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�દુીકપરસ્મકઅઅનક ્ીઅ 

હઝર્કઇ્ી્કજઅફર�કસી�દણકઅલ�યહસસલી્કઅઅનક

ઇબઅનકઅલમલકઅઅવઅમકઅી્તમ  ્

બેહા�ુલ અનવારમાં  અલલામા મજ�લસી લખે છે ક� 

�હદામ �બન અલહકમ કહ� છે ક� �ુ ંહઝરત ઇમામે 

જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર 

થયો. થોડ� વાર પછ� મદ�રૂ ના�સતક ઇબને  

અલીલ અવ�અ ઇમામ આલી મકામની સેવામા ં

હાજર થયો.  
 
તેણે �દુા એક હોવાના પ્ િવદે આપ 

અલ�યહસસલામથી ચચાર કર�. આપ 
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અલ�યહસસલામએ તેને ફરમાવાુ ં:  

�ુ ંતારો કોઈ બનાવવાવાુો પણ છે ? અને �ુ ં� ુ ં

કોઈ કાર�ગરની કુા છે ક� � ું  વગર બનાવે છો. 

અથારત �ુ ંતને કોઈએ બનાવયો છે અને આ 

જગતમા ંમોકલયો છે ક�  કોઈના બનાવયા વગર � ુ ં

�દુ પોતે પૈદા થઈ ગયો ? 
 
ઇબને અલીલ અવ�એ કકુ ં: મને કોઈએ નથી 

બનાવયો. 
 
આ સાભંુ� આપે ફરમાવાુ ં: વા� એ બતાવ ક� જો 

તને કોઈએ બનાવયો હોત તો પછ�  તા� રંગ �પ 

અને ઢંગ ક�વા હોત ? અથારત તારા આ �પ રંગમા ં
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�ુ ંફ�રફાર હોત ? 
 
આ ના�સતકથી આ સવાલનો કોઈ જવાબ ન બની 

દ�ો અને દરમાઈને બહાર ચાલયો ગયો. 
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ઇનસીઅઅમક વીયુ�્ીકપરક�દુીઅમકદલમલકલન . 

અલલામા મજ�લસી બેહા�ુલ  અનવારમા ંલખે છે ક� 

એક દખસે ઇમામ સા�દક અલ�યહસસલામથી અરજ 

કર� ક�: મૌલા !  ના�સતકો મારાથી �દુાના અ�સતતવ 

િવદે ઘણા ઝઘડ� છે. આપ �દુાના વ�ૂદ માટ�  કોઈ 

ન�ર દલીલ બતાવો ક� �ુ ંતેઓને �પુ કર� દાંુ.  
 
આપ અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ ં: �ુ ંતને કદ� 

એવો પસગં નડયો છે ક� વહાણ  �ુબવા ન�ક 

પહ�ચી ગાુ ંહોય અને દ�ખીતી ર�તે કોઈ બચવાની 

આદા ન રહ� હોય અને કોઈને તાકત ન હોય ક� તેને 

બચાવી દક� ? 
 



23 
 

તેણે કકુ ં: � હા , આવો અકસમાત નડયો છે.  
 
આપ અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ ં: તો એવા િનરાદાના 

સમયમા ંતારા �દલમા ંબચવાની  કોઈ આદાીુ ંક�રણ હ� ુ ં ? 

અથારત � ુ ંએવે સમયે સમજતો હતો ક� કોઈ ગૈબી દ�કત  તને 

આ આપિ�માથંી ઉગાર� દક� છે ? 
 
તેણે કકુ ં: � હા.  
 
તો આપ અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ ં: એ અલલાહની હસતી 

હતી. 
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અ�લુકહસઅકઅલમક�બઅક્વસ્કઅઅનકએણક

અી�સ્ણઅનકઅી્ીાલીપ 

અલી �બન મયસમ � બે  સબં્ ોથી હઝરત 

મયસમે તમમારના વદં માથંી હતા. અને પોતાના 

સમયના અતયતં  ��ુધ્દાુ� અને િવવાન ઇનસાન 

હતા. એક �દવસ તેઓ મા�નુ રદીદના વઝીર 

ફઝલ �બન  ્હુ�લની બેઠકમા ંગયા. તો તેમણે તયા ં

જોા ુક� એક ના�સતક ભૌિતકવાદ�  મજ�લસના એક 

અગ ભાગમા ંંચા સથાને બેઠ�લો છે અને બાક� 

બ્ા લોકો તેનાથી  નીચેના સથાને બેઠ�લા છે. અને 

એ દખસ �દુાનો છડ�ચોક ઇનકાર કર� રહયો હતો.  

અને હાજર લોકો ઘણા ધયાન  વુરક તેની વાતો 
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સાભંુ� રહા હતા. આ દશય  જોઈને અલી �બન 

મયસમને ઘ� ુ્ુ:ખ થાુ ંઅને એ ના�સતકની વાત 

કાપતા તેમણે  વઝીરને સબંો્ી કકુ ં: માનનીય 

વઝીર આજ આપના ઘરની બહાર એક િવ�ચત 

દશય જોાુ.ં 
 
વઝીર� અચરજથી  છૂ� ુ ં: આપે �ુ ંજોાુ ં ? 
 
અલી �બન મયસમે કકુ ં: “મ� એક વહાણને જોા ુ

�મા ંકોઈ નાિવક ન હતો , પણ તે  વહાણ કોઈ 

ખારવાની સહાય વગર આપો આપ ્�ા પર 

આવીને લાગી ગાુ.ં અને તયાથંી  સવારોને પોતાની 

�દર સવાર �ાર પછ� વહાણ ચાલી નીકકાુ.ં અને 
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લોકોને આપના  ઘરની પાસે ઉતાયાર પછ� અહહથી 

સવાર�ઓ ઉઠાવી અને પોતાની મ�ંઝલે ચાલી  

નીકકાુ ંઅને તેણે તયા ંબ્ા �સુાફરોને ઉતાયાર. ” 
 
વઝીરના જવાબ દ�વા પહ�લા તે ના�સતક બોલી 

પડયો અને કકુ ં: માનનીય વઝીર ! આ  દખસની 

અ�લમા ં��રૂ (ખરાબી) આવી ગયો છે. અને આ 

દખસ પાગલ �વી વાતો કર�  રહયો છે. અને આ 

દખસ અદ� અને અસભંિવત વાતોનો દાવો કર� 

છે. તમે પોતે  િવચારો ક� ના�દુા વગર વહાણ 

દ�રયાની સફર ક�વી ર�તે કર� દક� છે ? અને 

ખારવા વગર પોતાના ્ાયાર સથુે ક�વી ર�તે 

પહ�ચી દક� છે ? 
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ના�સતકની આ વાત સાભંુ� અલી �બન મયસમે 

કકુ ં: �ખુર �ુ ંનથી � ુ ંછો.  જયાર� કોઈ વહાણ 

ના�દુા વગર એક દ�રયાને આપો આપ ઓુંગી 

દક� ુનથી તો  અ�સતતવનો આ અગા્ સમદંર � 

તને દ�ખાય છે તેમા ંઅ�સતતવો ક�વી ર�તે સફર  કર� 

દક� છે. ના�દુા વગર નાવ પણ નથી ચાલી દકતી 

તો ભલા �દુા વગર આ િવ�વ  ક�વી ર�તે ચાલી 

દક� છે ? 
 
આ હ�રો આકાદગગંાઓ , તારાઓ, ગહો 

પોતપોતાની ્ર� પર કોઈ પણ સ�નહાર અને 

સચંાલક વગર ક�વી ર�તે સફર કર� દક� છે ? 
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હવે � ુ ંપોતે બતાવ ક� મ� અદ� વતાનો દાવો 

�� છે ક� તે ? 
 
ના�સતકથી આ પ્નો કોઈ જવાબ ન બની દ�ો 

અને અતયતં �લલજત થયો અને તેને  ખાતર� થઈ 

ગઈ ક� અલી �બન મયસમે તેને પરા�જત અને 

લાજવાબ કરવાના હ��થુી  વહાણની દાસતાન ઘડ� 

છે. એટલે તે દરમાઈને બહાર ચાલયો ગયો. વઝીર 

ફઝલ �બન  ્હુયલ આ વાતારલાપ સાભંુ� ઘણો 

પભાિવત થયો. 
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�દુીઅનકઓ�ખ� ુકંબી�ણ 

જયાર� હઝરત ઇબાહ�મ અલ�યહસસલામની 

સદભાગી િવલાદતનો સમય ન�ક આવયો તો 

�યોિતષીઓએ નમ�દને ખબર આપી ક� આ વરસે 

એક એ� ુબાુક જનમના� છે � તાર� �ુાૂમતને 

ખેદાન મેદાન કર� નાખદે અને તને હડ�તૂ કરદે. 

નમ�દ� આ ખબર સાભંુ� �ુકમ આપયો ક� આ 

વરસે દ�દમા ં� પણ બાુક જનમે તેને કતલ કર� 

નાખવામા ંઆવે. 
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હઝરત ઇબાહ�મ અલ�યહસસલામનો પિવત જનમ  

થયો તો તેમની  �ુય માતાએ નમ�દના 

િસપાઈઓના ડરથી પોતાના �દલના �ુકડાને એક  

કપડામા ંિવ�ટાુ�ને તેને એક �ફુામા ંલઈ આવી. 

 તુને �ફુામા ં્વુરાવયો અને  �ફુાના મોઢા ને 

સાર� ર�તે બં્  કર� દ��.ુ અને પોતાના ઘર� પાછ� 

આવી ગઈ. 

બી� �દવસે તેને તક મુ� તો �ફુાની પાસે  આવી 

અને �ફુાના મોઢાને ખોલી નાખાુ ંઅને  તુને 

જોયો તો તેને પોતાનો બેટો  સહ�સલામત નજર� 

પડયો અને બાુક� ��ઠુાને પોતાના મ�મા નાખયો 
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હતો અને તેને  �સુી રહયો હતો અને અલલાહની 

ાુદરતથી તેમાથંી ્ૂ્ િનકુ� રકુ ંહ� ુ ંઅને  બાુક 

તેનાથી �પૃત થઈ રકુ ંહ� ુ.ં 

બીબીને જયાર� પણ તક મુતી. ગારમા ંઆવી  

પોતાના બાુકને જોતી હતી. અને તેને ્ૂ્ 

પીવરાવતી રહ�તી હતી. આવી ર�તે સાત  વરસનો 

ગાુો િવતી ગયો. ઇબાહ�મ અલ�હસસલામ સ ંણૂર 

ર�તે સમજભાન અને ચપુતા રાખતા હતા. 

એક �દવસ તેમણે પોતાની મા�શૃીને  છૂ� ુ ંક� 

આપણને પૈદા કરનાર કોણ છે ? 
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માએ કકુ ંક� નમ�દ દાવો કર� છે ક� તેણે આપણને 

પૈદા �ાર છે. 

ઇબાહ�મે માને  છૂ� ુ ંતો પછ� નમ�દને  છૂ�ુ ં

જોઈએ ક� તને કોણે પૈદા �� છે ? 

માએ જયાર�  તુની આ દલીલ સાભંુ� તો સમ� 

ગઈ ક� નમ�દની �ુાૂમતનો �ત એમના જ હાથે 

થવાનો છે. 
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�દુીઅનકઓ�ખઅીરકઅઝમર 

એક બાદદાહ ાુફ અને ના�સતકતા તરફ ઢુ�  ગયો. 

એ બાદદાહનો એક વઝીર તવહ�દમા ંમાનનારો 

હતો અને તેનાથી બાદદાહની આ  �સથિત પર સખત 

�સુસો ચડતો રહતો. અને હમેંદા એ િવચારતો હતો 

ક� બાદદાહને આ  ાુફ અને �્કારમાથંી કઈ ર�તે 

કાઢવામા ંઆવે. અને આ રાજયની એક પરંપરા 

હતી ક� હર સાલ વઝીર પોતાના બાદદાહને એક 

આરોગયદાયક સથુ પર દાવત આપતો હતો. �વો 

જ તે દાવતનો સમય િનકટ આવયો તો વઝીર� 

બાદદાહને કકુ ં: ક� આ વરસે �ુ ં  તમને ફલાણા 
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િન�ન અને ઘાસચારા વગરના સથુે દાવત 

આપવા મા�ં ુ�ં. 

બાદદાહ� કકુ ં: ક� એ જગયા તો રહ�વાને  લાયક 

નથી. તયા ંન તો કોઈ ઇમારત છે અને ન તો કોઈ 

પકારના ઝાડપાન. એવી પડતર ઝમીન પર દાવત 

સાર� નથી લાગતી. 

વઝીર� કકુ ં: રા�યપાુ ! આપને એ સાભંુ�  ઘણો 

આનદં આવદે ક� તયા ં્ ુદંર ઝરણાઓ �ટ� િનકકયા 

છે અને કોઈના બનાવયા વગર  તયા ંભવય મહ�લો 

ઊભા થઈ ગયા છે. 
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આ સાભંુ� બાદદાહ હસયો અને વઝીરને કકુ ં:  ક� 

�ુ ંતમે પાગલ થઈ ગયા છો. એ વાત ક�વી ર�તે 

��ુધ્માનય થઈ દક� ક�  િમ�ી વગર ઇમારત 

બં્ ાઈ �ય અને ખે�ુત વગર કોઈ ખેતર 

આપોઆપ ઉગી આવે અને  માુ� વગર બગીચો 

બની �ય. 

વઝીર� આ તકનો લાભ લેતા કકુ ં: બાદદાહ  

સલામત જયાર� વગર ક�ડયે એક નાની એવી 

ઇમારત નથી બં્ ાતી અને માુ� વગર બાગ ઉભો  

નથી થતો તો આ અનેક ્ુિનયાઓ , ચાદં, તારા, 

�હૃો, આવડ� મોટ� ઘરાની સ��ૃધ્ઓ  અને 
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આસમાનની વસતીઓ બનાવવાવાુા વગર આપો 

આપ ક�વી ર�તે બની દક� છે ? 

બાદદાહ� જયાર� આ વાત સાભંુ� તો તેને પોતાના 

િવચારોની �લુ સમ�ણી અને �દુાના અ�સતતવનો 

�સવકાર કર� લી્ો. 
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�દુીઅનકઓ�ખઅીરક�ધૃ્ી 

એક વખત હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામ પોતાના અીયુાયીઓની એક 

જમાત સાથે �ાકં જઈ રહા હતા રસતામા ંતેઓ  

અલ�યહસસલામને એક �ધૃ્ા દ�ખાણી � ચરખામા ં

્તુર કાતંી રહ� હતી. 

અમી�લ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામએ એ �ધૃ્ાને 

 છૂ� ુ ં: તે તારા �દુાને ક�વી ર�તે ઓુખયો ? 

આ સાભંુ� �ધૃ્ાએ ચરખા પરથી હાથ ઉપાડ�  

લી્ો. થોડ�જ પુોમા ંચરખો રોકાઈ ગયો. 
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�ધૃ્ાએ કકુ ં: મ� મારા પાલનહારને આ  ચરખાને 

લી્ે ઓુખયો આ નાનો એવો ચરખો પોતાની 

ગિત માટ� મારો મોહતાજ છે. જો  �ુ ંહાથ ખ�ચી લઉ 

તો આ ચરખો થભંી �ય છે. જયાર� એક ચરખો 

કોઈ ચાલક વગર ચાલી  નથી દકતો તો આ મહાન 

આકાદી મડંુો કોઈ સ�ક તથા ચાલક વગર ક�વી 

ર�તે હરકત કર� દક� છે ? 

આ મડંુોની ચાલ એકજ પમાણમા ંચાલે છે.  ્રૂજ 

અને ચાદં સદા પોતાના સમયે જ ઉગે , અને 

આથમે છે. તેનાથી મને સમ�ાુ ંક�  િવ�વનો એક 

પાલનહાર છે � ઘણો �હકમત વાુો છે. 
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હઝરત અલી અલ�યહસસલામ એ પોતાના 

અીયુાયીઓ સામે જોાુ ંઅને ફરમાવાુ ં: તમાર� આ 

�ધૃ્ �ીની �મ �દુાને ઓુખવો જોઈએ. 
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દર�ણકહસ્મ�ુકંહન�કુ�દુીઅીકહનઅીઅમકદલમલકલન . 

એક વટ�મા�ુર કોઈ જગંલમાથંી પસાર થઈ રહયો  

હતો તેણે જોાુ ંક� ઝાડ પર કોઈ ચકલીનો માુો છે 

અને તે ચકલી એટલી સખત  ગભરાયેલી છે અને 

િવહવુતામા ં� ૂ ં� ૂ ંકર� રહ� છે. તેની અવાજ 

સાભંુ� વટ�મા�ુરને ખાતર� થઈ ગઈ ક� અતયાર� આ 

ચકલીને કોઈ ખતરો છે �ના કારણે તે  ભયભીત 

થઈ ગઈ છે એટલે એ વટ�મા�ુરએ ઝાડને ધયાનથી 

જોાુ ંતો તેને દ�ખાાુ ંક�  એક કાુો નાગ �કૃ પર 

ચડ� રહયો છે. હવે તેને સમજમા ંઆવાુ ંક� ચકલી 
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�બચાર� આ  કારણે હાયવોય કર� રહ� છે ક�મક� આ 

નાગ માુામાથંી તેના બચચાને ખાઈ જદે. 

એ જ અરસામા ંતે વટ�મા�ુરએ જોા ુક� ચકલી  

ઉતાવુે ઉતાવુે એક બી� ઝાડ તરફ ગઈ અને 

તયાથંી તેણે પાદંડા કાપયા અને  પોતાના માુાના 

ફરતા પાથર� દ�્ા અને પછ� બી� ડાુ� ઉપર 

જઈ બેસી ગઈ. 

વટ�મા�ુર આ દશયને   ઘણા રસ વુરક જોવા  લાગયો. 

તેણે જોાુ ંક� કાુો નાગ ઝાડ પર ચડયો એ માુા 

તરફ ્સયો પરં� ુજયાર�  તેણે એ પાદંડા જોયા તો 

માુાથી ્ુર હટ� ગયો અને પાછો ચાલયો ગયો. 
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વટ�મા�ુરને યક�ન થઈ ગાુ ંક� ચકલીએ �  પાદંડા 

પોતાના માુાની આસપાસ પાથયાર હતા તે 

સાપના માટ� કાિતલ ઝેર હતા. એટલે નાગે પોતાની 

ખેર એમાજં સમ� ક� તે માુાથી ્ૂર થઈ �ય. 

તો આ નાના �નવરોને આવી જડ��ટુીઓની  

અસરીુ ંજાન કોણે �દલમા ંનાખાુ.ં આ વસ�ઓુને 

જોઈ ��ુધ્વાન એજ ફ�સલો  કરદે ક� િવ�વના દર�ક 

�વીુ ં�વન �દુાના અ�સતતવની દલીલ છે. 
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 ્ીઅકસદીકઅરમ�ધુ્કહન�કુજન એ. 

હઝરત ્લેુમાન અલ�યહસસલામ કોઈ સથુેથી  

પસાર થઈ રહા હતા ક� તેમણે એક નર ક�ડાને 

પોતાની ક�ડ�થી એમ કહ�તા સાભંકયો  ક� � ુ ં�તે 

આટલી ્ૂર ક�મ રહ� છે. જયાર� ક� �ુ ંએટલો 

તાકાતવાન �ં ક� જો ઈચ�ં તો ્લેુમાનના તખતના 

ાુરચા બોલાવી સમદંરમા ંફ�ક� દં. 

હઝરત ્લેુમાને તેની વાત સાભંુ� �સમત  વેાુર 

અને હઝરત ્લેુમાને તે નર ક�ડાને પોતાની પાસે 

બોલાવયો અને તેને   છૂ�ુ ં: બતાવ �ુ ંતાર� પાસે 

તખતને દ�રયામા ંફ�કવાની તાકત છે ? 
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ક�ડાએ જવાબ આપયો લેદ માત નહહ માર�  

તાકતની તો આપને ખબર છે. પરં� ુનર� માદાને 

પભાિવત કરવા આવી �તની વાતચીત  કરવી 

જોઈએ �થી માદા તેનાથી દબાઈને રહ� અને બી� 

વાત એક આિદક હમેંદા મજ�રૂ  હોય છે અને 

આિદકને િન�દાપાત ન સમજવો જોઈએ. 

તયાર પછ� માદા ક�ડ�ને હઝરત ્લેુમાન  

અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ ં: � ુ ંતારા ઘણીીુ ંકહ�� ુ

ક�મ નથી પાુતી ? �યાર� ક� તે તને અતયતં ચાહ� 

છે. 
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માદા ક�ડ�એ કકુ ં: તે પોતાના  પેમદાવામા ંખોટો 

છે. તે મારાથી પયાર મોહબબતનો દાવો તો કર� છે , 

પરં� ુ બી�ઓની મોહબબત પણ તેના �દલમા ં

મૌ�ૂદ છે. 

માદાની આ વાતચીતથી હઝરત ્લેુમાન ઘણા  

પભાિવત થયા અને �દુાના પેમમા ંરોવા લાગયા 

અને  રુા ચાલીસ �દવસ ્ ૂ્ ી  તેમણે લોકોને હુ�ુ ં

મુ�ુ ંબં્  કર� દ��.ુ અને લગાતાર ્ુઆ માગંતા 

રહા ક� એ  પાલનહાર મારા �દલમાથંી અનયોની 

મોહબબત કાઢ� નાખ અને તારો અણી�ધુ્ આિદક  

બનાવ. 
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એણકરી�હબ�ુકં્ીગાદદાઅ 

આજથી થોડા અરસા પહ�લા પ��ચમ આ�ફકામા ં

સખત લડાઈ થઈ હતી અને તેમા ંહ�રો ઇનસાન 

કપાઈ મયાર હતા. લડાઈના �ત પછ� એક ઇસાઈ 

પાદર� પોતાના દ�વુમાથંી બહાર િનકકયો તો તેણે 

એક િસપાહ�ને અતયતં ઝખમી હાલતમા ંજોયો. તે 

તેને ઘણી મહ�નતે પોતાના દ�વુમા ંલઈ આવયો 

અને તેનો ઇલાજ કરતો રહયો. ઘણા સમય પછ� 

એ િસપાહ� તં્ ુ રસત થઈ ગયો અને રા�હબ હમેંદા 

તેની સામે પોતાની ્ાિમ�ક �કયાઓ બ�વી 

લાવતો હતો અને �દુાની સ�િૃત અને પાથરના �ાર 
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કરતો હતો. પાદર�ને આદા હતી ક� ઝખમી પણ 

તેને જોઈને ઇબાદત કરવા લાગદે પણ િસપાહ� 

પર તેની ઇબાદતની કોઈ અસર ન થઈ. 

પાદર�એ િસપાહ�ને કકુ ંક� તમે તમારા �દુાની 

ઇબાદત ક�મ નથી કરતા ? �ણે તમને ફર� �વન 

આપાુ.ં 

િસપાહ�એ કકુ ંક� �ુ ંએક કાલપિનક �દુાની ઇબાદત 

હર�ગઝ નથી કર� દકતો. �દુાી ુ ંકોઈ અ�સતતવ 

નથી. આ બ્ા તમારા વહ�મ છે. 



49 
 

પાદર�એ િસપાહ�ને જવાબ સાભંકયો તો �પૂ થઈ 

ગયો. પછ� આ િવષય પર ઘણા �દવસો ્ ૂ્ ી 

તેનાથી કોઈ વાત ન ઉચચાર�. 

એક �દવસ પાદર� િસપાહ�ને લઈને સહ�લ સપાટા  

માટ� બહાર િનકકયો , જમીન પર તેને એક 

�નવરના પગલાના િનદાન દ�ખાયા. પાદર�એ  

િસપાહ�ને  છૂ� ુ ંઆ �ુ ંછે ? િસપાહ�એ કકુ ંઅહહથી 

કોઈ પાણી પસાર થાુ ંછે  અને આ તેના પગલાના 

િનદાન છે. 



50 
 

પાદર�એ કકુ ં: આપણે તો કોઈ પાણીને નથી 

જોા.ુ આપણે ક�મ માની લઈએ ક� અહહથી કોઈ 

�નવર પસાર થાુ ંછે ? 

િસપાહ�એ કકુ ં: આપ� ુજો� ુજ�ર� નથી. આ 

પગલાના �ચહનો એ પાણીની દલીલ છે. 

પાદર�એ કકુ ં: વા� , એ બતાવો જયાર� તમે  

�નવરને નથી જોા ુતેના પગલા જોઈને ફ�સલો 

કર� લી્ો ક� અહહથી �નવર પસાર  થાુ ંછે , તો 

તમે �દુાને પણ નથી જોયો. પરં� ુ�ુ ંતમે �દુાએ 

ઘડ�લી મખ�કૂને પણ કદ� નથી જોઈ ? આ ્રતી , 
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આકાદ, ચાદં, ્રુજ આખર આ પણ તો �દુાના 

હોવાની દલીલ છે. 

પાદર�ની આ દલીલ સાભંુ� િસપાહ� દરમહદો 

થઈ ગયો અને અલલાહ પર ઈમાન લઈ આવયો 

અને પાદર�ના માગરદદરનનો આભાર માનયો. 

 

 

  



52 
 

બહ��લૂકદીઅીકઅઅનકઅ�કૂહઅમફી  

એક વખત બેહ�લૂ અ� ૂહનીફાની મજ�લસ 

પાસેથી પસાર થયા. અ� ૂહનીફા સબક 

ભણાવવામા ંપ�તૃ હતા અને કહ� રહા હતા ક� મને 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામના 

તણ મસઅલાથી િવરો્ છે. 

૧) હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામ  

કહ� છે ક� �ામતના �દવસે ઇબલીસને દોઝખની 

આગમા ંનાખવામા ંઆવદે. અને �ુ ંઆ  વાતથી 

સહમત નથી ક�મક� ઇબલીસની ઉતપિ�   આગમાથંી 
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થઈ છે, ભલા આગને આગ ક�વી  ર�તે બાુ� દક� છે 
? 

ર) હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામ  

કહ� છે ક� �દુાના દ�દાર અદ� છે. પણ �ુ ંઆ 

બાબતમા ંતેમનાથી િવ�ુધ્ �ં.  ક�મક� �દુા મૌ�ૂદ 

છે અને દર�ક મૌ�ૂદ જોઈ દકાય છે. 

૩) હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામ  

કહ� છે ક� ઇનસાન �દુ �ખુતાર છે જયાર� ક� �ુ ંક�ુ � ં

ક� બદંો પોતાના  કાય�નો ઘડનાર નથી. બ્ા કાય� 

અલલાહ તરફથી છે. 
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હઝરત બેહ�લેૂ તણે મસઅલા ધયાનથી સાભંકયા 

અને એક માટ�ી ુ ંઢ�� ઉપાડ�ને અ� ૂહનીફાને માાુર 

અને ભાગી ગયા. 

માટ�ી ુ ંએ ઢ�� અ� ૂહનીફાના કપાુે લાગાું  અને 

અ� ૂહનીફાને સતત ્ુ:ખાવો થયો. અ� ૂહનીફા 

પોતાના દાગીદ� સાથે  બહ��લુની પાછુ દોડયા 

અને તેમને પકડ� પાડયા અને પકડ�ને તેમને 

ખલીફાના દરબારમા ંલઈ ગયા. 

બેહ�લેૂ ખલીફાના દરબારમા ં છૂ� ુ ંક� તમે મને 

અહહ દા માટ� લાવયા છો ? આખર મ� તમા� �ુ ં

બગાડ� ુ ંછે ? 
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અ� ૂહનીફાએ ખલીફાથી કકુ ંક� તેણે મને માટ�ી ુ ં

ઢ�� માાુર છે અને મને તેના કારણે સતત ્ુ:ખાવો 

થાય છે. 

બેહ�લેૂ કકુ ં: અગર તમે સાચા છો તો મને તમા� 

દદર  દ�ખાડો. 

અ� ૂહનીફાએ કકુ ં: જનાબ એણે મને માટ�ી ુ ંઢ�� 

માાુર છે. 

બેહ�લેૂ કકુ ંએ અ� ૂહનીફા આ માટ� તમને  કઈ 

ર�તે ઇ� પહ�ચાડ� દક�. તમે પોતે પણ તો 

માટ�ના બનેલા છો. અને તમે હમણા  કહ� રહા 
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હતા ક� ઇ�બલસને દોઝખની આગ કઈ ર�તે બાુદે 

ક� ઇ�બલસની ઉતપિ�   આગથી થઈ છે અને આગ 

આગને ક�વી ર�તે બાુદે. 

ફર� બહ��લેૂ કકુ ં: ખલીફા સાહ�બ �ુ ંત્ૃન િનદ�ષ 

�ં. આ લોકો મને નાહક સ� કરાવવા માગેં છે. 

અ� ૂહનીફાએ કકુ ં: તે મને ઢ�� માાુર તો � ુ ં

િનદ�ષ ક�મ થઈ દક� છે ? 

બેહ�લેૂ કકુ ંપરં� ુથોડ�વાર પહ�લા તમે  તમાર� 

પાઠદાુામા ંએમ કહ� રહા હતા ક� બદંો પોતે કંઈ 

નથી કર� દકતો. આ  જગતમા ં� કંઈ થઈ રકુ ંછે 
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તે �દુા તરફથી જ થઈ રકુ ંછે. હવે જો તમને  ઢ�� 

લાગાુ ંછે તો ઢ�� મારનાર �ુ ંનહહ બલક� �દુા છે. 

આ સાભંુ� અ� ૂહનીફાને પોતાની �લૂ સમ�ણી 

અને સમ� ગયો ક� બેહ�લૂના એક ઢ�ફાએ તેના 

તણે દ�્ટકોણોી ુ ંખડંન ખુર છે. 

હા�ન રદીદ બેહ�લૂની વાતો સાભંુ� હસયો અને 

બ�ેં પકવાુાઓને દરબારમાથંી જવાની ર� 

આપી. 
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હઝર્કઇ્ી્કજઅફર�કસી�દણકઅલ�યહસસલી્ક

�દુીઅીકઅ�ૂદઅમક�ુકંદલમલકબવીઅકણર�કલન ક? 

ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામને  છૂવામા ં

આવાુ ંક� આપની પાસે �દુાના વ�ૂદની �ુ ંદલીલ 

છે ? 

ઇમામ સા�દક અલ�યહસસલામ એ જવાબ આપયો ક�  

મારો વ�ૂદ અને માર� હસતી �દુાની દલીલ છે. 

ક�મક� જો �ુ ંક�ુ ક� �ુ ંમાર�  �તને બનાવનાર પોતે 

જ �ં તો આ દાવો બે �સથિતથી ખાલી નથી. 
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૧) મ� માર� �તને એ સમયે બનાવી જયાર� �ુ ં

મૌ�ૂદ હતો તો આ વયથર છે. 

ર) મ� માર� �તને એ સમયે બનાવી જયાર� �ુ ં  

મૌ�ૂદ નહોતો. એ અસભંિવત છે. ક�મક� �નુય 

પોતાને વ�ૂદમા ંનથી લાવી દકતી.  એટલે મને 

યક�ન છે ક� એક હસતીએ મને પૈદા �� છે અને 

તેના પર ન હો� ુ(અદમ) અદ� છે. 
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લનણનઅમક્હ�ી�ુકંતીજ� ુ

એક આ�લમના િદકણ વગરમા ંસદા હ�રો 

િવદાથાઓ હાજર રહ�તા હતા અને તેમાં  ક�ટલાક 

િવદાથાઓ એવા પણ હતા , �મણે પોતાની વહાલી 

જહદગીનો એક મોટો ભાગ િદકણ લેવામા ંિવતાવયો 

હતો. 

એજ િવદાથાઓમા ંએક અલપવયનો િવદાથા  પણ 

હતો. ઉસતાદ સાહ�બ બી�ઓની �લુનામા ંતેના 

પર વ્ાર� મહ�રબાન હતા અને  તેી ુ ંમાન 

�ુવતા હતા. ઉસતાદની આ મહ�રબાની ક�ટલાક 
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 વૂરગામી િવદાથાઓને પસદં ન આવી અને તેમણે 

ઉસતાદથી આ વાતની િદકાયત કર�. 

ઉસતાદ� એક �દવસ બ્ા િવદાથાઓને એકઠા  �ાર 

અને �ુકમ આપયો ક� કાલે તમો દર�ક એક એક 

�રુઘી એવે સથુે ઝબહ કર�ને  લઈ આવજો જયા ં

તેને જોવાવા� કોઈ પણ ન હોય. 

િવદાથાઓએ ઉસતાદના કહ�વા પમાણે કોઈ ન  કોઈ 

એકાતં સથુે �રુઘી ઝબહ કર�. બી� �દવસે 

કાપેલી �રુ્ી સ�હત બ્ા િવદાથાઓ ઉસતાદ પાસે 

હાજર થયા. 
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પરં� ુએ અલપવયનો િવદાથા બી� િવદાથાઓની 

સરખામણીમા ંથોડો મોડો આવયો અને તેના હાથમા ં

�વતી �રુ્ી હતી. 

ઉસતાદ� તેને  છૂ� ુ ંક� બ્ા િવદાથાઓ તો 

એકાતંમા ં�રુ્ીઓ ઝબહ કર�ને લાવયા છે, પરં� ુતે 

�રુ્ી ક�મ ન કાપી ? 

તેણે કકુ ં: માનનીય ઉસતાદ સાહ�બ ! માર�  

લાચાર� હતી , આપે ફરમાવાુ ંહ� ુ ંક� �રુઘી એવા 

સથુે કાપવામા ંઆવે જયા ંકોઈ  જોવાવાુો ન 

હોય. �ુ ં�રુ્ી લઈને લાબંા સમય ્ ૂ્ ી અહહ તહહ 

ભટકતો રહયો.  પરં� ુજયા ંપણ જતો તયા ં�દુા 
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મૌ�ૂદ હતો અને તે મને જોઈ રહયો હતો એટલે �ુ ં  

�રુઘી ઝબહ ન કર� દ�ો. 

ઉસતાદ� િવદાથાની પીઠ થાબડ� અને બી� 

િવદાથાઓને કકુ ંઆ નવાવુાનીુ ંમાન તેના ખરા 

ઈમાનને કારણે છે. 

ધવીઅકપીતક્અ વ 

વતરમાન ાગુમા ંઆપણે જોઈ રહા છ�એ ક�  માદા 

(ભૌિતક)પરસત લોકો નવજવાન નસલને િવિવ્ 

તરક�બોથી �મુરાહ કર� રહા છે.  અને તેઓના 

�મુરાહ કરવાની ર�ત એ છે ક� તેઓ નવજવાનને 
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એવા પ�નોમાં  �ુચંવી નાખે છે ક� �નો સબં્  

અ�કુ અક�દાઓ સાથે હોય છે અને �ની િવગતો 

�ણવી જ�ર� નથી અને નવજવાન નસલને એ 

�ગે વ� ુ�ણકાર� હોતી નથી એટલે તેઓ આમ  

તેઓને પોતાની �ુમા ંફસાવી લે છે. દાખલા 

તર�ક� તેઓને  લેૂ સેરાતની િવગત અને  કબમા ં

સવાલ જવાબની િવગત અને �ામતના �દવસે 

જઝા અને સઝા ક�વી ર�તે મુદે.  સારાદં ક� આવા 

પકારના પ�નોમા ં�ુચંવી તેઓના માનસને 

િવષમય બનાવતા રહ� છે. 
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એટલે મ� પકરણના �તમા ંજ�ર� સમ�ાું  ક� 

હઝરત અબ્ુલ અઝીમ હસનીની �રવાયત ર�ૂ 

કરવામા ંઆવે �થી આપણી નવજવાન  નસલને 

ખબર પડ� ક� આપણી માનયતાઓ ક�વી હોવી 

જોઈએ. 

હઝર્કઅબ્ુલકઅઝમ્કહસઅમઅનકઅણકદન 

દેખ સ્ૂક� ભરોસા પાત સનદોથી �રવાયત કર�  છે 

ક� દેહઝાદા અબ્ુલ અઝીમ હસની કહ� છે ક� દસમા 

ઇમામ હઝરત અલી નક�  અલ�યહસસલામની 

�ખદમતમા ં�ુ ંહાજર થયો. આલી મકામે મને 
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આવકાર આપયો અને ફરમાવાુ:ં અ�લુ કાિસમ ભલે 

પ્ાયાર િનદકં તમે અમારા દોસત છો. 

મે અરજ કર� ફરઝદં� ર્લૂ �ુ ંચા�ુ � ંક� મારો દ�ન 

આપની સામે ર�ૂ ક� જો તે ખરો હોય તો �ુ ંતેના 

પર જહદગી ભર અડગ રહ�વા ચા�ુ �ં. 

ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ એ ફરમાવાુ:ં 

તમે તમારો અક�દો બયાન કરો. 

મ� કકુ ં: મારો અક�દો એ છે ક� અલલાહ  એક છે , 

તેની કોઈ િમસાલ ક� જોડ નથી. �ુ ંઅલલાહની 

ઝાતને ખોટ� ઠ�રવવા ક�  કોઈના �વી બતાવવાની 
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સીમાથી પર સમ�ુ �ં. અને �ુ ંઅક�દો રા� ુ� ંક� 

�દુાની ઝાત ન તો �જસમ છે ન આકાર , ન તતવ 

ન સતવ , બલક� તે બ્ા �જસમોને  અ�સતતવનો 

�ચુો પહ�રાવનાર અને બ્ા અકારોનો 

બનાવનારો છે. તતવો અને  સતવોનો રચયતંા અને 

દર�ક વસ�નુો પાલનહાર અને બ્ી વસ�ઓુનો 

મા�લક અને  સ�નહાર છે. અને �ુ ંએ માનયતા 

્રા� ુ� ંક� હઝરત મોહમમદ �સુ�ફુા  સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ અલલાહના બદંા અને 

તેના ર્લૂ છે અને આપ  �િતમ નબી છે. આપના 

પછ� �ામત ્ ૂ્ ી કોઈ નબી ઉઠનાર નથી અને 

આપની દર�અત પર  બ્ા દ�નો અને દર�અતોનો 
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�ત આવી ��ૂો છે અને �ામત ્ ૂ્ ી કોઈ નવી 

દર�અત નહહ આવે. 

અને જનાબે ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ�  

વઆલેહ� વસલલમ પછ� તેમના �નદીન અને 

વલીએ અમ અને ઉમમતના ઇમામ અમી�લ  

મોઅમેનીન અલી �બન અબી તા�લબ 

અલયહ��સુસલામ છે. તેમના પછ� હઝરત હસન  

અલ�યહસસલામ ઇમામ છે. પછ� હઝરત �ુસૈન 

અલ�યહસસલામ ઇમામ છે.પછ� હઝરત અલી  �બન 

�ુસૈન ઝયીલુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ ઇમામ 

છે. પછ� હઝરત ઇમામ મોહમમદ�  બા�કર 
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અલ�યહસસલામ પછ� હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ પછ� હઝરત �સૂા  �બન જઅફર 

કા�ઝમ અલ�યહસસલામ પછ� હઝરત અલી �બન 

�સૂા રઝા અલ�યહસસલામ પછ�  હઝરત મોહમમદ 

�બન અલી જવાદ અલ�યહસસલામ પછ� આપ 

અલ�યહસસલામ મારા ઇમામ છો. 

આ સાભંુ� ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામએ  

ફરમાવાુ:ં મારા પછ� મારા  તુ હસન �બન અલી 

ઇમામ થદે. પછ� ફરમાવાુ ં:  મારા  તુ પછ� 

તેમના �નદીનના જમાનામા ંલોકોની �ુ ંહાલત 

હદે ? મ� અરજ કર� ક� ફરઝદં� ર્લૂ તે દા માટ� ? 
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હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ એ  

ફરમાવાુ ં: એટલા માટ� ક� તે �ખથી ઓજલ હદે 

અને તેમના �હ�ર થવા ્ ૂ્ ી  તેમીુ ંનામ લે� ુ

હરામ છે. તેઓ ્ુનયાને નયાય અને ઇનસાફથી ભર� 

દ�દે, જયાર� તે �લમ અને જોરથી ભર�લી હદે. 

મ� કકુ ં: �ુ ંતેઓની ઇમામતનો પણ ઇકરાર  ક� �ં 

અને મારો એ અક�દો છે ક� આપનો દોસત �દુાનો 

દોસત છે , આપનો ્ુશમન  �દુાનો ્ુશમન છે અને 

આપની તાબેદાર� �દુાની તાબેદાર� છે અને 

આપનો િવરો્ી  �દુાનો િવરો્ી છે. ત્ુપરાતં �ુ ં

મેરાજમા ંમાી ુ ં�ં , કબના સવાલ-જવાબ , જ�ત, 
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દોઝખ, િસરાત, મીઝાનનો ઇકરાર ક� � ંક� આ 

બ્ી વસ�ઓુ હક છે અને �ામતનો �દવસ આવદે 

તેના થવામા ંકોઈ દકંા નથી અને �દુા બ્ા 

કબવાસીઓને સ�વન કરદે. 

આપની િવલાયત અને ઇમામતના અક�દા પછ� �ુ ં

નમાઝ, રોઝા, ઝકાત, હજ અને �હાદ અને અમ 

�બલ મઅ�ફ અને નહ� અિનલ �નુકરને વા�જબ 

ગ�ુ ં�.ં 

આ સાભંુ� હઝરત ઇમામ અલી નક� 

અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ ં: એ અ�લૂ કાિસમ! 

�દુાની કસમ આજ અલલાહનો દ�ન છે �ને તેણે  
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પોતાના બદંાઓ માટ� પસદં ફરમાવયો છે તમે તેના 

પરજ અડગ રહો. અલલાહ તઆલા  તમને ્ુિનયા 

અને આખેરતમા ંતેમા ંસા�બત કદમ રાખે. 
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આકદલમલકપરકધવીઅકઆપન. 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામના  

જમાનામા ંએક દખસ હતો. �ીુ ંનામ અ� ૂદા�કર 

દ�દાની હ� ુ.ં � �દુા અને મઆદનો  ��ુનકર હતો. 

એક �દવસ તે હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામની �ખદમતમાં  આવયો અને કકુ ં

જઅફર �બન મોહમમદ ! મને પોતાના 

પરવર�દગાર તરફ સપ્ટ દલીલ  અને 

િનદાનીઓથી માગરદદરન  આપો. 

આ પ�ન કર�ને એ દખસ ઇમામ આલી મકામની  

મજ�લસમા ંબેઠો જ હતો ક� એવામા ંએક બાુક 
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બહાર િનકકયો , તેના હાથમા ં�રુ્ીી ું  ��ુ હ� ુ.ં 

ઇમામ આલી મકામે બાુક પાસેથી એ ��ુ લઈ 

લી� ુઅને દ�દાનીને  બતાવાુ ંઅને ફરમાવાુ ં: આ 

�રુ્ીના �ડાને ધયાનથી �ુઓ આ એક મજ�તૂ  

�કલલાની �મ અખડં છે. અને તેની બ્ી બા�ુઓ 

સાર� પેઠ� બં્  છે. અને તેની  બા�ુઓને �ડા 

ફોતરાથી મજ�તૂ કર� દ�વામા ંઆવાુ ંછે. બહારથી 

કોઈ વસ� ુ�દર દાખલ નથી થઈ દકતી અને તેના 

સખત ફોતરાની નીચે એક બા�રક છાલ 

બનાવવામા ંઆવી  છે અને તેમા ં�ડાની પવાહ� 

સફ�દ� છે. અને એ સફ�દ�ની �બલાુલ વચચે ઝરદ�  

છે. સફ�દ� અને ઝરદ� વચચે કોઈ આડદ નથી અને 
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કોઈ સીમા �તર નથી. આમ છતા ંઝરદ�  સફ�દ�થી 

નથી મુતી અને સફ�દ� ઝરદ�મા ંનથી ભુ� જતી. 

તો �ુ ંતમે બતાવી દકો છો ક� કઈ ઝાત છે �ણે આ 

બે રંગોને એકમેકમા ંભુવાથી અલગ રાખયા છે ? 

�ડાની �દર બચચાીુ ં�પ આકાર બનતો રહયો , 

�ના િવદે તમને કંઈ �ણ નથી. �ડામાથંી બહાર 

િનકુનાર બચ� ુનર હદે ક� માદા. 

પોતાના સમય પમાણે એ જ ��ુ ફાટ� છે અને 

તેમાથંી રંગ�પથી આ�િુષત બચ� ુિનકુે છે. 
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દ�દાની તમારો �ુ ંઅ�ભપાય છે , આ બ� ુકોઈ 

હોિદયાર અને ાુદુની કા�રગર� છે ક� માત 

અકસમાતે જ આમ બની ગાુ ંછે ? 

અ� ૂદા�કર� થોડ� વાર મા� ુનમાવી લી� ુઅને  

�ચ�તન મનન કરતો રહયો પછ� તેણે મા� ું� ુખુર 

અને કકુ ં: “અશહદો અલ  લાએલાહ ઇલલલલાહો 

વહદ� ૂલા દર�ક લ� ૂવ અશહદો અ� મોહમમ્ુન 

અબદો� ૂ વર્લૂો�ુ. વ અ�ક   ઇમામો વ �ુલજતો 

અલા ખલક�હ� વઅના તાએ�મુ િમમમા ાુનત ફ�હ�.’’ 

“�ુ ંગવાહ� આ  ુ� ંક� અલલાહ િસવાય કોઈ  

ઇબાદતને પાત નથી. તે એકલો અને ભાગીદાર 
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વગરનો છે , અને �ુ ંગવાહ� આ  ુ�ં  ક� હઝરત 

મોહમમદ અલલાહના બદંા અને ર્લૂ છે. અને �ુ ં

સાકી  રુા� ુ� ંક�  આપ અલ�યહસસલામ ઇમામ છો 

અને �દુાના સ�નો પર �ુલજત કરો છો અને �ુ ં

મારા પહ�લાના િવચારોથી તૌબા ક� �ં.’’ 
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ણ�ટલમણક�રઅીવ્ન 

જોઅલબ યમાનીએ હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન  

અલ�યહસસલામથી  છૂ� ુ ં: આપે પોતાના રબને 

ક�વી ર�તે ઓુખયો ? આપ અલ�યહસસલામએ 

ફરમાવાુ ં: ઇરાદાઓના �ટૂવાથી અને હામ પડ� 

ભાગંવાથી મ� મારા  રબને ઓુખયો. ક�મક� મ� 

જયાર� કોઈ પયતન �� તો માર� કોિદદની વચચે  

કોઈ વસ� ુઆડ� આવી ગઈ અને મ� કોઈ કામ માટ� 

પાકો િનણરય �� પણ ભાગય  મારા ઇરાદા અને 

િનણરયની આડ� આવી ગાુ.ં એથી મ� �ણા ુક� મારા 
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�વન અને  �તૃાીુ ુ ંિનમારણ કરનાર મારા િસવાય 

કોઈ અનય છે. 

એક દખસે હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામથી  છૂ� ુ ં: આપ કઈ વસ�નુી 

ઇબાદત કરો છો ? 

આપે અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ ં: અલલાહની. એ  

દખસે  છૂ� ુ ં: �ુ ંતમે અલલાહને જોયો છે ? આપ 

અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ ં:  “�ખો તેને 

અવલોકન વડ� નથી જોઈ દકતી. �દલ ઈમાનની 

હક�કતના કારણે તેને �ુએ છે. સ�નો પર અીમુાન 

કરવાથી તેને નથી ઓુખી દકાતો અને ન તો 
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લોકોથી તેની  ઉપમા આપી દકાય છે. અવદેષો 

અને િનદાનીઓથી તેના તરફ માગરદદરન થાય છે. 

તે પોતાના ફ�સલામા ંકદ� �લમ અને િસતમને 

જગયા દ�તો નથી એ જ મારો પરવર�દગાર  છે. 

તેના િસવાય કોઈ ઇબાદતને લાયક નથી. તેના 

પર મને ભરોસો છે. અને તેી ુ ંજ �ુ ંધયાન ્� �ં.” 

હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામના 

સબં્ મા ં નકલ થએલ છે ક� આપ 

અલ�યહસસલામએ સજદો �� અને પછ� ફરમાવાુ ં: 

“અય �દુા  � ુ ંપાક અને પિવત છો. અય �દુા એ 

લોકોએ ન તો તને ઓુખયો અને ન તો તાર�  
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તવહ�દનો તેઓએ ઇકરાર �� એટલે જ તો 

તેઓએ તેમના મનમા ં� આવા ુએ િસફતોથી  તને 

સબંોધયો. અય �દુા ! જો તેઓ તને ઓુખતે તો 

તાર� એજ િસફતો તેઓ બયાન કરત  � તે પોતે 

પોતાની િસફત ગણાવી છે.” પછ� ફરમાવાુ ં: “અય 

�દુા ! �ુ ંતાર� એજ  સ�િૃત ક� � ં� તે પોતે 

પોતાના સતવનમા ંબતાવી છે. ” પછ� ફરમાવાુ ં

અય મોહમમદ ! (હદ�સ �રવાયત કરનાર રાવીી ુ ં

નામ) � �ણુોની ાુરઆન અને ્�ુત ગવાહ� આપે 

અમો તેને માનીએ છ�એ. 
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મોહમમદ ઇબને અબીદ કહ� છે ક� �ુ ંહઝરત  ઇમામ 

અલી રઝા અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર થયો. 

આપ અલ�યહસસલામએ મને ફરમાવાુ ં: અબબાસીને 

કહો તે તવહ�દ િવદે વાતચીત કરવાથી ્ૂર રહ�. 

લોકોને તવહ�દના સબં્ મા ંબસ એટ� ુજ કહ� �ને 

લોકો �ણતા હોય અને � ચીઝનો લોકો  ઇનકાર 

કરતા હોય એવી વાત ન કર� અને જયાર� તે 

તારાથી તવહ�દ �ગે સવાલ કર� તો તમે જવાબમા ં

‘્રૂએ ાુલહોવલલાહ ’ પડ� સભંુાવો અને જયાર� 

તે સવ�પ િવદે   છેૂ તો ાુરઆનની આ આયત 

‘લયસ કિમસલેહ� દયઉન ’ (તેના �વી કોઈ ચીઝ 

નથી) પડ�ને સભંુાવો અને જયાર� તે તમોને 
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અલલાહની િસફત ‘શવણ’ િવદે  છેૂ તો તેને  

‘વહોવ સમીઉલ અલીમ’ (અને તે સાભંુનાર તથા 

�ણનાર છે) ની આયત પડ�ને સભંુાવો.  લોકોથી 

તવહ�દ િવદે એ જ વાતો કરો �ને તેઓ �ણતા 

હોય 
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આડંબરકયુફકઅઅનક્દણા�ુકંુ ુ્ 

એણક�ખુાઅનકદીઅન 

િમસરમા ંરહ�વાવાુો એક દખસ ��રૂનો એક  

�મૂખો લઈને �ફરઓનના દરબારમા ંઆવયો અને 

તેનાથી એ ઇચછા કર� ક� તે આ ��રૂના  �મખાને 

મોતીઓમા ંફ�રવી નાખે. �ફરઓન એ �મૂખો લઈને 

ઘરમા ંઆવયો અને અતયતં  િવહવુ બની 

િવચારવા લાગયો ક� તે આ �મૂખાને મોતીમા ંક�વી 

ર�તે પલટાવી નાખે.  � તેના માટ� ત્ૃન અદ� 

હ� ુ ંઅને જો તે તેને મોતીઓમા ંફ�રવી ન દ�ો તો 

પછ� �દુાઈના દાવાની પોકુતા ઉઘાડ� પડ� �ય 



85 
 

છે. એટલે તે �ચ�તાગસત  �સથિતમા ંઘરમા ંબેઠો હતો 

ક� એ સમયે ઇ�બલસ તેને મુવા માટ� તેના 

દરવા� આવયો અને દરવાજો ખટખટાવયો. 

ખટખટાહટ સાભંુ� �ફરઓને  છૂ� ુ ંકોણ છે ? 

દયતાને કકુ ંએવા �દુાના માથામા ં� ૂુ  પડ� �ને 

એ પણ ખબર નથી ક� દરવાજો ખટખટાવનાર કોણ 

છે ? 

ઇ�બલસ ઘરમા ંદાખલ થયો અને તેના પાસેથી  

દાકની �મૂ લી્ી અને અલલાહના નામોમાથંી એક 
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નામ પડયો. એ નામ પડતા જ  દાકની �મૂ 

મોતીઓની માુામા ંપલટાઈ ગઈ. 

પછ� ફ�રઔનથી કકુ ં: �ફરઓન ! મારામાં  એટલા 

ચમતકારો છે એ છતા ંમ� �દુાઈનો દાવો નથી �� , 

�યાર� ક� � ુ ંઅતયતં બેકાર અને ખર�દમાગં દખસ છે 

એ છતા ંતે �દુાઈનો દાવો �� છે. 

�ફરઓને  છૂ� ુ ં: તે આદમને સજદો ક�મ ન �� 

અને બારગાહથી હડ�તૂ થવાીુ ંપસદં ખુર ? 
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ઇબલીસે કકુ ં: મ� આદમને એટલા માટ� સજદો 

નહોતો �� ક�મક� �ુ ં�ણતો હતો ક� તેના વદંમા ં

તારા �વા પલીદ પેદા થવાના છે. 
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�ુ્ કપરસ્કણી�ફરઅનક વ્ 

� જમાનામા ંમહ�દ� અબબાસી ‘રય’ (ઈરાન) મા ં

રહ�તો હતો તો તેને ભણાવવા ક�ુવવા માટ� મન્રૂ 

દવાનક�એ દરફ� �બન ક�ામીને તેનો િદકક ન�� 

��. 

એક રાતે મહ�દ�એ પોતાના ઉસતાદ દરફ� �બન 

ક�ામીને િવનતંી કર� ક� તે તેને કોઈ રિસક બનાવ 

સભંુાવે �ને સાભંુવાથી અણગમો ્ૂર થઈ 

�ય. 
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પછ� દરફ�એ આ કથા સભંુાવી ક� હ�રાના રા�ને 

બે િમતો હતા. રા�ને એ બનેં િમતોથી અનહદ 

પેમ હતો અને તેઓને પોતાથી અુગા કરતો નહહ. 

એક રાતે બાદદાહ� વ્ાર� પડતી દરાબ પી લી્ી.  

દરાબના નદામા ંમસત થઈને તેણે તલવાર ઉપાડ� 

અને પોતાના બનેં વહાલા  દોસતોને કાપી નાખયા. 

�યાર� સવાર થઈ તો તેણે હોદમા ંઆવતાની સાથે 

સૌ પથમ પોતાના એ બનેં િમતો િવદે  ચૃછા કર�. 

તેને બતાવવામા ંઆવા ુક� ગઈ રાતે એ  બનેંને તેણે 

પોતાની તલવારથી પોતે જ વાઢ� નાખયા છે. તેને 

આ સાભંુ� અતયતં  સદમો થયો. અને ઘણી વાર 
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્ ૂ્ ી રોતો રહો અને ઘણા �દવસો ્ ૂ્ ી તેના 

િવયોગમા ં ખાવાીુ ં્ધુ્ા ન ખા� ુ.ં પછ� �ુકમ 

આપયો ક� તેઓના દબોને દાટ� દ�વામા ંઆવે  અને 

તેઓની કબો પર એક ભવય ાૂબો ચણી લેવામા ં

આવે. 

એટલે આજા �જુબ તેઓની કબો પર ્ ૂદંર ાૂબો 

બનાવવામા ંઆવયો અને એ જગયાીુ ંનામ �રુ�યત 

રાખવામા ંઆવાુ.ં 

પછ� બાદદાહ� પોતાના દરબારના દરવા� ઉપર  

થોડા �ગરકકો ઊભા કર� દ�્ા અને �ુકમ આપયો 

ક� અહહથી � કોઈ પસાર થાય તે આ  કબોને 
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ફર�જયાત સજદો કર�. જો કોઈ દખસ સજદો કરવા 

તૈયાર ન થાય તો તેને  કતલ કર� દ�વામા ંઆવે , 

પરં� ુકતલ કરવા પહ�લા તેની બે હાજતો  રૂ� 

કરવામા ંઆવે. 

�ુકમની વાર હતી ક� લોકોએ એ કબો પર સજદા  

કરવા દ� કર� દ�્ા. એક �દવસ એક ્ોબી તયાથંી 

પસાર થયો. તેણે પોતાના ખભા પર  મેલા કપડાીુ ં

પોટાુ ઉપાડ�� ુહ� ુ ંઅને તેના હાથમા ંલાકડાનો 

બનેલો ડંડો હતો �નાથી તે કપડા ્ોતો હતો. 

‘ગરયેન’ના ચોક�દારોએ �વો તેને જોયો તો  તેને 

તયા ંસજદો કરવા કકું , પરં� ુ્ોબી �દુા પરસત 
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હતો, તેણે સજદો કરવાથી  ઇનકાર કર� દ�્ો. 

ચોક�દારો તેને પકડ�ને રા� પાસે લઈ આવયા 

અને બતાવાું ક� આ દખસ સજદો કરવાનો ઇનકાર 

કર� છે. 

રા�એ કકુ:ં “વાય હો તારા પર તે િસજદો ક�મ ન 

��?” 

તેણે કકુ:ં “મ� િસજદો �� હતો આ ચોક�દાર �ુઠ 

બોલે છે.” 
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રા�એ કકુ:ં “�ુ ંતને કતલ કરાવી નાખવા  મા�ં ુ�ં 

પરં� ુમરવા પહ�લા � ુ ંમને તાર� બે ઇચછાઓ ર�ૂ 

કર� દક� છે. અમે તેને જ�ર  રૂ� કર��ુ.ં” 

્ોબીએ કકુ:ં “જો વાત આમ છે તો માર� પહ�લી 

ઇચછા એ છે ક� મને આ ્ોકો રા�ની ગરદન પર 

મારવા દ�વામા ંઆવે.” 

રા�એ કકુ:ં “��હલ �ખુર ! આ હાજતથી  તને કોઈ 

લાભ નહહ થાય , વ્ાર� સા� એ છે ક� કોઈ એવી 

ચીઝ માગં � તને અને  તારા ખાનદાન માટ� 

લાભકારક હોય.” 
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્ોબીએ કકુ:ં “હરગીઝ નહહ માર� પહ�લી ઇચછા 

આ જ છે.” 

બાદદાહ� �ુ�ંઈને પોતાના વઝીરોથી મ�ેરો �� 

અને કકુ ંક� બતાવો આ �રૂખ સાથે �ુ ંકર�ુ ં

જોઈએ ? 

વઝીરોએ કકુ:ં “આલી�હ ! આપ બે હાજતો  માટ� 

કહ� ��ૂા છો એટલા માટ� વાયદો કર� ફર� જ�ુ ં

બાદદાહોના વતરનથી િવ�ુધ્ છે. તેને તેની હાજત 

 રૂ� કરવા આપો.” 
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આ સાભંુ� બાદદાહ� કકુ:ં “તમારા પર ઘણો  

અફસોસ છે. તમે કોઈ ન કોઈ ર�તે આ ્ોબીને 

રા� કરો તે એના બદલે અનય કોઈ  વસ� ુમાગંી 

લે, જો તે મારાથી મા� અ�ુર રાજપાટ માગેં તો �ુ ં

એ પણ દ�વા  તૈયાર �.ં પણ ્ોબીના હાથે ડડંો 

ખાવો ઘ� ુઆક� છે.” 

્ોબી પોતાની પહ�લી માગંણી પર હઠાગહ�  રહયો 

અને કકુ ંક� બસ માર� પહ�લી ઇચછા આ જ છે ક� 

બાદદાહની ગરદન પર મને  ડંડો મારવા દ�વામા ં

આવે. 
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લાચાર�એ રા�ને ્ોબીની દરત માનવી પડ�.  

્ોબીએ પોતાનો ડંડો ંચો �� અને  રૂા જોરથી 

રા�ની ગરદન પર વહઝયો.  બાદદાહ બેભાન થઈ 

ગયો. ઘણા �દવસો ્ ૂ્ ી તે ભાનમા ંન આવયો � 

ભહ�વીને ટ�  ુટ�  ુપાણી તેના ગુામા ંનાખવામા ં

આવ� ુ.ં  રૂા એક વરસ ્ ૂ્ ી તે બીમાર રહયો. 

એક વરસ પછ� તે તં્ ુ રસત થયો. તં્ ુ રસતીી ુ ં

સનાન કર� તાજો થયો અને દરબાર�ઓથી  ્ોબીના 

િવદે  છૂ� ુ ંતો તેઓએ બતાવા ુક� અમે એ જ 

�દવસથી ક�દ કર� �લમા ંનાખી રાખયો છે. 
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બાદદાહ� કકુ ં્ોબીને અમાર� સામે  લાવવામા ં

આવે. ્ોબીને બાદદાહની સામે ઊભો કરવામા ં

આવયો. તો બાદદાહ�  કો્ાવેદમા ંકકુ ંક� હવે તમે 

જલદ�થી તમાર� બી� હાજત બતાવો , પછ� �ુ ં  

તમને કતલ કરાવી નાખીદ. 

્ોબીએ કકુ:ં “માર� બી� ઇચછા એ છે ક�  મને એ 

જ ડડંો બાદદાહની ગરદનની બી� બા�ુ મારવા 

દ�વામા ંઆવે , તયાર પછ� બેદક  મને માર� 

નાખવામા ંઆવે.” 
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બાદદાહ ્ોબીની આ ઇચછા સાભંુ� ઘણો �ુઝંાણો 

અને કકુ:ં “નાદાન મારાથી કોઈ એવી ચીઝ માગં 

� તને ફાયદો પહ�ચાડ�.” 

્ોબીએ કકુ:ં “�બલાુલ નહહ માર� બી� ઇચછા 

માત આ જ છે આ િસવાય માર� કોઈ ઇચછા નથી.” 

બાદદાહ� પોતાના વઝીરોથી મ�ેરો �� તો તેઓએ 

કકુ:ં “જનાબ, દરત ક�લૂ �ાર િવના કોઈ ચારો 

નથી.” 



99 
 

બાદદાહ� કકુ:ં “અફસોસ તેના એક ઘાએ મને એક 

વરસ ્ ૂ્ ી �બસતર પર ્વુાડ� રાખયો. હવે જો 

તેણે મને બીજો ડડંો માય� તો �ુ ંમર� જઈદ.” 

છેવટ� બાદદાહ� ્ોબીને કકુ ંક� � �દવસે  તને 

ચોક�દારો માર� પાસે લાવયા હતા તે �દવસે તો તે 

કકુ ંહ� ુ ંક� તે સજદો  �� હતો, ચોક�દાર �ુઠ બોલે 

છે. 

્ોબીએ કકુ:ં “� હા , મ� એ �દવસે વાત કહ� હતી 

પરં� ુતમે માર� એ વાતને માની નહહ.” 
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બાદદાહ આ સાભંુ� ઊભો   થયો અને ્ોબીને 

�મૂવા લાગયો અને કકુ:ં “�ુ ંસાકી  રૂા� ુ� ંક� � ુ ં

સા� ુકહ� છે, ચોક�દારો �ુઠા છે.” 

મહ�દ� આ કથા સાભંુ� ્ણો �દૂ થયો અને 

પોતાના ઉસતાદને ઇનામ આપાુ.ં 
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�દુીકપરસ્, ્નઅ્ઝલમકઅઅનક�દુબબહી 

એક વખત હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક  

અલ�યહસસલામની પાસે તણ દખસો આવયા. 

તેઓમાથંી એક દખસ મોઅતઝલા �ફરકાથી  સબંં્  

રાખતો હતો , અને બીજો �દુબબહા �ફરકાથી હતો. 

હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક  અલ�યહસસલામ એ 

મોઅતઝલીથી  છૂ� ુ:ં � ુ ંકોની ઇબાદત કર� છે ? 

તેણે કકુ:ં  �ુ ંએ �દુાની ઇબાદત ક� � ં�ની કોઈ 

િસફત નથી. તયાર પછ� આપે �દુબબેહા  પથંીને 

 છૂ� ુ:ં � ુ ંકોની ઇબાદત કર� છે ? 
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તેણે કકુ:ં �ુ ંએ �દુાની ઇબાદત ક� �ં  � ��દય 

ગોચર િસફાતો રાખે છે. તયાર પછ� આપે દીઆ 

્મર પાુનારને  છૂ� ુ:ં  � ુ ંકોની ઇબાદત કર� છે ? 

દીઆએ કકુ:ં �ુ ંએ �દુાની ઇબાદત ક� � ં�માં  

પ�ર ણૂર િસફતો મુ� આવે છે અને ઇનસાન 

પોતાની ��ુધ્ અને સમજ દ�કતથી તેની  િસફતો 

બયાન કરવાથી લાચાર છે. 

આ તણે જવાબો સાભંુ� ઇમામ અલ�યહસસલામ 

એ મોઅતઝલીથી ફરમાવાુ:ં � ુ ં�નુયની ઇબાદત 

કર� છે , અને �દુબબહાથી  ફરમાવાુ:ં � ુ ંપિતમાની 



103 
 

ઇબાદત કર� છે અને દીઆથી ફરમાવાુ:ં � ુ ં

િવ�વના ્ણી અલલાહની ઇબાદત કર� રહયો છે. 
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દદીદકઅઅનક ન્અમકજ ્ 

દદાદના દાસનકાુમા ંહઝરત �દૂ 

અલ�યહસસલામનબી હતા અને આપ હમેંદા 

દદાદને ઈમાનની દાવત આપતા. 

એક �દવસ દદાદ�  છૂ� ુ ં: જો �ુ ંતમારા કહ�વા પર 

ઈમાન લઈ આ� ુતો તમારો �દુા મને �ુ ંબદલો 

આપદે ? 

હઝરત �દૂ અલ�યહસસલામ એ ફરમાવાુ ં: અલલાહ 

તને જ�ત આપદે �મા ં� ુ ંસદાકાુ �વન 

િવતાવદે. 
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દદાદ� �દૂ અલ�યહસસલામથી જ�તની  મા�હતી 

 છૂ�. તો તેમણે તેની િવિદ્ટતાઓ બયાન કર�. 

આ સાભંુ� દદાદ� કકુ:ં  મને અલલાહની જ�તની 

કોઈ જ�ર નથી , આવી જ�ત તો �ુ ંપોતે 

બનાવીદ. તે  �દવસથી દદાદની લગાતાર કોિદદ 

રહ� ક� તે એક એ� ુદહ�ર ઊ� ુકર� ક� � દર�ક  ર�તે 

જ�તને મુ� ુ ંઆવ� ુ ંહોય. તેણે પોતાના ભાણેજ 

ઝેહાકના પાસે સદં�દ  મોકલયો, અને એ સમયે 

ઝેહાકની ઈરાન પર �ુાૂમત હતી. ક� તમે �ટલી 

વ્ાર� પમાણમા ંસોના ચાદં� મોકલી દકતા હો 

રવાના કરો ઝેહાક �ટલી સોના ચાદં�  મોકલી 

દકતો હતો રવાના કર�. 
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અને રાજ્ાનીની આસપાસ તેણે પોતાના 

એલચીઓ મોકલયા, �ઓ ઘણી િવ લૂ સખંયામા ં

સોના ચાદં� ભેગી કર�ને લઈ આવયા. તેણે  

ચણતરના િન્ણાતંોને પોતાને તયા ંબોલાવયા. તેણે 

જ�તના માટ� દામના  પદ�દમા ંએક આરોગયજનક 

સથુની � ૂટંણી કર� અને તયા ંએક મજ�તૂ અને 

અભેદ ગઢ  બનાવરાવયો. વચમા ંતેણે સોના અને 

ચાદં�નો મહ�લ ચણાવરાવયો. તેની �દવારોને  

�લુયવાન હ�રા જવાહ�રથી દણગાર�. તેણે દહ�રની 

વચમા ંએક એવી નહ�ર બનાવરાવી  �ના પાણીમા ં

કાકંરાઓને બદલે જવાહ�રાત વહ�તા હતા અને તેણે 

સોનાના �બૂ્રૂત  �કૃો લગાવરાવયા �ની 
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�દુ�મૂા ંકસ�રૂ� અને �બર વાપરવામા ંઆવયા 

અને �વી હવા ચાલતી કસ�રુ� અને �બરની 

સૌરભ  રૂા દહર�મા ંપસર� જતી. 

બયાન કરવામા ંઆવે છે ક� મહ�લની આસપાસ 

તેણે સોનાના બાર હ�ર કમરાઓ ચણાવયા અને 

આ ્વુણર ઓરડાઓને યાાૂત અને જવાહ�રથી  સ� 

દ�વામા ંઆવયા અને આસપાસથી ્ ૂદંર અને 

ાવુાન �ીઓને તયા ંલાવવામાં  આવી. �ંુકમા ંઆ 

ભવય જ�ત સમાન મહ�લ પાચંસો વરસમા ંસ ંણૂર 

થયો અને  દદાદને તેના સ ંણૂર થઈ જવાની ખબર 

આપવામા ંઆવી. એ સમયે દદાદ હઝર�તૂમાં  
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હતો. આ ખબર મુતા જ પોતાની સાથે ઘ� ુમો�ુ 

લશકર લઈ પોતાની જ�ત ભણી રવાના  થયો. હ� 

દહ�રથી એક પડાવના �તર� હતો ક� તેણે એક 

હરણ જોા ,ુ �ના પગો ચાદં�ના અને દહગ સોનાના 

હતા. હરણને જોઈ તેણે તેને પકડવાનો િનણરય �� 

અને તેની પાછુ પોતાનો ઘોડો દોડાવી દ�્ો. 

થોડ�વાર પછ� પોતાના લશકરથી િવ�ટૂો  પડ� 

ગયો. તે જગંલમા ંએકલો અ�ૂલો ઘોડો દોડાવી 

રહયો હતો ક� અચાનક તેને એક  સવાર દ�ખાણો � 

ભયાનક �પ અને આકાર રાખનારો હતો. તેણે 

દદાદને પોકાર�ને  કકુ:ં દદાદ તે ભવય મહ�લ 
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ચણાવી સમ� લી� ુક� � ુ ંહવે મૌતના પ�ંમાથંી  

પણ આઝાદ થઈ ગયો છે? 

આ સાભંુ� દદાદીુ ં�વ� �� ુકંપવા લાગાુ ંઅને 

તેણે  છૂ� ુ ંક� � ુ ંકોણ છે? 

તેણે જવાબ આપયો: �ુ ંમલેાુલ મૌત (યમ્ૂત) �ં. 

દદાદ� કકુ:ં અતયાર� મારાથી તને �ુ ંકામ છે ? અને 

માર� આડ� ક�મ આવી રહયો છે ? 

મલેાુલ મૌતે કકુ:ં �ુ ંરણમા ંતાર� �હ  કબ� કરવા 

આવયો �ં. દદાદ� કકુ:ં મને ઓછામા ંઓછ� એટલી 

મહોલત આપ ક�  �થી �ુ ંએ દહ�રમા ંજઈને માર� 
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�ખો વડ� જોઈ લં. મલેાુલ મૌતે ર� ન આપી.  

એટલે દદાદ ઘોડા ઉપરથી પડયો અને જગંલમા ં

મરણ પામયો અને તેના લશકર� એક આસમાની તાડ 

સાભંુ� તો  રુ� �ુ લશકર એક પુમા ંિવનાદ 

પામાુ ંઅને જ�ત જવાને બદલે કબમા ંજઈ વસયા. 

કહ�વામા ંઆવે છે ક� એક વખત અલલાહ તઆલાએ 

ઇઝરાઈલ (યમ્ૂત)ને  છૂ� ુ:ં �હ ખ�ચતી વખતે 

તને કોઈ પર દયા પણ આવી ? 

મલેાુલ મૌતે અરજ કર�: � હા , બે વખત મને  

ઘણી તરસ આવી. પથમ વાર એ વખતે મને દયા 

આવી જયાર� સમદંરમા ંએક મા પોતાના  
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નવજ�નમત બાુકની સાથે સફર કર� રહ� હતી. 

સમદંરમા ંતોફાન આવાુ.ં કશતી �ૂકડ�  �ૂકડા થઈ 

ગઈ. તે મા એક �ૂકડા (પાટ�યા) પર પોતાના 

નવજ�નમત બાુકને લઈને  સમદંરમા ંસફરમા ં

લીન હતી. તે સમયે મને તારો �ુકમ મકયો ક� એ 

�ીની �હ  કબઝ કર� લં. એટલે મ� એ �ીની �હ 

કબઝ કર� લી્ી અને એ બાુક એ પા�ટયા  પર 

એકલો રહ� ગયો અને એ પા�ટાુ ંએક બેટ પર જઈ 

થભંા.ુ અને બી� વાર મને  દદાદની �હ કબઝ 

કરવા સમયે તરસ આવી જો ક� તે �દુાનો ્ુશમન 

હતો પરં� ુતેણે ઘણી મહ�નતથી જ�ત બનાવરાવી 

હતી અને ત� એને જોવાનો મૌકો ન આપયો. 
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જયાર� મલેાુલ મૌત બનેં પસગંો બયાન કર� ��ૂો 

તો �દુા તઆલા તરફથી અવાજ આવી ક� મલેાુલ 

મૌત તમે બનેંવાર એકજ દખસ  પર દયા કર�. 

પા�ટયા પર � બાુકને તમે જોયો હતો અમે તેનો 

ઉછેર �� , તેને માન અને મહાનતા આપી , તેને 

સ�ા આપી અને તે કમબખત અમારો જ ઇનકાર 

કર� બેઠો. અને અમાર� જ�તના સામે પોતાની 

જ�ત બનાવવા લાગયો. હક�કતમાં  દદાદ જ એ 

નવો�દત બાુક હ� ું , �ની માની તમે �હ ખ�ચી 

હતી. �દુાના આ  ઇનકારીુ ંઆ પ�રણામ તો 

્ુિનયામા ંછે અને આખેરતનો અઝાબ તો તેનાથી 

�ાયં વ્ાર� છે. 
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દંભમકઅઅનકણવી્્ 

જનાબ �રસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમીુ ંફરમાન છે ક� , �ામતના 

�દવસે તણ જણાને સૌથી પહ�લા અલલાહના  

દરબારમા ંઊભા કરવામા ંઆવદે, અને તે આ લોકો 

છે. [૧] �ણે ાુરઆન મોઢ� યાદ  ખુર હદે.[ર] �ણે 

�દુાના માગરમા ં�હાદ �� હદે. [૩] પૈસાપાત  

દખસ. 

�દુાવદં� આલમ પથમ ાુરઆનના કાર�ને 

ફરમાવદે મ� તારા માટ� ાુરઆનને આસાન બનાવા ુ

હ� ુ ંતે ાુરઆન યાદ �ાર પછ� �ુ ંખુર? 
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તે વખતે તે જવાબ આપદે અય �દુા ! �ુ ં  રાત-

�દવસ ાુરઆન પઢતો રહ�તો હતો. �દુાવદં� આલમ 

ફરમાવદે � ુ ં�ુઠો છે અને  ફ�રશતાઓ પણ કહ�દે � ુ ં

�ુઠો છે � ુ ંએટલા માટ� ાુરઆન પઢયા કરતો હતો 

ક� લોકો તારા વખાણ કર� અને કહ� ક� ફલાણો દખસ 

કાર� છે. તને તાર� િનયયત �જુબ ્ુિનયામા ંબદલો 

મુ� ��ુો છે. 

