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અઊઝો �બલ્લાહ� મેનશ્શયતાિન
ર�મ
�બ�સ્મલ્લા �હરરહમા િનરરહ
પન્દ � તાર�ખ(િવણેલા મોતી) ભાગ ર

વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 28

પ્રક-૧ : િવષય :- વચન પાલન
(૦૧) સફવાન �બન યહ્યા�ું વચન પા
શેખ � ૂસી કહ� છે ક� સફવાન �બન યહ્ય
ુ ના ભરોસાપાત્ર વ્ય�ક્ત , તેઓ રોજ
પોતાના �ગ
એક્સો પચાસ રકઅત નમાઝ પડત

, વરસમાં ત્ર

મ�હના રોઝા રાખતા હતા અને ત્રણ વખત ઝકા
કાઢતા હતા.
આ� ંુ કારણ એ હ� ુ ક� તેમણે અબ્�ુલ્લાહ �બ
�ુન્દબ અને અલી �બન નોઅમાન સાથે �ુદાના ઘર
વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 29

� ા
(કાબા) માં કરાર �� હતો ક� આપણામાં પહલ
મરનારની નમાઝ , રોઝા અને ઝકાત પાછળ �વતો
રહ� જનાર શખ્સ અદા કરતો રહ.
પણ થ� ંુ એમ ક�, અબ્�ુલ્લાહ અને અલી પહ�લ
ુ ર� ગયા. સફવાન પોતાના વાયદા પ્રમાણે જયા
�જ
� ૂધી �વતા રહ્યા પોતાના બ�ે દોસ્તોની ન , રોઝા
અને ઝકાત આપતા રહ્.
હ�.સ. ર૧૦ માં તેઓ પણ અલ્લાહના
દરબારમાં પહ�ચી ગયા. ત્યાર� . ઇમામ મોહમ્મદ તક�
અલ�ય્હસ્સલામએ તેમના માટ� ક�ૂર અને કફન રવાન
�ુ,ર અને હ. ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામના �ુ
વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 30

ઇસ્માઈલને �ુકમ આપ્યો ક� તેઓ તેમની નમાઝ
જનાઝા પડ.�
તેમની પરહ�ઝગાર�ની હદ એ હતી ક� તેમના
એક મ�� પાડોશીએ તેમને બે દ�નાર અમાનત તર�ક�
આપ્યા ક� આ રકમ તમે �ૂફામાં ફલાણા શખ્સન
પહ�ચાડ� દયો, તો તેમણે ક� ં ુ : મ� �ટ ભાડ� લીધો છે
અને �ટના મા�લકથી મ� આની ર� નથી લીધી. ત્યાર
પછ� તેઓ �ટના મા�લક પાસે ગયા અને તેનાથી ર�
લેવા પછ� તેમણે બે દ�નાર અમાનત તર�ક� લીધા.
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(૦ર) �ીનો કરાર ભંગ
હઝરત ઈસા અલ�ય્હસ્સલામ�ું એ
કબ્રસ્તાનથી પસાર થવા�ું થ. તેમણે જો� ુ ક� એક
ુ ો એક કબર ઉપર ત�
�ઢ
ં ૂ બાધ
ં ીને બેઠો છે .
હ. ઇસા અલ�ય્હસ્સલામએ તે �ુઢાથી તે�ુ
કારણ � ૂછ�ુ,ં તો તેણે ક� ં ુ : આ માર� પ�ત્નની કબર છ.
અમે એક બી�થી વાયદો �� હતો ક� અમારામાથ
ં ી�
� ા મરશે તો બીજો પોતા� ંુ ��ુ �વન એની
કોઈ પહલ
કબર પાસે બેસીને વીતાવશે. એટલે માર� પ�ત્ન મરણ
પામતા �ું તેનાથી કર�લો વાયદો પાળ� રહ્ �ં.
વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 32

હ. ઈસા અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: જો � ુ
ઇચ્છે તો �ું તેને �વતી કર� દ�?
ુ ાએ ક� ં ુ : જો આપ એમ કર� દયો તો
�ઢ
આપની મોટ� મહ�રબાની.
હઝરત ઈસા અલ�ય્હસ્સલામએ �ુઆ માં.
તરત જ કબર ફાટ� અને �ી સ�વન થઈ અને
કબરથી બહાર આવી ગઈ.
� ૃધ્ધ ઘણો રા� થયો અને પોતાની પ�ત્નન
લઈને પોતાના ઘર તરફ રવાના થયો. તે� ંુ ઘર
કબ્રસ્તાનથી ઘ�ુ �ૂર હ. માગર ્માં એક રણ આવ�ુ હ�ુ.
તે પોતાની પ�ત્નને લઈને રણમાંથી પસાર થઈ રહ્
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હતો ક� તેને એકદમ �ઘ આવવા લાવી

, એટલે તે

પ�ત્નના ખોળામાં મા �ુ રાખી �ુઈ ગય.
એ જ સમયે એક રાજ�ુ માર� ંુ ત્યાંથી િનકળ�ુ
થ�,ંુ તેણે � ૃધ્ધને �ુવાન અને �પવાન �ીના ખોળામાં
આરામ કરતો જોયો તો તેની દાનત ખોરા ખોપરા �વી
ુ ાન અને
થઈ ગઈ. તેણે ઓરતને ક� ં ુ : � ુ �વ
સ્વ�પવાન છો આ �ૃધ્ધ સાથે �વન વીતાવી રહ� છ?
�ીએ ક� ં ુ : �ું લાચાર �ં , આ મને ચોર�ને લઈ
આવ્યો છ.
રાજ�ુ માર� ક� ં ુ : તો પછ� � ુ તે� ંુ મા� ુ હળવેથી
જમીન ઉપર રાખી દ� અને માર� સાથે ચાલ.
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�ીએ � ૃધ્ધ�ું મા�ુ હળવેથી જમીન પર રાખી દ��ુ અને
પોતે રાજ�ુ માર સાથે ચાલી િનકળ�.
જયાર� � ૃધ્ધ �ધમાંથી ��ૃત થયો તો પ�ત્ન�ુ
�ાંય ઠ�કા� ુ નહો�.ુ તે પગોના િનશાનોથી માગર ્દશર્
મેળવતો �તે તે પ�ત્નના ઠ�કાણા પર પહ�ચી ગય.
પછ� શહ�રના કા� પાસે ગયો અને તેની સામે પ�ત્નની
ફ�રયાદ કર�.
કા�એ તે �ીને બોલાવી અને નસીહત કર� ક�
જો � ૃધ્ધ સાચો હોય તો તેની સાથે જતા રહ��ુ જોઈ.
પણ �ીએ તેને પોતાનો પિત હોવાનો ઇન્કાર કર�
દ�ધો.
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� ૃધ્ધે કા�ને ક�ું: આ મર�ને કબરમાં ચાલી
ગઈ હતી અને જનાબે ઈસા અલ�ય્હસ્સલામની �ુઆથ
તેને ન� ુ �વન મળ્ �ુ છ . આપ જનાબે ઈસા
અલ�ય્હસ્સલામને બોલા, તે જ�ર સમથર્ન કરશ.
જનાબે ઈસા અલ�ય્હસ્સલામ આવ્યા અને ઓરત
ભલામણ કર� ક� � ૃધ્ધ સાથે ચાલી . પણ �ીએ
બનાવ સાચો હોવાનો ઇન્કાર �.
હઝરત ઈસા અલ�ય્હસ્સલામએ ક�ુ: તમે પિત
પ�ત્ન આપસમાં �ુબાહ�લા કર, � �ુઠો હશે તે તરત જ
મર� જશે. પ�ત્નએ �ૃધ્ધની બદ�ુઆ કર� પણ તેન
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બદ�ુઆની કોઈ અસર ન થઈ. પછ� � ૃધ્ધે પોતાની
પ�ત્નની બદ�ુઆ કર� તો તે તરત જ મર� ગ.
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(૦૩) જયાં કામવાસના રાજ કર�
�રાત નદ�ના �કનારા પર અસાત�ન નામનો
ુ
એક રા� રાજ કરતો હતો. તે� ંુ રા�ય એટ� ુ મજ�ત
હ� ુ ક� શા� ૂર �લ અક્તાફ તેની આમન્યા કરતો હ.
પરં� ુ જયાર� �મીઓથી શા� ૂરની �લુ ્હ થઈ ગ

, તો

તેણે પોતાની �ૃષ્ટ �ૃિતના કારણે અસાત�નના શહ�રને
તાબે કરવાનો ઇરાદો ��. શા� ૂર� અસાત�નના નાના
ગામો �તી લીધા અને �તે તેના પાટનગરનો ઘેરો
ઘાલ્ય.
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અસાત�ન �કલ્લામાં બંધ થઈ ગય

, જયાં

ક�ટલાય વષ� � ૂધી ચાલે એટ� ુ અનાજ અને �કુ ો ચારો
વગે ર� મૌ�ૂદ હતા.
શા� ૂર� બધા દાવ અજમાવી લીધા પણ તે કોઈ
ર�તે �કલ્લામાં દાખલ ન થઈ શ�.
ુ ્રી ગઢની �દવા
એક �દવસ અસાત�નની �ત
પર ઊભી �ુશ્મનના લશ્કરનો ન�રો કર� રહ� હતી ક
તેની નજર શા� ૂર પર પડ�. તે તે� ંુ ��ુ ષાત સ�દયર્
જોઈ ��ઈ ગઈ. અને તેને સંદ�શ મોકલયો ક� જો � ુ
મારાથી શાદ� કરવાનો વાયદો કર� તો �ું તારા માટ�
ગઢના દરવા� ખોલાવી દઈશ.
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શા� ૂર� વાયદો �� ક� શહ�ર તાબે થવા પછ�
તરત જ �ું તારાથી શાદ� કર� લઈશ.
�ું વર�એ એક રાત �કલ્લાના રખેવાળોને
દરવાજો ખોલી નાખવાનો �ુકમ આપ્ય. �વો દરવાજો
ઉઘડયો ક� શા� ૂરની ફોજ તીડની �મ ગઢમાં દાખલ
થઈ અને થોડા જ કલાકોમાં �કલ્લા પર કબ્જો કર
લીધો. �ધુ ્ધમાં અસાત�ન માય� ગય.
ુ ્રીથી શાદ� કર� લી.
શા� ૂર� અસાત�નની �ત
થોડા �દવસ થયા હશે ક� શા� ૂર� પોતાની પ�ત્નની પીઠ
પર એક િનશાન જો�.ુ તો તેણે પ�ત્નને એ િનશાન િવશે
� ૂછ�ુ,ં તો તેની પ�ત્નએ ક�ું: વાત � ૂળ એ છે ક� �ું �
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�બસ્તર પર રાત્રે �ુતી હતી તેના પર � ૃક્ષ�ું એક પા
પડ� ુ હ�.ંુ એ પાંદડા� ંુ િનશાન માર� પીઠ પર પડ�
ગ�.ુ
આ સાંભળ� શા� ૂરને અચરજ થઈ અને ક� ં ુ :
તાર� તો ઘણી કોમળ અને ના�ુક ચામડ� છે . તેની
પ�ત્નએ ક�ું: � હા , મારા બાપે મને ઘણા લાલન
પાલનથી ઉછે ર� હતી અને તે સદા મને ખાવામાં
�ુમ્બા�ું મગજ અને �ડાની જરદ� અને મદ ખવરાવ્ય
કરતો હતો , એટલે માર� ચામડ� આટલી કોમળ અને
નરમ છે .
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આ સાંભળ� શા� ૂર� પોતાની ગરદન નમાવી
લીધી અને ઘણી વાર � ૂધી મા� ુ નમાવી િવચારતો
રહ્. પછ� તેણે મા� ુ �� ુ કર� ક� ં ુ : જયાર� તે તારા
આવા મહ�રબાન બાપથી વફાદાર� ન કર� તો મારાથી
� ુ ક�વી ર�તે વફા કરશે ?
પછ� તેણે �ુકમ આપ્યો ક� તેના વાળોને
ઘોડાની �છ
ં ૂ ડ� સાથે બાંધી કાંટાળા સ્થળે એટલી વાર
દોડાવો જયાં � ૂધી તે મર� ન �ય.
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(૦૪) એક રણિનવાસીની વફાદાર�
નોઅમાન �બન મન્ઝરનો સંબંધ હ�રાના
મલેકોથી હતો અને � કાળમાં ઈરાન પર
સાસિનયાઓ� ંુ રાજ હ� ુ એ જ કાળમાં અબર દ્વીપ કલ
પર હ�રાના મલેકો રાજ કરતા હતા. નોઅમાન �બન
મન્ઝર આ વંશનો પ્રખ્યાત રાજ ક્તા.
એક વખત તે પોતાના થોડા સાથીઓને લઈ
િશકાર કરવા િનકળ્ય , જ ંગલમાં તેને એક ગોરખો�દયો
દ�ખાણો, તેણે પોતાનો ઘોડો તેની પાછળ દોડાવી દ�ધો.
અને ઘોડાને એટલો �ૂ ર લઈ ગયો ક� બધા સાથીઓ
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ૂ ો
ઘણા પાછળ રહ� ગયા. હવે તે જ ંગલમાં એકલો અ�લ
ુ
રહ� ગયો, સાંજ પડવા વાળ� હતી , તેણે િવચા�ર્ ક� હવે
જયાર� રાત પડવા વાળ� છે , �ું રાત �ાં વીતાવીશ ?
એક િશખર પર ચડ� તેણે આમ તેમ જો� ુ તો તેને
જ ંગલમાં �ૂ ર એક ત�
ં ુ નઝર આવ્યો એટલે તેણે ઘોડાને
એ તરફ હંકાર� � ૂ�ો.
ત્યાં પહ�ચ્યો તો એક �ઝણર્ �ંપડ� લાગે
હતી. અને �ંપડ�માં એક ��ુ ષ અને �ી બેઠા હતા.
નોઅમાને ક� ં ુ : � ંુ રાતવાસો રોકાવા મને અહ�
જગ્યા મળ� શક� છે?
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��ુ ષ �ંપડ�માંથી બહાર િનકળ્યો અને ક�ું:
મહ�માન પર અમાર� હ�રો �ન �ુ રબાન , આપ ઘોડા
પરથી નીચે આવી �ઓ.
નોઅમાન ઘોડા પરથી નીચે ઊતય� અને એ
��ુ ષ� ંુ નામ � ૂછ�ું , તો તેણે બતાવ્ �ુ ક� મા� નામ
હન્ઝલા છે અને મારો સંબંધ તાઈના વંશથી છ.
હન્ઝલાએ નોઅમાનના ઘોડાને એક ખીલા સાથે
બાધ
ં ી દ�ધો અને તેની સામે ચારો નાખ્ય.
એ રણવાસી પાસે માત્ર એક ભેડ હતી અને
જ ભેડ તેની � ૂર� સ� ૃ�ધ્ધ હત. તે� ંુ �ુધ પીને તેઓ
ુ રો કરતા હતા.
��
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હન્ઝલાએ પ�ત્નને ક�ુ: મને આ શખ્સ
માનવત
ં ઇન્સાન દ �ખાય છ

, અને અનાયાસે આજ

� ાન થયો છે . તેના માટ� આપણે � ંુ
આપણો મહમ
પકાવીએ ?
પ�ત્નએ ક�ું: માર� પાસે થોડો લોટ પડયો છે ,
એટલે આપ ભેડને દોહ� �ૂ ધ કાઢ� લ્યો અને પછ� તેને
ઝબ્હ કર� નાખ.
હન્ઝલાએ ભેડ ઝબ્હ કર� અને તે�ું �ૂધ અન
ગોશ્ત રોટલી સાથે નોઅમાનને પીરસ્. નોઅમાને � ૂર�
રાત ત્યાં િવતાવ , સવાર પડ� તો તેણે યજમાનને ક� ં ુ
ુ તાન નોઅમાન �બન મન્ઝર �. આપ
ક� �ું અરબ �લ
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લોકોએ માર� શ્રેષ્ઠ મહ�માન નવાઝી કર� , �ું તમને
માર� ત્યાં આવવાની દાવત આ�ુ �.
આ બનાવને ઘણા �દવસો વીતી ગયા.
હન્ઝલાની િનધર્નતા અને�ૂખમરાએ તેને બાદશા
પાસે જવા મજ� ૂર કર� દ�ધો.
નોઅમાનની પ્રણા�લકા હતી ક� તે વરસનો એ
�દવસ શોકનો �દવસ પાળતો હતો. ક�મક� એ �દવસ
તેના દોસ્તોની મૌતનો �દવસ હત. એ �દવસે તે એ
કબ્રસ્તાન આવતો હતો જયાં તેના બ�ે દોસ્તો
હતા. એ �દવસે બહારથી કોઈ પણ આવ� ુ તો
નોઅમાન તેને કત્લ કરાવી નાખતો હત.
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અનાયાસે એ� ુ થ� ંુ ક� �કસ્મત હન્ઝલાને એ
�દવસે નોઅમાન પાસે લઈ ગઈ � તેના માટ� ગમનો
�દવસ હતો.
તેણે �વો હન્ઝલાને જોયો તો ઘણો �ુંઝાય

,

ક�મક� તે પોતાના મોહિસન (ઉપકાર�) ને કત્લ કર�ું
પસંદ પણ નહોતો કરતો. તેણે હન્ઝલાને ક�ું: �ું
ુ તો ન હો� તો � ુ મારો યજમાન હન્ઝલા છ.
�લ
હન્ઝલાએ જવાબ આપ્ય: આપે ઠ�ક ઓળખ્ય , �ું એ
જ હન્ઝલા �.
બાદશાહ� ક� ં ુ : આ� મારા માટ� શોકનો �દવસ
છે . કદાચ � ુ આ �દવસે અહ� ન આવ્યો હો. ક�મક�
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મારો િસધ્ધાંત છે ક� આ �દવસે � પણ બહારથી અહ�
આવે છે તો �ું તેને કત્લ કરાવી ના�ુ �. ગમે તેમ
તાર� � કાઈ
ં ઇચ્છા હોય તો મારાથી માગી લ , પછ� �ું
તને કત્લ કરાવી નાખી.
હન્ઝલાએ ક�ું: દોલત �વનથી શ્રેષ્ઠ વળ
નથી. જો તાર� મને કોઈ પણ ર�તે કત્લ જ કરવો છે તો
પછ� મને મોહલત દ� �થી �ું એક વખત મારા ઘર�
�� અને કૌમ કબીલાના લોકોથી િવદાય કર� લ�.
બાદશાહ� ક� ં ુ : એ શરતે તને ર� આપીશ ક�
કોઈ તાર� જમાનત આપે. હન્ઝલાએ એક એક દરબાર�
પર નજર નાખી , પણ કોઈ પણ �મીન બનવા પર
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તૈયાર ન થયો , �તે એક દરબાર�એ તેના �મીન
બનવા� ંુ ક� ૂલ કર� દ��.ુ આ દરબાર�� ંુ નામ કરાદ
�બન અજદઅ હ� ુ અને તેનો સબ
ં ધ
ં બની કલ્બથી હત.
કરાદ �બન અજદએ બાદશાહને ક� ં ુ : આપ
તેને જવા દયો , જો આવતા વરસે આ જ સ્થળે �ૂરજ
�ુબવા � ૂધીમાં તે ન આવ્યો તો આપ મને તેની
જગ્યાએ કત્લ કર� નાખ.
બાદશાહ� જમાનત ક� ૂલ કર� અને હન્ઝલાને
પાચ
ં સો �ટ આપ્ય, અને તે �ટ લઈને ચાલ્યો ગય.
વરસ વીતી ગ� ુ , ફર� રા�નો શોક�દન આવી
ગયો. બાદશાહ� �ુકમ આપ્યો ક� �મીનને હાથકડ�
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પહ�રાવી દ�વામાં આવે અને તેની ચોક�દાર� કરવામાં
આવે.
બાદશાહ કબ્રસ્તાન , અને �વો �વો � ૂરજ
ઢળવા લાગ્ય, લોકોની વ્યા�ુળતામાં વધારો થતો ગય.
� ૂરજ �ુબવાની ન�ક આવ્ય , જલ્લાદ તલવાર લઈને
કરાદ �બન અજદઅના માથે પહ�ચી ગયો. અને
બાદશાહ� જલ્લાદને ક�ું: ક� હવે � ંુ આ� ંુ મા� ુ વધેર�
નાખ.
પણ થોડા વઝીરોએ બાદશાહને િવનંતી કર� ક�
આપ જલ્દ� ન કર , હ� � ૂરજ � ૂર� ર�તે �ુબ્યો નથ ,
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�વી � ૂરજની છે લ્લી �કરણ આથમી �ય તો આપ
ુ ાદા પર અમલ કરાવજો..
આપના �ક
એટલામાં લોકોએ જો� ુ ક� એક શખ્સ �ૂરથી
દોડતો દોડતો આવી રહ્યો . અને જોર જોરથી રાડ
પાડ� રહ્યો છે ક� જલ્દ� ન કરો �ું આવી ગયો.
તે શખ્સ ન�ક આવ્યો તો તે હન્ઝલા .
બાદશાહને તેના આવવાથી �ુ:ખ થ�.ંુ ક�મક� બાદશાહ
માનિસક ર�તે ઇચ્છતો હતો ક� �મીન કત્લ થઈ �
અને હન્ઝલા કોઈ પણ ર�તે બચી �. હક�ક્તમાં તે
પોતાના હન્ઝલાને મારવા ઇચ્છતો નહો. �વો
હન્ઝલા આવ્યો તો બાદશાહ� ક�ુ: � ુ મૌતના લોખંડ�
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ુ ો હતો
પં�માથ
ં ી િનકળ� ��

, પછ� તને વચન

પાળવાની � ંુ જ�રત હતી ? �� ંુ પ�રણામ હર પ્રકાર
મૌત છે .
હન્ઝલાએ ક�ું: મારો ધમર્ મને વચન
પાલનનો �ુકમ આપે છે .
બાદશાહ� ક� ં ુ : તમારો ધમર્ �ો છે?
હન્ઝલાએ ક�ું: �ું હ.ઇસા અલ�ય્હસ્સલામન
ુ ાયી �ં.
અ�ય
બાદશાહ� ક� ં ુ : એ ધમર્ના જ�ર� કા�ૂનો મને
બતાવો. જયાર� હન્ઝલા ઈસાઈ ધમર્ના જ�ર��ુકમ
સભ
ં ળાવ્યા તો બાદશાહ� ક�ું: અમે આજ �દવસ � ૂધી
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�ધારામાં હતા. અમને પણ પોતાની સાથે ઈસાઈ
ધમર્માં દાખલ કર.. અને આમ એક શખ્સના વચન
પાલનથી બાદશાહ પોતાના સબ
ં ધ
ં ીઓ સાથે ઈમાન
લઈ આવ્ય, અને શોક�દનની પરંપરા સદાને માટ� ખત્મ
કર� દ�ધી.
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(૦પ) હાદ� ઇમામો મ�તો� ંુ પાલન ચાહ � છે .
ક�તાબ તઝકરએ દવલત શાહ�માં જનાબ
હસન કાશીના િવશે લખાએ� ુ ક� તેઓ અનેક ભાષા પર
પ્ર�ુત્વ ધરાવનાર શાઈર . અને તેમની િવિશષ્ટતા
એ હતી ક� એહલેબૈત અલય્હ� �ુસ્સલામની મદહ િસવા
અન્ય િવષયો પર પ્રયાસ �� નહ.
ઈરાનથી હજ અને �ઝયારત કરવા રવાના
થયા. મ�ા અને મદ�નાની �ઝયારતો કર� નજફ�
અશરફ આવ્યા અને અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામના પિવત્ર રોઝા સામે ઊભા રહ� તે
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ુ ર્ કડ� આ
એક ક્સીદો(સ્�ુિત કાવ) પડયો �ની �વ
હતી.
અય દ�નદારોના રહ�બર અને માગર ્દશર્ક
આપના કારણે � ૃ�ષ્ટ�ું સ�ન થ�ું અને આપ એ પિવત
હસ્તી છો ક� ��ુલ અમીન(�જબ્ર)

આપના

બા�ુબળની પ્રસંશા કર� .
ક્સીદો �ૂરો થય. રાતના � ૂતા

, સ્વપ્નમા

મૌલાએ કાએનાત હ. અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામના દ�દાર થ. આપે ફરમાવ્ �ું: કાશી
�ુરથી આવ્યા છ. અને અમારા પર તમારા બે હક બને
� ાન
છે . તમારો પહ�લો હક એ છે ક� તમે અમારા મહમ
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છો, અને બીજો હક એ છે ક� તમે અમાર� સમક્ષ શે
પડયા.
તમે બસરા ચાલ્યા � , ત્યાં એક પ્રખ્
વેપાર� રહ� છે . �� ંુ નામ મસઊદ �બન અફલહ છે . તમે
એને મળો અને તેને અમારા સલામ આપો , અને તેને
કહો ક� હ. અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ ફરમાવ
છે ક� જયાર� તમે વેપાર માટ� માલ અમાન લઈ જવાની
તૈયાર� કર� હતી તો તમે મ�ત માની હતી ક� જો
તમા� વહાણ સહ� સલામત ઇ�ચ્છત સ્થળે લાંગર� ગ�
તો તમે એક હ�ર દ�નાર અમારા માગર ્માં ખચર્ કર.

વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 57

કાશી એ વેપાર�થી એક હ�ર દ�નાર લઈ
પોતાની જ�રતો � ૂર� કરજો.
હસન કાશી કહ� છે ક� �ું બસરા ગયો અને એ
વેપાર�થી મળ્ય. અને તેને હ.અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામનો પયગામ સંભળાવ. તો તે � ૂશીનો
� ા લાગ્યો:
માય� બેહોશ થતા રહ� ગયો. અને કહવ
ુ ાની ક્સમ  કોઈ પણ જણ માર� આ મ�તને નથી
�દ
�ણ�.ુ તેણે મને એક હ�ર દ�નાર આપ્યા અને શ્રે
કપડા મને ભેટ ધયાર . અને બસરાના ગર�બો અને
ુ જ�ાત , પે.
િમસ્ક�નોને ખાવા�ું ખવરાવ્. (રવઝા�લ
૧૭૧)
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હાદ� ઇમામો અલય્હ� �ુસ્સલામના દોસ્તો
અમાર� િવનંતી છે ક� તેઓ જયાર� પણ કોઈ મ�ત માને
તો તેને � ૂર� કર� , ક�મક� મા� ૂમીન અલય્હ� �ુસ્સલામ
મ�ત અને નઝર � ૂર� કરવાની ભલામણ કર� છે .
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(૦૬) વચન પાલન બહા�ુર�ની િનશાની છે .
અબ્બાસ નામી એક શખ્સ મા�ૂન રશી
અબ્બાસીના રા�યકાળમાં પોલીસનો વડો હત. તે કહ�
છે ક� �ું એક �દવસ મા� ૂન પાસે બેઠો હતો ક� એક શખ્સ
હાથકડ�ઓ અને તોક પહ�ર�લ તેના દરબારમાં પેશ
થયો.
મા� ૂને મને ક� ં ુ : અબ્બાસ  આ શખ્સ મોટ
ુ ેહગાર છે . �ું તેને તાર� ��
ુ દ
ુ ર ્ગીમાં આ�ુ �ં અને
�ન
તેના પર નજર રાખ� , �ાંક તે ભાગી ન �ય. મ�
નીચેના નોકરોને ક� ં ુ ક� તમે તેને મારા ઘર� લઈ �ઓ
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અને ત્યાં એક ઓરડામાં �ૂર� તા� માર� દય , �ું તેની
તપાસ કરતો રહ�શ.
નોકરોએ ક� દ�ને મારા ઘર� પહ�ચાડ� દ�ધો. થોડ�વાર
પછ� �ું મારા ઘર� ગયો. મ� ક� દ�ને માર� સામે બોલાવ્ય.
સૌ પ્રથમ મ� તેનાથી તેના શહ�ું નામ �ૂછ
�ર
ુ�
તો તેણે ક� ં ુ ક� મારો સંબધ
ં દિમશ્ક શહ�રથી છ.
મ� દિમશ્ક શહ�ર�ું નામ સાંભળ્�ુ તો તેને �ૂછુ�
ક� � ંુ � ુ ફલાણા માણસને �ણે છે

? તેણે મારો સવાલ

સાભ
ં ળ� ઉલ્ટો મારા પર સવાલ કર� દ�ધો ક� આપ તેને
ક�વી ર�તે �ણો છો

? મ� ક� ં ુ ક� તે મારા કપરા
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સંજોગોનો સાથી છે . પરં� ુ હવે � ુ તા� નામ

, ઠ�કા� ુ

ુ ોહ બતાવ.
અને એ �ન
તેણે ક� ં ુ : આપ ધીરજ ધરો , �ું તમને તમારા
બધા સવાલોનો જવાબ આપી દઈશ. પરં� ુ પ્રથમ આ
મને આપની શામની વીતક સભ
ં ળાવો.
અબ્બાસે પોતાની શામની વીતક કહ�વી શ�
કર�.
�ું ઘણા વરસો પહ�લા શામના ગવર્નરનો સાથી
હતો. લોકોએ તેની િવ�ધ્ધ બળવો કર� દ�ધ. અને
બળવો એટલો સફળ થયો ક� શામના ગવર્નરને મહ�લ
છોડવો પડયો અને ભાગ� ુ પડ�.ુ ગવર્નરને ભાગવા
વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 62

સાથે અમે પણ મહ�લ છોડ� ભાગવાનો રસ્તો પકડય.
લોકો અમાર� પાછળ પડયા હતા અને અમને ખાતર�
હતી ક� જો અમે પકડાઈ ગયા તો ઉશક�રાએ� ુ ટો�
અમારો બોટ� બોટ� કર� નાખશે.
ભાગવા દરિમયાન મ� એક શખ્સને તેના
દરવા� પર ઊભલો જોયો. તો તેને િવનંતી કર� ક� તે
મને આશરો આપે. અને ઉશક�રાએલા ટોળાથી મને
બચાવી લે અને તે એ ક� �ું તેનો આ ઉપકાર
જ�દગીભર યાદ રાખીશ.
એ શખ્સે મને ઘરમાં લઈ લીધ

, મને એક

ઓરડામાં લઈ ગયો અને પોતાની પ�ત્નને �ુકમ �� ક�
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તે પણ માર� સાથે આ ઓરડામાં આવી �ય. પોતાની
પિતનો �ુકમ માની તેની પ�ત્ન પણ એ જ �મમાં આવી
ગઈ જયાં �ું મૌ�ૂદ હતો.
થોડ� વાર પછ� ઉશક�રાએ� ુ ટો� આ ઘરમાં
ુ ેહગાર
દાખલ થ� ંુ અને ઘરધણીને ક� ં ુ ક� અમારો �ન
તમારા ઘરમાં દાખલ થઈ ગયો છે . તેને અમાર� હવાલે
કર� દયો.
મારા યજમાને ક� ં ુ : મા� ��ુ ઘર તમાર� સામે
છે , તમો મારા ઘરની તલાશી લઈ લ્ય. મારા ઘરમાં
ુ ેહગાર દાખલ થયો નથી.
કોઈ �ન
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ટો� િવફર�લા તોફાનની �મ ઘરમાં દાખલ
થઈ ગ� ુ , તેઓએ બધા કમરાઓ ખોલીને જોવા� ંુ શ�
�ુ.ર અને જયાર� તેઓ એ ઓરડાના બારણે પહ�ચ્ય

,

�માં �ું હતો તો તેની પ�ત્નએ ચીખીને ક�ું: તમને
શરમ નથી આવતી ? તમે મારા ઓરડામાં દાખલ થવા
માગ
ં ો છો ?
ઓરતની અવાજ સાભ
ં ળ� ટો� પા� ચાલ્ �ુ
ગ�,ુ અને આમ માર� �ન બચી ગઈ.
�ું થોડા �દવસ એ માણસના ઘરમાં રહ્યો તેણ
માર� ઘણી મહ�માન નવાઝી કર� , એક �દવસ મ� ક� ં ુ :
�ું વેશ બદલીને બહાર જવા મા�
ં ુ �ં

, �થી કોઈ
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�ણીતા શખ્સને શોધી શ�. તેણે ક� ં ુ : એ શરતે તમને
બહાર જવા દઈશ ક� તમે ફર� મારા ઘર� પાછા આવશો.
�ું બહાર ગયો , અને કોઈ �ણીતા શખ્સની
શોધખોળ કરતો રહ્યો પણ મને કોઈ વા�કફગાર શખ
ન મળ્ય. �ું ફર� મારા મોહિસનના ઘર� પાછો આવ્યો
અને તેને ક� ં ુ ક� �ું બગદાદ જવા મા�
ં ુ �ં. તેણે ક� ં ુ
બગદાદનો કાફલો ત્રણ �દવસ પછ� અહ�થી રવાન
થશે. એટલે �વો કાફલો ઉપડશે �ું તમને કાફલા � ૂધી
પહ�ચાડ� દઈશ.
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રવાનગીની રાત્રે �ું રાત ભર િવચારતો રહ્યો
સવાર� અને વાટખચ� વગર બગદાદની લાંબી સફર
ક�વી ર�તે કર� શક�શ.
સવાર થઈ તો મારા યજમાને મને કાફલો
ઉપડવાની ખબર આપી , એ જ અરસામાં તેની પ�ત્ન
આવી. તેણે મને એક જોડ� કપડાની અને એક નવા
જોડા આપ્ય. અને એક તલવાર પણ મને સ�પી , પછ�
એક પેટ� લઈને આવી �માં પાચ
ં હ�ર �દરહમ હતા.
ત્યાર પછ� એક ગધેડો અને એક ઘોડો પણ લઈ આવ.
ુ ામ પણ હતો. મારા યજમાને
અને તેની સાથે એક �લ
ુ ામ આપની સાથે બગદાદ � ૂધી �શે.
ક� ં ુ : મારો �લ
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પાછા વળતી વેળા તે ઘોડો અને ગધેડો લેતો આવશે.
� ાની
હવે આપ િનરાંતે �ઓ , જો અમારા તરફથી મહમ
કરવામાં કચાશ રહ� ગઈ હોય તો તે માટ� અમને માફ
કર� દયો.
મ� મારા ઉપકાર�નો આભાર માન્યો અને ક�ું ક�
જો અલ્લાહ� સારા �દવસો દ �ખાડયા તો �ું તેના
� ાનનો બદલો જ�ર �કુ ્વી.
અહસ
પછ� �ું બગદાદ આવી ગયો. અને અહ�
ખલીફાની પો�લસમાં નોકર� કર� લીધી અને પોતાની
મહ�નત અને ��ુ ધ્ધ વડ� આજ �ું પો�લસનો વડો �. મને
આજ પણ મારા મોહિસનને જોવાની તીવ્ર ઇચ્છા.
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મારો ક� દ� માર� � ૂર� કહાની ધ્યાનથી સાંભળતો
રહ્યો અને જયાર� માર� વાત �ૂર� થઈ તો તેણે કુ� :
અલ્લાહ� કોઈપણ મહ�નત અને શ્રમ વગર તમને તમા
મોહિસન મેળવી દ�ધો છે . મ� ક� ં ુ : એ ક�વી ર�તે ?
તો તેણે ક� ં ુ : �ું જ દિમશ્કમાં તમારો મેઝબાન
હતો અને તમે માર� ત્યાં જ રોકાયા હત.પછ� તેણે મને
ક�ટલાક �ધાણ યાદ દ�વરાવ્યા �નાથી મને તેની
સચ્ચાઈ પર િવ�વાસ આવી ગય.
મ� તેને � ૂછ�ું ક� હવે તમારા પર કઈ આપિ�
આવી પડ� ક� �ના કારણે તમે આ હાલતે પહ�ચ્યા છો
?
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તો તેણે બતાવ્ �ુ ક� �વો તમારા જમાનામાં એક
� ા
બળવો થયો હતો એવી જ ર�તે થોડા �દવસ પહલ
દિમશ્કમાં બળવો થય. ખલીફાની ફો� બગાવતને
નાકામ અને બાગી આગે નાનોને ક� દ કર� લીધા. કોઈ
ઇષાર ્ખોર� તેઓને મારા િવશે બતાવ્�ુ ક�ું પ
�
ુ ા �ણે છે ક� આ
બંડખોરોમાં શામેલ �ં , જયાર� ક� �દ
બગાવતથી મારો �ૂ રનો પણ વાસ્તો નથ. બસ ત્યાર
પછ� ક� દ કર� મને બગદાદ રવાના કર� દ�ધો. અને
આ� �ું તમાર� ક� દમાં �ં.
ુ ારને બોલાવ્યો અને તેની હાથકડ�ઓ
મ� �હ
કપાવરાવી. પછ� મ� તેને પાચ
ં જોડ� કપડા અને દસ
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હ�ર �દરહમ અને ઘોડો આપી ક� ં ુ ક� �ું તને એક પળ
પણ વધાર� ક� દ નથી રાખી શક્ત. રાતના �ધકારનો
લાભ ઉપાડો અને અહ�થી નાસી �ટો.
ક� દ�એ ક� ં ુ : આ વીરતાના િસધ્ધાંતોની િવ�ધ્
છે . �ું ભાગી ગયો તો ખલીફા મારા બદલે તને કત્લ
કરાવી નાખશે.
મ� ક� ં ુ : ગમે તે થાય તમે અહ�થી ચાલ્યા
�ઓ.
તેણે ક� ં ુ : આપ એટલા જ મહ�રબાન છો તો
મને કોઈ બી� જગ્યાએ ફ�રવી નાખ. સવાર� જયાર�
તમે ખલીફા પાસે �ઓ તો તેને માર� અને તમાર�
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કથા સભ
ં ળાવજો અને તેને િવ�વાસ અપાવજો ક� મારો
બગાવતમાં કોઈ હાથ નહોતો. જો તેને

િવ�ાસ બેસી

�ય તો ઘ� ુ સા�. પછ� �ું �ાય
ં બહાર ચાલ્યો જઈ.
અને જો તે મને પોતાની સામે બોલાવવાનો આગ્રહ ક ,
તો મને એ જગ્યાએથી દરબારમાં બોલાવી લેજ.
સવાર પડ� , �ું ખલીફાના દરબારમાં હાજર
થયો, ખલીફાએ મને ક� દ� િવશે � ૃચ્છા કર , તો મ� તેને
� ૂર� દાસ્તાન સંભળાવ. ખલીફા આ સાંભળ� ઘણો
ુ ાની ક્સમ  એ શખ્
પ્રભાિવત થયો અને ક�ુ: �દ
ભડવીર છે . �ું તેને મળવા મા�
ં ુ �ં.
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મ� તેને દરબારમાં બોલાવ્ય

, તો તે આવી

ગયો, ખલીફાએ તેને માન આપ્ �ુ અને પોતાની પાસે
બેસાય� અને તેને દિમશ્કના કારભાર� બનવાની ઓફર
કર�. તેણે કારભાર� બનવાથી ઇન્કાર �. ખલીફાએ
ક� ં ુ : તો પછ� તમે અમને શામની પ�ર�સ્થિતથી
સાવચેત કરતા રહો. તેણે ખલીફાની આ વાત માની
ુ ામ અને દસ
લીધી. મા� ૂને તેને દસ ઘોડા , દસ �લ
હ�ર દ�નાર ઈનામ તર�ક� આપ્ય

, અને શામના

ગવર્નરને લખ્�ુ ક� ભાિવમાં તેની પાસેથી મહ��ુલ
લેવામાં આવે.
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(૦૭) કરાર લખી લેવા જોઈએ.
હ. ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામ�
ફરમાન છે ક� અલ્લાહ તઆલાએ હઝરત આદમ
અલ�ય્હસ્સલામને આધ્યા�ત્મક જગતમાં તે
અવલાદમાં થનારા નબીઓ બતાવ્ય. જયાર� હ. આદમ
અલ�ય્હસ્સલામએ જનાબ દા�ૂદની વય જોઈ તો તેમન
ઘણો અફસોસ થયો , અને અરજ કર� : પરવર�દગાર
ુ ્ર ઘણો વહાલો 
મને મારો આ �ત

, પણ તેની વય

ઘણી ઓછ� છે અને �ું તેને માર� ઉમરના ત્રીસ વર
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ુ
આ� ુ �ં. મારા આ�ષ્યના ત્રીસ વરસ કાપી તે
ુ
આ�ષ્યમાં આ �દવસોનો વધ
ારો કર� દ .
ુ ાવંદ� આલમે હ. આદમ અલ�ય્હસ્સલામન
�દ
�ુઆ ક� ૂલ ફરમાવી, અને તેમના �વનના ત્રીસ વર
દા� ૂદ અલ�ય્હસ્સલામના �વનમાં લખી લી. (અને
યમ�ુલ્લાહો મય્યશાઓ વ �ુસ્બેતો વ ઇન્દ�ુ ઉમ
ક�તાબ’’ ના ભાવાથર્ પણ આ જ છ .)
�દવસ વીતતા ગયા , ત્યાં �ૂધી ક� આદમ
અલ�ય્હસ્સલામની �ૃત્�ુનો સમય આવી  , મલે�ુલ
મૌત તેમની પાસે પહ�ચ્યા તો આદમ
અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: હ� તો માર� �ઝ�દગીના
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ત્રીસ વરસ બાક� . ઇઝરાઈલે ક� ં ુ : આપે એ ત્રી
ુ ્ર દા�ૂદ અલ�ય્હસ્સલામને
વરસ પોતાના �ત
દ�ધા છે , અને તે સમયે આપ દખનાની ખીણમાં હતા.
આદમ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: મને તો
એવી કોઈ વાત યાદ નથી.
ઇમામ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�:
ુ ાની ક્સ , આદમ �ુઠા ન હતા. તેમને હક�ક્તમાં
�દ
ુ ાઈ ગયો હતો. ત્યાર પછ� અલ્લા
પોતાનો વાયદો �લ
તઆલાએ �ુકમ �� ક� જયાર� પણ કરાર કરવામાં આવે
તો તેને લખી લેવામાં આવે , �થી કોઈ પક્ષ વાયદાન
� ૂલી ન શક�.
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ુ
(૦૮) અસ્મા �બન્તે ઉમૈસનો. ખદ�જ�લ
�ુ બરાથી વાયદો
હઝરત ઉમ્�ુલ મોઅમેનીન ખદ�જ�ુલ �ુબરા
સલા�લુ ્લાહ� અલય્હા બીમાર પડ

