા અને આપ હંમેશ
શદ્દાદને ઈમાનની દાવત આપ.
એક �દવસ શદ્દાદ� �ૂછ�ુ: જો �ુ ં તમારા કહ�વા પર
ઈમાન લઈ આ�ુ તો તમારો �ુદા મને �ું બદલો
આપશે ?
હઝરત �દ
ૂ અલ�ય્હસ્સલામ એ ફરમાવ્�: અલ્લાહ
તને જ�ત આપશે �માં � ું સદાકાળ �વન
િવતાવશે.
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શદ્દાદ�  �ૂદ અલ�ય્હસ્સલામથી જ

મા�હતી

� ૂછ�. તો તેમણે તેની િવિશષ્ટતાઓ બયાન કર.
આ સાંભળ� શદ્દાદ� ક�:
કોઈ જ�ર નથી

મને અલ્લાહની જ�તની

, આવી જ�ત તો �ુ ં પોતે

બનાવીશ. તે �દવસથી શદ્દાદની લગાતાર કોિશ
રહ� ક� તે એક એ�ુ શહ�ર ઊ�ુ કર� ક� � દર� ક ર�તે
જ�તને મળ� ું આવ� ું હોય. તેણે પોતાના ભાણેજ
ઝેહાકના પાસે સંદ�શ

મોકલ્ય, અને એ સમયે

ઝેહાકની ઈરાન પર �ુ�ૂમત હતી. ક� તમે �ટલી
વધાર� પ્રમાણમાં સોના ચાંદ� મોકલી શક્તા
રવાના કરો ઝેહાક �ટલી સોના ચાંદ�
શક્તો હતો રવાના કર.
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મોકલી

અને રાજધાનીની આસપાસ તેણે પોતાના
એલચીઓ મોકલ્ય, �ઓ ઘણી િવ� ૂલ સંખ્યામાં
સોના ચાંદ� ભેગી કર�ને લઈ આવ્ય. તેણે
ચણતરના િનષ્ણાંતોને પોતાને ત્યાં બોલાવ. તેણે
જ�તના માટ� શામના પ્રદ�શમાં એક આરોગ્યજ
સ્થળની �ૂંટણી કર� અને ત્યાં એક મજ�ૂત અન
અભેદ ગઢ બનાવરાવ્ય. વચમાં તેણે સોના અને
ચાંદ�નો મહ�લ ચણાવરાવ્ય. તેની �દવારોને
�ુલ્યવાન હ�રા જવાહ�રથી શણગાર. તેણે શહ�રની
વચમાં એક એવી નહ�ર બનાવરાવી �ના પાણીમાં
કાંકરાઓને બદલે જવાહ�રાત વહ�તા હતા અને તેણે
સોનાના � ૂબ� ૂરત

� ૃક્ષો લગાવરાવ્યા �
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�ુશ� ૂમાં કસ્�ૂર� અને �બર વાપરવામાં આવ્ય
અને �વી હવા ચાલતી કસ્�ુર� અને �બરની
સૌરભ � ૂરા શહર� માં પ્રસર� જ.
બયાન કરવામાં આવે છે ક� મહ�લની આસપાસ
તેણે સોનાના બાર હ�ર કમરાઓ ચણાવ્યા અને
આ �ુવણર્ ઓરડાઓને યા�ૂત અને જવાહ�રથ સ�
દ� વામાં આવ્યા અને આસપાસથી �ૂંદર અને
�ુવાન �ીઓને ત્યાં લાવવામા

આવી. �ુંકમાં આ

ભવ્ય જ�ત સમાન મહ�લ પાંચસો વરસમાં સં�ૂણર
થયો અને શદ્દાદને તેના સં�ૂણર્ થઈ જવાની ખ
આપવામાં આવી. એ સમયે શદ્દાદ હઝર�ૂતમ
107

હતો. આ ખબર મળતા જ પોતાની સાથે ઘ�ુ મો�ુ
લશ્કર લઈ પોતાની જ�ત ભણી રવાન થયો. હ�
શહ�રથી એક પડાવના �તર� હતો ક� તેણે એક
હરણ જો�ુ, �ના પગો ચાંદ�ના અને શ�ગ સોનાના
હતા. હરણને જોઈ તેણે તેને પકડવાનો િનણર્ય �
અને તેની પાછળ પોતાનો ઘોડો દોડાવી દ�ધો.
થોડ�વાર પછ� પોતાના લશ્કરથી િવ�ૂટ

પડ�

ગયો. તે જગલમાં
ં
એકલો અ�ૂલો ઘોડો દોડાવી
રહયો હતો ક� અચાનક તેને એક સવાર દ� ખાણો �
ભયાનક �પ અને આકાર રાખનારો હતો. તેણે
શદ્દાદને પોકાર�

ક�ુ:ં શદ્દાદ તે ભવ્ય મહ
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ચણાવી સમ� લી�ુ ક� � ું હવે મૌતના પં�માંથી
પણ આઝાદ થઈ ગયો છે ?
આ સાંભળ� શદ્દાદ�ું �વ� ��ુ કંપવા લાગ્�ું અ
તેણે � ૂછ�ું ક� � ું કોણ છે ?
તેણે જવાબ આપ્ય: �ુ ં મલે�ુલ મૌત (યમ�ૂ ત) �ં.
શદ્દાદ� ક�: અત્યાર� મારાથી તને �ું કામ છે ? અને
માર� આડ� ક� મ આવી રહયો છે ?
મલે�ુલ મૌતે ક�ુ:ં �ુ ં રણમાં તાર� �હ કબ્� કરવા
આવ્યો �. શદ્દાદ� ક�: મને ઓછામાં ઓછ� એટલી
મહોલત આપ ક� �થી �ુ ં એ શહ�રમાં જઈને માર�
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�ખો વડ� જોઈ લ�. મલે�ુલ મૌતે ર� ન આપી.
એટલે શદ્દાદ ઘોડા ઉપરથી પડયો અને જંગલમા
મરણ પામ્યો અને તેના લશ્કર�  આસમાની ત્રા
સાંભળ� તો �ુર���ુ લશ્કર એક પળમાં િવનાશ
પામ્�ું અને જ� જવાને બદલે કબ્રમાં જઈ વસ.
કહ�વામાં આવે છે ક� એક વખત અલ્લાહ તઆલાએ
ઇઝરાઈલ (યમ�ૂ ત)ને � ૂછ�ુ:ં �હ ખ�ચતી વખતે
તને કોઈ પર દયા પણ આવી ?
મલે�ુલ મૌતે અરજ કર�: � હા

, બે વખત મને

ઘણી તરસ આવી. પ્રથમ વાર એ વખતે મને દય
આવી જયાર� સમંદરમાં એક મા પોતાના
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નવજ�ન્મત બાળકની સાથે સફર કર� રહ� હત.
સમંદરમાં તોફાન આવ્�ુ. કશ્તી �ૂકડ

�ૂકડા થઈ

ગઈ. તે મા એક �ૂકડા (પાટ�યા) પર પોતાના
નવજ�ન્મત બાળકને લઈન

સમંદરમાં સફરમાં

લીન હતી. તે સમયે મને તારો �ુકમ મળ્યો ક� એ
�ીની �હ કબ્ઝ કર� લ. એટલે મ� એ �ીની �હ
કબ્ઝ કર� લીધી અને એ બાળક એ પા�ટય

પર

એકલો રહ� ગયો અને એ પા�ટ�ું એક બેટ પર જઈ
થંભ્�. અને બી� વાર મને

શદ્દાદની �હ કબ

કરવા સમયે તરસ આવી જો ક� તે �ુદાનો �ુશ્મન
હતો પરં � ુ તેણે ઘણી મહ�નતથી જ�ત બનાવરાવી
હતી અને ત� એને જોવાનો મૌકો ન આપ્ય.
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જયાર� મલે�ુલ મૌત બંને પ્રસંગો બયાન ક � ૂ�ો
તો �ુદા તઆલા તરફથી અવાજ આવી ક� મલે�ુલ
મૌત તમે બંનેવાર એકજ શખ્

પર દયા કર�.

પા�ટયા પર � બાળકને તમે જોયો હતો અમે તેનો
ઉછે ર �� , તેને માન અને મહાનતા આપી , તેને
સ�ા આપી અને તે કમબખ્ત અમારો જ ઇન્કા
કર� બેઠો. અને અમાર� જ�તના સામે પોતાની
જ�ત બનાવવા લાગ્ય. હક�ક્તમા

શદ્દાદ જ

નવો�દત બાળક હ� ું , �ની માની તમે �હ ખ�ચી
હતી. �ુદાના આ

ઇન્કાર�ું આ પ�રણામ તો

�ુિનયામાં છે અને આખેરતનો અઝાબ તો તેનાથી
�ાંય વધાર� છે .
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દં ભી અને કયામત
જનાબ �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમ�ું ફરમાન છે ક

, �ામતના

�દવસે ત્રણ જણાને સૌથી પહ�લા અલ્લા
દરબારમાં ઊભા કરવામાં આવશે, અને તે આ લોકો
છે . [૧] �ણે �ુરઆન મોઢ� યાદ �ુ્ હશ
ર
.[ર] �ણે
�ુદાના માગર્માં �હાદ �� હશ. [૩] પૈસાપાત
શખ્.
�ુદાવંદ� આલમ પ્રથમ �ુરઆનના કાર�ન
ફરમાવશે મ� તારા માટ� �ુરઆનને આસાન બનાવ્�ુ
હ� ું તે �ુરઆન યાદ �ાર્ પછ� �ું �ુ?
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તે વખતે તે જવાબ આપશે અય �ુદા ! �ુ ં

રાત-

�દવસ �ુરઆન પઢતો રહ�તો હતો. �ુદાવંદ� આલમ
ફરમાવશે � ું �ુઠો છે અને ફ�રશ્તાઓ પણ કહ�શે �ું
�ુઠો છે � ું એટલા માટ� �ુરઆન પઢયા કરતો હતો
ક� લોકો તારા વખાણ કર� અને કહ� ક� ફલાણો શખ્સ
કાર� છે . તને તાર� િનય્યત �ુજ �ુિનયામાં બદલો
મળ� �ુ�ો છે .
ત્યાર પછ� �ુદાવંદ� આલમ પૈસાપાત્ર શખ્
� ૂછશે. મ� તને િવશાળ રો� આપી હતી કોઈનો
મોહતાજ નહોતો બનાવ્યો તે આ દૌલત�ું �ું �ુર?
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દૌલતમંદ શખ્સ અરજ કરશે પરવર�દગાર! તે
મને ધનથી નવા�યો હતો, �ુ ં �ુ� �વન સગાઓ�ું
ધ્યાન રાખતો હતો અને તાર

માગર્માં ધન

વાપરતો હતો.
�ુદરતનો અવાજ આવશે � ું �ુઠો છે અને
ફ�રશ્તાઓ પણ કહ�શે �ું �ુઠો છે �ું એટલા માટ�
ઉદારતા અને દાનધમર્ કરતો હત

ક� લોકો તારા

સબંધે કહ� ક� ફલાણો શખ્સ ક�વો દાનવીર છ. તાર�
મનેચ્છા �ુજ તને બદલો મળ� �ુ�ો છે .
ત્યાર પછ� અલ્લાહ તઆલા �ુધ્ધવીર �ુ��હદ
સંબોધન કરશે તે �ુિનયામાં �ું �ુ્ર ?
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તે અરજ કરશે અય �ુદા ! તે �હાદનો �ુકમ
આપ્યો હત , મ� તારા �ુકમ �ુજબ �હાદ ��. તે
સમયે અવાજ આવશે � ું �ુઠો

છે અને ફ�રશ્તાઓ

પણ કહ�શે � ું �ુઠો છે તે માર� રઝા પ્રાપ્ત કરવા
ભાવનાથી �હાદ નથી ��

, � ું એટલા માટ�

�ુધ્ધોમાં ભાગીદાર રહયો ક� લોકો તાર �હ�મત અને
બહા�ૂ ર�ની વાહવાહ કર� અને તારો આ હ�� ુ
�ુિનયામાં િસધ્ધ થઈ ગય છે .
જનાબે ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમ ફરમાવે છે એ જ લોકો દ્વારા જહ�મ
આગ સળગાવવામાં આવશે.
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આડંબરથી બચવાનો એક દ્રષ્ટ
એક �દવસ જનાબ અબ્�ુલ્લાહ �ુસ્તર� 
બહાઈની �ુલાકાત કરવા તેમના ઘર� ગયા અને
થોડો સમય શેખ બહાઈને ત્યાં બેસ

રહ્યા એ

અરસામાં અઝાન થઈ ગઈ.
શેખ બહાઈએ અબ્�ુલ્લાહ �ુસ્તર�ને નમ
પડાવવાની દરખાસ્ત કર� અને શોખ દ�ખાડયો ક�
તેઓ તેમની પાછળ નમાઝ પડવા ઇચ્છે છ.
અબ્�ુલ્લાહ �ુસ્�ુર�એ થોડો સમય િવચાર 
�� અને ઇમામત કરવાથી માફ� માગીને પોતાના
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ઘર� પાછા આવી ગયા. કોઈએ તેમને � ૂછ�ું હ� ું ક�
આપે એ �દવસે શેખ બહાઈની દરખાસ્ત ક�મ ન
સ્વીકાર�?
તો તેમણે જવાબ આપ્ય: �યાર� શેખ બહાઈએ મને
નમાઝ પડાવવાનો �ુકમ આપ્યો તો મ� મારા
મનમાં એક પ્રકારની ક્ર

અ�ુભવી અને મારા

મનમાં એક પ્રકારનો અહંકાર ��ૃત થયો ક� શે
બહાઈ �વા મહાન માર� પાછળ નમાઝ પડવાને
પોતાના માટ� ગૌરવ સમ� છે . એટલે �ુ ં અહંકાર
અને દં ભના ડરથી પોતાના ઘર� પાછો આવી ગયો.
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�રયા (દં ભ) ક�ટલો �ુપ્ત હોય છ .
એક આ�બદ શખ્સે પોતાની ત્રીસ વર
ઇબાદત�ું �ુનરાવતર્ન �ુર્ અને એ પણ એવ
ત્રીસ વરસની નમાઝો ફર� પ

,

�ને

તે

જમાઅતની પહ�લી સફમાં અદા કર� � ૂ�ો હતો.
�યાર� તેને તે� ું કારણ � ૂછવામાં આવ્�ુ

તો તેણે

ક�ું ક� ત્રીસ વરસ �ૂધી �ું લગાતાર પહ�લી સફમા
જમાઅતની સાથે નમાઝો પડતો રહયો. પરં � ુ એક
�દવસ કોઈ કારણસર મને મો�ુ થઈ ગ�ુ.ં �યાર� �ુ ં
મ�સ્જદમાં પહ�ચ્યો તો પહ�લી સફ ભરાઈ �ુક� હત
અને મને બી� સફમાં ઊ�ુ રહ�� ું પડ�ું ને �વો �ુ ં
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બી� સફમાં ઊભો થયો તો મને એક પ્રકારન
ભ�ઠપ લાગી ક� સદા પ્રથમ સફમાં ઊભો થનાર
શખ્સ બી� સફમાં કંઈ સારો નથી લાગત. તેનાથી
મને અ�ુમાન થ�ું ક� માર� ત્રીસ વરસન
નમાઝોમાં અહંકાર અને દં ભનો �શ શામેલ હતો.
એટલે મ� એ નમાઝો�ું �ુનરાવતર્ન �ુ.(નમાઝો
ફર� પડયો)
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�રયાકાર� આ�બદ
બની ઇસરાઈલમાં એક આ�બદ થઈ ગયો છે . �ણે
વરસો વરસ �ુદાની ઇબાદત કર� હતી. એક
વખત તેણે અલ્લાહ તઆલાથી િવનંતી કર� ક તેને
તે� ું સ્થાન બતાવવામાં આવ. જો મારા અમલ
�સ્વકાયર્ હશે તો �ું પ

વધાર� મહ�નતથી નેક

અમલ બ�વી લાવીશ. અને જો તે તાર� રઝા
પ્રમાણે નહ� હોય 

વધાર� ઇબાદત અને

પરહ�ઝગાર� દ્વારા તેનો ઉપાય કર.
સ્વપ્નમાં તેને આ જવાબ સંભળાવવામાં આવ ક�
�ુદાની િનકટ તારો કોઈ અમલ મૌ�ૂ દ નથી. ક� મક�
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ત� �યાર� પણ કોઈ નેક કામ �ુ્ તો લોકોને તેનાથી
ર
પ�ર�ચત �ાર્ અને તારો બદલો બસ આ જ છે ક�
લોકોએ તારા કામોના વખાણ �ાર.
આ�બદને પોતાની ઉણપ પર ભ�ઠપ થઈ. થોડા
�દવસ પછ� તેને સ્વપ્નમાં બતાવવામાં આવ્:
પોતાના �વને જહ�મથી બચાવવા માંગતો હો તો
પોતાના �જસ્મની બધી રગો �ટલો રોજ સદકો
આપો.
તેણે અરજ કર�: અય �ુદા ! � ું સાર� પેઠ� �ણે છે
ક� �ુ ં રં ક �ં માર� પાસે એટલો પૈસો નથી ક� માર�
રગોની સંખ્ય પ્રમાણે રોજ સદકો આપી શ�. તેને
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જવાબ સંભળાયો અમે કોઈને તેની તાક્તથી વ�
તકલીફ નથી આપતા. તમે રોજ ત્રણસો સા
વખત
“�ુબ્હાનલ્લાહ� વલ્હમ્દો�લલ્લાહ� વલા
ઇલ્લલ્લાહો વલ્લાહો અ , વલા હવ્લ વલા
�ુવ્વત ઇલ્લા �બલ્.”
પડયા કરો દર� ક કલમો તાર� દર� ક રગનો સદકો
ગણાશે. આ�બદ આ સાંભળ� ઘણો � ૂશ થયો અને
ક�ું : અય �ુદા ! મને આથી વધાર� પડવાનો �ુકમ
આપ્યો હો, તો અવાજ આવી આ પ્રમાણથી �ટ�
વધાર� પડશો તમારા વળતરમાં વધારો થશે.
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ઘણી ગમગીન હવા
સય્યદ નેઅમ�ુલ્લાહ જઝાએર� અન્વ
નોમાિનયાના પેજ નં રપ૧ પર લખે છે . એક
શખ્સને �રયાકાર�(દં ભ)ની આદત હતી. તે
પોતાની બધી ઇબાદતો લોકોને દ� ખાડવા ખાતર
કરતો હતો. એક વખત તેણે પોતાના મનમાં
િવચા�ુ્ ક�
ર
�ૂર� જ�દગી દંભી ઇબાદત કર� છ. એક
રાત દં ભને હટાવી ઇબાદત કર� લ�. તેણે મનમાં
ન�� �ુ્ ક� ફલાણા મોહ
ર
લ્લામાં એક િન�ન �વ
મ�સ્જ છે આજ રાત �ુ ં ત્યાં જઈને નમાઝ પડ�.
��ુ માણસો�ું આવ�ું જ�ું બંધ થ�ું તે
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એ

મ�સ્જદમાં ચાલ્યો ગયો અને ત્યાં એકાંતમાં જઈ
નમાઝ પડવા લાગ્ય.
એ જ અરસામાં તેણે મ�સ્જદનો દરવાજો
ઉઘડવાની અવાજ સાંભળ�, તો તેના �દલમાં દં ભની
લાગણી ઉભર� અને મનોમન ક�ું ચલો સા� છે , આ
મોહલ્લા વાળા માર� નમાઝોથી પ�ર�ચત નહોત.
કોઈ ન કોઈ તો આ મ�સ્જદમા આવી ગયો � માર�
નમાઝો જોશે અને લોકોને માર� ઇબાદતની ખબર
કરશે.
એટલે તેણે � ૂર� રાત ઇબાદતમાં િવતાવી દ�ધી.
�વી �ુબ્હ થઈ અને અજવા� પ્રસ�ુર્ તો તેણે જો
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ક� મ�સ્જદના એક �ૂણામા કાળા રં ગનો એક �ૂતરો
�ુતેલો છે , � રાતના વરસાદથી ભાગીને આ
ઉજ્જડ મ�સ્જદમ ચાલ્યો આવ્યો હ.
આ જોઈને તે અત્યંત �:ખી થયો અને પોતાના મ�
પર થપ્પડો માર� પોતાના મનને કહ�વા લાગ્: �ુ ં
ક� ટલો બદનસીબ �ં ક� �ુ ં

� ૂર� રાત એક કાળા

�ુતરા માટ� ઇબાદત કરતો રહયો , આના પહ�લા તો
�ુ ં મારા �વા ઇન્સાનોને માર� ઇબાદતમાં ભાગીદાર
કરતો હતો અને આજ રાત મ� એક કાળા �ુતરાને
માર� ઇબાદતમાં ભેળવ્ય.
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�રયાકાર હડ� ૂત ક�મ થાય છે
અસઅમી કહ� છે ક� �ૂફાથી �બલાલ �બન અલી
બરદા નામી એક શખ્સ ઉમ્ર �બન અબ્
અઝીઝની પાસે શામ આવ્ય. અને એ શખ્સ
સાધારણ અલેક સલેક પછ� મ�સ્જદને જ પોતા�ું
રહ�ઠાણ બનાવી લી�ુ. મ�સ્જદના એ � ૂણામાં બેસી
સદા �ુદાના �ઝક્રમાં લીન રહ�તો હ. ઉમ્ર �બ
અબ્�ુલ અઝી તેની �હ�ર� ઇબાદત જોઈ ઘણો
પ્રભાિવત થ.
તેણે એક �દવસ પોતાના સાથી અલાઅ �બન
�ુગયરાને ક�ું ક� �ુ ં આ શખ્સની ઇબાદત જોઈ
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ઘણો પ્રભાિવત થયો �ં જો તે�

�તર તેના

બાહ્યની �મ છે તો પછ� આ શખ્સ ઇરાક
ગવનર્ર� માટ� યોગ્ય  .
અલાઅ �બન �ુગયરાએ ક�ું ક� �ુ ં એને અજમા�ું
�ં અને તેના ભીતરની આપને ખબર કર� દઈશ.
અલાઅ �બન �ુગયરા મ�સ્જદના એ સ્તંભ પા
ગયો �યાં તે નમાઝમાં પ્ર�ૃત હ. તેણે ક�ું આપ
નમાઝ �ુંકાવો �ુ ં તમારાથી એક વાત કરવા માં� ુ
�ં.
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તેણે નમાઝ �ુંકાવી તો અલાઅએ ક�ું ક� � ું

સાર�

પેઠ� �ણે છે ક� �ુ ં અમીરનો િનકટનો સાથી �ં અને
તે મારા પર અનહદ

ભરોસો કર� છે જો �ુ ં તારા

માટ� ભલામણ ક� તો તે તને ઇરાકનો ગવનર્ર
બનાવી દ� શે. પરં � ુ પ્રથમ �ું મને એ બતાવ ક�  �ુ
એ બદલામાં માર� �ું સેવા કરશે?
એ શખ્સે ક�ું જો �ું મને ઇરાકનો ગવનર્ર બનાવ
દ� શે તો �ુ ં તને એકલાખ વીસ હ�ર �દરહમ
આપીશ.
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અલાઅ �બન �ુગયરાએ ક�ું ક� એમ કર ક� � ું મને
એ લખી આપ �થી �ુ ં ન�ચ�ત થઈ ��. તેણે એક
લાખ વીસ હ�ર �દરહમ�ું લખાણ લખી આપ્�ુ.
ત્યાર પછ� અલાઅ �બન �ુગયરા એ લખાણ લઈ
ઉમર �બન અબ્�ુલ અઝીઝની પાસે આવ્યો અન
તેને તે લખાણ વંચાવ્�.
ઉમ્ર �બન અબ્�ુલ અઝીઝે �ૂફાના ગવનર્રને
લખ્યો �માં લખે�ું હ�ુ.
�બલાલ �બન અબી બરદા પોતાની ઇબાદત અને
�રયાઝતથી અમને ધોકો દ� વા માંગતો હતો અને
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અમે પણ ધોકામાં આવી જનારા હતા

, હવે જયાં

અમે તેની ક્સોટ� કર� તો અમે તેને �ુચ્ચો જો.
‘અલ અઝ�કયા’ના ક્તાર્ અલ્લામા ઇબ્ને જવ
કહાની પછ� લખે છે ક� એક મીઠાબોલા ઉપદ� શક�
એક બાદશાહને શીખ અને નસીહત કર�.
ઉપદ� શકના જવા પછ� બાદશાહ� ઘણો માલ તેના
ઘર� મોકલી દ�ધો. માલ પહ�ચાડનાર નોકર જયાર�
પાછો આવ્યો તો બાદશાહ� �ૂછ�ું ક� ઉપદ�શક�
અમાર� ભેટ �સ્વકાર લીધી ક� નહ� ?
નોકર� ક�ું : ઉપદ� શક� ઘણી � ૂશી સાથે ઘણો
પોતાની પાસે રાખી લીધો. તો બાદશાહ� ક�ું :
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માલ

આપણે બધા િશકાર� છ�એ પરં � ુ દર� ક જણ પાસે
�ળ િવિવધ છે .
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ક�ટલીક �રવાયતો
જનાબે ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય

વઆલેહ�

વસલ્લમ �ું ફરમાન છે ક� અલ્લાહ તઆલ
ફરમાવે છે ક� �ુ ં કોઈને ભાગીદાર

બનાવવાથી

બેપરવા �ં. �ણે પણ કોઈ સા�ં કામ �ુ્ અને
ર
તેમાં મારા ગૈરને

ભાગીદાર બનાવ્યો તો જો એ

કામમાં અ�ુક �શે િનભ�ળ મારા માટ� હશે તો પણ
�ુ ં એ �શ પણ એ ગૈરને આપી દઈશ. બસ માત્
એજ અમલ �સ્વકાર�શ � મારા માટ
હોય.

136

અણી�ુધ્ધ

�ુરઆને મ�દની આ �ુબારક આયત

“વમા

યોઅમે� ૂન અક્સરો�ુમ �બલ્લાહ� ઇલ્લા વ�
�ુશર� �ૂન” ની નફસીર કરતા ઇમામ સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�ું િશકર્નો એક પ્ર
પણ છે ક� એક શખ્સ કોઈ બી

િવશે આ શબ્દો

વાપર� ક� જો ફલાણો ન હોત તો �ુ ં હલાક થઈ
�ત, જો ફલાણો શખ્સ  હોત તો મને એ વસ્�ુ ન
મળત, જો ફલાણો ન હોત તો મા� ખાનદાન નષ્ટ
થઈ જતે. �ું તમે નથી જોતા ક� તેણે આ શબ્દો
દ્વારા લોકોને અલ્લાહના ભાગીદાર બના

�

તેનાથી �ુક્સાની �ૂર કર� છે અને માલ અને રોઝી
પણ � ૂર� પાડ� છે .
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રાવી કહ� છે ક� મ� � ૂછ�ું ક� જો આવા પ્રસંગોએ કો
શખ્સ એમ કહ� ક� જો ફલાણા શખ્સ મારફત �ુદ
મારા પર ઉપકાર ન કરતે તો �ુ ં હલાક થઈ જતે
તો �ું આવા શબ્દો કહ�વા બરાબર છે

? ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્: “� હા , આવા શબ્દો
કહ�વામાં કોઈ વાંધો નથી.”
ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્: જો
ઇન્સાનોનો એક સ�ૂહ અલ્લાહ તઆલાની ઇબાદ
કર� અને નમાઝ પડ� અને ઝકાત આપે અને
બય્�ુલ્લાહની હજ કર� અને રમઝાન માસના રોઝ
રાખે પછ� �ુદાના કોઈ �ુકમ અથવા
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ર� ૂલ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમના
ફરમાન િવશે એમ કહ� ક� આવો �ુકમ દ� વાના બદલે
અલ્લાહ અને ર�ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમઆ ર�તે �ુક આપતે તો વધાર� સા� હ�.ું
અથવા �ુદા અને ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમના ફ�સલા િવ�ુધ્ધ પોતાન
�દલમાં કોઈ કચવાટ ક� અણગમો અ�ુભવે તો તે
�ુશ�રક થઈ જશે. પછ� આપે

“ફલા વ

રબ્બે.......” ની આયત પડ� હબીબ તમારા
પરવર�દગારની કસમ તેઓ મોિમન નથી બની
શક્તા જયાં �ૂધી પોતાના બધા આપસન
ઝઘડાઓમાં આપને લવાદ ન માની લે પછ�
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આપના ફ�સલા િવ�ુધ્ધ પોતાના �દલમાં કોઈ પ
પ્રકારનો કચવાટ ન રાખે અને આપના ફ�સલાન
એવી ર�તે માન્ય રાખે �વી ર�ત

માન્ય રાખવો

જોઈએ.
પછ� હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલા
એ ફરમાવ્�ુ: તમાર� �સ્વકારથી કામ લે�ું જોઈ.
ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામ�ું ફર
છે અલ્લાહ તઆલાએ પોતાના બંદાઓ વચ્ચ
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને પર

બનાવ્ય.

�ણે તેમને ઓળખ્યા તે મોિમન બન્યો અને �ણ
તેમનો ઇન્કાર � તે કા�ફર થયો અને � તેનાથી
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અજ્ઞાન રહ્યો તે �ુમરાહ થયો અને �ણે હ
અલી અલ�ય્હસ્સલામના સ્થાનમાં કોઈ બી�
ભાગીદાર બનાવ્યો તે �ુશ�રક ગણાયો અન હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામની િવલાયત લઈન
અલ્લાહની સામે પહ�ચ્યો તે જ�તમ દાખલ થયો
અને જો કોઈ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
�ુશ્મની લઈને આવ્યો  દોઝખમાં દાખલ થયો.
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નબીઓની પયરવી�ું પ�રણામ
મોઅિમનની મહ�ા
ઇબ્ને શહાબ ઝેહર� �રવાયત કર� છે ક� અબ્�
મ�લક �બન મરવાને ક� ટલાક િસપાહ�ઓને હઝરત
ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ

ક� દ

કરવા માટ� મદ�ના મોકલ્ય. િસપાહ�ઓ મદ�ના
આવ્યા અને ઇમામે આલી મકામન

તેઓએ તૌક

અને ઝં�ર પહ�રાવ્યા અને તેમને પોતાની સાથે
શામ તરફ લઈ ગયા. �ુ ં

િસપાહ�ઓ પાસે ગયો

અને એ ઇચ્છા વ્યક્ત કર� ક� મને ઇમામ
મળવાની ર� આપવામાં આવે. તેઓએ મને ર�
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આપી. �ુ ં ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજ
થયો તો તેમને સાંકળોમાં જકડાએલા જોયા ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામની આ હાલત જોઈને �ું રડ
લાગ્યો અને અરજ કર� ક� કાશ આ સાંકળો મારા
ગળામાં હોતે અને આપ આઝાદ હોતે

આ સાંભળ�

ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ મલકાયા અને ક�ું ક� �ુ
તમે એમ સમજો છો ક� આ

ઝં�ર મને તકલીફ

આપી રહ� છે . સાંભળો એ�ું હરગીઝ નથી. એ
સમયે ઇમામે પોતાના

હાથ-પગ સાંકળોમાંથી

બહાર કાઢયા અને ફરમાવ્�ું ક� ઝેહર , તમારા પર
જયાર� પણ કદ� આવો મૌકો આવે તો પોતાના
અલ્લાહને પોકારો અને તેના અઝાબને યાદ કરો
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અને એ પણ સાંભળ� લ્યો ક� �ું આ િસપાહ�ઓ સાથે
બે મં�ઝલોથી વધાર� નહ� ર�.ુ ં
આ બનાવને ત્રણ �દવસ િવત્યા ક� મ
િસપાહ�ઓને ગભરાયેલા થઈને મદ�ના પાછા
ફરતા જોયા અને તેઓ હઝરત ને મદ�નામાં શોધી
રહ્યા હ , પણ હઝરત ત્યાં મૌ�ૂદ ન હત. મ�
િસપાહ�ઓને � ૂછ�ું ક�

મામલો �ું છે

?તેઓએ

બતાવ્�ું ક� અમે ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ
આસપાસ બેઠા હતા ક�

એકાએક ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલામની સાંકળો �ૂટ�ને �ૂર જઈ પડ
અને હઝરત અમાર� �ખોથી અદ્રશ્ય થઈ .
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હવે અમે તેમને શોધી રહ્યા છ�એ પણ �ાં
દ� ખાતા નથી.
ઝેહર� કહ� છે ક� �ુ ં શામ ગયો અને અબ્�ુ
�બન મરવાની �ુલાકાત કર�

મ�લક

, તેણે મને ઇમામ

ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલ િવશે � ૂછ�ું તો
મ� તેમના અદ્રશ્ય થઈ જવાનો બનાવ સંભળા.
અબ્�ુલ મ�લક� ક�ું ક� થ�ું એમ ક� ઇમા

�વા

િસપાહ�ઓની નઝરોથી ઓઝલ થયા , એ જ સમયે
માર� પાસે શામમાં પહ�ચ્યા અન

મને ફરમાવ્�ુ:

‘મા અન વ અન્ ’ તાર� સાથે માર� �ું લેવા દ� વા
છે ?
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મ� ક�ુ:ં �ુ ં ઇચ્� �ં ક� આપ માર� સાથે રહ. તેમણે
ફરમાવ્�ુ: પણ �ુ ં તાર� સાથે રહ�વા નથી માંગતો.
આમ કહ� માર� પાસેથી ઉઠ�ને ચાલ્યા ગયા અને �ું
તેમના રોબ દાબમાં એટલો આવી ગયો ક� તેમના
ડરથી મારા કપડા પણ ન�સ થઈ ગયા.
મ� બાદશાહને ક�ું ક� તમાર� ઇમામ ઝય�ુલ
આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામથી કોઈપણ પ્રક
ડરવાની જ�ર નથી અને તેમને તમાર�

�ુ�ૂમતથી

કોઈ લેવા દ� વા નથી તેઓ તો હંમેશા અલ્લાહની
યાદમાં જ �ૂબલ
ે ા રહ� છે .
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અબ્�ુલ મ�લક� ક:�ુ ખર� ખર

, આવા ઇન્સાનો

સદભાગી છે � હર વખત �ુદાની યાદમાં રહ�તા
હોય.
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દ� ખતા અને �ધળો
અ� ૂ બસીર કહ� છે ક� �ુ ં હઝરત ઇમામ મોહમ્મ
બા�કર અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં મ�સ્જ
નબવીમાં ગયો. મ�સ્જદમાં લોકોની અવ

જવર

ચા�ુ હતી. હઝરતે ફરમાવ્�ું એ લોકોથી �ૂછો ક�
તેઓને �ુ ં (ઇમામ મોહમ્મ બા�કર અલ�ય્હસ્સલ)
દ� ખા� �ં?
મ� લોકોથી � ૂછ�ું શ� �ુ્ ક� �ું તમે હઝરત ઇમામ
ર
મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામને જોયા?
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તો બધા મને એ જ જવાબ આપતા રહ્યા ક� અ
હઝરત ને નથી જોયા જયાર� ક� હઝરત બધાની
સામે બેઠા હતા પણ કોઈ શખ્સ તેમને જો નહોતો
રહયો. એટલામાં અ� ૂ હા�ન નાબીના (�ધ) ત્યાં
આવ્ય. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ મને ફરમાવ્�ું
આને � ૂછો તો મ� આ �ધળાથી � ૂછ�ું ક� તમે
ઇમામ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામને જો ? તો તેણે
ક�ું � હા , તેઓ અલ�ય્હસ્સલ સામે તો બેઠ�લા
છે . મ� � ૂછ�ુ:ં તમે આલી મકામને ક� વી ર�તે જોઈ
લીધા જયાર� ક� તમે તો �ધ છો.
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તેણે ક�ુ:ં ક� મ ન ભા�ં આપ અલ�ય્હસ્સલામ ત
ઝળહળ� ું � ૂર છે અને રોશન � ૂરજ છે .
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જ�તમાં મોિમનના ઘર�ું ક્ષેત
�હશામ �બન હકમ રાવી કહ� છે ક� હઝરત ઇમામ
જઅફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામની �ખદમતમા એ
કો�હસ્તાની શખ્સ આવ્યો અને આપને

હ�ર

�દરહમ આપ્યા અને એ ઇચ્છા વ્યક્ત કર� ક�
હમણા હજ પર જઈ રહયો �ં.

આપ આ રકમથી

મારા માટ� એક મકાન ખર�દ� લ્ય. �ુ ં ઇચ્� �ં ક�
હજથી પાછા ફયાર્ પછ� �ું આ મકાનમાં મારા બાલ
બચ્ચાઓ સ�હત ર�ુ.
એ શખ્સ હજના માટ� રવાના થઈ ગય. હજથી
પરવાર� તે શખ્સ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ
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સેવામાં આવ્ય. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ

તેને

એક રસીદ લખી આપી. �માં લખ્�ું હ�ું ક� મ� તારા
માટ� જ�તમાં એક મકાન ખર��ું છે �ની પહ�લી
સીમા હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમના ઘરથી મળે છે અને બી�
સીમા હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામ ઘરથી મળે છે . અને ત્રી� હ
હઝરત હસન અલ�ય્હસ્સલામના ઘરની સાથે લાગ
છે અને

તેની ચોથી હદ હઝરત ઇમામ �ુસૈન

અલ�ય્હસ્સલામના ઘર સાથે મળે .
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કો�હસ્તાની શખ્સ જ�તના મકાનની રસીદ 
ઘણો � ૂશ થયો અને ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ
તેની રકમ

ઇમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામ અ

ઈમામ �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામની અવલાદમાં વ્હ�
દ�ધી.
થોડા �દવસ પછ� તે શખ્સ બીમાર પડયો અન
પોતાના સગા વ્હાલાઓને પોતાની પાસે બોલાવ્ય
અને તેઓને ક�ું ક� મને યક�ન છે ક� � કંઈ ઇમામ
જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ એ મને લખીન
આપ્�ું છે તે સા� છે �ુ ં ઇચ્� �ં ક� જયાર� �ું મર�
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�� તો આ રસીદને માર� સાથે કબ્રમ દફન કર�
દ� જો.
થોડા �દવસ પછ� એ શખ્સ મર� ગય. �ુ�ુંબીઓએ
તેની વસીયત પ્રમાણે ઇમામ અલ�ય્હસ્સલ
લખેલી રસીદ તેના કફનમાં રાખી દ�ધી.

બી�

�દવસે એ જ રસીદ કબ્ર ઉપર મૌ�ૂદ હ. �ની
બી� તરફ આ લખાણ લખે� ુ હ�.ું

અલ્લાહના

વલી જનાબ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ એ � વાયદ
�� હતો તેને અલ્લાહ � ૂરો કર� દ�ધો.
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સય્યદ રઝી અન ે સત્ય સંક
એક �દવસ સય્યદ રઝી(રહ�.) એ પોતાના ભાઈ
�ુરતઝા અલ�ુલ્હોદાની ઇમામતમાં નમાઝ પડ
જયાર� નમાઝ �ુર� થઈ ગઈ તો તેમણે

,

પોતાના

ભાઈથી ક�ું ક� હવેથી �ુ ં આપની પાછળ નમાઝ
નહ� પ�ું. તેમણે � ૂછ�ું એમ શા માટ� ? તો સય્યદ
રઝીએ ક�ું મ� જો�ું ક� તમે �ીઓના � ૂનમાં
રગદોળાએલા છો.
સય્યદ �ુરતઝાએ સમથર્ન �ુર્ અને ક�ું ક� � ક
આપે જો�ું છે , ખ� છે . �ુ ં નમાઝમાં હયઝના � ૂનના
મસઅલામાં �ુચ
ં વાએલો હતો.
155

આજ �રવાયત એક અન્ય ર�તે પણ નકલ થએલ
છે ક� સય્યદ રઝી સય્યદ �ુરતઝાની પાછળ નમા
પડ� રહ્યા હતા તેમને સ્વયંસ્�ણા

ક� તેમના

ભાઈ � ૂનમાં લોથપોથ છે . તેમણે નમાઝ તોડ�
નાખી અને મ�સ્જદમાંથી બહા

આવી ગયા અને

� ૂરા રસ્તામાં એમજ કહ�તા રહ્યા ક� અફસોસ મ�
કંઈ જો�ુ.ં
સય્યદ �ુરતઝા નમાઝ પડાવ્યા પછ� ઉતાવ
ઉતાવળે ઘર� આવ્યા અને પોતાની વહાલી માતાથી
ભાઈની વતર્�ુંકની ફ�રયાદ કર.

માએ પોતાના

�ુત્ર રઝીને આ વાત પર ઠપકો આપ્યો તો સય
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રઝીએ ક�ુ:ં મા� !

મ� ભાઈને જોયો ક� તેઓ

�ીઓના � ૂનમાં નખશીખ �ુબેલા છે . આવી
�સ્થિતમા �ુ ં તેમની આગેવાનીમાં ક� વી ર�તે નમાઝ
પ�ુ?ં
આ સાંભળ� સય્યદ �ુરતઝાએ ફરમાવ્�: આપની
વાત ખર� છે

, એક �ીએ મારાથી હયઝના

મસઅલા � ૂછ�ા હતા. એટલે �ુ ં નમાઝમાં

પણ

મસઅલામાં �ુચ
ં વાએલો હતો.
(આ બંને ભાઈઓની મઝાર કાઝમૈનમાં હરમની
બહાર છે .)
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જો લોકો અલ્લાહની ફરમાબરદાર� કરતે તો ભક્
પ્રાણીઓ તેમની તાબેદાર� કર
શેખ અલી હા�ઝમ �બન અબ્�ુલ ગફાર �રવાયત
કર� છે ક� �ુ ં અને ઇબ્રાહ�મ અધમ મન્�
દવાનક�ના રાજયકાળમાં �ૂફા ગયા. એજ �દવસોમાં
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ પ
�ુફા આવેલા હતા. થોડા �દવસ પછ� ઇમામે મદ�ના
જવાની તૈયાર� કર� તો �ૂફા વાળાઓ મોટ�
સંખ્યામાં િવદા કરવા માટ� ભેગા થઈ ગયા. ભેગા
થવાવાળાઓમાં ઇબ્ને �ૂર� અને ઇબ્રાહ�મ અ
પણ હતા અને એવા ટોળામાં હતા �ઓ ઇમામની
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આગળ આગળ ચાલી રહ્યા હ. રસ્તામાં એ િસ�હ
ઊભેલો દ� ખાણો. � ૂરો કાફલો િસ�હના કારણે રોકાઈ
ગયો અને ઇબ્રાહ�મ અધ ક�ુ:ં તમે બધા પોતાની
જગ્યાએ ઊભા રહ� �વ અને ઇમામ જઅફર�
સા�દક અલ�ય્હસ્સલામના આવવાની વાટ �.
�યાર� ઇમામ જઅફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલા
આવ્ય તો લોકોએ તેમને બતાવ્�ું ક� માગર્માં િસ�
ઊભેલો છે . ઇમામ અલ�ય્હસ્સલ

આગળ વધ્યા

અને ત્યાં આવ્યા �યાં િસહ� કાફલાનો માગર્ રો
હતો. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ એ તેને કાનથી પકડ
�ૂ ર હઠાવી દ�ધો અને િસ�હ � કોઈ પણ પ્રકાર
અવરોધ ન ��. પછ� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ
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ફરમાવ્�ુ: જો લોકો પોતાના

પરવર�દગારની

તાબેદાર� કરત તો ભક્ષક પ્રાણીઓ તેમને ત
હોત. લોકો પોતાના સામાન પણ ભક્ષક પ્રા
પર લાદયા કરત.
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ઇમામની અ�ુયાયીઓ પર મમતા
અલ્લામાં તબરસી ‘અઅલા�ુલવરા’માં લખે છે ક�
અબ્�ુલ્લાહ �બન સનાન કહ� છે ક� અનેક ઉમદ
�લબાસો કોઈએ હા�ન રશીદને ભેટ મોકલ્ય. હા�ન
રશીદ� પોતાના માણસને ક�ું ક� એ �ુલ્યવાન
�લબાસો પોતાના

વઝીર અલી �બન યક્તીનને

આપી દયો. અને માણસોએ એ �લબાસો અલી �બન
યક્તીનના ઘર

મોકલી દ�ધા. આ વ�ોમાં એક

ઉધાડા ગળાની ખમીસ હતી �ને ‘દરાઆ’ કહ�વામાં
આવે છે . અને એ ખમીસ �ક�મતી ર� શમની
બનાવેલી હતી અને ઘણી કળાત્મક ર�તે તેન પર
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ઝર� ભરવામાં આવી હતી �ુંકમા તે ખમીસ દર� ક
ર�તે બાદશાહને જ શોભે એવી હતી
અલી �બન યક્તીને આ શાહ� ખમીસ સાથે બધ
ઉમદા �લબાસ અને બી� ભેટો હઝરત ઇમામ
� ૂસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામની સેવામ

મદ�ના

મોકલી દ�ધી. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ એ સમય
એ માલ �સ્વકાર� લીધો અને સાથ

જ એક બી�

ખેિપયા સાથે આપે તે શાહ� ખમીસ અલી �બન
યક્તીનને પા� મોકલી દ��

અને સાથે લખી

મોકલ્�ું ક� આને સંભાળ�ને રાખજો એક �દવસ
તમને આ ખમીસની જ�રત પડશે.
163

બનવાકાળ, એક વખત

અલી �બન યક્તીન

પોતાના કોઈ �ુલામ પર નારાજ થયો અને એ
�ુલામને એ વાતની ખબર હતી ક� અલી �બન
યક્તી બાદશાહની ભેટ હઝરત ઇમામ � ૂસા
અલ�ય્હસ્સલામને આપી �ુ�ા . એટલે એ
�ુલામે હા�ન રશીદને ત્યાં જઈને ચાડ� ખાધી ક�
અલી �બન યક્તીન ઇમામ કા�ઝ
અલ�ય્હસ્સલામની ઇમામતમાં માને છે અને દ
વરસે �ુમ્સ અને બીજો માલ તેમન

મોકલતા રહ�

છે . અને સૌથી મોટો �ુરાવો એ છે ક� એ શાહ�
ખમીસ ‘દરાઆ’ � આપે તેમને આપી હતી અને
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તેણે ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામ પાસ
મોકલી દ�ધી છે .
આ સાંભળ� હા�નને ઘણો �ુસ્સો ચડયો અન
�ુલામને ક�ુ:ં જો તાર� વાત ખોટ� ઠર� તો તને
કત્લ કરાવી નાખી. �ુલામે ક�ુ:ં ઠ�ક છે , �ુ ં દર� ક
સ� માટ� તૈયાર �ં. ત્યાર પછ� અલી �બન
યક્તીનન દરબારમાં બોલાવવામાં આવ્ય. હા�ન
રશીદ� ક�ુ:ં મ� � ૂલથી શાહ� ખમીસ ‘દરાઆ’ તમને
આપી દ�ધી હતી મને તેની જ�રત છે હવે તે �ાં
છે ?
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અલી �બન યક્તીને ક:�ુ તે મારા ઘરમાં

પડ� છે .

અને તેને મ� ઘણી સાચવણી �ુવર્ક �ૂશ્�ુ લગાડ
કબાટમાં રાખેલી છે અને ભાવના � ૂવર્ક તેને રોજ
� ૂ�ું �ં. હા�ને ક�ુ:ં તે ખમીસ જલ્દ મંગાવો.
અલી �બન યક્તીને પોતાના �ુલામને ક�ું ક

� ું

મારા ઘર� � , ફલાણા કબાટમાં ફલાણી પેટ�માં તે
ખમીસ રાખેલી છે તે લઈ આવ. �ુલામ ગયો અને
ઉપરોક્ત ખમીસ લઈ આવ્.
હા�ન આ જોઈને � ૂશ થયો અને ક�ું ક� હવે

�ુ ં

તમાર� િવ�ુધ્ધ કોઈપણ વાતનો ભરોસો નહ� ક.
ચાડ� ખાનાર �ુલામ િવશે
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હા�ને �ુકમ આપ્યો ક�

તેને હ�ર કોરડા મારવામાં આવે

, પણ પાંચસો

કોરડા ખાવા પછ� એ �ુલામ મરણ પામ્ય.
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એહલેબૈત અલય્હ��ુસ્સલામનો સંપકર્ સ
આ �રવાયત પણ અલ્લામા તબરસીએ અઅલા�ુ
વરામાં નકલ કર� છે ક� મોહમ્મદ �બન �ઝૈલ કહ�
છે એક વખત આપણા હદ�સવે�ાઓ

માં એ

મતભેદ ઊભો થયો ક� પગનો મસાહ પગની
�ગળ�ઓથી શ� કર� �ટણી
ંૂ
પર ખતમ

કરવો

જોઈએ ક� �ટ�થી
ંૂ
શ� કર� �ગળ�ઓ પર � ૂરો
કરવો જોઈએ.
અલી �બન યક્તીને ઇમામ �ૂસા કા�ઝ
અલ�ય્હસ્સલામના નામે એક પત્ર 
લખ્�ું ક� આપણા હદ�સવે�ા
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, �માં

વચ્ચે પગના

મસહમાં મતભેદ ઊભો થયો છે . આપથી િવનંતી છે
ક� આપ તે� ું સ્પષ્ટ�કરણ ક.
થોડા �દવસ પછ� ઇમામ આલી મકામના તરફથી
જવાબ મળ્યો �માં લખે�ુ હ�ુ: અલી �બન યક્તીન
! �યાર� તમે �ુ�નો ઇરાદો કરો તો

ત્રણ વખ

કોગળા કરો , ત્રણ વખત નાકમાં પાણી ના , ત્ર
વખત પોતાના ચહ�રાને બંને હાથોથી � ૂઓ. પછ�
પોતાના હાથોને � ૂઓ , ત્યાર પછ� માથા અને
ગરદનનો મસાહ કરો. અને �તે પોતાના પગો
ધોઈ નાખો અને ખબરદાર મારા �ુકમની િવ�ુધ્ધ
ન કરજો.
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ઇમામ આલી મકામનો પત્ર �વો અલી �
યક્તીનને મળ્યો તે ઘણોજ અચરજ પામ્યો ક� મ
આ તર�કો સામાન્ય �ુસલમાનોનો હત

�ને

એહલેબૈત અલય્હ��ુસ્સલામના મઝહબથી કં
લેવાદ� વા નથી. અલી �બન યક્તીન

ક�ું ગમે તે

થાય મારા ઇમામ�ું ફરમાન છે . માર� એ પ્રમાણ
કર�ું જોઈએ. એટલે

તેમણે સામાન્ય મઝહબ

પ્રમાણે �ુ� કર�ું શ� કર� દ�.
એ જ અરસામાં એક દરબાર�એ હા�નની પાસે
અલી �બન યક્તીનની િશકાયત કર� ક� તે શીઆ
મઝહબ પાળે છે . હા�ને દરબાર�ને ક�ુ:ં પહ�લા પણ
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મને આવી �તની િશકાયતો મળ� છે
જયાર� પણ ચોક્સાઈ કર� ત

, પરં � ુ મ�

તે િશકાયત સદા

ખોટ� � ૂરવાર થઈ છે .
એક દરબાર�એ ક�ું શીઆઓ �ુ�ના મામલામાં
આપણાથી િવ�ુધ્ધ કર� છ. આપ કોઈ વખત તેના
આ તર�કા�ું એવી ર�તે િન�રક્ષણ ક ક� તે આપને
ન જોતો હોય અને આપ તેને જોઈ શકો તો તે
સમયે તે� ું શીઆપ�ુ � ૂલીને

સામે આવી જશે.

ક� મક� શીઆઓ �તમાં પગ ધોવાને બદલે પગનો
મસહ કર� છે . હા�ન મોકો શોધતો રહયો ક� તેને એ
મોકો જલ્દ� મળ� ગય. છે વટ� નમાઝનો સમય
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થયો અલી �બન યક્તીન પોતાના ઘરમાં બેસી �ુ�
કરવા લાગ્યો અને એ સાથે જ એક �ચ ઇમારતની
છત પર બેસી હા�ન તે� ું �ુ� જોવા લાગ્ય. તેણે
ઇમામના ફરમાન �ુજબ ત�ૃત એ�ુ જ �ુ� �ુ્ર
��ુ ક� સવાદ� આઝમના લોકો કર� છે . આ જોઈ
હા�ને ક�ુ:ં હવે પછ� કદ� આના િવ�ુધ્ધ કોઈ
િશકાયત કાન પર નહ� ધ�. હા�નના

દરબારમાં

અલી �બન યક્તીનના માન મોભામાં વધારો થઈ
ગયો. આ બનાવના બી� �દવસે

ઇમામ કા�ઝમ

અલ�ય્હસ્સલામનો એક પત્ર અલી �બન યક્ત
મળ્ય. માં લખે� ુ હ� ું

અય અલી! આજના પછ�

એવી ર�તે �ુ� કરો ��ુ ક� અલ્લાહ તઆલાએ
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�ુરઆન મ�દમાં �ુકમ આપ્યો છ. ચહ�રાને એક
વખત વા�જબ એક વાર �ુ�તની િનય્યતથી �ુ.
પોતાના હાથોને કોણીઓથી �ગળ�ઓ � ૂધી � ૂઓ.
ત્યાર પછ� માથાનો મસહ કર

, પછ� પગની

�ગળ�ઓથી �ટ�ઓ
ંૂ
� ૂધી મસહ કરો. મને તમારા
િવશે � ડર હતો તે ટળ� ગયો છે . વસ્સલા.
અલી �બન યક્તીન એ વ્ય�ક્ત છે ક� તે સબંધે
દા� ૂદ રતી બયાન કર� છે ક� �ુ ં �ુરબાનીની ઇદના
�દવસે હઝરત ઇમામ � ૂસા

કા�ઝમ

અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજર હતો તો તેમણ
ફરમાવ્�ુ: મ� �ટલો સમય
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અરફાતમાં િવતાવ્યો

અલી �બન યક્તીન મારા �દલ અને �દમાગમાં
મૌ�ૂ દ રહયો.
આ એ અલી �બન યક્તીન છે ક� એક વરસ
અરફાતના

સ્થળે તેના તરફથી તલ�બયા

કરવાવાળાઓની ગણત્રી કરવામાં આવી તો ત
પચાસ જણા હતા, � તેના તરફથી રકમ લઈને
તેની નયાબતમાં હજ કરવા આવ્યા હત.
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ઇમામના અ�ુયાયીઓની મૌત
શેખ સ�ૂ ક� પોતાની સનદોથી ઇમામ હસન અસ્કર
અલ�ય્હસ્સલામથી �રવાયત કર� છે અને તેમણ
પોતાના પિવત્ર વડવાઓની સનદથી જના ર� ૂલે
�ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ
�રવાયત કર�. આપ સલ્લલ્લા અલય્હ� વઆલેહ�
વસલ્લમ એ ફરમાવ્�: મોઅિમનને પોતાના
��મની સદા �ચ�તા રહ�

છે . અને તે સદા એ

વાતની આકાંક્ષા રાખે છે ક� તેનો �ત સારો આવ
અને અલ્લાહની મર� પ્રમાણે . જયાર� તેની
મૌતનો સમય આવે છે અને મલે�ુલ મૌતને
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�ુએ

છે તો માનવ �ુલભ લાગણીઓથી પોતાના માલ
અને સંતાનના િવયોગના કારણે શોકા� ુર બને છે .
તો એ સમયે મલે�ુલ મૌત તેને અવાજ આપી કહ�
છે , �ું કોઈ �ુ�ધ્ધશાળ� એવા માલ અને સંતાન માટ�
�ચ�િતત થાય છે . � તેને માટ� લાભદાયક ન

હોય?

અને જયાર� ક� �ુદા તઆલાએ તેને આ વ્યથર્ મા
અને દૌલતના બદલે હ�રો ગણી

વધાર� દોલત

અને ધન આપ્�ું હો. તો મોઅિમન કહ� છે નહ�
એવી પ�ર�સ્થિતમા ગમગીન ન થ�ું જોઈએ. તો એ
સમયે મલે�ુલ મૌત ઇશારો કર�ને કહ� છે ઉપર
નજર ઉપાડ� જો. �યાર� મોઅિમન ઉપર નજર કર�
છે તો તેને જ�તના ભવ્ય મકાનો નજર� પડ� છ �
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તેની આકાંક્ષાઓની સીમાથી પણ વધાર� સારા હો
છે . મલે�ુલ મૌત કહ� છે ક� આ જ�તમાં તા� મકાન
છે અને તારા �ુ�ુંબના નેક લોકોને પણ ન�કમાં
અલ્લા તારા પાડોશી બનાવી દ� શે. તો �ું
�ુિનયાની � ુચ્છ માલ દૌલતના બદલે જ�તની 
નેઅમતો તમારા માટ� વધાર� સાર� નથી?
તે સમયે મોઅિમન કહ� છે �ુદાની કસમ �ુ ં

રાઝી

�ં. ત્યાર પછ� મલે�ુલ મૌત મોઅિમનને કહ� છે ક�
એક વાર ફર� ઉપર જો. હવે મોઅિમન ઉપર જોશે
તો ર� ૂલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ,અમી�ુલ

મોઅમેનીન
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અલ�ય્હસ્સલ,હસને �ુજતબા
અલ�ય્હસ્સલ,અને �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલ ,ને અિત
ઉત્�ૃષ્(આલા ઇલ્લીયી) સ્થળે જોશ. મલે�ુલ
મૌત તેને કહ�શે ક� આ

હસ્તીઓ તારા સાથી અને

હમદદર ્ છ. હવે � લોકોને � ું પાછળ �ુક� જઈ
રહયો છે તેઓ તને વધાર� વહાલા છે ક� આ પાક
હસ્તીઓ વધાર� વહાલી છે?
મોઅિમન કહ�શે મને આ પિવત્ર હસ્તીઓ સૌ
વધાર� પ્યાર� છ, �ુ ં તેમના સાંિનધ્યથી રાઝી �.
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હઝરત ઇમામ � ૂસા �બન જઅફર અલ�ય્હસ્સલા
અને તબીબ
�કતાબ �રયા�લ �ુદસમાં એક હ�ર વાતાર્
આપેલી છે . તેમાંની એક કથા એ પણ છે ક� એક
વખત હઝરત ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલા
બીમાર પડયા અને તેમના ઇલાજ માટ� એક ય�દ
ૂ �
હક�મને બોલાવવામાં

આવ્ય. આપ

અલ�ય્હસ્સલામએ તબીબને ફરમાવ્: ઇલાજમાં
ઉતાવળ ન કરો. મારો એક

િમત્ર છે પ્રથમ

તેનાથી મશવેરો કરવા દયો. ત્યાર પછ� આપ
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અલ�ય્હસ્સલા તબીબથી મ� ફ�રવ્�ું અને �કબ્લ
તરફ મ� કર� આ બે શેર પડયા.
�ુદાયા ત� મને બીમાર �� છે અને � ું જ મારો
તબીબ છે .
પોતાનો ફઝલ કર�ને આ બંદા ઉપર દયા દ્ર�ષ
દાખવ.
તાર� મોહબ્બત અને પ્રેમનો મને �મ િપવ.
અને તેમાં તારા સાંિનધ્યની મીઠાશનો વધારો ક.
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ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ આ શેરો હ� �ુ �ાર્ જ
હતા ક� તં�ુરસ્તીની અસરો દ�ખાવા લાગી અને
તબીબ ઘણી અચરજથી જોતો

રહયો. થોડ�વાર

પછ� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ ત�ૃન સ્વસ્થ
� ૂ�ા હતા.
�યાર� ય�દ
ૂ � તબીબે આ દ્રશ્ય જો�ું

ઇમામના

હાથો � ૂમી લીધા અને ક�ું ક� પ્રથમ �ું સમજત
હતો ક� �ુ ં તબીબ �ં

અને આપ બીમાર છો. પણ

હવે મને ખબર પડ� ક� �ુ ં બીમાર �ં અને આપ
તબીબ છો. મહ�રબાની કર�ને મારો ઇલાજ કરો.
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ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ એ તેને ઇસ્લામની દા
આપી અને તે �ુસલમાન થઈ ગયો.
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ઇમામના અ�ુયાયીઓ િનધર્ન નથી હોત
એક શીઆ હઝરત ઇમામ સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજર થયો અને ઇમા
સા�દક અલ�ય્હસ્સલામની પાસે પોતાની ગર�બ
અને િનધર્નતા ગાવા લાગ્.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્: � ું અમારો
શીઆ થઈને �ુફ�લસીનો દાવો કર� છે

? �યાર�

અમારા બધા શીઆ બેપરવા અને શ્રીમ છે . તાર�
પાસે તો એક લાભદાયક વેપાર છે
બેપરવા કર� દ�ધો છે .
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, �ણે તને

તેણે અરજ કર�: ભલા માર� પાસે કઈ િત�રત છે ?
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્: વા� ! એ
બતાવ ક� કોઈ પૈસાદાર તને કહ� ક� �ુ ં � ૂર� ધરતી
પરની ચાંદ� ભર�ને તને દ� એ

શરત પર ક� � ું

પયગ્મ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆ
વસલ્લમની તથા તે

સલ્લલ્લાહો અલય્

વઆલેહ� વસલ્લમના એહલેબયતની મોહબ્બ
�દલમાંથી કાઢ� નાખ અને તેમના �ુશ્મનોથી દોસ્ત
કર. તો �ું � ું અમાર� મવદ્દતના બદલે આ 
�સ્વકાર� લેશ?

184

તો તેણે ક�ુ:ં ફરઝંદ� ર� ૂલ ! કદાિપ નહ� , જો � ૂર�
ઝમીન સોનાથી ભર�ને પણ મને દ� વામાં આવે તો
પણ એમ નહ� ક�.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ એ ફરમાવ્: પછ� તો

� ું

ગર�બ નથી , �ુિનયામાં અનાધાર તો એ છે �ની
પાસે એ ધન નથી � તાર� પાસે

છે . ત્યાર પછ�

ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ તે મોઅિમનને અ�ુ
માલ દોલત આપી િવદાય ��.
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ઇમામ�ું લશ્ક
એક વખત �ુતવ��લે પોતાની બધી ફૌજને �ુકમ
�� ક� ફલાણા �દવસે મારા સામે હાજર થાય.
�ુતવ��લ હઝરત ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલામને લઈને શહ�રની બહાર આવ.
�ુતવ��લે ફૌજને �ુકમ આપ્યો ક� હ ફૌ� માટ�નો
એક ટોપલો ભર�ને એક ખાસ સ્થળે નાખતા �.
એટલે �ુતવ��લની ફૌ� સવારથી સાંજ � ૂધી એક
સ્થળે એક એક માટ�નો ટોપલો નાખવો શ� �.
ત્યાં એક પહાડ �વો ટ�કર
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વ�ૂ દમાં આવી ગયો.