તયાર પછ� �દુાવદં� આલમ પૈસાપાત દખસને 

 છૂદે. મ� તને િવદાુ રો� આપી હતી કોઈનો 

મોહતાજ નહોતો બનાવયો તે આ દૌલતીુ ં�ુ ંખુર ? 
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દૌલતમદં દખસ અરજ કરદે પરવર�દગાર ! તે 

મને ્નથી નવા�યો હતો, �ુ ં �ુ �વન સગાઓીુ ં

ધયાન રાખતો હતો અને તારા  માગરમા ં્ન 

વાપરતો હતો. 

ાુદરતનો અવાજ આવદે � ુ ં�ુઠો છે અને  

ફ�રશતાઓ પણ કહ�દે � ુ ં�ુઠો છે � ુ ંએટલા માટ� 

ઉદારતા અને દાન્મર કરતો હતો  ક� લોકો તારા 

સબં્ ે કહ� ક� ફલાણો દખસ ક�વો દાનવીર છે. તાર� 

મનેચછા �જુબ તને બદલો મુ� ��ુો છે. 

તયાર પછ� અલલાહ તઆલા ાધુ્વીર ��ુ�હદને 

સબંો્ન કરદે તે ્ુિનયામા ં�ુ ંખુર ? 
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તે અરજ કરદે અય �દુા ! તે �હાદનો �ુકમ  

આપયો હતો , મ� તારા �ુકમ �જુબ �હાદ ��. તે 

સમયે અવાજ આવદે � ુ ં�ુઠો  છે અને ફ�રશતાઓ 

પણ કહ�દે � ુ ં�ુઠો છે તે માર� રઝા પાપત કરવાની 

ભાવનાથી �હાદ નથી �� , � ુ ંએટલા માટ� 

ાધુ્ોમા ંભાગીદાર રહયો ક� લોકો તાર�  �હ�મત અને 

બહા્ૂર�ની વાહવાહ કર� અને તારો આ હ�� ુ

્ુિનયામા ંિસધ્ થઈ ગયો છે. 

જનાબે ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ ફરમાવે છે એ જ લોકો વારા જહ�મની 

આગ સુગાવવામા ંઆવદે. 
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આડંબરથમકબતઅીઅનકએણકદ્ટીં્  

એક �દવસ જનાબ અબ્ુલલાહ �સુતર� દેખ  

બહાઈની �લુાકાત કરવા તેમના ઘર� ગયા અને 

થોડો સમય દેખ બહાઈને તયા ંબેસી  રહા એ જ 

અરસામા ંઅઝાન થઈ ગઈ. 

દેખ બહાઈએ અબ્ુલલાહ �સુતર�ને નમાઝ 

પડાવવાની દરખાસત કર� અને દોખ દ�ખાડયો ક� 

તેઓ તેમની પાછુ નમાઝ પડવા ઇચછે છે. 

અબ્ુલલાહ �સુ�રુ�એ થોડો સમય િવચાર મનન  

�� અને ઇમામત કરવાથી માફ� માગીને પોતાના 
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ઘર� પાછા આવી ગયા. કોઈએ તેમને   છૂ�ુ ંહ� ુ ંક� 

આપે એ �દવસે દેખ બહાઈની દરખાસત ક�મ ન 

સવીકાર� ? 

તો તેમણે જવાબ આપયો: �યાર� દેખ બહાઈએ મને 

નમાઝ પડાવવાનો �ુકમ આપયો તો મ� મારા 

મનમા ંએક પકારની કાિંત  અીભુવી અને મારા 

મનમા ંએક પકારનો અહકંાર ��તૃ થયો ક� દેખ 

બહાઈ �વા મહાન  માર� પાછુ નમાઝ પડવાને 

પોતાના માટ� ગૌરવ સમ� છે. એટલે �ુ ંઅહકંાર 

અને દંભના ડરથી પોતાના ઘર� પાછો આવી ગયો. 
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�રવીક(દંભ)કણ�ટલનકુ ુ્કહનવકલન . 

એક આ�બદ દખસે પોતાની તીસ વરસની  

ઇબાદતીુ ં નુરાવતરન ખુર અને એ પણ એવી 

તીસ વરસની નમાઝો ફર� પડ� , �ને તે 

જમાઅતની પહ�લી સફમા ંઅદા કર� ��ૂો હતો. 

�યાર� તેને તેી ુ ંકારણ  છૂવામા ંઆવાું  તો તેણે 

કકુ ંક� તીસ વરસ ્ ૂ્ ી �ુ ંલગાતાર પહ�લી સફમા ં

જમાઅતની સાથે નમાઝો પડતો રહયો. પરં� ુએક 

�દવસ કોઈ કારણસર મને મો�ુ થઈ ગાુ.ં �યાર� �ુ ં  

મ�સજદમા ંપહ�ચયો તો પહ�લી સફ ભરાઈ �કુ� હતી 

અને મને બી� સફમા ંઊ�ુ  રહ�� ુ ંપડ�ુ ંને �વો �ુ ં
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બી� સફમા ંઊભો થયો તો મને એક પકારની 

ભ�ઠપ લાગી ક� સદા પથમ સફમા ંઊભો થનારો 

દખસ બી� સફમા ંકંઈ સારો નથી લાગતો. તેનાથી 

મને અીમુાન થાુ ંક� માર� તીસ વરસની 

નમાઝોમા ંઅહકંાર અને દંભનો �દ  દામેલ હતો. 

એટલે મ� એ નમાઝોીુ ં નુરાવતરન ખુર.(નમાઝો 

ફર� પડયો) 
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�રવીણીરકકઆ�બદ 

બની ઇસરાઈલમા ંએક આ�બદ થઈ ગયો છે. �ણે  

વરસો વરસ �દુાની ઇબાદત કર� હતી. એક 

વખત તેણે અલલાહ તઆલાથી િવનતંી કર� ક�  તેને 

તેી ુ ંસથાન બતાવવામા ંઆવે. જો મારા અમલ 

�સવકાયર હદે તો �ુ ંપછ�  વ્ાર� મહ�નતથી નેક 

અમલ બ�વી લાવીદ. અને જો તે તાર� રઝા 

પમાણે નહ� હોય તો  વ્ાર� ઇબાદત અને 

પરહ�ઝગાર� વારા તેનો ઉપાય કર�દ. 

સવપનમા ંતેને આ જવાબ સભંુાવવામા ંઆવયો  ક� 

�દુાની િનકટ તારો કોઈ અમલ મૌ�ૂદ નથી. ક�મક� 
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ત� �યાર� પણ કોઈ નેક કામ ખુર તો લોકોને તેનાથી 

પ�ર�ચત �ાર 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 સવપનમા ંબતાવવામા ંઆવાુ:ં 

પોતાના �વને જહ�મથી બચાવવા માગંતો હો તો 

પોતાના �જસમની બ્ી રગો �ટલો રોજ સદકો 

આપો. 

તેણે અરજ કર�: અય �દુા ! � ુ ંસાર� પેઠ�  �ણે છે 

ક� �ુ ંરંક � ંમાર� પાસે એટલો પૈસો નથી ક� માર� 

રગોની સખંયા  પમાણે રોજ સદકો આપી દાંુ. તેને 
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જવાબ સભંુાયો અમે કોઈને તેની તાકતથી વ�ુ  

તકલીફ નથી આપતા. તમે રોજ તણસો સાઠ 

વખત 

“્બુહાનલલાહ� વલહમદો�લલલાહ� વલા એલાહ 

ઇલલલલાહો વલલાહો અકબર , વલા હવલ વલા 

ાુવવત ઇલલા �બલલાહ.” 

પડયા કરો દર�ક કલમો તાર� દર�ક રગનો સદકો  

ગણાદે. આ�બદ આ સાભંુ� ઘણો �દૂ થયો અને 

કકુ ં: અય �દુા ! મને આથી વ્ાર�  પડવાનો �ુકમ 

આપયો હોત, તો અવાજ આવી આ પમાણથી �ટ� ુ

વ્ાર� પડદો તમારા વુતરમા ંવ્ારો થદે. 
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ઘરમકગ્ગમઅકહઅી 

સયયદ નેઅમ�લુલાહ જઝાએર� અનવાર�  

નોમાિનયાના પેજ ન ંરપ૧ પર લખે છે. એક 

દખસને �રયાકાર� (દંભ)ની આદત હતી. તે  

પોતાની બ્ી ઇબાદતો લોકોને દ�ખાડવા ખાતર 

કરતો હતો. એક વખત તેણે પોતાના મનમાં  

િવચાાુર ક�  રૂ� જહદગી દંભી ઇબાદત કર� છે. એક 

રાત દંભને હટાવી ઇબાદત કર�  લં. તેણે મનમા ં

ન�� ખુર ક� ફલાણા મોહલલામા ંએક િન�ન �વી 

મ�સજદ છે આજ રાત �ુ ંતયા ંજઈને નમાઝ પડ�દ. 

�� ુમાણસોીુ ંઆવ�ુ ંજ�ુ ંબં્  થાુ ંતે  એ 
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મ�સજદમા ંચાલયો ગયો અને તયા ંએકાતંમા ંજઈને 

નમાઝ પડવા લાગયો. 

એ જ અરસામા ંતેણે મ�સજદનો દરવાજો 

ઉઘડવાની અવાજ સાભંુ�, તો તેના �દલમા ંદંભની 

લાગણી ઉભર� અને મનોમન કકુ ંચલો સા�  છે, આ 

મોહલલા વાુા માર� નમાઝોથી પ�ર�ચત નહોતા. 

કોઈ ન કોઈ તો આ મ�સજદમાં આવી ગયો � માર� 

નમાઝો જોદે અને લોકોને માર� ઇબાદતની ખબર 

કરદે. 

એટલે તેણે  રૂ� રાત ઇબાદતમા ંિવતાવી દ�્ી.  

�વી ્બુહ થઈ અને અજવા� પસાુર તો તેણે જોાુ ં
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ક� મ�સજદના એક �ણૂામાં  કાુા રંગનો એક ાૂતરો 

્તેુલો છે , � રાતના વરસાદથી ભાગીને આ 

ઉલજડ મ�સજદમા ંચાલયો આવયો હતો. 

આ જોઈને તે અતયતં ્ૂ:ખી થયો અને પોતાના  મ� 

પર થપપડો માર� પોતાના મનને કહ�વા લાગયો: �ુ ં

ક�ટલો બદનસીબ � ંક� �ુ ં   રૂ� રાત એક કાુા 

ાુતરા માટ� ઇબાદત કરતો રહયો , આના પહ�લા તો 

�ુ ંમારા �વા ઇનસાનોને માર� ઇબાદતમા ંભાગીદાર 

કરતો હતો અને આજ રાત મ� એક કાુા ાુતરાને  

માર� ઇબાદતમા ંભેુવયો. 
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�રવીણીરકહડ� ૂ્ કણ�્કથીવકલન  

અસઅમી કહ� છે ક� ાૂફાથી �બલાલ �બન અલી  

બરદા નામી એક દખસ ઉમ �બન અબ્ુલ 

અઝીઝની પાસે દામ આવયો. અને એ દખસે  

સા્ારણ અલેક સલેક પછ� મ�સજદને જ પોતાીુ ં

રહ�ઠાણ બનાવી લી�.ુ મ�સજદના એક �ણૂામા ંબેસી 

સદા �દુાના �ઝકમા ંલીન રહ�તો હતો. ઉમ �બન 

અબ્ુલ અઝીઝ  તેની �હ�ર� ઇબાદત જોઈ ઘણો 

પભાિવત થયો. 

તેણે એક �દવસ પોતાના સાથી અલાઅ �બન  

�ગુયરાને કકુ ંક� �ુ ંઆ દખસની ઇબાદત જોઈ 
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ઘણો પભાિવત થયો �ં જો તેી ું  �તર તેના 

બાહની �મ છે તો પછ� આ દખસ ઇરાકની 

ગવનરર� માટ� યોગય છે. 

અલાઅ �બન �ગુયરાએ કકુ ંક� �ુ ંએને અજમા�ુ ં

� ંઅને તેના ભીતરની આપને ખબર કર� દઈદ. 

અલાઅ �બન �ગુયરા મ�સજદના એ સતભં પાસે  

ગયો �યા ંતે નમાઝમા ંપ�તૃ હતો. તેણે કકુ ંઆપ 

નમાઝ �ંુકાવો �ુ ંતમારાથી  એક વાત કરવા મા�ં ુ

�ં. 
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તેણે નમાઝ �ંુકાવી તો અલાઅએ કકુ ં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 ગવનરર 

બનાવી દ�દે. પરં� ુપથમ � ુ ંમને એ બતાવ ક� � ુ ં

એ બદલામા ંમાર� �ુ ંસેવા કરદે? 

એ દખસે કકુ ંજો � ુ ંમને ઇરાકનો ગવનરર બનાવી 

દ�દે તો �ુ ંતને એકલાખ વીસ હ�ર �દરહમ 

આપીદ. 
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અલાઅ �બન �ગુયરાએ કકું  ક� એમ કર ક� � ુ ંમને 

એ લખી આપ �થી �ુ ંન�ચ�ત થઈ �ં. તેણે એક 

લાખ વીસ હ�ર �દરહમીુ ંલખાણ લખી આપાુ.ં 

તયાર પછ� અલાઅ �બન �ગુયરા એ લખાણ લઈ 

ઉમર �બન અબ્ુલ અઝીઝની પાસે આવયો અને 

તેને તે લખાણ વચંાવા.ુ 

ઉમ �બન અબ્ુલ અઝીઝે ાૂફાના ગવનરરને પત 

લખયો �મા ંલખે�ુ ંહ� ુ.ં 

�બલાલ �બન અબી બરદા પોતાની ઇબાદત અને  

�રયાઝતથી અમને ્ોકો દ�વા માગંતો હતો અને 
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અમે પણ ્ોકામા ંઆવી જનારા હતા , હવે જયા ં

અમે તેની કસોટ� કર� તો અમે તેને �ચુચો જોયો. 

‘અલ અઝ�કયા’ના કતાર અલલામા ઇબને જવઝી આ  

કહાની પછ� લખે છે ક� એક મીઠાબોલા ઉપદ�દક� 

એક બાદદાહને દીખ અને નસીહત કર�.  

ઉપદ�દકના જવા પછ� બાદદાહ� ઘણો માલ તેના 

ઘર� મોકલી દ�્ો. માલ પહ�ચાડનાર  નોકર જયાર� 

પાછો આવયો તો બાદદાહ�  છૂ� ુ ંક� ઉપદ�દક� 

અમાર� ભેટ �સવકાર� લી્ી ક� નહહ ? 

નોકર� કકુ ં: ઉપદ�દક� ઘણી �દૂી સાથે ઘણો  માલ 

પોતાની પાસે રાખી લી્ો. તો બાદદાહ� કકુ ં: 
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આપણે બ્ા િદકાર� છ�એ  પરં� ુદર�ક જણ પાસે 

�ુ િવિવ્ છે. 
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ણ�ટલમણક�રઅીવ્ન 

જનાબે ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ�  વઆલેહ� 

વસલલમ ીુ ંફરમાન છે ક� અલલાહ તઆલા 

ફરમાવે છે ક� �ુ ંકોઈને ભાગીદાર  બનાવવાથી 

બેપરવા �ં. �ણે પણ કોઈ સા� ંકામ ખુર અને 

તેમા ંમારા ગૈરને  ભાગીદાર બનાવયો તો જો એ 

કામમા ંઅ�કુ �દે િનભ�ુ  મારા માટ� હદે તો પણ 

�ુ ંએ �દ પણ એ ગૈરને આપી દઈદ. બસ માત 

એજ અમલ �સવકાર�દ � મારા માટ�  અણી�ધુ્ 

હોય. 
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ાુરઆને મ�દની આ �બુારક આયત “વમા 

યોઅમેીનૂ અકસરો�ુમ �બલલાહ� ઇલલા વ�ુમ 

�દુર�ાૂન” ની નફસીર કરતા ઇમામ સા�દક  

અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ ંિદકરનો એક પકાર એ 

પણ છે ક� એક દખસ કોઈ બી�  િવદે આ દબદો 

વાપર� ક� જો ફલાણો ન હોત તો �ુ ંહલાક થઈ 

�ત, જો ફલાણો દખસ ન  હોત તો મને એ વસ� ુન 

મુત, જો ફલાણો ન હોત તો મા� ખાનદાન ન્ટ 

થઈ જતે.  �ુ ંતમે નથી જોતા ક� તેણે આ દબદો 

વારા લોકોને અલલાહના ભાગીદાર બનાવયા  � 

તેનાથી ીકુસાની ્ૂર કર� છે અને માલ અને રોઝી 

પણ  રૂ� પાડ� છે. 
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રાવી કહ� છે ક� મ�  છૂ� ુ ંક� જો આવા  પસગંોએ કોઈ 

દખસ એમ કહ� ક� જો ફલાણા દખસ મારફત �દુા 

મારા પર ઉપકાર ન  કરતે તો �ુ ંહલાક થઈ જતે 

તો �ુ ંઆવા દબદો કહ�વા બરાબર છે ? ઇમામ 

અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં “� હા , આવા દબદો 

કહ�વામા ંકોઈ વાં્ ો નથી.” 

ઇમામ સા�દક અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં જો  

ઇનસાનોનો એક સ�હૂ અલલાહ તઆલાની ઇબાદત 

કર� અને નમાઝ પડ� અને ઝકાત આપે અને  

બય�લુલાહની હજ કર� અને રમઝાન માસના રોઝા 

રાખે પછ� �દુાના કોઈ �ુકમ અથવા  ર્લૂ 
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સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમના કોઈ 

ફરમાન િવદે એમ કહ� ક� આવો �ુકમ દ�વાના બદલે 

અલલાહ અને ર્લૂ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમઆ ર�તે �ુકમ આપતે તો વ્ાર� સા� હ� ુ.ં 

અથવા �દુા અને ર્લૂ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમના ફ�સલા િવ�ુધ્ પોતાના 

�દલમા ંકોઈ કચવાટ ક� અણગમો અીભુવે તો તે  

�દુ�રક થઈ જદે. પછ� આપે “ફલા વ 

રબબેક.......” ની આયત પડ� હબીબ તમારા  

પરવર�દગારની કસમ તેઓ મોિમન નથી બની 

દકતા જયા ં્ ૂ્ ી પોતાના બ્ા આપસના  

ઝઘડાઓમા ંઆપને લવાદ ન માની લે પછ� 
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આપના ફ�સલા િવ�ુધ્ પોતાના �દલમા ંકોઈ પણ  

પકારનો કચવાટ ન રાખે અને આપના ફ�સલાને 

એવી ર�તે માનય રાખે �વી ર�તે  માનય રાખવો 

જોઈએ. 

પછ� હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામ 

એ ફરમાવાુ:ં તમાર� �સવકારથી કામ લે�ુ ંજોઈએ. 

ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામીુ ંફરમાન  

છે અલલાહ તઆલાએ પોતાના બદંાઓ વચચે 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામને પરચમ  બનાવયા. 

�ણે તેમને ઓુખયા તે મોિમન બનયો અને �ણે 

તેમનો ઇનકાર ��  તે કા�ફર થયો અને � તેનાથી 
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અજાન રહો તે �મુરાહ થયો અને �ણે હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામના સથાનમા ંકોઈ બી�ને 

ભાગીદાર બનાવયો તે �દુ�રક ગણાયો અને  હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામની િવલાયત લઈને 

અલલાહની સામે પહ�ચયો તે જ�તમાં  દાખલ થયો 

અને જો કોઈ હઝરત અલી અલ�યહસસલામની 

્ુશમની લઈને આવયો તે દોઝખમા ંદાખલ થયો. 
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અબમઓઅમકપવરઅમ�ુકંપ�રરી્ 

્નઅ્્અઅમક્હ�ી 

ઇબને દહાબ ઝેહર� �રવાયત કર� છે ક� અબ્ુલ  

મ�લક �બન મરવાને ક�ટલાક િસપાહ�ઓને હઝરત 

ઇમામ ઝયીલુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામને  ક�દ 

કરવા માટ� મદ�ના મોકલયા. િસપાહ�ઓ મદ�ના 

આવયા અને ઇમામે આલી મકામને  તેઓએ તૌક 

અને ઝ�ંર પહ�રાવયા અને તેમને પોતાની સાથે 

દામ તરફ લઈ ગયા. �ુ ં  િસપાહ�ઓ પાસે ગયો 

અને એ ઇચછા વયકત કર� ક� મને ઇમામથી 

મુવાની ર� આપવામાં  આવે. તેઓએ મને ર� 
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આપી. �ુ ંઇમામ અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર 

થયો તો તેમને સાકંુોમા ંજકડાએલા જોયા ઇમામ 

અલ�યહસસલામની આ હાલત જોઈને �ુ ંરડવા  

લાગયો અને અરજ કર� ક� કાદ આ સાકંુો મારા 

ગુામા ંહોતે અને આપ આઝાદ હોતે   આ સાભંુ� 

ઇમામ અલ�યહસસલામ મલકાયા અને કકુ ંક� �ુ ં

તમે એમ સમજો છો ક� આ  ઝ�ંર મને તકલીફ 

આપી રહ� છે. સાભંુો એ�ુ ંહરગીઝ નથી. એ 

સમયે ઇમામે પોતાના  હાથ-પગ સાકંુોમાથંી 

બહાર કાઢયા અને ફરમાવાુ ંક� ઝેહર� , તમારા પર 

જયાર� પણ  કદ� આવો મૌકો આવે તો પોતાના 

અલલાહને પોકારો અને તેના અઝાબને યાદ કરો 
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અને એ પણ સાભંુ� લયો ક� �ુ ંઆ િસપાહ�ઓ સાથે 

બે મ�ંઝલોથી વ્ાર� નહહ ર�ુ.ં 

આ બનાવને તણ �દવસ િવતયા ક� મ� એ  

િસપાહ�ઓને ગભરાયેલા થઈને મદ�ના પાછા 

ફરતા જોયા અને તેઓ હઝરત ને મદ�નામાં  દો્ી 

રહા હતા , પણ હઝરત તયા ંમૌ�ૂદ ન હતા. મ� 

િસપાહ�ઓને  છૂ� ુ ંક�  મામલો �ુ ંછે ?તેઓએ 

બતાવાુ ંક� અમે ઇમામ અલ�યહસસલામની 

આસપાસ બેઠા હતા ક�  એકાએક ઇમામ 

અલ�યહસસલામની સાકંુો �ટૂ�ને ્ૂર જઈ પડ� 

અને હઝરત અમાર�  �ખોથી અદશય થઈ ગયા. 
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હવે અમે તેમને દો્ી રહા છ�એ પણ �ાયં 

દ�ખાતા નથી. 

ઝેહર� કહ� છે ક� �ુ ંદામ ગયો અને અબ્ુલ  મ�લક 

�બન મરવાની �લુાકાત કર� , તેણે મને ઇમામ 

ઝયીલુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ  િવદે  છૂ� ુ ંતો 

મ� તેમના અદશય થઈ જવાનો બનાવ સભંુાવયો. 

અબ્ુલ મ�લક� કકુ ંક� થાુ ંએમ ક� ઇમામ  �વા 

િસપાહ�ઓની નઝરોથી ઓઝલ થયા , એ જ સમયે 

માર� પાસે દામમા ંપહ�ચયા અને  મને ફરમાવાુ:ં 

‘મા અન વ અનત ’ તાર� સાથે માર� �ુ ંલેવા દ�વા 

છે ? 
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મ� કકુ:ં �ુ ંઇચ� � ંક� આપ માર� સાથે રહો. તેમણે 

ફરમાવાુ:ં પણ �ુ ંતાર� સાથે રહ�વા નથી માગંતો. 

આમ કહ� માર� પાસેથી ઉઠ�ને ચાલયા ગયા અને �ુ ં

તેમના રોબ દાબમા ંએટલો આવી ગયો ક� તેમના 

ડરથી મારા કપડા પણ ન�સ થઈ ગયા. 

મ� બાદદાહને કકુ ંક� તમાર� ઇમામ ઝયીલુ  

આબેદ�ન અલ�યહસસલામથી કોઈપણ પકાર� 

ડરવાની જ�ર નથી અને તેમને તમાર�  �ુાૂમતથી 

કોઈ લેવા દ�વા નથી તેઓ તો હમેંદા અલલાહની 

યાદમા ંજ �ૂબેલા રહ� છે. 
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અબ્ુલ મ�લક� કકુ:ં ખર�ખર , આવા ઇનસાનો 

સદભાગી છે � હર વખત �દુાની યાદમા ંરહ�તા 

હોય. 
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દ�ખ્ીકઅઅનક�્�ન 

અ� ૂબસીર કહ� છે ક� �ુ ંહઝરત ઇમામ મોહમમદ  

બા�કર અલ�યહસસલામની સેવામા ંમ�સજદ� 

નબવીમા ંગયો. મ�સજદમા ંલોકોની અવર  જવર 

ચા� ુહતી. હઝરતે ફરમાવાુ ંએ લોકોથી  છૂો ક� 

તેઓને �ુ ં(ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામ) 

દ�ખાં �ં? 

મ� લોકોથી  છૂ�ુ ંદ� ખુર ક� �ુ ંતમે હઝરત ઇમામ 

મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામને જોયા છે? 
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તો બ્ા મને એ જ જવાબ આપતા રહા ક� અમે  

હઝરત ને નથી જોયા જયાર� ક� હઝરત બ્ાની 

સામે બેઠા હતા પણ કોઈ દખસ તેમને જોઈ  નહોતો 

રહયો. એટલામા ંઅ� ૂહા�ન નાબીના (�્) તયા ં

આવયો. ઇમામ  અલ�યહસસલામએ મને ફરમાવાુ ંક� 

આને  છૂો તો મ� આ �્ુાથી  છૂ� ુ ંક� તમે  

ઇમામ બા�કર અલ�યહસસલામને જોયા ? તો તેણે 

કકુ ં� હા , તેઓ અલ�યહસસલામ  સામે તો બેઠ�લા 

છે. મ�  છૂ� ુ:ં તમે આલી મકામને ક�વી ર�તે જોઈ 

લી્ા જયાર� ક� તમે તો �્ છો. 



150 
 

તેણે કકુ:ં ક�મ ન ભા�ં આપ અલ�યહસસલામ તો 

ઝુહુ� ુ ંીરૂ છે અને રોદન ્રૂજ છે. 
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જ ્્ીકં્ન્્અઅીકઘર�ુકંકનતફ� 

�હદામ �બન હકમ રાવી કહ� છે ક� હઝરત ઇમામ  

જઅફર સા�દક અલ�યહસસલામની �ખદમતમા એક 

કો�હસતાની દખસ આવયો અને આપને દસ  હ�ર 

�દરહમ આપયા અને એ ઇચછા વયકત કર� ક� �ુ ં

હમણા હજ પર જઈ રહયો �ં.  આપ આ રકમથી 

મારા માટ� એક મકાન ખર�દ� લયો. �ુ ંઇચ� � ંક� 

હજથી પાછા ફયાર પછ� �ુ ંઆ મકાનમા ંમારા બાલ 

બચચાઓ સ�હત ર�ુ.ં 

એ દખસ હજના માટ� રવાના થઈ ગયો. હજથી  

પરવાર� તે દખસ ઇમામ અલ�યહસસલામની 
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સેવામા ંઆવયો. ઇમામ અલ�યહસસલામ એ  તેને 

એક રસીદ લખી આપી. �મા ંલખાુ ંહ� ુ ંક� મ� તારા 

માટ� જ�તમા ંએક  મકાન ખર��ુ ંછે �ની પહ�લી 

સીમા હઝરત મોહમમદ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમના ઘરથી મુે છે અને બી� 

સીમા હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામના ઘરથી મુે છે. અને તી� હદ 

હઝરત હસન અલ�યહસસલામના ઘરની સાથે લાગે 

છે અને  તેની ચોથી હદ હઝરત ઇમામ �ુસૈન 

અલ�યહસસલામના ઘર સાથે મુે છે. 



153 
 

કો�હસતાની દખસ જ�તના મકાનની રસીદ લઈ  

ઘણો �દૂ થયો અને ઇમામ અલ�યહસસલામએ 

તેની રકમ   ઇમામ હસન અલ�યહસસલામ અને  

ઈમામ �ુસૈન અલ�યહસસલામની અવલાદમા ંવહ�ચી 

દ�્ી. 

થોડા �દવસ પછ� તે દખસ બીમાર પડયો અને  

પોતાના સગા વહાલાઓને પોતાની પાસે બોલાવયા 

અને તેઓને કકુ ંક� મને યક�ન  છે ક� � કંઈ ઇમામ 

જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામ એ મને લખીને 

આપાુ ંછે તે સા�ુ  છે �ુ ંઇચ� � ંક� જયાર� �ુ ંમર� 
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�ં તો આ રસીદને માર� સાથે કબમાં  દફન કર� 

દ�જો. 

થોડા �દવસ પછ� એ દખસ મર� ગયો. ાુ�ંુબીઓએ  

તેની વસીયત પમાણે ઇમામ અલ�યહસસલામએ 

લખેલી રસીદ તેના કફનમા ંરાખી દ�્ી.  બી� 

�દવસે એ જ રસીદ કબ ઉપર મૌ�ૂદ હતી. �ની 

બી� તરફ આ લખાણ લખે� ુહ� ુ.ં  અલલાહના 

વલી જનાબ સા�દક અલ�યહસસલામ એ � વાયદો 

�� હતો તેને અલલાહ�  રૂો કર� દ�્ો. 
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સયવદકરઝમકઅઅનકસસવકસણંંપ 

એક �દવસ સયયદ રઝી (રહ�.) એ પોતાના ભાઈ  

�રુતઝા અલ�લુહોદાની ઇમામતમા ંનમાઝ પડ� , 

જયાર� નમાઝ  રુ� થઈ ગઈ તો તેમણે  પોતાના 

ભાઈથી કકુ ંક� હવેથી �ુ ંઆપની પાછુ નમાઝ 

નહહ પ�ું. તેમણે  છૂ� ું  એમ દા માટ� ? તો સયયદ 

રઝીએ કકુ ંમ� જોાુ ંક� તમે �ીઓના �નૂમાં  

રગદોુાએલા છો. 

સયયદ �રુતઝાએ સમથરન ખુર અને કકુ ંક� � કંઈ 

આપે જોાુ ંછે, ખ� છે. �ુ ંનમાઝમા ંહયઝના �નૂના 

મસઅલામા ં�ુચંવાએલો હતો. 
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આજ �રવાયત એક અનય ર�તે પણ નકલ થએલ 

છે ક� સયયદ રઝી સયયદ �રુતઝાની પાછુ નમાઝ 

પડ� રહા હતા તેમને સવયસંયણાર થઈ  ક� તેમના 

ભાઈ �નૂમા ંલોથપોથ છે. તેમણે નમાઝ તોડ� 

નાખી અને મ�સજદમાથંી બહાર  આવી ગયા અને 

 રૂા રસતામા ંએમજ કહ�તા રહા ક� અફસોસ મ� � 

કંઈ જોાુ.ં 

સયયદ �રુતઝા નમાઝ પડાવયા પછ� ઉતાવુે  

ઉતાવુે ઘર� આવયા અને પોતાની વહાલી માતાથી 

ભાઈની વતર�ુકંની ફ�રયાદ કર�.  માએ પોતાના 

 તુ રઝીને આ વાત પર ઠપકો આપયો તો સયયદ 
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રઝીએ કકુ:ં મા� !  મ� ભાઈને જોયો ક� તેઓ 

�ીઓના �નૂમા ંનખદીખ �ુબેલા છે. આવી 

�સથિતમા ં�ુ ંતેમની આગેવાનીમા ંક�વી ર�તે નમાઝ 

પ�ુ?ં 

આ સાભંુ� સયયદ �રુતઝાએ ફરમાવાુ:ં આપની  

વાત ખર� છે , એક �ીએ મારાથી હયઝના 

મસઅલા  છૂ�ા હતા. એટલે �ુ ંનમાઝમાં  પણ 

મસઅલામા ં�ુચંવાએલો હતો. 

(આ બનેં ભાઈઓની મઝાર કાઝમૈનમા ંહરમની 

બહાર છે.) 
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જનકલનણનકઅંલીહઅમકફર્ીબરદીરકકણર ન્ક્નકભકણક

પીરમઓક ન્્અમક્ીબનદીરકકણર ન્  

દેખ અલી હા�ઝમ �બન અબ્ુલ ગફાર �રવાયત 

કર� છે ક� �ુ ંઅને ઇબાહ�મ અ્મ મન્રૂ 

દવાનક�ના રાજયકાુમા ંાૂફા ગયા. એજ �દવસોમા ં

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામ પણ 

ાુફા આવેલા હતા. થોડા �દવસ પછ� ઇમામે મદ�ના 

જવાની તૈયાર� કર� તો ાૂફા વાુાઓ મોટ� 

સખંયામા ંિવદાય કરવા માટ� ભેગા થઈ ગયા. ભેગા 

થવાવાુાઓમા ંઇબને ્રૂ� અને ઇબાહ�મ અ્મ 

પણ હતા અને એવા ટોુામા ંહતા �ઓ ઇમામની 
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આગુ આગુ ચાલી રહા હતા. રસતામા ંએક  િસ�હ 

ઊભેલો દ�ખાણો.  રૂો કાફલો િસ�હના કારણે રોકાઈ 

ગયો અને ઇબાહ�મ અ્મે  કકુ:ં તમે બ્ા પોતાની 

જગયાએ ઊભા રહ� �વ અને ઇમામ જઅફર� 

સા�દક અલ�યહસસલામના આવવાની વાટ �ુઓ. 

�યાર� ઇમામ જઅફર સા�દક અલ�યહસસલામ 

આવયા તો લોકોએ તેમને બતાવાુ ંક� માગરમા ંિસ�હ 

ઊભેલો છે. ઇમામ અલ�યહસસલામ  આગુ વધયા 

અને તયા ંઆવયા �યા ંિસહ� કાફલાનો માગર રો�ો 

હતો. ઇમામ અલ�યહસસલામ એ તેને કાનથી પકડ� 

્ૂર હઠાવી દ�્ો અને િસ�હ� કોઈ પણ પકારનો  

અવરો્ ન ��. પછ� ઇમામ અલ�યહસસલામ એ 
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ફરમાવાુ:ં જો લોકો પોતાના  પરવર�દગારની 

તાબેદાર� કરત તો ભકક પાણીઓ તેમને તાબે 

હોત. લોકો પોતાના  સામાન પણ ભકક પાણીઓ 

પર લાદયા કરત. 
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ઇ્ી્અમકઅ�વુીવમઓકપરક્્્ી 

અલલામા ંતબરસી ‘અઅલા�લુવરા’મા ંલખે છે ક�  

અબ્ુલલાહ �બન સનાન કહ� છે ક� અનેક ઉમદા 

�લબાસો કોઈએ હા�ન રદીદને ભેટ  મોકલયા. હા�ન 

રદીદ� પોતાના માણસને કકુ ંક� એ �લુયવાન 

�લબાસો પોતાના  વઝીર અલી �બન યકતીનને 

આપી દયો. અને માણસોએ એ �લબાસો અલી �બન 

યકતીનના ઘર�  મોકલી દ�્ા. આ વ�ોમા ંએક 

ઉ્ાડા ગુાની ખમીસ હતી �ને ‘દરાઆ’ કહ�વામા ં

આવે છે. અને એ ખમીસ �ક�મતી ર�દમની 

બનાવેલી હતી અને ઘણી કુાતમક ર�તે તેના  પર 
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ઝર� ભરવામા ંઆવી હતી �ંુકમા તે ખમીસ દર�ક 

ર�તે બાદદાહને જ દોભે એવી હતી 

અલી �બન યકતીને આ દાહ� ખમીસ સાથે બ્ા  

ઉમદા �લબાસ અને બી� ભેટો હઝરત ઇમામ 

�સૂા કા�ઝમ અલ�યહસસલામની સેવામાં  મદ�ના 

મોકલી દ�્ી. ઇમામ અલ�યહસસલામએ એ સમયે 

એ માલ �સવકાર� લી્ો અને સાથે  જ એક બી� 

ખેિપયા સાથે આપે તે દાહ� ખમીસ અલી �બન 

યકતીનને પા� મોકલી દ�� ુ  અને સાથે લખી 

મોકલાુ ંક� આને સભંાુ�ને રાખજો એક �દવસ 

તમને આ ખમીસની જ�રત પડદે. 
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બનવાકાુ, એક વખત   અલી �બન યકતીન 

પોતાના કોઈ �લુામ પર નારાજ થયો અને એ 

�લુામને એ વાતની ખબર હતી ક� અલી �બન 

યકતીન બાદદાહની ભેટ હઝરત ઇમામ �સૂા 

અલ�યહસસલામને આપી ��ુા છે. એટલે એ 

�લુામે હા�ન રદીદને તયા ંજઈને ચાડ� ખા્ી ક� 

અલી �બન યકતીન ઇમામ કા�ઝમ  

અલ�યહસસલામની ઇમામતમા ંમાને છે અને દર 

વરસે �મુસ અને બીજો માલ તેમને  મોકલતા રહ� 

છે. અને સૌથી મોટો  રુાવો એ છે ક� એ દાહ� 

ખમીસ ‘દરાઆ’ � આપે  તેમને આપી હતી અને 
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તેણે ઇમામ �સૂા કા�ઝમ અલ�યહસસલામ પાસે 

મોકલી દ�્ી છે. 

આ સાભંુ� હા�નને ઘણો �સુસો ચડયો અને  

�લુામને કકુ:ં જો તાર� વાત ખોટ� ઠર� તો તને 

કતલ કરાવી નાખીદ. �લુામે  કકુ:ં ઠ�ક છે , �ુ ંદર�ક 

સ� માટ� તૈયાર �.ં તયાર પછ� અલી �બન 

યકતીનને દરબારમા ંબોલાવવામા ંઆવયા. હા�ન 

રદીદ� કકુ:ં મ� �લૂથી દાહ� ખમીસ  ‘દરાઆ’ તમને 

આપી દ�્ી હતી મને તેની જ�રત છે હવે તે �ા ં

છે ? 
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અલી �બન યકતીને કકુ:ં તે મારા ઘરમાં  પડ� છે. 

અને તેને મ� ઘણી સાચવણી  વુરક �શૂ� ુલગાડ� 

કબાટમા ંરાખેલી છે  અને ભાવના  વૂરક તેને રોજ 

��ૂુ ં�ં. હા�ને કકુ:ં તે ખમીસ જલદ� મગંાવો. 

અલી �બન યકતીને પોતાના �લુામને કકુ ંક�  � ુ ં

મારા ઘર� � , ફલાણા કબાટમા ંફલાણી પેટ�મા ંતે 

ખમીસ રાખેલી છે તે લઈ  આવ. �લુામ ગયો અને 

ઉપરોકત ખમીસ લઈ આવયો. 

હા�ન આ જોઈને �દૂ થયો અને કકુ ંક� હવે  �ુ ં

તમાર� િવ�ુધ્ કોઈપણ વાતનો ભરોસો નહહ ક�. 

ચાડ� ખાનાર �લુામ િવદે  હા�ને �ુકમ આપયો ક� 
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તેને હ�ર કોરડા મારવામા ંઆવે , પણ પાચંસો 

કોરડા ખાવા પછ� એ �લુામ મરણ પામયો. 
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એહલનબૈ્કઅલયહ��સુસલી્અનકસપંણા કસી્ન 

આ �રવાયત પણ અલલામા તબરસીએ અઅલા�લુ  

વરામા ંનકલ કર� છે ક� મોહમમદ �બન �ઝૈલ કહ� 

છે એક વખત આપણા હદ�સવે�ાઓ  મા ંએ 

મતભેદ ઊભો થયો ક� પગનો મસાહ પગની 

�ગુ�ઓથી દ� કર� � ૂટંણી પર ખતમ  કરવો 

જોઈએ ક� � ૂટં�થી દ� કર� �ગુ�ઓ પર  રૂો 

કરવો જોઈએ. 

અલી �બન યકતીને ઇમામ �સૂા કા�ઝમ  

અલ�યહસસલામના નામે એક પત લખયો , �મા ં

લખાુ ંક� આપણા હદ�સવે�ાઓ  વચચે પગના 
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મસહમા ંમતભેદ ઊભો થયો છે. આપથી િવનતંી છે 

ક� આપ તેીુ ંસપ્ટ�કરણ કરો. 

થોડા �દવસ પછ� ઇમામ આલી મકામના તરફથી 

જવાબ મકયો �મા ંલખે� ુહ� ુ:ં અલી �બન યકતીન 

! �યાર� તમે ��ુનો ઇરાદો કરો તો  તણ વખત 

કોગુા કરો , તણ વખત નાકમા ંપાણી નાખો , તણ 

વખત પોતાના ચહ�રાને  બનેં હાથોથી �ઓૂ. પછ� 

પોતાના હાથોને �ઓૂ , તયાર પછ� માથા અને 

ગરદનનો મસાહ  કરો. અને �તે પોતાના પગો 

્ોઈ નાખો અને ખબરદાર મારા �ુકમની િવ�ુધ્ 

ન કરજો. 
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ઇમામ આલી મકામનો પત �વો અલી �બન  

યકતીનને મકયો તે ઘણોજ અચરજ પામયો ક�મક� 

આ તર�કો સામાનય �સુલમાનોનો હતો  �ને 

એહલેબૈત અલયહ��સુસલામના મઝહબથી કંઈ 

લેવાદ�વા નથી. અલી �બન યકતીને  કકુ ંગમે તે 

થાય મારા ઇમામીુ ંફરમાન છે. માર� એ પમાણે 

કર�ુ ંજોઈએ. એટલે  તેમણે સામાનય મઝહબ 

પમાણે ��ુ કર�ુ ંદ� કર� દ��.ુ 

એ જ અરસામા ંએક દરબાર�એ હા�નની પાસે 

અલી �બન યકતીનની િદકાયત કર� ક� તે દીઆ 

મઝહબ પાુે છે. હા�ને દરબાર�ને કકુ:ં પહ�લા પણ 
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મને આવી �તની િદકાયતો મુ� છે , પરં� ુમ� 

જયાર� પણ ચોકસાઈ કર� તો  તે િદકાયત સદા 

ખોટ�  રૂવાર થઈ છે. 

એક દરબાર�એ કકુ ંદીઆઓ ��ુના મામલામાં  

આપણાથી િવ�ુધ્ કર� છે. આપ કોઈ વખત તેના 

આ તર�કાી ુ ંએવી ર�તે િન�રકણ કરો  ક� તે આપને 

ન જોતો હોય અને આપ તેને જોઈ દકો તો તે 

સમયે તેી ુ ંદીઆપ� ુ�લૂીને  સામે આવી જદે. 

ક�મક� દીઆઓ �તમા ંપગ ્ોવાને બદલે પગનો 

મસહ કર� છે. હા�ન  મોકો દો્તો રહયો ક� તેને એ 

મોકો જલદ� મુ� ગયો. છેવટ� નમાઝનો સમય 
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થયો અલી �બન યકતીન પોતાના ઘરમા ંબેસી ��ુ 

કરવા લાગયો અને એ સાથે જ એક ંચી  ઇમારતની 

છત પર બેસી હા�ન તેી ુ ં��ુ જોવા લાગયો. તેણે 

ઇમામના ફરમાન �જુબ  ત્ૃત એ� ુજ ��ુ ખુર 

�� ુક� સવાદ� આઝમના લોકો કર� છે. આ જોઈ 

હા�ને કકુ:ં હવે પછ� કદ� આના િવ�ુધ્ કોઈ 

િદકાયત કાન પર નહહ ્�. હા�નના  દરબારમા ં

અલી �બન યકતીનના માન મોભામા ંવ્ારો થઈ 

ગયો. આ બનાવના બી� �દવસે  ઇમામ કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામનો એક પત અલી �બન યકતીનને 

મકયો. મા ંલખે� ુહ� ું  અય અલી! આજના પછ� 

એવી ર�તે ��ુ કરો �� ુક� અલલાહ તઆલાએ 
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ાુરઆન મ�દમાં  �ુકમ આપયો છે. ચહ�રાને એક 

વખત વા�જબ એક વાર ્�ુતની િનયયતથી �ઓુ. 

પોતાના હાથોને કોણીઓથી �ગુ�ઓ ્ ૂ્ ી �ઓૂ. 

તયાર પછ� માથાનો મસહ કરો , પછ� પગની  

�ગુ�ઓથી � ૂટં�ઓ ્ ૂ્ ી મસહ કરો. મને તમારા 

િવદે � ડર હતો તે ટુ� ગયો છે. વસસલામ. 

અલી �બન યકતીન એ વય�કત છે ક� તેમના  સબં્ ે 

દા�દૂ રતી બયાન કર� છે ક� �ુ ંાુરબાનીની ઇદના 

�દવસે હઝરત ઇમામ �સૂા  કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર હતો તો તેમણે 

ફરમાવાુ:ં મ� �ટલો સમય  અરફાતમા ંિવતાવયો 
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અલી �બન યકતીન મારા �દલ અને �દમાગમા ં

મૌ�ૂદ રહયો. 

આ એ અલી �બન યકતીન છે ક� એક વરસ 

અરફાતના સથુે તેના તરફથી તલ�બયા 

કરવાવાુાઓની ગણતી કરવામા ંઆવી તો તે 

પચાસ જણા  હતા, � તેના તરફથી રકમ લઈને 

તેની નયાબતમા ંહજ કરવા આવયા હતા. 
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ઇ્ી્અીકઅ�વુીવમઓઅમક્ૌ્ 

દેખ સ્ૂક� પોતાની સનદોથી ઇમામ હસન અસકર�  

અલ�યહસસલામથી �રવાયત કર� છે અને તેમણે 

પોતાના પિવત વડવાઓની સનદથી જનાબે  ર્લેૂ 

�દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ થી 

�રવાયત કર�. આપ સલલલલાહો  અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ એ ફરમાવાુ:ં મોઅિમનને પોતાના 

��મની સદા �ચ�તા રહ�  છે. અને તે સદા એ 

વાતની આકાકંા રાખે છે ક� તેનો �ત સારો આવે 

અને અલલાહની મર� પમાણે હોય. જયાર� તેની 

મૌતનો સમય આવે છે અને મલેાુલ મૌતને  �ુએ 
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છે તો માનવ ્લુભ લાગણીઓથી પોતાના માલ 

અને સતંાનના િવયોગના કારણે  દોકા�રુ બને છે. 

તો એ સમયે મલેાુલ મૌત તેને અવાજ આપી કહ� 

છે, �ુ ંકોઈ ��ુધ્દાુ� એવા માલ અને સતંાન માટ� 

�ચ�િતત થાય છે. � તેને માટ� લાભદાયક ન  હોય? 

અને જયાર� ક� �દુા તઆલાએ તેને આ વયથર માલ 

અને દૌલતના બદલે હ�રો ગણી  વ્ાર� દોલત 

અને ્ન આપાુ ંહોય. તો મોઅિમન કહ� છે નહહ 

એવી પ�ર�સથિતમા ંગમગીન ન થ�ુ ંજોઈએ. તો એ 

સમયે મલેાુલ મૌત ઇદારો કર�ને કહ� છે ઉપર 

નજર ઉપાડ� જો. �યાર� મોઅિમન ઉપર નજર કર� 

છે તો તેને જ�તના ભવય મકાનો નજર� પડ� છે  � 
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તેની આકાકંાઓની સીમાથી પણ વ્ાર� સારા હોય 

છે. મલેાુલ મૌત કહ� છે ક� આ  જ�તમા ંતા� મકાન 

છે અને તારા ાુ�ંુબના નેક લોકોને પણ ન�કમા ં

અલલાહ તારા પાડોદી બનાવી દ�દે. તો �ુ ં

્ુિનયાની �ચુછ માલ દૌલતના બદલે જ�તની આ  

નેઅમતો તમારા માટ� વ્ાર� સાર� નથી? 

તે સમયે મોઅિમન કહ� છે �દુાની કસમ �ું  રાઝી 

�ં. તયાર પછ� મલેાુલ મૌત મોઅિમનને કહ� છે ક� 

એક વાર ફર� ઉપર જો. હવે  મોઅિમન ઉપર જોદે 

તો ર્લેૂ કર�મ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ,અમી�ુલ મોઅમેનીન 
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અલ�યહસસલામ,હસને �જુતબા 

અલ�યહસસલામ,અને �ુસૈન અલ�યહસસલામ ,ને અિત 

ઉતાૃ્ટ (આલા ઇલલીયીન) સથુે જોદે. મલેાુલ 

મૌત તેને કહ�દે ક� આ  હસતીઓ તારા સાથી અને 

હમદદર  છે. હવે � લોકોને � ુ ંપાછુ �કુ� જઈ 

રહયો છે  તેઓ તને વ્ાર� વહાલા છે ક� આ પાક 

હસતીઓ વ્ાર� વહાલી છે ? 

મોઅિમન કહ�દે મને આ પિવત હસતીઓ સૌથી 

વ્ાર� પયાર� છે, �ુ ંતેમના સાિંનધયથી રાઝી �ં. 
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હઝર્કઇ્ી્ક�સૂીક�બઅકજઅફરકઅલ�યહસસલી્ક

અઅનક્બમબ 

�કતાબ �રયા�લ ાુદસમા ંએક હ�ર વાતારઓ  

આપેલી છે. તેમાનંી એક કથા એ પણ છે ક� એક 

વખત હઝરત ઇમામ �સૂા કા�ઝમ  અલ�યહસસલામ 

બીમાર પડયા અને તેમના ઇલાજ માટ� એક ય�દૂ� 

હક�મને બોલાવવામાં  આવયો. આપ 

અલ�યહસસલામએ તબીબને ફરમાવાુ:ં ઇલાજમા ં

ઉતાવુ ન કરો. મારો એક  િમત છે પથમ મને 

તેનાથી મદવેરો કરવા દયો. તયાર પછ� આપ 
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અલ�યહસસલામએ તબીબથી મ� ફ�રવાુ ંઅને �કબલા 

તરફ મ� કર� આ બે દેર પડયા. 

�દુાયા ત� મને બીમાર �� છે અને � ુ ંજ મારો 

તબીબ છે. 

પોતાનો ફઝલ કર�ને આ બદંા ઉપર દયા દ�્ટ 

દાખવ. 

તાર� મોહબબત અને પેમનો મને �મ િપવરાવ. 

અને તેમા ંતારા સાિંનધયની મીઠાદનો વ્ારો કર. 
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ઇમામ અલ�યહસસલામએ આ દેરો હ�  રુા  �ાર જ 

હતા ક� તં્ ુ રસતીની અસરો દ�ખાવા લાગી અને 

તબીબ ઘણી અચરજથી જોતો  રહયો. થોડ�વાર 

પછ� ઇમામ અલ�યહસસલામ ત્ૃન સવસથ થઈ 

��ૂા હતા. 

�યાર� ય�દૂ� તબીબે આ દશય જોાુ ંતો  ઇમામના 

હાથો �મૂી લી્ા અને કકુ ંક� પથમ �ુ ંસમજતો 

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�યહસસલામ એ તેને ઇસલામની દાવત 

આપી અને તે �સુલમાન થઈ ગયો. 
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ઇ્ી્અીકઅ�વુીવમઓક્અ ા્અકઅથમકહન્ી 

એક દીઆ હઝરત ઇમામ સા�દક 

અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર થયો અને ઇમામ 

સા�દક અલ�યહસસલામની પાસે પોતાની ગર�બી 

અને િન ર્નતા ગાવા લાગયો. 

ઇમામ અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં � ુ ંઅમારો  

દીઆ થઈને �ફુ�લસીનો દાવો કર� છે ? �યાર� 

અમારા બ્ા દીઆ બેપરવા અને શીમતં  છે. તાર� 

પાસે તો એક લાભદાયક વેપાર છે , �ણે તને 

બેપરવા કર� દ�્ો છે. 
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તેણે અરજ કર�: ભલા માર� પાસે કઈ િત�રત છે? 

ઇમામ અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં વા� ! એ  

બતાવ ક� કોઈ પૈસાદાર તને કહ� ક� �ુ ં રૂ� ્રતી 

પરની ચાદં� ભર�ને તને દં એ  દરત પર ક� � ુ ં

પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમની તથા તેઓ  સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમના એહલેબયતની મોહબબત 

�દલમાથંી કાઢ� નાખ અને તેમના ્ુશમનોથી દોસતી 

કર. તો �ુ ં� ુ ંઅમાર� મવદતના બદલે આ ્ન  

�સવકાર� લેદે? 
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તો તેણે કકુ:ં ફરઝદં� ર્લૂ ! કદાિપ નહહ , જો  રૂ� 

ઝમીન સોનાથી ભર�ને પણ મને દ�વામા ંઆવે તો 

પણ એમ નહહ ક�. 

ઇમામ અલ�યહસસલામ એ ફરમાવાુ:ં પછ� તો  � ુ ં

ગર�બ નથી , ્ુિનયામા ંઅના્ાર તો એ છે �ની 

પાસે એ ્ન નથી � તાર� પાસે  છે. તયાર પછ� 

ઇમામ અલ�યહસસલામએ તે મોઅિમનને અ�કુ 

માલ દોલત આપી િવદાય ��. 
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ઇ્ી્�ુકંલશણર 

એક વખત �તુવ��લે પોતાની બ્ી ફૌજને �ુકમ  

�� ક� ફલાણા �દવસે મારા સામે હાજર થાય. 

�તુવ��લ હઝરત ઇમામ અલી નક�  

અલ�યહસસલામને લઈને દહ�રની બહાર આવયો. 

�તુવ��લે ફૌજને �ુકમ આપયો ક� હર ફૌ� માટ�નો 

એક ટોપલો ભર�ને એક ખાસ સથુે નાખતા �ય. 

એટલે �તુવ��લની ફૌ� સવારથી સાજં ્ ૂ્ ી  એક 

સથુે એક એક માટ�નો ટોપલો નાખવો દ� ��. 

તયા ંએક પહાડ �વો ટ�કરો  વ�ૂદમા ંઆવી ગયો. 
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આ ટ�કરાને ‘તલલલ મખાની ’ કહ�વામા ંઆવતો 

હતો. અથારત ટોપલાવાુો ટ�કરો. 

�તુવ��લ હઝરત ઇમામ અલી નક�  

અલ�યહસસલામને લઈને એ ટ�કરા પર ચઢ� ગયો 

અને કકુ ંક� આપે મા� લશકર જોા?ુ આ લશકર જોઈ 

કોણ મારો િવરો્ કર� દકદે? 

હક�કતમા ંતે આ ફૌ� પદદરન અને પોતાના આ  

દબદોથી હઝરત ઇમામ અલી નક� 

અલ�યહસસલામને પભાિવત કરવા માગંતો હતો.  

ક�મક� સદા તેને એ વહ�મ વુગેલો રહ�તો હતો ક� 
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દ� છે ક� ઇમામ અલ�યહસસલામ  કોઈ વખત તેની 

િવ�ુધ્ બુવો કર�. 

ઇમામ અલ�યહસસલામ એ �તુવ��લને ફરમાવાુ:ં 

ઘ� ુસા� ત� તો મને પોતાીુ ંલશકર દ�ખાડાુ , �ુ ં� ુ ં

પણ અમા� લશકર જોવા માગેં છે? 

તેણે કકુ:ં ક�મ નહહ, જો આપની પાસે પણ લશકર છે 

તો અમને બતાવો. તેના કહ�વાની વાર હતી ક� 

ઇમામે પોતાના હાથ ્ુઆ  માટ� ંચા �ાર. એ 

સમયે �તુવ��લે જોા ુક�  વૂરથી પિિમ ્ ૂ્ ી અને  

જમીનથી આસમાન ્ ૂ્ ી ફ�રશતાઓના લશકરના 

લશકર છે. 
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આ દશય જોઈ �તુવ��લ એટલો ગભરાઈ ગયો ક� 

બેહોદ થઈ જમીન પર પડ� ગયો. 

ઇમામ અલ�યહસસલામ એ ફરમાવાુ:ં �તુવ��લ  

ગભરા નહહ , અમે તાર� સાથે કોઈ પણ પકારની 

જગં નહહ કર�એ , અમે તો આખેરતના  કામમા ંલીન 

છ�એ. અમે તારાથી કોઈપણ પકારની ટ�ર 

ઇચછતા નથી. 
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રનદમદકહજરકઅમક્ીક્ 

અલલામા મજ�લસી બેહા�લ અનવારમાં  નવ(૯)મા ં

ભાગમા ંલખે છે ક� ‘રોદીદ’ રા પર પેદથી 

પડવામા ંઆવે છે. અને હજર�  હજરની સાથે 

સબં્ ના કારણે છે. અને હજર બહરયનીુ ં

પાયતખત છે. અને દબદ હજરમાં  હ� અને �ભ પર 

ઝબર પડવામા ંઆવે છે. 

હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ તેને  

‘રદી્ુલ બલાયા વલ મનાયા ’ કહયા હરતા હતા. 

અને હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન  

અલ�યહસસલામએ તેને ‘ઇલમે મનાયા અને 
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બલાયા’ (મૌત અને �સૂીબતીુ ંજાન)  િદખવા ુહ� ુ.ં 

આ જાન વડ� તેઓ �ને જોતા બતાવી દ�તા ક� તેને 

ફલાણો રોગ  લા� ુપડદે. અથવા ફલાણો તેને 

કતલ કર� નાખદે અને તેઓ �� ુકહ�તા તે�ુ ંજ  

બન� ુ ંહ� ુ.ં 

�કતાબ ઇખતેસાસમા ંછે ક� ઇબને �ઝયાદ લઈને  

રોદીદ હજર�ની દો્નો �ુકમ આપયો તો રોદીદ 

હજર� તેના ડરથી �પાઈ ગયા. એક  �દવસ અ� ૂ

અરાકાના ઘર� તેઓ પહ�ચી ગયા. 

અ� ૂઅરાકાનો સબં્  હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામના ખાસ સાથીઓમાથંી હતો અને 
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ક�ટલાક આ�લમો તેને ‘અસલમ �બન નબાતા ’ 

મા�લક� અશતર અને ાુમયલ �બન �ઝયાદની �મ 

હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન  અલ�યહસસલામના 

ખાસ સાથીઓમાથંી ગણે છે. અને દીઆ  �ુષોના 

�તૃાતંમા ંઆલે અબી  અરાકાને િવિદ્ટ સથાન 

પાપત છે. 

અ� ૂઅરાકા ઘણા દોસતો સાથે પોતાના ઘરના  

�ગણામા ંબેઠા હતા ક� રોદીદ હજર� તેના ઘરમા ં

પવેશયા. રોદીદને જોઈ અ� ૂ અરાકા ઘણો પર�દાન 

થયો અને ઘરમા ંદાખલ થઈ એ ઓરડામા ંઆવયા 

�યા ંરોદીદ  બેઠ�લા હતા અને આવતા વ�ત રોદીદ 
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પર નારાઝી વયકત કર� અને કકુ ંક� રોદીદ  ઘણો 

અફસોસ છે. તમે મને કતલ કરવા અને મારા 

બાુકોને અનાથ કરવા માગંો છો. 

રોદીદ� કકુ:ં એીુ ં�ુ ંકારણ છે? 

અ� ૂઅરાકાએ કકુ:ં કદાચ તમને ખબર જ નથી  ક� 

ઇબદ� �ઝયાદ લઈન તમાર� ખોજમા ંછે. તેના 

�્સૂો પગલે પગલે તમાર� તલાદ  કરતા ફર� 

રહા છે. હવે જો તમે મારા ઘરમા ંદાખલ થયા છો 

અને તમને બી� લોકોએ  પણ પવેદતા જોયા છે 

તો મને ખાતર� છે ક� તમે તમાર� સાથે મને પણ 

સકંટમા ંનાખી દ�દો. 
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આ સાભંુ� રોદીદ� કકુ ંક� આપ જરા પણ ન 

ગભરાઓ આપના િસવાય કોઈએ આપના ઘરમા ં

આવતા મને નથી જોયો. 

અ� ૂઅરાકાએ કકુ ંતો �ણે તમે માર� લાચાર�ની 

ઠ�કડ� ઊડાઓ છો? 

અ� ૂઅરાકાએ સાવચેતી �પે તેમને એક ઓરડામા ં

બં્  કર� ઉપરથી તા� માર� દ��.ુ 

આદય એ હતો ક� અનય લોકોને રોદીદના િવદે  

ખબર ન પડ� અને માની લયો ક� ઇબને �ઝયાદને 
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પ�ો લાગી �ય તો પણ અ� ૂઅરાકા  એમ કહ� 

દક� મ� તેમને ક�દ કર� લી્ા છે. 

તયાર પછ� અ� ૂઅરાકા પોતાના એ દોસતો પાસે  

આવયા �ઓ ઘર ની બહાર �ગણામા ંઊભા હતા 

તેઓથી અ� ૂઅરાકાએ  છૂ� ુ ંક� �ું  તમે કોઈ સફ�દ 

દાઢ�વાુા ��ુગરને અમારા મકાનમા ંદાખલ થતા 

તો નથી જોયા ને? 

બ્ાએ ના મા ંમા� ુ�ણુાવાુ ંઅને કકુ ંનહહ એવી 

કોઈ વાત નથી , અમે કોઈ પણ ��ુગરને આપના 

ઘરમા ંપવેદતા નથી જોયા. 
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અહહથી ન�ચ�ત થઈ અ� ૂઅરાકા ઇબને �ઝયાદના 

દરબારમા ંએ જોવા માટ� ગયા ક� દરબારમા ંતો 

રોદીદ હજર�ની કોઈ ચચાર તો નથી થઈ રહ�. 

અ� ૂઅરાકા કહ� છે ક� �ુ ંતયા ંજઈ એક  �રુસી પર 

હ� બેઠો જ હતો ક� મ� જોા ુક� રોદીદ હજર� મારા 

ખચચર પર સવાર થઈ  રાજભવનમા ંઆવી રહા 

છે. આ જોઈને મારા ચહ�રાનો રંગ ઊડ� ગયો. 

ઇબને �ઝયાદ� �વા તેમને આવતા જોયા તેમના  

સવાગત માટ� દોડતો દોડતો આવયો અને તેમને 

ભેટ� પડયો , તેમના મોઢા પર �ુબંન  �ાર અને 

વારંવાર તેમને  છૂ� રહયો હતો. આપ �ાર� 
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પ્ાયાર અને �ા  માગ� અહહ પહ�ચયા અને આપ 

�ા ંઊતયાર છો? વગેર� વગેર�. 

થોડ�વાર પછ� રોદીદ રાજભવનમાથંી ઊઠ�ને 

ચાલયા ગયા. તેમના જવા પછ� મ� ઇબને �ઝયાદને 

 છૂ� ુ ંક� આ ��ુગર કોણ હતા? 

ઇબને �ઝયાદ� કકુ ંઆ મારા એ દામી વડ�લ છે. 

અને મને મુવા માટ� અહહ ાૂફા પ્ાયાર છે. 

હવે જયાર� અ� ૂઅરાકા ઘર� પાછા ફયાર તો  રોદીદ 

હજર�ને એ તા� માર�લા ઓરડામા ંબં્  જોયા. 

અ� ૂઅરાકાએ સહસા કકું  રોદીદ અલલાહ� તમને 
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આ સથાન આપાુ ંછે હવે તમે જયાર� પણ ઇચછો 

મારા ઘર� આવી  દકો છો. �ુ ંસદા તમારા સતકાર 

માટ� તૈયાર રહ�દ. 

 

  



199 
 

ઇ્ી્અમકદ�ક્અનકઆલનકપ�રતવ 

એક �દવસ ��બર �બન અબ્ુલલાહ� અનસાર�  

હઝરત ઇમામ બા�કર અલ�યહસસલામની સેવામા ં

હાજર થયા. અને પોતાની કફોડ�  પ�ર�સથતી અને 

તગંદસતીની િદકાયત કર�. ઇમામ અલ�યહસસલામ 

એ ફરમાવાું અતયાર� અમાર� પાસે એક કોડ� ્ ુુ ા ં

નથી. 

એ સમયે ાુમેત �ઓ આલે મોહમમદ સલલલલાહો  

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમના �ખુ�લસ દીઆ અને 

િસધ્ હસત દાઈર હતા. તેઓ પણ  દ�દારના 

આદયથી ઇમામ અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ં
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હાજર થયા અને અરજ કર� ક� મ�  આપની 

પદસંામા ંએક નઝમ લખી છે. જો આપ ર� આપો 

તો સભંુા�ુ.ં 

ઇમામ અલ�યહસસલામ એ ર� આપી. ાુમેતે 

પોતાની નઝમ સભંુાવી 

ઇમામ અલ�યહસસલામ એ �લુામને �ુકમ આપયો  ક� 

બા�ૂના કમરામા ં�ઓ અને તયાથંી એક થેલી 

લાવો. �મા ંદસ હ�ર �દરહમ છે.  �લુામ તે થેલી 

લાવયો આપે તે થેલી ાુમેતને ભેટ આપી. 
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ાુમેતે કકુ:ં આપની ર� હોય તો �ુ ંઆપને  માર� 

બી� નઝમ સભંુા�ું ? આપ અલ�યહસસલામએ 

ર� આપી. ાુમેતે ર� મુતા બી�  નઝમ પણ 

ઇમામ અલ�યહસસલામને સભંુાવી. ઇમામ 

અલ�યહસસલામએ �લુામને ફર� આજા  કર� ક� 

�ઓ એ જ ઓરડામાથંી એક બી� થેલી લઈ 

આવો તેમા ંદસ હ�ર �દરહમ છે.  �લુામ થેલી 

લઈને આવયો આપ અલ�યહસસલામએ એ થેલી 

ાુમેતને અપરણ કર�. 

ાુમેતે અરજ કર�: મૌલા ! આપ ર� આપો તો �ુ ં

આપને માર� એક અનય નઝમ પણ સભંુા�ુ.ં 
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ઇમામ અલ�યહસસલામ એ ર� આપી. ાુમેતે તી� 

નઝમ પણ સભંુાવી. 

ઇમામે આ નઝમ સાભંુ� �લુામને �ુકમ �� ક� 

�ઓ એ જ કમરામાથંી એક બી� થેલી લાવો 

�મા ંદસ હ�ર �દરહમ છે. 

�લુામ �ુકમ પમાણે એક બી� થેલી લાવયો. આપ 

અલ�યહસસલામએ એ થેલી પણ ાુમેતને અપરણ 

કર�. 

ાુમેતે કકુ:ં મૌલા ! મ� આ દેરો  ્ુિનયાના લાભ 

ખાતર નહોતા લખયા. મ� તો મવદતીુ ંૠણ અદા 
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કરવા આટ� આ દેરો  કહયા છે. મને આ પૈસાની 

જ�રત નથી. પણ ઇમામ અલ�યહસસલામએ એ 

રકમ પાછ� લેવાથી  ઇનકાર કર� દ�્ો. ાુમેત 

ચાલયા ગયા. તયાર પછ� હઝરત ��બર �બન 

અબ્ુલલાહ� અનસાર�એ અરજ કર�: મૌલા ! મ� તો 

માર� તગંદસતીની આપની પાસે િદકાયત કર�  

હતી, પરં� ુઆપે તો મને એમ ફરમાવાુ ંક� આ� 

માર� પાસે એક �દરહમ પણ નથી. પણ  આપે 

ાુમેતને તીસ હ�ર �દરહમ આપી દ�્ા. આ 

સાભંુ� ઇમામ અલ�યહસસલામએ  ફરમાવાુ:ં ��બર 

તમે ઓરડામા ં�ઓ અને જઈને તયા ં�ુઓ ક� તયા ં

કોઈ �દરહમ છે ? 
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��બર કહ� છે ક� �ુ ંએ ઓરડામા ંગયો તો તેમા ં

એક �દરહમ પણ નહોતો. 

��બર આ દશય જોઈ હ�રાન થયા ઇમામ  

અલ�યહસસલામ એ ફરમાવાુ ં��બર અચરજ ન 

પામો � કંઈ તમે જોા ુતે અમાર�  દ�કતનો એક 

ઝાખંો પ�રચય હતો. અમે ઈચછાુ ંક� તમને પણ 

કંઈક ઝલક દ�ખાડવામા ંઆવે. 
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યુ ન્્કઅઅનક ન્્અનકઅણકદન 

મોહમમદ �બન ્હુ�લ કહ� છે ક� �ુ ંએક વખત  

ાુમેતના સાથે હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર થયો.  ાુમેતે 

અરજ કર� , મ� થોડા દેર લખયા છે , જો આપ ર� 

આપો તો �ુ ંસભંુા�ુ.ં 

ઇમામ અલ�યહસસલામ એ ફરમાવાુ:ં આ ઘણો મોટો 

�દવસ છે. (તેમા ંદેર પડ� ુસા� નથી.) 

ાુમેતે કકુ:ં મૌલા આ દેરો આપના ખાનદાન  િવદે 

છે � મ� લખયા છે. ઇમામ અલ�યહસસલામએ 
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ફરમાવાુ:ં તો સા� ફરમાવો.  ાુમેતે દેર પડવા દ� 

�ાર. ઇમામ સા�દક અલ�યહસસલામ એ દેરો 

સાભંુ� ઘ�ુ  �દન ખુર અને જયાર� ાુમેત આ દેર 

પર પહ�ચયા. 

તેઓના પરાયા પોતાના તીરોથી ખરો િનદાનો 

લગાવી રહા છે અને તેઓના પહ�લાએજ   છેલલા 

દખસ ્ ૂ્ ી �મુરાહ� ફ�લાવી. 

તો ઇમામ અલ�યહસસલામ એ ્ુઆ માટ� હાથ ંચા  

�ાર અને ફરમાવાુ:ં એ �દુા ાુમેતના આગલા 

પાછલા બ્ા �નુાહો માફ કર� દ�  અને તેમના �પા 

અને �હ�ર �નુાહોથી દર�ઝુર કર અને તેમને 
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તાર� ાૃપા અને  મહ�રબાનીથી એટ� ુબ� ુઅપરણ 

કર ક� તે રાઝી થઈ �ય. તયાર પછ� આપે હ�ર 

દ�નાર ભેટ આપયા. અને તેની સાથે નવા કપડા 

પણ આપયા. 

ાુમેતે કકુ:ં આકા, �દુાની કસમ, �ુ ં્ુિનયાના કારણે 

આપને દોસત નથી રાખતો , જો ્ુિનયા પા�પત જ 

મા� લ�ય  હોત તો �ુ ંએ લોકો પાસે �ત �ના 

હાથમા ં્ુિનયા છે. �ુ ંતો માર� આખેરત  સ�વા 

માટ� આપથી મોહબબત રા� ુ ં�ં. મહ�રબાની કર�ને 

આપ બ્ો માલમતા મારાથી  પાછો લઈ લયો અને 

તેના બદલે મને તમારો કોઈ વાપર�લો પહ�રવેદ 
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અપરણ કરો �  મારા માટ� કલયાણકાર� હોય. ઇમામ 

અલ�યહસસલામએ તેના આગહ પર માલદોલત 

પાછ� લઈ લી્ી અને પોતાની વાપર�લી એક 

ખમીસ તેને ્ ુદુર  કર�. 
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�વીર�ક્સ�હકઘનટીઓંઅનકરખનઅી�કબઅન  

દેખ સ્ૂક અમાતીમા ંફરમાવે છે ક� હઝરત ઇમામ 

સા�દક અલ�યહસસલામએ અ�ઝૂરના ઈમાન 

લાવવાનો પસગં આ ર�તે બયાન �� છે. 

અ�ઝૂર મ�ાથી એક મ�ંઝલ ્ૂર પોતાની ્ંૂબીઓ  

ચરાવી રહા હતા ક� જમણી તરફથી એક વ�એ 

તેમના ્ણ પર પર �ુમલો કર� દ�્ો.  અ�ઝૂર� 

પોતાની લાઠ� વડ� તેને ્ૂર ��. થોડ�વાર પછ� 

એજ વ�એ ડાબી બા�ૂથી  �મૂલો �� અ�ઝૂર� તેને 

ફર� હટાવયો અને કકુ ં�દુાની કસમ ! મ� મારા  

�વનમા ંઆનાથી ખરાબ વ� �ાર�ય નથી જોયો. 
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વ�એ ચપુ ભાષામા ંજવાબ આપયો ક�  મ� મ�ાના 

લોકોથી વ્ાર� ખરાબ કોઈ જણ નથી જોયો. 

અલલાહ� તેઓમા ંએક મહાન  દખસને નબી બનાવી 

મોકલયો અને તેઓ તેને ગાુો ભાડંવા લાગયા. 

અને તેના  મરતબાને નથી �ણતા. વ�ની આ 

વાતચીતે અ�ઝૂરના �દલ પર એક ંડ� અસર 

કર�. તેમણે  પોતાની બહ�નને કકુ:ં � ુ ંમારા માટ� 

ભા� ુ ંતૈયાર કર. �ુ ંમ�ા જઈને ખર�  હક�કત 

�ણવા મા�ંુ ં�ં. 

મોસમ અતયતં ગરમીની હતી. ગરમ �નૂા ઝપાટા  

ચાલી રહા હતા ક� અ�ઝૂર મ�ામા ંઆવી 
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પહ�ચયા. અને પાણી પીવા માટ� ઝમઝમના  ાૂવા 

પર આવયા તેમણે �વી ડોલ ાૂવામા ંનાખી તો 

તેમની ડોલમા ંપાણીના બદલે ્ૂ્ આવાુ.ં તેણે કકુ ં

આ વ�ની સચચાઈનો પહ�લો  રુાવો છે. 

તયાર પછ� તેઓ �દુાના ઘરમા ંઆવયા અને  તેમણે 

જોાુ ંક� મ�સજદ� હરામની એક તરફ ઘણા લોકો 

એકઠા છે અને પયગમબર  સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમને ��ંુુ ભ�ુ ંકહ� રહા છે. 

એટલામા ં્ૂરથી  હઝરત અ�તૂા�લબ 

અલ�યહસસલામ આવતા દ�ખાયા અને અ� ૂ
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તા�લબને આવતા જોઈ લોકો  કહ�વા લાગયા વાત 

�ૂંક� કરો ક�મક� તેનો કાકો આવી રહયો છે. 

હઝરત અ� ૂતા�લબ અલ�યહસસલામ આવયા અને  

લાબંા સમય ્ ૂ્ ી તેઓથી વાતચીત કરતા રહા , 

તયા ં્ ૂ્ ી ક� તેઓની સભા િવખરાઈ  ગઈ અને દર�ક 

જણ પોતપોતાના ઘર� ચાલયા ગયા. અ�ઝૂર 

હઝરત અ�તૂા�લબ  અલ�યહસસલામની પાછુ 

પાછુ ચાલવા લાગયા. 

રસતામા ંહઝરત અ� ૂતા�લબ અલ�યહસસલામએ   

તેમને  છૂ� ુ:ં તને મારાથી કંઈ કામ છે? 
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અ�ઝૂર� કકુ:ં �ુ ંહઝરત મોહમમદ� �સુતફા  

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમને 

મુવાનો ઇચ�ક �ં અને �ુ ંતેમના હાથ પર ઈમાન 

લાવવા મા�ંુ ં�ં. 

હઝરત અ� ૂતા�લબ અલ�યહસસલામ તેમને હઝરત 

ર્લેૂ કર�મ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમની �ખદમતમા ંલઈ ગયા. અ�ઝૂર�  વ�નો 

�કસસો સભંુાવયો અને પછ� �સુલમાન થઈ ગયા. 