, અને તેમની

ુ ા સલ્લલ્લાહ
બીમાર� જોર પકડ� ગઈ તો હ. ર� ૂલે �દ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ તેમના માથા પાસે આવીન
બેઠા.
ુ �ુ બરા સલા�લુ ્લાહ� અલય્હાએ અર
ખદ�જ�લ
કર� : યા ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમ  માર� કંઈક વસીય્યતો . આપ તેને
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સાંભળો, માર� પહ�લી વસીય્યત એ છે ક� જો આપની
સેવામાં કંઈ કચાશ રહ� ગઈ હોય તો કનીઝને માફ કર�
દયો.
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
ર� ૂલે �દ
વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ: તમે કોઈ કચાશ રાખી નથી , તમે
ુ ાના
સ�
ં ૂણર્ ર�તે માર� સેવા કર� છ. પોતા� ંુ ધન �દ
માગર ્માં ખચર્ �ુર્ અને મારા ઘરમાં તમે થીગડા માર�
� ાર , જયાર� ક� તમે અરબની શાહઝાદ� હતા.
કપડા પહય
બીબી ખદ�� સલા�લુ ્લાહ� અલય્હાએ ક�ુ:
માર� બી� વસીય્યત એ છે ક� મારા �ુત્ર. ફાતેમા
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ઝહ�રા સલા�લુ ્લાહ� અલય્હા નાના 

, મારા પછ�

યતીમ થઈ જશે. તેને કોઈ �ુ:ખ ન આપે.
માર� એક ત્રી� વસીયત  , પરં� ુ �ું આપની
� ા શરમા� � , તે વસીયત માર� બેટ� જ.
સામે કહત
ફાતેમા સલા�લુ ્લાહ� અલય્હાને સંભળા�ુ � અને એ
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્
આપને સભ
ં ળાવશે. ર� ૂલે �દ
વઆલેહ� વસલ્લમ ઓરડામાંથી બહાર ચાલ્યા ગય
ુ ્રીને ખદ�� સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા પ
અને પોતાના �ત
મોકલ્ય.
જનાબે ખદ�� સલા�લુ ્લાહ� અલય્હાએ પોતાન
ુ ્રી જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાને ક: બેટા
�ત
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તમારા િપતા�ને કહો ક� માર� મા કહ� છે ક� �ું કબરથી
ઘણી ડ� �ં. આપ વહ�ના સમયે � વ�ો પહ�રો છો તે
મને કફન તર�ક� એ જ ચાદર પહ�રાવી દ�જો.
હઝરત ફાતેમા સલા�લુ ્લાહ� અલય્હાએ માન
ુ ા
વસીય્યત માનવંત િપતાશ્રીને સંભળ , ર� ૂલે �દ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ એ પોત
�રદા ઊતાર� જ.ફાતેમા સલા�લુ ્લાહ� અલય્હાને આ ,
અને ક� ં ુ : આ આપની માની પાસે લઈ �ઓ. હઝરત
ખદ�� સલા�લુ ્લાહ� અલય્હા �રદા જોઈને ઘણા �ૂ
થયા.
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જયાર� તેમની વફાત થઈ તો પયગમ્બર� �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમએ તેમને �
આપ્,� કફન પહ�રાવવાનો ઇરાદો �� તો �જબ્રઈ
ના�ઝલ થયા અને ક� ં ુ : અલ્લાહ તઆલા આપને
સલામ કહ� છે અને ફરમાવે છે ક� ખદ��એ પોતાનો
માલ અમારા માગર ્માં ખચર્ �� આજ તેના માટ� અમ
પોતે કફન મોકલીએ છ�એ. આમ કહ� �જબ્રઈલે અમીન
જ�ત� ંુ કફન �ુ�ર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
ુ ા સલ્લલ્લાહ
વસલ્લમના હાથમાં �ૂ�. ર� ૂલે �દ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમએ પ્રથમ પોતાની � રદા
કફન પહ�રાવ્,� પછ� બે�હશ્તી કફન પહ�રાવ્.
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� �દવસોમાં જ. ખદ�� સલા�લુ ્લાહ� અલય્હ
બીમાર હતા અસ્મા �બન્તે ઉમૈસ તેના ખબર �ત
� ૂછવા આવ્યા તો જો�ુ ક� ખદ�� સલા�ુલ્લાહ� અલય્
રડ� રહ્યા .
અસ્મા �બન્તે ઉમૈસે ક�ુ: આપ શા માટ� રડો
છો, આપની ગણના િવ�વની શ્રેષ્ઠ નાર�ઓમાં થાય.
ુ ાના માગર ્માં ખરચ કર�
આપે આપની બધી દૌલત �દ
છે . આપ �િતમ નબીના પ�ત્ન છો અને ર�ૂલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વઆલેહ� વસલ
આપને જ�તની વધાઈ આપી � ૂ�ા છે .
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હઝરત ખદ�� સલા�લુ ્લાહ� અલય્હા
ફરમાવ્ �ું: અસ્મા  �ું એટલા માટ� નથી રડત. �ું માત્
એટલા માટ� ર�ુ � ક� �ું �ુિનયાથી જઈ રહ� �ં. મારા
ુ ્રી યતીમ થઈ રહ્યા છે અને શાદ�ની રાત્રે
�ત
છોકર�ને કોઈ વડ�લ �ીની જ�રત હોય છે . મારા
ુ ્રી પાસે કોઈ પાકટ વયની �
જવાના કારણે મારા �ત
નહ� રહ�.
અસ્મા �બન્તે ઉમૈસે ક�ુ: �ું વાયદો ક� � ક�
ુ ાએ મને તે �દવસ � ૂધી �વતી રાખી તો �ું
જો �દ
આપના બદલે ફાતેમા સલા�લુ ્લાહ� અલય્હાની મ
બનીશ.
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અસ્મા કહ� છે ક� જયાર� હઝરત સય્યદ
સલા�લુ ્લાહ� અલય્હાની શાદ� થઈ તો ઓરડામાં ઘણ
�ીઓ મૌ�ૂદ હતી. ર� ૂલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમએ �ુકમ આપ્યો ક� બધી �ી
અહ�થી ચાલી �ય. આ સાભ
ં ળ� બધી ઔરતો ચાલી
ગઈ, પણ �ું બેઠ� રહ�.
ુ ા સલ્લલ્લાહ
થોડ� વાર પછ� હ. ર� ૂલે �દ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ તશર�ફ લાવ્યા તો મ
બેઠ�લી જોઈને ફરમાવ્ �ું: તમે કોણ છો ?
મ� ક� ં ુ : �ું અસ્મા �.
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આપે ફરમાવ્ �ું: તો � ંુ તમે મારો �ુકમ નથી
સાભ
ં ળ્યો ક� બધી ઔરતો માર� �ુત્રીના કમરામાં
ચાલી �ય.
મ� અરજ કર� : મ� આપની આજ્ઞા સાંભ

,

પરં� ુ મ� ખદ�� સલા�લુ ્લાહ� અલય્હાને વાયદો �
હતો ક� �ું સય્યદા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની શાદ�ની રા
તેની પાસે પસાર કર�શ. અને તેની જ�રતો � ૂર� કર�શ.
અને આ રાત ખદ�� સલા�લુ ્લાહ� અલય્હા બની.
ફાતેમા સલા�લુ ્લાહ� અલય્હાની પાસે રહ. આ
સાંભળ� આપ રોયા અને અલ્લાહના દરબારમાં હાથ
�ચા �ાર ્ અને મારા માટ� �ુઆ ફરમાવ.
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(૦૯) વચન ભગ
ં �એઝ નથી.
ઈરાનના છે લ્લા શહ�નશાહ યઝદ � ગદર્ન
શાસનકાળમાં અહવાઝનો ગવનર્ર �ુરમઝાન હત.
ુ લમાનોએ અહવાઝને �તી લી� ુ તો
જયાર� �સ
�ુરમઝાનને ક� દ કર� હઝરત ઉમર પાસે મદ�ના રવાના
કર� દ�ધો.
� ા
ખલીફાએ �ુરમઝાનને ક� ં ુ : જો �વતા રહવ
ુ લમાન થઈ �ઓ , ન�હતર �ું તમને
માગતા હો તો �સ
કત્લ કરાવી નાખી.
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�ુરમઝાને ક� ં ુ : વા� , કત્લ કરવા પહ�લા મને
પાણી પીવરાવો, �ું ઘણો તરસ્યો �.
હઝરત ઉમર� ક� ં ુ : તેને પાણી પીવરાવો

,

લાકડાના પ્યાલામાં તેને પાણી આપવામાં આવ્�.
�ુરમઝાને ક� ં ુ : �ું આ પ્યાલાથી પાણી નહ�
પી�, �ું તો સદા જવાહ�રાત ટાંક�લા પ્યાલામાં પાણી
પીવાને ટ�વાએલો �ં.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: કોઈ
� ા પ્યાલામાં પાણી
હરજ નહ� , તેને જવાહ�રત જડલ
� ા પ્યાલામાં
પીવરાવવામાં આવે. એટલે જવાહ�ર જડલ
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પાણી લાવી �ુરમઝાનના હાથમાં રાખવામાં આવ્યો
�ુરમઝાને તેને હોઠ� ન લગાડયો.
હઝરત ઉમર� ક� ં ુ : જલ્દ�થી પાણી પી લ.
ુ ો � ક� પાણી
ક�મક� �ું તને વાયદો આપી ��
પીવરાવ્યા પહ�લા �ું તને કત્લ નહ� કર.
આ સાંભળ� �ુરમઝાને પ્યાલો જમીન પર ફ�ક�
દ�ધો અને પ્યાલો તડાક કર�ને �ુટ� ગય

, અને બ� ુ

પાણી વહ� ગ�.ુ
હઝરત ઉમર� તેની �ચુ ્ચાઈ જોઈ અચરજ
પામ્યા અને હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામથી કહ�
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લાગ્યા: આપ બતાવો આની સાથે � ંુ વતાર ્વ કરવામાં
આવે ?
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: તમે
ુ ા છો ક� પાણી પીવરાવવા પહલ
� ા તેને
વાયદો કર� ��
કત્લ નહ� કર. પોતાના વાયદા પર કાયમ રહો, તમને
એને કત્લ કરવાનો કોઈ હક નથ. અલબ�ા તેના પર
જઝયો (વેરો) નાખી દયો.
�ુરમઝાને ક� ં ુ : �ું જઝયો દ�વા રા� નથી.
અલબ�ા હવે �ું િનભર્યે અને સંતોષથી �ુસલમાન બ�ુ
ુ લમાન
�ં. એટલે તેણે કલમએ શહાદત પડ� અને �સ
થઈ ગયો.
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હઝરત ઉમર� મદ�નામાં તેને એક ઘર આપ્ �ુ
અને વાિષ�ક દસ હ�ર �દરહમ તે� ંુ સલયા� ુ બાધ
ં ી
આપ્.�

વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 90

(૧૦) શાસકો આ બનાવથી બોધ ગ્રહણ ક.
નેશા� ૂર અને તેની આ�ુ બા�ુ મોહમ્મદ તા�હર
�ુ�મ
ૂ ત હતી. યઅ�બ
ૂ લયસથી તેની �ુશ્મની હત. એક
પ્રસંગે યઅ�ૂબ લયસ એક ભાર� લશ્કર લઈને નેશા�
તરફ રવાના થયો.
નેશા� ૂરના તક્સા�ૂ વઝીરો અને અમીરોએ
યઅ�બ
ૂ લયસને પત્ર લખી પોતાની વફાદાર��ું યક�
દ�વડાવ્.� પરં� ુ મોહમ્મદ તા�હરના રા�યમંત્રી ઇબ્ર
હા�બે તેને કોઈ પત્ર ન લખ.
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�તે મોહમ્મદ તા�હર પરા�જત થયો અને
યઅ�બ
ૂ લયસ િવજય ડંકા સાથે નેશા� ૂરમાં દાખલ
થયો. તેણે મોહમ્મદ તા�હરના દરબારના બધા
અમીરોને બોલાવ્ય. તેમાં ઇબ્રાહ�મ હા�બ પણ હ.
િવજયી રા�એ ઇબ્રાહ�મ હા�બને ક�ું ક� બધા વઝીર
અને અમીરોએ પત્ર લખી મારો ઉત્સાહ વધાય� અ
મને પોતાની વફાદાર�ઓનો િવ�વાસ અપાવ્ય. પણ
મને તારા પર અફસોસ છે ક� ત� મને કોઈ પત્ર
લખ્યો અને છેલ્લી ઘડ�  �ૂધી મોહમ્મદ તા�હર
વફાદાર રહ્.
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ઇબ્રાહ�મ હા�બે જવાબ આપ. બાદશાહ

!

આ પહ�લા માર� તમાર� સાથે કોઈ ઓળખાણ નહોતી ક�
�ું પત્ર લખી સંબંધમાં વધારો ક. અને પોતાના
આકાની નમક હરામી કરવા� ંુ મને મા� �દલ ર�
આપ� ુ નહો�.ુ એટલા માટ� �ું મારા રા�ની �િતમ
ઘડ� � ૂધી તેની સાથે રહ્.
બાદશાહ યઅ�બ
ં ળ�
ૂ લયસ આ જવાબ સાભ
ઘણો � ૂશ થયો અને કહ�વા લાગ્ય

, ખર�ખર તમે

નમક� ંુ ૠણ અદા �ુ.ર પછ� તેને વઝીરનો ઓહદો
આપ્યો અને બધા નમક હરામ અમીરોને કડક સ�ઓ
કર�.
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ુ ાથી કર�લો વાયદો
(૧૧) �દ
વાઈઝ કાશફ� મર�મ
ૂ અખ્લાક� મોહિસનીમાં
લખે છે ક� કોઈ બાદશાહને એક લડાઈ લડવી પડ� અને
બાદશાહ� માનતા માની ક� જો અલ્લાહ તઆલાએ તેને
લડાઈમાં િવજય અપાવ્યો તો �ુ�ૂમતના ખ�નામાં
�ટલી દૌલત છે એ બધી અલ્લાહના નામ પર ગર�બો
અને િમસ્ક�નોમાં વહ�ચી દઈ.
અલ્લાહ તઆલાએ તેની મદદ કર� અને
પોતાની લડતમાં િવજયી બની પાછો ફય�. તેણે
ખ�નચીને બોલાવ્યો અને ખ�નાની

�કણી કરાવ ,
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જયાર� �હસાબ લગાવ્યો તો ખ�નો દોલતથી ભય�
પડયો હતો.
બાદશાહ� ક� ં ુ : આ બધી દોલત ગર�બો અને
િમસ્ક�નોમાં વહ�ચી દ �વામાં આવ. પણ વઝીરોએ
બાદશાહના મતનો િવરોધ �� અને ક� ં ુ : બાદશાહ�
આમ કર� ંુ ન જોઈએ. ક�મક� તેનાથી આિથ�ક સંકટ ઊ� ુ
થશે. અને ફોજને પગાર આપવા માટ� રકમ મૌ�ૂદ નહ�
રહ�. અને આમ પણ ખ�નો ફૌ� ભેગો કર�લો

છે અને

�ુ રઆનની આયત વલ આમેલીન અલયહા પ્રમાણે પ
ગર�બો અને િમસ્ક�નોમાં તેઓ શામેલ છ. અને
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ખ�નાથી તેઓનો પગાર �કુ ્વવો પણ માનતામાં
શામેલ છે .
બાદશાહ �ઝ
ંુ ાણો , એક �દવસ તે આ જ
�ઝ
ંુ વણમાં હતો અને બેઠો હતો ક� એક પર�શાન અને
િવખરાએલા વાળ વાળો ફક�ર શખ્સ ત્યાંથી પસા
થયો. બાદશાહ� તેને બોલાવી ક� ં ુ : � ુ મારા આ પ્ર�
િવશે � ંુ કહ� છે ?
તે શખ્સે ક�ું: જયાર� બાદશાહ� માનતા માની
હતી અને એ સમયે તેની કલ્પનામાં ગર�બો અને
િમસ્ક�નો સાથે ફૌજ પણ હતી તો તેણે માનતામાં ફૌજને
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પણ સમાવી લેવી જોઈએ. બાદશાહ� ક� ં ુ : નહ� એ
સમયે મારા �દલમાં ફૌજની કોઈ કલ્પના જ ન હત.
ત્યાર� એ શખ્સે ક�ુ: તો બાદશાહ� પોતાની
માનતા ગર�બો અને િમસ્ક�નો �ૂરતી જ રાખવી જોઈ.
તેમાં કોઈ પણ �તનો ફ�રફાર ન કરવો જોઈએ.
ુ
એક દરબાર�એ ક� ં ુ : �રખ
ફૌ� પણ ગર�બ
અને િમસ્ક�ન હોય છ. તેને આ માનતામાં ક�મ
ભેળવવામાં ન આવે ?
એ શખ્સે દરબાર� તરફથી મ� ફ�રવીને
બાદશાહને સંબોધતા ક� ં ુ : બાદશાહ� �ની સામે મ�ત
માની છે , જો ભિવષ્યમાં તેની જ�રત હોય તો પોતાની
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ુ કર� �વી ર�તે માની છે . અને
માનતા એવી ર�તે �ર�
જો તેને ભિવષ્યમાં �ુદાની જ�રત નથી તો પછ�
માનતા � ૂર� ન કરવી જોઈએ. ફક�રની આ વાતથી
બાદશાહના �દલ ઉપર �ડ� અસર થઈ અને તેણે એ જ
વખતે � ૂરો ખ�નો ગર�બો અને િમસ્ક�નોમાં વ્હ�ચ
દ�ધો.
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(૧ર) વચન પાલન અને નેઅમતોની અમરતા
કોઈ શખ્સ પાસે એક પરહ�ઝગાર �ુલામ હત.
એક વખત એ શખ્સ ઘણો બીમાર પડયો અને �ુદા
પાસે માનતા માની ક� જો તે ત�
ં ુ રસ્ત થઈ ગયો તો એ
ુ ામને આઝાદ કર� દ�શે.
પોતાના �લ
અલ્લાહ તઆલાએ તેને શફા આપ. અને તે
હાલવા ચાલવા લાગ્યો પણ તે�ું �દલ �ુલામને આઝાદ
કરવામાં માન્ �ુ નહ. એટલે એ માનતા પછ� પણ
ુ ામ િનયમ પ્રમાણે �ુલામ જ ર.
�લ
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થોડા �દવસ પછ� એ શખ્સ ફર� બીમાર પડય.
જયાર� તેનામાં હાલવા ચાલવાની શ�ક્ત ન રહ� તો તેણે
ુ ામને ક� ં ુ ક� તબીબને બોલાવી લાવ.
�લ
ુ ામ થોડ� વાર પછ� પાછો આવ્યો અને ક�ું
�લ
ક� તબીબ કહ� છે ક� �ું તેનો ઇલાજ નહ� ક� ક�મક� તે
� ો. આ શખ્સ
પોતાના વચન પર કાયમ નથી રહત
વચન ભગ
ં કર� છે .
આ શબ્દો સાંભળ� મા�લક�ું �ૂળ વાત તરફ
ધ્યાન ગ�ુ અને ક�ું ક� તબીબને કહો ક� �ું હવે વચન
ભંગ નહ� ક�.
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ુ ામે ક� ં ુ : વા� ! તો સાભ
�લ
ં ળો તબીબ કહ� છે ક� જો
તેણે વચન પાળ્ �ુ તો અમે પણ તેને તં�ુરસ્તીું પી�
�
પીવરાવ�.ુ
ઇન્સાનને જોઈએ ક� તે જયાર� પણ �ુદાથી
ુ ાથી કર�લા વાયદા
વાયદો કર� તો તેને � ૂરો કર� અને �દ
પર હર સંજોગોમાં કાયમ રહ.� સઅલબાની �મ વચન
ભગ
ં ી ન બને.
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(૧૩) સઅલબા �બન હાિતબ� ંુ વચન તોડ� ુ
સઅલબા �બન હાિતબ અન્સાર� � ઘણો મોટો
આ�બદ અને પરહ�ઝગાર હતો. એક �દવસ � ૂખથી તગ
ં
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
આવી હઝરત ર� ૂલે �દ
વસલ્લમ પાસે આવ્યો અને અરજ કર: આપ �ુઆ
ુ ા મને માલ અને દૌલત આપે. આપ
કરો ક� �દ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ: � ુ
� ા લાગ્યો
એ રહ�વા દ�, પણ તેણે એક ન માની અને કહવ
ુ ાથી વાયદો �� છે ક� તેના બધા હકો અદા
ક� મ� �દ
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કર�શ અને �રશ્તેદારો�ું ધ્યાન રાખીશ અને કો
વાતની કચાશ નહ� રા�.ુ
છે વટ� આપે તેની ઇચ્છા પ્રમાણે �ુઆ , �ુઆ
ક� ૂલ થઈ. તેની દૌલત રાત �દવસ વધવા લાગી. તેણે
� �ુબળ� પાતળ� બકર�ઓ પાળ� હતી તેમાં એટલી
� ૃ�ધ્ધ થવા લાગી ક� મદ�નામાં તેને રાખવાની જગા ન
રહ� એટલે જ ંગલમાં રહ�વા લાગ્ય. અને તેની પાસે
એટલી �રસદ ન રહ� ક� જમાઅતની નમાઝમાં હાજર
થાય. પછ� તે �ુમ્મ નમાઝમાથ
ં ી પણ ભાગવા લાગ્યો
અને �તે ઈદની નમાઝમાં પણ હાજર ન થયો.
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આપે બે માણસોને તેની પાસે ઝકાત
ઉઘરાવવા મોકલ્યા અને એક પત્ર પણ લ. આ
લોકો પહ�ચ્ય, પત્ર આપ્યો અને ઝકાતની આયત .
તો તેણે ક� ં ુ : ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમ માર� પાસે જઝીયો માંગે છ. તમે હમણા બી�
ઉઘરાણી કરો ત્યાં �ૂધીમાં �ું િવચાર કર� લ. આ લોકો
ફર� પાછા તેની પાસે ગયા , તેણે પાછો એ જ જવાબ
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્
આપ્ય. �તે એ લોકો ર� ૂલે �દ
વઆલેહ� વસલ્લમની પાસે પાછા આવ્યા તેન
સંબધ
ં માં આ આયત ઊતર�. અને તેઓમાથ
ં ી �ઓ
ુ ા અને ર� ૂલથી કૌલ કરાર કર� ��
ુ ા હતા ક� જો તે
�દ
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અમને પોતાની �ૃપાથી મહ�રબાનીથી અમને કંઈક માલ
આપશે તો અમે જ�ર ખૈરાત (દાનધમર) કર� ુ અને
ુ ાએ તેમને
ને�ુકાર બંદા બની �� ુ , પણ જયાર� �દ
પોતાની �ૃપા માયાથી આપ્ �ુ તો તેમાં કં�ુસાઈ કરવા
લાગ્ય, અને મ� ફ�રવી ક્તરાવા લાગ્. એટલે અલ્લાહ�
તેઓના �દલમાં �ામત � ૂધીનો િનફાક નાખી દ�ધો
ક�મક� તેમણે અલ્લાહથી વાયદો કર� વચન ભંગ ��
અને એટલા માટ� પણ ક� તેઓ ખો�ુ બોલ્ય.
આ આયતો સાભ
ં ળ� ર� ૂલે મક� ૂલ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમએ ફરમાવ્�: સઅલબા પર
અફસોસ થાય અને એક શખ્સને આપે આ આયતો
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આપી મોકલ્યો ક� જઈને સઅલબાને આ આયતો
સભ
ં ળાવો. જયાર� સઅલબાએ પોતાના િવશે આ
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્
આયતો સાંભળ� તો ર� ૂલે �દ
વઆલેહ� વસલ્લમ પાસે હાજર થઈ ક�ું ક� હવે �ું
ઝકાત આપવા તૈયાર �ં. આપે તેની પાસેથી ઝકાત
લેવાનો ઇન્કાર કર� દ�ધો અને પછ� આ જ સઅલબા
હઝર અ� ૂ બકર , હઝરત ઉમર અને હઝરત ઉસ્માન
પાસે તેમના શાસનકાળ દરિમયાન ગયો ક� તેની
પાસેથી ઝકાત લેવામાં આવે પણ કોઈએ તેની પાસેથી
ુ ન કર�.
ઝકાત વ�લ
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(૧૪) નબીના ખાનદાન� ંુ વચન પાલન
ઇબ્ને અબ્બાસથી �રવાયત છે ક� એક વખ
હઝરત હસનૈન અલ�ય્હસ્સલામ બીમાર પડ , એટલે
હ. ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ અ
લોકો સાથે ખબર �તર � ૂછવા પધાયાર . અને જનાબે
અમીર અલ�ય્હસ્સલામને ફરમાવ્�: સા� થાય તો તમે
પોતાના બાળકોની તં�ુરસ્તી માટ� કોઈ માનતા માન.
જનાબે અમીર અલ�ય્હસ્સલ , હઝરત ફાતેમા
ઝહ�રા સલા�લુ ્લાહ� અલય્હા અને તેમની કનીઝ.
ફ�ઝઝાએ ત્રણ રોઝા રાખવાની માનતા ક.
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જયાર� બ�ે ��ુ ુ મારો સા� થયા અને માનતા
� ૂર� કરવાનો સમય આવ્યો તો ઘરમાં કંઈ ન હ�ુ.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામએ શમઊ
ય�દ�
ૂ થી ત્રણ સા(૯ ક�લો) ઘ� ઉધાર લીધા , જનાબે
સય્યદા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાએ ત્રણ ક�લો ઘ�
પાંચ રોટ�ઓ પકાવી , અને સાજ
ં ના ઇફતાર કરવા
માગ
ં તા હતા ક� એક સાઈલે અવાજ આપી

, અય

મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
એહલેબૈત અલય્હ� �ુસ્સલ, તમારા પર સલામ઼ �ું એક
ુ લમાન િમસ્ક�ન , મને ખાવા� ંુ આપો. �દ
ુ ા તમને
�સ
જ�તનો થાળ મોકલશે.
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આ અવાજ સાંભળ� બધાએ પોતાના ભાગની
રોટલીઓ આપી દ�ધી. અને માત્ર પાણીથી રોઝો ખોલ્
ુ રહ્.
અને રાતના �ઈ
ુ બ
બી� �દવસે ફર� રોઝા રાખ્ય , િનયમ �જ
જનાબે સય્યદા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાએ ફર� પા
રોટલીઓ પકાવી અને ખાવા બેઠા ક� યતીમે અવાજ
આપી. અને બધાએ પોત પોતાની રોટલીઓ તેને આપી
દ�ધી અને પાણીથી રોઝો ખોલ્ય.
ત્રી� �દવસે ફર� રોઝો ખોલવા બેઠા તો એ
ક� દ�એ અવાજ આપી. અવાજ સાભ
ં ળ� બધાએ પોત
પોતાની રોટલીઓ આપી દ�ધી.
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અલ્લાહ તઆલાએ તેમની પ્રશંસા અ
વખાણમાં દહ�રની � ૂરા ઊતાર� , �માં તેમના વચન
ુ �બ�ઝર� વ
પાલનનો ઉલ્લેખ કરતા ફરમાવ્�ુ: “� ૂફ��ન
ુ એ� ૂનત
યખા�ન યવ્મ કાન શર��ુ �સુ ્તતીન. વ �ત
તઆમ અલા �ુબ્બેહ� િમસ્

નવ યતીમવ અસીરા.

ુ એ
ઇ�મા ��
્ મો�ુ મ લે વજ�હલ્લાહ� લા નોર�દો િ ન્�મ
જઝાઅવ વ લા શો�ર
ૂ ા. ” - ‘‘આ એ લોકો છે �ઓ
માનતા � ૂર� કર� છે અને એ �દવસથી ડર� છે

, �ની

ુ ાની)
સખ્તી બધે પ્રસર�લી . અને તેની (�દ
મોહબ્બતમાં િમસ્ક , યતીમ અને ક� દ�ને ખાવા� ંુ
ખવરાવે છે . અમે તો તમને બસ માત્ર �ુદાના ખાત
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ખવરાવીએ છ�એ. ન તો તમારાથી કોઈ વળતર
માંગીએ છ�એ અને ન આભાર દશર્.’’
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(૧પ) વાયદાના સાચા ઇસ્માઈ
ઇસ્માઈલ નામના બે નબી થઈ ગયા છ. એક
તો હઝરત ઇબ્રાહ�મ ખલીલ અલ�ય્હસ્સલામના
ઇસ્માઈલ છ. અને તેઓ ઉપરાત
ં એક બી� નબી પણ
ઇસ્માઈલ નામના થઈ ગયા છ. અને �ુ રઆને મ�દમાં
તેમને ‘વાયદાના સાચા ’ ના નામથી યાદ કરવામાં
આવ્યા છ

,

�મક� :

�કતાબમાં ઇસ્માઈલ

અલ�ય્હસ્સલામનો �ઝક્ર , બેશક તેઓ વાયદાના
સાચા હતા.
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હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્ �ું ક� એક શખ્સે તેમને એક જગ્યાએ ઊ
રાખીને ક� ં ુ ક� આપ અહ� માર� રાહ �ુઓ �ું હમણા
આ� ુ �ં.
હઝરત ઇસ્માઈલ અલ�ય્હસ્સલામ એજ સ્
��ુ એક વરસ રાહ જોતા રહ્

, જયાર� ક� એ શખ્સ

પોતાનો વાયદો � ૂલી ગયો. તેમની ઉમ્મતના લોકો
તેમને શોધતા શોધતા એ સ્થળે પહ�ચ્યા અને અર
કર� ક� અમે તો આપના પછ� િનરાધાર થઈ ગયા છ�એ
અને લાબ
ં ા સમયથી આપને ગોતી રહ્યા છ.
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આપે ફરમાવ્ �ું ક� તાઈફ વાળાઓમાંથી ફલાણા
શખ્સે મને અહ� રાહ જોવા�ું ક�ું છે અને �ું તેનાથી
ુ ો �ં. પણ એક વરસ વીતી ગ� ુ છે તે
વાયદો કર� ��
અહ� આવ્યો નથ. તે લોકો એ શખ્સ પાસે ગયા અને
ુ ાના �ુશ્મન! તારા ખાતર નબીને આટલો
તેને ક� ં ુ : �દ
ુ ાની ક્સમ ! �ું
શ્રમ ઊઠાવવો પડયો . તેણે ક� ં ુ : �દ
તો વાયદો ત�ૃન વીસર� ગયો હતો. એટલે તે આવ્યો
અને પછ� આપ પોતાના સ્થળેથી હઠય. એટલા માટ�
અલ્લાહ� આપને ‘સાદ��ુ લ વઅદ’ (વાયદાના સાચા) નો
લકબ અતા ��.
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(૧૬) ક�ટ�લક �રવાયતો

હ. અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ
મા�લક� અશ્તરને શાસનના િનયમો લખીને આપ્.
તેમાં આપ અલ�ય્હસ્સલામએ એ પણ લખ્�ુ ક� પ્ર
ઉપકાર જતાવવાથી �ૂ ર રહો. અને પોતાના કોઈ સારા
કામને વધાર� કામ ન સમજો અને તેઓ થી વાયદો ભંગ
� ો.
ન કરો. ક�મક� ઉપકાર જતાવવાથી ઉપકાર નથી રહત
અને વચન ભંગ અલ્લાહ અને લોકોની નારાજગી�ું
કારણ બને છે . અલ્લાહ તઆલાએ કલામે મ�દમાં
ઇરશાદ ફરમાવ્ �ું છે ક� અલ્લાહને આ વાત અત્યંત
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પસંદ છે ક� તમે એ વાત કહો ક� �ના પર તમે અમલ
ન કરો.
ઇબ્ને અલ ખિમયા કહ� છે: મ� ન�વુ ્વતના
એલાન પહ�લા �ુ�ર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમની સાથે લે વેચનો વહ�વાર ��
હતો. મ� �હસાબ કરવા માટ� એક સ્થળ ન�� �ુર્ અને �ુ
ુ ી ગયો. જયાર� �ું ત્રી� �દવસે ત્યાં ગ
એ વાત �લ
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ
તો ર� ૂલે �દ
ત્યાં મૌ�ૂદ હતા અને માર� રાહ જોઈ રહ્યા . મને
જોઈને તેમણે ફરમાવ્ �ું: તમે તો મારા માટ� સંકટ ઊ� ુ
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કર� દ��.ુ �ું ત્રણ �દવસથી લગાતાર તમારા આવવાન
રાહ જોઈ રહ્યો .
હઝરત ર� ૂલે મક� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમએ ફરમાવ્�ુ: �માં ત્રણ લક્
ુ ા�ફક છે
જોવામાં આવે તો તે �ન

, ભલે તે નમાઝ

ુ પોતાને �સ
ુ લમાન
રોઝાની પાબંદ� કર� અને �દ
સમ�.
(૧) તેના પાસે અમાનત રાખવામાં આવે તો ખયાનત
કર�.
(ર) જયાર� વાત કર� �ુ�ુ બોલે.
(૩) જયાર� વાયદો કર� તો વચન ભગ
ં કર�.
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અલ્લાહ તઆલાએ પોતાની�કતાબમાં ફરમાવ્ �ું
છે : ‘‘િન:શંક અલ્લાહ ખયાનત કરનારાઓ ને પસંદ
નથી કરતો. ’’ અને અલ્લાહ તઆલાએ ફરમાવ્�ુ:
‘‘�ુઠાઓ પર અલ્લાહની લઅનત છ.

’’ અને અલ્લાહ

તઆલાએ ફરમાવ્ �ું: ‘‘�કતાબમાં ઇસ્માઈલનો ઉલ્લે
કરો, તેઓ વાયદાના પાબંદ હતા.’’
હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામએ.
�રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમથી �રવાયત કર. આપે ફરમાવ્ �ું: � અલ્લાહ
અને �ામતના �દવસ પર ઈમાન રાખે છે તેને જોઈએ
ક� વચન પાલન કર�.
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હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્ �ું: મોઅિમન ભાઈ સાથે વાયદો કરવો એવી
મ�ત છે , �નો કફફારો નથી. � મોઅિમનથી વચન
ભંગ કર� તો તેણે અલ્લાહથી વચન ભંગ �� અને
પોતાને તેના ગઝબનો હકદાર (કોપને પાત) બનાવી
દ�ધો.

*-*-*
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પ્રક-ર : િવષય :- પાડોશીઓ અને
દ�ની ભાઈઓની હ�ો
(૧) સમરા �બન �ુન્દબ�ું પડોશીઓ સાથે વતર
ઝરારા �બન અઅયોને હ. ઇમામ મોહમ્મદ
બા�કર અલ�ય્હસ્સલામથી �રવાયત કર� છે ક� એ
અન્સાર�ના બાગમાં સમરા �બન �ુન્દબ�ું એક ખ�ૂરુ�
� ૃક્ષ હ�.
સમરા સારો ઇન્સાન ન હત

, તે અન્સાર�ની

ર� િવના ખ�ુરના � ૃક્ષ પર ચડ� જ. અન્સાર� �ું ઘર
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એ � ૃક્ષની પાસે હ�.�નાથી તેના ઘરની બેપદર ્ગી થતી
હતી.
તેણે ઘણી વાર સમરાથી ક� ં ુ ક� જયાર� પણ
તાર� � ૃક્ષ પર ચડ�ુ હોય તો પહ�લા ર� લઈ લીધ
કર, �થી અમારા ઘરનો પદ� રહ� �ય. પણ સમરા ન
માન્ય.
ુ ા
લાચાર થઈને અન્સાર�એ . ર� ૂલે �દ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ પ ફ�રયાદ
કર�.
આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
સમરાને બોલાવ્યો અને ફરમાવ્�ુ: તાર� ઝાડ પર
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ચડવા પહ�રા અન્સાર�ની ર� લેવી જોઈ. સમરાએ
ઇન્કાર �.
પછ� આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમએ ફરમાવ્�ુ: તો � ુ ઝાડ વેચી નાખ

, આપ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમએ તેના �ૃ
�ક�મત અનેક ગણી વધાર� બતાવી પણ તે વેચવા પર
રા� ન થયો.
આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
ફરમાવ્ �ું: � ુ આ ઝાડ અન્સાર�ને દઈ દ � અને તેના
બદલે જ�તમાં ખ�ુર� ંુ � ૃક્ષ લઈ . સમરા તો પણ
રા� ન થયો.
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પછ� ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમએ અન્સાર�ને ફરમાવ્�: �ઓ , � ૃક્ષને કાપ
ફ�ક� દયો , ક�મક� ઇસ્લામમાં �ુક્સાન આપ�ુ અન
�કુ ્સાન સહન કર�ું �એઝ નથ.