આ ટ� કરાને

‘તલ્લલ મખાન ’ કહ�વામાં આવતો

હતો. અથાર્ ટોપલાવાળો ટ� કરો.
�ુતવ��લ હઝરત ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલામને લઈને એ ટ�કરા પર ચઢ� ગય
અને ક�ું ક� આપે મા� લશ્ક જો�ુ? આ લશ્કર જોઈ
કોણ મારો િવરોધ કર� શકશે?
હક�ક્તમાં તે આ ફૌ� પ્રદશર્ન અને પોતા
શબ્દોથી હઝરત ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલામને પ્રભાિવત કરવા માંગતો.
ક� મક� સદા તેને એ વહ�મ વળગેલો રહ�તો હતો ક�
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શ� છે ક� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલ કોઈ વખત તેની
િવ�ુધ્ધ બળવો કર.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ એ �ુતવ��લને ફરમાવ્:
ઘ�ુ સા� ત� તો મને પોતા�ું લશ્કર દ�ખાડ� , �ું � ું
પણ અમા� લશ્કર જોવા માંગે છ?
તેણે ક�ુ:ં ક� મ નહ�, જો આપની પાસે પણ લશ્કર છે
તો અમને બતાવો. તેના કહ�વાની વાર હતી ક�
ઇમામે પોતાના હાથ �ુઆ

માટ� �ચા �ાર. એ

સમયે �ુતવ��લે જો�ુ ક� � ૂવર્થી પિ�મ �ૂધી અન
જમીનથી આસમાન � ૂધી ફ�રશ્તાઓના લશ્કરન
લશ્કર છ.
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આ દ્રશ્ય જોઈ �ુતવ��લ એટલો ગભરાઈ ગયો
બેહોશ થઈ જમીન પર પડ� ગયો.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ એ ફરમાવ્: �ુતવ��લ
ગભરા નહ� , અમે તાર� સાથે કોઈ પણ પ્રકારન
જગ
ં નહ� કર�એ , અમે તો આખેરતના કામમાં લીન
છ�એ. અમે તારાથી કોઈપણ પ્રકારની ટ�
ઇચ્છતા નથ.
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રોશીદ હજર�ની તાક્
અલ્લામા મજ�લસી બેહા�લ અન્વારમ નવ(૯)માં
ભાગમાં લખે છે ક�

‘રોશીદ’ રા પર પેશથી

પડવામાં આવે છે . અને હજર�

હજરની સાથે

સબંધના કારણે છે . અને હજર બહરયન�ું
પાયતખ્ત છ. અને શબ્દ હજરમા હ� અને �ભ પર
ઝબર પડવામાં આવે છે .
હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ તે
‘રશી�ુલ બલાયા વલ મનાયા ’ કહયા હરતા હતા.
અને હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામએ તેન

‘ઇલ્મે મનાયા અને
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બલાયા’ (મૌત અને � ૂસીબત�ું જ્ઞ) િશખવ્�ુ હ�ુ.
આ જ્ઞાન વડ� તેઓ �ને જોતા બતાવી દ�તા ક� તેન
ફલાણો રોગ

લા�ુ પડશે. અથવા ફલાણો તેને

ક્તલ કર� નાખશે અને તેઓ ��ુ કહ�તા તે�ું 
બન� ું હ�.ું
�કતાબ ઇખ્તેસાસમાં છે ક� ઇબ્ને �ઝયાદ લઈ
રોશીદ હજર�ની શોધનો �ુકમ આપ્યો તો રોશીદ
હજર� તેના ડરથી �પાઈ ગયા. એક

�દવસ અ� ૂ

અરાકાના ઘર� તેઓ પહ�ચી ગયા.
અ� ૂ અરાકાનો સબંધ હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામના ખાસ સાથીઓમાંથી હતો અન
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ક� ટલાક આ�લમો તેને

‘અસલમ �બન નબાતા ’

મા�લક� અશ્તર અને �ુમય્લ �બન �ઝયાદની �
હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન

અલ�ય્હસ્સલામન

ખાસ સાથીઓમાંથી ગણે છે . અને શીઆ �ુ�ષોના
� ૃતાંતમાં આલે અબી

અરાકાને િવિશષ્ટ સ્થા

પ્રાપ્ત.
અ� ૂ અરાકા ઘણા દોસ્તો સાથે પોતાના ઘરન
�ગણામાં બેઠા હતા ક� રોશીદ હજર� તેના ઘરમાં
પ્રવેશ. રોશીદને જોઈ અ� ૂ અરાકા ઘણો પર� શાન
થયો અને ઘરમાં દાખલ થઈ એ ઓરડામાં આવ્યા
�યાં રોશીદ બેઠ�લા હતા અને આવતા વ�ત રોશીદ
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પર નારાઝી વ્યક્ત કર� અને ક�ું ક� રોશ

ઘણો

અફસોસ છે . તમે મને કત્લ કરવા અને મારા
બાળકોને અનાથ કરવા માંગો છો.
રોશીદ� ક�ુ:ં એ�ું �ું કારણ છે ?
અ� ૂ અરાકાએ ક�ુ:ં કદાચ તમને ખબર જ નથી ક�
ઇબ્દ� �ઝયાદ લઈન તમાર� ખોજમાં છ. તેના
�� ૂસો પગલે પગલે તમાર� તલાશ

કરતા ફર�

રહ્યા . હવે જો તમે મારા ઘરમાં દાખલ થયા છો
અને તમને બી� લોકોએ પણ પ્રવેશતા જોયા છ
તો મને ખાતર� છે ક� તમે તમાર� સાથે મને પણ
સંકટમાં નાખી દ� શો.
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આ સાંભળ� રોશીદ� ક�ું ક� આપ જરા પણ ન
ગભરાઓ આપના િસવાય કોઈએ આપના ઘરમાં
આવતા મને નથી જોયો.
અ� ૂ અરાકાએ ક�ું તો �ણે તમે માર� લાચાર�ની
ઠ� કડ� ઊડાઓ છો?
અ� ૂ અરાકાએ સાવચેતી �પે તેમને એક ઓરડામાં
બંધ કર� ઉપરથી તા� માર� દ��ુ.
આશય એ હતો ક� અન્ય લોકોને રોશીદના િવશ
ખબર ન પડ� અને માની લ્યો ક� ઇબ્ને �ઝયાદન
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પ�ો લાગી �ય તો પણ અ� ૂ અરાકા

એમ કહ�

શક� મ� તેમને ક� દ કર� લીધા છે .
ત્યાર પછ� અ�ૂ અરાકા પોતાના એ દોસ્તો પા
આવ્યા �ઓ ઘર ની બહાર �ગણામાં ઊભા હતા
તેઓથી અ� ૂ અરાકાએ � ૂછ�ું ક� �ું તમે કોઈ સફ�દ
દાઢ�વાળા �ુ�ગર્ને અમારા મકાનમાં દાખલ થતા
તો નથી જોયા ને?
બધાએ ના માં મા�ુ �ુણાવ્�ું અને ક�ું નહ� એવી
કોઈ વાત નથી , અમે કોઈ પણ �ુ�ગર્ને આપના
ઘરમાં પ્રવેશતા નથી જો.
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અહ�થી ન�ચ�ત થઈ અ� ૂ અરાકા ઇબ્ને �ઝયાદના
દરબારમાં એ જોવા માટ� ગયા ક� દરબારમાં તો
રોશીદ હજર�ની કોઈ ચચાર્ તો નથી થઈ રહ.
અ� ૂ અરાકા કહ� છે ક� �ુ ં ત્યાં જઈ એ

�ુરસી પર

હ� બેઠો જ હતો ક� મ� જો�ુ ક� રોશીદ હજર� મારા
ખચ્ચર પર સવાર થ

રાજભવનમાં આવી રહ્ય

છે . આ જોઈને મારા ચહ�રાનો રં ગ ઊડ� ગયો.
ઇબ્ને �ઝયાદ� �વા તેમને આવતા જોયા તેમન
સ્વાગત માટ� દોડતો દોડતો આવ્યો અને તેમન
ભેટ� પડયો , તેમના મોઢા પર �ુબ
ં ન

�ાર્ અને

વારં વાર તેમને � ૂછ� રહયો હતો. આપ �ાર�
196

પધાયાર્ અને � માગ� અહ� પહ�ચ્યા અને આપ
�ાં ઊતયાર્ છ? વગેર� વગેર� .
થોડ�વાર પછ� રોશીદ રાજભવનમાંથી ઊઠ�ને
ચાલ્યા ગય. તેમના જવા પછ� મ� ઇબ્ને �ઝયાદને
� ૂછ�ું ક� આ �ુ�ગર્ કોણ હત?
ઇબ્ને �ઝયાદ� ક�ું આ મારા એ શામી વડ�લ છ.
અને મને મળવા માટ� અહ� �ૂફા પધાયાર્ છ .
હવે જયાર� અ� ૂ અરાકા ઘર� પાછા ફયાર્ ત રોશીદ
હજર�ને એ તા� માર� લા ઓરડામાં બંધ જોયા.
અ� ૂ અરાકાએ સહસા ક�ું રોશીદ અલ્લાહ� તમને
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આ સ્થાન આપ્�ું છે હવે તમે જયાર� પણ ઇચ્
મારા ઘર� આવી શકો છો. �ુ ં સદા તમારા સત્કાર
માટ� તૈયાર રહ�શ.
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ઇમામની શ�ક્તનો આછો પ�રચ
એક �દવસ ��બર �બન અબ્�ુલ્લાહ� અન્સ
હઝરત ઇમામ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામની સેવામા
હાજર થયા. અને પોતાની કફોડ�

પ�ર�સ્થતી અને

તંગદસ્તીની િશકાયત કર. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા
એ ફરમાવ્�ુ અત્યાર� અમાર� પાસે એક કોડ� �ુદ્ધ
નથી.
એ સમયે �ુમેત �ઓ આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમના �ુખ�લસ શીઆ અન
િસધ્ધ હસ્ત શાઈર હ. તેઓ પણ

દ�દારના

આશયથી ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની �ખદમતમા
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હાજર થયા અને અરજ કર� ક� મ�

આપની

પ્રશંસામાં એક નઝમ લખી . જો આપ ર� આપો
તો સંભળા�ુ.ં
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ એ ર� આ. �ુમેતે
પોતાની નઝમ સંભળાવી
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ એ �ુલામને �ુકમ આપ ક�
બા�ૂ ના કમરામાં �ઓ અને ત્યાંથી એક થેલી
લાવો. �માં દસ હ�ર �દરહમ છે . �ુલામ તે થેલી
લાવ્યો આપે તે થેલી �ુમેતને ભેટ આપ.
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�ુમેતે ક�ુ:ં આપની ર� હોય તો �ુ ં આપને

માર�

બી� નઝમ સંભળા�ું ? આપ અલ�ય્હસ્સલામ
ર� આપી. �ુમેતે ર� મળતા બી�

નઝમ પણ

ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને સંભળા. ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામએ �ુલામને ફર� આ

કર� ક�

�ઓ એ જ ઓરડામાંથી એક બી� થેલી લઈ
આવો તેમાં દસ હ�ર �દરહમ છે .

�ુલામ થેલી

લઈને આવ્યો આપ અલ�ય્હસ્સલામએ એ થે
�ુમેતને અપર્ણ કર.
�ુમેતે અરજ કર�: મૌલા ! આપ ર� આપો તો �ુ ં
આપને માર� એક અન્ય નઝમ પણ સંભળા�ુ.
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ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ એ ર� આ. �ુમેતે ત્રી
નઝમ પણ સંભળાવી.
ઇમામે આ નઝમ સાંભળ� �ુલામને �ુકમ �� ક�
�ઓ એ જ કમરામાંથી એક બી� થેલી લાવો
�માં દસ હ�ર �દરહમ છે .
�ુલામ �ુકમ પ્રમાણે એક બી� થેલી લાવ. આપ
અલ�ય્હસ્સલામએ એ થેલી પણ �ુમેતને અપર
કર�.
�ુમેતે ક�ુ:ં મૌલા ! મ� આ શેરો

�ુિનયાના લાભ

ખાતર નહોતા લખ્ય. મ� તો મવદ્દત�ું ૠણ અદ
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કરવા આટ� આ શેરો

કહયા છે . મને આ પૈસાની

જ�રત નથી. પણ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ
રકમ પાછ� લેવાથી

ઇન્કાર કર� દ�ધ. �ુમેત

ચાલ્યા ગય. ત્યાર પછ� હઝરત ��બર �બન
અબ્�ુલ્લા અન્સાર�એ અરજ કર: મૌલા ! મ� તો
માર� તંગદસ્તીની આપની પાસે િશકાયત કર
હતી, પરં � ુ આપે તો મને એમ ફરમાવ્�ું ક� આ�
માર� પાસે એક �દરહમ પણ નથી. પણ

આપે

�ુમેતને ત્રીસ હ�ર �દરહમ આપી દ�. આ
સાંભળ� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા ફરમાવ્�ુ: ��બર
તમે ઓરડામાં �ઓ અને જઈને ત્યાં �ુઓ ક� ત્યા
કોઈ �દરહમ છે ?
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��બર કહ� છે ક� �ુ ં એ ઓરડામાં ગયો તો તેમાં
એક �દરહમ પણ નહોતો.
��બર આ દ્રશ્ય જોઈ હ�રાન થયા ઇ
અલ�ય્હસ્સલામ એ ફરમાવ્�ું ��બર અચરજ
પામો � કંઈ તમે જો�ુ તે અમાર�

શ�ક્તનો એક

ઝાંખો પ�રચય હતો. અમે ઈચ્છ�ું ક� તમને પણ
કંઈક ઝલક દ� ખાડવામાં આવે.
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�ુ મેત અને તેમનો અક�દો
મોહમ્મદ �બન �ુહ�લ કહ� છે ક� �ું એક વખ
�ુમેતના સાથે હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજર થ.

�ુમેતે

અરજ કર�, મ� થોડા શેર લખ્યા છ , જો આપ ર�
આપો તો �ુ ં સંભળા�ુ.ં
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ એ ફરમાવ્: આ ઘણો મોટો
�દવસ છે . (તેમાં શેર પડ�ુ સા� નથી.)
�ુમેતે ક�ુ:ં મૌલા આ શેરો આપના ખાનદાન
છે � મ� લખ્યા છ. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ
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િવશે

ફરમાવ્�ુ: તો સા� ફરમાવો. �ુમેતે શેર પડવા શ�
�ાર. ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ એ શેર
સાંભળ� ઘ�ુ �દન �ુ્ અને જયાર� �ુમેત આ શેર
ર
પર પહ�ચ્ય.
તેઓના પરાયા પોતાના તીરોથી ખરો િનશાનો
લગાવી રહ્યા છે અને તેઓના પહ�લા

છે લ્લા

શખ્સ �ૂધી �ુમરાહ� ફ�લાવ.
તો ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ એ �ુઆ માટ� હાથ �
�ાર્ અને ફરમાવ્�: એ �ુદા �ુમેતના આગલા
પાછલા બધા �ુનાહો માફ કર� દ� અને તેમના �પા
અને �હ�ર �ુનાહોથી દર�ુઝર કર અને તેમને
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તાર� �ૃપા અને મહ�રબાનીથી એટ�ુ બ�ુ અપર્ણ
કર ક� તે રાઝી થઈ �ય. ત્યાર પછ� આપે હ�ર
દ�નાર ભેટ આપ્ય. અને તેની સાથે નવા કપડા
પણ આપ્ય.
�ુમેતે ક�ુ:ં આકા, �ુદાની ક્સ, �ુ ં �ુિનયાના કારણે
આપને દોસ્ત નથી રાખત , જો �ુિનયા પ્રા�પ્ત
મા� લ�ય હોત તો �ુ ં એ લોકો પાસે �ત �ના
હાથમાં �ુિનયા છે . �ુ ં તો માર� આખેરત

સ�વા

માટ� આપથી મોહબ્બત રા�ું �. મહ�રબાની કર�ને
આપ બધો માલમતા મારાથી પાછો લઈ લ્યો અને
તેના બદલે મને તમારો કોઈ વાપર� લો પહ�રવેશ
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અપર્ણ કરો  મારા માટ� કલ્યાણકાર� હો. ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામએ તેના આગ્રહ પર માલદ
પાછ� લઈ લીધી અને પોતાની વાપર� લી એક
ુ ર ્ કર.
ખમીસ તેને �ુ�દ
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�યાર�  િસ�હ ઘેટાંઓનો રખેવાળ બને
શેખ સ�ૂ ક અમાતીમાં ફરમાવે છે ક� હઝરત ઇમામ
સા�દક અલ�ય્હસ્સલામએ અ�ૂઝરના ઈમા
લાવવાનો પ્રસંગ આ ર�તે બયાન �� .
અ� ૂઝર મ�ાથી એક મં�ઝલ �ૂ ર પોતાની �ૂ ં બીઓ
ચરાવી રહ્યા હતા ક� જમણી તરફથી એક વ�
તેમના ધણ પર પર �ુમલો કર� દ�ધો.

અ� ૂઝર�

પોતાની લાઠ� વડ� તેને �ૂ ર ��. થોડ�વાર પછ�
એજ વ�એ ડાબી બા�ૂ થી �મ
ૂ લો �� અ� ૂઝર� તેને
ફર� હટાવ્યો અને ક�ું �ુદાની ક્સ! મ� મારા
�વનમાં આનાથી ખરાબ વ� �ાર� ય નથી જોયો.
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વ�એ ચપળ ભાષામાં જવાબ આપ્યો ક મ� મ�ાના
લોકોથી વધાર� ખરાબ કોઈ જણ નથી જોયો.
અલ્લાહ� તેઓમાં એક મહા શખ્સને નબી બનાવી
મોકલ્યો અને તેઓ તેને ગાળો ભાંડવા લાગ્.
અને તેના મરતબાને નથી �ણતા. વ�ની આ
વાતચીતે અ� ૂઝરના �દલ પર એક �ડ� અસર
કર�. તેમણે પોતાની બહ�નને ક�ુ:ં � ું મારા માટ�
ભા� ું તૈયાર કર. �ુ ં મ�ા જઈને ખર�

હક�ક્ત

�ણવા માં� ું �ં.
મોસમ અત્યંત ગરમીની હત. ગરમ � ૂના ઝપાટા
ચાલી રહ્યા હતા ક� અ�ૂઝર મ�ામાં આવ
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પહ�ચ્ય. અને પાણી પીવા માટ� ઝમઝમના

�ૂવા

પર આવ્યા તેમણે �વી ડોલ �ૂવામાં નાખી તો
તેમની ડોલમાં પાણીના બદલે �ૂ ધ આવ્�ુ. તેણે ક�ું
આ વ�ની સચ્ચાઈનો પહ�લો �ુરાવો છ.
ત્યાર પછ� તેઓ �ુદાના ઘરમાં આવ્યા અ તેમણે
જો�ું ક� મ�સ્જદ� હરામની એક તરફ ઘણા લોકો
એકઠા છે અને પયગમ્બ

સલ્લલ્લાહો અલય્

વઆલેહ� વસલ્લમને �ુ�ું ભ�ું કહ� રહ્યા.
એટલામાં �ૂ રથી

હઝરત અ� ૂતા�લબ

અલ�ય્હસ્સલામ આવતા દ�ખાયા અને અ�
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તા�લબને આવતા જોઈ લોકો

કહ�વા લાગ્યા વાત

�ૂંક� કરો ક� મક� તેનો કાકો આવી રહયો છે .
હઝરત અ� ૂ તા�લબ અલ�ય્હસ્સલામ આવ્યા 
લાંબા સમય � ૂધી તેઓથી વાતચીત કરતા રહ્ ,
ત્યાં �ૂધી ક� તેઓની સભા િવખરા ગઈ અને દર� ક
જણ પોતપોતાના ઘર� ચાલ્યા ગય. અ� ૂઝર
હઝરત અ� ૂતા�લબ

અલ�ય્હસ્સલામની પાછ

પાછળ ચાલવા લાગ્ય.
રસ્તામાં હઝરત અ�ૂ તા�લબ અલ�ય્હસ્સલ
તેમને � ૂછ�ુ:ં તને મારાથી કંઈ કામ છે?
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અ� ૂઝર� ક�ુ:ં �ુ ં હઝરત મોહમ્મદ� �ુસ્ત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
મળવાનો ઇચ્�ક �ં અને �ું તેમના હા પર ઈમાન
લાવવા માં� ું �ં.
હઝરત અ� ૂ તા�લબ અલ�ય્હસ્સલામ તેમને હઝ
ર� ૂલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમની �ખદમતમાં લઈ ગય. અ� ૂઝર� વ�નો
�કસ્સો સંભળાવ્યો અને પછ� �ુસલમાન થઈ ગ.
જનાબે ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમએ ફરમાવ્�ું હવે તમે પાછા તમાર
કબીલામાં �ઓ તમારો કાકાનો �દકરો ભાઈ મરણ
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પામ્યો છ, તેના માલ દૌલતની સાચવણી કરો અને
�યાં � ૂધી મારો �ુકમ �હ�ર ન થાય તમે ત્યાં રહ.
અને અ� ૂઝર પાછા આવ્યા અને આવીને જો�ું ક
તેમનો િપત્રાઈ ભાઈ મર��ૂ�ો છે તેમણે તેન
માલ ભેગો �� અને પોતાના કબીલામાં ઇસ્લામનો
પ્રચાર કરતા ર.
�યાર� �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમ એ �હજરત કર� તો અ�ૂઝર�
પણ �હજરત કર� અને મ�સ્જદ� �ુબામા

હઝરત

ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમથી �ુલાકાત કર� અને અર
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કર� ક� યા

ર� ૂલલ્લાહ! માર� પાસે અત્યાર� સા�
અને �ુ ં નથી

ભેડો છે

ઇચ્છતો ક� �ૂરો �દવસ તેઓને

ચરાવતો ર�ુ , પણ �ું ક� લાચાર �ં. માર� પાસે
એટ�ુ ધન નથી ક� કોઈ ચરાવનારો રાખી લ�.
જનાબ �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમ એ ફરમાવ્�ું તમે �ઓ અન
પોતાની ભેડો ચરાવો ત્યાં �ૂધી ક� અલ્લ તઆલા
કોઈ ન કોઈ વ્યવસ્થા કર� . અ� ૂઝર ગયા અને
છ �દવસ � ૂધી પાછા ન આવ્ય. અને �યાર� સાતમે
�દવસે �ુ�ર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમન

સેવામાં હાજર થયા તો આપ
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સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
ફરમાવ્�ુ: ભેડો કોને સ�પીને આવ્ય?
તેમણે અરજ કર� ક� �ુ ં રણમાં નમાઝ પડવામાં
તલ્લીન હતો ક� એક વ� આવ્યો અને માર� એ
ભેડ ઉપાડ� લીધી. મ� નમાઝ ન તોડ�

અને એ

દરિમયાન શયતાન મારા �દલમાં વસવસો નાખતો
રહ્યો ક� જો �ું આમ જ નમ પડતો રહયો તો તા�
� ૂ� ઘણ વ� ખાઈ જશે. પણ મ� ઇબ્લીસના આ
વસવસા પર ધ્યાન 

આપ્�ુ, પછ� એ વ� ફર�

આવ્�ું અને એક બી� ભેડ ઉપાડ� લીધ , તો પણ
મ� માર� નમાઝ ન તોડ� , �ુ ં નમાઝમાં મગ્ન રહયો
216

એવામાં મે જો�ુ ક� એક િસ�હ આવ્ય

, �ણે વ�ના

�ુકડા કર� નાખ્યા અને માર� ભેડોના ઘણમાં સાથે
આવ્ય. અને �ુદર
ં ભાષામાં મને સંબોધીને ક�ુ:ં એ
અ� ૂઝર નમાઝમાં લીન રહો , અલ્લાહ તઆલાએ
મને તમાર� ભેડોનો ચારનારો બનાવ્યો છ. નમાઝ
પછ� િસ�હ માર� પાસે આવ્યો અન

ક�ું �ુ ં તમારા

ભેડોના ઘણની રખેવાળ� કર�શ અને તમે �ુ�ર�
અકરમ સલ્લલ્લા અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમન
પાસે �ઓ અને ત્યાં જઈને મારા સલામ અરજ
કરો.
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જનાબે �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમએ ફરમાવ્�ું અય અ�ૂઝર તમ
સાર� ર�તે અલ્લાહની ઇતાઅ (તાબેદાર�) કર� તો
અલ્લાહ� તમારા માટ� હ�વાનને તાબે કર� દ�ધ. �
તમારા માટ� બી� �ુઝવણોથી
ં
�ટકારો અપાવે છે .
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સલમાનને ઓળખો
એક �દવસ હઝરત સલમાન અને હઝરત અ� ૂઝર
સાથે બેસીને વાતો કર� રહ્યા હતા અને વચ્ચે
તપેલી આગ પર પડાવેલી હતી અને તપેલી ઉકળ�
રહ� હતી. અચાનક એ તપેલી પથ્થરોથી નીચે
પડ� પરં � ુ તેમાંથી એક દાણો પણ ન

વેરાયો.

હઝરત સલમાને પોતાના ખાલી હાથે પકડ� તેને
ફર� પથ્થરો પર રાખી દ�ધ.

થોડ�વાર પછ� એ

તપેલી ફર�વાર �ધી વળ� ગઈ પણ આ વખતે
પણ તેમાંથી કંઈ બહાર ન આવ્�ુ. હઝરત સલમાને
ખાલી હાથે તેને પકડ� ફર� � ૂલા પર રાખી દ�ધી.
219

હઝરત અ� ૂઝર આ જોઈને ઘણા અચંબામાં પડ�
ગયા. અને ત્યાંથી ઊભા થઈ સીધા હઝરત
અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામની પાસ
આવ્ય અને બધો બનાવ આપને કહ� સંભળાવ્ય.
અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ ફરમાવ્�ુ:
અ� ૂઝર � કંઈ સલમાન �ણે છે , જો તે પોતા�ું
બ�ુ ઇલ્મ તમાર� સામ બયાન કર� તો તમે કહ�શો
ક� અલ્લાહ સલમાનના કાિતલ પર દયા કર.
યાદ રાખો સલમાન અલ્લાહનો દરવાજો છ , �ણે
તેને ઓળખ્યો તે મોઅિમન છે અને �ણે ઇન્કા
�� તે કા�ફર છે .
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એક વખતનો �ઝકર છે ક� જ. િમકદાદ જનાબે
સલમાનની પાસે ગયા તો ત્યાં એક િવ�ચત્ર દ
જો�ું ક� એક તપેલી પત્થરો પ રાખેલી છે અને તે
વગર કોઈ બળતણે ઉકળ� રહ� છે . િમકદાદ� ચ�કત
થઈને સલમાનને ક�ુ:ં અય બંદએ �ુદા ! તપેલી
નીચે આગ નથી છતાં ઉકળ� રહ� છે . સલમાને આ
સાંભળ� બે પથ્થર ઉપાડયા અને તપેલીની નીચે
નાખી દ�ધા તો તે �ગારાની �મ બળવા લાગ્ય.
અને તપેલી વધાર� ઉકળવા લાગી. સલમાને
િમકદાદને ક�ું ક�

તપેલીનો જોશ ઓછો કરો.

િમકદાદ� ક�ું માર� પાસે એવી કોઈ ચીઝ નથી �ને
�ુ ં તપેલીમાં ના�ુ.ં અથાર્ત કોઈ ચમચો ક� કફગીર
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નથી. સલમાને પોતાના હાથને ચમચાની

�મ

તપેલીમાં નાખ્યો �નાથી તેનો જોશ ઓછો થયો
અને હાથેથી થો�ુક પ્રમ બહાર કાઢ� િમકદાદના
સામે રાખ્�ુ અને બંનેએ મળ�ને ખા�ુ.
આ બનાવ જોઈ િમકદાદ ઘણા ભયભીત થઈ ગયા
અને ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમને જઈને આ કથા સંભળાવ.
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મયસમે તમ્મારની મહ�
� વરસે ઇમામ �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામએ મદ�ના
�હજરત ફરમાવી. હઝરત મયસમે તમ્માર એજ
વરસે મ�ા ગયા હતા. પછ� મ�ાથી મદ�ના ગયા
અને હઝરત ઉમ્મે સલમા ઉમ્�ુલ મોઅમેનીનન
ઘર� હાજર� આપી. હઝરત ઉમ્મે સલમા(રઝે.) એ
� ૂછ�ું કોણ છો ?
તેમણે ક�ું �ુ ં મયસમે તમ્માર �. હઝરત

ઉમ્મે

સલમાએ ફરમાવ્�ું �ુદાની ક્સમ મ� ઘણીવા
રાતના �ધકારમાં હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમને તારો ઉલ્લેખ કર
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સાંભળ્યા છ. અને

�ુ�ર� અકરમ સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ અમી�ુલ મોઅમેનીનન
તમાર� ભલામણ કરતા હતા.
મયસમે ઉમ્�ુલ મોઅમેનીનને હઝરત ઇમામ �ુસૈન
અલ�ય્હસ્સલામ િવશે �ૂછ�ું તો તેમણે ફરમાવ્�
તેઓ અત્યાર� પોતાના એક બાગમાં ગયેલા છ.
મયસમે ક�ું જયાર� આપ અલ�ય્હસ્સલામ પધા
તો તેમને મારા સલામ આપી દ� જો અને તેમને
કહ�જો ક� �ૂંકમાં જ અલ્લાહન

બારગાહમાં એક

બી�ને મળ�ુ.ં જ.ઉમ્મે સલમાએ પોતાની એક
દાસીને �ુકમ આપ્યો ક

અ�ર લાવી મયસમની
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દાઢ� પર લગાવો. કનીઝે તેમના ચહ�રા પર અ�ર
લગાડ�ુ,ં તો મયસમે ક�ું આપે હમણા મા� મ�
અ�રથી �ુગધ
ં ી �ુ્ છ
ર , પણ થોડા �દવસ પછ� આ
જ �ુખ એહલેબયતની મોહબ્બતમાં રક્તથી રંગા.
હઝરત ઉમ્મે સલમાએ ફરમાવ્�ું ઇમામ �ુસ
અલ�ય્હસ્સલામ તમને ઘણા યાદ કર� . મયસમે
જવાબમાં ક�ું �ુ ં પણ તેમને સદા

યાદ ક� �ં ,

પરં � ુ અત્યાર� મને જલ્દ�  , એટલે �ુ ં રોકાઈ નથી
શક્ત, મને પણ એક કામનો સામનો છે અને મારા
મવલાને પણ એક કામનો સામનો છે . અમો બંનેએ
પોતપોતાના ભાગના કામને પતાવવા�ું છે . પછ�
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ઉમ્મે સલમાની પાસેથી આપ ચાલ્ ગયા, રસ્તામાં
અબ્�ુલ્લાહ �બન અબ્બાસને બેઠ�લા જોયા
મય્સમે ક:�ુ ઇબ્ને અબ્બા! તમાર� �ુરઆનની �
કંઈ તફસીર � ૂછવી હોય તો મને � ૂછ� લ્ય.

મ�

અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ થી �ુરઆ
પડ�ું હ� ું અને �ુરઆનની તાવીલ પણ તેમનાથી
શીખી હતી.
ઇબ્ને અબ્બાસે કાગળ અને કલમ મંગાવ્યા 
ખાસ ખાસ સ્થળોની તફસીર મયસમથી �ૂછતા
ગયા અને લખતા ગયા. પછ� મયસમે ક�ું :

અય

ઇબ્ને અબ્બાસ એ સમયે તમાર� હાલત ક�વી હશ
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જયાર� મને નવ જણાઓ સાથે �ળ
ૂ �એ

ચડાવી

દ� વામાં આવશે. આ સાંભળ� ઇબ્ને અબ્બાસ લખેલ
પાનાઓ ફાડવા લાગ્યા અન ક�ું ક� તમે જયોિતષ
અને ��ૂ ગર છો. મયસમે ક�ું આ પાના ન ફાડો ,
જો ભાિવમાં માર� વાત �ૂ ઠ� �ુરવાર થાય તો
બેશક, તમે આ પાનાઓ ફાડ� શકો છો.
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ક�ટલીક �રવાયતો
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમ�ું ફરમાન છે ક� ઘણા િવખરાએલા
વાળોવાળા અને � ૂળ ભર� લા ચહ�રા ઓ અને

�ુના

કપડાં પહ�રનારાઓ અને લોકોના ઘરો પર �ુવાર
થનારાઓ એવા પણ છે ક� જો તેઓ

બેપરવાના

દરબારમાં કોઈ હાજત માંગે અને તેઓ �ુદાને
ક્સમ આપે તો અલ્લાહ તેઓ હાજતો �ુર� કર�
આપે અને તેઓની �ુઆઓને રદ ન કર� .
જનાબે ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય

વઆલેહ�

વસલ્લમ�ું ફરમાન છે ક� અલ્લાહ ફરમાવે છે ક
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બંદો હંમેશા ખા�લસ મારા માટ� નાફ�લા અદા કર�ને
માર� િનકટ થતો રહ� છે . ત્યાં �ૂધી ક� �ું તેન
ચાહવા લા�ુ �ં. અને જયાર� �ુ ં તેને પ્રેમ ક� �ં ત
�ુ ં તેનો એ કાન બની �� �ં �નાથી તે સાંભળે છે
અને તેની �ખ બની �� �ં �નાથી તે �ુએ છે
અને �ુ ં તેનો હાથ બની �ઉ �ં , �નાથી તે વસ્�ુઓ
પકડ� છે . જો તે મારાથી માંગે તો �ુ ં તેને આ�ું �ં
અને જો મારાથી પનાહ માંગે તો �ુ ં તેને રક્
આ�ું �ં.
હઝરત ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ ફરમાવે છ:
અમારા શીઆ ક� ટલા ભાગ્યશાળ� છે અને �ુદાની
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િનકટ અમારા શીઆ ક� ટલા સાિમપ્

ધરાવે છે .

અને �ામતના �દવસે અલ્લાહ તેઓના સાથે
ક� ટલો સારો વતાર્વ કરશ.

જો લોકો એ વાતને

મોટાઈ ન ગણતે અથાર્ત લોકોને ભટકવાનો સંભવ
ન હોત અથવા એ વાતની �ચ�તા થતી ન હોત ક�
તેઓ એકબી� પર ગવર્ કરશે તો એ ફ�રશ્ત
�હ�ર થઈને અમારા શીઆઓને સલામ કરતે.
ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલા
ફરમાવ્�ુ: જો જમીનના પટ પર અમારા શીઆઓ
ન હોત તો �ુદાની ક્સમ જમીન પ લીલોતર� ન
ઉગત અને જો �ુિનયામાં તમે લોકો ન હોત તો
230

અલ્લાહ તઆલા અમાર

િવરોધીઓને અને

બંડખોરોને લેશભાર પણ ન્યામત ન આપ. અને
તેઓ �વનના રસા

સ્વાદોથી �ુિનયા અને

આખેરતમાં કદ� મ� ન માણતે.
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મા બાપની આજ્ઞા પાળ
મા બાપની સેવા કરનાર, નબીઓનો સહવાસી
હઝરત � ૂસા અલ�ય્હસ્સલામએ એક વખત અલ્
તઆલાથી યાચના કર� ક� મને મારા જ�તના
સાથીના દશર્ન કરાવવામાં આવ. �થી �ુ ં તેને જોઈ
શ�ું ક� તે ક� વો માનવી છે ?
જનાબે �જબ્રઈલે અમીન આવ્યા અને ક�ું ક� �ૂ!
ફલાણો કસાઈ � ફલાણા મોહલ્લામાં રહ� છે તે
જ�તમાં તમારો પડોશી હશે.
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હઝરત � ૂસા અલ�ય્હસ્સલામ તેને મળવા માટ
તેની �ુકાન પર ગયા અને જો�ું ક� તે બી�
કસાઈઓની �મ ગોશ્ત વેચવામાં પરોવાયેલો છ.
અસરના સમયે તે �ુવાન િન� ૃત થયો અને
પોતાના ભાગ�ું ગોશ્ત ઉપાડ� પોતાના ઘર તરફ
ચાલતો થયો. હઝરત � ૂસા અલ�ય્હસ્સલામ તે
પાછળ પાછળ તેના દરવા� પર આવ્યા અને ક�ું
ક� આ� �ુ ં તારો મહ�માન �ં.

જવાને આવકાર

આપ્ય. અને તે આપને સાથે લઈને ઘરની �દર
ગયો. તેણે પ્રથમ 

ખાવા�ું તૈયાર �ુર , પછ�

233

ઘરના બી� માળે ગયો જયાંથી એક મોટ� ટોપલી
ઉપાડ� નીચે લાવ્ય.
જનાબે � ૂસા અલ�ય્હસ્સલામે જો�ું ક� ટોપલીમાં
એક � ૃધ્ધ �ી છે જવાને એ �ીને ટોપલામાંથી
કાઢ� તેને પોતાના હાથથી નવરાવી પછ� પોતાના
હાથેથી એ �ુઢ�ને ખાવા�ું ખવરાવ્�ુ. પછ� તેણે
� ૃધ્ધાને ટોપલામાં �ુવાડ� અને તેને �ૂવર્વત સ્થા
રાખવા માટ� ઊભો થયો તો તે �ીએ કંઈક શબ્દો
કહ્યા �  �ૃધ્ધાવસ્થાના કારણે સમ� શકાય ત
નહોતા.
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ત્યારપછ� �ુવાન �ૂસા અલ�ય્હસ્સલામના મા
ખાવા�ું લાવ્ય. હઝરત � ૂસા અલ�ય્હસ્સલામ
જવાનને � ૂછ�ુ:ં આ �ી સાથે તા� �ું સગપણ છે ?
જવાને બતાવ્�ું ક� આ માર� �ૃધ્ધ માતા  અને �ુ ં
પૈસેટક� નબળો �ં એટલે તેની સેવા માટ� નોકરાણી
રાખી નથી શક્ત , એટલે �ુ ં પોતેજ તેની સેવા
ચાકર� ક� �ં.
હઝરત � ૂસા અલ�ય્હસ્સલામ એ �ૂછ�: તમાર� મા
ખાવા�ું ખાધા પછ� �ું કહ� રહ� હતી?
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જવાને જવાબ આપ્યો ક� માર� મા નો િનત્ય છે
ક� જયાર� પણ �ુ ં તેને નવરા�ું અને ખાવા�ું
ખવરા�ું તો તે હંમેશ �ુઆ કર�ને કહ� છે �ુદા તને
બખ્શી આપે અને �ામતના �દવસે તને �ૂસાનો
સાથી બનાવે. તને એ જ જ�તમાં એજ દરજ્�માં
જગ્યા દ� જયાં �ૂસા હો.
હઝરત � ૂસા અલ�ય્હસ્સલામ એ ફરમાવ્: જવાન
�ુ ં તને �ુબારકબાદ� આ�ું �ં ક� અલ્લાહ� તાર�
માની �ુઆ ક� ૂલ કર� લીધી છે મને �જબ્રઈલે
ખબર સંભળાવી ક� � ું જ�તમાં મારો સાથી હશે.
અને �ુ ં જ � ૂસા �ં.
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ફઝલ બરમક�ની બીમાર� અને બાપની નારા�
ફઝલ �બન યહ્યા બરમક�ની છાતી પર કોઢ� �ચહ્
દ� ખા�ું અને તે તેનાથી ઘણો �ચ�તામાં પડ� ગયો.
એજ કારણે તેણે �દવસના સમયે હમામમાં જવા�ું
બંધ કર� દ��ુ , �થી કર�ને કોઈ શખ્સ તેના આ
દાગથી �ણકાર ન થાય.
એક વખત તેણે પોતાના દરબાર�ઓથી � ૂછ�ું ક�
આ જમાનાનો સૌથી મોટો તબીબ કોણ છે ? તો બધા
દરબાર�ઓએ �સલીક પારસી�ું નામ
શીરાઝમાં રહ�તો હતો.
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દ��ુ,ં �

તેણે એ હક�મને શીરાઝથી બગદાદ બોલાવ્યો અન
તેની ક્સોટ� કરવા માટ� તેણે હક�મને બતાવ્�ું ક
મારા પગમાં �ુ:ખાવો રહ� છે

આપ તેનો ઇલાજ

કરો.
હક�મે ક�ું એના માટ� તમાર� પહ�લાતો

�ૂ ધની

બનેલી બધી ચીજો અને ખાટ� ચીજો તજવી પડશે.
અને ચણાને સાદા પાણીમાં પકાવીને ખાવા જોઈએ.
અને એજ સાથે તેણે એક વરસની �ુરધી

, હલવો

અને �ડાની ઝરદ�ને મધમાં મેળવી દવા તૈયાર
કર� અને ફઝલને ક�ું ક� તે આ દવા ખાય.
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ફઝલે દવા તો ખાધી પરં � ુ તેની સાથે તેણે
પરહ�ઝી ન રાખી અને ખાટ� વસ્�ુઓ ખાતો રહય.
બી� �દવસે હા�કમ આવ્યો અને ફઝલનો પેશા
ટ� સ્ટ કરવાની માંગણી કર� અને �વો તેની સામે
પેશાબ ર�ૂ કરવામાં આવ્યો ત

તેણે ક�ું ક� �ુ ં

તમારો ઈલાજ નહ� ક� ક� મક� તમે બદપરહ�ઝી કર�
છે અને મારા કહ�વા છતાં તમે ખા� ું ખા�ું છોડ�ું
નથી.
આ જોઈ ફઝલને ભરોસો પડ� ગયો ક� તે ખર� ખર
એક શ્રેષ્ઠ હક�મ. તેણે તેને એકાંતમાં ક�ું ક� મ�
આ બ�ુ તમાર� પ�રક્

કરવા માટ� �ુ્ હ�ુ
ર
.
239

હક�ક્તમાં િશકાયત એ છે ક� માર� છાતીમાં કોઢનો
દાગ છે �ુ ં તમારાથી તેનો ઇલાજ કરાવવા માં� ુ �ં.
�સલીક� ક�ું ક� �ુ ં તેનો ઇલાજ કર�શ અને

આપ

થોડા જ �દવસોમાં નીરોગી થઈ જશો. એટલે તેણે
ફઝલનો ઇલાજ શ� ��. તે આ

રોગના �ટલા

પણ ઇલાજ �ણતો હતો , તેણે એ બધા ઇલાજો
કર� જોયા પણ ફઝલને કોઈ આરામ ન થયો.
તબીબ ધણો �ચ�તા� ુર થયો ક� આખર આ રોગ
ખત્મ ક�મ નથી થત.
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અને ફઝલ પણ �ચ�તાગ્રસ્ત હતો ક� આવો મો
હક�મ તેનો ઇલાજ કરવામાં િનષ્ફળ ક�મ થઈ ગય.
એક �દવસ ફઝલે ઇલાજ િનષ્ફળ જવાની ફ�રયા
કર� તો હક�મે ક�ું : તમે પહ�લા તમારા બાપને
રા� કરો. જયાં � ૂધી તે તમારાથી રા� નહ� થાય
માર� દવા કામ નહ� આપે. ફઝલ પોતાના િપતા
યહ્યા પા ગયો અને તેઓથી માફ� માંગી. િપતાએ
સહ �દય તેને માફ કર� દ�ધો અને એજ
દવાઓથી થોડાજ �દવસોમાં તે સાજો થઈ ગયો.
ફઝલે હક�મને � ૂછ�ું ક� આખર આપને કોણે
બતાવ્�ુ ક� મારો િપતા મારાથી નારાજ છ?
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હક�મે ક�ું ક� મ� દર� ક શ� ર�તે આપનો

ઇલાજ

��, પણ કોઈ પણ ઇલાજ કારગર ન િનવડયો તો
મને ખાતર� થઈ ગઈ ક� �ુદાના બંદાઓમાંથી કોઈ
બંદો તમારાથી નારાજ છે . અને અહ� મે જો�ુ ક�
કોઈ માંગણ આપના દરવા�થી ખાલી હાથ નથી
જતો એટલે મને યક�ન થઈ ગ�ું ક� બાક� બધા
લોકો તમારાથી રાઝી છે કદાચ તમારા િપતાશ્રી
તમારાથી નારાજ છે . �ના કારણે માર�
દવા કામ નથી આપતી.
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કોઈ પણ

હવે જયાર� ક� આપે િપતા�ને રાઝી કર� લીધા તો
એજ દવાઓથી અલ્લાહ� આપને તં�ુરસ્તી અત
કર�.
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મા-બાપની નારાઝી મૌતને �ુષ્કર બનાવે છ .
એક શખ્સ �ૃત્�ુ વેળા વેદનાથી ટળવળ� રહ
હતો અને �િતમ પળો હતી. જનાબે ર� ૂલે કર�મ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ

તેના

િસરાને પહ�ચ્ય. એ શખ્સને મોતની સકરાત
લાગેલી હતી. પણ તેની �ન િનકળતી નહોતી.
ર� ૂલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમએ તેને અવાજ આપ. તેણે જવાબ
આપ્ય. આપે ફરમાવ્�ુ: અત્યાર� તને �ું નજર
આવે છે ?
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તેણે ક�ુ:ં યા ર� ૂલલ્લાહ! મને બે ડરાવણા શખ્સ
માર� સામે દ� ખાય છે તેઓ આ વખતે માર� સામે
ઊભા છે .
આપે ફરમાવ્�ુ: �ું આ જવાનની મા �વે છે ?
લોકોએ બતાવ્�ુ ક� �હ

, તેની મા �વે છે .

ફરમાવ્�ુ: તેને અહ� લઈ આવો. જયાર� તે આવી
તો આપે તેને ફરમાવ્�ુ: અય � ૃધ્ધા! �ું � ું તારા
�ુત્રથી નારાજ  ? અને જો નારાજ હોય તો તેને
માફ કર� દ� .
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� ૃધ્ધાએ ક:�ુ યા ર� ૂલલ્લાહ! ખર� ખર �ુ ં તેનાથી
નારાજ હતી અને હવે �ુ ં આપના કહ�વા �ુજબ તેને
માફ કર� દ� �ં.
એ વખતે જવાન બેભાન થઈ ગયો અને જયાર�
ભાનમાં આવ્યો તો આપે તેને ફર� આવાજ આપ.
અને � ૂછ�ું હવે તને �ું દ� ખાય છે ?
જવાને ક�ુ:ં યા ર� ૂલલ્લાહ એ કાળા ચહ�રા
ચાલ્યા ગયા છ. હવે મહ�રબાન અને માયા�
ચહ�રાઓ વાળા બે શખ્સ માર� પાસ

આવ્યા છે

તેઓને જોઈને �ુ ં ઘણો � ૂશ �ં. પછ� તેની �હ ઉડ�
ગઈ.
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કપાતર સંતાનો
�ુિનયામાં �ુપાત્ર સંતાનો પણ થતા આવ્યા. એક
શખ્સની નાલાયક� િનહાળ.
�કતા�ુલ કલામ યજ�લ કલામના ક્તાર્ પોતા
�કતાબના પે. ર૯

પર લખે છે ક� એક શખ્સ

ઝન્�નના આ�લમોમાંથી એક આ�લમે દ�

પાસે

આવ્યો અને ક�ું ક� તેનો ભાઈ માતા�ની ખાધા
ખોરાક� માટ� કંઈ મદદ નથી કરતો.
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એ આ�લમે દ�ને એક શખ્સને તેની સાથે રવાના
�� �થી તેના ભાઈને ઠપકો આપીને તેને માના
�ુજરાનમાં ભાગીદાર બનાવે.
તે શખ્સ કહ� છે ક� �ું એ શખ્સ પાસે ગયો અને તેન
પ્યારથી સમ�વ્�ું ક�  �ું માના �ુજરાનમાં પોતાન
ભાઈની મદદ કર.
તેણે જવાબમાં ક�ું ક� મારા પર માની કોઈ
જવાબદાર� નથી આવતી. મ� � ૂછ�ુ:ં એ ક� વી ર�તે?
તો તેણે ક�ું આજથી થોડા વરસ પહ�લા સખત
�ુષ્કાળ પડયો એ સમયે અમારા મ-બાપ બ�ે
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�વતા હતા. અમે બ�ે ભાઈઓએ આપસમાં ન��
�ુ્ ક� આપણે તેની સેવા કરવી જોઈ
ર
. એટલે
બાપની �ખદમત મારા ભાગે

આવી અને માની

સેવા મારા ભાઈના ભાગમાં આવી. મારા સારા
નસીબ ક� િપતા જલ્દ મરણ પામ્યા અને તે�ું કમ
ભાગ્ય ક� મા હ�ુ �ૂધી �વતી છ.
હવે કરાર �ુજબ માની સેવા ભાઈના �ઝમ્મે છ.
મારો તેનાથી કોઈ સરોકાર નથી.
આ નાલાયક �ુત્રની વાત સાંભળ� �ું હસ

અને

તેને ક�ું ક� શરમ કરો , તમે આપસમાં માલ નહોતો
વ્હ�ચ્,

બલ્ક

મા-બાપની �ખદમત કરવા�ું
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પોતપોતાના માથે લી�ુ હ�.ું જયાં � ૂધી તમાર� મા
�વે છે , તમારા પર તેનો હક છે . તમે તેની
�ખદમત કરો અને ભરણપોષણમાં પોતાના ભાઈનો
હાથ પકડો.
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કાફર મા-બાપનો આદર
કાફ�માં ઝક�રયા �બન ઇબ્રાહ�મથી �રવાયત  , તે
કહ� છે ક� �ુ ં પહ�લા ઈસાઈ હતો. મારા પર
અલ્લાહની મહ�રબાની થ , �ુ ં �ુસલમાન બની
ગયો અને થોડા સમય પછ� હજ પડવા મ�ા ગયો
અને ત્યાં મ� હઝર

ઇમામ સા�દક

અલ�ય્હસ્સલામની �ઝયારત�ું માન મેળવ્. મ�
તેમને બતાવ્�ું ક

�ુ ં પહ�લા ઈસાઈ હતો અને

પાછળથી �ુસલમાન બન્ય. આપે ફરમાવ્�ુ: � ું કઈ
વાતથી પ્રભાિવત થઈ �ુસલમાન બન?
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મ� બતાવ્�ું ક� મ� �ુરઆને મ�દની 

આયતથી

પ્રભાિવત થઈ ઇસ્લામ �સ્વ: પયગમ્બર! � ું
�ણતો નહોતો ક� �કતાબ �ું છે અને ઈમાન �ું છે ?
પરં � ુ અમે તેને � ૂર બનાવ્�ું તેના ધ્વારા અમે �
ઇચ્છ�એ છ�એ �હદાયત કર�એ છ�.
આપે ફરમાવ્�ુ: િનશંક અલ્લાહ� તમારા પ
અહ�સાન �� છે ત્યારપછ� આપે ત્રણ વ
ફરમાવ્�ુ: (અલ્લા�ુમ્મ એહદ�) અય

અલ્લાહ!

તેને ઈમાનનો માગર્ દ�ખાડ અને ફરમાવ્�: તાર� �
કંઈ � ૂછ�ું હોય તે મને � ૂછ.

253

મ� ક�ું ક� મારા મા-બાપ અને સગા વ્હાલ

ઇસાઈ

છે અને માર� મા �ધળ� છે �ું �ુ ં તેઓની સાથે
રહ� શ�ુ �ં ? અને �ું તેના વાસણોમાં ખાવા�ું ખાઈ
શ�ું �ં ?
આપે � ૂછ�ું �ું તેઓ �ુવ્વર�ું ગોશ્ત ખાય છ?
મ� ક�ુ:ં નહ� તેઓ તેને હાથ લગાડ�ું પણ પસંદ
નથી કરતા.
આપે ફરમાવ્�ુ: તમે તેની સાથે રહ� શકો છો , અને
મને �ુકમ આપ્યો ક� આજ પછ� પોતાની માની
સાથે માયા�પણે વત� અને જયાર� તે મર� �ય તો
254

તમે પોતેજ તેને કફન દફન કરશો. અને મીનામાં
મને ફર� મળવા પહ�લા કોઈને એ ન બતાવજો ક�
તમે મને મળ� �ુ�ા છો.
જયાર� મ� મીનામાં ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ
�ુલાકાત કર� તો મ� જો�ું ક� લોકો િવદ્યાથ�ઓન
�મ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ સામે બેઠ�લા છે અને
તેઓથી સવાલો કર� રહ્ છે .
જયાર� �ુ ં �ૂફા આવ્યો તો મ� ઇમામની આજ �ુજબ
પોતાની મા સાથે સારો વતાર્વ કરવા લાગ્યો અન
તેમની વધાર� માં વધાર� સેવા ચાકર� કરવા લાગ્ય.
પોતાના હાથે તેને ખાવા�ું ખવરાવતો અને તેના
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કપડા સાફ કરતો અને તેમ�ું મા�ું ધોયા કરતો
હતો. આ સદવતર્ન જોઈ માર� માએ મન

ક�ું :

બેટા જયાં � ૂધી � ું આપણા મઝહબમાં હતો ત્યાર�
તો � ું માર� આટલી ચાકર� કરતો નહોતો , હવે � ું
માર� એ સેવા �ા હ�� ુથી કર� રહયો છે .
મ� ક�ુ:ં અમારા પયગમ્બરના ખાનદાનમાંથી એક
�ુ�ગ� મને એમ કરવાનો �ુકમ આપ્યો છ.
માર� માએ મને � ૂછ�ું તો �ું તેઓ પણ નબી છે ?
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મ� ક�ુ:ં ના, તેઓ નબી નથી, નબીના વંશમાંથી છે .
ઇસ્લામના અક�દા પ્રમાણે ન�ુવ્વત ખતમ
� ૂક� છે , તે �ુ�ગર ર� ૂલે �ુદાના �નશીન છે .
આ સાંભળ� માર� માએ ક�ું : બેટા તને

�ુબારક

થાય. તે સારો દ�ન �ગીકાર �� છે . મને પણ એ
દ�નની તાલીમ આપ. �ુ ં

પણ �ુસલમાન બનવા

માં� ું �ં.
મ� માર� માને શહાદતનો કલમો િશખવાડયો અને
તેને નમાઝ િશખાવી. માર� માએ �વનમાં
પ્રથમવાર જો , અસર, મગ�રબ, ઇશાની નમાઝો
પડ� અને એજ રાત્રે તે�ું મરણ થ�. સવાર� મ�
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તેમને �ુસલ કફન આપ્ય, તેની જનાઝાની નમાઝ
પડ� તેમને દફન �ાર.

258

�હાદ ક� મા-બાપની સેવા ચાકર�
શેખ સ�ૂ ક અમાલીમાં નકલ કર� છે ક� એક શખ્
ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમની સેવામાં હાજર થયો અને અર કર� ક� ,
યા ર� ૂલલ્લાહ મને �હાદનો ઘણો શોખ છ. આપે
ફરમાવ્�ુ: �ુદાના માગર્માં �હાદ કરો જો �હાદમાં
કત્લ થઈ ગયા તો તમને અમર �વન મળશે અન
અલ્લાહ તમને શ્રેષ્ઠ બદલો . અને જો તમે
�હાદથી �વતા પાછા ફયાર્ અન

પોતાના વતન

સલામત પહ�ચ્યા તો અલ્લાહ તઆલા તમાર
�ુનાહો માફ કર� દ� શે. અને તમે પોતાના �ુનાહોથી
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એવા પાક થઈ જશો �વા તમે જન્મ સમયે પાક
હતા.
એ શખ્સે અરજ કર: યા ર� ૂલલ્લાહ! મારા માબાપ � ૃધ્ધ અને િનબર્ળ છે અને તેઓ ચાહ� છે ક� �ુ
�હાદના બદલે તેઓની સાથે ર�.ુ ં
ર� ૂ�ુલ્લાહ� ફરમાવ્�ુ: એ બરહક ઝાતની

ક્સમ

�ના કબ્ઝામાં માર� �ન છ , મા-બાપ સાથે એક
રાત �દવસનો સહવાસ એક વરસની �હાદથી શ્રેષ
છે .
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મા-બાપની ફરમાબરદાર� અને રોઝી બહોળ� થવી.
ઓ� ૂ�ુલ અખબાર� રઝામાં બઝન્તી હઝરત ઇમા
અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામથી �રવાયત કર� છે બન
ઇસરાઈલમાંથી એક શખ્સે પોતાન

સગાને કતલ

કર� તેના શબને બની ઇસરાઈલના માગર્માં ફ�ક�
દ��ુ.ં અને પછ� તેના

�બ
ં ૂ હાની તેઓથી માંગણી

કર�. ઇસરાઈલ જનાબે � ૂસાની પાસે આવ્યા અને
યાચના કર�

ક� તેઓ કાિતલનો �ુરાગ

મેળવે.અલ્લાહ તઆલાએ �ુકમ આપ્યો ક� તે
એક ગાય ઝબહ કર� અને તેના ગોશ્તને મરનારના
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�જસમને લગાડ�. તે પોતાના કાિતલને � ૂદ
બતાવશે.
હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્�ું ક� જો બની ઇસરાઈલ કોઈ પણ ગાય
ઝબ્હ કર� નાખતે તો તેમનો આશય �ૂર થઈ જતે
પરં � ુ તેઓ �ટલી િવગતમાં ગયા અલ્લાહ� તેઓ
પર એટલી સખ્તી કર.
ઇસરાઈલીઓએ ક�ું ક� ગાય ક� વી હોવી જોઈએ

?

તો અલ્લાહ� ફરમાવ્�ું ન તો છેક નાની હોય ન બ�
મોટ� હોય બલક� દરિમયાની ઉમરની હોય.
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પછ� એ લોકોએ � ૂછ�ું ક� ભલા ગાય કયા રં ગની
હોવી જોઈએ ?
અલ્લાહના તરફથી હઝરત �ૂસા અલ�ય્હસ્સલ
એ ફરમાવ્�ુ: પીળા રં ગની ગાય હોવી જોઈએ � ન
તો સફ�દ�થી મળતી હોય ન તો કાળાશ ઉપર હોય.
તેમણે હઝરત � ૂસા અલ�ય્હસ્સલામથી િવનંતી કર
ક� આનાથી પણ વધાર� સ્પષ્ટતા કરવામાં આ.
ક� મક� આવા પ્રકારની તો ઘણી ગાયો .
તેના જવાબમાં અલ્લાહ� ફરમાવ્�: એવી ગાય હોવી
જોઈએ � જમીન પર ન હળ ચલાવતી હોય ક� ન
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તો ખેતરોને પાણી પીવરાવતી હોય. િનષ્કલંક ગાય
હોય તેમાં તેના � ૂળ રં ગ ઉપરાંત કોઈ બીજો રં ગ
ન હોય.
આ ચો�સ �ુકમ સાંભળ� ઇસરાઈલ ગાયની
શોધમાં િનકળ� પડયા. અને ઉપરોક્ત �ુણો વાળ�
ગાય એક નવજવાન પાસે મૌ�ૂ દ હતી. જયાર�
લોકોએ તેને ગાય વેચવા�ું ક�ું તો તેણે ક�ું ક�
માર� ગાયની �ક�મત એ છે

ક� તેની ખાલને તમે

સોના મહોરથી ભર� દયો.
ઇસરાઈલીઓ હઝરત � ૂસા અલ�ય્હસ્સલામ પાસ
ગયા અને મોમાંગી �ક�મતની િશકાયત કર�. હઝરત
264

� ૂસા અલ�ય્હસ્સલામ એ ફરમાવ્: એ િસવાય કોઈ
ચારો નથી ક� મક� જોઈતા �ુણો માત્ર આજ ગાયમા
મળ� આવે છે . એટલે

તેમણે જવાનને મોમાંગી

�ક�મત આપીને ગાય ખર�દ� લીધી.
ગાયને ઝબ્હ કરવામાં આવી અને તેની �ૂંછન
મરનારના દ� હ પર લગાડવામાં આવી તો તે
�વતો થઈ ગયો અને ક�ુ:ં ક� અય �ુદાના
પયગમ્બર! મને મારા કાકાના દ�કરા ભાઈએ કત્લ
�� છે . �ના િવ�ુધ્ધ  દાવો કર� છે તે ત�ૃન �ૂ ઠ
છે . આ બની ઇસરાઈલને � ૂની�ું ઇલ્મ થઈ ગ�ુ.
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એક વખત હઝરત � ૂસા અલ�ય્હસ્સલામન
અ�ુયાયીઓ એ ક�ું ક� આ ગાયનો પણ એક રિસક
�કસ્સો છ. હઝરત � ૂસા અલ�ય્હસ્સલા ફરમાવ્�ું
તેનો �કસ્સો �ું છ?
એ શખ્સે બતાવ્�ું ક� � જવાનની આ ગાય હ. તે
જવાન પોતાના મા-બાપનો અત્યંત આજ્ઞાં�કત હ
અને પોતાના િપતાની અનહદ ઇઝઝત કરતો હતો.
એક �દવસ એ �ુવાને કોઈ વસ્�ુનો સોદો � અને
પૈસા �ુક્વવા માટ� પોતાના િપતાની પાસે આવ્.
ચાવીઓ િપતાના તક�યા નીચે હતી અને એ સમયે
તેનો િપતા � ૂતેલો હતો. નવજવાને બાપની
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ન�દમાંથી જગાડ�ું યોગ્ય ન સમ��ુ. અને માલનો
સોદો જતો ��. જયાર� તેનો બાપ �ગ્યો ત

તેણે

પોતાના બાપને બધો �કસ્સો કહ� સંભળાવ્. બાપે
ક�ું સા� થ�ુ.ં આ

સોદામાં તને નફો મળવાની

શ�તા હતી એટલે આ શ� નફાના બદલામાં �ુ ં
તને આ ગાય આ�ું �ં. અને આ એજ ગાય હતી
�ની તેને એટલી મોટ� �ક�મત મળ� હતી.
આ બનાવ સાંભળ� જનાબે � ૂસા અલ�ય્હસ્સલા
એ ફરમાવ્�ુ:

લોકો

તમે

જો�ું ? મા-બાપની

ચાકર� કરવાથી ક� ટલો મોટો �ુન્યવી ફાયદો થય?
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ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ કોનાથી મોહબ્બત કર� ?
અમ્માર �બન હબ્બાન કહ� છે ક� મ� હઝ

ઇમામ

જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં અર
કર� ક� મારો �દકરો ઇસ્માઈ

માર� સાથે ભલાઈ

કર� છે .
આપે ફરમાવ્�ુ: �ુ ં તેને દોસ્ત રા�ુ �

અને હવે

માર� મોહબ્બતમાં વધારો થઈ ગયો છ. પયગમ્બર�
અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય વઆલેહ� વસલ્લમની
એક �ૂ ધ બહ�ન હતી. એક �દવસ તેણી �ુ�ર�
અકરમ સલ્લલ્લા અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમન
સેવામાં હાજર થઈ. આપે �વી તેને જોઈ ઘણા
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રાઝી થયા. આપે તેના માટ� પોતાની ચાદર પાથર�
દ�ધી અને હસતે વદને અને માન � ૂવર્ક તેન સાથે
આપ વતર્યા અને સ્નેહના કારણે આપ તેની સામ
હસતા રહ્. થોડ� વાર પછ� તેણીનો ભાઈ આપની
સેવામાં આવ્ય. પરં � ુ ર� ૂલે કર�મ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ વસલ્લમની એ મોહબબત અને
લક્ષ તેને ન મળ્. � તેની બહ�નને મળ્�ુ.
ક� ટલાક સહાબીઓએ આપથી �ુલર્ક્ષ�ું ક � ૂછ�ું
તો આપે ફરમાવ્�ુ: મ� આ �ીને એટલા માટ� વધાર�
માન આપ્�ું ક

તેણી પોતાના મા-બાપની વધાર�

ચાકર� કરતી હતી.
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ઇમામે ઝમાના અ.ત.ફ.શ. ની િપતા માટ� ભલામણ
આકાએ સય્યદ મોહમ્મદ �ૂસવી નજફ� અ
મઅ�ફ �હ�દ� એક અત્યંત પ્રમા�ણક આ�લમ હ
અને હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામના હરમમાં ઇમામતની ફરજ
સંભાળતા હતા. તેમણે આ �રવાયત શેખ

બા�કર-

શેખ હાદ� કાઝમૈનીના �ુત્રથી �રવાયત કર� 
તેમણે એક ભરોસાપાત શખ્સથી �રવાયત કર. તે
શખ્સ હમામમાં મા�લસ �ાર્ કરતો હ. એ
શખ્સનો એ �ુઢો બાપ હતો અને તે તેની સેવા
કરવામાં એક પળ માટ� પણ િવલંબ કરતો નહોતો.
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,

ત્યાં �ૂધી ક� તે પોતાના �ૃધ્ધ બાપના માટ
સંડાસમાં પાણી �ુધ્ધા રાખતો હત.
�ુ� અઠવા�ડ�ું તે આ ર�તે બાપની ચાકર� બ�વી
લાવતો હતો , પણ �ુધની રાત્રે તે બાપની સેવ
કરતો નહોતો. ક� મક� એ

રાત્રે તે મ�સ્જદ� સહ

�યા કરતો હતો અને � ૂર� રાત ત્યાં અલ્લાહન
ઇબાદત કરતો હતો. પરં � ુ એક �દવસ ઘણા લાંબા
સમય પછ� મ�સ્જદ� સહલા જવા�ું �ૂક� દ��.
મ� તેને આમ કરવા�ું કારણ � ૂછ�ું તો તેણે બતાવ્�ું
ક� તે લગાતાર ચાલીસ રાત � ૂધી �ુધની રાતે
મ�સ્જદ� સહલા �યા કરત
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હતો, અને ચાલીસમી

રાતે મને ત્યાં પહ�ચવામાં મો�ું થઈ ગ�ું અને
�દવસ આથમવા લાગ્યો હત. મને ત્યાં પહ�ચવામાં
ઘ�ુ બ�ુ મો�ું થઈ ગ�ુ હ�.ું અને ચાંદ

િનકળ�

આવ્યો �ના કારણે રાતનો �ધકાર કંઈક ઓછો
થઈ ગયો અને �ુ ં માર� � ૂનમાં મગ્ન થઈ મ�સ્જદ
સહલા તરફ ચાલતો રહ્ય.એ અરસામાં મે જો�ું ક�
એક રણિનવાસી શખ્સ ઘોડા પર સવાર થઈને
માર� તરફ આવી રહ્ છે . મ� �દલમાં ક�ું હો ન હો
આ �ટં ૂ ારો છે અને હવે એ અમે �ટ�
ં ૂ લેશે.
એ શખ્સ �વો માર� ન�ક આવ્

, તેણે બ�ુની

ભાષામાં મને � ૂછ�ુ:ં �ા જઈ રહયો છે ?
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મ� ક�ું : �ુ ં મ�સ્જદ� સહલા જઈ રહ્યો. તેણે ક�ું :
તાર� પાસે ખાવાની કોઈ વસ્�ુ છ?
મ� જવાબ આપ્ય: નહ� , માર� પાસે કોઈ વસ્�ુ
નથી. તેણે ક�ુ:ં તમે પોતાનો હાથ ખીસ્સામાં
નાખો. મ� ક�ુ:ં મારા ખીસ્સામાં કંઈ નથ.
તેણે થોડ�ક કડક અવાજમાં ક�ું

ક� તમે પોતાનો

હાથ ખીસ્સામાં નાખ. મ� તેના કહ�વા પ્રમાણ
ખીસ્સામાં હાથ નાખ્

તો તેમાં થોડ� �કશિમશ

મૌ�ૂ દ હતી. હક�ક્તમાં મ� �દવસના સમયે �કશિમશ
મારા બાળકો માટ� ખર�દ� હતી પણ �ુ ં તેને અત્યાર�
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� ૂલી ગયો હતો. મ� તે �કશિમશ

સવારને આપી

દ�ધી.
એ સમયે એ સવાર� મને ત્રણ વખત ક�:

‘ઉસીક

�બલ ઊદ ’ બદ�ુઓની અરબી ભાષામાં ‘ઊદ’ �ુઢા
બાપને કહ� છે . તો તેની

વાતચીતનો તર�ુમો એ

થતો હતો ક� �ુ ં તને તારા �ુઢા બાપની વસીય્યત
ક� �ં. ત્યાર પછ� અચાનક સવાર માર� નઝરથી
ઓજલ થઈ ગયા.
મને ખાતર� થઈ ગઈ ક� તેઓ ઇમામે ઝમાના
અલ�ય્હસ્સલામ હ. અને �ુ ં સમ� ગયો ક� દર
�ુધની રાતે મારા અહ� આવવા પર આપ
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રાઝી

નથી. તેના બદલે માર� મારા િપતાની ચાકર�
કરવાનો �ુકમ આપ્ય. એટલા માટ�
સહલા જવા�ું છોડ� દ��ુ.
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મ� મ�સ્જદ�

ઉવય્સે કરની અન ે માની ચાકર
હઝરત ઊવયસ કરની ભાડા પર લોકોના �ટ
ચરાવ્યા કરતા હત. અને એ ભાડાથી પોતાની
માની સારસંભાળ રાખતા હતા.
એક વખત તેમણે માતાથી ર� માંગી ક� તેને
મદ�ના જવાની ઇ�ઝત આપવામાં આવે

, �થી

કર�ને તેઓ અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લ અલય્હ�
વઆલેહ� વસલ્લમના દ�દારથી ધન્ય બ.
માએ ક�ુ:ં �ુ ં તને એ શરતે ર� આ�ું �ં ક� અધાર્
�દવસથી વધાર� તમે મદ�નામાં નહ� રોકાવ.
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ઉવયસ રવાના થયા અને મદ�ના �ુનવ્વરામા
જનાબે ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમના ઘર પર આવ્યા અને

સમયે �ુ�ર�

કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ
પોતાના િનવાસ સ્થાન મૌ�ૂ દ ન હતા. તેઓ ત્યાં
બે કલાક રોકાયા અને પછ� યમન તરફ રવાના
થઈ ગયા.