જનાબે ર્લેૂ �દુા  સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમએ ફરમાવાુ ંહવે તમે પાછા તમારા 

કબીલામા ં�ઓ તમારો કાકાનો �દકરો ભાઈ મરણ 
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પામયો છે, તેના માલ દૌલતની સાચવણી કરો અને  

�યા ં્ ૂ્ ી મારો �ુકમ �હ�ર ન થાય તમે તયા ંરહો. 

અને અ�ઝૂર પાછા આવયા અને આવીને જોાુ ંક�  

તેમનો િપતાઈ ભાઈ મર� ��ૂો છે તેમણે તેનો 

માલ ભેગો �� અને પોતાના  કબીલામા ંઇસલામનો 

પચાર કરતા રહા. 

�યાર� �રસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહ�  

વઆલેહ� વસલલમ એ �હજરત કર� તો અ�ઝૂર� 

પણ �હજરત કર� અને મ�સજદ� ાુબામાં  હઝરત 

ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમથી �લુાકાત કર� અને અરજ  કર� ક� યા 
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ર્લૂલલાહ ! માર� પાસે અતયાર� સા�ઠ   ભેડો છે 

અને �ુ ંનથી  ઇચછતો ક�  રૂો �દવસ તેઓને 

ચરાવતો ર�ુ , પણ �ુ ંક� લાચાર �ં. માર� પાસે  

એટ� ુ્ન નથી ક� કોઈ ચરાવનારો રાખી લં. 

જનાબ �રસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ એ ફરમાવાુ ંતમે �ઓ અને 

પોતાની ભેડો ચરાવો તયા ં્ ૂ્ ી ક� અલલાહ  તઆલા 

કોઈ ન કોઈ વયવસથા કર� દ�. અ�ઝૂર ગયા અને 

છ �દવસ ્ ૂ્ ી પાછા ન આવયા. અને �યાર� સાતમે 

�દવસે �ુ�ર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમની સેવામા ંહાજર થયા તો આપ 
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સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ 

ફરમાવાુ:ં ભેડો કોને સ�પીને આવયા? 

તેમણે અરજ કર� ક� �ુ ંરણમા ંનમાઝ પડવામાં  

તલલીન હતો ક� એક વ� આવયો અને માર� એક 

ભેડ ઉપાડ� લી્ી. મ� નમાઝ ન તોડ�  અને એ 

દરિમયાન દયતાન મારા �દલમા ંવસવસો નાખતો 

રહો ક� જો � ુ ંઆમ જ નમાઝ  પડતો રહયો તો તા� 

 �ૂ ઘણ વ� ખાઈ જદે. પણ મ� ઇબલીસના આ 

વસવસા પર ધયાન ન  આપાુ,ં પછ� એ વ� ફર� 

આવાુ ંઅને એક બી� ભેડ ઉપાડ� લી્ી , તો પણ 

મ� માર�  નમાઝ ન તોડ� , �ુ ંનમાઝમા ંમગન રહયો 
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એવામા ંમે જોા ુક� એક િસ�હ આવયો , �ણે વ�ના 

�ુકડા કર� નાખયા અને માર� ભેડોના ઘણમા ંસાથે 

આવયો. અને ્ુદંર ભાષામા ંમને સબંો્ીને કકુ:ં એ 

અ�ઝૂર નમાઝમા ંલીન રહો , અલલાહ તઆલાએ 

મને તમાર� ભેડોનો ચારનારો બનાવયો છે. નમાઝ 

પછ� િસ�હ માર� પાસે આવયો અને  કકુ ં�ુ ંતમારા 

ભેડોના ઘણની રખેવાુ� કર�દ અને તમે �ુ�ર� 

અકરમ સલલલલાહો  અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની 

પાસે �ઓ અને તયા ંજઈને મારા સલામ અરજ 

કરો. 
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જનાબે �રસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહ�  

વઆલેહ� વસલલમએ ફરમાવાુ ંઅય અ�ઝૂર તમે 

સાર� ર�તે અલલાહની ઇતાઅત  (તાબેદાર�) કર� તો 

અલલાહ� તમારા માટ� હ�વાનને તાબે કર� દ�્ો. � 

તમારા માટ� બી� �ુઝંવણોથી �ટકારો અપાવે છે. 
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સલ્ીઅઅનકઓ�ખન 

એક �દવસ હઝરત સલમાન અને હઝરત અ�ઝૂર 

સાથે બેસીને વાતો કર� રહા હતા અને વચચે એક 

તપેલી આગ પર પડાવેલી હતી અને તપેલી ઉકુ� 

રહ� હતી. અચાનક એ તપેલી પથથરોથી નીચે 

પડ� પરં� ુતેમાથંી એક દાણો પણ ન  વેરાયો. 

હઝરત સલમાને પોતાના ખાલી હાથે પકડ� તેને 

ફર� પથથરો પર રાખી દ�્ી.  થોડ�વાર પછ� એ 

તપેલી ફર�વાર ં્ી વુ� ગઈ પણ આ વખતે 

પણ તેમાથંી કંઈ બહાર ન  આવાુ.ં હઝરત સલમાને 

ખાલી હાથે તેને પકડ� ફર� �લૂા પર રાખી દ�્ી. 
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હઝરત અ�ઝૂર આ જોઈને ઘણા અચબંામા ંપડ� 

ગયા. અને તયાથંી ઊભા થઈ સી્ા હઝરત 

અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામની પાસે 

આવયા અને બ્ો બનાવ આપને કહ� સભંુાવયો. 

અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ એ  ફરમાવાુ:ં 

અ�ઝૂર � કંઈ સલમાન �ણે છે , જો તે પોતાી ુ ં

બ� ુઇલમ તમાર� સામે  બયાન કર� તો તમે કહ�દો 

ક� અલલાહ સલમાનના કાિતલ પર દયા કર�. 

યાદ રાખો સલમાન અલલાહનો દરવાજો છે , �ણે 

તેને ઓુખયો તે મોઅિમન છે અને �ણે ઇનકાર 

�� તે કા�ફર છે. 
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એક વખતનો �ઝકર છે ક� જ. િમકદાદ જનાબે  

સલમાનની પાસે ગયા તો તયા ંએક િવ�ચત દશય 

જોાુ ંક� એક તપેલી પતથરો પર  રાખેલી છે અને તે 

વગર કોઈ બુતણે ઉકુ� રહ� છે. િમકદાદ� ચ�કત 

થઈને સલમાનને  કકુ:ં અય બદંએ �દુા ! તપેલી 

નીચે આગ નથી છતા ંઉકુ� રહ� છે. સલમાને આ  

સાભંુ� બે પથથર ઉપાડયા અને તપેલીની નીચે 

નાખી દ�્ા તો તે �ગારાની �મ  બુવા લાગયા. 

અને તપેલી વ્ાર� ઉકુવા લાગી. સલમાને 

િમકદાદને કકુ ંક�  તપેલીનો જોદ ઓછો કરો. 

િમકદાદ� કકુ ંમાર� પાસે એવી કોઈ ચીઝ નથી �ને 

�ુ ંતપેલીમા ંના� ુ.ં અથારત કોઈ ચમચો ક� કફગીર 
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નથી. સલમાને પોતાના હાથને ચમચાની  �મ 

તપેલીમા ંનાખયો �નાથી તેનો જોદ ઓછો થયો 

અને હાથેથી થો�ુક પમાણ  બહાર કાઢ� િમકદાદના 

સામે રાખા ુઅને બનેંએ મુ�ને ખા� ુ.ં 

આ બનાવ જોઈ િમકદાદ ઘણા ભયભીત થઈ ગયા 

અને ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમને જઈને આ કથા સભંુાવી. 
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્વસ ન્ક્મ્ીરઅમક્હ�ી 

� વરસે ઇમામ �ુસૈન અલ�યહસસલામએ મદ�નાથી  

�હજરત ફરમાવી. હઝરત મયસમે તમમાર એજ 

વરસે મ�ા ગયા હતા. પછ� મ�ાથી  મદ�ના ગયા 

અને હઝરત ઉમમે સલમા ઉમ�લુ મોઅમેનીનના 

ઘર� હાજર� આપી. હઝરત  ઉમમે સલમા (રઝે.) એ 

 છૂ� ુ ંકોણ છો ? 

તેમણે કકુ ં�ુ ંમયસમે તમમાર �ં. હઝરત  ઉમમે 

સલમાએ ફરમાવાુ ં�દુાની કસમ મ� ઘણીવાર 

રાતના �્કારમા ંહઝરત ર્લેૂ  �દુા સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમને તારો ઉલલેખ કરતા 
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સાભંકયા છે. અને  �ુ�ર� અકરમ સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ અમી�ુલ મોઅમેનીનને 

તમાર� ભલામણ કરતા હતા. 

મયસમે ઉમ�લુ મોઅમેનીનને હઝરત ઇમામ �ુસૈન 

અલ�યહસસલામ િવદે  છૂ� ુ ંતો તેમણે ફરમાવાુ ં

તેઓ અતયાર� પોતાના એક બાગમા ંગયેલા છે. 

મયસમે કકુ ંજયાર� આપ અલ�યહસસલામ પ્ાર�  

તો તેમને મારા સલામ આપી દ�જો અને તેમને 

કહ�જો ક� �ૂંકમા ંજ અલલાહની  બારગાહમા ંએક 

બી�ને મુ�ુ.ં જ.ઉમમે સલમાએ પોતાની એક 

દાસીને �ુકમ આપયો ક�  અ�ર લાવી મયસમની 
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દાઢ� પર લગાવો. કનીઝે તેમના ચહ�રા પર અ�ર 

લગાડ�ુ,ં તો મયસમે કકુ ંઆપે હમણા મા� મ� 

અ�રથી ્ગુ ં્ ી ખુર છે , પણ થોડા �દવસ  પછ� આ 

જ �ખુ એહલેબયતની મોહબબતમા ંરકતથી રંગાદે. 

હઝરત ઉમમે સલમાએ ફરમાવાુ ંઇમામ �ુસૈન  

અલ�યહસસલામ તમને ઘણા યાદ કર� છે. મયસમે 

જવાબમા ંકકું   �ુ ંપણ તેમને સદા  યાદ ક� �ં , 

પરં� ુઅતયાર� મને જલદ� છે , એટલે �ુ ંરોકાઈ નથી 

દકતો, મને પણ એક કામનો સામનો છે અને મારા 

મવલાને પણ એક કામનો સામનો છે. અમો બનેંએ  

પોતપોતાના ભાગના કામને પતાવવાીુ ંછે. પછ� 
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ઉમમે સલમાની પાસેથી આપ ચાલયા ગયા, રસતામા ં

અબ્ુલલાહ �બન અબબાસને બેઠ�લા જોયા તો 

મયસમે કકુ:ં ઇબને અબબાસ ! તમાર� ાુરઆનની � 

કંઈ તફસીર  છૂવી હોય તો મને �છૂ� લયો.  મ� 

અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ થી ાુરઆન 

પડ�ુ ંહ� ુ ંઅને ાુરઆનની તાવીલ  પણ તેમનાથી 

દીખી હતી. 

ઇબને અબબાસે કાગુ અને કલમ મગંાવયા અને  

ખાસ ખાસ સથુોની તફસીર મયસમથી  છૂતા 

ગયા અને લખતા ગયા. પછ� મયસમે કકુ ં:  અય 

ઇબને અબબાસ એ સમયે તમાર� હાલત ક�વી હદે 
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જયાર� મને નવ જણાઓ સાથે � ૂુ �એ  ચડાવી 

દ�વામા ંઆવદે. આ સાભંુ� ઇબને અબબાસ લખેલા 

પાનાઓ ફાડવા લાગયા અને  કકુ ંક� તમે જયોિતષ 

અને �્ૂગર છો. મયસમે કકુ ંઆ પાના ન ફાડો , 

જો ભાિવમા ંમાર� વાત �ૂઠ�  રુવાર થાય તો 

બેદક, તમે આ પાનાઓ ફાડ� દકો છો. 
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ણ�ટલમણક�રઅીવ્ન 

હઝરત ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમીુ ંફરમાન છે ક� ઘણા િવખરાએલા 

વાુોવાુા અને � ૂુ  ભર�લા ચહ�રા ઓ અને  �ુના 

કપડા ંપહ�રનારાઓ અને લોકોના ઘરો પર �વુાર 

થનારાઓ એવા પણ છે ક� જો તેઓ  બેપરવાના 

દરબારમા ંકોઈ હાજત માગેં અને તેઓ �દુાને 

કસમ આપે તો અલલાહ તેઓની  હાજતો  રુ� કર� 

આપે અને તેઓની ્ુઆઓને રદ ન કર�. 

જનાબે ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ�  વઆલેહ� 

વસલલમીુ ંફરમાન છે ક� અલલાહ ફરમાવે છે ક� 
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બદંો  હમેંદા ખા�લસ મારા માટ� નાફ�લા અદા કર�ને 

માર� િનકટ થતો રહ� છે. તયા ં્ ૂ્ ી ક� �ુ ંતેને  

ચાહવા લા� ુ�ં. અને જયાર� �ુ ંતેને પેમ ક� � ંતો 

�ુ ંતેનો એ કાન બની  �ં � ં�નાથી તે સાભંુે છે 

અને તેની �ખ બની �ં � ં�નાથી તે �ુએ છે  

અને �ુ ંતેનો હાથ બની �ઉ �ં, �નાથી તે વસ�ઓુ 

પકડ� છે. જો તે મારાથી  માગેં તો �ુ ંતેને આ ુ ં� ં

અને જો મારાથી પનાહ માગેં તો �ુ ંતેને રકણ  

આ ુ ં�ં. 

હઝરત ઇમામ સા�દક અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે :  

અમારા દીઆ ક�ટલા ભાગયદાુ� છે અને �દુાની 
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િનકટ અમારા દીઆ ક�ટલા સાિમપય  ્રાવે છે. 

અને �ામતના �દવસે અલલાહ તેઓના સાથે 

ક�ટલો સારો વતારવ કરદે.  જો લોકો એ વાતને 

મોટાઈ ન ગણતે અથારત લોકોને ભટકવાનો સભંવ 

ન હોત અથવા એ  વાતની �ચ�તા થતી ન હોત ક� 

તેઓ એકબી� પર ગવર કરદે તો એ ફ�રશતા 

�હ�ર થઈને અમારા દીઆઓને સલામ કરતે. 

ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામ એ  

ફરમાવાુ:ં જો જમીનના પટ પર અમારા દીઆઓ 

ન હોત તો �દુાની કસમ જમીન પર  લીલોતર� ન 

ઉગત અને જો ્ુિનયામા ંતમે લોકો ન હોત તો 
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અલલાહ તઆલા અમારા  િવરો્ીઓને અને 

બડંખોરોને લેદભાર પણ નયામત ન આપત. અને 

તેઓ �વનના રસા  સવાદોથી ્ુિનયા અને 

આખેરતમા ંકદ� મ� ન માણતે. 
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્ીકબીપઅમકઆજીકપી�અમ 

્ીકબીપઅમકસનઅીકણરઅીર, અબમઓઅનકસહઅીસમ 

હઝરત �સૂા અલ�યહસસલામએ એક વખત અલલાહ 

તઆલાથી યાચના કર� ક� મને મારા જ�તના 

સાથીના દદરન કરાવવામા ંઆવે. �થી �ુ ંતેને જોઈ 

દાંુ ક� તે ક�વો માનવી છે? 

જનાબે �જબઈલે અમીન આવયા અને કકુ ંક� �સૂા ! 

ફલાણો કસાઈ � ફલાણા મોહલલામા ંરહ� છે તે 

જ�તમા ંતમારો પડોદી હદે. 
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હઝરત �સૂા અલ�યહસસલામ તેને મુવા માટ� 

તેની ્ુકાન પર ગયા અને જોાુ ંક� તે બી� 

કસાઈઓની �મ ગોશત વેચવામા ંપરોવાયેલો છે. 

અસરના સમયે તે ાવુાન િન�તૃ થયો અને 

પોતાના ભાગીુ ંગોશત ઉપાડ� પોતાના ઘર તરફ 

ચાલતો થયો. હઝરત �સૂા અલ�યહસસલામ તેની  

પાછુ પાછુ તેના દરવા� પર આવયા અને કકુ ં

ક� આ� �ુ ંતારો મહ�માન �ં.  જવાને આવકાર 

આપયો. અને તે આપને સાથે લઈને ઘરની �દર 

ગયો. તેણે પથમ તો  ખાવાીુ ંતૈયાર ખુર , પછ� 
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ઘરના બી� માુે ગયો જયાથંી એક મોટ� ટોપલી 

ઉપાડ� નીચે લાવયો. 

જનાબે �સૂા અલ�યહસસલામે જોાુ ંક� એ  ટોપલીમા ં

એક �ધૃ્ �ી છે જવાને એ �ીને ટોપલામાથંી 

કાઢ� તેને પોતાના  હાથથી નવરાવી પછ� પોતાના 

હાથેથી એ �ઢુ�ને ખાવાીુ ંખવરાવાુ.ં પછ� તેણે  

�ધૃ્ાને ટોપલામા ં્વુાડ� અને તેને  વૂરવત સથાને 

રાખવા માટ� ઊભો થયો તો  તે �ીએ કંઈક દબદો 

કહા � �ધૃ્ાવસથાના કારણે સમ� દકાય તેવા 

નહોતા. 
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તયારપછ� ાવુાન �સૂા અલ�યહસસલામના માટ� 

ખાવાીુ ંલાવયો. હઝરત �સૂા અલ�યહસસલામ એ 

જવાનને  છૂ� ુ:ં આ �ી સાથે તા� �ુ ંસગપણ છે? 

જવાને બતાવાુ ંક� આ માર� �ધૃ્ માતા છે  અને �ુ ં

પૈસેટક� નબુો � ંએટલે તેની સેવા માટ� નોકરાણી 

રાખી નથી દકતો , એટલે �ુ ંપોતેજ તેની સેવા 

ચાકર� ક� �ં. 

હઝરત �સૂા અલ�યહસસલામ એ  છૂ� ુ:ં તમાર� મા 

ખાવાીુ ંખા્ા પછ� �ુ ંકહ� રહ� હતી? 
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જવાને જવાબ આપયો ક� માર� મા નો િનતયકમ  છે 

ક� જયાર� પણ �ુ ંતેને નવરા�ુ ંઅને ખાવાીુ ં

ખવરા�ુ ંતો તે હમેંદ ્ુઆ  કર�ને કહ� છે �દુા તને 

બખદી આપે અને �ામતના �દવસે તને �સૂાનો 

સાથી બનાવે. તને એ જ જ�તમા ંએજ દરલ�મા ં

જગયા દ� જયા ં�સૂા હોય. 

હઝરત �સૂા અલ�યહસસલામ એ ફરમાવાુ:ં જવાન  

�ુ ંતને �બુારકબાદ� આ ુ ં� ંક� અલલાહ� તાર� 

માની ્ુઆ ક�લૂ કર� લી્ી છે  મને �જબઈલે આ 

ખબર સભંુાવી ક� � ુ ંજ�તમા ંમારો સાથી હદે. 

અને �ુ ંજ �સૂા �ં. 
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ફઝલકબર્ણકઅમકબમ્ીરકકઅઅનકબીપઅમકઅીરી�  

ફઝલ �બન યહા બરમક�ની છાતી પર કોઢીું  �ચહ 

દ�ખા�ુ ંઅને તે તેનાથી ઘણો �ચ�તામા ંપડ� ગયો. 

એજ કારણે તેણે �દવસના  સમયે હમામમા ંજવાીુ ં

બં્  કર� દ�� ુ , �થી કર�ને કોઈ દખસ તેના આ 

દાગથી �ણકાર ન થાય. 

એક વખત તેણે પોતાના દરબાર�ઓથી  છૂ� ુ ંક� 

આ જમાનાનો સૌથી મોટો તબીબ કોણ છે? તો બ્ા 

દરબાર�ઓએ �સલીક પારસીીુ ંનામ  દ�� ુ,ં � 

દીરાઝમા ંરહ�તો હતો. 
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તેણે એ હક�મને દીરાઝથી બગદાદ બોલાવયો અને  

તેની કસોટ� કરવા માટ� તેણે હક�મને બતાવાુ ંક� 

મારા પગમા ં્ુ:ખાવો રહ� છે  આપ તેનો ઇલાજ 

કરો. 

હક�મે કકુ ંએના માટ� તમાર� પહ�લાતો  ્ૂ્ની 

બનેલી બ્ી ચીજો અને ખાટ� ચીજો તજવી પડદે. 

અને ચણાને સાદા પાણીમા ંપકાવીને ખાવા જોઈએ. 

અને એજ સાથે તેણે એક વરસની �રુ્ી , હલવો 

અને �ડાની  ઝરદ�ને મ્મા ંમેુવી દવા તૈયાર 

કર� અને ફઝલને કકુ ં ક� તે આ દવા ખાય. 
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ફઝલે દવા તો ખા્ી પરં� ુતેની સાથે તેણે 

પરહ�ઝી ન રાખી અને ખાટ� વસ�ઓુ ખાતો રહયો. 

બી� �દવસે હા�કમ આવયો અને ફઝલનો પેદાબ  

ટ�સટ કરવાની માગંણી કર� અને �વો તેની સામે 

પેદાબ ર�ૂ કરવામા ંઆવયો તો  તેણે કકુ ંક� �ુ ં

તમારો ઈલાજ નહહ ક� ક�મક� તમે બદપરહ�ઝી કર� 

છે અને  મારા કહ�વા છતા ંતમે ખા� ુ ંખા�ુ ંછોડ� ુ ં

નથી. 

આ જોઈ ફઝલને ભરોસો પડ� ગયો ક� તે ખર�ખર 

એક શે્ઠ હક�મ છે. તેણે તેને એકાતંમા ંકકુ ંક� મ� 

આ બ� ુતમાર� પ�રકા  કરવા માટ� ખુર હ� ુ.ં 
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હક�કતમા ંિદકાયત એ છે ક� માર� છાતીમા ંકોઢનો 

દાગ છે �ુ ંતમારાથી તેનો ઇલાજ કરાવવા મા�ં ુ�ં. 

�સલીક� કકુ ંક� �ુ ંતેનો ઇલાજ કર�દ અને  આપ 

થોડા જ �દવસોમા ંનીરોગી થઈ જદો. એટલે તેણે 

ફઝલનો ઇલાજ દ� ��. તે આ  રોગના �ટલા 

પણ ઇલાજ �ણતો હતો , તેણે એ બ્ા ઇલાજો 

કર� જોયા પણ ફઝલને કોઈ આરામ ન થયો. 

તબીબ ્ણો �ચ�તા�રુ થયો ક� આખર આ રોગ 

ખતમ ક�મ નથી થતો. 
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અને ફઝલ પણ �ચ�તાગસત હતો ક� આવો મોટો 

હક�મ તેનો ઇલાજ કરવામા ંિન્ફુ ક�મ થઈ ગયો. 

એક �દવસ ફઝલે ઇલાજ િન્ફુ જવાની ફ�રયાદ  

કર� તો હક�મે કકુ ં: તમે પહ�લા તમારા બાપને 

રા� કરો. જયા ં્ ૂ્ ી તે  તમારાથી રા� નહહ થાય 

માર� દવા કામ નહહ આપે. ફઝલ પોતાના િપતા 

યહા પાસે ગયો અને તેઓથી માફ� માગંી. િપતાએ 

સહ �દય તેને માફ કર� દ�્ો અને એજ 

દવાઓથી થોડાજ �દવસોમા ંતે સાજો થઈ ગયો. 

ફઝલે હક�મને  છૂ� ુ ંક� આખર આપને કોણે 

બતાવા ુક� મારો િપતા મારાથી નારાજ છે? 



242 
 

હક�મે કકુ ંક� મ� દર�ક દ� ર�તે આપનો  ઇલાજ 

��, પણ કોઈ પણ ઇલાજ કારગર ન િનવડયો તો 

મને ખાતર� થઈ ગઈ ક� �દુાના  બદંાઓમાથંી કોઈ 

બદંો તમારાથી નારાજ છે. અને અહહ મે જોા ુક� 

કોઈ માગંણ આપના  દરવા�થી ખાલી હાથ નથી 

જતો એટલે મને યક�ન થઈ ગાુ ંક� બાક� બ્ા 

લોકો તમારાથી રાઝી છે કદાચ તમારા િપતાશી જ 

તમારાથી નારાજ છે. �ના કારણે માર�  કોઈ પણ 

દવા કામ નથી આપતી. 
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હવે જયાર� ક� આપે િપતા�ને રાઝી કર� લી્ા તો 

એજ દવાઓથી અલલાહ� આપને તં્ ુ રસતી અતા 

કર�. 
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્ી-બીપઅમકઅીરીઝમક્ૌ્અનક્ુ્ણરકબઅીઅનકલન . 

એક દખસ �તૃા ુવેુા વેદનાથી ટુવુ� રહયો  

હતો અને �િતમ પુો હતી. જનાબે ર્લેૂ કર�મ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ  તેના 

િસરાને પહ�ચયા. એ દખસને મોતની સકરાત 

લાગેલી હતી. પણ તેની �ન િનકુતી નહોતી. 

ર્લેૂ કર�મ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમએ તેને અવાજ આપી. તેણે જવાબ 

આપયો. આપે ફરમાવાુ:ં અતયાર� તને �ુ ંનજર 

આવે છે? 
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તેણે કકુ:ં યા ર્લૂલલાહ ! મને બે ડરાવણા દખસ 

માર� સામે દ�ખાય છે તેઓ આ વખતે માર� સામે 

ઊભા છે. 

આપે ફરમાવાુ:ં �ુ ંઆ જવાનની મા �વે છે? 

લોકોએ બતાવા ુક� �હા , તેની મા �વે છે.  

ફરમાવાુ:ં તેને અહહ લઈ આવો. જયાર� તે આવી 

તો આપે તેને ફરમાવાુ:ં અય  �ધૃ્ા ! �ુ ં� ુ ંતારા 

 તુથી નારાજ છો ? અને જો નારાજ હોય તો તેને 

માફ કર� દ�. 
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�ધૃ્ાએ કકુ:ં યા ર્લૂલલાહ ! ખર�ખર �ુ ંતેનાથી 

નારાજ હતી અને હવે �ુ ંઆપના કહ�વા �જુબ તેને 

માફ કર� દં �ં. 

એ વખતે જવાન બેભાન થઈ ગયો અને જયાર� 

ભાનમા ંઆવયો તો આપે તેને ફર� આવાજ આપી. 

અને  છૂ� ુ ંહવે તને �ુ ંદ�ખાય છે? 

જવાને કકુ:ં યા ર્લૂલલાહ એ કાુા ચહ�રાઓ  

ચાલયા ગયા છે. હવે મહ�રબાન અને માયા� 

ચહ�રાઓ વાુા બે દખસ માર� પાસે  આવયા છે 

તેઓને જોઈને �ુ ંઘણો �દૂ �ં. પછ� તેની �હ ઉડ� 

ગઈ. 



247 
 

  



248 
 

ણપી્રકસં્ ીઅન 

્ુિનયામા ંાુપાત સતંાનો પણ થતા આવયા છે. એક 

દખસની નાલાયક� િનહાુો. 

�કતા�લુ કલામ યજ�લ કલામના કતાર પોતાની  

�કતાબના પે. ર૯   પર લખે છે ક� એક દખસ 

ઝન�નના આ�લમોમાથંી એક આ�લમે દ�ન  પાસે 

આવયો અને કકુ ંક� તેનો ભાઈ માતા�ની ખા્ા 

ખોરાક� માટ� કંઈ મદદ નથી કરતો. 
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એ આ�લમે દ�ને એક દખસને તેની સાથે રવાના 

�� �થી તેના ભાઈને ઠપકો આપીને તેને માના 

�જુરાનમા ંભાગીદાર બનાવે. 

તે દખસ કહ� છે ક� �ુ ંએ દખસ પાસે ગયો અને તેને 

પયારથી સમ�વાુ ંક� � ુ ંમાના �જુરાનમા ંપોતાના 

ભાઈની મદદ કર. 

તેણે જવાબમા ંકકુ ંક� મારા પર માની કોઈ 

જવાબદાર� નથી આવતી. મ�  છૂ� ુ:ં એ ક�વી ર�તે? 

તો તેણે કકુ ંઆજથી થોડા વરસ પહ�લા સખત  

્ુ્કાુ પડયો એ સમયે અમારા મા-બાપ બ�ે 
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�વતા હતા. અમે બ�ે ભાઈઓએ આપસમાં  ન�� 

ખુર ક� આપણે તેની સેવા કરવી જોઈએ. એટલે 

બાપની �ખદમત મારા ભાગે  આવી અને માની 

સેવા મારા ભાઈના ભાગમા ંઆવી. મારા સારા 

નસીબ ક� િપતા જલદ�  મરણ પામયા અને તેી ુ ંકમ 

ભાગય ક� મા હ�ુ ્ ૂ્ ી �વતી છે. 

હવે કરાર �જુબ માની સેવા ભાઈના �ઝમમે છે. 

મારો તેનાથી કોઈ સરોકાર નથી. 

આ નાલાયક  તુની વાત સાભંુ� �ુ ંહસયો  અને 

તેને કકુ ંક� દરમ કરો , તમે આપસમા ંમાલ નહોતો 

વહ�ચયો, બલક� મા-બાપની �ખદમત કરવાીુ ં
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પોતપોતાના માથે લી� ુહ� ુ.ં જયા ં્ ૂ્ ી તમાર� મા 

�વે છે, તમારા પર તેનો હક છે. તમે તેની 

�ખદમત કરો અને ભરણપોષણમા ંપોતાના ભાઈનો  

હાથ પકડો. 
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ણીફરક્ી-બીપઅનકઆદર 

કાફ�મા ંઝક�રયા �બન ઇબાહ�મથી �રવાયત છે , તે 

કહ� છે ક� �ુ ંપહ�લા ઈસાઈ હતો. મારા પર 

અલલાહની મહ�રબાની થઈ , �ુ ં �સુલમાન બની 

ગયો અને થોડા સમય પછ� હજ પડવા મ�ા ગયો 

અને તયા ંમ� હઝરત  ઇમામ સા�દક 

અલ�યહસસલામની �ઝયારતીુ ંમાન મેુવાુ.ં મ� 

તેમને બતાવાુ ંક�  �ુ ંપહ�લા ઈસાઈ હતો અને 

પાછુથી �સુલમાન બનયો. આપે ફરમાવાુ:ં � ુ ંકઈ 

વાતથી પભાિવત થઈ �સુલમાન બનયો? 
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મ� બતાવાુ ંક� મ� ાુરઆને મ�દની આ  આયતથી 

પભાિવત થઈ ઇસલામ �સવકાય�: પયગમબર ! � ુ ં

�ણતો નહોતો ક� �કતાબ  �ુ ંછે અને ઈમાન �ુ ંછે ? 

પરં� ુઅમે તેને ીરૂ બનાવાુ ંતેના ધવારા અમે �ને  

ઇચછ�એ છ�એ �હદાયત કર�એ છ�એ. 

આપે ફરમાવાુ:ં િનદકં અલલાહ� તમારા પર  

અહ�સાન �� છે તયારપછ� આપે તણ વખત 

ફરમાવાુ:ં (અલલા�ુમમ એહદ�ર�) અય  અલલાહ ! 

તેને ઈમાનનો માગર દ�ખાડ અને ફરમાવાુ:ં   તાર� � 

કંઈ  છૂ�ુ ંહોય તે મને  છૂ. 
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મ� કકુ ંક� મારા મા-બાપ અને સગા વહાલા  ઇસાઈ 

છે અને માર� મા �્ુ� છે �ુ ં�ુ ંતેઓની સાથે 

રહ� દાુ �ં? અને �ું તેના વાસણોમા ંખાવાીુ ંખાઈ 

દાંુ �ં ? 

આપે  છૂ� ુ ં�ુ ંતેઓ ્વુવરીુ ંગોશત ખાય છે ? 

મ� કકુ:ં નહહ તેઓ તેને હાથ લગાડ�ુ ંપણ પસદં 

નથી કરતા. 

આપે ફરમાવાુ:ં તમે તેની સાથે રહ� દકો છો , અને 

મને �ુકમ આપયો ક� આજ પછ� પોતાની માની 

સાથે માયા�પણે વત� અને જયાર� તે મર� �ય તો 
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તમે પોતેજ તેને કફન દફન કરદો. અને મીનામા ં

મને ફર� મુવા  પહ�લા કોઈને એ ન બતાવજો ક� 

તમે મને મુ� ��ુા છો. 

જયાર� મ� મીનામા ંઇમામ અલ�યહસસલામથી  

�લુાકાત કર� તો મ� જોાુ ંક� લોકો િવદાથાઓની 

�મ ઇમામ અલ�યહસસલામની  સામે બેઠ�લા છે અને 

તેઓથી સવાલો કર� રહા  છે. 

જયાર� �ુ ંાૂફા આવયો તો મ� ઇમામની આજા  �જુબ 

પોતાની મા સાથે સારો વતારવ કરવા લાગયો અને 

તેમની વ્ાર�મા ંવ્ાર�  સેવા ચાકર� કરવા લાગયો. 

પોતાના હાથે તેને ખાવાીુ ંખવરાવતો અને તેના 
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કપડા સાફ કરતો અને તેમીુ ંમા�ુ ં્ોયા કરતો 

હતો. આ સદવતરન જોઈ માર� માએ મને  કકુ ં: 

બેટા જયા ં્ ૂ્ ી � ુ ંઆપણા મઝહબમા ંહતો તયાર� 

તો � ુ ંમાર� આટલી  ચાકર� કરતો નહોતો , હવે � ુ ં

માર� એ સેવા �ા હ��થુી કર� રહયો છે. 

મ� કકુ:ં અમારા પયગમબરના ખાનદાનમાથંી એક 

��ુગ� મને એમ કરવાનો �ુકમ આપયો છે. 

માર� માએ મને  છૂ� ુ ંતો �ુ ંતેઓ પણ નબી છે ? 
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મ� કકુ:ં ના , તેઓ નબી નથી , નબીના વદંમાથંી છે. 

ઇસલામના અક�દા પમાણે ન�વુવત ખતમ થઈ 

�કૂ� છે, તે ��ુગર ર્લેૂ �દુાના �નદીન છે. 

આ સાભંુ� માર� માએ કકુ ં: બેટા તને  �બુારક 

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

દ�નની તાલીમ આપ. �ુ ં  પણ �સુલમાન બનવા 

મા�ંુ ં�ં. 

મ� માર� માને દહાદતનો કલમો િદખવાડયો અને  

તેને નમાઝ િદખાવી. માર� માએ �વનમા ં

પથમવાર જોહર , અસર, મગ�રબ, ઇદાની નમાઝો 

પડ� અને એજ રાતે તેી ુ ંમરણ થાુ.ં સવાર� મ� 
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તેમને �સુલ કફન આપયા, તેની જનાઝાની નમાઝ 

પડ� તેમને દફન �ાર. 
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�હીદકણ�ક્ી-બીપઅમકસનઅીકતીણરક 

દેખ સ્ૂક અમાલીમા ંનકલ કર� છે ક� એક દખસ  

ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમની સેવામા ંહાજર થયો અને અરજ કર� ક�, 

યા ર્લૂલલાહ મને �હાદનો ઘણો દોખ છે. આપે 

ફરમાવાુ:ં �દુાના  માગરમા ં�હાદ કરો જો �હાદમા ં

કતલ થઈ ગયા તો તમને અમર �વન મુદે અને 

અલલાહ તમને શે્ઠ બદલો આપદે. અને જો તમે 

�હાદથી �વતા પાછા ફયાર અને  પોતાના વતન 

સલામત પહ�ચયા તો અલલાહ તઆલા તમારા 

�નુાહો માફ કર� દ�દે. અને  તમે પોતાના �નુાહોથી 
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એવા પાક થઈ જદો �વા તમે જનમ સમયે પાક 

હતા. 

એ દખસે અરજ કર�: યા ર્લૂલલાહ ! મારા મા-

બાપ �ધૃ્ અને િનબરુ  છે અને તેઓ ચાહ� છે ક� �ુ ં

�હાદના બદલે તેઓની સાથે ર�ુ.ં 

ર્�ૂલુલાહ� ફરમાવાુ ં: એ બરહક ઝાતની  કસમ 

�ના કબઝામા ંમાર� �ન છે , મા-બાપ સાથે એક 

રાત �દવસનો સહવાસ એક વરસની �હાદથી શે્ઠ 

છે. 
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્ી-બીપઅમકફર્ીબરદીરકકઅઅનકરનઝમકબહન�કકથઅમ.  

ઓાીૂલુ અખબાર� રઝામા ંબઝનતી હઝરત ઇમામ  

અલી રઝા અલ�યહસસલામથી �રવાયત કર� છે બની 

ઇસરાઈલમાથંી એક દખસે પોતાના  સગાને કતલ 

કર� તેના દબને બની ઇસરાઈલના માગરમા ંફ�ક� 

દ�� ુ.ં અને પછ� તેના  � ૂબંહાની તેઓથી માગંણી 

કર�. ઇસરાઈલ જનાબે �સૂાની પાસે આવયા અને 

યાચના કર�  ક� તેઓ કાિતલનો ્રુાગ 

મેુવે.અલલાહ તઆલાએ �ુકમ આપયો ક� તેઓ 

એક ગાય ઝબહ કર�  અને તેના ગોશતને મરનારના 
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�જસમને લગાડ�. તે પોતાના કાિતલને �દૂ 

બતાવદે. 

હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામ એ  

ફરમાવાુ ંક� જો બની ઇસરાઈલ કોઈ પણ ગાય 

ઝબહ કર� નાખતે તો તેમનો આદય  રૂો  થઈ જતે 

પરં� ુતેઓ �ટલી િવગતમા ંગયા અલલાહ� તેઓ 

પર એટલી સખતી કર�. 

ઇસરાઈલીઓએ કકુ ંક� ગાય ક�વી હોવી જોઈએ ? 

તો અલલાહ� ફરમાવાુ ંન તો છેક નાની હોય ન બ�ુ 

મોટ� હોય બલક� દરિમયાની ઉમરની હોય. 
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પછ� એ લોકોએ  છૂ� ુ ંક� ભલા ગાય કયા રંગની 

હોવી જોઈએ ? 

અલલાહના તરફથી હઝરત �સૂા અલ�યહસસલામ 

એ ફરમાવાુ:ં પીુા રંગની ગાય હોવી જોઈએ � ન 

તો સફ�દ�થી મુતી હોય ન તો કાુાદ ઉપર હોય. 

તેમણે હઝરત �સૂા અલ�યહસસલામથી િવનતંી કર� 

ક� આનાથી પણ વ્ાર� સપ્ટતા કરવામા ંઆવે. 

ક�મક� આવા પકારની તો ઘણી ગાયો છે. 

તેના જવાબમા ંઅલલાહ� ફરમાવાુ:ં એવી ગાય  હોવી 

જોઈએ � જમીન પર ન હુ ચલાવતી હોય ક� ન 
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તો ખેતરોને પાણી પીવરાવતી હોય. િન્કલકં ગાય 

હોય તેમા ંતેના � ૂુ  રંગ ઉપરાતં કોઈ બીજો રંગ 

ન હોય. 

આ ચો�સ �ુકમ સાભંુ� ઇસરાઈલ ગાયની 

દો્મા ં િનકુ� પડયા. અને ઉપરોકત �ણુો વાુ� 

ગાય એક નવજવાન પાસે મૌ�ૂદ હતી. જયાર�  

લોકોએ તેને ગાય વેચવાીુ ંકકુ ંતો તેણે કકુ ંક� 

માર� ગાયની �ક�મત એ છે  ક� તેની ખાલને તમે 

સોના મહોરથી ભર� દયો. 

ઇસરાઈલીઓ હઝરત �સૂા અલ�યહસસલામ પાસે 

ગયા અને મોમાગંી �ક�મતની િદકાયત કર�. હઝરત 
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�સૂા અલ�યહસસલામ એ ફરમાવાુ:ં એ  િસવાય કોઈ 

ચારો નથી ક�મક� જોઈતા �ણુો માત આજ ગાયમા ં

મુ� આવે છે. એટલે  તેમણે જવાનને મોમાગંી 

�ક�મત આપીને ગાય ખર�દ� લી્ી. 

ગાયને ઝબહ કરવામા ંઆવી અને તેની  ૂછંને  

મરનારના દ�હ પર લગાડવામા ંઆવી તો તે 

�વતો થઈ ગયો અને કકુ:ં ક� અય �દુાના  

પયગમબર ! મને મારા કાકાના દ�કરા ભાઈએ કતલ 

�� છે. �ના િવ�ુધ્ એ  દાવો કર� છે તે ત્ૃન �ૂઠ 

છે. આ બની ઇસરાઈલને �નૂીી ુ ંઇલમ થઈ ગાુ.ં 
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એક વખત હઝરત �સૂા અલ�યહસસલામના 

અીયુાયીઓ એ કકુ ંક� આ ગાયનો પણ એક રિસક 

�કસસો છે. હઝરત �સૂા અલ�યહસસલામએ  ફરમાવાુ ં

તેનો �કસસો �ુ ંછે? 

એ દખસે બતાવાુ ંક� � જવાનની આ ગાય હતી. તે 

જવાન પોતાના મા-બાપનો અતયતં આજા�ંકત હતો 

અને પોતાના િપતાની અનહદ ઇઝઝત કરતો હતો. 

એક �દવસ એ ાવુાને કોઈ વસ�નુો સોદો ��  અને 

પૈસા �કુવવા માટ� પોતાના િપતાની પાસે આવયો. 

ચાવીઓ િપતાના તક�યા નીચે  હતી અને એ સમયે 

તેનો િપતા ્તેૂલો હતો. નવજવાને બાપની 
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નહદમાથંી જગાડ�ુ ંયોગય ન સમ�ાુ.ં અને માલનો 

સોદો જતો ��. જયાર� તેનો બાપ �ગયો તો  તેણે 

પોતાના બાપને બ્ો �કસસો કહ� સભંુાવયો. બાપે 

કકુ ંસા� થાુ.ં આ  સોદામા ંતને નફો મુવાની 

દ�તા હતી એટલે આ દ� નફાના બદલામા ં�ુ ં

તને આ  ગાય આ ુ ં�ં. અને આ એજ ગાય હતી 

�ની તેને એટલી મોટ� �ક�મત મુ� હતી. 

આ બનાવ સાભંુ� જનાબે �સૂા અલ�યહસસલામ 

એ ફરમાવાુ:ં   લોકો   તમે   જોાુ ં ? મા-બાપની 

ચાકર� કરવાથી ક�ટલો મોટો ્ુનયવી ફાયદો થયો? 
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ઇ્ી્કઅલ�યહસસલી્કણનઅીથમક્નહબબ્કણર�કલન ? 

અમમાર �બન હબબાન કહ� છે ક� મ� હઝરત  ઇમામ 

જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામની સેવામા ંઅરજ 

કર� ક� મારો �દકરો ઇસમાઈલ  માર� સાથે ભલાઈ 

કર� છે. 

આપે ફરમાવાુ:ં �ુ ંતેને દોસત રા� ુ�ં  અને હવે 

માર� મોહબબતમા ંવ્ારો થઈ ગયો છે. પયગમબર� 

અકરમ સલલલલાહો અલયહ�  વઆલેહ� વસલલમની 

એક ્ૂ્ બહ�ન હતી. એક �દવસ તેણી �ુ�ર� 

અકરમ સલલલલાહો  અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની 

સેવામા ંહાજર થઈ. આપે �વી તેને જોઈ ઘણા 
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રાઝી થયા. આપે તેના માટ� પોતાની ચાદર પાથર� 

દ�્ી અને હસતે વદને અને માન  વૂરક તેની  સાથે 

આપ વતરયા અને સનેહના કારણે આપ તેની સામે 

હસતા રહા. થોડ� વાર પછ�  તેણીનો ભાઈ આપની 

સેવામા ંઆવયો. પરં� ુર્લેૂ કર�મ સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ�  વસલલમની એ મોહબબત અને 

લક તેને ન મકાુ.ં � તેની બહ�નને મકાુ.ં 

ક�ટલાક સહાબીઓએ આપથી ્ુલરકીુ ંકારણ   છૂ�ુ ં

તો આપે ફરમાવાુ:ં મ� આ �ીને એટલા માટ� વ્ાર� 

માન આપાુ ંક�  તેણી પોતાના મા-બાપની વ્ાર� 

ચાકર� કરતી હતી. 
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ઇ્ી ન્કઝ્ીઅીકઅ.્.ફ.દ.કઅમક્પ્ીક્ીટ�કભલી્ર 

આકાએ સયયદ મોહમમદ �સૂવી નજફ� અલ 

મઅ�ફ �હ�દ� એક અતયતં પમા�ણક આ�લમ હતા 

અને હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન  

અલ�યહસસલામના હરમમા ંઇમામતની ફરજો 

સભંાુતા હતા. તેમણે આ �રવાયત દેખ  બા�કર-

દેખ હાદ� કાઝમૈનીના  તુથી �રવાયત કર� છે , 

તેમણે એક ભરોસાપાત  દખસથી �રવાયત કર�. તે 

દખસ હમામમા ંમા�લસ �ાર કરતો હતો. એ 

દખસનો એક  �ઢુો બાપ હતો અને તે તેની સેવા 

કરવામા ંએક પુ માટ� પણ િવલબં કરતો નહોતો.  
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તયા ં્ ૂ્ ી ક� તે પોતાના �ધૃ્ બાપના માટ� 

સડંાસમા ંપાણી ્ધુ્ા રાખતો હતો. 

 �ુ અઠવા�ડાુ ંતે આ ર�તે બાપની ચાકર�  બ�વી 

લાવતો હતો , પણ �ુ્ ની રાતે તે બાપની સેવા 

કરતો નહોતો. ક�મક� એ  રાતે તે મ�સજદ� સહલા 

�યા કરતો હતો અને  રૂ� રાત તયા ંઅલલાહની 

ઇબાદત કરતો હતો. પરં� ુએક �દવસ ઘણા લાબંા 

સમય પછ� મ�સજદ� સહલા જવાીુ ં�કૂ� દ��.ુ 

મ� તેને આમ કરવાીુ ંકારણ  છૂ� ુ ંતો તેણે  બતાવાુ ં

ક� તે લગાતાર ચાલીસ રાત ્ ૂ્ ી �ુ્ ની રાતે 

મ�સજદ� સહલા �યા કરતો  હતો, અને ચાલીસમી 
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રાતે મને તયા ંપહ�ચવામા ંમો�ું થઈ ગાુ ંઅને 

�દવસ આથમવા લાગયો હતો. મને તયા ંપહ�ચવામા ં

ઘ� ુબ� ુમો�ુ ંથઈ ગા ુહ� ુ.ં અને ચાદં  િનકુ� 

આવયો �ના કારણે રાતનો �્કાર કંઈક ઓછો 

થઈ ગયો અને �ુ ંમાર� �નૂમાં  મગન થઈ મ�સજદ� 

સહલા તરફ ચાલતો રહો .એ અરસામા ંમે જોાુ ંક� 

એક રણિનવાસી  દખસ ઘોડા પર સવાર થઈને 

માર� તરફ આવી રહો  છે. મ� �દલમા ંકકુ ંહો ન હો  

આ � ૂટંારો છે અને હવે એ અમે � ૂટં� લેદે. 

એ દખસ �વો માર� ન�ક આવયો , તેણે બ્ુની 

ભાષામા ંમને  છૂ� ુ:ં �ા જઈ રહયો છે? 
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મ� કકુ ં: �ુ ંમ�સજદ� સહલા જઈ રહો �ં. તેણે કકુ ં: 

તાર� પાસે ખાવાની કોઈ વસ� ુછે? 

મ� જવાબ આપયો: નહહ , માર� પાસે કોઈ વસ� ુ

નથી. તેણે કકુ:ં તમે પોતાનો હાથ ખીસસામા ં

નાખો. મ� કકુ:ં મારા ખીસસામા ંકંઈ નથી. 

તેણે થોડ�ક કડક અવાજમા ંકકું   ક� તમે  પોતાનો 

હાથ ખીસસામા ંનાખો. મ� તેના કહ�વા પમાણે 

ખીસસામા ંહાથ નાખયો  તો તેમા ંથોડ� �કદિમદ 

મૌ�ૂદ હતી. હક�કતમા ંમ� �દવસના સમયે �કદિમદ 

મારા બાુકો માટ� ખર�દ� હતી પણ �ુ ંતેને અતયાર� 
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�લૂી ગયો હતો. મ� તે �કદિમદ  સવારને આપી 

દ�્ી. 

એ સમયે એ સવાર� મને તણ વખત કકુ:ં  ‘ઉસીક 

�બલ ઊદ ’ બદ્ુઓની અરબી ભાષામા ં ‘ઊદ’ �ઢુા 

બાપને કહ� છે. તો તેની  વાતચીતનો તર�ુમો એ 

થતો હતો ક� �ુ ંતને તારા �ઢુા બાપની વસીયયત 

ક� �ં.  તયાર પછ� અચાનક સવાર માર� નઝરથી 

ઓજલ થઈ ગયા. 

મને ખાતર� થઈ ગઈ ક� તેઓ ઇમામે ઝમાના  

અલ�યહસસલામ હતા. અને �ુ ંસમ� ગયો ક� દર 

�ુ્ ની રાતે મારા અહહ આવવા પર આપ  રાઝી 



276 
 

નથી. તેના બદલે માર� મારા િપતાની ચાકર� 

કરવાનો �ુકમ આપયો. એટલા માટ�  મ� મ�સજદ� 

સહલા જવાીુ ંછોડ� દ��.ુ 
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ઉઅયસનકણરઅમકઅઅનક્ીઅમકતીણરક 

હઝરત ઊવયસ કરની ભાડા પર લોકોના �ટ 

ચરાવયા કરતા હતા. અને એ ભાડાથી પોતાની 

માની સારસભંાુ રાખતા હતા. 

એક વખત તેમણે માતાથી ર� માગંી ક� તેને  

મદ�ના જવાની ઇ�ઝત આપવામા ંઆવે , �થી 

કર�ને તેઓ અલલાહના હબીબ સલલલલાહો  અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમના દ�દારથી ્નય બને. 

માએ કકુ:ં �ુ ંતને એ દરતે ર� આ ુ ં� ંક� અ્ાર 

�દવસથી વ્ાર� તમે મદ�નામા ંનહહ રોકાવ. 
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ઉવયસ રવાના થયા અને મદ�ના �નુવવરામાં  

જનાબે ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમના ઘર પર આવયા અને એ  સમયે �ુ�ર� 

કર�મ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ 

પોતાના િનવાસ સથાને  મૌ�ૂદ ન હતા. તેઓ તયા ં

બે કલાક રોકાયા અને પછ� યમન તરફ રવાના 

થઈ ગયા.  તેમના જવા પછ� �ુ�ર� અકરમ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ ઘર� 

પ્ાયાર અને ફરમાવાુ:ં આ કોી ુ ંીરૂ છે �નાથી 

આપ� ુઘર ઝગમગે છે? 
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આપને બતાવવામા ંઆવાુ ંક� એક �ટવાુો 

આવયો હતો. �ીુ ંનામ ઊવયસ હ� ુ.ં 

આપે ફરમાવાુ:ં િન:દકં આ ીરૂ ઊવયસ અહહ 

�કૂ�ને ગયા છે. 

ર્લેૂ કર�મ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમ ઊવયસના િવદે ફરમાવયા કરતા હતા ક� 

કરનની તરફથી જ�તની સૌરભ આવે છે.  અય 

ઊવયસે કરની ! �ુ ંતમારા દ�દારનો આ�રૂ �ં. 
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બીપઅમકબદ્ુઆઅમકઅસર 

સયયદ ઇબને તાઊસ પોતાની �કતાબ  

મેહ�ુદઅવાતમા ંલખે છે ક� હઝરત સયય્ુશદોહદા 

અલ�યહસસલામ એ ફરમાવાુ:ં  અમે અમારા 

િપતાશીની સાથે રાતીના �્કારમા ંખાનએ 

કાબાના તવાફમાં  પ��ૃ  હતા. એ અરસામા ંઅમે 

�દયદાવક અવાજ સાભંુ� કોઈ દખસ િવ�વના  

પાલનહારના દરબારમા ંકરગર�ને ્ુઆ કર� રહયો 

હતો અને ્ુઆ સાથે ્ાર ્ાર રોતો હતો. 

મારા િપતા�એ ફરમાવાુ:ં �ુસૈન ! તમે  

�નેુહગારની ફ�રયાદ સાભંુ� � �દુાના 
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દરબારમા ંફ�રયાદ કર� રહયો છે. અને  

પાય��ચતના �્ઓૂથી ��ુ કર� રહયો છે. �ઓ 

તેને દો્ી માર� પાસે લઈ આવો. 

ઇમામ �ુસૈન અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે ક� �ુ ં  આ 

�્ાર� રાતમા ંલોકોને એક તરફ હટાવતો 

હટાવતો તેના ્ ૂ્ ી જઈ પહ�ચયો.એ  દખસ �કન 

અને મકામની વચચે રોકકુ કર� રહયો હતો. �ુ ં

તેને મારા માનનીય  વા�લદની પાસે લઈ આવયો. 

તે એક �બૂ્રૂત નવજવાન હતો. હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામએ  છૂ�ુ:ં � ુ ંકોણ છે? 
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તેણે જવાબ આપયો �ુ ંઅરબોમાથંી એક દખસ �ં. 

આપે ફરમાવાુ:ં તમાર� આ દદરનાક ફ�રયાદો દા 

કારણે છે? 

તેણે કકુ:ં મૌલા ! આપ મને  છૂ�ને �ું  કરદો 

�નુાહના ભાર� મને બેવડ વાુ� દ�્ો છે. અને 

બાપની નાફરમાની અને તેની  બદ્ુઆએ માર� 

�ઝ�દગીના પાયાઓ હલાવીને રાખી દ�્ા છે. અને 

માર� સલામતી અને  માર� તં્ ુ રસતી મારાથી 

�ચક� લી્ી છે. 

આપે ફરમાવાુ:ં � ુ ંતાર� આપવીતી સભંુાવ. 
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એ જવાને કકુ:ં મારો �ધૃ્ બાપ હતો , � મારા પર 

ઘણો મહ�રબાન હતો. પરં� ુ�ુ ંરાત �દવસ ખરાબ 

અને વયથર કામોમાં  લાગયો રહ�તો હતો. એ �બચારો 

મને �ટલી પણ નસીહત કરતો હતો મ� તેને કદ� 

ક�લૂ કર� નહોતી. બલક� ક�ટલીક વખત �ુ ંમારા 

િપતાને ્ુ:ખ આપતો હતો અને તેમને  ગાુો 

ભાડંતો હતો. 

મને ખબર પડ� ક� મારા બાપ પાસે એક પટાર�  છે, 

�મા ંકંઈક રકમ મૌ�ૂદ છે. �ુ ંએ રકમ લેવા માટ� 

પટાર� પાસે ગયો , મારા િપતાએ મને રો�ો. મ� 

જોરથી તેી ુ ંબાવ�ુ પકડ� તેને ઝટ�ો અને જમીન 



284 
 

પર ્�ો માય�. �ધૃ્ દખસ હતો બીચારો જમીન 

પર પડયો. ફર�વાર ઊભા થવાની કોિદષ કર�, પણ 

દદરના કારણે ઉઠ� ન દ�ો. મ� પટાર�માથંી   રકમ 

કાઢ� અને બહાર ચાલયો ગયો. 

એ વખતે મારા બાપે મને કકુ ંક� �ુ ંખાનએ 

કાબામા ંજઈને તારા માટ� બદ્ુઆ કર�દ. 

પછ� મારા બાપે થોડા �દવસ રોઝા રાખયા અને  

નમાઝો પડ�. પછ� �સુાફર�નો સામાન ભેગો �� 

અને �ટ પર સવાર થઈને મ�ા ચાલયો ગયો અને 

ખાનએ કાબા પહ�ચયો. �ુ ંએ વખતે મૌ�ૂદ હતો. 
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મારા િપતાએ માર�  સામે કાબાનો પદ� પકડ� રોઈ 

રોઈને મને બદ્ુઆ દ�્ી. 

�દુાની કસમ મારા વા�લદની હ� બદ્ુઆ  રૂ�એ  

નહોતી થઈ તયા ંમા� આરોગય છ�નવાઈ ગાુ.ં પછ� 

એ જવાને પોતાની ખમીસ �ચી  કર� અમને 

પોતાીુ ંદર�ર દ�ખાડ� ું , તેના દર�રનો એક ભાગ 

લાકડ�ની �મ ્કુાઈ  ગયો હતો અને હલન ચલન 

કર� દકતો નહોતો. 

જવાને કકુ:ં મૌલા ! આ બનાવ પછ� �ુ ંઘણો  

પછતાયો અને ઘણી વાર મારા િપતાથી માફ� 
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માગંી, પણ તેણે માફ ન ખુર અને  પોતાના ઘર� 

પાછો ચાલયો ગયો. 

તણ વરસનો સમય િવતી ગયો. �ુ ંઆ જ ર�તે  

લગાતાર મારા િપતાથી માફ� માગંતો રહયો , પણ 

તે માફ કરવા તૈયાર ન થયો. �તે  તણ વરસના 

લાબંા ગાુા પછ� તે કંઈક નરમ પડયો. મ� તેને 

િવનતંી કર� ક� તે  કાબા દર�ફ પહ�ચી મારા માટ� 

એજ જગયાએ ્ુઆ કર� જયા ંતેણે બદ્ુઆ કર� 

હતી. દ� છે ક� અલલાહ તઆલા તેની ્ુઆના 

કારણે માર� કિતઓને માફ કર� દ�. 
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મારા િપતાએ માર� યાચના ક�લૂ કર�. �ુ ં  િપતાને 

�ટ પર સવાર કર� , �ટ પર સવાર થયો. પવાસ 

કરતા અમે અરાકની ખીણમા ંપહ�ચયા. રાત અતયતં 

�્ાર� હતી અને અમે પવાસમા ંપ��ૃ હતા. 

અચાનક એક  પકી ઉડાુ , તેના ઊડવાના કારણે 

મારા િપતાનો �ટ દોડવા લાગયો અને મારા  િપતા 

�ટ પરથી નીચે પડ� ગયા. તેી ુ ંમા� ુનીચે બે 

પથથરો સાથે અફુાાુ ંઅને  તે તયાજં મરણ પામયો. 

મ� બાપને એ જ સથુે દફન �� અને �દૂ એકલો  

બય�લુલાહ પહ�ચી પોતાના �નુાહોની માફ� માગંી 

રહયો �ં. કોણ �ણે મને મારા  �નુાહોની માફ� 

મુદે ક� નહહ? 
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હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામએ  

ફરમાવાુ:ં �ુ ંતાર� મદદ માટ� પહ�ચી ગયો �ં. 

જનાબે ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો  અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમએ મને એક ્ુઆ િદખવી હતી. �ુ ંતને એ 

જ ્ુઆ બતાવીદ. આ  ્ુઆમા ંઅલલાહ તઆલાીુ ં

ઇસમે અઅઝમ મૌ�ૂદ છે. આ ્ુઆને � દખસ 

પડદે તેની �ચ�તા ્ૂર થઈ જદે ને તેી ુ ંદદર , રોગ, 

ગર�બી અને નાદાર�નો �ત આવદે. અને  તેના 

�નુાહ માફ કર� દ�વામા ંઆવદે. આ ઉપરાતં પણ 

િવ�વના મૌલાએ આ ્ુઆના  �ણુો બયાન 

ફરમાવયા. 
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હઝરત ઇમામ �ુસૈન અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે  ક� 

�ુ ંજવાનથી વ્ાર� ્ુઆના �ણુો સાભંુ� �દૂ 

થયો. હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન  અલ�યહસસલામ 

એ ફરમાવાુ ં�ઝલહલજની દસમી રાતે આ ્ુઆને 

પડવી અને સવારના  સમયે માર� પાસે આવ�. 

તયાર પછ� આપે ્ુઆનો લખેલો ીસુખો જવાનને 

આપયો. 

દસ �ઝલહલજના સવાર� એ જવાન અમાર� પાસે  

આવયો અને તે સ ંણૂર તં્ ુ રસત હતો અને જવાન 

કહ�વા લાગયો: �દુાની કસમ આ  ્ુઆમા ંઇસમે 

અઅઝમ �પાએ� ુછે. પરવર�દગારની કસમ ! 
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માર� ્ુઆ ક�લૂ થઈ. મ�  �વી ્ુઆને પડ� લી્ી 

મને �ઘ આવી ગઈ અને સવ૫નાવસથામા ંજનાબે 

ર્લેૂ �દુા  સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમના દ�દાર નસીબ થયા. અને આપે મારા 

બદન પર  હાથ ફ�રવયો અને ફરમાવાુ:ં “મહાન 

�દુાને યાદ કરો તમને ભલાઈ મુદે. ” �ુ ં

સવપનમાથંી ��તૃ થયો તો મને પોતાને સવસથ 

અને નીરોગી જોયો. 

હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ એ � 

્ુઆ જવાનને આપી હતી તે એજ ્ુઆ છે �ને 
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આપણે ્ુઆએ મશ�લૂના નામે ઓુખીએ છ�એ  

અને મફાતી�ુલ �નાનમા ંઆપેલી છે. 
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્ીઅનકહણકણ�ટલનકલન? 

ઇમામ બા�કર અલ�યહસસલામથી �રવાયત છે ક�  

એક દખસ પયગમબર� �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમની સેવામા ંહાજર  થયો અને 

અરજ કર� યા ર્લૂલલાહ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ ! મારા  મા-બાપ ઘણા 

વયો�ધૃ્ થઈ ��ુા છે. મારા િપતા �જુર� ગયા , 

અલબ�  અતયાર�  માર� મા �વે છે. અને તે અતયાર� 

એટલી �ઢુ� થઈ �કુ� છે ક� તે સખત ખોરાક નથી  

ખાઈ દકતી. એટલે �ુ ંખોરાક નરમ કર�ને મારા 

હાથે તેને નાના બાુકોની �મ  ખવરા�ુ ં�ં. અને 
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બાુકોની �મ તેને કપડામા ંલપેટ� પગંોડામા ં

્વુરા�ુ ં�ં. અને પાર� ુહલાવતો ર�ુ � ંતયા ં્ ૂ્ ી 

ક� તેને �ઘ આવી �ય અને હવે એ એટલી  કીણ 

થઈ ગઈ છે ક� મને તેની વાતની પણ સમજ નથી 

પડતી. 

એટલા માટ� મ� અલલાહ તઆલને પાથરના કર�  છે ક� 

મને એવી છાતી આપ ક� �મા ં્ુ્ િનકુ� ુ ંહોય 

અને �ુ ંમાર� માને છાતીએ લગાડ� ્ુ્ િપવરા�ુ.ં 

અલલાહ તઆલાએ માર� ્ુઆ ક�લૂ કર� અને 

માર� છાતીમા ં્ૂ્ વહ�વા લાગાુ.ં પછ� તે દખસે 
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પોતાના સતનો દ�ખાડયા �ને  દબાવવાથી ્ૂ્ 

નીકુ� ુ ંહ� ુ.ં 

આ સાભંુ� ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ�  

વઆલેહ� વસલલમની �ખોમા ં�્ ુતર� આવયા 

અને ફરમાવાુ:ં બેટા ! તે કામયાબી  મેુવી લી્ી. 

તે �દુા તઆલાથી �ધુ્ અને સવચછ િનયયતથી 

્ુઆ માગંી અને  રબ�લુ ઇઝઝતે તાર� ્ુઆ ક�લૂ 

કર�. એ દખસે મને  છૂ� ુ:ં મહ�રબાન અય ર્લેૂ  

�દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ�ુ ંમ� 

માર� માના હ�ો અદા કર� દ�્ા? 
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આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ એ  

ફરમાવાુ ં: હર�ગઝ નહહ , તારા જનમ વખતે પસવ 

વેદનામા ંમજ�રૂ થઈ તાર� માએ  � ફ�રયાદ કર� 

હતી, ત� તો તેની એક ફ�રયાદનો હક અદા નથી 

��. 

� હા , ્ુિનયામા ંએવી ઘણી માઓ થઈ ગઈ � 

બચચાને જનમ આપી મરણાિ્ન થઈ ગઈ. અને 

પોતાના બાુકીુ ંમ� ્ધુ્ા જોવા ન પામી. 
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�હીઅમકબીપ�ુકંપરકૠરકઅદીકણરન. 

�બુારક માસ રમઝાનની ઓગણીસમી સવારના 

ઇબને ��ુલજમ લઈને મૌલાએ કાએનાત હઝરત 

અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામના �બુારક  

માથા પર વાર ��. લોકો આપ અલ�યહસસલામને 

ઉપાડ� આપ અલ�યહસસલામના ઘર�  લઈ ગયા અને 

ઘરની પાસે ઊભા રહ� ્ાર ્ાર રોવા લાગયા. 

એટલામા ંહઝરત ઇમામ હસન અલ�યહસસલામ  

ઘરમાથંી િનકકયા અને બ્ા દોકગસતોને �ુકમ 

આપયો ક� તેઓ પોતપોતાના ઘર�  ચાલયા �ય. 

અતયાર� ઇબને ��ુલજમ અમાર� ક�દમા ંછે જો મારા 
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િપતા તં્ ુ રસત  થઈ ગયા તો તેના સબં ં્ મા ંતેઓ 

અલ�યહસસલામ �દૂ ફ�સલો કરદે. 

આ સાભંુ� બ્ા લોકો ઘર� ચાલયા ગયા પણ 

અસબગ �બન નબાતા તયાજં ઊભા રહા અને 

જોરજોરથી રોવા લાગયા. તેના રોવાની અવાજ  

સાભંુ� હઝરત ઇમામ હસન �જુતબા 

અલ�યહસસલામ ફર� બહાર પ્ાયાર અને ફરમાવાુ:ં  

અસબગ ! તમે મારા િપતાનો �ુકમ નથી 

સાભંકયો? 
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અસબગે કકુ:ં મૌલા સાભંકયો છે , પણ �ુ ંમારા 

મૌલા અને સરદારને જોવા ઇચ� �ં અને તેમનાથી 

હદ�સ સાભંુવા મા�ંુ ં�ં. 

હઝરત ઇમામ હસન અલ�યહસસલામ ઘરમા ંગયા 

અને હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ંઅસબગની ઇચછા 

ર�ૂ કર�. કાએનાતના મૌલાએ ર� આપી. 

અસબગ કહ� છે ક� �ુ ં�દર આવયો , મ� જોાુ  ક� 

હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામના 

માથા પર પીુા રંગનો �માલ બાં્ ેલો  છે પણ 
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હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામીુ ં

�બુારક વદન એ �માલ થી પણ વ્ાર� પી� છે. 

આપ અલ�યહસસલામ એ ફરમાવાુ:ં તમે મારો �ુકમ 

સાભંકયો નહોતો? 

મ� કકુ:ં મૌલા ! સાભંકયો હતો , પરં� ુઇચછતો હતો 

ક� આપની કોઈ હદ�સ સાભં�ં. 

આપ અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં અસબગ !  

મારાથી જ�ર હદ�સ સાભંુો પછ� તમને માર� 

પાસેથી હદ�સ સાભંુવી નસીબ નહહ થાય.  આપે 

ફરમાવાુ:ં અસબગ અતયાર� �વી ર�તે તમે મારા 
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માથે બેઠા છો. �ુ ંપણ આવી  ર�તે હ�ર કર�મ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમના મસતક 

આગુ બેઠો હતો. 

હઝરત ર્લૂ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમએ મને આજા કર� ક� અલી 

અલ�યહસસલામ ! મ�સજદમા ં�ઓ. મારા  િમમબરીુ ં

એક પગિથા ુછોડ� િમમબર પર બેસી �ઓ અને 

લોકોને ભેગા કર� મારો આ  સદં�દ સભંુાવો ક� � 

દખસ પોતાના મા-બાપને છોડ� દ� અને તેની 

અવગણના કર� અને  � �લુામ પોતાના આકાને 

છોડ� ભાગી �ય અને � દખસ મઝ્ૂર પર �લમ 
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કર� અને તેનો પગાર ન આપે તેના પર અલલાહની 

લઅનત છે. 

મ� હઝરત ર્લૂ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમના �ુકમ પમાણે અમલ ��   અને 

િમમબરથી નીચે ઉતય� તો મ�સજદના  એક �ણૂાથી 

એક દખસે પોકાર�ને કકુ ંતમે �ુકમ સભંુાવી 

દ�્ો પણ તેની તમે સપ્ટતા નથી કર�. 

�ુ ંહઝરત ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમની �ખદમતમા ંહાજર થયો અને એ 

દખસની અરજ આપ સલલલલાહો અલયહ�  વઆલેહ� 

વસલલમને પહ�ચાડ�. અસબગ કહ� છે ક� એટલામા ં
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મૌલા અલી અલ�યહસસલામ એ  મારો હાથ પકડ�ને 

પોતાની તરફ ખ�ચયો અને માર� એક �ગુ�ને 

પોતાના હાથની વચમા ંરાખી ફરમાવાુ.ં 

હઝરત ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમએ પણ આવીજ ર�તે મારો હાથ પોતાના 

હાથમા ંલઈને ખ�ચયો અને માર�  �ગુ�ને પોતાના 

હાથની વચચે રાખી હતી અને ફરમાવાુ ંહ� ુ.ં 

“અય અલી ! �ુ ંઅને તમો ઉમમતના બાપ છ�એ , 

�ણે આપણી નાફરમાની કર� તેના પર અલલાહની 

લઅનત છે. ખબરદાર ! �ુ ંઅને તમો આ  ઉમમતના 

આકા અને મૌલા છ�એ � આપણાથી ભાગી �ય 
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તેના પર �દુાની લઅનત છે. અને  ખબરદાર ! �ુ ં

અને તમો આ ઉમમતના મઝ્ૂર છ�એ � દખસ 

આપણી ઉજરત (વેતન) અદા ન  કર� તો તેના પર 

�દુાની લઅનત છે.” પછ� ફરમાવાુ:ં ‘આમીન.’ 
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ણ�ટ�લણક�રઅીવ્ન 

હઝરત ઇમામ સા�દક અલ�યહસસલામથી �રવાયત 

છે ક� એક દખસ હઝરત ર્લેૂ�દુા સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની �ખદમતમાં  હાજર 

થયો અને અરજ કર� યા ર્લૂલલાહ સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ ! મને નસીહત કરો. 

આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ  

ફરમાવાુ:ં અલલાહની સાથે િદકર  (કોઈને ભાગીદાર) 

ન કરો, ભલે પછ� ક�મ ન તેના  માટ� તમને આગમા ં

બુવામા ંઆવે અને તને ક્ટો આપવામા ંઆવે. 

પણ એ ક� તમા� મન ઈમાનથી સ�ં ુ્ ટ હોય. 
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અને પોતાના મા-બાપીુ ંકકુ ંમાનો અને તેની સાથે 

સારો વતારવ કરો તેઓ �વતા હોય ક� મર�લા હોય 

અને જો મા-બાપ તને  �ુકમ આપે ક� તમે પોતાના 

બાલ બચચા અને માલમ�ા છોડ�ને ચાલયા �ઓ 

તો એમજ કરો. આ વાત ઈમાનનો �દ છે. 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામીું  

ફરમાન છે ક� ક�ટલાક લોકો મા-બાપની હયાતીમા ં

તેઓના ફરમાબંરદાર હોય છે. અને  જયાર� મા-

બાપીુ ંમરણ થઈ �ય છે તો તેઓીુ ંકઝર અદા 

નથી કરતા ને તેઓના માટ�  બ�ખદદની ્ુઆ નથી 
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કરતા. તો અલલાહ તેઓને મા-બાપના નાફરમાન 

લખી લે છે. 

હઝરત ઇમામ અલી ઝયીલુ આબેદ�ન  

અલ�યહસસલામથી �રવાયત છે ક� એક દખસ 

જનાબે ર્લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમની �ખદમતમા ંહાજર થયો અને અરજ 

કર�: યા ર્લૂલલાહ સલલલલાહો  અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ ! ્ુિનયાીુ ંકોઈ એ� ુ��ુ કામ નથી � મ� 

ન ખુર  હોય. �ુ ંમારા માટ� તૌબાની કોઈ �ુ�ંઈદ 

(અવકાદ) છે? 
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આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ 

ફરમાવાુ:ં �ુ ંતમારા મા-બાપમાથંી કોઈ �વ� ુ ંછે? 

તેણે કકુ:ં મારો બાપ �વે છે. આપ  સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ એ ફરમાવાુ ંતો �ઓ 

અને તેની સાથે ભલાઈ  કરો. જયાર� તે પીઠ ફ�રવી 

ચાલવા લાગયો તો આપ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમએ ફરમાવાુ:ં જો તેની મા હયાત 

હોત તો તેના �નુાહ જલદ� માફ થઈ �ત. 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામથી  

�રવાયત છે ક� મારા િપતા હઝરત ઝયીલુ 

આબેદ�ન અલ�યહસસલામએ એક દખસને જોયો ક�  
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તેની સાથે તેનો  તુ પણ ચાલી રહયો હતો અને 

 તેુ બાપના હાથ પર ટ�કો  રાખયો હતો. આ જોઈ 

મારા વા�લદ એટલા ્ુ:ખી થયા ક� તેનાથી 

�વનભર કદ� વાત ન કર�. 

પયગમબર� �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમએ ફરમાવાુ:ં એક વખત �સૂા 

અલ�યહસસલામએ અલલાહને  છૂ� ુ ંક� અય �દુા  

મારો ફલાણો દહ�દ દોસત �ા ંછે? 

અલલાહ તઆલાએ ફરમાવાુ:ં દોઝખમા ંછે. 
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હઝરત �સૂા અલ�યહસસલામ એ અરજ કર�: અય 

પરવર�દગાર ! �ુ ંતે દહ�દોથી જ�તનો વાયદો 

નથી ��? 

અલલાહ તઆલાએ ફરમાવાુ:ં હા , મ� દહ�દોથી  

જ�તનો વાયદો �� છે. પણ તે મા-બાપ ની 

નાફરમાની પર આગહ રાખતો હતો અને  �ુ ંમા-

બાપના હકોની ગૈર મૌ�ુદગીમા ંબીજો કોઈ અમલ 

ક�લૂ નથી કરતો. 

હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામ એ  

ફરમાવાુ:ં �ુ ંઆ વાત તમારા માટ� અસહ નહહ 
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હોય ક� તમારા માટ� તમારા બાપ  એમ કહ� ક� આ 

અમારા સતંાન નથી? 