(ર) સમરા �બન �ુન્દબને ઓળખ
ઇબ્ને અબીલ હદ�દ મોઅતઝલી નહ��ુલ
ુ િવયાએ સમરા
બલાગાહની શરહમાં લખે છે ક� �આ
�બન �ુન્દબને એક લાખ �દરહમ ઈનામનો વાયદો �,
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એ શરતે ક� તે લોકોને બતાવે ક� આ આયત હ. અલી
ઇબ્ને અબી તા�લબ અલ�ય્હસ્સલામ માટ� ઊતર� .
‘‘લોકોમાં એવો શખ્સ પણ છે �ની �ુન્યવ
�વન કથા તને આ�ચયર્માં નાખે છ , અને � કંઈ તેના
�દલમાં છે તેના પર અલ્લાહને ગવાહ બનાવે છ, જયાર�
ક� તે સખત ઝઘડા� છે . અને જયાર� તે હા�કમ બનશે
તો જમીનમાં ફસાદ બપાર ્ કરવાની કોિશશ કરશે અને
ખેતી તથા નસલનો નાશ કરશે અને અલ્લાહને ફસાદ
� ામાં આવે છે ક�
પસંદ નથી. અને જયાર� તેને કહવ
ુ ાથી ડરો તો �ન
ુ ાહનો સ્વાદ તેને �ુદાના ડરથી રોક�
�દ
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લે છે . બસ તે� ંુ ઠ�કા� ુ દોઝખ છે , અને તે સૌથી ખરાબ
ઠ�કા� ુ છે .’’
તેની સાથે મોઆિવયાએ એ પણ ક� ં ુ ક� તમે
લોકોમાં એ પણ બયાન કરો ક� આ આયત હ. અલી
અલ�ય્હસ્સલામના કાિતલ અબ્�ુર રહ�માન �
ુ �જમ (લાનતી) ના હકમાં ઊતર� છે .
�લ
‘‘વ

મેન�ાસે

મંય યશર�

નફસ�ુબ્તેગાઅ

મરઝાિતલ્લાહ� વલ્લાહો રઊ�મ �બલ એબ ’’ - ‘‘અને
લોકોમાં એવા શખ્સ પણ છે �ઓ પોતાની �ન વેચી
અલ્લાહની રઝાને શોધે છે અને અલ્લાહ બંદાઓ પ
મહ�રબાન છે .’’
વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 125

મોઆિવયાએ એક લાખ �દરહમની પેશકશ
સમરા �બન �ુન્દબને કર� તે ક�ૂલ ન કર. પછ� તેણે
બે લાખની ઓફર કર� તે પણ સમરાએ �સ્વકાર� નહ ,
પછ� તેણે ત્રણ લાખની ઓફર કર� તે પણ સમરા
�ુકરાવી દ�ધી. �તે મોઆિવયાએ ચાર લાખ �દરહમની
ઓફર કર� � સમરાએ ક� ૂલ કર� લીધી અને િમમ્બર
પર ઊભા રહ� એલાન �ુ્ ક� પ્રથમ આ
ર
(નઉઝો�બલ્લા) હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામના હકમાં અન
બી� આયત તેમના કાિતલ અબ્�ુર રહ�માન �બન
ુ �જમના હકમાં ઊતર� હતી.
�લ
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(૩) પડોશીના હક
સઈદ �બન �ુબેરથી નકલ થએલ છે ક�
અબ્�ુલ્લાહ �બન અબ્ , અબ્�ુલ્લાહ �બન �બેરન
પાસે ગયા. ઇબ્ને �બેર� ક�ું: ઇબ્ને અબ્બાસ તમે મન
સદા કાયર અને કં�ુસ કહો છો.
ઇબ્ને અબ્બાસે ક�ુ: � હા

, મ� �રસાલત

મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
સાંભળ્ �ુ ક� આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમ એ ફરમાવ્�ુ: એવો શખ્સ ઇસ્લામના ઘેરાથ
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ુ ્યો
બહાર છે , � પેટ ભર�ને ખાય અને તેનો પાડોશી �ખ
રહ�.
ઇબ્ને �બેર� ક�ું: ઇબ્ને અબ્બા

! મારા

�દલમાં તમો એહલેબયતથી કપટ ચા�લસ વરસથી
ઊછર� ર�.ુ એ બ�ે વચ્ચે બી� ઘણી વાતો થ. �તે
ઇબ્ને અબ્બાસ તેની �ુરાઈથી બચવા માટ� મ�ા છોડ
તાઈફ ચાલ્યા ગય.
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(૪) પાડોશીની સીમાઓ
હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્ �ું: એક અન્સાર� જનાબે ર�ૂલે �ુદા સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમની �ખદમતમાં હાજર થય
અને અરજ કર� , મ� ફલાણા મોહલ્લામાં મકાન ખ�રદ�ુ
છે , મારો ન�કનો પાડોશી એવો છે ક� મને તેનાથી
ુ ક્ષ
સારાપણાની આશા નથી અને �ું તેના રં�ડથી �ર�
નથી.
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
હ. ર� ૂલે �દ
વસલ્લમએ .અલી અલ�ય્હસ્સલ , સલમાન રઝી. ,
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અ� ૂઝર રઝી. , અને િમકદાદ રઝી.ને �ુકમ આપ્યો ક�
તેઓ મ�સ્જદમાં મોટા અવા� એલાન કર� ક� �ની
ુ ક્ષત ન હોય તે ઈમાનદાર ન.
રં�ડથી પાડોશી �ર�
પછ� આપે ફરમાવ્ �ું: પાડોશીપણાની સીમા
ચાલીસ ઘરો � ૂધી છે

, અથાર ્ત ચાલીસ ઘર સામ

ચાલીસ ઘર પાછળ , ચાલીસ ઘર જમણી બા�ુ અને
ચાલીસ ઘર ડાબી બા�ુ � ૂધી પાડોશીપણા� ંુ વ�્ળ
રુ
િવસ્�ૃત છ.
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,

(પ) આ કથાથી બોધ ગ્રહણ ક
ુ ાસમાં આપે� ુ છે ક� અબ્બાસી
�કતાબ એઅલા��
ખલીફા મોઅતિસમના વઝીર� એક ભવ્ય �ચો મહ�લ
ચણાવ્ય, તે એ મહ�લની બાર�ઓમાથ
ં ી પાડોશીઓની
વ�ુ �દકર�ઓને જોયા કરતો હતો.
ુ
એક વખત તેની નજર એક � ંદર
, સ્વ�પવાન
�ું વાર� છોકર� પર પડ�. પ્રથ દ�ષ્ટએ જ તે પોતા�ું
�દલ એને આપી બેઠો. અને છોકર� િવશે મા�હતી એકઠ�
કરવા લાગ્ય.
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તેને ખબર પડ� ક� છોકર� �ું વાર� છે અને તેનો
બાપ એક વેપાર� છે .
તેણે તે વેપાર�ના ઘર� મા� ુ મોકલ્ �

, પણ

વેપાર�એ એમ કહ�ને મા� ુ પા� ઠ�લ્ �ુ ક� �ું મધ્ય
વગર ્નો વેપાર� �. �ું વઝીરથી સગપણ કર� ંુ પસંદ
નથી કરતો. �ું જયાર� પણ સગાઈ કર�શ તો મારા �વા
લોકોથી કર�શ.
વઝીર� ઘણા પ્રયત્નો �ાર્ પણ વેપાર� કોઈ
ર�તે સમ
ં ત ન થયો.
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અહ� વઝીર ઇશ્કના હાથે િવવશ હત. તેણે એક
ભરોસાપાત્ર શખ્સને બોલાવી ભેદથી પ�ર�ચત.
અને તેનાથી કોઈ માગર ્ શોધી કાઢવાની િવનંતી કર.
એ શખ્સે ક�ું: જો આપ મને એક હ�ર
દ�નાર આપો તો �ું આપ� ંુ કામ કર� દઈશ.
વઝીર� ક� ં ુ : એક હ�ર તો કંઈ નથી �ું તો
ક�ટલાય લાખ ખરચવા તૈયાર �ં.
એ શખ્સે વઝીરથી એક હ�ર દ�નાર લીધા
અને દસ એવા જણાને તૈયાર �ાર ્ �ની ગવાહ�
કાઝીની અદાલતમાં �સ્વકાયર્ હતી અને તેઓને બતાવ્
ક� આપ એટલી ગવાહ� આપો ક� વેપાર�એ પોતાની
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દ�કર�ના િનકાહ વઝીર સાથે આટલી મહ�ર પર કર�
દ�ધા છે . અને મહ�રની �કુ ્વણી �ખ્સતી સમયે રાખી .
તે ઉપાય સાધક� ગવાહોને સમ�વ્ �ુ ક� આવી
સાક્ષી આપવામાં કંઈ વાંધો ન , ક�મક� વઝીર રાત
�દવસ પ્રેમા�ગ્નમાં સળગે , તેનાથી તેના પ્રેમની આ
ઠર� જશે , વેપાર�ને એક સારો જમાઈ મળ� જશે અને
છોકર�ને મહ�રમાં ઘણી �કમતી દોલત મળ� જશે.
આ તૈયાર� પછ� વઝીર� કાઝીની અદાલતના
બારણા ખટખટાવ્ય ,

દસ સાક્ષીઓએ કાઝી સામ

�બાની આપી ક� અમાર� સામે આટલી મહ�રના
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બદલામાં િનકાહ થયા હતા , પણ હવે વેપાર� �ખ્સતમાં
આનાકાની કર� છે .
કાઝીએ વેપાર�ને અદાલતમાં બોલાવ્યો અને
ુ ્રીને વઝીરના ઘર� ક�મ નથ
ક� ં ુ ક� તમે તમાર� �ત
મોકલતા ?
વેપાર�એ ઘણો ઇન્કાર � , પણ કાઝીએ તેની
એક ન માની અને તેની દ�કર�ને જબરદસ્તી વઝીરના
ઘર� પહ�ચાડ� દ�ધી.
વેપાર� �ઝ
ંુ ાયો અને તે કોઈપણ ર�તે ખલીફાને
મળવા માગ
ં તો હતો, પરં� ુ ખલીફાને મળ� ુ ઘ� ુ અઘ�
કામ હ�.ંુ �તે એક િમત્રે તેને સલાહ આપી ક
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� ચણાઈ રહ્યો . � ુ જો તેને મળવા
ખલીફાનો મહલ
� ી સવાર� મહલ
� માં
માગે તો મ�ૂરોના કપડા પહ�ર� વહલ
ચાલ્યો . ખલીફા રોજ ફજરની નમાઝ પછ� પોતાના
� ને જોવા આવે છે .
ચણાતા મહલ
વેપાર�એ મ�ૂરના કપડા પ�રધાન �ાર ્ અને
� ી સવાર� ખલીફાના ચણાતા મહ�લમાં દાખલ થઈ
વહલ
ગયો. ખલીફા િનયમ પ્રમાણે મહ�લને જોવા માટ� આવ્
તો વેપાર�એ તેની પાસે પોતાની

ફ�રયાદ ર�ુ કર�

દ�ધી.
ખલીફાએ દરબારમાં વઝીર અને તેના
ગવાહોને બોલાવ્ય , અને ગવાહો િવશે તેણે �ુકમ
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આપ્યો ક� તેઓને �ૂળ�એ લટકાવી દ �વામાં આવે અને
વઝીરના માટ� �ુકમ આપ્યો ક� તેને બળદની ખાલમાં
નાખી લોઢાના સળ�યાઓથી એટલો મારવામાં આવે ક�
તેના હાડ માસ
ં એક થઈ �ય. પછ� વેપાર�ને ક� ં ુ ક� � ુ
ુ ્રીને પોતાના ઘર� લઈ. અને મહ�રની � હક
તાર� �ત
ુ ્રીની .
રકમ � વઝીર� આપી છે તે તાર� �ત
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(૬) ચગ
ં ેઝ ખાનનો કા� ૂન
ચગ
ં ે ઝ ખાને પોતાની �ુ�ુમતના સમયમાં
કાયદો બનાવ્યો હતો ક� કોઈ શખ્સ ઉધાડ� છોગ
�નવરને ઝબ્હ ન કર� અને �ને ગોશ્ત ખાવાની જ�ર
હોય તે �નવર� ંુ ગ� �ુંપાવી માર� નાખે. આ
ુ લમાનો ઘણા �ઝ
કા� ૂનથી �સ
ંુ ાણા ક�મક� ઇસ્લામમાં
આ� ુ ગોશ્ત ખા�ુ હરામ છ.
ુ લમાનના ઘરની
એક મોગલ� ંુ ઘર �સ
લગોલગ હ� ,ુ તે મોગલ તેનાથી અત્યંત નફરત કરતો
હતો. એક �દવસ મોગલે પોતાના મકાનની છત પરથી
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ુ લમાન પાડોશી પોતાના ઘરના
જો� ુ ક� તેનો �સ
�ગણામાં બેસી મ�ઢો ઝબ્હ કર� રહ્યો. તેણે આ
તકનો લાભ ઉપાડ� પોતાના કબીલાના થોડા લોકોને
ુ લમાનના ઘરમાં દાખલ થયો અને તેને ઝબ્હ
લઈને �સ
થએલ મ�ઢા અને છર� સમેત પકડ� ચગ
ં ે ઝ ખાનની
સામે ર�ૂ ��. અને ચંગેઝને ક� ં ુ ક� આ શખ્સે આપના
કા� ૂનનો ભંગ �� છે . એટલે તેને સ� મળવી જોઈએ.
ચગ
ં ે ઝ ખાને � ૂછ�ું : તે એને �ાં ઝબ્હ કરતા
જોયો ?
તેણે ક� ં ુ : અમે તેને તેના ઘરમાં ઝબ્હ કરતા
જોયો.
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ચંગેઝખાને ક� ં ુ : જયાર� તે પોતાના ઘરમાં
ઝબ્હ કર� રહ્યો હતો ત્યાર� તમે એના ઘરમાં બેઠા.
તેઓએ ક� ં ુ : નહ� , અમે તેને અમાર� છતથી
તેને ઝબ્હ કરતો જોયો તો તેને પકડ� આપની પાસે
લઈ આવ્ય.
ચગ
ં ે ઝખાને ક� ં ુ ક� બે વાર પોતાના વા�ો� ંુ
ુ ાવતર્ન કર. તેણે બે વાર પોતાના વા�ોનો
�નર
ુ ોચ્ચાર �.
�નર
ચગ
ં ે ઝખાને ક� ં ુ ક� તેણે મારા �ુકમ� ંુ સ�
ં ૂણર્
પાલન �ુ્ છે ક�મક� મ� �ુકમ આપ્યો હતો ક
ર
� �હ�રમા
કોઈ શખ્સ આમ ન કર. એ શખ્સે �હ�રમાં મ�ઢો ઝબ્
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ુ ાના કા� ૂનની
નથી ��. અને મારો કોઈ કા� ૂન �દ
ઉપરવટ તો નથી. અલ્લાહ� ઘણી ચીઝોની લોકોને મના
કર� છે , પણ લોકો પોતાના ઘરોમાં �પાઈ એ કામ કર�
છે તેઓને એ છતા સ� આપી નથી શકાતી. ક�મક�
તેઓએ લોકોની સામે એ કામ �ુ્ નથ
ર
.
ુ ેહગાર એ નથી , � ૂળ �ન
ુ ેહગાર � ુ છે
� ૂળ �ન
ક�મક� તે પોતાના મકાનની છત પર બેસીને લોકોના
ઘરોમાં તાંક ઝાંક કર� છે .
પછ� ચંગેઝ ખાને જલ્લાદને �ુકમ આપ્યો ક
તે� ંુ મા� ુ �ુ�ુ કર� દ�વામાં આવે. �થી કર�ને આ પછ�
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કોઈને બી�ઓના ઘરોમાં તાક ઝાંક કરવાની હ�મત ન
રહ�.
ુ લમાનોને જોઈએ ક� તેઓ પોતાના
�સ
પાડોશીઓના ઘરોમાં તાક� ઝાંક� નહ�

, અને તેમના

ભરમનો ખયાલ રાખે. ઇસ્લામનો કા�ૂન એ છે ક� જો
કોઈ કોઈના ઘરમાં તાક� ઝાંક� તો એ ઘરનો ઘણી તેને
રોક્વા માટ� કોઈ પત્થર વગેર� માર� અને તેનાથી તેન
ુ ાહ છે .
�ખ �ટ� �ય તો તેના માટ� �બ
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(૭) પાડોશીઓના આિથ�ક હ�ોનો ખ્યા રાખો
� ૂસા �બન ઈસા અન્સાર� કહ� છે ક� અમે
અસરની નમાઝ પડ� હ. અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામની સાથે બેઠા હતા ક� એક શખ્સે આ
અરજ કર� : મૌલા ! આપ મહ�રબાની કર� માર� સાથે
ચાલો, ક�મક� મને આપનાથી કામ છે .
હ. અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામએ મન
પણ પોતાની સાથે લીધો અને એ શખ્સને �ૂછ�ું:
તમા� � ંુ કામ છે

? તેણે ક� ં ુ ક� ફલાણો શખ્સ મારો

પાડોશી છે , તેના ઘરમાં ખ�ૂર� ંુ ઝાડ છે . જયાર� હવા
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ચાલે છે તો ખ�ૂરના કંઈક પાકા દાણા અને કંઈક કાચા
દાણા મારા ઘરમાં આવી પડ� છે . આપ તેને ભલામણ
� ા દાણા ખાઈએ
કરો ક� અમે � અમારા ઘરમાં પડલ
ુ ાહ કર� દ�. અને અમે કદ� પણ
છ�એ તે અમને �બ
પત્થર અથવા લાકડા માર� ખ�ૂરના દાણા નથી
તોડતા.
હ. અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ
શખ્સની પાસે ગય. સલામ કર� , અને તેણે સલામનો
જવાબ આપ્યો અને . અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામએ એ શખ્સથી ક�ું ક� તમે પોતા
ખ�ૂરના દાણા પોતાના પાડોશી માટ� હલાલ અને
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ુ ાહ કર� દયો � હવાથી અથવા પંખીઓના કારણે
�બ
તેના �ગણામાં પડ� છે .
તે શખ્સે ઇન્કાર . આપે બી� વાર તેને
એજ ક� ં ુ : પણ તેણે બી� વાર પણ ઇન્કાર �.
પછ� આપે ફરમાવ્ �ું: �ું

પયગમ્બર� �ુદા

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ

ના તરફથી

જમાનત આ� ુ � ક� તેના બદલામાં અલ્લાહ તને
જ�તનો બાગ આપશે.
પણ તેણે તો પણ �સ્વકાર ન �� તો આપે
ફરમાવ્ �ું: પછ� તમે એમ કરો ક� તમા� મકાન પોતાના

વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 145

પડોશીને આપી દયો અને તેના બદલે મારાથી ફલાણો
બાગ લઈ લ્ય.
તેણે ક� ં ુ : મને આ સોદો ક� ૂલ છે

ુ ા
, �ું �દ

અને � ૂસા �બન ઈસાને ગવાહ રાખી ક�ુ � ક� �ું મા�
આ ��ુ મકાન ફલાણા બાગના બદલે વે� ુ �ં.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામએ ન�કન
ુ ારક થાય.
પાડોશીને ક� ં ુ તમને આ મકાન �બ
એટલામાં મગર�બની અઝાન થઈ. અમે બધા નમાઝ
પડવા મ�સ્જદ � નબવીમાં ગયા અને રાત વીતવા પછ�
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્
સવાર પડ� તો હ. ર� ૂલે �દ
વઆલેહ� વસલ્લમએ ફજરની નમાઝ પડાવી અને
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નમાઝ પતાવ્યા પછ� આપ તાક�બાતમાં પ્ર�ૃત
ગયા ક� આપ પર વહ� ઊતર�.
આપે પોતાના સહાબીઓ તરફ �ખ કર�
ફરમાવ્ �ું: કાલ સાં� કોણે નેક કામ �ુ્ છે
ર
? તમે પોતે
બતાવો છો ક� �ું બતા� ુ ?
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામએ અરજ કર:
આપ જ બતાવો , આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમએ ફરમાવ્�ુ: હમણા �જબ્રઈલે આવી મન
ખબર આપી છે ક� તમે ઘ� ુ સા� કામ �ુ્ છે અને
ર
અલ્લાહ� તમારા હકમાં આ �ૂરા ઊતાર� છ.
�બ�સ્મલ્લા ર� હમાિન ર� હ�મ
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‘‘વલ્લયલે એઝા યગ્ , વઝજહાર� એઝા તજલ્લ , ફ
અમ્મા મન અઅતા 

�કા, વસ�ૃક �બલ �ુસ્ન , ફ

સોનયસ્સેરો�ૂ �લલ �સરા.’’
આપે હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામની તર
પ્રકાિશત �ખ કર�  �ૂછ�ુ: તમે જ�ત� ંુ સમથર્ન �ુ

,

અને ઘરના બદલામાં પોતાનો બાગ આપ્યો ? હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામએ અરજ કર: � હા , તો આપ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમએ ફરમાવ:
ુ ારક થાય , અલ્લાહ� તમારા હકમાં આ �ૂરા
તમને �બ
ઊતાર� છે . પછ� આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમએ ઊભા થઈ . અલી અલ�ય્હસ્સલામન
વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 148

ગાલને �બ
ં ૂ ન �ુ્ અને ફરમાવ્
ર
ુ� : �ું તારો ભાઈ �
અને � ુ મારો ભાઈ છે .
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(૮) પાડોશીઓના ત્રાસથી ક�વી ર�તે બચાવ
હ. ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલા
ફરમાવ્ �ું: એક શખ્સે . �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમની સેવામાં હાજર થ
પોતાના પાડોશીના રં�ડની િશકાયત કર�.
આપે તેને સબ્ર કરવાનો �ુકમ આપી પાછ
ફ�રવ્ય. થોડા �દવસ પછ� ફર�વાર પાડોશીની

ફ�રયાદ

લઈ આપની પાસે આવ્ય. આપે ફર� તેને સબ્ર કરવાન
ભલામણ કર�.
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ત્રી� વાર ફર� એ શખ્સ પાડોશી

ફ�રયાદ

કરવા આપની પાસે આવ્ય. આ વખતે આપે ફરમાવ્ �ું
� ા ઘરનો
ક� તમે �ુમ્મના �દવસે �ુમ્મની નમાઝ પહલ
સામાન બહાર કાઢ� શેર�માં રાખી દ�જો

, જયાર� લોકો

તમને � ૂછે ક� ઘરનો બધો સામાન બહાર ક�મ િનકાળ્યો
? તો તેઓને કહ�જો ક� ફલાણા શખ્સના લગાતાર
ત્રાસથી કંટાળ� મ� સામાન િનકાળ્યો. એ શખ્સે
� ા પ્રમાણે અમલ . �યાર� લોકોએ તેનો
આપના કહવ
સામાન બહાર કાઢ�લો જોયો તો તે� ંુ કારણ � ૂછ�ું તેણે
બતાવ્ �ુ ક� મ� મારા પાડોશીની લગાતાર રં�ડથી
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કંટાળ� પોતાનો સામાન કાઢયો છે . હવે �ું આ ઘર છોડ�
કોઈ બી�ુ ઘર ગોતી કાઢ�શ.
થોડ� વાર થઈ હતી ક� રં�ડનાર પાડોશી
આવ્યો અને પોતાના પાડોશીથી આ�� કર� ક�ું:
ુ ાનો વાસ્તો પોતાનો સામાન �દર રાખ. મને
તમને �દ
ુ ાને સાક્ષી રાખીને ક�ુ
વધાર� લ�ત ન કરો. �ું �દ
ક� હવે તમને ફર� મારાથી કોઈ િશકાયતનો મોકો નહ�
મળે .
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ુ ા હ�ો
(૯) ઈમાની બ�
ં ન
ઉ� ૂલે કાફ�માં લખે� ુ છે ક� મોઅલ્લા �બન
ખનીસે હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ થ
ુ લમાનનો બી� �સ
ુ લમાન પર � ંુ હક
� ૂછ�ું ક� એક �સ
છે ?
ુ લમાનના બી�
આપે ફરમાવ્ �ું: દર�ક �સ
ુ લમાન પર સાત હ�ો છે � વા�જબ છે . જો તેમાથ
�સ
ં ી
ુ ાની
કોઈ એકની બ�વણીમાં કોઈ ઉણપ રાખી તો �દ
બંદગી અને રખેવાળ�માંથી િનકળ� જશે.
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મોઅલ્લાએ આપની િવગત �ૂછ� તો આપે ફરમાવ્�ુ:
મોઅલ્લા �ુ મને વહાલો છ , ડ� � ક� �ાંક �ણવા
પછ� ફરજ બ�વણી ન કર� શક�.
મોઅલ્લાહ� ક�ું: �ું અલ્લાહથી તેની બ�વણી
માટ� મદદ અને શ�ક્ત માગી. આપે ફરમાવ્ �ું: તો
સાંભળ !
ુ લમાન હોવાના કારણે બી� �સ
ુ લમાન
૧. તમારા �સ
પર હલકામાં હલકો હક એ છે ક� � પોતા માટ� પસંદ
કરો છો , પોતાના ભાઈ માટ� એ જ પસંદ કરો અને �
પોતાના માટ� ના પસંદ કરો છો પોતાના ભાઈ માટ� એ
જ ચીજ નાપસંદ કરો.
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ર. પોતાના ભાઈને નારાજ ન કરો. ભાઈની સમ
ં િત
ુ ણ
મેળવવાની કોિશશ કરો અને તેની વાત� ંુ અ�કર
કરો.
૩. પોતાના �ન માલ , �ભ, હાથ અને પગથી તેની
મદદ કરો.
ુ લમાન ભાઈઓ માટ� અર�સા સમાન
૪. પોતાના �સ
બનો અને તેના ઐબો �ૂ ર કરવાની કોિશશ કરો.
પ. પોતાના ભાઈને � ૂખ્ય, પ્યાસો અને વ� િવહોણો ન
� ા દયો. એ� ુ ન થાય ક� તમા� પેટ તો ભર�� ુ હોય
રહવ
અને તે � ૂખ્યો હોય અને તમે વ�ો પહ�યાર્ હોય અને ત
નવ�ો હોય.
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૬. જો તમાર� પાસે સેવકો અને નોકરો હોય અને
તમારા ભાઈ પાસે સેવક ન હોય તો તે� ંુ ખાવા� ંુ
પકાવવા, કપડા ધોવા અને બી� કામો માટ� પોતાના
નોકરને તેના ઘર� મોકલો �થી તેની જ�રત પણ � ૂર�
થઈ શક�.
૭. તેની ક્સમને �ૂર� કર , અને સમથર્ન કર. જયાર� તે
બીમાર થાય તો તેની ખબર � ૂછો. અને જયાર� મર�
�ય તો તેના જનાઝામાં �ઓ અને તમે સમજતા હો
ક� તેને કોઈ વસ્�ુની જ�રત છે તો તેના માગવાની વાટ
ન �ુઓ. માગવા પહ�લા તેની જ�રત � ૂર� કરો. અને
જો એ� ુ �ુ્ તો �ુસલમાનોમાં પરસ્પર સંબંધો �ળવ
ર
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રાખ્યા અને ઈમાનના સગપણને મજ�ૂત �ુ. (બેહાર ,
�જ. ૧૬ પે. ૬૬)
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(૧૦) મોઅિમનને � ૂશ કરવાની જઝા
ુ ે કાફ�માં હ. ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
ઉ�લ
અલ�ય્હસ્સલામથી નકલ કરવામાં આવ્�ું

, આપે

ફરમાવ્ �ું: અલ્લાહ તઆલાએ . � ૂસા અલ�ય્હસ્સલા
ુ બંદાઓ માટ�
પર વહ� ઊતાર� : મ� મારા અ�ક
જ�તમાં જગ્યા રાખી છ , અને તેઓને વગર �હસાબે
જ�તમાં દાખલ કર� દઈશ.
હઝરત � ૂસા અલ�ય્હસ્સલામએ અરજ કર:
પરવર�દગાર એ ભાગ્યશાળ� કોણ છે?
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સદા આવી : � મોઅિમનને રા� કર� , � કોઈ
એવા મોઅિમનને આશરો આપે � કોઈ ઝા�લમ
બાદશાહના ડરથી ભાગે લો હોય.
જો કોઈ મોઅિમનને એક કાફર પણ આશરો
આપે તો તેના � ૃત્�ુ સમયે તેને સંબોધી કહ�શ: મને
મારા જલાલ અને ઇઝઝતની ક્સમ જો તારા �વા લોકો
માટ� જ�તમાં જગ્યા હોત તો �ું જ�ર તને જ�તમાં
દાખલ કરત. માર� જ�ત એ લોકો માટ� હરામ છે

, �

� ૃત્�ુ સમયે કાફરની હાલતમાં મર. હવે દોઝખ પોતાના
બીહામણા અવાજથી તને ડરાવશે જ�ર

, પરં� ુ તને
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�કુ ્સાન નહ� પહ�ચાડ. તને સવાર સાજ
ં ખાવા� ંુ મળ� ુ
� ે.
રહશ
રાવી કહ� છે ક� મ� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામન
� ૂછ�ું : તો � ંુ તેને જ�તમાંથી ખાવા� ંુ મોકલવામાં
આવશે ?
ુ ા જયાથ
ઇમામે ફરમાવ્ �ું: �દ
ં ી પણ ઇચ્છશે
તેને રોઝી પહ�ચાડશે.
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(૧૧) �દલ �તી લ્યો કારણ ક� એ હજ્� અકબર .
� ાસી બયાન કર� છે ક�
રય શહ�રનો એક રહવ
યહ્યા �બન ખા�લદ બરમક�ના તરફથી એક શખ
અમારા શહ�રનો વહ�વટદાર બની ગયો. મને �ુ�ુમત� ંુ
મહ�� ૂલ અને વેરો એટલો બધો દ�વાનો હતો ક� જો
મારાથી એ બધા લેણા લઈ લેવામાં આવે તો �ું િનધર્ન
થઈ ��. મને હંમેશા એ �ચ�તા સતાવતી હતી ક�
ન�કમાં જ મારો વારો આવવાનો છે . મને ક�ટલાક
િમત્રો મારફત ખબર પડ� ક� વહ�વટદાર શીઆ . પણ
ુ ાકાત ક�.
માર� હ�મત થતી ન હતી ક� તેનાથી �લ
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ક�મક� �ું ડરતો હતો ક� શ� છે ક� તે શીઆ ન હોય અને
મને પકડ�ને �લમાં નાખી દ�.
મ� �દલમાં િવચા�્ ક� મ
રુ
ાર� પોતાના �ુદાનો
આશરો લેવો જોઈએ અને ઝમાનાના ઇમામથી સબ
ં ધ
ં
જોડવો જોઈએ.
આમ િવચાર� �ું બય�લુ ્લાહની હજ કરવા મ�ા
ુ ાકાત ઇમામે
ચાલ્યો ગય. અને હરમમાં માર� �લ
સા�બર હ. ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામથી .
મ� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ થી પોતાન
િનરાધારતા અને સરકાર� લેણાનો ઉલ્લેખ �� અને
આપથી ઉપાય બતાવવાની િવનંતી કર�.
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ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ વહ�વટદારના નામ
એક ચીઠ્ઠી લખીને મને આપી અને ફરમાવ્�: માર�
ચીઠ્ઠી વાલી �ૂધી પહ�ચાડ. આ ચીઠ્ઠીમાં આપે મા
આટ� ુ લખ્ �ુ હ�ુ:
‘‘�ણી લ્યો ક� અશર્ની નીચે અલ્લાહ� રહ�મત
છાય� પાથય� છે , એમાં માત્ર એ જ રહ� શક� છે �ણ
પોતાના ભાઈ સાથે ભલાઈ કર� હોય અથવા તે� ંુ કષ્ટ
�ૂ ર �ુ્ હોય અથવા તેના �દલને �ૂશ �ુર્ હ
ર
.આ
તમારો ભાઈ છે . વસ્સલા’’
�ું હજથી પરવાર� પોતાના શહ�ર પહ�ચ્યો અને
એક રાત ઇમામ આલી મકામ અલ�ય્હસ્સલામ નો પ
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લઈ તેના ઘર� ગયો અને તેના નોકરોને ક� ં ુ ક� ઇમામ
કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામથી એક કાિસદ તમને મળવ
આવ્યો છ.
નોકર� �વી �દર જઈને માર� ખબર આપી તો
તે ઉધાડ� પગે દોડતો દોડતો દરવા� પર આવ્યો અને
ુ વા લાગ્યો અને વારંવાર
મને ગળે મળ� મા� મ� �મ
ુ વા લાગ્ય.
મા� કપાળ �મ
પછ� મને પોતાના ઘરમાં લઈ ગયો

, �ચી

બેઠક પર મને બેસાય� અને પોતે નીચે બેસી ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામના ખબર �તર �ૂછવા લાગ. �ું �મ
�મ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામના 

મ �ુ શળતા તેને
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બતાવતો ગયો તેમ તે� ંુ વદન �લની �મ ખીલ� ુ
ગ�.ુ પછ� મ� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની ચીઠ્ઠી ત
આપી. તેણે વાર� વાર� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામના પત્
�મુ ્યો અને પત્ર વાં. પછ� નોકરને બોલાવ્યો અને
ક� ં ુ ક� મારા બધા વ�ો લઈ આવ. નોકર તેના બધા
વ�ો લઈ આવ્ય , તો તેણે અધાર ્ વ�ો મને આપ્ય
અને અધાર ્ વ�ો પોતા પાસે રાખ્. અને તેના ઘરમાં
�ટલા પણ �દરહમ અને દ�નાર હતા તેણે બધા મારા
અને તેની વચ્ચે સરખા વહ�ચી દ�ધ. અને � વસ્�ુઓ
� ી શકાય એવી નહોતી , તેની અધ� ક�મત મને
વહચ
સ�પી. અને સરકાર� લેણા� ંુ ર�સ્ટર મંગાવી મા� બ�ુ
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કરજ માફ કર� દ��.ુ અને માફ�� ંુ લખાણ લખી આપ્.�
�તમાં મને � ૂછ�ું ક� � ંુ મ� તમને રા� કર� દ�ધા.
મ� ક� ં ુ : બેશક, તમે મને રા� કર� દ�ધો.
�ું તેની પાસેથી ચાલ્યો આવ્ , અને મનમાં
િવચા�્ ક� વાલીની નેક�નો �ું કઈ બદલો આપી શ�ુ
રુ
એમ નથી. સા� એ છે ક� તેના માટ� હજ ક� અને ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામથી તેના હકમાં �ુઆ કરવા ક.
બી� વરસે ફર� �ું હજના માટ� રવાના થયો
અને ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામથી �ુલાકાત ક. મ� રયના
વહ�વટદારની બધી વાતો ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામન
સભ
ં ળાવી. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ તેના સદ વતર્ન
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વાતો સાભ
ં ળ� ઘણા � ૂશ થયા

,

તો ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલામથી મ�  �ૂછ�ું ું આપ �ૂશ થય
�

? તો

ુ ાની ક્સ, તેણે
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: �દ
મને � ૂશ �� , મારા દાદા હ. અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામને �ૂશ �. પરવર�દગારની ક્સ, તેણે
હ. ર� ૂલે મક� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમને �ૂશ �ા. તેણે પાલનહારને પણ � ૂશ ��.
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(૧ર) મોઅિમનના હક� ંુ મહત્
ઇબ્રાહ�મ સારબાન આલે મોહમ્
અલય્હ� �ુસ્સલામનો પયરવ અને તેમનો ખા�લસ શી
હતો. તેણે કોઈ કામના �ગે અલી �બન યક્તીનના
પાસે જવા� ંુ થ� ંુ , � એ સમયે હા�ન રશીદનો વઝીર
હતો.
અલી �બન યક્તીને તેને �ુલાકાતની ર� ન
આપી. તે બીચારો િન રાશ થઈ પોતાના ઘર� �ફ
ૂ ા પાછો
ફય�.
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એ જ વરસે અલી �બન યક્તીન હજ માટ� મ�ા
ુ વ્વરા
ગયો, અને હજની િવિધઓ પતાવી મદ�ના �ન
ગયો, અને હ. ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામન
પિવત્ર ચોખટ� હાજર� આ. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ
તેને મળવાથી ઇન્કાર કર� દ�ધ.
અલી �બન યક્તીને �ુલામ મારફત �ૂછાવ્�:
આખર મારાથી � ંુ � ૂલ થઈ ગઈ છે ક� મારા મૌલા મને
મળવા નથી માગતા ?
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ જવાબમાં કહ�રાવ્:
તમે તમાર� વઝારતના ગવર્માં અમારા ગર�બ શીઆથી
મળવાનો ઇન્કાર �. તો અમને પણ તમને મળવાની
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કોઈ ઇચ્છા નથ. જો તમે તમારા હજને ક� ૂલ કરાવવા
માગો છો તો પહ�લે ઈમાની ભાઈ ઇબ્રાહ�મ સારબાનન
રા� કરો.
અલી �બન યક્તીને અરજ કર�: ભલા એ ક�વી
ર�તે શ� છે ક� �ું મદ�નામાં � અને તે� ંુ ઘર �ફ
ૂ ામાં
છે .
ઇમામ આલી મકામ અલ�ય્હસ્સલામએ કહ�રાવ્
: જો તાર� ઇચ્છા તેને રા� કરવાની હોય તો તેના
સાધન અમે કર� દઈએ છ�એ. આજ રાત ઈશાની
ુ બક�માં �ઓ. ત્યાં
નમાઝ પછ� તમે એકલા જ��લ
તમને એક �ટ બેઠ�� ુ દ�ખાશે , �ના પર પલાણ રાખેલી
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હશે. તમે તેના પર સવાર થઈ

જજો, પછ� અલ્લાહ

તઆલાનો મોઅ�જઝો જો જો. અલી �બન રાતના
ુ બક�માં ગયા ત્યાં �ટ તૈયાર હ�ુ. તે તેના પર
જ��લ
સવાર થયા. અને થોડ�વારમાં �ટ એક કાચા ઘરની
સામે જઈ બે�ુ , હવે જો અલી �બન યક્તીને ધ્યાન �ુ
તો તેને લાગ્ �ુ ક� આ બી�ુ શહ�ર છ . તેમણે કોઈ
ુ
વટ�મા�ર્ને શહ�ર�ું નામ �ૂછ�ું તો બતા
વવામાં આવ્�ું ક
આ �ફ
ૂ ા છે .
પછ� અલી �બન યક્તીને �ૂછ�ું ક� આ કો�ું ઘર
છે ? તો તેને બતાવવામાં આવ્ �ું ક� આ ઇબ્રાહ
સારબાન� ંુ ઘર છે .
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અલી �બન યક્તીને ઇબ્રાહ�મનો દરવા
ખટખટાવ્ય, તેણે � ૂછ�ું : કોણ ? તો તેણે બતાવ્ �ુ: �ું
અલી �બન યક્તીન �.
ઇબ્રાહ�મે તરત જ દરવાજો ઉધાડયો અન
આ�ચયર્ ચ�ક્ત થઈ �ૂછું ક� માર� નજરો 
�
ું જોઈ 
�
રહ
છે . આટલો મોભાશાળ� વઝીર મારા �વા રંકના
દરવા� ક�વી ર�તે આવી ગયો

? અલી �બન યક્તીને

ક� ં ુ : તારા પાસે આવ� ુ મારા માટ� અવશ્ય થઈ ગ�ુ
ક�મક� જયાં � ૂધી � ુ મારાથી રા� નહ� થાય મારા
ઇમામ પણ મારાથી રા� નહ� થાય. અને માર� હજ
પણ ક� ૂલ નહ� થાય.
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ઇબ્રાહ�મ સારબાને ક�ુ: મ� તમને માફ �ુર

,

ુ ા તમને માફ કર�.
�દ
અલી �બન યક્તીને પોતાનો ગાલ ઝમીન પર
રાખ્યો અને ઇબ્રાહ�મથી ઇચ્છા વ્યક્ત કર�
પોતાનો પગ તેના ગાલ પર રાખે

, �થી � ૂળ વાળા

ગાલને રા� થયાના પ્રમાણ �પે ઇમા
અલ�ય્હસ્સલામની સામે ર�ુ કર� શક.
ઇબ્રાહ�મે ગાલ પર પગ રાખવાની મના ક ,
પણ અલી �બન યક્તીને તેને વાસ્તો આપી �તે રા
કર� લીધો. ઇબ્રાહ�મે તેના ગાલ પર પોતાનો પ
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રાખ્ય, તો અલી �બન યક્તીને ક�ું:

‘‘અલ્લા�ુ

મશ્હ’’ , અય અલ્લાહ ગવાહ રહ�.
પછ� અલી �બન યક્તીન �ટ પર સવાર થય.
ઇમામતના મોઅ�જઝાથી થોડ�વારમાં મદ�ના પહ�ચી
ગયા. પછ� ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામ તેનાથ
ુ ાકાત� ંુ માન આપ્.�
રા� થઈ ગયા અને �લ
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(૧૩) ઈમાનદાર માટ� �ુઆ
ઇબ્રાહ�મ �બન હાિશમ કહ� છે ક� મ� અરફાતમા
અબ્�ુલ્લાહ �ુન્દબથી વધાર� �ુઆ માંગવાવાળો કોઈ
નથી જોયો, મ� જો� ુ ક� હર વખત તેના હાથ આસમાન
તરફ �ચા ઊઠ�લા છે અને તેમની �ખમાથ
ં ી �� ુ ના
ર�લા વહ� રહ્યા .
મ� તેમને ક� ં ુ ક� મ� અરફાતમાં કોઈ અન્યને
ુ ા�તમાં �ુબેલો નથી જોયો , �વી ર�તે
આવી ર�તે �ન
તમને જોયા છે .
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ુ ાની ક્સમ !
અબ્�ુલ્લાહ �બન �ુન્દબે ક�: �દ
મ� આ સ્થળે મારા માટ� કોઈ �ુઆ નથી માગ

, મ�

�ટલી પણ �ુઆઓ કર� તે પોતાના મોઅિમન ભાઈઓ
માટ� કર� છે . ક�મક� હ. ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલામથી સાંભળળ્�ુ , તેઓએ ફરમાવ્ �ું: �
પોતાના મોઅમીન ભાઈ માટ� તેની ગે ર હાજર�માં �ુઆ
કર� તો અશર્થી અવાજ આવે છે ક� અમે તારા માટ� એક
લાખ �ુઆઓ ક� ૂલ કર�. અને અમારા

ફ�રશ્તાઓએ

તમારા માટ� �ુઆ માંગી અને મલાએકાએ આમીન કહ�.
એટલે �ું એ વધાર� સા� સમ�ુ � ક� પોતાના પડ
ં માટ�
�ુઆ કરવાથી ઉચ્ચતર એ છે ક� પોતાના ભાઈઓ માટ�
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�ુઆ કર� �થી તેની પોતાની હાજતો પણ � ૂર� થઈ
�ય. અને ઈમાની ભાઈઓની ભલાઈ ચાહવાનો સવાબ
પણ નસીબ થાય.
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ુ ાની ખાતર કોઈને દોસ્ત બનાવવો શ્રે
(૧૪) �દ
અમલ છે
ુ ાવંદ� આલમે હઝરત � ૂસા
�દ
અલ�ય્હસ્સલામથી ફરમાવ્�: � ૂસા

! તમે પોતાના

�વનમાં કોઈ કામ મારા માટ� પણ �ુ્ છે
ર ?
� ૂસા અલ�ય્હસ્સલામએ અરજ કર:
પરવર�દગાર ! મ� તારા માટ� નમાઝો પડ� , અને રોઝા
રાખ્ય, તારા માગર ્માં દાન �ાર્ અને તારો ઘણો �ઝ
��.
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ુ ાના તરફથી અવાજ આવી : � ૂસા ! નમાઝ
�દ
જ�તનો માગર ્દશર્ક . અને રોઝા દોઝખથી બચવાની
ઢાલ છે . ઝકાત અને સદકાઓ રોશની છે . અલ્લાહની
યાદ (�ઝક) જ�તના મહ�લો મળવા� ંુ કારણ છે . અને
બતાવો ક� તમે મારા માટ� � ંુ �ુ્ર ?
� ૂસા અલ�ય્હસ્સલામએ અરજ કર:
પરવર�દગાર ! � ુ પોતે જ મને રસ્તો બતાવ ક� એ �ો
અમલ છે ક� � �ધુ ્ધ તારા માટ� જ છે?
ુ ા ! તમે કદ�
માનવંત પાલનહાર� ફરમાવ્ �ું: �સ
મારા દોસ્તને પોતાનો દોસ્ત અને મારા �ુશ્મન
પોતાનો �ુશ્મન સમજયો છે?
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આ સાંભળ� � ૂસા અલ�ય્હસ્સલામને ખબર પડ
ુ ાને ખાતર કોઈથી પ્યાર કરવો અને �ુદાની
ક� �દ
ુ �દ�
ુ માટ� કોઈનાથી �ુશ્મનાવટ રાખવી સૌથી શ્રે
�શ
અમલ છે .
હ. ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામથી નક
કરવામાં આવેલ છે ક� આપે ફરમાવ્ �ું: �ામતના
�દવસે એક શખ્સને �હસાબ દ �વા માટ� ર�ુ કરવામાં
આવશે તેના આમાલનામામાં કોઈ નેક� નહ� હોય.
ફ�રશ્તા કહ�શે: િવચારો, કદ� તમે કોઈ સદકાયર્
�ુ્ હોય તો બયાન કર
ર
. તે શખ્સ અરજ કરશે ક� મ�
�વનમાં અન્ય કોઈતો સા� કામ નથી �ુ , અલબ�ા
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ફલાણો શખ્સ એક �દવસ મારા ઘર પાસેથી જઈ રહ્
હતો, તેણે માર� પાસે વ� માટ� પાણી માગં ્ � , મ� તેને
પાણી આપ્ � , �નાથી તેણે વ� કર� નમાઝ પડ�. એ
શખ્સને સાક્ષી આપવા બોલાવવામાં આવશે તો તે કહ�
: પાલનહાર ! તારો બંદો સા� ુ કહ� છે .
એ સમયે એક અવાજ આવશે : મ� મારા આ
બંદાને માફ કર� દ�ધો, તેને જ�તમાં લઈ �ઓ.
� ામાં આવશે
�ામતના �દવસે મોઅિમનને કહવ
ક� આ લોકોને ધ્યાનથી જ, તમે કદ� કોઈને પાણી પા� ુ
હોય અથવા કદ� કોઈને રોટ� ખવરાવી હોય અથવા
કોઈની સાથે કોઈ ભલાઈ કર� હોય , તો પછ� તમે એ
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મોઅિમનનો હાથ પકડ� જ�તમાં ચાલ્યા �. ત્યાર
પછ� એ મોઅિમન એવા ઘણા મોઅિમનો �ઓ સાથે
તેણે ભલાઈ કર� હશે તેને લઈને � ૂલે સેરાત પરથી
પસાર થશે તો

ુ ાના દોસ્ત(વલી)
ફ�રશ્તા કહ�શે: �દ

�ાં જવા ચાહો છો ?
અવાજ આવશે : મારા �ફરશ્તાઓ ! તેને � ૂલે
સેરાત પરથી પસાર થવા દયો , મલાએકા તેને પસાર
થવાની ર� આપી દ�શે.
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(૧પ) મોઅિમનને રા� કરવો શ્રેષ્ઠ અમલ
હ. ઇમામ �ુસૈ ન અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�ું
મારા નાના હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમ�ું ફરમાન છે: નમાઝ પછ� શ્રેષ્ઠ અમલ
છે ક� મોઅિમનને એવા સાધનોથી � ૂશ કરવામાં આવે
ુ ાની નાફરમાનીમાં ન ગણાતા હોય. �ું મારા
� �દ
ુ વ કર� ��
ુ ો �ં. મ� એક
નાનાના આ ફરમાનનો અ�ભ
ુ ામને જોયો ક� તે રોટ� ખાઈ રહ્યો 
�દવસે એક �લ
એક કો�ળયો તે પોતે ખાઈ રહ્યો છે અને એક કો�ળય
�ુ તરાને ખવરાવી રહ્યો . મ� તેને આમ કરવા� ંુ કારણ
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,

� ૂછ�ું તો તેણે ક� ં ુ : ફરઝંદ� ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમ! �ું ગમઝદા ઇન્સાન � અને ઇચ્
� ક� મને આનંદ મળે . એટલા માટ� આ પ્રાણીન
ખવરાવવાથી મને આનંદ મળે છે . મ� તેને � ૂછ�ું : � ંુ
ગમગીન શા માટ� છે ?
તેણે બતાવ્ �ુ ક� �ું એક ય�ૂદ�નો �ુલામ �ં અને ઇચ્
�ં ક� તેનાથી ��ુ ક્ત મેળ�ુ.
એટલે �ું (ઇમામ અલ�ય્હસ્સલ) તેના ય�દ�
ૂ
મા�લક પાસે ગયો અને તેને ક� ં ુ ક� તમે મને તમારો
ુ ામ વેચી દયો. અને બસો દ�નાર એની ક�મત
�લ
મારાથી લઈ લ્ય.
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ુ ામ આપના નામ પર
ય�દ�
ૂ એ ક� ં ુ : �લ
�ુ રબાન છે , �ું તેને આઝાદ ક� �ં. અને આ બાગ પણ
તેને ભેટ આ� ુ �ં. અને બસો દ�નાર આપની સેવામાં
ભેટ ધ� �ં.
મ� તેને ક� ં ુ : તમે માર� પાસેથી બસો દ�નાર
લઈ લ્યો તો તેણે માર� પાસેથી બસો દ�નાર લઈને
ુ ામ મને આપી દ�ધો.
�લ
આ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની ય�ૂદ� સાથે થત
વાતચીત ય�દ�ન
ી પ�ત્ન સાંભળ� રહ� હત. તે ઇમામ
ૂ
અલ�ય્હસ્સલામની ઉદારતા જોઈ બોલી ઊઠ: �ું
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ઇસ્લામ મઝહબ �ગીકાર ક� � અને માર� મહ�રનો હક
પિતને માફ કર� દ� �ં.
ય�દ�
ૂ એ આ સાંભળ� ક� ં ુ : �ું પણ ઇસ્લામ
મઝહબમાં દાખલ થા� �ં , અને માર� પ�ત્નને મહ�રના
બદલામાં આ મકાન ભેટ આ� ુ �ં.
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ુ
(૧૬) જયાર� � ંદર
સાથ ઇસ્લામ�ું કારણ છ
હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્ �ું: હ. અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ �ૂફ
જઈ રહ્યા હ. રસ્તામાં એક એહલે

�કતાબ ઝીમ્મી

તેમનો સહ પ્રવાસી બન , � હ. અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામને ઓળખતો ન હ. તેણે આપને � ૂછ�ું
: આપ �ાં જશો

? આપે ફરમાવ્ �ું: �ું �ફ
ૂ ા જઈશ.