તેમના જવા પછ� �ુ�ર� અકરમ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ
પધાયાર અને ફરમાવ્�ુ: આ કો�ું � ૂર છે �નાથી
આપ�ુ ઘર ઝગમગે છે ?
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આપને બતાવવામાં આવ્�ું ક� એક �ટવાળો
આવ્યો હત. ��ું નામ ઊવયસ હ�.ું
આપે ફરમાવ્�ુ: િન:શંક આ � ૂર ઊવયસ અહ�
� ૂક�ને ગયા છે .
ર� ૂલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમ ઊવયસના િવશે ફરમાવ્યા કરતા હતા ક
કરનની તરફથી જ�તની સૌરભ આવે છે .

અય

ઊવયસે કરની ! �ુ ં તમારા દ�દારનો આ� ૂર �ં.
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બાપની બદ�ુઆની અસર
સય્યદ ઇબ્ને તાઊસ પોતાની �કત
મેહ�ુદ્દઅવાતમાં લખે છે ક� હઝરત સય્ય�ુશ્શો
અલ�ય્હસ્સલામ એ ફરમાવ્:

અમે અમારા

િપતાશ્રીની સાથે રાત્રીના �ધકારમાં ખ
કાબાના તવાફમાં પ્ર� હતા. એ અરસામાં અમે
�દયદ્રાવક અવાજ સાંભળ� કોઈ શખ્સ િવ�
પાલનહારના દરબારમાં કરગર�ને �ુઆ કર� રહયો
હતો અને �ુઆ સાથે ધાર ધાર રોતો હતો.
મારા િપતા�એ ફરમાવ્�ુ: �સ
ુ ૈન ! તમે
�ુનેહગારની ફ�રયાદ સાંભળ� � �ુદાના
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દરબારમાં ફ�રયાદ કર� રહયો છે . અને
પ્રાય��ચતના ��ૂઓથી �ુ� કર� રહયો . �ઓ
તેને શોધી માર� પાસે લઈ આવો.
ઇમામ �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામ ફરમાવે છે ક� �

આ

�ધાર� રાતમાં લોકોને એક તરફ હટાવતો
હટાવતો તેના � ૂધી જઈ પહ�ચ્ય.એ

શખ્સ �કન

અને મકામની વચ્ચે રોકકળ કર� રહયો હત. �ુ ં
તેને મારા માનનીય વા�લદની પાસે લઈ આવ્ય.
તે એક � ૂબ� ૂરત નવજવાન હતો. હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલા � ૂછ�ુ:ં � ું કોણ છે ?
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તેણે જવાબ આપ્યો �ું અરબોમાંથી એક શખ્સ .
આપે ફરમાવ્�ુ: તમાર� આ દદર ્નાક ફ�રયાદો શા
કારણે છે ?
તેણે ક�ુ:ં મૌલા ! આપ મને � ૂછ�ને �ું

કરશો

�ુનાહના ભાર� મને બેવડ વાળ� દ�ધો છે . અને
બાપની નાફરમાની અને તેની

બદ�ુઆએ માર�

�ઝ�દગીના પાયાઓ હલાવીને રાખી દ�ધા છે . અને
માર� સલામતી અને

માર� તં�ુરસ્તી મારાથી

�ચક� લીધી છે .
આપે ફરમાવ્�ુ: � ું તાર� આપવીતી સંભળાવ.
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એ જવાને ક�ુ:ં મારો � ૃધ્ધ બાપ હત , � મારા પર
ઘણો મહ�રબાન હતો. પરં � ુ �ુ ં રાત �દવસ ખરાબ
અને વ્યથર્ કામોમ લાગ્યો રહ�તો હત. એ �બચારો
મને �ટલી પણ નસીહત કરતો હતો મ� તેને કદ�
ક� ૂલ કર� નહોતી. બલ્ક� ક�ટલીક વખત �ું મારા
િપતાને �ુ:ખ આપતો હતો અને તેમને

ગાળો

ભાંડતો હતો.
મને ખબર પડ� ક� મારા બાપ પાસે એક પટાર� છે ,
�માં કંઈક રકમ મૌ�ૂ દ છે . �ુ ં એ રકમ લેવા માટ�
પટાર� પાસે ગયો , મારા િપતાએ મને રો�ો. મ�
જોરથી તે� ું બાવ�ુ પકડ� તેને ઝટ�ો અને જમીન
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પર ધ�ો માય�. � ૃધ્ધ શખ્સ હતો બીચારો જમી
પર પડયો. ફર�વાર ઊભા થવાની કોિશષ કર�, પણ
દદર ્ના કારણે ઉઠ� ન શ�. મ� પટાર�માંથી

રકમ

કાઢ� અને બહાર ચાલ્યો ગય.
એ વખતે મારા બાપે મને ક�ું ક� �ુ ં ખાનએ
કાબામાં જઈને તારા માટ� બદ�ુઆ કર�શ.
પછ� મારા બાપે થોડા �દવસ રોઝા રાખ્યા અન
નમાઝો પડ�. પછ� �ુસાફર�નો સામાન ભેગો ��
અને �ટ પર સવાર થઈને મ�ા ચાલ્યો ગયો અને
ખાનએ કાબા પહ�ચ્ય. �ુ ં એ વખતે મૌ�ૂ દ હતો.
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મારા િપતાએ માર� સામે કાબાનો પદ� પકડ� રોઈ
રોઈને મને બદ�ુઆ દ�ધી.
�ુદાની ક્સમ મારા વા�લદની હ� બદ�ુઆ �ૂર�
નહોતી થઈ ત્યાં મા� આરોગ્ય છ�નવાઈ ગ�. પછ�
એ જવાને પોતાની ખમીસ �ચી

કર� અમને

પોતા�ું શર�ર દ� ખાડ�ું , તેના શર�રનો એક ભાગ
લાકડ�ની �મ �ુકાઈ ગયો હતો અને હલન ચલન
કર� શક્તો નહોત.
જવાને ક�ુ:ં મૌલા ! આ બનાવ પછ� �ુ ં ઘણો
પછતાયો અને ઘણી વાર મારા િપતાથી માફ�
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માંગી, પણ તેણે માફ ન �ુ્ અન
ર

પોતાના ઘર�

પાછો ચાલ્યો ગય.
ત્રણ વરસનો સમય િવતી ગ. �ુ ં આ જ ર�તે
લગાતાર મારા િપતાથી માફ� માંગતો રહયો , પણ
તે માફ કરવા તૈયાર ન થયો. �તે

ત્રણ વરસન

લાંબા ગાળા પછ� તે કંઈક નરમ પડયો. મ� તેને
િવનંતી કર� ક� તે કાબા શર�ફ પહ�ચી મારા માટ�
એજ જગ્યાએ �ુઆ કર� જયાં તેણે બદ�ુઆ કર�
હતી. શ� છે ક� અલ્લાહ તઆલા તેની �ુઆના
કારણે માર� ક્ષિતઓને માફ કર� .
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મારા િપતાએ માર� યાચના ક� ૂલ કર�. �ુ ં િપતાને
�ટ પર સવાર કર� , �ટ પર સવાર થયો. પ્રવા
કરતા અમે અરાકની ખીણમાં પહ�ચ્ય. રાત અત્યંત
�ધાર� હતી અને અમે પ્રવાસમાં પ્ર�ૃ�.
અચાનક એક પક્ષી ઉડ , તેના ઊડવાના કારણે
મારા િપતાનો �ટ દોડવા લાગ્યો અને માર િપતા
�ટ પરથી નીચે પડ� ગયા. તે� ું મા�ુ નીચે બે
પથ્થરો સાથે અફળા�ું અન તે ત્યાંજ મરણ પામ્.
મ� બાપને એ જ સ્થળે દફન �� અને �ૂદ એકલ
બય� ુલ્લાહ પહ�ચી પોતાના �ુનાહોની માફ� માંગી
રહયો �ં. કોણ �ણે મને મારા
મળશે ક� નહ�?
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�ુનાહોની માફ�

હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલા
ફરમાવ્�ુ: �ુ ં તાર� મદદ માટ� પહ�ચી ગયો �ં.
જનાબે ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લા

અલય્હ� વઆલેહ�

વસલ્લમએ મને એક �ુઆ િશખવી હત. �ુ ં તને એ
જ �ુઆ બતાવીશ. આ �ુઆમાં અલ્લાહ તઆલા�ું
ઇસ્મે અઅઝમ મૌ�ૂદ છ. આ �ુઆને � શખ્સ
પડશે તેની �ચ�તા �ૂ ર થઈ જશે ને તે� ું દદર , રોગ,
ગર�બી અને નાદાર�નો �ત આવશે. અને

તેના

�ુનાહ માફ કર� દ� વામાં આવશે. આ ઉપરાંત પણ
િવ�વના મૌલાએ આ �ુઆના
ફરમાવ્ય.
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�ુણો બયાન

હઝરત ઇમામ �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામ ફરમાવે  ક�
�ુ ં જવાનથી વધાર� �ુઆના �ુણો સાંભળ� � ૂશ
થયો. હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલા
એ ફરમાવ્�ું �ઝલહજ્જની દસમી રાતે આ �ુઆન
પડવી અને સવારના

સમયે માર� પાસે આવ�.

ત્યાર પછ� આપે �ુઆનો લખેલો �ુસ્ખો જવાનન
આપ્ય.
દસ �ઝલહજ્જના સવાર� એ જવાન અમાર� પાસ
આવ્યો અને તે સં�ૂણર્ તં�ુરસ્ત હતો અને જવ
કહ�વા લાગ્ય: �ુદાની કસમ આ

�ુઆમાં ઇસ્મે

અઅઝમ �પાએ�ુ છે . પરવર�દગારની કસમ !
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માર� �ુઆ ક� ૂલ થઈ. મ� �વી �ુઆને પડ� લીધી
મને �ઘ આવી ગઈ અને સ્૫નાવસ્થામાં જનાબે
ર� ૂલે �ુદા

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે

વસલ્લમના દ�દાર નસીબ થય. અને આપે મારા
બદન પર હાથ ફ�રવ્યો અને ફરમાવ્�:
�ુદાને યાદ કરો તમને ભલાઈ મળશે.

“મહાન
” �ુ ં

સ્વપ્નમાંથી ��ૃત થયો તો મને પોતાને સ્વ
અને નીરોગી જોયો.
હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ એ
�ુઆ જવાનને આપી હતી તે એજ �ુઆ છે �ને
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આપણે �ુઆએ મશ્�ૂલના નામે ઓળખીએ છ�
અને મફાતી�ુલ �નાનમાં આપેલી છે .
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માનો હક ક�ટલો છે ?
ઇમામ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામથી �રવાયત છે 
એક શખ્સ પ્યગમ્બર� �ુદા સલ્લલ્લાહો અ
વઆલેહ� વસલ્લમની સેવામાં હાજ

થયો અને

અરજ કર� યા ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમ! મારા

મા-બાપ ઘણા

વયો� ૃધ્ધ થઈ �ુ�ા છ. મારા િપતા �ુજર� ગયા ,
અલબ� અત્યાર માર� મા �વે છે . અને તે અત્યાર�
એટલી �ુઢ� થઈ �ુક� છે ક� તે સખત ખોરાક નથી
ખાઈ શક્ત. એટલે �ુ ં ખોરાક નરમ કર�ને મારા
હાથે તેને નાના બાળકોની �મ
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ખવરા�ું �ં. અને

બાળકોની �મ તેને કપડામાં લપેટ� પંગોડામાં
�ુવરા�ું �ં. અને પાર�ુ હલાવતો ર�ુ �ં ત્યાં �ૂધી
ક� તેને �ઘ આવી �ય અને હવે એ એટલી ક્ષી
થઈ ગઈ છે ક� મને તેની વાતની પણ સમજ નથી
પડતી.
એટલા માટ� મ� અલ્લાહ તઆલને પ્રાથર્ના છે ક�
મને એવી છાતી આપ ક� �માં �ુધ િનકળ� ું હોય
અને �ુ ં માર� માને છાતીએ લગાડ� �ુધ િપવરા�ુ.ં
અલ્લાહ તઆલાએ માર� �ુઆ ક�ૂલ કર� અને
માર� છાતીમાં �ૂ ધ વહ�વા લાગ્�ુ. પછ� તે શખ્સે
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પોતાના સ્તનો દ�ખાડયા �ન

દબાવવાથી �ૂ ધ

નીકળ� ું હ�.ું
આ સાંભળ� ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમની �ખોમાં ��ુ તર� આવ્ય
અને ફરમાવ્�ુ: બેટા ! તે કામયાબી મેળવી લીધી.
તે �ુદા તઆલાથી �ુધ્ધ અને સ્વચ્છ િનય્ય
�ુઆ માંગી અને રબ્�ુલ ઇઝઝતે તાર� �ુઆ ક�ૂલ
કર�. એ શખ્સે મને �ૂછ�ુ: મહ�રબાન અય ર� ૂલે
�ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ�ું
માર� માના હ�ો અદા કર� દ�ધા?
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આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
ફરમાવ્�ું: હર�ગઝ નહ� , તારા જન્મ વખતે પ્ર
વેદનામાં મજ� ૂર થઈ તાર� માએ � ફ�રયાદ કર�
હતી, ત� તો તેની એક ફ�રયાદનો હક અદા નથી
��.
� હા , �ુિનયામાં એવી ઘણી માઓ થઈ ગઈ �
બચ્ચાને જન્મ આપી મરણાિધન થઈ . અને
પોતાના બાળક�ું મ� �ુધ્ધા જોવા ન પામ.

295

�હાની બાપ�ું પણ ૠણ અદા કરો.
�ુબારક માસ રમઝાનની ઓગણીસમી સવારના
ઇબ્ન �ુ�લ્જમ લઈને મૌલાએ કાએનાત હઝરત
અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામના �ુબા
માથા પર વાર ��. લોકો આપ અલ�ય્હસ્સલામન
ઉપાડ� આપ અલ�ય્હસ્સલામના ઘ લઈ ગયા અને
ઘરની પાસે ઊભા રહ� ધાર ધાર રોવા લાગ્ય.
એટલામાં હઝરત ઇમામ હસન અલ�ય્હસ્સલ
ઘરમાંથી િનકળ્યા અને બધા શોકગ્રસ્તોને �
આપ્યો ક� તેઓ પોતપોતાના ઘર

ચાલ્યા �.

અત્યાર� ઇબ્ને �ુ�લ્જમ અમાર�  ક�દમાં છે જો મા
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િપતા તં�ુરસ્ થઈ ગયા તો તેના સંબધ
ં માં તેઓ
અલ�ય્હસ્સલામ �ૂદ ફ�સલો કર.
આ સાંભળ� બધા લોકો ઘર� ચાલ્યા ગયા પણ
અસબગ �બન નબાતા ત્યાંજ ઊભા રહ્યા અ
જોરજોરથી રોવા લાગ્ય. તેના રોવાની અવાજ
સાંભળ� હઝરત ઇમામ હસન �ુજતબા
અલ�ય્હસ્સલામ ફર� બહાર પધાયાર્ અને ફરમાવ:
અસબગ ! તમે મારા િપતાનો �ુકમ નથી
સાંભળ્ય?
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અસ્બગે ક:�ુ મૌલા સાંભળ્યો છ

, પણ �ુ ં મારા

મૌલા અને સરદારને જોવા ઇચ્� �ં અને તેમનાથી
હદ�સ સાંભળવા માં� ું �ં.
હઝરત ઇમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામ ઘરમાં ગય
અને

હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન

અલ�ય્હસ્સલામની �ખદમતમાં અસબગની ઇચ્
ર�ૂ કર�. કાએનાતના મૌલાએ ર� આપી.
અસબગ કહ� છે ક� �ુ ં �દર આવ્ય

, મ� જો�ુ ક�

હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામન
માથા પર પીળા રં ગનો �માલ બાંધેલો
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છે પણ

હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ�ુ
�ુબારક વદન એ �માલ થી પણ વધાર� પી� છે .
આપ અલ�ય્હસ્સલામ એ ફરમાવ્: તમે મારો �ુકમ
સાંભળ્યો નહોત?
મ� ક�ુ:ં મૌલા ! સાંભળ્યો હત , પરં � ુ ઇચ્છતો હતો
ક� આપની કોઈ હદ�સ સાંભ�ં.
આપ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્: અસબગ !
મારાથી જ�ર હદ�સ સાંભળો પછ� તમને માર�
પાસેથી હદ�સ સાંભળવી નસીબ નહ� થાય.

આપે

ફરમાવ્�ુ: અસબગ અત્યાર� �વી ર�તે તમે મારા
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માથે બેઠા છો. �ુ ં પણ આવી

ર�તે હ�ર કર�મ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમના મ
આગળ બેઠો હતો.
હઝરત ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમએ મને આજ્ઞા કર� ક� અ
અલ�ય્હસ્સલા! મ�સ્જદમાં �. મારા િમમ્બર�ું
એક પગિથ�ુ છોડ� િમમ્બર પર બેસી �ઓ અને
લોકોને ભેગા કર� મારો આ સંદ�શ સંભળાવો ક� �
શખ્સ પોતાના મ-બાપને છોડ� દ� અને તેની
અવગણના કર� અને

� �ુલામ પોતાના આકાને

છોડ� ભાગી �ય અને � શખ્સ મઝ�ૂર પર �લ્
300

કર� અને તેનો પગાર ન આપે તેના પર અલ્લાહની
લઅનત છે .
મ� હઝરત ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમના �ુકમ પ્રમાણે અમલ

અને

િમમ્બરથી નીચે ઉતય� તો મ�સ્જદ એક � ૂણાથી
એક શખ્સે પોકાર�ને ક�ું તમે �ુકમ સંભળાવી
દ�ધો પણ તેની તમે સ્પષ્ટતા નથી ક.
�ુ ં હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય વઆલેહ�
વસલ્લમની �ખદમતમાં હાજર થયો અને એ
શખ્સની અરજ આપ સલ્લલ્લાહો અલ વઆલેહ�
વસલ્લમને પહ�ચાડ. અસ્બગ કહ� છે ક� એટલામાં
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મૌલા અલી અલ�ય્હસ્સલામ મારો હાથ પકડ�ને
પોતાની તરફ ખ�ચ્યો અને માર� એક �ગળ�ને
પોતાના હાથની વચમાં રાખી ફરમાવ્�ુ.
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમએ પણ આવીજ ર�તે મારો હાથ પોતાના
હાથમાં લઈને ખ�ચ્યો અને માર �ગળ�ને પોતાના
હાથની વચ્ચે રાખી હતી અને ફરમાવ્�ું હ�.
“અય અલી ! �ુ ં અને તમો ઉમ્મતના બાપ છ� ,
�ણે આપણી નાફરમાની કર� તેના પર અલ્લાહની
લઅનત છે . ખબરદાર ! �ુ ં અને તમો આ ઉમ્મતના
આકા અને મૌલા છ�એ � આપણાથી ભાગી �ય
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તેના પર �ુદાની લઅનત છે . અને ખબરદાર ! �ુ ં
અને તમો આ ઉમ્મતના મઝ�ૂર છ�એ � શખ્
આપણી ઉજરત (વેતન) અદા ન કર� તો તેના પર
�ુદાની લઅનત છે .” પછ� ફરમાવ્�ુ: ‘આમીન.’
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ક�ટ�લક �રવાયતો
હઝરત ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામથી �રવાય
છે ક� એક શખ્સ હઝરત ર�ૂલે�ુદા સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમની �ખદમતમ

હાજર

થયો અને અરજ કર� યા ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ! મને નસીહત કરો.
આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ
ફરમાવ્�ુ: અલ્લાહની સાથે િશકર(કોઈને ભાગીદાર)
ન કરો, ભલે પછ� ક� મ ન તેના માટ� તમને આગમાં
બળવામાં આવે અને તને કષ્ટો આપવામાં આવ.
પણ એ ક� તમા� મન ઈમાનથી સં� ુષ્ટ હો.
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અને પોતાના મા-બાપ�ું ક�ું માનો અને તેની સાથે
સારો વતાર્વ કરો તેઓ �વતા હોય ક� મર�લા હોય
અને જો મા-બાપ તને �ુકમ આપે ક� તમે પોતાના
બાલ બચ્ચા અને માલમ�ા છોડ�ને ચાલ્યા �
તો એમજ કરો. આ વાત ઈમાનનો �શ છે .
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાન છે ક� ક� ટલાક લોકો મા-બાપની હયાતીમાં
તેઓના ફરમાંબરદાર હોય છે . અને

જયાર� મા-

બાપ�ું મરણ થઈ �ય છે તો તેઓ�ું કઝર્ અદા
નથી કરતા ને તેઓના માટ� બ�ખ્શશની �ુઆ નથી
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કરતા. તો અલ્લાહ તેઓને મ-બાપના નાફરમાન
લખી લે છે .
હઝરત ઇમામ અલી ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામથી �રવાયત છે ક� એક શખ
જનાબે ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય વઆલેહ�
વસલ્લમની �ખદમતમાં હાજર થયો અને અરજ
કર�: યા ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લ અલય્હ� વઆલેહ�
વસલ્લમ! �ુિનયા�ું કોઈ એ�ુ �ુ� કામ નથી � મ�
ન �ુર હોય. �ું મારા માટ� તૌબાની કોઈ �ુ�
ં ઈશ
(અવકાશ) છે ?
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આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
ફરમાવ્�ુ: �ું તમારા મા-બાપમાંથી કોઈ �વ� ું છે?
તેણે ક�ુ:ં મારો બાપ �વે છે . આપ

સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ એ ફરમાવ્�ું તો
અને તેની સાથે ભલાઈ કરો. જયાર� તે પીઠ ફ�રવી
ચાલવા લાગ્યો તો આપ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમએ ફરમાવ્�: જો તેની મા હયાત
હોત તો તેના �ુનાહ જલ્દ� માફ થઈ �.
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલા
�રવાયત છે ક� મારા િપતા હઝરત ઝય�ુલ
આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામએ એક શખ્સને જોયો
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તેની સાથે તેનો �ુત્ર પણ ચાલી રહયો હતો અન
�ુત્રે બાપના હાથ પર ટ� રાખ્યો હત. આ જોઈ
મારા વા�લદ એટલા �ુ:ખી થયા ક� તેનાથી
�વનભર કદ� વાત ન કર�.
પય્ગમ્બર� �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ
વસલ્લમએ ફરમાવ્�: એક વખત � ૂસા
અલ�ય્હસ્સલામએ અલ્લાહને �ૂછ�ું ક� અય �
મારો ફલાણો શહ�દ દોસ્ત �ાં છ?
અલ્લાહ તઆલાએ ફરમાવ્�: દોઝખમાં છે .
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હઝરત � ૂસા અલ�ય્હસ્સલામ એ અરજ ક: અય
પરવર�દગાર ! �ું તે શહ�દોથી જ�તનો વાયદો
નથી ��?
અલ્લાહ તઆલાએ ફરમાવ્�: હા

, મ� શહ�દોથી

જ�તનો વાયદો �� છે . પણ તે મા-બાપ ની
નાફરમાની પર આગ્રહ રાખતો હતો અ

�ુ ં મા-

બાપના હકોની ગૈર મૌ�ુદગીમાં બીજો કોઈ અમલ
ક� ૂલ નથી કરતો.
હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્�ુ: �ું આ વાત તમારા માટ� અસહ્ય નહ
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હોય ક� તમારા માટ� તમારા બાપ

એમ કહ� ક� આ

અમારા સંતાન નથી?
બધાએ ક�ુ:ં �હા , આ વાત અમારા માટ�

અસહ્

છે . તો આપ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્: પછ�
કોિશષ કરો ક� તમારા મા-બાપ

(હઝરત મોહમ્મદ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ અને
અલ�ય્હસ્સલ) � તમારા �જસ્માની મ-બાપથી
શ્રેષ્ઠ , �ાંક તેઓ તમાર� �હાની ફરઝંદ�નો
ઇન્કાર ન કર� દ.
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�ુ �ંુ બીઓથી દયાભાવ
ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ અને મ ન્�
દવાનક�
અલ્લામા મજ�લસી બેહા�ુલ અન્વારમાં �ૂ� �બન
અલી યઅ�રની ઝબાની ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામથી �રવાયત કર� . આપ
અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્: જયાર� ઇબ્રાહ�મ �બ
અબ્�ુલ્લાહ �બન હસને �ુસ બાખમરામાદર ્ શહ�દ
થયા તો મન્ �ૂર દવાનક�એ અમો બધાને �ૂફા
બોલાવ્યા અને કોઈન પણ મદ�નામાં રહ�વાની ર�
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ન આપી. અમે એક મ�હનો �ૂફામાં ક� દ રહ્ , રાત
�દવસ પોતાના ક્તલ થઈ જવાની વાટ જોતા હત.
એક �દવસ તેનો વઝીર રબીઅ હા�જબ અમાર�
પાસે આવ્યો અને ક�ું ક� સાદાત અને અલવીઓ
�ાં છે ?
તમારામાંથી એક ડાહયો શખ્સ મન્�ૂર પાસે .
એટલે �ુ ં (ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલ) અને
હસન �બન ઝયદ તેના દરબારમાં ગયા.
મને જોતાવ�ત મન્ �ૂર� ક�ુ: આ લોકોમાંથી ગૈબ
�ણવાનો દાવો તમે કરો છો ?
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મ� ક�ુ:ં ‘લા યઅલમલ ગયબ ઇલ્લા� ’ અલ્લાહ
િસવાય કોઈ ગેબ �ણ� ું નથી.
તેણે ક�ુ:ં તમારા માટ� �ૂ ર �ૂ રથી નજરાણા આવે
છે ?
મ� ક�ુ:ં નહ� , નજરાણા આપના માટ� જ લાવવામાં
આવે છે .
મન્ �ૂર� ક�ુ: આપને ખબર છે ક� મ� તમને અહ� શા
માટ� બોલાવ્યા છે!
મ� ક�ુ:ં નહ�, તેણે ક�ું �ુ ં ઇચ્ �ં ક� તમારા મકાનો
તોડ� પાડવામાં આવે અને તમને પાણી દ� નારા
313

ઝરણાઓ અને �ુવાઓનો નાશ ક� અને તમારા
બધા બાગોને ઉજ્જડ કર� દ� અને

‘શરાહ’ની

તરફ તમને વતન િનકાલની સઝા આ�ું અને કોઈ
પણ ઇરાક� ક� �હ�ઝીને તમને મળવા ન દ�

,

ક� મક� તમાર� �ુલાકાત �ફત્ના અને ફસાદની જડ
છે .
મ� ક�ુ:ં અલ્લાહ તઆલાએ �ુલેમા

પયગમ્બરને

�ુિનયા�ું રાજય આપ્�ું તો તેમણે �ુદાનો અહ�સાન
માન્ય, અને અય્�ૂબ અલ�ય્હસ્સલામને સંકટોમ
નાખ્યા તો તેમણે સબ્ર . હઝરત � ૂ�ુફ ના
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ભાઈઓએ તેમના પર �લ્મ �� તેમણે માફ કર�
દ��ુ. અને તારો પણ એજ ખાનદાનથી સંબધ
ં છે .
આ સાંભળ� મન્ �ૂર હસ્યો અને ક�ું આ વાત ફર
ઉચ્ચાર.
અને જયાર� મ� આ શબ્દો�ુ �ુનરાવતર

�ુ્ તો
ર

મન્ �ૂર� ક�ું � કૌમનો રહ�બર અને આગેવાન આપ
�વો હોય એ કૌમ

ખેરખર ભાગ્યશાળ� છ. મ�

આપને માફ �ાર્ અને આપના કારણે
બસરાવાળાઓને પણ માફ �ાર. અને �ુ ં ઇચ્� �ં ક�
આપ મને િસલે રહમીની એ હદ�સ સંભળાવો �
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ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ
થી નકલ થએલ છે .
મ� ક�ું મારા વડવાઓએ આ હદ�સને મારા

દાદા

હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામથ
નકલ કર� છે અને તેમને ર� ૂલે �ુદા

સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ એ ફરમાવ્:
�ામતના �દવસે રહ�મો (માના ઉદરો) અરશ સાથે
લટક્તા હશે અને િનદા કરશે બાર� ઇલાહા �ણે
અમને જોડયા � ું તેના પર રહ�મ કર અને �ણે
અમને તોડયા � ું તેમનાથી તાર� રહ�મત તોડ�
નાખ.
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મન્ �ૂર� ક�ુ: નહ�, આ હદ�સ મારો આશય નથી.
મ� ક�ુ:ં મારા િપતાએ તેમના પિવત

વડવાઓના

પ્રમાણથી હઝરત ર�ૂ�ુલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અ
વઆલેહ� વસલ્લમથ

�રવાયત કર� છે . આપ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
ફરમાવ્�ુ: અલ્લા ફરમાવે છે ક� �ુ ં રહ�માન �ં અને
મ� રહ�મને પૈદા �ુ્ અને તેના નામને પ
ર

મારા

નામ સાથે જોડ�ુ.ં � કોઈપણ િસલે રહ�મી કરશે �ુ ં
પણ તેની સાથે મારો રહ�મતનો સબંધ જોડ�શ અને
� કોઈ ક�્એ રહ�મ કરશે (�ુ�ુંબીઓથી ગેરવતાર્વ
કરશે) �ુ ં તેનાથી માર� રહ�મત અળગી કર� દઈશ.
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મન્ �ૂર� ક�ુ: નહ� આ હદ�સ પણ મારો આશય
નથી.
મ� ક�ુ:ં મારા િપતાએ પોતાના � ૂવર્જોન

સનદથી

જનાબ ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમથી �રવાયત કર� છ.

આપ સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમએ ફરમાવ્: � શખ્સ
એમ ઇચ્છતો હોય ક તેના �વનને � ૂલાવી દ� વામાં
આવે (અથાર્ત તેની વય લાંબી થા) અને તે� ું
શર�ર સલામત રહ� તેને જોઈએ ક� તે િસલે રહમી
કર�.
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મન્ �ૂર� ક�ુ: �ુ ં અત્યાર� આપથી આ હદ�સ
સાંભળવા માંગતો ન હતો.
મ� ક�ુ:ં મારા માનનીય િપતાશ્રીએ પોતા પિવત્
બાપદાદાથી પ્રમાણ�ૂત ર�તે �રસાલત મઆ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ વસલ્લમથી �રવાયત
કર� છે ક� આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમએ ફરમાવ્�: એક શખ્સ િસલેરહ�મી �ાર
કરતો હતો. જયાર� તે� ું � ૃત્�ુ થવા�ું હ�ું અન
મલે�ુલ મૌત તેના માથે પહ�ચ્ય. તેના પડોશમાં
એક ક�્એ રહ�મી કરવાવાળો શખ્
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રહ�તો હતો.

પરવર �દગાર� મલે�ુલ મૌતને �ુકમ આપ્યો ક�
ક�્એ રહ�મ કરવાવાળાની ક� ટલી ઉમ્ર બાક� ?
મલે�ુલ મૌતે અરજ કર� ત્રીસ વરસ તેની ઉ
બાક� છે .
�ુદાવંદ� આલમે ફરમાવ્�ુ: ક�્એ રહ�મ
કરવાવાળાના �વનના ત્રીસ વરસ તેને આપ
દયો અને ક�્એ રહ�મ કરવાવાળાની �હ ખ�ચી
લ્ય.
મન્ �ૂર� ક�ુ: મારો આશય આ હદ�સ પણ નહોતી.

320

મ� ક�ુ:ં મારા વડવાઓએ જનાબે �રસાલત મઆબ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
�રવાયત કર� ક� આપ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમએ ફરમાવ્�: એક બાદશાહની
ઉમ્ર ત્રણ વરસ બાક� રહ� ગઈ

, તેણે

�ુ�ુંબીઓથી િસલેરહ�મી કર� તો અલ્લાહ તઆલાએ
તેની ઉમ્રને ત્રણ વ બદલે ત્રીસ વરસ �ૂધ
લંબાવી દ�ધી.
મન્ �ૂર� ક�ુ: �ુ ં આજ હદ�સ સાંભળવા માંગતો હતો.
�ુદાની ક્સમ �ું આપનાથી િસલે રહમી કરવા માં�ું
�ં, મન્ �ૂર ક�ુ:ં આપને કઈ જમીન પસંદ છે ?
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મ� ક�ુ:ં અમને મદ�નાનો �ુખ્ય પ્રદ�શ સૌથી વધા
પસંદ છે .
તેણે અમને મદ�ના રવાના �ાર્ અને આમ અલ્લા
તઆલાએ અમને � ૂસીબતોથી �ટકારો આપ્ય.
પયગમ્બર� ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆ
વસલ્લમની િસલે રહમ
બદરની લડાઈમાં અ� ૂ બશર અન્સાર�એ અબ્બ
ઇબ્ને અબ્�ુલ �ુ� �લબ અને અક�લ �બન અ�
તા�લબને પકડ� હ�ર� કર�મ

સલ્લલ્લાહો અલય્

વઆલેહ� વસલ્લમની સેવામાં ર�ુ �ા.
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�રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમએ ફરમાવ્�: તેઓને પકડવામાં કોઈએ
તમાર� મદદ કર� હતી?
અ� ૂ બશર અન્સાર�એ ક:�ુ � હા

, એક સફ�દ

વ�ાધાર� શખ્સે તેઓને પકડવામાં માર� મદદ
કર� હતી.
પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆ
વસલ્લમએ ફરમાવ્�: એ ફ�રશ્તો હત. ત્યાર બાદ
આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ

વસલ્લમએ

પોતાના કાકા અબ્બાસ તરફ મ� કર� ફરમાવ્�:
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પોતાનો � ૂ�ક્ત દંડ અન

�બ
ં ૂ હા અને પોતાના

ભત્રી� અક�લનો �ૂ�ક્ત દંડ અદા .
અબ્બાસે ક�ુ: યા ર� ૂલલ્લાહ! �ુ ં તો �ુસલમાન
થઈ �ુ�ો હતો , મ�ાવાળાઓ મને જબરદસ્તી
પોતાની સાથે લઈ આવ્ય.
પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆ
વસલ્લમએ ફરમાવ્�: અલ્લાહ તમારા ઇસ્લામન
સાર� ર�તે �ણે છે , જો તેમાં કઈ સત્યતા હશે તો
અલ્લાહ તઆલા તમને ઈમાનનો બદલો આપશ.
પણ તમે દ� ખીતી ર�તે

અમારા સામે ચઢાઈ કર�
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અને તમે �ુદાની સામે જગ
ં કર� અને તમે �ુદાને
પોતાનો િવરોધી બનાવ્ય.
પછ� આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમ બી� વાર ફરમાવ્�ુ: તમે પોતાનો અને
પોતાના ભત્રી�નો �ૂ�ક્તદંડ . આ

�ુધ્ધમાં

�ુસલમાનોએ માલે ગનીમત �પે અબ્બાસથી
ચા�લસ ઊ�ા સો�ુ મેળવ્� હ�.ું
અબ્બાસે ક�ુ: આપે એ ચા�લસ ઊ�ાને અમારો
� ૂ�ક્ત દંડ ગણી લ્.

325

પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆ
વસલ્લમએ ફરમાવ્�: અબ્બા! એ અશ� છે , એ
તો માલે ગનીમત હતો , � અલ્લાહ અમારા માટ�
�ુબાહ ફરમાવ્યો છ. તમાર� અક�લનો અને તમારા
બં�ેનો �ફદયો (� ૂ�ક્ત દં) આપવો પડશે.
અબ્બાસે ક�ુ: માર� પાસે આ િસવાય કંઈ નથી.
આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ
ફરમાવ્�ુ: અબ્બાસ એ પૈસાને તમે ક�મ �ૂલી �ઓ
છે � રવાના થતી વખતે તમાર�

પત્ની ઉમ્�ુ

ફઝલને સ�પ્યા હતા અને ક�ું હ�ું ક� �ું માય� ��
તો તેને વ્હ�ચી લેજ.
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અબ્બાસે ક�ું: આપ મને એ અવદશામાં જોવા
માંગો છો ક� �ુ ં લોકોથી ભીખ માંગતો ફ�?
અલ્લાહ તઆલાએ આવા લોકો માટ� આ પિવત
આયત ઊતાર�.
“અય નબી ! એ લોકોને કહ� દયો

, �ઓ તમાર�

પાસે ક� દ છે , જો અલ્લાહ તમારા �દલોમાં કોઈ
સારપ અને ભલાઈ જોશે તો તમોને આ � ૂ�ક્તદંડથી
વધાર� સા� આપશે, � તમાર� પાસેથી લઈ લેવામાં
આવ્�ું છ. અને તમને માફ કર� દ� શે અને અલ્લાહ
તો માફ કરવાવાળો મહ�રબાન છે .’’
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ત્યાર પછ� ર�ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલ
વઆલેહ� વસલ્લમએ અબ્બાસ િવશે �ુકમ આપ્
ક� તેમને પણ બી� ક� દ�ઓની સાથે ક� દ

કર�

લેવામાં આવે. �વી રાત પડ� તો ઇસ્લામના બધા
�ુ��હદો �ુઈ ગયા. અને અ�ુક

�ુ��હદો �ઓ

�ગતા હતા , તેઓએ જો�ું ક� �ુ�ર� અકરમ
સલ્લલ્લાહો અલય

વઆલેહ� વસલ્લમને �ધ

નથી આવતી, બેચન
ૈ થઈને કદ� ડાબી બા�ુએ તો
કદ� જમણી બા�ુએ પડખા ફ�રવી રહ્યા .
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લોકોએ આપને અરજ કર� ક� આપ જગથી
ં
થાક�પાક� પાછા ફયાર્ છ

, આપે આરામ કરવો

જોઈએ.
આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
ફરમાવ્�ુ: �ુ ં કઈ ર�તે � ૂઈ શ�ુ જયાર� ક� �ુ ં મારા
કાકાની રોકકળની અવાજ સાંભળ� રહયો �ં.
�ુસલમાન અબ્બાસની પાસે ગયા અને તેન
રસ્સીઓ છોડ� નાખી અને તેમને બતાવ્�ું ક� તમાર
ફ�રયાદો અને રોવાના કારણે

ર� ૂ�ુલ્લાહ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ બેચૈ.
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અબ્બાસની આહો �વી શાંત થઈ ર�ૂલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમને ન
આવી ગઈ.
બંદાઓના કાય� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની સામ
ર�ૂ થાય છે .
દા� ૂદ રતી કહ� છે ક� �ુ ં ઇમામ સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામની �ખદમતમાં હાજર થ.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ મને ફરમાવ્: દા� ૂદ !
તમારા કામ �ુમેરાતના �દવસે માર� સામે
લાવવામાં આવ્ય. મ� તમાર� િસલે
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રહ�મી�ું

�ુત
અવલોકન �ુ્ � તમે તમારા ફલાણા કાકાના
ર
સાથે કર� હતી. �ુ ં તમારા આ વતર્નથી �ૂશ થય.
અને �ુ ં એ ��ું �ં ક� આ િસલે રહમી તેના જલ્દ
મૌત�ું કારણ બનશે.
દા� ૂદ રતી બયાન કર� છે ક� મારો એક કાકાનો �ુત્
ઘણો �ુલક્ષણો અને નબીના ખાનદાનનો �ુશ્
હતો. મ� તેના િવશે સાંભળ્�ું ક� તે ઘણો તંગીમાં છ.
એટલે મ�ામાં જવા પહ�લા મ� તેની મદદ કર�
હતી.
મયસરદ (હદ�સનો રાવી) ઇમામ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલામ અથવા ઇમામ સા�દ
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અલ�ય્હસ્સલામથી કોઈ ઇમામના હવાલાથી બયા
કર� છે ક� મને એમણે ફરમાવ્�ુ: મા� ધાર�ુ છે ક�
તમે પોતાના સગાઓથી ભલો વતાર્ રાખો છો.
મ� ક�ુ:ં � હા, આ તો માર� બચપણથી આદત રહ�
છે . જયાર� �ુ ં બાળક હતો અને બ�રમાં જઈ
મઝ�ૂ ર� �ાર્ કરતો હતો તો 

સમયે મને બે

�દરહમ મઝ�ૂ ર� મળ્યા કરતી હત. તો �ુ ં એક
�દરહમ માર� માસીને આપ્યા કરતો હતો અને એક
�દરહમ માર� �ઈને આપ્યા કરતો હત.
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ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ એ ફરમાવ્: �ુદાની કસમ
! સગાઓ સાથે સદવતર્નના કારણે અલ્લાહ� બ
વાર તમાર� મૌતને તમારાથી �ૂ ર કર� છે .
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આપ્તજનોથી ન લડ.
અલ કાફ�માં સફવાન જમાલથી �રવાયત છે ક�
હઝરત ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ અન
અબ્�ુલ્લાહ �બન હસનમાં એક વખત ઝઘડો થ.
ત્યાં �ૂધી ક� લોકો ભેગા થઈ ગયા અને બ�ે
સજ્જનો પોતપોતાના ઘર� ચાલ્ ગયા.
જયાર� �ુ ં સવારના સમયે કામ અથ� ઘરથી

બહાર

િનકળ્યો તો મ� જો�ું ક� ઇમામ સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામ અબ્�ુલ્લાહ હસનના દરવા�
ઊભા છે અને કનીઝને કહ� રહ્યા છે ક� અબ્�ુલ્
�બન હસનને બહાર મોકલો.
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અબ્�ુલ્લાહ �બન હસન �વા બહાર િનકળ્યા
તેમણે � ૂછ�ું ક� આટલી વહ�લી સવાર� આપે
આવવાની તકલીફ ક� મ લીધી?
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ એ ફરમાવ્: રાતે �ુરઆને
મ�દની આ �ુબારક આયતની િતલાવત કર�.
“એ લોકો તેને મેળાવે છે , �ને મેળવવાનો અલ્લાહ�
�ુકમ આપ્યો છે અને �હસાબના �દવસની સખ્તીથ
ડર� છે .”
આ આયત પડ� �ુ ં � ૂર� રાત બેચન
ૈ રહયો. એટલે
વ્હ�લી સવાર� તમાર� પાસે આવી ગય.
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અબ્�ુલ્લાહ �બન હસને ક�: આપ સા�ુ કહો

છો,

અને �ુ ં પણ આ આયત � ૂલી ગયો હતો. એ વખતે
બ�ે જણા એકબી�ના ગળે મળ્ય

અને રોવા

લાગ્ય. આ બનાવનો �ુલાસો કરતા અલ્લામા
મજ�લસી બેહા�ુલ અન્વારન

સોળમી �જલ્દમાં

પેજ. ૩૭ ઉપર લખે છે ક� હઝરત ઇમામ સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામ તરફ હક�કતમાં અબ્�ુલ્લાહ �બ
હસનને યાદ અપાવ�ું હ�.ું હઝરત ઇમામ સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામ અબ્�ુલ્લાહ �બન હસનથી ક
રહ�મી પસંદ કરતા નહોતા. બલ્ક� ઇમા

આલી

મકામ તેની �ુધારણા કરવા માંગતા હતા. ક� મક�
અબ્�ુલ્લાહ પોતાના બે માટ� ઇમામની બયઅત
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ચાહતા હતા. અને દર� ક એ કામ �માં ઇમામની
િવ�ુધ્ધતા હોય ત િશકર ્માં ગણાય છે એટલા માટ�
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામના માયા�પણાનો તકાદ
એ હતો ક� તેમને આ ખોટા કામથી રોક� . ન�હતર
હક�ક્ત એ છે ક� ઇમામ આલી મકામ પાક
આયતથી કદ� ગા�ફલ નહોતા. એ�ુ હરગીઝ નથી
ક� તેમને િતલાવત દરિમયાન �ુદાનો �ુકમ યાદ
આવ્યો હો. આ કાયર્થી ઇમામનો આશય એ હતો
ક� અબ્�ુલ્લાહ �બન હસનને અલ્લા

કોપથી

ચેતવવામાં આવે અને તેને ઝમાનાના ઇમામના
િવરોધ અને ક�્એ રહમથી બચાવવામાં આવે.
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ક�્એ રહમથી વય ઘટ� �ય છે.
અલ્લામા �ુલય્ની અલકાફ�માં લખે છે ક� હઝ
ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામની �ખદમતમાં એ
શખ્સ હાજર થયો અને અરજ કર� મૌલ

મારા

કાકાના સંતાનોએ મા� �વન અ�રણ કર� લી�ુ
છે . અને મને એટલો મજ� ૂર કર�

દ�ધો ક� હવે �ુ ં

માત્ર એક કમરામાં રહ�વા પર મજ�ૂર થઈ ગય
�ં. જો આપ ર� આપો તો �ુ ં હા�કમ પાસે જઈને
િશકાયત ક� અને તેનાથી મારો હક માં�.ુ
આપે ફરમાવ્�ુ: સબ્રથી કામ લ

, ન�કમાં જ

અલ્લાહ તઆલા આ કષ્ટમાંથી �ટકારો આપ.
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બસ થોડા જ �દવસો િવત્યા હશે ક

�હ.સ.૧૩૧ ની

વબા ફ�લાઈ ગઈ અને મારા િપત્રાઈ ભાઈઓમાંથ
કોઈપણ �વતો બાક� ન બચ્ય. અને બધાએ બધા
મરણ પામ્ય.
થોડા �દવસ પછ� એ શખ્સ ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજર થ. ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામ એ ફરમાવ્: તમારા સગાઓની �ું
�સ્થિત છે?
તેણે ક�ુ:ં એ બધાએ બધા મર� ગયા. આપ
અલ�ય્હસ્સલામ એ ફરમાવ્: તેઓ�ું � ૃત્�ુ એટલા
માટ� થ�ું ક� તેઓએ તાર� સાથે
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ક�્એ રહ�મ ��

હતો. અને �ું � ું એ પસંદ નથી કરતો ક� ભલે તેઓ
તારા પર �લ્મ કર� પણ �વતા રહ�?
તેણે ક�ુ:ં � હા, �ુ ં તેઓના મરવા પર � ૂશ નથી.
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સગાઓથી ગે રવતાર્વ કરનારન ે દોસ્ત ન બના.
અલ-કાફ�માં અ� ૂ હમ્ઝાની જબાની ઇમામ સા�દ
અલ�ય્હસ્સલામથી �રવાયત . આપ
અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્: મારા િપતાએ તેમના
િપતાશ્રી હઝરત ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�
અલ�ય્હસ્સલામથી �રવાયત કર� . તેઓએ
ફરમાવ્�ુ: બેટા , પાંચ પ્રકારના લોકોને દોસ્ત
બનાવવા. તેઓ સાથે સ્નેહ અન પ્યારનો નાતો ન
રાખવો અને તેઓને કદ� પોતાની સફરના સાથી ન
બનાવવા.
મ� � ૂછ�ુ:ં તેઓ �ા લોકો છે ?
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આપ અલ�ય્હસ્સલામ એ ફરમાવ્:
(૧) �ુઠાને દોસ્ત ન બનાવવો ક�મક� �ુઠ

આદમી

ઝાંઝવા �વો છે � �ૂ રથી તો પાણી દ� ખાય છે
પરં � ુ પ્યાસો તેની િનકટ � તો તેને ર� તી િસવાય
કંઈ દ� ખા� ુ નથી.
(ર) �ુનેહગારને દોસ્ત ન બનાવવ. ક� મક� એ તને
એક કો�ળયા અથવા એક કો�ળયાથી પણ કમ
�ક�મતમાં તને વેચી નાખશે. (નહ��ુલ

બલાગાહમાં

છે ક� એ તને એક કોડ�માં વેચી નાખશે.)
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(૩) બખીલ (કં�ૂસ) ને દોસ્ત ન બનાવવો ક�મક�
જયાર� તને તેના માલની અત્યંત જ�રત હશે ત્યાર
તે તને વં�ચત રાખશે.
(૪) �ુખર્ને દોસ્ત ન બનાવવો ક�મક� એ ત

લાભ

પહ�ચાડવા માંગશે પણ પોતાની �ુખાર્ઈને કારણે
તને �ુક્સાન પહ�ચાડશ.

(નાદાન દોસ્ત કરતા

ડાહયો �ુશ્મન સાર.)
(પ) ક�્એ રહ�મી કરવાવળાને દોસ્ત ન બનાવવ.
મ� �ુરઆને મ�દની ત્રણ આયતોમાં તેના પ
લઅનત જોઈ છે .
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“ન�ક છે ક� તમે હા�કમ બની �ઓ , જમીન પર
ફસાદ કરો અને ક�્એ રહ�મી કરો , આવા લોકો પર
અલ્લાહ� લઅનત કર� છે અને તેઓન

િનષ્ફળ

બનાવ્યા છે અને તેઓની �ખોને �ધળ� કર�
દ�ધી.”
“એ લોકો �ઓ ઓળખ્યા પછ� અલ્લાહ
પ્રિતજ્ઞાને તોડ� છે અને �ને અલ્લાહ� મેળવ
�ુકમ આપ્યો છે તેને �ુદ

કર� છે અને જમીનમાં

ફસાદ કર� છે તેઓના જ માટ� લઅનત છે અને
તેઓના જ માટ� (દોઝખ�ુ)ં ખરાબ ઘર છે .”
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“� લોકો કરાર �ાર્ પછ� �ુદા સાથેન

વચનને

તોડ� છે અને �ને અલ્લાહ� મેળવવાનો �ુકમ
આપ્યો છે તેને �ુદા કર� છ. અને જમીન પર ફસાદ
કર� છે . એ જ લોકો � ૂક્સાન ઉપાડનારા છ.”
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િસલેરહમીનો �વન સાથે સીધો સબંધ
શોઐબ અકર �ૂતી ઇમામ કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલામ િવ�વા�ુ સાથીઓમાંથી છે . તેઓ
વણર્ન કર� છે ક� હજના �દવસો હતા અને અમ
હજના માટ� ગયેલા હતા. એક �દવસ હઝરત
ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામએ મ
ફરમાવ્�ુ: શોએબ ! કાલે તમને એક શખ્સ મળશ ,
�નો સબંધ મોર�ોના પ્રદ�શ

હશે અને તે

તમારાથી મારા િવશે � ૂછપરછ કરશે તો તમે તને
જવાબમાં કહ�જો , �ુદાની ક્સમ �ૂસા �બન જઅફર
ઇમામ છે અને ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
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તેમની ઇમામતની નસ(પ્રમ) ફરમાવી છે . અને
જો તેઓ તમારાથી હલાલ અને હરામના
મસસઅલા � ૂછે તો મારા તરફથી તેમને જવાબ
આપજો.
મ� અરજ કર� , મૌલા ! �ુ ં આપ પર �ુરબાન થા�.
આ પ��ચમી શખ્સની �ું િનશાની છ
અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્: તે

? આપ

લાંબો અને �ડ�

ચામડ�નો મા�લક હશે. તે� ું નામ યઅ�ૂબ છે . અને
જયાર� તમાર� તેની સાથે �ુલાકાત થાય તો જરાય
ગભરાતા નહ� અને તમને � કંઈ પણ � ૂછે તેનો
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જવાબ આપજો અને જો તે માર� પાસે આવવા
માંગે તો તેને માર� પાસે લઈ આવજો.
શોએબ કહ� છે �ુદાની ક્સમ આ વાત થઈ તેન
બી� �દવસે �ુ ં તવાફ કરતો હતો ક� એક ખડતલ
શખ્સે માર� તરફ મ� �ુર્ અ ક�ુ:ં �ુ ં તારાથી તારા
આકા અને મૌલા િવશે � ૂછવા માં� ુ �ં.
મ� ક�ુ:ં આપ મારા �ા આકા અને મૌલાની વાત
� ૂછવા માગો છો?
તેણે ક�ુ:ં � ૂસા �બન જઅફરના િવશે � ૂછવા માં� ું
�ં?
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મ� ક�ુ:ં તમા� નામ �ું છે ? અને �ાંના રહ�વાસી
છો અને તમે મને ક� વી ર�તે ઓળખ્ય?
તેણે ક�ુ:ં મા� નામ યઅ�ૂબ છે . અને �ુ ં પ��ચમનો
રહ�વાવાળો �ં અને મને સ્વપ્નાની હાલતમાં એ
શખ્સે �ુકમ આપ્ હતો ક� શોએબથી �ુલાકાત કરો
અને � કંઈ � ૂછ�ું હોય તે તેનાથી � ૂછો અને
જયાર� �ુ ં �ગ્યો તો મ� તમાર� શોધખોળ કરવી શ�
કર� અને તમને શોધી કાઢયા.
મ� ક�ુ:ં આપ અહ� થોડ� વાર વાટ �ુઓ. �ુ ં તવાફ
�ુરો કર� લ� પછ� આપથી વાતચીત કર�શ.
તવાફ �ુરો �ાર્ પછ� મ
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તેનાથી �ુલાકાત કર�

અને તેનાથી વાતો થઈ તો તે શખ્સ મને શાણો
અને �ુ�ધ્ધશાળ

દ� ખાયો. તેણે ઇમામ � ૂસા

કા�ઝમથી મળવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કર� �ું તે
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની �ખદમતમાં લઈ આવ.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ તેને જોઈને ફરમાવ્: � ું
કાલે મ�ાની આ � ૂિમ પર ઊતય� અને ફલાણા
ઠ� કાણે તારા અને તારા ભાઈ

વચ્ચે ઝઘડો થયો

અને તમે એક બી�ને ગાળો ભાંડ�. યાદ રાખો આ
અમા� ચા�ર�ય નથી. મારા બાપદાદાઓ અને મારો
દ�ન આ વસ્�ુનો િવરોધી છ. અને આપણો દ�ન
આપણને આ�ુ કરવાની કદાિપ �ટ નથી દ� તો.
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�ુદાથી ડરો અને પરહ�ઝગાર� અખત્યાર કરો અન
ન�કમાં જ મૌત તમાર� અને તમારા ભાઈ વચ્ચે
�ુદાઈ નાખી દ� શે. અને તમારો ભાઈ આ
�ુસાફર�માં મર� જશે. અને તે વતન�ું મ� જોવા
નહ� પામે. તમે ક�્એ રહ�મ કર� છે એટલે અલ્લાહ�
તમાર� વય �ુંકાવી નાખી છે .
એ શખ્સે �ૂછ�ુ: તો મૌલા �ુ ં �ાર� મર�શ?
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ એ ફરમાવ્: તને પણ મૌત
આવવાવાળ� હતી. પણ તે ફલાણે ઠ� કાણે તાર� �ફ�
પર મહ�રબાની કર� અને િસલે
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રહ�મી કર� એટલા

માટ� અલ્લાહ� તાર� ઉમ્રમાં વીસ વરસનો વધા
કર� દ�ધો. છે .
શોએબ અકર �ૂતી બયાન કર� છે ક� એક વરસ
પછ� મ�ાના રસ્તામાં માર� યઅ�ૂબથી �ુલાકાત
થઈ અને મ� તેનાથી પાછલા વરસની િવતક � ૂછ�
તો તેણે બતાવ્�ું ક� પાછલા વરસે મારો ભાઈ
વતન પહ�ચવા પહ�લા જ મર� ગયો હતો રસ્તામાં
મ� તેને દફન કર� દ�ધો હતો.
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સગાવ્હાલાઓન ે મળવાથી પ ્રેમની લાગણીઓ
ઉ�ેજન મળે છે.
હઝરત ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલા
ફરમાવે છે ક� જયાર� �ુ ં હા�ન રશીદની સભામાં
પહ�ચ્યો તો મ� સલામ કર� અને તેણ

સલામનો

જવાબ આપ્યો અને ક:�ુ � ૂસા! �ુિનયામાં એક
નવી પ�ર�સ્થિત ઊભી થ

છે . એક �ુલ્કમાં એક

સાથે બે ખલીફા રહ� છે . અને અવામ બંનેને
નજરા�ું આપે છે .
મ� ક�ુ:ં પૈગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલ

વઆલેહ�

વસલ્લમની વફાત પછ�થી લોકો લગાતાર અમારા
353

િવ�ુધ્ધ �ુ�ું બોલવાથી કા

લેતા આવ્યા છ , આ

કંઈ પ્રથમવાર નથી થ�ું ખલીફાને �ૂળ સંજોગોન
સાર� પેઠ� �ણ છે . મને આશા છે ક� ખલીફા અમારા
�ુશ્મનોની વાતો પર ભરોસો નહ� કર. અને જો તમે
મને ર� આપો તો �ુ ં �ુદાના પૈગમ્બર સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ

વસલ્લમની એક હદ�સ

સંભળા�ુ?ં
હા�ને ક�ુ:ં હા, મારા તરફથી તમને ઇ�ઝત છે .
મ� ક�ુ:ં મારા પિવત્ર વડવાઓએ �ુદા
પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમથી �રવાયત કર� છ
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, તેમણે ફરમાવ્�ુ:

જયાર� બે સગાઓ એકબી�થી મળે છે તો
મોહબ્બતની લાગણીઓ અન ભાવનાઓને ઉ�ેજન
મળે છે .
તમે મારા સગા છો. આવો આપણે બ�ે
એકબી�થી અને જોઈએ ક� આપણા પ્યારની
લાગણીઓ ઉ�ે�જત થાય છે ક� નહ� ?
આ સાંભળ� હા�ન રશીદ માર� પાસે આવ્યો અન
અમે એકબી�થી લાંબા સમય � ૂધી ગળે વળગી
રહ્. હા�ને ક�ુ:ં આપ ગભરાઓ નહ�, અને જયાર�
મ� તેના વદન તરફ જો�ું તો તેની આખ�માંથી
��ુઓની કતાર વરસી રહ� હતી.
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હા�ન રશીદ કહ�વા લાગ્ય: � ૂસા ! આપે

�બલ્�ુલ

સા�ુ ક�ું છે અને �ુદાના પયગમ્બર� પણ ત�ૃન
ખ� ક�ું છે . જયાર�

મ� તમને ગળે લગાડયા તો

માર� રગોમાં અને નસોમાં � ૂન દોડવા લાગ્�ું અને
સહસા માર� �ખમાંથી �� ૂ વહ�વા લાગ્ય.
જો તમે ર� આપો તો �ુ ં તમને એક સવાલ
� ૂછવા માં� ુ �ં. અને એ સવાલ લાંબા સમયથી
મારા �દલમાં ખટક� રહયો છે . પરં � ુ શરત એ છે ક�
તમે જવાબમાં તકય્યો નહ� કર.
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મ� ક�ુ:ં �ુ ં જ�ર જવાબ આપીશ પણ મારાથી
વાયદો કરો ક� તમે મારા પર કોઈપણ પ્રકારન
અત્યાચાર નહ� કર.
તેણે � ૂછ�ું ક� આપ એ બતાવો ક� અમારા દાદા
અબ્બાસ અને તમારા દાદા અ�ૂતા�લબ બ�ે
ભાઈઓ હતા અને બ�ેના બાપ અબ્�ુ

�ુ��લબ

હતા. પછ� તમોને અમારા પર કઈ િવિશષ્ટતા
પ્રાપ્ત ?
મ� ક�ું : એ ખ� છે ક� આપણા બધાના દાદા

એક

હતા. પરં � ુ અમને �ુદાના પયગમ્બરથી ખાસ
િનકટતા પ્રાપ્ત છે અને � ત
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નથી મળ�.

જનાબે ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમના િપતા હઝર અબ્�ુલ્લાહ અને અમાર
દાદા જનાબ અ� ૂતા�લબ અલ�ય્હસ્સલા
સગાભાઈ (એક માતા થી) હતા. જયાર� ક� અબ્બાસ
બી� માતા થી હતા.
હા�ન રશીદ� ફર� � ૂછ�ુ:ં લોકો તમને

ર� ૂલની

અવલાદ શા માટ� કહ� છે ? તે� ું �ું કારણ છે ? જયાર�
ક� તમે ર� ૂલે

�ુદાની અવલાદ નથી. હઝરત

અલીની અવલાદ છો. એ ખ� છે ક� તમાર� દાદ�
�રસાલત મઆબ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
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વસલ્લમની �ુ�ુત્રી 

,

પરં � ુ વંશાવળ�તો

બાપથી ચાલે છે , માં થી નથી ચાલતી.
મ� ક�ુ:ં બાદશાહ મને એ બતાવો ક� જો પયગમ્બર�
�ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ
�વતા હોત અને એ તમારાથી

તમાર� બેટ��ું

સગપણ માંગત તો બતાવો �ું તમે તેની સાથે
સગાઈ કરત ક� નહ� ?
હા�ને ક�ુ:ં આ સગપણ તો મારા માટ� ગવર્ની વાત
હોત.
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આ સાંભળ� મે ક�ું ક� બાદશાહ આ જ માર�

અને

તમાર� વચ્ચે ફરક છ. તમે હબીબે �ુદાને તમાર�
�ુત્રીનો �રશ્તો આપી 

છો અને ર� ૂલે �ુદા

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ માર
માર� �ુત્રી �રશ્તો નથી માંગી શક્. અને �ુ ં
તેમને �રશ્તો દઈ નથી શક્ , ક� મક� માર� બેટ�ઓ
�ુ�ર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમની નવાસીઓ છ.
આ સાંભળ� હા�ને ક�ુ:ં આપે ઘણી સાર� દલીલ
આપી.
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ક�્એ રહ�મ (સગાિવરોધી) ને આ સઝા પણ મળ� 
શક� છે .
હા�ન રશીદના ચૌદ �ુત્રો હ. તેઓએ પોતાની
વલીએહદ� માટ� તેઓમાંથી ત્રણ �ુત્રોની વ
કર�. અને પોતાના બધા અમલદારોને

મ�ા

બોલાવ્યા અને પોતાના ત્રણે �ુત્રો , મા� ૂન
અને મોઅતમીનને ક્ર:

પોતાના વલીઅદહ

િનમ્ય.
અમીનની મા �બેદા હતી અને તેનો ઉસ્તાદ
જઅફર �બન મોહમ્મદ અશ્ફશ હતો અને ત
સાતમા ઇમામને માનનારો હતો.
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મા� ૂનનો ઉસ્તાદ યહયા �બન ખા�લદ બરમક�
હતો. તેણે િવચા�ુ્ ક� હા�ન પછ� �ખલાફત અમી
ર
નને
મળ� જશે અને તેના પ�રણામે તેના અને ઉસ્તાદના
માનપાન વધી જશે. એટલે તેના દર� ક શ�
પ્રયત્ન હતા ક� અમી

ઉસ્તાદ જઅફર �બન

મોહમ્મદને કોઈ ર�તે હા�નની નઝરમાં પાડ�
દ� વામાં આવે.
યહયા બરમક� �ણતો હતો ક� જઅફર શીઆ છે .
તેણે જઅફર સાથે પોતાના સબંધો જોડયા અને
તેને બતાવ્�ું ક� �ું પણ હઝરત ઇમા � ૂસા કા�ઝમ
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અલ�ય્હસ્સલામનો અક�દતમંદ . અને આ ર�તે
ઘણા ભેદોની �ણકાર� મેળવી લીધી.
તેણે હા�નની સામે જઅફર �બન મોહમ્મદ પ
ઘણી વાર ટ�કા કર� પરં � ુ હા�ને કાંઈ ધ્યાન ન
આપ્�ુ. �તે એક વખત પોતાના સાથીઓને ક�ું ક�
ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામન
સબંધીઓમાંથી કોઈ એવા શખ્સની તલાશ કરવામાં
આવે � ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની િવ�ુધ્ધતા ક
અને હા�નની સામે તેની િશકાયત કર� .
યહયાના દોસ્તોએ ક�ું ક� આ કામ મોહમ્
ઇસ્માઈલ �બન ઇમામ જઅફર� સા�દક
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�બન

અલ�ય્હસ્સલામ કર� શક� છે અને આ કામ મા
એજ સૌથી યોગ્ય શખ્સ છે ક�મક� તે ઇમા
અલ�ય્હસ્સલામનો ભત્રીજ.
યહયા �બન ખા�લદ બરમક�એ મોહમ્મદ �બન
ઇસ્માઈલને પત્ર લખ્યો અને તેને બગ
બોલાવ્ય.
ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામ હંમેશ
પોતાના ભત્રી�થી સ્નેહભ�ુર્ વતર્ન કરત.
અને જયાર� ઇમામ આલી મકામે સાંભળ્�ુ ક� ત
બગદાદ જઈ રહયો છે તો આપ અલ�ય્હસ્સલામ
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તેને બોલાવી ફરમાવ્�ુ: મ� સાંભળ્� ક� તમે બગદાદ
જઈ રહ્યા ?
તેણે ક�ુ:ં � હા,
આપ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્: તમે બગદાદ શા
માટ� જવા ઇચ્છો છ?
તેણે ક�ુ:ં �ુ ં અત્યાર� કઝાર્માં અને કફોડ� �સ્થિતમ
�ં. બગદાદ જવાથી મારો કઝર્ અદા થઈ �.
આપ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્: �ુ ં તમા�

કઝર્

અદા કર� દ� � , પણ તે તૈયાર ન થયો. એ છતાં
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આપ અલ�ય્હસ્સલામએ તે

ત્રણ હ�ર દ�ના

અને ચાર હ�ર �દરહમ આપ્ય.
જયાર� તે આપના ઘર� થી િનકળવા લાગ્યો તો આ
અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્: મારા બાળકોને યતીમ
બનાવવાની કોિશશ ન કરતો અને

મારા � ૂનમાં

હાથોને ન રં ગ�.
જયાર� તે આપની પાસેથી ઉઠ�ને ચાલ્યો ગયો ત
આપ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્: �ુ ં ��ું �ં ક� આ
બગદાદ જઈને માર� �ુગલી ખાશે અને મારા માટ�
સંકટોનો સામાન તૈયાર કરશે.
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આપ અલ�ય્હસ્સલામના સાથીઓએ અરજ ક: તો
પછ� આપે આવા શખ્સની મદદ શા માટ� કર?
આપ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્: મારા
વડવાઓએ �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમથી �રવાયત કર� છે ક , તેમણે
ફરમાવ્�ુ: જયાર� એક �રશ્તેદાર બી� પર
અત્યાચાર કર� અને બીજો તેના પર ભલા કર� તો
િસતમગાર બરબાદ થઈ �ય અને તે� ું �વન
�તાઈ �ય છે .
અલી �બન ઇસ્માઈલ મદ�નાથી બગદાદ ગય.
યહયા �બન ખા�લદ� તેનો ભર� ૂર સત્કાર �. અલી
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�બન ઇસ્માઈલે ઇમામ �ૂસા કા�ઝ
અલ�ય્હસ્સલામની િશકાયતો ક. યહયા બરમક�
તેને હા�ન રશીદ પાસે લઈ ગયો.