બ્ાએ કકુ:ં �હા , આ વાત અમારા માટ�  અસહ 

છે. તો આપ અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં પછ� 

કોિદષ કરો ક� તમારા મા-બાપ  (હઝરત મોહમમદ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ અને અલી 

અલ�યહસસલામ) �  તમારા �જસમાની મા-બાપથી 

શે્ઠ છે , �ાકં તેઓ તમાર� �હાની ફરઝદં�નો  

ઇનકાર ન કર� દ�. 
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યુ�ંુબમઓથમકદવીભીઅ 

ઇ્ી્કસી�દણકઅલ�યહસસલી્કઅઅનક્નમરૂક

દઅીઅણક 

અલલામા મજ�લસી બેહા�ુલ અનવારમા ંાીૂસુ  �બન 

અલી યઅયરની ઝબાની ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામથી �રવાયત કર� છે. આપ  

અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં જયાર� ઇબાહ�મ �બન 

અબ્ુલલાહ �બન હસને �સુ�ા  બાખમરામાદર  દહ�દ 

થયા તો મન્રૂ દવાનક�એ અમો બ્ાને ાૂફા 

બોલાવયા અને કોઈને પણ મદ�નામા ંરહ�વાની ર� 
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ન આપી. અમે એક મ�હનો ાૂફામા ંક�દ રહા , રાત 

�દવસ પોતાના કતલ થઈ જવાની વાટ જોતા હતા. 

એક �દવસ તેનો વઝીર રબીઅ હા�જબ અમાર� 

પાસે આવયો અને કકુ ંક� સાદાત અને અલવીઓ 

�ા ંછે? 

તમારામાથંી એક ડાહયો દખસ મન્રૂ પાસે �ય. 

એટલે �ુ ં(ઇમામ સા�દક અલ�યહસસલામ) અને 

હસન �બન ઝયદ તેના દરબારમા ંગયા. 

મને જોતાવ�ત મન્રૂ� કકુ:ં આ લોકોમાથંી ગૈબ 

�ણવાનો દાવો તમે કરો છો ? 
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મ� કકુ:ં ‘લા યઅલમલ ગયબ ઇલલા�ૂ ’ અલલાહ 

િસવાય કોઈ ગેબ �ણ� ુ ંનથી. 

તેણે કકુ:ં તમારા માટ� ્ૂર ્ૂરથી નજરાણા આવે 

છે? 

મ� કકુ:ં નહહ , નજરાણા આપના માટ� જ લાવવામા ં

આવે છે. 

મન્રૂ� કકુ:ં આપને ખબર છે ક� મ� તમને અહહ દા 

માટ� બોલાવયા છે ! 

મ� કકુ:ં નહહ, તેણે કકુ ં�ુ ંઇચ�  �ં ક� તમારા મકાનો 

તોડ� પાડવામા ંઆવે અને તમને પાણી દ�નારા 
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ઝરણાઓ અને  ાુવાઓનો નાદ ક� અને તમારા 

બ્ા બાગોને ઉલજડ કર� દં અને ‘દરાહ’ની 

તરફ તમને વતન િનકાલની સઝા આ ુ ંઅને કોઈ 

પણ ઇરાક� ક� �હ�ઝીને તમને મુવા ન દં , 

ક�મક� તમાર� �લુાકાત �ફતના અને ફસાદની જડ 

છે. 

મ� કકુ:ં અલલાહ તઆલાએ ્લેુમાન  પયગમબરને 

્ુિનયાીુ ંરાજય આપાુ ંતો તેમણે �દુાનો અહ�સાન 

માનયો, અને અયાબૂ અલ�યહસસલામને સકંટોમા ં

નાખયા તો તેમણે સબ કર�. હઝરત ા ૂ્ ફુ ના  
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ભાઈઓએ તેમના પર �લમ �� તેમણે માફ કર� 

દ��.ુ અને તારો પણ એજ ખાનદાનથી સબંં્  છે. 

આ સાભંુ� મન્રૂ હસયો અને કકુ ંઆ વાત ફર� 

ઉચચારો. 

અને જયાર� મ� આ દબદોી ુ નુરાવતરન  ખુર તો 

મન્રૂ� કકુ ં� કૌમનો રહ�બર અને આગેવાન આપ 

�વો હોય એ કૌમ  ખેરખર ભાગયદાુ� છે. મ� 

આપને માફ �ાર અને આપના કારણે 

બસરાવાુાઓને પણ માફ �ાર. અને �ુ ંઇચ� � ંક� 

આપ મને િસલે રહમીની એ હદ�સ સભંુાવો �  
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ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ 

થી નકલ થએલ છે. 

મ� કકુ ંમારા વડવાઓએ આ હદ�સને મારા  દાદા 

હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામથી 

નકલ કર� છે અને તેમને ર્લેૂ �દુા  સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ એ ફરમાવાુ:ં 

�ામતના �દવસે રહ�મો (માના  ઉદરો) અરદ સાથે 

લટકતા હદે અને િનદા કરદે બાર� ઇલાહા �ણે 

અમને જોડયા � ું  તેના પર રહ�મ કર અને �ણે 

અમને તોડયા � ુ ંતેમનાથી તાર� રહ�મત તોડ� 

નાખ. 
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મન્રૂ� કકુ:ં નહહ, આ હદ�સ મારો આદય નથી. 

મ� કકુ:ં મારા િપતાએ તેમના પિવત  વડવાઓના 

પમાણથી હઝરત ર્�ૂલુલાહ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમથી  �રવાયત કર� છે. આપ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ 

ફરમાવાુ:ં અલલાહ ફરમાવે છે ક� �ુ ંરહ�માન � ંઅને 

મ� રહ�મને પૈદા ખુર અને તેના નામને પણ  મારા 

નામ સાથે જોડ� ુ.ં � કોઈપણ િસલે રહ�મી કરદે �ુ ં

પણ તેની સાથે મારો  રહ�મતનો સબં્  જોડ�દ અને 

� કોઈ ક�એ્ રહ�મ કરદે (ાુ�ંુબીઓથી ગેરવતારવ 

કરદે) �ુ ંતેનાથી માર� રહ�મત અુગી કર� દઈદ. 
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મન્રૂ� કકુ:ં નહહ આ હદ�સ પણ મારો આદય 

નથી. 

મ� કકુ:ં મારા િપતાએ પોતાના  વૂરજોની  સનદથી 

જનાબ ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમથી �રવાયત કર� છે.  આપ સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ ફરમાવાુ:ં � દખસ 

એમ ઇચછતો હોય ક�  તેના �વનને �લૂાવી દ�વામા ં

આવે (અથારત તેની વય લાબંી થાય) અને તેી ુ ં

દર�ર સલામત રહ� તેને જોઈએ ક� તે િસલે રહમી 

કર�. 
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મન્રૂ� કકુ:ં �ુ ંઅતયાર� આપથી આ હદ�સ 

સાભંુવા માગંતો ન હતો. 

મ� કકુ:ં મારા માનનીય િપતાશીએ પોતાના  પિવત 

બાપદાદાથી પમાણ�તૂ ર�તે �રસાલત મઆબ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમથી �રવાયત 

કર� છે ક� આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમએ ફરમાવાુ:ં  એક દખસ િસલેરહ�મી �ાર 

કરતો હતો. જયાર� તેી ુ ં�તૃા ુથવાીુ ંહ� ુ ંઅને  

મલેાુલ મૌત તેના માથે પહ�ચયો. તેના પડોદમા ં

એક ક�એ્ રહ�મી કરવાવાુો દખસ  રહ�તો હતો. 
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પરવર �દગાર� મલેાુલ મૌતને �ુકમ આપયો ક� 

ક�એ્ રહ�મ કરવાવાુાની ક�ટલી ઉમ બાક� છે? 

મલેાુલ મૌતે અરજ કર� તીસ વરસ તેની ઉમ 

બાક� છે. 

�દુાવદં� આલમે ફરમાવાુ:ં ક�એ્ રહ�મ 

કરવાવાુાના �વનના તીસ વરસ તેને આપી 

દયો અને ક�એ્ રહ�મ કરવાવાુાની �હ ખ�ચી 

લયો. 

મન્રૂ� કકુ:ં મારો આદય આ હદ�સ પણ નહોતી. 
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મ� કકુ:ં મારા વડવાઓએ જનાબે �રસાલત મઆબ  

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમથી 

�રવાયત કર� ક� આપ સલલલલાહો અલયહ�  

વઆલેહ� વસલલમએ ફરમાવાુ:ં એક બાદદાહની 

ઉમ તણ વરસ બાક� રહ� ગઈ હતી , તેણે 

ાુ�ંુબીઓથી િસલેરહ�મી કર� તો અલલાહ તઆલાએ 

તેની ઉમને તણ વરસના  બદલે તીસ વરસ ્ ૂ્ ી 

લબંાવી દ�્ી. 

મન્રૂ� કકુ:ં �ુ ંઆજ હદ�સ સાભંુવા  માગંતો હતો. 

�દુાની કસમ �ુ ંઆપનાથી િસલે રહમી કરવા મા�ંુ ં

�ં, મન્રૂ� કકુ:ં આપને કઈ જમીન પસદં છે ? 
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મ� કકુ:ં અમને મદ�નાનો �ખુય પદ�દ સૌથી વ્ાર� 

પસદં છે. 

તેણે અમને મદ�ના રવાના �ાર અને આમ અલલાહ 

તઆલાએ અમને �સૂીબતોથી �ટકારો આપયો. 

પવગમબર�કઇસલી્કસંલંલીહનકઅલયહ�કઅઆલનહકક

અસંલ્અમક્સલનકરહ્મ 

બદરની લડાઈમા ંઅ� ૂબદર અનસાર�એ અબબાસ  

ઇબને અબ્ુલ ��ુ �લબ અને અક�લ �બન અ� ૂ

તા�લબને પકડ� હ�ર� કર�મ  સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમની સેવામા ંર�ુ �ાર. 
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�રસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમએ ફરમાવાુ:ં તેઓને પકડવામા ંકોઈએ 

તમાર� મદદ કર� હતી? 

અ� ૂબદર અનસાર�એ કકુ:ં � હા , એક સફ�દ 

વ�ા્ાર� દખસે તેઓને પકડવામા ંમાર� મદદ 

કર� હતી. 

પયગમબર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમએ ફરમાવાુ:ં એ ફ�રશતો હતો. તયાર બાદ 

આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  વસલલમએ 

પોતાના કાકા અબબાસ તરફ મ� કર� ફરમાવાુ:ં 
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પોતાનો ��ૂકત દંડ અને  � ૂબંહા અને પોતાના 

ભતી� અક�લનો ��ૂકત દંડ અદા કરો. 

અબબાસે કકુ:ં યા ર્લૂલલાહ ! �ુ ંતો �સુલમાન 

થઈ ��ુો હતો , મ�ાવાુાઓ મને જબરદસતી 

પોતાની સાથે લઈ આવયા. 

પયગમબર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમએ ફરમાવાુ:ં અલલાહ તમારા ઇસલામને 

સાર� ર�તે �ણે છે , જો તેમા ંકઈ  સતયતા હદે તો 

અલલાહ તઆલા તમને ઈમાનનો બદલો આપદે. 

પણ તમે દ�ખીતી ર�તે  અમારા સામે ચઢાઈ કર� 
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અને તમે �દુાની સામે જગં કર� અને તમે �દુાને 

પોતાનો િવરો્ી બનાવયો. 

પછ� આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમએ બી� વાર ફરમાવાુ:ં તમે પોતાનો અને 

પોતાના ભતી�નો ��ૂકતદંડ ભરો. આ  ાધુ્મા ં

�સુલમાનોએ માલે ગનીમત �પે અબબાસથી 

ચા�લસ ઊ�ા સોી ુમેુવા ુહ� ુ.ં 

અબબાસે કકુ:ં આપે એ ચા�લસ ઊ�ાને અમારો 

��ૂકત દંડ ગણી લયો. 
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પયગમબર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમએ ફરમાવાુ:ં અબબાસ! એ અદ� છે , એ 

તો માલે ગનીમત હતો , � અલલાહ�  અમારા માટ� 

�બુાહ ફરમાવયો છે. તમાર� અક�લનો અને તમારા 

બ�ેંનો �ફદયો (��ૂકત દંડ) આપવો પડદે. 

અબબાસે કકુ:ં માર� પાસે આ િસવાય કંઈ નથી. 

આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ  

ફરમાવાુ:ં અબબાસ એ પૈસાને તમે ક�મ �લૂી �ઓ 

છે � રવાના થતી વખતે તમાર�  પતની ઉમ�લુ 

ફઝલને સ�પયા હતા અને કકુ ંહ� ુ ંક� �ુ ંમાય� �ં 

તો તેને વહ�ચી લેજો. 
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અબબાસે કકુ ં: આપ મને એ અવદદામા ંજોવા 

માગંો છો ક� �ુ ંલોકોથી ભીખ માગંતો ફ�? 

અલલાહ તઆલાએ આવા લોકો માટ� આ પિવત 

આયત ઊતાર�. 

“અય નબી ! એ લોકોને કહ� દયો , �ઓ તમાર�  

પાસે ક�દ છે , જો અલલાહ તમારા �દલોમા ંકોઈ 

સારપ અને ભલાઈ જોદે તો તમોને આ ��ૂકતદંડથી 

વ્ાર� સા� આપદે, � તમાર� પાસેથી લઈ લેવામા ં

આવાુ ંછે. અને  તમને માફ કર� દ�દે અને અલલાહ 

તો માફ કરવાવાુો મહ�રબાન છે.’’ 
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તયાર પછ� ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ�  

વઆલેહ� વસલલમએ અબબાસ િવદે �ુકમ આપયો 

ક� તેમને પણ બી� ક�દ�ઓની સાથે ક�દ  કર� 

લેવામા ંઆવે. �વી રાત પડ� તો ઇસલામના બ્ા 

��ુ�હદો ્ઈુ ગયા. અને અ�કુ  ��ુ�હદો �ઓ 

�ગતા હતા , તેઓએ જોાુ ંક� �ુ�ર� અકરમ 

સલલલલાહો અલયહ�  વઆલેહ� વસલલમને �્ 

નથી આવતી, બેચનૈ થઈને કદ� ડાબી બા�ુએ તો 

કદ� જમણી બા�ુએ પડખા ફ�રવી રહા છે. 
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લોકોએ આપને અરજ કર� ક� આપ જગંથી 

થાક�પાક� પાછા ફયાર છો , આપે આરામ કરવો 

જોઈએ. 

આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ 

ફરમાવાુ:ં �ુ ંકઈ ર�તે ્ઈૂ દાુ જયાર� ક� �ુ ંમારા 

કાકાની રોકકુની અવાજ સાભંુ� રહયો �ં. 

�સુલમાન અબબાસની પાસે ગયા અને તેની  

રસસીઓ છોડ� નાખી અને તેમને બતાવાુ ંક� તમાર� 

ફ�રયાદો અને રોવાના કારણે  ર્�ૂલુલાહ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ બેચનૈ છે. 
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અબબાસની આહો �વી દાતં થઈ ર્લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમને નહદર 

આવી ગઈ. 

બદંીઓઅીકણીવ�કઇ્ી્કઅલ�યહસસલી્અમકસી ન્ક

ર�ૂકથીવકલન . 

દા�દૂ રતી કહ� છે ક� �ુ ંઇમામ સા�દક 

અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ંહાજર થયો. 

ઇમામ અલ�યહસસલામએ મને ફરમાવાુ:ં દા�દૂ !  

તમારા કામ �ુમેરાતના �દવસે માર� સામે 

લાવવામા ંઆવયા. મ� તમાર� િસલે  રહ�મીી ુ ં
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અવલોકન ખુર � તમે તમારા ફલાણા કાકાના  તુ 

સાથે કર� હતી. �ુ ં  તમારા આ વતરનથી �દૂ થયો. 

અને �ુ ંએ ��ુ ં� ંક� આ િસલે રહમી તેના જલદ�  

મૌતીુ ંકારણ બનદે. 

દા�દૂ રતી બયાન કર� છે ક� મારો એક કાકાનો   તુ 

ઘણો ાુલકણો અને નબીના ખાનદાનનો ્ુશમન 

હતો. મ� તેના િવદે  સાભંકાુ ંક� તે ઘણો તગંીમા ંછે. 

એટલે મ�ામા ંજવા પહ�લા મ� તેની મદદ કર�  

હતી. 

મયસરદ (હદ�સનો રાવી) ઇમામ બા�કર  

અલ�યહસસલામ અથવા ઇમામ સા�દક 
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અલ�યહસસલામથી કોઈ ઇમામના હવાલાથી બયાન 

કર� છે ક� મને એમણે ફરમાવાુ:ં મા� ્ાર� ુછે ક� 

તમે પોતાના સગાઓથી ભલો વતારવ રાખો છો. 

મ� કકુ:ં � હા, આ તો માર� બચપણથી આદત  રહ� 

છે. જયાર� �ુ ંબાુક હતો અને બ�રમા ંજઈ 

મઝ્ૂર� �ાર કરતો હતો તો એ  સમયે મને બે 

�દરહમ મઝ્ૂર� મકયા કરતી હતી. તો �ુ ંએક 

�દરહમ માર� માસીને  આપયા કરતો હતો અને એક 

�દરહમ માર� યઈને આપયા કરતો હતો. 
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ઇમામ અલ�યહસસલામ એ ફરમાવાુ:ં �દુાની કસમ 

! સગાઓ સાથે સદવતરનના કારણે અલલાહ� બે 

વાર તમાર� મૌતને તમારાથી ્ૂર કર� છે. 
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આ ્જઅનથમકઅકલડન. 

અલ કાફ�મા ંસફવાન જમાલથી �રવાયત છે ક�  

હઝરત ઇમામ સા�દક અલ�યહસસલામ અને 

અબ્ુલલાહ �બન હસનમા ંએક વખત ઝઘડો થયો.  

તયા ં્ ૂ્ ી ક� લોકો ભેગા થઈ ગયા અને બ�ે 

સલજનો પોતપોતાના ઘર� ચાલયા ગયા. 

જયાર� �ુ ંસવારના સમયે કામ અથ� ઘરથી  બહાર 

િનકકયો તો મ� જોાુ ંક� ઇમામ સા�દક 

અલ�યહસસલામ અબ્ુલલાહ �બન  હસનના દરવા� 

ઊભા છે અને કનીઝને કહ� રહા છે ક� અબ્ુલલાહ 

�બન હસનને બહાર મોકલો. 
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અબ્ુલલાહ �બન હસન �વા બહાર િનકકયા તો 

તેમણે  છૂ� ુ ંક� આટલી વહ�લી સવાર� આપે 

આવવાની તકલીફ ક�મ લી્ી? 

ઇમામ અલ�યહસસલામ એ ફરમાવાુ:ં રાતે ાુરઆને 

મ�દની આ �બુારક આયતની િતલાવત કર�. 

“એ લોકો તેને મેુાવે છે , �ને મેુવવાનો અલલાહ� 

�ુકમ આપયો છે અને �હસાબના �દવસની સખતીથી 

ડર� છે.” 

આ આયત પડ� �ુ ં રૂ� રાત બેચનૈ રહયો. એટલે 

વહ�લી સવાર� તમાર� પાસે આવી ગયો. 
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અબ્ુલલાહ �બન હસને કકુ:ં આપ સા� ુકહો  છો, 

અને �ુ ંપણ આ આયત �લૂી ગયો હતો. એ વખતે 

બ�ે જણા એકબી�ના ગુે મકયા  અને રોવા 

લાગયા. આ બનાવનો �લુાસો કરતા અલલામા 

મજ�લસી બેહા�ુલ અનવારની  સોુમી �જલદમા ં

પેજ. ૩૭ ઉપર લખે છે ક� હઝરત ઇમામ સા�દક 

અલ�યહસસલામ તરફથી હક�કતમા ંઅબ્ુલલાહ �બન 

હસનને યાદ અપાવ�ુ ંહ� ુ.ં હઝરત ઇમામ સા�દક  

અલ�યહસસલામ અબ્ુલલાહ �બન હસનથી ક�એ્ 

રહ�મી પસદં કરતા નહોતા. બલક� ઇમામ  આલી 

મકામ તેની ્ ુ્ ારણા કરવા માગંતા હતા. ક�મક� 

અબ્ુલલાહ પોતાના બેટા  માટ� ઇમામની બયઅત 
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ચાહતા હતા. અને દર�ક એ કામ �મા ંઇમામની 

િવ�ુધ્તા હોય તે  િદકરમા ંગણાય છે એટલા માટ� 

ઇમામ અલ�યહસસલામના માયા�પણાનો તકાદો 

એ હતો  ક� તેમને આ ખોટા કામથી રોક�. ન�હતર 

હક�કત એ છે ક� ઇમામ આલી મકામ પાક 

આયતથી કદ� ગા�ફલ નહોતા. એ� ુહરગીઝ નથી 

ક� તેમને િતલાવત દરિમયાન �દુાનો �ુકમ યાદ  

આવયો હોય. આ કાયરથી ઇમામનો આદય એ હતો 

ક� અબ્ુલલાહ �બન હસનને અલલાહના  કોપથી 

ચેતવવામા ંઆવે અને તેને ઝમાનાના ઇમામના 

િવરો્ અને ક�એ્ રહમથી બચાવવામા ંઆવે. 
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ણ�એ્કરહ્થમકઅવકઘટકકવવકલન . 

અલલામા ાુલયની અલકાફ�મા ંલખે છે ક� હઝરત  

ઇમામ સા�દક અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ંએક 

દખસ હાજર થયો અને અરજ કર� મૌલા  મારા 

કાકાના સતંાનોએ મા� �વન અ�રણ કર� લી� ુ

છે. અને મને એટલો મજ�રૂ કર�  દ�્ો ક� હવે �ુ ં

માત એક કમરામા ંરહ�વા પર મજ�રૂ થઈ ગયો 

�ં. જો આપ ર�  આપો તો �ુ ંહા�કમ પાસે જઈને 

િદકાયત ક� અને તેનાથી મારો હક મા�ં.ુ 

આપે ફરમાવાુ:ં સબથી કામ લયો , ન�કમા ંજ  

અલલાહ તઆલા આ ક્ટમાથંી �ટકારો આપદે. 
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બસ થોડા જ �દવસો િવતયા હદે ક�  �હ.સ.૧૩૧ ની 

વબા ફ�લાઈ ગઈ અને મારા િપતાઈ ભાઈઓમાથંી 

કોઈપણ �વતો બાક� ન બચયો. અને બ્ાએ બ્ા 

મરણ પામયા. 

થોડા �દવસ પછ� એ દખસ ઇમામ 

અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર થયો. ઇમામ 

અલ�યહસસલામ એ ફરમાવાુ:ં તમારા સગાઓની �ુ ં

�સથિત છે ? 

તેણે કકુ:ં એ બ્ાએ બ્ા મર� ગયા. આપ  

અલ�યહસસલામ એ ફરમાવાુ:ં તેઓીુ ં�તૃા ુએટલા 

માટ� થાુ ંક� તેઓએ તાર� સાથે  ક�એ્ રહ�મ �� 
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હતો. અને �ુ ં� ુ ંએ પસદં નથી કરતો ક� ભલે તેઓ 

તારા પર �લમ કર� પણ �વતા રહ� ? 

તેણે કકુ:ં � હા, �ુ ંતેઓના મરવા પર �દૂ નથી. 
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સગીઓથમકગનરઅ્ીાઅકણરઅીરઅનકદનસ્કઅકબઅીઅન. 

અલ-કાફ�મા ંઅ� ૂહમઝાની જબાની ઇમામ સા�દક  

અલ�યહસસલામથી �રવાયત છે. આપ 

અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં મારા િપતાએ તેમના  

િપતાશી હઝરત ઇમામ ઝયીલુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામથી �રવાયત કર� છે. તેઓએ  

ફરમાવાુ:ં બેટા , પાચં પકારના લોકોને દોસત ન 

બનાવવા. તેઓ સાથે સનેહ અને  પયારનો નાતો ન 

રાખવો અને તેઓને કદ� પોતાની સફરના સાથી ન 

બનાવવા. 

મ�  છૂ� ુ:ં તેઓ �ા લોકો છે? 
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આપ અલ�યહસસલામ એ ફરમાવાુ:ં 

(૧) �ુઠાને દોસત ન બનાવવો ક�મક� �ુઠો  આદમી 

ઝાઝંવા �વો છે � ્ૂરથી તો પાણી દ�ખાય છે 

પરં� ુપયાસો તેની િનકટ �ય તો તેને ર�તી િસવાય 

કંઈ દ�ખા� ુનથી. 

(ર) �નેુહગારને દોસત ન બનાવવો. ક�મક� એ  તને 

એક કો�ુયા અથવા એક કો�ુયાથી પણ કમ 

�ક�મતમા ંતને વેચી નાખદે. (નહ��ુલ  બલાગાહમા ં

છે ક� એ તને એક કોડ�મા ંવેચી નાખદે.) 
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(૩) બખીલ (કં�ૂસ) ને દોસત ન બનાવવો ક�મક� 

જયાર� તને તેના માલની અતયતં જ�રત હદે તયાર� 

તે તને વ�ંચત રાખદે. 

(૪) �ખુરને દોસત ન બનાવવો ક�મક� એ તને  લાભ 

પહ�ચાડવા માગંદે પણ પોતાની �ખુારઈને કારણે 

તને ીકુસાન પહ�ચાડદે.  (નાદાન દોસત કરતા 

ડાહયો ્ુશમન સારો.) 

(પ) ક�એ્ રહ�મી કરવાવુાને દોસત ન બનાવવો. 

મ� ાુરઆને મ�દની તણ આયતોમા ંતેના પર 

લઅનત જોઈ છે. 
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“ન�ક છે ક� તમે હા�કમ બની �ઓ , જમીન પર  

ફસાદ કરો અને ક�એ્ રહ�મી કરો , આવા લોકો પર 

અલલાહ� લઅનત કર� છે અને તેઓને  િન્ફુ 

બનાવયા છે અને તેઓની �ખોને �્ુ� કર� 

દ�્ી.” 

“એ લોકો �ઓ ઓુખયા પછ� અલલાહની  

પિતજાને તોડ� છે અને �ને અલલાહ� મેુવવાનો 

�ુકમ આપયો છે તેને �ુદા  કર� છે અને જમીનમા ં

ફસાદ કર� છે તેઓના જ માટ� લઅનત છે અને 

તેઓના જ માટ� (દોઝખીુ)ં ખરાબ ઘર છે.” 



345 
 

“� લોકો કરાર �ાર પછ� �દુા સાથેના  વચનને 

તોડ� છે અને �ને અલલાહ� મેુવવાનો �ુકમ 

આપયો છે તેને �ુદા કર� છે.  અને જમીન પર ફસાદ 

કર� છે. એ જ લોકો ીકૂસાન ઉપાડનારા છે.” 
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્સલનરહ્મઅનક�અઅકસીથનકસમ્નકસબં્  

દોઐબ અકર ાૂતી ઇમામ કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામના િવ�વા્ ુસાથીઓમાથંી છે. તેઓ 

વણરન કર� છે ક� હજના �દવસો હતા અને અમો  

હજના માટ� ગયેલા હતા. એક �દવસ હઝરત 

ઇમામ �સૂા કા�ઝમ અલ�યહસસલામએ મને  

ફરમાવાુ:ં દોએબ ! કાલે તમને એક દખસ મુદે , 

�નો સબં્  મોર�ોના પદ�દથી  હદે અને તે 

તમારાથી મારા િવદે  છૂપરછ કરદે તો તમે તને 

જવાબમા ંકહ�જો , �દુાની કસમ �સૂા �બન જઅફર 

ઇમામ છે અને ઇમામ સા�દક અલ�યહસસલામ એ 
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તેમની ઇમામતની નસ(પમાણ) ફરમાવી છે. અને 

જો તેઓ તમારાથી હલાલ અને હરામના 

મસસઅલા  છેૂ તો મારા તરફથી તેમને જવાબ 

આપજો. 

મ� અરજ કર� , મૌલા ! �ુ ંઆપ પર ાુરબાન  થાં. 

આ પ��ચમી દખસની �ુ ંિનદાની છે ? આપ 

અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં તે  લાબંો અને �ડ� 

ચામડ�નો મા�લક હદે. તેી ુ ંનામ યઅાૂબ છે. અને 

જયાર� તમાર� તેની સાથે �લુાકાત થાય તો જરાય 

ગભરાતા નહહ અને તમને � કંઈ પણ  છેૂ તેનો  
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જવાબ આપજો અને જો તે માર� પાસે આવવા 

માગેં તો તેને માર� પાસે લઈ આવજો. 

દોએબ કહ� છે �દુાની કસમ આ વાત થઈ તેના  

બી� �દવસે �ુ ંતવાફ કરતો હતો ક� એક ખડતલ 

દખસે માર� તરફ મ� ખુર અને કકુ:ં �ુ ંતારાથી તારા 

આકા અને મૌલા િવદે  છૂવા મા�ં ુ�ં. 

મ� કકુ:ં આપ મારા �ા આકા અને મૌલાની વાત 

 છૂવા માગો છો? 

તેણે કકુ:ં �સૂા �બન જઅફરના િવદે  છૂવા મા�ંુ ં

�ં? 
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મ� કકુ:ં તમા� નામ �ુ ંછે ? અને �ાનંા રહ�વાસી 

છો અને તમે મને ક�વી ર�તે ઓુખયો? 

તેણે કકુ:ં મા� નામ યઅાૂબ છે. અને �ુ ં  પ��ચમનો 

રહ�વાવાુો �ં અને મને સવપનાની હાલતમા ંએક 

દખસે �ુકમ આપયો હતો ક� દોએબથી �લુાકાત કરો 

અને � કંઈ  છૂ�ુ ંહોય તે તેનાથી  છૂો અને 

જયાર� �ુ ં�ગયો તો મ� તમાર� દો્ખોુ કરવી દ� 

કર� અને તમને દો્ી કાઢયા. 

મ� કકુ:ં આપ અહહ થોડ� વાર વાટ �ુઓ.  �ુ ંતવાફ 

 રુો કર� લં પછ� આપથી વાતચીત કર�દ. 

તવાફ  રુો �ાર પછ� મ�  તેનાથી �લુાકાત કર� 
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અને તેનાથી વાતો થઈ તો તે દખસ મને દાણો 

અને ��ુધ્દાુ�  દ�ખાયો. તેણે ઇમામ �સૂા 

કા�ઝમથી મુવાની ઇચછા વયકત કર� �ુ ંતેને 

ઇમામ અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ંલઈ આવયો. 

ઇમામ અલ�યહસસલામએ તેને જોઈને ફરમાવાુ:ં  � ુ ં

કાલે મ�ાની આ �િૂમ પર ઊતય� અને ફલાણા 

ઠ�કાણે તારા અને તારા ભાઈ  વચચે ઝઘડો થયો 

અને તમે એક બી�ને ગાુો ભાડં�. યાદ રાખો આ 

અમા� ચા�ર�ય નથી. મારા બાપદાદાઓ અને મારો 

દ�ન આ વસ�નુો િવરો્ી છે. અને આપણો દ�ન 

આપણને આ� ુકરવાની કદાિપ �ટ નથી દ�તો. 
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�દુાથી ડરો અને પરહ�ઝગાર� અખતયાર કરો અને  

ન�કમા ંજ મૌત તમાર� અને તમારા ભાઈ વચચે 

�ુદાઈ નાખી દ�દે. અને તમારો ભાઈ આ  

�સુાફર�મા ંમર� જદે. અને તે વતનીુ ંમ� જોવા 

નહહ પામે. તમે ક�એ્ રહ�મ કર�  છે એટલે અલલાહ� 

તમાર� વય �ંુકાવી નાખી છે. 

એ દખસે  છૂ� ુ:ં તો મૌલા �ુ ં�ાર� મર�દ? 

ઇમામ અલ�યહસસલામ એ ફરમાવાુ:ં તને પણ  મૌત 

આવવાવાુ� હતી. પણ તે ફલાણે ઠ�કાણે તાર� યફ� 

પર મહ�રબાની કર� અને િસલે  રહ�મી કર� એટલા 
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માટ� અલલાહ� તાર� ઉમમા ંવીસ વરસનો વ્ારો 

કર� દ�્ો. છે. 

દોએબ અકર ાૂતી બયાન કર� છે ક� એક વરસ 

પછ� મ�ાના રસતામા ંમાર� યઅાૂબથી �લુાકાત 

થઈ અને મ� તેનાથી પાછલા વરસની િવતક   છૂ� 

તો તેણે બતાવાુ ંક� પાછલા વરસે મારો ભાઈ 

વતન પહ�ચવા પહ�લા જ મર�  ગયો હતો રસતામા ં

મ� તેને દફન કર� દ�્ો હતો. 
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સગી હીલીઓઅનક્�અીથમકપન્અમકલીગરમઓઅનક

ઉ�નજઅક્�ન કલન . 

હઝરત ઇમામ �સૂા કા�ઝમ અલ�યહસસલામ 

ફરમાવે છે ક� જયાર� �ુ ંહા�ન રદીદની સભામા ં

પહ�ચયો તો મ� સલામ કર� અને તેણે  સલામનો 

જવાબ આપયો અને કકુ:ં �સૂા! ્ુિનયામા ંએક 

નવી પ�ર�સથિત ઊભી થઈ  છે. એક �લુકમા ંએક 

સાથે બે ખલીફા રહ� છે. અને અવામ બનેંને 

નજરા�ુ ંઆપે છે. 

મ� કકુ:ં પૈગમબર સલલલલાહો અલયહ�  વઆલેહ� 

વસલલમની વફાત પછ�થી લોકો લગાતાર અમારા 
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િવ�ુધ્ �ુ�ંુ બોલવાથી કામ  લેતા આવયા છે , આ 

કંઈ પથમવાર નથી થાુ ંખલીફાને � ૂુ  સજંોગોની 

સાર� પેઠ� �ણ છે. મને આદા છે ક� ખલીફા અમારા 

્ુશમનોની વાતો પર ભરોસો નહહ કર�. અને જો તમે 

મને ર� આપો તો �ુ ં�દુાના પૈગમબર સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ�  વસલલમની એક હદ�સ 

સભંુા�ુ?ં 

હા�ને કકુ:ં હા, મારા તરફથી તમને ઇ�ઝત છે. 

મ� કકુ:ં મારા પિવત વડવાઓએ �દુાના  

પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમથી �રવાયત કર� છે , તેમણે ફરમાવાુ:ં 
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જયાર� બે સગાઓ એકબી�થી મુે છે તો 

મોહબબતની લાગણીઓ અને  ભાવનાઓને ઉ�ેજન 

મુે છે. 

તમે મારા સગા છો. આવો આપણે બ�ે 

એકબી�થી અને જોઈએ ક� આપણા પયારની 

લાગણીઓ ઉ��ેજત થાય છે ક� નહહ ? 

આ સાભંુ� હા�ન રદીદ માર� પાસે આવયો અને  

અમે એકબી�થી લાબંા સમય ્ ૂ્ ી ગુે વુગી 

રહા. હા�ને કકુ:ં આપ ગભરાઓ  નહહ, અને જયાર� 

મ� તેના વદન તરફ જોાુ ંતો તેની આખ�માથંી 

�્ઓુની કતાર વરસી રહ� હતી. 
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હા�ન રદીદ કહ�વા લાગયો: �સૂા ! આપે  �બલાુલ 

સા� ુકકુ ંછે અને �દુાના પયગમબર� પણ ત્ૃન 

ખ� કકુ ંછે. જયાર�  મ� તમને ગુે લગાડયા તો 

માર� રગોમા ંઅને નસોમા ં�નૂ દોડવા લાગાુ ંઅને 

સહસા માર� �ખમાથંી �્ ૂવહ�વા લાગયા. 

જો તમે ર� આપો તો �ુ ંતમને એક સવાલ 

 છૂવા મા�ં ુ�ં. અને એ સવાલ લાબંા સમયથી 

મારા �દલમા ંખટક� રહયો છે. પરં� ુદરત એ  છે ક� 

તમે જવાબમા ંતકયયો નહહ કરો. 
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મ� કકુ:ં �ુ ંજ�ર જવાબ આપીદ પણ મારાથી 

વાયદો કરો ક� તમે મારા પર કોઈપણ પકારનો 

અતયાચાર નહહ કરો. 

તેણે  છૂ� ુ ંક� આપ એ બતાવો ક� અમારા દાદા  

અબબાસ અને તમારા દાદા અ�તૂા�લબ બ�ે 

ભાઈઓ હતા અને બ�ેના બાપ અબ્ુલ  ��ુ�લબ 

હતા. પછ� તમોને અમારા પર કઈ િવિદ્ટતા 

પાપત છે ? 

મ� કકુ ં: એ ખ� છે ક� આપણા બ્ાના દાદા  એક 

હતા. પરં� ુઅમને �દુાના પયગમબરથી ખાસ 

િનકટતા પાપત છે અને � તમને  નથી મુ�. 



358 
 

જનાબે ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમના િપતા હઝરત  અબ્ુલલાહ અને અમારા 

દાદા જનાબ અ�તૂા�લબ અલ�યહસસલામ 

સગાભાઈ (એક માતા થી)  હતા. જયાર� ક� અબબાસ 

બી� માતા થી હતા. 

હા�ન રદીદ� ફર�  છૂ� ુ:ં લોકો તમને  ર્લૂની 

અવલાદ દા માટ� કહ� છે ? તેી ુ ં�ુ ંકારણ છે ? જયાર� 

ક� તમે ર્લેૂ  �દુાની અવલાદ નથી. હઝરત 

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

�રસાલત મઆબ  સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 
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વસલલમની ્ ુતુી હતા , પરં� ુવદંાવુ�તો 

બાપથી ચાલે છે, મા ંથી નથી ચાલતી. 

મ� કકુ:ં બાદદાહ મને એ બતાવો ક� જો  પયગમબર� 

�દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ 

�વતા હોત અને એ તમારાથી  તમાર� બેટ�ી ુ ં

સગપણ માગંત તો બતાવો �ુ ંતમે તેની સાથે 

સગાઈ કરત ક� નહહ ? 

હા�ને કકુ:ં આ સગપણ તો મારા માટ� ગવરની વાત 

હોત. 
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આ સાભંુ� મે કકુ ંક� બાદદાહ આ જ માર�  અને 

તમાર� વચચે ફરક છે. તમે હબીબે �દુાને તમાર� 

 તુીનો �રશતો આપી દકો  છો અને ર્લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ મારાથી 

માર�  તુીનો  �રશતો નથી માગંી દકતા. અને �ુ ં

તેમને �રશતો દઈ નથી દકતો , ક�મક� માર�  બેટ�ઓ 

�ુ�ર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમની નવાસીઓ છે. 

આ સાભંુ� હા�ને કકુ:ં આપે ઘણી સાર� દલીલ 

આપી. 
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ણ�એ્કરહ�્ ક(સગી્અરન્મ)કઅનકઆકસઝીકપરક્�કક

દણ�કલન . 

હા�ન રદીદના ચૌદ  તુો હતા. તેઓએ પોતાની  

વલીએહદ� માટ� તેઓમાથંી તણ  તુોની વરણી 

કર�. અને પોતાના બ્ા અમલદારોને  મ�ા 

બોલાવયા અને પોતાના તણે  તુો અમીન , મા�નૂ 

અને મોઅતમીનને કમદ:  પોતાના વલીઅદહ 

િનમયા. 

અમીનની મા �બેદા હતી અને તેનો ઉસતાદ 

જઅફર �બન મોહમમદ અશફદ હતો અને તે 

સાતમા ઇમામને માનનારો હતો. 
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મા�નૂનો ઉસતાદ યહયા �બન ખા�લદ બરમક� 

હતો. તેણે િવચાાુર ક� હા�ન પછ� �ખલાફત અમીનને 

મુ� જદે અને તેના પ�રણામે તેના અને ઉસતાદના 

માનપાન વ્ી જદે. એટલે તેના દર�ક દ� 

પયતન હતા ક� અમીનના  ઉસતાદ જઅફર �બન 

મોહમમદને કોઈ ર�તે હા�નની નઝરમા ંપાડ� 

દ�વામા ંઆવે. 

યહયા બરમક� �ણતો હતો ક� જઅફર દીઆ છે.  

તેણે જઅફર સાથે પોતાના સબં્ ો જોડયા અને 

તેને બતાવાુ ંક� �ુ ંપણ હઝરત ઇમામ  �સૂા કા�ઝમ 
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અલ�યહસસલામનો અક�દતમદં �ં. અને આ ર�તે 

ઘણા ભેદોની �ણકાર� મેુવી લી્ી. 

તેણે હા�નની સામે જઅફર �બન મોહમમદ પર  

ઘણી વાર ટ�કા કર� પરં� ુહા�ને કાઈં ધયાન ન 

આપાુ.ં �તે એક વખત પોતાના  સાથીઓને કકુ ંક� 

ઇમામ �સૂા કા�ઝમ અલ�યહસસલામના 

સબં્ ીઓમાથંી કોઈ એવા દખસની તલાદ કરવામા ં

આવે � ઇમામ અલ�યહસસલામની િવ�ુધ્તા કર� 

અને હા�નની સામે તેની િદકાયત કર�. 

યહયાના દોસતોએ કકુ ંક� આ કામ મોહમમદ  �બન 

ઇસમાઈલ �બન ઇમામ જઅફર� સા�દક 
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અલ�યહસસલામ કર� દક� છે અને આ કામ માટ�  

એજ સૌથી યોગય દખસ છે ક�મક� તે ઇમામ 

અલ�યહસસલામનો ભતીજો છે. 

યહયા �બન ખા�લદ બરમક�એ મોહમમદ �બન 

ઇસમાઈલને પત લખયો અને તેને બગદાદ 

બોલાવયો. 

ઇમામ �સૂા કા�ઝમ અલ�યહસસલામ હમેંદા 

પોતાના ભતી�થી સનેહભાુર વતરન કરતા હતા. 

અને જયાર� ઇમામ આલી મકામે સાભંકા ુક� તે  

બગદાદ જઈ રહયો છે તો આપ અલ�યહસસલામએ 
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તેને બોલાવી ફરમાવાુ:ં મ� સાભંકાુ ક� તમે બગદાદ 

જઈ રહા છો? 

તેણે કકુ:ં � હા, 

આપ અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં તમે બગદાદ દા 

માટ� જવા ઇચછો છો? 

તેણે કકુ:ં �ુ ંઅતયાર� કઝારમા ંઅને કફોડ� �સથિતમા ં

�ં. બગદાદ જવાથી મારો કઝર અદા થઈ �ય. 

આપ અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં �ુ ંતમા�  કઝર 

અદા કર� દં � , પણ તે તૈયાર ન થયો. એ છતા ં
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આપ અલ�યહસસલામએ તેને  તણ હ�ર દ�નાર 

અને ચાર હ�ર �દરહમ આપયા. 

જયાર� તે આપના ઘર�થી િનકુવા લાગયો તો આપ  

અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં મારા બાુકોને યતીમ 

બનાવવાની કોિદદ ન કરતો અને  મારા �નૂમા ં

હાથોને ન રંગ�. 

જયાર� તે આપની પાસેથી ઉઠ�ને ચાલયો ગયો તો  

આપ અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં �ુ ં��ુ ં� ંક� આ 

બગદાદ જઈને માર� �ગુલી  ખાદે અને મારા માટ� 

સકંટોનો સામાન તૈયાર કરદે. 
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આપ અલ�યહસસલામના સાથીઓએ અરજ કર�: તો 

પછ� આપે આવા દખસની મદદ દા માટ� કર�? 

આપ અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં મારા 

વડવાઓએ �રસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમથી �રવાયત કર� છે ક� , તેમણે 

ફરમાવાુ:ં જયાર� એક �રશતેદાર બી� પર 

અતયાચાર કર� અને બીજો તેના પર ભલાઈ  કર� તો 

િસતમગાર બરબાદ થઈ �ય અને તેી ુ ં�વન 

�તાઈ �ય છે. 

અલી �બન ઇસમાઈલ મદ�નાથી બગદાદ ગયો. 

યહયા �બન ખા�લદ� તેનો ભર રૂ સતકાર ��. અલી 
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�બન ઇસમાઈલે ઇમામ �સૂા કા�ઝમ  

અલ�યહસસલામની િદકાયતો કર�. યહયા બરમક� 

તેને હા�ન રદીદ પાસે લઈ ગયો.  જતાની સાથે 

અલી �બન ઇસમાઈલે હા�નને કકુ:ં મને અચરજ 

થાય છે ક� એક વખતમાં  બે ખલીફા મૌ�ૂદ છે. 

મદ�નામા ંઇમામ �સૂા કા�ઝમ અલ�યહસસલામ 

ખલીફા છે.   વૂર અને પ��ચમથી તેને તયા ંનજરા�ુ ં

આવી રકુ ંછે અને અહહ બગદાદમાં  આપ ખલીફા 

છો. 

હા�ન રદીદ� વીસ હ�ર �દરહમની તેને રસીદ  

લખી આપી અને અલી �બન ઇસમાઈલે કકુ ંક� 
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બહ�તર એ છે ક� રકમનો ખત  વૂરના ઇલાકાના કોઈ 

ગવનરરના નામે લખી આપવામા ંઆવે. �થી મને 

તયાથંી લઈ જવાની આસાની રહ�. 

હ� તેને ઇનામની રકમ મુ� નહોતી ક� તે  ાુદરતી 

હાજત માટ� �જ� ગયો. �જ�માથંી તેની જોરદાર 

ચીખો સભંુાઈ. લોકો  તેને તયાથંી ઉપાડ� લઈ 

આવયા. તો તેના �તરડા અને જઠર બહાર 

િનકુ� ��ુા હતા. 

તબીબોએ તેને બચાવવાની સરતોડ કોિદદો કર�.  

તે �બસતર પર તડપી રહયો હતો ક� �ુાૂમતના 

કારાુનો તેના ઇનામની રકમ લઈને  આવયા અને 
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કકુ ંક� તમા� ઇનામ હાજર છે. તેણે કકુ:ં હવે �ુ ંઆ 

ઇનામ લઈને  �ુ ંકર�દ ? �ુ ંતો થોડ� પુોમા ં

મરનારો �ં. થોડ� પુો પછ� તે મર� ગયો. 

એજ વરસે હા�ન રદીદ હજના બહાને મ�ા આવયો 

અને તયાથી મદ�ના આવયો અને ર્લેૂ મક�લૂ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  વસલલમની પિવત 

મઝાર પર ઊભા રહ� તેણે કકુ:ં યા ર્લૂલલાહ ! 

મને માફ કરજો �ુ ંતમારા  તુ �સુા �બન કા�ઝમને 

ક�દ કર� રહયો �ં. ક�મક� તેના કારણે  મારો આરામ 

અને દાિંત નાદ પામયા છે. તયાર પછ� ઇમામ �સૂા 

કા�ઝમ અલ�યહસસલામને ક�દ કર� લઈ ગયો. અને 
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ક�દખાનામાજં ઇમામ અલ�યહસસલામની દહાદત  

થઈ. 
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ણ�ટ�લણક�રઅીવ્ન 

પયગમબર� ઇસલામ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમીુ ંફરમાન છે , � કોઈ મને એક કામ 

કરવાની ઝમાનત આપે , �ુ ંતેને ચાર  ચીજોની 

ઝમાનત આ  ુ�ં. અને તે એક કામ િસલે રહ�મી 

અને �રશતેદારોના હ�ોની સભંાુ રાખવાીુ ંછે. 

૧.તેી ુ ંાુ�ંુબ તેને ચાહદે. ર. તેને બહોુ�  રોઝી 

મુદે. ૩. તેી ુ ંઆાુ્ ય વ્દે. ૪. અલલાહ 

તઆલાએ � જ�તમા ંવાયદો  �� છે , તેને તે 

જ�તમા ંદાખલ કરદે. 



374 
 

હઝરત ઇમામ સા�દક અલ�યહસસલામીુ ંફરમાન છે  

િસલે રહ�મીથી નેક અમલોમા ંવ્ારો થાય છે અને 

દોલતમા ંવ્ારો થાય છે. અને  કયામતના �દવસે 

�હસાબ આસાન થઈ �ય છે. અને િસલેરહ�મીથી 

ક્ટો ્ૂર થાય છે, અને આાુ્ યમા ંવ્ારો થાય છે. 

હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામ પોતાના  

પિવત વડવાઓના પમાણથી �રસાલત મઆબ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમથી �રવાયત 

કર� છે. આપે ફરમાવાુ:ં મ� મેઅરાજની રાતે એક 

દખસને જોયો, � અલલાહના અદરની સામે પોતાના 

�રશતેદારને પકડ� િદકાયત કર� રહયો હતો , મ� 
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 છૂ�ુ:ં તાર� અને તેની વચચે ક�ટલી પેઢ�ી ુ ં�તર 

છે ? 

તેણે કકુ:ં અમે એકબી�થી ચાલીસમી પેઢ�એ 

જઈને મુ�એ છ�એ. 

જનાબ �રસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમીુ ંફરમાન છે. બે �નુાહ એવા 

છે ક� અલલાહ તઆલા તેની ્ુિનયામા ંજ ઘણી  

જલદ� સઝા આપે છે. અને આખેરતની સઝા એ 

ઉપરાતં છે. અને તે �નુાહ છે. (૧)  �લમ (ર) 

ક�એ્ રહ�મી. 
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હઝરત ઇમામ બા�કર અલ�યહસસલામ એ  ફરમાવાુ:ં 

હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામએ 

પોતાની �કતાબમા ંલખાુ ંછે. તણ આદતો અને તણ 

લકણો એવા છે ક� એ આદતોવાુો મરવા પહ�લા 

તેની આપિ�   જોઈ લેદે. અને તે છે �લમ , ક�એ્ 

રહ�મી અને �ુઠ� કસમ. 

�રસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમએ ફરમાવાુ:ં ્ુિનયામા ં�રશતેદારોથી 

ભલાઈ કરો, પછ� તે સલામ વારા જ ક�મ ન હોય. 
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સયવદનઅીકઆદર્ીઅક(સીદી્નઅનકએહ ન્રી્) 

એણકઅનપીરકકઅઅનકસીદી્અનક�હસીબ 

�કતાબ દરાયેઅના કતાર, �ની ગણતી મદ�રૂ દીઆ 

ફક�હો અને આ�લમોના વગરમા ંથાય છે , તેમણે 

પોતાની �કતાબ અલી �બન અબી  તા�લબ 

અલ�યહસસલામના વખાણોમા ંઆ બનાવ નકલ 

કય� છે ક� ઇબાહ�મ �બન મહ�રાન  રાવી છે ક� ાૂફા 

દહ�રમા ંએક વેપાર� હતો , �ીુ ંનામ અ� ૂજઅફર 

હ� ુ ંઅને તે  અતયતં નેક�દલ વેપાર� હતો. તેનો 

આદય પોતાની િતજોર� ભરવાનો નહોતો બલક� તે  

સદા અલલાહની રઝાને ધયાનમા ંરાખતો હતો. 
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અને જયાર� પણ કોઈ સયયદ તેની પાસેથી ખર�દ�  

કરતો અને તેની પાસે માલની રકમ હોતી નહહ તો 

ઘણી �દૂીથી તેને માલ આપયા  કરતો હતો અને 

પોતાના �લુામને કહ�તો હતો ક� આ રકમ હઝરત 

અલી ઇબને અબી તા�લબ  અલ�યહસસલામના 

ખાતામા ંલખી નાખો. આવી ર�તે થોડો સમય 

િવતયો હદે ક� તેની  ્ુકાન ્ીર� ્ીર� ખતમ થવા 

લાગી. 

એક �દવસ તેણે �લુામને અવાજ આપી કકુ ંક�  

્ુકાનની ખાતાવહ� લાવો અને કઝરનો �હસાબ કરો. 

અને આપણા � કઝર દારો મર� ગયા  છે તેઓના 
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નામ કાપી નાખો અને �ઓ �વતા છે તેઓથી 

ઉઘરાણી કરો. પણ આમ કરવા છતા ં્ુકાનની ખોટ 

 રુાણી નહહ. 

એક �દવસ તે પોતાના ઘરના બારણા પાસે  

�ચ�તા�રૂ હાલતમા ંબેઠો હતો ક� તેના એક પડોદીએ 

મશકર� કરતા કકુ ંક� એ  કરજદારથી રકમ ક�વી 

ર�તે વ્લૂ કરદો ? �ીુ ંનામ ચોપડામા ંરાઝી 

થઈને લખતા હતા.  વેપાર� આ મે�ુ ંસાભંુ� ્ૂ:ખી 

થયો અને  રૂો �દવસ ગમગીન રહયો. રાતના 

�વો પથાર�મા ં્તુો ક� સવપનામા ંતેને જનાબે 

ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ�  વઆલેહ� વસલલમ 
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અને ઇમામે હસન અલ�યહસસલામ અને ઇમામે 

�ુસૈન અલ�યહસસલામની �ઝયારત નસીબ થઈ. 

જનાબ �રસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમએ ઇમામ હસન 

અલ�યહસસલામને સબંો્ી ફરમાવાુ:ં તમારા 

િપતાશી �ાં  છે? એટલામા ંહઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ હાજર થયા. અને અરજ કર� યા 

ર્લૂલલાહ ! �ુ ંઆપની સેવામા ંહાજર �ં. 

�ુ�ર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમએ ફરમાવાુ:ં અલી ! તમે આ દખસની 

ઉઘરાણી �કુવતા ક�મ નથી ? હઝરત અલી  
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અલ�યહસસલામએ કકુ:ં મૌલા ! �ુ ંહમણા અને આ 

જ સમયે તેનો કજ� પાછો આ  ુ�ં. 

આમ કહ� મૌલાએ કાએનાતે એક સફ�દ થેલી તેને  

સ�પી. �મા ંએક હ�ર અદરફ� હતી અને 

ફરમાવાુ ંઆ તમારો હક છે. તમે મારાથી  લઇ લયો 

અને લેવાનો ઇનકાર ન કરો. અને હવે માર� 

અવલાદમાથંી � પણ ગર�બ  સયયદ તારાથી 

ઉ્ાર માગેં તો તેને ઉ્ાર આપજો. ઇનદાઅલલાહ 

તમે હવે કદ� �ફુ�લસ નહહ બનો. 

અ� ૂજઅફર �ઘમાથંી ��તૃ થયો અને જોાુ ંક�  

સફ�દ થેલી તેના હાથમા ંછે. તેણે પોતાની પતનીને 
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જગાડ� બ્ો �કસસો  સભંુાવયો. તેની પતનીને 

ભરોસો ન આવયો. તેની પતનીએ કકુ:ં અય �દુાના  

બદંા, �દુાથી ડરો અને કોઈ પકારની ચાલાક� અને 

મ�ાર� ન કરો. 

વેપાર�એ કસમ ખાઈને તેને ખાતર� કરાવવાની  

કોિદદ કર� તો પતનીએ કકુ:ં �ુ ંએ ્રૂતમા ંઆ 

વાત માીુ ંક� તમે તમાર�  ખાતાવહ� મગંાવો અને 

મૌલાના નામ પર બાક� િનકુતી રકમ બતાવો. 

જયાર� ચોપડો  મગંાવવામા ંઆવયો તો ઉ્ારની 

રકમ એક હ�ર અદરફ� બરાબર હતી અને 
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ખાતાની નીચે  લખાુ ંહ� ુ ંક� આ રકમ અલી �બન 

અબી તા�લબે ભરપાઈ કર� દ�્ી છે. 
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ઇસી કઅઅનકએહલનબૈ્અમકસહીવ્ી 

રબીઆ દહ�રમા ંએક ભાષા િવદારદ અને  પૈસાપાત 

ઇસાઈ રહ�તો હતો. �ીુ ંનામ ા ૂ્ ફુ �બન યઅાૂબ 

હ� ુ ંમોતવ��લ  અબબાસીની પાસે કોઈએ તેની 

�ગુલી ખા્ી. મોતવ��લે તેને પોતાના દરબારમા ં

બોલાવયો. 

ા ૂ્ ફુ રાજીુ ંતે�ુ ંએ મૌતી ુતે�ુ ંસમ�  લાચાર�એ 

સામરાર તરફ ચાલતો થયો અને સામરાર પહ�ચવા 

પહ�લા તેણે �દલમાં  માનતા માની ક� જો 

મોતવ��લની ્ુ્ટતાથી ્રુ�કત રહયો તો એકસો 

અદરફ� હઝરત  ઇમામ મોહમમદ તક� 
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અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ંનઝર કર�દ. એ 

સમયે હઝરત ઇમામ  મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામ સામરારમા ંનઝરબદં�ી ુ ં�વન 

િવતાવી રહા હતા અને  પૈસેટક� પર�દાન હતા. 

ા ૂ્ ફુ �વો સામરાર દહ�રના દરવા� પહ�ચયો તો 

�દલમા ંિવચાાુર ક� મોતવ��લની પાસે જવા પહ�લા 

જ જો �ુ ંહઝરત ઇમામ રઝા  અલ�યહસસલામના 

 તુને મુ� લં તો વ્ાર� સા�. પરં� ુતેના માટ� 

પર�દાની એ  હતી ક� તેને ઇમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામના ઘરની ખબર નહોતી. અને 

 છૂવામા ં ખતરો એ હતો ક� �લુાકાતની ખબર 

મોતવ��લને પડ� ગઈ તો તે વ્ાર� નારાજ થદે. 
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તેણે એક અજબ િનણરય લી્ો. તેણે પોતાની  

સવાર�ની રસી પોતાના હાથમાથંી �ટ� �કૂ� દ�્ી. 

અને સવાર�ને પોતાની મેુે  ચાલવા દ�્ી અને 

મનમા ંકકુ ંક� જો અલલાહ માર� મદદ કરવા 

માગંતો હદે તો  માર� સવાર� પોતે ઇમામના 

દરવા� જઈ પહ�ચદે. ા ૂ્ ફુની સવાર� �વી 

આઝાદ થઈ  તેણે બ�રો અને ગલીઓ વટાવતા 

એક દરવા� પહ�ચી ઉભી રહ� ગઈ. 

તેણે સવાર� ચલાવવાની �ટલી પણ કોિદદ કર�  

પણ તે પોતાની જગયાએથી ન ચાલી. ા ૂ્ ફુ કહ� છે 

ક� મ� એક દખસને  છૂ� ુ ંક� આ  કોી ુ ંઘર છે ? તેણે 
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મને બતાવાુ ંક� આ રાફઝીઓના નવમા ઇમામ 

ઇબને રઝા  અલ�યહસસલામીુ ંઘર છે. મ� �દલમા ં

િવચાાુર આ ઇમામની મહાનતાની પહ�લી  િનદાની 

છે ક� �ુ ંકોઈને  છૂયા વગર તેમના દરવા� 

પહ�ચી ગયો. 

હ� �ુ ંઆ વાત �દલમા ંિવચાર� રહયો હતો ક� એક 

કાુા રંગનો �લુામ એ ઘરમાથંી બહાર આવયો 

અને કકુ:ં � ુ ંા ૂ્ ફુ �બન યઅાૂબ છે? 

મ� કકુ:ં � હા , �લુામે કકુ:ં સવાર�  પરથી ઊતરો. 

અને તે મને લઈને એક મકાનમા ંદાખલ થયો. 
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અને તે મને �ગણામા ંઊભો  રાખી �દર ચાલયો 

ગયો. 

મ� �દલમા ંિવચાાુર આ ઇમામની મહાનતાની બી� 

િનદાની છે. 

એ �લુામે મને કઈ ર�તે ઓુખી લી્ો ક� �ુ ંા ૂ્ ફુ 

�બન યઅાૂબ �ં. જયાર� ક� �ુ ંતેની પહ�લા કદ� 

સામરારમા ંઆવયો નહોતો. 

થોડ�વાર પછ� એ જ �લુામ ફર� આવયો અને કકુ ં

તમે � સો અદરફ� બાય�મા ં�પાવી છે તે મને 

આપી દયો. 
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મ� �દલમા ંકકુ ંઆ ઇમામની મહાનતાની તી� 

િનદાની છે. 

�લુામ અદરફ�ઓ લઈને ચાલયો ગયો અને થોડ�  

વાર પછ� માર� પાસે આવયો અને મને કકુ:ં તમે 

તમાર� સવાર� અહહ બાં્ ો અને  માર� સાથે મારા 

આકા અને મૌલાની �ખદમતમા ંહાજર� આપો. 

�ુ ં�લુામની સાથે �દર દાખલ થયો તો મ�  તયા ં

એક પભાવદાુ� વય�કતને બેઠ�લી જોઈ અને તેઓ 

અલ�યહસસલામએ મને  કકુ:ં ા ૂ્ ફુ આટલા 

 રૂાવાઓ જોયા પછ� પણ તમે હ� ્ ૂ્ ી 

�સુલમાન નથી બનયા? 
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મ� કકુ:ં � હા , �ુ ં રુતી દલીલો અવલોક� ��ૂો 

�ં. 

આપે ફરમાવાુ:ં મને ખબર છે � ુ ં�સુલમાન નહહ 

થાય અને તારો  તુ ઇસહાક ન�કમા ંજ 

�સુલમાન થદે અને અમારો �ંિનસાર દીઆ 

બનદે. 

ા ૂ્ ફુ સાભંુો અ�કુ લોકો એમ ્ાર� છે ક�  અમારો 

પયાર અને દોસતી ફાયદો નથી કરતી. �દુાની 

કસમ એ� ુહર�ગઝ નથી. � કોઈ  પણ અમારાથી 

મોહમમદ અને દોસતી કર� ચાહ� તે ��ુસલમ હોય ક� 

ગૈર ��ુસલમ તેને મોહબબતીુ ંવુતર જ�ર મુદે. 
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તયાર પછ� ઇમામે ફરમાવાુ:ં ા ૂ્ ફુ તમે  ્રપત 

રાખો. �તુવ��લના તરફથી તમને કોઈ ીકુસાન 

નહહ પહ�ચે � સમયે � ું  સામરાર દહ�રમા ંદાખલ 

થયો હતો તો અલલાહ તઆલાએ એક ફ�રશતો 

િનમયો હતો. �  તાર� સવાર�ની લગામ પકડ� 

અમારા દરવા� પર તમને લાવયો હતો. અને 

�ામતના �દવસે, તા� આ �નવર જ�તના 

બાગમા ંદાખલ થદે. 

ઇસહાક �બન ા ૂ્ ફુ થોડા સમય પછ� �સુલમાન 

થઈ ગયો. તેણે ઇમામ અલ�યહસસલામથી પોતાના 

બાપના ��મ િવદે મા�મૂ ખુર તો આપે ફરમાવાુ:ં 
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તારા બાપે ઇસલામ ક�લૂ નહોતો �� એટલા માટ� 

તેને દોઝખમાં  નાખવામા ંઆવયો છે , પરં� ુતેમણે 

પોતાની જહદગીમા ંમાર� મદદ કર� હતી એટલા  

માટ� દોઝખની આગે તેના પર અસર કર� નથી. 
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જવીર�કએણકસયવદીરમથમકસીદી્કહનઅીઅમકગઅીહકક

્ીગંઅી્ીકંઆઅમ 

િસબત ઇબને જવઝી એક પખયાત ઇિતહાસકાર  છે. 

તે �કતાબ તઝક�ર�લુ ખવાસમા ંલખે છે ક� એક 

સયયદઝાદો બલખ દહ�રમા ંરહ�તો  હતો. તેની એક 

પતની અને ક�ટ�લક  તુીઓ હતી. બનવાકાુ એ 

સયયદ  તુ મરણ  પામયો. અને પાછુ રહ�નારાઓ 

આિથ�ક સકંડામણમા ં�કૂાઈ ગયા. 

પોતાની િન ર્નતા અને તગંદસતીના કારણે તેઓ 

બલખમા ંરહ�વાને લાયક ન રહા. 
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તેની પતની � �દૂ સયયદાણી હતી , પોતાની 

 તુીઓને લઈને સમરકંદ દહ�રમાં   આવી ગઈ. 

અહહ આવી તેણે પોતાની  તુીઓને એક  મ�સજદમા ં

બેસાર� અને પોતે ખાવાીુ ંગોતવા દહ�રમા ંઆવી. 

એક જગયાએ આવી સયયદાણીએ જોાુ ંક� એક 

દખસને લોકોએ ચાર� તરફથી ઘરે� લી્ેલ છે અને 

તેી ુ ંઘ�ુ ંમાનપાન કર� રહા છે. 

સયયદાણીએ તેના િવદે  છૂપરછ કર� ક� આ કોણ 

છે? 
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લોકોએ બતાવાુ ંક� આ દહ�રનો સરદાર છે. આ 

સાભંુ� સયયદાણી તેની િનકટ ગઈ અને પોતાની 

ગર�બી અને િન ર્નતાનો હાલ સભંુાવયો. 

તેણે કકુ:ં આપ ખર�ખર સયયદ છો તો સયયદ 

હોવાનો  રૂાવો ર�ુ કરો. 

પછ� તેણે એ સયયદાણી તરફ કોઈ લક ન આપાુ.ં 

�બચાર� સયયદાણી હતાદ થઈ ચાલી ગઈ. એક 

બી� સથુે પહ�ચી તેણે જોાુ ંક� એક દખસને લોકો 

ઘેર� વકયા છે. 

સયયદાણીએ  છૂ� ુ ંક� આ કોણ છે? 
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કોઈએ બતાવાુ ંક� આ દહ�રનો દારોગો છે અને 

મ�ૂસી ્મર પાુે છે. 

સયયદાણી તેની પાસે ગઈ અને પોતાની અવદદા  

તેની પાસે બયાન કર� તેણે એક નોકરને બોલાવયો 

અને કકુ:ં �ઓ માર� પતનીને  કહો ક� અહહ આવી 

�ય. 

થોડ� વાર પછ� તેની પતની દાસીઓના ટોુામા ં

બહાર આવી. 

તેના દૌહર� કકુ:ં આ સયયદાણીની સાથે  ફલાણા 

મહોલલામા ંમ�સજદમા ં�ઓ તયા ંતેની  તુીઓ 
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બેઠ� છે તેઓને  માન વૂરક આપણા ઘરમા ંલઈ 

આવો. 

મ�ૂસીની પતની સયયદાણી સાથે એ વીરાન 

મ�સજદમા ંઆવી અને યતીમ બાુકોને પેમ ભાવ 

સાથે પોતાના ઘર� લઈ આવી. 

તેઓએ સયયદાણીઓને રહ�વા માટ� એક ઓરડો  

આપયો અને તેઓને નવરાવયા અને ઉમદા વ�ો 

પહ�રાવયા અને શે્ઠ ખોરાકથી  તેઓની આગતા 

સાગતા કર� અને સયયદ  તુીઓ આરામથી ્ઈુ 

ગઈ. 
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જયાર� અ્ા રાત વીતી તો એ દહ�રના �સુલમાન  

સરદારને સવપીુ ંઆવાુ ંક� કયામત રચાઈ છે અને 

જનાબે ર્લેૂ �દુા  સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમના �બુારક મસતક પર પકી ઊડ� રકુ ંછે. 

અને લીલા ઝમ�રદનો ભવય મહ�લ પણ તયા ંમૌ�ૂદ 

છે. 

એ �સુલમાન સરદાર� સવપનાવસથામા ંકોઈથી 

 છૂ� ુ ંક� આ કોનો મહ�લ છે? 

તેણે કકુ:ં આ મહ�લ કોઈ �સુલમાન અને 

�દુાપરસત ઇનસાનને મુદે. 
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આ સાભંુ� તે �રસાલત મઆબ સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની િનકટ આવયો અને 

આપથી મહ�લમા ંદાખલ થવાની ર� માગંી. પણ 

આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ 

તેનાથી પિવત �ખુાિવ�દ ફ�રવી લી�.ુ  તેણે અરઝ 

કર� યા ર્લૂલલાહ ! આપ મારાથી �બુારક મ� ન 

ફ�રવો, �ુ ં�સુલમાન  �ુષ �ં. 

આ સાભંુ� ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ�  

વઆલેહ� વસલલમએ ફરમાવાુ:ં જો � ુ ં�સુલમાન 

છે તો પોતાના �સુલમાન હોવાની  ગવાહ� ર�ૂ કર, 

તે આ સાભંુ� �ુઝંાણો. �ુ�ર� અકરમ સલલલલાહો 
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અલયહ� વઆલેહ�  વસલલમ એ ફરમાવાુ:ં તે 

સયયદઝાદ� સાથે ક�વો વતારવ �� હતો , �ુ ં� ું  

આટલી જલદ� પોતાની વતર�કુ �લુી ગયો? 

મહ�લ તેનો છે �ણે આજ એ સયયદાણીને આદરો 

દ�્ો છે. 

એ દખસ નહદમાથંી ��તૃ થયો અને સહસા રોવા  

લાગયો અને પોતાના �લુામોને �ુકમ આપયો ક� તે 

 રૂા દહ�રમા ંફર� એ ભાુ  મેુવે ક� એ 

સયયદાણીને કોણે આદરો આપયો છે? 
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થોડ� વાર પછ� �લુામોએ આવી ખબર આપી ક� 

એ સયયદાણીને દહ�રના મ�ૂસી દારોગાએ આદરો 

આપયો છે. 

એ દખસ મ�ૂસી પાસે ગયો અને તેને  છૂ� ુ ંક� તને 

સયયદાણીની કોઈ ખબર છે? 

દારોગાએ કકુ:ં � હા , તે સયયદાણી પોતાની 

 તુીઓ સહ�ત મારા મહ�માન છે અને મારા ઘરમા ં

છે. 

દહ�રના સરદાર� કકુ:ં � ુ ંએ બીબીઓને માર� હવાલે 

કર� દ�, તને તેઓને રાખવાનો કોઈ હક નથી. 
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મ�ુસીએ કકુ:ં આપ પણ માર� પાસે એવી �તની 

માગંણી નથી કર� દકતા. 

સરદાર� કકુ:ં �ુ ંતને એક હ�ર દ�નાર આ  ુ� ં� ુ ં

એ સયયદ  તુીઓ માર� હવાલે કર� દ�. 

દારોગાએ કકુ:ં આ ત્ૃન અદ� છે , � ુ ંમને  એક 

લાખ દ�નાર આપે તો પણ �ુ ંનહહ લં , જયાર� 

સરદાર� વ્ાર� આગહ �� તો  દારોગાએ કકુ:ં � 

ખવાબ જોઈને � ુ ંઅહહ આવયો છે �ુ ંપણ એ જ 

ખવાબ જોઈ  ��ૂો �ં. હઝરત ર્લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ મને  
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ઝમ�રદનો મહ�લ અપરણ �� છે , �નાથી તને 

રોકવામા ંઆવયો છે. 

� સમયે મ� આ ખવાબ જોાુ ંતો મ� મારા  બાલ 

બચચાઓને જગાડયા અને અમે બ્ાએ આ 

સયયદાણીના હાથે ઇસલામ �ગીકાર ��  છે. આજ 

સયયદાણીની બરકતથી હઝરત ર્લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  વસલલમ એ 

ઝમ�રદનો મહ�લ મને અને મારા ઘરવાુાઓને 

આપયો છે. 
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એણકસયવદીરમકઅઅનકઅબ્ુંલીહક�બઅક�બુીરણ  

િસબત �બન જવઝી ‘તઝક�ર�લુ ખવાસ ’મા ંનકલ  

કર� છે ક� અબ્ુલલાહ �બન �બુારકનો િનયમ હતો 

ક� તેઓ દર બી� વરસે હજ પર જતા  હતા. અને 

આમ તેમણે પચાસ વરસમા ંપચચીસ હજ પડ�. 

એક વરસ તેઓ હજ માટ� જઈ રહા હતા ક� 

માગરમા ંતેમણે જોાુ ંક� એક ઔરત �દુાર �રુઘીના 

પીછા કાઢ� રહ� છે. 
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આ જોઈએ અબ્ુલલાહ �બન �બુારક તે �ીની 

ન�ક ગયા અને કકુ ંબીબી આીુ ંખા�ુ ંઇસલામની 

દર�અતમા ંહરામ છે. 

આપ �ઓ આ વસ�થુી તમારો કોઈ સબં ં્  નથી. 

આપ આના િવદે દા માટ� વાતચીત કર� રહા છો. 

અબ્ુલલાહ� જયાર� વ્ાર� આગહ �� તો એ  ઔરતે 

કકુ ંહવે જયાર� તમે આટલો આગહ કરો છો તો 

સાભંુો �ુ ંસયયદાણી �ં  અને માર� ચાર  તુીઓ 

છે. મારા પિતની વફાત થઈ �કુ� છે. અને આજ 

અમારો ચોથો  અપવાસ છે. અતયાર� અમે �ઝુતર 

(લાચાર) છ�એ અને અમારા માટ� �રુદાર હલાલ 
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થઈ �ખૂુ ંછે. આજ અનાયાસે આ �દુાર �રુ્ી 

મારા હાથમા ંઆવી છે. �ુ ંતેને સાફ  કર�ને પોતે 

પણ ખાઈદ અને માર�  તુીઓને પણ ખવરાવીદ. 

અબ્ુલલાહ �બન �બુારક કહ� છે , આ સાભંુ� મ� 

સવગત કકુ:ં અબ્ુલલાહ �ચુછ છે તારા પર જો તે 

આ તક હાથથી જવા દ�્ી. 

મ� એ સયયદાણીને ્ચુન ખુર ક� તેણી  પોતાનો 

પાલવ પસાર�. જયાર� તેણીએ પોતાનો પાલવ 

પસાય� તો મ� હજની ખચા  માટ� � રકમ સાથે 

લાવયો હતો. એ બ્ાએ બ્ી તેના ખોુામા ંનાખી 

દ�્ી. સયયદાએ એ રકમ લઈતો લી્ી પણ તેના 
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�ખુ પર દરમાવા અને પછતાવાના �ચહો દ�ખાતા 

હતા. 

સયયદાણી રકમ લઈને પોતાના ઘર� રવાના થઈ  

અને �ુ ંહજ �ાર વગર પોતાના ઘર� આવી ગયો 

અને અલલાહ� આ વરસે મારા  �દલમાથંી મ�ા 

જવાની ઇચછા લોપ કર� દ�્ી. 

જયાર� હા�ઓ મ�ાથી પાછા ફયાર તો �ુ ં  મારા 

ગામવાુાઓને �બુારકબાદ દ�વા માટ� ગયો અને 

� પણ હા� મને મુતો તો એ પણ  મને હજની 

�બુારકબાદ� આપતો હતો અને કહ�તો હતો ક� તમે 
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ફલાણા ઠ�કાણે માર� સાથે  હતા. અલલાહ તઆલા 

તમાર� હજ પણ ક�લૂ કર�. 

�ુ ંહા�ઓની આ વાતો સાભંુ� ઘણો ્ુ:ખી થયો.  

અને એ રાતે મ� એક િવ�ચત સવપીુ ંજોા.ુ 

સવપનાવસથામા ંજનાબ �રસાલત  મઆબ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની 

�ઝયારત નસીબ થઈ. આપ સલલલલાહો  અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમએ ફરમાવાુ:ં અબ્ુલલાહ! તે 

માર� અવલાદમાથંી એક બચચીની મદદ કર� છે. મ� 

અલલાહથી તમારા માટ� ્ુઆ માગંી છે તો અલલાહ� 

તારા �પરંગનો એક ફ�રશતો પૈદા ��. � દર 
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વરસે �ામત ્ ૂ્ ી તારા વતી હજ  કરતો રહ�દે. 

હવે તમાર� મર� હજ પર �ઓ ક� ન �ઓ. 
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�ુ્ અ��લકઅબબીસમઅમક્ીઅનકસયવદનકસીથનકઅ્ીાઅ 

ફઝાઈલે સાદાતમા ંઇબને જવઝી પોતાના દાદા 

અ�લૂ ફરજથી નકલ કર� છે. અહ�મદ �બન ખઝીબ 

કહ� છે ક� �ુ ં�તુવ��લ અબબાસીની માનો 

ખ�નચી હતો. 