જયાર� થોડ� �ૂ ર ચાલવા પછ� તેઓ એ જગ્યા ઉપર
પહ�ચ્ય, જયાંથી બે માગર ્ પર થતા હત. એટલે
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�ઝમ્મીએ બીજો રસ્તો પકડ. ક�મક� તેને �ફ
ૂ ા જ� ુ ન
હ�.ંુ
હ. અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ પ
તેની સાથે એ માગ� ચાલવા લાગ્ય. તેણે આ�ચયર્થી
� ૂછ�ું : આપ તો �ફ
ૂ ા જવાના હતા , આપ આ રસ્તે ક�મ
ચાલ્યા આવ્ય? જયાર� ક� આ રસ્તો �ૂફા નથી જત.
હ. અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્ �ું: �ું �� ુ � આ માગર ્ �ૂફા નથી જત

, તમે

થોડો સમય મારા સહ પ્રવાસી રહ્યા છો અને અ
ઇસ્લામના પયગમ્બર� એ નસીહત કર� છે ક
સહપ્રવાસીને થોડા પગલા �ૂધી આગળ વળાવવા જ�
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જોઈએ એટલે �ું તારા સહપ્રવાસી હોવાનો હક અદ
કરવા માટ� તાર� સાથે ચાલી રહ્યો .
તેણે ક� ં ુ : ઇસ્લામે ખર�ખર ઉચ્ચ સંસ્કાર
�ુકમ આપ્યો છ. અને �ું આપને ગવાહ બનાવીને ક�ુ �
ુ લમાન થઈ ગયો �ં.
ક� �ું �સ
પછ� તેણે પોતાનો માગર ્ ત� �ૂફાનો રસ્ત
લીધો, �વો તે �ફ
ૂ ા પહ�ચ્યો તો તેને �ણ થઈ ક� તેનો
સહ પ્રવાસી. અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલા
છે . આ �ણી તેણે �ુ ફ્રથી તૌબા ક. અને આપના હાથ
પર ઇસ્લામની બયઅત કરવા�ું માન પ્રાપ્ત.
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ુ
� ા� ંુ મહત્
(૧૭) ઇમામની નજરમાં � ંદર
રહવ
� ર
ઉ� ૂલે કાફ�માં લખે� ંુ છે ક� હા�ઓના રહબ
અ� ૂ હનીફા અને તેમના જમાઈ વચ્ચે કોઈ વારસા
�ગે ઝઘડો થયો. સાસરો જમાઈ આપસમાં લડ� રહ્ય
હતા, ક� હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામન
ખાસ િશષ્ય �ુફઝઝલ �બન ઉમર �ૂફ� �ું ત્યાંથી િનકળ�
થ�.ંુ અને તેમણે તેઓને પરસ્પર ઝઘડતા જોય. તો
એ બંને ને આપ પોતાની સાથે પોતાના મકાન પર લઈ
આવ્ય, તેઓથી લડવા� ંુ કારણ � ૂછ�ું . તો ખબર પડ�
ક� ચારસો �દરહમ તેમના ભાગમાં નથી આવતા એટલે
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ુ ઝઝલ �બન ઉમર� ચારસો �દરહમ
લડ� રહ્યા  , તો �ફ
પોતાના ઘરમાંથી લાવી તેઓ વચ્ચે સમાધાન કરાવી
દ��.ુ અને ક� ં ુ ક� આ રકમ �ું મારા ખીચામાથ
ં ી નથી
દ�તો, મારા આકા અને મૌલા હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામએ કંઈક રકમ મને સ�પી હતી ક� તેન
વડ� �ું લોકોમાં સમાધાન કરાવી આ�.ંુ
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(૧૮) એક � ૃધ્ધ સાથે . ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલામનો વતા
ઝક�રયા અઊશ બયાન કર� છે ક� મ� જો� ુ ક� હ.
ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામ નાફ�લા નમાઝ
પડ� રહ્યા  , અને તેમની બા�ુમાં એક � ૃધ્ધ શખ્
બેઠ�લા છે . � ૃધ્ધ ઊઠવા લાગ્યા અને ઊભા થઈ પોતાન
લાકડ� ગોતવા લાગ્ય

,

ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ

નમીને તેની લાકડ� ઉપાડ� અને તેના હાથમાં થભ
ં ાવી
અને ફર� િનય્યત કર� નાફ�લા પડવા લાગ્.
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(૧૯) પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમનો �ુંદર સા
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્
હઝરત ર� ૂલે �દ
વઆલેહ� વસલ્લમ ક�ટલાક સહાબીઓ સાથે પ્રવાસ ક
રહ્યા હ. રસ્તામાં એક ઝરણા પર ઊતારો �. તો
સહાબીઓએ ઇચ્છ�ુ ક� બકર� ઝબ્હ કર� ખાવા�ું તૈયા
કરવામાં આવે. એક સહાબીએ ક� ં ુ : �ું બકર� ઝબ્હ
કર�શ.
બી�એ ક� ં ુ : �ું ખાલ ઊતાર�શ.
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હ. ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમએ ફરમાવ્�ુ: �ું લાકડ�ઓ વીણી લાવીશ.
સહાબીઓએ અરજ કર� : યા ર� ૂલલ્લાહ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ

! આપના

સેવકો મો�ૂદ છે , આપ જરાય શ્રમ ન ઊઠા.
આપે ફરમાવ્ �ું: �ું મારા સાથીઓ પર બોજો
બનવા નથી માંગતો , �ું મારા હાથે કામ કર�ને ખોરાક
ખાવા માં� ુ � , અલ્લાહના નબી દા�ૂદ અલ�ય્હસ્સલ
પણ મહ�નત કર� રોટ� ખાતા હતા.
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(ર૦) પ્રવાસનો વહ�વાર િશ
હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલા
ુ
અરજ કર� છે ક� મારા દાદા જનાબે અલી ઝય�લ
આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ જયાર� સફરનો િનણર્ય કર
તો એ લોકો સાથે સફર કરતા , �ઓ તેમનાથી અ�ણ
હોતા હતા. અને પોતાના માટ� તેઓથી એ વાયદો લઈ
ુ ાફરની �મ કામ કરશે.
લેતાં ક� તેઓ પણ બી� �સ
એક વખત આપ એક અ�ણ્યા ટોળા સાથે
સફર કર� રહ્યા હતા ક� એક શખ્સે આપને ઓળ
લીધા, તો પોતાના સાથીઓને ક� ં ુ ક� આપણાથી એક
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ુ થઈ ગઈ ક� આપણે ઇમામ ઝય�લ
ુ
મોટ� �લ
આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામને આપણા કામમાં સાથે કરત
રહ્.
આ સાંભળ� બધા સાથીઓ આપની પાસે
આવ્યા અને આપના હાથ �ૂમવા લાગ્યા અને માફ
માગ
ં વા લાગ્યા: ફરઝંદ� ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્
ુ ાના વાસ્ત આપ અમને માફ
વઆલેહ� વસલ્લમ ! �દ
કર� દયો. અમે આપને ઓળખ્યા નહ

, ન�હ�તર અમે

આપને કોઈપણ કામનો શ્રમ ન આપ.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: કાઈ
ં વાધ
ં ો
નહ�, �ું એટલા માટ� તો અ�ણ્યા લોકો સાથે સફર ક�
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�, �થી �ું પણ તેઓ સાથે હળ� મળ�ને તેઓ �ટ� ુ
કામ કર� શ�ુ . �ું પ્રવાસ દરિમયાન કદાિપ એ પસં
નથી કરતો ક� �ું મારા સાથીઓ પર બોજ બ�.ંુ
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(ર૧) ક�ટ�લક �રવાયતો
હ. �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમએ ફરમાવ્�ુ: �ણે પોતાના
પાડોશીને રંજ પહ�ચાડયો તો અલ્લાહ� તેના પર
જ�તની � ૂશ્�ુ હરામ કર� દ�ધ. અને તે� ંુ ઠ�કા� ુ
દોઝખ છે . અને તે ઘ� ુ ખરાબ ઠ�કા� ુ છે . અને �ણે
પોતાના પાડોશીનો હક બરબાદ �� તો તેનો અમાર�
સાથે કોઈ સબ
ં ધ
ં નથી. �જબ્રઈલે પાડોશી િવશે મન
એટલી વાર તાક�દ કર� છે ક� મને એમ લાગવા લાગ્ �ુ
ક� તેઓ પાડોશીને વારસામાં ભાગીદારમાં બનાવી દ�શે.
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અને �જબ્રઈલે મને િમસ્વ(દાત
ં સાફ કરવા) િવશે
એટલી તાક�દ કર� ક� �ું સમજવા લાગ્યો ક� િમસ્વા
� ાની
વા�જબ કર� દ�શે અને રાતના �ગતા રહવ
�જબ્રઈલે મને એટલી તાક�દ કર� ક� મને લાગ્�ુ ક� મા
ઉમ્મતના નેક લોકો �ૂઈ નહ� શક.
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
ર� ૂલે �દ
વસલ્લમએ ફરમાવ્�ુ: લોકો તમને પાડોશીઓના હકો
િવશે કોઈ જ્ઞાન છ ? તમે પાડોશીઓના હકો િવશે ઘ� ુ
ઓ� �ણો છો. એ શખ્સ�ું અલ્લાહ અને આખેરત પ
ઈમાન નથી �નો પાડોશી તેની વતર્�ુકથી ન�ચ�ત
નથી.
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જયાર� પાડોશી કરજ માગે તો તેને કરજ આપો.
અને જયાર� પાડોશીને ત્યાં કોઈ �ૂશી હોય તો તેને
ુ ારકબાદ આપો. અને જો કોઈ ગમીનો પ્રસંગ આવ
�બ
તો તેમને �દલાસો આપો. અને તેની ર� વગર પોતા� ંુ
મકાન �� ુ ન કરો ક� તેની હવા રોકાઈ �ય. અને
જયાર� કોઈ ફળ ખ�રદયા કરો તો તેના ઘર� પણ ભેટ
તર�ક� મોકલો અને જો તમે ભેટ ન દઈ શકો તો પછ�
ફળ સત
ં ાડ�ને પોતાના ઘરમાં લાવો અને પોતાના
બાળકોને ખવરાવો અને તેમને સમ�વો ક� તેઓ એના
બાળકોને �ચડાવવા તેમની સામે ફળ ન ખાય.
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પછ� આપે ફરમાવ્ �ું: પાડોશી ત્રણ પ્રકા
છે . પ્રથમ પાડોશી એ છે �ના તમારા પર ત્રણ હ.
ઇસ્લામનો હ, પાડોશીનો હક અને સગપણનો હક અને
બીજો પાડોશી એ �ના બે હક છે . ઇસ્લામનો હક અને
પાડોશીનો હક અને ત્રીજો પડોશી એ છે �નો એક હ
છે અને તે છે પાડોશીનો હક અને આ હક કાફરનો છે .
હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
ન�શીના પત્રના જવાબમાં લખ્�: તમને ખબર હોવી
જોઈએ ક� મ� મારા પિવત્ર વડવાઓ અને તેમણે.
અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામથી સાંભળ્�ુ છે
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
હ. ર� ૂલે �દ
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વસલ્લમએ પોતાના સહાબીઓને સંબોધી ફરમાવ્�ુ: એ
શખ્સ�ું અલ્લાહ અને �ામતના �દવસ પર ઈમા
નથી � રાતે પેટ ભર�ને � ૂએ અને તેનો પાડોશી � ૂખ્યો
હોય.
આ સાંભળ� સહાબીઓએ અરજ કર� : યા
ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ
પછ� તો અમે હલાક થઈ ગયા.
આપે ફરમાવ્ �ું: પોતાનો વધારાનો ખોરાક

,

પોતાની બચેલી ખ�ૂરો અથવા થોડ� રકમ અથવા �ૂના
કપડાથી પાડોશીની જ�ર મદદ કરવી જોઈએ. આ
ુ ાના કોપથી બચાવી લેશે.
તમને �દ
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ર� ૂલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમની �ખદમતમાં અરજ કરવામાં આવી ક�
ફલાણી �ી �દવસના રોઝા રાખે છે અને રાત્રે નાફ�લ
નમાઝો પડ� છે , પણ પોતાના પોડોશીઓને �ભથી
સતાવે છે . તો આપે ફરમાવ્ �ું: તેમાં કોઈ ભલાઈ નથી.
તે �ી જહ�મી છે . પછ� કહ�વામાં આવ્ �ું ક� ફલાણી �ી
માત્ર વા�જબ નમાઝો પડ�  , અને રોઝા માત્ર રમઝા
માસમાં રાખે છે

,

પણ તે પોતાના પાડોશીઓને

સતાવતી નથી . તો આપે ફરમાવ્ �ું: તે જ�ત
વાળાઓમાંથી છે .
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ુ ઝઝલ �બન ઉમર કહ� છે ક� �ું હ. ઇમામ
�ફ
જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજર થ ,
આપે મને � ૂછ�ું : તમારો સહ પ્રવાસી કોણ હત ? મ�
ક� ં ુ : મારો એક દ�ની ભાઈ મારો સાથી હતો. આપે
ફરમાવ્ �ું: પછ� તે �ાં ગયો ? મ� ક� ં ુ : જયાર� �ું અહ�
આવ્યો તો મ� તેને તેના રહ�વાના ઠ�કાણા િવશે નથી
� ૂછ�ુ.ં
આપે ફરમાવ્ �ું: � કોઈ મોઅિમનની સાથે
ચાલીસ ડગલા પ્રવાસ કર� તો �ામતના �દવસ
અલ્લાહ તઆલા તેનાથી તેના પ્રવાસી સાથી િવશે જ
પ્ર�ન કર. (વસાઈલ �કતાબે હજ, પે. ર૬૭)
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હ. ઇમામે મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલા
ુ ા�ફકની સાથે �ભથી સારા સાર� રાખો
ફરમાવ્ �ું: �ન
અને ઈમાની �બરાદરો માટ� પોતાની મોહબ્બત �ુધ્
રાખો. અને જો કદ� ય�દ�
ૂ તમારો દોસ્ત હોય તો તેની
સાથે સારો વતાર ્વ કર.
ુ આ બે શબ્દોના િવવરણમાં
બ�ે જગત� ંુ �ખ
છે .
દોસ્તો સાથે પ્રેમ અને �ુશ્મનોથી િ.

*-*-*
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� ાનોની �ખદમત
પ્રક-૩ : િવષય :- મહમ
� ાસીની મહમ
� ાન નવાઝી
(૦૧) રણના રહવ
�સ �બન સઅદ �બન એબાદા અરબનો
� ાન નવાઝ.
મશ�રૂ મહમ

કોઈએ તેને � ૂછ�ું ક� તમે

� ાન નવાઝ જોયો છે
તમારાથી પણ ચ�ડયાતો કોઈ મહમ
?
� ાસી
તેણે ક� ં ુ : � , હા . અમે એક રણના રહવ
શખ્સના મહ�માન બન્. ઘર ધણી મો�ૂદ ન હતો. તેની
પ�ત્નએ અમારા મહ�માન ખાનાનો દરવાઝો ખોલ્.
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જયાર� તેનો પિત આવ્યો તો તેને તેણીએ
બતાવ્ �ુ ક� બે મહ�માન આવેલા છ , તો તેણે એક �ટ
નહ�ર ��. અને અમારા માટ� ખાવા� ંુ તૈયાર �ુ.ર પછ�
બી� �દવસે તેણે બીજો �ટ કાપ્યો અને ભોજન તૈયાર
�ુ.ર અમે ક� ં ુ ક� આપ શ્રમ ન ઊઠા , હ� તો કાલના
�ટ� ંુ ગોશ્ત વધે�ુ છ. તેણે ક� ં ુ : નહ�

, અમોને

� ાનોને વાસી ખાવા� ંુ ખવરાવવાની આદત નથી.
મહમ
અમને વરસાદના કારણે થોડા �દવસ ત્યાં
રોકા� ુ પડ� ુ, તો એ શખ્સ રોજ અમારા માટ� એક �ટ
નહ�ર કરતો હતો.
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જયાર� અમે રવાના થયા તો બનવાકાળ
અમારો મેઝબાન હાજર ન હતો. અમે તેની પ�ત્નને
બસો દ�નાર આપ્યા અને ક�ું: આ અમારા તરફથી
�ચુ ્છ ભેટ છ.
અમે રકમ આપી રવાના થયા , તો એ સમય
�બુ ્હ� સા�દકનો હત. �વો � ૂરજ િનકળ્યો તો અમે જો�ુ
ક� એક શખ્સ અમારો પીછો કરતો �ટ પર આવી રહ્
છે .અને તેના હાથમાં નેજો (ભાલો) છે અને તે બરાબર
અમને રોકાઈ જવા માટ� કહ� રહ્યો .
અમે રોકાઈ ગયા , �વો તે ન�ક આવ્ય , તો
તે અમારો મેઝબાન હતો. તેણે ક� ં ુ ક� આપે �ઝયાદતી
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કર� છે . તમાર� રકમ પાછ� લઈ લ્ય. અમે રોટ� વેચતા
નથી. અને જો તમે પૈસા પાછા લેવાની આનાકાની કર�
તો �ું આ ભાલાથી તમાર� સાથે લડ�શ. એટલે અમે
લાચાર થઈને રકમ પાછ� લઈ લીધી.
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� ાનોનો �ખદમત� ંુ ધોરણ ન
(૦ર) વ�ોને મહમ
બનાવો
કમા�દુ ્ન મયસમ બહ�રાની , એક મશ�રૂ અને
�ણીતા આ�લમ થઈ ગયા છે . તેમણે ઘણી
લખી છે . �માં તેમની

�કતાબો

�કતાબ નહ��ુલ બલાગાહ� ંુ

િવવરણ મશ�રૂ છે . તેમની મહ�ા માટ� આ � ૂર�ુ છે ક�
ખ્વા� નસી દ્ન � ૂસીએ તેમના િવશે આ શબ્દો કહ્
છે : ઉસ્તાદ �  શર, અકલે હાદ�એ બશર , સય્ય�ુલ
ુ મોઅમેનીનના ક્તાર્ તેમન
મોહ�ે ક�ન. મ��લ�લ
�વન � ૃતાત
ં બયાન કરતા લખે છે :
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તેમણે તેમના �વનના આરંભમાં એકાત
ં વાસ
અપનાવી રાખ્યો હત, ઈરાક અને �હલ્લાના આ�લમોએ
તેમને ઘણા પત્રો લખ્યા ક� આપ એકાંતવાસ છો
અમાર� ત્યાં પધારો ક�મક� આપ �વા મોટા આ�લમ માટ�
એક બા�ુ બેસ� ુ ઠ�ક નથી.
આ�લમોના પત્રના જવાબમાં તેમણે આ શે
લખી મોકલ્ય.
મ� મોભાશાળ� બનવા માટ� ઘણી િવદ્યા
શીખી, પરં� ુ િનધર્નતા અને તંગદસ્તીએ મને ઉ�
સ્થાને પહ�ચવા ન દ�ધ. આ જોઈને મને ખબર પડ� ક�
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બધી � ૂબીઓની કોઈ ઈજ્જત નથ. અને પૈસો આ
બધા માટ� ઈજ્જત સમાન છ.
�હલ્લાના આ�લમોએ જવાબમાં લખ્�ુ ક
આપની ગે ર સમ�ુિત થઈ છે , પૈસો જ બ� ુ કંઈ નથી
હોતો. ઇન્સાન�ું માન ઇલ્મ અને અદબથી ઉ�ત થા
છે . એટલે આપે િનધર્નતાના કારણે જરાએ ગભરા�ુ ન
જોઈએ. આપની પાસે અલ્લાહની િવશેષ ભેટ ઇલ્
મૌ�ૂદ છે . આપ પધારો , અમે આપનો ઇન્તેઝાર કર�
રહ્યા છ. તેના જવાબમાં અલ્લામા મયસબ
બહ�રાનીએ આ શેર લખ્ય.
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ુ લોકોએ �ણ્યા વગર કહ� દ� �ુ ક�
અ�ક
ઇન્સાન�ું માન પાન તેના ખાનદાનથી થાય છ. �ું ક�ુ
� ક� એક ડાહ્યા �ુ�ું કથન છે ક� ઇન્સાન�ું મહ
�ષ
પૈસા ટકાથી છે . �ની પાસે ધન ન હોય તેની પ�ત્ન
પણ તેના તરફ લક્ષ નથી આપ.
પરં� ુ આ બધા બહાનાઓ છતા આ�લમોનો
આગ્રહ ચા�ુ ર , તો મયસમ બહ�રાની �ઝયારતના
ઇરાદાથી ઈરાક રવાના થયા. અને ફાટયા �ટુ યા કપડા
પહ�ર� એક મેસામાં ચાલ્યા ગય. મેસામાં �ટલા
આ�લમો અને િવદ્યાથ�ઓ હતા આપે બધાને સલામ કર
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પણ કોઈએ પણ આપની સલામનો ઉષ્માભય� જવાબ
ન આપ્ય.
પછ� આપ આ�લમોના કમરામાં ગયા

, જયાં

આ�લમો એક મસઅલા પર ચચાર ્ કર� રહ્યા  , ત્યાં
કોઈએ આપને બેસવાની જગ્યા �ૂધ્ધાં ન આ , એટલે
આપ આ�લમો બેઠા હતા ત્યાં છેલ્લે જઈને બેસી ગ.
મસઅલો ઘણો �ચ
ંુ વણ ભય� હતો

, આ�લમોથી કોઈ

પણ ર�તે તે મસઅલો ઉક�લી શકાતો ન હતો , અલ્લામા
બહ�રાની એ મસઅલાનો જવાબ આપ્યો � અત્યં
દલીલથી ભર� ૂર હતો. પણ કોઈએ તેમના જવાબને
લક્ષમાં લેવા �વો ન સમજ. પછ� ખાવાનો સમય
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આવ્ય, અને �ફુ રો પાથરવામાં આવ્યો તો તેમને �ુફરા
પર બેસવાની કોઈએ દાવત ન આપી. બલ્ક� એક
અલગ પ્લેટમાં તેમને ખાવા�ું આપવામાં આવ્�.
પછ� બી� �દવસે આપે ભભકાદાર કપડા
� ાર ્ અને એક મોટો અમામો માથા પર બાંધ્યો અન
પહય
એ જ મેસામાં પધાયાર . તેમના કપડા જોઈને હ�શભેર
બધાએ તેમનાથી હાથ મેળવ્યા અને ખબર �તર
� ૂછયા. પછ� તેઓ આ�લમના કમરામાં પધાયાર ્ તો
ુ ્ય સ્થાને જગ્યા આપવામાં આ
તેમને સભાના �ખ
અને ચચાર ્ દરિમયાન ઢંગધડા વગરના વા�ો કહ્યા
પણ તેમની વાહ વાહ કરવામાં આવી. અને જયાર�
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�ફુ રો પાથરવામાં આયો તો આપને શ્રેષ્ઠ વાસણમ
ભોજન પીરસવામાં આવ્.�ુ
કમા�દુ ્ન મયસમ બહ�રાનીએ પોતાની બાય
ં ો
� ા લાગ્યા ક� ખાવા�ું
શાકમાં બોળ� અને બાંયોને કહવ
ખાઓ, આ તમારા માટ� છે .
મેસાના બધા આ�લમો અને િવદ્વાનોએ આ જો
આ�ચયર્ વ્યક્ત �ુર્ અને આમ કરવા�ું કારણ �ૂછ�ું
તેમણે ક� ં ુ ક� આ સા� ખાવા� ંુ કપડાના કારણે છે .
એટલે કપડાનો હક છે ક� આ ખાવા� ંુ ખાય. �ું તો કાલે
પણ અહ� આવ્યો હતો પણ કોઈએ મારા તરફ ધ્યા
પણ ન આપ્.� અને તમે લોકોએ �ફુ રા પર પોતાની
વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 216

સાથે બેસારવા� ંુ પણ ઉ�ચત ન �ણ્.�ુ અને આજ
જયાર� �ું અમીરો અને મોટા આ�લમો �વા વ�ો
પ�રધાન કર� અહ� આવ્યો તો દર�ક� મા� સ્વાગત �.
આ કારણ સર તો મ� તમને લખ્ �ુ હ�ુ ક� આજકાલ
ઇન્સાનના માન પાન�ું ધોરણ ઇલ્મ નથી બલ્ક�
દૌલત છે .પણ તમે કોઈ પણ ર�તે માર� વાત માનવા
ુ વે આ હક�ક્ત
તૈયાર થયા ન હતા. આજના અ�ભ
� ૂરવાર કર� દ�ધી ક� ઇલ્મ અદબની તમાર� ત્યાં કો
કદરો ક�મત નથી. હા , તમાર� ત્યાં ક�મત અને કદર
હોય તો તે માત્ર અને માત્ર વ�ો અને પૈસાન.
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પછ� બધા આ�લમોએ આપની માફ� માગી
અને અફસોસ વ્યક્ત 
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� ાન ક�ટલો લાગણીશીલ હોય છે
(૦૩) મહમ
ુ િવયા �બન અબી �ફુ યાનના �ફુ રા પર
�આ
� ાને બટ�ુ
એક શખ્સ બેસી ખાવા�ું ખાઈ રહ્યો . મહમ
ુ િવયાએ અવાજ આપી કો�ળયામાં વાળ
તોડ� ુ તો �આ
છે , તે કાઢ� નાખો. મહ�માન તરત જ �ફુ રો છોડ� ઊભો
થઈ ગયો અને ક� ં ુ : �ું એવા શખ્સના �ુફરા પર બેસી
ખા� ુ નથી ખાઈ શક્તો � મહ�માનના કો�ળયા પર
એટ� ુ ધ્યાન �ુવર્ક જોતો હોય ક� તેને તેમાં વાળ �ુધ્
નજર આવતો હોય.
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(૦૪) હ. ઇમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામ મહ�માન

નવાઝી
કાળા રંગનો એક કદ�પો શખ્સ ઇમામ હસન
અલ�ય્હસ્સલામના �ુફરા પર બેસી ખાવા�ું ખાઈ રહ
હતો. અને બેસબરાની �મ ઊતાવળે હાથ ચલાવી રહ્ય
હતો. હ. ઇમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામ મહ�માનને ખાત
જોઈ � ૂશ થઈ રહ્યા હ.
આપે ફરમાવ્ �ું: આરાબી ! તમે શાદ� કર� છે ક�
એકલા છો ?
તેણે ક� ં ુ : �ું પ�રણીત �ં.
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આપે ફરમાવ્ �ું: તમાર� ક�ટલા બાળકો છે ?
ુ ્રીઓ . રંગ
આરાબીએ ક� ં ુ : માર� આઠ �ત
ુ
�પે �ું તેઓથી વધાર� � ંદર
�ં. અને ખાઉધરા હોવાની
દ�ષ્ટએ તેઓ મારાથી વધાર� ખાઉધરા છ.
હ. ઇમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામએ આ સાંભળ
�સ્મત વે�ુર્ અને તેને દસ હ�ર �દરહમ અપર્ણ �
અને ફરમાવ્ �ું: આ તારો અને તાર� પ�ત્ન અને આઠ
ુ ્રીઓનો ભાગ .
�ત
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(૦પ) ઇન્સાન ક�ટલા �દવસ મહ�માન રહ� શક� છ.
હા�ન રશીદ અબ્બાસીના જોર �ુલ્મથી ત્ર
હ. ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામના �ુત.
કાિસમે �પુ ્તવાસ અપનાવ્. પોતાની �ન બચાવવા
માટ� એક �દવસ તેઓ નહ�ર� �રાત પાસે એક સ્થળેથી
પસાર થઈ રહ્યા હતા ક� તેમણે નાની નાની બ
બાળક�ઓને જોઈ ક� �ઓ એક બી� સાથે રમી રહ�
ુ ાવા માટ� આમ
હતી. એક બાળક�એ પોતાની વાતના �ર
ક્સમ ખાધી: (બેહ�ે અમીર� સાહ��બલ ગદ�ર) મને
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જનાબે અમીર અલ�ય્હસ્સલામની ક્સમ �મ
ઇમામત� ંુ એલાન ગદ�રમાં થ�.ંુ
જ. કાિસમ આ સાંભળ� મનમાં ધણા � ૂશ થયા
ક� આ બાળક�ઓ મોઅિમન મા-બાપની ઔલાદ છે .
જ. કાિસમે એક છોકર�ને � ૂછ�ું : તમે �
અમીરની ક્સમ ખાધી છે તે કોણ છે?
છોકર�એ ક� ં ુ : તેઓ હ

સનૈન કર�મયનના

ુ હસન અલી �બન અબી તા�લબ
િપતા અ�લ
અલય્હ� �ુસ્સલામ .
બાળક�નો જવાબ સાભ
ં ળ� આપ ઘણા � ૂશ
થયા ક� પોતાના બાપદાદાના દોસ્તો પાસે આવ્યા .
વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 223

જ. કાિસમે ક� ં ુ : મને આ કબીલાના સરદારથી
મેળવો.
બાળક�એ ક� ં ુ : મારો બાપ કબીલાનો સરદાર
છે .
તે જ. કાિસમને લઈને પોતાના િપતા પાસે
આવી. જ. કાિસમ ત્રણ �દવસ �ૂધી તેમના મહ�મા
રહ્, ચોથે �દવસે આપે કબીલાના સરદારને ક� ં ુ : મ�
પયગમ્બર� ઇસ્લામની એક હદ�સ સાંભળ� છે ક
� ાની ત્રણ �દવસ હોય . ત્યાર પછ� જો કોઈ
મહમ
કોઈના ઘરથી ખાવા� ંુ ખાય છે તો તે ઘરનો સદકો હોય
છે . એટલા માટ� �ું આપના ઘરનો સદકો ખા� ુ પસંદ
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નથી કરતો , આપ મને કોઈ કામ સ�પો �થી �ું સદકો
ખાવાથી બચી ��.
કબીલાના સરદાર� ક� ં ુ : �ું આપના માટ� કોઈ
કામ ગોતીશ. પરં� ુ જનાબે કાિસમે ફરમાવ્ �ું: આપ
આપની બેઠકમાં પાણી પીવરાવવા� ંુ કામ મને સ�પી
દયો.
તેણે �સ્વકાર� લી�. ત્યાર પછ� . કાિસમ
કબીલાના સરદારની બેઠકમાં પાણી પીવરાવ્યા કરતા
હતા. એક વખત કબીલાનો સરદાર અધ� રાતના ઘરની
બહાર િનકળ્યો તો જો�ુ ક� કાિસમ અલ્લાહની બંદગીમા
તલ્લીન છ.અને અલ્લાહ તઆલાથી આ ર�તે �ુના�ત
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કર� રહ્યા છે ક� તેમને આ�ુ બા�ું કંઈ ભાન ન
�ુ
.
કાિસમની આ �સ્થિત જોઈ સરદાર ઘણો પ્રભાિવત .
�વી સવાર પડ�તો તેણે પોતાના કબીલાના
ુ ્રીના િનકા
સભ્યોને ભેગા કર� ક�ું: �ું માર� �ત
કાિસમથી કરવા ચા�ુ �ં. બધા સભ્યોએ આ િનણર્ય પ
� ૂશી બતાવી. અલ્લાહ તઆલાએ કાિસમને એક �ુત્
અપર્ણ કર. બાળા ત્રણ વરસની થઈ તો. કાિસમ
બીમાર પડયા અને �દન પ્રિત �દન તેમની બીમાર
વધતી ગઈ. કબીલાનો સરદાર જ. કાિસમના માથા
આગળ બેસી તેના �ુ �ુંબ કબીલા િવશે � ૂછવા લાગ્ય.
જનાબે કાિસમે કંઈક એ પ્રમાણે જવાબો આપ્યા ક� તે
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અચાનક ક� ં ુ : બેટા , �ું �ણી ગયો � ુ હાશમી છે .
હઝરત કાિસમે ફરમાવ્ �ું: � હા, �ું ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલામનો �ુત્ર કાિસ.
આ સાંભળ� તે પોતા� ંુ મ� અને મા� ુ પીટવા
લાગ્યો ક� હા , �ું માર� સભામાં આપથી ભીશ્તી�ું કામ
લેતો રહ્ , �ું ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામન
ક�વી ર�તે મ� દ�ખાડ�શ ?
જ. કાિસમે ફરમાવ્ �ું: આપે માર� ઘણી આગતા
સ્વાગતા કર� છ. ઇ.અ. આપ જ�તમાં માર� સાથે હશો
અને �ું આપની શફાઅત કર�શ.
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સાંભળો !

�ું �ુિનયાથી �ચ
ૂ કરવાવાળો �ં.

મારા મરવા પછ� મને �સુ ્લ કફન આપી દફન કર�
દ�જો. અને પછ� જયાર� હજના �દવસો આવે તો માર�
પ�ત્ન અને માર� �ુત્રીને સાથે લઈને �ુદાના ઘર
�ઝયારત કરવા ચાલ્યા જજો. અને પાછા ફરતી વેળા
મદ�નાનો રસ્તો લેજ. જયાર� તમે મદ�ના પહ�ચો તો
ુ ્રીને પગપાળા કર� દ�.
શહ�રના આરંભમાં માર� �ત
ુ ્ર
તમે પોતે તેની પાછળ પાછળ ચાલજો. માર� �ત
ચાલતા ચાલતા એક મોટ� હવેલીના દરવા� પર
પહ�ચી જશે. અને એ જ અમા� ઘર છે . માર� બેટ� એ

વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 228

ઘરમાં ચાલી જશે. એ ઘરમાં આગે વાન િવહોણી �ીઓ
છે અને માર� મા પણ ત્યાં મૌ�ૂદ હશ.
જ. કાિસમની વફાત થઈ ગઈ અને તેની કફન
દફન િવિધ થઈ ગઈ ત્યાર પછ� શોક ગ્રસ્ત ખાન
મ�ા ગ�.ુ હજ પતાવી મદ�ના પહ�ચ્ય. �� ુ મદ�ના
શહ�ર શ� થ� ંુ સરદાર� નવાસીને મહિ� મલથી ઊતાર�
અને પોતે તેની પાછળ ચાલવા લાગ્યો અને ક�ું: બેટ�
તમે પોતા� ંુ ઘર શોધી લ્ય. ચાલતા ચાલતા બાળક�
એક મોટ� હવેલીના દરવા� પર ઊભી રહ� ગઈ ત્યાં
પોતાના િપતાની �શુ ્�ૂ અ�ુભવ , થોડ�વાર � ૂધી રોતી
રહ� પછ� હવેલીમાં દાખલ થઈ ગઈ. પિવત્ર ઔરતો
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જયાર� આ બાળક�ને જોઈ તો � ૂછવા લાગી , તમે કોણ
છો ?
પણ બાળક�એ કોઈના સવાલનો જવાબ ન
આપ્ય, બરાબર રોતી રહ�. જ. કાિસમની મા આવ્યા
અને બાળક�ને ગોદમાં લઈ રોવા લાગ્યા અને બાળક�ને
પ્યાર કરવા લાગ્યા અને ફરમાવ્�: આ મારા કાિસમની
દ�કર� છે .
બધી પરદાવાળ� �ીઓ હ�રાન થઈ � ૂછવા
લાગી : આપે ક�વી ર�તે �ણ્ �ું ક� આ કાિસમની �ુત્રી
?
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બીબીએ ફરમાવ્ �ું: તમે બાળક�ને ધ્યાનથી
�ુઓ, આ �ુબ�ુ મારા કાિસમની �વી છે . ત્યાર�
બાળક�એ બતાવ્ �ુ: માર� મા અને નાના પણ દરવા�
પર હાજર છે .
જયાર� જ. કાિસમની માએ મૌતના ખબર
સાભ
ં ળ્યા તો બીમાર પડ� ગયા અને ત્રણ �દવસ પ
તેમની વફાત થઈ ગઈ.
જ. કાિસમની મઝાર �હલ્લા શહ�રથી છ
ફરસખના �તર� બાખમર�માં મૌ�ૂદ છે . અને આ
શહ�ર� ંુ અવાર ્ચીન નામ મદ�ન�ુલ કાિસમ છ .
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� ાનની �ખદમત કરવી દર�ક શખ્સ પર
(૦૬) મહમ
વા�જબ છે .
હ. ઇમામ હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલા
ફરમાવ્ �ું: એક વખત એક બાપ બેટો હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામના મહ�માન બન. આપે તેઓને �ચા
સ્થાને બેસાયાર્ અને પોતે �ૂદ તેઓની સામે બે. પછ�
આપે ખાવા� ંુ લાવવાનો �ુકમ આપ્ય. જયાર� બ�ે
ુ ા તો કમ્બર ચલમચ, લોટો
� ાન ખાવા� ંુ ખાઈ ��
મહમ
અને �ુવાલ લઈને તેઓના હાથ ધોવરાવવા આવ્ય.
કમ્બર ઇચ્છતો હતો ક� બાપના હાથ ધોવરા. હઝરત
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અલી અલ�ય્હસ્સલામ પોતાન જગ્યાએથી ઊભા થયા
અને કમ્બરના હાથમાંથી આપે લોટો લઈ લીધો અને
� ાને ઘણા
ઇચ્છ�ુ ક� આપ તેના હાથ ધોવરાવ. તો મહમ
ુ ર્ક ક�ું: મૌલા
િવનય �વ

ુ ાની ખાતર આપ આ
! �દ

ુ ાને � ંુ જવાબ આપીશ ક�
શ્રમ ન ઊઠા. �ું મારા �દ
અલી અલ�ય્હસ્સલામએ મારા હાથ ધોવરાવ.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�:
તમને મારા હકની ક્સમ તમે આરામથી બેસી રહ.
�વી ર�તે તમને કમ્બરના હાથ ધોવરાવવા પર વાંધો
નહોતો એવી ર�તે મારા હાથ ધોવરાવવા પર પણ
વાધ
ં ો ન ઊઠાવો.પછ� આપે તેના હાથ ધોવરાવ્ય.
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ત્યાર પછ� આપે લોટો પોતાના �ુત્ર મોહમ્
હન�ફયાને આપ્યો અને ફરમાવ્�ું ક� મ� બાપના હા
ધોવરાવ્યા તમે બેટાના હાથ ધોવરાવ. �ું પોતે જ
બ�ેના હાથ ધોવરાવત પણ એ ઇચ્� � ક� બાપ
બેટામાં કંઈક ફરક જ�ર રહ�વો જોઈએ. પછ� મોહમ્મદ �
હન�ફયાએ બેટાના હાથ ધોવરાવ્ય.
હ. ઇમામ હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલા
ફરમાવ્ �ું: � આ કામમાં હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામન
પયરવી કરશે તો અલી અલ�ય્હસ્સલામનો ખરો શી
હશે.
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� ાનને ખા� ુ
(૦૭) આવી હાલતમાં પણ મહમ
ખવરાવ્ �
અલ્લામા મજ�લસીએ બેહા�લ અન્વારન
નવમાં ભાગમાં સામાન્ય તફસીરોથી નકલ �ુર્ છે ક
એક શખ્સ ર�ૂલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમના પાસે આવ્યો અને�ૂખની િશકાયત ક.
આપે પોતાની બીબીઓને ફરમાવ્ �ું ક� કોઈની પાસે કંઈ
ખાવા� ંુ હોય તો આ મહ�માનને આપો. બધી બીબીઓએ
અરજ કર� અમાર� પાસે પાણી િસવાય કંઈ નથી.
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પછ� આપે મ�સ્જદમાં ફરમાવ્�ુ: કોઈ છે �
આ� આ મહ�માનને ખાવા� ંુ ખવરાવે ?
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામએ અરજ કર:
યા ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ
� ાન આજ રાત અમારો મહમ
� ાન થાશે.
! આ મહમ
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ મહ�માનને સાથ
લઈ ગયા અને જનાબે સય્યદા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા
� ાન આવ્યો છે? ઘરમાં ખાવા માટ� કંઈ છે
� ૂછ�ું ક� મહમ
?

વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 236

જનાબે સય્યદા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાએ ક�:
� ાનને
બાળકો� ંુ થો�ુ ખાવા� ંુ હાજર છે . પણ �ું મહમ
મારા બાળકો પર સરસાઈ આપીશ.
હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામ ખાવા�ું લઈન
� ાન પાસે આવ્ય. �� ુ મહમ
� ાને ખાવા� ંુ શ� �ુ.ર
મહમ
આપે દ�વો ઠાર� નાખ્ય. અને મો�ુ ચલાવતા રહ્.
� ાન એમ સમજયો ક� મારો મેઝબાન પણ માર�
મહમ
સાથે ખાઈ રહ્યો . મહ�માને પેટ ભર�ને ખા�.ુ રાત
વીતી થઈ , જયાર� સવાર પડ� તો હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ ફજરની નમાઝ પડવા નબવ
મ�સ્જદમાં પધાયા. પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લા
વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 237

અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમએ આપની સામે જો�ુ અન
આપની �ખથી અ� ુ વહ�વા લાગ્યા અને ફરમાવ્�ુ:
અલ્લાહ તઆલા તમારા રાતના વતર્નથી ઘણો �ૂ
થયો છે અને હમણા હમણા �જબ્રઈલ માર� પાસે
આયત લઈને આવ્યા છ.

‘‘તેઓ પોતાની �ત પર

બી�ઓને સરસાઈ આપે છે . જો ક� તેઓ પોતે વધાર�
જ�રતવાળા હોય છે .’’
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� ાનીનો તર�કો
(૦૮) મહમ
હક�મ સઅ�ુ દ્ન નઝાર� , શેખ �સુ ્લે� દ્ન
ુ ગ�
સઅદ� શીરાઝીના સમકાલીન હતા અને બ�ે ��
વચ્ચે ઘણો સ્નેહ સંબંધ હ. શેખ સઅદ� હક�મ
નઝાર�ને મળવા માટ� બે વખત કો�હસ્તાન આવ્. અને
હક�મ નઝાર� પણ શેખ સઅદ�ને મળવા માટ� ક�ટલીએ
વાર શીરાઝ પધાયાર .
એક વખત હક�મ સઅ�ુ

દ્ન ત્યાં મહ�માન

બન્ય. શેખ સઅદ�એ તેમની ઘણી વધાર� આગતા
સ્વાગતા કર� �ના કારણે હક�મ વધાર� વખત
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શીરાઝમાં રોકાઈ ન શ�ા.અને િવદાય વેળા સઅદ�ને
� ાન
ક� ં ુ : અમે તો જઈ રહ્યા છ , પરં� ુ આવી મહમ
નવાઝીની ર�ત આ ન હતી � તમે બ�વી લાવ્ય.
શેખ સઅદ�એ માફ� માગી ક� �ું તમાર� સાર�
ર�તે ચાકર� ન કર� શ�ો.
થોડા સમય પછ� શેખ સઅદ� હક�મ નઝાર�ને
મળવા માટ� કો�હસ્તાન આવ્યા અને જયાર� બીરજં
પહ�ચ્યા તો તેમણે હક�મને પોતાના ખેતરમાં કામ
કરતા જોયા, હક�મે શેખ સઅદ�ને પોતાના ઘર� મોકલી
દ�ધા અને પોતે પોતાના કામમાં વળગી ગયા. જયાર�
� ાન પાસે આવ્યા અને
કામ ��ુ થ� ંુ તો પોતાના મહમ
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બેસી ગયા અને ખાવા પીવામાં કોઈ પણ �તનો
ભપકો ન દ�ખાડયો. એ જ સામાન્ય અને સા�ુ ભોજન �
િનયમ પ્રમાણે તેમના ઘરમાં પા�ા કર�ુ હ�. એ જ
� ાનને ખવરાવતા રહ્. શેખ સઅદ� ત્ર
ભોજન મહમ
મ�હના તેમના મહ�માન રહ્યા અને જયાર� હક�મે જો�ુ ક
શેખ પાછા જવાનો ઈરાદો કર� રહ્યા છે તો તેમણે ઘણ
આગતા સ્વાગતા કર� અને દોસ્તોને ક�ું ક� શેખ પાછ
જઈ રહ્યા છે એટલે તમો પણ તેની મહ�માની ક. � ૂરો
એક મહ�નો શેખને દાવતો મળતી રહ�. જયાર� શેખ
� ાન
રવાના થવા લાગ્યા તો હક�મ નઝાર�એ ક�ું: મહમ
નવાઝીની ર�ત એ છે ક� ઠાઠમાઠથી ખાલી હોય �થી
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� ાન થોડા �દવસ પોતાના યજમાન પાસે રોકાઈ
મહમ
શક�.
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� ાન નવાઝીનો ખચ� ઝમાનાના ઇમામે
(૦૯) મહમ
આપ્ય
ુ શીઆઓએ એક બી�થી
બેહરયનના અ�ક
� ાની કરશે. આ
કરાર �� ક� તેઓ એક બી�ની મહમ
ક્રમ ચાલતો રહ્યો ત્યાં �ૂધી ક� એક િનધર્ન
વારો આવ્ય. એ બીચારા પાસે મહ�માની કરવાના પૈસા
નહોતા. ઘણો �ઝ
ંુ ાણો, પોતાની �ઝ
ંુ વણ �ૂ ર કરવા માટ�
જ ંગલમાં ચાલ્યો ગય. એ જ અરસામાં એક શખ્સ
દ�ખાયો અને તેણે ક� ં ુ ક� શહ�રમાં ફલાણા વેપાર� પાસે
�ઓ અને કહો ક� તેણે � બાર અશરફ�ઓને અમારા
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માટ� મ�ત માની હતી તે આપી દયો. તેની રકમ લઈ
દોસ્તોની મહ�માની કર.
તેણે � ૂછ�ું ક� જો તા�ર � ૂછે ક� મને કોણે
� ો ક� મોહમ્મદ
મોકલ્યો છે ? તો ફરમાવ્ �ું: તમે કહજ
�બન હસન �બન અલી અલય્હ� �ુસ્સલામ એ મોકલ્યો.
એ શખ્સ વેપાર� પાસે ગય. અને પયગામ
આપ્ય. વેપાર�એ � ૂછ�ું : આ શબ્દો મોહમ્મદ �બ
હસન અલય્હ�મસ્સલામએ પોતે તમને કહ્યા ?
તેણે ક� ં ુ : � હા , વેપાર�એ ક� ં ુ : તમે તેને
ઓળખો છો ક� તેઓ કોણ છે

ુ ાની ક્સમ એ
? �દ

ઝમાનાના મા�લક હતા. મ� બાર અશરફ� તેમની નઝર
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માટ� રાખી હતી. આપ છ અશરફ� લઈ લ્યો અને બાક�
છ અશરફ�ઓ મને આપો. �ું તેને માર� પાસે તબ�ર ્ક
તર�ક� રાખીશ.અને તેના બદલે તમને બી� પૈસા
આપીશ.
ુ ઝમાન અજ્જલલ્લાહ
આમ ઇમામ સાહ��ઝ
તઆલા ફરજ�ુ શર�ફ� મહ�માન નવાઝીનો ખચર્ પોતા
ુ વ્ય.
પાસેથી �ક

વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 245

� ાસી ક�વી ર�તે મહમ
� ાની કર� છે
(૧૦) રણના રહવ
મર�મ
ૂ � ૂર� દા�સ્સલામ �જલ્દ બી�માં લખે છ
� ો હતો. તેનો
ક� બસરા શહ�રમાં એક ઈસાઈ વેપાર� રહત
કામ ધધ
ં ો ધમ ધોકાર ચાલી રહ્યો હ. તેના વેપાર�
એટલી પ્રગિત કર� હતી ક� તેના માટ� બસરા શહ�ર ના�
પડવા લાગ્.� બગદાદના વેપાર�ઓથી તેની દોસ્તી હત.
તેઓએ તેને સલાહ આપી ક� બસરા સરખામણીમાં ના� ુ
શહ�ર છે . ત્યાં તમારો વેપાર કંઈ વધાર� પ્રગિત ન
કર�. તમારા માટ� વધાર� સા� એ છે ક� તમે બગદાદ
આવી �ઓ અને અહ� ધધ
ં ો શ� કરો.
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વેપાર�એ લોકોથી � કંઈ લે� ંુ હ� ુ બ� ુ વ� ૂલ
�ુ.ર પોતાનો બધો સામાન વેચ્યો અને દ�નારોની
થેલીઓ ભર� બગદાદ તરફ રવાના થઈ ગયો.
રસ્તામાં ડા�ૂઓએ કાફલા પર �ુમલો �� અને
બી� � ૂસાફરો સાથે તેનો પણ બધો સામાન �ટ
ંૂ �
લીધો. આમ એ વેપાર� રોટ� પાણીનો મોહતાજ થઈ
ુ
ગયો. તેણે િવચા�ર્ ક� હવે બસરા પાછા જ�ુ બેક
ાર છ.
અને બગદાદ જ� ુ શરિમ�દગી ઊઠાવવા �� ુ
છે .�જ�દગીભરની એ � ૂડ� હતી � ડા�ૂ લઈ ગયા. આમ
િવચાર� કાફલાથી �ટો થઈ ગયો અને રણના અરબોનો
� ાન બની ગયો.
મહમ
વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 247

રણના રહ�વાસી અરબોનો કાયદો છે ક� તેઓ
ુ ી ન�ક એક મોટો ત�
� ાનો માટ�
પોતાના ત�
ં ન
ં ુ મહમ
� ાન આવી
લગાવે છે અને જયાર� કોઈ તેઓ પાસે મહમ
�ય તો તેને એ ત�
ં ૂમાં ઊતારો આપે છે .
ગમે તેમ , તે ઈસાઈ વેપાર� િવિવધ ટોળાઓ
� ાન રહ્ , �તે તે એક કબીલા પાસે મહમ
� ાન
સાથે મહમ
બન્ય. આ કબીલાએ તેને ઘણો પ્યાર અને મોહબ્બ
આપ્ય. થોડા �દવસ પછ� તે કંઈક ગમગીન થઈ ગયો.
કબીલાવાળાઓએ તેને ગમગીની� ંુ કારણ � ૂછ�ું

, તો

તેણે ક� ં ુ : �ું તમારા પર નકામો બોજ બની બેઠો �ં.
પણ આપ લોકોનો પ્રેમ જોઈને કોઈ બી� જગ્ય
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જવા� ંુ મન નથી થ�.ુ કબીલા વાળાઓએ ક� ં ુ ક� આપે
�ચ�તા કરવાની જ�રત નથી , અમાર� ત્યાં આવનારનો
ખચર્ કોઈ એક વ્ય� ને ઊઠાવવો નથી પડતો. . અમે
� ાનો માટ� ખાસ
વરસના આરંભમાં એક રકમ મહમ
અલગ

કાઢ�એ છ�એ અને એ રકમ કબીલાના

સરદાર પાસે જમા કરાવી દઈએ છ�એ. એટલે આપને
ત્યાં રહ�વાથી અમારા ખચાર્માં કોઈ વધારો થતો નથ
અને આપના જવાથી અમને કોઈ પ્રકારની બચત નહ
થાય. એટલે આપ આરામથી અમાર� ત્યાં રહ� શકો છ.
થોડા �દવસ વીત્યા હશે ક� મોહર ર્મનો ચાં
નજર આવી ગયો અને આ�ૂ બા�ૂના ત�
ં ુ વાસીઓ
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પગપાળા આ કબીલા પાસે આવ્ય. પછ� આ કબીલાએ
પોતાના ખૈમાઓ ઉપાડ� લીધા અને અઝાદાર�ની રસ્મો
બ�વવા રવાના થઈ ગયા. આ �ટ
ંુ ાએલ વેપાર� પણ
તેઓ સાથે હતો. પ્રથમ એ લોકો નજફ� અશરફ આવ્
અને હ. અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામને તેમન
સંતાનનો � ૂરસો આપ્ય. પછ� નજફ� અશરફથી
કરબલાએ મોઅલ્લા આવ્યા અને શબે આ�ૂ(દસમીની
રાતે) ઇમામ �ુસૈ ન અલ�ય્હસ્સલામના રોઝામાં દાખ
થયા. કબીલા વાળાઓએ પોતાના જોડા અને બી�
સામાન આ ઈસાઈ મહ�માનને હવાલે �� ક� તમે
અમારા સામાનની સંભાળ રાખો, અમે આજ રાત ઇમામ
વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 250

�ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામના રોઝામાં વીતાવ , અને કાલે
ઝોહર પછ� અમે આ સામાન તમાર� પાસેથી પાછો લઈ
લે�.ુ
ઈસાઈ વેપાર� ઇમામે મઝ� ૂમના સહ�નના એક
� ૂણામાં સામાન સાચવવા બેસી ગયો. સફરમાં થાક
ઘણો લાગ્યો હતો એટલે તેને �ઘ આવી ગ. સ્વપ્નમા
ુ ારકથી હ. ઇમામ �ુસય્ન
જો� ુ ક� હરમ �બ
અલ�ય્હસ્સલામ બહાર પધાય. અને તેમની સાથે બે
જવાન હતા. આપે જવાનોને �ુકમ આપ્યો ક� તેઓ
કાગળ અને કલમ પકડ� અને અમારા બધા ઝવ્વારોના
નામ લખી લે. જવાનોએ બધા ઝવ્વારોના નામ લખી
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ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં ર�ૂ �. આપે
ઝવ્વાર�ું સાંકળ��ુ જો�ુ અને ફરમાવ્�ું ક� ન

, હ�

ુ ઝવ્વારના નામ લખવાના રહ� ગયા છ , �ઓ,
અ�ક
ફર� સાર� ર�તે અમારા ઝવ્વારોના નામ લખીને
લાવો.કોઈ ઝાઈર� ંુ નામ લખવાથી રહ� ન �ય.બ�ે
જવાન ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામના �ુકમને માન આપ
ઘણી ચોક્સાઈથી ઝવ્વારના નામો લખવા લાગ , અને
�તે લીસ્ટ ઇમામ આલી મકામની �ખદમતમાં ર�ૂ �ુ.
આપે લીસ્ટ જોઈ ફરમાવ્�ું ક� હ� કોઈ ઝાઈર�ું ના
લખવા� ંુ રહ� ગ� ુ છે . આ સાભ
ં ળ� જવાનોએ અરજ
કર� : મૌલા ! અમે બધા ઝવ્વારોના નામો લખી લીધા
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છે , પણ અમે આ શખ્સ�ું નામ નથી લખ્�ુ કારણ ક� ત
ઈસાઈ છે .
આ સાંભળ� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�
: એ સા� ુ છે ક� આ ઈસાઈ છે , પરં� ુ એ તો �ુઓ ક� તે
� ાન છે . તે� ંુ નામ પણ ઝવ્વારોની લીસ્ટમા
આપણો મહમ
લખો ક�મક� તે પણ આપણા સહ�નમાં આવી ગયો છે .
�વો ઈસાઈ �ઘમાંથી ��ૃત થયો તો
એકાએક રડવા લાગ્યો અને એ જ સમયે �ુસલમાન
થઈ ગયો.
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� ાન નવાઝી
(૧૧) સલમાન ફારસીની મહમ
સય્યદ મોહમ્મદ બા�કર કઝવીની ઈરાકન
આ�રફ �બલ્લાહ(અલ્લાહની મઅર�ફત ધરાવનાર)
આ�લમોમાથ
ં ી હતા. આપ કરામતો ધરાવતા હતા.
અમારો આશય અહ�

�કતાબમાં તેમના ચમત્કારો

લખવાનો આશય નથી. બસ તેમના એક બે ચમત્કારો
જ અમે પ્યારા વાંચકો સમક્ષ ર�ૂ કર�એ .
સય્યદ મહ�દ� કઝવીની કહ� છે ક� અમે સય્ય
બા�કર કઝવીનીની સાથે હતા. પ્રથમ અમે કરબલ
મોઅલ્લામાં મઝ�ૂમ ઇમામની �ઝયારત કર
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, પછ�

ત્યાંથી હોડ�માં બેસી નજફ� અશરફ તરફ રવાના થય.
રસ્તામાં ગરજ ચમક સાથે વરસાદ�ું તોફાન શ� થ�ુ.
હોડ� ઝાડની ડાંખળ�ની �મ હ�ચકા ખાવા લાગી. અમે
બધા �ઝ
ંુ ાઈ ગયા. અમારા કાફલામાં એક નબળા
મનનો માણસ પણ હતો. � સૌથી વધાર� ગભરાતો
હતો. તે હોડ�માં �ાર�ક ડાબી બા�ુ તો �ાર�ક જમણી
ુ વેરતો
બા�ુ જતો અને �ાર�ક વરસાદની �મ ��ઓ
અને હ. અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામન
શાનમાં શેરો બોલતો.
જયાર� સય્યદ મોહમ્મદ બા�કર� આ માણસન
ુ ાના બંદા � ંુ
અસીમ બેચેની જોઈ તો ફરમાવ્ �ું: �દ
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આટલો બધો ગભરાય છે શા માટ� ? હવા અને વાદળ
ુ ાના �ુકમના મોહતાજ છે . તાર� આ કારણે
બધા �દ
જરાય ગભરા� ુ ન જોઈએ.પછ� આપે પોતાની અબાને
ુ ાના �ુકમથી
સંક�લી હવા તરફ ઇશારો કરતા ક� ં ુ : �દ
થંભી �. થોડ� પળો પછ� હવા રોકાઈ ગઈ અને એટલી
થંભી ક� અમાર� નાવ હલી નહોતી શક્ત.
સય્યદ �ુરતઝા નજફ� સય્યદ બા�ક
ુ
કઝવીનીના મોટા �ર�દ
હતા. તેઓ કહ� છે ક� �ું
કાઝમયનમાં હતો ક� મને ખબર મળ� ક� સય્યદ બા�કર
આઠમા ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ ની �ઝયારત કર� પાછ
ફયાર ્ છ . �ું તેમને મળવા ગયો. તો તેમણે મને ક� ં ુ ક�
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હઝરત સલમાન ફારસીની �ઝયારત માટ� કાલે મદાઈન
જવા ચા�ુ �ં. એટલે કાલે આપ ત્રણ ઘોડા ભાડ� કર
લ્ય. એક મારા માટ� , એક સય્યદ સાલેહ માટ� અને એક
તમારા માટ� , અને કાલે ફલાણા સ્થળે આવી � , �ું
પણ ત્યાં પહ�ચી જઈ.
પછ� બી� �દવસે �ું એ સ્થળે ગયો તો સય્ય
બા�કર ઘોડા પર સવાર થયા અને અમે પણ અમાર�
સવાર�ઓ પર બેઠા. અને મને એ જોઈને �ચ�તા થઈ ક�
તેઓ પાસે ખાવા - પીવાનો કોઈ સામાન નથી. અને
મદાઈનમાં રાત રોકાવા માટ� કોઈ દ�વો વગે ર� પણ
તેમની પાસે નથી. �ું �દલમાં ઝંખવાયો ક� કદાચ સય્યદ
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� ે પોતાના �દમાગમાં આ વસ્�ુઓનો બંદોબસ્
સાહબ
મારા પર રાખ્યો હશ, પણ ક�મક� �ભથી આ વસ્�ુઓનો
�ુકમ આપ્યો નહોતો એટલે �ું પણ કોઈ વસ્�ુ માર
ૂ માં અમો મદાઈન પહ�ચ્ય.
સાથે લાવ્યો નહોત. �ંક
સલમાન ફારસી (રઝે.) ની �ઝયારત કર�. મકબરા સાથે
લગોલગ આવેલા ઓરડામાં અમે બેસી ગયા. અને
સય્યદ � ક�ું: દ�વો �ાં છે ?
મ� ક્ષમા યાચક શૈલીમાં ક�ું ક� દ�વો લાવત
� ૂલી ગયો �ં. સય્યદ � ફર� �ૂછ�ું: તમાર� પાસે કહાવો
છે . મ� ફર� માફ� માગતા ક� ં ુ : �ું કંઈ પણ સાથે નથી
લાવ્ય. આ સાભ
ં ળ� તેઓએ ક� ં ુ : કોઈ હરજ નહ�.
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સય્યદ � સલમાનની તરફ મ� કર� ક�ું: સલમાન ! તમે
ઉદાર અને સખી ખાનદાનના સેવક છો અને �ું એ જ
ખાનદાનનો વંશજ �ં. �ું ઇમામ અલી રઝા
અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં જઈનફ�રયાદ કર�શ ક� અમે
સલમાનના મહ�માન બન્યા હતા અને તેણે અમાર�
� ાન નવાઝી કર� નહોતી.
મહમ
થોડ� પળો વીતી હશે ક� સલમાનના દરબારનો
એક ખા�દમ એક બ�ીઘર લઈને આવ્યો અને તેની
સાથે પાચ
ં છ મીણબ�ી હતી. અને ક� ં ુ ક� બ�ીઘર એક
એક મોઅિમને ઝવ્વાર માટ� મોકલ્�ુ . અને આપનાથી
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વધાર� તેનો કોઈ હકદાર નથી. એટલે આને લ્યો અને
ઓરડામાં સળગાવી લ્ય.
મ� બ�ીઘર સળગાવ્ �ુ: પછ� સય્યદ � ક�ું:
સલમાન ! તમાર� મહ�માનીમાં ઢ�લ થઈ રહ� છે . મને
કહવાની તલબ છે . એટલામાં એક શખ્સ �દર દાખલ
થયો અને સય્યદને ઓળખી લીધા અને કહ�વા લાગ્ય
ક� �ું આપને િવ�ચત્ર કથા સંભળાવવા માં�ુ .
સય્યદ � ક�ું: વાતાર ્ પહ�લા એ બતાવ ક� તાર�
પાસે કહવો પણ છે ક� નહ� ?
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તેણે એક મોટ� થેલી સય્યદના સામે રાખી અને
ક� ં ુ : આમાં કહાવો , ખાંડ અને ખાવા માટ� રોટલીઓ
હાજર છે .
અમે કહાવો તૈયાર �� અને બસર� નાન ખાધા
તો એ માણસે બતાવ્ �ુ ક� �ું એક ખારવો  , અને સદા
બસરાથી વેપારનો સામાન લઈ બગદાદ પહ�ચા�ુ �ં.
આજ રાત માર� નાવ દ�રયામાં મો�ઓ પર ચાલી રહ�
હતી અને અ��ુ ળ
ૂ હવા ચાલી રહ� હતી. પરં� ુ �વી
માર� નાવ સલમાનના મઝાર સામે પહ�ચી તો રોકાઈ
ગઈ. અમે તેને ચલાવવાના ઘણા પ્રયત્નો  , પરં� ુ
માર� નાવ કોઈપણ ર�તે ચાલી નહ�.
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મને એ� ુ લાગ્ �ુ ક� �ણે કોઈ કહ� ર�ુ છે ક�
બદનસીબ તને સલમાનની �ઝયારત કર� એક ઝમાનો
� ે
થઈ ગયો એટલે નાવ અહ� ઊભી રહશ

, તમે જઈને

આજની રાત સલમાનની �ઝયારત કરો અને પછ�
સવાર� નાવ પર સવાર થઈ જ્જ.
વે માર� નાવ સલમાનના મઝાર સામે ઊભેલી
છે અને �ું અહ� �ઝયારત માટ� આવ્યો �. ગમે તેમ રાત
પસાર થઈ. સવાર� એ નાિવક સાથે તેની નાવ � ૂધી
ગયો અને �� ુ નાવવાળાઓએ લગ
ં ર ઉપાડ� ુ , કશ્તી
બગદાદ તરફ ચાલી િનકળ�.
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(૧ર) શ્રેષ્ઠ કોણ મહ�માન ક� મેજ
સેક્�ુલ ઇસ્લામ �ુલયની ઉ�ુલે કાફ�માં લખે છ
ક� હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામએ �ુ

ન

ુ થી
�બન નઈમથી � ૂછ�ું : પોતાના દ�ની બં�ઓ
મોહબ્બત રાખો છો તો તેણે ક�ું: � હા

, પછ� આપે

ફરમાવ્ �ું: તગ
ં દસ્ત મોઅિમનની મદદ કરો છો ? તેણે
ક� ં ુ : � હા , પછ� આપે ફરમાવ્ �ું: તેમનાથી સ્નેહ
રાખવો જ�ર� છે .
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ત્યાર પછ� આપે ફરમાવ્�ુ: તો � ંુ કદ� િનધર્ન
અને ગર�બને પોતાના ઘર� બોલાવી ખાવા� ંુ ખવરાવો
છો ?
તેણે ક� ં ુ : � હા

, �ું એકલો બેસી ખાવાને

ટ�વાએલો જ નથી. �ું હમેશા બે ત્રણ મોઅિમનોને સાથ
બેસાર�ને જ ખાવા� ંુ ખાઉ �ં.
આપે ફરમાવ્:�ુ �ણી લ્ય , તેઓ તમારા પર
સરસાઈ રાખે છે .
�ુસૈન �બન નઈમે અરજ કર� : મારા મા-બાપ
આપ પર �ુ રબાન , �ું તેઓને આમત
ં ્રણ આ�ુ �ં અન
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ખાવા� ંુ ખવરા� ુ �ં તો પણ તેઓને મારા પર સરસાઈ
છે .
આપે ફરમાવ્ �ું: � હા

, જયાર� મોઅિમન

તમારા ઘરમાં પ્રવેશ કર� છે તો તમારા માટ� બ�ખ્
લઈને આવે છે . અને જયાર� તમારા ઘર�થી �ય છે તો
ુ ાહો લઈને િવદાય
તમારા અને તમારા �ુ �ુંબના �ન
થાય છે .
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� ાન નવાઝીથી ભાગો નહ�
(૧૩) મહમ
હ. ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલ
ફરમાવતા હતા ક� પયગમ્બર� �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમ સવાર સાંજ કં�ુસાઈથી પનાહ
ુ ત પર
માગ
ં તા હતા. અને અમે પણ આપની આ ��
અમલ કર�એ છ�એ. ક�મક� અલ્લાહ તઆલા�ું ફરમાન
છે ‘‘� લોકો પોતાના મનને કં�ૂસીથી બચાવી લઈ �ય
તો એજ લોકો સફળતા પામનાર છે .’’
તમને �ણ� ુ જોઈએ ક� � ૂતની કૌમની
બદબખ્તી�ું �ૂળ કં�ુસાઈ હ�, ક�મક� આ કૌમ એક રાજ
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માગર ્ પર રહ�તી હત. લોકોના કાફલાઓ ત્યાંથી પસાર
થતા હતા અને તેઓથી ખાવા� ંુ માગ
ં તા હતા. આ લોકો
� ાન નવાઝીથી કંટાળ�
પોતાની કં�ુસાઈના કારણે મહમ
� ાનોથી �ન છોડાવવા માટ� એ બદબખ્તોએ
ગયા. મહમ
� ૃ�ષ્ટ િવ�ધ્ધ �ૃત્યનો �રવાજ ના. ધીર� ધીર� આ
સમાચાર બધા શહ�રોમાં ફ�લાઈ ગયા ક� � ૂતની કૌમ
ુ ાફરોએ
પ્રવાસીઓ સાથે �ુષ્�ૃત્ય કર. આ સાભ
ં ળ� �સ
તેઓને ત્યાં આવ�ુ બંધ કર� દ�.�
જો ક� આ ખરાબ કામનો આરંભ તેઓ
� ાનોથી �ન છોડાવવા માટ� �� હતો
મહમ

, પણ તે� ંુ

બી�ુ પ�રણામ એ આવ્ �ું ક� તેઓ�ું �ીઓ તરફથી મન
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ુ ૂ રથી � ંદર
ુ
હઠ� ગ� ુ એટલે તેઓ �ૂ ર ��
છોકરાઓને
પૈસા આપી પોતાના શહ�રમાં લાવ્યા કરતા હતા અને
તેઓથી �ુષ્�ૃત્ય �ાર્ કરતા .
રાવીએ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામથી મા�ૂમ �ુ:
તો � ંુ શહ�રના બધા લોકો આ લાનતમાં સડ
ં ોવાએલા
હતા ? આપે ફરમાવ્ �ું: � ૂત અલ�ય્હસ્સલામન
ખાનદાન િસવાય ��ુ શહ�ર આ લાનતમાં સપડાએ� ુ
હ�.ંુ
� ૂત અલ�ય્હસ્સલામ. ઇબ્રાહ�
અલ�ય્હસ્સલામના માસીયાઈ ભાઈ હ , અને ઇસ્હાક
અલ�ય્હસ્સલામની માતા ઝરત સારાના ભાઈ હતા.
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આપ સખી અને મહ�માન નવાઝ હતા. આપની કૌમ
� ાન નવાઝીની મના કરતી હતી. આપ
આપને મહમ
લગાતાર ત્રીસ વરસ �ૂધી એ �ુકમ� કૌમને ઉપદ�
દ�તા રહ્ , પરં� ુ પ�રણામ કંઈ ન આવ્.�ુ જયાર� આપ
� ાનને કૌમથી �પાવીને રાખતા �થી મહમ
� ાનની
મહમ
ફ�તી ન થાય.
અલ્લાહ તઆલાએ �ુકમ� કૌમનો નાશ કરવા
માટ� ઇરાદો ફરમાવ્ય , તો �જબ્રઈલ અલ�ય્હસ્સ
પોતાની સાથે થોડા �ફરશ્તાઓને લઈને �પવાન
છોકરાઓના �પમાં સાંજના સમયે � ૂત અલ�ય્હસ્સલા
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પાસે આવ્ય , તે સમયે આપ પોતાના ખેતરમાં કામ
કર� રહ્યા હ.
ફ�રશ્તાઓએ તેમને િવનંતી કર� ક� આજ રાત
અમને તમારા પાસે રોકાવાની ર� આપો. અમે
� ાન છ�એ.
આપના મહમ
હઝરત � ૂત અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: સા�
તો એ છે ક� તમે અહ�થી �ાય
ં �ૂ ર ચાલ્યા � , આ
� ાનોને ફ�ત
શહ�રના લોકો અત્યંત �ુરાચાર� છ. મહમ
કર� છે અને તેઓનો સામાન પણ �ટ
ંુ � લે છે .
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ફ�રશ્તાઓએ ક�ું: હવે તો ઘણો સમય વીતી
ગયો છે . અત્યાર� અમે �ાંય જવાથી તો રહ. એટલે
આજ અમને આપના મહ�માન બનાવી લ્ય.
હઝરત � ૂત અલ�ય્હસ્સલામએ પોતાની પ�ત્ન
ફરમાવ્ �ું: આજ આપણે ત્યાં કંઈક મહ�માન આવ્યા .
માર� તારાથી એટલી જ ઇચ્છા છે ક� આ ગામના લોકોને
� ા
તેઓના આવવાની ખબર ન આપ�. જો તે મારા કહવ
� ાની � ૂલો માફ કર�
પર અમલ �� તો �ું તાર� પહલ
દઈશ.
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તેમની પ�ત્ન નાફરમાન અને પિતત હત.
� ાનનોના આવવાની �ણ
� ૂતની કૌમે એક બી�ને મહમ
કરવા માટ� આટ સળગાવવાની સજ
ં ્ઞા ન�� કર� હ.
ઘરમાં �વા મહ�માન ઊતયાર

, હઝરત � ૂત

અલ�ય્હસ્સલામની પ�ત્નએ ઘરની છત પર
� ાન
સળગાવી દ�ધી. અને આમ બદકાર કૌમને મહમ
આવવાની ખબર આપી. આગના ભડકાઓ જોઈ ચાર�
તરફથી �ુરાચાર� લોકો � ૂતના મકાન પર ઉમટ�
આવ્ય. તેમના ઘરને ઘેરામાં લઈ લી�.ુ અને હ હઝરત
� ૂત અલ�ય્હસ્સલામને ક�ું ક� તેઓ મહ�માન એમન
હવાલે કર� દ�.
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જનાબે � ૂત અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: આ
� ાનો છે , મને ફ�ત ન કરો. બદકાર કૌમે ક� ં ુ
મારા મહમ
અમે તમને પહ�લા જ મના કર� � ૂ�ા છ�એ ક� આપ
પોતાને ત્યાં મહ�માનને ઊતારો ન આપ. તો આ મના
કરવા છતા તમે મહ�માનને પોતાની પાસે ક�મ ઊતાયાર ્
?
જયાર� �ુષ્ટ કૌમનો શોરબકોર વધી ગયો અને
દરવાજો તોડ� � ૂત અલ�ય્હસ્સલામના ઘરમાં આવવ
લાગ્ય, તો જનાબે �જબ્રઈલે ઇશારો �� ક� બધા
બધા �ધળા થઈ ગયા. �તે �દવાલોના આધાર લઈ
પોત પોતાના ઘર� રવાના થયા.
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�જબ્રઈલ અલ�ય્હસ્સલામએ
અલ�ય્હસ્સલામને ક�ુ: આપ પોતાના �ુ �ુંબ કબીલાને
લઈને �ૂ ર િનકળ� �ઓ. અમે સવારના સમયે આ
શહ�રને નાશ અને બરબાદ કર� દ��.ુ
જનાબે � ૂત અલ�ય્હસ્સલામ ખાનદાનને લઈન
ચાલ્યા ગય. સવાર પડ� તો

ફ�રશ્તાઓએ જમીનના

આ પટને ઉથલાવી નાખ્યો અને પછ� આકાશથી એવો
પત્થરોનો વરસાદ પડય. આવો અવાજ સાભ
ં ળ� � ૂત
અલ�ય્હસ્સલામની પ�ત્નએ પાછળ જો�ુ તો એક પત
તેને લાગ્યો અને તેણી ત્યાં જ ઢળ� પ.
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(૧૪) ક�ટ�લક �રવાયતો
જયાર� અલ્લાહ કોઈ કૌમ�ુ ભ�ુ ઇચ્છે છે ત
અલ્લાહ તેઓ તરફ ભેટ મોકલે છ. લોકોએ � ૂછ�ું : યા
ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ

!

ુ ા મોકલે છે ? આપે ફરમાવ્ �ું:
એ કઈ ભેટ છે ક� � �દ
ુ ાની ભેટ છે . જયાર� મહમ
� ાન �દ
� ાન આવે છે તો
મહમ
પોતાની રોઝી સાથે લઈને આવે છે . અને જયાર� �ય
ુ ાહો સાથે લઈને �ય છે .
છે તો ઘરવાળાઓના �ન
ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામએ પોતાન
બાપદાદાથી �રવાયત કર� છે ક� એક શખ્સે . અમી�લ
વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 275

મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામને ખાવાની દાવત આ.
તો આપે ફરમાવ્ �ું: જો મને તમે ત્રણ વાતની બાહ�ધર
આપો તો �ું તમાર� દાવત ક� ૂલ કર�શ.
તેણે � ૂછ�ું : યા અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામ  આપની ત્રણ શરતો કઈ?
આપે ફરમાવ્ �ું: મને વચન આપો ક� મારા
માટ� ઘરથી બહારની કોઈ ચીજ નહ� લાવો અને ઘરની
કોઈ ચીજ મારાથી �પાવશો નહ�. અને પોતાના
�ુ �ુંબીજનોને પણ મારા કારણે ઓછો ખોરાક ન�હ આપો.
તેણે ક� ં ુ : મૌલા

! મને આપની ત્રણ શરત

મં�ર છે . પછ� આપે તેની દાવત ક� ૂલ કર�.
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હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ�ુ
ફરમાન છે : જયાર� તમારો ભાઈ તમાર� ત્યાં આવી �ય
તો ઘરમાં � કંઈ પાક�� ુ હોય તે તેની સામે રાખો અને
જો તમે કોઈને દાવત આપો તો પછ� તેના માટ� સા�
સા� પકાવો.
સફવાન કહ� છે ક� અબ્�ુલ્લાહ �બન સના
માર� પાસે આવ્ય. અને ક� ં ુ : ઘરમાં ખાવા માટ� કંઈ છે
ુ ્રને અ�ુક �દરહમ આપ્
? મ� ક� ં ુ : � હા, મ� મારા �ત
ક� તે બ�રમાં જઈને ગોશ્ત અને �ડા લઈ આવ.
અબ્�ુલ્લાહ �બન સનાને મને �ુછ�: તમે
ુ ્રને �ાં મોકલ્?
�ત
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મ� બતાવ્ �ુ ક� મ� �ડા અને ગોશ્ત લેવ
બ�રમાં મોકલ્યો છ. તેણે ક� ં ુ તેણે પાછો બોલાવો. મ�
બેટાને પાછો બોલાવ્ય , તો તેમણે ક� ં ુ : તમારા ઘરમાં
િસરકો અને ઝય� ૂન�ું તેલ નથી � ંુ ?
મ� ક� ં ુ : હાજર છે . તેઓએ ક� ં ુ : પછ� એ જ
લાવો. મ� ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામથ
સાંભળ્ �ુ છે ક� આપે ફરમાવ્ુ� : એ શખ્સનો નાશ થા ,
� ઘરમાં હાજર વસ્�ુને પોતાના ભાઈ માટ� હલ્ક� ગ.
અને એ શખ્સ પણ નાશ પામે � ભાઈએ લાવેલી
વસ્�ુને હલ્ક� ગ.
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હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્ �ું: જયાર� તમારામાંથી કોઈ પોતાના ભાઈના
ઘર� �ય, તો જયાં ઘર ધણી બેસાર� ત્યાં જ બેસે ક�મક�
ઘરનો ધણી �ગ�કુ થી વધાર� સાર� ર�તે �ણે છે ક�
તેના ઘરનો પરદો ક�વી ર�તે જળવાઈ શક� છે .