જતાની સાથે

અલી �બન ઇસ્માઈલે હા�નને ક�ુ: મને અચરજ
થાય છે ક� એક વખતમાં

બે ખલીફા મૌ�ૂ દ છે .

મદ�નામાં ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલા
ખલીફા છે . � ૂવર્ અને પ��ચમથી તેને ત્યાં નજરા�ુ
આવી ર�ું છે અને અહ� બગદાદમાં આપ ખલીફા
છો.
હા�ન રશીદ� વીસ હ�ર �દરહમની તેને રસીદ
લખી આપી અને અલી �બન ઇસ્માઈલે ક�ું ક�
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બહ�તર એ છે ક� રકમનો ખત � ૂવર્ન ઇલાકાના કોઈ
ગવનર્રના નામે લખી આપવામાં આવ. �થી મને
ત્યાંથી લઈ જવાન આસાની રહ�.
હ� તેને ઇનામની રકમ મળ� નહોતી ક� તે �ુદરતી
હાજત માટ� �જ� ગયો. �જ�માંથી તેની જોરદાર
ચીખો સંભળાઈ. લોકો

તેને ત્યાંથી ઉપાડ� લઈ

આવ્ય. તો તેના �તરડા અને જઠર બહાર
િનકળ� �ુ�ા હતા.
તબીબોએ તેને બચાવવાની સરતોડ કોિશશો કર�.
તે �બસ્તર પર તડપી રહયો હતો ક� �ુ�ૂમતના
કાર�ુનો તેના ઇનામની રકમ લઈને
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આવ્યા અને

ક�ું ક� તમા� ઇનામ હાજર છે . તેણે ક�ુ:ં હવે �ુ ં આ
ઇનામ લઈને

�ું કર�શ ? �ુ ં તો થોડ� પળોમાં

મરનારો �ં. થોડ� પળો પછ� તે મર� ગયો.
એજ વરસે હા�ન રશીદ હજના બહાને મ�ા આવ્યો
અને ત્યાથી મદ�ના આવ્યો અને ર�ૂલે મક�ૂ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ વસલ્લમની પિવત
મઝાર પર ઊભા રહ� તેણે ક�ુ:ં યા ર� ૂલલ્લાહ!
મને માફ કરજો �ુ ં તમારા �ુત્ર �ુસા �બન કા�ઝમન
ક� દ કર� રહયો �ં. ક� મક� તેના કારણે મારો આરામ
અને શાંિત નાશ પામ્યા છ. ત્યાર પછ� ઇમામ �ૂસા
કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામને ક�દ કર� લઈ ગ. અને
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ક� દખાનામાંજ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની શહા
થઈ.
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ક�ટ�લક �રવાયતો
પયગમ્બર� ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ
વસલ્લમ�ું ફરમાન છ , � કોઈ મને એક કામ
કરવાની ઝમાનત આપે , �ુ ં તેને ચાર

ચીજોની

ઝમાનત આ�ુ �ં. અને તે એક કામ િસલે રહ�મી
અને �રશ્તેદારોના હ�ોન સંભાળ રાખવા�ું છે .
૧.તે� ું �ુ�ુંબ તેને ચાહશે. ર. તેને બહોળ�

રોઝી

મળશે. ૩. તે� ું આ�ુષ્ય વધશ. ૪. અલ્લાહ
તઆલાએ � જ�તમાં વાયદો
જ�તમાં દાખલ કરશે.
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�� છે , તેને તે

હઝરત ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ�ું ફરમાન 
િસલે રહ�મીથી નેક અમલોમાં વધારો થાય છે અને
દોલતમાં વધારો થાય છે . અને કયામતના �દવસે
�હસાબ આસાન થઈ �ય છે . અને િસલેરહ�મીથી
કષ્ટો �ૂર થાય છ, અને આ�ુષ્યમાં વધારો થાય છ .
હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામ પોતા
પિવત્ર વડવાઓના પ્રમાણથી �રસાલત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્ �રવાયત
કર� છે . આપે ફરમાવ્�ુ: મ� મેઅરાજની રાત્રે એ
શખ્સને જોય, � અલ્લાહના અશર્ની સામે પોતાન
�રશ્તેદારને પકડ� િશકાયત કર� રહયો હત
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, મ�

� ૂછ�ુ:ં તાર� અને તેની વચ્ચે ક�ટલી પેઢ��ું �તર
છે ?
તેણે ક�ુ:ં અમે એકબી�થી ચાલીસમી પેઢ�એ
જઈને મળ�એ છ�એ.
જનાબ �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમ�ું ફરમાન છ. બે �ુનાહ એવા
છે ક� અલ્લાહ તઆલા તેની �ુિનયામાં જ ઘણ
જલ્દ� સઝા આપે છ. અને આખેરતની સઝા એ
ઉપરાંત છે . અને તે �ુનાહ છે . (૧)
ક�્એ રહ�મી.
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�લ્મ(ર)

હઝરત ઇમામ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામ ફરમાવ્�ુ:
હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ
પોતાની �કતાબમાં લખ્�ું છ. ત્રણ આદતો અને ત
લક્ષણો એવા છે ક� એ આદતોવાળો મરવા પહ�લ
તેની આપિ� જોઈ લેશે. અને તે છે �લ્ , ક�્એ
રહ�મી અને �ુઠ� ક્સ.
�રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમએ ફરમાવ્�: �ુિનયામાં �રશ્તેદારોથી
ભલાઈ કરો, પછ� તે સલામ દ્વારા જ ક�મ ન હ.
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સય્યદોના આદરમાન(સાદાતોનો એહતેરામ)
એક વેપાર� અને સાદાતનો �હસાબ
�કતાબ શરાયેઅના ક્તા, �ની ગણત્રી મશ� શીઆ
ફક�હો અને આ�લમોના વગર્માં થાય છ
પોતાની �કતાબ અલી �બન અબી

, તેમણે
તા�લબ

અલ�ય્હસ્સલામના વખાણોમાં આ બનાવ નક
કય� છે ક� ઇબ્રાહ�મ �બન મહ�ર

રાવી છે ક� �ૂફા

શહ�રમાં એક વેપાર� હતો , ��ું નામ અ� ૂ જઅફર
હ� ું અને તે

અત્યંત નેક�દલ વેપાર� હત. તેનો

આશય પોતાની િતજોર� ભરવાનો નહોતો બલ્ક� ત
સદા અલ્લાહની રઝાને ધ્યાનમાં રાખતો હ.
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અને જયાર� પણ કોઈ સય્યદ તેની પાસેથી ખર�દ
કરતો અને તેની પાસે માલની રકમ હોતી નહ� તો
ઘણી � ૂશીથી તેને માલ આપ્ય

કરતો હતો અને

પોતાના �ુલામને કહ�તો હતો ક� આ રકમ હઝરત
અલી ઇબ્ને અબી તા�લ

અલ�ય્હસ્સલામન

ખાતામાં લખી નાખો. આવી ર�તે થોડો સમય
િવત્યો હશે ક� તેન

�ુકાન ધીર� ધીર� ખત્મ થવા

લાગી.
એક �દવસ તેણે �ુલામને અવાજ આપી ક�ું ક�
�ુકાનની ખાતાવહ� લાવો અને કઝર્નો �હસાબ કર.
અને આપણા � કઝર્ દારો મર� ગય
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છે તેઓના

નામ કાપી નાખો અને �ઓ �વતા છે તેઓથી
ઉઘરાણી કરો. પણ આમ કરવા છતાં �ુકાનની ખોટ
�ુરાણી નહ�.
એક �દવસ તે પોતાના ઘરના બારણા પાસે
�ચ�તા� ૂર હાલતમાં બેઠો હતો ક� તેના એક પડોશીએ
મશ્કર� કરતા ક�ું ક� 

કરજદારથી રકમ ક� વી

ર�તે વ� ૂલ કરશો ? ��ું નામ ચોપડામાં રાઝી
થઈને લખતા હતા. વેપાર� આ મે� ું સાંભળ� �ૂ :ખી
થયો અને � ૂરો �દવસ ગમગીન રહયો. રાતના
�વો પથાર�માં �ુતો ક� સ્વપ્નામાં તેને જનાબ
ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય વઆલેહ� વસલ્લમ
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અને ઇમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામ અને ઇમામ
�ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામ �ઝયારત નસીબ થઈ.
જનાબ �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ�

વસલ્લમએ ઇમામ હસન

અલ�ય્હસ્સલામને સંબોધી ફરમાવ્: તમારા
િપતાશ્રી �

છે ?

એટલામાં હઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલામ હાજર થ. અને અરજ કર� યા
ર� ૂલલ્લાહ! �ુ ં આપની સેવામાં હાજર �ં.
�ુ�ર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમએ ફરમાવ્�: અલી ! તમે આ શખ્સની
ઉઘરાણી �ુક્વતા ક�મ નથ
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? હઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલામએ ક�: મૌલા ! �ુ ં હમણા અને આ
જ સમયે તેનો કજ� પાછો આ�ુ �ં.
આમ કહ� મૌલાએ કાએનાતે એક સફ�દ થેલી તેને
સ�પી. �માં એક હ�ર અશરફ� હતી અને
ફરમાવ્�ું આ તમારો હક છ. તમે મારાથી લઇ લ્યો
અને લેવાનો ઇન્કાર ન કર. અને હવે માર�
અવલાદમાંથી � પણ ગર�બ

સય્યદ તારાથી

ઉધાર માંગે તો તેને ઉધાર આપજો. ઇન્શાઅલ્લા
તમે હવે કદ� �ુફ�લસ નહ� બનો.
અ� ૂ જઅફર �ઘમાંથી ��ૃત થયો અને જો�ું ક�
સફ�દ થેલી તેના હાથમાં છે . તેણે પોતાની પત્નીને
381

જગાડ� બધો �કસ્સ

સંભળાવ્ય. તેની પત્નીને

ભરોસો ન આવ્ય. તેની પત્નીએ ક�ુ: અય �ુદાના
બંદા, �ુદાથી ડરો અને કોઈ પ્રકારની ચાલાક� અન
મ�ાર� ન કરો.
વેપાર�એ ક્સમ ખાઈને તેને ખાતર� કરાવવાન
કોિશશ કર� તો પત્નીએ ક�ુ: �ુ ં એ � ૂરતમાં આ
વાત મા�ું ક� તમે તમાર� ખાતાવહ� મંગાવો અને
મૌલાના નામ પર બાક� િનકળતી રકમ બતાવો.
જયાર� ચોપડો મંગાવવામાં આવ્યો તો ઉધારની
રકમ એક હ�ર અશરફ� બરાબર હતી અને
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ખાતાની નીચે લખ્�ું હ�ું ક� આ રકમ અલી �બન
અબી તા�લબે ભરપાઈ કર� દ�ધી છે .
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ઇસાઈ અને એહલેબૈતની સહાયતા
રબીઆ શહ�રમાં એક ભાષા િવશારદ અને પૈસાપાત્
ઇસાઈ રહ�તો હતો. ��ું નામ � ૂ�ુફ �બન યઅ�ૂબ
હ� ું મોતવ��લ અબ્બાસીની પાસે કોઈએ તેની
�ુગલી ખાધી. મોતવ��લે તેને પોતાના દરબારમાં
બોલાવ્ય.
� ૂ�ુફ રાજ�ું તે�ું એ મૌત�ુ તે�ું સમ� લાચાર�એ
સામરાર્ તરફ ચાલતો થયો અને સામરાર્ પહ�ચવ
પહ�લા તેણે �દલમાં

માનતા માની ક� જો

મોતવ��લની �ુષ્ટતાથી �ુર�ક્ષત રહયો તો એક
અશરફ� હઝરત

ઇમામ મોહમ્મદ તક�
384

અલ�ય્હસ્સલામની �ખદમતમાં નઝર કર. એ
સમયે હઝરત ઇમામ

મોહમ્મદ તક�

અલ�ય્હસ્સલામ સામરાર્માં નઝરબંદ��ું �
િવતાવી રહ્યા હતા અ

પૈસેટક� પર� શાન હતા.

� ૂ�ુફ �વો સામરાર્ શહ�રના દરવા� પહ�ચ્યો ત
�દલમાં િવચા�ુ્ ક� મોતવ
ર
��લની પાસે જવા પહ�લા
જ જો �ુ ં હઝરત ઇમામ રઝા

અલ�ય્હસ્સલામન

�ુત્રને મળ� લ� તો વધાર� સ. પરં � ુ તેના માટ�
પર� શાની એ હતી ક� તેને ઇમામ મોહમ્મદ તક�
અલ�ય્હસ્સલામના ઘરની ખબર નહો. અને
� ૂછવામાં ખતરો એ હતો ક� �ુલાકાતની ખબર
મોતવ��લને પડ� ગઈ તો તે વધાર� નારાજ થશે.
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તેણે એક અજબ િનણર્ય લીધ. તેણે પોતાની
સવાર�ની રસી પોતાના હાથમાંથી �ટ� � ૂક� દ�ધી.
અને સવાર�ને પોતાની મેળે

ચાલવા દ�ધી અને

મનમાં ક�ું ક� જો અલ્લાહ માર� મદદ કરવા
માંગતો હશે તો

માર� સવાર� પોતે ઇમામના

દરવા� જઈ પહ�ચશે. � ૂ�ુફની સવાર� �વી
આઝાદ થઈ તેણે બ�રો અને ગલીઓ વટાવતા
એક દરવા� પહ�ચી ઉભી રહ� ગઈ.
તેણે સવાર� ચલાવવાની �ટલી પણ કોિશશ કર�
પણ તે પોતાની જગ્યાએથી ન ચાલ. � ૂ�ુફ કહ� છે
ક� મ� એક શખ્સને �ૂછ�ું ક� 
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કો�ું ઘર છે ? તેણે

મને બતાવ્�ું ક� આ રાફઝીઓના નવમા ઇમામ
ઇબ્ને રઝ અલ�ય્હસ્સલામ�ું ઘર . મ� �દલમાં
િવચા�ુ્ આ ઇમામની મહાનતાની પહ�લ
ર

િનશાની

છે ક� �ુ ં કોઈને � ૂછયા વગર તેમના દરવા�
પહ�ચી ગયો.
હ� �ુ ં આ વાત �દલમાં િવચાર� રહયો હતો ક� એક
કાળા રં ગનો �ુલામ એ ઘરમાંથી બહાર આવ્યો
અને ક�ુ:ં � ું � ૂ�ુફ �બન યઅ�ૂબ છે ?
મ� ક�ુ:ં � હા , �ુલામે ક�ુ:ં સવાર� પરથી ઊતરો.
અને તે મને લઈને એક મકાનમાં દાખલ થયો.
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અને તે મને �ગણામાં ઊભો રાખી �દર ચાલ્યો
ગયો.
મ� �દલમાં િવચા�ુ્ આ ઇમામની મહાનતાની બી�
ર
િનશાની છે .
એ �ુલામે મને કઈ ર�તે ઓળખી લીધો ક� �ુ ં � ૂ�ુફ
�બન યઅ�ૂબ �ં. જયાર� ક� �ુ ં તેની પહ�લા કદ�
સામરાર્માં આવ્યો નહો.
થોડ�વાર પછ� એ જ �ુલામ ફર� આવ્યો અને ક�ું
તમે � સો અશરફ� બાય�માં �પાવી છે તે મને
આપી દયો.
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મ� �દલમાં ક�ું આ ઇમામની મહાનતાની ત્રી
િનશાની છે .
�ુલામ અશરફ�ઓ લઈને ચાલ્યો ગયો અને થોડ
વાર પછ� માર� પાસે આવ્યો અને મને ક:�ુ તમે
તમાર� સવાર� અહ� બાંધો અને

માર� સાથે મારા

આકા અને મૌલાની �ખદમતમાં હાજર� આપો.
�ુ ં �ુલામની સાથે �દર દાખલ થયો તો મ�

ત્યાં

એક પ્રભાવશાળ� વ્ય�ક્તને બેઠ�લી જોઈ અને
અલ�ય્હસ્સલામએ મ

ક�ુ:ં � ૂ�ુફ આટલા

� ૂરાવાઓ જોયા પછ� પણ તમે હ� � ૂધી
�ુસલમાન નથી બન્ય?
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મ� ક�ુ:ં � હા , �ુ ં �ુરતી દલીલો અવલોક� � ૂ�ો
�ં.
આપે ફરમાવ્�ુ: મને ખબર છે � ું �ુસલમાન નહ�
થાય અને તારો �ુત્ર ઇસ્હાક ન�કમાં
�ુસલમાન થશે અને અમારો �ંિનસાર શીઆ
બનશે.
� ૂ�ુફ સાંભળો અ�ુક લોકો એમ ધાર� છે ક� અમારો
પ્યાર અને દોસ્તી ફાયદો નથી કર. �ુદાની
કસમ એ�ુ હર�ગઝ નથી. � કોઈ

પણ અમારાથી

મોહમ્મદ અને દોસ્તી કર� ચાહ� તે �ુ�સ્લમ હોય
ગૈર �ુ�સ્લ તેને મોહબ્બત�ું વળતર જ�ર મળશ.
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ત્યાર પછ� ઇમામે ફરમાવ્�: � ૂ�ુફ તમે

ધરપત

રાખો. �ુતવ��લના તરફથી તમને કોઈ �ુક્સાન
નહ� પહ�ચે � સમયે � ું

સામરાર્ શહ�રમાં દાખલ

થયો હતો તો અલ્લાહ તઆલાએ એક ફ�રશ્ત
િનમ્યો હત. �

તાર� સવાર�ની લગામ પકડ�

અમારા દરવા� પર તમને લાવ્યો હત. અને
�ામતના �દવસે, તા� આ �નવર જ�તના
બાગમાં દાખલ થશે.
ઇસ્હાક �બન �ૂ�ુફ થોડા સમય પછ� �ુસલમાન
થઈ ગયો. તેણે ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામથી પોતાન
બાપના ��મ િવશે મા� ૂમ �ુ્ ત
ર
આપે ફરમાવ્�ુ:
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તારા બાપે ઇસ્લામ ક�ૂલ નહોતો �� એટલા માટ�
તેને દોઝખમાં નાખવામાં આવ્યો છ , પરં � ુ તેમણે
પોતાની જ�દગીમાં માર� મદદ કર� હતી એટલા
માટ� દોઝખની આગે તેના પર અસર કર� નથી.
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જયાર� એક સય્યદાણીથી સાદાત હોવાની ગવાહ�
માંગવામાં આવી
િસબ્ત ઇબ્ને જવઝી એક પ્રખ્યાત ઇિતહ

છે .

તે �કતાબ તઝક� ર� ુલ ખવાસમાં લખે છે ક� એક
સય્યદઝાદો બલખ શહ�રમાં રહ�ત હતો. તેની એક
પત્ની અને ક�ટ�લક �ુત્રીઓ . બનવાકાળ એ
સય્યદ �ુત્ર

પામ્ય. અને પાછળ રહ�નારાઓ

આિથ�ક સંકડામણમાં � ૂકાઈ ગયા.
પોતાની િનધર્નતા અને તંગદસ્તીના કારણે તે
બલખમાં રહ�વાને લાયક ન રહ્.
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તેની પત્ની � �ૂદ સય્યદાણી હ
�ુત્રીઓને લઈને સમરકંદ શહ�રમ

, પોતાની
આવી ગઈ.

અહ� આવી તેણે પોતાની �ુત્રીઓને  મ�સ્જદમાં
બેસાર� અને પોતે ખાવા�ું ગોતવા શહ�રમાં આવી.
એક જગ્યાએ આવી સય્યદાણીએ જો�ું ક� એ
શખ્સને લોકોએ ચાર� તરફથી ઘેર� લીધેલ છે અને
તે� ું ઘ�ું માનપાન કર� રહ્યા .
સય્યદાણીએ તેના િવશે �ૂછપરછ કર� ક� આ કોણ
છે ?

394

લોકોએ બતાવ્�ું ક� આ શહ�રનો સરદાર છ. આ
સાંભળ� સય્યદાણી તેની િનકટ ગઈ અને પોતાની
ગર�બી અને િનધર્નતાનો હાલ સંભળાવ્.
તેણે ક�ુ:ં આપ ખર� ખર સય્યદ છો તો સય્ય
હોવાનો � ૂરાવો ર�ુ કરો.
પછ� તેણે એ સય્યદાણી તરફ કોઈ લક્ષ ન આપ.
�બચાર� સય્યદાણી હતાશ થઈ ચાલી ગ. એક
બી� સ્થળે પહ�ચી તેણે જો�ું ક� એક શખ્સને લોક
ઘેર� વળ્યા છ.
સય્યદાણીએ �ૂછ�ું ક� આ કોણ છ?
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કોઈએ બતાવ્�ું ક� આ શહ�રનો દારોગો છે અને
મ�ૂ સી ધમર્ પાળે છ .
સય્યદાણી તેની પાસે ગઈ અને પોતાની અવદશ
તેની પાસે બયાન કર� તેણે એક નોકરને બોલાવ્યો
અને ક�ુ:ં �ઓ માર� પત્નીન કહો ક� અહ� આવી
�ય.
થોડ� વાર પછ� તેની પત્ની દાસીઓના ટોળામાં
બહાર આવી.
તેના શૌહર� ક�ુ:ં આ સય્યદાણીની સાથ

ફલાણા

મહોલ્લામાં મ�સ્જદમાં �ઓ ત્યાં તેની �ુત
396

બેઠ� છે તેઓને

માન� ૂવર્ક આપણા ઘરમાં લઈ

આવો.
મ�ૂ સીની પત્ની સય્યદાણી સાથે એ વીરા
મ�સ્જદમાં આવી અને યતીમ બાળકોને પ્રેમ ભ
સાથે પોતાના ઘર� લઈ આવી.
તેઓએ સય્યદાણીઓને રહ�વા માટ� એક ઓરડ
આપ્યો અને તેઓને નવરાવ્યા અને ઉમદા વ�
પહ�રાવ્યા અને શ્રેષ્ઠ ખોર

તેઓની આગતા

સાગતા કર� અને સય્યદ �ુત્રીઓ આરામથી �
ગઈ.
397

જયાર� અધ� રાત વીતી તો એ શહ�રના �ુસલમાન
સરદારને સ્વપ્�ું આવ્�ું ક� કયામત રચાઈ છે અ
જનાબે ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમના �ુબારક મસ્તક પર પક્ષી ઊડ� ર�ુ.
અને લીલા ઝમ�ર ્દનો ભવ્ય મહ�લ પણ ત્યાં મૌ�
છે .
એ �ુસલમાન સરદાર� સ્વપ્નાવસ્થામાં કોઈ
� ૂછ�ું ક� આ કોનો મહ�લ છે ?
તેણે ક�ુ:ં આ મહ�લ કોઈ �ુસલમાન અને
�ુદાપરસ્ત ઇન્સાનને મળ.
398

આ સાંભળ� તે �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ વઆલેહ� વસલ્લમની િનકટ આવ્યો અન
આપથી મહ�લમાં દાખલ થવાની ર� માંગી. પણ
આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
તેનાથી પિવત્ર �ુખાિવ�દ ફ�રવી લી.

તેણે અરઝ

કર� યા ર� ૂલલ્લાહ! આપ મારાથી �ુબારક મ� ન
ફ�રવો, �ુ ં �ુસલમાન �ુ�ષ �ં.
આ સાંભળ� ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમએ ફરમાવ્�: જો � ું �ુસલમાન
છે તો પોતાના �ુસલમાન હોવાની ગવાહ� ર�ૂ કર,
તે આ સાંભળ� �ુઝાણો.
ં
�ુ�ર� અકરમ સલ્લલ્લાહ
399

અલય્હ� વઆલેહ

વસલ્લમ એ ફરમાવ્�: તે

સય્યદઝાદ� સાથે ક�વો વતાર્વ �� હ

, �ું � ું

આટલી જલ્દ� પોતાની વતર્�ુક �ુલી ગ?
મહ�લ તેનો છે �ણે આજ એ સય્યદાણીને આશરો
દ�ધો છે .
એ શખ્સ ન�દમાંથી ��ૃત થયો અને સહસા રોવ
લાગ્યો અને પોતાના �ુલામોને �ુકમ આપ્યો ક� ત
� ૂરા શહ�રમાં ફર� એ ભાળ

મેળવે ક� એ

સય્યદાણીને કોણે આશરો આપ્યો ?
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થોડ� વાર પછ� �ુલામોએ આવી ખબર આપી ક�
એ સય્યદાણીને શહ�રના મ�ૂસી દારોગાએ આશરો
આપ્યો છ.
એ શખ્સ મ�ૂસી પાસે ગયો અને તેને �ૂછ�ું ક� તને
સય્યદાણીની કોઈ ખબર છ?
દારોગાએ ક�ુ:ં � હા

, તે સય્યદાણી પોતાની

�ુત્રીઓ સહ�ત મારા મહ�માન છે અને મારા ઘરમા
છે .
શહ�રના સરદાર� ક�ુ:ં � ું એ બીબીઓને માર� હવાલે
કર� દ� , તને તેઓને રાખવાનો કોઈ હક નથી.
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મ�ુસીએ ક�ુ:ં આપ પણ માર� પાસે એવી �તની
માંગણી નથી કર� શકતા.
સરદાર� ક�ુ:ં �ુ ં તને એક હ�ર દ�નાર આ�ુ �ં � ું
એ સય્યદ �ુત્રીઓ માર� હવાલે કર� .
દારોગાએ ક�ુ:ં આ ત�ૃન અશ� છે , � ું મને એક
લાખ દ�નાર આપે તો પણ �ુ ં નહ� લ�
સરદાર� વધાર� આગ્રહ �� 

, જયાર�

દારોગાએ ક�ુ:ં �

ખ્વાબ જોઈને �ું અહ� આવ્યો છે �ું પણ એ
ખ્વાબ જો

� ૂ�ો �ં. હઝરત ર� ૂલે �ુદા

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમએ
402

ઝમ�ર ્દનો મહ�લ અપર્ણ �� 

, �નાથી તને

રોક્વામાં આવ્યો .
� સમયે મ� આ ખ્વાબ જો�ું તો મ� માર

બાલ

બચ્ચાઓને જગાડયા અને અમે બધાએ આ
સય્યદાણીના હાથે ઇસ્લામ �ગીકાર  છે . આજ
સય્યદાણીની બરકતથી હઝરત ર�ૂલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ

વસલ્લમ એ

ઝમ�ર ્દનો મહ�લ મને અને મારા ઘરવાળાઓને
આપ્યો છ.
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એક સય્યદાણી અન ે અબ્�ુલ્લાહ �બન �ુબ
િસબ્ત �બન જવઝી ‘તઝક� ર� ુલ ખવાસ ’માં નકલ
કર� છે ક� અબ્�ુલ્લાહ �બન �ુબારકનો િનયમ હત
ક� તેઓ દર બી� વરસે હજ પર જતા

હતા. અને

આમ તેમણે પચાસ વરસમાં પચ્ચીસ હજ પડ.
એક વરસ તેઓ હજ માટ� જઈ રહ્યા હતા ક
માગર્માં તેમણે જો�ું ક� એક ઔરત �ુદાર્ �ુરઘીન
પીછા કાઢ� રહ� છે .
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આ જોઈએ અબ્�ુલ્લાહ �બન �ુબારક તે �ીન
ન�ક ગયા અને ક�ું બીબી આ�ું ખા�ું ઇસ્લામની
શર�અતમાં હરામ છે .
આપ �ઓ આ વસ્�ુથી તમારો કોઈ સંબંધ નથ.
આપ આના િવશે શા માટ� વાતચીત કર� રહ્યા .
અબ્�ુલ્લાહ� જયાર� વધાર� આગ્રહ ��  ઔરતે
ક�ું હવે જયાર� તમે આટલો આગ્રહ કરો છો ત
સાંભળો �ુ ં સય્યદાણી � અને માર� ચાર �ુત્રી
છે . મારા પિતની વફાત થઈ �ુક� છે . અને આજ
અમારો ચોથો અપવાસ છે . અત્યાર� અમે �ુઝતર
(લાચાર) છ�એ અને અમારા માટ� �ુરદાર હલાલ
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થઈ � ૂ�ું છે . આજ અનાયાસે આ �ુદાર્ �ુરધી
મારા હાથમાં આવી છે . �ુ ં તેને સાફ

કર�ને પોતે

પણ ખાઈશ અને માર� �ુત્રીઓને પણ ખવરાવ.
અબ્�ુલ્લાહ �બન �ુબારક કહ� 

, આ સાંભળ� મ�

સ્વગત ક:�ુ અબ્�ુલ્લાહ �ુચ્છ છે તારા પર જો
આ તક હાથથી જવા દ�ધી.
મ� એ સય્યદાણીને �ુચન �ુર્ ક� તે

પોતાનો

પાલવ પ્રસા. જયાર� તેણીએ પોતાનો પાલવ
પ્રસાય� તો મ� હજની ખ

માટ� � રકમ સાથે

લાવ્યો હત. એ બધાએ બધી તેના ખોળામાં નાખી
દ�ધી. સય્યદા એ રકમ લઈતો લીધી પણ તેના
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�ુખ પર શરમાવા અને પછતાવાના �ચહ્નો દ�ખાત
હતા.
સય્યદાણી રકમ લઈને પોતાના ઘર� રવાના થ
અને �ુ ં હજ �ાર્ વગર પોતાના ઘર� આવી ગયો
અને અલ્લાહ� આ વરસે માર

�દલમાંથી મ�ા

જવાની ઇચ્છા લોપ કર� દ�ધ.
જયાર� હા�ઓ મ�ાથી પાછા ફયાર્ તો �ુ

મારા

ગામવાળાઓને �ુબારકબાદ દ� વા માટ� ગયો અને
� પણ હા� મને મળતો તો એ પણ

મને હજની

�ુબારકબાદ� આપતો હતો અને કહ�તો હતો ક� તમે
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ફલાણા ઠ� કાણે માર� સાથે

હતા. અલ્લાહ તઆલા

તમાર� હજ પણ ક� ૂલ કર� .
�ુ ં હા�ઓની આ વાતો સાંભળ� ઘણો �ુ:ખી થયો.
અને એ રાતે મ� એક િવ�ચત્ર સ્વપ્�ું .
સ્વપ્નાવસ્થામાં જનાબ �રસ

મઆબ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
�ઝયારત નસીબ થઈ. આપ સલ્લલ્લા

અલય્હ�

વઆલેહ� વસલ્લમએ ફરમાવ્�: અબ્�ુલ્લ! તે
માર� અવલાદમાંથી એક બચ્ચીની મદદ કર� છ. મ�
અલ્લાહથી તમારા માટ� �ુઆ માંગી છે તો અલ્લાહ
તારા �પરં ગનો એક ફ�રશ્તો પૈદા �. � દર
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વરસે �ામત � ૂધી તારા વતી હજ

કરતો રહ�શે.

હવે તમાર� મર� હજ પર �ઓ ક� ન �ઓ.
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�ુતવ��લ અબ્બાસીની માનો સય્યદો સાથે વતા
ફઝાઈલે સાદાતમાં ઇબ્ને જવઝી પોતાના દાદા
અ� ૂલ ફરજથી નકલ કર� છે . અહ�મદ �બન ખઝીબ
કહ� છે ક� �ુ ં �ુતવ��લ અબ્બાસીની માનો
ખ�નચી હતો.
એક �દવસ �ુ ં માર� ઓ�ફસમાં બેઠો હતો ક� એક
�ુલામ આવ્ય. તેણે મને એક થેલી આપી

, �માં

એક હ�ર અશરફ�ઓ હતી અને ક�ું ક� ખલીફાની
માએ ક�ું છે ક� આ મારો સૌથી વધાર� હલાલ માલ
છે . � �ુ ં તાર� પાસે મોકલી રહ� �ં. તેને ગર�બો
અને િનરાધારોમાં વ્હ�ચ.
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મ� પોતાના દોસ્તોથી મ�ેરો �� ક� તેઓ મને
ગર�બો અને િનરાધારોની એક લીસ્ટ બનાવી આપે
�થી �ુ ં એ રકમને તેઓમાં વ્હ�ચી આ�ુ.
દોસ્તોએ મને અ�ુક ગર�બોના નામ લખાવ્. મ�
તેઓમાં ત્રણસો અશરફ� વ્હ�ચી . સાતસો
અશરફ� માર� પાસે બચી હતી.
રાતનો એક ભાગ વીત્યો હશે હશે ક� કોઈએ મારા
દરવા� પર ટકોર માર�. મ� દરવાજો ખોલ્યો અને
તેના આવવાનો આશય � ૂછયો.

411

તેણે ક�ુ:ં �ુ ં એક અ�ણ્યો અને �ુફ�લ સય્યદ �ં
અને જ�રતમંદ �ં. મ� એ અશરફ�ઓમાંથી તેને
એક અશરફ� આપી. અને

જયાર� �ુ ં પાછો માર�

પથાર�માં આવ્યો તો માર� પ�ત્નએ �ૂછ�: કોણ
હ�?ું
મ� બતાવ્�ું ક� એક ગર�બ સય્યદઝાદો હતો અન
મદદ માંગી રહયો હતો. મ� તેને એક અશરફ�
આપી ચાલતો ��.
માર� પ�ત્નએ �વા આ શબ્દો સાંભળ , ધાર ધાર
રોવા લાગી અને મને કહ�વા લાગી તને ર� ૂલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ વસલ્લમથી શરમ ન
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આવી ક� તેની અવલાદમાંથી એક શખ્સ તારા
દરવા� આવ્યો તો ત તેને એક અશરફ� પરખાવી
ચાલતો ��?
જલ્દ� કર , એ સય્યદઝાદાને ગોતીને બાક� રક
તેને સ�પી દયો. �ુ ં પ�ત્નના કહ�વા પર ઊઠયો અને
એ સય્યદઝાદાને પકડ� બાક�ન રકમ પણ સ�પી
દ�ધી. જયાર� �ુ ં ઘર� આવ્યો તો ઘણો પર�શાન થયો
ક� જો �ુતવ��લને કોઈપણ ર�તે ખબર પડ� ગઈ
તો તે મને સખ્ત કષ્ટ આપ.
પ�ત્નએ ક�ું ગભરાઓ નહ , સય્યદઝાદાન નાના
�ુદ તા� રક્ષણ કર. હ� �ુ ં �ગતો જ હતો અને
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માર� �ખ�માંથી ન�દ માઈલો �ૂ ર હતી ક� એવામાં
જોરજોરથી મારો દરવાજો ખટખટાવવામાં આવ્યો
અને �ુ ં ગભરાઈને ઊભો થયો. બાહર િનકળ� મ�
જો�ું ક� ઘણા બધા શાહ� �ુલામો પોતાના

હાથમાં

મશાલો લઈને ઊભા છે . ને તેઓએ ક�ું ક� હમણાં
જ તમને ખલીફાની મા યાદ

કર� છે . આ સાંભળ�

�દલમાં અનેક શંકાઓ આવવા લાગી. �ુ ં તેઓ
સાથે રવાના થયો.
હ� અમે જવાની તૈયાર� કરતા હતા ક� ખલીફાની
માનો એક બીજો કાિસદ આવ્યો ક� જલ્દ� કર
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અહ�મદ �બન �ુઝયબને ખલીફાની મા યાદ કર�
રહ� છે .
જયાર� �ુ ં પહ�ચ્યો તો પદાર્ પાછળ �ુતવ��લની
માની અવાજ �ચી થઈ , મને સંબોધીને તેણીએ
ક�ુ:ં અહ�મદ �બન �ુઝયબ ! અલ્લાહ તઆલા તને
અને તાર� પ�ત્નને નેક બદલો આપ.
મ� અ�ણ્યા બનતા �ૂછ�ુ: પણ અમે એ�ુ ક�ું નેક
કામ �ુ્ છ
ર ?
�ુતવ��લની માંએ ક�ું : એ તો �ુ ં પણ

નથી

�ણતી ક� તમે ક�ું સા� કામ �ુ્ છ
ર . હમણા હમણા
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�ુ ં જયાર� પથાર�માં �ુતી તો ખ્વાબમાં મ� જનાબે
ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમન �ઝયારત નસીબ થઈ અને આપ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
ફરમાવ્�ુ: અલ્લા

તને અને અહ�મદ �બન

�ુઝયબની પ�ત્નને સારો બદલો આપ.
મ� તમને એટલા માટ� બોલાવ્યા ક� તમે મને
બતાવો ક� તમે �ું �ુ્ છ
ર ?
મ� તેને ગર�બ સય્યદઝાદાની �ૂર� કહાણ
સંભળાવી. �ુતવ��લની માં આ સાંભળ� ઘણી � ૂશ
થઈ અને મને એક લાખ �દરહમ અને
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�ક�મતી

�લબાસ આપી ક�ું ક� આમાંથી કંઈક ભાગ તમે
તમારા અને તમારા પ�ત્

માટ� રાખી લ્યો અને

બાક� બધી રકમ એ સય્યદઝાદાના ઘર� પહ�ચાડ�
આપો.
�ુ ં એ બધી રકમ લઈને સય્યદઝાદાના ઘર� ગય
અને દરવા� ખટખટ �ુ્ તો �દરથી સ
ર
ય્યદન
અવાજ આવી અહ�મદ �બન �ુઝયબ � કંઈ તમાર�
પાસે છે તે લઈને �દર ચાલ્યા આવ. અને એ
સય્યદઝાદો રોતો રોતો બહા

આવ્ય. મ� � ૂછ�ું

તમને ક� વી ર�તે અ�ુમાન થ�ું ક� અત્યાર� તમારા
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દરવા� પર �ુ ં ઊભો �ં અને એ પણ બતાવો ક�
તમે રોઈ ક� મ રહ્યા ?
સય્યદઝાદાએ ક:�ુ જયાર� �ુ ં અશરફ�ઓ લઈ
મારા ઘર� આવ્યો તો માર� પ�ત્નએ �ૂછ�: આટલી
બધી અશરફ�ઓ તમે �ાંથી લઈ આવ્ય?
મ� તેને બધો પ્રસંગ સંભળાવ. માર� પ�ત્નએ ક�ું
બહ�તર એ છે ક� આપણે �ુક્રની નમાઝ પડ
અહ�મદ �બન �ુઝયબની પ�ત્ન માટ� �ુઆ કર�.
એટલે અમે નમાઝ પડ� તમાર� પ�ત્ન માટ� �ુ
માંગી અને પછ� અમે � ૂઈ ગયા. ખ્વાબમાં મને
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જનાબે ર� ૂલ �ુદા સલ્લલ્લા

અલય્હ� વઆલેહ�

વસલ્લમની �ઝયારત નસીબ થ. તેમણે
ફરમાવ્�ુ: તમે આ નેઅમતનો

�ુક્ર અદા �� છ

એટલે એ જ શખ્સ તમારા માટ� મોટ� ભેટ સોગાત
લઈને આવી રહયો છે . એજ કારણે મને તમારા
આવવાની ખાતર� થઈ ગઈ અને ��ું તમે બાર�ું
ખટખટાવ્�ુ �ું સમ� ગયો ક� અત્યાર� અમાર
દરવા� આવનાર તમે જ હશો.

419

સાદાતની સાથે ભલાઈ
િસબ્ત ઇબ્ને જવઝી �કતાબ તઝક� ર�ુલ ખવાસમ
ઇબ્ને અલી �ુન્યાથી નકલ કર� છે ક� એક શખ્
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લા

અલય્હ� વઆલેહ�

વસલ્લમને ખ્વાબમાં જો. આપે તેને ફરમાવ્�ુ:
ફલાણા મ�ૂ સી પાસે �ઓ અને તેને જઈને કહો ક�
તે �ુઆ ક� ૂલ થઈ � ૂક� છે . સ્વપ્ન જોનાર શ
��ૃત થયો પણ મ�ૂ સી પાસે જવામાં તેને શરમ
લાગી ક� મક� મ�ુસી પૈસાદાર હતો અને

ખ્વાબ

જોનારો ગર�બ હતો. અને િવચારવા લાગ્યો ક�
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મારા �વા �ુફ�લસની વાતનો એ

�ું ભરોસો

કરવાનો?
ફર� વાર તેને ખ્વાબમાં એ જ �ુકમ મળ્યો  તે
ન ગયો. ત્રી� વાર આપે ફર� �ુકમ આપ્યો
ફલાણા મ�ૂ સી પાસે �ઓ અને તેને જઈને કહો ક�
એ �ુઆ ક� ૂલ થઈ � ૂક� છે .
તે શખ્સ સવાર ટાણે એ મ�ૂસીની પાસે ગયો અન
તેને ક�ુ:ં �ુ ં હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ કાિસદ �ં. તેઓએ
મને તમાર� પાસે એ બતાવવા મોકલ્યો છે ક� તે
�ુઆ ક� ૂલ થઈ ગઈ છે .
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મ�ૂ સીએ ક�ુ:ં તમે મને અને મારા ધમર

પંથને

�ણો છો?
તેણે ક�ું : � હા,
મ�ૂ સીએ ક�ું : �ુ ં આજ �દન � ૂધી ઇસ્લા
તેના પય્ગમ્બર

અને

માનનારો ન હતો. અને હવે

�દલના �ડાણથી કલમો (અશ્હદ

અલ્લાએલાહ

ઇલ્લલ્લાહો વ અશ્હદો અ� મોહમ્મદન અબ્
વર� ૂલો�ુ) પડ� રહયો �ં.
પછ� તેણે � ૂરા �ુ�ુંબને ભેગા �ાર્ અન ક�ુ:ં �ુ ં આજ
�દન � ૂધી �ુમરાહ હતો અને હવે અલ્લાહ� મને
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ખરા માગર્ના દશર કરાવ્યા છ. મારો � �રશ્તેદાર
�ુસલમાન થતો જશે તેના હાથમાં મારો �ટલો
માલ છે , �ુ ં તેને સ�પી દઈશ. અને � �ુસલમાન
નહ� થાય, �ુ ં તેની પાસેથી પાઈ પાઈ વ� ૂલ કર�શ.
તેના બધા �રશ્તેદારો પણ �ુસલમાન થઈ ગય.
તેણે મ�ૂ સી દ�ન પ્રમાણે પોતાની �દકર�ની શાદ
પોતાના �ુત્ર સાથે કર� દ�

હતી. તેમની વચ્ચે

પણ �ટાછે ડા કરાવી નાખ્ય. પછ� કાિસદને ક�ુ:ં
�ણો છો એ �ુઆ �ું હતી?
કાિસદ� ક�ું : �ુદાની ક્સ, મને ખબર નથી.
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એ નવ�ુ�સ્લમે બતાવ્�: થોડા �દવસ પહ�લા જયાર�
મ� માર� �દકર�ની શાદ� મારા �દકરાથી કર� હતી
તો શ્રેષ્ઠ ભ

સમારં ભની વ્યસ્વથા કર� હત

અને મારા બધા દોસ્તોને વલીમામાં નોતયાર્ હ.
મારા ઘરની દ�વારની સાથે એક ઘર સાદાત�ું
પણ છે � અત્યંત રંક અને કંગાળ છ. મ� નોકરોને
ક�ું ક� તેઓ કાલીન પર �ુફરો

�બછાવે, જયાર� �ુ ં

�ુફરા પર બેઠો તો એક સય્યદઝાદ�ની અવાઝ
મારા કાનમાં આવી , તે પોતાની માં ને કહ� રહ�
હતી: માં મ�ૂ સીના ખાણાની �ુગધ
ં ે અમને વ્યા�ૂ
કર� દ�ધા.
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�વા જ મ� બચ્ચીના આ શબ્દો સાંભળ્યા તો ત
જ સારા સારા ભોજનો અને નવા કપડા અને થોડા
�દરહમ અને દ�નાર તેઓના ઘર� મોકલી દ�ધા.
એ બાળક�એ જયાર� આ બધી વસ્�ુઓ જોઈ તો
ઘરના બી� બધાને ક�ુ:ં �ુ ં ખાવા પહ�લા તેના
માટ� �ુઆ માં� ુ �ં તમે આમીન કહો.
એ વખતે બાળાએ પોતાના હાથ �ચા �ાર્ અન
ક�ુ:ં અય �ુદા આ શખ્સને અમારા પય્ગમ્
સાથે ગણી લે. અને બી� લોકોએ આમીન
અને હવે તમે � પય્ગમ્બર� ઇસ્લામના સંદ
લઈને આવ્યા છો તે એજ �ુઆન સંબધ
ં ે છે .
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કહ�.
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નસ�લ્લાહ �બન અયનયન અન ે સાદાત બની
દાઊદ
અ� ૂલ મોહાિસન નસ�લ્લાહ �બન અયનયન એક
ભાષા િવશારદ શાઈર હતો. તેઓ મ�ા જઈ રહ્ય
હતા અને તેમની પાસે કંઈક કપડા અને

બીજો

સામાન પણ હતો. માગર્માં બની દાઊદના
સાદાતોએ તેમનો રસ્તો રો�ો અન

તેમનો બધો

સામાન �ટ�
ં ૂ લીધો. અને તેઓ પોતે પણ સામનો
કરવામાં ઝખ્મી થય. એ

જમાનામાં �હ�ઝના

પ્રગણાનો રાજકારભાર અને દ�ખર�ખ યમનન
બાદશાહ અઝીઝ �બન અય્�ૂબની પાસે હત. અને
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તેના ભાઈ નાિસરની ઇચ્છા હતી ક� તે યમનને
છોડ�ને �કનારાનો પ્રદ�શ સંભાળે ક�મક� �કનારાન
પ્રદ�શ તાજો ફત્હ થયો હતો અને ત

બળવાનો

વધાર� ખતરો હતો.
અ� ૂલ મોહાિસને અઝીઝ �બન અય્�ૂબને પ
લખ્યો ક� તેમણે યમન છોડ�ને �કનાર� ન જ�ુ
જોઈએ અને તેણે બની દાઊદના સાદાતોના માથા
ભાંગવા જોઈએ. અને તેણે પોતાના પત્રમાં એ
નઝમ પણ લખી �માં તેણે આ
હતા.
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શેરો પણ લખ્યા

જો તમાર� �હાદ કરવો છે તો એ કામથી કરો
�મણે ફરજો અને �ુ�તોને બરબાદ કર� છે .
એમ ન કહો ક� આ લોકો ફાતેમાની ઔલાદ છે , જો
આ લોકો મોઆિવયાના કાળમાં હોત તો ઇમામ
હસન અલ�ય્હસ્સલામ સાથે પણ જંગ ક.
� �દવસે તેણે આ કસીદો લખ્યો એ જ રાત

તેણે

જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાને ખ્વાબમ
જોયા. આપ તવાફમાં મશ્�ૂ

હતા. અ� ૂલ

મોહાિસને તેમને સલામ �ાર્ તો સય્યદ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાએ જવાબ

આપ્ય. અને

અ� ૂલ મોહાિસને રોઈને જનાબે સય્યદા
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સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા થી

અણગમ� ું કારણ

� ૂછ�ું તો જનાબે સય્યદા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા
જવાબ આપ્યો અન તેના કસીદાના વઝન (પ્ર)
પર આ શેર પડયા.
“ફાતેમાના �ુત્રો પડતી અને �ુવચનથી પ

છે .

જમાનાના ચ�ર� આજ અમને આ હાલતમાં લાવી
� ૂ�ા છે . અને માર� અવલાદ ને

તંગદસ્તીએ

પોતાની લપેટમાં લઈ લીધા છે જો અમાર�
અવલાદમાંથી એક� � ૂલથી કામ લી�ુ છે તો તમે
�ણી �ુ�ને અમાર� તરફ તેનો સબંધ જોડયો છે .
તમે તમારા આ કાયર્થી તૌબા કર , ક� મક� અલ્લાહ
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તઆલા �ુનાહ કરવાવાળાઓને અમારા વાસ્તાથી
માફ કર� દ� છે . તમે એના માનવંત નાના હઝરત
મોહમ્મદ �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લાહો અ

વઆલેહ�

વસલ્લમના કારણે તેમ�ું સન્માન કરો અને કોઈ�ુ
અપમાન ન કરો. અને ફાતેમાની ઔલાદ તરફથી
તમને � કંઈ તકલીફ થઈ છે

, �ામતમાં અમે

તેનો બદલો અપાવ�ુ.ં ”
અ� ૂલ મોહાિસન નસ�લ્લાહ �બન અયનયન કહ� છ
ક� �ુ ં ન�દમાંથી ��ૃત થયો તો ઘણો જ શરિમ�દો
હતો અને મ� મારા બદનના
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ઝખ્મોને જોયા તો

�ઝાઈ ગયા હતા અને �ુ ં સં� ૂણર્ તં�ુરસ્ત થ
� ૂ�ો હતો.
મ� મારા પહ�લાના ક્સીદાને ફાડ� નાખ્યો અન
જનાબે સય્યદા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા ની મા
માંગવા માટ� આ શેર પડયા.
“પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆ
વસલ્લમની �ુ�ુત્રીથી �ું માર� �ૂલની ક્ષમા
�ં. �ુદાની ક્સમ આજ પછ

કોઈ શખ્સ મને

તલવાર ક� નેઝાથી પણ �ુકડ� �ુકડા કર� નાખે તોય
તેને �ુ ં મારા હકમાં ખરાબ નહ� સમ�ુ. બલ્ક� તેને
મારા હકમાં ભલાઈ સમ�શ.”
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સાદાત સાથે ક�વો વતાર્વ કરવો જોઈ
�ુસૈન �બન હસન �બન જઅફર �બન મોહમ્મદ
�બન ઇસ્માઈલ �બન ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામ �ુમમાં રહ�તો હતો અને ઉધાડ�છોગ
શરાબ પીતો હતો.
એક �દવસ તે વકફોના મંત્રી એહમદ �
ઇસ્હાકની પાસે પોતાની હાજતના અ�ુસંધાનમાં
ગયો. વકફ મંત્રીએ તેને મળવા

ઇન્કાર કર�

દ�ધો અને તે ઘણો ગમગીન થઈ પોતાના ઘર�
પાછો આવ્ય.
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આ બનાવના થોડા અરસા પછ� એહમદ �બન
ઇસ્હા હજના માટ� રવાના થયો અને જયાર� તે
સામરા પહ�ચ્યો તો ઇમામ હઝરત હસન અસ્ક
અલ�ય્હસ્સલામની �ઝયારત કરવા આપના ઘર
ગયો અને ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ

�ુલાકાતની

યાચના કર�. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ મળવાથ
ઇન્કાર કર� દ�ધ.
તેણે પિવત્ર ઘર પર બેસી લાંબા સમય �ૂધ
કલ્પાંત �� �તે ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ એ તે
ર� આપી.
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જયાર� તે ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની સેવામ હાજર
થયો તો અરજ કર� મૌલા મારાથી નારાજ થવા�ું
કારણ �ું છે ? જયાર� ક� �ુ ં તો આપનો દોસ્ત અને
શીઆ �ં.
આપ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્: તમે મારા
િપત્રાઈ ભાઈને પોતાના ઘર�થી પાછો કાઢયો હ.
અહ�મદ� રોઈને ક�ુ:ં �ુદાની કસમ તે શરાબી છે મ�
એટલા માટ� જ તેની �ુલાકાત નહોતી કર�
તેને કંઈ ચેતવણી મળે .
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, �થી

હઝરત ઇમામ અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલા
ફરમાવ્�ુ: તમે સા�ુ કહો છો. પરં � ુ એ છતાં તે� ું
માન �ળવ�ુ જ�ર� હ�.ું અને ખબરદાર કદ� પણ
સાદાત�ું અપમાન અને �ુત્કાર ન કરજ. નહ�તર
તમે ખોટમાં રહ�શો ક� મક� તેમનો સબંધ અમાર�
સાથે છે .
એહમદ �ૂમ આવ્યા તો �ૂમના મોટ�રાઓ તેમન
મળવા આવ્યા અને મળવાવાળાઓમાં �ુસૈન �બન
હસન પણ હતા. એહમદની નજર �વી તેમના પર
પડ� તો પોતાની જગ્યાએથી ઊભો થયો અને એ

437

સય્યદ�ું શાનદાર સન્માન � અને તેને પોતાની
સાથે બેસાય�.
આ માનપાન જોઈને �ુસૈન �બન હસનને અચરજ
થઈ અને તે� ું કારણ � ૂછ�ું તો એહમદ� બતાવ્�ું ક�
હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર

અલ�ય્હસ્સલામ

એમ કરવાનો �ુકમ આપ્યો છ.
જયાર� �ુસૈન �બન હસને આ વાત સાંભળ� તો
પોતાના ચા�ર�ય પર અત્યંત પછતાય. તરત જ
બધા �ુરા કામોથી તૌબા કર� અને

પોતાના ઘર�

આવી બધી શરાબ ઢોળ� નાખી અને શરાબના
બધા ઠામ (વાસણો) ભાંગી
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નાખ્ય. અને ત્યાર

પછ� તે� ું �ુ� �વન મ�સ્જદ અને મા�ૂમાના
હરમમાં િવત્�ુ અને જયાર� તેણે વફાત પામી તો
મઅ� ૂમા �ૂમના હરમમાં તેમને દફનાવવામાં
આવ્ય.
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સાદાત �ુ�ગ� માટ� કલંકનો ટ�કો ન બને
અલી �બન યહયા વઝીર કહ� છે �ુ ં સાદાત સાથે
નેક� અને ભલાઈ �ાર્ કરતો હત. અને મદ�નામાં
દર� ક સય્યદને દર વરસે એક સાર

રકમ આપ્યા

કરતો હતો અને કપડા પણ આપતો હતો અને
મારો િનયમ એ હતો ક� રમઝાન માસના આરં ભથી
જ સાદાતને સોગાતો દ� વી શ� કરતો હતો અને
રમઝાનના �િતમ �દવસો � ૂધીમાં એ કામ �ુ� કર�
લેતો હતો.
એ જ સય્યદોમાંથી એક �ૂસવી સય્યદ હતો �ને �ુ
દર વષ� પાંચ હ�ર �દરહમ આપ્યા કરતો હત.
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એક વખત શરદ�ની ૠ� ુમાં મ� તેને સડકના �કનાર�
�ધા મોઢ� પડ�લો જોયો , જયાર� �ુ ં તેની પાસે ગયો
તો તે એ સમયે તે

શરાબના નશામાં � ૂર હતો.