એક �દવસ �ુ ંમાર� ઓ�ફસમા ંબેઠો હતો ક� એક  

�લુામ આવયો. તેણે મને એક થેલી આપી , �મા ં

એક હ�ર અદરફ�ઓ હતી અને કકું  ક� ખલીફાની 

માએ કકુ ંછે ક� આ મારો સૌથી વ્ાર� હલાલ માલ 

છે. � �ુ ંતાર�  પાસે મોકલી રહ� �ં. તેને ગર�બો 

અને િનરા્ારોમા ંવહ�ચો. 
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મ� પોતાના દોસતોથી મ�ેરો �� ક� તેઓ મને 

ગર�બો અને િનરા્ારોની એક લીસટ બનાવી આપે 

�થી �ુ ંએ રકમને તેઓમા ંવહ�ચી આ ુ.ં 

દોસતોએ મને અ�કુ ગર�બોના નામ લખાવયા. મ� 

તેઓમા ંતણસો અદરફ� વહ�ચી આપી. સાતસો 

અદરફ� માર� પાસે બચી હતી. 

રાતનો એક ભાગ વીતયો હદે હદે ક� કોઈએ મારા 

દરવા� પર ટકોર માર�. મ� દરવાજો ખોલયો અને 

તેના આવવાનો આદય  છૂયો. 



412 
 

તેણે કકુ:ં �ુ ંએક અ�ણયો અને �ફુ�લસ  સયયદ �ં 

અને જ�રતમદં �.ં મ� એ અદરફ�ઓમાથંી તેને 

એક અદરફ� આપી. અને  જયાર� �ુ ંપાછો માર� 

પથાર�મા ંઆવયો તો માર� પ�તનએ  છૂ� ુ:ં કોણ 

હ� ુ?ં 

મ� બતાવાુ ંક� એક ગર�બ સયયદઝાદો હતો અને 

મદદ માગંી રહયો હતો. મ� તેને એક અદરફ� 

આપી ચાલતો ��. 

માર� પ�તનએ �વા આ દબદો સાભંકયા , ્ાર ્ાર 

રોવા લાગી અને મને કહ�વા લાગી તને ર્લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  વસલલમથી દરમ ન 
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આવી ક� તેની અવલાદમાથંી એક દખસ તારા 

દરવા� આવયો તો તે  તેને એક અદરફ� પરખાવી 

ચાલતો ��? 

જલદ� કરો , એ સયયદઝાદાને ગોતીને બાક� રકમ  

તેને સ�પી દયો. �ુ ંપ�તનના કહ�વા પર ઊઠયો અને 

એ સયયદઝાદાને પકડ� બાક�ની  રકમ પણ સ�પી 

દ�્ી. જયાર� �ુ ંઘર� આવયો તો ઘણો પર�દાન થયો 

ક� જો  �તુવ��લને કોઈપણ ર�તે ખબર પડ� ગઈ 

તો તે મને સખત ક્ટ આપદે. 

પ�તનએ કકુ ંગભરાઓ નહહ , સયયદઝાદાના નાના 

�દુ તા� રકણ કરદે. હ� �ુ ં�ગતો જ હતો અને 
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માર� �ખ�માથંી નહદ  માઈલો ્ૂર હતી ક� એવામા ં

જોરજોરથી મારો દરવાજો ખટખટાવવામા ંઆવયો 

અને �ુ ં  ગભરાઈને ઊભો થયો. બાહર િનકુ� મ� 

જોાુ ંક� ઘણા બ્ા દાહ� �લુામો પોતાના  હાથમા ં

મદાલો લઈને ઊભા છે. ને તેઓએ કકુ ંક� હમણા ં

જ તમને ખલીફાની મા યાદ  કર� છે. આ સાભંુ� 

�દલમા ંઅનેક દકંાઓ આવવા લાગી. �ુ ંતેઓ 

સાથે રવાના થયો. 

હ� અમે જવાની તૈયાર� કરતા હતા ક� ખલીફાની 

માનો એક બીજો કાિસદ આવયો ક� જલદ� કરો 
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અહ�મદ �બન �ઝુયબને ખલીફાની મા યાદ કર� 

રહ� છે. 

જયાર� �ુ ંપહ�ચયો તો પદાર પાછુથી  �તુવ��લની 

માની અવાજ �ચી થઈ , મને સબંો્ીને તેણીએ 

કકુ:ં અહ�મદ �બન �ઝુયબ ! અલલાહ તઆલા તને 

અને તાર� પ�તનને નેક બદલો આપે. 

મ� અ�ણયા બનતા  છૂ� ુ:ં પણ અમે એ� ુકાુ ંનેક 

કામ ખુર છે? 

�તુવ��લની માએં કકુ ં: એ તો �ુ ંપણ  નથી 

�ણતી ક� તમે કાુ ંસા� કામ ખુર છે. હમણા હમણા 
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�ુ ંજયાર� પથાર�માં  ્તુી તો ખવાબમા ંમ� જનાબે 

ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમની �ઝયારત નસીબ થઈ અને આપ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ 

ફરમાવાુ:ં અલલાહ  તને અને અહ�મદ �બન 

�ઝુયબની પ�તનને સારો બદલો આપે. 

મ� તમને એટલા માટ� બોલાવયા ક� તમે મને 

બતાવો ક� તમે �ુ ંખુર છે? 

મ� તેને ગર�બ સયયદઝાદાની  રૂ� કહાણી  

સભંુાવી. �તુવ��લની મા ંઆ સાભંુ� ઘણી �દૂ 

થઈ અને મને એક લાખ �દરહમ અને  �ક�મતી 



417 
 

�લબાસ આપી કકુ ંક� આમાથંી કંઈક ભાગ તમે 

તમારા અને તમારા પ�તન  માટ� રાખી લયો અને 

બાક� બ્ી રકમ એ સયયદઝાદાના ઘર� પહ�ચાડ� 

આપો. 

�ુ ંએ બ્ી રકમ લઈને સયયદઝાદાના ઘર� ગયો  

અને દરવા� ખટખટ ખુર તો �દરથી સયયદની 

અવાજ આવી અહ�મદ �બન �ઝુયબ � કંઈ  તમાર� 

પાસે છે તે લઈને �દર ચાલયા આવો. અને એ 

સયયદઝાદો રોતો રોતો બહાર  આવયો. મ�  છૂ� ુ ં

તમને ક�વી ર�તે અીમુાન થાુ ંક� અતયાર� તમારા 
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દરવા� પર  �ુ ંઊભો � ંઅને એ પણ બતાવો ક� 

તમે રોઈ ક�મ રહા છો? 

સયયદઝાદાએ કકુ:ં જયાર� �ુ ંઅદરફ�ઓ લઈ 

મારા ઘર� આવયો તો માર� પ�તનએ  છૂ� ુ:ં આટલી 

બ્ી અદરફ�ઓ તમે �ાથંી લઈ આવયા? 

મ� તેને બ્ો પસગં સભંુાવયો. માર� પ�તનએ કકુ ં

બહ�તર એ છે ક� આપણે �કુની નમાઝ પડ� 

અહ�મદ �બન �ઝુયબની પ�તન માટ� ્ુઆ કર�એ. 

એટલે અમે નમાઝ પડ� તમાર� પ�તન માટ� ્ુઆ  

માગંી અને પછ� અમે ્ઈૂ ગયા. ખવાબમા ંમને 
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જનાબે ર્લૂ �દુા સલલલલાહો  અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમની �ઝયારત નસીબ થઈ. તેમણે 

ફરમાવાુ:ં તમે આ નેઅમતનો  �કુ અદા �� છે 

એટલે એ જ દખસ તમારા માટ� મોટ� ભેટ સોગાત 

લઈને આવી  રહયો છે. એજ કારણે મને તમારા 

આવવાની ખાતર� થઈ ગઈ અને ��ુ ંતમે બાર�ું  

ખટખટાવા ુ�ુ ંસમ� ગયો ક� અતયાર� અમારા 

દરવા� આવનાર તમે જ હદો. 
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સીદી્અમકસીથનકભલી  

િસબત ઇબને જવઝી �કતાબ તઝક�ર�લુ ખવાસમાં  

ઇબને અલી ્ુનયાથી નકલ કર� છે ક� એક દખસે 

હઝરત ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો  અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમને ખવાબમા ંજોયા. આપે તેને ફરમાવાુ:ં 

ફલાણા મ�ૂસી પાસે �ઓ અને તેને જઈને કહો ક� 

તે ્ુઆ ક�લૂ થઈ �કૂ� છે. સવપન જોનાર દખસ  

��તૃ થયો પણ મ�ૂસી પાસે જવામા ંતેને દરમ 

લાગી ક�મક� મ�ુસી પૈસાદાર હતો અને  ખવાબ 

જોનારો ગર�બ હતો. અને િવચારવા લાગયો ક� 
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મારા �વા �ફુ�લસની વાતનો એ  �ુ ંભરોસો 

કરવાનો? 

ફર� વાર તેને ખવાબમા ંએ જ �ુકમ મકયો પણ  તે 

ન ગયો. તી� વાર આપે ફર� �ુકમ આપયો ક� 

ફલાણા મ�ૂસી પાસે �ઓ અને તેને  જઈને કહો ક� 

એ ્ુઆ ક�લૂ થઈ �કૂ� છે. 

તે દખસ સવાર ટાણે એ મ�ૂસીની પાસે ગયો અને  

તેને કકુ:ં �ુ ંહઝરત ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમનો  કાિસદ �ં. તેઓએ 

મને તમાર� પાસે એ બતાવવા મોકલયો છે ક� તે 

્ુઆ ક�લૂ થઈ ગઈ છે. 
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મ�ૂસીએ કકુ:ં તમે મને અને મારા ્મર   પથંને 

�ણો છો? 

તેણે કકુ ં: � હા, 

મ�ૂસીએ કકુ ં: �ુ ંઆજ �દન ્ ૂ્ ી ઇસલામ  અને 

તેના પયગમબરનો   માનનારો ન હતો. અને હવે 

�દલના �ડાણથી કલમો (અશહદો  અલલાએલાહ 

ઇલલલલાહો વ અશહદો અ� મોહમમદન અબદો� ૂ

વર્લૂો�ુ) પડ� રહયો �ં. 

પછ� તેણે  રૂા ાુ�ંુબને ભેગા �ાર અને કકુ:ં �ુ ંઆજ 

�દન ્ ૂ્ ી �મુરાહ હતો અને હવે અલલાહ� મને 
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ખરા માગરના દદરન  કરાવયા છે. મારો � �રશતેદાર 

�સુલમાન થતો જદે તેના હાથમા ંમારો �ટલો  

માલ છે , �ુ ંતેને સ�પી દઈદ. અને � �સુલમાન 

નહહ થાય, �ુ ંતેની પાસેથી પાઈ પાઈ વ્લૂ કર�દ. 

તેના બ્ા �રશતેદારો પણ �સુલમાન થઈ ગયા.  

તેણે મ�ૂસી દ�ન પમાણે પોતાની �દકર�ની દાદ� 

પોતાના  તુ સાથે કર� દ�્ી  હતી. તેમની વચચે 

પણ �ટાછેડા કરાવી નાખયા. પછ� કાિસદને કકુ:ં 

�ણો છો એ ્ુઆ �ુ ંહતી? 

કાિસદ� કકુ ં: �દુાની કસમ, મને ખબર નથી. 
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એ નવ��ુસલમે બતાવાુ:ં થોડા �દવસ પહ�લા  જયાર� 

મ� માર� �દકર�ની દાદ� મારા �દકરાથી કર� હતી 

તો શે્ઠ ભોજન  સમારંભની વયસવથા કર� હતી 

અને મારા બ્ા દોસતોને વલીમામા ંનોતયાર હતા. 

મારા ઘરની દ�વારની સાથે એક ઘર સાદાતીુ ં

પણ છે � અતયતં રંક અને કંગાુ છે. મ� નોકરોને 

કકુ ંક� તેઓ કાલીન પર ્ફુરો  �બછાવે, જયાર� �ુ ં

્ફુરા પર બેઠો તો એક સયયદઝાદ�ની અવાઝ 

મારા કાનમા ંઆવી , તે પોતાની મા ંને કહ� રહ� 

હતી: મા ંમ�ૂસીના ખાણાની ્ગુ ં્ ે અમને વયાાૂુ  

કર� દ�્ા. 
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�વા જ મ� બચચીના આ દબદો સાભંકયા તો તરત 

જ સારા સારા ભોજનો અને નવા કપડા અને થોડા 

�દરહમ અને દ�નાર તેઓના ઘર� મોકલી દ�્ા. 

એ બાુક�એ જયાર� આ બ્ી વસ�ઓુ જોઈ તો 

ઘરના બી� બ્ાને કકુ:ં �ુ ંખાવા પહ�લા તેના 

માટ� ્ુઆ મા�ં ુ� ંતમે આમીન કહો. 

એ વખતે બાુાએ પોતાના હાથ �ચા �ાર અને  

કકુ:ં અય �દુા આ દખસને અમારા પયગમબર 

સાથે ગણી લે. અને બી� લોકોએ આમીન  કહ�. 

અને હવે તમે � પયગમબર� ઇસલામના સદં�દ 

લઈને આવયા છો તે એજ ્ુઆના સબંં્ ે છે. 
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અસ�ંલીહક�બઅકઅવઅવઅકઅઅનકસીદી્કબઅમક

દીઊદ 

અ�લૂ મોહાિસન નસ�લલાહ �બન અયનયન એક 

ભાષા િવદારદ દાઈર હતો. તેઓ મ�ા જઈ રહા 

હતા અને તેમની પાસે કંઈક કપડા અને  બીજો 

સામાન પણ હતો. માગરમા ંબની દાઊદના 

સાદાતોએ તેમનો રસતો રો�ો અને  તેમનો બ્ો 

સામાન � ૂટં� લી્ો. અને તેઓ પોતે પણ સામનો 

કરવામા ંઝખમી થયા. એ  જમાનામા ં�હ�ઝના 

પગણાનો રાજકારભાર અને દ�ખર�ખ યમનના 

બાદદાહ અઝીઝ �બન  અયાબૂની પાસે હતો. અને 
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તેના ભાઈ નાિસરની ઇચછા હતી ક� તે યમનને 

છોડ�ને �કનારાનો પદ�દ સભંાુે ક�મક� �કનારાનો 

પદ�દ તાજો ફતહ થયો હતો અને તયાં  બુવાનો 

વ્ાર� ખતરો હતો. 

અ�લૂ મોહાિસને અઝીઝ �બન અયાબૂને પત  

લખયો ક� તેમણે યમન છોડ�ને �કનાર� ન જ� ુ

જોઈએ અને તેણે બની દાઊદના સાદાતોના  માથા 

ભાગંવા જોઈએ. અને તેણે પોતાના પતમા ંએક 

નઝમ પણ લખી �મા ંતેણે આ  દેરો પણ લખયા 

હતા. 
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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 કાુમા ંહોત તો ઇમામ 

હસન અલ�યહસસલામ સાથે પણ જગં કરત. 

� �દવસે તેણે આ કસીદો લખયો એ જ રાતે  તેણે 

જનાબે ફાતેમા સલા�લુલાહ� અલયહાને ખવાબમા ં

જોયા. આપ તવાફમા ંમશ�લૂ  હતા. અ�લૂ 

મોહાિસને તેમને સલામ �ાર તો સયયદા 

સલા�લુલાહ� અલયહાએ જવાબ ન  આપયો. અને 

અ�લૂ મોહાિસને રોઈને જનાબે સયયદા 
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સલા�લુલાહ� અલયહા થી આ  અણગમ� ુ ંકારણ 

 છૂ� ુ ંતો જનાબે સયયદા સલા�લુલાહ� અલયહા એ 

જવાબ આપયો અને  તેના કસીદાના વઝન (પાસ) 

પર આ દેર પડયા. 

“ફાતેમાના  તુો પડતી અને ાુવચનથી પાક  છે. 

જમાનાના ચ�ર� આજ અમને આ હાલતમા ંલાવી 

��ૂા છે. અને માર� અવલાદ ને  તગંદસતીએ 

પોતાની લપેટમા ંલઈ લી્ા છે જો અમાર� 

અવલાદમાથંી એક� �લૂથી કામ  લી� ુછે તો તમે 

�ણી ��ુને અમાર� તરફ તેનો સબં્  જોડયો છે. 

તમે તમારા આ  કાયરથી તૌબા કરો , ક�મક� અલલાહ 
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તઆલા �નુાહ કરવાવાુાઓને અમારા વાસતાથી 

માફ કર� દ� છે. તમે એના માનવતં નાના હઝરત 

મોહમમદ �સુ�ફુા સલલલલાહો અલયહ�  વઆલેહ� 

વસલલમના કારણે તેમીુ ંસનમાન કરો અને કોઈીુ ં

અપમાન ન કરો. અને  ફાતેમાની ઔલાદ તરફથી 

તમને � કંઈ તકલીફ થઈ છે , �ામતમા ંઅમે 

તેનો બદલો અપાવ�ુ.ં” 

અ�લૂ મોહાિસન નસ�લલાહ �બન અયનયન કહ� છે 

ક� �ુ ંનહદમાથંી ��તૃ થયો તો ઘણો જ દરિમ�દો 

હતો અને મ� મારા બદનના  ઝખમોને જોયા તો 
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�ઝાઈ ગયા હતા અને �ુ ંસ ંણૂર તં્ ુ રસત થઈ 

��ૂો હતો. 

મ� મારા પહ�લાના કસીદાને ફાડ� નાખયો અને 

જનાબે સયયદા સલા�લુલાહ� અલયહા ની માફ� 

માગંવા માટ� આ દેર પડયા. 

“પયગમબર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમની ્ ુતુીથી �ુ ંમાર� �લૂની કમા યા� ુ

�ં. �દુાની કસમ આજ પછ�  કોઈ દખસ મને 

તલવાર ક� નેઝાથી પણ �ુકડ� �ુકડા કર� નાખે તોય 

તેને �ુ ંમારા  હકમા ંખરાબ નહહ સમ�ુ. બલક� તેને 

મારા હકમા ંભલાઈ સમ�દ.” 
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સીદી્કસીથનકણ�અનકઅ્ીાઅકણરઅનકજન એ 

�ુસૈન �બન હસન �બન જઅફર �બન મોહમમદ 

�બન ઇસમાઈલ �બન ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ ાુમમા ંરહ�તો હતો અને ઉ્ાડ�છોગે 

દરાબ પીતો હતો. 

એક �દવસ તે વકફોના મતંી એહમદ �બન  

ઇસહાકની પાસે પોતાની હાજતના અીસું્ ાનમા ં

ગયો. વકફ મતંીએ તેને મુવાથી  ઇનકાર કર� 

દ�્ો અને તે ઘણો ગમગીન થઈ પોતાના ઘર� 

પાછો આવયો. 
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આ બનાવના થોડા અરસા પછ� એહમદ �બન 

ઇસહાક હજના માટ� રવાના થયો અને જયાર� તે 

સામરા પહ�ચયો તો ઇમામ હઝરત હસન અસકર�  

અલ�યહસસલામની �ઝયારત કરવા આપના ઘર� 

ગયો અને ઇમામ અલ�યહસસલામથી  �લુાકાતની 

યાચના કર�. ઇમામ અલ�યહસસલામએ મુવાથી 

ઇનકાર કર� દ�્ો. 

તેણે પિવત ઘર પર બેસી લાબંા સમય ્ ૂ્ ી 

કલપાતં �� �તે ઇમામ અલ�યહસસલામ એ તેને 

ર� આપી. 



436 
 

જયાર� તે ઇમામ અલ�યહસસલામની સેવામાં  હાજર 

થયો તો અરજ કર� મૌલા મારાથી નારાજ થવાીુ ં

કારણ �ુ ંછે ? જયાર� ક� �ુ ં  તો આપનો દોસત અને 

દીઆ �ં. 

આપ અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં તમે મારા 

િપતાઈ ભાઈને પોતાના ઘર�થી પાછો કાઢયો હતો. 

અહ�મદ� રોઈને કકુ:ં �દુાની કસમ તે દરાબી છે મ� 

એટલા માટ� જ તેની �લુાકાત નહોતી કર� , �થી 

તેને કંઈ ચેતવણી મુે. 
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હઝરત ઇમામ અસકર� અલ�યહસસલામ એ  

ફરમાવાુ:ં તમે સા� ુકહો છો. પરં� ુએ છતા ંતેી ુ ં

માન �ુવ� ુજ�ર� હ� ુ.ં  અને ખબરદાર કદ� પણ 

સાદાતીુ ંઅપમાન અને �તુકાર ન કરજો. નહહતર 

તમે ખોટમાં  રહ�દો ક�મક� તેમનો સબં્  અમાર� 

સાથે છે. 

એહમદ ાૂમ આવયા તો ાૂમના મોટ�રાઓ તેમને  

મુવા આવયા અને મુવાવાુાઓમા ં�ુસૈન �બન 

હસન પણ હતા. એહમદની નજર �વી તેમના  પર 

પડ� તો પોતાની જગયાએથી ઊભો થયો અને એ 
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સયયદીુ ંદાનદાર સનમાન ખુર  અને તેને પોતાની 

સાથે બેસાય�. 

આ માનપાન જોઈને �ુસૈન �બન હસનને અચરજ 

થઈ અને તેીુ ંકારણ  છૂ� ુ ંતો એહમદ� બતાવાુ ંક� 

હઝરત ઇમામ હસન અસકર�  અલ�યહસસલામ એ 

એમ કરવાનો �ુકમ આપયો છે. 

જયાર� �ુસૈન �બન હસને આ વાત સાભંુ� તો  

પોતાના ચા�ર�ય પર અતયતં પછતાયો. તરત જ 

બ્ા �રુા કામોથી તૌબા કર� અને  પોતાના ઘર� 

આવી બ્ી દરાબ ઢોુ� નાખી અને દરાબના 

બ્ા ઠામ (વાસણો) ભાગંી  નાખયા. અને તયાર 
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પછ� તેી ુ ં �ુ �વન મ�સજદ અને મા્મૂાના 

હરમમા ંિવતાું  અને જયાર� તેણે વફાત પામી તો 

મઅ્મૂા ાૂમના હરમમા ંતેમને દફનાવવામા ં

આવયા. 
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સીદી્ક��ુગ�ક્ીટ�કણલણંઅનકટકણનકઅકબઅન  

અલી �બન યહયા વઝીર કહ� છે �ુ ંસાદાત સાથે  

નેક� અને ભલાઈ �ાર કરતો હતો. અને મદ�નામા ં

દર�ક સયયદને દર વરસે એક સાર�  રકમ આપયા 

કરતો હતો અને કપડા પણ આપતો હતો અને 

મારો િનયમ એ હતો ક� રમઝાન  માસના આરંભથી 

જ સાદાતને સોગાતો દ�વી દ� કરતો હતો અને 

રમઝાનના �િતમ �દવસો ્ ૂ્ ીમા ંએ કામ  �ુ કર� 

લેતો હતો. 

એ જ સયયદોમાથંી એક �સૂવી સયયદ હતો �ને �ુ ં

દર વષ� પાચં હ�ર �દરહમ આપયા કરતો હતો. 
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એક વખત દરદ�ની ૠ�મુા ંમ� તેને સડકના  �કનાર� 

�્ા મોઢ� પડ�લો જોયો , જયાર� �ુ ંતેની પાસે ગયો 

તો તે એ સમયે તે  દરાબના નદામા ં�રૂ હતો. 

અને તેના બ્ા કપડા � ૂુ થી ભર�લા હતા. અને 

પાસેથી સવાર થવાવાુા તેની હાલત પર મ�ક 

ઊડાવતા હતા અને તયાથંી ચાલયા જતા હતા. 

મ� આ દશય જોઈ પોતાના મનમા ંકકુ ંઆવા  ઉઘાડ� 

છોગે દરાબો પીનારની મદદ ન કરવી જોઈએ. �ુ ં

તેને વરસે પાચં હ�ર દ�રહમ  આ  ુ� ંપણ તે 

મારા પૈસાને અલલાહની નાફરમાનીમા ંખચર કર� 

નાખે છે. 
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�ૂંકમા,ં રમઝાન માસ આવી ગયો , મ� મારા  િનયમ 

પમાણે સાદાતોમા ંસોગાતો વ�ચવી દ� કર�. એક 

�દવસ એજ સયયદ મારા  દરવા� પર પોતાનો 

વઝીફો લેવા આવયો. મ� કકુ:ં �ુ ંતને કંઈ નહહ 

આ  ુ ક�મક� � ુ ંમાર� રકમને �દુાના �નુાહો 

કરવામા ંવાપર� છે. �ુ ંદરાબ પીવા માટ�  તાર� 

મદદ નહહ ક�. 

રાત પડ�. મને હઝરત ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો  

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની ખવાબમા ં�ઝયારત 

નસીબ થઈ. મ� જોાુ ંક� �રસાલત મઆબ  

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની 
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આસપાસ લોકોનો �ુ�ુમ છે. �ુ ંપણ આપ  

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની િનકટ 

ગયો, પણ આપે લક ન આપાુ.ં અને  મારાથી 

પોતાી ુ ંમ� ફ�રવી લી�.ુ 

મ� અરજ કર�: �ુ�ર આપ મારાથી મો� ૂન  ફ�રવો �ુ ં

આપની અવલાદીુ ંસનમાન ક� �ં અને તેઓના 

વાિષ�ક ખચારઓ માટ�  વઝીફાઓ આ ુ ં�ં. માર� 

ભલાઈનો આજ બદલો છે ક� આપ મારાથી મ� 

ફ�રવો છો? 
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આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ 

ફરમાવાુ:ં તે મારા ફલાણા બેટાને હડ�તૂ કર�ને 

પોતાના દરવા�થી માાસૂ ક�મ ફ�રવયો? 

મ� અરજ કર� યા ર્લૂલલાહ તે પાપી  ્ૂરાચાર� છે, 

મ� માર� �ખે તેને દરાબના નદામા ંબેભાન જોયો 

છે એટલા માટ�જ  મ� તેની મદદ નથી કર�. �થી 

તેના �નુાહોમા ંભાગીદાર ન બીુ.ં 

આપે ફરમાવાુ:ં વા� એ બતાવો , તમે � એની 

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

કરો છો? 
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મ� કકુ:ં આપના કારણે. 

આપે ફરમાવાુ:ં તો એને માર� અવલાદ સમ�ને 

તેની �લૂો પિત ઉપેકા કરો તો સા� છે. 

મ� અરજ કર�: આપનો �ુકમ મારા �ખ માથે. �ુ ં

મારાથી બની દક� તેટલી તેની મદદ કર�દ. 

�ુ ંિન�દમાથંી ��તૃ થયો અને એક નોકરને કકુ:ં 

આજ સાજં ્ ૂ્ ીમા ંફલાણા સયયદને ગોતી માર� 

પાસે લઈ આવો. 



446 
 

સાજંના સમયે તે સયયદ માર� પાસે આવયા તો મ� 

તેમીુ ંસનમાન ખુર અને દસ હ�ર �દરહમ ભેટ 

્યાર. 

હવે સયયદ� જોાુ ંક� વઝીફો બેવડો થઈ ગયો  છે તો 

તેણે મને તેી ુ ંકારણ  છૂ� ુ.ં મ� તેને મા� સવપન 

સભંુાવાુ.ં સવપન સાભંુવા પછ� એ સયયદ 

જોરજોરથી રોવા લાગયા અને કહ�વા લાગયા ક�  

�દુાની કસમ હવે પછ� �ુ ંકોઈ ખો�ુ કામ નહહ ક�. 

�થી �રસાલત મઆબ  સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમને તમારાથી લડવાની જ�રત 

પડ�. આમ સયયદ�  �નુાહોથી તૌબા કર� અને થોડા 
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સમય પછ� તેની ગણના મદ�રૂ નેક લોકોમા ંથવા 

લાગી. 

અમે આ લખાણ વારા સાદાત �કરામથી પણ અરજ  

કર�એ છ�એ ક� �દુાના વાસતે તેઓ પણ પોતાના 

પર દયા કર� અને ખોટા ચા�ર�યથી  ્ુર રહ� અને 

પોતાના વડવાઓ માટ� કલકં અને બદનામી નો 

ટ�કો ન બને. સયયદોએ  ્ાિમ�ક ર�તે લોકોી ુ ં

માગરદદરન કર�ુ ંજોઈએ અને બ્ા ્ુરાચરણોથી 

્ૂર રહ�� ુજોઈએ. ખાસ કર�ને આ ાગુમા ંજયાર� ક� 

ઇમામ અલ�યહસસલામના િવરો્ીઓ  રૂ� ્ુિનયામા ં

બ�ુ સખંયામા ંમુ� આવે છે. તેઓ સયયદોના ખોટા 
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કામો ર�ૂ કર�  રૂા  સયયદ વદંને બદનામ ન કર� 

એટલે સયયદોએ જોઈએ ક� તેઓ પોતાના માન 

મોભાને ઓુખે  અને વડવાઓ માટ� કલકંીુ ંકારણ 

ન બને. 

  



449 
 

સીદી્કસીથનકઉધ્્ી  

૧રર૯ �હજર�નો બનાવ છે ક� �ુાૂમતના કરો  વ્લૂ 

કરનાર એક તહ�સીલદાર� એક સયયદને બોલાવયો 

અને તેનાથી સરકાર� લેણાઓ ભર�  આપવાની 

માગંણી કર�. સયયદ �બચારો ગર�બ ઇનસાન હતો. 

તેણે તાતકા�લક રકમ  ભરપાઈ કરવાથી લાચાર� 

બતાવી અને તહ�સીલદારને િવનતંી કર� ક� તેને 

થોડા �દવસની  મોહલત દ�વામા ંઆવે. પણ 

તેહસીલદાર� કડકાઈથી કકુ ંક� �ુ ંકઈ નથી �ણતો  

પોતાીુ ંલે�ુ ંતરત જ ભરો. 
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ગર�બ સયયદ� કકુ:ં �ુ ંસયયદ � ંતમાર� �દુા અને 

ર્લૂની દરમ કરવી જોઈએ. 

તહ�સીલદાર� કકુ:ં જો તમારો નાના તમાર�  મદદ 

કર� દકતો 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 

ગુામા ંગોબર નાખીદ અને તારા નાનાને કહ�� તે 

� કંઈ કર� દકતો હોય તે કર� લે. 

તેહસીલદાર રાતના પોતાના ઘર� આવયો અને  

ગરમીની મૌસમ હતી , ્વૂા માટ� છત પર ગયો. 
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અર્ી રાતે પેદાબ કરવા માટ� પરનાુાની  ન�ક 

ગયો. રાત �્ાર� હતી અને તેનો પગ લપસયો 

અને બનવાકાુ એ�ુ ંબનાુ ંક�  તે ખાુાુવામા ંઉલટો 

જઈ પડયો તેને પડ� જવાની કોઈને ખબર ન પડ�. 

સવાર પડ�  તેને ગોતવામા ંઆવયો તો તે ગટરમા ં

ઉલટો ઊભો હતો. તેને તયાથંી કાઢવામાં  આવયો તો 

મ�થી લઈને �ૂટં� ્ ૂ્ ી તેની �દર ગદંગી ચાલી 

ગઈ હતી અને તેી ુ ંપેટ યલી �ખૂુ ંહ� ુ.ં 

  



452 
 

ઇ્ી ન્કબી�ણરકઅલ�યહસસલી્થમકસીભં�ન 

ઝરારા અબ્ુર મ�લકથી �રવાયત કર� છે ક�  હઝરત 

ઇમામ બા�કર અલ�યહસસલામઅને હઝરત ઇમામ 

હસન અલ�યહસસલામના ફરઝદંોમાં  કંઈ કચવાટ 

ઊભો થયો. મ� ઈચછાુ ંક� �ુ ંસમા્ાન માટ� કંઈક 

બો� ુતો ઇમામ  મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામ 

એ ફરમાવાુ:ં તમે અમાર� વચચે કંઈ ન બોલો.  

તમારો દાખલો બની ઇસરાઈલના એ દખસ �વો 

છે, �ને બે બેટ�ઓ હતી , એક  તુીની  દાદ� ખે�ૂત 

સાથે થઈ અને બી�  તુીની દાદ� મટકા 

બનાવનાર (ાંુભાર)થી થઈ  હતી. એક વખત તે 
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 તુીઓને મુવા ગયો. તો ખે�ૂતની પતનીએ કકુ ં

મારા પિત  પાસે એટલા ખેતર છે ક� જો આ 

�દવસોમા ંવરસાદ આવી �ય તો અમે ્નવાન 

થઈ �ઈએ. પછ� તે બી�  તુીને તયા ંગયો. તેણે 

કકુ ં: મારા પિતએ માટ�ના ઘણા વાસણો  બનાવી 

્કુાવા ��ૂા છે. �દુા કર� ક� થોડા �દવસ ્ ૂ્ ી 

વરસાદ ન પડ� ન�હ�તર અમે બરબાદ થઈ જ�.ુ 

આ પ�ર�સથિત જોઈ બાપે કકુ:ં �દુા � ુ ંજ તાર� 

મસલેહતને �ણે છે, �ુ ંકોઈ માટ� માગંણી નહહ ક�. 

એવી ર�તે તમે પણ અમારા વચમા ંપડવાથી ્ૂર  

રહો �ાકં એ� ુન થાય ક� કોઈીુ ંઅપમાન કર� 
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બેસો. તમા� કામ માત એટ� ુજ છે  ક� ર્લેૂ કર�મ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમના કારણે 

અમા� આદરમાન કરો. 
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ણ�ટ�લણક�રઅીવ્ન 

હઝરત ઇમામ સા�દક અલ�યહસસલામ એ 

પયગમબર� �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમથી �રવાયત કર� છે. તેમણે ફરમાવાુ:ં  

�ામતના �દવસે �ુ ંચાર પકારના લોકોની 

દફાઅત કર�દ. ભલે તે જમીન પર  �નુાહોના 

આચરનાર બનયા હોય. 

૧. એ દખસ � માર� અવલાદની મદદ કર�. ર. એ  

દખસ � તગંીના સમયમા ંપોતાના માલથી માર� 

આવલાદની મદદ કર�. ૩. એ દખસ �  તન, મનથી 

માર� અવલાદથી મોહબબત કર�. ૪. એ દખસ 
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જયાર� માર� અવલાદ ઝા�લમોના  હાથે દ�દિનકાલ 

કરવામા ંઆવે તો તેઓની જ��રયાત  રૂ� કર�. 

હઝરત ઇમામ સા�દક અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં  

જયાર� �ામતનો �દવસ હદે તો એક �નુાદ� સદા 

આપદે. એ �દુાના બદંાઓ, �પૂ થઈ �ઓ હઝરત 

મોહમમદ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ 

તમારાથી વાતચીત કરવા માગેં છે. 

બ્ી મખ�કૂ �પુ થઈ જદે. એ સમયે હઝરત  

મોહમમદ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ 

ફરમાવદે: એ માનવટોુાઓ તમારામાથંી  કોઈનો 
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મારા પર ઉપકાર હોય તે ઊભો થઈ �ય. આજ �ુ ં

તેને તેના અહ�સાનનો બદલો આપીદ. 

લોકો કહ�દે, યા ર્લૂલલાહ અમારા મા-બાપ આપ  

પર �ફદા , અમારો આપ પર કોઈ અહ�સાન નથી 

બલક� અમારા પર �દુા અને ર્લૂ  સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમના અહ�સાનો છે. આપ 

સલલલલાહો અલયહ�  વઆલેહ� વસલલમ ફરમાવદે: 

� હા , �ણે માર� એહલેબૈતમાથંી કોઈ એકને 

આદરો આપયો હોય, અથવા નેક� કર� હોય , અથવા 

કોઈ નવ�ાને કપડા પહ�રાવયા હોય અથવા  

તેઓમાથંી કોઈ �ખુયાને ખાવાીુ ંખવરાવાુ ંહોય તો 
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તે ઊભો થઈ �ય , �ુ ંતેને  તેના ઉપકારનો બદલો 

દ�વા મા�ં ુ�.ં 

આ સાભંુ� ઘણા બ્ા ઊભા થઈ જદે �મણે એમ 

ખુર હદે. 

એ સમયે અલલાહ તરફથી અવાજ આવદે. 

મોહમમદ મારા હબીબ મ� એ બ્ા લોકોને બદલો 

આપવાનો આપને અિ્કાર અને સ�ા આપી છે. 

આપ જયા ંઇચછો તેઓને જ�તમા ંજગયા આપો. 

હઝરત મોહમમદ� �સુ�ફુા સલલલલાહો અલયહ�  

વઆલેહ� વસલલમ આવા લોકોને જ�તના સથુ 
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વસીલામા ંજગયા આપદે જયા ંતેમને  દર�ક વખતે 

હઝરત મોહમમદ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમઅને આલે મોહમમદ  સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમના દ�દાર નસીબ થાદે. 

હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામ ની �ખદમતમા ં

કોઈએ કકુ ંક� ફલાણો દખસ ઘણી ખોટમા ંરહયો. 

આપે ફરમાવાુ:ં કોણે ખોટ ભોગવી? 

લોકોએ કકુ:ં ફલાણા દખસે દ�નારને �દરહમના 

બદલે વેચી દ�્ા. તેણે એક હ�ર થેલી દ�નારનો 

સોદો એક હ�ર �દરહમમા ં��. 
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આપે ફરમાવાુ:ં �ુ ંતમને આથી પણ વ� ુઘાટો 

ઉપાડનાર દખસ િવદે ન બતાં? 

લોકોએ કકુ:ં � હા , જ�ર બતાવો. તો આપે  

ફરમાવાુ:ં એ દખસ આથી પણ વ્ાર� ખોટમા ં

રહયો �ણે નેક� અને ભલાઈ માટ�  પોતાના 

સગાઓને હઝરત મોહમમદ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ અને હઝરત  મોહમમદ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમના સગાઓ 

પર સરસાઈ આપી. ક�મક�  સાદાતના સાથે ભલાઈ 

કરવી એક હ�ર સોનાના પહાડ બરાબર છે. 
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જયાર� ક� પોતાના  �રશતેદારો સાથે ભલાઈ કરવી 

ઘંના હ�ર સડ�લા દાણાઓ બરાબર છે. 
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ણ્જનરનકઅઅનકવ્મ્નકપરક્હ�રબીઅમ 

ઇ્ી્નકઅલયહ��સુસલી્કઆકરક ન્ક્દદકદીાકણર્ીક

હ્ી. 

કલેમા તયયબાના કતાર કશ�લ�મુમાથી  �રવાયત કર� 

છે. એક �દવસ હઝરત ઇમામ અલી નક� 

અલ�યહસસલામ કોઈ કામના  અીસું્ ાનમા ંસામરાર 

દહ�રથી બહાર ગયા હતા. આપના જવા પછ� એક 

આરાબી (ગામડ�ઓ)  આપના ઘર પર હાજર થયો 

અને મૌલાથી મુવાની ઇચછા વયકત કર�. 
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તેને બતાવવામા ંઆવાુ ંક� આપ દહ�રથી બહાર  

ફલાણા સથુે ગયા છે. તે આપને દો્તો ખોુતો 

એ જગયાએ પહ�ચયો અને અરજ કર�:  મારો સબં્  

ાૂફાના બદ્ુઓથી છે. અને �ુ ંઆપને માનવાવાુો 

�ં. અને મારા ઉપર  ભાર� કજ� છે. આપ િસવાય 

મને કોઈથી કઝર ભરવામા ંસહાયની ઉમમીદ નથી. 

એટલે આપની સેવામા ંચાલયો આવયો �ં. 

આપે ફરમાવાુ:ં ગભરાવ નહહ અને અહહ માર� પાસે 

બેસી �ઓ. �ુ ંતમને એક સનદ લખી આ  ુ�ં , 

�મા ંઇકરાર ક� � ંક� �ુ ં  તારો કઝરદાર � ંઅને �ુ ં

જયાર� દહ�ર પહ�ચી �ઉ તો તમે મારા દરવા� 
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આવજો અને પોતાના કઝારની મારાથી ઉઘરાણી 

કરજો અને �ુ ંતમારાથી ગમે તેટલી મોહલત  મા�ં,ુ 

મોહલત ન દ�જો અને ઉઘરાણીનો આગહ કરજો. 

અને ખબરદાર માર� વાતની  અવગણના ન કરજો. 

દ� છે ક� અલલાહ તઆલા આ ર�તે તમારો કજ� 

ભર� આપે. 

જયાર� આપ સામરાર પાછા પ્ાયાર તો થોડ�વાર  

પછ� એ આરાબી પણ તયા ંપહ�ચી ગયો. એ સમયે 

ઇમામ અલ�યહસસલામની પાસે ઘણા  અક�દતમદંો 

અને ખલીફાના િવ�વા્ ુમાણસો બેઠા હતા. તેણે 

આવતા વ�ત જ કઝર  પા� કરવાની માગંણી કર�. 
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આપ તેનાથી મોહલત માગંતા રહા પણ તે 

સખતીથી કઝર પા� કરવાની માગંણી કરતો રહયો. 

ખલીફાના િવ�વા્ ુલોકો એ ખલીફાને આ  

બનાવની વાત સભંુાવી. તેણે તીસ હ�ર �દરહમ 

આપની પાસે રવાના �ાર અને આપે  બ્ા �દરહમ 

તે દખસને હવાલે કર� દ�્ા. 

આરાબીએ કકુ:ં મૌલા મને આટલી બ્ી રકમની  

જ�રત હર�ગઝ નહોતી. માર� માટ� તો આ માલનો 

તીજો ભાગ જ  રુતો છે. આપ આ  રકમનો તીજો 

ભાગ મને અપરણ કરો અને બાક� રકમ આપ રાખી 

લયો. આપે ફરમાવાુ:ં  નહહ આ બ્ી રકમ તમાર� 



466 
 

છે. આપની આ વતર�ુકં જોઈ એ સહસા બોલી 

ઉઠયો: અલલાહ  �બુ �ણે છે ક� તે પોતાની 

�રસાલત કોને સ�પે? 
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સયવદકજઅીદકઆ ન્લમકઅઅનક્અ ા્અકપીડનદમ 

�કતાબ િમફતા�ુલ કરામતના કતાર સયયદ જવાદ  

આમેલી કહ� છે ક� �ુ ંએક રાતના ખાવાીુ ંખાવામા ં

પ�તૃ હતો ક� કોઈએ મારા  દરવા� ખટખટ કર�. �ુ ં

સમ� ગયો ક� ખટખટ કરનાર સયયદ બહ��ુલ 

ઓ�મૂનો નોકર છે.મ� ઉતાવુે દરવાજો ખોલયો તો 

નોકર� કકુ ંબહ��ુલ ઓ�મૂ ખાવા પર તમાર�  વાટ 

�ુએ છે. �ુ ંનોકરની સાથે તેમના ઘર� ગયો તો 

તેમણે મને જોતાવ�ત મારા પર  �સુસો �� અને 

કકુ:ં તમને �દુાનો ડર નથી લાગતો? 

મ� કકુ:ં આકા �ન આખર �ુ ંવાત છે? 



468 
 

તેમણે ફરમાવાુ:ં તમારો એક પડોદી � તમારો  હમ 

મઝહબ પણ છે. રોજ સાજંના વખતે ખ�ૂરો ઉ્ાર 

લઈ ઘર� �ય છે. તેની આિથ�ક  �સથિત એવી નથી 

ક� કોઈ બીજો ખોરાક ખાય. અને  રૂો એક સપતાહ 

એ �બચારો ઉ્ાર  ખ�ૂર લઈ ખાતો રહયો. અને 

આજ જયાર� એ ્ુકાનદારથી ખ�ૂર લેવા ગયો તો 

્ુકાનદાર� કકુ ંતમારા માથે આટ� ુઉ્ાર ચડ� 

ગાુ ંછે. દરિમ�દગીના કારણે તેણે ખ�ૂરો ન  લી્ી 

અને પોતાના ઘર� પાછો ચાલયો ગયો. અને 

આજની રાત તેની પાસે ખાવા માટ�  કંઈ નથી. 

આજ રાત તે પોતાના ાુ�ંુબ સાથે ફાકો કરદે. 

(�ખુયો રહ�દે.) 
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એ તમારો પાડોદી છે અને ્મર ભાઈ છે. તો એ  

�ખૂયો રહ� અને તમને તેની ખબર ્ધુ્ા નથી 

અને તમે �બૂ પેટ ભર�ને ખાઓ. યાદ  રાખો 

ઇસલામ આપણને આવી બેદરકાર�ની હર�ગઝ 

ઇ�ઝત નથી દ�તો. પયગમબર� ઇસલામ  

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમીુ ંફરમાન 

છે એ દખસ મારા પર ઈમાન નથી લાવયો �ણે પેટ 

ભર�ને ખાઈને રાત િવતાવી હોય અને તેનો 

પાડોદી �ખૂયો રહ�. 

આ વાસણો ભોજનથી ભર�લા છે , નોકરની સાથે 

તમે તેના દરવા� પર �ઓ અને કહો ક� આજ 
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રાતીુ ંખા�ુ ંઆપણે ભેગાબેસીને ખાઈએ. અને  

કંઈક રકમ પણ છે. એ રકમ ચટાઈની નીચે રાખી 

દ�જો અને ખા� ુખા્ા પછ� આ વાસણો  તેને આપી 

દ�જો. સયયદ જવાદ આમેલી કહ� છે: �ુ ંનોકરની 

સાથે ભોજનના વાસણો ઉપાડ� એ દખસના દરવા� 

પહ�ચયો અને તેને અવાજ આપી. એ દખસ બહાર 

આવયો તો  મ� કકુ ં�ુ ંઇચ� � ંક� આજ રાતીુ ં

ખાવાી ુ ંઆપણે ભેગા બેસી ખાઈએ. 

�વા તેણે વાસણો ઉઘાડયા તો તેમા ંભાતભાતની  

વાનગીઓ પકાવેલી હતી. તેણે મને કકુ:ં આ 

ખોરાક મને તમારા ઘરનો નથી લાગતો  ક�મક� 
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આવા પકારીુ ંશીમતંોી ુ ંખા� ુખાવાના તમે આદ� 

નથી. મને બતાવો ક� આ ખોરાક �ાથંી લાવયા? 

મ� તેને  રૂો પસગં કહ� સભંુાવયો. 

તો તેણે કકુ:ં �દુાની કસમ હ� ્ ૂ્ ી મ�  કોઈને 

માર� હાલત જણાવી નથી તયા ં્ ૂ્ ી ક� મારા 

ન�કના પાડોદીઓ ્ધુ્ા આ  વાતથી અ�ણ છે. 

આ સયયદ� બહ��ુલ ઓ�મૂનો ચમતકાર છે ક� તેમને 

માર� હાલતની �ણ થઈ ગઈ. ખાવાીુ ંખા્ા પછ� 

મ� સયયદ� આપેલી થેલી ચટાઈ નીચે રાખી. તેણે  

માર� સામે એણે થેલી ખોલી , જોા ુતો તેમા ંએકસો 

પચાસ �રયાલ હતા. 
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ઇસલી્કગરકબઅનકબબુક્હસઅકઆપનકલન . 

અ� ૂબસીર કહ� છે ક� મ� હઝરત ઇમામ સા�દક 

અલ�યહસસલામની સેવામા ંઅરજ કર� ક� આપનો 

એક દીઆ છે � ઘણો પરહ�ઝગાર છે , �ીુ ંનામ 

ઉમર છે. 

એક �દવસ તે ઇસા �બન અઅાનુ પાસે અર� 

લઈને ગયો. 

ઇસાએ કકુ:ં માર� પાસે ઝકાતની રકમ પડ�  છે, 

પણ �ુ ંતેમાથંી તને કંઈ નહહ દં , ક�મક� મ� તને 
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થોડા �દવસ પહ�લા ગોશત  અને ખ�ૂર ખર�દતા 

જોયો છે અને આ સદંતર ઇસરાફ (ઉડાઉપ�ુ)ં છે. 

એ દખસે કકુ:ં વાત એમ છે ક� થોડા �દવસ  પહ�લા 

મને એક �દરહમ મકયો , મ� તે �દરહમના તી� 

ભાગીુ ંગોશત અને તી�  ભાગની ખ�ૂરો લી્ી 

અને તી� ભાગને માર� બી� જ�રતો પર ખચર 

��. 

હઝરત સા�દક અલ�યહસસલામ આ વાત સાભંુ�  

ગમગીન થયા , અને ઘણા �દવસો ્ ૂ્ ી પોતાના 

કપાુે હાથ માર� ફરમાવતા હતા. અલલાહ  

તઆલાએ પૈસાદારોના પૈસામા ંગર�બોનો ભાગ 
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રાખયો છે. �થી તેઓ સાર� ર�તે �વન  િવતાવી 

દક�. અને જો આ ભાગથી પણ તેીુ ં�જુરાન ન 

થાય તો તેઓને વ્ાર� દ�� ુ  જોઈએ. �થી તેઓનો 

ખોરાક, કપડાલ�ા, દાદ� અને સદકા તથા હજની 

જ�રતો  રૂ� કર� દક�. ગર�બો પર સખતી ન કરવી 

જોઈએ. ખાસ કર�ને ઉમર �વા લોકો પર તો 

જરાય સખતી ન કરવી જોઈએ. ક�મક� તે 

પરહ�ઝગાર ઇનસાન છે. 
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�ખુવીકયુ્રીકપરકદવી 

એક વરસ ્ુકાુ પડયો �ના કારણે લોકોી ું  �વ�ુ ં

અદ� થઈને રહ� ગા.ુ એક દ�ની તા�લબે ઇલમ 

� રસતેથી પસાર થઈ રહયો  હતો. તેણે એક ાુતર� 

જોઈ. �ના બચચા તેના સતનોને વુગેલા હતા. 

ાુતર� ઉઠવા  માગંતી હતી , પણ �ખૂના કારણે 

તેનામા ંકંઈક અદ�કત આવી ગઈ હતી. એટલે 

ઊભી પણ  થઈ દકતી નહોતી. તા�લબે ઇલમને એ 

� ૂગંા પાણી પર તરસ આવી અને તેની પાસે કોઈ  

રકમ પણ નહોતી ક� �નાથી કોઈ રોટ� ખર�દ� તેને 

ખવડાવે. �તે તેણે પોતાની એક  �કતાબ વેચી 
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નાખી. તેની �ક�મતથી તેણે રોટ� ખર�દ� તેને 

ખવડાવી. ાુતર�એ રોટ�  ખા્ી અને પોતાીુ ંમ� 

આસમાન તરફ ખુર, �ણે તેના માટ� ્ુઆ કર� રહ� 

હોય. અને તેની �ખમાથંી આભારના બે �્ ુપણ 

ટપ�ા. 

રાતના તે તા�લબે ઇલમ ્તુો તો તેને  ખવાબમા ં

એક અવાજ સભંુાણી , ત� એક િનબરુ  પાણી પર 

દયા કર�. હવે તને  �કતાબો પડવાનો શમ 

ઉપાડવાની જ�રત નથી રહ�. અમે તને અમારા 

તરફથી ઇલમ અતા કર� દ�� ુછે. 
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�ણુદસનકઅદાબનલમકઅઅનક્ુણી� 

સયયદ નેઅમ�લુલાહ જઝાએર� પોતાના માનવતં  

ઉસતાદ અદર બેલી િવદે કહયા કરતા હતા ક� જયાર� 

્ુકાુ પડયો તો �કુ્ૃસે  અદર બેલીની પાસે �ટલા 

પણ ઘં હતા તેઓએ ફક�રોમા ંવહ�ચી દ�્ા અને 

પોતાના ઘર  માટ� પણ એટલો જ ભાગ રાખયો , 

�ટલો ક� તેમણે એક એક ગર�બને આપયો હતો. 

્ુકાુની ભહસમા ંપણ �દન પિત �દન વ્ારો  થતો 

ગયો. એક �દવસ માનવતં ઉસતાદની પ�તનએ 

નારાજ થઈને કકુ:ં પોતાના  બાુકોની પરવા ન 
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કર� અને � કંઈ પણ આપની પાસે હ� ુ ંતે આપે 

ફક�રોમા ંવહ�ચી દ��.ુ 

પ�તનના આ કહ�ણથી માનવતં ઉસતાદને સદમો 

લાગયો અને તણ �દવસની િનયયત કર� ાૂફાની 

મ�સજદમા ંએઅતેકાફ માટ� બેસી ગયા. 

આપને એઅતેકાફમા ંબેસવાને હ� બીજો �દવસ  

હતો ક� કોઈએ આવી આપના ઘરનો દરવાજો 

ખટખટાવયો અને કકુ ંક� �કુદસ  અદર બેલીએ આટા 

અને ઘંની થોડ� બોર�ઓ દઈને મને રવાના �� 

છે આપ આ બોર�ઓને આપના ઘરમા ંરાખી લયો. 
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�કુ્ૃસ અદર બેલીની પ�તનએ ઘં અને આટાની 

બોર�ઓ પોતાના ઘરમા ંરાખી અને ખોલીને જોાુ ં

તો તેમા ંશે્ઠ આટો અને ઘં મૌ�ૂદ હતા. 

�કુ્ૃસ અદર બેલી એઅતેકાફથી પાછા આવયા તો  

પ�તનએ �દૂ થઈ પિતનો આભાર માનયો તો તેઓ 

અચરજમા ંપડ� ગયા અને ફરમાવાુ:ં  �દુાની કસમ 

મ� આ બોર�ઓ નથી મોકલી ન તો મોકલનારને �ુ ં

ઓુ� ુ�ં. 
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અંલી્ીક્જ�લસમઅીક્ણ�લૂકઆ્ીલ 

સયયદ નેઅમ�લુલાહ જઝાએર� ફરમાવે છે. કંઈક  

ઇલમ પાપત કરવા અને પવાસ પયરટન �ાર પછ� 

�દલમા ંઇચછા થતી ક�  �ાકં કોઈ ઘણા મોટા 

આ�લમે દ�નથી લાભ ઉપાડવો જોઈએ. 

�ુ ંલગાતાર આ દો્ખોુમા ંરહયો , તયા ં્ ૂ્ ી  ક� 

ઇસફહાનમા ંઅલલામા મજ�લસી રહ�.ની �ઝયારત 

નસીબ થઈ. મ� તેમના િદ્ય  બનવાની ઇચછા 

વયકત કર� � મારા સારા નસીબે તેમણે માર� 

દરખાસત ક�લૂ કર� લી્ી. 
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�ુ ંએક લાબંા સમય ્ ૂ્ ી તેમની સેવામાં  રહયો. 

અને તેમના ઇલમના પકાદોના પિત�બ�બ ઝીલતો 

રહયો. અને આપ મારા પર  ઘણો વહાલ રાખતા 

હતા અને પોતાના ઘરનો એક સભય સમજતા હતા. 

અલલામા મો્ફૂ સદા શે્ઠ વ�ો પ�ર્ાન  કરતા 

હતા અને પોતાના ઘરના સભયોને પણ ઉમદા 

�લબાસ સીવરાવીને આપતા હતા.  તયા ં્ ૂ્ ી ક� 

તેમના નોકરો અને દાસીઓ પણ કાશમીર� મોજડ� 

પહ�રતા હતા. 

મને આ જોઈને ઘણો અફસોસ થયો ક� આવો મોટો 

આ�લમ પરહ�ઝગાર� ભાુર �વન ક�મ નથી 
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�ઝુારતા. અને ્ુિનયાના ઠાઠને આટ� ુમહતવ ક�મ 

દઈ રહા છે? 

જયાર� ક� હાદ� ઇમામો અલયહ��સુસલામ થીગડા 

માર�લા કપડા પહ�રતા હતા. 

�ુ ંએ સમયની વાટ જોતો રહયો ક� કદ� �રસદ 

મુે અને એકાતંનો સમય હાથ આવે તો �ુ ં

તેમનાથી આ મસઅલામા ંવાતચીત ક�. 

એક �દવસ અનાયાસે મને એવી તક મુ� ગઈ. 

અમે ઘણી વાર ્ ૂ્ ી િવિવ્ મસઅલા પર િવચાર 

િવિવમય કરતા રહા. અને મ� આ મસઅલા પર  
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પણ વાતચીત કર�. પણ મને એવો ભાસ થયો ક� 

અલલામાથી િવવાદ કરવાને �ુ ંલાયક નથી  અને 

માનનીય મૌલાના દલીલોથી મને �પૂ કરાવી દ�દે. 

મ� તેમને િવનતંી કર�. �ુ ંઆપથી વાદિવવાદ  નથી 

કર� દકતો અને ન તો માર� એ તાકાત છે. પણ જો 

આપ તૈયાર થાઓ તો આપણે  એકબી�થી 

બોલવચન લઈએ ક� આપણામાથંી � પહ�લે મર� તે 

સવપનામા ંઆવી બી�ને પોતાની િવતક સભંુાવે. 

માનનીય ઉસતાદ� ક�લૂ ખુર. થોડા �દવસ પછ� 

અચાનક ઉસતાદ� મોહતરમ બીમાર પડયા અને 
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એજ બીમાર�ના કારણે તેઓ આ ્ુિનયાથી ાુચ 

કર� ગયા. 

અલલામા સાહ�બના મરણથી દર�ક દખસ ગમગીન  

થયો અને ઇસફહાન દહ�ર તેમના સોગમા ં �ુ એક 

અઠવાડ�ા ુબં્  રકુ.ં લોકો  અલલામા મર�મૂના 

માટ� ફાતેહાખવાની અને ્ુઆમા ંપ�તૃ રહા. 

માનવતં ઉસતાદના કસમયની મૌતે મારાથી ભાન  

અને સમજ ��ુધ્ �ચક� લી્ા. વફાતના એક 

અઠવા�ડયા પછ� �ુ ંતેમના િવયોગમાં  બેસીને 

ાુરઆનની િતલાવત કરતો હતો ક� એવામા ંમને 
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�ઘ આવી ગઈ. મ� અલલામા  મર�મૂને જોયા ક� 

તેઓ પોતાની પાસે શે્ઠ કપડા પહ�ર�ને બેઠા છે. 

અચાનક મારા મનમા ંએ વાત આવી ક� આપ તો 

મર� ��ૂા છે. �ુ ંતેમની સામે ગયો , સલામ કર� 

અને તેમના હાથ �મુયા અને   છૂ�ુ:ં આલમે 

બરઝખમા ંઆપની સાથે ક�વો વતારવ કરવામા ં

આવયો અને આપને મૌત ક�વી લાગી? 

તેમણે ફરમાવાુ:ં વહાલા  તુ , �વી માર�  બીમાર� 

વ્ી ગઈ અને દદરમા ંઅસહ વ્ારો થયો તો મ� 

આ દદર વયથામા ંઅલલાહની  પાસે િદકાયત કર� 

અને અરજ કર�. 
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પરવર�દગાર તે ાુરઆને મ�દમા ંપોતે  ફરમાવાુ ં

છે ક� ‘લા યોકલલફલલાહો નફસહા ઇલલા �ુ્ અ્હા ’ 

ક� અલલાહ કોઈની  તાકાતથી વ્ાર� તકલીફ નથી 

આપતો. 

અય �દુા ! દદરથી �ુ ં�રુ� ર�તે પીડાં  �ં. અને �ુ ં

આ દદર  સહ�વાને લાયક નથી. મારા પર તાર� 

રહ�મત કર. અને મને આ  રોગની તીવતાથી 

�ટકારો અપાવ. તયાર� મ� એક પભાવદાુ�  �ુષને 

જોયા �  આવીને મારા પગ પાસે બેસી ગયા અને 

માર� હાલત  છૂ�. મ� તેઓની સામે પણ માર�  

વયથાની િદકાયત કર�. 
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તેમણે પોતાનો હાથ મારા પગ પર રાખયો અને 

 છૂ� ુ ંક� હવે ્ુ:ખાવો ક�મ છે? 

મ� કકુ:ં જયા ંઆપે હાથ રાખયો તયાથંી  ્ુ:ખાવો 

મટ� ગયો , પરં� ુતેનાથી ઉપરવાુા ભાગમા ંદદર  

વ્ી ગાુ.ં તે દખસ પછ� એક પછ� એક ઉપર હાથ 

રાખતો ગયો અને જયા ંજયા ંહાથ રાખતો તયાથંી 

દદર  ખતમ થઈ  જ� ુહ� ુ.ં તયા ં્ ૂ્ ી ક� તેણે મારા 

�દલ પર હાથ રાખયો. પછ� અચાનક મ�  અીભુવાુ ં

ક� �ુ ંઆ સ� ૂુ  બદનમાથંી �કુત થઈ ��ૂો �ં. �ુ ં

ઓરડાની એક  બા�ુ ઊભો થઈ ગયો અને મા� 
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િનજાવ ખોુ�ાુ ંજમીન પર પડાુ ંહ� ુ.ં મ� ઘણા  

આ�ચયરથી એ બદનને જોાુ.ં 

એ વખતે ઓરડામા ંમારા �ટલા પણ સાથી હતા , 

�રશતેદાર હતા બ્ાએ રો�ુ ંદ� ખુર અને ગમના 

અિતર�કમા ંમારા �જસમને ચ�ટવા લાગયા. 

મ� તેઓને આગહ �� ક� તમે લોકો રોઓ  નહહ મને 

્ુ:ખ-દદરથી �ટકારો મુ� ગયો છે. પણ કોઈએ 

મા� સાભંકાુ ંનહહ.  મારા સ� ૂુ  દર�રને �સુલ 

આપવામા ંઆવાું , કફન પહ�રાવવામા ંઆવા ુઅને 

નમાઝે જનાઝા પડાવવામા ંઆવી. આ  રુા 

સમયગાુામા ં�ુ ંઆ બ� ુજોતો રહયો અને એ 
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જોવા માટ� ક� લોકો મારા દબને ક�વી ર�તે દાટ� છે , 

�ુ ં�દૂ જનાઝાની આગુ ચાલવા લાગયો. 

કબ તૈયાર થઈ ગઈ અને હવે તેઓએ મને દફન  

કરવાનો ઇરાદો �� તો �ુ ંસવગત કહ�વા લાગયો �ુ ં

કબમા ંદાખલ થઈદ. પણ  ��ુ ંતેઓએ મારા 

દર�રને કબમા ંઉતાાુર તો એ સમયે કંઈ દ�ખાા ુ

નહહ. �ુ ં  પોતે ક�વી ર�તે આ કબમા ંદાખલ થયો ? 

બસ એમ સમજો ક� કબ બં્  થઈ ગઈ અને મ�  મને 

પોતાને આ સાકંડ� જગયામા ંજોયો. પછ� મ� એ 

સમયે એક અવાજ સાભંુ�. 
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મારા બદંા મોહમમદ બા�કર ! આજના �દવસ માટ� 

� ુ ં�ુ ંભા� ુલઈને આવયો છે? 

મ� મારા બ્ા સારા કામ ગણાવયા , પણ કોઈ પણ  

અમલ ક�લુ ન થયો અને મારા ગભરાટમા ંપુે 

પુે વ્ારો થતો ગયો અને મને બચવાનો  કોઈ 

માગર ન ્ઝુયો. 

�તે મ� અરજ કર�: પરવર�દગાર ! એક �દવસ  �ુ ં

ઘોડા પર સવાર થઈને ઇસફહાનની �ખુય 

બ�રમાથંી પસાર થઈ રહયો હતો તો મ�  જોાુ ંક� 

લોકો ભેગા થયા છે અને એક દખસને પીટ� રહા છે 

અને તેને ગાુો પર  ગાુો ભાડં� છે.  છૂવા પર 
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ખબર પડ� ક� આ દખસ તેઓનો કઝરદાર છે અને તે 

તેઓીુ ં કઝર ભરવાથી નાદાર છે. એ �બચારો 

મોહલત માગંતો હતો , પણ કોઈપણ તેને મોહલત  

દ�વા તૈયાર નહો�.ુ 

એજ અરસામા ંએક ્ુકાનદાર� તેના માથા પર જોડો 

માય� અને કકુ ંઅમને ખબર છે � ુ ંકઝર ભરવાની 

દ�કતમા ંનથી , પણ આ  ર�તે મારા �દલને એક 

દાિંત મુે છે. 

મ� �દલમા ંકકુ:ં માર� આ લોકોથી ડરવાને બદલે 

�દુાથી ડર�ુ ંજોઈએ. 
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સાર એ ક� મ� કકુ:ં �ને એનાથી કઝર  લે� ુ ંછે તે 

માર� પાસે આવી �ય �ુ ંતેી ુ ંકઝર �કૂવી દઈદ , 

પરં� ુદરત એ છે  ક� આ �બચારાને છોડ� દ�વામા ં

આવે. �ુ ંએ દખસને લઈને પોતાના ઘર� આવી 

ગયો. મ� તેને �દલાસો આપયો અને તેી ુ ંબ� ુકઝર 

ભર� દ��.ુ 

એ સમયે મ� કબમા ંઅવાજ સાભંુ� ક� અમે તારા 

આ અમલને �સવકાર� લી્ો પછ� મને વ્ાર� 

 છૂપરછ કરવામા ંન આવી. 

તયાર પછ� માર� કબમા ંજ�તની બાર� �લૂી  ગઈ. 

�નાથી જ�તની �શુ�દૂાર હવા માર� કબમા ં
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આવવા લાગી અને માર� કબ  નઝર પહ�ચે એટલી 

િવદાુ થઈ ગઈ જયા ંમને દર�ક પકારની 

નેઅમતો મુે છે. 

� દખસ માર� �ઝયારત કરવા આવે છે �ુ ં  તેનાથી 

મોહબબત ક� �ં અને મારા માટ� � ાુરઆન 

પડવામા ંઆવે છે અથવા ્ુઆઓ  માગંવામા ંઆવે 

છે અલલાહ તઆલા તેને તેનો સવાબ આપે છે. 

પછ� અલલામા મજ�લસીએ મને સબંો્ીને કકુ:ં  

સયયદ હવે તમે જ બતાવો ક� જો ્ુિનયામા ં�ુ ં

માર� પાસે માલ-દોલત ન રાખતો  હોત તો �ુ ંઆ 

કઝરદારીુ ંકઝર ક�વી ર�તે �કુવત! 
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મને એ સમયે ખબર પડ� ક� માનવતં ઉસતાદ  

પોતાના �વનમા ં� કંઈ કરતા હતા તેમા ં

મસલેહત હતી અને મહાન ઉસતાદ હમેંદા  ઇસલામ 

અને �સુલમાનોના ફાયદા માટ� જ કામ કરતા 

હતા. 
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જ�ર્્દંનઅમકસહીવ, ્ીગંઅીકપહ�લીકણરઅમકજન એ 

હઝરત ઇમામ સા�દક અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે 

હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામએ 

એક દખસના ઘર� પાચં �ટ ખ�ૂર રવાના કર�. 

એક દખસે કકુ:ં અમી�ુલ મોઅમેનીન  

અલ�યહસસલામ આપને આ�ુ ંકરવાની દી જ�રત 

હતી. એ દખસે આપથી મદદની માગંણી  કર� 

નહોતી. અને જો તેની મદદ કરવી જ�ર� હતી તો 

તેના માટ� ખ�ૂરનો એક �ટ  કાફ� હતો , એક� સાથે 

પાચં �ટ રવાના કરવાની �ુ ંજ�રત હતી. આપે 

ફરમાવાુ:ં મોઅિમનોમા ં�દુા કર� તારા �વા ન 
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જનમે. �ુ ંસખાવત ક� � ંઅને � ુ ંકં�ુસી  કર� છે. જો 

�ુ ંકોઈ દખસને સવાલ �ાર પછ� આ ુ ંતો આ 

એની આબ�ની �ક�મત હદે  � તેણે માર� સામે 

બરબાદ કર� છે. તમાર� મોઅિમનના માગંવાની 

વાટ ન જોવી  જોઈએ. સખાવત એ છે � માગંવા 

પહ�લે આપવામા ંઆવે , માગંવા પછ� આપ�ુ ંતો 

પોતાને દરિમ�દગીથી બચાવ�ુ ંછે. 

� દખસ પોતાના મોઅિમન ભાઈની માલી મદદ 

નથી કરતો તો તે �ુઠો છે. ક�મક� હર મોઅિમન 

પોતાની ્ુઆમા ંઘણી વાર કહ� છે.  અલલા�ુમમ�ગફર 

�લલ મોઅમેનીન વલ મોઅમેનાત 
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અય �દુા ! મોઅિમન મરદ અને ઓરતોની 

મગફ�રત ફરમાવ. આદય એ છે ક� અઝાબથી 

તેઓને ્રુ�કત રાખ અને તેમને જ�ત અતા 

ફરમાવ. 

આવી ્ુઆ માગંવાવાુા દખસના વાણી અને  

વતરનમા ંિવરો્ાભાસ છે. ક�મક� � દખસ મોઅિમન 

ભાઈને થોડા �દરહમ આપી રાઝી  નથી કર� દકતો 

તે એની જ�ત પર રાઝી ક�વી ર�તે થઈ દક� છે. 
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દવીપીતકલનણન 

�ુનયનના ાધુ્ પછ� બની તય ના લોકો ક�દ થયા  

અને હઝરત ર્લેૂ કર�મ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમની સામે આવયા અને એજ  

ક�દ�ઓમા ંહાિતમતાઈની  તુી સફાના પણ હતી. 

લોકો તેના �પ અને દણગારથી  પભાિવત થયા 

અને �ુ�ર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમના સામે  જયાર� તેણે બોલ�ુ ંદ� ખુર તો 

લોકો તેની વાકપ�ુતા અને ભાષા પ�તુવ  જોઈને 

તેના �પને �લૂી ગયા. હાિતમ તાઈની  તુી 

સફાનાએ કકુ:ં 
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મોહમમદ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ !  

મારો બાપ મર� ગયો છે અને ભાઈ વતન છોડ� 

ચાલયો ગયો છે. જો તમે મને આઝાદ કર�  દયો, 

�થી ્ુશમન મને ઠપકો ન આપે અને અરબના 

કબીલાઓ મને મેણા ન માર� , તો આ  ઘણો યોગય 

અને શે્ઠ વતારવ હદે. ક�મક� મારો બાપ સારા 

સસંકારનો પકકાર  હતો, તે �ખૂયાઓને ખાવાીુ ં

ખવરાવતો અને નવ�ાઓને વ�ો પહ�રાવતો હતો. 

તેની પાસે � કોઈપણ જ�રતમદં જતો , તે એને 

ખાલી હાથે પાછા કાઢતો ન હતો. 



501 
 

પયગમબર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમએ ફરમાવાુ:ં બેટ� તે � �ણુો બયાન �ાર 

છે, એ મોિમનોના લકણો છે.  જો તમારો બાપ 

�વતો હોત તો અમે તેના માટ� બ�ખદદ અને 

રહ�મતની ્ુઆ માગંત. 

હઝરત ર્લેૂ મક�લૂ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમએ �ુકમ આપયો ક� આ બાુાને 

તેના બાપની સલજનતાના કારણે આઝાદ કર� 

દ�વામા ંઆવે. 

હાિતમની  તુીએ કકુ:ં �ુ ંિવનતંી ક� � ંક� મારા 

કબીલાના બ્ા ક�દ�ઓને પણ છોડ� દ�વામા ંઆવે. 
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હઝરત ર્લેૂ કર�મ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમએ ફરમાવાુ:ં અમે તારા બાપની 

દરાફતના કારણે તને આઝાદ કર� અને તાર�  

દરાફતના કારણે તાર� કૌમને આઝાદ કર�. 

પછ� આપે ફરમાવાુ ં: તણ પકારના લોકો દયાને 

પાત છે. 

૧. એ માનવતં દખસ � ઇઝઝત પછ� �વુાર થઈ 

�ય. 

ર. એ પૈસાદાર � િન ર્ન થઈ �ય. 

૩. એ આ�લમ � ��હલોમા ંવેડફાઈ �ય. 
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સફાનાએ િવનતંી કર�. આપ ર� આપો �ુ ંઆપના 

માટ� ્ુઆ મા�ંુ?ં 

આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ 

ફરમાવાુ:ં ર� છે. 

સફાનાએ કકુ:ં અલલાહ તઆલા આપની મદદ 

અને સહાય હાજતમદંોને સદા મુતી રાખે. અને � 

કૌમ અને વગર પાસેથી અલલાહ કોઈ નેઅમત પાછ� 

લઈલે તો અલલાહ આપને એ નેઅમત પાછા 

અપાવવાનો સબબ બનાવે. હઝરત  ર્લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ કકુ:ં 

આમીન 
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પછ� આપે �ુકમ આપયો ક� �ુનયનની ઘાટ�માથંી � 

માલે ગનીમતના તર�ક� હાથ લાગયો છે , અને તેમા ં

� �ટ અને ભેડ બકર�ઓ  પકડવામા ંઆવી છે તે 

હાિતમની  તુીને પાછ� આપી દ�વામા ંઆવે. 

હાિતમની  તુી આ વતર�ુકં જોઈને ઘણી  પભાિવત 

થઈ અને કહ�વા લાગી. આ પકારની સખાવત માત 

એજ કર� દક� છે �  નાદાર� અને િન ર્નતાથી ન 

ડર�. 

પયગમબર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ એ ફરમાવાુ:ં મારા પાલનહાર� , મારો 

ઉછેર જ એ ર�તે �� છે. 
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તેણે આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમથી ઘર� જવાની ર� માગંી , તો આપે 

ફરમાવાુ:ં � ુ ંઅમાર� મહ�માન છો , જયા ં્ ૂ્ ી 

તમારો િવ�વાસપાત કોઈ સગો નથી મુતો , � ુ ં

માર� પાસે રહ�દે. 

હાિતમની  તુી થોડા �દવસ આપ પાસે રહ� , તેના 

સગાઓ તેને લેવા આવયા તો ર્લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ  તેની 

સવાર� માટ� મહ�િમલ તૈયાર કરાવરાવી , �ના પર 

ર�દમના પદાર પડ�લા હતા. 
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આ ર�તે હાિતમની  તુીને તેના �રશતેદારો  ઘણા 

માન સાથે લઈ ગયા અને જયાર� હાિતમની  તુી 

મહ�િમલનો પદ� ઉપાડ� જોતી  તો તેને ઉઘાડ� 

તલવાર રાખેલા નવજવાન દ�ખાતા. � તેના રકણ 

માટ� િનાકુત હતા. 

સફાના �બનતે હાિતમ જયાર� ઘર� પહ�ચી તો  

પોતાના ભાઈ અદ� �બન હાિતમતાઈને કકુ:ં તમે 

તરત જ મદ�ના �ઓ અને �દુાના  પયગમબર 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમથી 

�લુાકાત કરો. જયાર� તમે તેઓને મુદો તો તમને 

ખાતી થઈ જદે ક� તેઓ અલલાહના નબી છે. 
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અદ� �બન હાિતમ મદ�ના આવયા અને મ�સજદ�  

નબવીમા ંહાજર થયા , જયાર� �રસાલત મઆબ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ તેને  

જોયો તો  છૂ� ુ ં� ુ ંકોણ છો? 