*-*-*
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ુ ર
પ્રક-૪ : િવષય :- ક્ષમ- દર�ઝ
(૦૧) બની હાિશમ અને બની ઉમય્યાનો ફર
શેખ નસ�

ુ ીઓના
દ્ન મજલી ��

� ા હતા ક� �ું એક
ભરોસાપાત્રોમાં ગણાય . તેઓ કહત
રાતના � ૂતો તો સ્વપનમાં . અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામની �ઝયારત નસીબ . મ� અરજ કર�
: મૌલા આપ ક�ટલા �ૃપા� અને દયાવાન હતા ક�
આપે મ�ાના િવજય સમયે લોકોને આમ માફ� આપી
દ�ધી. અને આપે ત્યાં �ૂધી એલાન કર� દ� �ુ ક� �
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શખ્સ અ�ૂ �ુફયાનના ઘરમાં પણ દાખલ થઈ �ય
તેને પણ અમાન છે

, પરં� ુ અ� ૂ �ફુ યાનની નસ્લ

ક�ટલી િનલર્જ્જ છે ક� તેઓએ આ�ૂરના �દવસે આપન
ખાનદાન પર દયા ન કર�.
હ. અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ
ુ ધ
ફરમાવ્ �ું: તમે આ અ�સ
ં ાનમાં ઇબ્ને સયફ�ના શેરો
સાભ
ં ળ્યા છે?
મ� અરજ કર� : નહ� , મ� નથી સાભ
ં ળ્ય. આપે
ફરમાવ્ �ું: તેની પાસે જઈને શેરો સાભ
ં ળો.
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�ું સ્વપ્નમાંથી ��ૃત થઈ ઇબ્ને સયફ�ના
તરફ ચાલતો થયો. અને મ� આ સ્વપ્નની વાત ક.
અને તે શેરો સાંભળવાની ઇચ્છા વ્યક્ત .
ઇબ્ને સયફ� આ સાંભળ� અનરાધાર રોવા
ુ ાની ક્સ , મ� હ�
લાગ્યો અને ક્સમ ખાઈને ક�ુ: �દ
આ શેરો કોઈને નથી સંભળાવ્ય. મ� આ શેરો આ� જ
લખ્યા છ, પછ� તેણે મને પોતાના શેરો સભ
ં ળાવ્ય.
જયાર� અમે શા ષક હતા તો અમાર� ક્ષમ
ુ રની આદત હતી. અને જયાર� તમે શાસક બન્યા
દર�જ
તો તમે િનદ�ષ રક્તના �ૂર વહાવી દ�ધ.
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તમે ક� દ�ઓને માર� નાખવા પણ �ઈઝ
ુ ર કરતા
ઠ�રવ્ય, જયાર� ક� અમે હમેશા ક� દ�ઓને દર�જ
રહ્.
આજ અમો બની હાિશમ અને તમે બની
ઉમય્યામાં ફરક છ , એ આ ફરક ક�મ ન હોય
વાસણમાથ
ં ી એજ િનકળે છે � એમાં હોય છે .
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, ક�મક�

(૦ર) પયગમ્બર� ઇસ્લામની એક �ુશ્મન
ુ ર
દર�ઝ
અબ્�ુલ્લાહ �બન અબ્બાસ કહ� છે , ઇસ્લામના
પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ
મહા�રબ અને બની અમ્મારની જંગ માટ� જઈ રહ્યા હ
ક� રસ્તામાં એક સ્થળે પડાવ નાખ.
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
ર� ૂલે �દ
વસલ્લમ �દશા શૌચ માટ� લશ્કરની ઘણે �ૂર િનકળ
ગયા અને એ દરિમયાન ઘણી તેજ વષાર ્ થઈ અને
� ા લાગ્ય.
પહાડ� નાળાઓ જોર શોરથી વહવ
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એટલા માટ� �ુ�ર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમ ઘણી વાર �ૂધી રોકાઈ ગયા ક�મક�
તેઓ પહાડ� નાળાની પેલી બા�ુ હતા અને આપ� ંુ
લશ્કર આ બા�ુ હ�ુ. એજ અરસામાં એક કાફર �ુવેરસ
�બન હા�રસ મહારબીએ આપને જોઈ લીધા. અને
પોતાના દોસ્તોથી કહ�વા લાગ્યો આ મોહમ્
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ. અત્યાર�
ુ ા
પોતાના સાથીઓથી અલગ થઈ ગયા છે . મને �દ
માર� જો આજ �ું તેમને ક્તલ ન ક.
એટલે તે તલવાર લઈને આપની સામે આવ્યો
અને તલવાર હવામાં ઉછાળ� ક� ં ુ ક� મોહમ્મદ
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સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ ! બતાવો આજ
મારા હાથથી તમને કોણ બચાવશે ?
ુ ર્ક ક�ું: મને
આપે ઘણા આરામથી શાિં ત�વ
અલ્લાહ બચાવશ. આપે �ભથી �ુઆ માગ
ં ી : અય
ુ ા ! મને �ુવેરસ �બન હા�રસના ત્રાસથી રક્ષ.
�દ
�ુશ્મને �વો આપ પર ઘા કરવા ચા�

, એક

�ફરશ્તાએ તેને પાંખ માર� અને તે પીઠ ભર જમીન પર
ુ �લલ
� �લ
પટકાઈ ગયો અને તેની તલવાર �ટ�ને રહમ
આલમીન સામે આવી પડ�.
આપે તલવાર ઉપાડ� અને ફરમાવ્ �ું: મને
બતાવ અત્યાર� તને મારા હાથથી કોણ બચાવશે?
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કાફર� ક� ં ુ : કોઈ બચાવવાવાળો નથી. આપે
ક� ં ુ : કલમો પડ ક� �થી તને �ું તાર� તલવાર પાછ�
આપી દ�.
તેણે ક� ં ુ : �ું કલમો નથી પડતો , પણ આપને
વચન આ� ુ � ક� �ું ભિવષ્યમાં આપ અને આપના
સાથીઓથી જ ંગ નહ� ક� અને ન તો જ ંગમાં આપના
�ુશ્મનોની મદદ કર�.
આપે તેને તલવાર પાછ� આપી દ�ધી તો તેણે
ુ ાની ક્સ , આપ મારાથી ઉ�મ છો. થોડ�વાર
ક� ં ુ : �દ
પછ� પહાડ� નાળા� ંુ જોર ધી� ુ પડ� ુ તો આપ પોતાના
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લશ્કરને આવી મળ્યા અને ત

ને � ૂરો પ્રસં

સંભળાવ્ય.
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(૦૩) મ�ાના િવજય ટાણે આપની આમ માફ�
મ�ાના િવજય ટાણે જયાર� ઇસ્લામી ફૌજો
મ�ામાં દાખલ થઈ તો એ સમયે ઝડ
ં ો સઅદ �બન
એબાદહના હાથમાં હતો અને તેઓ આ િવજય હાંક
સભ
ં ળાવી રહ્યા હત: આ� સખત લડાઈનો �દવસ છે ,
આજ મ�ાવાળાઓની �ગરફતાર�નો �દવસ છે , અલ્લાહ�
�ુ રયશને હડ� ૂત �ાર .
હઝરત સઅદની િવજયહાંક સાભ
ં ળ� અ� ૂ
ુ �લલ આલમીનની પાસે આવ્યો અને
� �લ
��ુ ફયાન રહમ
ક� ં ુ : � ંુ આપે આપની કૌમને કત્લ કરવાનો �ુકમ �ર�
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કર� દ�ધો છે ? જો આપે આ િનણર્ય લઈ લીધો છે તો
ુ ાના વાસ્તે આ ઇરાદો �ુક� દયો ક�મક� આપ સૌથી
�દ
મોટા દયા� ઇન્સાન છ.
આપ એ સમયે સહાબીઓના મજમામાં બેઠા
ુ
હતા. આપે ઊભા થઈ ફરમાવ્ �ું: અલ ય વમો યવ�લ
મરહમા. આજ દયા અને ઉદારતાનો �દવસ છે . આપે
સઅદથી પરચમ લઈ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
સ�પ્યો અને ફરમાવ્�ુ: અલી અલ�ય્હસ્સલા
પરચમ લઈને એલાન કરો ક� આજ દયા અને
ઉદારતાનો �દવસ છે .
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! તમે

પછ� આપે થોડા સહાબીઓને ફરમાવ્ �ું: તેઓ
ઊભા થઈ � ૂરા મ�ામાં આ �ુકમનો સાદ કર� ક� �
હિથયાર ઊતાર� લે તેને અમાન છે , � પોતાના ઘરનો
દરવાજો બધ
ં કર� બેસી �ય તેને અમાન છે , ત્યાં �ૂધી
ક� અ� ૂ ��ુ ફયાનના ઘરવાળાઓને પણ અમાન છે .
આપે સહાબીઓના લશ્કરને ફરમાવ્�ુ:
મ�ામાથ
ં ી કોઈથી કોઈ તકરાર કરવામાં ન આવે. હા ,
જો કોઈ તમારાથી જ ંગ કર� તો તેની સાથે જ ંગ કરો.
પછ� આકાશની �ખોએ જો� ુ ક� મ�ાથી
�ધાર� રાત્રે િનકળનારો શખ્સ ધોળે �દવસે િવજય વં
શાજથી મ�ામાં દાખલ થયો અને મ�સ્જ�ુલ હરામમાં
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પહ�ચી કાબાના દરવા�ને પકડ� અિત િવનય અને
નમ્રતા �ુવર્ક �ુદાનો �ુક્ર વ્યક્ત કરત:

‘લા

એલાહ ઇલ્લલ્લાહો વહદ�ૂ વહદ�ૂ અન્જઝ વઅદ�ૂ
નસર અબ્દ�ૂ વ અઅઝઝ �ુન્દ�ુ વ હઝમલ અહઝા
વહદ�’ૂ
અલ્લાહના િસવાય કોઈ બંદગીને પાત્ર , તે
એક છે , તે એક છે . તેણે પોતાના બંદાની મદદ કર�
અને પોતાના લશ્કરને માનવંત �ુર્ અને તેણે બધ
લશ્કરોને એકલાએ હરાવ્.

થોડ� વાર પછ� આપના

ુ
બધા શ�ઓ
આપની સામે ઊભા ઊભા કાંપી રહ્ય
હતા.આજ તેઓને રહ� રહ�ને પોતાના બધા �લ્મ યાદ
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આવતા હતા , પણ તેઓ બધા અશક્ત અને લાચાર
હતા અને અલ્લાહના નબી સવાર્િધકાર� હ. બધા
મ�ાવાળાઓ નજરો નીચી કર� પોતાના ભાિવના
ફ�સલાની રાહ જોઈ રહ્યા હ.
આપે ઇરશાદ ફરમાવ્ �ું: એ �ુ ર�શ કબીલાઓ !
બતાવો આજ તમારા સાથે ક�વો વતાર ્વ કરવામાં આવે
?
�ુ ર�શ કહ�વા લાગ્યા: અમે આપથી ભલાઈની
આશા રાખીએ છ�એ. ક�મક� આપ સારા ભાઈ છો અને
ઉદાર શખ્સના �ુત્ર.
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ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્
હઝરત ર� ૂલે �દ
વઆલેહ� વસલ્લમ આ સાંભળ� રોઈ પડયા અને
� ા વાળો � �
ફરમાવ્ �ું: આજ �ું તમને એજ કહવ
જનાબે � ૂ�ુફ� પોતાના ભાઈઓથી કહ્યા હત:

‘‘લા

તસર�બ અલય્કો�ુલ યવ , યગ્ફ��લ્લાહો લ�ુમ વ હો
ુ � રાહ�મીન ’’
અરહ�ર

-

આજ ત મને કોઈ ઠપકો

આપવામાં નહ� આવે , અલ્લાહ તમને માફ કર� અને
એજ સૌથી વધાર� દયા કરવાવાળો છે . પરં� ુ આ પણ
ુ ા પાડોશીઓ હતા
સાંભળો ! તમે ઘણા �ર

, તમે મને

�ુઠલાવ્ય, મને શહ�ર િનકાલ ��.અને મને કાઢવા પર
સંતોષ ન માન્ય, બલ્ક� તમે મારાથી �ુધ્ધો �.
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પછ� આપે ઐિતહાિસક વા� ક� ં ુ : ‘‘ઇઝહ� ૂ ફ
અન્તો�ુ�ોલકા’’ - �ઓ તમે બધા અમારા આઝાદ
ુ ામો છો.
કર�લા �લ
આપની �ભથી િનકળનારો શબ્દ �ુલકાઅ
સદા માટ� તેઓના કપાળે ચ�ટ� ગયો. શામના
દરબારમાં યઝીદ મર�ૂ દ� પોતાના િવજયના મદમા
થોડા � ૂશીના શેરો પડયા તો જનાબે ઝયનબે �ુ બરા
સલા�લુ ્લાહ� અલય્હાએ એ મર�ૂદને સંબોધન કર�ન
ક� ં ુ અને તેને તેની � ૂળ હ�િસયત યાદ દ�વરાવી હતી
અને હઝરતે સય્યદા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાએ ફરમાવ્:
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ુ ામોના વંશજો
અમારા આઝાદ કર�લા �લ

! � ંુ

આ ન્યાય છેક� તાર� લ�ડ�ઓ તો પરદામાં રહ� અને
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
ર� ૂલે �દ
વ�ુ બેટ�ઓ બ�રોમાં લાવવામાં આવે.
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(૦૪) હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામની ક્ષમા 
હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામના સ�ા પર આવવ
સાથે જ ઉમ્�ુલ મોઅમેનીન આએશાએ આપનો સખત
િવરોધ �� અને તલ્હા તથા �બેરની સાથે મળ�
આપની િવ�ધ્ધ બળવો �. બસરા શહ�રને �ટ
ંુ � લી� ુ
અને આપના પક્ષકારોને ક્ત

યાર. �તે હ. અલી

અલ�ય્હસ્સલામએ તેઓના સાથે લડ�ું પડ.�
સખત લડાઈ થઈ, બંને પક્ષોના હ�રો ઇન્સ
કતલ થઈ ગયા. �તમાં અલ્લાહ� સત્યને િવજ
અપાવ્ય. તલ્હા જંગના મયદાનમાં પોતાના જ સાથી
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મરવાન �બન હકમના તીરથી માય� ગયો. અને �બેર
મયદાન છોડ� સબાની ખીણમાથ
ં ી પસાર થઈ રહ્યો હત
ક� એક શખ્સે તેને કત્લ કર� નાખ. બીબી આએશાનો
�ટ ઘવાતા કાઠ� પરથી પડ� જવા લાગ્યા તો . અલી
અલ�ય્હસ્સલામએ તેના ભાઈ મોહમ્મદને ફરમાવ્:
મોહમ્મદ તમાર� બહ�ન �ટ પરથી પડ� રહ્યા , તેને
જઈને ટ�કો આપો.
આપે થોડા �દવસ બીબી આએશાને બસરામાં
રાખ્ય, પછ� તેના પાછા ફરવા માટ� પડદાવાળ�
મહિ� મલ કરાવરાવી અને બની અબ્�ુલ  યસની વીસ
ુ ાન �ીઓને ��ુ ષના વેશમાં સશ� કર� તેમના
�વ
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રક્ષણ માટ� તેમના સાથે મોકલી અને માનભેર તેમન
મદ�ના પહ�ચાડયા.
જયાર� બીબી આએશા પોતાના ઘરમાં પહ�ચી
ગયા તો પોતાના ભાઈ મોહમ્મદથી િશકાયત કર� ક�
ુ ાન
અલી અલ�ય્હસ્સલામએ સા� ન �. વીસ �વ
િસપાહ�ઓ માર� મહ�મીલ સાથે કરાવી દ�ધા.
આ સાંભળ� મોહમ્મદ ઘરની બહાર આવ્ય
અને િસપાહ�ઓને �ુકમ આપ્યો ક� �દર દાખલ થઈને
તેણીને પોતાની � ૂળ હક�ક્તથી ખબરદાર કર.
િસપાહ�ઓ �દર દાખલ થયા અને માથા
પરથી પાઘડ� ઊતાર� અને ક� ં ુ : ઉમ્�ુલ મોઅમેનીન
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અલીનો િશક્વો ન કર. અલીએ મદ�ને તમાર� સાથે
નથી મોકલ્ય ,

અમે બધી �ીઓ છ�એ. અલી

અલ�ય્હસ્સલામએ અમને �ુ�ષના વ�ો પહ�રાવ
આપના રક્ષણ માટ� રવના �ાર્ .
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(૦પ) હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામના ચા�રત્ર ની
બી� ઝાંખી
ુ િવયાના લશ્કર� �રાત નદ�ના
િસફફ�નમાં �આ
ઘાટ પર કબ્જો કર� . અલી અલ�ય્હસ્સલામ ન
� ા લાગ્યો:
લશ્કરને પાણી લેવાથી રક� લીધા અને કહવ
ુ િવયા
તમે ઉસ્માનની �મ પ્યાસા રહ�. આપે �આ
પાસે સંદ�શવાહક મોકલ્યો ક� તમારા લશ્કરને કહો ક
તેઓ ઘાટને �લુ ્લો �ૂક� દ , પાણી પર બધા પ્રાણીઓન
ુ િવયા પોતાની �દ પર મ�મ રહ્.
હક છે . પણ �આ
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હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામની ફૌજ અિતશ
પ્યાસી થઈ તો આપે મા�લક� અશ્તરને �ુકમ આપ્યો
તે ઘાટને આઝાદ કરાવી લ્ય. મા�લક� અશ્તર� સખત
લડાઈ પછ� દ�રયા પર કબ્જો કર� લીધ. અને શામના
લશ્કરને ત્યાંથી માર� ભગાવ. હવે શામી લશ્કર પ્યા�
થવા લાગ્.� તેમના િસપાહ� મશ્કો લઈને આવ્યા તો.
અલી અલ�ય્હસ્સલામની ફૌ� ક�ું ક� હવે ઘાટ પ
અમારો કબ્જો છ. અમે તમને પાણી ભરવા નહ� દઈએ.
જયાર� મૌલા અલી અલ�ય્હસ્સલામને આ વાતની ખબ
પડ� તો આપે પોતાની ફૌજને �ુકમ આપ્યો ક� ઘાટનો
એક �કનારો તેઓ માટ� ખાલી કર� દ�વામાં આવે , �થી
વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 302

ુ િવયાનો �કરદાર � ંુ હતો અને
�ુિનયા જોઈ શક� ક� �આ
અલી અલ�ય્હસ્સલામનો �કરદાર �ું છ?
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(૦૬) હ. ઇમામ �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામ�ું �ુરન
લશ્કરને પાણી પીવરાવ�
ખાનદાને � ૂસ્�ુફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમ�ું આ સદાવ્રત ર�ુ છે ક� તેઓ હંમે
ુ ્યાઓને અને તરસ્યાઓને �ૃપ્ત કરતા 
�ખ

, અને

તેઓએ એ કદ� નથી જો� ુ ક� અમે �ને ખાવા� ંુ
ખવરાવી રહ્યા છ�એ અથવા પાણી પાઈ રહ્યા છ�એ
પોતાનો છે ક� પરાયો , સાથી છે ક� �ુશ્મ. હા

, જો

તેમની દ�ષ્ટ હતી તો એ વાત પર ક� તે પણ અલ્લાહન
મખ્�ૂક છ. તે પણ �વવાળો છે .
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મૌલા અલી અલ�ય્હસ્સલામએ િસફફ�નન
મયદાનમાં પ્યાસા રાખવાવાળાઓને પ્યાસા રહ�વા
ુ ્ર�ું ચા�રત્ર  એ છે
દ�ધા, અને તેમના �િુ નત �ત
મ�ાથી �ફ
ૂ ા જઈ રહ્યા . એક સ્થળે પડાવ � , જયાં
ુ
પાણી �ષ્કળ પ્ર
માણમાં મૌ�ૂદ હ. આપે ઘણા �ટો
ુ બ બસો �ટો પર પાણી લદાવ્.�
પર, �રવાયત �જ
આપના સાથીઓ પાણીના આટલા પ્રમાણને અરજન
દ�ષ્ટએ જોઈ રહ્યા હતા ક� અમાર� સંખ્યા તો થોડ�
પણ આપ પાણી વધાર� સગ
ં ્રહ કર� રહ્ય. આપનો
કાફલો ચાલ્ય , ગરમી સખત પડ� રહ� હતી.

દ�ષ્ટની

મયાર ્દા �ૂધી ર�તીના ટ�કરાઓ િસવાય કંઈ દ �ખા�ુ ન
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હો�.ુ એ જ અરસામાં આપના એક સાથી હજ્�દ �બન
મસ�ક� જોરથી તકબીર પડ�. આપે તેને બોલાવી ક� ં ુ :
અલ્લાહ ખર�ખર મહાન છ

,

પરં� ુ અત્યાર� તને

તકબીરનો નારો પોકારવાની ક�મ જ�રત પડ�

?

સાથીએ અરજ કર� : મૌલા ! મ� મારા ઘોડાના �ન પર
બેસીને �ૂ ર �ક્ષિતજમાં નજર ક

, મને કાળા કાળા

ધાબા દ�ખાણા, મા� ધાર� ુ છે ક� રણ ��ુ થવા વા� છે
અને નખ�લસ્તાન આવવા વાળા છ. એટલે મ� તકબીર
પડ�.
આપે ફરમાવ્ �ું: અહ� કોઈ નખ�લસ્તાન�ું
અ�સ્તત્વ  ન , મારો ખયાલ છે ક� �ુશ્મનની ફૌજ
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આપણા સાથે લડવા આવી રહ� છે . પછ� આપે હઝરત
અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામને �ુકમ આપ્યો ક� કાફલા
�ખ એવી બા�ુ કર� દ�વામાં આવે જયાં �ુશ્મન
આપણને ચાર� બા�ુથી ઘેર� ન વળે . હઝરત અબ્બાસ
અલ�ય્હસ્સલામએ �હસમ પહાડ� તરફ પોતાન
કાફલાને વાળ્યો અને �ુશ્મનના આવવા પહ�લ
રાવટ�ઓ ખોડ� દ�ધી અને એહલે હરમ રાવટ�ઓમાં
બેસી ગયા.
એટલામાં �ુશ્મનની ફૌજ �ની આગેવાની �ુર
�બન યઝીદ �રયાહ� કર� રહ્યા હ પહ�ચી ગઈ. �ુરના
લશ્કરની સંખ્યા બે હ�ર હ. ગરમીની
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અિતયોશ�ક્તના કારણે તેઓના મ� �ુરઝાએલા
હતા.અને તરસના માયાર ્ હોઠો પર છાર� �મી ગઈ
હતી. ��ુ લશ્કર પ્યાસના કારણે મરવાની અણી પ
હ�.ંુ
�ુિનયાનો કોઈપણ લડવૈયો હોત તો પોતાના
લશ્કરને �ુકમ આપ ક� આપણો �ુશ્મન પ્યાસો , તેના
પર �ુમ્લો કર� દય. અને માની લ્યો ક� કોઈ અત્યં
� ક� તેમને કંઈ ન
દયા� બાદશાહ હોત તો એમ જ કહત
કહો આ થોડ� વાર પછ� આપોઆપ એડ�ઓ રગડ� મર�
ુ �લલ આલમીનનો દો�હત્રો �ુશ્મન
જશે. પણ રહ�મ�લ
પણ પ્યાસો જોવા�ું સહ� ન શ�. આપે �ુકમ આપ્યો
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ક� �રન
ૂ ા લશ્કરને પાણી િપવરાવ. �ુસૈ

ન

અલ�ય્હસ્સલામના સાથીઓએ �ૂરા લશ્કરને પા
પીવરાવ્ �ુ: એ લશ્કરનો એક િસપાહ� અલી �બન તહાન
મહારબી કહ� છે ક� �ું તરસથી વ્યા�ૂળ થઈ �ુ�ો હતો
અને માર� �ખો સામે �મુ ્મસ છવાઈ ગ�ુ હ�ુ. જયાર�
અમાર� સવાર�ઓ ઇમામ �ુસૈ
સામે રોકાણી તો હ. �ુસૈ

ન અલ�ય્હસ્સલામ ન

ન અલ�ય્હસ્સલામએ મન

ુ ાની કમસ મને
ફરમાવ્ �ું: ‘‘તાર� �ટણીને બેસાર ’’ �દ
�ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામના હોઠ હલતા દ�ખાતા હતા પ
તેમની વાત માર� સમજમાં આવતી નહોતી. જયાર�
તેની આ �સ્થિત જોઈ તો ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ પો
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જ તેની �ટણીની લગામ પકડ� તેને બેસાર� દ�ધી.
અને તેને ટ�કો આપી �ટ પરથી ઊતાય� અને �ટ
ં ૂ �ટ
ંૂ
કર�ને તેના ગળામાં પાણી ઊતા�ર ુ , જયાર� ��ુ લશ્કર
� ૃપ્ત થઈ ગ�ુ તો આપે ફરમાવ્�ુ: તેમના �નવરો
પ્યાસા છ , ચામડાની ડોલ રાખવામાં આવી અને તેમાં
પાણી નાખવામાં આવ્ �ુ , આપે �ુકમ આપ્યો જયાં �ૂધી
કોઈ �નવર ત્રણ વખત મ� ન ઉપાડ� તેની પાસેથ
પાણી ન હઠાવવામાં આવે.
ુ ્ઞ વાચક ! આ સ્થળે થોડ�વાર થંભ , અને
�જ
જરા કરબલા પર

દ�ષ્ટ નાખો ક� �ુસ

અલ�ય્હસ્સલામના ખૈમાઓમાં પ્યાસ. ઇમામ
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ન

ુ ાનો અને
અલ�ય્હસ્સલામ પોતે પ્યાસા. આપના �વ
િનદ�ષ બાળકો અને મહ�માન બધા પ્યાસા છ.
આપ કરબલાનો સ�
ં ૂણર્ ઇિતહાસ વાંચી �ઓ ક�
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ યઝીદના લશ્કરથી પા
માગ્ �ુ પણ એમ કહ�ને માગ્�ુ ક� પાણી પર દ ર�
�વવાવાળાનો હક છે . તમને પાણી રોક્વાનો કોઈ
અિધકાર નથી. કરબલાના ઇિતહાસમાં તમને �ાય
ં એ
શબ્દો નહ� મળે ક� આપે ફરમાવ્�ું હોય ક� તમને શર
આવવી જોઈએ, કાલે અમે તમને પાણી પીવરાવ્ �ુ હ� ,
આજ તમે અમને પાણી પાઓ. આપે શહાદતની ઘડ�
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� ૂધી યઝીદની ફૌજને પોતાનો ઉપકાર જતાવી
શરમ�દા નથી કર�.
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(૦૭) શાહ� માફ�� ંુ કારણ
�ુ�મ
ૂ તના એક બળવાખોર� �ુ�મ
ૂ તનો ઘણો
િવરોધ �� અને બાદશાહના સબ
ં િં ધત ઘણા લોકોને
મોતને ઘાટ ઊતાર� દ�ધા. �તે એક �દવસ તે પોતાના
પગે ચાલી બાદશાહ પાસે આવી ગયો અને રા�એ ક� ં ુ
ુ ેહગાર પોતે સામે
: મને અચરજ છે ક� તારા �વો �ન
ચાલીને અહ� ક�વી ર�તે આવ્ય?
ુ
તેણે ક� ં ુ : બાદશાહ મ� િવચા�ર્ ક� મ
ારો �ુનોહ
ક�ટલોએ વધાર� ક�મ ન હોય બાદશાહની માફ� તેના
કરતા િવશેષ છે . એટલે �ું આપની રાજવીય ઉદારતાને
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નજરમાં રાખી જરાય ખચકાયા વગર તમાર� પાસે
ચાલ્યો આવ્.
બાદશાહ તેના શબ્દોથી પ્રભાિવત થયો અ
તેને માફ કર� દ�ધો. દરબાર�ઓએ બાદશાહને અરજ
કર�, આપ આટલા મોટા �ુશ્મન પર સફળ થય , પરં� ુ
તેના થોડા શબ્દો સાંભળ� આપ પીગળ� ગય. તેને
માફ કરવાના બદલે તેનાથી વેર લે� ુ જોઈ� ુ હ�.ંુ
બાદશાહ� ક�:ં ુ જો �ું આજ બદલો લેત તો મને
એક પ્રકારનો સંતોષ જ�ર થ , પણ મ� માફ કર� દ�� ુ
તો તેના �દલને સંતોષ થયો છે . અને તેનાથી માર�
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નેકનામીમાં પણ વધારો થયો છે . �ું એક �ુશ્મનના
બદલે માર� નેકનામીને નથી ત્યાગી શક્.
માફ� આપવામાં � મઝા છે તે બદલો લેવામાં
નથી.
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(૦૮) અમીર ઇસ્માઈલ સામાની�ું માફ કર�ુ
સામાના રા�ઓમાં અમીર ઇસ્માઈલ સામાની
પ્રથમ શખ્સ , �ણે આ વશ
ં ની ઇમારત (રા�ય) ને
મજ� ૂત કર�. તેમાં ચા�રત્ર ની ઉચ્ચતા અને ઉમ
સદાચારના �ચહનો પ્રગટ હ.
તેના મોટા ભાઈ નસર સામાનીએ તેને
ુ ારાનો ગવનર્ર બનાવી રવાના �. તેણે પોતાના
�ખ
ુ ર્ની �ુંદરતાથી તરત જ લોકોના �દલો �તી
ચા�ય
લીધા, એની સાથે રા�યની સીમાઓ િવક્સાવ. ઇષાર ્�
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દરબાર�ઓને તેની પ્રગિત ગમી ન. અને તેઓએ બ�ે
ભાઈઓ વચ્ચે જંગ શ� કર� દ�ધ.
અમીર નસર પોતાના ભાઈને હરાવવા માટ�
સમરકંદથી એક મો�ુ લશ્કર લઈને આવ્. બંને
લશ્કરોમાં �ુધ્ધ થ�. �માં અમીર નસર� ંુ લશ્કર હાર�
ગ�.ુ અમીર નસર રણમેદાન માથ
ં ી ભાગી ગયો.
ઇસ્માઈલ સામાનીના ક�ટલાક સૈિનકોએ તેને
પકડ� લીધો અને સાંકળો પહ�રાવી ઇસ્માઈલની પાસે
લાવ્ય. દર�ક જણને યક�ન હ� ુ ક� ઇસ્માઈલ પોતાના
ભાઈને કત્લ કર� નાખશ. પણ �વો ઇસ્માઈલે પોતાના
મોટા ભાઈને જોયો તો તેને માન દ�વા આગળ વધ્ય.
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તેના પગોને � ૂમી લીધા પછ� તેના સાથળો પર માન
આપવા બ�ે હાથ રાખ્યા અને ભાઈના હાથોને �ૂમવા
લાગ્ય.
આરંભમાં તો નસર સામાની સમજયો ક�
ઇસ્માઈલ મ�ક કર� છ. પરં� ુ તેના અમલથી � ૂરવાર
થઈ ર� ુ હ� ુ ક� તે મોટા ભાઈની હરગીઝ મ�ક નથી
કર� રહ્.
ઇસ્માઈલે �ુકમ �� ક� મારા ભાઈનો તં�ૂ મારા
ુ ી બા�ુમાં લગાવવામાં આવે. થોડ� વાર પછ�
તં�ન
ઇસ્માઈલ પોતાના મોટા ભાઈના તં�ૂમાં ગયો અને
� ા લાગ્યો ક�
�ટ
ં ૂ ણભેર તેની સામે બેસી ગયો અને કહવ
વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 318

ુ ામથી અગણમો હતો તો મને
ભાઈ �ન આપને �લ
પોતાની પાસે બોલાવી લેતે

, આ લડાઈ કરવાની

આપને શી જ�રત હતી ?
અમીર નસર� પોતાના ભાઈની માફ� માગી.
પછ� ઇસ્માઈલે મોટા માન પાન સાથે તેને સમરકંદ
રવાના કર� દ�ધો અને જયાર� હ�જર� સન ર૭૯ માં
અમીર નસર� ંુ મરણ થ� ંુ તો ઇસ્માઈલ �ૂરા મધ્
એશીયાનો રા� બની ગયો.
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(૦૯) હ. � ૂ�ફુ અલ�ય્હસ્સલામનો પોતાના ભાઈ
સાથે વતાર્
જયાર� હઝરત � ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામ િમસરન
અઝીઝ (સ�ાધાર�) બન્યા તો �ુષ્કાળ વખતે તેમન
ભાઈઓ તેમની ખ્યાિત સાંભળ� તેમની પાસે ઘ� લેવા
માટ� આવ્ય. આ પ્રવાસમાં �બન યામીન તેઓની સાથ
નહોતા. હઝરત � ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામએ ભાઈઓને ક�ુ
: મ� સાભ
ં ળ્ �ુ છે ક� તમારા બી� પણ બે ભાઈઓ હત.
તેઓએ ક� ં ુ : � હા , અમારા એક ભાઈ� ંુ નામ
� ૂ�ુફ હ� ,ુ તેને જ ંગલમાં ભે�ડયો ખાઈ ગયો હતો. એક
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બીજો ભાઈ ઘરમાં છે અને તે � ૂ�ુફનો સગો ભાઈ છે .
એટલે અમારા િપતાશ્રી તેમને પોતાની અલગ નથ
કરતા.
જ. � ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામએ અનાજ આપ્
અને � ૂપક�થી નોકરોને �ુકમ આપ્યો ક� તેઓની રકમ
બોર�ઓમાં નાખી દ�. પછ� પોતાના ભાઈઓને ક� ં ુ : હવે
જો તમે ફર� વાર આવો તો પોતાના ભાઈને પણ સાથે
લઈ આવજો. જો તમે તેને ન લાવ્યા તો �ું તમને ઘ�
નહ� આ�.ુ
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� ૂ�ુફના ભાઈઓ બાપની સેવામાં હાજર થયા
અને � ૂરો પ્રસંગ તેઓને કહ� સંભળાવ. અને �બન
યામીનના રક્ષણની ક્સમ ખ.
થોડા �દવસ પછ� બધા ભાઈઓ �બન યામીનને
લઈને િમસર દ�શ તરફ રવાના થયા. હઝરત � ૂ�ુફ�
બધા ભાઈઓ માટ� �ફુ રો પથરાવ્યો અને �ુકમ આપ્ય
ક� આ �ફુ રા પર બધા ભાઈઓ એકઠા થઈને બેસે. થોડ�
વાર પછ� બધા બેસી ગયા પણ �બન યામીન એકલો
રહ� ગયો.
હ. � ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામએ ક�ુ: નવજવાન
� ુ કોઈની સાથે ક�મ નથી બેસતો ?
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�બન યામીને ક� ં ુ : આપે તો ક� ં ુ હ� ુ ક� �ની
મા એક હોય તે એક બી�થી હળ� મળ�ને બેસે.
તેઓની મા એક હતી એટલે તેઓ બેસી ગયા અને
માર� મા �ુદ� છે એટલે �ું તેઓ સાથે ક�વી ર�તે બે�?ંુ
હ. � ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: અહ�
તમારો કોઈ માજ�ણયો ભાઈ નથી એટલે તમે માર�
સાથે બી� �મમાં આવો અને માર� સાથે �ફુ રા પર
બેસી ભોજન જમો.
� ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામ પો

ની સાથે �બન

યામીનને બી� ઓરડામાં લઈ ગયા અને ફરમાવ્ �ું ક� �ું
ઇચ્� �ં ક� �ું �ૂ�ુફના બદલે તમારો ભાઈ બની �
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�બન યામીને ક� ં ુ : આપ ઘણા ભલા છો , પરં� ુ
આપ � ૂ�ુફની જગ્યા નથી લઈ શક્તા ક�મક� આપન
બાપ યઅ�બ
ૂ નથી અને મા રાહ� નથી. � ૂ�ુફ
અલ�ય્હસ્સલામ વધાર� ધીરજ ધર� ન શ. પોતાના
ુ ીને ફરમાવ્ �ું: ઓ�ં ન લાવ , �ું જ તારો
ભાઈ� ંુ મ� �મ
ખોવાએલો ભાઈ � ૂ�ુફ �ં. પણ ભાઈઓને એ વાતની
ખબર પડવા ન દ��.
પછ� હઝરત � ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામએ ચોર�ન
આરોપમાં પોતાના ભાઈ �બન યામીનને પોતાના પાસે
રોક� લીધો અને � ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામના બી� ભાઈ
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આ ખબર લઈને પોતાના િપતા યઅ�બ
ૂ
અલ�ય્હસ્સલામની પાસે આવ.
જ. યઅ�બ
ૂ અલ�ય્હસ્સલામએ િમસરના રા�ન
પત્ર લખ્યો �માં તેમણે લખ્� ુ : અઝીઝે િમસર

!

અમા� �ુ �ુંબ એ� ુ છે ક� અલ્લાહ તઆલા કષ્ટો અન
નેઅમતો દ્વા સદા �� ંુ ઇમ્તેહાન લેતો રહ્યો , વીસ
વરસથી લગાતાર કષ્ટોમાં જકડાએલો 

, મારો એક

ુ ્ર � ૂ�ુફ હતો � મારા �દલનો મેવો હતો અને �ખો�ુ
�ત
� ૂર હતો. �ના ચહ�રાને જોઈ મારો ગમ �ૂ ર થઈ જતો
હતો, તે મારાથી િવ� ૂટો પડ� ગયો છે . અને તેની
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�ુદાઈ પર �ું એટ� ુ રોયો � ક� �ખો સફ�દ થઈ ગઈ
છે .
� ૂ�ુફ પછ� તેનો ભાઈ �બન યામીન મારો
આધાર હતો, આપે તેને ચોર�ના આરોપમાં પોતા પાસે
રાખી લીધો છે . �ું આપને િવ�વાસ અપા� ુ � ક� અમા�
�ુ �ુંબ ચોર� નથી કર�.ુ એટલે આપ અમારા પર દયા
કરો અને તેને ભાઈઓ સાથે પાછો મોકલી આપો અને
અમને સસ્તા ભાવે ઘ� પણ આપ.
� ૂ�ુફના ભાઈઓ આપનો પત્ર લઈ. � ૂ�ુફ
અલ�ય્હસ્સલામની પાસે આવ્યા અને પોતાના િપતા
પત્ર આપ , જ. � ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામએ િપતાનો પ
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વાચં ્યો તો ધીરજના બધા બંધન �ુટ� ગય. � ૂ�ુફ
અલ�ય્હસ્સલામ બી� ઓરડામાં ગયા અને ઘણી વા
� ૂધી રોતા રહ્યા પછ� મ� ધોઈ ભાઈઓ પાસે આવ્
અને તેઓ ને ક� ં ુ ક� તમે �ણો છો ક� તમે � ૂ�ુફ અને
તેના ભાઈઓ સાથે ક�વો વતાર ્વ �� હતો?
ભાઈઓએ સહસા ક� ં ુ : તો � ંુ તમે � ૂ�ુફ છો ?
ફરમાવ્ �ું: હા , �ું � ૂ�ુફ � અને આ મારો ભાઈ
છે અલ્લાહ� અમારા પર ઉપકાર �� અને � પણ
અલ્લાહથી ડર� તે�ું ક�ું માને અને ધીરજ ધર� તો
અલ્લાહ નેક લોકોનો અજર બરબાદ નથી કરત.
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ભાઈઓએ � ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામથી માફ� માગી ક� આ
ુ ેહગાર છ�એ.
અમને માફ કર� દયો, અમે જ �ન
જ. � ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�:

‘‘લા

ુ યવ્મ યગ્ફ��લ્લાહો લ�ુમ વ હ
તસર�બ અલયકો�લ
ુ રાહ�મીન ’’ - ‘‘આજ તમને કંઈ ઠપકો નથી
અરહ�ર
કરવામાં આવતો. અલ્લાહ તઆલા �ુનાહોને માફ કર�
� કરવા વાળો છે .’’
છે . અને એ સૌથી વધાર� રહમ
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ુ ાને માફ કરવા� ંુ બહા� ુ જોઈએ
(૧૦) �દ
સય્યદ નેઅમ�ુલ્લાહ જઝાએર� નવાદ��
અખબારમાં લખે છે ક� બરક�એ ક�ટલા સહાબીઓની
જબાને હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામથ
�રવાયત કર� છે ક� બની ઇસરાઈલમાં એક ડોળધા� ુ
આ�બદ હતો. અલ્લાહ તઆલાએ દા�ૂદ
અલ�ય્હસ્સલામને વહ� કર� ક� ફલાણો આ�બદ ડોળધા�
છે . થોડા �દવસ પછ� આ�બદ મરણ પામ્ય. હઝરત
દા� ૂદ અલ�ય્હસ્સલામ તેના જનાઝામાં ન આવ. તેના
કફન દફન વખતે બની ઇસરાઈલની એક મોટ� સખ
ં ્યા
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ુ ા સમક્ષ આ ગવાહ
ભેગી થઈ અને ચાલીસ જણાએ �દ
આપી ‘‘અલ્લા�ુમ્મ અના લા નઅલમો િમન્�ૂ ઇલ
ખયરા વ અન્ત અઅલમો બેહ� િમ�’’.
ુ ા અમે તેની ભલાઈ િસવાય તેના િવશે
અય �દ
કંઈ નથી �ણતા. અને � ુ અમારાથી વધાર� સરસ ર�તે
�ણે છે .
ચાલીસ માણસોની ગવાહ�ના કારણે અલ્લાહ�
ુ ાહ માફ કર� દ�ધા અને જયાર� તેને દફન
તેના �ન
કરવામાં આવ્યો તો ચાલીસ જણાએ ફર� ઉપરોક્
ગવાહ� આપી.
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ુ ાવંદ� કર�મ તરફથી દા� ૂદ
�દ
અલ�ય્હસ્સલામને વહ� થઈ ક� તે ફલાણા આ�બદન
જનાઝામાં ભાગ ક�મ ન લીધો ?
તેઓએ અરજ કર� : અય અલ્લાહ ! તે પોતે
મને ખબર આપી હતી ક� તે દંભી છે

, એટલા સા� �ું

તેના જનાઝામાં ન ગયો.
અલ્લાહ તઆલાએ ફરમાવ્�ુ: એ સા� ુ છે
પરં� ુ ચાલીસ જણાએ તેની ભલાઈની ગવાહ� આપી.
એટલે મ� પણ તેને માફ કર� દ�ધો. જયાર� ક� �ું તેના
ભીતરને �ણતો હતો.
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,

ુ ગર ્ મહદ્સ સય્યદ નેઅમ�ુલ્લાહ જઝાએર
��
લખે છે ક� કદાચ હઝરત અલ્લામા મજ�લસીએ પણ આ
હદ�સને ધ્યાનમાં રાખી કફન પર ચાલીસ મોઅિમનોની
ગવાહ� �સુ ્તહબ ઠરાવી છ. અને અલ્લામા મજ�લસીએ
પોતાની હયાતીમાં કફન પર ચાલીસ મોઅિમનોની
ગવાહ� લખાવી હતી અને તેમાં �ું પણ શામેલ હતો.
એક �દવસ અલ્લામા મજ�લસી ઇસ્ફહાનન
�મે મ�સ્જદમાં પધાયાર્ અને િમમ્બર પર બેસી ઉપદ
ફરમાવ્ય. આરંભમાં તેમણે પોતાના અક�દા બયાન
�ાર . પછ� તેમણે ક� ં ુ : લોકો � કંઈ તમે મારાથી
સાંભળ્ �ુ એ જ મારો અક�દો છ. અને �ું તમને િવનંતી
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ક� � ક� તમે � કંઈ સાંભળ્ �ુ તેની ગવાહ� મારા કફન
પર લખી દયો અને અલ્લામા સાહ�બ એ સમયે કફન
પોતાની સાથે લાવ્યા હત. લોકોએ તેમના કફન પર
પોતાની ગવાહ� લખી આપી.
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(૧૧) �ુિનયાનો અઝાબ �ૂ ર કરવા� ંુ કારણ
�ફરઔનના દરબારમાં એક મશ્કરો હતો �
પોતાના ઉટપટાંગ ચાળાઓથી �ફરઔનને હસાવતો
હતો.
જયાર� � ૂસા �ફરઔનના દરબારમાં પધારતા
તો તે મશ્કરો �ફરઔનને હસાવવા માટ� �ૂસા
અલ�ય્હસ્સલામની �મ એક �ુની અબા પોતાના કાંધ
પર નાખતો

,

હાથમાં લાકડ� લઈ � ૂસા

અલ�ય્હસ્સલામની નકલો ઊતારતો હતો અને �ફરઔ
અને તેના દરબાર�ઓને હસાવ્યા કરતો હત.
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� ૂસા અલ�ય્હસ્સલામએ અરજ કર: અય
પરવર�દગાર ! ત� તારા �ુશ્મનને હલાક કર� દ�ધો પણ
મારા �ુશ્મનને બચાવી લીધ. �ુ દરતના તરફથી
અવાજ આવી : અય � ૂસા

! આ કમનસીબ તાર�

પ્રિતમ(શબીહ) બનાવતો હતો અને મ� મારા કલીમની
શબીને �ુબાડ� દ�� ુ પસંદ ન �ુ.ર
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(૧ર) દોઝખમાં કોણ બળશે ?
જ. ર� ૂલે મક� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમ સફર કર� રહ્યા . રસ્તામાં એક
ઔરત તં�ુર ઉપર રોટલીઓ શેક� રહ� હતી. કોઈએ
ઔરતને બતાવ્ �ુ ક� આ ર�ૂલે કર�મ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ જઈ રહ્ય. ઔરત
પોતાના �ૂ ધ પીતા બાળકોને ઉપાડ� આપની સેવામાં
આવી અને અરજ કર� : યા ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ ! મ� સાભ
ં ળ્ �ુ છે ક� આપ
ફરમાવ્યા કરો છો ક� �ુદા મા કરતા પણ વધાર�
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પોતાના બંદાઓ પર મહ�રબાન છે . આપે ફરમાવ્ �ું: �
હા, સા� ુ છે , આ શબ્દો મ� કહ્યા.
ઔરતે ક� ં ુ : યા ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ ! જો આ વાત સાચી છે તો
કોઈ પણ મા પોતાના બાળકને બળતી આગમાં નાખી
નથી શક્તી આ સાંભળ� ર�ૂલે કર�મ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ રડ� પડયા અને ફરમાવ્�:
અલ્લાહ માત્ર એને દોઝખમાં નાખશે � લાએલ
ઇલ્લલ્લાહ કહ�વાથી ઘમંડના કારણે પર રહ�.
આ હદ�સના િવવરણમાં સય્યદ નેઅમ�ુલ્લા
લખે છે ક� લાએલાહા ઇલ્લલ્લાહ માત્ર �ભથી કહ
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� ૂર�ુ નથી. લાએલાહ ઇલ્લલ્લાહના તકાદાઓ પર પ
અમલ કરવો તેમાં શાિમલ છે .અને હાદ� ઇમામોની
ઇમામત અને િવલાયત પણ લાએલાહ ઇલ્લલ્લાહન
ુ ધ
અ�સ
ં ાનમાં છે . �મક� હ. ઇમામ અલી રઝા
અલ�ય્હસ્સલામએ હદ�સ સોનાની માળામાં ઇરશા
ફરમાવ્ �ું છે ક

: લાએલાહ.... ની શરતોમાં �ું પણ

શાિમલ �ં.
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(૧૩) અમલો� ંુ ત્રાજ�ુ અને અલ્લાહની રહ
હદ�સોમાં આવે� ુ છે ક� , �ામતના �દવસે એક
બંદાના અમલો� ંુ વજન કરવામાં આવશે. ત્રાજવાન
એક પલ્લામાં નેક�ઓ અને બી�માં �ુરાઈઓ
ુ ાઈઓ� ંુ પલ�ુ ભાર�
રાખવામાં આવશે. પરં� ુ તેની �ર
હશે ફ�રશ્તાઓ તેને દોઝખમાં લઈ જવાનો ઇરાદો
કરશે, તો એ સમયે તેઓને �ુ દરતની અવાઝ સભ
ં ળાશે
ક� હમણા ફ�સલામાં ઊતાવળ ન કરો તેનો એક અમલ
માર� પાસે સચવાએલો છે . �ની તમને ખબર નથી.
અને તે અમલ એ છે ક� એ જયાર� પણ પાણી પીતો
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હતો, ઇમામ �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામની પ્યાસને યાદ �
� ો હતો.
કરતો હતો અને ઝા�લમો પર લાનત કરતો રહત
તેના આ અમલને નેક�ના પલડામાં રાખો. જયાર� તેનો
એ અમલ નેક�ના પલડામાં રાખવામાં આવશે તો તેની
ુ ાઈઓ� ંુ
નેક�ઓ� ંુ પલ્�ુ વજની બની જશ. અને �ર
પલ�ુ હલ�ુ થઈ જશે.
વસાઈલ પેજ ૪૯૯ પર �રવાયત ન�ધાએલી છે
ક� �ામતના �દવસે એક શખ્સના અમલો�ું વજન
ુ ાઈઓ વધાર� અને નેક�ઓ
કરવામાં આવશે તો તેની �ર
થોડ� હશે.