અને તેના બધા કપડા � ૂળથી ભર� લા હતા. અને
પાસેથી સવાર થવાવાળા તેની હાલત પર મ�ક
ઊડાવતા હતા અને ત્યાંથી ચાલ્યા જતા હ.
મ� આ દ્રશ્ય જોઈ પોતાના મનમાં ક�ું  ઉઘાડ�
છોગે શરાબો પીનારની મદદ ન કરવી જોઈએ. �ુ ં
તેને વરસે પાંચ હ�ર દ�રહમ

આ�ુ �ં પણ તે

મારા પૈસાને અલ્લાહની નાફરમાનીમાં ખચર્ કર
નાખે છે .
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�ૂંકમાં, રમઝાન માસ આવી ગયો , મ� મારા િનયમ
પ્રમાણે સાદાતોમાં સોગાતો વ�ચવી શ� ક. એક
�દવસ એજ સય્યદ માર

દરવા� પર પોતાનો

વઝીફો લેવા આવ્ય. મ� ક�ુ:ં �ુ ં તને કંઈ નહ�
આ�ુ ક� મક� � ું માર� રકમને �ુદાના �ુનાહો
કરવામાં વાપર� છે . �ુ ં શરાબ પીવા માટ�

તાર�

મદદ નહ� ક�.
રાત પડ�. મને હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમની ખ્વાબમાં �ઝયા
નસીબ થઈ. મ� જો�ું ક� �રસાલત મઆબ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
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આસપાસ લોકોનો �ુ�ુમ છે . �ુ ં પણ આપ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમની િ
ગયો, પણ આપે લક્ષ ન આપ્. અને

મારાથી

પોતા�ું મ� ફ�રવી લી�ુ.
મ� અરજ કર�: �ુ�ર આપ મારાથી મો�ૂ ન ફ�રવો �ુ ં
આપની અવલાદ�ું સન્માન ક� �ં અને તેઓના
વાિષ�ક ખચાર્ઓ માટ

વઝીફાઓ આ�ું �ં. માર�

ભલાઈનો આજ બદલો છે ક� આપ મારાથી મ�
ફ�રવો છો?
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આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
ફરમાવ્�ુ: તે મારા ફલાણા બેટાને હડ� ૂત કર�ને
પોતાના દરવા�થી મા� ૂસ ક� મ ફ�રવ્ય?
મ� અરજ કર� યા ર� ૂલલ્લાહ તે પાપ �ૂ રાચાર� છે ,
મ� માર� �ખે તેને શરાબના નશામાં બેભાન જોયો
છે એટલા માટ� જ મ� તેની મદદ નથી કર�. �થી
તેના �ુનાહોમાં ભાગીદાર ન બ�ુ.ં
આપે ફરમાવ્�ુ: વા� એ બતાવો

, તમે � એની

મદદ કરો છો તે તેના માટ� કરો છો ક� મારા કારણે
કરો છો?
444

મ� ક�ુ:ં આપના કારણે.
આપે ફરમાવ્�ુ: તો એને માર� અવલાદ સમ�ને
તેની � ૂલો પ્રિત ઉપેક્ષા કરો તો સા.
મ� અરજ કર�: આપનો �ુકમ મારા �ખ માથે. �ુ ં
મારાથી બની શક� તેટલી તેની મદદ કર�શ.
�ુ ં િન�દમાંથી ��ૃત થયો અને એક નોકરને ક�ુ:ં
આજ સાંજ � ૂધીમાં ફલાણા સય્યદને ગોતી માર�
પાસે લઈ આવો.
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સાંજના સમયે તે સય્યદ માર� પાસે આવ્યા તો મ
તેમ�ું સન્માન �ુર્ અને દસ હ�ર �દરહમ ભે
ધયાર.
હવે સય્યદ� જો�ું ક� વઝીફો બેવડો થઈ ગય છે તો
તેણે મને તે� ું કારણ � ૂછ�ુ.ં મ� તેને મા� સ્વપ્
સંભળાવ્�ુ. સ્વપ્ન સાંભળવા પછ� એ સય્
જોરજોરથી રોવા લાગ્યા અને કહ�વા લાગ્યા 
�ુદાની ક્સમ હવે પછ� �ું કોઈ ખો�ુ કામ નહ� ક.
�થી �રસાલત મઆબ

સલ્લલ્લાહો અલય્

વઆલેહ� વસલ્લમને તમારાથી લડવાની જ�રત
પડ�. આમ સય્યદ �ુનાહોથી તૌબા કર� અને થોડા
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સમય પછ� તેની ગણના મશ�ર
ૂ નેક લોકોમાં થવા
લાગી.
અમે આ લખાણ દ્વારા સાદાત �કરામથી પણ અ
કર�એ છ�એ ક� �ુદાના વાસ્તે તેઓ પણ પોતાના
પર દયા કર� અને ખોટા ચા�ર�યથી

�ુર રહ� અને

પોતાના વડવાઓ માટ� કલંક અને બદનામી નો
ટ�કો ન બને. સય્યદો

ધાિમ�ક ર�તે લોકો�ું

માગર્દશર્ન કર�ું જોઈએ અને બધા �ુરાચરણોથ
�ૂ ર રહ�� ુ જોઈએ. ખાસ કર�ને આ �ુગમાં જયાર� ક�
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામના િવરોધીઓ �ૂ �ુિનયામાં
બ�ુ સંખ્યામાં મળ� આવે છ. તેઓ સય્યદોના ખોટા
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કામો ર�ૂ કર� � ૂરા સય્યદ વંશને બદનામ ન કર�
એટલે સય્યદોએ જોઈએ ક� તેઓ પોતાના માન
મોભાને ઓળખે અને વડવાઓ માટ� કલંક�ું કારણ
ન બને.
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સાદાત સાથે ઉધ્ધતા
૧રર૯ �હજર�નો બનાવ છે ક� �ુ�ૂમતના કરો વ� ૂલ
કરનાર એક તહ�સીલદાર� એક સય્યદને બોલાવ્ય
અને તેનાથી સરકાર� લેણાઓ ભર�

આપવાની

માંગણી કર�. સય્યદ �બચારો ગર�બ ઇન્સાન હ.
તેણે તાત્કા�લક રક

ભરપાઈ કરવાથી લાચાર�

બતાવી અને તહ�સીલદારને િવનંતી કર� ક� તેને
થોડા �દવસની

મોહલત દ� વામાં આવે. પણ

તેહસીલદાર� કડકાઈથી ક�ું ક� �ુ ં કઈ નથી �ણતો
પોતા�ું લે� ું તરત જ ભરો.
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ગર�બ સય્યદ� ક:�ુ �ુ ં સય્યદ �ં તમાર� �ુદા અને
ર� ૂલની શરમ કરવી જોઈએ.
તહ�સીલદાર� ક�ુ:ં જો તમારો નાના તમાર�

મદદ

કર� શક્તો હોય તો તેને પોતાની મદદ માટ�
બોલાવો અને તેને કહો ક� એ તમને મારા કપટથી
�ૂ ર રાખે. તને આજ રાતની મોહલત આ�ું �ં જો
કાલે સવાર� તે રકમ

ભરપાઈ ન કર� તો તારા

ગળામાં ગોબર નાખીશ અને તારા નાનાને કહ�� તે
� કંઈ કર� શક્તો હોય તે કર� લ.
તેહસીલદાર રાતના પોતાના ઘર� આવ્યો અન
ગરમીની મૌસમ હતી , � ૂવા માટ� છત પર ગયો.
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અરધી રાતે પેશાબ કરવા માટ� પરનાળાની ન�ક
ગયો. રાત �ધાર� હતી અને તેનો પગ લપસ્યો
અને બનવાકાળ એ�ું બન્�ું ક તે ખાળ�ુવામાં ઉલ્ટો
જઈ પડયો તેને પડ� જવાની કોઈને ખબર ન પડ�.
સવાર પડ� તેને ગોતવામાં આવ્યો તો તે ગટરમાં
ઉલ્ટો ઊભો હત. તેને ત્યાંથી કાઢવામા આવ્યો તો
મ�થી લઈને �ૂટ
ં � � ૂધી તેની �દર ગંદગી ચાલી
ગઈ હતી અને તે� ું પેટ �લી � ૂ�ું હ�.ું
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ઇમામે બા�કર અલ�ય્હસ્સલામથી સાંભ
ઝરારા અબ્�ુર મ�લકથી �રવાયત કર� છે ક હઝરત
ઇમામ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામઅને હઝરત ઇમા
હસન અલ�ય્હસ્સલામના ફરઝંદોમ

કંઈ કચવાટ

ઊભો થયો. મ� ઈચ્છ�ું ક� �ું સમાધાન માટ� કંઈક
બો�ુ તો ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલ
એ ફરમાવ્�ુ: તમે અમાર� વચ્ચે કંઈ ન બોલ.
તમારો દાખલો બની ઇસરાઈલના એ શખ્સ �વો
છે , �ને બે બેટ�ઓ હતી , એક �ુત્રી શાદ� ખે�ૂત
સાથે થઈ અને બી� �ુત્રીની શાદ� મટક
બનાવનાર (�ુંભાર)થી થઈ
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હતી. એક વખત તે

�ુત્રીઓને મળવા ગ. તો ખે�ૂતની પત્નીએ ક�ું
મારા પિત

પાસે એટલા ખેતર છે ક� જો આ

�દવસોમાં વરસાદ આવી �ય તો અમે ધનવાન
થઈ �ઈએ. પછ� તે બી� �ુત્રીને ત્યાં . તેણે
ક�ું : મારા પિતએ માટ�ના ઘણા વાસણો

બનાવી

�ુકાવા � ૂ�ા છે . �ુદા કર� ક� થોડા �દવસ � ૂધી
વરસાદ ન પડ� ન�હ�તર અમે બરબાદ થઈ જ�ુ.
આ પ�ર�સ્થિત જોઈ બાપે ક�ુ: �ુદા � ું જ તાર�
મસ્લેહતને �ણે છ, �ુ ં કોઈ માટ� માંગણી નહ� ક�.
એવી ર�તે તમે પણ અમારા વચમાં પડવાથી �ૂ ર
રહો �ાંક એ�ુ ન થાય ક� કોઈ�ું અપમાન કર�
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બેસો. તમા� કામ માત્ર એટ�ુ જ  ક� ર� ૂલે કર�મ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમના કા
અમા� આદરમાન કરો.
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ક�ટ�લક �રવાયતો
હઝરત ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
પયગમ્બર �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમથી �રવાયત કર� છ. તેમણે ફરમાવ્�ુ:
�ામતના �દવસે �ુ ં ચાર પ્રકારના લોકોન
શફાઅત કર�શ. ભલે તે જમીન પર

�ુનાહોના

આચરનાર બન્યા હો.
૧. એ શખ્સ � માર� અવલાદની મદદ કર. ર. એ
શખ્સ � તંગીના સમયમાં પોતાના માલથી માર�
આવલાદની મદદ કર� . ૩. એ શખ્સ  તન, મનથી
માર� અવલાદથી મોહબ્બત કર. ૪. એ શખ્સ
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જયાર� માર� અવલાદ ઝા�લમોના હાથે દ� શિનકાલ
કરવામાં આવે તો તેઓની જ��રયાત � ૂર� કર� .
હઝરત ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્:
જયાર� �ામતનો �દવસ હશે તો એક �ુનાદ� સદા
આપશે. એ �ુદાના બંદાઓ, � ૂપ થઈ �ઓ હઝરત
મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ
તમારાથી વાતચીત કરવા માંગે છે .
બધી મખ્�ૂક �ુપ થઈ જશ. એ સમયે હઝરત
મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ
ફરમાવશે: એ માનવટોળાઓ તમારામાંથી
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કોઈનો

મારા પર ઉપકાર હોય તે ઊભો થઈ �ય. આજ �ુ ં
તેને તેના અહ�સાનનો બદલો આપીશ.
લોકો કહ�શે , યા ર� ૂલલ્લાહ અમારા મ-બાપ આપ
પર �ફદા , અમારો આપ પર કોઈ અહ�સાન નથી
બલ્ક� અમારા પર �ુદા અને ર�ૂ

સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમના અહ�સાનો . આપ
સલ્લલ્લાહો અલય વઆલેહ� વસલ્લમ ફરમાવશ:
� હા , �ણે માર� એહલેબૈતમાંથી કોઈ એકને
આશરો આપ્ય હોય, અથવા નેક� કર� હોય , અથવા
કોઈ નવ�ાને કપડા પહ�રાવ્યા હોય અથવ
તેઓમાંથી કોઈ �ુખ્યાને ખાવા�ું ખવરાવ્�ું હોય ત
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તે ઊભો થઈ �ય , �ુ ં તેને તેના ઉપકારનો બદલો
દ� વા માં� ુ �ં.
આ સાંભળ� ઘણા બધા ઊભા થઈ જશે �મણે એમ
�ુ્ હશ
ર
.
એ સમયે અલ્લાહ તરફથી અવાજ આવશ.
મોહમ્મ મારા હબીબ મ� એ બધા લોકોને બદલો
આપવાનો આપને અિધકાર અને સ�ા આપી છે .
આપ જયાં ઇચ્છો તેઓને જ�તમાં જગ્યા આ.
હઝરત મોહમ્મદ� �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લાહો અ
વઆલેહ� વસલ્લમ આવા લોકોને જ�તના સ્થ
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વસીલામાં જગ્યા આપશે જયાં તેમન

દર� ક વખતે

હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમઅને આલે મોહમ્ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમના દ�દાર નસીબ થાશ.
હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામ ની �ખદમતમા
કોઈએ ક�ું ક� ફલાણો શખ્સ ઘણી ખોટમાં રહય.
આપે ફરમાવ્�ુ: કોણે ખોટ ભોગવી?
લોકોએ ક�ુ:ં ફલાણા શખ્સે દ�નારને �દરહમના
બદલે વેચી દ�ધા. તેણે એક હ�ર થેલી દ�નારનો
સોદો એક હ�ર �દરહમમાં ��.
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આપે ફરમાવ્�ુ: �ુ ં તમને આથી પણ વ�ુ ઘાટો
ઉપાડનાર શખ્સ િવશે ન બતા?
લોકોએ ક�ુ:ં � હા

, જ�ર બતાવો. તો આપે

ફરમાવ્�ુ: એ શખ્સ આથી પણ વધાર� ખોટમાં
રહયો �ણે નેક� અને ભલાઈ માટ�

પોતાના

સગાઓને હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમ અને હઝર

મોહમ્મદ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમના સ
પર સરસાઈ આપી. ક� મક� સાદાતના સાથે ભલાઈ
કરવી એક હ�ર સોનાના પહાડ બરાબર છે .
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જયાર� ક� પોતાના �રશ્તેદારો સાથે ભલાઈ કરવી
ઘ�ના હ�ર સડ�લા દાણાઓ બરાબર છે .
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કમજોરો અને યતીમો પર મહ�રબાની
ઇમામો અલય્હ��ુસ્સલામ આ ર�તે મદદ �ાર્ કર
હતા.
કલેમા તય્યબાના ક્તાર્ કશ્�લ્�ુ �રવાયત કર�
છે . એક �દવસ હઝરત ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલામ કોઈ કામ અ�ુસધ
ં ાનમાં સામરાર્
શહ�રથી બહાર ગયા હતા. આપના જવા પછ� એક
આરાબી (ગામડ�ઓ) આપના ઘર પર હાજર થયો
અને મૌલાથી મળવાની ઇચ્છા વ્યક્ત .
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તેને બતાવવામાં આવ્�ું ક� આપ શહ�રથી બહા
ફલાણા સ્થળે ગયા છ. તે આપને શોધતો ખોળતો
એ જગ્યાએ પહ�ચ્યો અને અરજ ક: મારો સબંધ
�ૂફાના બદ�ુઓથી છે . અને �ુ ં આપને માનવાવાળો
�ં. અને મારા ઉપર

ભાર� કજ� છે . આપ િસવાય

મને કોઈથી કઝર્ ભરવામાં સહાયની ઉમ્મીદ ન.
એટલે આપની સેવામાં ચાલ્યો આવ્યો .
આપે ફરમાવ્�ુ: ગભરાવ નહ� અને અહ� માર� પાસે
બેસી �ઓ. �ુ ં તમને એક સનદ લખી આ�ુ �ં

,

�માં ઇકરાર ક� �ં ક� �ુ ં તારો કઝર્દાર �ં અને �ું
જયાર� શહ�ર પહ�ચી �ઉ તો તમે મારા દરવા�
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આવજો અને પોતાના કઝાર્ની મારાથી ઉઘરાણી
કરજો અને �ુ ં તમારાથી ગમે તેટલી મોહલત માં�,ુ
મોહલત ન દ� જો અને ઉઘરાણીનો આગ્રહ કર.
અને ખબરદાર માર� વાતની અવગણના ન કરજો.
શ� છે ક� અલ્લાહ તઆલા આ ર�તે તમારો કજ�
ભર� આપે.
જયાર� આપ સામરાર્ પાછા પધાયાર્ તો થોડ�વ
પછ� એ આરાબી પણ ત્યાં પહ�ચી ગય. એ સમયે
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની પાસે ઘ

અક�દતમંદો

અને ખલીફાના િવ�વા�ુ માણસો બેઠા હતા. તેણે
આવતા વ�ત જ કઝર પા� કરવાની માંગણી કર�.
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આપ તેનાથી મોહલત માંગતા રહ્યા પણ ત
સખ્તીથી કઝ પા� કરવાની માંગણી કરતો રહયો.
ખલીફાના િવ�વા�ુ લોકો એ ખલીફાને આ
બનાવની વાત સંભળાવી. તેણે ત્રીસ હ�ર �દરહ
આપની પાસે રવાના �ાર્ અને આપ બધા �દરહમ
તે શખ્સને હવાલે કર� દ�ધ.
આરાબીએ ક�ુ:ં મૌલા મને આટલી બધી રકમની
જ�રત હર�ગઝ નહોતી. માર� માટ� તો આ માલનો
ત્રીજો ભાગ જ �ુરતો . આપ આ

રકમનો ત્રીજ

ભાગ મને અપર્ણ કરો અને બાક� રકમ આપ રાખી
લ્ય. આપે ફરમાવ્�ુ: નહ� આ બધી રકમ તમાર�
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છે . આપની આ વતર્�ુંક જોઈ એ સહસા બોલી
ઉઠયો: અલ્લા

�ુબ �ણે છે ક� તે પોતાની

�રસાલત કોને સ�પે?
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સય્યદ જવાદ આમેલી અન ે િનધર્ન પાડો
�કતાબ િમફતા�ુલ કરામતના ક્તાર્ સય્યદ જ
આમેલી કહ� છે ક� �ુ ં એક રાતના ખાવા�ું ખાવામાં
પ્ર�ૃત હતો ક� કોઈએ મા દરવા� ખટખટ કર�. �ુ ં
સમ� ગયો ક� ખટખટ કરનાર સય્યદ બહ��ુલ
ઓ� ૂમનો નોકર છે .મ� ઉતાવળે દરવાજો ખોલ્યો તો
નોકર� ક�ું બહ��ુલ ઓ� ૂમ ખાવા પર તમાર�

વાટ

�ુએ છે . �ુ ં નોકરની સાથે તેમના ઘર� ગયો તો
તેમણે મને જોતાવ�ત મારા પર

�ુસ્સો �� અને

ક�ુ:ં તમને �ુદાનો ડર નથી લાગતો?
મ� ક�ુ:ં આકા �ન આખર �ું વાત છે ?
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તેમણે ફરમાવ્�ુ: તમારો એક પડોશી � તમારો હમ
મઝહબ પણ છે . રોજ સાંજના વખતે ખ�ૂ રો ઉધાર
લઈ ઘર� �ય છે . તેની આિથ�ક �સ્થિત એવી નથી
ક� કોઈ બીજો ખોરાક ખાય. અને � ૂરો એક સપ્તાહ
એ �બચારો ઉધાર ખ�ૂ ર લઈ ખાતો રહયો. અને
આજ જયાર� એ �ુકાનદારથી ખ�ૂ ર લેવા ગયો તો
�ુકાનદાર� ક�ું તમારા માથે આટ�ુ ઉધાર ચડ�
ગ�ું છે . શરિમ�દગીના કારણે તેણે ખ�ૂ રો ન

લીધી

અને પોતાના ઘર� પાછો ચાલ્યો ગય. અને
આજની રાત તેની પાસે ખાવા માટ�

કંઈ નથી.

આજ રાત તે પોતાના �ુ�ુંબ સાથે ફાકો કરશે.
(�ુખ્યો રહ�શ.)
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એ તમારો પાડોશી છે અને ધમર્ ભાઈ છ . તો એ
� ૂખ્યો રહ� અને તમને તેની ખબર �ુધ્ધા નથ
અને તમે � ૂબ પેટ ભર�ને ખાઓ. યાદ

રાખો

ઇસ્લામ આપણને આવી બેદરકાર�ની હર�ગઝ
ઇ�ઝત નથી દ� તો. પયગમ્બર� ઇસ્લ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ�ું ફર
છે એ શખ્સ મારા પર ઈમાન નથ લાવ્યો �ણે પેટ
ભર�ને ખાઈને રાત િવતાવી હોય અને તેનો
પાડોશી � ૂખ્યો રહ.
આ વાસણો ભોજનથી ભર� લા છે

, નોકરની સાથે

તમે તેના દરવા� પર �ઓ અને કહો ક� આજ
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રાત�ું ખા�ું આપણે ભેગાબેસીને ખાઈએ. અને
કંઈક રકમ પણ છે . એ રકમ ચટાઈની નીચે રાખી
દ� જો અને ખા�ુ ખાધા પછ� આ વાસણો તેને આપી
દ� જો. સય્યદ જવાદ આમેલી કહ� છ: �ુ ં નોકરની
સાથે ભોજનના વાસણો ઉપાડ� એ શખ્સના દરવા�
પહ�ચ્યો અને તેને અવાજ આપ. એ શખ્સ બહાર
આવ્યો ત મ� ક�ું �ુ ં ઇચ્� �ં ક� આજ રાત�ું
ખાવા�ું આપણે ભેગા બેસી ખાઈએ.
�વા તેણે વાસણો ઉઘાડયા તો તેમાં ભાતભાતની
વાનગીઓ પકાવેલી હતી. તેણે મને ક�ુ:ં આ
ખોરાક મને તમારા ઘરનો નથી લાગતો
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ક� મક�

આવા પ્રકાર�ું શ્રીમંતો�ું ખા�ુ ખાવાના તમે
નથી. મને બતાવો ક� આ ખોરાક �ાંથી લાવ્ય?
મ� તેને � ૂરો પ્રસંગ કહ� સંભળાવ.
તો તેણે ક�ુ:ં �ુદાની કસમ હ� � ૂધી મ�

કોઈને

માર� હાલત જણાવી નથી ત્યાં �ૂધી ક� મારા
ન�કના પાડોશીઓ �ુધ્ધા  વાતથી અ�ણ છે .
આ સય્યદ� બહ��ુલ ઓ�ૂમનો ચમત્કાર છે ક� તેમન
માર� હાલતની �ણ થઈ ગઈ. ખાવા�ું ખાધા પછ�
મ� સય્યદ� આપેલી થેલી ચટાઈ નીચે રાખ. તેણે
માર� સામે એણે થેલી ખોલી , જો�ુ તો તેમાં એક્સો
પચાસ �રયાલ હતા.
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ઇસ્લામ ગર�બન ે બ�ુ મહત્વ આપે .
અ� ૂ બસીર કહ� છે ક� મ� હઝરત ઇમામ સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં અરજ કર� ક� આપન
એક શીઆ છે � ઘણો પરહ�ઝગાર છે

, ��ું નામ

ઉમર છે .
એક �દવસ તે ઇસા �બન અઅ�ુન પાસે અર�
લઈને ગયો.
ઇસાએ ક�ુ:ં માર� પાસે ઝકાતની રકમ પડ�
પણ �ુ ં તેમાંથી તને કંઈ નહ� દ�
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છે ,

, ક� મક� મ� તને

થોડા �દવસ પહ�લા ગોશ્

અને ખ�ૂ ર ખર�દતા

જોયો છે અને આ સદં તર ઇસરાફ (ઉડાઉપ�ુ)ં છે .
એ શખ્સે ક:�ુ વાત એમ છે ક� થોડા �દવસ પહ�લા
મને એક �દરહમ મળ્ય , મ� તે �દરહમના ત્રી
ભાગ�ું ગોશ્ત અને ત્

ભાગની ખ�ૂ રો લીધી

અને ત્રી� ભાગને માર� બી� જ�રતો પર ખચ
��.
હઝરત સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ આ વાત સાંભ
ગમગીન થયા , અને ઘણા �દવસો � ૂધી પોતાના
કપાળે હાથ માર� ફરમાવતા હતા. અલ્લા
તઆલાએ પૈસાદારોના પૈસામાં ગર�બોનો ભાગ
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રાખ્યો છ. �થી તેઓ સાર� ર�તે �વન

િવતાવી

શક� . અને જો આ ભાગથી પણ તે� ું �ુજરાન ન
થાય તો તેઓને વધાર� દ� � ુ જોઈએ. �થી તેઓનો
ખોરાક, કપડાલ�ા, શાદ� અને સદકા તથા હજની
જ�રતો � ૂર� કર� શક� . ગર�બો પર સખ્તી ન કરવી
જોઈએ. ખાસ કર�ને ઉમર �વા લોકો પર તો
જરાય

સખ્તી ન કરવી જોઈ. ક� મક� તે

પરહ�ઝગાર ઇન્સાન છ.
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�ુખ્યા �ુતરા પર દય
એક વરસ �ુકાળ પડયો �ના કારણે લોકો�ું �વ�ું
અશ� થઈને રહ� ગ�ુ. એક દ�ની તા�લબે ઇલ્મ
� રસ્તેથી પસાર થઈ રહય હતો. તેણે એક �ુતર�
જોઈ. �ના બચ્ચા તેના સ્તનોને વળગેલા હ.
�ુતર� ઉઠવા

માંગતી હતી , પણ � ૂખના કારણે

તેનામાં કંઈક અશ�ક્ત આવી ગઈ હત. એટલે
ઊભી પણ થઈ શકતી નહોતી. તા�લબે ઇલ્મને એ
�ગા
ં ૂ પ્રાણી પર તરસ આવી અને તેની પાસે ક
રકમ પણ નહોતી ક� �નાથી કોઈ રોટ� ખર�દ� તેને
ખવડાવે. �તે તેણે પોતાની એક
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�કતાબ વેચી

નાખી. તેની �ક�મતથી તેણે રોટ� ખર�દ� તેને
ખવડાવી. �ુતર�એ રોટ�

ખાધી અને પોતા�ું મ�

આસમાન તરફ �ુર, �ણે તેના માટ� �ુઆ કર� રહ�
હોય. અને તેની �ખમાંથી આભારના બે ��ુ પણ
ટપ�ા.
રાતના તે તા�લબે ઇલ્મ �ુતો તો તેન

ખ્વાબમાં

એક અવાજ સંભળાણી , ત� એક િનબર્ળ પ્રાણી
દયા કર�. હવે તને

�કતાબો પડવાનો શ્ર

ઉપાડવાની જ�રત નથી રહ�. અમે તને અમારા
તરફથી ઇલ્મ અત કર� દ��ુ છે .

477

�ુકદ્દસે અદર્બેલી અને �ુ
સય્યદ નેઅમ�ુલ્લાહ જઝાએર� પોતાના માનવ
ઉસ્તાદ અદર્બેલી િવશે કહયા કરતા હતા ક� જયાર
�ુકાળ પડયો તો �ુક�ૃસે અદર ્બેલીની પાસે �ટલા
પણ ઘ� હતા તેઓએ ફક�રોમાં વહ�ચી દ�ધા અને
પોતાના ઘર માટ� પણ એટલો જ ભાગ રાખ્ય

,

�ટલો ક� તેમણે એક એક ગર�બને આપ્યો હત.
�ુકાળની ભ�સમાં પણ �દન પ્રિત �દન વધા થતો
ગયો. એક �દવસ માનવંત ઉસ્તાદની પ�ત્ન
નારાજ થઈને ક�ુ:ં પોતાના
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બાળકોની પરવા ન

કર� અને � કંઈ પણ આપની પાસે હ� ું તે આપે
ફક�રોમાં વ્હ�ચ દ��ુ.
પ�ત્નના આ કહ�ણથી માનવંત ઉસ્તાદને સદમ
લાગ્યો અને ત્રણ �દવસની િનય્યત કર� �ૂફ
મ�સ્જદમાં એઅતેકાફ માટ� બેસી ગય.
આપને એઅતેકાફમાં બેસવાને હ� બીજો �દવસ
હતો ક� કોઈએ આવી આપના ઘરનો દરવાજો
ખટખટાવ્યો અને ક�ું ક� �ુકદ અદર ્બેલીએ આટા
અને ઘ�ની થોડ� બોર�ઓ દઈને મને રવાના ��
છે આપ આ બોર�ઓને આપના ઘરમાં રાખી લ્ય.
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�ુક�ૃસ અદર ્બેલીની પ�ત્નએ ઘ� અને આટાન
બોર�ઓ પોતાના ઘરમાં રાખી અને ખોલીને જો�ું
તો તેમાં શ્રેષ્ઠ આટો અને ઘ� મૌ�ૂદ .
�ુક�ૃસ અદર ્બેલી એઅતેકાફથી પાછા આવ્યા 
પ�ત્નએ �ૂશ થઈ પિતનો આભાર માન્યો તો તે
અચરજમાં પડ� ગયા અને ફરમાવ્�ુ: �ુદાની કસમ
મ� આ બોર�ઓ નથી મોકલી ન તો મોકલનારને �ુ ં
ઓળ�ુ �ં.

480

અલ્લામા મજ�લસીના મક�ૂલ આમા
સય્યદ નેઅમ�ુલ્લાહ જઝાએર� ફરમાવે . કંઈક
ઇલ્મ પ્રાપ્ત કરવા અને પ્રવાસ પયર્ટન �
�દલમાં ઇચ્છા થતી ક

�ાંક કોઈ ઘણા મોટા

આ�લમે દ�નથી લાભ ઉપાડવો જોઈએ.
�ુ ં લગાતાર આ શોધખોળમાં રહયો , ત્યાં �ૂધ ક�
ઇસ્ફહાનમાં અલ્લામા મજ�લસી ર.ની �ઝયારત
નસીબ થઈ. મ� તેમના િશષ્

બનવાની ઇચ્છા

વ્યક્ત કર� � મારા સારા નસીબે તેમણે માર
દરખાસ્ત ક�ૂલ કર લીધી.
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�ુ ં એક લાંબા સમય � ૂધી તેમની સેવામાં

રહયો.

અને તેમના ઇલ્મના પ્રકાશોના પ્રિત�બ�બ ઝ
રહયો. અને આપ મારા પર

ઘણો વહાલ રાખતા

હતા અને પોતાના ઘરનો એક સભ્ય સમજતા હત.
અલ્લામા મો�ૂફ સદા શ્રેષ્ઠ વ�ો પ�

કરતા

હતા અને પોતાના ઘરના સભ્યોને પણ ઉમદા
�લબાસ સીવરાવીને આપતા હતા.

ત્યાં �ૂધી ક�

તેમના નોકરો અને દાસીઓ પણ કાશ્મીર� મોજડ�
પહ�રતા હતા.
મને આ જોઈને ઘણો અફસોસ થયો ક� આવો મોટો
આ�લમ પરહ�ઝગાર� ભ�ુ્ �વન ક�મ નથી
ર
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�ુઝારતા. અને �ુિનયાના ઠાઠને આટ�ુ મહત્વ ક�મ
દઈ રહ્યા ?
જયાર� ક� હાદ� ઇમામો અલય્હ��ુસ્સલામ થીગડ
માર� લા કપડા પહ�રતા હતા.
�ુ ં એ સમયની વાટ જોતો રહયો ક� કદ� �રસદ
મળે અને એકાંતનો સમય હાથ આવે તો �ુ ં
તેમનાથી આ મસઅલામાં વાતચીત ક�.
એક �દવસ અનાયાસે મને એવી તક મળ� ગઈ.
અમે ઘણી વાર � ૂધી િવિવધ મસઅલા પર િવચાર
િવિવમય કરતા રહ્. અને મ� આ મસઅલા પર
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પણ વાતચીત કર�. પણ મને એવો ભાસ થયો ક�
અલ્લામાથી િવવાદ કરવાને �ું લાયક નથ

અને

માનનીય મૌલાના દલીલોથી મને � ૂપ કરાવી દ� શે.
મ� તેમને િવનંતી કર�. �ુ ં આપથી વાદિવવાદ નથી
કર� શક્તો અને ન તો માર� એ તાકાત છ. પણ જો
આપ તૈયાર થાઓ તો આપણે

એકબી�થી

બોલવચન લઈએ ક� આપણામાંથી � પહ�લે મર� તે
સ્વપ્નામાં આવી બી� પોતાની િવતક સંભળાવે.
માનનીય ઉસ્તાદ� ક�ૂલ �ુ. થોડા �દવસ પછ�
અચાનક ઉસ્તાદ� મોહતરમ બીમાર પડયા અને
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એજ બીમાર�ના કારણે તેઓ આ �ુિનયાથી �ુચ
કર� ગયા.
અલ્લામા સાહ�બના મરણથી દર�ક શખ્સ ગમગ
થયો અને ઇસ્ફહાન શહ�ર તેમના સોગમાં �ુ� એક
અઠવાડ��ુ બંધ ર�ુ.ં લોકો

અલ્લામા મર�ૂમના

માટ� ફાતેહાખ્વાની અને �ુઆમાં પ્ર�ૃત .
માનવંત ઉસ્તાદના કસમયની મૌતે મારાથી ભા
અને સમજ �ુ�ધ્ધ �ચક� લીધ. વફાતના એક
અઠવા�ડયા પછ� �ુ ં તેમના િવયોગમાં

બેસીને

�ુરઆનની િતલાવત કરતો હતો ક� એવામાં મને
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�ઘ આવી ગઈ. મ� અલ્લામ

મર�મ
ૂ ને જોયા ક�

તેઓ પોતાની પાસે શ્રેષ્ઠ કપડા પહ�ર�ને બેઠા .
અચાનક મારા મનમાં એ વાત આવી ક� આપ તો
મર� � ૂ�ા છે . �ુ ં તેમની સામે ગયો , સલામ કર�
અને તેમના હાથ �ુમ્યા અન

� ૂછ�ુ:ં આલમે

બરઝખમાં આપની સાથે ક� વો વતાર્વ કરવામાં
આવ્યો અને આપને મૌ ક� વી લાગી?
તેમણે ફરમાવ્�ુ: વહાલા �ુત , �વી માર� બીમાર�
વધી ગઈ અને દદર ્માં અસહ્ય વધારો થયો તો
આ દદર ્વ્યથામાં અલ્લા
અને અરજ કર�.
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પાસે િશકાયત કર�

પરવર�દગાર તે �ુરઆને મ�દમાં પોતે

ફરમાવ્�ું

છે ક� ‘લા યોકલ્લફલ્લાહો નફસહા ઇલ્લા �ુ�્ ’
ક� અલ્લાહ કોઈન તાકાતથી વધાર� તકલીફ નથી
આપતો.
અય �ુદા ! દદર ્થી �ું �ુર� ર�તે પીડા �ં. અને �ુ ં
આ દદર ્ સહ�વાને લાયક નથ. મારા પર તાર�
રહ�મત કર. અને મને આ

રોગની તીવ્રતાથ

�ટકારો અપાવ. ત્યાર� મ� એક પ્રભાવશાળ� �ુ�ષ
જોયા � આવીને મારા પગ પાસે બેસી ગયા અને
માર� હાલત � ૂછ�. મ� તેઓની સામે પણ માર�
વ્યથાની િશકાયત કર.
487

તેમણે પોતાનો હાથ મારા પગ પર રાખ્યો અને
� ૂછ�ું ક� હવે �ુ:ખાવો ક� મ છે ?
મ� ક�ુ:ં જયાં આપે હાથ રાખ્યો ત્યાં

�ુ:ખાવો

મટ� ગયો , પરં � ુ તેનાથી ઉપરવાળા ભાગમાં દદર ્
વધી ગ�ુ.ં તે શખ્સ પછ એક પછ� એક ઉપર હાથ
રાખતો ગયો અને જયાં જયાં હાથ રાખતો ત્યાંથી
દદર ્ ખતમ થ જ� ુ હ�.ું ત્યાં �ૂધી ક� તેણે મારા
�દલ પર હાથ રાખ્ય. પછ� અચાનક મ� અ�ુભવ્�ું
ક� �ુ ં આ સ્�ૂળ બદનમાંથી �ુક્ત થઈ �ૂ�ો . �ુ ં
ઓરડાની એક બા�ુ ઊભો થઈ ગયો અને મા�
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િનજ�વ ખોળ��ું જમીન પર પડ�ું હ�.ું મ� ઘણા
આ�ચયર્થી એ બદનને જો�ુ.
એ વખતે ઓરડામાં મારા �ટલા પણ સાથી હતા ,
�રશ્તેદાર હતા બધાએ રો�ું શ� �ુર્ અને ગમન
અિતર� કમાં મારા �જસ્મને ચ�ટવા લાગ્.
મ� તેઓને આગ્રહ �� ક� તમે લોકો ર નહ� મને
�ુ:ખ-દદર ્થી �ટકારો મળ� ગયો છ. પણ કોઈએ
મા� સાંભળ્�ું નહ.

મારા સ્�ૂળ શર�રને �ુસ્

આપવામાં આવ્�ુ, કફન પહ�રાવવામાં આવ્�ુ અને
નમાઝે જનાઝા પડાવવામાં આવી. આ �ુરા
સમયગાળામાં �ુ ં આ બ�ુ જોતો રહયો અને એ
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જોવા માટ� ક� લોકો મારા શબને ક� વી ર�તે દાટ� છે ,
�ુ ં � ૂદ જનાઝાની આગળ ચાલવા લાગ્ય.
કબ્ર તૈયાર થઈ ગઈ અને હવે તેઓએ મને દ
કરવાનો ઇરાદો �� તો �ુ ં સ્વગત કહ�વા લાગ્યો �ુ
કબ્રમાં દાખલ થ. પણ

��ું તેઓએ મારા

શર�રને કબ્રમાં ઉતા�ુર્ તો એ સમયે કંઈ દ�ખા
નહ�. �ુ ં પોતે ક� વી ર�તે આ કબ્રમાં દાખલ થ

?

બસ એમ સમજો ક� કબ્ર બંધ થઈ ગઈ અને  મને
પોતાને આ સાંકડ� જગ્યામાં જોય. પછ� મ� એ
સમયે એક અવાજ સાંભળ�.
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મારા બંદા મોહમ્મદ બા�કર! આજના �દવસ માટ�
� ું �ું ભા� ુ લઈને આવ્યો છ?
મ� મારા બધા સારા કામ ગણાવ્ય , પણ કોઈ પણ
અમલ ક�ુલ ન થયો અને મારા ગભરાટમાં પળે
પળે વધારો થતો ગયો અને મને બચવાનો

કોઈ

માગર્ ન �ુઝય.
�તે મ� અરજ કર�: પરવર�દગાર ! એક �દવસ

�ુ ં

ઘોડા પર સવાર થઈને ઇસ્ફહાનની �ુખ્
બ�રમાંથી પસાર થઈ રહયો હતો તો મ�

જો�ું ક�

લોકો ભેગા થયા છે અને એક શખ્સને પીટ� રહ્યા
અને તેને ગાળો પર

ગાળો ભાંડ� છે . � ૂછવા પર
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ખબર પડ� ક� આ શખ્સ તેઓનો કઝર્દાર છે અને ત
તેઓ�ું કઝર્ ભરવાથી નાદાર છ . એ �બચારો
મોહલત માંગતો હતો , પણ કોઈપણ તેને મોહલત
દ� વા તૈયાર નહો� ુ.
એજ અરસામાં એક �ુકાનદાર� તેના માથા પર જોડો
માય� અને ક�ું અમને ખબર છે � ું કઝર્ ભરવાની
શ�ક્તમાં નથ , પણ આ ર�તે મારા �દલને એક
શાંિત મળે છે .
મ� �દલમાં ક�ુ:ં માર� આ લોકોથી ડરવાને બદલે
�ુદાથી ડર�ું જોઈએ.
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સાર એ ક� મ� ક�ુ:ં �ને એનાથી કઝર

લે� ું છે તે

માર� પાસે આવી �ય �ુ ં તે� ું કઝર્ �ૂક્વી દ

,

પરં � ુ શરત એ છે ક� આ �બચારાને છોડ� દ� વામાં
આવે. �ુ ં એ શખ્સને લઈને પોતાના ઘર� આવી
ગયો. મ� તેને �દલાસો આપ્યો અને તે�ું બ�ુ કઝર
ભર� દ��ુ.
એ સમયે મ� કબ્રમાં અવાજ સાંભળ� ક� અમે તાર
આ અમલને �સ્વકાર� લીધો પછ� મને વધાર�
� ૂછપરછ કરવામાં ન આવી.
ત્યાર પછ� માર� કબ્રમાં જ�તની બાર� � ગઈ.
�નાથી જ�તની �ુશ્�ૂદાર હવા માર� કબ્રમ
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આવવા લાગી અને માર� કબ નઝર પહ�ચે એટલી
િવશાળ થઈ ગઈ જયાં મને દર� ક પ્રકારન
નેઅમતો મળે છે .
� શખ્સ માર� �ઝયારત કરવા આવે છે �ુ તેનાથી
મોહબ્બત ક� �ં અને મારા માટ� � �ુરઆન
પડવામાં આવે છે અથવા �ુઆઓ માંગવામાં આવે
છે અલ્લાહ તઆલા તેને તેનો સવાબ આપે છ.
પછ� અલ્લામા મજ�લસીએ મને સંબોધીને ક�ુ:
સય્યદ હવે તમે જ બતાવો ક� જો �ુિનયામાં �ું
માર� પાસે માલ-દોલત ન રાખતો હોત તો �ુ ં આ
કઝર્દાર�ું કઝર્ ક�વી ર�તે �ુક!
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મને એ સમયે ખબર પડ� ક� માનવંત ઉસ્તા
પોતાના �વનમાં � કંઈ કરતા હતા તેમાં
મસ્લેહત હતી અને મહાન ઉસ્તાદ હંમે

ઇસ્લામ

અને �ુસલમાનોના ફાયદા માટ� જ કામ કરતા
હતા.
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જ�રતમંદોની સહાય, માંગવા પહ�લા કરવી જોઈએ
હઝરત ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ ફરમાવે છ
હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ
એક શખ્સના ઘર� પાંચ �ટ ખ�ૂર રવાના કર.
એક શખ્સે ક:�ુ અમી�ુલ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામ આપને આ�ું કરવાની શી જ�ર
હતી. એ શખ્સે આપથી મદદની માંગણ

કર�

નહોતી. અને જો તેની મદદ કરવી જ�ર� હતી તો
તેના માટ� ખ�ૂ રનો એક �ટ કાફ� હતો, એક� સાથે
પાંચ �ટ રવાના કરવાની �ું જ�રત હતી. આપે
ફરમાવ્�ુ: મોઅિમનોમાં �ુદા કર� તારા �વા ન
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જન્મ. �ુ ં સખાવત ક� �ં અને � ું કં�ુસી કર� છે . જો
�ુ ં કોઈ શખ્સને સવાલ �ાર્ પછ� આ�ું તો
એની આબ�ની �ક�મત હશે

� તેણે માર� સામે

બરબાદ કર� છે . તમાર� મોઅિમનના માંગવાની
વાટ ન જોવી જોઈએ. સખાવત એ છે � માંગવા
પહ�લે આપવામાં આવે , માંગવા પછ� આપ�ું તો
પોતાને શરિમ�દગીથી બચાવ�ું છે .
� શખ્સ પોતાના મોઅિમન ભાઈની માલી મદદ
નથી કરતો તો તે �ુઠો છે . ક� મક� હર મોઅિમન
પોતાની �ુઆમાં ઘણી વાર કહ� છે . અલ્લા�ુમ્મ�ગ્
�લલ મોઅમેનીન વલ મોઅમેનાત
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અય �ુદા ! મોઅિમન મરદ અને ઓરતોની
મગ્ફ�રત ફરમા. આશય એ છે ક� અઝાબથી
તેઓને �ુર�ક્ષત રાખ અને તેમને જ�ત અત
ફરમાવ.
આવી �ુઆ માંગવાવાળા શખ્સના વાણી અન
વતર્નમાં િવરોધાભાસ છ . ક� મક� � શખ્સ મોઅિમન
ભાઈને થોડા �દરહમ આપી રાઝી નથી કર� શક્તો
તે એની જ�ત પર રાઝી ક� વી ર�તે થઈ શક� છે .

498

દયાપાત્ર લો
�ુનયનના �ુધ્ધ પછ� બની તય ના લોકો ક�દ થય
અને હઝરત ર� ૂલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમની સામે આવ્યા અને 
ક� દ�ઓમાં હાિતમતાઈની �ુત્રી સફાના પણ હ.
લોકો તેના �પ અને શણગારથી

પ્રભાિવત થય

અને ��
ુ ર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમના સામ જયાર� તેણે બોલ�ું શ� �ુ્ તો
ર
લોકો તેની વાકપ�ુતા અને ભાષા પ્ર�ુ

જોઈને

તેના �પને � ૂલી ગયા. હાિતમ તાઈની �ુત્ર
સફાનાએ ક�ુ:ં
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મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ!
મારો બાપ મર� ગયો છે અને ભાઈ વતન છોડ�
ચાલ્યો ગયો છ. જો તમે મને આઝાદ કર�

દયો,

�થી �ુશ્મન મને ઠપકો ન આપે અને અરબના
કબીલાઓ મને મેણા ન માર� , તો આ ઘણો યોગ્ય
અને શ્રેષ્ઠ વતાર્વ. ક� મક� મારો બાપ સારા
સંસ્કારનો પક્ષ

હતો, તે � ૂખ્યાઓને ખાવા�ું

ખવરાવતો અને નવ�ાઓને વ�ો પહ�રાવતો હતો.
તેની પાસે � કોઈપણ જ�રતમંદ જતો
ખાલી હાથે પાછા કાઢતો ન હતો.
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, તે એને

પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆ
વસલ્લમએ ફરમાવ્�: બેટ� તે � �ુણો બયાન �ાર્
છે , એ મોિમનોના લક્ષણો .

જો તમારો બાપ

�વતો હોત તો અમે તેના માટ� બ�ખ્શશ અને
રહ�મતની �ુઆ માંગત.
હઝરત ર� ૂલે મક� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમએ �ુકમ આપ્યો ક� આ બાળાન
તેના બાપની સજ્જનતાના કારણે આઝાદ કર�
દ� વામાં આવે.
હાિતમની �ુત્રીએ ક�: �ુ ં િવનંતી ક� �ં ક� મારા
કબીલાના બધા ક� દ�ઓને પણ છોડ� દ� વામાં આવે.
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હઝરત ર� ૂલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમએ ફરમાવ્�: અમે તારા બાપની
શરાફતના કારણે તને આઝાદ કર� અને તાર�
શરાફતના કારણે તાર� કૌમને આઝાદ કર�.
પછ� આપે ફરમાવ્�ું: ત્રણ પ્રકારના લોકો દય
પાત્ર .
૧. એ માનવંત શખ્સ � ઇઝઝત પછ� �ુવાર થઈ
�ય.
ર. એ પૈસાદાર � િનધર્ન થઈ �.
૩. એ આ�લમ � ��હલોમાં વેડફાઈ �ય.
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સફાનાએ િવનંતી કર�. આપ ર� આપો �ુ ં આપના
માટ� �ુઆ માં�?ું
આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
ફરમાવ્�ુ: ર� છે .
સફાનાએ ક�ુ:ં અલ્લાહ તઆલા આપની મદદ
અને સહાય હાજતમંદોને સદા મળતી રાખે. અને �
કૌમ અને વગર્ પાસેથી અલ્લાહ ક નેઅમત પાછ�
લઈલે તો અલ્લાહ આપને એ નેઅમત પાછા
અપાવવાનો સબબ બનાવે. હઝરત

ર� ૂલે �ુદા

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમએ :
આમીન
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પછ� આપે �ુકમ આપ્યો ક� �ુનયનની ઘાટ�માંથ �
માલે ગનીમતના તર�ક� હાથ લાગ્યો છ , અને તેમાં
� �ટ અને ભેડ બકર�ઓ પકડવામાં આવી છે તે
હાિતમની �ુત્રીને પાછ� આપી દ�વામાં આ.
હાિતમની �ુત્રી આ વતર્�ુંક જોઈને  પ્રભાિવ
થઈ અને કહ�વા લાગી. આ પ્રકારની સખાવત મા
એજ કર� શક� છે �

નાદાર� અને િનધર્નતાથી ન

ડર� .
પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમ એ ફરમાવ્�: મારા પાલનહાર�
ઉછે ર જ એ ર�તે �� છે .
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, મારો

તેણે આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમથી ઘર� જવાની ર� માંગ
ફરમાવ્�ુ: � ું અમાર� મહ�માન છો

, તો આપે
, જયાં � ૂધી

તમારો િવ�વાસપાત્ર કોઈ સગો નથી મળ

, � ું

માર� પાસે રહ�શે.
હાિતમની �ુત્રી થોડા �દવસ આપ પાસે ર , તેના
સગાઓ તેને લેવા આવ્યા તો ર�ૂલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ

તેની

સવાર� માટ� મહ�િમલ તૈયાર કરાવરાવી , �ના પર
ર� શમના પદાર્ પડ�લા હત.
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આ ર�તે હાિતમની �ુત્રીને તેના �રશ્તેદ

ઘણા

માન સાથે લઈ ગયા અને જયાર� હાિતમની �ુત્ર
મહ�િમલનો પદ� ઉપાડ� જોતી

તો તેને ઉઘાડ�

તલ્વાર રાખેલા નવજવાન દ�ખાત. � તેના રક્ષ
માટ� િન�ુક્ હતા.
સફાના �બન્તે હાિતમ જયાર� ઘર� પહ�ચી ત
પોતાના ભાઈ અદ� �બન હાિતમતાઈને ક�ુ:ં તમે
તરત જ મદ�ના �ઓ અને �ુદાના

પયગમ્બર

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
�ુલાકાત કરો. જયાર� તમે તેઓને મળશો તો તમને
ખાત્રી થઈ જશે ક� તેઓ અલ્લાહના નબી.
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અદ� �બન હાિતમ મદ�ના આવ્યા અને મ�સ્જ
નબવીમાં હાજર થયા , જયાર� �રસાલત મઆબ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમએ 
જોયો તો � ૂછ�ું � ું કોણ છો?
તેણે ક�ુ:ં �ુ ં અદ� �બન હાિતમ તાઈ �ં. ર� ૂલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમએ ત
સત્કાર માટ� પોતાન જગ્યા છોડ� દ�ધી અને તેને
બેસવા માટ� પોતાની અબા પાથર�. તેને અબા પર
બેસાય� અને પોતે તેની સામે બેસી ગયા. આપના
ઉચ્ચ સંસ્કાર જોઈને અ �ુસલમાન બની ગયો.
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હઝરત ઇમામ અલી અલ�ય્હસ્સલામથી સબક લ
દર�લ મતા�લબના સંપાદક લખે છે ક�

, હઝરત

અલી અલ�ય્હસ્સલામને રસ્તામાં એક �ુફ�
ઔરત દ� ખાણી, તેના �ુત્રો �ુખ કારણે રોઈ રહ્ય
હતા અને �ીએ બાળકોને બહ�લાવવા માટ� એક
તપેલીને �ુલા પર રાખેલી હતી અને નીચે આગ
સળગાવી દ�ધી હતી , �થી બાળકો એમ સમ� ક�
તેની મા તેના માટ� કંઈક પકાવી રહ� છે . જયાર� ક�
તપેલીમાં પાણી િસવાય કંઈ ન હ�.ું
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ એ આ �દલદ્
દ્રશ્ય જો�ું તરતજ ઘર� પધાયાર્ થોડા  , આટો
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અને થો�ુ ઘી ઉઠાવ્�ું અને 

ઔરતના ઘરની

તરફ ચાલવા લાગ્ય. આપ અલ�ય્હસ્સલામન
�ુલામ કમ્બર� અરજ કર� આ

વજન ન ઉપાડો.

આપ અલ�ય્હસ્સલામના તરફથી �ું આ વજ
ઉપાડ� લ� �ં.
મૌલા અલી અલ�ય્હસ્સલામ એ બોર� કમ્બરને
સ�પી અને પોતાના કાંધા પર રાખી એ ઔરતના
દરવા� પહ�ચી ગયા.
દરવા� પર ખટખટ �ુ્ અને �દર આ
ર
વવાન
ર� માંગી જયાર� ર� મળ� તો આપ
અલ�ય્હસ્સલામ એ સામાન એ �ીને હવા
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��.

ઔરતે તરત જ ખાવા�ું પકાવ્�ું અને બાળકોને
જગાડ� તેઓને ખા�ું ખવરાવ્�ુ.
જયાર� બાળકો ધરાઈ ગયા તો હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ એ બાળકો સાથે રમ�ુ શ� �.
બાળકો � ૂબ હસ્ય.
ત્યાર પછ� આપ અલ�ય્હસ્સલામ પાછા આ.
કમ્બર� અરજ કર� મૌલા આપે બે કામ �ાર્  , એક
કામ�ું કારણ તો માર� સમજમાં

આવે છે પરં � ુ

બી� કામ�ું કારણ �ુ ં નથી સમજતો.
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આપે બોર� પોતે ઉપાડ� તો �ુ ં સમ� શ�ુ �ં

ક�

આપનો હ�� ુ સવાબમાં વધારો થાય તે હતો. પરં � ુ
આપ આ� બચ્ચાઓ સાથે રમ

રહ્યા અને તેમન

હસાવતા રહ્,આખર એ�ું કારણ �ું હ�?ું
આપ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્: કમ્બર! મ�
બાળકોની બે પ�ર�સ્થિત જોઈ હત. (૧)તેઓને
�ુખ્યા જોય, (ર)તેઓને રોતા જોયા.
ખોરાક દ્વારા તેઓની �ૂખ �ૂર થઈ અને � બાળકો
સાથે એટલા માટ� રમ્યો ક� �ું તેમને રોતા જોઈ
� ૂ�ો હતો અને ઇચ્છત હતો ક� તેમને હસતા પણ
જોઈ લ�.
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અનાથના પાલન પોષણ�ું ફળ
શેખ બહાઈ કશકોલમાં લખે છે ક� બસરાની
આસપાસ એક શખ્સ મર� ગયો અને તે �ુદાના
�ુનાહો કરવામાં મશ�ર
ૂ હતો. અને તે પોતાના
�ુનાહોના કારણે એટલો બદનામ હતો ક� તેના
જનાઝાને કાંધો આપવા કોઈ પણ તૈયાર નહો�.ું
તેની પ�ત્નએ લાચાર�એ મ�ૂરો બોલાવ્યા 

તેઓ

એનો જનાજો ઉપાડ� જનાઝાગાહ લઈ �ય. પરં � ુ
કોઈએ ત્યાં તેની જનાઝાની નમા �ુધ્ધા ન પડ.
તેના શબને દફનાવવા માટ� શહ�રની બહાર લઈ
ગયા.
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આ ઇલાકામાં આ�બદ અને પરહ�ઝગાર શખ્સ
રહ�તો હતો અને ઇલાકાના બધા લોકો તેની
સચ્ચાઈ અને િનદ�ષતા અને સદભાવને માનતા
હતા.
લોકોએ જો�ું ક� ઝા�હદ તેના જનાઝાની વાટ

�ુએ

છે . મય્યતને ��ુ ઝમીન પર રાખ્�ું તો એ ઝા�હ
આવ્યો અને ક�ું જનાઝ માટ� તૈયાર થઈ �ઓ.
ત્યાં કોઇ મૌ�ૂદ ન હોતો એટલે એણે એકલા તેની
નમાઝ પડ�.
ઝા�હદને જોઈ લોકોના ટોળે ટોળા આવી તેની
જનાઝાની નમાઝ પડવા લાગ્ય.
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ઝા�હદને � ૂછવામાં આવ્�ુ , આ શખ્સ તો પ્રખ્
�ૂ રાચાર� હતો. � ૂરા શહ�રમાં કોઈએ તેની જનાઝા
ની નમાઝ ન પડ� તમને તેની �ું જ�ર હતી?
ઝા�હદ� જવાબ આપ્ય: મને ખ્વાબમાં �ુક મળ્યો
હતો ક� તમે ફલાણા સ્થળે �ઓ ત્યાં એક જનાજ
આવશે અને તેની સાથે માત એકજ �ી હશે. તમે
જઈને જનાઝાની નમાઝ પડો. તેના �ુનાહ
અલ્લાહ તઆલાએ મા કર� દ�ધા છે .
ઝા�હદ� તે શખ્સની પ�ત્નને �ૂછ�ું ક� તેણે �ુ કા
�ુ્ છે ક� � તેની બ�ખ્શશ�ું કારણ બ
ર
ગ�ુ?ં
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ઔરતે ક�ુ:ં મારા પિતનો વધાર� સમય તો
�ૂ રાચાર અને શરાબ ઢ�ચવામાં િવતતો હતો.
ઝા�હદ� ક�ુ:ં તો �ું તે કદ� કોઈ સા� કામ પણ
કરતો હતો?
પ�ત્નએ ક�ુ: જયાર� તે રાતના �ુ�ધ્ધ અને ભાનમાં
આવતો તો � ૂબ રોતો હતો અને રોઈ રોઈ કહ�તો
હતો અય અલ્લાહ �ું મને કયા ભાગમાં નાખી?
�વી સવાર પડતી તે ઊભો થઈ નહાતો અને
સ્વચ્છ કપડા પહ�ર� ફજરની નમાઝ અદા કરત
હતો.
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તે� ું ઘર બે અથવા ત્રણ યતીમ(અનાથો) થી
કદ� ખાલી રહ�� ું નહો� ુ. તે પોતાના બાળકોથી પણ
વધાર� યતીમોને પ્યાર કરતો હત.
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ઇમામ �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામ અને જનાબ
�ુ�સ્લમના યતીમ
જયાર� ઇમામ �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામ એ �ુ�સ
અલ�ય્હસ્સલામની ખબર સાંભળ� તો આ
અલ�ય્હસ્સલામ પોતાના �ગત તં�(ખૈમા) માં
પધાયાર્ અને �ુ�સ્લમ અલ�ય્હસ્સલામની �ુત
બોલાવી. એ વખતે �ુ�સ્લમન

�ુત્રીની વય તે

વરસની હતી અને તે હંમેશા ઇમામ �ુસૈન
અલ�ય્હસ્સલામ �ુત્રીઓ સાથે રહ�તી હ.
જયાર� �ુ�સ્લમ અલ�ય્હસ્સલામની �ુત્ર
આપે તેના પર હ�ત ફરમાવ્�ું અને પહ�લાના
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તો

હ�તોની સરખામણીમાં આપે બાળક� પર ખાસ હ�ત
દ� ખાડ�ુ.ં
પોતે પણ પાક ખાનદાનની બાળા હતી. રોઈને
કહ�વા લાગી: મામા�ન આજ આપ કંઈ વધાર�
પડ� ું હ�ત નથી દ� ખાડ� રહ્ ? અને મારાથી એવી
ર�તે પ્યાર કર� રહ્યા
કરવામાં આવે છે . એ

, �વો યતીમો સાથે
બતાવો ક� મારા િપતાતો

સલામત છે ને ? �ાંક તેમને શહ�દ તો નથી કર�
દ� વામાં આવ્ય?
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ રોઈ પડયા અ ફરમાવ્�ુ:
માર� બેટ� ગમ ન કર , �ુ�સ્લમ અલ�ય્હસ્સલામ
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જગ્યાએ �ું તારો બા �ં, અને માર� બહ�ન તાર�
મા છે , અને માર� બેટ�ઓ તમાર� બહ�નો છે , અને
મારા �ુત્રો તમારા ભાઈઓ .
�ુ�સ્લમ અલ�ય્હસ્સલામની શાહઝાદ� આ સાં
રોવા લાગી અને �ુ�સ્લમ અલ�ય્હસ્સલામના �ુ
માથા ખોલી રોવા લાગ્ય. �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામ�ુ
�ુ�ુંબ પણ આ અઝાદાર�માં તેની સાથે ભળ્�ું હ�ુ.
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આ પણ વાંચો
એક શખ્સ રોટ� લઈને જઈ રહયો હતો ક� તેણે એ
ફક�રને ગલીમાં બેસી રોતા જોયો. તેને તેના પર
રહ�મ આવી અને તેની પાસે બેસી ગયો અને તેને
રોવા�ું કારણ � ૂછ�ુ.ં
ફક�ર� ક�ુ:ં �ુ ં ઘણા �દવસથી લગાતાર � ૂખ્યો 
હવે � ૂખે મને બેચન
ૈ કર� � ૂ�ો છે . એટલે રોઈ
રહયો �ં.
આ સાંભળ� બી� માણસે પણ રો�ું શ� કર� દ��ુ.
ફક�ર� ક�ુ:ં �ુદાના બંદા ! � ું શા માટ� �એ છે ?
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,

તેણે ક�ુ:ં �ુ ં તાર� લાચાર� અને િનધર્નતા પર રો�
�ં ક� ત� ઘણા �દવસથી લગાતાર રોટ� નથી ખાધી.
ફક�ર� ક�ુ:ં તને રોવાની શી જ�રત છે ? તારા પાસે
તો રોટ� મૌ�ૂ દ છે , તેમાંથી મને કંઈક ખવરાવ
માર� � ૂખ ટળ� જશે.
તે શખ્સે ક:�ુ જનાબ , �ુ ં તમાર� સાથે રોઈ શ�ુ �ં ,
પણ રોટ�નો એક �ૂકડો નથી દઈ શક્ત.
આ બનાવની �બલ્�ુલ આવી જ આપણા સમાજની
પણ પ�ર�સ્થિત છ. કોઈની પર� શાની પર ��ુ તો
વહાવી દ� શે , પરં � ુ સ�ક્રય સહ
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નહ� કર� , ��ુ

પણ એજ કામ આવે છે �ની સાથે હમદદ� ની
લાગણી હોય નહ�તર , બ�ુ આડંબર છે અને આ
��ુ હક�ક્તમાં મગરમચ્છના ��ુ .
શેખ સાદ�એ ક� ટ�ું સરસ ક�ું છે .
આદમ વંશ એકબી�ના અવયવો �વા છે , તેઓ�ું
સ�ન એકજ સત્વથી થ�ું છ.
જયાર� સમય કોઈ અવયવને દદર ્માં નાખે છે ત
બી� અવયવોને ચેન નથી પડ� ું જો બી�ઓની
તકલીફ જોઈને પણ તને તેના પર દયા ન
તો તને ઇન્સાન કહ�વો પણ ઠ�ક નથ.
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આવે

કોઈ ક�ત કિવએ સાદ�ના આ કાવ્યના પ્ર
કાવ્યમાં આ �ુક્ત લખ્�ું હ:
આદમવંશ એક બી�ના �ુશ્મન છ. અને સ�નમાં
કિનષ્ટમાં કિનષ્ટ . જયાર� સમય કોઈ અવયવને
�ુ:ખ આપે તો બેશક , એ અવયવ જ

જહ�મમાં

ચાલ્યો �. બી� અવયવોને એનાથી શી
લેવાદ� વા. � ું ક� બી�ની તકલીફ જોઈ પણ �ુ:ખી
નથી થતો હક�ક્તમાં �ું ઇન્સાનનો �ુત્(વીયર)
છે .
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કૌ�ું�બક પરં પરાની ફર� સ્થાપન
કલમએ તય્યબાના સંપાદક લખે છે ક� સય્ય
હયદરનો સબંધ ઇમામી આ�લમોના વડવાઓમાં
થાય છે . તેમની પ�ત્ન �ુચ�રત્ર સય્યદાણી.
રજબ અને શાબાન મહ�નાઓમાં લગાતાર રોઝા
રાખતી હતી. એક વખત રજબ ક� શાબાન માસમાં
તેમને ત્યાં ઘણા મહ�માનો આવી ગય.
ઘરધણીયાણીએ તેઓ માટ� ખાવા�ું તૈયાર �ુર અને
એ સમયે ઘરમાં આટો એટલોજ હતો �નાથી
મહ�માનો�ું ભોજન તૈયાર થઈ શક� .
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ઘરધણીયાણીએ પાણીથી રોઝો ઇફતાર �� અને
મહ�માનોના ખાવામાંથી થોડો ખોરાક બચી ગયો તો
ઘરવાળ�એ તેને પોતાની સહ�ર� માટ� રાખી લીધો.
તેમનો એક પડોશી અત્યંત રંક હત. થોડ�વાર
પછ� તેની પ�ત્ન આવી અને ક�ું ક� અમારા બાળકો
� ૂખ્યા છ , જો બની શક� તો

તેમના માટ� કંઈક

ખાવા�ું આપો.
બીબીએ પોતાની સહ�ર�નો ખોરાક ઉપાડ� તેને
સ�પી દ�ધો. સવાર� ઊઠ� પાણીથી સહ�ર� કર� અને
નમાઝે શબ પડ�. અને ઓરડામાં દ�વો સળગાવી
�ુઈ ગઈ.
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હ� � ૂર� ર�તે તેણે �ઘે ઘેર� નહોતી ક� તેને બે
પ્રિતભાશાળ� બીબીઓ દ�ખા.
એક પ્રિતભાશાળ� ખા�ૂને બીબીથી �ૂછ�ું
વયો� ૃધ્ધ અવસ્થામાં વગર ઇફતાર અને સહ�ર
ક� વી ર�તે રોઝો રાખી રહ� છો?
બીબીએ ક�ુ:ં ગર�બ પડોશણ આવી હતી. મ�
સહ�ર�નો ખોરાક તેણીને હવાલે કર� દ�ધો. પછ� આ
પ્રિતભાશાળ� ખા�ૂને �ૂછ�: �ું ઇચ્છે છ?
બીબીએ ક�ુ:ં મને અત્યાર� બટાટ
થોડ� ચીનીની જ�રત છે .
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, સાકર અને

એ સમયે મહાન �ીએ લીલા રં ગની બે � ૂણીઓ
આપી. એકમાં બટાટા હતા. બી�માં સાકર અને
ખાંડ. ત્યાર પછ� બ�ે ખા�ૂન

તેણીના ઘરમાંથી

ચાલી ગઈ.
બીબી �વી તંદ્રામાંથી ઊઠ� તો એ બીબીઓ
પાછળ દોડ� પણ ત્યાં એ બીબીઓના કોઈપણ
�ચહ્નો તક નહો. અને બારણા િનયમ �ુજબ બંધ
હતા. બીબીએ જલ્દ�થી દરવાજો ઉઘાડયો તો
સય્યદ હયદર � બી� કમરામાં બેઠ હતા, અવાજ
આપી � ૂછ�ુ:ં �ું વાત છે ?
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ખા� ૂને તેમને બધો બનાવ સંભળાવ્યો અને બે
થેલા �ુસલ્લા પર મૌ�ૂદ હતા તે તેમને બતાવ્.
સય્યદ હયદર� બટાટાનો થેલો દોસ્તો અ
પડોશીમાં વહ�ચી દ�ધા અને સાકરનો થેલો
પોતાના પાસે રાખ્યો અને પછ� તેમન

િવચાર

આવ્ય,હોય ન હોય આ બંને થેલા હઝરત સય્યદા
િનસાએ આલમીન સલા�ુલ્લાહ અલય્હાએ અપર્
�ાર્ હો.
એ સમયે માનવંત ફક�હ �ુલ્લા ઝય�ુલ આબેદ�
સલ્માસી બીમાર હત. સય્યદ હયદર� તેમને થોડ�
સાકર તબર�ક તર�ક� મોકલી �ને
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ખાવાથી તેઓ

તરત જ તં�ુરસ્ત થઈ ગય. અને એ સમયે નજફ�
અશરફમાં નવાબ �ુલામ

મોહમ્મદ ખાન �હન્દ

રહ�તા હતા અને તેઓ અજોડ ઇન્સાન હત.
બનવાકાળ તેઓ પણ

બીમાર હતા અને કોઈ

દવાથી તેમને ફાયદો થતો નહોતો.
સય્યદ હયદર� તેમને પણ થોડ� સાકર તબર�ક
તર�ક� આપી �નાથી તેઓ પણ સાઝા થઈ ગયા.
આ બનાવની ખબર �ૂ ર �ૂ ર � ૂધી ફ�લાઈ ગઈ.
લોકો �ૂ ર �ૂ રથી પ્રવાસ ખેડ� ત્યાં આવતા અ
પોતાના બીમારો માટ� થોડા પ્રમાણમ

સાકર

મેળવતા. અને અલ્લાહના �ુકમથી બીમાર સાઝા
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થઈ જતા અને જ. સય્યદ

સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ

ની બરકત એ હતી ક� આટલા પ્રમાણમાં સાક
વ્હ�ચવા છતા સાકર ખલાસ ન થઈ.
અને � બે થેલા તેમને મળ્યા હત. તેઓએ એક
થેલો પોતાના કફનમાં રાખી દ�ધો હતો અને બીજો
થેલો પ�ત્નના કફનમાં રાખ્.
થોડા �દવસ પછ� એક માનવંત શખ્સ મરણ
પામ્ય તો તેના વા�રસોએ સય્યદ હયદરથી એ
થેલાની માંગણી કર�. સય્યદ હયદર� કફ

ખોલ્�ું

તો એ જોઈને અચંબામાં પડ� ગયા ક� કફનમાં
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થેલો મૌ�ૂ દ ન હતો અને પ�ત્નના કફનને ખોલીને
જો�ું તો તેમાંથી પણ થેલો ગાએબ હતો.
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ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમ�ું ચા�ર�
પયગમ્બર� �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆ
વસલ્લમ�ું પહ�રણ �ુ�ુ થઈ ગ�ુ હ�ુ. એક શખ્સે
બાર �દરહમ આપની સેવામાં ભેટ

ધયાર. આપ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમએ હ
અલી અલ�ય્હસ્સલામ

ફરમાવ્�ું ક� આ રકમ

લઈને બ�ર �ઓ અને મારા માટ� એક પહ�રણ
લઈ આવો.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ બ�રમાં ગયા અ
બાર �દરહમમાં એક પહ�રણ ખર�દ� લાવ્ય , જયાર�
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આપે પહ�રણ જો�ું તો ફરમાવ્�ુ:

અલી

અલ�ય્હસ્સલ, આ તો ઘ�ુ �ક�મતી પહ�રણ છે . જો
�ુકાનદાર રકમ પાછ� આપવા પર તૈયાર હોય તો
આ પહ�રણ તેને પા�ં આપી રકમ લઈ લ્ય.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ �ુકાનદાર પાસે ગ
અને ફરમાવ્�ુ: મારા આકા અને મૌલાને આ
પહ�રણ પસંદ નથી , તમે પહ�રણ પા�ં લઈ

લ્યો

અને રકમ મને પરત કરો.
�ુકાનદાર� પહ�રણ રાખી લી�ુ અને રકમ પછ�
આપી દ�ધી. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ
રકમ લઈને �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય
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વઆલેહ� વસલ્લમની સેવામાં હાજર થય.
�રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમએ એ રકમ લઈ લીધી અને હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામને સાથે લઈને બ�રમાં ગ

,

રસ્તામાં એક કનીઝને રોતી જો. રોવા�ું કારણ
બતાવ્�ું ક� મારા મા�લક� મન

ચાર �દરહમ આપી

બ�રમાંથી સામાન લાવવા મોકલી હતી , પણ તે
રકમ મારા હાથમાંથી ખોવાઈ ગઈ.
આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
ચાર �દરહમ એ કનીઝને આપ્યા પછ� બ�રમાં
આવ્યા અને ચાર �દરહમ�ું એક પહ�ર
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ખર��ુ.ં

એક રં ક માનવી આપની પાસે આવ્યો અને ક:�ુ
યા ર� ૂલલ્લાહ! માર� પાસે પહ�રવા ખમીસ નથી.
આપે તે ખમીસ તેને આપી દ�ધી , પછ� આપે ચાર
�દરહમની એક બી� ખમીસ ખર�દ� લીધી અને
પહ�ર�.
જયાર� પાછા આવી રહ્યા હતા તો એ જ કનીઝન
એ જ જગ્યાએ રોતા જોઈ આપ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમએ રોવા�ું કાર

� ૂછ�ુ.ં તો

તેણીએ અરજ કર�: યા ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ! મને ઘર� થી િનકળ્યે
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લાંબો સમય થઈ ગયો છે , હવે ડર છે ક� ઘરવાળા
મને સઝા કરશે.
આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
ફરમાવ્�ુ: તમે માર� આગળ ચાલો અને અમને
તમારા મા�લક�ું ઘર બતાવો. અમે તમાર�
ભલામણ કર�ુ.ં
કનીઝ આપની આગળ ચાલતા ચાલતા પોતાના
મા�લકના ઘરમાં દાખલ થઈ ગઈ.
જનાબે �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમ દરવા� પર પધાયાર્ અન
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ઘરવાળાઓને સલામ કર� , પરં � ુ ઘરવાળાઓએ
જવાબ ન આપ્ય , ત્યાં �ૂધી ક� આપ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમએ ત્રણ

તેઓને

સલામ કર�.
ઘરધણી બહાર આવ્યો તો આપે જવાબ ન
આપવા�ું કારણ � ૂછ�ુ,ં તો તેણે જવાબમાં ક�ું : યા
ર� ૂલલ્લાહ! હક�ક્તમાં �ું  ઇચ્છતો હતો ક� આપ
વધાર� માં વધાર� અમારા પર સલામ કરો. ક� મક�
આપ �ટલી વાર સલામ કરો અલ્લાહની રહ�મતનો
અમારા પર વધારો થશે.
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પછ� આપે એ કનીઝની ભલામણ કર�. ઘરધણીએ
ક�ુ:ં યા ર� ૂલલ્લાહ! જયાર� આપ તેની ભલામણ
લઈને આવ્યા છો તો તેને મ

�ુદાની રાહમાં

આઝાદ કર� દ�ધી. એટલે કનીઝને આઝાદ� મળ�
ગઈ.
હઝરત �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમએ ફરમાવ્�: મ� આ બાર
�દરહમોથી વધાર� બરકત વાળા કોઈ �દરહમ નથી
જોયા, ક� મક� આ �દરહમોથી બે જણાએ પોતા�ું
શર�ર ઢાં� ુ અને એક કનીઝને આઝાદ� મળ�.
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જનાબે ઝેહરા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાથી સખાવ
શીખો
જયાર� હઝરતે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા
વફાતનો સમય િનકટ આવ્યો તો હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામએ તેમની પથાર� પાસે એક ના
પેટ� રાખેલી જોઈ.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ એ હઝરત સય્ય
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાથી �ૂછ�: આ �ું છે ?
જનાબે સય્યદા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાએ  કર�:
આ લીલા ર� શમની બનેલી નાની પેટ� છે તેમાં એક
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સફ�દ પા�ું છે અને એ પાના

પર અ�ુક લીટ�ઓ

લખેલી છે .
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ એ ફરમાવ્: એમાં
�ું લખે� ુ છે ?
જનાબે સય્યદા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ ફરમાવ્�ુ:
�ુ ં માર� શાદ�ની રાત્રે ઇબાદતની જગ્યા પર બેઠ�
હતી ક� એક

જ�રતમંદ ફક�ર આવ્યો અને તેણે

પોતાના બાલ બચ્ચાઓ માટ� માર� પાસે કપડાન
માંગણી કર�.
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એ સમયે માર� પાસે બે પહ�રણ હતા એક ન�ુ હ� ું
અને બી�ુ �ુ�ુ. અને મ� એ વખતે ન�ું પહ�રણ
પહ�ર�� ું હ�.ું મ� ન�ું

પહ�રણ ઉતાર� �ુ� ું પહ�રણ

પહ�ર� લી�ુ અને ન�ુ પહ�રણ એ જ�રત વાળાને
આપી દ��ુ.
જયાર� સવાર પડ� તો માનનીય િપતાશ્રી મન
મળવા આવ્યા અને ફરમાવ્�ુ: તમાર� પાસે ન�ું
પહ�રણ નહો�?ું
મ� અરજ કર�: આપ�ું જ ફરમાન છે ઇન્સાન 
વસ્�ુ જ�રતમંદને સદકામાં આપે તો તેનો બદલો
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હંમેશ માટ� બાક� રહ� છે એટલા

માટ� મ� નવો

�લબાસ એક જ�રતમંદ ને આપી દ�ધો.
આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
ફરમાવ્�ુ: “બાપના �વ ! જો તમે ફક�રને �ુરાણો
�લબાસ આપી દ� તે તો આ તમારા પિત માટ� વધાર�
સા� હ� ું અને એક ગર�બને કપડા પણ મળ�
�ત.”
મ� અરજ કર�: આ કામમાં મ� આપ�ું અ�ુકરણ �ુ્ર
છે ક� મક� જયાર� આપે અરબની રાણી માર� માં સાથે
શાદ� કર� હતી અને માર�

માંએ પોતાની બધી

સંપિ� આપને વાપરવા આપી દ�ધી હતી તો આપે
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પણ તે બધી સંપિ� �ુદાના માગર્માં �ુરબાન કર�
દ�ધી હતી. અને વાત ત્યાં �ૂધી પહ�ચ

હતી ક�

એક ફક�ર� આપથી ખમીસની માંગણી કર� તો આપે
પોતાની ખમીસ ઉતાર� તેને હવાલે કર� દ�ધી હતી
અને પોતે ધાબળો ઓઢ� ઘેર પધાયાર્ હત.
સખાવતમાં આપની બરાબર� કોઈ નથી કર� શક� ,ું
તો પણ મ� આપના અ�ુકરણ�ું માન મેળવ્�ુ છ.
આ સાંભળ� માનનીય િપતાશ્રી ર�ૂલે �ુ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ એ
પોતાની છાતી સરસી ચાંપીને

ફરમાવ્�ુ: �જબ્રઈ

આવ્યા છે અને પરવર�દગારના તરફથી તમને
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સલામ કહ� છે અને આ

પયગામ લાવ્યા છે ક�

રબ્�ુલ ઇઝઝત ફરમાવે છ: ફાતેમા અમારાથી �
કંઈ માંગશે

તે આપ�ુ.ં અમે ફાતેમાને દોસ્ત

રાખીએ છ�એ.
મ� અરજ કર�: અય િપતા� ! મને સેવાના સ્વાદ�
સવાર કરવાથી બેપરવા કર� દ�ધી છે

,

પરવર�દગારની �ુલકાત િસવાય માર� કોઈ ઇચ્છા
નથી.
મારા િપતા ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમએ �ુઆ માટ� હાથ ઊચા �ાર
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અને મને પણ હાથ �ચા કરવાનો �ુકમ

આપ્યો

અને ક�ુ:ં �ુદાયા, માર� ઉમ્મતને માફ કર� દ.
એ સમયે �જબ્રઈલ આવ્યા અને અરજ કર� આ
પરવર�દગાર ફરમાવે છે : આપનો � ઉમ્મતી
ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુલ્લાહ� અલય્ , તેમના પિત
અને તેમની ઔલાદ અલય્હ��ુસ્સલામથી મોહબ્
કરશે, �ુ ં તેને બખ્શ આપીશ.
�જબ્રઈલ લીલા ર�શમની પેટ� લાવ્યા 

�માં

એક સફ�દ પાના પર આ લખ્�ુ હ�ું(કતબ
રબ્બો�ુમ અલા નફસેહ� ફહમ) તમારા પાલનહાર�
પોતાના માથે રહ�મત લઈ લીધી છે અને આ
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લખાણ પર �જબ્રઈલ અને મીકાઈલ

ગવાહ�

લખેલ છે .
મારા િપતા ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમએ ફરમાવ્�: આને સંભાળ�ને
રાખજો અને પોતાના મરણ ટાણે વસીયત કરજો ક�
આને પણ તમાર� કબરમાં દફન કર� દ� વામાં આવે.
અય અલી અલ�ય્હસ્સલામ �ું એમ ઇચ્� �ં
કયામતના �દવસે જયાર� દોઝખની આગ
ભડકાવવામાં આવે , �ુ ં આ લખાણ દ� ખાડ� પોતાના
�ુનેહગાર ચાહકોની શફાઅત ક�ં.
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જનાબે સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા ના હારની બર
અમાઉદ્દ�ન તબર� પોતાની �કતાબ બશાર�
�ુસ્તફામાં હઝરત ��બર �બન અબ્�ુલ્લ
અન્સાર�ની ઝબાની નકલ કર� છે ક

, �રસાલત

મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ
અસરની નમાઝ પડાવી સહાબીઓ સાથે બેઠા હતા
ક� એક �ુઢો અને કમજોર શખ્સ મ�સ્જદમાં આવ ,
તેણે �ુના , ફાટ� લા કપડા પહ�ર�લા હતા અને
પગપાળા ચાલવાને કારણે તેના પગો �ુઝલ
ે ા હતા.
તેણે આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમની સેવામાં અરજ કર , �ુ ં પર� શાન હાલ
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શખ્સ  , આપ મને � ૂખ અને નગ્નતામાંથી
�ટકારો અપાવો.
ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમ એ ફરમાવ્�ું અત્યાર� માર� પાસે આપ
માટ� કોઈ ચીઝ નથી. અલબ�ા એક દ્વાર તરફ તા
ધ્યાન ખ��ુ �ં જયાંથી તાર� હાજતો �ુર� થઈ શક�
છે . અને નેક��ું માગર્દશર્ન કરાવનારો પણ નેક
કરવાવાળા �વો હોય છે . �ુ ં તને એ ચોખટ� મોકલી
રહયો �ં ક� � અલ્લાહ અને તેના ર�ૂલ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
અને પ્રેમી .
550

વસલ્લમ�ું િપ્

પછ� આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમ �બલાલને �ુકમ આપ્યો ક� તે આ �ૃધ્
�ુ�ષને ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા
લઈ �ય

,

દરવા�

જયાર� �ુઢો હઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલામના દ્રાર પર આવ્યો તો કર�
ક�ુ:ં અય નબીની એહલેબૈત તમો પર મારા
સલામ હો, ન�ુવ્વતના ખાનદાન આ પર સલામ
થાય.
હઝરત સય્યદા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાએ તે
સલામનો જવાબ આપ્ય, અને � ૂછ�ુ:ં � ું કોણ છો?