તેણે કકુ:ં �ુ ંઅદ� �બન હાિતમ તાઈ �ં.  ર્લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ તેના 

સતકાર માટ� પોતાની  જગયા છોડ� દ�્ી અને તેને 

બેસવા માટ� પોતાની અબા પાથર�. તેને અબા પર  

બેસાય� અને પોતે તેની સામે બેસી ગયા. આપના 

ઉચચ સસંકાર જોઈને અદ� �સુલમાન બની ગયો. 
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હઝર્કઇ્ી્કઅલમકઅલ�યહસસલી્થમકસબણકંવન  

દર�લ મતા�લબના સપંાદક લખે છે ક� , હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામને રસતામા ંએક �ફુ�લસ 

ઔરત દ�ખાણી, તેના  તુો �ખુના  કારણે રોઈ રહા 

હતા અને �ીએ બાુકોને બહ�લાવવા માટ� એક 

તપેલીને �લુા પર  રાખેલી હતી અને નીચે આગ 

સુગાવી દ�્ી હતી , �થી બાુકો એમ સમ� ક� 

તેની મા તેના માટ� કંઈક પકાવી રહ� છે. જયાર� ક� 

તપેલીમા ંપાણી િસવાય કંઈ ન હ� ુ.ં 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ એ આ �દલદાવક  

દશય જોાુ ંતરતજ ઘર� પ્ાયાર થોડા ચાવલ , આટો 
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અને થો�ુ ઘી ઉઠાવાુ ંઅને એ  ઔરતના ઘરની 

તરફ ચાલવા લાગયા. આપ અલ�યહસસલામના 

�લુામ કમબર� અરજ કર� આપ  વજન ન ઉપાડો. 

આપ અલ�યહસસલામના તરફથી �ુ ંઆ વજન 

ઉપાડ� લં �ં. 

મૌલા અલી અલ�યહસસલામ એ બોર� કમબરને ન 

સ�પી અને પોતાના કાં્ ા પર રાખી એ ઔરતના 

દરવા� પહ�ચી ગયા. 

દરવા� પર ખટખટ ખુર અને �દર આવવાની  

ર� માગંી જયાર� ર� મુ� તો આપ 

અલ�યહસસલામ એ સામાન એ �ીને હવાલે  ��. 
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ઔરતે તરત જ ખાવાીુ ંપકાવાુ ંઅને બાુકોને 

જગાડ� તેઓને ખા�ુ ંખવરાવાુ.ં 

જયાર� બાુકો ્રાઈ ગયા તો હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ એ બાુકો સાથે રમ� ુદ� ખુર. 

બાુકો �બૂ હસયા. 

તયાર પછ� આપ અલ�યહસસલામ પાછા આવયા.  

કમબર� અરજ કર� મૌલા આપે બે કામ �ાર છે , એક 

કામીુ ંકારણ તો માર� સમજમાં  આવે છે પરં� ુ

બી� કામીુ ંકારણ �ુ ંનથી સમજતો. 
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આપે બોર� પોતે ઉપાડ� તો �ુ ંસમ� દાુ �ં  ક� 

આપનો હ�� ુસવાબમા ંવ્ારો થાય તે હતો. પરં� ુ

આપ આ� બચચાઓ સાથે રમી  રહા અને તેમને 

હસાવતા રહા,આખર એીુ ંકારણ �ુ ંહ� ુ?ં 

આપ અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં કમબર ! મ� 

બાુકોની બે પ�ર�સથિત જોઈ હતી. (૧)તેઓને 

�ખુયા જોયા, (ર)તેઓને રોતા જોયા. 

ખોરાક વારા તેઓની �ખૂ ્ૂર થઈ અને �ુ ં  બાુકો 

સાથે એટલા માટ� રમયો ક� �ુ ંતેમને રોતા જોઈ 

��ૂો હતો અને ઇચછતો  હતો ક� તેમને હસતા પણ 

જોઈ લં. 
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અઅીથઅીકપીલઅકપન ર�ુકંફ� 

દેખ બહાઈ કદકોલમા ંલખે છે ક� બસરાની 

આસપાસ એક દખસ મર� ગયો અને તે �દુાના 

�નુાહો કરવામા ંમદ�રૂ હતો. અને તે પોતાના  

�નુાહોના કારણે એટલો બદનામ હતો ક� તેના 

જનાઝાને કાં્ ો આપવા કોઈ પણ તૈયાર નહો� ુ.ં 

તેની પ�તનએ લાચાર�એ મ�ૂરો બોલાવયા ક�  તેઓ 

એનો જનાજો ઉપાડ� જનાઝાગાહ લઈ �ય. પરં� ુ

કોઈએ તયા ંતેની જનાઝાની નમાઝ  ્ધુ્ા ન પડ�. 

તેના દબને દફનાવવા માટ� દહ�રની બહાર લઈ 

ગયા. 
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આ ઇલાકામા ંઆ�બદ અને પરહ�ઝગાર દખસ 

રહ�તો હતો અને ઇલાકાના બ્ા લોકો તેની 

સચચાઈ અને િનદ�ષતા અને સદભાવને માનતા 

હતા. 

લોકોએ જોાુ ંક� ઝા�હદ તેના જનાઝાની વાટ  �ુએ 

છે. મયયતને �� ુઝમીન પર રાખાુ ંતો એ ઝા�હદ 

આવયો અને કકુ ંજનાઝા  માટ� તૈયાર થઈ �ઓ. 

તયા ંકોઇ મૌ�ૂદ ન હોતો એટલે એણે એકલા તેની 

નમાઝ પડ�. 

ઝા�હદને જોઈ લોકોના ટોુેટોુા આવી તેની 

જનાઝાની નમાઝ પડવા લાગયા. 
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ઝા�હદને  છૂવામા ંઆવાું , આ દખસ તો પખયાત 

્ૂરાચાર� હતો.  રૂા દહ�રમા ંકોઈએ તેની જનાઝા 

ની નમાઝ ન પડ� તમને તેની �ુ ંજ�ર હતી? 

ઝા�હદ� જવાબ આપયો: મને ખવાબમા ં�ુકમ  મકયો 

હતો ક� તમે ફલાણા સથુે �ઓ તયા ંએક જનાજો 

આવદે અને તેની સાથે માત  એકજ �ી હદે. તમે 

જઈને જનાઝાની નમાઝ પડો. તેના �નુાહ 

અલલાહ તઆલાએ માફ કર� દ�્ા છે. 

ઝા�હદ� તે દખસની પ�તનને  છૂ� ુ ંક� તેણે ખ ુકામ 

ખુર છે ક� � તેની બ�ખદદીુ ંકારણ બની  ગાુ?ં 
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ઔરતે કકુ:ં મારા પિતનો વ્ાર� સમય તો 

્ૂરાચાર અને દરાબ ઢહચવામા ંિવતતો હતો. 

ઝા�હદ� કકુ:ં તો �ુ ંતે કદ� કોઈ સા� કામ પણ 

કરતો હતો? 

પ�તનએ કકુ:ં જયાર� તે રાતના ��ુધ્ અને ભાનમા ં

આવતો તો �બૂ રોતો હતો અને રોઈ રોઈ કહ�તો 

હતો અય અલલાહ � ુ ંમને કયા ભાગમા ંનાખીદ? 

�વી સવાર પડતી તે ઊભો થઈ નહાતો અને 

સવચછ કપડા પહ�ર� ફજરની નમાઝ અદા કરતો 

હતો. 
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તેી ુ ંઘર બે અથવા તણ યતીમો (અનાથો) થી 

કદ� ખાલી રહ�� ુ ંનહો�.ુ તે પોતાના બાુકોથી પણ 

વ્ાર� યતીમોને પયાર કરતો હતો. 
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ઇ્ી્કબુસૈઅકઅલ�યહસસલી્કઅઅનકજઅીબનક

��ુસલ્અીકવ્મ્ન 

જયાર� ઇમામ �ુસૈન અલ�યહસસલામ એ ��ુસલમ  

અલ�યહસસલામની ખબર સાભંુ� તો આપ 

અલ�યહસસલામ પોતાના �ગત ત�ં ૂ(ખૈમા) માં  

પ્ાયાર અને ��ુસલમ અલ�યહસસલામની  તુીને 

બોલાવી. એ વખતે ��ુસલમની   તુીની વય તેર 

વરસની હતી અને તે હમેંદા ઇમામ �ુસૈન 

અલ�યહસસલામની  તુીઓ સાથે રહ�તી હતી. 

જયાર� ��ુસલમ અલ�યહસસલામની  તુી આવી  તો 

આપે તેના પર હ�ત ફરમાવાુ ંઅને પહ�લાના 
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હ�તોની સરખામણીમા ંઆપે બાુક� પર  ખાસ હ�ત 

દ�ખાડાુ.ં 

પોતે પણ પાક ખાનદાનની બાુા હતી. રોઈને  

કહ�વા લાગી: મામા�ન આજ આપ કંઈ વ્ાર� 

પડ� ુ ંહ�ત નથી દ�ખાડ� રહા ? અને મારાથી એવી 

ર�તે પયાર કર� રહા છો , �વો યતીમો સાથે 

કરવામા ંઆવે છે. એ  બતાવો ક� મારા િપતાતો 

સલામત છે ને ? �ાકં તેમને દહ�દ તો નથી કર� 

દ�વામા ંઆવયા? 

ઇમામ અલ�યહસસલામ રોઈ પડયા અને  ફરમાવાુ:ં 

માર� બેટ� ગમ ન કર , ��ુસલમ અલ�યહસસલામની 
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જગયાએ �ુ ંતારો બાપ  �ં, અને માર� બહ�ન તાર� 

મા છે , અને માર� બેટ�ઓ તમાર� બહ�નો છે , અને 

મારા  તુો તમારા ભાઈઓ છે. 

��ુસલમ અલ�યહસસલામની દાહઝાદ� આ સાભંુ�  

રોવા લાગી અને ��ુસલમ અલ�યહસસલામના  તુો 

માથા ખોલી રોવા લાગયા. �ુસૈન  અલ�યહસસલામીુ ં

ાુ�ંુબ પણ આ અઝાદાર�મા ંતેની સાથે ભકાુ ંહ� ુ.ં 
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આકપરકઅીતંન 

એક દખસ રોટ� લઈને જઈ રહયો હતો ક� તેણે એક  

ફક�રને ગલીમા ંબેસી રોતા જોયો. તેને તેના પર 

રહ�મ આવી અને તેની પાસે બેસી  ગયો અને તેને 

રોવાી ુ ંકારણ  છૂ� ુ.ં 

ફક�ર� કકુ:ં �ુ ંઘણા �દવસથી લગાતાર �ખૂયો � , 

હવે �ખેૂ મને બેચનૈ કર� ��ૂો છે. એટલે રોઈ 

રહયો �ં. 

આ સાભંુ� બી� માણસે પણ રો�ુ ંદ� કર� દ��.ુ 

ફક�ર� કકુ:ં �દુાના બદંા ! � ુ ંદા માટ� �એ છે? 
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તેણે કકુ:ં �ુ ંતાર� લાચાર� અને િન ર્નતા પર રોં 

�ં ક� ત� ઘણા �દવસથી લગાતાર રોટ� નથી ખા્ી. 

ફક�ર� કકુ:ં તને રોવાની દી જ�રત છે ? તારા પાસે 

તો રોટ� મૌ�ૂદ છે , તેમાથંી મને કંઈક ખવરાવ 

માર� �ખૂ ટુ� જદે. 

તે દખસે કકુ:ં જનાબ , �ુ ંતમાર� સાથે રોઈ દાુ �ં , 

પણ રોટ�નો એક �ૂકડો નથી દઈ દકતો. 

આ બનાવની �બલાુલ આવી જ આપણા સમાજની 

પણ પ�ર�સથિત છે. કોઈની પર�દાની પર �્ ુતો 

વહાવી દ�દે , પરં� ુસ�કય સહાય  નહહ કર� , �્ ુ
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પણ એજ કામ આવે છે �ની સાથે હમદદ� ની 

લાગણી હોય નહહતર , બ� ુઆડબંર છે અને આ 

�્ ુહક�કતમા ંમગરમચછના �્ ુછે. 

દેખ સાદ�એ ક�ટ�ુ ંસરસ કકુ ંછે. 

આદમ વદં એકબી�ના અવયવો �વા છે , તેઓીુ ં

સ�ન એકજ સતવથી થાુ ંછે. 

જયાર� સમય કોઈ અવયવને દદરમા ંનાખે છે તો  

બી� અવયવોને ચેન નથી પડ� ુ ંજો બી�ઓની 

તકલીફ જોઈને પણ તને તેના પર દયા ન  આવે 

તો તને ઇનસાન કહ�વો પણ ઠ�ક નથી. 
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કોઈ ક�ત કિવએ સાદ�ના આ કાવયના પિત 

કાવયમા ંઆ �કુત લખાુ ંહ� ુ:ં 

આદમવદં એક બી�ના ્ુશમન છે. અને સ�નમાં  

કિન્ટમા ંકિન્ટ છે. જયાર� સમય કોઈ અવયવને 

્ુ:ખ આપે તો બેદક , એ અવયવ જ  જહ�મમા ં

ચાલયો �ય. બી� અવયવોને એનાથી દી 

લેવાદ�વા. � ુ ંક� બી�ની  તકલીફ જોઈ પણ ્ુ:ખી 

નથી થતો હક�કતમા ં� ુ ંઇનસાનનો ીતુફો (વીયર)   

છે. 
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ણૌ�ંુ�બણકપરંપરીઅમકફરકકસથીપઅી 

કલમએ તયયબાના સપંાદક લખે છે ક� સયયદ 

હયદરનો સબં્  ઇમામી આ�લમોના વડવાઓમા ં

થાય છે. તેમની પ�તન ્ચુ�રત સયયદાણી હતી. 

રજબ અને દાબાન મહ�નાઓમા ંલગાતાર રોઝા 

રાખતી હતી. એક વખત રજબ ક� દાબાન માસમા ં

તેમને તયા ંઘણા મહ�માનો આવી ગયા. 

ઘર્ણીયાણીએ તેઓ માટ� ખાવાીુ ંતૈયાર ખુર  અને 

એ સમયે ઘરમા ંઆટો એટલોજ હતો �નાથી 

મહ�માનોી ુ ંભોજન તૈયાર થઈ દક�.  
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ઘર્ણીયાણીએ પાણીથી રોઝો ઇફતાર �� અને 

મહ�માનોના ખાવામાથંી થોડો ખોરાક  બચી ગયો તો 

ઘરવાુ�એ તેને પોતાની સહ�ર� માટ� રાખી લી્ો. 

તેમનો એક પડોદી અતયતં રંક હતો. થોડ�વાર  

પછ� તેની પ�તન આવી અને કકુ ંક� અમારા બાુકો 

�ખૂયા છે , જો બની દક� તો  તેમના માટ� કંઈક 

ખાવાીુ ંઆપો. 

બીબીએ પોતાની સહ�ર�નો ખોરાક ઉપાડ� તેને 

સ�પી દ�્ો. સવાર� ઊઠ� પાણીથી સહ�ર� કર� અને 

નમાઝે દબ પડ�. અને ઓરડામા ંદ�વો સુગાવી 

્ઈુ ગઈ. 
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હ�  રૂ� ર�તે તેણે �ઘ ેઘરે� નહોતી ક� તેને બે 

પિતભાદાુ� બીબીઓ દ�ખાણી. 

એક પિતભાદાુ� ખા�નેૂ બીબીથી  છૂ� ુ ંઆ 

વયો�ધૃ્ અવસથામા ંવગર ઇફતાર અને સહ�ર� 

ક�વી ર�તે રોઝો રાખી રહ� છો? 

બીબીએ કકુ:ં ગર�બ પડોદણ આવી હતી. મ� 

સહ�ર�નો ખોરાક તેણીને હવાલે કર� દ�્ો. પછ� આ 

પિતભાદાુ� ખા�નેૂ  છૂ� ુ:ં �ુ ંઇચછે છે? 

બીબીએ કકુ:ં મને અતયાર� બટાટા , સાકર અને 

થોડ� ચીનીની જ�રત છે. 
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એ સમયે મહાન �ીએ લીલા રંગની બે �ણૂીઓ  

આપી. એકમા ંબટાટા હતા. બી�મા ંસાકર અને 

ખાડં. તયાર પછ� બ�ે ખા�નૂો  તેણીના ઘરમાથંી 

ચાલી ગઈ. 

બીબી �વી તદંામાથંી ઊઠ� તો એ બીબીઓની  

પાછુ દોડ� પણ તયા ંએ બીબીઓના કોઈપણ 

�ચહો તક નહોતા. અને બારણા િનયમ �જુબ  બં્  

હતા. બીબીએ જલદ�થી દરવાજો ઉઘાડયો તો 

સયયદ હયદર � બી� કમરામા ંબેઠા  હતા, અવાજ 

આપી  છૂ� ુ:ં �ુ ંવાત છે? 
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ખા�નેૂ તેમને બ્ો બનાવ સભંુાવયો અને બે 

થેલા �સુલલા પર મૌ�ૂદ હતા તે તેમને બતાવયા. 

સયયદ હયદર� બટાટાનો થેલો દોસતો અને  

પડોદીમા ંવહ�ચી દ�્ા અને સાકરનો થેલો 

પોતાના પાસે રાખયો અને પછ� તેમને  િવચાર 

આવયો,હોય ન હોય આ બનેં થેલા હઝરત સયયદા 

િનસાએ આલમીન સલા�લુલાહ�  અલયહાએ અપરણ 

�ાર હોય. 

એ સમયે માનવતં ફક�હ �લુલા ઝયીલુ આબેદ�ન  

સલમાસી બીમાર હતા. સયયદ હયદર� તેમને થોડ� 

સાકર તબર�ક તર�ક� મોકલી �ને  ખાવાથી તેઓ 



530 
 

તરત જ તં્ ુ રસત થઈ ગયા. અને એ સમયે નજફ� 

અદરફમા ંનવાબ �લુામ  મોહમમદ ખાન �હનદ� 

રહ�તા હતા અને તેઓ અજોડ ઇનસાન હતા. 

બનવાકાુ તેઓ પણ  બીમાર હતા અને કોઈ 

દવાથી તેમને ફાયદો થતો નહોતો. 

સયયદ હયદર� તેમને પણ થોડ� સાકર તબર�ક 

તર�ક� આપી �નાથી તેઓ પણ સાઝા થઈ ગયા. 

આ બનાવની ખબર ્ૂર ્ૂર ્ ૂ્ ી ફ�લાઈ ગઈ. 

લોકો ્ૂર ્ૂરથી પવાસ ખેડ� તયા ંઆવતા અને 

પોતાના બીમારો માટ� થોડા પમાણમાં  સાકર 

મેુવતા. અને અલલાહના �ુકમથી બીમાર સાઝા 
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થઈ જતા અને જ. સયયદા  સલા�લુલાહ� અલયહા 

ની બરકત એ હતી ક� આટલા પમાણમા ંસાકર 

વહ�ચવા છતા ંસાકર ખલાસ ન થઈ. 

અને � બે થેલા તેમને મકયા હતા. તેઓએ એક 

થેલો પોતાના કફનમા ંરાખી દ�્ો હતો અને બીજો 

થેલો પ�તનના કફનમા ંરાખયો. 

થોડા �દવસ પછ� એક માનવતં દખસ મરણ 

પામયો તો તેના વા�રસોએ સયયદ હયદરથી એ 

થેલાની માગંણી કર�. સયયદ હયદર� કફન  ખોલાુ ં

તો એ જોઈને અચબંામા ંપડ� ગયા ક� કફનમા ં
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થેલો મૌ�ૂદ ન હતો અને  પ�તનના કફનને ખોલીને 

જોાુ ંતો તેમાથંી પણ થેલો ગાએબ હતો. 
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રમલૂનક�દુીકસંલંલીહનકઅલયહ�કઅઆલનહકક

અસંલ્�ુકંતી�રરવ 

પયગમબર� �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમીુ ંપહ�રણ �ુી ુથઈ ગા ુહ� ુ.ં એક દખસે 

બાર �દરહમ આપની સેવામા ંભેટ  ્યાર. આપ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામને  ફરમાવાુ ંક� આ રકમ 

લઈને બ�ર �ઓ અને મારા માટ� એક પહ�રણ 

લઈ આવો. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ બ�રમા ંગયા અને  

બાર �દરહમમા ંએક પહ�રણ ખર�દ� લાવયા , જયાર� 



534 
 

આપે પહ�રણ જોાુ ંતો ફરમાવાુ:ં  અલી 

અલ�યહસસલામ, 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 લયો. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ ્ુકાનદાર પાસે ગયા  

અને ફરમાવાુ:ં મારા આકા અને મૌલાને આ 

પહ�રણ પસદં નથી , તમે પહ�રણ પા�ં લઈ  લયો 

અને રકમ મને પરત કરો. 

્ુકાનદાર� પહ�રણ રાખી લી� ુઅને રકમ પછ�  

આપી દ�્ી. હઝરત અલી અલ�યહસસલામ એ 

રકમ લઈને �રસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહ�  
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વઆલેહ� વસલલમની સેવામા ંહાજર થયા. 

�રસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમએ એ રકમ લઈ લી્ી અને હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામને સાથે લઈને બ�રમા ંગયા , 

રસતામા ંએક કનીઝને રોતી જોઈ. રોવાી ુ ંકારણ 

બતાવાુ ંક� મારા મા�લક� મને  ચાર �દરહમ આપી 

બ�રમાથંી સામાન લાવવા મોકલી હતી , પણ તે 

રકમ મારા હાથમાથંી ખોવાઈ ગઈ. 

આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ 

ચાર �દરહમ એ કનીઝને આપયા પછ� બ�રમા ં

આવયા અને ચાર �દરહમીુ ંએક પહ�રણ  ખર��ુ.ં 



536 
 

એક રંક માનવી આપની પાસે આવયો અને કકુ:ં 

યા ર્લૂલલાહ ! માર�  પાસે પહ�રવા ખમીસ નથી. 

આપે તે ખમીસ તેને આપી દ�્ી , પછ� આપે ચાર 

�દરહમની એક  બી� ખમીસ ખર�દ� લી્ી અને 

પહ�ર�. 

જયાર� પાછા આવી રહા હતા તો એ જ કનીઝને 

એ જ જગયાએ રોતા જોઈ આપ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમએ રોવાીુ ંકારણ   છૂ�ુ.ં તો 

તેણીએ અરજ કર�: યા ર્લૂલલાહ સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ !  મને ઘર�થી િનકકયે 
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લાબંો સમય થઈ ગયો છે , હવે ડર છે ક� ઘરવાુા 

મને સઝા કરદે. 

આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ એ 

ફરમાવાુ:ં તમે માર� આગુ ચાલો અને અમને 

તમારા મા�લકીુ ંઘર બતાવો. અમે તમાર� 

ભલામણ કર�ુ.ં 

કનીઝ આપની આગુ ચાલતા ચાલતા પોતાના 

મા�લકના ઘરમા ંદાખલ થઈ ગઈ. 

જનાબે �રસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહ�  

વઆલેહ� વસલલમ દરવા� પર પ્ાયાર અને 
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ઘરવાુાઓને સલામ કર� , પરં� ુઘરવાુાઓએ  

જવાબ ન આપયો , તયા ં્ ૂ્ ી ક� આપ સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ તણ વાર  તેઓને 

સલામ કર�. 

ઘર્ણી બહાર આવયો તો આપે જવાબ ન 

આપવાીુ ંકારણ  છૂ� ુ,ં તો તેણે જવાબમા ંકકુ ં: યા 

ર્લૂલલાહ ! હક�કતમા ં�ુ ંએ  ઇચછતો હતો ક� આપ 

વ્ાર�મા ંવ્ાર� અમારા પર સલામ કરો. ક�મક� 

આપ �ટલી વાર સલામ કરો અલલાહની રહ�મતનો 

અમારા પર વ્ારો થદે. 
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પછ� આપે એ કનીઝની ભલામણ કર�. ઘર્ણીએ  

કકુ:ં યા ર્લૂલલાહ ! જયાર� આપ તેની ભલામણ 

લઈને આવયા છો તો તેને મ�  �દુાની રાહમા ં

આઝાદ કર� દ�્ી. એટલે કનીઝને આઝાદ� મુ� 

ગઈ. 

હઝરત �રસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમએ ફરમાવાુ:ં મ� આ બાર 

�દરહમોથી વ્ાર� બરકત વાુા કોઈ �દરહમ નથી  

જોયા, ક�મક� આ �દરહમોથી બે જણાએ પોતાીુ ં

દર�ર ઢાખં ુઅને એક કનીઝને આઝાદ� મુ�. 
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જઅીબનકઝનહરીકસલી�ું લીહ�કઅલયહીથમકસખીઅ્ક

દમખન 

જયાર� હઝરતે ફાતેમા સલા�લુલાહ� અલયહાની  

વફાતનો સમય િનકટ આવયો તો હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામએ તેમની પથાર� પાસે એક નાની  

પેટ� રાખેલી જોઈ. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ એ હઝરત સયયદા 

સલા�લુલાહ� અલયહાથી  છૂ� ુ:ં આ �ુ ંછે? 

જનાબે સયયદા સલા�લુલાહ� અલયહાએ અરજ  કર�: 

આ લીલા ર�દમની બનેલી નાની પેટ� છે તેમા ંએક 
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સફ�દ પાીુ ંછે અને એ પાના  પર અ�કુ લીટ�ઓ 

લખેલી છે. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ એ ફરમાવાુ:ં એમા ં

�ુ ંલખે� ુછે? 

જનાબે સયયદા સલા�લુલાહ� અલયહા એ  ફરમાવાુ:ં 

�ુ ંમાર� દાદ�ની રાતે ઇબાદતની જગયા પર બેઠ�લી 

હતી ક� એક  જ�રતમદં ફક�ર આવયો અને તેણે 

પોતાના બાલ બચચાઓ માટ� માર� પાસે કપડાની  

માગંણી 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 વાુાને 

આપી દ��.ુ 

જયાર� સવાર પડ� તો માનનીય િપતાશી મને 

મુવા આવયા અને ફરમાવાુ ં: તમાર� પાસે ન�ુ ં

પહ�રણ નહો� ુ?ં 

મ� અરજ કર�: આપીુ ંજ ફરમાન છે ઇનસાન �  

વસ� ુજ�રતમદંને સદકામા ંઆપે તો તેનો બદલો 
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હમેંદ માટ� બાક� રહ� છે એટલા  માટ� મ� નવો 

�લબાસ એક જ�રતમદં ને આપી દ�્ો. 

આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ એ  

ફરમાવાુ:ં “બાપના �વ ! જો તમે ફક�રને  રુાણો 

�લબાસ આપી દ�તે તો આ તમારા  પિત માટ� વ્ાર� 

સા� હ� ુ ંઅને એક ગર�બને કપડા પણ મુ� 

�ત.” 

મ� અરજ કર�: આ કામમા ંમ� આપીુ ંઅીકુરણ  ખુર 

છે ક�મક� જયાર� આપે અરબની રાણી માર� મા ંસાથે 

દાદ� કર� હતી અને માર�  માએં પોતાની બ્ી 

સપંિ� આપને વાપરવા આપી દ�્ી હતી તો આપે 
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પણ તે બ્ી  સપંિ� �દુાના માગરમા ંાુરબાન કર� 

દ�્ી હતી. અને વાત તયા ં્ ૂ્ ી પહ�ચી  હતી ક� 

એક ફક�ર� આપથી ખમીસની માગંણી કર� તો આપે 

પોતાની ખમીસ ઉતાર� તેને  હવાલે કર� દ�્ી હતી 

અને પોતે ્ાબુો ઓઢ� ઘેર પ્ાયાર હતા. 

સખાવતમા ંઆપની બરાબર� કોઈ નથી કર� દક� ુ,ં 

તો પણ મ� આપના અીકુરણીુ ંમાન મેુવા ુછે. 

આ સાભંુ� માનનીય િપતાશી ર્લેૂ �દુા  

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ એ મને 

પોતાની છાતી સરસી ચાપંીને  ફરમાવાુ:ં �જબઈલ 

આવયા છે અને પરવર�દગારના તરફથી તમને 
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સલામ કહ� છે અને આ  પયગામ લાવયા છે ક� 

રબ�લુ ઇઝઝત ફરમાવે છે: ફાતેમા અમારાથી � 

કંઈ માગંદે  તે આપ�ુ.ં અમે ફાતેમાને દોસત 

રાખીએ છ�એ. 

મ� અરજ કર�: અય િપતા� ! મને સેવાના સવાદ� 

સવાર કરવાથી બેપરવા કર� દ�્ી છે , 

પરવર�દગારની �લુકાત િસવાય માર� કોઈ ઇચછા 

નથી. 

મારા િપતા ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ�  

વઆલેહ� વસલલમએ ્ુઆ માટ� હાથ ઊચા �ાર 
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અને મને પણ હાથ �ચા કરવાનો �ુકમ  આપયો 

અને કકુ:ં �દુાયા, માર� ઉમમતને માફ કર� દ�. 

એ સમયે �જબઈલ આવયા અને અરજ કર� આપનો 

પરવર�દગાર ફરમાવે છે: આપનો � ઉમમતી 

ફાતેમા ઝહ�રા સલા�લુલાહ� અલયહા , તેમના પિત 

અને તેમની ઔલાદ અલયહ��સુસલામથી મોહબબત 

કરદે, �ુ ંતેને બખદી આપીદ. 

�જબઈલ લીલા ર�દમની પેટ� લાવયા હતા  �મા ં

એક સફ�દ પાના પર આ લખા ુહ� ુ ં(કતબ 

રબબોાુમ અલા નફસેહ� ફહમા) તમારા  પાલનહાર� 

પોતાના માથે રહ�મત લઈ લી્ી છે અને આ 
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લખાણ પર �જબઈલ અને મીકાઈલની  ગવાહ� 

લખેલ છે. 

મારા િપતા ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ�  

વઆલેહ� વસલલમએ ફરમાવાુ:ં આને સભંાુ�ને 

રાખજો અને પોતાના મરણ ટાણે વસીયત  કરજો ક� 

આને પણ તમાર� કબરમા ંદફન કર� દ�વામા ંઆવે. 

અય અલી અલ�યહસસલામ �ુ ંએમ ઇચ� � ંક�  

કયામતના �દવસે જયાર� દોઝખની આગ 

ભડકાવવામા ંઆવે, �ુ ંઆ લખાણ દ�ખાડ� પોતાના  

�નેુહગાર ચાહકોની દફાઅત ક�.ં 
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જઅીબનકસલી�ું લીહ�કઅલયહીકઅીકહીરઅમકબરક્  

અમાઉદ�ન તબર� પોતાની �કતાબ બદાર�લુ  

�સુતફામા ંહઝરત ��બર �બન અબ્ુલલાહ 

અનસાર�ની ઝબાની નકલ કર� છે ક� , �રસાલત 

મઆબ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ 

અસરની નમાઝ પડાવી સહાબીઓ સાથે  બેઠા હતા 

ક� એક �ઢુો અને કમજોર દખસ મ�સજદમા ંઆવયો , 

તેણે �ુના , ફાટ�લા કપડા પહ�ર�લા હતા અને 

પગપાુા ચાલવાને કારણે તેના પગો ્ઝેુલા હતા. 

તેણે આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમની સેવામા ંઅરજ કર� , �ુ ંપર�દાન હાલ 
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દખસ � , આપ મને �ખૂ અને નગનતામાથંી 

�ટકારો અપાવો. 

ર્લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમ એ ફરમાવાુ ંઅતયાર� માર� પાસે આપવા 

માટ� કોઈ ચીઝ નથી. અલબ�ા એક  વાર તરફ તા� 

ધયાન ખ�� ુ�ં જયાથંી તાર� હાજતો  રુ� થઈ દક� 

છે. અને  નેક�ી ુ ંમાગરદદરન કરાવનારો પણ નેક� 

કરવાવાુા �વો હોય છે. �ુ ંતને એ  ચોખટ� મોકલી 

રહયો � ંક� � અલલાહ અને તેના ર્લૂ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  વસલલમીુ ંિપય 

અને પેમી છે. 
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પછ� આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમએ �બલાલને �ુકમ આપયો ક� તે આ �ધૃ્ 

 �ુષને ફાતેમા સલા�લુલાહ� અલયહાના  દરવા� 

લઈ �ય , જયાર� �ઢુો હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામના દાર પર આવયો તો સલામ  કર� 

કકુ:ં અય નબીની એહલેબૈત તમો પર મારા 

સલામ હો , ન�વુવતના ખાનદાન આપ  પર સલામ 

થાય. 

હઝરત સયયદા સલા�લુલાહ� અલયહાએ તેને 

સલામનો જવાબ આપયો, અને  છૂ� ુ:ં � ુ ંકોણ છો? 
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તેણે કકુ:ં �ુ ંએક અરબ �ં. �ુ�ર� અકરમ  

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની 

�ખદમતમા ંઆવયો હતો અને તેઓ સલલલલાહો  

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમથી મદદની યાચના 

કર� હતી. તેમણે મને આપના દરવા�  મોકલયો છે. 

અહહ બનવાકાુ હઝરત અલી અને ��ુલૂ 

અલયહ��સુસલામીુ ંઘર તણ  �દવસથી �ખૂા ુહ� ુ ં

અને પયગમબર� �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ પણ એ �ણતા હતા. 

પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમની  તુીએ ્ુમબાની ખાલ ઉપાડ� તેને 
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આપી. �ના પર હસન અને �ુસૈન  અલયહ��સુસલામ 

્તુા હતા અને ફરમાવાુ ંક� �દુા તઆલા આનાથી 

તાર� �શુક�લીઓ ટાુે. 

�ઢુા અરબે કકુ:ં સયયદા સલા�લુલાહ� અલયહા �ુ ં

અતયાર� �ખૂથી િવહવુ �ં અને આપ મને ભેડની 

ખાલ પકડાવો છો. 

પછ� હઝરત સયયદા સલા�લુલાહ� અલયહા એ  

ગુાનો હાર ઉતાર� � અબ્ુલ ��ુ�લબની  તુીએ 

તેને ભેટ આપયો હતો , આ હાર  ઉતાર� તેમણે 

અરબને આપયો. 
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અરબએ હાર લઈ મ�સજદમા ંઆવયો અને કકુ:ં  યા 

ર્લૂલલાહ આપની બેટ�એ મને આ ગુાનો હાર 

અપરણ �� છે. અને કકુ ંછે  ક� �ુ ંતેને વેચી ના� ુ , 

�થી એ વારા અલલાહ માર� ��ુશકલ આસાન કર�. 

આ સાભંુ� ર્લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ�  

વઆલેહ� વસલલમ રોઈ પડયા અને ફરમાવાુ:ં 

તાર� ��ુશકલ આસાન ક�મ ન થાય જયાર�  ક� તને 

 વૂરગામીઓ અને અીગુામીઓની શે્ઠ �ીએ 

ગુાનો હાર અપરણ �� છે. 

અમમાર� યાિસર� અરજ કર� : જો આપ ર� આપો 

તો �ુ ંઆ હાર ખર�દ� લં. 
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આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ 

ફરમાવાુ:ં અલલાહ આ હાર ખર�દનારને અઝાબ 

નહહ કર�. 

અમમાર� અરબને  છૂ� ુ:ં આ હારને ક�ટલામા ં

વેચદો? 

અરબે કકુ ંઆ હારની �ક�મત એટલી છે ક� મને  પેટ 

ભર�ને ખવરાવવામા ંઆવે અને એક યમની ચાદર 

આપવામા ંઆવે અને એટલા દ�નાર પણ  

આપવામા ંઆવે �નાથી �ુ ંઘર� પહ�ચી દાંુ. 
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અમમાર� કકુ ં: �ુ ંઆ હારની �ક�મતમાં  તને બસો 

�દરહમ આપીદ. અને તને પેટ ભર�ને ગોશત 

ખવરાવીદ અને તને વ�ો પહ�રાવીદ ને મારા �ટ 

પર તને તારા ઘર ્ ૂ્ ી �કુ� આવીદ. એ વખતે 

અમમાર પાસે  ખૈબરની ગનીમતનો ભાગ પડ�લો 

હતો. તે �ઢુાને પોતાની સાથે લઈ ગયો અને તેને  

કર�લો વાયદો  રૂો ��. 

અરબ ફર�વાર �ુ�ર સલલલલાહો અલયહ�  વઆલેહ� 

વસલલમની �ખદમતમા ંઆવયો. આપ સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ એ  ફરમાવાુ:ં તને વ�ો 

મુ� ગયા અને પેટ ભર�ને ગોશત ખાવા મકાુ?ં 
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અરબે કકુ:ં � સરકાર , પછ� આપે મ�સજદમાં બેસી 

ફાતેમા સલા�લુલાહ� અલયહાના િવદેષ �ણુો 

બયાન ફરમાવયા , � સથુ  સકંોચના કારણે છોડ� 

દઈએ છ�એ. 

ફાતેમા સલા�લુલાહ� અલયહાના વખાણ બયાન  

કરતી વખતે આપે આ વા� પણ ફરમાવાુ:ં જયાર� 

માર�  તુીને કબમા ં્વુરાવવામા ંઆવદે અને તેને 

 છૂવામા ંઆવદે. તારો પાલનહાર કોણ છે? ફાતેમા 

સલા�લુલાહ� અલયહા કહ�દે: અલલાહ મારો 

પાલનહાર છે. પછ� પ્ થાદે તારા પયગમબર કોણ 

છે? ફાતેમા જવાબ આપદે: મારા બાપ નબી છે. 
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પછ� તેને  છૂવામાં  આવદે. તારા ઇમામ તારા 

વલી કોણ છે? માર�  તુી કહ�દે: આ મારા ઇમામ છે 

� માર� કબના કાઠં� ઊભેલા છે. 

અમમાર� હારને �શૂ� ુલગાડ� અને એક યમની  

પોદાક પોતાના �લુામ સહ�મને આપી કકુ:ં તમે 

આ હાર અને પોદાક લઈને હઝરત  ર્લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની સેવામા ં

હાજર થાઓ. તે �લુામ  આજા �જુબ �ુ�ર 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની સેવામા ં

હાજર થયો. તો અમમાર� કકુ:ં મ� તને ફાતેમા ઝહ�રા 
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સલા�લુલાહ� અલયહાની �લુામીમા ંઆપયો. તમે આ 

ચીજો લઈને તેમના દરવા� �ઓ. 

જનાબે સયયદા સલા�લુલાહ� અલયહાએ હાર લઈ 

લી્ો અને �લુામને આઝાદ કર� દ�્ો. 

�લુામ હસવા લાગયો. જનાબે સયયદા  સલા�લુલાહ� 

અલયહાએ �લુામને હસવાીુ ંકારણ  છૂ� ુ.ં તો તેણે 

કકુ:ં આ  હારની બરકત પર હસી રહયો �.ં તેના 

કારણે એક �ખૂયાને પેટ ભર� ખાવાીું  મકાુ,ં 

જ�રતવાુાની જ�રત  રૂ� થઈ , નવ�ાને વ�ો 

મકયા, �લુામને આઝાદ� મુ� અને હાર પાછો 

પોતાના મા�લક પાસે પહ�ચી ગયો. 
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ણ�ટ�લણક�રઅીવ્ન 

હઝરત ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમએ ફરમાવાુ:ં હઝરત ઇસા �બન મરયમીુ ં

એક કબ પાસેથી પસાર થવાીુ ંથાું  તો એ �દુારને 

અઝાબ થઈ રહયો હતો અને જયાર� તેઓ બી� 

વરસે એ જ કબ પાસેથી  પસાર થઈ રહા તો 

કબવાુા પર અઝાબ થતો નહોતો. 

હઝરત ઇસાએ અરજ કર� અય અલલાહ ! �ુ ંએક 

વરસ પહ�લા અહહથી પસાર થયો તો આ કબવાુા 

પર અઝાબ થઈ રહયો હતો અને હવે આવયો  તો 

અઝાબ નથી થઈ રહયો. તેી ુ ં�ુ ંકારણ છે? 
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અલલાહ તઆલાએ વહ� ફરમાવી : ��ુલલાહ !  તેનો 

નેક  તુ જવાન થઈ ગયો. તેણે �રુાઈની ્ ુ્ ારણા 

કર� અને એક યતીમને આદરો  આપયો. મ� તેના 

 તુની ભલાઈના કારણે તેને માફ કર� દ�્ો. 

પયગમબર� અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમએ ફરમાવાુ:ં જો કોઈ મોઅિમનને ખાવાીુ ં

ખવરાવદે તો અલલાહ તેને  જ�તના ફુો 

ખવરાવદે. અને જો કોઈ તરસયા મોઅિમનને પાણી 

પીવરાવદે તો અલલાહ તઆલા તેને કસ�રૂ�, ્ગું્  

ભાુર જ�તીુ ંપાણી પીવરાવદે. અને જો કોઈ  

મોઅિમનને વ�ો પહ�રાવદે તો જયા ં્ ૂ્ ી એ 
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વ�નો એક તાર પણ એ મોઅિમનના  દર�ર પર 

હદે તો તે અલલાહની અમાનમા ંરહ�દે. �દુાની 

કસમ, મોઅિમનની એક હાજત   રૂ� કરવાનો 

સવાબ એક માસના રોઝા રાખવા અને એઅતેકાફ 

કરવાથી વ્ાર� સવાબ છે. 

�ફુઝઝલ �બન ઉમર કહ� છે ક� હઝરત ઇમામ 

સા�દક અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ ં: અલલાહ� એક 

વગર પૈદા �� , � અમારા ગર�બ  દીઆઓની 

હાજતો  રૂ� કર� છે અને અલલાહ એ વગરને 

જ�તમા ંદાખલ ફરમાવદે અને  જો તમારામા ં

દ�કત હોય તો કોિદદ કર� એ વગરમા ંભુ� �ઓ. 
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હઝરત ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમએ હઝરત અલી અલ�યહસસલામને ઘણી 

વસીયયતો કર� તેમા ંએમ પણ કકુ:ં  અલી 

અલ�યહસસલામ ! � દખસ આ ચાર કામ કરદે 

અલલાહ તેને જ�ત આપદે (૧) જો  કોઈ યતીમને 

આદરો આપે. (ર) જો કોઈ કમજોર અને ્ુબુા 

પર દયા કર� (૩) �  મા-બાપની સાથે ભલાઈ કર�. 

(૪) � પોતાના �લુામ ક� નોકર પર નરમી 

દાખવે. અય અલી અલ�યહસસલામ ! � કોઈ દખસ 

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 વાુના બદલે અલલાહ 

તઆલા તેને ીરૂ અતા કરદે. 

હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામ એ  

હઝરત �રસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમથી �રવાયત કર� છે. આપે  

ફરમાવાુ:ં � દખસ �સુલમાનોના કામોની પરવા 

ન કરતો હોય તે �સુલમાન નથી અને  � કોઈએ 

કોઈ ફ�રયાદ�ને એમ ફ�રયાદ કરતા સાભંકયો હોય 

ક� �સુલમાનો માર� મદદ  કરો પણ તે એની 

ફ�રયાદ ન સાભંુે અથારત તેની મદદ ન કર� તો 

તે �સુલમાન નથી. 
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બદંીઓઅીકહ�ન 

લનણનઅીક્ીલથમકબત�ુ.ં 

હઝરત ઇમામ ઝયીલુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામીુ ંવણરન. 

હઝરત ઇમામ ઝયીલુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામએ મદ�નાનો પોતાનો એક બાગ 

સીમાબં્ ી માટ� એક �લુામને સ�પયો.એક �દવસ 

આપ બાગની  ચાર �દવાર� જોવા માટ� ગયા તો 

તેમને એ જોઈ �સુસો આવયો ક� �લુામે તેમના  

કહ�વા �જુબ ચાર �દવાર� નહોતી કર�. બલક� તેણે 
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ક�ટ�લક �દવાલો એવી ર�તે ઊભી  કર� હતી ક�  રૂો 

ઘેરાવ જ ખરાબ થઈ ગયો હતો. 

આપને આ જોઈ �સુસો આવયો અને આપે �લુામને 

એક ચાબખો માય�. 

ચાબખો માયાર પછ� આપ ઘણા �ુઝંાણા અને  

પોતાના ઘર� પહ�ચયા પછ� એ �લુામને બોલાવયો 

અને તેના હાથમા ંચાબખો આપી  ફરમાવાુ:ં મ� તને 

ચાબખો માય� હતો તેના બદલામા ં� ુ ંમને એક 

ચાબખો માર. 
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�લુામે કકુ ં: મૌલા ! એ અદ� છે , આપે તો ખો�ંુ 

કામ કરવા બદલ ચાબખો માય� હતો અને 

ચેતવણી આપી હતી. આપે મારા પર  કોઈ �લમ 

નહોતો �� અને આપના આ પગલાને �ુ ંત્ૃન 

યોગય સમ�ુ �ં. એટલે �ુ ંઆપથી કોઈ બદલો નહહ 

લં. ઇમામ અલ�યહસસલામ એ ઘણી વાર તેને 

આગહ �� પણ �લુામે દર�ક વાર ઇનકાર ��. તો 

આપે ફરમાવાુ:ં � , મ� એ બાગ  તને ભેટ આપી 

દ�્ો. 
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ગ�ીઅનકહીરકઅઅનકઅલમક�બઅકઅબમકરીફ�અ  

અલી �બન અબી રાફ�અ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામના દાસનકાુમા ંબય�લુ માલના 

ખ�નચી હતા. બસરાથી મરવાર�દનો એક હાર 

બય�લુ માલમા ંઆવયો. 

ઈદના �દવસો ન�ક હતા. હઝરત અમી�લ  

મોઅમેનીન અલ�યહસસલામની એક સાહ�બઝાદ�એ 

તેની પાસે કહ�ણ મોકલાુ ંક� મ�  સાભંકાુ ંછે ક� 

આપની પાસે બય�લુ માલમા ંમરવાર�દનો એક 

હાર મૌ�ૂદ છે. આપ મને થોડા �દવસો માટ� ઉછ�નો 
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આપદો. ઇનદાઅલલાહ ઈદ પછ� �ુ ંતમે પાછો 

આપી દઈદ. 

અલી �બન રાફ�એ હાર ઉછ�ના દ�વા પર ઝમાનત  

લી્ી અને હાર તેમને મોકલી આપયો. 

સાહ�બઝાદ�એ ઈદના �દવસે એ હાર પહ�ય�.  

જોગાીજુોગ મૌલા અલી અલ�યહસસલામની નજર 

તેના પર જઈ પડ�. 

આપે અલી �બન રાફ�અને બોલાવી ફરમાવાુ:ં ઇબને 

અબી રાફ�અ �ુ ંતમે અમાનતમા ંખયાનત કરો છો? 
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અલી �બન અબી રાફ�એ કકુ:ં �દુાની પનાહ , એ� ુ

તો �ુ ંિવચાર� પણ નથી દકતો. 

આપે ફરમાવાુ:ં તો પછ� તમે માર� બેટ�ને 

બસરાથી આવેલ હાર ક�વી ર�તે દઈ દ�્ો? 

અલી �બન અબી રાફ�એ કકુ:ં મૌલા આપની બેટ� 

અમીન છે , અને મ� ઝમાનત પર એ હાર આપયો 

છે. 

આપે ફરમાવાુ:ં સા� થાુ ંક� તમે ઝમાનત પર  

ઉછ�નો હાર આપયો , નહહતર માર� બેટ� પહ�લી 

હાદમી ખા�નૂ હોત �ના �ુ ંહાથ  કાપી નાખત. આ 
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વાત સાહ�બઝાદ�ના પણ કાને પડ� , તેણીએ 

િપતાની સેવામા ંઅરજ કર�:  અબબા�ન ! �ુ ં

આપની સાહ�બઝાદ� �ં અને �ુ ંબય�લુમાલ પર 

મારો આટલો પણ હક  નથી ક� થોડા �દવસ �ુ ંએક 

હાર વાપર� દાંુ? 

અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ એ  ફરમાવાુ:ં 

ઇનસાને મનેચછાને આ્ીન થઈ હકનો માગર ન 

તજવો જોઈએ. �ુ ંઈદના  �દવસે બ્ી �હુા�જર 

છોકર�ઓ આના �વો હાર પહ�ર� છે ? � તમે પહ�ર� 

રાખયો છે? 
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બી�ણકપરક્ૂ્અમકઅસર 

અમારા વાચકો ઇમા�લુ હરમયન અ�લૂ 

મોઆલીના નામથી પ�ર�ચત હદે. 

આ એજ અ�લૂ મોઆલી છે �ઓ મ�ા મદ�નામા ં

એક લાબંા અરસા રહા પછ� જયાર� નેદા રૂ 

આવયા તો એ સમયે અલપ અરસલાન સલ�ૂક�ની  

�ુાૂમત હતી અને ખવા� િનઝા�લુ �લુક તેમનો 

ચ�રૂ વઝીર હતો. ખવા� િનઝા�લુ  �લુક� ઇમા�લુ 

હરમયનના માટ� મદ�સો બનાવરાવયો અને તકર�રો 

કરવાીુ ંતથા તાલીમ આપવાીુ ંકામ તેમને સોપાુ.ં 
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અ�લૂ મોઆલીના િપતા દેખ અ� ૂમોહમમદ  

અબ્ુલલાહ પોતાના ાગુના િવવાન માનવી હતા 

અને ઘણા સારા કાિતબ હતા , તેઓ પોતાની 

આ�િવકા ‘�કતાબત’ (લખવાના કામ)થી મેુવતા 

હતા અને હલાલ રોઝીની કમાઈ  ભેગી કર� તેમણે 

એક કનીઝ ખર�દ� હતી. 

કનીઝ અતયતં પરહ�ઝગાર અને સસંકાર પાપય હતી. 

જયાર� તે સગભાર થઈ તો દેખ હલાલ રોઝી માટ� 

વ્ાર� કાુ� રાખવા લાગયા  અને ખોરાક તથા 

�લબાસમા ંકોઈપણ પકારના દકંાસપદ માલથી 

ત્ૃન સયંમ �ુવવા લાગયા. 
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અલલાહ તઆલાએ એ ઔરતથી બચ� ુપૈદા ખુર તો 

દેખે તાક�દ કર� ક� માના ્ૂ્ િસવાય બચચાને 

કોઈ બી� ઔરતીુ ં્ૂ્ હર�ગઝ ન પીવરાવવામા ં

આવે. 

બાુક પોતાની મા ંી ુ ં્ૂ્ પી� ુરકુ.ં એક  વખત 

જયાર� ક� તેની મા બીમાર હતી અને એક પડોદણ 

ઘરમા ંઆવેલી હતી. બાુક ્ૂ્  માટ� રોવા લાગાુ ં

તો પડોદણે દયા ખાતર બાુકને પોતાની છાતી 

સર્ુ ંચાપંા ુઅને બાુક� તેી ુ ં્ૂ્ પી�.ુ 

દેખ પણ અચાનક એ સમયે ઘર� આવયા. તેમણે 

આ દશય જોાુ ંતો ઘણા ્ુ:ખી થયા. બચચાના મ� 
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મા ં�ગુ�ઓ ઘાલી ક� કોઈ ર�તે  તે ઊલટ� કર� 

નાખે. �તે બાુક� ઊલટ� કર� તો દેખને સતંોષ 

થઈ ગયો. આ બાુક અ�લૂ મોઆલી હતી. 

અને કદ� કદ� અ�લૂ મોઆલી ચચાર-િવવાદમા ં

મસત થઈ જતા તો કહ�તા હતા. આ એ ્ૂ્ની 

અસર છે , � પયતનો કરવા છતા ંિનકુ� નહો� ુ ં

દખુ.ં 

ઇસલામ નવોદરની તાલીમને ઘ� ુમહતવ આપે છે  

અને મા-બાપ માટ� લા�ઝમ બનાવે છે ક� તેઓ 

હલાલ રોઝી ખાય. �થી ીતુફો (વીયર)  હલાલ 

ખોરાકથી બને અને બાુકને સદા હલાલ રોઝી 
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ખવરાવે �થી તેમા ંહરામ રોઝીની  ભેુસેુ ન 

થાય અને માતાઓને �ુકમ આપયો છે ક� તે 

પોતાના બાુકોને પોતે ઉછેર�.  તેને પોતાી ુ ં્ૂ્ 

પાય, �થી બાુકના �દલમા ંમા-બાપની મોહબબત 

પૈદા થાય. 

માીુ ં્ૂ્ બચચામા ંસસંકાર ર�ડવામા ંલાભદાયક 

િનવડ� છે. 

હઝરત ઇસા અલ�યહસસલામએ સ�કડો �ીઓને  

�ુકરાવી પોતાની અમીન અને સલજન માીં ુ ં્ૂ્ 

પી�.ુ અને હઝરત ર્લેૂ �દુા  સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમને ચારસો �ીઓએ 
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પીવરાવવાની કોિદદ કર� પણ  આપે કોઈ �ીીુ ં

્ૂ્ ન �સવકાાુર. હઝરત હલીમા સઆ�દયા તેની 

સલજનતાના કાર� અલલાહ� આ માન આપાુ ંક� એ જ 

ર્લૂની ્ૂ્મા બનવાનો યદ પાપત થયો. 

હઝરત ર્લેૂ મક�લૂ સલલલલાહો અલયહ�  

વઆલેહ� વસલલમીુ ંફરમાન છે ક� ્ૂ્ બાુકનો 

સવભાવ અને પાૃિત ફ�રવી નાખે છે  અને માના 

્ૂ્નો નવોદરનો સસંકાર અને ચા�ર�યથી સી્ો 

સબં્  છે. 

અમને એ જોઈ આઘાત ્ુ:ખ થાય છે ક� આજની 

માઓ પોતાના બાુકોને પોતાના ્ૂ્થી વ�ંચત 
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રાખે છે અને તેના માટ� પોતાની  તં્ ુ રસતીની 

સલામતીીુ ંબહાી ુબનાવવામા ંઆવે છે જયાર� ક� 

વૈ�દક દ�્ટએ આ  હક�કત �બલાુલ સાચી છે ક� 

બાુકને ્ૂ્ પીવરાવવાવાુ� �ી વ્ાર� નીરોગી 

હોય છે. 

કાતંો પછ� ડબબાના ્ૂ્થી બાુકોને  ઉછેરવામા ં

આવે છે. પથમ તો �ણે એ ્ૂ્ હલાલ તતવોી ુ ં

બને�ુ ંહોય છે ક�  તેમા ંહરામની પણ ભેુસેુ હોય 

છે. 

જો આપણે તેને પાક અને હલાલ પણ માની 

લઈએ, તો � બાુક ગાયીુ ં્ૂ્ પીઈને જવાન 
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થદે તેના �દલમા ંમાની મોહબબત ક�વી ર�તે 

આવદે? 

આ લખાણ વારા ઇમાનદાર નાર�ઓથી અમાર� 

િવનતંી છે ક� તેઓ પોતાના બાુકોને પોતાી ુ ંજ 

્ૂ્ પીવરાવે. બ�રના ્ૂ્થી હર હાલતમા ં

પરહ�ઝ કર�. 
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હી�અકરદમદકઅઅનકબહ��લુકદીઅી 

એક �દવસ હા�નને માગરમા ંજ બહ��લુ દાનાથી 

�લુાકાત થઈ ગઈ. હા�ને કકુ:ં મને ઘણા સમયથી 

તને મુવાની ઇચછા હતી. 

બહ��લુ દાનાએ કકુ:ં પણ મને તને મુવાની 

જરાય ઇચછા નહોતી. 

હા�ને બહ��લુ દાનાથી માગંણી કર� ક� તેને કોઈ 

બો્ આપે. 
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બહ��લુ દાનાએ કકુ:ં �ુ ંતને �ુ ંનસીહત  ક�? આ 

મોટ� મોટ� ઇમારતો છે , આ કબસતાન છે , મોટા 

મોટા મકાનો બનાવનારા આ�  સાકંડ� �્ાર� 

કબોમા ંછે. એ �દવસને સદા યાદ રાખો જયાર� 

તમાર� હા�કમોના હા�કમના દરબારમા ંહાજર થવાીુ ં

છે, જયા ંઘણા ્�ુમ અવલોકનથી એક એક કણનો  

�હસાબ લેવામા ંઆવદે. જયા ંકોઈપણ પકારની 

ભલામણ ક� લાગવગ ક� ભેટ કામ નહહ  આવે. 

બતાવો એ �દવસે ખાલી હાથે જઈને �દુાને �ુ ં

જવાબ આપદો? એ�ુ ંન થાય ક�  તારા ખાલી દામન 

પર મહ�દરવાુાઓ હસે નહહ. 



584 
 

બહ��લુ દાનાની આ નસીહત સાભંુ� હા�ન રોવા 

લાગયો અને તેના �્ઓુથી તેનો પાલવ ભહ�ઈ 

ગયો. 

  



585 
 

બહ��લુકદીઅીઅમક�હ�્્કઅઅનક્અડર્ી 

હા�ન રદીદ હજની સફર કર� પાછો ફર� રહયો  

હતો. બેહ�લુ દાના રસતામા ંઊભા હતા અને તેને 

જોઈને તણ વખત અવાજ આપી.  હા�ન હા�ન ! 

હા�ને  છૂ� ુ ંઆ કોણ અસભય છે. � આવી ર�તે 

મને બોલાવી રહયો  છે. લોકોએ કકુ:ં એ પાગલ 

બહ��લુ છે. 

હા�ને બેહ�લુ દાના તરફ �ખ કર� કકુ:ં તને ખબર 

છે ક� �ુ ંકોણ �?ં 
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બહ��લુ દાનાએ કકુ:ં �ુ ં�� ુ�ં , � ુ ંએ મઝ�મૂ છે 

ક� જો �લમ  વૂરમા ંહોય અને � ુ ંએ સમયે 

પ��ચમમા ંહો તો પણ  તારાથી એ િવદે જ�ર 

 છૂવામા ંઆવદે. 

આ સાભંુ� હા�ન રોવા લાગયો અને કકુ:ં તમાર� 

કોઈ હાજત હોય તો બતાવો. 

બહ��લુ દાનાએ કકુ:ં માર� હાજત એ છે ક� �ુકમ 

આપ ક� મારા �નુાહ માફ કર� દ�વામા ંઆવે અને 

મને જ�તમા ંદાખલ કરવામા ંઆવે 
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હા�ને કકુ:ં આ તો મારા બસની વાત નથી. �ુ ં

તારો કજ� ઉતાર� દાંુ �.ં 

બહ��લુ દાનાએ કકુ:ં કઝરની �કુવણી  પોતાના 

�ગત માલમાથંી કરવી જોઈએ. બી�ના 

માલમાથંી કઝર અદા નથી થ� ુ.ં આપ  માત એટ�ુ ં

જ કરો ક� લોકોનો માલ તેઓને પાછો આપી દયો. 

હા�ને કકુ:ં �ુ ંતારા માટ� સા�લયાણાનો �ુકમ ક� �ં 

� તને �વનભર મુ� ુ ંરહ�દે. 
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બહ��લુ દાનાએ કકુ:ં આપણે બ્ા �દુાના બદંા 

છ�એ એ ક�મ બની દક� ક� અલલાહ તને યાદ રાખે 

અને મને �લૂાવી દ�. 
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ખલમફીઅનકખનરીણ 

એક વખત હા�ન રદીદ� પોતાી ુ ંખાસ ખાવાીું  

�લુામના હાથે બેહ�લુને મોકલાવાુ.ં બહ��લેુ 

ખલીફાી ુ ંખાવાનો ઇનકાર કર�  દ�્ો અને કકુ:ં 

સામે હમામ છે. હમામની પાછુ ચાલયો � તયા ં

ાુતરાઓ હદે. આ  ખાવાીુ ંજઈને ાુતરાઓને નાખી 

આવ. �લુામ નારાઝ થયો અને કહ�વા લાગયો: 

�ખૂર આ  ખલીફાનો ખોરાક છે. જો �ુ ંઆ ભોજન 

વઝીરો અને ઉમરાવો પાસે લઈ �ત તો તેઓ 

મને ઇનામ આપત. 
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બહ��લેુ કકુ:ં ્ીમે બોલ, જો ાુતરાઓ સાભંુ� લેદે 

તો એ પણ નહહ ખાય. 
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્ીઅઅી્્ણીરઅનકએણકઅ�અૂન 

હઝરત ઇસા અલ�યહસસલામ એક કબ પાસેથી  

પસાર થયા. તેમણે અલલાહથી યાચના કર� ક� તે 

એ �દુારને �વતો કર�. એટલે  �ુ્ ુર  �વ� ુ ંથઈ 

કબની બહાર આવાુ.ં 

હઝરત ઇસાએ  છૂ� ુ:ં કબમા ંતારા પર �ુ ંવીતે 

છે? 

તેણે કકુ:ં �ુ ંમ�ુર હતો અને લોકોના ભાર  ઉપાડયા 

કરતો હતો. એક વખત �ુ ંકોઈ બુતણ ઉપાડ� 

જઈ રહયો હતો મ� તેમાથંી એક  સુ� �ખલાલ 
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કરવા કાઢ�. મરવા પછ� આજ �દન ્ ૂ્ ી મને એ 

એક સુ�ની સઝા મુ� રહ� છે. 
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�ણુદસકઅદાબનલમઅનકસવં્ 

હઝરત �કુદસ અદર બેલી માનવ અિ્કારના 

મામલામા ંઘણા સયંમી હતા. આપ મોટ� ભાગે 

નજફ� અદરફથી ભાડ�થી ગ્ેડો અથવા ઘોડો 

લઈને કાઝમૈન જતા. 

એક વખત આપે એક દખસથી ભાડ� ગ્ેડો લી્ો 

એ જ  અરસામા ંએક દખસ એક પત તેમની પાસે 

લાવયો અને અરજ કર� ક� આપ આ પત  

કાઝમૈનમા ંફલાણા માણસને આપી દ�જો. 



594 
 

�કુ �કુદસ અદર બેલીએ કકુ ંક� મ�  ગ્ેડાના ્ણીથી 

પત પહ�ચાડવાની ર� નથી લી્ી. આવો તેના 

મા�લકથી ર� લઈએ , પણ ઘણી દો્ખોુ કરવા 

છતા ંગ્ેડાનો મા�લક ન મુ� દ�ો તો �કુદસ 

અદર બેલીએ  રૂો રસતો પગપાુા પસાર �� અને 

પત દ�વા પછ� પાછા ફરતા ગ્ેડા પર સવાર  

થયા. 

અલલાહ તઆલા હઝરત અમી�ુલ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામના વાસતાથી બ્ા ઈમાન 

વાુાઓને આવા પમા�ણક બનાવે. 
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અણકલઅમક્ીગંરમ 

ઇબને હજર મ�� સવાએક� મોહરર કામા ંલખે  છે ક� 

એક વખત અક�લ હઝરત અલી અલ�યહસસલામની 

સેવામા ંઆવયા અને તેઓથી અરજ  કર�: �ુ ં

તગંદસત �ં. મને બય�લુ માલમાથંી કંઈક આપો. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં ભાઈ 

્ીરજ ્રો. �ુ ં�સુલમાનોમા ં�� ુવષારસન 

વહ�ચીદ, તમને પણ તમારો ભાગ મુ� જદે. 
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અક�લે જયાર� વ્ાર� આગહ �� તો આપે 

ફરમાવાુ:ં બ�રમા ં�ઓ અને કોઈ ્ુકાનીુ ંતા�ં 

તોડ� સામાન ઉપાડ� લયો. 

અક�લે કકુ:ં તો �ુ ંઆપ મને ચોર બનાવી 

પોતાની અદાલતમા ંલાવવા માગંો છો? 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામએ કકુ ંતમે તો એક 

�સુલમાનના ચોર થવા નથી માગંતા અને મને 

બ્ા �સુલમાનોના માલનો ચોર બનાવવા માગંો 

છો. 
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અક�લે કકુ:ં જો એમ છે તો �ુ ંમોઆિવયા પાસે 

ચાલયો જઈદ. 

આપે ફરમાવાુ:ં તમે �ણો અને મોઆિવયા �ણે. 

એટલે અક�લ મોઆિવયા પાસે ચાલયા ગયા અને  

તેનાથી મદદની માગંણી કર�. મોઆિવયાએ તેને 

એક લાખ �દરહમ આપયા અને તેનાથી  માગંણી 

કર� ક� તેઓ િમમબર પર �ય અને લોકોને બતાવે 

ક� તેમનાથી અલી  અલ�યહસસલામએ ક�વો વતારવ 

�� અને મોઆિવયા એ ક�વો વતારવ ��? 
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અક�લ િમમબર પર ગયા અને કકુ:ં લોકો મ�  

અલીથી તેનો દ�ન આચકંવા ચાહો મગર અલી 

અલ�યહસસલામએ મને તેનો દ�ન છ�નવા ન  દ�્ો. 

તો �ુ ંમોઆિવયા પાસે ચાલયો આવયો તેણે મને 

પોતાના દ�ન પર સરસાઈ આપી. 

રવઝા�લુ �જ�ાતના કતાર લખે છે ક� મોઆિવયાએ 

તેને કકુ ંક� તમે િમમબર પર જઈને (�દુાની 

પનાહ) અલી અલ�યહસસલામ પર લઅનત કરો. 

અક�લે કકુ:ં લોકો મને મોઆિવયાએ �ુકમ આપયો 

છે ક� અલી અલ�યહસસલામ પર લઅનત કરો. પણ 

�ુ ંતમને ક�ુ �ં ક� મોઆિવયા પર લઅનત કરો. 
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�ુકંબહ��લુકદીઅીકખર�ખરકપીગલકહ્ીક? 

સયયદ નેઅમ�લુલાહ �સુતર� પોતાની �કતાબ  

‘ગરાએ�લુ અખબાર ’મા ંલખે છે ક� હા�ન ઇચછતો 

હતો ક� કોઈને બગદાદનો �ખુય  નયાયિ્દ (કા�) 

નીમે. તેણે પોતાના સલાહકારોથી મ�ેરો �� તો 

બ્ાએ બહ��લુ દાનાી ુ ંનામ ર�ૂ ખુર. 

હા�ને બહ��લુ દાનાને દરબારમા ંબોલાવયા અને 

તેને બગદાદના નયાયિ્દના હોદાની ઓફર કર� 

અને કકુ ંક� આ કામમા ંતમે માર� મદદ કરો. 
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બહ��લુ દાનાએ કકુ:ં �ુ ંમારામા ંઆ કામની 

લાયકાત નથી જોતો. 

હા�ને કકુ:ં બગદાદના લોકો કહ� છે ક� તમે તેના 

હકદાર છો,પણ તમે ઇનકાર કર� રહા છો. 

બહ��લુ દાનાએ કકુ:ં બાદદાહ �ુ ંમારા િવદે 

લોકોથી વ્ાર� �� ુ�ં. અને માર� આ વાત બે 

�સથિતથી ખાલી નથી. 

(૧) કા ંતો �ુ ંસાચો � ંક� મારા �દર કાઝી 

બનવાની આવડત નથી. તો આપ એક અયોગય 
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દખસને આવો અગતયનો હોદો દા માટ� દ�વા માગંો 

છો? 

(ર) અથવા તો પછ� �ુ ંઆ કથનમા ંખોટો �ં અને 

માની લયો ક� �ુ ં�ૂઠો � ંતો આપ એક �ૂઠા દખસને 

કાઝી બનાવવા પર ક�મ આગહ કરો છો? 

હા�ને કકુ:ં કોઈપણ ભોગે તમાર� આ હોદો ક�લૂ 

કરવો પડદે. બહ��લુ દાનાએ એક રાતની મોહલત 

માગંી. 

અને �વી સવાર થઈ બહ��લુ દાનાએ પોતાને  

દ�વાનો બનાવી લી્ા અને લાકડાના ઘોડા પર 



603 
 

સવાર થઈ બગદાદની બ�રમા ં�મુવા  લાગયા 

અને કહ�વા લાગયા લોકો હટો �ાકં મારો ઘોડો 

તમને કચેડ� ન માર�. 

લોકોએ કકુ:ં હાય અફસોસ બહ��લુ દાના તો  

પાગલ થઈ ગયા. આ ખબર હા�નને 

સભંુાવવામા ંઆવી ક� બહ��લુ દાના પાગલ થઈ 

ગયા છે. તો હા�ન રદીદ� કકુ:ં �ુ ંસાર� ર�તે �� ુ

�ં તે પાગલ નથી , પરં� ુતેણે આ બહાને પોતાનો 

દ�ન સાચવી લી્ો છે. 
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ણીઝમઅનકહનદનકઅઅનકલનણનઅીકઅ્્ણીર  

અ� ૂહમઝા દેમાલીએ હઝરત ઇમામ બા�કર  

અલ�યહસસલામથી �રવાયત કર� છે. આપે 

ફરમાવાુ:ં બની ઇસરાઈલની કૌમમા ંએક આ�લમ  

હતો. � તેઓના ઝઘડાઓીુ ંિનવારણ �ાર કરતો 

હતો. 

જયાર� તેના �તૃાનુો સમય ન�ક આવયો તો  તેણે 

પોતાની પ�તનને કકુ:ં જયાર� �ુ ંમર� �ં તો મને 

�સુલ કફન આપી મારા  મ� પર એક કપ�ુ નાખી 

દ��. ઔરતે તેની વસીયયત �જુબ અમલ �� , 

પછ� ાુ�હુલ�િૃતથી લાચાર થઈ તેના મ� પરીુ ં
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કપ�ુ હટાવાુ ંતો જોાુ ંક� તેના પિતના નાક પર એક 

ક�ડો બેસેલો છે અને તેની નાકને ખાઈ રહયો છે. 

�ી આ દશય જોઈ ભય�ભત થઈ ગઈ. સવપનમા ં

તેણીના દૌહર� તેણીને કકુ:ં ક�ડો જોઈને � ુ ંડર� 

ગઈ? 

ઔરતે કકુ:ં � હા , �ુ ંક�ડો જોઈને ભયભીત થઈ 

ગઈ હતી. કાઝીએ કકુ:ં �ણો છો આ ક�ડો મારા 

પર ક�મ ચડ� બેઠો છે? 

પ�તનએ કકુ:ં ના મને કંઈ ખબર નથી. 
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કાઝીએ કકુ:ં આ તારા ભાઈની મોહબબત અને 

લાગણીના કારણે થાુ ંછે. 

પ�તનએ  છૂ� ુ:ં એ કઈ ર�તે? 

તો તેણે કકુ:ં �ુ ંકાઝી હતો. એક વખત  તારો ભાઈ 

અને એક દખસમા ંતકરાર થઈ ગઈ. �કુાદો માર� 

આપવાનો હતો. મ� �દલમાં  કકુ ંક� �દુા કર� તારો 

ભાઈ બચી �ય. અને બે�નુાહ  રુવાર થાય. 

એટલે પછ�ની ગવાહ�ઓથી પણ તારો ભાઈ િનદ�ષ 

 રુવાર થઈ ગયો. મને આ સઝા માત એટલા માટ� 

આપવામા ંઆવી છે ક� મ� બ�ે પકોમાથંી એકના 
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માટ� �દલમા ંાૂણી લાગણી રાખી.  જયાર� ક� માર� 

સામે બ�ે પકો સમાન હોવા જોઈએ. 
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ણીઝમએકઆકરક ન્કફ�સલનકણરઅનકજન એ 

મહાન આ�લમ �લુલા મોહમમદ કઝાઝી ાુમ 

દહ�રના કાઝી હતા અને એજ અરસામા ંતેના 

ભાઈએ કોઈ દખસને માર� નાખયો. 

મરનારના વા�રસોએ તેની અદાલતમા ંક�સ માડંયો. 

અને તેના ભાઈ િવ�ુધ્ પોતાની દકંાઓ વયકત 

કર�. પણ દાવાની સચચાઈ  માટ� તે  રૂતા ગવાહ 

ર�ૂ ન કર� દ�ો. કાઝીએ દકનો લાભ આપતા 

પોતાના ભાઈને છોડ� ��ૂો. 
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ઘણા સમય પછ� જયાર� કાઝીના ભાઈને લાગાું  ક� 

હવે આ ક�સને કાઢ� નાખયે એક �ુ્ ૃત િવતી ગઈ 

છે તો તેણે એક �દવસ પોતાના  ભાઈની સામે 

�નૂનો ઇકરાર ��. 

કાઝી સાહ�બે �વી ભાઈની �ભે કતલ �વા  

�નુાહની ક�લૂાત સાભંુ� તો તેણે મરનારના 

વા�રસોને સદં�દો મોકલયો ક� મને તમારો �નૂી મુ� 

ગયો છે અને તેણે મરનારના વા�રસોને �કસાસનો 

હક આપી દ�્ો. 
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મરનારના વા�રસ કાઝીનો �કુાદો લઈ હા�કમ 

પાસે ગયા �થી તે એના ફરમાન પર પોતાીુ ંમ�ુ ં

માર� . �થી કાઝીના �ુકમ પર અમલ થઈ દક�. 

હા�કમે કકુ:ં આવા નયાયના મા�લક દખસના ભાઈને 

કતલ કર� તમે તેને ્ુ:ખ ન પહ�ચાડો. તેણે 

પોતાની પમા�ણકતા પમાણે  તમારા હકમા ં�કુાદો 

આપી દ�્ો છે. તમાર� પણ િવદાુ �દલથી કામ 

લઈ �નૂ માફ કર� દ�� ુ ંજોઈએ. 

એટલે તેઓએ �નૂ માફ કર� દ��.ુ 
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્ીઅઅી્્ણીરન� ુકંમ�ુ્કદદાઅ 

સયયદ નેઅમ�લુલાહ જઝાએર� અનવા�ુલ  

નોમાિનયાના મૌત પછ�ની હાલતોના પકરણમા ં

લખે છે ક� એક નેક દખસીુ ંમરણ  થાુ.ં મોટ� 

સખંયામા ંમાણસોએ તેના જનાઝામા ંભાગ લી્ો. 

એક દખસને સવપનમાં  તેના દદરન થયા. તો તેણે 

 છૂ� ુ ંક� �દુાએ તારાથી ક�વો વતારવ ��? 

મરનાર� કકુ:ં મહાન પાલનહાર� મારા પર  ાૃપા કર� 

અને મને મહ�રબાની અને ઇનામથી નવાઝયો , 

પરં� ુ�હસાબ ઘણો આકરો થયો.  �ુ ંમારા �વનમા ં

એક વખત રોઝાની હાલતમા ંહતો અને �ુ ંમારા 
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એક અનાજવાુા  દોસતની ્ુકાને બેઠો હતો અને 

થોડ� વાર તયા ંબેસી વાતો કરતો રહયો. એજ  

અરસામા ંઘંનો એક દાણો મ� ઉપાડયો અને 

પોતાના દાતેંથી તેના બે �ુકડા  �ાર. પછ� િવચાાુર 

ક� ઘં તો મારા નથી. મ� તો દાણો ઘંના ઢગ પર 

નાખી દ�્ો, પછ� ઘર� ચાલયો ગયો. 

મરવા પછ� કબમા ંમાર� પાસે એ દાણાનો પણ 

�હસાબ લેવામા ંઆવયો અને એ દાણાના ીકુસાન 

બરાબર માર� નેક� ઓછ� કર� દ�વામા ંઆવી. 

સયયદ નેઅમ�લુલાહ જઝાએર� વ્ારામા ંલખે છે  

ક� કયામતના �દવસે દર�ક દખસને એક �ચા સથુે 
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ઊભો કર� દ�વામા ંઆવદે. અને  �નુાદ� પોકારદે. 

લોકો આજ �હસાબનો �દવસ છે. એ દખસને �ુઓ 

અને કોઈને તેનાથી  લેવાી ુ ંહોય તો માગંણી કરો. 

મહ�દરના મેદાનમા ં�ચા સથુે ઊભો રહ�નારો 

દખસ પોતાના દર�ક �ણીતાથી ગભરાદે ક� 

કદાચને તે કોઈ હકની માગંણી કર� બેસે. અને  

�રવાયતોથી  રૂવાર થાય છે ક� હર �દરહમના 

છઠઠા ભાગ (૧/૬) ના બદલામા ંસાતસો  ક�લૂ 

થયેલી નમાઝો કાપી તે હકદારને આપવામા ં

આવદે. 
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ગરકબકઅઅનક્અરી્ીર 

એક �દવસ જનાબે ર્લેૂ કર�મ સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ પોતાના સહાબીઓને 

 છૂ� ુ:ં ગર�બ અને િનરા્ાર કોણ છે? 

સહાબીઓએ અરજ કર� યા ર્લૂલલાહ ! એ દખસ 

ગર�બ અને િનરા્ાર છે �ની પાસે માલ અને 

દૌલત ન હોય. 

ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમએ ફરમાવાુ:ં એવો દખસ ગર�બ નથી. 

હક�ક� ગર�બ એ છે � �ામતના �દવસે એ  
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�સથિતમા ંઆવે ક� તેના માથા પર લોકોના હ�ો 

હોય. અથારત કોઈને બેક્રૂ  માય� હોય. કોઈને 

ગાુો ભાડં� હોય અથવા કોઈ અનયનો હક ગસબ 

�� હોય , અથવા ખાઈ ગયો હોય. જો આવા 

દખસના આમાલનામામા ંનેક� હદે તો તેની નેક�ઓ 

બી�ઓને સ�પી દ�વામા ંઆવદે અને જો તેના 

આમાલનામામા ંનેક�ઓ નહહ હોય તો �નો હક  

માય� છે તેના �નુાહો તેના આમાલનામામા ંલખી 

લેવામા ંઆવદે. એટલે આ ખર�ખર  ગર�બ અને 

નાદાર છે અને ાુરઆને કર�મની આ આયત પણ 

એ સકં�ત આપે છે. (વલ  યોહમેલ� અસકાલ�ુમ 

વઅસકાલન મઅ અસકાલે�હમ) તેઓ પોતાનો ભાર 
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ઉપાડદે અને  પોતાના બોજ સાથે બી�ઓનો બોજ 

પણ ઉપાડદે. 
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 ુઠૂકઅીક�હસીબથમકડરઅીઅી�ન 

હા�ન રદીદ અબબાસીના ઘણા  તુો હતા.  તેમાથંી 

એક  તુીુ ંનામ કાિસમ મોઅતિમન હ� ુ.ં તેને 

્ુિનયાના રંગરાગથી કોઈ  મતલબ નહોતો. તે 

મોટાભાગનો સમય નમાઝો અને ાુરઆનની 

િતલાવતમા ંપ�તૃ રહ�તો  હતો અને અતયતં સાદા 

કપડા પહ�રતો હતો. 

હા�નના એક સાથીએ તેને આવી �સથિતમા ંજોયો 

તો હસવા લાગયો. 
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હા�ને તેના હસવાીુ ંકારણ  છૂ� ુ ંતો તેણે  કકુ:ં 

આપનો આ  તુ આવી �તના હલકા કપડા પહ�ર� 

લોકોમા ં�ય છે અને એ આપની બદનામીીુ ંકારણ 

છે. 

હા�ને કકુ:ં નહ� , � ૂુ  વાત એમ નથી. અમે  હ� 

્ ૂ્ ી તેને કોઈ પદ�દની ગવનરર� આપી નથી 

એટલે આમ છે. અને �વી અમે તેને  કોઈ પદ�દની 

�ુાૂમત તેને સ�પ� ુતો એ પણ બાદદાહોના વ�ો 

પહ�રવા લાગદે. 

હા�ને કાિસમને બોલાવયો અને કકુ:ં અય   તુ �ુ ં

તને કોઈ પદ�દનો ગવરનર બનાવવા મા�ં ુ�ં , તમે 
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તયા ંજઈને દાહ�  રોબદાબથી રહો અને �દુાની 

બદંગી પણ કરો. 

કાિસમે કકુ:ં િપતા� મારા િસવાય આપના ઘણા 

 તુો છે. આપ આ કામથી મને માફ રાખો અને 

�દુાના દોસતોની સામે મને દરમહદા ન કરો. 

પરં� ુહા�ને  તુની એક ન સાભંુ� અને િમિની 

ગવરનર� તેના નામે લખી દ�્ી અને �ુકમ આપયો 

ક� કાલે સવાર� તમાર� િમિ જવાીુ ંછે. 

કાિસમ રાતોરાત બગદાદથી બસરા ભાગી ગયો.  

સવાર� તેને દો્વામા ંઆવયો તો તે બગદાદમા ં
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હાજર નહોતો. તેના પગના િનદાનોની  ખોજ 

કરવાથી ખબર પડ� ક� તે દજલાના કાઠંા ્ ૂ્ ી 

આવયો છે. 

કાિસમે એ રાત બગદાદથી ભાગી પોતાને બસરા 

પહ�ચાડયો. 

અબ્ુલલાહ બસર� કહ� છે ક� મારા મકાનની  �દવાલ 

ઝીણર થઈ ગઈ હતી અને મને એક મ�ૂરની જ�રત 

હતી. �ુ ંમ�ૂર ગોતવા  બ�રમા ંઆવયો. મ� 

મ�સજદના એક �ણૂામા ંએક જવાનને જોયો � 

ાુરઆનની િતલાવત  કર� રહયો હતો અને તેની 

સામે છ�ણી અને પાવડો રાખેલ હતો. 



621 
 

મ�  છૂ� ુ:ં કામ કરદો? 

તેણે કકુ:ં ક�મ નહહ , અલલાહ� આપણને કામ કરવા 

તો પૈદા �ાર છે ક� મહ�નત કર� હલાલની રોઝી 

ખાઈએ. 

મ� કકુ:ં તો આવો અને મા� કામ કરો.  તેણે કકુ:ં 

કામની પહ�લા મા� મહ�નતા�ુ ંન�� કર� લયો. મ� 

એક �દરહમની  મ�ૂર� બતાવી અને તેને લઈને 

પોતાના ઘર� આવયો. સાજં પડતા ્ ૂ્ ીમા ંતેણે બે  

મ�ૂરો �ટ�ુ ંકામ ખુર. 
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મ� સાજંના ટાણે તેને બે �દરહમ આપયા. પણ  તેણે 

માત એક �દરહમ લી્ો અને બીજો �દરહમ મને 

પાછો આપી દ�્ો. અને કકુ:ં  �ુ ંન�� કર�લી 

મ�ૂર�થી વ્ાર� પૈસા નહહ લં. 

�ુ ંબી� �દવસે તેને લેવા ગયો તો તે તયાં  મૌ�ૂદ 

નહોતો. મ� એક દખસથી તેના િવદે  છૂ� ુ ંતો તેણે 

બતાવાુ:ં તે માત  દિનવાર� મ�ૂર� કર� છે અને 

બાક�ના �દવસોમા ંતે અલલાહની ઇબાદત કર� છે. 

મ�  �ુ અઠવા�ડા ુસબર કર� અને દિનવારના 

�દવસે તયા ંગયો તો તેને હાજર જોયો.  �ુ ંફર� તેને 

મારા કામ માટ� લઈ આવયો. તેણે ઘણી લગન અને 
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મહ�નતથી કામ ખુર. જોહરના સમયે તેણે હાથ પગ 

્ોયા અને ��ુ કર� જોહરની નમાઝ પડ� અને  

પછ� સાજં ્ ૂ્ ી પોતાના કામમા ંલાગયો રહયો. 

સા�ં તેણે મારાથી મ�ૂર� લી્ી અને ચાલયો ગયો. 

માર� �દવાલીુ ંકામ હ� અ��ુ હ� ુ.ં તી�  

અઠવા�ડયે �ુ ંફર� તેને લેવા ગયો તો ખબર પડ� ક� 

તે બે તણ �દવસથી બીમાર  છે. મ� તેના ઘરીુ ં

ઠ�કા� ુ છૂ� ુ ંતો બતાવવામા ંઆવાુ ંક� તે ફલાણા  

ખડં�રમા ંઉલજડ ઘરમા ંરહ� છે. 
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�ુ ંતેની પાસે ગયો. તાવથી તેની �સથિત ના�ુક 

થઈ ગઈ હતી અને તેી ુ ં �ુ દર�ર તાવની 

વયગતાથી કાપંી રકુ ંહ� ુ.ં 

મ� તેી ુ ંમા� ુમારા ખોુામા ંલી�.ુ તેણે �ખો 

ઉઘાડ� અને મને  છૂ� ુ:ં � ુ ંકોણ છો? 

મ� કકુ:ં �ુ ંએ જ અબ્ુલલાહ બસર� � ં�ની પાસે 

તમે બે �દવસ કામ ખુર હ� ુ.ં આ સાભંુ� તેણે કકુ:ં 

હા હવે મ� તમને ઓુખી લી્ા. 

અને કકુ:ં � ુ ંમને પણ ઓુખે છે? 
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મ� કકુ:ં નહહ , તેણે કકુ:ં તો �ુ ંતમે મને ઓુખ� ુ

પસદં કરદો. 

મ� કકુ:ં ક�મ નહહ 

તેણે કકુ:ં તો સાભંુો �ુ ંહા�ન રદીદનો  તુ 

કાિસમ �ં. 

આ સાભંુ� મા� �ગે�ગ કાપંી ઉઠ�ુ.ં અને  

િવચારવા લાગયો ક� જો હા�નને ખબર પડ� ગઈ ક� 

મ� તેના  તુ આગુ મ�ુર�  કરાવી છે, તો ન �ણે 

તે માર� સાથે �ુ ંવતારવ કરદે? 
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કાિસમ સમ� ગયો ક� �ુ ંડર� ગયો �ં. તેણે  કકુ:ં 

ગભરાઓ નહહ આ દહ�રમા ંહ� ્ ૂ્ ી કોઈએ મને 

ઓુખયો નથી. અને જો  અતયાર� મારા મરવાનો 

સમય ન�ક ન આવયો હોત તો �ુ ંતમને પણ 

મારા િવદે ન  બતાવત.માર� એક ઇચછા છે ક� મારા 

મરવા પછ� મારો પાવડો અને છ�ણી કોઈ મ�ૂરને  

આપજો તે તેનાથી માર� કબ બનાવદે અને 

મહ�નતાણામા ંઆ સામાન તેને આપી દ�જો.  માર� 

પાસે ાુરઆને દર�ફ છે મને તે ઘ� ુવહા�ુ ંછે. 

મારા મરવા પછ� કોઈ એવા  દખસને આપજો � 

તેનાથી પયાર રાખતો હોય. 
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એ પછ� તેણે મને પોતાની �ગુ�માથંી વહટ�  

ઉતાર�ને મને આપી અને કકુ:ં તમે આ લઈને 

બગદાદ ચાલયા લજો. તયા ંમારો િપતા દર સોમવાર� 

�લુલી કચેર� ભર� છે. તયા ંદર�ક સામાનય અને ખાસ 

માણસને જવાની �ટ હોય છે. તમે પણ ડયાર વગર 

ચાલયા લજો અને મારા િપતાને આ ��ઠૂ�  આપજો. 

તે ��ઠૂ�ને તરત જ ઓુખી કાઢદે. ક�મક� એણે 

પોતે મને આ ��ઠૂ� આપી છે.  અને તેને કહ�જો ક� 

તમારો  તુ કાિસમ બસરામા ંમરણ પામયો છે. 

અને મને આ  વસીયયત કર�ને મય� છે ક� આ વહટ� 

�ુ ંતમાર� પાસે લઈ �ં , ક�મક� તમને સદા  ્ન 

દૌલત એક�ંુ કરવાની લાલચ રહ� છે. અને આ 
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વહટ�ને પણ તમારા માલમા ંરાખી  લયો �થી 

તમારા માલમા ંવ્ારો થાય. �ુ ંકયામતના �દવસે 

આ ��ઠૂ�નો �હસાબ  આપવાથી ડ� �ં. વસીયયત 

 રૂ� �ાર પછ� તેણે અચાનક ઊભા થવા ચાહા ુ

પણ નબુાઈના કારણે ઊભો ન થઈ દ�ો. પછ� 

તેણે ફર�વાર ઊભા થવા ઇચછાુ.ં આ વખતે પણ  

ઊભો થઈ ન દ�ો. પછ� તેણે મને કકુ:ં મને 

તમારા બાવડાનો સહારો આપો અને  ઊભો કરો. 

મારા મૌલા અલી �બન અબી તા�લબ 

અલ�યહસસલામ આવયા છે. 
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મ� તેને ટ�કો આપયો પછ� તેની �હ દર�ર�પી 

પહજરામાથંી ઊડ� ગઈ. 
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ણવી્્અીક�હસીબઅનકએણકદીખલન 

હઝરત ર્લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમએ હઝરત સલમાન અને 

અ�ઝૂરને બોલાવી તેઓને એક એક �દરહમ 

આપયો, હઝરત સલમાને આપથી લઈને �દરહમ 

એક ગર�બને આપી દ�્ો. અને હઝરત અ�ઝૂર� 

ઘરનો કંઈક સામાન ખર�દો. 

બી� �દવસે બનેં સહાબી આપ સલલલલાહો  અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમની સેવામા ંહાજર થયા તો 

આપે એક પતથર ગરમ કરાવરાવયો  અને 

સલમાનને �ુકમ આપયો ક� તે આ પતથર પર ઊભા 
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રહ� એક �દરહમનો �હસાબ આપે.  સલમાન તરત 

જ પતથર પર ચડયા અને કકુ ંક� આપે � �દરહમ 

આપયો હતો તે મ�  �દુાની રાહમા ંઆપી દ�્ો. 

આમ કહ� સલમાન તરત જ પતથર પરથી ઊતર� 

ગયા. 

પછ� આપે અ�ઝૂરને �ુકમ આપયો ક� તેઓ 

�દરહમનો �હસાબ આપે. અ�ઝૂર એક �દરહમ 

િવિવ્ જ��રયાતો પર ખચર કર� ��ુા હતા એટલે 

અચકાવા લાગયા. 

�રસલાત મઆબ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમએ ફરમાવાુ:ં અ�ઝૂર જો તમે ઊભા રહ� 
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નથી દકતા , તો બેદક ન ઊભા રહો.  �ુ ંતમને આ 

દ્ટાતંથી માત એટ�ુ ંબતાવવા માગંતો હતો ક� 

મહ�દરના રણમા ંઆ  પતથરથી વ્ાર� ગરમી હદે 

અને તયા ંતમને �હસાબ દ�વાનો છે. એટલે �વન 

એવી ર�તે �વો ક� �હસાબ દ�વામા ંસરુતા રહ�. 
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હઝર્કરમલૂનકણરક્કસંલંલીહનકઅલયહ�કઅઆલનહકક

અસંલ્�ુકંતી�રરવ 

હઝરત ર્લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ મરણ પથાર�એ હતા. આપે 

�બલાલને �ુકમ આપયો ક� લોકોને મ�સજદમા ંભેગા  

કરો. �બલાલે લોકોને મ�સજદમા ંભેગા �ાર. આપ 

મ�સજદમા ંપ્ાયાર અને  િમમબર પર �બરાજમાન 

થયા અને પછ� આપે �તુબો આપયો અને ફરમાવાુ:ં 

�ુ ંમ� તમારાથી �દૂ પોતે �હાદ નથી  ��? �ુ ંતમે 

લોકોએ માર� સામેના દાતં નથી તોડયા ? અને 

મારા કપાુને તમે  �ુુ  વા� નથી ખુર ? અને �ુ ં
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ઘાના કારણે મારા ચહ�રા પર �નૂ નથી થાું ? અને 

�ુ ંતેનાથી માર� દાઢ� રંગીન નથી થઈ ? અને �ુ ં�ુ ં

લોકોના અતયાચાર અને  �લમનો િદકાર નથી 

થયો? અને �ુ ંમ� લોકોને �પૃત કરવા માટ� પોતાના 

પેટ� પતથર નથી બાધંયા? 

હાજર લોકોએ કકુ:ં બેદક , આપ સા� ુકહો છો.  

આપ પર ઘણા સકંટો પડયા અને આપે સબ કર� 

અને  રૂ� �ન તોડ� આપે હક  ફ�લાવવાની ફરજ 

 રૂ� કર�. અલલાહ તઆલા આપને શે્ઠ બદલો 

આપે. 
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આપે ફરમાવાુ:ં અલલાહ તઆલા તમને પણ સારો 

બદલો આપે. 

પછ� આપે ફરમાવાુ:ં અલલાહ તઆલાએ પોતાની  

ઝાતની કસમ ખાઈને પોતા પર જ�ર� કર� દ�� ુછે 

ક� જો કોઈ અનય પર અતયાચાર કર�  અલલાહ તેને 

માફ નહહ કર�. �ુ ંબ્ા હાજર રહ�લાઓને કસમ 

આ ુ ં� ંક� જો મારા  પર કોઈનો હક હતો તો તે 

ઊભો થઈ પોતાનો હક માગેં. જો મ� કોઈના પર 

અિતર�ક �� હોય તો તે ઊભો થઈ મારાથી બદલો 

લયે. ક�મક� આજ બદલો આપવો આસાન છે અને  
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કયામતના �દવસે નબીઓ અને ફ�રશતાઓની સામે 

�હસાબ દ�વો ઘણો ભાર� પડદે. 

આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમીુ ંઆ  

એલાન સાભંુ� એક સહાબી �ીુ ંનામ સવાદ �બન 

કયસ હ� ુ,ં ઊભો થયો અને કકુ:ં યા  ર્લૂલલાહ ! 

મારા મા-બાપ આપ પર ાુરબાન , એક �દવસ 

તાઈફથી પાછા ફર� રહા હતા  અને આપ એ સમયે 

અસબા �ટણી પર સવાર હતા અને આપના 

હાથમા ંમઅ્કૂની લાઠ� હતી.  �ુ ંએ સમયે આપને 

સતકારવા આવયો હતો. આપે લાઠ� ઉપાડ� , પોતાની 

�ટણીને મારવા ચાહ� હતી. પણ બનવાકાુ તે 
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મને લાગી ગઈ હતી. મને ખબર નથી ક� એ�ુ ં

�ણી જોઈને થાુ ંહ� ુ ંક� અ�ણતામા.ં 

�ુ ં�દુાની પનાહ મા�ં ુ�ં. �ણીજોઈને એમ નથી 

થાુ.ં 

પછ� આપે �બલાલને �ુકમ આપયો ક� ફાતેમા  ઝેહરા 

સલા�લુલાહ� અલયહાના ઘર�થી એ લાઠ� લઈ 

આવે. �બલાલ હઝરત સયયદા  સલા�લુલાહ� 

અલયહા ના દરવા� આવયા અને લાકડ� માગી. 

જનાબે સયયદા સલા�લુલાહ� અલયહાએ કકુ:ં 

અતયાર� મારા િપતાશી લાકડ� દા માટ� મગંાવે છે? 
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�બલાલે જનાબે સયયદા સલા�લુલાહ� અલયહા ને  

બનાવ સભંુાવયો ક� એક �સુલમાન અતયાર� આપ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  વસલલમથી બદલો 

લેવા માગેં છે. આ સાભંુ� જનાબે સયયદા 

સલા�લુલાહ� અલયહા  ઘ�ુ ંરોયા અને �બલાલને 

લાકડ� આપી દ�્ી. �બલાલ લાકડ� લઈને 

પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમની સેવામા ંહાજર થયા. 

આપે સવાદ �બન કયસને સાદ આપી ફરમાવાુ:ં 

આ લાકડ�થી તારો બદલો લે અને મારાથી રાઝી 

થઈ �. 
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સવાદ આગુ વધયો અને કકુ:ં યા ર્લૂલલાહ !  

જયાર� આપે મને લાકડ� માર� હતી તયાર� મારા 

દર�ર પર ખમીસ નહોતી. આપ આપના  દર�ર 

પરથી ખમીસ હટાવો. 

આપે ખમીસ હટાવી તો તેણે રજ કર� આપ ર� 

આપો તો પથમ બદલાની જગયાને �મુી લં. 

આપે ઇ�ઝત આપી. સવાદ� આગુ વ્ી પિવત  

બદનને �મૂી ભર� અને કકુ ંક� �ુ ંમારા હોઠ 

આપના બદનથી મેુવી ��ુો �ં.  હવે મને આદા 

છે ક�, �દુા મને જહ�મના અઝાબથી બચાવદે. 
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આપે ફરમાવાુ:ં બદલો લેવા માગેં છે ક� માફ કરવા 

માગેં છે. 

સવાદ �બન કયસે કકુ:ં યા ર્લૂલલાહ ! મ�  માફ 

ખુર. પણ ર્લેૂ કર�મ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમએ ્ુઆ માટ�  બ�ે હાથ �ચા 

�ાર અને કકુ:ં �દુાયા �વી ર�તે સવાદ� તારા 

ર્લૂને માફ  કર� દ�્ો , � ુ ંપણ સવાદના �નુાહ 

માફ કર� દ�. 

આમ કહ� આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમ િમમબર પરથી નીચે પ્ાયાર અને ઉમમે 

સલમાના ઘર તરફ રવાના થયા. અને  રસતામા ં
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એજ કહ� રહા હતા. અય �દુા માર� ઉમમતને 

દોઝખના ભડકાઓથી બચાવ અને  કયામતના 

�દવસનો �હસાબ તેમના પર સરુ કર� દ�. 
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હઝર્કઅલમકઅલ�યહસસલી્અીકદનસ્નઅનકઓ�ખન. 

અલલામા અમીની (રહ�.)એ અલ-ફર�દના ભાગ  

૧૦મા ંઅક્ુલ ફર�દના હવાલાથી નકલ ખુર છે ક� , 

અ� ૂસહ�લ તમામી કહ� છે ક�  મોઆિવયા �બન અ� ૂ

્�ુફયાન એક વરસ હજ કરવા આવયો તેણે 

દરિમયા હ�ૂનીયાને હાજર  કરવાનો �ુકમ આપયો. 

આ �ી હ�ૂન નામના સથુે રહ�તી હતી. 

મોઆિવયાના કાિસદો  ખા�નૂને મોઆિવયા સામે 

લઈ આવયા. 

આ ખા�નૂનો ચહ�રો કાુો હતો અને દર�ર ઘ�ુ ં

��ુ ંહ� ુ.ં 
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મોઆિવયાએ તેને કકુ:ં અય �ડ� દરિમયા � ુ ંકઈ 

વસ� ુપર સવાર થઈને આવી? 

ખા�નેૂ કકુ:ં �ુ ંએટલી �ડ� નથી તો પણ  � ુ ંમને 

આ �ડાપણા પર ઠપકો આપવા માગેં છે. તો 

મારા માટ� એ કંઈ ઐબ નથી ક�મક�  મારો સબં ં્  

બની કનાનાથી છે અને મા�  �ુ ખાનદાન 

�્ટ ુ્ ટ છે. 

મોઆિવયાએ કકુ:ં તને ખબર છે મ� તને દા માટ� 

બોલાવી છે? 
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ખા�નેૂ કકુ:ં ગૈબીુ ંઇલમ �દુા પાસે છે. �ુ ંલોકોના 

�દલોની વાતો નથી �ણતી. 

મોઆિવયાએ કકુ:ં મ� તને એટલા માટ� બોલાવી છે 

ક� મને બતાવ ક� � ુ ંઅલીથી મોહબબત અને 

મારાથી નફરત દા માટ� કર� છે? 

ખા�નેૂ કકુ:ં સા� થદે જો � ુ ંમને આ સવાલથી 

માફ રાખે. પરં� ુમોઆિવયાએ પોતાનો આગહ 

ચા� ુરાખયો. 

ખા�નેૂ કકુ:ં �ુ ંઅલીથી એટલા માટ�  મોહબબત ક� 

�ં ક� હઝરત અલી અલ�યહસસલામ નયાય પરાયણ 
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હતા. તેઓ સદા નયાય  અને સમાનતાનો ખયાલ 

રાખતા હતા અને તારાથી મને નફરત એટલા માટ� 

છે ક� તે  એનાથી જગં કર� � �ખલાફતમા ંતારાથી 

વ્ાર� હકદાર હતા. અને ત� એ સથુ પર  કબજો 

�� �ને માટ� � ુ ંલાયક નહોતો. 

�ુ ંહઝરત અલી અલ�યહસસલામથી એટલા માટ�  

મોહબબત ક� �ં ક� �દુાના પયગમબર� તેને 

�ખલાફતના માટ� િનાકુત �ાર  હતા. અને માર� 

મોહબબતીુ ંએક કારણ એ પણ છે ક� અલી ગર�બો 

અને િનરા્ારોથી  મોહબબત કરતા હતા. અને 

�દુાના નેક બદંાઓીુ ંમાન �ુવતા હતા. �ુ ં
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તારાથી એટલા માટ� ્ુશમની રા� ુ ં� ંક� � ુ ંનકા� ુ

રકત વહાવાને ટ�વાએલો છે. અને  તારા ફ�સલા 

નયાય પર આ્ા�રત નથી. � ુ ં�દુાના �ુકમને 

બદલે પોતાની ઇચછાઓ પર  અમલ કરતો રહયો 

છે. 

ખા�નૂના આ કડવા વેણ સાભંુ� મોઆિવયાએ 

કકુ:ં એટલા માટ� તો તા� પેટ હવા ભર��ુ ં�લી 

�ખૂુ ંછે અને તારા થાન લબડ� પડયા છે. 

દરિમયાએ કકુ:ં અય મોઆિવયા ! � વાતની  � ુ ં

માર� તરફ સબં્  જોડ� રહયો છે એ 
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િવદેષતાઓમા ંતાર� કાુ�ુ ચબાવનાર� માં  �હનદા 

પોતાના કાુમા ંદાખલા�પ હતી. 

મઆિવયાએ ફર� કકુ:ં ખા�નૂ આપને ખરાબ  લાગાુ ં

મારો કહ�વાનો હર�ગઝ એ હ�� ુન હતો � આપ 

સમજો છો. અસલ વાત એ છે ક�  જયાર� �ીીુ ંપેટ 

િવદાુ હોય તો બાુક સ ંણૂર ઘડાએલ પૈદા થાય 

છે. જો  ઔરતના થાન મોટા હોય તો બાુક પેટ 

ભર�ને ્ૂ્ પીએ છે. અને જયાર� ઔરત �ડ� હોય  

છે તો માનવતં હોય છે. 

મોઆિવયાએ  છૂ� ુ:ં �ુ ંતે અલીને જોયા છે? 
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ખા�નેૂ કકુ:ં હા, મ� હઝરત અલી અલ�યહસસલામના 

દ�દાર �ાર હતા. 

મોઆિવયાએ કકુ:ં તો તને અલી ક�વા લાગયા? 

ખા�નેૂ કકુ:ં મ� જોાુ ંક� હઝરત અલી  

અલ�યહસસલામતાર� �મ રાજય મુવાથી પોતાની 

�તના ્ોકામા ંનથી આવયા અને  પોતાની �તથી 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ બેખબર ન હતા. 

અને ન તો ્નની ચમકથી  પભાિવત હતા. �વી 

ર�તે � ુ ંપભાિવત છે. 
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મોઆિવયાએ કકુ:ં �ુ ંતે અલીીુ ંભાષણ પણ 

સાભંકાુ ંછે? 

ખા�નેૂ કકુ:ં � હા , હઝરત અલી અલ�યહસસલામની 

વાતચીત ઘણી સાફ અને સવચછ હોતી હતી. અને 

સી્ી �દલના  �ડાણમા ંઊતર� જતી હતી. હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામની વાણી �દલોને �વન 

આપતી હતી  અને �દલની પયાસને �ઝુાવી દ�તી 

હતી. 

મોઆિવયાએ કકુ:ં ત� સા� ુકકું , અને તાર� કોઈ 

હાજત ક� માગંણી હોય તે બયાન કર �ુ ં રૂ� કર�દ. 
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ખા�નેૂ કકુ:ં તો �ુ ંઇચ� � ંક� મને એકસો �ટણી 

અને થોડા �ટ દઈ દ�. 

મોઆિવયાએ કકુ:ં આ બ� ુલઈને �ુ ંકર�દ? 

ખા�નેૂ કકુ:ં તેના ્ૂ્થી અમે અમારા બાુકોને 

ઉછેર�ુ ંઅને ગર�બો અને નાદારોની મદદ કર�ુ ં

અને અરબ કબીલાઓના ઝઘડા તેનાથી ્ૂર કર�ુ.ં 

મોઆિવયાએ કકુ:ં   જો �ુ ંએમ ક� તો �ુ ંતારા 

�દલમા ંમને એજ સથાન આપદે , � તે અલી 

અલ�યહસસલામને આપી રાખાુ ંછે? 
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ખા�નેૂ ઘણા આિયરમા ંકકુ:ં  ્બુહાનલલાહ ! આ તો 

અદ� છે , જો � ુ ંઅલીની મોહબબતના હ�રમા ં

ભાગની પણ માગંણી કર� તો પણ �ુ ંતને નથી દઈ 

દકતી. 

પછ� મોઆિવયાએ બે દેર પડયા અને કકુ:ં જો 

અલી આજ �વતા હોત તો તેઓ તને એક �ટ 

પણ ન આપત. 

ખા�નેૂ કકુ:ં �દુાની કસમ આ સા� ુછે.  ‘લાવલલાહ 

વલા વબરત વાહ�દતન િમમ મા�લલ �સુલેમીન. ’ 

�દુાની કસમ હઝરત અલી  અલ�યહસસલામ ઘણા 
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સયંમી હતા. તેઓ �સુલમાનોના માલ માથંી �ટ 

તો �ુ ં�દૂ તેનો એક વાુ પણ મને ન આપતે. 
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ણ�ટ�લણક�રઅીવ્ન 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામએ  

ફરમાવાુ:ં � કોઈના હકને પામાલ કર� અથવા કોઈ 

પર �લમ અતયાચાર કર� તો  અસભંિવત છે ક� 

અલલાહ તેને માફ કર�. અલલાહ તેના માલ અને 

�નથી તેનો બદલો  જ�ર લેદે. પરં� ુએવા �નુાહ 

� બદંા અને �દુા વચચે છે , એ દરતે ક� તેનો  

સબં્  માનવાિ્કાર સાથે ન હોય , તો જયાર� બદંો 

તૌબા કર� છે તો અલલાહ માફ કર� દ� છે. 

હઝરત ઇમામ સા�દક અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં  

જો કોઈ દખસ કોઈ પર �લમ કર� તો અલલાહ 
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તઆલા એ �લમના બદલામા ંએક દખસને  ચડાવી 

દ� છે. � તેના પર �લમ કર� છે. અથવા પછ� તેની 

અવલાદની અવલાદ પર �લમ કર� છે. 

કબીલા નાતઅના એક દખસે હઝરત ઇમામ 

મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામની સેવામા ંઅરજ 

કર�: �ુ ંહજ�જ �બન ા ૂ્ ફુના કાુથી આજ  ્ ૂ્ ી 

ગવનરર રહયો તો �ુ ંમાર� પણ તૌબા ક�લૂ થઈ 

દક� છે? 

આ સાભંુ� ઇમામ અલ�યહસસલામ �પૂ રહા. તેણે 

પોતાની વાત પાછ�  નુરોચચાર�. 
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તો આપે ફરમાવાુ:ં એ દરતે તમાર� તૌબા ક�લૂ 

થઈ દક� છે જયાર� તમે દર�ક હકદારને તેનો હક 

પહ�ચાડ� દયો. 

તફસીર� હઝરત ઇમામ હસન અસકર�  

અલ�યહસસલામમા ંહઝરત અલી અલ�યહસસલામથી 

�રવાયત છે ક� આપે  ‘ફ�ાુ�ારલલતી વાૂદોહ�ાસ 

વલ હ��રહ (એ આગથી બચો �ીુ ંબુતણ 

ઇનસાનો અને પતથર હદે) ’ની આયત િતલાવત 

ફરમાવી અને ફરમાવાુ:ં 

અય અમારા દીઆઓના સ�હુો ! અલલાહથી ડરો 

અને એ દોઝખીુ ંબુતણ બનવાથી બચો , જો ક� 
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તમે કા�ફર પણ નથી થયા. આ આગથી બચવાનો  

માગર એ છે ક� પોતાના ભાઈઓ પર �લમ કરવાથી 

પરહ�ઝ કરો. ક�મક� � દખસે પણ  એવા મોઅિમન 

પર �લમ �� � અમાર� િવલાયતમા ંતેનો 

ભાગીદાર હોય તો અલલાહ  તઆલા દોઝખની 

ઝ�ંર તેના પર સખત કર� દ�દે અને દોઝખની 

સાકંુોથી ન�ત માત  અમાર� દફાઅત વારા જ 

દ� છે. પરં� ુઅમે તેની તયા ં્ ૂ્ ી દફાઅત નહહ 

કર�એ, જયા ં્ ૂ્ ી તેનો ભાઈ રાઝી નહહ થાય. જો 

તેનો મોિમન ભાઈ રાઝી થયો તો અમે  દફાઅત 

કર�ુ.ં નહહતર તેણે દોઝખમા ંલાબંા સમય ્ ૂ્ ી 

રહ�� ુ ંપડદે. 
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હઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામીું  

ફરમાન છે � દખસ કોઈ દખસને આિથ�ક ર�તે 

અથવા અપમાન વારા ીકુસાન આપી  ��ૂો હોય 

તો તેના માટ� જ�ર� છે ક� વયિથત દખસથી તેની 

માફ� માગેં અને પોતાના ્ુ્ટ કાય�થી રોકાઈ �ય. 

અને જો સામા પકવાુો મર� ��ૂો હોય તો  તેના 

વા�રસોને માલ આપી રાઝી કર� અને પોતાના 

્ુ્ાૃતયો માટ� અલલાહ તઆલાથી  તૌબા કર�. તયા ં

્ ૂ્ ી ક� અલલાહ તઆલા તેના પછતાવા અને 

તૌબાથી રાઝી થઈ �ય. 
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અ્ીઅ્અમક�હફીઝ્ 

દનખકઅબમકઉસ્ીઅઅમકપ્ી�રક્ી 

નેદા રૂ દહ�રના એક વેપાર�ને �ાકં જવાીુ ંહ� ુ.ં 

તેણે જતા સમયે પોતાની કનીઝને અમાનત તર�ક� 

દેખ અબી ઉસમાન હમીર�ની પાસે લઈ ગયો. 

અચાનક એક �દવસ દેખની નઝર કનીઝના ચહ�રા 

પર જઈ પડ�. કનીઝ અતયતં �બૂ્રૂત હતી. દેખ 

િનરંાુદ ર�તે કનીઝને �દલ દઈ બેઠો અને  પેમની 

આગ �દન પિત �દન વ્તી ગઈ. 
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દેખે પોતાના ઉસતાદ અ� ૂહફસ હદાદને આ 

મામલાથી �ણકાર ��. ઉસતાદ� કકુ:ં તમે આ 

મસઅલા માટ� દેખ ા ૂ્ ફુને મુો. તેઓ રયમા ંરહ� 

છે. 

દેખ અબી ઉસમાન રય ગયો અને તયા ંલોકોથી  દેખ 

ા ૂ્ ફુી ુ ંઠ�કા� ુ છૂ� ું , લોકો ઘણા આ�ચયરથી તેને 

જોતા રહા અને  કહ�વા લાગયા ક� તમે જોયે દ�ખાવે 

તો દર�ફ ઇનસાન લાગો છો. તમને દેખ ા ૂ્ ફુ �વા 

બદનામ અને જમાનાએ હડ�તૂ કર�લા દખસથી �ુ ં

કામ પડ�ું ? લોકોના મેણા અને  દેખ ા ૂ્ ફુ િવદે 

તેઓીુ ંદ�્ટ�બ�્ ુ  સાભંુ� , દેખ અબી ઉસમાન 
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પોતાના ઉસતાદ  પાસે પાછો ફય�. અને તેઓને 

બતાવાુ ંક� �ુ ંતેની �લુાકાત �ાર િવના  આટલા 

માટ� પાછો ચાલયો આવયો ક�  �ુ દહ�ર તેને 

�નેુહગાર અને બદમાદ સમ�  છે. ઉસતાદ� ફર� 

ભાર દઈને કકુ ંક� તારા રોગનો ઇલાજ માત દેખ 

ા ૂ્ ફુ પાસે  છે. તમાર� કોઈપણ ર�તે તેને મુ� ુ

જોઈએ અને તેની આધયા�તમકતાના પિવત  

�વાસોથી લાભ ઉપાડવો જોઈએ. 

�ંુકમા ંઉસતાદનો �ુકમ માની દેખ રય આવયા  અને 

આ વખતે પણ લોકોએ દેખ ા ૂ્ ફુી ુ ંઠ�કા�ુ ં છૂવા 

પર તેની ઘણી ટ�કા કર�. પણ  તે દર�ક ટ�કાથી 
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િનસ હૃ થઈ દેખ ા ૂ્ ફુના ઘર� પહ�ચી ગયા. દેખીુ ં

ઘર એક બદનામ  મોહલલામા ંહ� ુ ં�ને દા� 

વેચનારાનો મહોલલો કહ�વામા ંઆવતો હતો. 

દેખ અબી ઉસમાન �વો દેખ ા ૂ્ ફુના ઓરડામાં  

પવેશયો તો જોાુ ંક� એક �બૂ્રૂત નવોદર છોકરો 

દેખના પડખામા ંબેઠો છે અને  તેની સામે એક 

દરાબની બોટલ રાખેલી છે. 

આ જોઈને દેખ અબી ઉસમાન અતયતં અચબંામાં  

પડ� ગયા અને  છૂ� ુ:ં આપ આ બદનામ 

મોહલલામા ંક�મ રહો છો ? જયા ં રૂો �દવસ  દા� 

ઢહચવામા ંઆવે છે. 
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દેખ ા ૂ્ ફુ� જવાબ આપયો ક� હક�કતમા ંવાત  એમ 

છે ક� આ ઘર અને મકાનો અમારા અ�કુ દોસતોના 

હતા. એક ઝા�લમે તેની પાસેથી  બ્ા મકાનો 

વેચાતા લઈ લી્ા અને દરાબ વેચવાનો ્ં્ ો દ� 

��. પરં� ુમા� ઘર  કોઈએ ન ખર��ુ ંએટલે �ુ ં

મારા ઘરમા ંરહ�વા પર મજ�રૂ �ં. 

પછ� દેખ અબી ઉસમાને સવાલ ��: આપે 

પોતાના ખોુામા ં�બૂ્રૂત છોકરો અને સામે 

દરાબની બોટલ દા માટ� રાખી છે? 

દેખ ા ૂ્ ફુ� જવાબ આપયો: આપ � છોકરાને જોઈ  

હ�રાન થઈ રહા છો અને બદ�મુાનીના િદકાર 
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બની રહા છો , તો એ આપનો વહ�મ છે , ક�મક� આ 

મારો પોતાનો  તુ છે અને  તુને ખોુામા ં

બેસારવો કોઈ �નુાહ નથી.  અને આપ � બોટલ 

જોઈ રહા છો તો યક�ન કરો ક� એમા ંપણ ્રુકા 

િસવાય કંઈ નથી.  જયાર� ક� ઇસલામમા ંદરાબ 

હરામ અને �નુાહોની મા ંછે અને ્રુકો હલાલ છે. 

દેખ અબી ઉસમાને  છૂ� ુ ંપછ� આપે પોતાને આ 

મોહલલામા ંરહ�વાી ુ ંરાખી અને ્રુકાને દા�ની 

બોટલમા ંભર� પોતાને બદનામ ક�મ કર� લી્ા છે. 

દેખ ા ૂ્ ફુ� કકુ:ં � ૂુ  વાત એમ છે ક� �ુ ં  લોકોને 

મારા િવદે નેક હોવાના ્ોકામા ંરાખવા નથી 
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માગંતો. અને �ુ ંએ વાત  કદાિપ પસદં નહહ ક� ક� 

લોકો મને પિવત હસતી સમ� પોતાની કનીજો 

્ધુ્ાને માર� પાસે અમાનત તર�ક� રાખી �ય 

અને �ુ ંતેનાથી ઇશક કરતો ફ� અને પછ�  પયારની 

આગ ��ુવવા માટ� કોઈ તર�કાના પીરને �ંુઢતો 

ફ�. આ સાભંુ� દેખ અબી  ઉસમાન રોવા લાગયા 

અને આમ તેને પોતાના રોગની દવા મુ� ગઈ. 
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ઇબીહક્કઅ્્અમકબીગબીઅમ 

ઇબાહ�મ અ્મ બયાન કર� છે ક� જયાર� મ�  

બાદદાહ� અને રાજપાટ છોડ� દ�્ા તો પોતાના 

વ�ો પોતાના િપતાના ભરવાડને આપી  દ�્ા અને 

તેના કપડા પોતે પહ�યાર અને ઇરાક ચાલયો આવયો. 

�ુ ંથોડા �દવસ બગદાદમા ંરહ� મહ�નત મ�ૂર� 

કરતો રહયો. પણ મને � મહ�નતા�ુ ંમુ� ુ ંહ� ુ ં

તેના હલાલ હોવા િવદે  રૂ� ર�તે સ�ં ુ્ ટ નહોતો. 
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મ� બગદાદના આ�લમોથી આ �ગે વાતચીત કર� 

તો તેઓએ કકુ:ં જો તમને હલાલ રોઝીની દો્ છે 

તો પછ� દામ ચાલયા �ઓ. 

�ુ ંદામના પદ�દમા ંઆવયો અને મીકૂરા દહ�રમા ં

થોડા �દવસ મહ�નત મ�ૂર� કરતો રહયો. પરં� ુઆ 

દહ�રમા ંમુનારા મહ�નતાણાથી પણ સતંોષ ન 

થયો. 

મ� તયાનંા આ�લમો અને આગેવાનોથી મ�ેરો  �� 

તો તેઓએ કકુ:ં જો તમે �ધુ્ હલાલ રોઝી દો્ી 

રહા છો તો પછ� �સૂ  ચાલયા �ઓ. તયા ંહલાલ 

અને �બુાહ રોઝી  ુ્ કુ પમાણમા ંછે. 
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�ુ ંદેખોનો �ુકમ માની �સૂ ગયો અને થોડા  �દવસ 

તયા ંમહ�નત મ�ૂર� કર�. �ુ ંએક �દવસ એક 

બાગના દરવા� ઊભો હતો ક� એક  દખસે કકુ:ં 

મ�ૂર� કરદો? 

મ� કકુ:ં હા. તો તેણે કકુ:ં અહહથી થોડા �તર� એક 

બાગ છે અને �ુ ંઇચ� � ંક� તમે મારા બાગની 

બાગબાની કરો. 

�ુ ંઘણા સમય ્ ૂ્ ી આ બાગમા ંબાગબાની કરતો  

રહયો. એક �દવસ બાગનો મા�લક પોતાના 

દોસતોને લઈને બાગમા ંઆવયો. અને થોડો  સમય 

બાગમા ંબેસવા પછ� તેણે મને માુ� કહ�ને 
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બોલાવયો, �ુ ંતેની પાસે ગયો તો  તેણે કકુ ંક� તમે 

બાગમાથંી મીઠા મીઠા દાડમ � ૂટં� લઈ આવો. �ુ ં

મારો દોસતોને ખવરાવવા મા�ં ુ�ં. મ� થોડા દાડમ 

ઝાડ પરથી તોડયા અને તેની પાસે  લઈ ગયો. 

બનવાકાુ એ� ુથાુ ંક� મારા તોડ�લા બ્ા દાડમ 

ખાટા િનકકયા. 

બાગના ઘણીએ મને ઝાડતા કકુ:ં મ� કકું  હ� ુ ંક� 

મીઠા દાડમ લાઓ અને તમે આ ખાટા દાડમ 

લાવયા છો. અને બાગમા ંઆટલો સમય રહ�વા પછ� 

પણ તમને આજ�દન ્ ૂ્ ી મીઠા અને ખાટા 

દાડમોીુ ંજાન નથી? 
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મ� કકુ:ં જનાબ મા� કામ બાગની રખેવાુ� કરવાીુ ં

છે. મ� આજ�દન ્ ૂ્ ી કોઈ અનાર તોડ�ને ચાખા ુ

નથી, એટલે મને ખબર નથી  ક� તેમાથંી �ા 

ઝાડના દાડમ મીઠા છે અને કયા ખાટા? 

બાગના મા�લક� કકુ:ં ્બુહાનલલાહ ! જો � ુ ં

ઇબાહ�મ અ્મ પણ હોત તો આનાથી વ્ાર� 

સયંમ કદ� ન કરત. 

બી� �દવસે બાગના મા�લક� મ�સજદમા ંજઈને  

માર� પમા�ણકતા અને િવ�વસનીયતાનો ઉલલેખ 

��. તો લોકો મને જોવા  આવયા અને અ�કૂ 



670 
 

લોકોએ મને ઓુખી લી્ો ક� આ ઇબાહ�મ અ્મ 

છે. 

જયાર� મારા મા�લકને મારા � ૂુ ની ખબર પડ� તો 

તે દોસતોના ટોુા લઈને મને મુવા આવયો અને 

�ુ ંઝાડોની આડ લઈને ભાગી �ટયો. 
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્અ�અીસઘી્મકઅ�રઅી�ન 

ઇઝ�દવલા દયલમીના સ�ાકુમા ંએક �સુાફર  

બગદાદ આવયો અને તેની પાસે સોનાની કંઠમાુા 

હતી. તે કંઠમાુા વેચવા માટ�  બ�રમા ંગયો. પણ 

તેને �ાયંથી યોગય �ક�મત ન મુ� દક� તો તેણે 

િવચાાુર ક�  અતયાર� તેને વેચવી ઉ�ચત નથી. તે 

દખસ હજ પડવા મ�ા જવા માગંતો હતો. તેણે  

લોકોને  છૂ� ુ ંક� માર� એક અમાનત રાખવી છે મને 

કોઈ ભરોસાપાતીુ ંઠ�કા�ુ ંબતાવો. 
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લોકોએ કકુ ંક� ફલાણા બ�રમા ંએક અ�રવાુો 

છે � ઘણો ભરોસાપાત છે. જો તમાર� કંઈ અમાનત 

રાખવી છે તો તેની પાસે રાખો. 

લોકોની વાતોમા ંઆવી �સુાફર અ�રવાુા પાસે  

ગયો અને તેને કકુ ંક� �ુ ંસોનાની કંઠમાુા આપની 

પાસે અમાનત રાખવા મા�ંુ  � ંઅને હલ� 

બય�લુલાહથી પરવાર� માર� અમાનત આપની 

પાસેથી પાછ� લઈ જઈદ.  અ�રવાુાએ કંઠમાુા 

પોતાની પાસે રાખી લી્ી. 

�સુાફર હજ પર ચાલયો ગયો. પાછા ફરતી વેુા  

તેણે અ�કુ ભેટ સોગાતો ખર�દ� અને બગદાદ 
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આવી એ અ�રવાુાને એ ભેટો આપી. અને  

પોતાની કંઠમાુાની માગંણી કર�. 

અ�રવાુાની િનયયત બગડ� ગઈ અને કકુ:ં  ક�વી 

અમાનત અને �ાનંી અમાનત ? �ુ ંતો તને 

ઓુખતો ્ધુ્ા નથી અને ન તો તે  કોઈદ� માર� 

પાસે અમાનત રાખી છે. 

એ �બચારાએ ઘણી િનદાનીઓ બતાવી અને 

આ�� કર� પણ અ�રવાુો બરાબર ઇનકાર 

કરતો રહયો. તે દહ�રના ક�ટલાક માનવતં લોકોને  

મકયો અને અ�રવાુાના િવ�વાસઘાતની 

િદકાયત કર�. તો બ્ા લોકોએ તેને �ૂઠો  ગણાવયો 
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અને અ�રવાુાને સાચો કહયો. �ંુકમા ંએ ક�  રૂા 

બગદાદમા ંકોઈએ તેનો પક ન લી્ો. 

લાચાર થઈને તેણે ઇઝ�દવલાને અર� લખી. 

�મા ંઅ� રવાુાના િવ�વાસઘાતની િદકાયત કર� 

ને તેણે પોતા માટ� નયાયની માગંણી કર�. 

ઇઝ�દદવલાએ તેને લખા ુક� તમે તણ �દવસ  

્ ૂ્ ી રોજ તેની ્ુકાને �ઓ અને ચોથા �દવસે �ુ ં

તયાથંી લાવ લશકર લઈને પસાર થઈદ અને તમને 

્ુકાન પર મુ�દ. 
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�ુટંાયેલ �સુાફર તણ �દવસ ્ ૂ્ ી લગાતાર  ્ુકાન 

પર જતો રહયો અને દર�ક વખતે અ�રવાુો તેને 

ઓુખવાનો ઇનકાર કરતો રહયો.  ચોથા �દવસે તે 

અ�રવાુાની ્ુકાને બેઠો હતો ક� ઇઝ�દવલા 

પોતાના લાવ  લશકર સમેત પસાર થયો અને 

િદકાયત કરવા લાગયો ક� તમે બગદાદમા ંઆવયા 

છો અને  અફસોસ છે ક� હ� ્ ૂ્ ી માર� �લુાકાતે 

આવયા નથી. જયાર� ક� �ુ ંતમને સદા  �દલમા ંયાદ 

�ાર ક� � ંઆપ મારા પર એવો �લમ તો ન કરો. 

�સુાફર� કકુ ં�ુ ંથોડો પ�તૃ હતો એટલે  �લુાકાત ન 

કર� દ�ો. થોડા �દવસોમા ંજ �ુ ંઆપને મુવા 
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આવીદ અને આપની બ્ી  િદકાયતો ્ૂર કર� 

દઈદ. 

અ�રવાુો આ બ� ુસાભંુ� રહયો હતો અને 

અચરજ પામયો ક� આ દખસતો ઇઝ�દવલાનો 

ન�કનો દોસત છે જયાર� ક� �ુ ંતેને  ઘણીવાર 

પોતાની ્ુકાનેથી હડ�તૂ કર� ��ુો �ં. 

ઇઝ�દવલા �વો તયાથંી  રવાના થયો. 

અ�રવાુાએ કકુ ંભાઈ તમે તમાર� અમાનતીુ ં

કોઈ �ચનહ બતાવો �થી �ુ ંફર�વાર તેને દો� ુ.ં 

સાફર� કંઠમાુાની િનદાની બતાવી તો  અ�રવાુો 

થોડ�વાર પછ� કંઠમાુા કાઢ�ને લઈ આવયો અને 



677 
 

કકુ ંતમે ખાતર� રાખો.  �ુ ંખાઈન (િવ�વાસઘાતી) 

નથી. પણ આપની અમાનત મારા ધયાનમાથંી 

િનકુ� ગઈ  હતી. �સુાફર� કંઠમાુા લી્ી અને 

સી્ો ઇઝ�દપાસે ચાલયો ગયો અને તેને બ્ી  

િવતક સભંુાવી. 

ઇઝ�દ િવ�વાસઘાતી અ�રવાુાને ક�દ  કરવાનો 

�ુકમ આપયો. જયાર� તે �ગરફતાર થઈને આવયો 

તો ઇઝ�દવલાએ કંઠમાુા  તેના ગુામા ંનાખી 

અને �ુકમ આપયો ક� તેને ઉઘાડ� છોગે ફાસંી આપો. 

એટલે તે  િવ�વાસઘાતીને બગદાદના મધયા 

ચોરાહા પર ફાસંી આપવામા ંઆવી અને તણ 
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�દવસ ્ ૂ્ ી સોનાની કંઠમાુા તેના ગુામા ં

લટકતી રહ�. 

ચોથા �દવસે તે કંઠમાુા તેના ગુામાથંી  ઉતાર� 

�સુાફરને સ�પવામા ંઆવી અને કકુ ંક� અમીન 

કદ� િવ�વાસઘાત નથી  કરતો પણ ક�ટલીક વખત 

લોકો પોતાની �ખૂરતાના કારણે િવ�વાસઘાતને 

અમીન સમ� બેસે છે. 
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એણકબમજનક્અ�અીસઘી્મ 

કાઝી અયાસ એક મશ�રૂ કાઝી હતો , તેણે એક  

જણને પોતા પાસે એક એક અમીન (િવ�વા્)ુ 

િનાકુત ��. એક દખસે એક વખત  ઘણો બ્ો 

માલ એ અમીન પાસે જમા કરાવયો અને થોડા 

મ�હના પછ� તેનાથી અમાનત પાછ�  માગંી, પણ 

અમીન સાવ �કુર� ગયો. 

અમાનત રાખવાવાુો દખસ કાઝી અયાસ પાસે 

ગયો અને તેણે િનાકુત કર�લા અમીનની ખોર� 

દાનતની િદકાયત કર�. 
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કાઝીએ  છૂ� ુ:ં માર� િસવાય તમે કોઈ બી� પાસે 

પણ િદકાયત કર� છે? 

તેણે કકુ:ં નહહ. 

કાઝીએ  છૂ� ુ:ં �ુ ંતે અમીનને એમ બતાવાુ ંછે ક� 

તમે તેની િદકાયત કરવા માર� પાસે જઈ રહા 

છો? 

તેણે કકુ:ં નહહ. 

કાઝીએ કકુ:ં બે �દવસ પછ� આપ માર� પાસે ફર� 

આવજો આદા છે ક� આપની અમાનત જ�ર મુ� 

જદે. 
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તયાર પછ� કાઝીએ અમીનને બોલાવયો અને  કકુ ંક� 

માર� પાસે ઘણો બ્ો માલ છે. �ુ ંબદનામીના 

ડરથી તેને મારા ઘરમાં  નથી રાખી દકતો. �ુ ં

તમાર� પાસે ઘરમા ંકોઈ ્રુ�કત જગયા છે   જયા ં

એ માલ રાખી દકાય? 

અમીને કકુ:ં � હા , મારા ઘરમા ંએક સૌથી વ્ાર� 

સલામત જગયા છે જયા ંઆપ આપની અમાનત 

રાખી દકો છો. 

કાઝીએ કકુ:ં બે �દવસ પછ� આવજો અને પછ� 

માર� બ્ી �પુત દૌલત તયા ંજમા કર� દ�જો. 
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અહહ બે �દવસ પછ� િદકાયતી આવયો તો કાઝીએ  

કકુ ંક� તમે અમીનની પાસે જઈને અમાનતની 

માગંણી કરજો , જો તે ઇનકાર કર� તો  તેને કહ�જો ક� 

�ુ ંકાઝી પાસે તમાર� ફ�રયાદ કરવા જઈ રહયો �ં. 

મને આદા છે ક�  આ વખતે તે તમાર� અમાનત 

પાછ� આપી દ�દે. 

ફ�રયાદ� અમીન પાસે ગયો અને તેનાથી પોતાની  

અમાનત માગંી પણ તેણે આ વખતે પણ ઇનકાર 

�� તો ફર�યાદ�એ કકુ ં�ુ ંકાઝી  અયાસ પાસે તાર� 

િદકાયત કરવા �ં �ં. 
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આ સાભંુ� અમીને કકુ:ં �દુાના વાસતે , તમે કાઝી 

પાસે ન �ઓ અને પોતાની અમાનત માર� 

પાસેથી લઇ લયો. 

એ દખસે પોતાની અમાનત મેુવી લી્ી અને  

કાઝીને જઈને અમાનત વ્લૂ �ારની ખબર 

આપી. થોડા સમય પછ� અમીન કાઝી અયાસ પાસે 

ગયો અને કકુ:ં કમરો તૈયાર છે. આપ તમારો 

માલ મને સ�પી દયો. કાઝીએ  તેને ઝાડ�ને કકુ:ં 

અય િવ�વાસઘાતી �ચુચા માર� પાસેથી ્ૂર થઈ 

�. મ� તને નોકર�માથંી કાઢ� નાખયો. 
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દર�ણકદખસકઅ્મઅકબઅઅીઅનકલીવણકઅથમ. 

કહ�વામા ંઆવે છે ક� ��નુ િમસર� પાસે ઇસમે 

અઅઝમ હ� ુ.ં 

ા ૂ્ ફુ �બન હસન કહ� છે ક� મને યક�ન થઈ ગાું  ક� 

��નુની પાસે અલલાહ તઆલાીુ ંઇસમે અઅઝમ 

મૌ�ૂદ છે. �ુ ંિમિ ગયો અને   �ુ એક વરસ 

��નુની સેવા કરતો રહયો અને વરસ  �ુ થવા 

પછ� મ� તેને કકુ:ં મ�  �ુ વરસ આપની ચાકર� કર� 

છે. આખર આપ પર મારો હક થાય છે. અને  

આપથી માર� એટલી જ િવનતંી છે ક� આપ મને 

ઇસમે અઅઝમની તાલીમ આપો. આપને મારા �વા 
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સેવા કરનાર િદ્ય બીજો કોઈ નહહ મુે. તેણે 

મા� ુ�ણુાવાુ.ં �ુ ંસમ�  ગયો ક� ઉસતાદ મને ઇસમે 

અઅઝમ જ�ર િદખવદે. 

�ુ ંબી� છ મ�હના ્ ૂ્ ી તેની સેવા કરતો  રહયો. 

એકવાર તેમણે મને એક ઢાકં�� ુ ંવાસણ મને સોપાુ ં

અને કકુ ંક� ફલાણા  દખસના ઘર� ચાલયા �ઓ 

અને માર� આ અમાનત તેને પહ�ચાડ� દયો. 

મ� તે વાસણ ઉપાડાુ ંઅને  રૂ� રસતે એ  િવચારતો 

રહયો ક� આખર ��નુ િમિીએ �ુ ંચીઝ મોકલી 

છે? �તે મારા પર  ાુ�હુલ ચડ� બે�ુ. મ� વાસણ 

ખોલાુ ંતો તેમાથંી એક �વતો સલામત �દર  
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િનકકયો. વાસણીુ ં�� ુઢાકં� ુઉપાડા ુ�દર 

ાુદ�ને બહાર િનકુ� ગયો. 

મને મારા ઉસતાદ પર અતયતં �સુસો ચડયો ક�  તેણે 

મને �દર પહ�ચાડવા માટ� મોકલયો. �ુ ંનારાઝ 

થઈને ��નુની પાસે  પાછો ફય� તો તેણે મા� 

મ�ભાવ જોઈને જ અીમુાન કર� લી� ુક� �ુ ંતેને �ું  

કહ�વાવાુો �.ં �ુ ંકંઈ ક�ુ ંએ પહ�લા જ તેમણે કકુ:ં 

અય �ખુર! બેવાૂફ!  મ� તને એક �દરનો અમીન 

બનાવયો તો એમા ંપણ તે િવ�વાસઘાત �� , ભલા 

એવા દખસને અલલાહના ઇસમે અઅઝમનો અમીન 

ક�વી ર�તે બનાવી દાંુ? 
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જ�રકક�લુીસન 

આ �કતાબમા ંતમને ્ફૂ� દેખો દાખલા તર�ક� 

��નુ િમિી, ઇબાહ�મ અ્મ, બદર હાની, વગેર�ની 

ક�ટ�લક કથાઓ નજર� આવદે. 

આ કથાઓનો એ હ�� ુનથી ક� અમે ્ફૂ� પથંને ઠ�ક 

સમ�એ છ�એ. અમે એ સપ્ટ કર� દ�વા માગંીએ 

છ�એ ક� દીઆ પથં �ુદો છે અને ્ફૂ� ઇઝમ �ુ્ુ 

છે. 

આ બ્ી કહાનીઓ અખલાક ્ુ્ ારણા માટ� દાખલા 

દલીલ �પે છે. 
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અખલાક� નતી�ઓ મેુવવા માટ� પાણીઓના  

�ભે પણ કહાનીઓ ર�ૂ કરવામા ંઆવે છે. તેનો 

ઉદેદ માત અખલાક� ભાવના ��તૃ  કરવાનો હોય 

છે. (�સૂા �સુરવી - � ૂુ  લેખક)  
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�ટ�કુ��ુકંપીતકલનકએટલનકજકએકદીં્ ક(�પૂ)કલન  

એક દખસ માટ� મદ�રૂ હ� ુ ંક� તેની પાસે ઇસમે 

અઅઝમ છે. 

એક દખસ તેની પાસે ગયો અને ઇસમે અઅઝમ 

દીખવવાની માગંણી કર�. 

તેણે કકુ ંક� � ુ ંમુસક� દહ�રના દરવા� લ� અને 

તયા ંકંઈ �ુએ તે મી�ુ મર� ુભભરાવયા વગર મને 

આવી બતાવ�. 
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ઉસતાદના �ુકમ પમાણે િદ્ય મુસક�  દહ�રના 

દરવા� પર ગયા તો જોાુ ંક� એક વયો�ધૃ્ 

માણસ માથા પર લાકડાનો ભારો  ઉપાડ� 

દરવા�મા ંદાખલ થયો. દરવા� પર ઊભેલા 

િસપાહ�એ કકુ ંક� આ ભારો � ુ ંમને આપી દ�. 

�ધૃ્ે કકુ:ં એ દરત પર આ ભારો તને સ�પી દાંુ 

� ંક� � ુ ંમને એની �ક�મત આપી દ�. 

િસપાહ�એ કકુ:ં �ુ ંતને કંઈ નહહ આ ુ.ં �ધૃ્ે લાકડા 

આપવાથી ઇનકાર કર� દ�્ો. િસપાહ�એ 

બુજબર�થી તે ભારો �ધૃ્  પાસેથી �ચક� લી્ો. 

�ધૃ્ે ઓછોવ�ો િવરો્ �� તો િસપાહ�એ તેને 
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�બૂ પીટ� નાખયો. તેના માથાથી �નૂ વહ�ને તેના 

મ� પર વહ�વા લાગાુ.ં 

�ધૃ્ની મઝ�મૂી જોઈને એ દખસને ઘણી દયા  

આવી અને �દલમા ંકકુ ંક� કાદ આ વખતે માર� 

પાસે ઇસમે અઅઝમ હોત તો �ુ ંતેની  અસરથી 

ઝા�લમ િસપાહ�ને બાુ�ને ભસમી�તૂ કર� દ�ત. 

�રુ�દના મોઢ� ઉસતાદ� આ બનાવ સાભંકયો અને  

�રુ�દની લાગણી પણ સાભંુ� તો કકુ:ં બેટા દર�ક 

દખસ પાસે અમાનત ન રાખવી  જોઇએ અને દર�ક 

દખસ િવ�વા્ ુબનવાને પાત નથી હોતો. મુસક� 

� �ધૃ્ને  તે િસપાહ�ના હાથે લોહ� �હુાણ થતા 
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જોયો તે �ધૃ્ ઇસમે અઅઝમમા ંમારો ઉસતાદ  છે. 

મ� તેની પાસેથી ઇસમે અઅઝમ દીખાુ ંછે. તેણે 

િસપાહ�ના �લમને સહ�  લી્ો અને તેના 

અતયાચારને ઉપે�કત �� જયાર� ક� તેની પાસે 

ઇસમે અઅઝમ  પણ હ� ુ.ં પણ તેણે િસપાહ�ને 

બદ્ુઆ દ�વાથી ્ૂર� સા્ી. 

�ને પણ હકના રહસયોની તાલીમ આપવામા ં

આવી તો તેના મ�ને બં્  કર� તેના હોઠો સીવી 

લેવામા ંઆવી. 
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હણઅીકરહસવનકવરઅીઅમકસહઅદમલ્ી 

ઉમર �બન હનઝલાએ હઝરત ઇમામ બા�કર  

અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર થઈ અરજ કર� ક� 

મા� માન�ુ ંછે ક� આપની નઝરમાં  મા� એક સથાન 

અને માન છે અને હમેંદા �ુ ંઆપની ાૃપાદ�્ટ નીચે 

રહયો �ં. 

ઇમામ અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં હા ખ� છે , તેણે 

અરજ કર�: તો પછ� આપ મારા પર ઉપકાર કરો 

અને મને ઇસમે અઅઝમ િદખવો. 
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આ સાભંુ� ઇમામ અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં �ુ ં

તમે ઇસમે અઅઝમને સહન કર� દકદો? ઉમર �બન 

હનઝલાએ કકુ:ં � હા. 

ઇમામ આલી મકામે ફરમાવાુ:ં સામેવાુા ઓરડામા ં

ચાલયો �. ઉમર કહ� છે ક� �ુ ંકમરામા ંગયો. 

થોડ�વાર પછ� ઇમામ  અલ�યહસસલામ પણ એ 

ઓરડામા ંપ્ાયાર અને આપે હાથ ઝમીન પર 

માય� તો  રૂો  ઓરડો અચાનક �્ારો થઈ ગયો. 

અને �ાયંથી પકાદીુ ંએક �બ�્ ુ  પણ ન દ�ખા�ુ.ં 

એ સમયે માર� �ખોની સામે �્ા� છવાઈ ગાુ ં

અને મારા દર�રીુ ંરોમેરોમ કાપંવા લાગાુ.ં 
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ઇમામ અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં હવે બતાવો 

ઇસમે અઅઝમ સહ� દકદો ? તો મ� કકુ:ં ફરઝદં� 

ર્લૂ, �ુ ંસહન નથી કર� દકતો. 

પછ� આપે જમીન પરથી હાથ ઉપાડયો તો ઓરડો 

ઝાકઝમાુ થઈ ગયો અને મારા �ગો ઉપાગંોની 

કંપાર� પણ ખતમ થઈ ગઈ. 
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ણન અમકઅ્ીઅ્્ીકંખવીઅ્કઅકણરન 

અબ્ુલલાહ �બન િસનાન કહ� છે ક� �ુ ં  મ�સજદ� 

નબવીમા ંહઝરત ઇમામ જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર થયો. એ  સમયે 

આપ અસરની નમાઝથી ફા�રગ થયા પછ� 

તાક�બાત પડ� રહા હતા. મ� તેમની  સેવામા ંઅરજ 

કર�: ફરઝદં� ર્લૂ ! ક�ટલાક અમીરો અને રા�ઓ 

પોતાનો માલ અમાર�  પાસે અમાનત રાખે છે , અને 

અમને ખબર છે ક� એ લોકો આપને �મુસ અદા 

નથી કરતા. જો અમે તેઓની અમાનતમા ંખયાનત 

કર�એ તો �ુ ંએમ કર�ુ ં�એઝ છે? 
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હઝરત ઇમામ સા�દક અલ�યહસસલામ એ આ 

સાભંુ� તણ વખત ફરમાવાુ:ં �દુાની કસમ જો 

મારા બાપ હઝરત અલી અલ�યહસસલામનો કાિતલ  

ઇબને ��ુલજમ પણ માર� પાસે અમાનત રખાવે તો 

�ુ ંતેની અમાનતમા ંખયાનત નહહ  ક�. તેની 

અમાનત તેને પાછ� આપીદ. 
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હઝર્કઇ્ી્કસી�દણકઅલ�યહસસલી્અમકઅસમહ્ 

અબ્ુર રહ�માન �બન સયયાબાીુ ંકહ�� ુછે.  મારા 

િપતાના મરણ પછ� મારા િપતાનો એક િમત માર� 

પાસે આવયો ખરખરો કરવા પછ� તેણે મને  છૂ� ુ ંક� 

તારા બાપે કંઈ માલ મ�ા છોડ� છે ક� નહહ? 

મ� કકુ:ં નહહ, 

તેણે મને એક હ�ર �દરહમ આપયા અને કકુ ં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�. અલલાહ તઆલાએ અમારા  ્ં્ ામા ં

બરકત આપી અને બરાબર એક વરસ પછ� મ� 

હજનો ઇરાદો ��. તો માર� માએ  કકુ ંક� બેટા 

હજની પહ�લા પોતાની ઉપકાર�ી ુ ંકઝર �કુવો. 

�ુ ંએક હ�ર �દરહમ લઈને મારા મહ�રબાનની  

પાસે ગયો અને તેનો આભાર માની તેની રકમ 

પાછ� આપી. પછ� �ુ ંબય�લુલાહ હજ કરવા  ચાલયો 

ગયો. હજની િવિ્ઓ પતાવયા બાદ �ુ ંમદ�ના 

તયયબા ગયો અને હઝરત ઇમામ  જઅફર� સા�દક 
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અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર થયો. �ુ ંસભાના 

છેવાડ� બેઠો. જયાર� બ્ા આવનારાઓ ચાલયા ગયા 

તો ઇમામે મને ન�ક બોલાવી  છૂ� ુ ંક� તમે કોણ  

છો? 

મ� અરજ કર� ક� �ુ ંસયયાબાનો  તુ  અબ્ુર રહ�માન 

�ં. ઇમામ અલ�યહસસલામ એ તેની મગફ�રત માટ� 

્ુઆ કર� અને મને   છૂ�ુ ંક� તમારા િપતા ક�ટ� ુ

્ન �કૂ� ગયા હતા. 

મ� બતાવાુ ંક� તેઓ કંઈ પણ �કૂ� ગયા નહોતા. તો 

ઇમામ અલ�યહસસલામ એ  છૂ� ુ:ં તો તમારા પર 

હજ ક�વી ર�તે વા�જબ થઈ? 
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મ� અરજ કર�: મારા િપતાના એક િમતે મને એક 

હ�ર �દરહમ કઝ� હસના આપયા હતા , મ� તેનાથી 

કાપડનો ્ં્ ો દ� ��. 

માર� વાત  રૂ� થાય તે પહ�લાજ આપે ફરમાવાુ ં�ુ ં

તમે તેની રકમ પાછ� આપી દ�્ી ક� નહહ? 

મ� કકુ:ં � હા , એ રકમ પાછ� આપી દ�્ી છે. તો 

ઇમામ અલ�યહસસલામ ઘણા રાઝી થયા અને મને 

ફરમાવાુ:ં �ુ ંતને નસીહત કરવા મા�ં ુ�ં. 

મ� અરજ કર�: મૌલા , જ�ર નસીહત કરો અને  �ુ ં

તેના પર અમલ કર�દ. તો ઇમામ અલ�યહસસલામ 
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એ ફરમાવાુ:ં �ુ ંતને સા� ુબોલવાની અને અમાનત 

પાછ� આપવાની વસીયયત ક� �ં. આ વાતો પર 

અમલ કર� � ુ ંલોકોની પ�ર�સથિતમા ંભાગીદાર થઈ 

જઈદ. 

અને આપે પોતાની �ગુ�ઓને ભેગી કર�  

બતાવાુ.ં હ�� ુએ છે ક� �વી ર�તે આ �ગુ�ઓ 

એકબી�થી મુેલી છે એવી ર�તે તમે  પણ સા� ુ

બોલવાથી અને અમાનત પાછ� કરવાથી લોકોના 

માલમા ં�ગુ�ઓની �મ ભુ� જદો. 
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મ� ઇમામ અલ�યહસસલામના ફરમાન પર અમલ 

��. તયા ં્ ૂ્ ી ક� એક વરસની ઝકાત મારા પર 

તીસ હ�ર બનતી હતી. 
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ખવીઅ્અમકસઝી 

અ� ૂસલત હ�રવીએ હઝરત ઇમામ અલી રઝા  

અલ�યહસસલામથી �રવાયત કર� છે આપે પોતાના 

િપતા હઝરત ઇમામ �સૂા કા�ઝમ  

અલ�યહસસલામથી �રવાયત કર� છે ક� �ુ ંએક 

�દવસ પોતાના િપતા ઇમામ સા�દક  

અલ�યહસસલામની સેવામા ંબેઠો હતો ક� અમારા 

એક દોસતે આવી કકુ ંક� દરવા�  બહાર અ�કુ 

લોકો ભેગા થયા છે �ઓ આપને મુવા માગેં છે. 

મારા િપતાએ મને �ુકમ આપયો ક� બાહર જઈને  

જોં ક� આ કોણ લોકો છે ? �ુ ંબાહર ગયો તો જોાુ ં
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ક� ક�ટલાક �ટ છે �ના પર  કંઈક સામાન લાદ�લો 

છે. અને એક દખસ �ટ પર સવાર છે. મ� સવારને 

 છૂ� ુ:ં � ુ ંકોણ છે? 

તેણે કકુ:ં �ુ ં�હન્ુસતાનથી આવયો �ં અને હઝરત 

ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામને મુવા 

મા�ં ુ�ં. 

મ� પાછા આવી પિવત િપતાશીની સેવામાં  આવી 

�હ�દ�ના આવયાનો ઉલલેખ �� તો મારા િપતાશીએ 

ફરમાવાુ:ં એ નાપાક  િવ�વાસઘાતીને �દર 

આવવાની ર� ન આપતા. તે ઘણી વાર ્ ૂ્ ી 

દરવા� પર ઊભો  રહ� વાટ જોતો રહયો. પછ� 
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યઝીદ �બન ્લૈુમાન અને મોહમમદ �બન 

્લૈુમાનની ભલામણથી તેને �દર આવવાની ર� 

મુ�. 

�હ�દ�એ � ૂટં�ણયા વાુ� બેસી ઇમામ  

અલ�યહસસલામને સલામ કર� અને કકુ:ં �ુ ં

�હન્ુસતાની દખસ �ં. મારા  રા�એ કંઈક ભેટ અને 

સોગાતો આપી મને આપની સેવામા ંમોકલયો પણ 

આપે મને પોતા પાસે આવવાની ર� ન આપી. �ુ ં

નબીઓના સતંાનો પોતાના મહ�માનો સાથે આવો 

વતારવ કર� છે? 
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મારા િપતાશીએ થોડ�વાર મસતક નમાવી રાખા ુ

અને ફરમાવાુ:ં તને હમણા જ ખબર પડ� જદે. 

પછ� મારા િપતા�એ ફરમાવાુ:ં તમે તેની પાસેથી 

પત લઈને વાચંો. મ� પત લી્ો તો તેમા ં

�હ�્ ુ સતાનના મહારા�એ લખાુ ંહ� ુ.ં 

મને આપની બરકતથી પકાદ મકયો. મને એક  

કનીઝ ભેટ મુ� 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  પમા�ણક લોકોમાથંી � ૂટંણી કર�. 

પછ� એમાથંી સો જણને � ૂટંયા , સોમાથંી દસ  
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પમા�ણકને � ૂટંયા અને દસમાથંી એક પમા�ણકની 

�ુટંણી કર� �ીુ ંનામ મીઝાબ  �બન અબાવા છે , 

એટલે આ કનીઝની સાથે �ુ ંતેને મોકલી રહયો �ં. 

તેનાથી વ્ાર�  યોગય અને પમા�ણક દખસ માર� 

નઝરમા ંકોઈ ન હતો એટલે �ુ ંએને જ આપની 

પાસે મોકલી રહયો �ં. 

મારા પિવત િપતાશી હઝરત ઇમામ જઅફર�  સા�દક 

અલ�યહસસલામએ તેની તરફ �ખ કર� ફરમાવાુ:ં 

અય ખબીસ અને  િવ�વાસઘાતી �ુ ંઆ અભાનતાને 

કોઈપણ ર�તે �સવકાર� નથી દકતો , �મા ંતે  

ખયાનત કર� છે. 
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�હ�્ ુ સતાનીએ ઘણી વાર કસમ ખા્ી ક� મ� હરગીઝ 

ખયાનત નથી કર�. 

મારા િપતા�એ ફરમાવાુ:ં જો તારા આ કપડા 

તારા િવ�વાસઘાતની ગવાહ� આપે તો �ુ ં� ુ ં

�સુલમાન થઈ જઈદ? 