551

તેણે ક�ુ:ં �ુ ં એક અરબ �ં. �ુ�ર� અકરમ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
�ખદમતમાં આવ્યો હતો અને તેઓ સલ્લલ્લ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમથી મદદની યાચન
કર� હતી. તેમણે મને આપના દરવા� મોકલ્યો છ.
અહ� બનવાકાળ હઝરત અલી અને �ુ� ૂલ
અલય્હ��ુસ્સલામ�ું ઘર 

�દવસથી � ૂખ્�ુ હ�ું

અને પયગમ્બર� �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમ પણ  �ણતા હતા.
પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆ
વસલ્લમની �ુત્રીએ �ુમ્બાની ખાલ ઉપાડ� ત
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આપી. �ના પર હસન અને �ુસૈન અલય્હ��ુસ્સ્લ
�ુતા હતા અને ફરમાવ્�ું ક� �ુદા તઆલા આનાથી
તાર� �ુશ્ક�લી ટાળે .
�ુઢા અરબે ક�ુ:ં સય્યદા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા �
અત્યાર� �ૂખથી િવહવળ �ં અને આપ મને ભેડની
ખાલ પકડાવો છો.
પછ� હઝરત સય્યદા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ
ગળાનો હાર ઉતાર� � અબ્�ુલ �ુ��લબની �ુત્ર
તેને ભેટ આપ્યો હત

, આ હાર

અરબને આપ્ય.
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ઉતાર� તેમણે

અરબએ હાર લઈ મ�સ્જદમાં આવ્યો અને ક�: યા
ર� ૂલલ્લાહ આપની બેટ�એ મને આ ગળાનો હાર
અપર્ણ �� છ. અને ક�ું છે ક� �ુ ં તેને વેચી ના�ુ ,
�થી એ દ્વારા અલ્લાહ માર� �ુ�શ્કલ આસાન.
આ સાંભળ� ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમ રોઈ પડયા અને ફરમાવ્�:
તાર� �ુ�શ્કલ આસાન ક�મ ન થાય જયાર

ક� તને

� ૂવર્ગામીઓ અને અ�ુગામીઓની શ્રેષ્ઠ
ગળાનો હાર અપર્ણ � છે .
અમ્માર� યાિસર� અરજ કર�: જો આપ ર� આપો
તો �ુ ં આ હાર ખર�દ� લ�.
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આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
ફરમાવ્�ુ: અલ્લાહ આ હાર ખર�દનારને અઝાબ
નહ� કર� .
અમ્માર� અરબને �ૂછ�ુ: આ હારને ક� ટલામાં
વેચશો?
અરબે ક�ું આ હારની �ક�મત એટલી છે ક� મને પેટ
ભર�ને ખવરાવવામાં આવે અને એક યમની ચાદર
આપવામાં આવે અને એટલા દ�નાર પણ
આપવામાં આવે �નાથી �ુ ં ઘર� પહ�ચી શ�ું.
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અમ્માર� ક�ું: �ુ ં આ હારની �ક�મતમાં

તને બસો

�દરહમ આપીશ. અને તને પેટ ભર�ને ગોશ્ત
ખવરાવીશ અને તને વ�ો પહ�રાવીશ ને મારા �ટ
પર તને તારા ઘર � ૂધી �ુક� આવીશ. એ વખતે
અમ્માર પાસ ખૈબરની ગનીમતનો ભાગ પડ�લો
હતો. તે �ુઢાને પોતાની સાથે લઈ ગયો અને તેને
કર� લો વાયદો � ૂરો ��.
અરબ ફર�વાર �ુ�ર સલ્લલ્લાહો અલય વઆલેહ�
વસલ્લમની �ખદમતમાં આવ્. આપ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ ફરમાવ્�ુ: તને વ�ો
મળ� ગયા અને પેટ ભર�ને ગોશ્ત ખાવા મળ્�?
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અરબે ક�ુ:ં � સરકાર , પછ� આપે મ�સ્જદમા બેસી
ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાના િવશેષ �ુણ
બયાન ફરમાવ્ય , � સ્થ સંકોચના કારણે છોડ�
દઈએ છ�એ.
ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાના વખાણ બય
કરતી વખતે આપે આ વા� પણ ફરમાવ્�ુ: જયાર�
માર� �ુત્રીને કબ્ �ુવરાવવામાં આવશે અને તેને
� ૂછવામાં આવશે. તારો પાલનહાર કોણ છે ? ફાતેમા
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા કહ�: અલ્લાહ મારો
પાલનહાર છે . પછ� પ્ર� થાશે તા પય્ગમ્બર કો
છે ? ફાતેમા જવાબ આપશે: મારા બાપ નબી છે .
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પછ� તેને � ૂછવામાં

આવશે. તારા ઇમામ તારા

વલી કોણ છે ? માર� �ુત્રી કહ�: આ મારા ઇમામ છે
� માર� કબ્રના કાંઠ� ઊભેલા .
અમ્માર� હારને �ૂશ્�ુ લગાડ� અને એક યમ
પોશાક પોતાના �ુલામ સહ�મને આપી ક�ુ:ં તમે
આ હાર અને પોશાક લઈને હઝરત

ર� ૂલે �ુદા

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમની સેવા
હાજર થાઓ. તે �ુલામ

આજ્ઞા �ુજબ �ુ�

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમની સેવા
હાજર થયો. તો અમ્માર� ક:�ુ મ� તને ફાતેમા ઝહ�રા
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સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની �ુલામીમ આપ્ય. તમે આ
ચીજો લઈને તેમના દરવા� �ઓ.
જનાબે સય્યદા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાએ હાર
લીધો અને �ુલામને આઝાદ કર� દ�ધો.
�ુલામ હસવા લાગ્ય. જનાબે સય્યદ સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હાએ �ુલામને હસવા�ું કારણ �ૂછ�ુ. તો તેણે
ક�ુ:ં આ હારની બરકત પર હસી રહયો �ં. તેના
કારણે એક � ૂખ્યાને પેટ ભર� ખાવા�ુ

મળ્�ુ,

જ�રતવાળાની જ�રત � ૂર� થઈ , નવ�ાને વ�ો
મળ્ય, �ુલામને આઝાદ� મળ� અને હાર પાછો
પોતાના મા�લક પાસે પહ�ચી ગયો.
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ક�ટ�લક �રવાયતો
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમએ ફરમાવ્�: હઝરત ઇસા �બન મરયમ�ું
એક કબ્ર પાસેથી પસાર થવા�ું થ� તો એ �ુદાર્ને
અઝાબ થઈ રહયો હતો અને જયાર� તેઓ બી�
વરસે એ જ કબ્ર પાસે

પસાર થઈ રહ્યા ત

કબ્રવાળા પર અઝાબ થતો નહો.
હઝરત ઇસાએ અરજ કર� અય અલ્લાહ! �ુ ં એક
વરસ પહ�લા અહ�થી પસાર થયો તો આ કબ્રવાળ
પર અઝાબ થઈ રહયો હતો અને હવે આવ્ય
અઝાબ નથી થઈ રહયો. તે� ું �ું કારણ છે ?
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તો

અલ્લાહ તઆલાએ વહ� ફરમાવી: ��ુલ્લાહ! તેનો
નેક �ુત્ર જવાન થઈ ગ. તેણે �ુરાઈની �ુધારણા
કર� અને એક યતીમને આશરો

આપ્ય. મ� તેના

�ુત્રની ભલાઈના કારણે તેને માફ કર� દ�.
પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆ
વસલ્લમએ ફરમાવ્�: જો કોઈ મોઅિમનને ખાવા�ું
ખવરાવશે તો અલ્લાહ તેન

જ�તના ફળો

ખવરાવશે. અને જો કોઈ તરસ્યા મોઅિમનને પાણી
પીવરાવશે તો અલ્લા તઆલા તેને કસ્�ૂર, �ુગધ
ં
ભ�ુ્ જ�ત�ું પાણી પીવરાવશ
ર
. અને જો કોઈ
મોઅિમનને વ�ો પહ�રાવશે તો જયાં � ૂધી એ
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વ�નો એક તાર પણ એ મોઅિમનના

શર�ર પર

હશે તો તે અલ્લાહની અમાનમાં રહ�શ. �ુદાની
ક્સ, મોઅિમનની એક હાજત

� ૂર� કરવાનો

સવાબ એક માસના રોઝા રાખવા અને એઅતેકાફ
કરવાથી વધાર� સવાબ છે .
�ુફઝઝલ �બન ઉમર કહ� છે ક� હઝરત ઇમામ
સા�દક અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: અલ્લાહ� એક
વગર્ પૈદા � , � અમારા ગર�બ

શીઆઓની

હાજતો � ૂર� કર� છે અને અલ્લાહ એ વગર્ન
જ�તમાં દાખલ ફરમાવશે અને

જો તમારામાં

શ�ક્ત હોય તો કોિશશ કર� એ વગર્માં ભળ�
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.

હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમએ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને ઘ
વસીય્યતો કર� તેમાં એમ પણ ક�ુ:

અલી

અલ�ય્હસ્સલા! � શખ્સ આ ચાર કામ કરશે
અલ્લાહ તેને જ�ત આપશે(૧) જો કોઈ યતીમને
આશરો આપે. (ર) જો કોઈ કમજોર અને �ુબળા
પર દયા કર� (૩) � મા-બાપની સાથે ભલાઈ કર� .
(૪) � પોતાના �ુલામ ક� નોકર પર નરમી
દાખવે. અય અલી અલ�ય્હસ્સલા! � કોઈ શખ્સ
યતીમની એટલી આિથ�ક સહાય કર� તો કોઈ
બી�નો મોહતાજ ન રહ� અને તેના પર જ�ત
વા�જબ થઈ �ય છે અને � કોઈ યતીમના માથે
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હાથ ફ�રવે તો તેના દર� ક વાળના બદલે અલ્લાહ
તઆલા તેને � ૂર અતા કરશે.
હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
હઝરત �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમથી �રવાયત કર� છ. આપે
ફરમાવ્�ુ: � શખ્સ �ુસલમાનોના કામોની પરવા
ન કરતો હોય તે �ુસલમાન નથી અને

� કોઈએ

કોઈ ફ�રયાદ�ને એમ ફ�રયાદ કરતા સાંભળ્યો હોય
ક� �ુસલમાનો માર� મદદ

કરો પણ તે એની

ફ�રયાદ ન સાંભળે અથાર્ત તેની મદદ ન કર� તો
તે �ુસલમાન નથી.
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બંદાઓના હ�ો
લોકોના માલથી બચ�ુ.ં
હઝરત ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામ�ું વણ.
હઝરત ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલા મદ�નાનો પોતાનો એક બાગ
સીમાબંધી માટ� એક �ુલામને સ�પ્ય.એક �દવસ
આપ બાગની ચાર �દવાર� જોવા માટ� ગયા તો
તેમને એ જોઈ �ુસ્સો આવ્યો ક� �ુલામે તેમ
કહ�વા �ુજબ ચાર �દવાર� નહોતી કર�. બલ્ક� તેણે
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ક� ટ�લક �દવાલો એવી ર�તે ઊભી કર� હતી ક� � ૂરો
ઘેરાવ જ ખરાબ થઈ ગયો હતો.
આપને આ જોઈ �ુસ્સો આવ્યો અને આપે �ુલામન
એક ચાબખો માય�.
ચાબખો માયાર્ પછ� આપ ઘણા �ુંઝાણા અન
પોતાના ઘર� પહ�ચ્યા પછ� એ �ુલામને બોલાવ્ય
અને તેના હાથમાં ચાબખો આપી ફરમાવ્�ુ: મ� તને
ચાબખો માય� હતો તેના બદલામાં � ું મને એક
ચાબખો માર.
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�ુલામે ક�ું : મૌલા ! એ અશ� છે , આપે તો ખો�ું
કામ કરવા બદલ ચાબખો માય� હતો અને
ચેતવણી આપી હતી. આપે મારા પર

કોઈ �લ્મ

નહોતો �� અને આપના આ પગલાને �ુ ં ત�ૃન
યોગ્ય સમ�ુ �. એટલે �ુ ં આપથી કોઈ બદલો નહ�
લ�. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ એ ઘણી વાર તેન
આગ્ �� પણ �ુલામે દર� ક વાર ઇન્કાર �. તો
આપે ફરમાવ્�ુ: � , મ� એ બાગ તને ભેટ આપી
દ�ધો.
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ગળાનો હાર અને અલી �બન અબી રાફ�અ
અલી �બન અબી રાફ�અ હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામના શાસનકાળમાં બય�ુલ માલન
ખ�નચી હતા. બસરાથી મરવાર�દનો એક હાર
બય� ુલ માલમાં આવ્ય.
ઈદના �દવસો ન�ક હતા. હઝરત અમી�લ
મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામની એક સાહ�બઝાદ�
તેની પાસે કહ�ણ મોકલ્�ું ક� મ

સાંભળ્�ું છે ક�

આપની પાસે બય� ુલ માલમાં મરવાર�દનો એક
હાર મૌ�ૂ દ છે . આપ મને થોડા �દવસો માટ� ઉછ�નો
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આપશો. ઇન્શાઅલ્લાહ ઈદ પછ� �ું તમે પાછ
આપી દઈશ.
અલી �બન રાફ�એ હાર ઉછ�ના દ� વા પર ઝમાનત
લીધી અને હાર તેમને મોકલી આપ્ય.
સાહ�બઝાદ�એ ઈદના �દવસે એ હાર પહ�ય�.
જોગા�ુજોગ મૌલા અલી અલ�ય્હસ્સલામની નજ
તેના પર જઈ પડ�.
આપે અલી �બન રાફ�અને બોલાવી ફરમાવ્�ુ: ઇબ્ને
અબી રાફ�અ �ું તમે અમાનતમાં ખયાનત કરો છો?
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અલી �બન અબી રાફ�એ ક�ુ:ં �ુદાની પનાહ , એ�ુ
તો �ુ ં િવચાર� પણ નથી શક્ત.
આપે ફરમાવ્�ુ: તો પછ� તમે માર� બેટ�ને
બસરાથી આવેલ હાર ક� વી ર�તે દઈ દ�ધો?
અલી �બન અબી રાફ�એ ક�ુ:ં મૌલા આપની બેટ�
અમીન છે , અને મ� ઝમાનત પર એ હાર આપ્યો
છે .
આપે ફરમાવ્�ુ: સા� થ�ું ક� તમે ઝમાનત પર
ઉછ�નો હાર આપ્ય , નહ�તર માર� બેટ� પહ�લી
હાશમી ખા� ૂન હોત �ના �ુ ં હાથ કાપી નાખત. આ
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વાત સાહ�બઝાદ�ના પણ કાને પડ�
િપતાની સેવામાં અરજ કર�:

, તેણીએ

અબ્બા�ન! �ુ ં

આપની સાહ�બઝાદ� �ં અને �ું બય� ુલમાલ પર
મારો આટલો પણ હક નથી ક� થોડા �દવસ �ુ ં એક
હાર વાપર� શ�ુ?ં
અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ ફરમાવ્�ુ:
ઇન્સાને મનેચ્છાને આધીન થઈ હકનો માગર્
તજવો જોઈએ. �ું ઈદના

�દવસે બધી �ુહા�જર

છોકર�ઓ આના �વો હાર પહ�ર� છે ? � તમે પહ�ર�
રાખ્યો છ?
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બાળક પર �ૂ ધની અસર
અમારા વાચકો ઇમા�ુલ હરમયન અ� ૂલ
મોઆલીના નામથી પ�ર�ચત હશે.
આ એજ અ� ૂલ મોઆલી છે �ઓ મ�ા મદ�નામાં
એક લાંબા અરસા રહ્યા પછ� જયાર� નેશા�ૂ
આવ્યા તો એ સમયે અલપ અરસલાન સલ�ૂક�ન
�ુ�ૂમત હતી અને ખ્વા� િનઝા�ુલ �ુલ્ક તેમન
ચ� ૂર વઝીર હતો. ખ્વા� િનઝા�ુ �ુલ્ક� ઇમા�ુલ
હરમયનના માટ� મદ્ર�સો બનાવરાવ્યો અને તકર�
કરવા�ું તથા તાલીમ આપવા�ું કામ તેમને સોપ્�ુ.
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અ� ૂલ મોઆલીના િપતા શેખ અ� ૂ મોહમ્મ
અબ્�ુલ્લાહ પોતાના �ુગના િવદ્વાન માનવી
અને ઘણા સારા કાિતબ હતા

, તેઓ પોતાની

આ�િવકા ‘�કતાબત’ (લખવાના કામ)થી મેળવતા
હતા અને હલાલ રોઝીની કમાઈ ભેગી કર� તેમણે
એક કનીઝ ખર�દ� હતી.
કનીઝ અત્યંત પરહ�ઝગાર અને સંસ્કાર પ્ હતી.
જયાર� તે સગભાર્ થઈ તો શેખ હલાલ રોઝી માટ�
વધાર� કાળ� રાખવા લાગ્ય

અને ખોરાક તથા

�લબાસમાં કોઈપણ પ્રકારના શંકાસ્પદ માલ
ત�ૃન સંયમ �ળવવા લાગ્ય.
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અલ્લાહ તઆલાએ એ ઔરતથી બચ્�ુ પૈદા �ુર્
શેખે તાક�દ કર� ક� માના �ૂ ધ િસવાય બચ્ચાને
કોઈ બી� ઔરત�ું �ૂ ધ હર�ગઝ ન પીવરાવવામાં
આવે.
બાળક પોતાની માં �ું �ૂ ધ પી� ુ ર�ુ.ં એક

વખત

જયાર� ક� તેની મા બીમાર હતી અને એક પડોશણ
ઘરમાં આવેલી હતી. બાળક �ૂ ધ માટ� રોવા લાગ્�ું
તો પડોશણે દયા ખાતર બાળકને પોતાની છાતી
સર�ું ચાંપ્� અને બાળક� તે� ું �ૂ ધ પી�ુ.
શેખ પણ અચાનક એ સમયે ઘર� આવ્ય. તેમણે
આ દ્રશ્ય જો�ું તો ઘણા :ખી થયા. બચ્ચાના મ�
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માં �ગળ�ઓ ઘાલી ક� કોઈ ર�તે

તે ઊલ્ટ� કર�

નાખે. �તે બાળક� ઊલ્ટ� કર� તો શેખને સંતોષ
થઈ ગયો. આ બાળક અ� ૂલ મોઆલી હતી.
અને કદ� કદ� અ� ૂલ મોઆલી ચચાર-િવવાદમાં
મસ્ત થઈ જતા તો કહ�તા હત. આ એ �ૂ ધની
અસર છે , � પ્રયત્નો કરવા છતાં િનકળ� નહો�
શ�ુ.ં
ઇસ્લામ નવોદરની તાલીમને ઘ�ુ મહત્વ આપે 
અને મા-બાપ માટ� લા�ઝમ બનાવે છે ક� તેઓ
હલાલ રોઝી ખાય. �થી �ુત્ફો(વીયર)

હલાલ

ખોરાકથી બને અને બાળકને સદા હલાલ રોઝી
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ખવરાવે �થી તેમાં હરામ રોઝીની

ભેળસેળ ન

થાય અને માતાઓને �ુકમ આપ્યો છે ક� તે
પોતાના બાળકોને પોતે ઉછે ર�.

તેને પોતા�ું �ૂ ધ

પાય, �થી બાળકના �દલમાં મા-બાપની મોહબ્બત
પૈદા થાય.
મા�ું �ૂ ધ બચ્ચામાં સંસ્કાર ર�ડવામાં લાભદાય
િનવડ� છે .
હઝરત ઇસા અલ�ય્હસ્સલામએ સ�કડો �ીઓ
�ુકરાવી પોતાની અમીન અને સજ્જન માં�ું �ૂધ
પી�ુ. અને હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમને ચારસો �ીઓએ
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પીવરાવવાની કોિશશ કર� પણ

આપે કોઈ �ી�ું

�ૂ ધ ન �સ્વકા.�ુ હઝરત હલીમા સઆ�દયા તેની
સજ્જનતાન કાર� અલ્લાહ� આ માન આપ્�ું ક� એ
ર� ૂલની �ૂ ધમા બનવાનો યશ પ્રાપ્ત .
હઝરત ર� ૂલે મક� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમ�ું ફરમાન છે ક� �ૂધ બાળકનો
સ્વભાવ અને પ્ર�ૃિત ફ�રવી નાખે

અને માના

�ૂ ધનો નવોદરનો સંસ્કાર અને ચા�ર�યથી સીધો
સબંધ છે .
અમને એ જોઈ આઘાત �ુ:ખ થાય છે ક� આજની
માઓ પોતાના બાળકોને પોતાના �ૂ ધથી વં�ચત
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રાખે છે અને તેના માટ� પોતાની

તં�ુરસ્તીની

સલામતી�ું બહા�ુ બનાવવામાં આવે છે જયાર� ક�
વૈ�દક દ્ર�ષ્ટ

હક�કત �બલ્�ુલ સાચી છે ક�

બાળકને �ૂ ધ પીવરાવવાવાળ� �ી વધાર� નીરોગી
હોય છે .
કાંતો પછ� ડબ્બાના �ૂધથી બાળકોન

ઉછે રવામાં

આવે છે . પ્રથમ તો �ણે એ �ૂધ હલાલ તત્વો�
બને� ું હોય છે ક� તેમાં હરામની પણ ભેળસેળ હોય
છે .
જો આપણે તેને પાક અને હલાલ પણ માની
લઈએ, તો � બાળક ગાય�ું �ૂ ધ પીઈને જવાન
580

થશે તેના �દલમાં માની મોહબ્બત ક�વી ર�તે
આવશે?
આ લખાણ દ્વારા ઇમાનદાર નાર�ઓથી અમાર
િવનંતી છે ક� તેઓ પોતાના બાળકોને પોતા�ું જ
�ૂ ધ પીવરાવે. બ�રના �ૂ ધથી હર હાલતમાં
પરહ�ઝ કર� .
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ુ દાના
હા�ન રશીદ અને બહ��લ
એક �દવસ હા�નને માગર્માં જ બહ��ુલ દાનાથી
�ુલાકાત થઈ ગઈ. હા�ને ક�ુ:ં મને ઘણા સમયથી
તને મળવાની ઇચ્છા હત.
ુ દાનાએ ક�ુ:ં પણ મને તને મળવાની
બહ��લ
જરાય ઇચ્છા નહોત.
ુ દાનાથી માંગણી કર� ક� તેને કોઈ
હા�ને બહ��લ
બોધ આપે.
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ુ દાનાએ ક�ુ:ં �ુ ં તને �ું નસીહત
બહ��લ

ક�? આ

મોટ� મોટ� ઇમારતો છે , આ કબ્રસ્તાન , મોટા
મોટા મકાનો બનાવનારા આ�

સાંકડ� �ધાર�

કબ્રોમાં . એ �દવસને સદા યાદ રાખો જયાર�
તમાર� હા�કમોના હા�કમના દરબારમાં હાજર થવા�ું
છે , જયાં ઘણા �ુ�મ અવલોકનથી એક એક કણનો
�હસાબ લેવામાં આવશે. જયાં કોઈપણ પ્રકારન
ભલામણ ક� લાગવગ ક� ભેટ કામ નહ�

આવે.

બતાવો એ �દવસે ખાલી હાથે જઈને �ુદાને �ું
જવાબ આપશો? એ�ું ન થાય ક� તારા ખાલી દામન
પર મહ�શરવાળાઓ હસે નહ�.
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ુ દાનાની આ નસીહત સાંભળ� હા�ન રોવા
બહ��લ
લાગ્યો અને તેના ��ુઓથી તેનો પાલવ ભ��ઈ
ગયો.
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ુ દાનાની �હ�મત અને િનડરતા
બહ��લ
હા�ન રશીદ હજની સફર કર� પાછો ફર� રહયો
હતો. બેહ�ુલ દાના રસ્તામાં ઊભા હતા અને તેને
જોઈને ત્રણ વખત અવાજ આ.

હા�ન હા�ન !

હા�ને � ૂછ�ું આ કોણ અસભ્ય છ. � આવી ર�તે
મને બોલાવી રહયો છે . લોકોએ ક�ુ:ં એ પાગલ
ુ છે .
બહ��લ
હા�ને બેહ�ુલ દાના તરફ �ખ કર� ક�ુ:ં તને ખબર
છે ક� �ુ ં કોણ �ં?
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ુ દાનાએ ક�ુ:ં �ુ ં ��ુ �ં , � ું એ મઝ� ૂમ છે
બહ��લ
ક� જો �લ્મ �ૂવર્માં હોય અને �ું એ સમય
પ��ચમમાં હો તો પણ

તારાથી એ િવશે જ�ર

� ૂછવામાં આવશે.
આ સાંભળ� હા�ન રોવા લાગ્યો અને ક:�ુ તમાર�
કોઈ હાજત હોય તો બતાવો.
ુ દાનાએ ક�ુ:ં માર� હાજત એ છે ક� �ુકમ
બહ��લ
આપ ક� મારા �ુનાહ માફ કર� દ� વામાં આવે અને
મને જ�તમાં દાખલ કરવામાં આવે
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હા�ને ક�ુ:ં આ તો મારા બસની વાત નથી. �ુ ં
તારો કજ� ઉતાર� શ�ું �ં.
ુ દાનાએ ક�ુ:ં કઝર્ની �ુક્વ
બહ��લ

પોતાના

�ગત માલમાંથી કરવી જોઈએ. બી�ના
માલમાંથી કઝર્ અદા નથી થ�ુ. આપ

માત્ર એટ�ુ

જ કરો ક� લોકોનો માલ તેઓને પાછો આપી દયો.
હા�ને ક�ુ:ં �ુ ં તારા માટ� સા�લયાણાનો �ુકમ ક� �ં
� તને �વનભર મળ� ું રહ�શે.
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ુ દાનાએ ક�ુ:ં આપણે બધા �ુદાના બંદા
બહ��લ
છ�એ એ ક� મ બની શક� ક� અલ્લાહ તને યાદ રાખે
અને મને � ૂલાવી દ� .
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ખલીફાનો ખોરાક
એક વખત હા�ન રશીદ� પોતા�ું ખાસ ખાવા�ું
ુ ે
�ુલામના હાથે બેહ�ુલને મોકલાવ્�ુ. બહ��લ
ખલીફા�ું ખાવાનો ઇન્કાર કર

દ�ધો અને ક�ુ:ં

સામે હમામ છે . હમામની પાછળ ચાલ્યો � ત્યા
�ુતરાઓ હશે. આ ખાવા�ું જઈને �ુતરાઓને નાખી
આવ. �ુલામ નારાઝ થયો અને કહ�વા લાગ્ય:
� ૂખર્  ખલીફાનો ખોરાક છે . જો �ુ ં આ ભોજન
વઝીરો અને ઉમરાવો પાસે લઈ �ત તો તેઓ
મને ઇનામ આપત.
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ુ ે ક�ુ:ં ધીમે બોલ, જો �ુતરાઓ સાંભળ� લેશે
બહ��લ
તો એ પણ નહ� ખાય.
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માનવાિધકારનો એક ન� ૂનો
હઝરત ઇસા અલ�ય્હસ્સલામ એક કબ્ર પા
પસાર થયા. તેમણે અલ્લાહથી યાચના કર� ક� તે
એ �ુદાર્ને �વતો કર . એટલે

�ુ�ુર્ �વ�ું થઈ

કબ્રની બહાર આવ્.
હઝરત ઇસાએ � ૂછ�ુ:ં કબ્રમાં તારા પર �ું વીત
છે ?
તેણે ક�ુ:ં �ુ ં મ�ુર હતો અને લોકોના ભાર ઉપાડયા
કરતો હતો. એક વખત �ુ ં કોઈ બળતણ ઉપાડ�
જઈ રહયો હતો મ� તેમાંથી એક
591

સળ� �ખલાલ

કરવા કાઢ�. મરવા પછ� આજ �દન � ૂધી મને એ
એક સળ�ની સઝા મળ� રહ� છે .
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�ુકદ્દસ અદર્બેલીનો સ
હઝરત �ુકદ્દસ અદર્બેલી માનવ અિધકાર
મામલામાં ઘણા સંયમી હતા. આપ મોટ� ભાગે
નજફ� અશરફથી ભાડ�થી ગધેડો અથવા ઘોડો
લઈને કાઝમૈન જતા.
એક વખત આપે એક શખ્સથી ભાડ� ગધેડો લીધો
એ જ અરસામાં એક શખ્સ એક પત્ર તેમની પા
લાવ્યો અને અરજ કર� ક� આપ આ પ
કાઝમૈનમાં ફલાણા માણસને આપી દ� જો.
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�ુક �ુકદ્દસ અદર્બેલીએ ક�ું ક� ગધેડાના ધણીથી
પત્ર પહ�ચાડવાની ર� નથી લી. આવો તેના
મા�લકથી ર� લઈએ , પણ ઘણી શોધખોળ કરવા
છતાં ગધેડાનો મા�લક ન મળ� શ�ો તો �ુકદ્દ
અદર ્બેલી � ૂરો રસ્તો પગપાળા પસાર �� અને
પત્ર દ�વા પછ� પાછા ફરતા ગધેડા પર સવ
થયા.
અલ્લાહ તઆલા હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામના વાસ્તાથી બધા ઈમ
વાળાઓને આવા પ્રમા�ણક બના.
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અક�લની માંગણી
ઇબ્ને હજર મ�� સવાએક� મોહર ર્કામાં લ

છે ક�

એક વખત અક�લ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
સેવામાં આવ્યા અને તેઓથી અર

કર�: �ુ ં

તંગદસ્ત �. મને બય� ુલ માલમાંથી કંઈક આપો.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્: ભાઈ
ધીરજ ધરો. �ુ ં �ુસલમાનોમાં ��ુ વષાર્સન
વહ�ચીશ, તમને પણ તમારો ભાગ મળ� જશે.

595

અક�લે જયાર� વધાર� આગ્રહ �� તો આપ
ફરમાવ્�ુ: બ�રમાં �ઓ અને કોઈ �ુકાન�ું તા�ં
તોડ� સામાન ઉપાડ� લ્ય.
અક�લે ક�ુ:ં તો �ું આપ મને ચોર બનાવી
પોતાની અદાલતમાં લાવવા માંગો છો?
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામએ ક�ું તમે તો એ
�ુસલમાનના ચોર થવા નથી માંગતા અને મને
બધા �ુસલમાનોના માલનો ચોર બનાવવા માંગો
છો.
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અક�લે ક�ુ:ં જો એમ છે તો �ુ ં મોઆિવયા પાસે
ચાલ્યો જઈ.
આપે ફરમાવ્�ુ: તમે �ણો અને મોઆિવયા �ણે.
એટલે અક�લ મોઆિવયા પાસે ચાલ્યા ગયા અન
તેનાથી મદદની માંગણી કર�. મોઆિવયાએ તેને
એક લાખ �દરહમ આપ્યા અને તેનાથ

માંગણી

કર� ક� તેઓ િમમ્બર પર �ય અને લોકોને બતાવે
ક� તેમનાથી અલી અલ�ય્હસ્સલામએ ક�વો વતાર
�� અને મોઆિવયા એ ક� વો વતાર્વ �?
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અક�લ િમમ્બર પર ગયા અને ક:�ુ લોકો મ�
અલીથી તેનો દ�ન આચંકવા ચાહ્યો મગર અલ
અલ�ય્હસ્સલામએ મને તેનો દ�ન છ�નવા દ�ધો.
તો �ુ ં મોઆિવયા પાસે ચાલ્યો આવ્યો તેણે મન
પોતાના દ�ન પર સરસાઈ આપી.
રવઝા� ુલ �જ�ાતના ક્તાર્ લખે છે ક� મોઆિવયા
તેને ક�ું ક� તમે િમમ્બર પર જઈને(�ુદાની
પનાહ) અલી અલ�ય્હસ્સલામ પર લઅનત ક.
અક�લે ક�ુ:ં લોકો મને મોઆિવયાએ �ુકમ આપ્યો
છે ક� અલી અલ�ય્હસ્સલામ પર લઅનત ક. પણ
�ુ ં તમને ક�ુ �ં ક� મોઆિવયા પર લઅનત કરો.
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ુ દાના ખર� ખર પાગલ હતા ?
�ું બહ��લ
સય્યદ નેઅમ�ુલ્લાહ �ુસ્તર� પોતાની �ક
‘ગરાએ�ુલ અખ્બા ’માં લખે છે ક� હા�ન ઇચ્છતો
હતો ક� કોઈને બગદાદનો �ુખ્ ન્યાયિધશ(કા�)
નીમે. તેણે પોતાના સલાહકારોથી મ�ેરો �� તો
ુ દાના�ું નામ ર�ૂ �ુ.ર
બધાએ બહ��લ
ુ દાનાને દરબારમાં બોલાવ્યા અને
હા�ને બહ��લ
તેને બગદાદના ન્યાયિધશના હોદ્દાની ઓફર ક
અને ક�ું ક� આ કામમાં તમે માર� મદદ કરો.
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ુ દાનાએ ક�ુ:ં �ુ ં મારામાં આ કામની
બહ��લ
લાયકાત નથી જોતો.
હા�ને ક�ુ:ં બગદાદના લોકો કહ� છે ક� તમે તેના
હકદાર છો,પણ તમે ઇન્કાર કર� રહ્યા.
ુ દાનાએ ક�ુ:ં બાદશાહ �ુ ં મારા િવશે
બહ��લ
લોકોથી વધાર� ��ુ �ં. અને માર� આ વાત બે
�સ્થિતથી ખાલી નથ.
(૧) કાં તો �ુ ં સાચો �ં ક� મારા �દર કાઝી
બનવાની આવડત નથી. તો આપ એક અયોગ્ય
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શખ્સને આવો અગત્યનો હોદ્દો શા માટ� દ�વા મા
છો?
(ર) અથવા તો પછ� �ુ ં આ કથનમાં ખોટો �ં અને
માની લ્યો ક� �ું �ૂઠો �ં તો આપ એક �ૂઠા શખ્સન
કાઝી બનાવવા પર ક� મ આગ્રહ કરો ?
હા�ને ક�ુ:ં કોઈપણ ભોગે તમાર� આ હોદ્દો ક�ૂ
ુ દાનાએ એક રાતની મોહલત
કરવો પડશે. બહ��લ
માંગી.
ુ દાનાએ પોતાને
અને �વી સવાર થઈ બહ��લ
દ�વાનો બનાવી લીધા અને લાકડાના ઘોડા પર
602

સવાર થઈ બગદાદની બ�રમાં �ુમવા

લાગ્યા

અને કહ�વા લાગ્યા લોકો હટો �ાંક મારો ઘોડો
તમને કચેડ� ન માર� .
ુ દાના તો
લોકોએ ક�ુ:ં હાય અફસોસ બહ��લ
પાગલ થઈ ગયા. આ ખબર હા�નને
ુ દાના પાગલ થઈ
સંભળાવવામાં આવી ક� બહ��લ
ગયા છે . તો હા�ન રશીદ� ક�ુ:ં �ુ ં સાર� ર�તે ��ુ
�ં તે પાગલ નથી , પરં � ુ તેણે આ બહાને પોતાનો
દ�ન સાચવી લીધો છે .
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કાઝીનો હોદ્દો અને લોકોના અિધક
અ� ૂ હમ્ઝા શેમાલીએ હઝરત ઇમામ બા�ક
અલ�ય્હસ્સલામથી �રવાયત કર� . આપે
ફરમાવ્�ુ: બની ઇસરાઈલની કૌમમાં એક આ�લમ
હતો. � તેઓના ઝઘડાઓ�ું િનવારણ �ાર્ કરતો
હતો.
જયાર� તેના � ૃત્�ુનો સમય ન�ક આવ્યો 

તેણે

પોતાની પ�ત્નને ક�ુ: જયાર� �ુ ં મર� �� તો મને
�ુસ્લ કફન આપી માર મ� પર એક કપ�ુ નાખી
દ� �. ઔરતે તેની વસીય્યત �ુજબ અમલ �
પછ� �ુ� ુહલ� ૃિતથી લાચાર થઈ તેના મ� પર�ું
604

,

કપ�ુ હટાવ્�ું તો જો�ું ક� તેન પિતના નાક પર એક
ક�ડો બેસેલો છે અને તેની નાકને ખાઈ રહયો છે .
�ી આ દ્રશ્ય જોઈ ભય�ભત થઈ. સ્વપ્નમા
તેણીના શૌહર� તેણીને ક�ુ:ં ક�ડો જોઈને � ું ડર�
ગઈ?
ઔરતે ક�ુ:ં � હા , �ુ ં ક�ડો જોઈને ભયભીત થઈ
ગઈ હતી. કાઝીએ ક�ુ:ં �ણો છો આ ક�ડો મારા
પર ક� મ ચડ� બેઠો છે ?
પ�ત્નએ ક�ુ: ના મને કંઈ ખબર નથી.
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કાઝીએ ક�ુ:ં આ તારા ભાઈની મોહબ્બત અને
લાગણીના કારણે થ�ું છે .
પ�ત્નએ �ૂછ�ુ: એ કઈ ર�તે?
તો તેણે ક�ુ:ં �ુ ં કાઝી હતો. એક વખત તારો ભાઈ
અને એક શખ્સમાં તકરાર થઈ ગ. �ુકાદો માર�
આપવાનો હતો. મ� �દલમાં ક�ું ક� �ુદા કર� તારો
ુ ાહ �ુરવાર થાય.
ભાઈ બચી �ય. અને બે�ન
એટલે પછ�ની ગવાહ�ઓથી પણ તારો ભાઈ િનદ�ષ
�ુરવાર થઈ ગયો. મને આ સઝા માત્ર એટલા મા
આપવામાં આવી છે ક� મ� બ�ે પક્ષોમાંથી એકન
606

માટ� �દલમાં �ૂણી લાગણી રાખી.

જયાર� ક� માર�

સામે બ�ે પક્ષો સમાન હોવા જો.
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કાઝીએ આ ર�તે ફ�સલો કરવો જોઈએ
મહાન આ�લમ �ુલ્લા મોહમ્મદ કઝાઝી �ુ
શહ�રના કાઝી હતા અને એજ અરસામાં તેના
ભાઈએ કોઈ શખ્સને માર� નાખ્.
મરનારના વા�રસોએ તેની અદાલતમાં ક� સ માંડયો.
અને તેના ભાઈ િવ�ુધ્ધ પોતાની શંકાઓ વ્યક
કર�. પણ દાવાની સચ્ચા માટ� તે � ૂરતા ગવાહ
ર�ૂ ન કર� શ�ો. કાઝીએ શકનો લાભ આપતા
પોતાના ભાઈને છોડ� � ૂ�ો.
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ઘણા સમય પછ� જયાર� કાઝીના ભાઈને લાગ્�ુ

ક�

હવે આ ક� સને કાઢ� નાખ્યે એક �ુ�ૃત િવતી ગઈ
છે તો તેણે એક �દવસ પોતાના

ભાઈની સામે

� ૂનનો ઇકરાર ��.
કાઝી સાહ�બે �વી ભાઈની �ભે કત્લ �વ
�ુનાહની ક� ૂલાત સાંભળ� તો તેણે મરનારના
વા�રસોને સંદ�શો મોકલ્યો ક� મન તમારો � ૂની મળ�
ગયો છે અને તેણે મરનારના વા�રસોને �કસાસનો
હક આપી દ�ધો.
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મરનારના વા�રસ કાઝીનો �ુકાદો લઈ હા�કમ
પાસે ગયા �થી તે એના ફરમાન પર પોતા�ું મ�ું
માર� . �થી કાઝીના �ુકમ પર અમલ થઈ શક� .
હા�કમે ક�ુ:ં આવા ન્યાયના મા�લક શખ્સ ભાઈને
કત્લ કર� તમે તેને � :ખ ન પહ�ચાડો. તેણે
પોતાની પ્રમા�ણક્તા પ્ તમારા હકમાં �ુકાદો
આપી દ�ધો છે . તમાર� પણ િવશાળ �દલથી કામ
લઈ � ૂન માફ કર� દ� � ું જોઈએ.
એટલે તેઓએ � ૂન માફ કર� દ��ુ.
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માનવાિધકારો�ુ �
ં �ુ મ દશર્
સય્યદ નેઅમ�ુલ્લાહ જઝાએર� અન્વા
નોમાિનયાના મૌત પછ�ની હાલતોના પ્રકરણમા
લખે છે ક� એક નેક શખ્સ�ું મર

થ�ુ.ં મોટ�

સંખ્યામાં માણસોએ તેના જનાઝામાં ભાગ લીધ.
એક શખ્સને સ્વપ્ન તેના દશર્ન થય. તો તેણે
� ૂછ�ું ક� �ુદાએ તારાથી ક� વો વતાર્વ �?
મરનાર� ક�ુ:ં મહાન પાલનહાર� મારા પર �ૃપા કર�
અને મને મહ�રબાની અને ઇનામથી નવાઝયો

,

પરં � ુ �હસાબ ઘણો આકરો થયો. �ુ ં મારા �વનમાં
એક વખત રોઝાની હાલતમાં હતો અને �ુ ં મારા
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એક અનાજવાળા દોસ્તની �ુકાને બેઠો હતો અને
થોડ� વાર ત્યાં બેસી વાતો કરતો રહય. એજ
અરસામાં ઘ�નો એક દાણો મ� ઉપાડયો અને
પોતાના દાંતેથી તેના બે �ુકડા �ાર. પછ� િવચા�ુ્ર
ક� ઘ� તો મારા નથી. મ� તો દાણો ઘ�ના ઢગ પર
નાખી દ�ધો, પછ� ઘર� ચાલ્યો ગય.
મરવા પછ� કબ્રમાં માર� પાસે એ દાણાનો પ
�હસાબ લેવામાં આવ્યો અને એ દાણાના �ુક્સા
બરાબર માર� નેક� ઓછ� કર� દ� વામાં આવી.
સય્યદ નેઅમ�ુલ્લાહ જઝાએર� વધારામાં લખે 
ક� કયામતના �દવસે દર� ક શખ્સને એક �ચા સ્થળ
612

ઊભો કર� દ� વામાં આવશે. અને

�ુનાદ� પોકારશે.

લોકો આજ �હસાબનો �દવસ છે . એ શખ્સને �ુઓ
અને કોઈને તેનાથી લેવા�ું હોય તો માંગણી કરો.
મહ�શરના મેદાનમાં �ચા સ્થળે ઊભો રહ�નારો
શખ્ પોતાના દર� ક �ણીતાથી ગભરાશે ક�
કદાચને તે કોઈ હકની માંગણી કર� બેસે. અને
�રવાયતોથી � ૂરવાર થાય છે ક� હર �દરહમના
છઠઠા ભાગ (૧/૬) ના બદલામાં સાતસો
થયેલી નમાઝો કાપી તે હકદારને આપવામાં
આવશે.

613

ક� ૂલ

ગર�બ અને િનરાધાર
એક �દવસ જનાબે ર� ૂલે કર�મ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમએ પોતાના સહાબીઓન
� ૂછ�ુ:ં ગર�બ અને િનરાધાર કોણ છે ?
સહાબીઓએ અરજ કર� યા ર� ૂલલ્લાહ! એ શખ્સ
ગર�બ અને િનરાધાર છે �ની પાસે માલ અને
દૌલત ન હોય.
ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમએ ફરમાવ્�: એવો શખ્સ ગર�બ નથ.
હક�ક� ગર�બ એ છે � �ામતના �દવસે એ
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�સ્થિતમાં આવે ક� તેના માથા પર લોકોના હ�ો
હોય. અથાર્ત કોઈને બેક્�

માય� હોય. કોઈને

ગાળો ભાંડ� હોય અથવા કોઈ અન્યનો હક ગસબ
�� હોય , અથવા ખાઈ ગયો હોય. જો આવા
શખ્સના આમાલનામામાં નેક� હશે તો તેની નેક�ઓ
બી�ઓને સ�પી દ� વામાં આવશે અને જો તેના
આમાલનામામાં નેક�ઓ નહ� હોય તો �નો હક
માય� છે તેના �ુનાહો તેના આમાલનામામાં લખી
લેવામાં આવશે. એટલે આ ખર� ખર

ગર�બ અને

નાદાર છે અને �ુરઆને કર�મની આ આયત પણ
એ સંક�ત આપે છે . (વલ

યોહમેલ� અસકાલ�ુમ

વઅસ્કાલન મઅ અસ્કાલે�) તેઓ પોતાનો ભાર
615

ઉપાડશે અને પોતાના બોજ સાથે બી�ઓનો બોજ
પણ ઉપાડશે.
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�� ૂઠ�ના �હસાબથી ડરવાવાળો
હા�ન રશીદ અબ્બાસીના ઘણા �ુત્રો . તેમાંથી
એક �ુત્ર�ું નામ કાિસમ મોઅતિમન હ�. તેને
�ુિનયાના રં ગરાગથી કોઈ

મતલબ નહોતો. તે

મોટાભાગનો સમય નમાઝો અને �ુરઆનની
િતલાવતમાં પ્ર�ૃત રહ� હતો અને અત્યંત સાદા
કપડા પહ�રતો હતો.
હા�નના એક સાથીએ તેને આવી �સ્થિતમાં જોયો
તો હસવા લાગ્ય.

617

હા�ને તેના હસવા�ું કારણ � ૂછ�ું તો તેણે

ક�ુ:ં

આપનો આ �ુત્ર આવી �તના હલકા કપડા પહ�ર
લોકોમાં �ય છે અને એ આપની બદનામી�ું કારણ
છે .
હા�ને ક�ુ:ં નહ� , � ૂળ વાત એમ નથી. અમે

હ�

� ૂધી તેને કોઈ પ્રદ�શની ગવનર્ર� આપી ન
એટલે આમ છે . અને �વી અમે તેને કોઈ પ્રદ�શન
�ુ�ૂમત તેને સ�પ�ુ તો એ પણ બાદશાહોના વ�ો
પહ�રવા લાગશે.
હા�ને કાિસમને બોલાવ્યો અને ક:�ુ અય

�ુત્ર �ુ

તને કોઈ પ્રદ�શનો ગવર્નર બનાવવા માં�ુ , તમે
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ત્યાં જઈને શાહ

રોબદાબથી રહો અને �ુદાની

બંદગી પણ કરો.
કાિસમે ક�ુ:ં િપતા� મારા િસવાય આપના ઘણા
�ુત્રો . આપ આ કામથી મને માફ રાખો અને
�ુદાના દોસ્તોની સામે મને શરમ�દા ન કર.
પરં � ુ હા�ને �ુત્રની એક ન સાંભળ� અને િમસ્
ગવર્નર� તેના નામે લખી દ�ધી અને �ુકમ આપ્ય
ક� કાલે સવાર� તમાર� િમસ્ર જવા�ું .
કાિસમ રાતોરાત બગદાદથી બસરા ભાગી ગયો.
સવાર� તેને શોધવામાં આવ્યો તો તે બગદાદમાં
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હાજર નહોતો. તેના પગના િનશાનોની

ખોજ

કરવાથી ખબર પડ� ક� તે દજલાના કાંઠા � ૂધી
આવ્યો છ.
કાિસમે એ રાત બગદાદથી ભાગી પોતાને બસરા
પહ�ચાડયો.
અબ્�ુલ્લાહ બસર� કહ� છે ક� મારા મકાન �દવાલ
ઝીણર્ થઈ ગઈ હતી અને મને એક મ�ૂરની જ�રત
હતી. �ુ ં મ�ૂ ર ગોતવા

બ�રમાં આવ્ય. મ�

મ�સ્જદના એક �ૂણામાં એક જવાનને જોયો �
�ુરઆનની િતલાવત કર� રહયો હતો અને તેની
સામે છ�ણી અને પાવડો રાખેલ હતો.
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મ� � ૂછ�ુ:ં કામ કરશો?
તેણે ક�ુ:ં ક� મ નહ� , અલ્લાહ� આપણને કામ કરવા
તો પૈદા �ાર્ છે ક� મહ�નત કર� હલાલની રોઝી
ખાઈએ.
મ� ક�ુ:ં તો આવો અને મા� કામ કરો.

તેણે ક�ુ:ં

કામની પહ�લા મા� મહ�નતા�ું ન�� કર� લ્ય. મ�
એક �દરહમની મ�ૂ ર� બતાવી અને તેને લઈને
પોતાના ઘર� આવ્ય. સાંજ પડતા � ૂધીમાં તેણે બે
મ�ૂ રો �ટ�ું કામ �ુ.ર
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મ� સાંજના ટાણે તેને બે �દરહમ આપ્ય. પણ તેણે
માત્ર એક �દરહમ લીધો અને બીજો �દરહમ મન
પાછો આપી દ�ધો. અને ક�ુ:ં

�ુ ં ન�� કર� લી

મ�ૂ ર�થી વધાર� પૈસા નહ� લ�.
�ુ ં બી� �દવસે તેને લેવા ગયો તો તે ત્યા

મૌ�ૂ દ

નહોતો. મ� એક શખ્સથી તેના િવશે �ૂછ�ું તો તેણે
બતાવ્�ુ: તે માત

શિનવાર� મ�ૂ ર� કર� છે અને

બાક�ના �દવસોમાં તે અલ્લાહની ઇબાદત કર� છ.
મ� �ુ� અઠવા�ડ�ુ સબર કર� અને શિનવારના
�દવસે ત્યાં ગયો તો તેને હાજર જોય. �ુ ં ફર� તેને
મારા કામ માટ� લઈ આવ્ય. તેણે ઘણી લગન અને
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મહ�નતથી કામ �ુ.ર જોહરના સમયે તેણે હાથ પગ
ધોયા અને �ુ� કર� જોહરની નમાઝ પડ� અને
પછ� સાંજ � ૂધી પોતાના કામમાં લાગ્યો રહય.
સાં� તેણે મારાથી મ�ૂ ર� લીધી અને ચાલ્યો ગય.
માર� �દવાલ�ું કામ હ� અ�ુ� હ�.ું ત્ર
અઠવા�ડયે �ુ ં ફર� તેને લેવા ગયો તો ખબર પડ� ક�
તે બે ત્રણ �દવસથી બીમ

છે . મ� તેના ઘર�ું

ઠ� કા�ુ � ૂછ�ું તો બતાવવામાં આવ્�ું ક� તે ફલાણ
ખંડ�રમાં ઉજ્જડ ઘરમાં રહ� છ.
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�ુ ં તેની પાસે ગયો. તાવથી તેની �સ્થિત ના�ુક
થઈ ગઈ હતી અને તે� ું �ુ� શર�ર તાવની
વ્યગ્રતાથી કાંપી ર�ું હ.
મ� તે� ું મા�ુ મારા ખોળામાં લી�ુ. તેણે �ખો
ઉઘાડ� અને મને � ૂછ�ુ:ં � ું કોણ છો?
મ� ક�ુ:ં �ુ ં એ જ અબ્�ુલ્લાહ બસર� �ં �ની પાસ
તમે બે �દવસ કામ �ુ્ હ�ુ
ર
. આ સાંભળ� તેણે ક�ુ:ં
હા હવે મ� તમને ઓળખી લીધા.
અને ક�ુ:ં � ું મને પણ ઓળખે છે ?
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મ� ક�ુ:ં નહ� , તેણે ક�ુ:ં તો �ું તમે મને ઓળખ�ુ
પસંદ કરશો.
મ� ક�ુ:ં ક� મ નહ�
તેણે ક�ુ:ં તો સાંભળો �ુ ં હા�ન રશીદનો �ુત્
કાિસમ �ં.
આ સાંભળ� મા� �ગે�ગ કાંપી ઉઠ�ુ.ં અને
િવચારવા લાગ્યો ક� જો હા�નને ખબર પડ� ગઈ ક�
મ� તેના �ુત્ર આગળ મ�ુ કરાવી છે , તો ન �ણે
તે માર� સાથે �ું વતાર્વ કરશ?
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કાિસમ સમ� ગયો ક� �ુ ં ડર� ગયો �ં. તેણે

ક�ુ:ં

ગભરાઓ નહ� આ શહ�રમાં હ� � ૂધી કોઈએ મને
ઓળખ્યો નથ. અને જો

અત્યાર� મારા મરવાનો

સમય ન�ક ન આવ્યો હોત તો �ું તમને પણ
મારા િવશે ન બતાવત.માર� એક ઇચ્છા છે ક� મારા
મરવા પછ� મારો પાવડો અને છ�ણી કોઈ મ�ૂ રને
આપજો તે તેનાથી માર� કબ્ર બનાવશે અન
મહ�નતાણામાં આ સામાન તેને આપી દ� જો.

માર�

પાસે �ુરઆને શર�ફ છે મને તે ઘ�ુ વહા�ું છે .
મારા મરવા પછ� કોઈ એવા
તેનાથી પ્યાર રાખતો હો.
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શખ્સને આપજો �

એ પછ� તેણે મને પોતાની �ગળ�માંથી વ�ટ�
ઉતાર�ને મને આપી અને ક�ુ:ં તમે આ લઈને
બગદાદ ચાલ્યા જ્. ત્યાં માર િપતા દર સોમવાર�
�ુલ્લી કચેર� ભર� છ. ત્યાં દર�ક સામાન્ય અને ખા
માણસને જવાની �ટ હોય છે . તમે પણ ડયાર્ વગર
ચાલ્યા જ્જો અને મારા િપતાને આ ��ૂ આપજો.
તે �� ૂઠ�ને તરત જ ઓળખી કાઢશે. ક� મક� એણે
પોતે મને આ �� ૂઠ� આપી છે . અને તેને કહ�જો ક�
તમારો �ુત્ર કાિસમ બસરામાં મરણ પામ્યો.
અને મને આ વસીય્યત કર�ને મય� છે ક� આ વ�ટ�
�ુ ં તમાર� પાસે લઈ �� , ક� મક� તમને સદા ધન
દૌલત એક�ું કરવાની લાલચ રહ� છે . અને આ
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વ�ટ�ને પણ તમારા માલમાં રાખી

લ્યો �થી

તમારા માલમાં વધારો થાય. �ુ ં કયામતના �દવસે
આ �� ૂઠ�નો �હસાબ આપવાથી ડ� �ં. વસીય્યત
� ૂર� �ાર્ પછ� તેણે અચાનક ઊભા થવા ચાહ�ુ
પણ નબળાઈના કારણે ઊભો ન થઈ શ�ો. પછ�
તેણે ફર�વાર ઊભા થવા ઇચ્છ�ુ. આ વખતે પણ
ઊભો થઈ ન શ�ો. પછ� તેણે મને ક�ુ:ં મને
તમારા બાવડાનો સહારો આપો અને
મારા મૌલા અલી �બન અબી તા�લબ
અલ�ય્હસ્સલામ આવ્યા.
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ઊભો કરો.

મ� તેને ટ� કો આપ્યો પછ� તેની �હ શર�ર�પી
પ�જરામાંથી ઊડ� ગઈ.
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કયામતના �હસાબનો એક દાખલો
હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમએ હઝરત સલમાન અને
અ� ૂઝરને બોલાવી તેઓને એક એક �દરહમ
આપ્ય, હઝરત સલમાને આપથી લઈને �દરહમ
એક ગર�બને આપી દ�ધો. અને હઝરત અ� ૂઝર�
ઘરનો કંઈક સામાન ખર�દ્.
બી� �દવસે બંને સહાબી આપ સલ્લલ્લા અલય્હ�
વઆલેહ� વસલ્લમની સેવામાં હાજર થયા તો
આપે એક પત્થર ગરમ કરાવરાવ્

અને

સલમાનને �ુકમ આપ્યો ક� તે આ પત્થર પર ઊભ
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રહ� એક �દરહમનો �હસાબ આપે.

સલમાન તરત

જ પત્થર પર ચડયા અને ક�ું ક� આપે � �દરહમ
આપ્યો હતો તે મ

�ુદાની રાહમાં આપી દ�ધો.