તેણે કકુ:ં મને �સુલમાન બનવાથી માફ રાખો. 

તયાર પછ� મારા િપતા�એ ફરમાવાુ:ં પછ� તે � 

ખયાનત કર� છે તે ખયાનત �હ�દના બાદદાહને 

લખી મોકલ. 
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�હ�દ�એ કકુ:ં જો આપને આ સબંં્ ે ઇલમ છે  તો 

આપ જ બાદદાહને લખી મોકલો. �હ�દ�ના ખભા 

પર ઊનની દાલ હતી મારા િપતાશીએ  ફરમાવાુ:ં 

આ ચાદર જમીન પર રાખ પછ� તેમણે બેરકાત 

નમાઝ પડ� અને નમાઝ પડ�  લી્ા પછ� મસતક 

સજદામા ંરાખાુ ંતો મ� સાભંકાું , કહ� રહા હતા: 

અય અલલાહ ! તને અદરના પાયાઓ અને પોતાની 

અતયતં રહ�મતનો વાસતો આ  ુ�ં અને  માગંણી ક� 

� ંક� � ુ ંતારા બદંા અને ર્લૂ અને તારા સ�નોમા ં

તારા અમાનતદાર મોહમમદ �સુ�ફુા સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ અને તેઓની આલ  પર 

્ુ�દ મોકલ. અય �દુા ! આ �હ�દ�ની ચાદરને ર� 
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આપ ક� તે સપ્ટ અને  િવવતા ણૂર અરબી ભાષામા ં

વાતચીત કર�. �ને આ મજ�લસમા ંબેઠ�લા લોકો 

અમારા દોસતો સાભંુ� દક�. �થી આ એહલેબૈતની 

િનદાનીઓમાથંી એક િનદાની ઠર� અને તેઓના  

ઈમાનમા ંવ્ારાી ુ ંકારણ બને. 

પછ� આપે ઊની ચાદરને �ુકમ આપયો ક� � ુ ં�  કંઈ 

�ણે છે બયાન કર. ઇમામ અલ�યહસસલામ એ �� ુ

આ ફરમાવાુ ંતો એક મ�ઢો  દ�્ટમાન થયો. અને 

કકુ ંક�: ફરઝદં� ર્લૂ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  

વસલલમ ! મહારા�એ તેને પમા�ણક સમ�ને 

કનીઝ અને ભેટો િવદે ઘણી ભલામણ કર�.  જયાર� 
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અમે થોડો રસતો કાપયો તો વરસાદ �ટુ� પડયો. 

વરસાદથી અમારો બ્ો સામાન  ભહ�ઈ ગયો. તો 

થોડ�વાર પછ� વાદુો િવખેરાઈ ગયા અને ્રૂજ 

િનકુ� આવયો.  કનીઝની પાસે અમારો એક નોકર 

હતો �ને તેણે સાદ પાડ� બોલાવયો અને કંઈક 

સામાન લાવવાના બહાને ન�કના દહ�રમા ંરવાના 

��. પછ� તેણે કનીઝને બોલાવી અને  કકુ ંક� અમે 

આ ત�ં ુતડકામા ંલગાવયો છે તમે આ ત�ંમુા ં

આવી પોતાીુ ંદર�ર  અને કપડા ્કુવો. કનીઝ 

ત�ંમુા ંગઈ. તેની નઝર તેના પગો પર પડ� તો 

તેની દાનત  ખરાબ થઈ ગઈ અને કનીઝને 

ખયાનત પર રા� કર� લી્ી. 
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�હ�દ� આ જોઈ ઘણો પર�દાન થયો. અને તેણે  

પોતાના �નુાહોની ક�લૂાત કર� લી્ી. અને માફ� 

માગંી. ચાદર પોતાની � ૂુ  �સથિતમા ંઆવી ગઈ. 

આપે ફરમાવાુ:ં ચાદર ઉપાડ� લે અને પોતાના 

ગુામા ંનાખ  તેણે �વી ચાદર ઉપાડ� અને 

પોતાના ગુામા ંનાખી તો ચાદર તેના ગુામા ં

એવી ર�તી  વહટંુાઈ ગઈ ક� તેનો �વ િનકુવા 

લાગયો અને તેી ુ ંમ� કા� પડ� ગાુ.ં 

એ વખતે ઇમામ અલ�યહસસલામ એ ફરમાવાુ:ં 

ચાદર, � ુ ંએને �કુ� દ� �થી તે પોતાના રા� પાસે 

�ય અને તે જ એને દીકા આપદે. 
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ચાદર� તેના ગુાને �કૂ� દ��.ુ પછ� �હ�દ�એ  કાપંતા 

કાપંતા સોગાત ક�લૂ કરવાની િવનતંી કર�. આપે 

ફરમાવાુ:ં જો � ું  �સુલમાન થઈ �ય તો કનીઝ 

તને આપી દઈદ. પણ તેણે �સુલમાન થવાની ના 

પાડ�. પછ�  ઇમામ અલ�યહસસલામ એ કનીઝ 

િસવાય બાક� બીજો સામાન ક�લૂ ફરમાવયો અને 

એ દખસ �હ�દની �િૂમ તરફ પાછો ફય�. 

એક મ�હના પછ� �હ�દના રા�નો પત મકયો.  �મા ં

તેણે લખાુ ંહ� ુ ંક� આપે સામાનય ભેટ સોગાતો તો 

�સવકાર� લી્ી પણ કનીઝને આપે �સવકાર� નહહ. �ુ ં

એના કારણે ઘણો �ુઝંાણો અને મનમા ંિવચાાુર  ક� 
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કદાચ આ બ�ેએ કંઈ કિત કર� છે. �ના કારણે 

આપે તેને �સવકાર� નથી. પછ�  મ� જ આપના 

તરફથી ખોટ� ખો�ુ લખી તેને બોલાવયો અને કકુ ંક� 

ઇમામ સા�દક  અલ�યહસસલામ એ મને આ પત 

મોકલયો છે �મા ંતમારા િવ�વાસઘાતની કથા 

લખી છે. એટલે આ િવષયમા ંતાર� સતય બોલ� ુ

જોઈએ. અને �ુ ંસાચ િસવાય અનય કંઈ  સાભંુવા 

માગંતો નથી. 

તયાર પછ� બ�ેએ મને બ્ી િવતક જરાય મી�ુ  

મર� ુભભરાવયા િવના સભંુાવી અને પોતાના 

િવ�વાસભગંનો ઇકરાર ��. અને  ચાદરનો બનાવ 
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પણ સભંુાવયો. �ને સાભંુ� મારા યક�ન અને 

ઈમાનમા ંવ્ારો થયો.  હવે �ુ ંઇસલામની 

સચચાઈથી પભાિવત થઈ �સુલમાન થાં �ં અને 

ઇકરાર ક� �ં ‘અશહદો અલલાએલાહ ઇલલલલાહો વ 

અ� મોહમમદન અબદો�ુ વર્લૂો� ૂ(�ુ ં  સાકી આ  ુ

�ં ક� અલલાહ િસવાય કોઈ ઇબાદતને પાત નથી 

અને મોહમમદ  સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમઅલ�યહસસલામ અલલાહના બદંા અને 

ર્લૂ છે.) ’ અને આ પતની પાછુ �ુ ંપણ આ�ુ ં

�ં. 
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હઝરત ઇમામ �સૂા કા�ઝમ અલ�યહસસલામ એ  

ફરમાવાુ:ં થોડા �દવસ પછ� મહારા�એ રાજપાટ 

છોડ� દ�� ુઅને મદ�ના આવી ગયો અને  તે એક 

સારો �સુલમાન  રુવાર થયો. 
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આપરનક્બલમગકણ�અમકરક ન્કણરઅમ 

ાૂફાવાુાઓમાથંી ક�ટલાક જણા થોડા �દવસ  

મદ�ના �નુવવરામા ંરહા. અને પોતાના રહ�ણાકંના 

અરસામા ંરોજ હઝરત ઇમામ  જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર થાતા અને 

તેમનાથી ઇલમી લાભ ઉપાડતા. 

જયાર� તેઓએ પાછા ફરવાનો ઇરાદો �� તો  

ઇમામ અલ�યહસસલામને સલામ કરવા માટ� 

આવયા. તેઓમાનંા એક જણે િવનતંી કર� ક�  ઇમામ 

અલ�યહસસલામ તેને િવદાય વેુા કંઈક નસીહત 

ફરમાવે. તો આપ અલ�યહસસલામ એ  ફરમાવાુ:ં �ુ ં
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તમને નસીહત ક� �ં ક� અલલાહનો તકવો (ડર) 

ઇ�ખતયાર કરો  અને તેની ઇતાઅત બ�વી લાવો 

અને તેની અવજાથી બચો અને તમને � અમીન 

બનાવે તેની અમાનત તેને પાછ� આપો ને � 

તમારાથી દોસતી કર� તેના સારા દોસત બનો  અને 

તમાર� દાતં �બુ�લલગ (્મરપચારક) બન�ુ ં

જોઈએ. 

તેઓએ અરજ કર�: મૌલા ! ભલા �પૂ રહ�ને અમે 

તબલીગ ક�વી ર�તે કર� દક�એ છ�એ! 

આપે ફરમાવાુ:ં મ� તમને � કંઈ કકુ ંછે  તેના પર 

અમલ કરો અને �દુાની અવગણનાથી બચો. અને 
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કોઈપણ પ�ર�સથિતમા ંસતય  અને અમાનતને 

પોતાના હાથમાથંી જવા ન દયો અને અમ �બલ 

મઅ�ફ અને નહ� અિનલ  �નુકરના ફર�ઝા પર 

અમલ કરો. જયાર� લોકો તમારા ચા�ર�યને જોદે 

સહસા કહ�દે  ક� એહલેબયતની મોહબબતના કારણે 

તેમનો �કરદાર �ચો થયો છે. તેી ુ ંપ�રણામ એ  

આવદે ક� લોકો અમાર� સચચાઈનો �સવકાર કરદે. 

અને અમારાથી મોહબબત કરદે. �ુ ં  �દુાને સાકી 

રાખીને ક�ુ � ંક� , મારા િપતા હઝરત મોહમમદ 

બા�કર અલ�યહસસલામ ફરમાવતા હતા ક� અમારા 

દીઆ શે્ઠ લોકસેવા કરતા હતા. કોઈ  કબીલામા ં

અગર કોઈ મ�સજદનો ઇમામ અથવા અઝાન 
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દ�નારા હોતા તો અમારા દીઆજ હોતા  હતા. જો 

કોઈને પોતાની અમાનત રખાવી હોય તો તે �ની 

પાસે અમાનત રખાવતો તે  અમારો દીઆજ 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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ણ�ટ�લણક�રઅીવ્ન 

અ� ૂહમઝા દેમાલી �રવાયત કર� છે ક� મ�  હઝરત 

ઇમામ ઝયીલુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામથી 

સાભંકાુ ંતેઓ પોતાના દીઆઓને  ઉદેદી રહા 

હતા. તમાર� અમાનત પરત કરવી જોઈએ. મને એ 

હસતીની કસમ �ણે  હઝરત મોહમમદ સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમને નબી બનાવી 

મોકલયા. જો  મારા િપતા હઝરત ઇમામ �ુસૈન 

અલ�યહસસલામનો કાિતલ માર� પાસે એ તલવાર 

અમાનત રાખે �ના વડ� તેણે મારા િપતાને કતલ 
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�ાર હતા, તો �ુ ંતેની એ અમાનત પણ  તેને પાછ� 

આપી દઈદ. 

મોઆિવયા �બન વહબ કહ� છે ક� મ� હઝરત ઇમામ  

સા�દક અલ�યહસસલામની સેવામા ંઅરજ કર�, મૌલા 

અમે અમારા સગાઓથી અને સગાઓ  િસવાય 

બી� લોકોથી ક�વો વતારવ કર�એ? 

આપે ફરમાવાુ:ં તમાર� અમાનત પાછ� વાુવી  

જોઈએ અને તમારા સતયની સાકી આપવી 

જોઈએ, ચાહ� તેના લાભમા ંહોય ક� તેઓના  

ીકુસાનમા,ં અને બીમારોની ખબર  છૂવા જ�ુ ં
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જોઈએ અને તેઓના જનાઝામા ંદામેલ  થ�ુ ં

જોઈએ. 

અ� ૂઅસામા ઝયદ દેહામ કહ� છે ક� હઝરત ઇમામ  

સા�દક અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં જયા ંપણ 

તમને મારા અીયુાયીઓ દ�ખાય � માર�  આજાીુ ં

પાલન કરતા હોય તો તેને મારા સલામ કહો. �ુ ં

તમને પરહ�ઝગાર� , પાકદામની અને �દુાના 

માગરમા ંકોિદદ , સા� ુબોલ�ુ ંઅને અમાનત પરત 

કરવા અને  લાબંા સજદા અને પડોદીઓથી સારો 

વતારવ કરવાની તાક�દ ક� �ં. પયગમબર� �દુા  
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સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ આજ દ�ન 

લઈને આવયા હતા. 

તમાર� પાસે � પણ દખસ અમાનત રખાવે તમે  

તેની અમાનત પાછ� ફ�રવો ભલે અમાનત 

રખાવનાર ભલો હોય ક� �રુો. �દુાના પયગમબર  

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ અમાનત 

દાર�ની તાક�દ કરતા હતા. તયા ં્ ૂ્ ી  ક� બાર�ક 

ઘાગો ્ધુ્ા પાછો આપતા હતા. પોતાના 

સગાઓને તયા ંજવા આવવાીુ ંરાખો  અને તેઓથી 

સારો વતારવ કરો , તેઓના જનાઝામા ં�ઓ , 

તેઓના બીમારોના ખબર �તર   છૂો ક�મક� જો 
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તમારામાથંી કોઈ પરહ�ઝગાર� અને સાચા બોલવા 

અને લોકો સાથે સારો વતારવ રાખે છે તો લોકો તેને 

જોઈને કહ� છે આ દખસ હઝરત જઅફર �બન 

મોહમમદ અલ�યહસસલામનો અીયુાયી છે અને �ુ ં

આ જોઈને ઘણો �દૂ થાં � ંઅને તેઓની  

રહ�ણીકરણી જોઈને આનદં પા� ુ�ં. ક�મક� લોકો 

કહ�દે ક� આ હઝરત જઅફર� સા�કદ  

અલ�યહસસલામની તાલીમની અસર છે. અને � 

માર� અવજા કર� છે તેવો દખસ અમારા  માટ� કલકં 

છે ક�મક� લોકો તેને જોઈને કહ�દે ક� હઝરત જઅફર� 

સા�દક અલ�યહસસલામના અીયુાયીનો �કરદાર તો 

�ુઓ. 
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�ૂઠકબનલઅીઅીક�કુસીઅન 

�ૂઠકકણસ્કખીઅી�ુકંપ�રરી્ 

બની અબબાસના આરંભકાુમા ંબે ભાઈઓ 

મોહમમદ �બન અબ્ુલલાહ �બન ઇમામ હસન અને 

ઇબાહ�મ �બન અબ્ુલલાહ �બન ઈમામ હસન એ  

ગાિસબ �ુાૂમત િવ�ુધ્ બુવો �� અને દહ�દ 

થઈ ગયા. તેનો ભાઈ યહયા �બન  અબ્ુલલાહ 

પકડાઈ જવાના ડરથી દયલમ તરફ ચાલયો ગયો. 
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દયલમના લોકોએ આ સયયદ  તુની તેમના 

મોભાને છાજતી આવભગત કર� અને  રૂા 

પદ�દમા ંતેમની અસરીુ ંવ� ુરુ  િવસ�તૃ થ� ુ ંગાુ.ં 

�ખુબીરોએ હા�ન રદીદને ખબર પહ�ચાડ� ક� આ  

પદ�દમા ંસયયદ યહયા �બન અબ્ુલલાહ �બન 

ઇમામ હસનની લાગવગ �દન-પિત�દન  િવદાુ 

થતી �ય છે. સભંિવત છે ક� ભાિવમા ંતે તમારા 

રાજય માટ� ખતરો  રૂવાર  થાય એટલે ખતરો 

ઊભો થવા પહ�લા જ તેને ઠ�કાણે પાડવો જોઈએ. 

હા�ને પચાસ હ�રીુ ંલશકર ફઝલ �બન યહયાની  

આગેવાનીમા ંદયલમ તરફ રવાના ખુર. જયાર� આ 
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લશકર દયલમની િનકટ પહ�ચાું  તો સયયદઝાદાએ 

કકુ ંક� �ુ ંલડાઈ કર� આ પદ�દને તબાહ અને 

વેરાન કરવા નથી  માગંતો અને �ુ ંાધુ્ના બદલે 

વાટાઘાટ કર�દ. 

�તે સયયદ યહયા �બન અબ્ુલલાહ અને ફઝલ  

�બન યહયા વચચે વાટા્ાટ થઈ. અને િવચાર 

િવમષરના �તે એમ ન�� થાુ ંક� જો  હા�ન 

અમાનના�ુ ંલખી દ� �મા ંઆ�લમો અને ફોકહા 

(્મરપ�ંડતો) અને બની  હાિદમના વડવાઓ સાકી 

આપે તો સયયદ યહયા પોતાની �તને ફઝલ �બન 

યહયાને સ�પી દ�દે. 



731 
 

થોડા �દવસ પછ� હા�ન રદીદ તરફથી અમાનના�ુ ં

પણ આવાુ ંઅને તેની સાથે થોડ� ભેટસોગાતો પણ 

આવી. 

અમાનના�ુ ંમુવા પછ� સયયદ યહયાએ પોતાને 

ફઝલ �બન યહયાને સ�પી દ�્ો. 

હા�ને યહયાનો ભવય સતકાર ��. પરં� ુપાછુથી 

હા�ને પોતાી ુ ંવચન તોડ� યહયા �બન 

અબ્ુલલાહને �લમા ંનાખી  દ�્ા. 
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હા�ન ઇચછતો હતો ક� કોઈ ન કોઈ ર�તે સયયદ 

યહયાને કતલ કર� નાખે પણ તેને કોઈ યોગય 

બહાીુ ંદ�ખા� ુ ંનહો� ુ.ં 

એક �દવસ �બેરના વદંમાથંી એક દખસે હા�ન  

રદીદ પાસે ચાડ� ખા્ી ક� સયયદ યહયા �લમા ં

જવા પહ�લા �પુત ર�તે લોકોને  પોતાની 

�ખલાફતની દાવત આપતો હતો અને લોકોથી 

પોતા માટ� �ખલાફતની બયઅત લેતો હતો. 

હા�નને તો એક બહાીુ ંજોઈ� ુ ંહ� ું , તેણે સયયદ 

યહયા ને �લમાથંી બહાર િનકાકયા અને કકુ ંક� 

મને ખબર પડ� છે ક� ત�  પોતાના વચનનો ભગં 
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�� છે અને લોકોથી પોતાની �ખલાફતની બયઅત 

લી્ી છે. 

સયયદ યહયાએ આ બનાવનો ઇનકાર �� તો  

હા�ન રદીદ� �બેરને તેની સામે આવવાનો �ુકમ 

આપયો અને �બેર� તેમની સામે  પોતાના 

આરોપોનો  નુરોચચાર ��. 

સયયદ યહયાએ કકુ:ં જો આ સાચો છે તો કસમ 

ખાય. �બેર� કકુ:ં મને એ �દુાએ વા�હદની કસમ 

�ના કબ�મા ં રૂ� કાએનાત છે. �ુ ંસાચો �ં. 
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સયયદ યહયાએ ફરમાવાુ:ં નહહ , આ ર�તે કસમ  ન 

ખાઓ ક�મક� જયાર� કોઈ દખસ આવી ર�તની કસમ 

ખાય �મા ંરબ�લુ ઇઝઝતના વખાણ  હોય તો 

અલલાહ તઆલા અઝાબને િવલબંમા ંનાખે છે. જો 

� ુ ંસાચો છે તો આ ર�તે કસમ  ખાઈને પોતાની 

સચચાઈ બયાન કર અને પોતાની કસમ આ ર�તે 

ખા. 

�ુ ંઅલલાહની ાુવવત અને ીસુરતથી પોતાને 

અલગ કર� પોતાની ાુવવત અને ીસુરતને �દુાને 

હવાલે કર�ને ક�ુ � ંક� માર� વાત સાચી છે. 



735 
 

કસમના િવ�ચત દબદો સાભંુ� �બેર �ુઝંાણો અને 

કહ�વા લાગયો ક� આ ક�વી કસમ છે � તમે મારાથી 

ઉપડાવવા માગંો છો. 

હા�ન રદીદ� �બેરને કકુ:ં જો � ુ ંખર�ખર  સાચો છે 

તો તાર� આ જ કસમ ખાવી પડદે. લાચાર�એ 

�બેર� એ જ કસમ ખા્ી � સયયદ  યહયા ઇચછતા 

હતા. 

હ� કસમ ખાઈને તે દરબારમાથંી બહાર િનકકયો  

જ હતો ક� તેનો પગ એવી ર�તે લપસયો ક� તે મ� 

ભ�રયા ગો� ુખાઈને જમીન પર  પટકાઈ પડયો. 

તેના માથામા ંસખત વાગાુ ંઅને થોડ� વાર પછ� 
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મર� ગયો. તેના  જનાઝાને કબસતાનમા ંલાવવામા ં

આવયો અને કબ �ટલી પણ માટ� નાખવામા ં

આવી કબ ભરાણી જ નહહ. લાચાર થઈને તેની કબ 

પર છાપ� બનાવવામા ંઆવાુ ંઅને આમ  તેી ુ ં

નાપાક બદન � ૂુ મા ંમકાુ.ં 
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્નમરૂકહંલીજઅીકખનટીપરીઅમકપનલક�લૂમકગ  

દેખ �સૂી રહ�મ�લુલાહ� અલયહ� �કતાબ  ગયબતમા ં

લખે છે ક� ઇમામ સાહ��ઝુઝમાન અલ�યહસસલામની 

નયાબત (પિતિનિ્તવ)  નો ખોટો દાવો 

કરવાવાુાઓમા ંમન્રૂ હલલાજ પણ દામેલ છે. 

મન્રૂ� મદ�રૂ દીઆ આ�લમે દ�ન ઇસમાઈલ �બન  

અલી નવબખતીને પત લખયો �મા ંતેણે લખા ુક� 

ઇમામ સાહ��ઝુઝમાન  અલ�યહસસલામએ મને 

પોતાનો વક�લ ન�� �� છે. અને તેમણે મને 

�ુકમ આપયો છે ક� �ુ ંતમને પત લ� ુએટલે તમાર� 
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ફરજ છે ક� તમે માર� મદદ કરો અને માર�  

નયાબત પર ઈમાન લાવો અને દકંાથી બચો. 

હક�કતમા ંમન્રૂ એમ સમજતો હતો ક� ઇસમાઈલ  

�બન અલી નવબખતી લોકોની ધયાનીુ ંક�નદ છે 

અને જો �ુ ંતેમને �ુમાં  ફસાવવામા ંસફુ થયો 

તો માર� સફુતા ચો�સ થઈ જદે. પરં� ુતે 

તેમના ઈમાની દરજ�થી અજાન હતો. 

મન્રૂનો પત �વો તેઓને મકયો તો તેમણે  

જવાબમા ંલખાુ:ં આપ ક�મક� ઇમામ 

અલ�યહસસલામના િનાકુત કર�લા પિતિનિ્ છો !  

એટલે આપની માર� એક નાની એવી યાચના છે. 
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જો આપે માર� યાચના �સવકાર� લી્ી તો  �ુ ં

સમ�દ ક� તમે તમારા દાવામા ંસાચા છો. અને તે 

યાચના એ છે ક� માર� પાસે ઘણી કનીજો છે અને �ુ ં

અતયાર� �ઢુો થઈ ગયો �ં. પોતાની �ધૃ્ાવસથા 

�પાવવા માટ� મને �ખઝાબનો આ્ાર લેવો પડ� છે 

અને મને તેનાથી ઘણી તકલીફ પડ� છે. આપ  

મહ�રબાની કર�ને અલલાહથી ્ુઆ માગંો ક� તેઓ 

ઇમામ સાહ��ઝુઝમાન અલ�યહસસલામના  પિવત 

આતમાના વસીલાથી માર� સફ�દ�ને કાુપમા ંફ�રવી 

દ� અને મને વારંવાર �ખઝાબના શમથી બચાવી લે. 
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જો આપની ્ુઆથી એ�ુ ંથાુ ંતો �ુ ંઆપનો  �રુ�દ 

બની જઈદ અને આપને તો સાર� ર�તે ખબર છે ક� 

જયાર� �ુ ંઆપનો �રુ�દ બનીદ  તો �ુ ંએકલો નહહ 

હોં માર� સાથે હ�રો બી� જણ આપની શધ્ા 

વ� ૂરુ મા ંભુ� જદે. 

મન્રૂ� જયાર� ઇસમાઈલ �બન અલી નવબખતીનો  

પત વાચંયો તો તેના પગ નીચેથી ઝમીન િનકુ� 

ગઈ. અને તેને ખાતર� થઈ ગઈ ક� આ  માર� 

�ુમા ંફસાવવાવાુા નથી. લોકો ્ીમે ્ીમે 

મન્રૂનો િતરસકાર કરવા લાગયા  અને તેીુ ં

પ�રણામ એ આવાુ ંક� ખલીફાના �ુકમથી મન્રૂને 
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એક હ�ર કોરડા મારવામા ંઆવયા અને તેને � ૂુ � 

પર લટકાવવામા ંઆવયો અને તેના દર�રના  

�ુકડાઓને આગમા ંબાુવામા ંઆવયા પછ� તેની 

રાખને દજલા નદ�મા ંવહાવી દ�વામા ંઆવી. 
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ઝણ�રવીકરીઝમ�ુકં�ૂ�ંુકલખીર 

અ�બૂકર મોહમમદ �બન ઝક�રયા રાઝી મદ�રૂ  

તબીબ (ાનુાની ડોકટર) થઈ ગયો છે. તેણે 

�કમીયાગર�મા ંએક �કતાબ લખી હતી �માં  હક�ક� 

્ા�ઓુને મેુવી સોી ુ ંબનાવવાની ર�તો લખી 

હતી. 

પછ� તેણે એ  સુતક સામાન બાદદાહ મન્રૂની  

સામે ર�ૂ કર�. બાદદાહ  સુતક વાચંી ઘણો �દૂ 

થઇ ગયો અને �કતાબના લેખકને એક  હ�ર 

દ�નાર ઇનામ આપયા. 



743 
 

અને તેણે મોહમમદ �બન ઝક�રયા રાઝીને  દરખાસત 

કર� ક� તેણે સોી ુ ંબનાવવાની � ર�તો લખી છે તે 

પમાણે સોી ુ ંતૈયાર  કર� બતાવે. �થી �કતાબની 

સચચાઈ પયોગથી  રુવાર થઈ �ય. 

ઝક�રયાએ કકુ:ં એ માટ� તો લાખો દ�નાર અને 

ખાસ ઓ�રો અને સાચી જડ��ટુીઓની જ�ર છે. 

બાદદાહ� કકુ:ં આપ ગભરાઓ નહહ , આપને બ્ી  

વસ�ઓુ  રૂ� પાડવામા ંઆવદે. બાદદાહ� જ�ર� 

સામગી ભેગી કર� દ�્ી અને  ઝક�રયાને કકુ:ં હવે 

બ્ો જ�ર� સામાન ભેગો થઈ ��ૂો છે એટલે 

આપ અમને  સોીુ ંબનાવી દ�ખાડો. ઝક�રયા રાઝી 
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સોીુ ંન બનાવી દ�ો તો ઘણો ખસસાણો પડ�  

ગયો. 

બાદદાહ� કકુ:ં તમને �ૂઠ લખવાની �ું  જ�રત 

હતી? અને જો અમે તેનો પયોગ ન કરાવતે તો 

આવવાવાુો વદં પણ તમારા  �ૂઠના વ� ુરુ મા ં

જકડાતા રહ�તે. અમે તને  સુતક લખવાનો 

 રુસકાર એક હ�ર દ�નાર આપી દ�્ો છે. પણ એ 

સાથે જ�ર� છે ક� તમને તમારા �ુઠાપણાની સ� 

મુવી જોઈએ. 

પછ� તેણે �ુકમ આપયો ક� તેણે લખેલી �કતાબ  

તેના માથા પર એટલી વાર મારવામા ંઆવે ક� 
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�કતાબ ફાટ� �ય. એટલે તેની �કતાબને  તેના 

માથા પર એટલી વાર મારવામા ંઆવી જયા ં્ ૂ્ ી 

�કતાબ ફાટ� ન ગઈ. અને તેના  કારણે તેની 

�ખમા ંખોડ પૈદા થઈ ગઈ અને તેમાથંી સદા 

પાણી વહ�� ુ ંરકુ ંઅને આ  ખોડ મરવા ્ ૂ્ ી તેની 

સાથે રહ�. 

ઝક�રયા એક વખત બીમાર પડયો તો કોઈ તબીબ 

પાસે ગયો ક� દવા લે તો તબીબે તેનાથી પચાસ 

દ�નાર લઈ લી્ા અને ઝક�રયાને  કકુ:ં તમને 

ગેરસમ�ુતી થઈ છે. 
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ક�િમયાગીર� એ નથી �ની પાછુ તમે પડયા છો. 

અને હડ�તૂ થાઓ છો. �કમીયાગીર� આ છે. 

તબીબની વાત સાભંુ� ઝક�રયા ઘણો પભાિવત  

થયો અને તેણે િતબ િવદા િદખવી દ� કર� અને 

મહ�નત કર�ને એ સથાને પહ�ચી  ગયો ક� તેમણે 

િતબ િવદા િવષયમા ં સુતકો લખયા અને પોતાના 

ાગુના મહાન તબીબ કહ�વાયા. 
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�ૂઠકબ્ીકુઅુીહનઅમકજડકલન . 

એક જણ જનાબે ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ�  

વઆલેહ� વસલલમની સેવામા ંહાજર થયો અને 

આપથી માગરદદરન ચાકુ ંતો આપે  ફરમાવાુ:ં સા� ુ

બોલો, �ૂઠ ન બોલો , તયાર પછ� મન ફાવે તેટલા 

�નુાહ કરતા  રહો. આ સાભંુ� એ જણ ઘણો �દૂ 

થયો અને મનોમન કકુ:ં મને આપે �ૂઠ બોલવાની 

મના કર� છે , સા� ુબોલવાની આજા કર� છે આ 

િસવાય બ્ા �નુાહોની �ટ આપી દ�્ી છે.  હવે �ુ ં

ફલાણી વેશયા પાસે જઈદ અને �તીય ્ખુ 

માણીદ. તે �રુાઈ માટ� તૈયાર જ  થઈ રહયો હતો 
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ક� તેણે �દલમા ંિવચાાુર ક� જો કોઈએ  છુ� લી� ુક� 

�ુ ંકરવા  ગયા હતા ? તો જવાબમા ંમને સા�ુ ં

બોલ�ુ ંપડદે અને સા� ુબોલવાના સજંોગોમાં  માર� 

સગંસાર થ�ુ ંપડદે. આમ િવચાર� તેણે પોતાનો 

િનણરય તયાગી દ�્ો. પછ�  તેણે પોતાના મનમા ં

ચોર� ડાકાનો િવચાર �� અને તેની સાથે િવચાાુર 

ક� �ૂઠ  માર� બોલ�ુ ંનથી. અને સા�ં બોલવાના 

સજંોગોમા ંમારા હાથ કપાઈ દક� છે. અને  ફાસંીની 

સ� થઈ દક� છે. આમ િવચાર� તે આ ાુકમર 

કરવાથી રોકાઈ ગયો અને છેવટ�  સચના કારણે 

તેણે બ્ા �નુાહોથી તૌબા કર� લી્ી. 
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સ�અૂમઅીક�ૂઠીકદીઅનદીરનઅમકબદઅી્મ 

ઇિતહાસમા ંઇબને જવઝીના નામથી બે સાહ�બોના  

ઇલમનો �તૃાતં મુે છે. એક ઇબને જવઝી એ છે � 

પોતાના ાગુનો પખયાત  હદ�સવે�ા હતો. અને 

બીજો િસબત ઇબને જવઝી છે અને તે એહલેબતેૈ 

પાકને માનવાવાુો હતો. અને તઝક��લ ખવાસ 

તેની પખયાત ાૃિત છે અને તેઓ બી� મોટા  હાજર 

જવાબ પણ હતા. 

એક વખત તેઓ િમમબર પર બેસી ભાષણ આપી 

રહા હતા. તો કોઈએ  છૂ� ુ ંહઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ અને અ�બૂકરમા ંશે્ઠ કોણ છે? 
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તો તેમણે કકુ:ં “અફઝલહા બઅદ�હ� મન કાનત 

ઇબનતેહ� તહતેહ�. ” આ વા�ના બે અથર િનકુ� 

દક� છે. 

૧. એ બેમાથંી શે્ઠ એ છે �ના ઘરમા ં�ુ�રની 

 તુી છે. 

ર. આ વા�નો બીજો અથર એ થઈ દક� છે ક� એ 

બેમાથંી શે્ઠ એ છે ક� �ની  તુી �ુ�રના ઘરમા ં

છે. 

એટલે આ �દઅથા સાભંુ� દીઆ પોતાની  જગયાએ 

અને ્�ુી પોતાની જગયાએ �દૂ થઈ ગયા. 
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અલલામા િસબત ઇબને જવઝી એક  �દવસ �તૂબો 

(ભાષણ) આપી રહા હતા ક� કોઈએ  છૂ� ુ ંક� 

ખલીફાઓની સખંયા  ક�ટલી છે ? તેમણે કકુ:ં ચાર , 

ચાર, ચાર. 

તો દીઆ એટલે રા� થઈ ગયા ક� તેમણે દબદ  

ચારને તણ વખત વાપર� તો એ બારની સખંયા 

થઈ. � તેમની માનયતા �જુબ છે. અને  ્�ુી 

એટલા માટ� �દૂ થયા ક� તેમણે ચારનો તણ વખત 

ઉપયોગ કર� ખલીફાઓની  સખંયા ચાર હોવા પર 

ભાર ��ૂો છે. અને આ ્�ુી માનયતા પમાણે છે. 
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અબ્ુરર હ�માન ઇબને જવઝી પોતાના ાગુના પખયાત 

હદ�સવે�ા હતા અને તેમણે મૌલા અલી 

અલ�યહસસલામના વા� ‘સ�નૂી કબલ અન 

તફક�્ૂની’ કહ�વાની � ૃ્ ટતા કર�. 

ઇબને જવઝીએ �વો સ�નૂીનો દાવો �� તો  

સભામાથંી એક �ીએ  છૂ� ુ ં�ુ ંતમે માનો છો ક� 

અમી�ુલ મોઅમેનીન  અલ�યહસસલામ સલમાન 

ફારસીના �તૃાનુી ખબર મુતા એક જ રાતમા ં

મદાઈન પહ�ચી  ગયા અને તેમની કફન દફન 

િવિ્ પતાવી? 
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તેમણે કકુ:ં હા , �બલાુલ સતય છે. પછ�  તેણે  છૂ� ુ:ં 

આ �રવાયત િવદે તમા� �ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� તી� 

ખલીફા તણ �દવસ ્ ૂ્ ી દફન ન થઈ દ�ા. જોક� 

અમી�ુલ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ મદ�નામાજં  

�બરાજમાન હતા. 

તેમણે કકુ:ં આ પણ ખ� છે. 

તેણે ફર�  છૂ� ુ:ં આમાથી અમી�ુલ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામીુ ંકાુ ંકામ ખ� છે અને કાુ ંખો�ુ 

છે? 
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આ સાભંુ� ઇબને જવઝી અટવાઈ ગયો અને પછ�  

સવસથ થઈ બોલયો અય બાઈ! જો � ુ ંપિતની 

ર�થી આવી છો તો તેના પર લાનત થાય , 

ન�હતર તારા પર ક� � ુ ંઅચકાયા વગર અહહ 

ચાલી આવી. 

�ીએ કકુ:ં અય ઇબને જવઝી �ુ ં�ુ ં   છૂ� દાંુ ક� 

ઉમ�લુ મોઅમેનીનીુ ંિનકુ�ુ ં�ા ખાતામા ંઆવે 

છે? આના માટ�  ઇબને જવઝી પાસે જવાબનો કોઈ 

અવકાદ નહોતો. 
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મકાિતલ �બન ્લૈુમાને �વનભરમા ંતણવાર 

સ�નૂીનો દાવો �� અને દર�ક વાર તેણે મ�ની 

ખા્ી. 

�મક� એક વાર તેણે કકુ:ં સ�નૂી એમા્ૂનલ અદર. 

અદરની આ તરફની � વાત ચાહો  છૂો. 

એક દખસે આ દાવો સાભંુ� કકુ:ં જયાર� આદમે 

હજ કર� હતી તો તેઓીુ ંમા� ુકોણે � ૂડંા ુહ� ુ?ં 

મકાિતલે કકુ:ં અલલાહ� તારા �દલમા ંઆ  પ્ 

એટલા માટ� ��ૂો છે ક� મને આ બાગમા ંઅને 
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ગવરથી હડ�તૂ કર�. ભલા મને  એીુ ંઇલમ �ાથંી 

થઈ દક� છે? 

બી� વખત આ જ મકાિતલે ફર� દાવો �� ક� 

મારાથી અદરની નીચેની બ્ી વસ�ઓુ િવદે � 

ઇચછો  છૂ� લયો. 

એક દખસે ઊભા થઈને કકુ:ં �ુ ંતારાથી  અદર અને 

પાતાુની વાતો નથી  છૂતો , મને બસ આટ�ુ ં

બતાવી દ� ક� અસહાબે કહફના  ાુતરાનો રંગ ક�વો 

હતો? 
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મકાિતલે સાભંકા ુતો ઝખંવાઈને મા�ુ ંનમાવી 

લી� ુઅને કોઈ જવાબ આપી ન દ�ો. 

તી� વાર એજ દાવો �� તો એક દખસે  છૂ� ુ:ં એ 

બતાવો ક� ક�ડ�ના �તરડા �જસમના આગલા 

ભાગમા ંહોય ક� પાછુના ભાગમા?ં 

મકાિતલ કોઈ જવાબ ન આપી દ�ો અને 

ભિવ્યમા ંઆ દાવાથી તૌબા કર� લી્ી. 

ાૂફામા ંઆવો જ દાવો ફતાદાએ પણ �� હતો  અને 

કકુ ંહ� ુ:ં લોકો ! અલીએ પણ આજ મ�સજદમા ં

સ�નૂીનો દાવો �� હતો અને  આજ �ુ ંપણ આ જ 
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મ�સજદમા ંદાવો કર� રહયો �ં ક� તમાર� � કંઈ 

 છૂ�ુ ંહોય  છૂ� લયો. 

એક દખસે કકુ:ં વા� ! એ બતાવો , હઝરત 

્લેુમાનના પસગંમા ંએક ક�ડ�નો ઉલલેખ છે , એ 

ક�ડ� નર હતી ક� માદા? 

ફતાદા કોઈ જવાબ ન આપી દ�ો અને દરમાઈને 

મા�ુ ંનમાવી લી�.ુ 

એક વખત ઇમામ દાફ�ઈએ મ�ામા ંકકુ:ં �  ચાહો 

 છૂ� લો �ુ ં�કતાબ અને ્�ુતથી તેનો જવાબ 

આપીદ. તો એક દખસે  છૂ� ુ:ં  એ દખસ સબં્ ે �ુ ં
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�ુકમ છે �ણે અહ�રામની હાલતમા ંભમર�ને માર� 

નાખી હોય.પણ  તે �કતાબ અને ્�ુતમાથંી કોઈ 

જવાબ ન આપી દ�ો. 

સયયદ નેઅમ�લુલાહ જઝાએર� અનવાર�  

નોઅમાિનયામા ંલખે છે ક� હઝરત અમી�ુલ 

મોઅમેનીન અલ�યહસસલામએ ઘણી વખત દાવો  

�� હતો. મને  છૂ� લયો , એ પહ�લા ક� તમે મને ન 

મેુવી દકો , �ુ ંજમીનના  માગરની સરખામણીમા ં

આસમાનના માગ� વ્ાર� સાર� ર�તે �� ુ�ં. 

આપના દાવા પછ� એક દખસ ઊભો થયો અને 

કકુ ંએ બતાવો ક� અતયાર� �જબઈલ �ા ંછે ? આપે 
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ફરમાવાુ:ં મને જરા જોઈ લેવા  દયો.પછ� આપે 

ઉપર, નીચે, ડાબે, જમણે નઝર દોડાવી અને 

ફરમાવાુ:ં તમે જ �જબઈલ છો. 

એજ વખતે �જબઈલ લોકોની સામે ઉ યન કર�  

ચાલયા ગયા. અને હાજર લોકોએ તકબીરનો નારો 

�લુદં �� અને મૌલાથી લોકોએ   છૂ�ુ ંઆપે ક�વી 

ર�તે �ણાુ ંક� આ �જબઈલ છે? 

આપે ફરમાવાુ:ં જયાર� મ� આકાદ તરફ જોાું  મને 

તયા ં�જબઈલ દ�ખાણા નહહ , પછ� મ� જમીનથી 

પાતાુ ્ ૂ્ ી નઝર નાખી , મને �જબઇલ તયા ંપણ 

નઝર ન આવયા. �ંુકમા ંમ� ચાર� તરફ નઝર 
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દોડાવી  તો �જબઈલ �ાયં નઝર� ન પડયા એટલે 

મને ખાતર� થઈ ગઈ ક� સવાલ કરનાર પોતે જ  

�જબઈલ છે. 

તયાર પછ� સયયદ નેઅમ�લુલાહ   લખે છે ક�  હઝરત 

ઇબાહ�મ અલ�યહસસલામએ યક�નમા ંવા્ારો 

કરવા માટ� આસમાન અને જમીનના  ભેદો જોવાની 

ઇચછા વયકત કર� અને અલલાહ તઆલાએ તેમની 

ઇચછા  રૂ� કર� હતી.  અને તેમને એક વખત 

જમીન અને આસમાનના સબં ં્ ો દ�ખાડયા , પરં� ુ

હઝરત અમી�ુલ  મોઅમેનીન અલ�યહસસલામની 

દાન તો �ુઓ, આપ જમીન અને આકાદના સબં ં્ ો 
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જોવાના મોહતાજ ન હતા અને આપ આકાદ અને 

્રતીના રહસયો જોયા વગર જ કહયા કરતા હતા 

ક� જો પદારઓ હટાવી લેવામા ંઆવે તો પણ મારા 

યક�નમા ંવ્ારો નહહ થાય. 

�ૂ�ંુકબનલઅીઅી�ીઅનકસઝીક્�કકગ . 

એહમદ �બન તવ�નૂ એક િવખયાત દાસક થઈ 

ગયો છે. તે પોતાના બાુપણની એક કથા 

સભંુાવયા કરતો હતો ક� �ુ ંબાુક હતો. એક 

�દવસ મારા િપતા અમીર તવ�નૂની સેવામા ંગયો 

અને તેમને કકુ ંક� દરવા� પર ઘણા  ગર�બો અને 

િનરા્ારો ભેગા થયા છે. આપ તેમના માટ� કંઈક 
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રકમ લખીને આપો �થી  ખઝાનાદારથી રકમ લઈ 

તેઓમા ંવહ�ચી દ�વામા ંઆવે. 

આ સાભંુ� મારા બાપે કકુ:ં � ુ ંકાગુ અને  કલમ 

લાવ, �ુ ંહમણા જ લખીને આ ુ ં�.ં �ુ ંકાગુ કલમ 

લેવા ગયો તો એક કનીઝને  એક �લુામ સાથે 

અયોગય ચે્ટા કરતા જોયા. �ુ ંકલમ ને કાગુ 

લઈને અમીર પાસે  ગયો પણ મ� તેમને લ�ડ�-

�લુામ િવદે એક દબદ પણ ન કહયો. 

કનીઝને ડર હતો ક� �ુ ંતેના ્ુ્ાૃતયની  �ણ કર� ન 

દં એટલે તેણે પાણી આડ� પાુ બાં્ વા ખાતર 
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મારા િપતા પાસે િદકાયત  કર� ક� મ� તેની સાથે 

છેડછાડની કોિદદ કર� છે. 

મારા બાપને કનીઝની વાત પર ભરોસો આવી 

ગયો અને એક ખા�દમના નામ પર એક ચીઠી 

લખી. �મા ંતેઓએ લખાુ ંહ� ુ ંક� આ ચીઠી  

લાવનારને તરત જ માર� નાખવામા ંઆવે. અને 

તેી ુ ંદીદ માર� પાસે લાવો. ચીઠીને  કવરમા ંબં્  

કર� તે કવર મને આપાુ.ં �ુ ંકવર લઈને લખેલ 

દખસ પાસે જઈ રહયો  હતો ક� અચાનક મને એ જ 

કનીઝ રસતામા ંમુ� ગઈ. અને  છૂ� ુ ંક� �ા ં

�ઓ છો? 
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મ� બતાવાુ ંક� અમીર� ફલાણા નોકરના નામે  ચીઠી 

લખી છે. �ુ ંચીઠી પહ�ચાડવા જઈ રહયો �ં. તેણે 

કકુ:ં આ કાગુ મને  આપી દયો. �ુ ંતમારાથી 

જલદ� પત પહ�ચાડ� દઈદ. મ� કાગુ તેને દઈ 

દ�્ો અને  તેણીએ એ કાગુ પોતાના પેમીને 

આપી દ�્ો. તે પેમી પણ માર� �મ ખતના  

લખાણથી અ�ણ હતો. એટલે તે એ પત લઈ 

જલદ�થી તે નોકર પાસે ગયો. 

નોકર� �વી ચીઠી વાચંી તેણે ્ડ દઈને તેી ુ ંદીદ 

વાઢ� નાખાુ ંઅને મા� ુલઈને અમીરની પાસે 

આવી ગયો. 
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અમીર મસતક જોઈને ચ�કત થઈ ગયો અને તેમણે  

મને બોલાવયો અને  રૂ� િવતક સાભંુવાની ઇચછા 

વયકત કર�. મ� તેમને બ્ી  પ�ર�સથિતથી પ�ર�ચત 

�ાર તો તેમણે �ુકમ આપયો ક� કનીઝને તરત જ 

હાજર કરવામા ંઆવે. જયાર� કનીઝ હાજર થઈ તો 

તેમણે �ુકમ �ર� �� ક� તેી ુ ંમા�ું  ઉડાડ� દ�વામા ં

આવે. એટલે એ કનીઝને પણ જલલાદ� કતલ કર� 

નાખી. આમ �ૂઠાઓ પોતાના �રુા ��મે પહ�ચયા. 
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�ૂઠઅમકભીરકક�ણ�્ ્ 

સફવાન સારબાન �રવાયત કર� છે ક� અબ્ુલલાહ  

�બન હસનના બે  તુોમા ંમોહમમદ નફસે ઝ�કયયા 

અને ઇબાહ�મની દહાદત પછ� એક  દખસ મન્રૂ 

દવાનક�ની પાસે ગયો અને કકુ ંક� તમે બની 

ફાતેમાથી ન�ચ�ત થઈને ન બેસો ક�મક� જઅફર �બન 

મોહમમદ� ઇમામ સા�દક અલ�યહસસલામ પોતાના 

�લુામ મોઅલલા �બન ખનીસને �ુકમ આપયો ક� તે 

દીઆઓને ભેગા કર� અને વ્ાર�મા ંવ્ાર�  હિથયાર 

એકઠા કર�. આમ તેઓ આપની િવ�ુધ્ સદ� 

બુવો પોકારવાવાુા છે અને  મોહમમદ �બન 
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અબ્ુલલાહ �બન હસન આ કામમા ંતેઓની સાથે 

છે. 

આ ખબર સાભંુ� મન્રૂને ઘણો �સુસો ચડયો  

અને તેણે પોતાના કાકા , � એ સમયે મદ�નાના 

ગવનરર હતા, પત લખયો ક� જઅફર  �બન મોહમમદ 

ને માર� પાસે રવાના કરો. 

મદ�નાના ગવનરર� એ પત ઇમામ સા�દક 

અલ�યહસસલામ પાસે મોકલયો અને કકુ ંક� આપ 

કાલ ્ ૂ્ ીમા ંઅહહથી રવાના થઈ �ઓ. 
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સફવાન કહ� છે ક� ઇમામ અલ�યહસસલામએ મને 

�ુકમ આપયો ક� તમે �ટ તૈયાર કરો , આપણે કાલે 

ઇરાક જવાીુ ંછે. 

ઇમામ અલ�યહસસલામ પવાસ વેઠ� મન્રૂના  

દરબારમા ંપહ�ચયા તો તેણે પથમતો આપની સાર� 

આગતા સવાગતા કર� , પછ� ્ીમે  ્ીમે િદકાયત 

વયકત કરવા લાગયો અને કકુ ંક� આપે પોતાના 

�લુામ મોઅલલા �બન ખનીસને દ�ો એકઠા કરવા 

પર િનાકુત �� છે. અને આપ અમાર� િવ�ુધ્  

બડં કરવા માગંો છો. 



770 
 

આ સાભંુ� ઇમામ અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ:ં 

�દુાની પનાહ , આ મારા પર ખો�ુ બોહતાન છે. 

મન્રૂ� કકુ ંક� જો આ ખો�ંુ છે તો આપ કસમ 

ખાઓ. 

આપે કસમ ખા્ી. મન્રૂ� કકુ:ં આપ તલાક અને 

ઓતાકની કસમ ખાઓ. 

(�્ાર ાગુમા ંકસમ આ ર�તે ખાવામા ંઆવતી 

હતી ક� જો આ વાત સાચી િનકુ� તો માર� પ�તનને 

તલલાક થઈ જદે અને મારો �લુામ આઝાદ થઈ 

જદે.) 
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આપે ફરમાવાુ:ં મન્રૂ ! ક�ટ� ુિવ�ચત છે  ક� મ� 

�દુાની કસમ ખા્ી છે અને � ુ ંતેના પર યક�ન 

નથી રાખતો અને હવે  �હ�લીયતના ાગુના કસમ 

ઉપડાવવા માગેં છે? 

આપ માર� સામે પોતાની િવધ્તા દ�ખાડો છો? 

ઇમામ અલ�યહસસલામએ કકુ ંક�: �ુ ંઇલમ ક�મ ન 

દ�ખા�ું જયાર� અલલાહ� અમને ઇલમ અને �હકમતની 

ખાણ બનાવયા છે. 

મન્રૂ� કકુ:ં હમણા જ �ુ ંઆપની સામે એ  દખસને 

�હ�ર ક� � ં�ણે મને તમારા સબં્ ે આ ખબર 
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આપી છે. ખબર આપવાવાુો  દરબારમા ંહાજર 

થયો અને કકુ ંક� મ� � કંઈ કકુ ંએ ખ� છે. 

ઇમામ અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ ંક� કસમ ખાઓ.  

તેણે તરત જ કસમ ખા્ી અને કકુ ંએ �તની 

કસમ �ના િસવાય કોઈ ઇબાદતને લાયક  નથી. � 

તા�લબ છે અને ગા�લબ અને �વતં અને સદાકાુ 

છે. 

ઇમામ અલ�યહસસલામએ ફરમાવાુ ંનહહ , �ુ ંતારાથી 

આ ર�તની કસમ નહહ �સવકા�. ક�મક� � દખસ 

અલલાહની ઉચચ�મ િસફતોની સાથે કસમ ખાય તો 

અલલાહ તેની જલદ� પકડ નથી કરતો. � ુ ં�ુ ં�મ  



773 
 

બતા�ુ ંએવી ર�તે કસમ ખાઓ અને કહો ક� �ુ ં

અતયાર� અલલાહની ાુદરત અને  સલતનતથી 

પોતાની દ�કત અને તાકતને ્ ુદુર  કર�ને ક�ુ � ંક� 

�ુ ંસાચો �.ં 

�ૂંકમા,ં એ કમબખતે આજ દબદોમા ંકસમ ખા્ી અને 

તે એ જ સમયે જમીન પર ઢુ� પડયો અને મર� 

ગયો. અને આમ �વ આપી તેણે �ૂઠની  ભાર� 

�ક�મત �કૂવી. 

તેનો �ત જોઈ મન્રૂ ગભરાઈ ગયો અને કકુ ં�ુ ં

ભિવ્યમા ંઆપના િવદે કોઈની વાત પર િવ�વાસ 

નહહ �ાંુુ. 
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�ૂઠઅનકઅઝીબ 

એક �દવસ જનાબે ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો  અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ એ ફરમાવાુ ંક� �ુ ંકાલે રાતે 

્તુો હતો ક� મ�  સવપનમા ંજોાુ ંક� એક દખસે મને 

કકુ:ં ઊઠો , �ુ ંઊભો થયો. તો જોાુ ંક� એક  દખસ 

બેઠ�લો છે અને બી� દખસના હાથમા ંલોઢાનો ડડંો 

છે. અને તે ડડંો લઈને  બેઠ�લા દખસના મ�મા 

�સુાડ� રહયો છે તયા ં્ ૂ્ ી ક� તેના ખભાઓના 

વચમાથંી એ જ  ડંડો િનકુે છે. અને ફર� એક 

કાયરી ુ ં નુરાવતરન કર� છે. મ� સાથે ઊભેલા  દખસને 

 છૂ� ુ ંક� આ �ુ ંછે? 
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તેણે મને બતાવાુ ંક� આ �ૂઠો દખસ છે અને તેને 

અઝાબ કરવામા ંઆવી રહયો છે. કબમા ં�ૂઠાઓને 

આજ ર�તે અઝાબ કરવામા ંઆવે છે. 
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�ૂઠનક�દુી્દખનર 

ઇિતહાસ ‘હબી�સુસયર’મા ંલખએાંુ છે ક� �  કાુમા ં

્લુતાન �ુસૈન બાયકરાએ �રુાસાન અને 

ઝા�બલમા ંરાજય સથાપાુ ંએ સમયે આઝરબાઈ�ન 

પર યઅાૂબ િમરઝાની �ુાૂમત હતી. 

એ બનેં રા�ઓમા ંમોટ� દોસતી હતી. બનેં 

એકબી�ને �ક�મતી ભેટ સોગાતો મોકલતા રહ�તા 

હતા. 

એક વખત ્લુતાન �ુસૈન બાયકરાએ યઅાૂબ  

િમરઝાને પત લખયો અને પતની સાથે કંઈક 
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�લુયવાન ભેટો પણ મોકલી અને  પોતાના એક 

દરબાર�ને બોલાવયો �ીુ ંનામ અમીર હસન 

અબીવરદ� હ� ુ.ં તેને બોલાવી  પત અને બ્ી ભેટો 

તેને સ�પી અને કકુ ંક� તમે આને આઝર 

બાઈ�નના ્લુતાનની પાસે લઈ �ઓ અને જતા 

વખતે કકુ ંક� અમાર� લાઈબેર�માથંી મૌલાના  

�મીના કલામોનો સગંહ ાુલલીયાતે �મી પણ 

લઈ �ઓ. અને એ �કતાબ પણ અમારા  તરફથી 

્લુતાનને ભેટ તર�ક� પહ�ચાડો. 

અમીર હસન અબીવરદ�  સુતકાલય ગયા અને  

 સુતકાલયના સચંાલકને ્લુતાનનો �ુકમ 
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સભંુાવયો. તો તેણે �લૂમાં  ‘ાુલલીયાતે �મી ’ના 

બદલે ઇબને અરબીની ‘ફ�હુાતે મ��યા ’ ઉપાડ� 

તેના હવાલે  કર� દ�્ી , બનેં  સુતકોી ુ ંદુ સમાન 

હ� ુ.ં કાિસદ� પણ  સુતક ખોલવાની મહ�નત ન કર�. 

તાતપયર એ ક� , એક લાબંો કંટાુાજનક પવાસ  ખેડ� 

તે ્લુતાન આઝબરાઈ�નના પાસે પહ�ચયો. 

્લુતાને ખેિપયાની ઘણી આવભગત  કર� અને 

તેનાથી ્લુતાન બાયકરાના કેમ ાુદુ  છૂયા. 

પછ� તેના સતંાનો અને તેના બ્ા સાથીઓના એક 

એક કર�ને ખબર �તર  છૂયા. તો તેણે કકુ ં�ુ ં

ઘણો �દૂી મઝામા ં�.ં 
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્લુતાન આઝરબાઈ�ને કકુ:ં લાબંી �સુાફર� છે , 

બે મ�હનાની સફર છે મને ખાતર� છે ક� તમે જ�ર 

થાક� ગયા હદો. 

કાિસદ� �દુામદ દૈલીમા ંકકુ:ં જનાબ �ું  જરાય 

થા�ો નથી, ક�મક� � મ�ંઝલ પર પણ મને થાકનો 

અીભુવ થતો તો �ુ ં  ‘ાુલલીયાતે �મી ’ ઉપાડ� 

વાચંવા લાગતો અને તેનાથી મારો બ્ો થાક 

ઊતર� જતો  હતો. ્લુતાન બાયકરાએ આપના 

માટ� ‘ાુલલીયાતે �મી ’ની પત મોકલી છે અને �ુ ં  

પણ  રૂા રસતે તેનાથી આનદં માણતો રહયો. 
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આ સાભંુ� યઅાૂબ િમરઝા ઘણો �દુ થયો અને  

કહ�વા લાગયો: �ુ ંપણ એક અરસાથી આ �કતાબની 

દો્મા ંહતો , પણ આ �કતાબ મને ન  મુ� દક�. 

અને હવે ્લુતાન બાયકરાનો ઉપકાર છે ક� તેમણે 

આ  સુતક મને  મોકલાવાુ ંછે. આપ મને જલદ�થી 

એ  સુતક લાવી આપો. 

કાિસદ� નોકરોને �ુકમ આપયો ક� સામાનની ફલાણી 

બોર�ઓમા ંએ �કતાબ મૌ�ૂદ છે, લઈ આવો. 

કાિસદ જયાર� �કતાબ લઈને આવયો તો ્લુતાન  

યઅાૂબે �વો �કતાબનો �ખુય પેજ ઉલટાવયો તો 
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‘ાુલલીયાતે �મી ’ના બદલે  ઇબને અરબીની 

‘ફ�હુાતે મ��યા’ હતી. 

્લુતાને કાિસદને કકુ:ં તમને �ૂઠ બોલતા દરમ 

ન આવી ? આ ‘ાુલલીયાતે �મી ’ નહહ, બલક� 

‘ફ�હુાતે મ��યા’ છે. 

આ જોઈ કાિસદના હોદ ઊડ� ગયા અને અતયતં  

ઝખંવાયો. અને એજ ઝખંવાણના કારણે ્લુતાન 

પાસેથી ઊઠ�ને ચાલયો ગયો અને જવાબની  વાટ 

જોયા િવના તયાથંી ચાલતી પકડ� અને કહયા 

કરતો હતો ક� અફસોસ આ માનભગં  પહ�લા �ુ ંમર� 

ગયો હોત તો વ્ાર� સા� હ� ુ.ં 
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આઅનકએણકસીતીઅનકઓ�ખમએ 

હઝરત ર્લેૂ મક�લૂ સલલલલાહો અલયહ�  

વઆલેહ� વસલલમના મહાન મોભાવાુા સહાબીને 

અ�ઝૂર દામના ગવનરર મોઆિવયાએ ખલીફા  

ઉસમાનના �ુકમથી દામથી મદ�ના મોકલયા. 

તેજચાલ �ટ પર લગાતાર સફર કરવાના કારણે  

તેમની સાથુો છોલાઈ ગઈ. તેમનામા ંઊભા 

રહ�વાની પણ દ�કત રહ� નહ�. ઘાયલ  �સથિતમા ં

પોતાની લાકડ�ને ટ�કો દઈ ઉસમાનના દરબારમા ં

હાજર થયા. તેમણે  અવલોકન ખુર ક� ખલીફાના 

સામે �દરહમ અને દ�નારનો એક મોટો ઢગલો 
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પડ�લો છે.  અને લોકો પણ એ િનયયતથી આવી 

ઊભા છે ક� કદાચ આ દૌલત વહ�ચવામા ંઆવે તો 

તેમને પણ કંઈક ભાગ મુ� �ય. 

જયાર� અ�ઝૂરની દ�્ટ આ દૌલત પર પડ� તો 

ખલીફાને  છૂ� ુ:ં આ કોની દૌલત છે? 

ખલીફાએ કકુ ંક� આસપાસના ગવનરરોએ એક લાખ 

�દરહમ મોકલયા છે. �ુ ંઇચ� � ંક� એક લાખ 

�દરહમ બી� આવી �ય તો તેને  �સુલમાનોમા ં

વહ�ચી દં. 
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અ�ઝૂર� કકુ:ં એક લાખ �દરહમ વ્ાર� છે ક� ચાર 

�દરહમ? 

ખલીફાએ કકુ:ં એક લાખ �દરહમ વ્ાર� છે. 

અ�ઝૂર� કકુ:ં તમને સાર� ર�તે યાદ હદે ક�  આપણે 

ભેગા મુ�ને એક રાતે હઝરત ર્લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  વસલલમની 

�ખદમતમા ંગયા હતા આપ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમએસમયે ઘણા  �ચ�તા�રૂ હતા. 

આપે આપણા સાથે કોઈ ખાસ વાત ન ફરમાવી 

અને જયાર� આપણે સવારના  આપની �ખદમતમા ં

ગયા તો આપ ઘણા પ��લલત હતા. આપણે આપ 
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સલલલલાહો અલયહ�  વઆલેહ� વસલલમથી  છૂ� ુ:ં 

યા ર્લૂલલાહ ! રાતે આપ �ચ�તાગસત ક�મ હતા? 

આપે ફરમાવાુ:ં રાતે માર� પાસે  �સુલમાનોના 

માલમાથંી ચાર દ�નાર વ્ી ગયા હતા. તેના 

કારણે �ુ ં રૂ� રાત  વયાાૂુ રહયો ક� �ાકં તેને 

વહ�ચવા પહ�લા મૌત ન આવી �ય અને હવે મ� 

ચાર દ�નાર વહ�ચી દ�્ા છે એટલે �દૂ �ં. 

ખલીફાએ કાઅબલ અહબારની સામે જોા ુઅને  

કકુ:ં તમા� �ુ ંમાન� ુછે ક� જો ખલીફા કંઈક માલ 

વહ�ચે અને કંઈક માલ  પોતાની પાસે રાખીલે તો 

તેમા ંકોઈ વાં્ ો છે? 
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કા�લુ અહબાર� કકુ:ં અતાર ખલીફા એક એવો 

મહ�લ ચણાવે �ની �ટ સોનાની અને બી� 

ચાદં�ની તો પણ કંઈ વાં્ ાજનક નથી. 

અ�ઝૂરને �સુસો આવયો અને પોતાની લાકડ�  

કઅ�લૂ અહબારના માથામા ંઝહકતા કકુ ંય�દૂ� 

ઔરતના  તુ ! ઇસલામના  કાીનૂોથી તાર� �ુ ંલેવા 

દ�વા? � ુ ંસાચો છે ક� �દુા ? અલલાહનો સપ્ટ �ુકમ  

છે : “એ લોકો �ઓ સોી-ુચાદં� ભે� ુકર� છે અને 

તેને �દુાના માગરમા ંખચર  કરતા નથી તો તેઓને 

દદરનાક અઝાબની વ્ામણી આપો. � �દવસે એ 

સોના ચાદં�ને  દોઝખની આગમા ંગરમ કરવામા ં
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આવદે અને તેનાથી તેઓના કપાુ અને તેઓના 

પડખાઓ અને  તેઓના વાસંાઓ ને ડામવામા ં

આવદે (તેઓને કહ�વામા ંઆવદે) આજ તો છે �ને 

તમે પોતાના માટ� ભેગા કરતા હતા , તો પોતાના 

ભેગા કર�લા માલની મઝા ચાખો.” 

ખલીફાએ નારાઝ થઈને કકુ:ં � ુ ં�ઢુો અને  પાગલ 

થઈ ગયો છે. જો મને તમારા સબં્ ે ર્લૂ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�  વસલલમની 

સોબતનો ખયાલ ન હોત તો �ુ ંતને કતલ કર� 

નાખતે. 
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અ�ઝૂર� કકુ:ં � ુ ં�ૂઠ બોલે છે , � ુ ંમને  કતલ નથી 

કર� દકતો. મને ઇસલામના પયગમબર સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ  એ ફરમાવાુ ંહ� ુ:ં 

અ�ઝૂર ! લોકો ન તો તને દ�નમાથંી કાઢ� દકદે 

અને ન તો તને કતલ કર� દકદે. 

આ જ પણ મારામા ંએટલી ��ુધ્ બાક� છે ક�  �ુ ં

તને એ હદ�સ સભંુાવી દાંુ �ં , � હઝરત ર્લેૂ 

�દુા સલલલલાહો અલયહ�  વઆલેહ� વસલલમ એ 

તારા િવદે ફરમાવી છે. 

ખલીફાએ કકુ:ં તો હઝરત ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ �ુ ંફરમાવાુ ંહ� ુ?ં 
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અ�ઝૂર� કકુ ંક� �રસાલત મઆબ સલલલલાહો  

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ ફરમાવાુ ંહ� ુ ંક� 

જયાર� અ�લૂ આસના ઘરના માણસો તીસ  થઈ 

જદે તો તેઓ �દુાના માલમા ંના�ઇઝ ખચર કરદે 

અને �દુાના માલને પોતાના  હાથોમા ંજ ફ�રવતા 

રહ�દે. લોકોને પોતાના �લુામ બનાવદે અને 

ઝા�લમોને પોતાના  મદદગાર બનાવદે અને 

�દુાના માણસો અને પયગમબર સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ�  વસલલમના સહાબીઓ પર 

િસતમ કરદે. 
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ખલીફાએ આ હદ�સ સાભંુ� પોતાના સાથીઓ 

સામે જોઈ કકુ:ં �ુ ંતમારામાથંી કોઈએ આ હદ�સ 

સાભંુ� છે? 

બ્ાએ કકુ:ં અમે આ હદ�સ નથી સાભંુ�.  તયાર 

પછ� હઝરત હઝરત અલી અલ�યહસસલામને 

બોલાવવામા ંઆવયા અને તેમને  કહ�વામા ંઆવા ુ

�ુઓ, અ�ઝૂર� જનાબે ર્લેૂ કર�મ સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ�  વસલલમ પર ક�ટ� ુ�ૂઠ બાધંાુ ં

છે? 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામએ કકુ:ં અ�ઝૂરને  

�ૂઠા ન કહો ક�મક� મ� ર્લેૂ �દુા સલલલલાહો 
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અલયહ� વઆલેહ� વસલલમથી પોતે  સાભંકા ુછે ક� 

આપે ફરમાવાુ:ં “આકાદે કોઈ દખસ પર છાયો 

નથી કય� અને  જમીને કોઈ એવા દખસને પોતાની 

પીઠ પર નથી ઉઠાવયો � અ�ઝૂરથી વ્ાર� સાચો  

હોય.” 

એ  રૂો મજમો � થોડ� પુો પહ�લા અ�ઝૂરને  

�ૂઠલાવી ��ૂો હતો , બ્ાએ એક અવા� કકુ ંક� 

અમે પયગમબર� અકરમ સલલલલાહો  અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમને અ�ઝૂર િવદે આમ કહ�તા 

સાભંકયા છે અને હઝરત અલી  અલ�યહસસલામ 

સા� ુકહ� રહા છે. 
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અ�ઝૂરની �ખમાથંી અ�ઓુ ટપકવા લાગયા  અને 

કકુ:ં લોકો તમારા પર અફસોસ છે , ્ુિનયાના માલ 

માટ� ડોકો લાબંી કર� છે , અને મને �ૂઠો કહો છો , 

અને એમ સમજો છો ક� �ુ ંઆ �ઢુાપામા ં

પયગમબર� ઇસલામ  સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમના નામે �ૂઠ બો� ુ�ં! 

પછ� અ�ઝૂર� ખલીફાને સબંો્ીને કકુ:ં વા� ! એ 

બતાવ ક� આપણામાથંી શે્ઠ કોણ છે? 

ખલીફાએ કકુ:ં તો તમા� �ુ ં્ાર�ુ ંછે ? તમે 

મારાથી વ્ાર� સારા છો? 
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અ�ઝૂર� કકુ:ં � હા , એમજ છે ક�મક�  પયગમબર 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની 

વફાતથી લઈને આજ ્ ૂ્ ી મ� એક  ઝબબા પર 

�ઝુારો �� છે અને મ� દ�નારના બદલે દ�ન નથી 

વેચયો જયાર� ક�  તમે દ�નમા ંઘણીએ નવી રસમો 

(�બદઅતો) દાખલ કર� છે અને ્ુિનયાના પયારના 

કારણે તમે પોતાનો દ�ન ખરાબ કર� લી્ો છે. તમે 

�દુાના માલમા ંના�ઈઝ ખચાર �ાર  છે. અલલાહ 

તઆલા તમાર� પાસેથી તેનો �હસાબ લેદે અને 

મારાથી કોઈ �હસાબ નહહ લે. 
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અ�ઝૂરક�ૂઠકક્સલનહ્્ીકંપરક્ીઅ્ીકઅહન્ી. 

એક વખત કા�ફરોી ુ ંએક ટો�ં હઝરત ર્લેૂ  �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમને કતલ 

કરવાના ઇરાદાથી માગર રોક�ને  બે�ંુ હ� ુ.ં અલલાહ 

તઆલાએ કા�ફરોના આ નાપાક ઇરાદાથી પોતાના 

હબીબને ચેતવી  દ�્ા હતા. તો અ�ઝૂર� એક 

કપડામા ંઆપને �પાવી પોતાની પીઠ પર ઉપાડ� 

લી્ા. રસતામા ંકા�ફરોના ટોુાએ અ�ઝૂરને  છૂ� ુ:ં 

પીઠ પર �ુ ંઉપાડાુ ંછે? 

તેમણે કકુ:ં મ� પીઠ પર હઝરત મોહમમદ  

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમને ઉપાડયા 
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છે. કા�ફરોએ એમ િવચાાુર ક�  અ�ઝૂર અમારાથી 

મઝાક કર� છે. ભલા એ ક�વી ર�તે દ� છે ક� તે 

આપણને મોહમમદ  સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમનો પતો બતાવે એટલે તેઓએ અ�ઝૂરની 

કોઈ રોકથામ  ન કર� અને તેઓ �દુાના ર્લૂ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમને સલામત 

લઈ ગયા. 
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�દુી્દકણ્મઅીપરીઅમક્અદીઅમકલન . 

કર�મખાન �ઝનદ એક િવખયાત રાજકતાર થઈ ગયો  

છે. તે દરરોજ સવારથી મધયાતંર ્ ૂ્ ી કચેર� 

ભયાર કરતો હતો �મા ંમઝ�મૂ અને  પી�ડત 

લોકોથી �લુાકાત કરતો અને અરજદારોથી 

અર�ઓ સાભંુતો હતો. 

એક �દવસ એક કપટ� દખસ તેમના દરબારમા ં

આવયો અને આવતાવ�ત પોક �કૂ� રડવા લાગયો 

અને કોઈપણ ર�તે તેી ુ ં�દન થમ� ુ ંનહો� ુ.ં 
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કર�મખાને કકુ ંઆ ્ુ:ખીને થોડ�વાર મારા આરામ 

કરવાના સથાનમા ંબેસારો અને જયાર� તે સવસથ 

થઈ �ય તો તેને અમાર� સામે પેદ કરો. 

થોડ�વાર પછ� તે દાતં પડયો તો તેને કર�મખાન 

પાસે લાવવામા ંઆવયો. 

બાદદાહ�  છૂ� ુ:ં તમારા પર કોણે અતયાચાર �� ક� 

તમે આટલા રડ� રહા હતા? 

તેણે કકુ:ં મારા પર કોઈએ કંઈ �લમ નથી  કય�. 

� ૂુ  વાત એમ છે ક� �ુ ંમાના પેટથી જ �્ુો � ં
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અને �્ુો જનમયો હતો  અને  �ુ �વન 

�્ારામા ંપસાર થાુ.ં 

કાલે �ુ ંઆપના મર�મૂ િપતાના મઝાર પર ગયો  

અને મ� તયા ંરોઈ રોઈને ્ુઆ માગંી , તયા ં્ ૂ્ ી ક� 

રોતા રોતા મને નહદ આવી  ગઈ. ખવાબમા ંએક 

��ુગર વય�કતની �ઝયારત થઈ અને તેમણે મને 

ફરમાવાુ ં�ુ ંકર�મખાન �ઝનદનો િપતા અ�લૂ વક�લ 

�ં. મ� તને દફા આપી અને તને દ�ખતો કર�  દ�્ો 

છે. આમ કહ� તેમણે સનેહભય� હાથ માર� �ખ 

પર ફ�રવયો. પછ� �ુ ં��તૃ  થઈ ગયો. �વો �ુ ં

��તૃ થયો તો મ� પોતાને દ�ખતો જોયો. હવે �ુ ં
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તમાર� પાસે  કોઈના �લમની ફ�રયાદ કરવા નથી 

આવયો બલક� આપના મર�મૂ િપતાના �હાની  

ચમતકારની વાત કરવા આવયો �ં અને આપે � 

અ�ઓુ વહ�તા જોયા તે � ૂુ મા ંઆભાર  દદરનના 

�્ઓૂ છે. 

આપના  જૂય િપતાશીની આધયા�તમક દ�કતના  

કારણે આજ �ુ ંજોવાને લાયક થઈ ગયો તો 

આપના દરબારમા ંચાલયો આવયો �થી �ુ ં  અરજ 

કર� દાંુ ક� આ બદંો સદા આપનો વફાદાર રહ�દે 

અને કોઈપણ પકારની સેવાથી  પાછ�પાની નહહ 

કર�. 
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આ સાભંુ� કર�મખાને �ુકમ આપયો ક� જલલાદને  

બોલાવો. તેણે જલલાદને �ુકમ આપયો ક� તેની 

�ખો કાઢ� લે. દરબારમા ંમૌ�ૂદ  બ્ા લોકોએ 

માફ કરવાની અને જવા દ�વાની દરખાસત કર�. 

કર�મ ખાને લોકોના કહ�વા પર તેની �ખો ન કાઢ� 

અલબ�ા �ુકમ આપયો ક� તેને �બૂ માર મારવામા ં

આવે. 

જયાર� તે પીટાઈ રહયો હતો તયાર� કર�મખાન �ઝનદ� 

કકુ:ં આ દખસ �ૂઠો અને મ�ાર છે. અને એ 

કમીના પાસે �દુામદીું હિથયાર છે. આ બદબખત 

એ હિથયારથી મારા પર �ુમલો કરવા માગંતો 
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હતો. મારો બાપ  જયા ં્ ૂ્ ી �વતો રહયો ચોર�ઓ 

કરતો રહયો. અને જયાર� �ુ ંમારા બા�ુબુથી આ  

સથાને પહ�ચયો તો કોઈ �દુામદખોર� તેનો મકબરો 

ચણાવયો. આજ બહ�તર તો એ હ� ુ ંક� �ુ ંતેની �ખો 

કાઢ� લેત અને તે મારા બાપની કબથી ફર� �ખો 

મેુવી લેત. 
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ન�્: 

આ ક�તાબ જો કોઇ �લુ દ�ખાઇ તો 

www.hajinaji.com પર �ણ કરવા વીનતંી. 
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