આમ કહ� સલમાન તરત જ પત્થર પરથી ઊતર�
ગયા.
પછ� આપે અ� ૂઝરને �ુકમ આપ્યો ક� તેઓ
�દરહમનો �હસાબ આપે. અ� ૂઝર એક �દરહમ
િવિવધ જ��રયાતો પર ખચર્ કર� �ુ�ા હતા એટલે
અચકાવા લાગ્ય.
�રસલાત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમએ ફરમાવ્�: અ� ૂઝર જો તમે ઊભા રહ�
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નથી શક્ત, તો બેશક ન ઊભા રહો. �ુ ં તમને આ
દ્રષ્ટાંતથી માત્ર એટ�ું બતાવવા માંગતો હત
મહ�શરના રણમાં આ પત્થરથી વધાર� ગરમી હશે
અને ત્યાં તમને �હસાબ દ�વાનો છ. એટલે �વન
એવી ર�તે �વો ક� �હસાબ દ� વામાં સરળતા રહ�.
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હઝરત ર� ૂલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમ�ું ચા�ર�
હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમ મરણ પથાર�એ હત. આપે
�બલાલને �ુકમ આપ્યો ક� લોકોને મ�સ્જદમાં ભે
કરો. �બલાલે લોકોને મ�સ્જદમાં ભેગા �ા. આપ
મ�સ્જદમાં પધાયાર્ અ

િમમ્બર પર �બરાજમાન

થયા અને પછ� આપે �ુત્બો આપ્યો અને ફરમાવ્:
�ું મ� તમારાથી � ૂદ પોતે �હાદ નથી ��? �ું તમે
લોકોએ માર� સામેના દાંત નથી તોડયા

? અને

મારા કપાળને તમે �ુળ વા� નથી �ુર ? અને �ું
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ઘાના કારણે મારા ચહ�રા પર � ૂન નથી થ�ું ? અને
�ું તેનાથી માર� દાઢ� રં ગીન નથી થઈ ? અને �ું �ુ ં
લોકોના અત્યાચાર અન

�લ્મનો િશકાર નથી

થયો? અને �ું મ� લોકોને � ૃપ્ત કરવા માટ� પોતાના
પેટ� પત્થર નથી બાંધ્?
હાજર લોકોએ ક�ુ:ં બેશક , આપ સા�ુ કહો છો.
આપ પર ઘણા સંકટો પડયા અને આપે સબ્ર કર
અને � ૂર� �ન તોડ� આપે હક

ફ�લાવવાની ફરજ

� ૂર� કર�. અલ્લાહ તઆલા આપને શ્રેષ્ઠ બ
આપે.
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આપે ફરમાવ્�ુ: અલ્લાહ તઆલા તમને પણ સારો
બદલો આપે.
પછ� આપે ફરમાવ્�ુ: અલ્લાહ તઆલાએ પોતાન
ઝાતની કસમ ખાઈને પોતા પર જ�ર� કર� દ��ુ છે
ક� જો કોઈ અન્ય પર અત્યાચાર ક

અલ્લાહ તેને

માફ નહ� કર� . �ુ ં બધા હાજર રહ�લાઓને કસમ
આ�ું �ં ક� જો મારા

પર કોઈનો હક હતો તો તે

ઊભો થઈ પોતાનો હક માંગે. જો મ� કોઈના પર
અિતર� ક �� હોય તો તે ઊભો થઈ મારાથી બદલો
લ્ય. ક� મક� આજ બદલો આપવો આસાન છે અને
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કયામતના �દવસે નબીઓ અને ફ�રશ્તાઓની સામે
�હસાબ દ� વો ઘણો ભાર� પડશે.
આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ�
એલાન સાંભળ� એક સહાબી ��ું નામ સવાદ �બન
કયસ હ� ,ું ઊભો થયો અને ક�ુ:ં યા ર� ૂલલ્લાહ!
મારા મા-બાપ આપ પર �ુરબાન

, એક �દવસ

તાઈફથી પાછા ફર� રહ્યા હ અને આપ એ સમયે
અસ્બા �ટણી પર સવાર હતા અને આપના
હાથમાં મઅ� ૂકની લાઠ� હતી. �ુ ં એ સમયે આપને
સત્કારવા આવ્યો હ. આપે લાઠ� ઉપાડ� , પોતાની
�ટણીને મારવા ચાહ� હતી. પણ બનવાકાળ તે
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મને લાગી ગઈ હતી. મને ખબર નથી ક� એ�ું
�ણી જોઈને થ�ું હ� ું ક� અ�ણતામાં.
�ુ ં �ુદાની પનાહ માં� ુ �ં. �ણીજોઈને એમ નથી
થ�ુ.ં
પછ� આપે �બલાલને �ુકમ આપ્યો ક� ફાતેમ ઝેહરા
સલા�ુલ્લાહ� અલયહાના ઘર�થી એ લાઠ� લઈ
આવે. �બલાલ હઝરત સય્યદ

સલા�ુલ્લાહ�

અલયહા ના દરવા� આવ્યા અને લાકડ� માગ.
જનાબે સય્યદા સલા�ુલ્લાહ� અલયહાએ ક�:
અત્યાર� મારા િપતાશ્રી લાકડ� શા માટ� મંગાવે ?
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�બલાલે જનાબે સય્યદા સલા�ુલ્લાહ� અલયહા 
બનાવ સંભળાવ્યો ક� એક �ુસલમાન અત્યાર� આ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ વસલ્લમથી બદલો
લેવા માંગે છે . આ સાંભળ� જનાબે સય્યદા
સલા�ુલ્લાહ� અલયહ ઘ�ું રોયા અને �બલાલને
લાકડ� આપી દ�ધી. �બલાલ લાકડ� લઈને
પયગમ્બ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે

વસલ્લમની સેવામાં હાજર થય.
આપે સવાદ �બન કયસને સાદ આપી ફરમાવ્�ુ:
આ લાકડ�થી તારો બદલો લે અને મારાથી રાઝી
થઈ �.
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સવાદ આગળ વધ્યો અને ક:�ુ યા ર� ૂલલ્લાહ!
જયાર� આપે મને લાકડ� માર� હતી ત્યાર� મારા
શર�ર પર ખમીસ નહોતી. આપ આપના

શર�ર

પરથી ખમીસ હટાવો.
આપે ખમીસ હટાવી તો તેણે રજ કર� આપ ર�
આપો તો પ્રથમ બદલાની જગ્યાને �ુમી.
આપે ઇ�ઝત આપી. સવાદ� આગળ વધી પિવત
બદનને � ૂમી ભર� અને ક�ું ક� �ુ ં મારા હોઠ
આપના બદનથી મેળવી �ુ�ો �ં. હવે મને આશા
છે ક�, �ુદા મને જહ�મના અઝાબથી બચાવશે.
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આપે ફરમાવ્�ુ: બદલો લેવા માંગે છે ક� માફ કરવા
માંગે છે .
સવાદ �બન કયસે ક�ુ:ં યા ર� ૂલલ્લાહ! મ�

માફ

�ુ.ર પણ ર� ૂલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમએ �ુઆ માટ

બ�ે હાથ �ચા

�ાર્ અને ક:�ુ �ુદાયા �વી ર�તે સવાદ� તારા
ર� ૂલને માફ કર� દ�ધો , � ું પણ સવાદના �ુનાહ
માફ કર� દ� .
આમ કહ� આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમ િમમ્બર પરથી નીચે પધાયાર્ અને ઉમ
સલમાના ઘર તરફ રવાના થયા. અને
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રસ્તામાં

એજ કહ� રહ્યા હ. અય �ુદા માર� ઉમ્મતને
દોઝખના ભડકાઓથી બચાવ અને

કયામતના

�દવસનો �હસાબ તેમના પર સરળ કર� દ� .
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હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામના દોસ્તોને ઓ.
અલ્લામા અમીની(રહ�.)એ અલ-ફર�દના ભાગ
૧૦માં અક�ુલ ફર�દના હવાલાથી નકલ �ુ્ છે ક
ર
,
અ� ૂ સહ�લ તમામી કહ� છે ક� મોઆિવયા �બન અ� ૂ
�ુ�ફયાન એક વરસ હજ કરવા આવ્યો તેણે
દરિમયા હ�ૂ નીયાને હાજર કરવાનો �ુકમ આપ્ય.
આ �ી હ�ૂ ન નામના સ્થળે રહ�તી હત.
મોઆિવયાના કાિસદો ખા� ૂનને મોઆિવયા સામે
લઈ આવ્ય.
આ ખા� ૂનનો ચહ�રો કાળો હતો અને શર�ર ઘ�ું
��ું હ�.ું
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મોઆિવયાએ તેને ક�ુ:ં અય �ડ� દરિમયા � ું કઈ
વસ્�ુ પર સવાર થઈને આવ?
ખા� ૂને ક�ુ:ં �ુ ં એટલી �ડ� નથી તો પણ

� ું મને

આ �ડાપણા પર ઠપકો આપવા માંગે છે . તો
મારા માટ� એ કંઈ ઐબ નથી ક� મક�

મારો સંબધ
ં

બની કનાનાથી છે અને મા� �ુ� ખાનદાન
�ષ્ટ�ુષ્ટ .
મોઆિવયાએ ક�ુ:ં તને ખબર છે મ� તને શા માટ�
બોલાવી છે ?
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ખા� ૂને ક�ુ:ં ગૈબ�ું ઇલ્મ �ુદા પાસે છ. �ુ ં લોકોના
�દલોની વાતો નથી �ણતી.
મોઆિવયાએ ક�ુ:ં મ� તને એટલા માટ� બોલાવી છે
ક� મને બતાવ ક� � ું અલીથી મોહબ્બત અને
મારાથી નફરત શા માટ� કર� છે?
ખા� ૂને ક�ુ:ં સા� થશે જો � ું મને આ સવાલથી
માફ રાખે. પરં � ુ મોઆિવયાએ પોતાનો આગ્ર
ચા�ુ રાખ્ય.
ખા� ૂને ક�ુ:ં �ુ ં અલીથી એટલા માટ�

મોહબ્બત ક�

�ં ક� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ ન્યાય પરા
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હતા. તેઓ સદા ન્યા

અને સમાનતાનો ખ્યાલ

રાખતા હતા અને તારાથી મને નફરત એટલા માટ�
છે ક� તે એનાથી જગ
ં કર� � �ખલાફતમાં તારાથી
વધાર� હકદાર હતા. અને ત� એ સ્થળ પ

કબ્જો

�� �ને માટ� � ું લાયક નહોતો.
�ુ ં હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામથી એટલા મા
મોહબ્બત ક� �ં ક� �ુદાના પયગમ્બર� તેન
�ખલાફતના માટ� િન�ુક્ત �ા

હતા. અને માર�

મોહબ્બત�ું એક કારણ એ પણ છે ક� અલી ગર�બો
અને િનરાધારોથી

મોહબ્બત કરતા હત. અને

�ુદાના નેક બંદાઓ�ું માન �ળવતા હતા. �ુ ં
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તારાથી એટલા માટ� �ુશ્મની રા�ું �ં ક� �ું નકા�ુ
રક્ત વહાવાને ટ�વાએલો છ. અને

તારા ફ�સલા

ન્યાય પર આધા�રત નથ. � ું �ુદાના �ુકમને
બદલે પોતાની ઇચ્છાઓ પ અમલ કરતો રહયો
છે .
ખા� ૂનના આ કડવા વેણ સાંભળ� મોઆિવયાએ
ક�ુ:ં એટલા માટ� તો તા� પેટ હવા ભર� � ું �લી
� ૂ�ું છે અને તારા થાન લબડ� પડયા છે .
દરિમયાએ ક�ુ:ં અય મોઆિવયા ! � વાતની
માર� તરફ સબંધ જોડ� રહયો છે એ
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� ું

િવશેષતાઓમાં તાર� કાળ�ુ ચબાવનાર� માં �હન્દા
પોતાના કાળમાં દાખલા�પ હતી.
મઆિવયાએ ફર� ક�ુ:ં ખા� ૂન આપને ખરાબ લાગ્�ું
મારો કહ�વાનો હર�ગઝ એ હ�� ુ ન હતો � આપ
સમજો છો. અસલ વાત એ છે ક� જયાર� �ી�ું પેટ
િવશાળ હોય તો બાળક સં� ૂણર્ ઘડાએલ પૈદા થાય
છે . જો ઔરતના થાન મોટા હોય તો બાળક પેટ
ભર�ને �ૂ ધ પીએ છે . અને જયાર� ઔરત �ડ� હોય
છે તો માનવંત હોય છે .
મોઆિવયાએ � ૂછ�ુ:ં �ું તે અલીને જોયા છે ?
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ખા� ૂને ક�ુ:ં હા, મ� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
દ�દાર �ાર્ હત.
મોઆિવયાએ ક�ુ:ં તો તને અલી ક� વા લાગ્ય?
ખા� ૂને ક�ુ:ં મ� જો�ું ક� હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામતાર� �મ રાજય મળવાથી પોતાન
�તના ધોકામાં નથી આવ્યા અન પોતાની �તથી
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ બેખબર ન હ.
અને ન તો ધનની ચમકથી
ર�તે � ું પ્રભાિવત .
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પ્રભાિવત હ. �વી

મોઆિવયાએ ક�ુ:ં �ું તે અલી�ું ભાષણ પણ
સાંભળ્�ું છ?
ખા� ૂને ક�ુ:ં � હા, હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
વાતચીત ઘણી સાફ અને સ્વચ્છ હોતી હ. અને
સીધી �દલના �ડાણમાં ઊતર� જતી હતી. હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામની વાણી �દલોને �વ
આપતી હતી અને �દલની પ્યાસને �ુઝાવી દ�તી
હતી.
મોઆિવયાએ ક�ુ:ં ત� સા�ુ ક�ું , અને તાર� કોઈ
હાજત ક� માંગણી હોય તે બયાન કર �ુ ં � ૂર� કર�શ.
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ખા� ૂને ક�ુ:ં તો �ુ ં ઇચ્� �ં ક� મને એક્સો �ટણ
અને થોડા �ટ દઈ દ� .
મોઆિવયાએ ક�ુ:ં આ બ�ુ લઈને �ું કર�શ?
ખા� ૂને ક�ુ:ં તેના �ૂ ધથી અમે અમારા બાળકોને
ઉછે ર�ું અને ગર�બો અને નાદારોની મદદ કર�ું
અને અરબ કબીલાઓના ઝઘડા તેનાથી �ૂ ર કર�ુ.ં
મોઆિવયાએ ક�ુ:ં

જો �ુ ં એમ ક� તો �ું તારા

�દલમાં મને એજ સ્થાન આપશ
અલ�ય્હસ્સલામને આપી રાખ્�ું?
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, � તે અલી

ખા� ૂને ઘણા આ�યર્માં ક:�ુ �ુબ્હાનલ્લા! આ તો
અશ� છે , જો � ું અલીની મોહબ્બતના હ�રમાં
ભાગની પણ માંગણી કર� તો પણ �ુ ં તને નથી દઈ
શક્ત.
પછ� મોઆિવયાએ બે શેર પડયા અને ક�ુ:ં જો
અલી આજ �વતા હોત તો તેઓ તને એક �ટ
પણ ન આપત.
ખા� ૂને ક�ુ:ં �ુદાની કસમ આ સા�ુ છે . ‘લાવલ્લાહ
વલા વબરત વાહ�દતન િમમ મા�લલ �ુસ્લેમી. ’
�ુદાની કસમ હઝરત અલી
651

અલ�ય્હસ્સલામ ઘણ

સંયમી હતા. તેઓ �ુસલમાનોના માલ માંથી �ટ
તો �ું � ૂદ તેનો એક વાળ પણ મને ન આપતે.
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ક�ટ�લક �રવાયતો
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલ
ફરમાવ્�ુ: � કોઈના હકને પામાલ કર� અથવા કોઈ
પર �લ્મ અત્યાચાર કર� 

અસંભિવત છે ક�

અલ્લાહ તેને માફ કર. અલ્લાહ તેના માલ અને
�નથી તેનો બદલો જ�ર લેશે. પરં � ુ એવા �ુનાહ
� બંદા અને �ુદા વચ્ચે છ

, એ શરતે ક� તેનો

સબંધ માનવાિધકાર સાથે ન હોય , તો જયાર� બંદો
તૌબા કર� છે તો અલ્લાહ માફ કર દ� છે .
હઝરત ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્:
જો કોઈ શખ્સ કોઈ પર �લ્મ કર� તો અલ્લ
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તઆલા એ �લ્મના બદલામાં એક શખ્સ ચડાવી
દ� છે . � તેના પર �લ્મ કર� છ. અથવા પછ� તેની
અવલાદની અવલાદ પર �લ્મ કર� છ.
કબીલા નાતઅના એક શખ્સે હઝરત ઇમામ
મોહમ્મ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં અર
કર�: �ુ ં હજ�જ �બન � ૂ�ુફના કાળથી આજ

� ૂધી

ગવનર્ર રહયો તો �ું માર� પણ તૌબા ક�ૂલ થઈ
શક� છે ?
આ સાંભળ� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ �ૂપ ર. તેણે
પોતાની વાત પાછ� �ુનરોચ્ચાર.
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તો આપે ફરમાવ્�ુ: એ શરતે તમાર� તૌબા ક� ૂલ
થઈ શક� છે જયાર� તમે દર� ક હકદારને તેનો હક
પહ�ચાડ� દયો.
તફસીર� હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર
અલ�ય્હસ્સલામમાં હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા
�રવાયત છે ક� આપે

‘ફ��ુ�ારલ્લતી વ�ૂદોહ�ાસ

વલ હ��રહ (એ આગથી બચો ��ું બળતણ
ઇન્સાન અને પત્થર હશ) ’ની આયત િતલાવત
ફરમાવી અને ફરમાવ્�ુ:
અય અમારા શીઆઓના સ�ુહો ! અલ્લાહથી ડરો
અને એ દોઝખ�ું બળતણ બનવાથી બચો , જો ક�
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તમે કા�ફર પણ નથી થયા. આ આગથી બચવાનો
માગર્ એ છે ક� પોતાના ભાઈઓ પર �લ્મ કરવાથ
પરહ�ઝ કરો. ક� મક� � શખ્સે પ

એવા મોઅિમન

પર �લ્મ �� � અમાર� િવલાયતમાં તેનો
ભાગીદાર હોય તો અલ્લા

તઆલા દોઝખની

ઝં�ર તેના પર સખ્ત કર� દ�શે અને દોઝખની
સાંકળોથી ન�ત માત અમાર� શફાઅત દ્વારા
શ� છે . પરં � ુ અમે તેની ત્યાં �ૂધી શફાઅત નહ�
કર�એ, જયાં � ૂધી તેનો ભાઈ રાઝી નહ� થાય. જો
તેનો મોિમન ભાઈ રાઝી થયો તો અમે

શફાઅત

કર�ુ.ં નહ�તર તેણે દોઝખમાં લાંબા સમય � ૂધી
રહ�� ું પડશે.
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ�
ફરમાન છે � શખ્સ કોઈ શખ્સને આિથ�ક ર�ત
અથવા અપમાન દ્વારા �ુક્સાન 

� ૂ�ો હોય

તો તેના માટ� જ�ર� છે ક� વ્યિથત શખ્સથી તેન
માફ� માંગે અને પોતાના �ુષ્ટ કાય�થી રોકાઈ �.
અને જો સામા પક્ષવાળો મર��ૂ�ો હોય  તેના
વા�રસોને માલ આપી રાઝી કર� અને પોતાના
�ુષ્�ૃત્યો માટ� અલ્લાહ તઆલ

તૌબા કર� . ત્યાં

� ૂધી ક� અલ્લાહ તઆલા તેના પછતાવા અને
તૌબાથી રાઝી થઈ �ય.
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અમાનતની �હફાઝત
શેખ અબી ઉસ્માનની પ્રમા�ણ
નેશા� ૂર શહ�રના એક વેપાર�ને �ાંક જવા�ું હ�.ું
તેણે જતા સમયે પોતાની કનીઝને અમાનત તર�ક�
શેખ અબી ઉસ્માન હમીર�ની પાસે લઈ ગય.
અચાનક એક �દવસ શેખની નઝર કનીઝના ચહ�રા
પર જઈ પડ�. કનીઝ અત્યંત �ૂબ�ૂરત હત. શેખ
િનરં �ુશ ર�તે કનીઝને �દલ દઈ બેઠો અને
આગ �દન પ્રિત �દન વધતી .
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પ્રેમન

શેખે પોતાના ઉસ્તાદ અ�ૂ હફસ હદ્દાદને
મામલાથી �ણકાર ��. ઉસ્તાદ� ક�ુ: તમે આ
મસઅલા માટ� શેખ � ૂ�ુફને મળો. તેઓ રયમાં રહ�
છે .
શેખ અબી ઉસ્માન રય ગયો અને ત્યાં લોકો શેખ
� ૂ�ુફ�ું ઠ� કા�ુ � ૂછ�ું , લોકો ઘણા આ�ચયર્થી તેને
જોતા રહ્યા અ કહ�વા લાગ્યા ક� તમે જોયે દ�ખાવે
તો શર�ફ ઇન્સાન લાગો છ. તમને શેખ � ૂ�ુફ �વા
બદનામ અને જમાનાએ હડ� ૂત કર� લા શખ્સથી �ું
કામ પડ�ું ? લોકોના મેણા અને
તેઓ�ું દ્ર�ષ્ટ�બ��ુ સાં
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શેખ � ૂ�ુફ િવશે

, શેખ અબી ઉસ્માન

પોતાના ઉસ્તા પાસે પાછો ફય�. અને તેઓને
બતાવ્�ું ક� �ું તેની �ુલાકાત �ાર્ િવ

આટલા

માટ� પાછો ચાલ્યો આવ્યો ક� �ુ� શહ�ર તેન
�ુનેહગાર અને બદમાશ સમ�

છે . ઉસ્તાદ� ફર�

ભાર દઈને ક�ું ક� તારા રોગનો ઇલાજ માત્ર શે
� ૂ�ુફ પાસે છે . તમાર� કોઈપણ ર�તે તેને મળ�ુ
જોઈએ અને તેની આધ્યા�ત્મક્તાના પ
�વાસોથી લાભ ઉપાડવો જોઈએ.
�ુંકમાં ઉસ્તાદનો �ુકમ માની શેખ રય આવ્ અને
આ વખતે પણ લોકોએ શેખ � ૂ�ુફ�ું ઠ� કા�ું � ૂછવા
પર તેની ઘણી ટ�કા કર�. પણ
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તે દર� ક ટ�કાથી

િનસ્�ૃહ થઈ શેખ �ૂ�ુફના ઘર� પહ�ચી ગય. શેખ�ું
ઘર એક બદનામ

મોહલ્લામાં હ�ું �ને દા�

વેચનારાનો મહોલ્લો કહ�વામાં આવતો હત.
શેખ અબી ઉસ્માન �વો શેખ �ૂ�ુફના ઓરડામા
પ્રવેશ્યો તો જો�ું ક� એક � ૂબ�ૂરત નવોદર છોક
શેખના પડખામાં બેઠો છે અને

તેની સામે એક

શરાબની બોટલ રાખેલી છે .
આ જોઈને શેખ અબી ઉસ્માન અત્યંત અચંબા મ
પડ� ગયા અને � ૂછ�ુ:ં આપ આ બદનામ
મોહલ્લામાં ક�મ રહો છ ? જયાં � ૂરો �દવસ
ઢ�ચવામાં આવે છે .
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દા�

શેખ � ૂ�ુફ� જવાબ આપ્યો ક� હક�ક્તમાં વ

એમ

છે ક� આ ઘર અને મકાનો અમારા અ�ુક દોસ્તોના
હતા. એક ઝા�લમે તેની પાસેથી

બધા મકાનો

વેચાતા લઈ લીધા અને શરાબ વેચવાનો ધંધો શ�
��. પરં � ુ મા� ઘર

કોઈએ ન ખર��ું એટલે �ુ ં

મારા ઘરમાં રહ�વા પર મજ� ૂર �ં.
પછ� શેખ અબી ઉસ્માને સવાલ �: આપે
પોતાના ખોળામાં � ૂબ� ૂરત છોકરો અને સામે
શરાબની બોટલ શા માટ� રાખી છે ?
શેખ � ૂ�ુફ� જવાબ આપ્ય: આપ � છોકરાને જોઈ
હ�રાન થઈ રહ્યા છો અને બદ�ુમાનીના િશકા
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બની રહ્યા  , તો એ આપનો વહ�મ છે , ક� મક� આ
મારો પોતાનો �ુત્ર છે અને �ુત્રને ખોળા
બેસારવો કોઈ �ુનાહ નથી. અને આપ � બોટલ
જોઈ રહ્યા છો તો યક�ન કરો ક� એમાં પણ �ુરક
િસવાય કંઈ નથી.

જયાર� ક� ઇસ્લામમાં શરાબ

હરામ અને �ુનાહોની માં છે અને �ુરકો હલાલ છે .
શેખ અબી ઉસ્માને �ૂછ�ું પછ� આપે પોતાને આ
મોહલ્લામાં રહ�વા�ું રાખી અને �ુરકાને દા�ની
બોટલમાં ભર� પોતાને બદનામ ક� મ કર� લીધા છે .
શેખ � ૂ�ુફ� ક�ુ:ં � ૂળ વાત એમ છે ક� �ુ ં

લોકોને

મારા િવશે નેક હોવાના ધોકામાં રાખવા નથી
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માંગતો. અને �ુ ં એ વાત કદાિપ પસંદ નહ� ક� ક�
લોકો મને પિવત્ર હસ્તી સમ� પોતાની કની
�ુધ્ધાન માર� પાસે અમાનત તર�ક� રાખી �ય
અને �ુ ં તેનાથી ઇશ્ક કરતો ફ� અને પછ પ્યારની
આગ �ુ�વવા માટ� કોઈ તર�કાના પીરને �ુંઢતો
ફ�. આ સાંભળ� શેખ અબી

ઉસ્માન રોવા લાગ્ય

અને આમ તેને પોતાના રોગની દવા મળ� ગઈ.
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ઇબ્રાહ�મ અધમની બાગબા
ઇબ્રાહ�મ અધમ બયાન કર� છે ક� જયાર� 
બાદશાહ� અને રાજપાટ છોડ� દ�ધા તો પોતાના
વ�ો પોતાના િપતાના ભરવાડને આપી દ�ધા અને
તેના કપડા પોતે પહ�યાર્ અને ઇરાક ચાલ્યો આવ.
�ુ ં થોડા �દવસ બગદાદમાં રહ� મહ�નત મ�ૂ ર�
કરતો રહયો. પણ મને � મહ�નતા�ું મળ� ું હ� ું
તેના હલાલ હોવા િવશે � ૂર� ર�તે સં� ુષ્ટ નહોત.
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મ� બગદાદના આ�લમોથી આ �ગે વાતચીત કર�
તો તેઓએ ક�ુ:ં જો તમને હલાલ રોઝીની શોધ છે
તો પછ� શામ ચાલ્યા �.
�ુ ં શામના પ્રદ�શમાં આવ્યો અને મ�ૂકરા શહ�રમ
થોડા �દવસ મહ�નત મ�ૂ ર� કરતો રહયો. પરં � ુ આ
શહ�રમાં મળનારા મહ�નતાણાથી પણ સંતોષ ન
થયો.
મ� ત્યાંના આ�લમો અને આગેવાનોથી મ�ેર

��

તો તેઓએ ક�ુ:ં જો તમે �ુધ્ધ હલાલ રોઝી શોધી
રહ્યા છો તો પછ�  �

ચાલ્યા �. ત્યાં હલાલ

અને �ુબાહ રોઝી �ુષ્કળ પ્રમાણમાં.
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�ુ ં શેખોનો �ુકમ માની � ૂસ ગયો અને થોડા �દવસ
ત્યાં મહ�નત મ�ૂર� કર. �ુ ં એક �દવસ એક
બાગના દરવા� ઊભો હતો ક� એક

શખ્સે ક:�ુ

મ�ૂ ર� કરશો?
મ� ક�ુ:ં હા. તો તેણે ક�ુ:ં અહ�થી થોડા �તર� એક
બાગ છે અને �ુ ં ઇચ્� �ં ક� તમે મારા બાગની
બાગબાની કરો.
�ુ ં ઘણા સમય � ૂધી આ બાગમાં બાગબાની કરતો
રહયો. એક �દવસ બાગનો મા�લક પોતાના
દોસ્તોને લઈને બાગમાં આવ્. અને થોડો
બાગમાં બેસવા પછ� તેણે મને માળ� કહ�ને
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સમય

બોલાવ્ય, �ુ ં તેની પાસે ગયો તો તેણે ક�ું ક� તમે
બાગમાંથી મીઠા મીઠા દાડમ �ટં ૂ � લઈ આવો. �ુ ં
મારો દોસ્તોને ખવરાવવા માં�ુ �. મ� થોડા દાડમ
ઝાડ પરથી તોડયા અને તેની પાસે

લઈ ગયો.

બનવાકાળ એ�ુ થ�ું ક� મારા તોડ�લા બધા દાડમ
ખાટા િનકળ્ય.
બાગના ઘણીએ મને ઝાડતા ક�ુ:ં મ� ક�ું

હ� ું ક�

મીઠા દાડમ લાઓ અને તમે આ ખાટા દાડમ
લાવ્યા છ. અને બાગમાં આટલો સમય રહ�વા પછ�
પણ તમને આજ�દન � ૂધી મીઠા અને ખાટા
દાડમો�ું જ્ઞાન ન?
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મ� ક�ુ:ં જનાબ મા� કામ બાગની રખેવાળ� કરવા�ું
છે . મ� આજ�દન � ૂધી કોઈ અનાર તોડ�ને ચાખ્�ુ
નથી, એટલે મને ખબર નથી

ક� તેમાંથી �ા

ઝાડના દાડમ મીઠા છે અને કયા ખાટા?
બાગના મા�લક� ક�ુ:ં �ુબ્હાનલ્લા! જો � ું
ઇબ્રાહ�મ અધમ પણ હોત તો આનાથી વધાર
સંયમ કદ� ન કરત.
બી� �દવસે બાગના મા�લક� મ�સ્જદમાં જઈન
માર� પ્રમા�ણક્તા અને િવ�વસનીયતાનો ઉલ્
��. તો લોકો મને જોવા
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આવ્યા અને અ�ૂક

લોકોએ મને ઓળખી લીધો ક� આ ઇબ્રાહ�મ અધ
છે .
જયાર� મારા મા�લકને મારા � ૂળની ખબર પડ� તો
તે દોસ્તોના ટોળા લઈને મને મળવા આવ્યો અન
�ુ ં ઝાડોની આડ લઈને ભાગી �ટયો.
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િવ�વાસઘાતી અ�રવાળો
ઇઝ�દ્દવલા દયલમીના સ�ાકળમાં એક �ુસા
બગદાદ આવ્યો અને તેની પાસે સોનાની કંઠમાળા
હતી. તે કંઠમાળા વેચવા માટ� બ�રમાં ગયો. પણ
તેને �ાંયથી યોગ્ય �ક�મત ન મળ� શક� તો તેણે
િવચા�ુ્ ક
ર
અત્યાર� તેને વેચવી ઉ�ચત નથ. તે
શખ્સ હજ પડવા મ�ા જવા માંગતો હત. તેણે
લોકોને � ૂછ�ું ક� માર� એક અમાનત રાખવી છે મને
કોઈ ભરોસાપાત્ર�ું ઠ�કા� બતાવો.
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લોકોએ ક�ું ક� ફલાણા બ�રમાં એક અ�રવાળો
છે � ઘણો ભરોસાપાત્ર . જો તમાર� કંઈ અમાનત
રાખવી છે તો તેની પાસે રાખો.
લોકોની વાતોમાં આવી �ુસાફર અ�રવાળા પાસે
ગયો અને તેને ક�ું ક� �ુ ં સોનાની કંઠમાળા આપની
પાસે અમાનત રાખવા માં� ુ

�ં અને હજ્�

બય� ુલ્લાહથી પરવાર� માર� અમાનત આપની
પાસેથી પાછ� લઈ જઈશ. અ�રવાળાએ કંઠમાળા
પોતાની પાસે રાખી લીધી.
�ુસાફર હજ પર ચાલ્યો ગય. પાછા ફરતી વેળા
તેણે અ�ુક ભેટ સોગાતો ખર�દ� અને બગદાદ
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આવી એ અ�રવાળાને એ ભેટો આપી. અને
પોતાની કંઠમાળાની માંગણી કર�.
અ�રવાળાની િનય્યત બગડ� ગઈ અને ક�ુ: ક� વી
અમાનત અને �ાંની અમાનત

? �ુ ં તો તને

ઓળખતો �ુધ્ધા નથી અને ન તો ત કોઈદ� માર�
પાસે અમાનત રાખી છે .
એ �બચારાએ ઘણી િનશાનીઓ બતાવી અને
આ�� કર� પણ અ�રવાળો બરાબર ઇન્કાર
કરતો રહયો. તે શહ�રના ક� ટલાક માનવંત લોકોને
મળ્યો અને અ�રવાળાના િવ�વાસઘાતની
િશકાયત કર�. તો બધા લોકોએ તેને �ૂ ઠો ગણાવ્યો
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અને અ�રવાળાને સાચો કહયો. �ુંકમાં એ ક� � ૂરા
બગદાદમાં કોઈએ તેનો પક્ષ ન લી.
લાચાર થઈને તેણે ઇઝ�દ્દવલાને અર� લ.
�માં અ� રવાળાના િવ�વાસઘાતની િશકાયત કર�
ને તેણે પોતા માટ� ન્યાયની માંગણી કર.
ઇઝ�દદ્દવલાએ તેને લખ્�ુ ક� તમે ત્રણ
� ૂધી રોજ તેની �ુકાને �ઓ અને ચોથા �દવસે �ુ ં
ત્યાંથી લાવ લશ્કર લઈને પસ થઈશ અને તમને
�ુકાન પર મળ�શ.
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�ુટં ાયેલ �ુસાફર ત્રણ �દવસ �ૂધી લગાત �ુકાન
પર જતો રહયો અને દર� ક વખતે અ�રવાળો તેને
ઓળખવાનો ઇન્કાર કરતો રહય. ચોથા �દવસે તે
અ�રવાળાની �ુકાને બેઠો હતો ક� ઇઝ�દ્દવલ
પોતાના લાવ

લશ્કર સમેત પસાર થયો અને

િશકાયત કરવા લાગ્યો ક� તમે બગદાદમાં આવ્ય
છો અને અફસોસ છે ક� હ� � ૂધી માર� �ુલાકાતે
આવ્યા નથ. જયાર� ક� �ુ ં તમને સદા �દલમાં યાદ
�ાર્ ક� �ં આપ મારા પર એવો �લ્મ તો ન ક.
�ુસાફર� ક�ું �ુ ં થોડો પ્ર�ૃત હતો એટ �ુલાકાત ન
કર� શ�ો. થોડા �દવસોમાં જ �ુ ં આપને મળવા
675

આવીશ અને આપની બધી

િશકાયતો �ૂ ર કર�

દઈશ.
અ�રવાળો આ બ�ુ સાંભળ� રહયો હતો અને
અચરજ પામ્યો ક� આ શખ્સતો ઇઝ�દ્દવલ
ન�કનો દોસ્ત છે જયાર� ક� �ું તેન

ઘણીવાર

પોતાની �ુકાનેથી હડ� ૂત કર� �ુ�ો �ં.
ઇઝ�દ્દવલા �વો ત્યા

રવાના થયો.

અ�રવાળાએ ક�ું ભાઈ તમે તમાર� અમાનત�ું
કોઈ �ચન્હ બતાવો �થ �ુ ં ફર�વાર તેને શો�ુ.ં
સાફર� કંઠમાળાની િનશાની બતાવી તો અ�રવાળો
થોડ�વાર પછ� કંઠમાળા કાઢ�ને લઈ આવ્યો અને
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ક�ું તમે ખાતર� રાખો. �ુ ં ખાઈન (િવ�વાસઘાતી)
નથી. પણ આપની અમાનત મારા ધ્યાનમાંથી
િનકળ� ગઈ હતી. �ુસાફર� કંઠમાળા લીધી અને
સીધો ઇઝ�દ્દપાસે ચાલ્યો ગયો અને તેને 
િવતક સંભળાવી.
ઇઝ�દ્દ િવ�વાસઘાતી અ�રવાળાને ક

કરવાનો

�ુકમ આપ્ય. જયાર� તે �ગરફ્તાર થઈને આવ્ય
તો ઇઝ�દ્દવલાએ કંઠમા

તેના ગળામાં નાખી

અને �ુકમ આપ્યો ક� તેને ઉઘાડ� છોગે ફાંસી આપ.
એટલે તે

િવ�વાસઘાતીને બગદાદના મધ્યા

ચોરાહા પર ફાંસી આપવામાં આવી અને ત્ર
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�દવસ � ૂધી સોનાની કંઠમાળા તેના ગળામાં
લટક્તી રહ.
ચોથા �દવસે તે કંઠમાળા તેના ગળામાંથી

ઉતાર�

�ુસાફરને સ�પવામાં આવી અને ક�ું ક� અમીન
કદ� િવ�વાસઘાત નથી કરતો પણ ક� ટલીક વખત
લોકો પોતાની � ૂખર્તાના કારણે િવ�વાસઘાતને
અમીન સમ� બેસ ે છે .
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એક બીજો િવ�વાસઘાતી
કાઝી અયાસ એક મશ્�ૂર કાઝી હત

, તેણે એક

જણને પોતા પાસે એક એક અમીન (િવ�વા�ુ)
િન�ુક્ત �. એક શખ્સે એક વખ

ઘણો બધો

માલ એ અમીન પાસે જમા કરાવ્યો અને થોડા
મ�હના પછ� તેનાથી અમાનત પાછ�

માંગી, પણ

અમીન સાવ �ુકર� ગયો.
અમાનત રાખવાવાળો શખ્સ કાઝી અયાસ પાસે
ગયો અને તેણે િન�ુક્ત કર�લા અમીનની ખોર�
દાનતની િશકાયત કર�.
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કાઝીએ � ૂછ�ુ:ં માર� િસવાય તમે કોઈ બી� પાસે
પણ િશકાયત કર� છે ?
તેણે ક�ુ:ં નહ�.
કાઝીએ � ૂછ�ુ:ં �ું તે અમીનને એમ બતાવ્�ું છે ક�
તમે તેની િશકાયત કરવા માર� પાસે જઈ રહ્ય
છો?
તેણે ક�ુ:ં નહ�.
કાઝીએ ક�ુ:ં બે �દવસ પછ� આપ માર� પાસે ફર�
આવજો આશા છે ક� આપની અમાનત જ�ર મળ�
જશે.
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ત્યાર પછ� કાઝીએ અમીનને બોલાવ્યો અ ક�ું ક�
માર� પાસે ઘણો બધો માલ છે . �ુ ં બદનામીના
ડરથી તેને મારા ઘરમાં

નથી રાખી શક્ત. �ું

તમાર� પાસે ઘરમાં કોઈ �ુર�ક્ષત જગ્યા

જયાં

એ માલ રાખી શકાય?
અમીને ક�ુ:ં � હા , મારા ઘરમાં એક સૌથી વધાર�
સલામત જગ્યા છે જયાં આપ આપની અમાનત
રાખી શકો છો.
કાઝીએ ક�ુ:ં બે �દવસ પછ� આવજો અને પછ�
માર� બધી �ુપ્ત દૌલત ત્યાં જમા કર� દ�.
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અહ� બે �દવસ પછ� િશકાયતી આવ્યો તો કાઝી
ક�ું ક� તમે અમીનની પાસે જઈને અમાનતની
માંગણી કરજો, જો તે ઇન્કાર કર� ત તેને કહ�જો ક�
�ુ ં કાઝી પાસે તમાર� ફ�રયાદ કરવા જઈ રહયો �ં.
મને આશા છે ક�

આ વખતે તે તમાર� અમાનત

પાછ� આપી દ� શે.
ફ�રયાદ� અમીન પાસે ગયો અને તેનાથી પોતાની
અમાનત માંગી પણ તેણે આ વખતે પણ ઇન્કાર
�� તો ફર�યાદ�એ ક�ું �ુ ં કાઝી અયાસ પાસે તાર�
િશકાયત કરવા �� �ં.
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આ સાંભળ� અમીને ક�ુ:ં �ુદાના વાસ્ત , તમે કાઝી
પાસે ન �ઓ અને પોતાની અમાનત માર�
પાસેથી લઇ લ્ય.
એ શખ્સે પોતાની અમાનત મેળવી લીધી અન
કાઝીને જઈને અમાનત વ� ૂલ �ાર્ની ખબર
આપી. થોડા સમય પછ� અમીન કાઝી અયાસ પાસે
ગયો અને ક�ુ:ં કમરો તૈયાર છે . આપ તમારો
માલ મને સ�પી દયો. કાઝીએ

તેને ઝાડ�ને ક�ુ:ં

અય િવ�વાસઘાતી �ુચ્ચા માર� પાસેથી �ૂર થઈ
�. મ� તને નોકર�માંથી કાઢ� નાખ્ય.
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દર� ક શખ્સ અમીન બનવાન ે લાયક નથ.
કહ�વામાં આવે છે ક� ��ુન િમસર� પાસે ઇસ્મે
અઅઝમ હ�.ું
� ૂ�ુફ �બન હસન કહ� છે ક� મને યક�ન થઈ ગ�ું ક�
��ુનની પાસે અલ્લાહ તઆલા�ું ઇસ્મે અઅઝ
મૌ�ૂ દ છે . �ુ ં િમસ્ર ગયો અ

�ુ� એક વરસ

��ુનની સેવા કરતો રહયો અને વરસ �ુ� થવા
પછ� મ� તેને ક�ુ:ં મ� �ુ� વરસ આપની ચાકર� કર�
છે . આખર આપ પર મારો હક થાય છે . અને
આપથી માર� એટલી જ િવનંતી છે ક� આપ મને
ઇસ્મે અઅઝમની તાલીમ આપ. આપને મારા �વા
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સેવા કરનાર િશષ્ય બીજો કોઈ નહ� મળ. તેણે
મા�ુ �ુણાવ્�ુ. �ુ ં સમ� ગયો ક� ઉસ્તાદ મને ઇસ્મ
અઅઝમ જ�ર િશખવશે.
�ુ ં બી� છ મ�હના � ૂધી તેની સેવા કરતો

રહયો.

એકવાર તેમણે મને એક ઢાંક�� ું વાસણ મને સોપ્�ું
અને ક�ું ક� ફલાણા

શખ્સના ઘર� ચાલ્યા �

અને માર� આ અમાનત તેને પહ�ચાડ� દયો.
મ� તે વાસણ ઉપાડ�ું અને � ૂર� રસ્તે 

િવચારતો

રહયો ક� આખર ��ુન િમસ્રીએ �ું ચીઝ મોકલ
છે ? �તે મારા પર �ુ� ુહલ ચડ� બે�ુ. મ� વાસણ
ખોલ્�ું તો તેમાંથી એક �વતો સલામત �દ
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િનકળ્ય. વાસણ�ું ��ુ ઢાંક�ુ ઉપાડ�ુ �દર
�ુદ�ને બહાર િનકળ� ગયો.
મને મારા ઉસ્તાદ પર અત્યંત �ુસ્સો ચડયો તેણે
મને �દર પહ�ચાડવા માટ� મોકલ્ય. �ુ ં નારાઝ
થઈને ��ુનની પાસે

પાછો ફય� તો તેણે મા�

મ�ભાવ જોઈને જ અ�ુમાન કર� લી�ુ ક� �ુ ં તેને �ું
કહ�વાવાળો �ં. �ુ ં કંઈ ક�ુ ં એ પહ�લા જ તેમણે ક�ુ:ં
અય �ુખર! બેવ�ૂફ! મ� તને એક �દરનો અમીન
બનાવ્યો તો એમાં પણ તે િવ�વાસઘાત � , ભલા
એવા શખ્સને અલ્લાહના ઇસ્મે અઅઝમનો અમ
ક� વી ર�તે બનાવી શ�ું?
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જ�ર� �ુલાસો

આ �કતાબમાં તમને � ૂફ� શેખો દાખલા તર�ક�
��ુન િમસ્, ઇબ્રાહ�મ અ , બશર હાની, વગેર�ની
ક� ટ�લક કથાઓ નજર� આવશે.
આ કથાઓનો એ હ�� ુ નથી ક� અમે � ૂફ� પંથને ઠ�ક
સમ�એ છ�એ. અમે એ સ્પષ્ટ કર� દ�વા માંગી
છ�એ ક� શીઆ પંથ �ુદો છે અને � ૂફ� ઇઝમ �ુ�ુ
છે .
આ બધી કહાનીઓ અખ્લાક �ુધારણા માટ� દાખલા
દલીલ �પે છે .
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અખ્લાક� નતી�ઓ મેળવવા માટ� પ્રાણી
�ભે પણ કહાનીઓ ર�ૂ કરવામાં આવે છે . તેનો
ઉદ્દેશ માત્ર અખ્લાક� ભાવના કરવાનો હોય
છે . (� ૂસા �ુસરવી - � ૂળ લેખક)
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�ટ�ુ ��ું પાત્ર છે એટલો જ એ શાં(� ૂપ) છે
એક શખ્સ માટ� મશ�ૂર હ�ું ક� તેની પાસે ઇસ્મ
અઅઝમ છે .
એક શખ્સ તેની પાસે ગયો અને ઇસ્મે અઅઝ
શીખવવાની માંગણી કર�.
તેણે ક�ું ક� � ું મળસ્ક� શહ�રના દરવા� જ્� અન
ત્યાં કંઈ �ુએ તે મી�ુ મર�ુ ભભરાવ્યા વગર મન
આવી બતાવ�.
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ઉસ્તાદના �ુકમ પ્રમાણે િશષ્ય મ

શહ�રના

દરવા� પર ગયા તો જો�ું ક� એક વયો� ૃધ્ધ
માણસ માથા પર લાકડાનો ભારો

ઉપાડ�

દરવા�માં દાખલ થયો. દરવા� પર ઊભેલા
િસપાહ�એ ક�ું ક� આ ભારો � ું મને આપી દ� .
� ૃધ્ધે ક�ુ: એ શરત પર આ ભારો તને સ�પી શ�ું
�ં ક� � ું મને એની �ક�મત આપી દ� .
િસપાહ�એ ક�ુ:ં �ુ ં તને કંઈ નહ� આ�ુ.ં � ૃધ્ધે લાકડા
આપવાથી ઇન્કાર કર� દ�ધ. િસપાહ�એ
બળજબર�થી તે ભારો � ૃધ્ પાસેથી �ચક� લીધો.
� ૃધ્ધે ઓછોવ�ો િવરોધ �� તો િસપાહ�એ તેને
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� ૂબ પીટ� નાખ્ય. તેના માથાથી � ૂન વહ�ને તેના
મ� પર વહ�વા લાગ્�ુ.
� ૃધ્ધની મઝ�ૂમી જોઈને એ શખ્સને ઘણી દ
આવી અને �દલમાં ક�ું ક� કાશ આ વખતે માર�
પાસે ઇસ્મે અઅઝમ હોત તો �ું તેન

અસરથી

ઝા�લમ િસપાહ�ને બાળ�ને ભસ્મી�ૂત કર� દ�.
�ુર�દના મોઢ� ઉસ્તાદ� આ બનાવ સાંભળ્યો અ
�ુર�દની લાગણી પણ સાંભળ� તો ક�ુ:ં બેટા દર� ક
શખ્સ પાસે અમાનત ન રાખવ જોઇએ અને દર� ક
શખ્સ િવ�વા�ુ બનવાને પાત્ર નથી હ. મળસ્ક�
� � ૃધ્ધન તે િસપાહ�ના હાથે લોહ� �ુહાણ થતા
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જોયો તે � ૃધ્ધ ઇસ્મે અઅઝમમાં મારો ઉસ્
મ� તેની પાસેથી ઇસ્મે અઅઝમ શીખ્�ું . તેણે
િસપાહ�ના �લ્મને સહ

લીધો અને તેના

અત્યાચારને ઉપે�ક્ષત �� જયાર� ક� તેની પા
ઇસ્મે અઅઝ

પણ હ�.ું પણ તેણે િસપાહ�ને

બદ�ુઆ દ� વાથી �ૂ ર� સાધી.
�ને પણ હકના રહસ્યોની તાલીમ આપવામાં
આવી તો તેના મ�ને બંધ કર� તેના હોઠો સીવી
લેવામાં આવી.
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છે .

હકના રહસ્યો �ણવાની સહનશીલત
ઉમર �બન હન્ઝલાએ હઝરત ઇમામ બા�ક
અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજર થઈ અરજ કર� ક
મા� માન�ું છે ક� આપની નઝરમાં મા� એક સ્થાન
અને માન છે અને હંમેશા �ુ ં આપની �ૃપાદ્ર�ષ્ટ ની
રહયો �ં.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્: હા ખ� છે , તેણે
અરજ કર�: તો પછ� આપ મારા પર ઉપકાર કરો
અને મને ઇસ્મે અઅઝમ િશખવ.
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આ સાંભળ� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્: �ું
તમે ઇસ્મે અઅઝમને સહન કર� શકશ? ઉમર �બન
હન્ઝલાએ ક:�ુ � હા.
ઇમામ આલી મકામે ફરમાવ્�ુ: સામેવાળા ઓરડામાં
ચાલ્યો . ઉમર કહ� છે ક� �ુ ં કમરામાં ગયો.
થોડ�વાર પછ� ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલામ પણ

ઓરડામાં પધાયાર્ અને આપે હાથ ઝમીન પર
માય� તો � ૂરો ઓરડો અચાનક �ધારો થઈ ગયો.
અને �ાંયથી પ્રકાશ�ું એક �બ��ુ પણ ન દ�ખા�.
એ સમયે માર� �ખોની સામે �ધા� છવાઈ ગ�ું
અને મારા શર�ર�ું રોમેરોમ કાંપવા લાગ્�ુ.
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ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્: હવે બતાવો
ઇસ્મે અઅઝમ સહ� શકશ ? તો મ� ક�ુ:ં ફરઝંદ�
ર� ૂલ, �ુ ં સહન નથી કર� શક્ત.
પછ� આપે જમીન પરથી હાથ ઉપાડયો તો ઓરડો
ઝાકઝમાળ થઈ ગયો અને મારા �ગો ઉપાંગોની
કંપાર� પણ ખતમ થઈ ગઈ.
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કોઈની અમાનતમાં ખયાનત ન કરો
અબ્�ુલ્લાહ �બન િસનાન કહ� છે ક� �

મ�સ્જદ�

નબવીમાં હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજર થ. એ

સમયે

આપ અસરની નમાઝથી ફા�રગ થયા પછ�
તાક�બાત પડ� રહ્યા હ. મ� તેમની સેવામાં અરજ
કર�: ફરઝંદ� ર� ૂલ ! ક� ટલાક અમીરો અને રા�ઓ
પોતાનો માલ અમાર� પાસે અમાનત રાખે છે , અને
અમને ખબર છે ક� એ લોકો આપને �ુમ્સ અદા
નથી કરતા. જો અમે તેઓની અમાનતમાં ખયાનત
કર�એ તો �ું એમ કર�ું �એઝ છે ?
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હઝરત ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ એ
સાંભળ� ત્રણ વખત ફરમાવ્: �ુદાની કસમ જો
મારા બાપ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામનો કાિ
ઇબ્ને �ુ�લ્જમ પણ માર� પાસે અમાનત રખાવે ત
�ુ ં તેની અમાનતમાં ખયાનત નહ�
અમાનત તેને પાછ� આપીશ.
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ક�. તેની

હઝરત ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામની નસી
અબ્�ુર રહ�માન �બન સય્યાબા�ું કહ��ુ .

મારા

િપતાના મરણ પછ� મારા િપતાનો એક િમત્ર માર
પાસે આવ્યો ખરખરો કરવા પછ તેણે મને � ૂછ�ું ક�
તારા બાપે કંઈ માલ મ�ા છોડ� છે ક� નહ�?
મ� ક�ુ:ં નહ�,
તેણે મને એક હ�ર �દરહમ આપ્યા અને ક�ું ક�
આનાથી વેપાર કરો અને જયાર� તમે પરત
કરવાને લાયક થઈ �ઓ તો મને રકમ પાછ�
આપી દ� જો.
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�ુ ં રકમ લઈને માર� માની પાસે ગયો. માર� મા
ઘણી રાઝી થઈ અને મ� એ રકમથી કપડાની
�ુકાન કર�. અલ્લાહ તઆલાએ અમાર

ધંધામાં

બરકત આપી અને બરાબર એક વરસ પછ� મ�
હજનો ઇરાદો ��. તો માર� માએ

ક�ું ક� બેટા

હજની પહ�લા પોતાની ઉપકાર��ું કઝર્ �ુક્.
�ુ ં એક હ�ર �દરહમ લઈને મારા મહ�રબાનની
પાસે ગયો અને તેનો આભાર માની તેની રકમ
પાછ� આપી. પછ� �ુ ં બય� ુલ્લાહ હજ કરવ ચાલ્યો
ગયો. હજની િવિધઓ પતાવ્યા બાદ �ું મદ�ના
તય્યબા ગયો અને હઝરત ઇમા
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જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજર થ. �ુ ં સભાના
છે વાડ� બેઠ ો. જયાર� બધા આવનારાઓ ચાલ્યા ગયા
તો ઇમામે મને ન�ક બોલાવી � ૂછ�ું ક� તમે કોણ
છો?
મ� અરજ કર� ક� �ુ ં સય્યાબાનો �ુ અબ્�ુર રહ�માન
�ં. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ એ તેની મગ્ફ�રત મા
�ુઆ કર� અને મને

� ૂછ�ું ક� તમારા િપતા ક� ટ�ુ

ધન � ૂક� ગયા હતા.
મ� બતાવ્�ું ક� તેઓ કંઈ પણ �ૂક� ગયા નહોત. તો
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ એ �ૂછ�: તો તમારા પર
હજ ક� વી ર�તે વા�જબ થઈ?
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મ� અરજ કર�: મારા િપતાના એક િમત્રે મને એ
હ�ર �દરહમ કઝ� હસના આપ્યા હત , મ� તેનાથી
કાપડનો ધંધો શ� ��.
માર� વાત � ૂર� થાય તે પહ�લાજ આપે ફરમાવ્�ું �ું
તમે તેની રકમ પાછ� આપી દ�ધી ક� નહ�?
મ� ક�ુ:ં � હા , એ રકમ પાછ� આપી દ�ધી છે . તો
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ ઘણા રાઝી થયા અને મન
ફરમાવ્�ુ: �ુ ં તને નસીહત કરવા માં� ુ �ં.
મ� અરજ કર�: મૌલા , જ�ર નસીહત કરો અને

�ુ ં

તેના પર અમલ કર�શ. તો ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા
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એ ફરમાવ્�ુ: �ુ ં તને સા�ુ બોલવાની અને અમાનત
પાછ� આપવાની વસીય્યત ક� �. આ વાતો પર
અમલ કર� � ું લોકોની પ�ર�સ્થિતમાં ભાગીદાર થઈ
જઈશ.
અને આપે પોતાની �ગળ�ઓને ભેગી કર�
બતાવ્�ુ. હ�� ુ એ છે ક� �વી ર�તે આ �ગળ�ઓ
એકબી�થી મળે લી છે એવી ર�તે તમે

પણ સા�ુ

બોલવાથી અને અમાનત પાછ� કરવાથી લોકોના
માલમાં �ગળ�ઓની �મ ભળ� જશો.
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મ� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામના ફરમાન પર અમ
��. ત્યાં �ૂધી ક� એક વરસની ઝકાત મારા પર
ત્રીસ હ�ર બનતી હ.
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ખયાનતની સઝા
અ� ૂ સલ્ત હ�રવીએ હઝરત ઇમામ અલી રઝ
અલ�ય્હસ્સલામથી �રવાયત કર� છે આપે પોતાન
િપતા હઝરત ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલામથી �રવાયત કર� છે ક� �ું એ
�દવસ પોતાના િપતા ઇમામ સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં બેઠો હતો ક� અમાર
એક દોસ્તે આવી ક�ું ક� દરવા

બહાર અ�ુક

લોકો ભેગા થયા છે �ઓ આપને મળવા માંગે છે .
મારા િપતાએ મને �ક
ુ મ આપ્યો ક� બાહર જઈન
જો� ક� આ કોણ લોકો છે ? �ુ ં બાહર ગયો તો જો�ું
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ક� ક� ટલાક �ટ છે �ના પર કંઈક સામાન લાદ� લો
છે . અને એક શખ્સ �ટ પર સવાર છ. મ� સવારને
� ૂછ�ુ:ં � ું કોણ છે ?
તેણે ક�ુ:ં �ુ ં �હન્�ુસ્તાનથી આવ્યો �ં અને હઝ
ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામને મળવ
માં� ુ �ં.
મ� પાછા આવી પિવત્ર િપતાશ્રીની સેવ

આવી

�હ�દ�ના આવ્યાનો ઉલ્લેખ �� તો મારા િપતાશ્
ફરમાવ્�ુ: એ નાપાક

િવ�વાસઘાતીને �દર

આવવાની ર� ન આપતા. તે ઘણી વાર � ૂધી
દરવા� પર ઊભો રહ� વાટ જોતો રહયો. પછ�
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યઝીદ �બન �ુલૈમાન અને મોહમ્મદ �બન
�ુલૈમાનની ભલામણથી તેને �દર આવવાની ર�
મળ�.
�હ�દ�એ �ટ�ણયા
ંૂ
વાળ� બેસી ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામને સલામ કર� અને ક�: �ુ ં
�હન્�ુસ્તાની શખ્સ. મારા રા�એ કંઈક ભેટ અને
સોગાતો આપી મને આપની સેવામાં મોકલ્યો પણ
આપે મને પોતા પાસે આવવાની ર� ન આપી. �ું
નબીઓના સંતાનો પોતાના મહ�માનો સાથે આવો
વતાર્ કર� છે ?
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મારા િપતાશ્રીએ થોડ�વાર મસ્તક નમાવી રાખ
અને ફરમાવ્�ુ: તને હમણા જ ખબર પડ� જશે.
પછ� મારા િપતા�એ ફરમાવ્�ુ: તમે તેની પાસેથી
પત્ર લઈને વાં. મ� પત્ર લીધો તો તેમા
�હ��ુસ્તાનના મહારા�એ લખ્�ું હ�.
મને આપની બરકતથી પ્રકાશ મળ. મને એક
કનીઝ ભેટ મળ� છે . અને �ુ ં તેને ભેટ તર�ક�
આપની પાસે મોકલી રહયો �ં. અને

તેની સાથે

કંઈક વ�ો અને ઝેવર અને અ�ર પણ રવાના ક�
�ં. મ� એક હ�ર પ્રમા�ણક લોકોમાંથી �ૂંટણી ક.
પછ� એમાંથી સો જણને �ટં ૂ યા
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, સોમાંથી દસ

પ્રમા�ણકને �ૂંટયા અને દસમાંથી એક પ્રમા�ણ
�ુટં ણી કર� ��ું નામ મીઝાબ

�બન અબાવા છે ,

એટલે આ કનીઝની સાથે �ુ ં તેને મોકલી રહયો �ં.
તેનાથી વધાર� યોગ્ય અને પ્રમા�ણક શખ્સ મ
નઝરમાં કોઈ ન હતો એટલે �ુ ં એને જ આપની
પાસે મોકલી રહયો �ં.
મારા પિવત્ર િપતાશ્રી હઝરત ઇમામ જ સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામએ તેની તરફ �ખ કર� ફરમાવ્:
અય ખબીસ અને િવ�વાસઘાતી �ુ ં આ અભાનતાને
કોઈપણ ર�તે �સ્વકાર� નથી શક્
ખયાનત કર� છે .
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, �માં તે

�હ��ુસ્તાનીએ ઘણી વાર કસમ ખાધી ક� મ� હરગીઝ
ખયાનત નથી કર�.
મારા િપતા�એ ફરમાવ્�ુ: જો તારા આ કપડા
તારા િવ�વાસઘાતની ગવાહ� આપે તો �ું � ું
�ુસલમાન થઈ જઈશ?
તેણે ક�ુ:ં મને �ુસલમાન બનવાથી માફ રાખો.
ત્યાર પછ� મારા િપતા�એ ફરમાવ્�: પછ� તે �
ખયાનત કર� છે તે ખયાનત �હ�દના બાદશાહને
લખી મોકલ.
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�હ�દ�એ ક�ુ:ં જો આપને આ સંબધ
ં ે ઇલ્મ છ

તો

આપ જ બાદશાહને લખી મોકલો. �હ�દ�ના ખભા
પર ઊનની શાલ હતી મારા િપતાશ્ર

ફરમાવ્�ુ:

આ ચાદર જમીન પર રાખ પછ� તેમણે બેરકાત
નમાઝ પડ� અને નમાઝ પડ� લીધા પછ� મસ્તક
સજદામાં રાખ્�ું તો મ� સાંભળ્� , કહ� રહ્યા હ:
અય અલ્લાહ! તને અશર્ના પાયાઓ અને પોતાની
અત્યંત રહ�મતનો વાસ્તો આ�ુ �ં અ માંગણી ક�
�ં ક� � ું તારા બંદા અને ર� ૂલ અને તારા સ�નોમાં
તારા અમાનતદાર મોહમ્મદ �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ અને તેઓની  પર
�ુ�દ મોકલ. અય �ુદા ! આ �હ�દ�ની ચાદરને ર�
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આપ ક� તે સ્પષ્ટ અ િવદ્વતા�ૂણર્ અરબી ભાષામ
વાતચીત કર� . �ને આ મજ�લસમાં બેઠ�લા લોકો
અમારા દોસ્તો સાંભળ� શક. �થી આ એહલેબૈતની
િનશાનીઓમાંથી એક િનશાની ઠર� અને તેઓના
ઈમાનમાં વધારા�ું કારણ બને.
પછ� આપે ઊની ચાદરને �ુકમ આપ્યો ક� �ું  કંઈ
�ણે છે બયાન કર. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ એ ��
આ ફરમાવ્�ું તો એક મ�ઢ

દ્ર�ષ્ટમાન . અને

ક�ું ક� : ફરઝંદ� ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમ! મહારા�એ તેને પ્રમા�ણક સમ�ન
કનીઝ અને ભેટો િવશે ઘણી ભલામણ કર�.
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જયાર�

અમે થોડો રસ્તો કાપ્યો તો વરસાદ �ુટ� પડ.
વરસાદથી અમારો બધો સામાન ભ��ઈ ગયો. તો
થોડ�વાર પછ� વાદળો િવખેરાઈ ગયા અને � ૂરજ
િનકળ� આવ્ય. કનીઝની પાસે અમારો એક નોકર
હતો �ને તેણે સાદ પાડ� બોલાવ્યો અને કંઈક
સામાન લાવવાના બહાને ન�કના શહ�રમાં રવાના
��. પછ� તેણે કનીઝને બોલાવી અને ક�ું ક� અમે
આ તં� ુ તડકામાં લગાવ્યો છે તમે આ તં�ુમાં
આવી પોતા�ું શર�ર

અને કપડા �ુક્વ. કનીઝ

ુ ાં ગઈ. તેની નઝર તેના પગો પર પડ� તો
તં�મ
તેની દાનત

ખરાબ થઈ ગઈ અને કનીઝને

ખયાનત પર રા� કર� લીધી.
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�હ�દ� આ જોઈ ઘણો પર� શાન થયો. અને તેણે
પોતાના �ુનાહોની ક� ૂલાત કર� લીધી. અને માફ�
માંગી. ચાદર પોતાની � ૂળ

�સ્થિતમાં આવી ગ.

આપે ફરમાવ્�ુ: ચાદર ઉપાડ� લે અને પોતાના
ગળામાં નાખ

તેણે �વી ચાદર ઉપાડ� અને

પોતાના ગળામાં નાખી તો ચાદર તેના ગળામાં
એવી ર�તી વ�ટંળાઈ ગઈ ક� તેનો �વ િનકળવા
લાગ્યો અને તે�ું મ� કા� પડ� ગ�ુ.
એ વખતે ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ એ ફરમાવ્:
ચાદર, � ું એને �ુક� દ� �થી તે પોતાના રા� પાસે
�ય અને તે જ એને શીક્ષા આપ.
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ચાદર� તેના ગળાને � ૂક� દ��ુ. પછ� �હ�દ�એ કાંપતા
કાંપતા સોગાત ક� ૂલ કરવાની િવનંતી કર�. આપે
ફરમાવ્�ુ: જો � ું �ુસલમાન થઈ �ય તો કનીઝ
તને આપી દઈશ. પણ તેણે �ુસલમાન થવાની ના
પાડ�. પછ�

ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ એ કની

િસવાય બાક� બીજો સામાન ક� ૂલ ફરમાવ્યો અને
એ શખ્ �હ�દની � ૂિમ તરફ પાછો ફય�.
એક મ�હના પછ� �હ�દના રા�નો પત્ર મળ. �માં
તેણે લખ્�ું હ�ું ક� આપે સામાન્ય ભેટ સોગાતો ત
�સ્વકાર� લીધી પ કનીઝને આપે �સ્વકાર� નહ. �ુ ં
એના કારણે ઘણો �ુઝાણો
ં
અને મનમાં િવચા�ુર
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ક�

કદાચ આ બ�ેએ કંઈ ક્ષિત કર� . �ના કારણે
આપે તેને �સ્વકાર� નથ. પછ�

મ� જ આપના

તરફથી ખોટ� ખો�ુ લખી તેને બોલાવ્યો અને ક�ું ક�
ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ એ મને આ પ
મોકલ્યો છે �માં તમારા િવ�વાસઘાતની કથા
લખી છે . એટલે આ િવષયમાં તાર� સત્ય બોલ�ુ
જોઈએ. અને �ુ ં સાચ િસવાય અન્ય કં સાંભળવા
માંગતો નથી.
ત્યાર પછ� બ�ેએ મને બધી િવતક જરાય મી�
મર�ુ ભભરાવ્યા િવના સંભળાવી અને પોતાના
િવ�વાસભંગનો ઇકરાર ��. અને ચાદરનો બનાવ
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પણ સંભળાવ્ય. �ને સાંભળ� મારા યક�ન અને
ઈમાનમાં વધારો થયો.

હવે �ુ ં ઇસ્લામની

સચ્ચાઈથી પ્રભાિવત થઈ �ુસલમાન થા� �ં અ
ઇકરાર ક� �ં ‘અશ્હદો અલ્લાએલાહ ઇલ્લલ્લાહ
અ� મોહમ્મદન અબ્દો�ુ વર�ૂલો�(�ુ ં સાક્ષી આ�
�ં ક� અલ્લાહ િસવાય કોઈ ઇબાદતને પાત્ર ન
અને મોહમ્મ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે

વસલ્લમઅલ�ય્હસ્સલામ અલ્લાહના બંદા
ર� ૂલ છે .) ’ અને આ પત્રની પાછળ �ું પણ આ�ુ
�ં.
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હઝરત ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્�ુ: થોડા �દવસ પછ� મહારા�એ રાજપાટ
છોડ� દ��ુ અને મદ�ના આવી ગયો અને
સારો �ુસલમાન �ુરવાર થયો.
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તે એક

આપણે તબ્લીગ ક�વી ર�તે કરવ
�ૂફાવાળાઓમાંથી ક� ટલાક જણા થોડા �દવસ
મદ�ના �ુનવ્વરામાં રહ. અને પોતાના રહ�ણાંકના
અરસામાં રોજ હઝરત ઇમામ

જઅફર� સા�દક

અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજર થાતા અન
તેમનાથી ઇલ્મી લા ઉપાડતા.
જયાર� તેઓએ પાછા ફરવાનો ઇરાદો �� તો
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને સલામ કરવા માટ
આવ્ય. તેઓમાંના એક જણે િવનંતી કર� ક� ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામ તેને િવદાય વેળા કંઈક નસીહ
ફરમાવે. તો આપ અલ�ય્હસ્સલામ ફરમાવ્�ુ: �ુ ં
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તમને નસીહત ક� �ં ક� અલ્લાહનો તક્વ(ડર)
ઇ�ખ્તયાર કર અને તેની ઇતાઅત બ�વી લાવો
અને તેની અવજ્ઞાથી બચો અને તમને � અમી
બનાવે તેની અમાનત તેને પાછ� આપો ને �
તમારાથી દોસ્તી કર� તેના સારા દોસ્ત બ

અને

તમાર� શાંત �ુબ�લ્લગ(ધમર્પ્રચ) બન�ું
જોઈએ.
તેઓએ અરજ કર�: મૌલા ! ભલા � ૂપ રહ�ને અમે
તબ્લીગ ક�વી ર�તે કર� શક�એ છ�!
આપે ફરમાવ્�ુ: મ� તમને � કંઈ ક�ું છે

તેના પર

અમલ કરો અને �ુદાની અવગણનાથી બચો. અને
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કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમાં સત

અને અમાનતને

પોતાના હાથમાંથી જવા ન દયો અને અમ્ર �બ
મઅ�ફ અને નહ� અિનલ

�ુન્કરના ફર�ઝા પર

અમલ કરો. જયાર� લોકો તમારા ચા�ર�યને જોશે
સહસા કહ�શે ક� એહલેબયતની મોહબ્બતના કારણે
તેમનો �કરદાર �ચો થયો છે . તે� ું પ�રણામ એ
આવશે ક� લોકો અમાર� સચ્ચાઈનો �સ્વકાર કર.
અને અમારાથી મોહબ્બત કરશ. �ુ ં

�ુદાને સાક્ષ

રાખીને ક�ુ �ં ક� , મારા િપતા હઝરત મોહમ્મદ
બા�કર અલ�ય્હસ્સલામ ફરમાવતા હતા ક� અમાર
શીઆ શ્રેષ્ઠ લોક્સેવા કરતા. કોઈ

કબીલામાં

અગર કોઈ મ�સ્જદનો ઇમામ અથવા અઝાન
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દ� નારા હોતા તો અમારા શીઆજ હોતા

હતા. જો

કોઈને પોતાની અમાનત રખાવી હોય તો તે �ની
પાસે અમાનત રખાવતો તે અમારો શીઆજ હોતો
હતો. એટલે તમાર� જોઈએ ક� પોતાના કામ અને
�કરદારથી લોકોને અમાર� તરફ દઅવત આપો
અને બેઅમલ બનીને લોકોને અમારાથી નફરત
કરતા ન બનાવો.
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ક�ટ�લક �રવાયતો
અ� ૂ હમ્ઝા શેમાલી �રવાયત કર� છે ક� મ

હઝરત

ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામથ
સાંભળ્�ું તેઓ પોતાના શીઆઓન

ઉદ્દેશી રહ

હતા. તમાર� અમાનત પરત કરવી જોઈએ. મને એ
હસ્તીની કસમ �ણ હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમને નબી બનાવ
મોકલ્ય. જો

મારા િપતા હઝરત ઇમામ �ુસૈન

અલ�ય્હસ્સલામનો કાિતલ માર� પાસે એ તલવા
અમાનત રાખે �ના વડ� તેણે મારા િપતાને કત્લ
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�ાર્ હત , તો �ુ ં તેની એ અમાનત પણ તેને પાછ�
આપી દઈશ.
મોઆિવયા �બન વહબ કહ� છે ક� મ� હઝરત ઇમામ
સા�દક અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં અરજ ક, મૌલા
અમે અમારા સગાઓથી અને સગાઓ

િસવાય

બી� લોકોથી ક� વો વતાર્વ કર�?
આપે ફરમાવ્�ુ: તમાર� અમાનત પાછ� વાળવી
જોઈએ અને તમારા સત્યની સાક્ષી આપ
જોઈએ, ચાહ� તેના લાભમાં હોય ક� તેઓના
�ુક્સાનમા, અને બીમારોની ખબર � ૂછવા જ�ું
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જોઈએ અને તેઓના જનાઝામાં શામેલ

થ�ું

જોઈએ.
અ� ૂ અસામા ઝયદ શેહામ કહ� છે ક� હઝરત ઇમામ
સા�દક અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્: જયાં પણ
તમને મારા અ�ુયાયીઓ દ� ખાય � માર� આજ્ઞા�ુ
પાલન કરતા હોય તો તેને મારા સલામ કહો. �ુ ં
તમને પરહ�ઝગાર� , પાકદામની અને �ુદાના
માગર્માં કોિશ , સા�ુ બોલ�ું અને અમાનત પરત
કરવા અને લાંબા સજદા અને પડોશીઓથી સારો
વતાર્વ કરવાની તાક�દ ક� �. પયગમ્બર� �ુદ

725

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ આજ
લઈને આવ્યા હત.
તમાર� પાસે � પણ શખ્સ અમાનત રખાવે તમ
તેની અમાનત પાછ� ફ�રવો ભલે અમાનત
રખાવનાર ભલો હોય ક� �ુરો. �ુદાના પયગમ્બ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ અમ
દાર�ની તાક�દ કરતા હતા. ત્યાં �ૂધ

ક� બાર�ક

ઘાગો �ુધ્ધા પાછો આપતા હત. પોતાના
સગાઓને ત્યાં જવા આવવા�ું રાખ અને તેઓથી
સારો વતાર્વ કર

, તેઓના જનાઝામાં �ઓ

તેઓના બીમારોના ખબર �તર
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� ૂછો ક� મક� જો

,

તમારામાંથી કોઈ પરહ�ઝગાર� અને સાચા બોલવા
અને લોકો સાથે સારો વતાર્વ રાખે છે તો લોકો તેને
જોઈને કહ� છે આ શખ્સ હઝરત જઅફર �બન
મોહમ્મ અલ�ય્હસ્સલામનો અ�ુયાયી છે અને �ુ
આ જોઈને ઘણો � ૂશ થા� �ં અને તેઓની
રહ�ણીકરણી જોઈને આનંદ પા�ુ �ં. ક� મક� લોકો
કહ�શે ક� આ હઝરત જઅફર� સા�કદ
અલ�ય્હસ્સલામની તાલીમની અસર . અને �
માર� અવજ્ઞા કર� છે તેવો શખ્સ અમ માટ� કલંક
છે ક� મક� લોકો તેને જોઈને કહ�શે ક� હઝરત જઅફર�
સા�દક અલ�ય્હસ્સલામના અ�ુયાયીનો �કરદાર ત
�ુઓ.
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�ૂઠ બોલવાના �ુક્સાન
�ૂ ઠ� કસમ ખાવા�ું પ�રણામ
બની અબ્બાસના આરંભકાળમાં બે ભાઈઓ
મોહમ્મ �બન અબ્�ુલ્લાહ �બન ઇમામ હસન અન
ઇબ્રાહ�મ �બન અબ્�ુલલાહ �બન ઈમામ હસ
ગાિસબ �ુ�ૂમત િવ�ુધ્ધ બળવો �� અને શહ�દ
થઈ ગયા. તેનો ભાઈ યહયા �બન

અબ્�ુલ્લા

પકડાઈ જવાના ડરથી દયલમ તરફ ચાલ્યો ગય.
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દયલમના લોકોએ આ સય્યદ �ુત્રની તેમ
મોભાને છાજતી આવભગત કર� અને � ૂરા
પ્રદ�શમાં તેમની અસર�ું વ�ુર્ળ િવસ્�ૃત થ�ું .
�ુખબીરોએ હા�ન રશીદને ખબર પહ�ચાડ� ક� આ
પ્રદ�શમાં સય્યદ યહયા �બન અબ્�ુલ્લાહ
ઇમામ હસનની લાગવગ �દન-પ્રિત�

િવશાળ

થતી �ય છે . સંભિવત છે ક� ભાિવમાં તે તમારા
રાજય માટ� ખતરો � ૂરવાર

થાય એટલે ખતરો

ઊભો થવા પહ�લા જ તેને ઠ� કાણે પાડવો જોઈએ.
હા�ને પચાસ હ�ર�ું લશ્કર ફઝલ �બન યહયાન
આગેવાનીમાં દયલમ તરફ રવાના �ુ.ર જયાર� આ
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લશ્કર દયલમની િનકટ પહ�ચ્� તો સય્યદઝાદાએ
ક�ું ક� �ુ ં લડાઈ કર� આ પ્રદ�શને તબાહ અન
વેરાન કરવા નથી માંગતો અને �ુ ં �ુધ્ધના બદલે
વાટાઘાટ કર�શ.
�તે સય્યદ યહયા �બન અબ્�ુલ્લાહ અને 
�બન યહયા વચ્ચે વાટાધાટ થ. અને િવચાર
િવમષર્ના �તે એમ ન�� થ�ું ક� જ

હા�ન

અમાનના�ું લખી દ� �માં આ�લમો અને ફોકહા
(ધમર્પં�ડત) અને બની હાિશમના વડવાઓ સાક્ષ
આપે તો સય્યદ યહયા પોતાની �તને ફઝલ �બન
યહયાને સ�પી દ� શે.
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થોડા �દવસ પછ� હા�ન રશીદ તરફથી અમાનના�ું
પણ આવ્�ું અને તેની સાથે થોડ� ભેટસોગાતો પણ
આવી.
અમાનના�ું મળવા પછ� સય્યદ યહયાએ પોતાને
ફઝલ �બન યહયાને સ�પી દ�ધો.
હા�ને યહયાનો ભવ્ય સત્કાર . પરં � ુ પાછળથી
હા�ને પોતા�ું વચન તોડ� યહયા �બન
અબ્�ુલ્લાહને �લમાં ના દ�ધા.
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હા�ન ઇચ્છતો હતો ક� કોઈ ન કોઈ ર�તે સય્ય
યહયાને ક્તલ કર� નાખે પણ તેને કોઈ યોગ્
બહા�ું દ� ખા� ું નહો�.ું
એક �દવસ �બેરના વંશમાંથી એક શખ્સે હા�
રશીદ પાસે ચાડ� ખાધી ક� સય્યદ યહયા �લમાં
જવા પહ�લા �ુપ્ત ર�તે લોકોન

પોતાની

�ખલાફતની દાવત આપતો હતો અને લોકોથી
પોતા માટ� �ખલાફતની બયઅત લેતો હતો.
હા�નને તો એક બહા�ું જોઈ� ું હ� ું

, તેણે સય્યદ

યહયા ને �લમાંથી બહાર િનકાળ્યા અને ક�ું ક�
મને ખબર પડ� છે ક� ત�

પોતાના વચનનો ભંગ
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�� છે અને લોકોથી પોતાની �ખલાફતની બયઅત
લીધી છે .
સય્યદ યહયાએ આ બનાવનો ઇન્કાર �� 
હા�ન રશીદ� �બેરને તેની સામે આવવાનો �ુકમ
આપ્યો અને �બેર� તેમની સામ

પોતાના

આરોપોનો �ુનરોચ્ચાર �.
સય્યદ યહયાએ ક�ુ: જો આ સાચો છે તો કસમ
ખાય. �બેર� ક�ુ:ં મને એ �ુદાએ વા�હદની કસમ
�ના કબ્�માં �ૂર� કાએનાત છ. �ુ ં સાચો �ં.
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સય્યદ યહયાએ ફરમાવ્�: નહ� , આ ર�તે ક્સ ન
ખાઓ ક� મક� જયાર� કોઈ શખ્સ આવી ર�તની કસમ
ખાય �માં રબ્�ુલ ઇઝઝતના વખા

હોય તો

અલ્લાહ તઆલા અઝાબને િવલંબમાં નાખે છ. જો
� ું સાચો છે તો આ ર�તે કસમ

ખાઈને પોતાની

સચ્ચાઈ બયાન કર અને પોતાની કસમ આ ર�તે
ખા.
�ુ ં અલ્લાહની �ુવ્વત અને �ુસરતથી પોતાન
અલગ કર� પોતાની �ુવ્વત અને �ુસરતને �ુદાને
હવાલે કર�ને ક�ુ �ં ક� માર� વાત સાચી છે .
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કસમના િવ�ચત્ર શબ્દો સાંભળ� �બેર �ુંઝાણો અ
કહ�વા લાગ્યો ક� આ ક�વી કસમ છે � તમે મારાથી
ઉપડાવવા માંગો છો.
હા�ન રશીદ� �બેરને ક�ુ:ં જો � ું ખર� ખર

સાચો છે

તો તાર� આ જ કસમ ખાવી પડશે. લાચાર�એ
�બેર� એ જ કસમ ખાધી � સય્ય યહયા ઇચ્છતા
હતા.
હ� કસમ ખાઈને તે દરબારમાંથી બહાર િનકળ્ય
જ હતો ક� તેનો પગ એવી ર�તે લપસ્યો ક� તે મ�
ભ�રયા ગો�ુ ખાઈને જમીન પર

પટકાઈ પડયો.

તેના માથામાં સખત વાગ્�ું અને થોડ� વાર પછ�
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મર� ગયો. તેના જનાઝાને કબ્રસ્તાનમાં લાવવામ
આવ્યો અને કબ્ર �ટલી પણ માટ� નાખવામ
આવી કબ્ર ભરાણી જ ન. લાચાર થઈને તેની કબ્
પર છાપ� બનાવવામાં આવ્�ું અને આ
નાપાક બદન � ૂળમાં મળ્�ુ.
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તે� ું

મન્�ૂર હલ્લાજના ખોટાપણાની પોલ �ૂલી
શેખ � ૂસી રહ�મ� ુલ્લાહ� અલય્હ� �કત ગયબતમાં
ુ ઝમાન અલ�ય્હસ્સલામન
લખે છે ક� ઇમામ સાહ��ઝ
નયાબત (પ્રિતિનિધ)

નો ખોટો દાવો

કરવાવાળાઓમાં મન્ �ૂર હલ્લાજ પણ શામેલ .
મન્ �ૂર� મશ�ૂર શીઆ આ�લમે દ�ન ઇસ્માઈલ �
અલી નવબખ્તીને પત્ર લખ્યો �માં તેણે લખ્�
ુ ઝમાન
ઇમામ સાહ��ઝ

અલ�ય્હસ્સલામએ મન

પોતાનો વક�લ ન�� �� છે . અને તેમણે મને
�ક
ુ મ આપ્ય છે ક� �ુ ં તમને પત્ર લ�ુ એટલે તમાર
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ફરજ છે ક� તમે માર� મદદ કરો અને માર�
નયાબત પર ઈમાન લાવો અને શંકાથી બચો.
હક�કતમાં મન્ �ૂર એમ સમજતો હતો ક� ઇસ્મા
�બન અલી નવબખ્તી લોકોની ધ્યાન�ું ક�ન્દ્
અને જો �ુ ં તેમને �ળમાં ફસાવવામાં સફળ થયો
તો માર� સફળતા ચો�સ થઈ જશે. પરં � ુ તે
તેમના ઈમાની દરજ�થી અજ્ઞાન હ.
મન્ �ૂરનો પત્ર �વો તેઓને મળ્યો તો ત
જવાબમાં લખ્�ુ: આપ ક� મક� ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામના િન�ુક્ત કર�લા પ્રિતિનિ!
એટલે આપની માર� એક નાની એવી યાચના છે .
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જો આપે માર� યાચના �સ્વકાર� લીધી ત

�ુ ં

સમ�શ ક� તમે તમારા દાવામાં સાચા છો. અને તે
યાચના એ છે ક� માર� પાસે ઘણી કનીજો છે અને �ુ ં
અત્યાર� �ુઢો થઈ ગયો �. પોતાની � ૃધ્ધાવસ્થ
�પાવવા માટ� મને �ખઝાબનો આધાર લેવો પડ� છે
અને મને તેનાથી ઘણી તકલીફ પડ� છે . આપ
મહ�રબાની કર�ને અલ્લાહથી �ુઆ માંગો ક� તેઓ
ુ ઝમાન અલ�ય્હસ્સલામ
ઇમામ સાહ��ઝ

પિવત્

આત્માના વસીલાથી માર� સફ�દ�ને કાળપમાં ફ�રવી
દ� અને મને વારં વાર �ખઝાબના શ્રમથી બચાવી .
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જો આપની �ુઆથી એ�ું થ�ું તો �ુ ં આપનો �ુર�દ
બની જઈશ અને આપને તો સાર� ર�તે ખબર છે ક�
જયાર� �ુ ં આપનો �ુર�દ બનીશ તો �ુ ં એકલો નહ�
હો� માર� સાથે હ�રો બી� જણ આપની શ્રધ્
વ�્ળમાં ભળ
ૂર
જશે.
મન્ �ૂર� જયાર� ઇસ્માઈલ �બન અલી નવબખ્ત
પત્ર વાંચ્યો તો તેના પગ નીચેથી ઝમીન િનક
ગઈ. અને તેને ખાતર� થઈ ગઈ ક� આ

માર�

�ળમાં ફસાવવાવાળા નથી. લોકો ધીમે ધીમે
મન્ �ૂરનો િતરસ્કાર કરવા લાગ

અને તે� ું

પ�રણામ એ આવ્�ું ક� ખલીફાના �ુકમથી મન્�ૂરન
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એક હ�ર કોરડા મારવામાં આવ્યા અને તેને �ૂળ�
પર લટકાવવામાં આવ્યો અને તેના શર�રન
�ુકડાઓને આગમાં બાળવામાં આવ્યા પછ� તેની
રાખને દજલા નદ�માં વહાવી દ� વામાં આવી.
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ઝક�રયા રાઝી�ું �ૂ �ું લખાણ
અ� ૂબકર મોહમ્મદ �બન ઝક�રયા રાઝી મશ�ૂ
તબીબ (�ુનાની ડોકટર) થઈ ગયો છે . તેણે
�કમીયાગર�માં એક �કતાબ લખી હતી �માં હક�ક�
ધા� ુઓને મેળવી સો�ું બનાવવાની ર�તો લખી
હતી.
પછ� તેણે એ �ુસ્તક સામાન બાદશાહ મન્�ૂર
સામે ર�ૂ કર�. બાદશાહ �ુસ્તક વાંચી ઘણો �ૂશ
થઇ ગયો અને �કતાબના લેખકને એક
દ�નાર ઇનામ આપ્ય.
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હ�ર

અને તેણે મોહમ્મદ �બન ઝક�રયા રાઝીન દરખાસ્ત
કર� ક� તેણે સો�ું બનાવવાની � ર�તો લખી છે તે
પ્રમાણે સો�ું તૈય કર� બતાવે. �થી �કતાબની
સચ્ચાઈ પ્રયોગથી �ુરવાર થઈ.
ઝક�રયાએ ક�ુ:ં એ માટ� તો લાખો દ�નાર અને
ખાસ ઓ�રો અને સાચી જડ��ુટ્ટીઓની જ�ર .
બાદશાહ� ક�ુ:ં આપ ગભરાઓ નહ� , આપને બધી
વસ્�ુઓ �ૂર� પાડવામાં આવશ. બાદશાહ� જ�ર�
સામગ્રી ભેગી કર� દ�ધી અ ઝક�રયાને ક�ુ:ં હવે
બધો જ�ર� સામાન ભેગો થઈ � ૂ�ો છે એટલે
આપ અમને સો�ું બનાવી દ� ખાડો. ઝક�રયા રાઝી
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સો�ું ન બનાવી શ�ો તો ઘણો ખસ્સાણો પડ
ગયો.
બાદશાહ� ક�ુ:ં તમને �ૂ ઠ લખવાની �ું

જ�રત

હતી? અને જો અમે તેનો પ્રયોગ ન કરાવતે ત
આવવાવાળો વંશ પણ તમારા

�ૂ ઠના વ�્ળમાં
રુ

જકડાતા રહ�તે. અમે તને �ુસ્તક લખવાનો
�ુરસ્કાર એક હ� દ�નાર આપી દ�ધો છે . પણ એ
સાથે જ�ર� છે ક� તમને તમારા �ુઠાપણાની સ�
મળવી જોઈએ.
પછ� તેણે �ુકમ આપ્યો ક� તેણે લખેલી �કતા
તેના માથા પર એટલી વાર મારવામાં આવે ક�
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�કતાબ ફાટ� �ય. એટલે તેની �કતાબને

તેના

માથા પર એટલી વાર મારવામાં આવી જયાં � ૂધી
�કતાબ ફાટ� ન ગઈ. અને તેના

કારણે તેની

�ખમાં ખોડ પૈદા થઈ ગઈ અને તેમાંથી સદા
પાણી વહ�� ું ર�ું અને આ

ખોડ મરવા � ૂધી તેની

સાથે રહ�.
ઝક�રયા એક વખત બીમાર પડયો તો કોઈ તબીબ
પાસે ગયો ક� દવા લે તો તબીબે તેનાથી પચાસ
દ�નાર લઈ લીધા અને ઝક�રયાને
ગેરસમ�ુતી થઈ છે .
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ક�ુ:ં તમને

ક�િમયાગીર� એ નથી �ની પાછળ તમે પડયા છો.
અને હડ� ૂત થાઓ છો. �કમીયાગીર� આ છે .
તબીબની વાત સાંભળ� ઝક�રયા ઘણો પ્રભાિ
થયો અને તેણે િતબ િવદ્યા િશખવી શ� કર� અન
મહ�નત કર�ને એ સ્થાને પહ�ચ

ગયો ક� તેમણે

િતબ િવદ્યા િવષયમાં �ુસ્તકો લખ્યા અને પોત
�ુગના મહાન તબીબ કહ�વાયા.
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�ૂ ઠ બધા �ુનાહોની જડ છે.
એક જણ જનાબે ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમની સેવામાં હાજર થયો અને
આપથી માગર્દશર્ન ચા�ું તો આ ફરમાવ્�ુ: સા�ુ
બોલો, �ૂ ઠ ન બોલો , ત્યાર પછ� મન ફાવે તેટલા
�ુનાહ કરતા રહો. આ સાંભળ� એ જણ ઘણો � ૂશ
થયો અને મનોમન ક�ુ:ં મને આપે �ૂ ઠ બોલવાની
મના કર� છે , સા�ુ બોલવાની આજ્ઞા કર� છે
િસવાય બધા �ુનાહોની �ટ આપી દ�ધી છે . હવે �ુ ં
ફલાણી વેશ્યા પાસે જઈશ અને �તીય �ુખ
માણીશ. તે �ુરાઈ માટ� તૈયાર જ થઈ રહયો હતો
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�ુછ� લી�ુ ક�
ક� તેણે �દલમાં િવચા�ુ્ ક� જો કોઈએ
ર
�ું કરવા

ગયા હતા ? તો જવાબમાં મને સા�ું

બોલ�ું પડશે અને સા�ુ બોલવાના સંજોગોમાં માર�
સંગસાર થ�ું પડશે. આમ િવચાર� તેણે પોતાનો
િનણર્ય ત્યાગી દ�. પછ�

તેણે પોતાના મનમાં

ચોર� ડાકાનો િવચાર �� અને તેની સાથે િવચા�ુ્ર
ક� �ૂ ઠ માર� બોલ�ું નથી. અને સા�ં બોલવાના
સંજોગોમાં મારા હાથ કપાઈ શક� છે . અને

ફાંસીની

સ� થઈ શક� છે . આમ િવચાર� તે આ �ુકમર્
કરવાથી રોકાઈ ગયો અને છે વટ�

સચના કારણે

તેણે બધા �ુનાહોથી તૌબા કર� લીધી.
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સ� ૂનીના �ૂ ઠા દાવેદારોની બદનામી
ઇિતહાસમાં ઇબ્ને જવઝીના નામથી બે સાહ�બોન
ઇલ્મનો �ૃતાંત મળે છ. એક ઇબ્ને જવઝી એ છે �
પોતાના �ુગનો પ્રખ્

હદ�સવે�ા હતો. અને

બીજો િસબ્ત ઇબ્ને જવઝી છે અને તે એહલેબૈત
પાકને માનવાવાળો હતો. અને તઝક� �લ ખવાસ
તેની પ્રખ્યાત �ૃિત છે અને તેઓ બી� મ હાજર
જવાબ પણ હતા.
એક વખત તેઓ િમમ્બર પર બેસી ભાષણ આપી
રહ્યા હ. તો કોઈએ � ૂછ�ું હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ અને અ�ૂબકરમાં શ્રેષ્ઠ ક?
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તો તેમણે ક�ુ:ં

“અફઝલહા બઅદ� હ� મન કાનત

ઇબ્નતેહ� તહતેહ. ” આ વા�ના બે અથર્ િનકળ�
શક� છે .
૧. એ બેમાંથી શ્રેષ્ઠ એ છે �ના ઘરમાં �ુ�ર
�ુત્રી .
ર. આ વા�નો બીજો અથર્ એ થઈ શક� છે ક� એ
બેમાંથી શ્રેષ્ઠ એ છે ક� �ની �ુત્રી �ુ�રના ઘ
છે .
એટલે આ �દ્રઅથ� સાંભળ� શીઆ પોતા જગ્યાએ
અને �ુ�ી પોતાની જગ્યાએ �ૂશ થઈ ગય.
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અલ્લામા િસબ્ત ઇબ્ને જવઝી

�દવસ � ૂત્બો

(ભાષણ) આપી રહ્યા હતા ક� કોઈએ �ૂછ�ું ક
ખલીફાઓની સંખ્ય ક� ટલી છે ? તેમણે ક�ુ:ં ચાર ,
ચાર, ચાર.
તો શીઆ એટલે રા� થઈ ગયા ક� તેમણે શબ્
ચારને ત્રણ વખત વાપર� તો એ બારની સંખ્
થઈ. � તેમની માન્યતા �ુજબ છ. અને

�ુ�ી

એટલા માટ� � ૂશ થયા ક� તેમણે ચારનો ત્રણ વખ
ઉપયોગ કર� ખલીફાઓની સંખ્યા ચાર હોવા પર
ભાર � ૂ�ો છે . અને આ �ુ�ી માન્યતા પ્રમાણે .
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અબ્�ુરર્હ�માન ઇબ્ને જવઝી પોતાના �ુ પ્રખ્ય
હદ�સવે�ા હતા અને તેમણે મૌલા અલી
અલ�ય્હસ્સલામના વા

‘સ� ૂની કબ્લ અન

તફક� �ૂની’ કહ�વાની � ૃષ્ટતા કર.
ઇબ્ને જવઝીએ �વો સ�ૂનીનો દાવો �� ત
સભામાંથી એક �ીએ � ૂછ�ું �ું તમે માનો છો ક�
અમી�ુલ મોઅમેનીન

અલ�ય્હસ્સલામ સલમા

ફારસીના � ૃત્�ુની ખબર મળતા એક જ રાતમાં
મદાઈન પહ�ચી ગયા અને તેમની કફન દફન
િવિધ પતાવી?
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તેમણે ક�ુ:ં હા , �બલ્�ુલ સત્ય . પછ� તેણે � ૂછ�ુ:ં
આ �રવાયત િવશે તમા� �ું કહ�� ું છે ક� ત્રી
ખલીફા ત્ �દવસ � ૂધી દફન ન થઈ શ�ા. જોક�
અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ મદ�નામા
�બરાજમાન હતા.
તેમણે ક�ુ:ં આ પણ ખ� છે .
તેણે ફર� � ૂછ�ુ:ં આમાથી અમી�ુલ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામ�ું ક�ું કામ ખ� છે અને ક�ું ખો�
છે ?
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આ સાંભળ� ઇબ્ને જવઝી અટવાઈ ગયો અને પછ
સ્વસ્થ થઈ બોલ્યો અય ! જો � ું પિતની
ર�થી આવી છો તો તેના પર લાનત થાય
ન�હતર તારા પર ક� � ું અચકાયા વગર અહ�
ચાલી આવી.
�ીએ ક�ુ:ં અય ઇબ્ને જવઝી �ું �ુ

� ૂછ� શ�ું ક�

ઉમ્�ુલ મોઅમેનીન�ું િનકળ�ું �ા ખાતામાં આવે
છે ? આના માટ� ઇબ્ને જવઝી પાસે જવાબનો કોઈ
અવકાશ નહોતો.
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,

મકાિતલ �બન �ુલૈમાને �વનભરમાં ત્રણવા
સ� ૂનીનો દાવો �� અને દર� ક વાર તેણે મ�ની
ખાધી.
�મક� એક વાર તેણે ક�ુ:ં સ� ૂની એમા�ૂ નલ અશર.
અશર્ની આ તરફની � વાત ચાહો �ૂછ.
એક શખ્સે આ દાવો સાંભળ� ક:�ુ જયાર� આદમે
હજ કર� હતી તો તેઓ�ું મા�ુ કોણે �ડ�ુ
ંૂ
હ�?ું
મકાિતલે ક�ુ:ં અલ્લાહ� તારા �દલમાં 
એટલા માટ� � ૂ�ો છે ક� મને આ બાગમાં અને
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પ્ર

ગવર્થી હડ�ૂત કર . ભલા મને

એ�ું ઇલ્મ �ાંથી

થઈ શક� છે ?
બી� વખત આ જ મકાિતલે ફર� દાવો �� ક�
મારાથી અશર્ની નીચેની બધી વસ્�ુઓ િવશે
ઇચ્છો �ૂછ� લ્.
એક શખ્સે ઊભા થઈને ક:�ુ �ુ ં તારાથી અશર્ અને
પાતાળની વાતો નથી � ૂછતો , મને બસ આટ�ું
બતાવી દ� ક� અસ્હાબે કહફન
હતો?
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�ુતરાનો રં ગ ક� વો

મકાિતલે સાંભળ્�ુ તો ઝંખવાઈને મા�ું નમાવી
લી�ુ અને કોઈ જવાબ આપી ન શ�ો.
ત્રી� વાર એજ દાવો �� તો એક શખ્સે �ૂછ: એ
બતાવો ક� ક�ડ�ના �તરડા �જસ્મના આગલા
ભાગમાં હોય ક� પાછળના ભાગમાં?
મકાિતલ કોઈ જવાબ ન આપી શ�ો અને
ભિવષ્યમાં આ દાવાથી તૌબા કર� લીધ.
�ૂફામાં આવો જ દાવો ફતાદાએ પણ �� હતો અને
ક�ું હ�:ું લોકો ! અલીએ પણ આજ મ�સ્જદમાં
સ� ૂનીનો દાવો �� હતો અને આજ �ુ ં પણ આ જ
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મ�સ્જદમાં દાવો કર� રહયો �ં ક� તમાર� � કંઈ
� ૂછ�ું હોય � ૂછ� લ્ય.
એક શખ્સે ક:�ુ વા� ! એ બતાવો

, હઝરત

�ુલેમાનના પ્રસંગમાં એક ક�ડ�નો ઉલ્લેખ

, એ

ક�ડ� નર હતી ક� માદા?
ફતાદા કોઈ જવાબ ન આપી શ�ો અને શરમાઈને
મા�ું નમાવી લી�ુ.
એક વખત ઇમામ શાફ�ઈએ મ�ામાં ક�ુ:ં � ચાહો
� ૂછ� લો �ુ ં �કતાબ અને �ુ�તથી તેનો જવાબ
આપીશ. તો એક શખ્સે �ૂછ�ુ: એ શખ્સ સબંધે �ું
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�ુકમ છે �ણે અહ�રામની હાલતમાં ભમર�ને માર�
નાખી હોય.પણ તે �કતાબ અને �ુ�તમાંથી કોઈ
જવાબ ન આપી શ�ો.
સય્યદ નેઅમ�ુલ્લાહ જઝાએર� અન્વ
નોઅમાિનયામાં લખે છે ક� હઝરત અમી�ુલ
મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામએ ઘણી વખત દા
�� હતો. મને � ૂછ� લ્ય , એ પહ�લા ક� તમે મને ન
મેળવી શકો , �ુ ં જમીનના માગર્ની સરખામણીમાં
આસમાનના માગ� વધાર� સાર� ર�તે ��ુ �ં.
આપના દાવા પછ� એક શખ્સ ઊભો થયો અને
ક�ું એ બતાવો ક� અત્યાર� �જબ્રઈલ �ાં ? આપે
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ફરમાવ્�ુ: મને જરા જોઈ લેવા

દયો.પછ� આપે

ઉપર, નીચે, ડાબે, જમણે નઝર દોડાવી અને
ફરમાવ્�ુ: તમે જ �જબ્રઈલ .
એજ વખતે �જબ્રઈલ લોકોની સામે ઉડ્ડયન
ચાલ્યા ગય. અને હાજર લોકોએ તકબીરનો નારો
�ુલદ
ં �� અને મૌલાથી લોકોએ � ૂછ�ું આપે ક� વી
ર�તે �ણ્�ું ક� આ �જબ્રઈલ?
આપે ફરમાવ્�ુ: જયાર� મ� આકાશ તરફ જો�ું
ત્યાં �જબ્રઈલ દ�ખાણા 

મને

, પછ� મ� જમીનથી

પાતાળ � ૂધી નઝર નાખી , મને �જબ્રઇલ ત્યાં
નઝર ન આવ્ય. �ુંકમાં મ� ચાર� તરફ નઝર
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દોડાવી તો �જબ્રઈલ �ાંય નઝર� ન પડયા એટલ
મને ખાતર� થઈ ગઈ ક� સવાલ કરનાર પોતે જ
�જબ્રઈલ .
ત્યાર પછ� સય્યદ નેઅમ�ુલ્ લખે છે ક� હઝરત
ઇબ્રાહ�મ અલ�ય્હસ્સલામએ યક�નમાં વાધ
કરવા માટ� આસમાન અને જમીનના ભેદો જોવાની
ઇચ્છા વ્યક્ત કર� અને અલ્લાહ તઆલાએ તે
ઇચ્છા �ૂર� કર� હત.

અને તેમને એક વખત

જમીન અને આસમાનના સંબધ
ં ો દ� ખાડયા , પરં � ુ
હઝરત અમી�ુલ

મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામન

શાન તો �ુઓ, આપ જમીન અને આકાશના સંબધ
ં ો
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જોવાના મોહતાજ ન હતા અને આપ આકાશ અને
ધરતીના રહસ્યો જોયા વગર જ કહયા કરતા હતા
ક� જો પદાર્ઓ હટાવી લેવામાં આવે તો પણ મારા
યક�નમાં વધારો નહ� થાય.
�ૂ �ું બોલવાવાળાને સઝા મળ� ગઈ.
એહમદ �બન તવ� ૂન એક િવખ્યાત શાસક થઈ
ગયો છે . તે પોતાના બાળપણની એક કથા
સંભળાવ્યા કરતો હતો ક� �ું બાળક હત. એક
�દવસ મારા િપતા અમીર તવ� ૂનની સેવામાં ગયો
અને તેમને ક�ું ક� દરવા� પર ઘણા ગર�બો અને
િનરાધારો ભેગા થયા છે . આપ તેમના માટ� કંઈક
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રકમ લખીને આપો �થી ખઝાનાદારથી રકમ લઈ
તેઓમાં વહ�ચી દ� વામાં આવે.
આ સાંભળ� મારા બાપે ક�ુ:ં � ું કાગળ અને

કલમ

લાવ, �ુ ં હમણા જ લખીને આ�ું �ં. �ુ ં કાગળ કલમ
લેવા ગયો તો એક કનીઝને

એક �ુલામ સાથે

અયોગ્ય ચેષ્ટા કરતા જો. �ુ ં કલમ ને કાગળ
લઈને અમીર પાસે

ગયો પણ મ� તેમને લ�ડ�-

�ુલામ િવશે એક શબ્દ પણ ન કહય.
કનીઝને ડર હતો ક� �ુ ં તેના �ુષ્�ૃત્ય �ણ કર� ન
દ� એટલે તેણે પાણી આડ� પાળ બાંધવા ખાતર
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મારા િપતા પાસે િશકાયત

કર� ક� મ� તેની સાથે

છે ડછાડની કોિશશ કર� છે .
મારા બાપને કનીઝની વાત પર ભરોસો આવી
ગયો અને એક ખા�દમના નામ પર એક ચીઠ્ઠ
લખી. �માં તેઓએ લખ્�ું હ�ું ક� આ ચીઠ
લાવનારને તરત જ માર� નાખવામાં આવે. અને
તે� ું શીશ માર� પાસે લાવો. ચીઠ્ઠી

કવરમાં બંધ

કર� તે કવર મને આપ્�ુ. �ુ ં કવર લઈને લખેલ
શખ્સ પાસે જઈ રહય હતો ક� અચાનક મને એ જ
કનીઝ રસ્તામાં મળ� ગ. અને � ૂછ�ું ક� �ાં
�ઓ છો?
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મ� બતાવ્�ું ક� અમીર� ફલાણા નોકરના નામ

ચીઠ્ઠ

લખી છે . �ુ ં ચીઠ્ઠી પહ�ચાડવા જઈ રહયો . તેણે
ક�ુ:ં આ કાગળ મને

આપી દયો. �ુ ં તમારાથી

જલ્દ� પત્ર પહ�ચાડ� . મ� કાગળ તેને દઈ
દ�ધો અને

તેણીએ એ કાગળ પોતાના પ્રેમીન

આપી દ�ધો. તે પ્રેમી પણ માર� �મ ખત
લખાણથી અ�ણ હતો. એટલે તે એ પત્ર લ
જલ્દ�થી તે નોકર પાસે ગય.
નોકર� �વી ચીઠ્ઠી વાંચી તેણે ધડ દઈને તે�ું શી
વાઢ� નાખ્�ું અને મા�ુ લઈને અમીરની પાસે
આવી ગયો.
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અમીર મસ્તક જોઈને ચ�કત થઈ ગયો અને તેમણ
મને બોલાવ્યો અને �ૂર� િવતક સાંભળવાની ઇચ્છ
વ્યક્ત ક. મ� તેમને બધી પ�ર�સ્થિતથી પ�ર�ચત
�ાર્ તો તેમણે �ુકમ આપ્યો ક� કનીઝને તરત
હાજર કરવામાં આવે. જયાર� કનીઝ હાજર થઈ તો
તેમણે �ુકમ �ર� �� ક� તે� ું મા�ું ઉડાડ� દ� વામાં
આવે. એટલે એ કનીઝને પણ જલ્લાદ� કતલ કર�
નાખી. આમ �ૂ ઠાઓ પોતાના �ુરા ��મે પહ�ચ્ય.
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�ૂ ઠની ભાર� �ક�મત
સફવાન સારબાન �રવાયત કર� છે ક� અબ્�ુલ્લ
�બન હસનના બે �ુત્રોમાં મોહમ્મદ નફસે ઝ�કય
અને ઇબ્રાહ�મની શહાદત પછ� 

શખ્સ મન્�ૂ

દવાનક�ની પાસે ગયો અને ક�ું ક� તમે બની
ફાતેમાથી ન�ચ�ત થઈને ન બેસો ક� મક� જઅફર �બન
મોહમ્મદ� ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ પોતા
�ુલામ મોઅલ્લા �બન ખનીસને �ુકમ આપ્યો ક� ત
શીઆઓને ભેગા કર� અને વધાર� માં વધાર� હિથયાર
એકઠા કર� . આમ તેઓ આપની િવ�ુધ્ધ સશ�
બળવો પોકારવાવાળા છે અને
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મોહમ્મદ �બન

અબ્�ુલ્લાહ �બન હસન આ કામમાં તેઓની સાથ
છે .
આ ખબર સાંભળ� મન્ �ૂરને ઘણો �ુસ્સો ચડ
અને તેણે પોતાના કાકા , � એ સમયે મદ�નાના
ગવનર્ર હત , પત્ર લખ્યો ક� જ �બન મોહમ્મદ
ને માર� પાસે રવાના કરો.
મદ�નાના ગવનર્ર� એ પત્ર ઇમામ સા�
અલ�ય્હસ્સલામ પાસે મોકલ્યો અને ક�ું ક�
કાલ � ૂધીમાં અહ�થી રવાના થઈ �ઓ.
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સફવાન કહ� છે ક� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ મન
�ુકમ આપ્યો ક� તમે �ટ તૈયાર કર , આપણે કાલે
ઇરાક જવા�ું છે .
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ પ્રવાસ વેઠ� મન્
દરબારમાં પહ�ચ્યા તો તેણે પ્રથમતો આપની સા
આગતા સ્વાગતા કર , પછ� ધીમે ધીમે િશકાયત
વ્યક્ત કરવા લાગ્યો અને ક�ું ક� આપે પોતા
�ુલામ મોઅલ્લ �બન ખનીસને શ�ો એકઠા કરવા
પર િન�ુક્ત �� છ. અને આપ અમાર� િવ�ુધ્
બંડ કરવા માંગો છો.
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આ સાંભળ� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્:
�ુદાની પનાહ , આ મારા પર ખો�ુ બોહતાન છે .
મન્ �ૂર� ક�ું ક� જો આ ખો�ું છે તો આપ કસમ
ખાઓ.
આપે કસમ ખાધી. મન્ �ૂર� ક:�ુ આપ તલાક અને
ઓતાકની કસમ ખાઓ.
(�ધાર �ુગમાં કસમ આ ર�તે ખાવામાં આવતી
હતી ક� જો આ વાત સાચી િનકળ� તો માર� પ�ત્નને
તલ્લાક થઈ જશે અને મારો �ુલામ આઝાદ થઈ
જશે.)
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આપે ફરમાવ્�ુ: મન્ �ૂર! ક� ટ�ુ િવ�ચત્ર 

ક� મ�

�ુદાની કસમ ખાધી છે અને � ું તેના પર યક�ન
નથી રાખતો અને હવે �હ�લીયતના �ુગના કસમ
ઉપડાવવા માંગે છે ?
આપ માર� સામે પોતાની િવધ્ધતા દ�ખાડો છ?
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ ક�ું : �ુ ં ઇલ્મ ક�મ ન
દ� ખા�ું જયાર� અલ્લાહ� અમને ઇલ્મ અને �હકમતન
ખાણ બનાવ્યા છ.
મન્ �ૂર� ક�ુ: હમણા જ �ુ ં આપની સામે એ શખ્સને
�હ�ર ક� �ં �ણે મને તમારા સબંધે આ ખબર
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આપી છે . ખબર આપવાવાળો

દરબારમાં હાજર

થયો અને ક�ું ક� મ� � કંઈ ક�ું એ ખ� છે .
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�ું ક� કસમ .
તેણે તરત જ કસમ ખાધી અને ક�ું એ �તની
કસમ �ના િસવાય કોઈ ઇબાદતને લાયક નથી. �
તા�લબ છે અને ગા�લબ અને �વંત અને સદાકાળ
છે .
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�ું  , �ુ ં તારાથી
આ ર�તની કસમ નહ� �સ્વકા. ક� મક� � શખ્સ
અલ્લાહની ઉચ્ચ િસફતોની સાથે કસમ ખાય તો
અલ્લાહ તેની જલ્દ� પકડ નથી કર. � ું �ુ ં �મ
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બતા�ું એવી ર�તે કસમ ખાઓ અને કહો ક� �ુ ં
અત્યાર� અલ્લાહની �ુદરત અ

સલ્તનતથી

પોતાની શ�ક્ત અને તાક્તને �ુ�ુદર્ કર�ને ક�ુ �ં
�ુ ં સાચો �ં.
�ૂંકમાં, એ કમબખ્તે આજ શબ્દોમાં ક્સમ ખ અને
તે એ જ સમયે જમીન પર ઢળ� પડયો અને મર�
ગયો. અને આમ �વ આપી તેણે �ૂ ઠની

ભાર�

�ક�મત � ૂક્વ.
તેનો �ત જોઈ મન્ �ૂર ગભરાઈ ગયો અને ક�ું �ું
ભિવષ્યમાં આપના િવશે કોઈની વાત પર િવ�વાસ
નહ� �ુ�ું.
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�ૂ ઠનો અઝાબ
એક �દવસ જનાબે ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લા અલય્હ�
વઆલેહ� વસલ્લમ એ ફરમાવ્�ું ક� �ું કાલે રાત
�ુતો હતો ક� મ� સ્વપ્નમાં જો�ું ક� એક શખ્સે મ
ક�ુ:ં ઊઠો , �ુ ં ઊભો થયો. તો જો�ું ક� એક

શખ્સ

બેઠ�લો છે અને બી� શખ્સના હાથમાં લોઢાનો ડંડો
છે . અને તે ડંડો લઈને

બેઠ�લા શખ્સના મ�મા

�ુસાડ� રહયો છે ત્યાં �ૂધી ક� તેના ખભાઓના
વચમાંથી એ જ

ડંડો િનકળે છે . અને ફર� એક

કાયર્�ું �ુનરાવતર્ન કર� . મ� સાથે ઊભેલા શખ્સને
� ૂછ�ું ક� આ �ું છે ?
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તેણે મને બતાવ્�ું ક� આ �ૂઠો શખ્સ છે અને તેન
અઝાબ કરવામાં આવી રહયો છે . કબ્રમાં �ૂઠાઓન
આજ ર�તે અઝાબ કરવામાં આવે છે .
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�ૂ ઠો �ુશામદખોર
ઇિતહાસ ‘હબી�ુસ્સય’માં લખએ�ું છે ક� � કાળમાં
�ુલ્તાન �ુસૈન બાયકરાએ �ુરાસાન અને
ઝા�બલમાં રાજય સ્થાપ્�ું એ સમ આઝરબાઈ�ન
પર યઅ�ૂબ િમરઝાની ��
ુ ૂમત હતી.
એ બંને રા�ઓમાં મોટ� દોસ્તી હત. બંને
એકબી�ને �ક�મતી ભેટ સોગાતો મોકલતા રહ�તા
હતા.
એક વખત �ુલતાન �સ
ુ ૈન બાયકરાએ યઅ�ૂબ
િમરઝાને પત્ર લખ્યો અને પત્રની સાથે
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�ુલ્યવાન ભેટો પણ મોકલી અન

પોતાના એક

દરબાર�ને બોલાવ્યો ��ું નામ અમીર હસન
અબીવરદ� હ�.ું તેને બોલાવી પત્ર અને બધી ભેટ
તેને સ�પી અને ક�ું ક� તમે આને આઝર
બાઈ�નના �ુલ્તાનની પાસે લઈ �ઓ અને જતા
વખતે ક�ું ક� અમાર� લાઈબ્રેર�માંથી મૌલા
�મીના કલામોનો સંગ્રહ �ુલ્લીયાતે �મી
લઈ �ઓ. અને એ �કતાબ પણ અમારા

તરફથી

�ુલતાનને ભેટ તર�ક� પહ�ચાડો.
અમીર હસન અબીવરદ� �ુસ્તકાલય ગયા અન
�ુસ્તકાલયના સંચાલકને �ુલ્તાનનો �ુક
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સંભળાવ્ય. તો તેણે � ૂલમાં

‘�ુલ્લીયાતે �મ ’ના

બદલે ઇબ્ને અરબીની ‘ફ� ુહાતે મ��યા ’ ઉપાડ�
તેના હવાલે કર� દ�ધી , બંને �ુસ્તકો�ું દળ સમાન
હ�.ું કાિસદ� પણ �ુસ્તક ખોલવાની મહ�નત  કર�.
તાત્પયર્ એ  , એક લાંબો કંટાળાજનક પ્રવ ખેડ�
તે �ુલ્તાન આઝબરાઈ�નના પાસે પહ�ચ્.
�ુલ્તાને ખેિપયાની ઘણી આવભગ

કર� અને

તેનાથી �ુલ્તાન બાયકરાના ક્ષેમ �ુશળ �ૂ.
પછ� તેના સંતાનો અને તેના બધા સાથીઓના એક
એક કર�ને ખબર �તર � ૂછયા. તો તેણે ક�ું �ુ ં
ઘણો � ૂશી મઝામાં �ં.
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�ુલ્તાન આઝરબાઈ�ને ક�ુ: લાંબી �ુસાફર� છે

,

બે મ�હનાની સફર છે મને ખાતર� છે ક� તમે જ�ર
થાક� ગયા હશો.
કાિસદ� �ુશામદ શૈલીમાં ક�ુ:ં જનાબ �ુ ં

જરાય

થા�ો નથી, ક� મક� � મં�ઝલ પર પણ મને થાકનો
અ�ુભવ થતો તો �ુ ં

‘�ુલ્લીયાતે �મ ’ ઉપાડ�

વાંચવા લાગતો અને તેનાથી મારો બધો થાક
ઊતર� જતો હતો. �ુલતાન બાયકરાએ આપના
માટ� ‘�ુલ્લીયાતે �મ ’ની પ્રત મોકલી છે અને �
પણ � ૂરા રસ્તે તેનાથી આનંદ માણતો રહય.
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આ સાંભળ� યઅ�ૂબ િમરઝા ઘણો �ુશ થયો અને
કહ�વા લાગ્ય: �ુ ં પણ એક અરસાથી આ �કતાબની
શોધમાં હતો , પણ આ �કતાબ મને ન

મળ� શક�.

અને હવે �ુલતાન બાયકરાનો ઉપકાર છે ક� તેમણે
આ �ુસ્તક મન મોકલાવ્�ું છ. આપ મને જલ્દ�થી
એ �ુસ્તક લાવી આપ.
કાિસદ� નોકરોને �ુકમ આપ્યો ક� સામાનની ફલાણી
બોર�ઓમાં એ �કતાબ મૌ�ૂ દ છે , લઈ આવો.
કાિસદ જયાર� �કતાબ લઈને આવ્યો તો �ુલતા
યઅ�ૂબે �વો �કતાબનો �ુખ્ય પેજ ઉલ્ટાવ્યો
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‘�ુલ્લીયાતે �મ ’ના બદલે

ઇબ્ને અરબીની

‘ફ� ુહાતે મ��યા’ હતી.
�ુલતાને કાિસદને ક�ુ:ં તમને �ૂ ઠ બોલતા શરમ
ન આવી ? આ ‘�ુલ્લીયાતે �મ ’ નહ�, બલ્ક�
‘ફ� ુહાતે મ��યા’ છે .
આ જોઈ કાિસદના હોશ ઊડ� ગયા અને અત્યં
ઝંખવાયો. અને એજ ઝંખવાણના કારણે �ુલતાન
પાસેથી ઊઠ�ને ચાલ્યો ગયો અને જવાબન

વાટ

જોયા િવના ત્યાંથી ચાલતી પકડ� અને કહયા
કરતો હતો ક� અફસોસ આ માનભંગ પહ�લા �ુ ં મર�
ગયો હોત તો વધાર� સા� હ�.ું
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આવો એક સાચાને ઓળખીએ
હઝરત ર� ૂલે મક� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમના મહાન મોભાવાળા સહાબીને
અ� ૂઝર શામના ગવનર્ર મોઆિવયાએ ખલીફ
ઉસ્માનના �ુકમથી શામથી મદ�ના મોકલ્.
તેજચાલ �ટ પર લગાતાર સફર કરવાના કારણે
તેમની સાથળો છોલાઈ ગઈ. તેમનામાં ઊભા
રહ�વાની પણ શ�ક્ત રહ� નહ. ઘાયલ

�સ્થિતમાં

પોતાની લાકડ�ને ટ� કો દઈ ઉસ્માનના દરબારમાં
હાજર થયા. તેમણે

અવલોકન �ુ્ ક� ખલીફાના
ર

સામે �દરહમ અને દ�નારનો એક મોટો ઢગલો
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પડ�લો છે . અને લોકો પણ એ િનય્યતથી આવી
ઊભા છે ક� કદાચ આ દૌલત વહ�ચવામાં આવે તો
તેમને પણ કંઈક ભાગ મળ� �ય.
જયાર� અ� ૂઝરની દ્ર�ષ્ટ આ દૌલત પર પડ�
ખલીફાને � ૂછ�ુ:ં આ કોની દૌલત છે ?
ખલીફાએ ક�ું ક� આસપાસના ગવનર્રોએ એક લા
�દરહમ મોકલ્યા છ. �ુ ં ઇચ્� �ં ક� એક લાખ
�દરહમ બી� આવી �ય તો તેને
વહ�ચી દ�.
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�ુસલમાનોમાં

અ� ૂઝર� ક�ુ:ં એક લાખ �દરહમ વધાર� છે ક� ચાર
�દરહમ?
ખલીફાએ ક�ુ:ં એક લાખ �દરહમ વધાર� છે .
અ� ૂઝર� ક�ુ:ં તમને સાર� ર�તે યાદ હશે ક� આપણે
ભેગા મળ�ને એક રાત્રે હઝરત ર�ૂલે �ુદ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ

વસલ્લમની

�ખદમતમાં ગયા હતા આપ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમએસમયે ઘણ

�ચ�તા� ૂર હતા.

આપે આપણા સાથે કોઈ ખાસ વાત ન ફરમાવી
અને જયાર� આપણે સવારના

આપની �ખદમતમાં

ગયા તો આપ ઘણા પ્ર��લ્લત . આપણે આપ
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સલ્લલ્લાહો અલય વઆલેહ� વસલ્લમથી �ૂછ�ુ:
યા ર� ૂલલ્લાહ! રાત્રે આપ �ચ�તાગ્રસ્ત ક�?
આપે ફરમાવ્�ુ: રાત્રે માર� પા

�ુસલમાનોના

માલમાંથી ચાર દ�નાર વધી ગયા હતા. તેના
કારણે �ુ ં � ૂર� રાત

વ્યા�ૂળ રહયો ક� �ાંક તેને

વહ�ચવા પહ�લા મૌત ન આવી �ય અને હવે મ�
ચાર દ�નાર વહ�ચી દ�ધા છે એટલે � ૂશ �ં.
ખલીફાએ કાઅબલ અહબારની સામે જો�ુ અને
ક�ુ:ં તમા� �ું માન�ુ છે ક� જો ખલીફા કંઈક માલ
વહ�ચે અને કંઈક માલ પોતાની પાસે રાખીલે તો
તેમાં કોઈ વાંધો છે ?
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કા�ુલ અહબાર� ક�ુ:ં અતાર ખલીફા એક એવો
મહ�લ ચણાવે �ની �ટ સોનાની અને બી�
ચાંદ�ની તો પણ કંઈ વાંધાજનક નથી.
અ� ૂઝરને �ુસ્સો આવ્યો અને પોતાની લાક
કઅ� ૂલ અહબારના માથામાં ઝ�ક્તા ક�ું ય�ૂદ�
ઔરતના �ુત્! ઇસ્લામન કા� ૂનોથી તાર� �ું લેવા
દ� વા? � ું સાચો છે ક� �ુદા ? અલ્લાહનો સ્પષ્ટ �
છે : “એ લોકો �ઓ સો�ુ-ચાંદ� ભે� ુ કર� છે અને
તેને �ુદાના માગર્માં ખચ કરતા નથી તો તેઓને
દદર ્નાક અઝાબની વધામણી આપ. � �દવસે એ
સોના ચાંદ�ને દોઝખની આગમાં ગરમ કરવામાં
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આવશે અને તેનાથી તેઓના કપાળ અને તેઓના
પડખાઓ અને

તેઓના વાંસાઓ ને ડામવામાં

આવશે (તેઓને કહ�વામાં આવશે) આજ તો છે �ને
તમે પોતાના માટ� ભેગા કરતા હતા , તો પોતાના
ભેગા કર� લા માલની મઝા ચાખો.”
ખલીફાએ નારાઝ થઈને ક�ુ:ં � ું �ુઢો અને પાગલ
થઈ ગયો છે . જો મને તમારા સબંધે ર� ૂલ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ

વસલ્લમની

સોબતનો ખયાલ ન હોત તો �ુ ં તને કતલ કર�
નાખતે.
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અ� ૂઝર� ક�ુ:ં � ું �ૂ ઠ બોલે છે , � ું મને કત્લ નથી
કર� શક્ત. મને ઇસ્લામના પયગમ્બર સલ્લલ્લ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્

એ ફરમાવ્�ું હ�ુ:

અ� ૂઝર ! લોકો ન તો તને દ�નમાંથી કાઢ� શકશે
અને ન તો તને કત્લ કર� શકશ.
આ જ પણ મારામાં એટલી �ુ�ધ્ધ બાક� છે ક

�ુ ં

તને એ હદ�સ સંભળાવી શ�ું �ં , � હઝરત ર� ૂલે
�ુદા સલ્લલ્લાહો અલય

વઆલેહ� વસલ્લમ એ

તારા િવશે ફરમાવી છે .
ખલીફાએ ક�ુ:ં તો હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમએ �ું ફરમાવ્�ું હ?
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અ� ૂઝર� ક�ું ક� �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમએ ફરમાવ્�ું હ�ું
જયાર� અ� ૂલ આસના ઘરના માણસો ત્ર

થઈ

જશે તો તેઓ �ુદાના માલમાં ના�ઇઝ ખચર્ કરશે
અને �ુદાના માલને પોતાના

હાથોમાં જ ફ�રવતા

રહ�શે. લોકોને પોતાના �ુલામ બનાવશે અને
ઝા�લમોને પોતાના

મદદગાર બનાવશે અને

�ુદાના માણસો અને પયગમ્બર સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ

વસલ્લમના સહાબીઓ પર

િસતમ કરશે.
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ખલીફાએ આ હદ�સ સાંભળ� પોતાના સાથીઓ
સામે જોઈ ક�ુ:ં �ું તમારામાંથી કોઈએ આ હદ�સ
સાંભળ� છે ?
બધાએ ક�ુ:ં અમે આ હદ�સ નથી સાંભળ�.

ત્યાર

પછ� હઝરત હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
બોલાવવામાં આવ્યા અને તેમન

કહ�વામાં આવ્�ુ

�ુઓ, અ� ૂઝર� જનાબે ર� ૂલે કર�મ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ વસલ્લમ પર ક�ટ�ુ �ૂઠ બાંધ્�ુ
છે ?
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામએ ક�: અ� ૂઝરને
�ૂ ઠા ન કહો ક� મક� મ� ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહ
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અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમથી પો સાંભળ્�ુ છે ક�
આપે ફરમાવ્�ુ:

“આકાશે કોઈ શખ્સ પર છાયો

નથી કય� અને જમીને કોઈ એવા શખ્સને પોતાની
પીઠ પર નથી ઉઠાવ્યો � અ�ૂઝરથી વધાર� સાચ
હોય.”
એ � ૂરો મજમો � થોડ� પળો પહ�લા અ� ૂઝરને
�ૂ ઠલાવી � ૂ�ો હતો , બધાએ એક અવા� ક�ું ક�
અમે પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લ

અલય્હ�

વઆલેહ� વસલ્લમને અ�ૂઝર િવશે આમ કહ�તા
સાંભળ્યા છે અને હઝરત અલ
સા�ુ કહ� રહ્યા .
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અલ�ય્હસ્સલા

અ� ૂઝરની �ખમાંથી અ�ુઓ ટપક્વા લાગ્ અને
ક�ુ:ં લોકો તમારા પર અફસોસ છે , �ુિનયાના માલ
માટ� ડોકો લાંબી કર� છે , અને મને �ૂ ઠો કહો છો ,
અને એમ સમજો છો ક� �ુ ં આ �ુઢાપામાં
પયગમ્બર� ઇસ્લ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમના નામે �ૂઠ બો�ુ �!
પછ� અ� ૂઝર� ખલીફાને સંબોધીને ક�ુ:ં વા� ! એ
બતાવ ક� આપણામાંથી શ્રેષ્ઠ કોણ?
ખલીફાએ ક�ુ:ં તો તમા� �ું ધાર�ું છે
મારાથી વધાર� સારા છો?
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? તમે

અ� ૂઝર� ક�ુ:ં � હા , એમજ છે ક� મક� પયગમ્બર
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
વફાતથી લઈને આજ � ૂધી મ� એક

ઝબ્બા પર

�ુઝારો �� છે અને મ� દ�નારના બદલે દ�ન નથી
વેચ્યો જયાર� ક તમે દ�નમાં ઘણીએ નવી રસમો
(�બદઅતો) દાખલ કર� છે અને �ુિનયાના પ્યારના
કારણે તમે પોતાનો દ�ન ખરાબ કર� લીધો છે . તમે
�ુદાના માલમાં ના�ઈઝ ખચાર્ �ા

છે . અલ્લાહ

તઆલા તમાર� પાસેથી તેનો �હસાબ લેશે અને
મારાથી કોઈ �હસાબ નહ� લે.
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અ� ૂઝર �ૂ ઠ� મસ્લેહતમાં પણ માનતા નહોત.
એક વખત કા�ફરો�ું એક ટો�ં હઝરત ર� ૂલે

�ુદા

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમને
કરવાના ઇરાદાથી માગર્ રોક�ન બે�ું હ�.ું અલ્લાહ
તઆલાએ કા�ફરોના આ નાપાક ઇરાદાથી પોતાના
હબીબને ચેતવી

દ�ધા હતા. તો અ� ૂઝર� એક

કપડામાં આપને �પાવી પોતાની પીઠ પર ઉપાડ�
લીધા. રસ્તામાં કા�ફરોના ટોળાએ અ�ૂઝરને �ૂછ�ુ:
પીઠ પર �ું ઉપાડ�ું છે ?
તેમણે ક�ુ:ં મ� પીઠ પર હઝરત મોહમ્મ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમને ઉપા
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છે . કા�ફરોએ એમ િવચા�ુ્ ક
ર

અ� ૂઝર અમારાથી

મઝાક કર� છે . ભલા એ ક� વી ર�તે શ� છે ક� તે
આપણને મોહમ્મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમનો પતો બતાવે એટલે તેઓએ અ�ૂઝરની
કોઈ રોકથામ ન કર� અને તેઓ �ુદાના ર� ૂલ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમને સલ
લઈ ગયા.
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�ુશામદ કમીનાપણાની િનશાની છે.
કર�મખાન �ઝન્દ એક િવખ્યાત રાજકતાર્ થઈ 
છે . તે દરરોજ સવારથી મધ્યાંતર �ૂધી કચેર�
ભયાર્ કરતો હતો �માં મઝ�ૂમ અન

પી�ડત

લોકોથી �ુલાકાત કરતો અને અરજદારોથી
અર�ઓ સાંભળતો હતો.
એક �દવસ એક કપટ� શખ્સ તેમના દરબારમાં
આવ્યો અને આવતાવ�ત પોક �ૂક� રડવા લાગ્ય
અને કોઈપણ ર�તે તે� ું �દન થમ� ું નહો�.ું
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કર�મખાને ક�ું આ �ુ:ખીને થોડ�વાર મારા આરામ
કરવાના સ્થાનમાં બેસારો અને જયાર� તે સ્વસ
થઈ �ય તો તેને અમાર� સામે પેશ કરો.
થોડ�વાર પછ� તે શાંત પડયો તો તેને કર�મખાન
પાસે લાવવામાં આવ્ય.
બાદશાહ� � ૂછ�ુ:ં તમારા પર કોણે અત્યાચાર �� ક�
તમે આટલા રડ� રહ્યા હ?
તેણે ક�ુ:ં મારા પર કોઈએ કંઈ �લ્મ નથ

કય�.

� ૂળ વાત એમ છે ક� �ુ ં માના પેટથી જ �ધળો �ં
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અને �ધળો જનમ્યો હત

અને �ુ� �વન

�ધારામાં પસાર થ�ુ.ં
કાલે �ુ ં આપના મર�મ
ૂ િપતાના મઝાર પર ગયો
અને મ� ત્યાં રોઈ રોઈને �ુઆ માંગ , ત્યાં �ૂધી ક�
રોતા રોતા મને ન�દ આવી

ગઈ. ખ્વાબમાં એક

�ુ�ગર્ વ્ય�ક્તની �ઝયારત થઈ અને તેમણે મ
ફરમાવ્�ું �ુ કર�મખાન �ઝન્દનો િપતા અ�ૂલ વક�લ
�ં. મ� તને શફા આપી અને તને દ� ખતો કર� દ�ધો
છે . આમ કહ� તેમણે સ્નેહભય� હાથ માર� �ખ
પર ફ�રવ્ય. પછ� �ુ ં ��ૃત

થઈ ગયો. �વો �ુ ં

��ૃત થયો તો મ� પોતાને દ� ખતો જોયો. હવે �ુ ં
800

તમાર� પાસે કોઈના �લ્મની ફ�રયાદ કરવા નથી
આવ્યો બલ્ક� આપના મર�ૂમ િપતાના �હા
ચમત્કારની વાત કરવા આવ્યો �ં અને આપે
અ�ુઓ વહ�તા જોયા તે � ૂળમાં આભાર

દશર્નના

�� ૂઓ છે .
આપના � ૂજય િપતાશ્રીની આધ્યા�ત્મક શ�
કારણે આજ �ુ ં જોવાને લાયક થઈ ગયો તો
આપના દરબારમાં ચાલ્યો આવ્યો �થી �

અરજ

કર� શ�ું ક� આ બંદો સદા આપનો વફાદાર રહ�શે
અને કોઈપણ પ્રકારની સેવા
કર� .
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પાછ�પાની નહ�

આ સાંભળ� કર�મખાને �ુકમ આપ્યો ક� જલ્લાદ
બોલાવો. તેણે જલ્લાદને �ુકમ આપ્યો ક� તેન
�ખો કાઢ� લે. દરબારમાં મૌ�ૂ દ

બધા લોકોએ

માફ કરવાની અને જવા દ� વાની દરખાસ્ત કર.
કર�મ ખાને લોકોના કહ�વા પર તેની �ખો ન કાઢ�
અલબ�ા �ુકમ આપ્યો ક� તેને �ૂબ માર મારવામાં
આવે.
જયાર� તે પીટાઈ રહયો હતો ત્યાર� કર�મખા �ઝન્દ�
ક�ુ:ં આ શખ્સ �ૂઠો અને મ�ાર છ. અને એ
કમીના પાસે �ુશામદ�ું હિથયાર છે . આ બદબખ્ત
એ હિથયારથી મારા પર �ુમલો કરવા માંગતો
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હતો. મારો બાપ જયાં � ૂધી �વતો રહયો ચોર�ઓ
કરતો રહયો. અને જયાર� �ુ ં મારા બા�ુબળથી આ
સ્થાને પહ�ચ્યો તો કોઈ �ુશામદખોર� તેનો મકબર
ચણાવ્ય. આજ બહ�તર તો એ હ� ું ક� �ુ ં તેની �ખો
કાઢ� લેત અને તે મારા બાપની કબ્રથી ફર� �ખ
મેળવી લેત.
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ન�ધ:
આ ક�તાબ જો કોઇ �ુલ દ� ખાઇ તો
www.hajinaji.com પર �ણ કરવા વીનંતી.
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