ફ�રશ્તા તેમને દોઝખ તરફ લઈ જવા�ું

િવચારશે તો તે પાછળ જોશે. અવાજ આવશે, અય બંદા
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! પાછળ વળ�ને � ંુ �ુએ છે

� ે ક� અય
? તો તે કહશ

અલ્લાહ ! તાર� રહ�મતથી મને એ આશા નહોતી ક� � ંુ
મને દોઝખમાં નાખીશ. તો એ વખતે

ફ�રશ્તાઓને

અલ્લાહ�ું ફરમાન સંભળાશે ક� મને માર� ઇઝઝત અને
ક�ત�ની ક્સમ �વનમાં તેણે મારા પર એક �દવસ પણ
સાર� આશા નહોતી રાખી. ગમે તેમ આજ એ નેક
આશાનો દાવો કર� છે તો તેને જ�તમાં દાખલ કર�
દયો.
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(૧૪) �ંુ તમને માફ�ની જ�રત નથી ?
હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ�ુ
ુ
ફરમાન છે ક� મારા દાદા જનાબ અલી ઝય�લ
આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામનો િનયમ હતો ક� જયાર� પ
ુ ામો અને
રમઝાન માસ શ� થતો તો આપ પોતાના �લ
કનીઝોને તેમની કોઈ � ૂલ પર ઝાટક્તા ન હત.

અને

એ મ�હનામાં �નાથી પણ આજ્ઞા પાલનમાં કોઈ ઉણ
રહ� જતી તો એક કાગળ ઉપર આપ તાર�ખ વાર ન�ધી
ુ ારક માસની છે લ્લી તાર�ખ આવતી
લેતા. જયાર� �બ
ુ ામો અને કનીઝોને ભેગા કરતા
તો રાતે આપ બધા �લ
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અને પોતે તેઓ વચ્ચે ઊભા રહ� ફરમાવતા ક� મારા
ુ ામે ફલાણી તાર�ખે � ૂલ કર� છે . માર�
ફલાણા �લ
ફલાણી કનીઝે ફલાણી તાર�ખે મારો �ુકમ માનવામાં
ઢ�લ કર� છે . પરં� ુ મ� આમ છતા તેઓને કોઈ ઠપકો
આપ્યો નથ.
ુ ામ અને કનીઝો પોતાની � ૂલનો
બધા �લ
�સ્વકાર કર� લેતા તો આપ તેઓને �ુકમ આપતા ક�
તમે મળ�ને �ચા અવા� મને સબ
ં ોધીને કહો : અલી
ઇબ્�ુલ �ુસ ન અલય્હ� �ુસ્સલા

! �વી ર�તે તમે

અમાર� � ૂલો લખી લીધી છે તો એવી ર�તે તારા
પાલનહારના

ફ�રશ્તાઓએ પોતાની પાસે રાખેલા
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ર�જસ્ટરોમાં તાર� બધી ક્ષિતઓ અને ઢ�લો લખે
છે .અને તારો કોઈ નાનો ક� મોટો અમલ એવો નથી �
ુ ા રાઈના
એ ર�જસ્ટરમાં ન�ધાએલ ન હો. તારો �દ
દાણા બરાબર પણ કોઈ પર �લ્મ કરતો નથ. એટલે
અમે ચા�હએ છ�એ ક� તમે અમાર� � ૂલો માફ કર� દયો ,
ુ ા પણ મને માફ કર� આપે.
�થી કર�ને તમારો �દ
ુ ર કરવી
‘‘તેઓને માફ કર� દ�વા જોઈએ , અને દર�ઝ
જોઈએ, � ંુ તમે એ પસંદ નથી કરતા ક� અલ્લાહ તમને
માફ ફરમાવે ? ’’
ુ ામ આપે બતાવેલ શબ્દોનો
આપના બધા �લ
ુ ોચ્ચાર કરતા તો આપ �દ દ્વક કલ્પાંત કરતા
�નર
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ુ ાની બારગાહમાં અરજ કરતા : પાલનહાર
અને એક �દ
ુ રનો �ુકમ આપ્યો
! તે અમને માફ કરવાનો અને દર�ઝ
ુ ા
છે . અય �દ

! � ુ પણ અમને માફ કર� દ�

, ક�મક�

બંદાઓની સરખામણીમાં � ુ વધાર� બખ્શવાવાળો છ.
ુ ા
અય �દ

! તે અમને �ુકમ આપ્યો છે ક� અમારા

દરવા�થી કોઈ માંગણને ખાલી હાથે પાછો ન કાઢ�. તો
ુ ા
હવે અય �દ

! અમે પણ બ�ખ્શશની આશા લઈને

તાર� ચોખટ� ભીક્ષા પાત્ર લઈને હાજર થયા.
અમાર� િવનંતી એ છે ક� � ંુ અમને માફ કર� દ�. અને
ુ ા ! તારા બંદા પર
અમારા પર મહ�રબાની કર. અય �દ
ુ ા ! મને
ઉપકાર કર અને મને િનરાશ ન કર , અય �દ
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એ લોકોમાં ગણી લે �ઓ તાર� બ�ખ્શશોથી સફળ થયા
છે .
ુ ામો તરફ લક્ષ આપ
પછ� આપ �લ
ફરમાવતા, �ું તમાર� � ૂલોને માફ ક�ં � અને જો
મારાથી તમારા હકમાં કોઈ ઉણપ રહ� ગઈ હોય તો
તમો પણ મને માફ કર� દ�જો.
ુ ામો કહ�તા : મૌલા ! આપના તરફથી કશી
�લ
ઉણપ નથી રહ�.
ુ ામોને �ુકમ આપતા ક� તમે
પછ� આપ �લ
બધા મળ�ને અલ્લાહની બારગાહમાં મારા માટ� આ
ુ ા ! અલી �બન �ુસૈ નને માફ કર� દ�
�ુઆ કરો, ‘‘અય �દ
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�વી ર�તે તેઓએ અમોને માફ �ાર . અને તેને
દોઝખની આગથી �કુ ્ત ફરમાવ �મ તેઓએ અમને
ુ ામીથી �કુ ્ત �ા.’’
�લ
ુ ામ આ �ુઆ માગતા અને ઇમામ ઝય�લ
ુ
�લ
આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ રડ� રડ�ને આમીન કહ�.
પછ� આપ તેઓને ફરમાવતા ક� �ઓ મ� તમને
આઝાદ કર� દ�ધા અને એ આશાએ મ� તમને ��ુ ક્ત
આપી ક� અલ્લાહ મને માફ કર� દ �શ.
ુ ામને સારા પ્રમાણમાં પૈસ
પછ� આપ દર�ક �લ
આપી પોતાની પાસેથી િવદાય કર� દ�તા હતા. દર
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વરસે ઇ�ુલ ફ�ત્રના પ્રસંગે આપ વીસ �ુલામો
કનીઝોને આઝાદ �ાર ્ કરતા હત.
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ુ ર કરો
(૧પ) લોકોને દર�ઝ
�કતાબ � ૂ�લ ઓ� ૂનના ક્તાર્એ તફસીર
કાશફ�થી નકલ �ુ્ છે ક� એક નેક શખ્સ એક માણસન
ર
વીસ હ�ર �દરહમનો કઝર્દાર હત. અને કઝર્ �ુક્વવ
માટ� તેની પાસે કંઈ ન હ�.ંુ
એક �દવસ લેણદાર� માગ
ં ણી કરવામાં સખ્તીથી
કામ લી� ુ અને તેને એટલો ફ�ત �� ક� કરજદારના
� ા લાગ્ય. તે બીચારો રોતો રોતો ઘર� જઈ
�� ૂ વહવ
રહ્યો હતો ક� તેના એક ય�ૂદ� પાડોશીએ તેને રોતો જો
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લીધો. અને તેને પોતા પાસે બોલાવી તેના રોવા� ંુ
કારણ � ૂછ�ુ.ં
કઝર્દાર� પોતાના કઝર્ની વાત સંભળાવી અન
લેણદારની સખ્તી બયાન કર.
ે તેના પર રહમ
� આવી ગઈ અને ક� ં ુ ક�
ય�દ�ન
ૂ
જો ક� આપણો દ�ન અલગ છે પણ આપણે બ�ે
માનવતાના નાતે એકબી�ના ભાઈ છ�એ અને � ુ મારો
ભલો પાડોશી પણ છો. તમે માર� પાસેથી વીસ હ�ર
દ�રહમ લઈને તેને આપી આવો.
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કઝર્દાર� ય�ૂદ�થી વીસ હ�ર �દરહમ લીધા
અને લેણદારના દરવા� પહ�ચી ગયો. અને તેને
બોલાવી ક� ં ુ ક� � ંુ તાર� રકમ માર� પાસેથી લઈ લે.
લેણદાર� અચરજથી ક� ં ુ ક� થોડ� વાર પહ�લા
તો તાર� પાસે કંઈ ન હ�.ંુ હવે આટલી મોટ� રકમ
�ાથ
ં ી લઈ આવ્યો?
કઝર્દાર� ક�ું ક� �ું તાર� માગણીની સખ્તીન
લીધે રોતો રોતો જઈ રહ્યો હતો ક� એક ય�ૂદ� પાડોશી
મને આ રકમ આપી છે અને �ું એ જ રકમ તાર� પાસે
લાવ્યો �.
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લેણદાર� ક� ં ુ : �ું ય�દ�
ૂ થી વધાર� ઊતરતો તો
નથી. આ રકમ ય�ુદ�ને પાછ� આપી દ� અને મ� તને
મારો કરજો માફ કર� દ�ધો. તેની સાથે માફ� ખત પણ
લખી દ��.ંુ
રાત પડ� તો તેણે ખ્વાબમાં જો�ુ ક� �ામત
ુ લોકોના આમાલનામા
બરપા થઈ � ૂક� છે . અ�ક
ુ લોકોના ડાબા હાથમાં
જમણા હાથમાં છે તો અ�લ
એટલામાં ફ�રશ્તાએ તે�ું આમાલના�ું જમણા હાથમાં
પકડાવ્ �ુ અને તેને �ુદાનો �ુકમ સંભળાવ્યો ક�  �ુ વગ
� ૂછયે જ�તમાં ચાલ્યો .
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ુ ા , આખર � ંુ કારણ છે ક�
તેણે � ૂછ�ું : અય �દ
તે મારાથી �હસાબ �ધુ ્ધા �ૂછયો નહ� �ુદરતની અવાજ
આવી જયાર� તે અમારા બંદાનો �હસાબ ન લીધો તો
અમને તારા �હસાબની � ંુ જ�રત છે ?(દા�સ્સલા, ભાગ
- ર, પેજ. ૧૯પ-૧૯૬)
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(૧૬) ક�ટ�લક �રવાયતો
મૌલા અલી અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�:
જયાર� તમે તમારા �ુશ્મન પર ��ુશ મેળવી લ્ , તો
એ સફળતાના ��ુ ક્રયામાં તેને માફ કર� દ.
પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમએ ફરમાવ્�ું ક� �ામતના �દવસ
એક અવાજ આવશે

,

� રવાળાઓ
�ને બધા મહશ

સાંભળશે. સદા દ�નારો કહ�શે : ઉચ્ચતા અને
� રમાથ
શ્રેષ્ઠતાવાળાઓ �ાં ? એહલે મહશ
ં ી એક ટો�
આ અવાજ સાંભળ� ઊ� ુ થશે. અને �ફરશ્તાઓ તેઓ�ું
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સ્વાગત કરશે અને તેઓને �ૂછશે તમાર� એ િવશેષતા
અને ઉચ્ચતા �ું હતી ? �ના કારણે તમને આ સન્માન
મળ્.�ુ
તો તેઓ કહ�શે ક� ક�ટલીકવાર અણસમજના
કારણે લોકો અમા� અપમાન કરતા હતા તો અમે તો
અમે સહન કર� લેતા હતા. અને કદ�ક અમાર� સાથે
ખરાબ વતર્ન થ�ુ તો અમે માફ કર� દ �તા હત. એ
ુ ા તરફથી અવાજ આવશે
સમયે �દ

ફ�રશ્તાઓ મારા

બંદાઓ સા� ુ કહ� છે , તેમનો રસ્તો છોડ� દય , �થી
�હસાબ વગર તેઓ જ�તમાં દાનલ થઈ �ય.
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ુ ઓ�લ
તોહફ�લ
ૂ માં હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામથી �રવાયત છે ક� આપે અબ્�ુલ્લાહ
�ુન્દબથી ઇરશાદ ફરમાવ્�ુ: �ુન્દબના �ુત્ર  � તા
સાથે ક�્એ રહમી(સગો થઈને �ુ:ખી) કર� � ુ તેની સાથે
સીલી રહ�મી (સગો થઈ ભલાઈ) કર અને � તને
વં�ચત રાખે � ુ તેને અપર્ણ ક. અને જો કોઈ તારાથી
ઝગડ� તો ન્યાય ક, અને જો કોઈ તારા પર અત્યાચાર
કર� � ુ એને માફ કર� દ� , �મક� � ુ ઇચ્છે છે ક� �ુદા તને
માફ કર� દ�.

વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 356

હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્ �ું: શ�ક્ત હોવા છતા માફ કર� દ � �

, ર� ૂલોની

ુ ત અને ��
ુ ક�ઓના રહસ્યોમાંથી છ.
��
અને ક્ષમા દર�ુઝરનો ભાવાથર્ એ છે
ુ ેહગારના �ન
ુ ાહનો ઉલ્લેખ ન કર , બલ્ક� �દલમાંથી
�ન
ુ ાહ કરનાર
પણ તેની � ૂલને � ૂલાવી દ�. અને પછ� �ન
પર વધાર� ઉપકાર કર� અને પોતાની ભલાઈમાં વધારો
કર�.
અને આમ કર� ંુ માત્ર એ લોકો માટ� શ� છ
ુ ાહો અલ્લાહ� માફ કર� દ�ધા
�ના આગલા પાછલા �ન
હોય. અને �ને અલ્લાહ� પોતાના ચમત્કા�રક �ૂરથ
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શોભાયમાન �ાર ્ હોય અને પોતાની પ્ર�ુતાના પ્રક
�કરણોથી તેને શણગાય� હોય.
અને યાદ રાખો ક્ષમા દર�ુજર �ુદાનો �ુણધમર્.
અલ્લાહ� પોતાના સ�નોમાંથી ક�ટલાક જણાને આ
ુ ધમર્થી �ુ�ણયલ બનાવ્યા  , �થી તેઓ મખ્�ૂક
�ણ
ુ ો� ંુ પ્રિત�બ�બ ગણ.
(લોક) માં રહ�ને સ�નહારના �ણ
અલ્લાહ તઆલા �ુરઆને મ�દમાં ફરમાવે છે માફ કરો
અને �ખ મ�ચામણા કરો. � ંુ તમે નથી ઇચ્છતા ક�
અલ્લાહ તમને માફ કર� દ � અને તે બખ્શવાવાળ
મહ�રબાન છે .
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� શખ્સ પોતાના �વા એક માનવીને માફ
નથી કર� શક્તો તો �ુદાવંદ � જબ્બારની બ�ખ્શશ
આશા ક�વી ર�તે રાખી શક� છે ?

*-*-*
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પ્રક-પ : િવષય :- લાલચની િન�દા
ુ દાના અને લાલ� ુ ચોર
� લ
(૦૧) બહ�
ુ દાનાની ટ�વ હતી ક� જો તેની પાસે
� લ
બહ�
ખચ�માથ
ં ી કદ� કોઈ રકમ બચી �તી તો તે એક
ઘડામાં નાખી દ�તા. તેમણે આ ઘડાને એક ઉજ્જડ
ુ દાનાની
જગ્યામાં �પાવ્યો હ. �ણે આ બહ��લ
તીજોર� હતી.
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બહ�� ૂલ દાના એક અરસા � ૂધી પોતાની બચત
તેમાં ભેગી કરતા રહ્ , ત્યાં �ૂધી ક� તેમની બચત
ત્રણસો �દરહમ થઈ .
એક વખત તેઓ દસ �દરહમ આ ગલ્લામાં
ુ
� લ
નાખવા ગયા તો મોચીની નજર પડ� ગઈ અને બહ�
દાનાએ પણ તેને જોઈ લીધો , ક� તે તેમને ઘડામાં પૈસા
નાખતા જોઈ ગયો છે .
ુ દાના દસ �દરહમ જમા કર� ચાલ્યા
બહ��લ
ગયા. થોડ� વાર પછ� મોચી ત્યાં આવી ગયો અને
ુ દાનાની � ૂર� જમા ��
� લ
બહ�
ંુ ત્યા થી કાઢ� પોતાના
ઘર� ચાલ્યો ગય.
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ુ દાના એ જગ્યા પર
� લ
ઘણા �દવસો પછ� બહ�
ગયા તો જો� ુ ક� તીજોર� ખાલી છે

, તેઓ તરત જ

સમ� ગયા ક� આ કામ મોચી� ંુ છે .
ુ દાના તેની પાસે ગયા અને ક� ં ુ : ભાઈ
� લ
બહ�
મને કંઈક �હસાબ તો કર� દ�. તેણે � ૂછ�ું ક�વો �હસાબ ?
ુ દાનાએ ક� ં ુ : મ� ઘણી જગ્યાએ મારા
બહ��લ
ગલ્લાઓ �પાવ્યા છે તેમાં સારા પ્રમાણમાં રકમ ભ
થઈ છે . આપ જરા �હસાબ કર�ને બતાવો ક� �ુ લ ક�ટલી
ુ દાનાએ �હસાબ શ� ��
રકમ બને છે ? પછ� બહ��લ
ક� આટલા �દરહમ એક ગલ્લામા

, આટલા બી�

ગલ્લામા, અને આટલા ત્રી� ગલ્લામાં. મોચી
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�હસાબ કરતો રહ્. અને �હસાબ કર�ને બોલ્યો: બધી
મળ�ને રકમ ત્રણ હ�ર �દરહમ થાય .
ુ દાનાએ ક� ં ુ : ભાઈ , �ું ઇચ્� �
પછ� બહ��લ
ક� બધા ગલ્લાઓમાંથી રકમ કાઢ� ફલાણા ખંડ�રમાં
�પાવી છે , તેમાં ભેળવી દ� , ક�મક� આ ગલ્લો ત�ૃન
� ઝ છે અને ચોરોની નજરથી �ૂ ર છે . મોચીએ ક� ં ુ :
મહ�
તો ઠ�ક છે , આપ એમ જ કરો. પછ� મોચીએ મનમાં
ુ દાનાને ખબર
ક� ં ુ ક� મ� તો ઊતાવળ કર�. જો બહ��લ
પડ� ગઈ ક� તેના આ ગલ્લામાં કંઈ નથી તો બાક�
રકમ ત્યાં ફ�રવશે નહ. ડહાપણ એમાં જ છે ક� �ું તેની
આ રકમ તેના ગલ્લામાં જઈને નાખી આ�. �થી તે
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બી� રકમ પણ અહ� લઈ આવે. અને આમ મને
ત્રણસો �દરહમના બદલે ત્રણ હ�ર �દરહમ મળ.
એટલે મોચીએ રકમ ઉપાડ� અને એ જ
ગલ્લામાં જઈને નાખી દ�ધ.
ુ દાનાએ જઈને � ૂપક�થી
બી� �દવસે બહ��લ
પોતાની રકમ તેમાંથી કાઢ� લીધી અને એ ઘડામાં
સંડાસ કર� તેને ફર� બંધ કર� ત્યાં �પાવી દ�ધ.
ુ દાનાને આ
� લ
મોચીએ આ વખતે પણ બહ�
ુ
� લ
તરફ જતા જોઈ લીધો હતો. તે સમજયો ક� બહ�
દાના પોતાની બાક� રકમ પણ અહ� નાખીને જઈ રહ્ય
છે .
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ુ દાનાના જવા પછ� મોચી પણ છાનો
� લ
બહ�
માનો ત્યાં ગયો અને ઘડા પરથી માટ� હટાવી તેમાં
હાથ નાખ્યો તો તેનો હાથ ગંદક�થી જઈ અથડાય.
ુ દાનાએ તેની
� લ
મોચી સમ� ગયો ક� બહ�
ુ દાના
સાથે ચાલ ચાલી છે . થોડા �દવસ પછ� બહ��લ
ફર� એ મોચી પાસે આવ્યા અને ફરમાવ્�ુ: ભાઈ જરા
�હસાબ તો કરો. મોચીએ ક� ં ુ : બતાવો

ુ
, બહ��લ

દાનાએ ક� ં ુ : આટલા �દરહમ હોય પછ� આટલા
�દરહમ હોય તેને ભેગા કરવામાં આવે ને તેના સાથે
તમારા હાથની �ુગ� ધ ભેળવવામાં આવે તો બધી
મળ�ને ક�ટલી બનશે

? આ સાભ
ં ળ� મોચી તેમની
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ુ દાના પહ�લે જ દોડ�ને
પાછળ દોડયો , પણ બહ��લ
જતા રહ્.
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(૦ર) અલ્લાહ હ�ર રસ્તેથી રોઝી પહ�ચાડ� 
સય્યદ અબ્�ુલ્લાહ �ૂસ

ુ
�કતાબ તોહફ�સ

સનીયાના હાિં સયા પર લખે છે ક� ઇબ્રાહ�મ અધ
બલ્ખના રા� હત. એક વાર પોતાના લશ્કર સાથે
�ાંક જતા રસ્તામાં તેમણે પહાડોની વચ્ચે એ
રમણીય સ્થળે પડાવ નાખ્. ખાવાનો વખત થયો તો
�ફુ રો પાથરવામાં આવ્યો અને બકર� �ું તળે�ુ ગોશ્
�ફુ રા પર સ�વવામાં આવ્.�ુ એ જ અરસામાં એક
પક્ષી આવ્, તેણે �ફુ રા પર રાખેલ ગોશ્ત પર ઝપટ
માર� અને ગોશ્તનો એક �ુકડો લઈને ઊડ� ગ�.
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ઇબ્રાહ�મ અધમે પોતાના ફૌ�ઓને ક�ું ક� તેની પાછ
પડ� �ઓ. તે ન�કના પહાડની પાસે જઈ ઊત�ર.ુ
જયાર� ફૌ� ત્યાં પહ�ચ્યા તો તેમને આ�ચયર્ની સી
ન રહ�. તેઓએ જો� ુ ક� એક શખ્સના હાથ પગ બાંધેલા
છે અને એ પક્ષી ગોશ્તના �ુકડા કર� પોતાની ચાંચ
તેના મ�માં નાખી ર� ુ છે . ફૌ� એ શખ્સને એ જ
હાલતમાં ઉપાડ� ઇબ્રાહ�મ અધમ પાસે લઈ આવ.
અને � ૂરો બનાવ કહ� સંભળાવ્ય.
પછ� ઇબ્રાહ�મે તેને �ૂછુ� : તમાર� � ંુ વીતક છે
ુ ાફર � અને અહ�થી
? તો તેણે બતાવ્ �ુ: �ું એક �સ
પસાર થઈ રહ્યો હતો ક� ડા�ુઓએ મારો સામાન �ુંટ
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લીધો અને મારા હાથ પગ બાંધી જ ંગલમાં નાખી દ�ધો
ક� જ ંગલી �નવર મને ફાડ� ખાય અને �ું મા� રક્ષ
પણ ન કર� શ�ુ . આ બનાવને � ૂરા સાત �દવસ વીતી
ગયા છે . મને અલ્લાહ તઆલા �વતો રાખવા માંગતો
હતો તો તેણે પક્ષીની ડ�ૂટ� લગાડ� દ�ધી ક� આ સવા
સાજ
ં �ાય
ં થી કંઈક ખાવાની વસ્�ુઓ લઈ માર� પાસે
આવે છે અને પોતાની ચાંચથી મને ખવરાવે છે . અને
રોજ આ જ પંખી પોતાની ચાચ
ં માં પાણી ભર� લાવે છે
અને મને પીવરાવે છે . હમણા આ પંખી મને ગોશ્ત
ખવરાવી ર� ુ હ� ુ ક� તમારા આ ફૌ� મને ત્યાંથી
ઉપાડ� લઈ આવ્ય.
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ઇબ્રાહ�મે તેની રસ્સીઓ તોડ� અને રોવા લાગ
અને રોઈને ક� ં ુ : જયાર� અલ્લાહ મખ્�ૂકની રોઝીન
�િમન છે અને તે હાલમાં પણ રોઝી પહ�ચાડ� છે તો �ું
આ �ુ�ુમત અને રા�યનો બોજ ઉપાડ� શા માટ� ફ� �
? થોડા �દવસ પછ� તેમણે રાજપાટ છોડ� દ�� ુ અને
ુ ાની યાદમાં લીન થઈ ગયા.
�દ
(રવ્ઝા�ુલ
જ�ાતના હાિશયા પરથી પેજ. ૩૯)
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(૦૩) લાલચથી રોઝીમાં વધારો થતો નથી
અબ્�ુલ્લાહ �બન આિમર ઈરાકનો ગવનર
િનમાયો. તેના બે દોસ્તોએ િવચા�ુર્ ક� ઈરાક જઈને તેન
ુ ારક બાદ આપવી જોઈએ , કદાચ તે આિથ�ક ર�તે
�બ
આપણી મદદ કર�. તેઓમાં એક અન્સાર� હત

, અને

બી� સકફ�.
થોડો સમય તો તેઓ એક સાથ સફર કરતા
રહ્. પછ� અન્સાર�એ પોતાના સકફ� િમત્રને ક�: �ું
ઈરાક જવા નથી માગતો , સાથીએ િનણર્ય ફ�રવવા�ું
ુ ા અબ્�ુલ્લાહ �બ
કારણ � ૂછ�ું , તો ક� ં ુ : � �દ
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આિમરને ગવનર્ર� દઈ શક� છે તે �ું મને રોઝી નથી
દઈ શક્તો ? આમ કહ� તે પોતાના ઘર� ચાલ્યો ગય.
ુ ાફર� કર� ઈરાક ગયો અને અબ્�ુલ્લાહ �બ
સકફ� �સ
ુ ાકાત કર� , અને તેણે અન્સાર�ના પાછા
આિમરથી �લ
ફરવાનો અને પોતાના આવવાનો હાલ સભ
ં ળાવ્ય , તો
અબ્�ુલ્લાહ �બન આિમર� સકફ� માટ� ચાર હ�ર દ�ના
અને અન્સાર� માટ� આઠ હ�ર દ�નારનો �ુકમ આપ્.
આ જોઈ સકફ�એ આ શેર પઢયા.
ુ ાની ક્સ , લાલ�ન
ુ ી લાલચ ફાયદામંદ
�દ
નથી ક� તે તેને ગની કર� દ� અને સત
ં ોષ માનનારા નો
સંયમ �કુ ્સાન કરતા નથ.
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એક વખત હ. � ૂસા અલ�ય્હસ્સલામને અલ્લ
તઆલાએ ફરમાવ્ �ું: � ૂસા

ુ ાર ્ને
! �ણો છો ક� �ું �ખ

રોઝી શા માટ� આ� ુ � ?
� ૂસાએ અરજ કર� : �ું નથી �ણતો. અલ્લાહ
ુ ર્ને રોઝી આ�ુ
તઆલાએ ફરમાવ્ �ું: �ું એટલા માટ� �ખ
�ં ક� ��ુ ધ્ધવાનોને ખબર પડ� ક� રોઝીનો સબ
ં ધ
ં ��ુ ધ્ધ
હોિશયાર�થી નથી.
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ુ ્ બનાવી 
દ � છ
(૦૪) લાલચ �ખ
ર
કહ�વાય છે ક� એક શખ્સે એક ચકલીને પકડ�
લીધી. ચકલીએ િશકાર�ને � ૂછ�ું : મને પકડવાથી તને
� ંુ મળ્ �ુ?
તેણે ક� ં ુ : �ું તને ઝબ્હ કર� તા� ગોશ્
ખાઈશ. ચકલીએ ક� ં ુ : મારા જરા �ટલા ગોશ્તથી તા�
પેટ તો નહ� ભરાય . હા, જો � ુ મને છોડ� દ� તો �ું તને
ત્રણ વાત બતા, �માં તારો ફાયદો છે . પ્રથમ વાત
વખતે કર�શ જયાર� તારા હાથથી �કુ ્ત થઈ. અને
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બી� વાત �દવાલ પર બેસીને કહ�શ અને ત્રી� વા
ઝાડની ટોચે બેસીને બતાવીશ.
િશકાર�એ ક� ં ુ : મને ક� ૂલ છે . હવે � ુ તાર�
પ્રથમ વાત બત.
ચકલીએ ક� ં ુ : પ્રથમ વાત એ છે ક� � વસ્
તારા હાથમાથ
ં ી િનકળ� �ય તેનો અફસોસ ન કરવો.
િશકાર�એ ચકલીને છોડ� દ�ધી. તે �દવાલ પર જઈને
બેઠ�. અને ક� ં ુ : બી� વાત એ છે ક� � વાત
��ુ ધ્ધગમ્ય ન હોય તેને કદ� �સ્વકારવી . અને તે
ઘણો મોટો સોનેર� મોકો હાથથી જવા દ�ધો. જો � ુ મને
ઝબ્હ કરત તો મારા શર�રની �દર દસ દસ
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િમસ્કાલના બે મોતી હત. � ુ એને વેચી પૈસાદાર બની
�ત. પછ� ચકલી ઊડ�ને ઝાડની ટોચે જઈ બેઠ�.
િશકાર� ચકલીને �કુ ્ત કર� પસ્તાવા લાગ્
અને �દલમાં કહ�વા લાગ્યો ક� હાય મારા �ુભાર્ , જો �ું
તેને ઝબ્હ કરત તો મોતીઓના કારણે આજ માલામાલ
થઈ �ત.
િશકાર� ઝાડની નીચે જઈને ઊભો રહ્યો અન
ક� ં ુ : હવે � ુ તાર� ત્રી� વાત બત. ચકલીએ ક� ં ુ :
ુ ર્ માણસ  જયાર� માર� પહ�લી નસીહતો પર જ તે
�ખ
અમલ ન �� તો ત્રી� વાત �ૂછ�ું કર
�
?
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એ શખ્સે આગ્રહ. ચકલીએ ક� ં ુ : બેવ�ફ
ૂ
આદમી ! મ� હમણાં જ તને બતાવ્ �ુ હ�ુ ક� � વાત
અ�લમાં ન ઊતર� તેને કદ� �સ્વકારવી નહ

, હવે � ુ

વીસ િમસ્કાલના બે મોતીઓ માટ� પછતાઈ રહ્યો
જયાર� પાંખો સ�હત મા� વઝન બે િમસ્કાલથી વધાર�
નથી ને વીસ િમસ્કાલના મોતીઓ�ું યક�ન ક�વી ર�તે
કર� લી� ુ ?
જોક� આ વાતાર ્ ક�લ્પત  . પણ તેનો સાર
ત�ૃન સાચો છે ક� લાલ� ુ પોતાની લાલચના કારણે
સમજ��ુ ધ્ધથી ખાલી થઈ �ય છ. અને ક�ટ�લક વાર
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,

એવા પગલા ભર� બેસે છે , �નાથી તેની �નનો પણ
ખતરો ઊભો થાય છે .
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(૦પ) ઇબ્રાહ�મ અધમની તૌ
ઇબ્રાહ�મ અધમની તૌબા િવશે િવિવ
�રવાયતો બયાન કરવામાં આવી છે . �માંની એક
�રવાયત આ પણ છે ક� ઇબ્રાહ�મ અધમ બલ્ખ
બાદશાહ હતો અને એક રાત્રે તે પોતાના મહ�લન
બાર�માંથી બહાર� ંુ દશ્ય જોઈ રહ્યો હતો ક� તેણે જો�ુ
એક ફક�ર તેના મહ�લની �દવાલની પાસે આવીને બઠો
ુ રોટલી
અને તેણે પોતાની ગોદળ�માથ
ં ી જવની �ક�
કાઢ� અને પાણીમાં ભ��વી ખાવા લાગ્ય. પછ� તેણે
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ુ ાનો �ક
ુ ્ર અદા કર� �દવાલન
પાણી પી� ુ અને �દ
અઢ�લીને � ૂઈ ગયો.
આ દષ્ય જોઈ ઇબ્રાહ�મ અધમની �ખો �ૂ
ગઈ. અને સ્વગત કહ�વા લાગ્ય: જયાર� જવની � ૂક�
રોટલી પર પણ ઇન્સાનનો આત્મા સંતોષ કર� શક� છ
તો �ું તાજ અને તખ્તનો ભાર પોતાના માથે લઈને શા
માટ� ફ� � ? �� ંુ પ�રણામ આકરા � ૂછાણા િસવાય કંઈ
નથી.
આમ િવચાર� તેણે ગાદ� ત્યાગી દ�ધી અને
બલ્ખથી ચાલ્યા ગ.
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તેમના િવશે કહ�વાય છે ક� એક �દવસ તેઓ
થીગડા માર�લા કપડા પહ�ર� એક હમામમાં ગયા

અને

ઇચ્છતા હતા ક� �દર જઈને �ુસ્લ ક. પરં� ુ હમામના
મા�લક� તેમની �સ્થિત જોઈ તો સમ� ગયો ક� તેની
પાસે નાહવાના પૈસા નથી. એટલે તેણે તેમને હમામમાં
જવાની ર� ન આપી.
ુ ્રો પ
ઇબ્રાહ�મ અધમે ક�ુ: મને ધરતી �ત
આ�ચયર્ થાય છ . જયાર� એક હમામવાળો વગર પૈસે
હમામમાં દાખલ થવા નથી દ�તો તો નેક અમલ
(સદાચાર) િવના અલ્લાહ તઆલા જ�તમાં ક�વી ર�તે
દાખલ થવા દ�શે ?
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શફ�ક બલ્ખી કહ� છે ક� એક �દવસે ઇબ્રાહ�
મને � ૂછ�ું : તમે તમા� �વન ક�વી ર�તે વીતાવો છો?
મ� ક� ં ુ : માર� આદત એ છે ક� જો કંઈ મળ�
�ય તો ખાઈ લ� � અને જો કંઈ ન મળે તો સબર
ક�ં �ં.
આ સાંભળ� ઇબ્રાહ�મ અધમે ક�ુ: બલ્ખના
�ુ તરા પણ એમ જ કર� છે . તેમને કંઈ મળ� �ય તો
ખાઈ લે છે અને જો ન મળે તો સબર કર� છે .
મ� � ૂછ�ું તો આપ ક�વી ર�તે �વન વીતાવો છો
?
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તેમણે ક� ં ુ : મારો િસધ્ધાંત એ છે ક� જો કંઈ
મળ� �ય તો બી�ઓને મારાથી અગ્ર ગ�ુ � ને જ
ુ ્ર ક�.
કંઈ ન મળે તો �ક
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� ર કોણ ?
(૦૬) આ બે જણમાં બહત
સેક્�ુલ ઇસ્લામ �ુલયન(રહ.� ) એ નોફ�લીથી
ુ આબેદ�ન
�રવાયત કર� છે ક� તેણે હ. ઇમામ ઝય�લ
ુ ા
અલ�ય્હસ્સલામથી �રવાયત કર� છે ક�. ર� ૂલે �દ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ એક
જ ંગલમાથ
ં ી પસાર થઈ રહ્યા હતા અને થોડા સહાબી
પણ આપની સાથે હતા. આપે એક �ટવાનને જોયો ક�
તે �ટણી ચરાવી રહ્યો હ.
આપે તેને ફરમાવ્ �ું: તમે અમને કંઈક �ૂ ધ
પીવરાવી શકો છો ?
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�ટવાળાએ ક� ં ુ : � �ૂ ધ અત્યાર� માર� પાસે
વાસણમાં છે તે સાંજના સમયે કામ આવશે અને � �ૂ ધ
�ટણીઓના થનોમાં છે તે સવારના સમયે કામ
આવશે. એટલે �ું આપને �ૂ ધ નથી પાઈ શક્ત.
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
ર� ૂલે �દ
વસલ્લમએ તેના માટ� �ુઆ કર� અને ફરમાવ્�ુ: અય
ુ ા આને �ષ્કળ ધન અને રોઝી અપર્ણ કર અને ત
ુ
ેન
�દ
ઘણા સત
ં ાનો આપ.
પછ� ત્યાંથી આગળ વધ્યા તો વળ� એ
�ટવાળો દ�ખાણો આપે તેને ફરમાવ્ �ું: � ંુ તમે અમને
થો�ુ �ૂ ધ પીવરાવી શકો છો ?
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�ટવાને �ટણીઓને દોહ� અને સાથે
બકર�ઓને પણ દોહ� પછ� વાસણ ભર�ને આપની
સેવામાં લાવ્ય. આપે �ૂ ધ પોતાના સાથીઓને
પીવરાવ્ �ુ અને પછ� �ુઆ માંગી: અય અલ્લાહ! આને
જ�રત � ૂર�ુ �રઝક અતા કર. આપની આ �ુઆ
સાભ
ં ળ� સહાબાએ આ�ચયર્થી �ૂછ�ું: યા ર� ૂલલ્લાહ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ

!�

�ટવાળાએ આપને �ૂ ધથી વં�ચત રાખ્યા આપે તેના
ુ
માટ� �ષ્કળ માલની અને સંતાનોની �ુઆ માંગી અને
�ણે આપણી સાથે ભલાઈ કર� આપણને �ૂ ધ પીવરાવ્ �ુ
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આપે તેના માટ� આ �ુઆ માગી. આખર આ� ંુ કારણ � ંુ
છે ?
આપે ફરમાવ્ �ું: મ� ત�ૃન ઠ�ક �ુઆ માગ
ં ી
ક�મક� થોડ� અને જ�રત પ્રમાણે રોઝી એ રોઝીથી વધાર
ુ ાની યાદથી ગા�ફલ
સાર� છે � વધાર� હોય અને �દ
કર� દ�.
આપ મોટ� ભાગે આ �ુઆ માગ્યા કરતા હતા:
ુ ા
અય �દ

! મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મ

અલય્હ� �ુસ્સલામને જ�રત �ૂરતી રોઝી અતા ફરવ.
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(૦૭) ગર�બોના કાિસદને જવાબ
અનસ �બન મા�લક કહ� છે ક� એક વખત
ુ
� �લ
ગર�બોએ એક જણને પોતાનો કાિસદ બનાવી રહમ
�લલ આલમીન સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમની સેવામાં મોકલ્. તેણે ક� ં ુ : યા ર� ૂલલ્લાહ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ ! �ું ગર�બોનો
કાિસદ અને પ્રિતિનિધ બની આપની સેવામાં આવ્યો.
આપે ફરમાવ્ �ું: �ું તા� સ્વાગત ક� �. તમે એ
વગર ્ના પ્રિતિનિધ બનીને આવ્યા છો �ને �ું દોસ્ત
�ં.
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તેણે અરજ કર� : યા ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ! ગર�બો કહ� છે ક� ધનવાન
બધી નેક�ઓ સમેટ�ને લઈ ગયા. ક�મક� તેઓ પહ�ચતા
પામતા છે . એટલે હજ પર �ય છે

, અમે શ�ક્તમાન

નથી એટલે અમે હજના સવાબથી વં�ચત છ�એ. તેઓ
પાસે ધન છે , તે અલ્લાહના માગર્માં ખચ� પોતા માટ
આખેરત� ંુ ભા� ંુ તૈયાર કર� લે છે . �યાર� ક� અમાર�
પાસે કંઈ નથી એટલે અમે આખેરત� ંુ ભા� ંુ તૈયાર
કરવાથી વં�ચત છ�એ.
આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
ફરમાવ્ �ું: ગર�બોને જઈને મારો આ સંદ�શ સભ
ં ળાવો ક�
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� ગર�બ સબ્રથી પોતા�ું �વન પસાર કર� અલ્લ
તેને ત્રણ િવિશષ્ઠતાઓ આપશે � અમીરને નસીબ ન
થાય.
ુ ાવંદ� આલમે �ચાઈ પર એવા મકાન
૧. જ�તમાં �દ
બનાવરાવ્યા છે �ને જ�તવાળા એવી ર�તે જોશે �વી
ર�તે જમીન વાળા િસતારાઓને �ુએ છે . જ�તના આ
ઊત�ૃષ્ટ મકાનોમાં કાં તો ગર�બ નબી �શ

, અથવા

ગર�બ શહ�દ � શે અથવા ગર�બ મોઅિમન તેમાં
દાખલ થશે.
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� ે ગર�બ જ�તમાં
ર. ધનવાનથી અધ� �દવસ પહલ
�શે. અને અધ� �દવસ પણ પાચ
ં સો વરસની બરાબર
છે .
૩. જયાર� કોઈ ધનવાન �બુ ્હાનલ્લાહ� વલ હમ્
�લલ્લાહ� વલા એલાહ ઇલ્લલ્લાહો વલ્લાહો અકબર
અને ગર�બ પણ આ તસ્બીહ પડ� તો ધનવાનને ગર�બ
�ટલો સવાબ ત્યાં �ૂધી નહ� મળે જયાં �ૂધી તે હર
તસ્બીહની સાથે દસ હ�ર �દરહમ અલ્લાહના માગર્મ
ખચર્ ન કર . આવી જ ર�તે બી� અમલોમાં પણ
અલ્લાહ તઆલા ગર�બોને વધાર� અજ્ર આ.
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કાિસદ� ગર�બો પાસે જઈ આપની વાતચીત
સંભળાવી તો તેઓએ ક� ં ુ : અમે રા� છ�એ.

વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 392

(૦૮) હ. ઈસા અલ�ય્હસ્સલામ અને લાલ�ુ �ુ
હઝરત ઈસા અલ�ય્હસ્સલામ એક િશષ્ય
લઈને સફર પર િનકળ્ય. રસ્તામાં એક જગ્યા
તેઓએ ઊતારો ��. અને િશષ્યને �ૂછ�ું ક� તમારા
ખીચામાં કંઈ છે ?
તેણે ક� ં ુ : � હા, માર� પાસે બે �દરહમ છે .
આપે પોતાના ખીચામાંથી એક �દરહમ કાઢયો ,
તેને આપ્યો અને ફરમાવ્�ુ: આ ત્રણ �દરહમ થઈ �,
ન�કમાં વસ્તી છે તો ત્યાંથી ત્રણ �દરહમની રો
લઈ આવો.
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િશષ્ય ગયો અને ત્રણ રોટ�ઓ લ. રસ્તામાં
િવચા�્ મસીહ� તો મને એક �દરહમ આપ્યો હતો બ
રુ
�દરહમ મારા હતા. જયાર� ક� રોટલીઓ ત્રણ  , તેમાથ
ં ી
અધ� રોટલીઓ મસીહ ખાશે અને અધ� રોટલીઓ માર�
ભાગે આવશે. એટલે બહ�તર એ છે ક� એક રોટ� �ું
પહ�લેથી ખાઈ લ� એટલે તેણે રસ્તામાં એક રોટલી
ખાઈ લીધી અને બે રોટ�ઓ લઈને ઇસા
અલ�ય્હસ્સલામની �ખદમતમાં હાજર થ.
આપે રોટ� ખાધી અને િશષ્યને �ૂછ�ું: ત્ર
�દરહમની ક�ટલી રોટ�ઓ મળ� હતી ?

વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 394

િશષ્યે જવાબ આપ્ય: બે રોટ�ઓ મળ� હતી
એક આપે ખાધી અને એક મ� ખાધી.
હ. ઈસા અલ�ય્હસ્સલામ ત્યાંથી રવાના 
માગર ્માં એક નદ� આવ

,

, િશષ્યે ગભરાઈને ક�ું:

આપણે નદ� પાર ક�વી ર�તે કર� ંુ ? જયાર� ક� અહ� કોઈ
હોડ� દ�ખાતી નથી.
હ. ઈસા અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: ગભરા
નહ�, �ું આગળ ચાલીશ અને � ુ માર� અબાનો છે ડો
ુ ાએ
પકડ� માર� પાછળ પાછળ ચાલ્યો આ. �દ
ઇચ્છ�ુ તો આપણે નદ� ઓળંગી લે�.
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એટલે જનાબે ઇસા અલ�ય્હસ્સલામએ નદ�મા
પગ રાખ્યો અને િશષ્યે તેની અબા પકડ� લી.
ુ ાની ર�થી આપે નદ� ઓળં ગી લીધી અને તેમના
�દ
પગ તક ભ��ણા નહ�.
િશષ્યે આ મોઅ�જઝો જોઈને ક�ું: માર� હ�રો �ન
આપ પર �ુ રબાન, આપ �વો ચમત્કા�રક નબી આપની
� ા કોઈ મબઉસ જ નથી થયો.
પહલ
આપે ફરમાવ્ �ું: આ મોઅ�જઝો જોઈને તારા
ઈમાનમાં કંઈ વધારો થયો ?
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િશષ્યે ક�ું: � હા , મા� �દલ પ્રકાશથી ભરા
ગ�.ુ પછ� આપે ફરમાવ્ �ું: જો તા� �દલ રોશન થઈ
ગ� ુ છે તો બતાવ રોટ�ઓ ક�ટલી હતી ?
િશષ્યે ક�ું: હઝરત ! રોટ�ઓ બસ બે જ હતી.
પછ� આપ ત્યાંથી આગળ ચાલ્. રસ્તામાં
હરણો� ંુ એક ટો� પસાર થઈ ર� ુ હ�.ંુ આપે હરણને
ઇશારો �� તો આપની પાસે ચાલ્ �ુ આવ્.� આપે ઝબ્હ
કર� તે� ંુ ગોશ્ત ખા�ુ અને િશષ્યને પણ ખવરાવ.
જયાર� બ�ે ગોશ્તથી ધરાઈ ગયા તો . ઈસા
અલ�ય્હસ્સલામએ તેની ખાલ પર પગની ઠોકર માર
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ક� ં ુ : ‘‘�ુ મ બેઇઝિનલ્લા ’’ અલ્લાહના �ુકમથી �વ�ુ
થઈ �.
હરણ �વ� ુ થઈ ગ� ુ , અને દોડ�ને પોતાના
ટોળામાં ભળ� ગ�.ુ
િશષ્ય મોઅ�જઝો જોઈને દંગ થઈ ગયો અને
� ા લાગ્યો: અલ્લાહનો �ુક્ર છે �ણે મને આપ �
કહવ
નબી અને ઉસ્તાદ આપ્યા .
હ. ઈસા અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: આ
મોઅ�જઝો જોઈ તારા ઈમાનમાં વધારો થયો ?
િશષ્યે ક�ું: �બુ ્હાનલ્લા

! મા� ઈમાન

� ાથી બેવ�ુ થઈ ગ�.ુ
પહલ
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આપે ફરમાવ્ �ું: પછ� એ બતાવો ક� રોટ�ઓ
ક�ટલી હતી ?
િશષ્યે ક�ું: હઝરત રોટ�ઓ તો બે જ હતી.
બ�ે રસ્તો ચાલતા ગય. એક પહાડ� પાસે
સોનાની ત્રણ �ટો પડ� હ. આપે ફરમાવ્ �ું: એક �ટ
માર� છે , અને એક �ટ તમાર� છે અને એક �ટ એની
છે �ણે ત્રી� રોટલી ખા.
આ સાંભળ� િશષ્યે ઝંખવાઈને જવાબ આપ્ય:
હઝરત, ત્રી� રોટલી મ� ખાધી .
હ. ઈસા અલ�ય્હસ્સલામએ એ લાલચીને છોડ
દ�ધો અને ફરમાવ્ �ું: ત્રણે �ટો �ુ જ લઈ. આમ
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કહ� હ. ઈસા અલ�ય્હસ્સલામ રવાના થઈ ગયા અન
લાલ� ુ શખ્સ �ટોની પાસે બેસી િવચારવા લાગ્યો ક
તેને ઘર� ક�વી ર�તે લઈ જવી.
એ જ અરસામાં ત્રણ ડા�ુ ત્યાંથી પસાર .
તેઓએ જો� ુ ક� એક શખ્સ પાસે સોનાની ત્રણ �ટો.
તેઓએ તેને માર� નાખ્યો અને પરસ્પર કહ�વા લાગ્
�ટો ત્રણ છે અને આપણે પણ ત્રણ છ�એ એટલે
એક જણને એક એક �ટ ભાગમાં આવે છે . જોગા� ુ
ુ ્યા હત. તેમણે એક સાથીને પૈસા
જોગ તેઓ �ખ
આપ્યા અને ક�ું ક� ગામ ન�ક છ

, તમે ત્યાંથી

રોટલીઓ લાવો , ત્યાર પછ� આપણે આપણો ભાગ
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� �,ુ તે શખ્સ રોટલીઓ લેવા ગય , અને િવચારવા
વહચ
લાગ્યો જો �ું રોટલીઓમાં ઝેર મેળવી દ� તો તે બ�ે
સાથી મર� જશે અને ત્રણે �ટો માર� િમલ્ક્ત થઈ.
અહ� તેના બ�ે સાથીઓએ મસ્લત કર� ક� જો આપણે
આ સાથીને માર� નાખીએ તો આપણા ભાગમાં સોનાની
દોઢ દોઢ �ટો આવશે.
જયાર� તેઓનો ત્રીજો સાથી ઝેર ભેળવેલ
રોટલીઓ લઈને આવ્યો તો એ બ�ેએ યોજના �ુજબ
તેના પર �ુમ્લો કર� દ�ધો અને તેને કાપી નાખ્. પછ�
�યાર� તેમણે રોટલીઓ ખાધી તો એ બ�ે પણ ઝેરના
કારણે મર� ગયા.
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હ. ઈસા અલ�ય્હસ્સલામનો એ સ્ થળેથી �ુ
થયો તો જો� ુ ક� �ટો એવી જ પડ� હતી

, પણ તેના

બા�ુમાં ચાર જણાની લાશો પડ� હતી. આપે આ જોઈને
ઠંડો �વાસ ભય� અને ફરમાવ્ �ું: �ુિનયા તેના
ચાહવાવાળાઓથી એ જ વતર્ન કર� છ .
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(૦૯) સંતોષ �ંુ છે ?
અ� ૂ વાઈલ કહ� છે ક� �ું અ� ૂઝર� ગફફાર�ની
સાથે સલમાન ફારસીના ઘર� ગયો

, જયાર� ખાવાનો

સમય આવ્યો તો . સલમાન ફારસીએ ક� ં ુ : જો ર� ૂલે
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
�દ
તકલ્�ુફની મના ન કર� હોત તો �ું તમને શાનદાર
દાવત દ�ત. આમ કહ� હ. સલમાન રોટ� અને નમક
લઈ આવ્ય.
અ� ૂઝર� ક� ં ુ : જો આની સાથે થોડો �દ�નો
હોત તો ઓર મ� આવત. સલમાને �ુકાનદાર પાસે
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પોતાનો લોટો ગીરવી રાખ્યો અને �દ�નો લઈ આવ્.
ુ ા તો
જયાર� અમે ખાવા� ંુ ખાઈ ��
અ� ૂઝર ગફફાર�એ ક� ં ુ :

‘‘અલ હમ્દો

�લલ્લાહ�લ્લઝી કનઅ ’’ - એ ઝાતની સ્�ૂિત છે �ણે
અમને સત
ં ોષી બનાવ્ય.
આ સાંભળ� સલમાન ફારસીએ ક� ં ુ : જો તમે
સંતોષી હોત તો મારો લોટો ગીરવી ન રખાવત.
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(૧૦) માલ ભેગો કરવાની લાલચ
અબ્�ુર રહ�માન �બન ઓફ એ છ જણામાંથી છે
�ઓને બી� ખલીફાએ � ૂરા માટ� નીમ્યા હત. અને
ુ તના કથન �જ
ુ બ તેઓ એ દસ જણામાથ
એહલે ��
ં ી
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
છે , �ઓને ર� ૂલે �દ
વસલ્લમએ જ�તની �ૂશખબર� આપી હત. તેઓના
માલ દૌલત િવશે ઇબ્ને અસીર� અસ�ુલ ગાબામાં લખ્�
છે ક� જયાર� તેમને મૌત આવ્ �ું તો એક હ�ર �
એક્સો ઘોડ , ત્રણ હ�ર બકર�ઓ પાછળ છોડ� ગય
અને તેમના ઘરમાંથી એટ� ુ સો� ુ િનકળ્ �ુ ક� તેને
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,

�ુ હાડ�થી કાપવામાં આવ્ �ું અને ક�ટલાય લોકોના હાથમાં
ઉઝરડા પડ� ગયા. વફાત ટાણે તેમની ચાર �ીઓ હતી
અને દર�ક �ીને �સી �સી હ�ર દ�નાર વારસામાં
મળ્ય.
તેમના મરણ પછ� સહાબીઓમાં અઢળક ધન
ુ સહાબીઓએ ક� ં ુ ક�
િવશે િવવાદ �ગ્ય. અ�ક
આપણને તેની આખેરતનો ભય છે .
ુ અહબાર� (� પહલ
� ા ય�દ�
કઅ�લ
ૂ હતો અને
ુ લમાન થયો હતો) ક� ં ુ ક� તમાર� તેની
પાછળથી �સ
આખેરતની �ચ�તા ન કરવી જોઈએ. તેણે મહ�નતથી
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રોઝી કમાઈ , માનભર �વન વીતાવ્ �ુ અને બચેલ
માલ � ૂક� ચાલ્યો ગય.
ુ અહબારના આ
હઝરત અ� ૂઝરને કઅ�લ
િવવેચનની ખબર પડ� તો ઘણા નારાજ થયા અને તેને
મારવા માટ� ચાલી િનકળ્ય.
ુ અહબારને �ણ થઈ ગઈ ક� અ� ૂઝર
કઅ�લ
તેમને મારવા માગે છે તો તે દોડ�ને હ. ઉસ્માન ની
પાસે ચાલ્યો ગયો અને તેની પીઠ પાછળ �પાઈને
બેસી ગયો. તેને શોધતા શોધતા હ. અ� ૂઝર ત્યાં પણ
પહ�ચી ગયા. અને ફરમાવ્ �ું: ય�દ�ન
ા બેટા
ૂ

! �ુ આ

ફત્વો આપનાર કોણ ક� અબ્�ુર રહ�માનની દૌલત કો
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ુ ાની ક્સમ જંગે ઓહદમાં ર�ૂલે �ુદા
ઐબ નથી. �દ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમની સાથે
રહ્યો હ , તો આપે ફરમાવ્ �ું: અ� ૂઝર

! પૈસાદાર

�ામતના �દવસે ફક�ર અને િનરાધાર હશે. િસવાય
ુ ાના માગર ્માં ખચર્ ક . અને
એના � ચાર� બા�ુએથી �દ
એવા લોકોના �ૂજ છે .

અ� ૂઝર મને એ વાત પસંદ

નથી ક� માર� પાસે ઓહદના પહાડ �ટ� ુ ધન હોય
ુ ાના માગર ્માં ખચર્ ક� અને મરવા ટાણ
અને �ું તેને �દ
માર� પાસે બે �કરાત ધન બાક� રહ� �ય.
ુ ્ર  ર�ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલ
ય�દ�
ૂ �ત
વઆલેહ� વસલ્લમ મરવા સમયે બે �કરાત ધન
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પોતાના ઘરમાં રાખ� ુ પસંદ ન કર� અને � ુ કહ� છે ક�
અબ્�ુર રહ�માનથી તેના ધન િવશે કોઈ �ૂછા નહ� થાય
ુ ામદ� અને �ુઠો છે .
? � ુ �શ
કોઈની �હ�મત ન પડ� ક� અ� ૂઝરની વાતને
ર�દયો આપે.

(કલમએ તય્યબ, પેજ. ૧૭૭)
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ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
(૧૧) ર� ૂલે �દ
વસલ્લમ આપણા માટ� ક�વી �ઝ�દગી પસંદ કરતા
હતા ?
હ. ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલા
ફરમાવ્ �ું ક� ર�ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમના એક સહાબી હત , �� ંુ નામ સઅદ હ�.ંુ તે
અત્યંત કંગાળ અને ગર�બ હતો અને તે અસ્હાબ
�ફુ ફાનો એક મેમ્બર પણ હત.
તે �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમની પાછળ બધી નમાઝો પડતો
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હતો. આપ સઅદની િનધર્નતાથી ઘણા લાગણીશીલ
હતા. અને એક �દવસ આપે તેને ફરમાવ્ �ું ક� માર� પાસે
કંઈક રકમ આવી તો �ું તને ધરવી દઈશ.
એક સમય � ૂધી આપ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમ પાસે કોઈ રકમ ન આવ. આપ
સઅદની િનધર્નતાથી ઘણા �ચ�તા�ૂર થય. એક �દવસ
�જબ્રઈલે અમીન આવ્યા અને અરજ કર� ક� અલ્
તઆલા આપને દ�દ અને સલામ મોકલે છે . અને
ફરમાવે છે ક� આપ સઅદની રંક્તા જોઈને �ચ�તાગ્ર
છો અને આપ તેને વાયદો પણ કર� � ૂ�ા છો ક� તેને
કંઈક આપશો. આપ આ બે �દરહમ લ્યો અને સઅદને
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આપી કહો ક� તે એનાથી ધધ
ં ો કર�. હ. ર� ૂલે કર�મ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમએ બે �દ
લીધા. ઝોહરની નમાઝનો સમય થયો તો સઅદ�
આપની પાછળ નમાઝ પડ�. આપે નમાઝ પડ� લીધા
પછ� ફરમાવ્ �ું: સઅદ

! વેપાર કર� શકો છો

? તેણે

ુ ાની ક્સ , માર� પાસે કંઈ પણ નથી.
અરજ કર� : �દ
�ું ભલા વેપાર ક�વી ર�તે કર� શ�ુ �ં

? આપે તેને બે

�દરહમ આપ્યા અને ફરમાવ્�ુ: �ઓ આનાથી વેપાર
શ� કરો અલ્લાહ બરક્ત આપ. સઅદ� બે �દરહમ
લીધા અને તેનાથી લે વેચ શ� કર�. અલ્લાહ
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તઆલાએ તેની િત�રતમાં બરક્ત આપ. તે � ૂળમાં
હાથ નાખતો તો પણ તેને નફો થતો.
ધીર� ધીર� તેની આિથ�ક �સ્થિત સાર� થવા
લાગી. તેણે મ�સ્જદના દરવા� પર એક �ુકાન લઈ
લીધી, તેમાં પોતાનો સામાન રાખવા લાગ્ય. પછ�
નોબત ત્યાં �ૂધી પહ�ચી ક� હઝરત �બલાલ અઝાન
કહ�તા અને ર� ૂલે મક� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમ પોતાના ઘર�થી તૈયાર થઈને િનકળતા અને
મ�સ્જદમાં પહ�ચી �ત , પરં� ુ સઅદ ધધ
ં ામાં તલ્લીન
રહ�તો હતો, જો ક� વેપાર શ� �ાર ્ પહ�લા તે અઝાનની
� ા વ� કર�ને મ�સ્જદમાં પહ�ચી જત.
પહલ
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પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમએ ફરમાવ્�ુ: સઅદ , �ુિનયાએ તને
પ્ર�ૃત કર� દ�ધો છે અને પૈસાએ તને નમાઝથી ગા�ફ
કર� દ�ધો છે .
સઅદ� ક� ં ુ : તો � ંુ �ું મારા માલને બરબાદ
કર� દ� ? એક શખ્સના હાથે મ� જણસ વેચી છ , હ�
તેની �કમત લેવાની બાક� છે અને આ શખ્સથી �ક�મત
ુ ો �, પણ તેને માલ નથી આપ્ય.
લઈ ��
પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમ તેની આ �ુન્યવી લાલસા જોઈન
�ચ�તાગસ્ત થય. એક વાર �જબ્રઈલ અમીન ઊતયા
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અને અરજ કર� , અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે છે આ
સઅદની �સ્થિત જોઈને પર�શાન છો , જો આપ તેની
ધન ચાહનાને પસંદ કરો છો તો અમે તેને ધનવાન જ
� ા દઈએ છ�એ , અને જો આપ તેની િનધર્નતા અને
રહવ
� ાની હાલત
નાદાર�ને પસંદ કરો છો તો અમે તેની પહલ
પર પાછો લઈ આવીએ છ�એ.
ર� ૂલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ: અય પાલનહાર

! સઅદ મને

વહાલો છે . પરં� ુ તે �દનબ�દન �ુિનયાના ક�ચડમાં
ધસતો �ય છે . આમ તેની આખેરત બરબાદ થઈ રહ�
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છે . અને �ું તેની આખેરત આ ર�તે નષ્ટ થતી જોઈ
નથી શક્ત.
�જબ્રઈલે ક�ુ: તો પછ� આપ તેના એ બે
�દરહમ � આપે તેને આપ્યા હત

, પાછા માંગી લો.

ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ
ર� ૂલે �દ
સઅદની પાસે પધાયાર ્ અને ફરમાવ્ુ� : સઅદ ! � ંુ તમે
અમને અમારા બે �દરહમ પાછા નહ� આપો ?
સઅદ� ક� ં ુ : �ું બસો �દરહમ આપવા તૈયાર �ં.
આપે ફરમાવ્ �ું: નહ�, મને તો માત્ર બે �દરહ
જોઈએ.
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સઅદ� આપને બે �દરહમ આપી દ�ધા. ત્યાર
પછ� તેને ધધ
ં ામાં લગાતાર ખોટ ઉપાડવી પડ�. થોડા
�દવસ પછ� તે પોતાની પહ�લી હાલત પર પાછો આવી
ગયો.
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(૧ર) જયાર� નફો ન �સ્વકાય
અ� ૂ જઅફર ફઝાર� કહ� છે ક� હ. ઇમામ સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામએ એક �ુલામને ��ું નામ �ુસા�દ
હ�,ુ બોલાવ્યો અને ફરમાવ્�ુ: મારા �ુ �ુંબના સભ્યો
ઘણા થઈ ગયા છે એટલે �ું રોઝીમાં કંઈક તગ
ં ી
ુ વી રહ્યો . તમે મારાથી એક હ�ર દ�નાર લ્યો
અ�ભ
અને તેનાથી વેપાર માટ� સામાન ખર�દ� િમસર �ઓ.
ુ ા�દફ� વેપારનો સામાન ખ�રદયો અને
�સ
વેપાર� કાફલા સાથે િમસર રવાના થઈ ગયો. જયાર�
આ કાફલો િમસરની ન�ક પહ�ચ્યો તો િમસરથી
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ુ ાકાત થઈ અને
આવનારા વેપાર� સંઘથી તેઓની �લ
તેઓએ પોતાના સામાનની �ક�મત િવશે તેઓથી િવચાર
િવમર્ષ �.
િમસરથી આવવાવાળા કાફલાએ બતાવ્ �ુ ક� �
સામાન તમાર� પાસે છે િમસરના બ�રમાં આ સામાન
અત્યાર� મળતો નથ. એટલે તમારો સામાન ચપોચપ
વેચાઈ જશે. વેપાર�ઓએ આ સાભ
ં ળ� આપસમાં વચન
લીધા ક� આપણે સામાનને બેગણા ભાવે વેચ�.ુ તેનાથી
ઓછ� ક�મતે કોઈપણ સંજોગમાં નહ� વેચીએ. એટલે
ુ બ ત્યાં
વેપાર� કાફલો િમસરમાં ગયો તો ખબર �જ
બ�રમાં તેઓના સામાનની કમી હતી. એટલે લોકોએ
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ધડો ધડ સામાન લેવો શ� �� અને વેપાર�ઓએ
પરસ્પર કરાર �ુજબ બેવડા ભાવે પોતાનો સામાન
વેચ્ય.
ુ ામ �સ
ુ ા�દફ
થોડા �દવસ પછ� આપનો �લ
આપની સેવામાં હાજર થયો અને બે થેલીઓ આપની
સામે પેશ કર�. અને અરજ કર� ક� આ એક હ�ર
ુ � છે અને બી� થેલીમાં એક
દ�નાર આપની � ૂળ �ડ
હ�ર દ�નાર નફાના છે .
હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્ �ું: પણ આ નફો તો ઘણો વધાર� છે , તે આટલો
નફો ક�વી ર�તે કમાવ્ય.
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ુ ામે બનાવની � ૂર� િવગત સભ
�લ
ં ળાવી તો
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્: �બુ ્હાનલ્લા ! તમે
ુ લમાન કૌમ માટ� ક્સમ ખાઓ છો ક� દ�નારને બદલે
�સ
ુ ાફો મેળવશો?
દ�નાર �ન
પછ� આપે � ૂડ�વાળ� થેલી ઉપાડ� લીધી અને
બી� થેલીને ગર�બો અને િનરાધારોમાં વહ�ચી દ�ધી.
અને ફરમાવ્ �ું: તલ્વારો�ું �ુધ્ધ હલાલ રોઝી કમાવ
કરતા સહ�� ુ છે .
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(૧૩) ખરો બાદશાહ
ખલીલ �બન અહ�મદનો સબ
ં ધ
ં નબીના
ખાનદાનના દોસ્તોથી છ , અને આ એ જ શખ્સ છે �ણે
ક્વન શા�નો આરંભ �� છ.
ખલીલ ઉ�ઝી અત્યંત ઉચ્ચ �હમ્મતવાળા અ
પારસા તબીયતના ધણી હતા. અને તેમ� ંુ ��ુ �વન
ગર�બી અને તંગીમાં પસાર થ�.ંુ
નસર �બન સમીલ કહ� છે ક� ખલીલ બસરાના
� ોના ઇલાકામાં ગર�બી �વન વીતાવી રહ્યા હ.
મહલ
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જયાર� તેના િશષ્યો અને તે�ું એ�ું ખાનારા તેના પ્રતા
લાખોમાં રમતા હતા.
ુ ેમાન �બન અલી અબ્બાસી અહવાઝના
�લ
ગવર્નર હત. તેમણે ખલીલના પાસે પોતાનો કાિસદ
મોકલ્યો અને તેમનાથી િવનંતી કર� ક� તેઓ તેના
ુ ્રને પડાવવા માટ� અહવાઝ પધા.
�ત
ખલીલે કાિસદની સામે જવની � ૂક� રોટલી
પીરસી અને ક� ં ુ : આપ ખો�ું ન લગાડજો, મારા ઘરમાં
આ � ૂધી રોટલી િસવાય બી�ુ કંઈ નથી

, ન�હતર �ું

આપની સાર� આગતા સ્વાગતા કર.
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ુ ો તો ખલીલે
જયાર� કાિસદ ખાવા� ંુ ખાઈ ��
ક� ં ુ ક� ગવર્નરને કહ�જો ક� જયાં �ૂધી આ �ૂક� રોટલી
મને મળ� રહ� છે . �ું કોઈના દરવા� જઈ નથી શક્ત.
કાિસદ� ક� ં ુ : સાર� વાત એ છે ક� આપ
આપનો જવાબ લખીને મને સ�પી દયો. તો ખલીલે આ
શેર લખીને તેનાં હાથમાં પકડાવી દ�ધો.
ુ ેમાનને કહો ક� �ું એ વાતથી બેપરવા �ં
�લ
જો ક� �ું ધનવાન નથી. �ું મારા મન િવશે લોભ અને
લાલચનો િશકાર �ં. ન�હ�તર આજ � ૂધી કોઈ
કમઝોર�ના કારણે નથી મ�્ અને ન તો સંજોગો એક
રુ
સરખા રહ� છે .
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,

મારો અક�દો એ છે ક� ફક�ર એ છે �� ંુ મન
ફક�ર છે . માલ ન રાખવાવાળો ફક�ર નથી. અને
ધનવાન પણ એ જ છે �� ંુ મન શ્રીમંત . ધન એક�ુ
કરનાર દર�ક જણ શ્રીમંત નથી હો. �રઝક અને
રોઝીના ફ�સલા થઈ � ૂ�ા છે . કોઈની િનબર્ળતા
રોઝીમાં કમી નથી કરતી અને કોઈ ��ુ ધ્ધવાનના
પ્રયત્નો તેમાં વધારો નથી ક.
�રવાયત છે ક� જયાર� અહવાઝના ગવનર્રને
ખલીલનો જવાબ મળ્યો તો તેણે ખલીલને પત્ર લખ
અને પત્ દ્રા � ૂછ�ું ક� તમાર� પાસે કઈ એવી દૌલત
છે , �ણે તમને બે પરવા કર� દ�ધા છે .
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તેના જવાબમાં ખલીલે આ શેર લખી મોકલ્ય.
લોકોની પાસે એક માલ છે અને માર� પાસે બે
પ્રકારનો માલ . અને વળ� મ� એ છે ક� લોકો
પોતાના ધન પર ચોક�દાર� કર� છે અને મને પહ�રો
દ�વાની પણ જ�રત નથી.
મા� પ્રથમ ધન �ૂશી  , � કંઈ માર� પાસે છે ,
તેનાથી �ું � ૂશ �ં અને મા� બી�ુ ધન લોકોના માલથી
નફરત છે .
�ું તને એક �કમીયો બતાવવા મા�
ં ુ �ં એવો
ક�મીયો કોઈ રામબાણ અને ઉધમમાં તમને નહ� મળે .
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�ઓ સંતોષ ક�ળવો ક�મક� �ુિનયામાં સત
ં ોષથી
વધાર� સારો કોઈ ખ�નો નથી.
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(૧૪) ��બર �બન અબ્�ુલ્લાહ� અન્સાર� અ
ુ િવયા
�આ
મહાન હદ�સવે�ા શેખ અબ્બાસ �ુમી આ કથા
પછ� લખે છે ક� એ� ંુ લાગે છે ક� ખલીલ બસર� હઝરત
��બર �બન અબ્�ુલ્લાહ� અન્સાર�ના અ�ુયાયી .
તેમના િવશે મસઊદ� લખે છે ક� એક વખત હઝરત
��બર �બન અબ્�ુલ્લાહ� અન્સાર� �ુઆિવયા પા
દિમશ્ક ગયા અને તેઓએ �ુઆિવયાથી મળવાની
ુ િવયાએ
ઇચ્છા વ્યક્ત . ઘણા �દવસ � ૂધી �આ
ુ ાકાત ન કર�. જયાર� તેઓની
તેમનાથી �લ
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ુ િવયાથી �લ
ુ ાકાત થઈ તો તેમણે ફરમાવ્ �ું:
�આ
ુ િવયા તે પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય
�આ
વઆલેહ� વસલ્લમની આ હદ�સ નથી સાંભળ, જો કોઈ
હાજતમંદને હાજત ર�ૂ કરવાથી રોક� લે તો �ામતના
�દવસે અલ્લાહ તેની હાજતો �ૂર� થવાથી રોક� લેશ.
ુ િવયા નારાજ થયો અને
આ હદ�સ સાંભળ� �આ
ક� ં ુ : મ� આ હદ�સ સાભ
ં ળ� છે

, અને ��બર � ંુ તમે

અન્સાર�ઓએ ર�ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમની એ હદ�સને �ૂલાવી દ�ધ. મારા પછ�
તમને તકલીફ પડશે, તમે સબ્ર કરજો ત્યાં �ૂધી ક� મા
પાસે હૌઝે ક્વસર પર આવી પહ�ચ.
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��બર� ક� ં ુ : હા , મ� આ હદ�સ સાભ
ં ળ� હતી.
ુ િવયાએ ક� ં ુ : પછ� તમે આ હદ�સ પર અમલ
તો �આ
કર� સબ્ર ક�મ ન કર?
ુ િવયા
��બર� ક� ં ુ : �આ

,

તે મને એક

ુ ાએલી હદ�સ યાદ અપાવી છે . પછ� ��બર �ટ
�લ
ુ િવયાના દરબારમાથ
પર સવાર થઈ �આ
ં ી ચાલ્યા
ુ િવયાએ તેમના માટ� છસો દ�નાર રવાના
ગયા. �આ
�ાર , પરં� ુ તેમણે એમ કહ� �ુકરાવી દ�ધા ક� �ું
ભડવીરતા પર દૌલતને સરસાઈ નહ� આ�.ુ અને
ુ િવયાના કાિસદને ફરમાવ્ �ું: � ંુ જઈને �આ
ુ િવયાને
�આ
ુ ્ર  �ુદાન
કહ� દ� ક� અય કાળ�ુ ચબાવનાર�ના �ત
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ક્સ, � ંુ તારા આમાલનામામાં કોઈ એવી નેક� નહ�
�ુએ �� ંુ કારણ �ું હો�.
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(૧પ) અ� ૂઝરની ગૌરવવત
ં ી ગર�બાઈ
હ. ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્ �ું: હઝરત ઉસ્માને બે �ુલામોની સાથે અ�ૂઝર�
ગફફાર� પાસે બસો દ�નાર મોકલાવ્ય.
ુ ામોએ અ� ૂઝરને ક� ં ુ : ઉસ્માન તમને
�લ
સલામ કહ� છે અને કહ� છે ક� આ બસો દ�નાર આપ
પોતાની જ�રતોમાં ખચર્ કર.
હઝરત અ� ૂઝર� જવાબ આપ્યો: મને એ
ુ લમાનને બસો દ�નાર ખ�નામાથ
બતાવો � ંુ દર�ક �સ
ં ી
મળ� � ૂ�ા છે ? તેઓએ ક� ં ુ : નહ�.
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ુ લમાન �ં
અ� ૂઝર� ક� ં ુ : તો �ું પણ એક �સ

,

ુ લમાનોને કંઈ નથી મળ્ �ુ તો મને આ
જયાર� બી� �સ
રકમ શા માટ� દ�વા આવ્યા છો?
ુ ામોએ ક� ં ુ : ઉસ્માન કહ� છે ક� આ રકમ
�લ
ુ માલની નથી. આ મારા �ગત માલમાથ
બય�લ
ં ી છે ,
અને તેમાં હરામની કોઈ ભેળસેળ નથી.
અ� ૂઝર� ક� ં ુ : મને આ દૌલતની જ�રત નથી ,
ક�મક� �ું અત્યાર� આ�ુદા �.
ુ ામોએ ક� ં ુ : અમને તો આપના ઘરમાં કંઈ
�લ
ુ ી
દ�ખાઈ નથી દ��.ુ એ છતા આપ કહો છો ક� આપ �ખ
છો.
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અ� ૂઝર� એક ચાદર ઉપાડ� તેની નીચે બે � ૂક�
ુ ામોને રોટલીઓ દ�ખાડ� ફરમાવ્ �ું:
રોટલીઓ હતી, �લ
હ� � ૂધી મારા ઘરમાં આ રોટલીઓ અને નમક મૌ�ૂદ
છે .
અને માર� સૌથી મોટ� દૌલત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ અને તેના ખાનદાનની મોહબ્બત
�ણે મને દર�ક ચીઝથી બેપરવા કર� દ�ધો છે . તમે
પાછા ચાલ્યા �ઓ મને ઉસ્માનની દૌલતની કો
ુ ાની અદાલતમાં તેને ઢસડ�શ.
જ�રત નથી. �ું �દ
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(૧૬) ધન આવે છે , ધન �ય છે .
એક શખ્સ કહ� છે ક� મ� બગદાદની �મેઅ
મન્�ૂર�માં નમાઝ પડ. પછ� મ� એક �ધળા શખ્સને
� ાર ્ હત , અને કહ� રહ્ય
જોયો, �ણે ફાટ�લા કપડા પહય
હતો ક� અય લોકો ! મને ખેરાત આપો, �ું કાલે અમી�લ
મોઅમેનીન હતો અને આ� ભીખાર� �ં.
મ� � ૂછ�ું : આ કોણ છે ? તો લોકોએ બતાવ્ �ું ક�
આ કા�હર �બલ્લાહ અબ્બાસી .
અખ્બા�લ દવલ નામની�કતાબમાં લખે� ંુ છે ક�
ુ કફા �બલ્લાહ� મોઈ�ુદ્દવલા દયલમીને અમારત
�ત
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સનદ લખી આપી. અને તેના નામે સી�ા �ર�
કરવાનો �ુકમ આપ્યો અને ખતીબોને �ુકમ  પ્ય ક�
તેઓ �ુમ્મા અને ઈદોમાં મોઈ�ુદ્દવલાના નામના �ુત
પડ.�
થોડા �દવસ પછ� મોઈ�ુદ્દવલાને ખબર પડ� ક
ુ કફા તેને અમારત (ગવર્નર) ના પદ�થી હઠાવવા
�ત
માંગે છે . એટલે મોઈ�ુદ્દવલા બગદાદ આવ્યો અ
ુ કફાના દરબારમાં ગયો. �ત
ુ કફાના હાથોને � ૂમ્યા
�ત
અને ખાસ �રુ શી પર બેસી ગયો. તેની થોડ� વાર પછ�
ુ કફા
બે દયલમી આવ્યા અને હાથ લાંબા �ા. �ત
સમજયો ક� કદાચ આ મારા હાથ � ૂમવા માગે છે .
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એટલે તેણે પણ પોતાના હાથ લાબ
ં ા �ાર . તેઓએ તેના
બ�ે હાથો પકડ� તખ્ત પરથી ઊતાર� દ�ધ. શાહ�
પોશાક ઊતાર� લીધો, તેના ગળામાં તેની પાધડ� નાખી
દ�ધી અને તેને હડ� ૂત કર�ને દરબારથી હકાલી કાઢયો.
ુ � ુ જ નહો� ુ ક� સળ� ગરમ કર�
અને પછ� આટ� ુ �ર
તેની �ખોમાં ફ�રવી દ�ધી. �ના કારણે તે �ધળો થઈ
ગયો. અને પછ� તેને �ખલાફત પરથી ઉતાર�
નાખવામાં આવ્ય.
એ સમયે બગદાદમાં ત્રણ ઊતાર� પાડ�લ
�ધળા ખલીફાઓ મૌ�ૂદ હતા. કા�હર �બલ્લાહ
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ુ ક� �બલ્લાહ અબ્બાસી અને �ુતકફ
અબ્બાસ, ��
�બલ્લાહ અબ્બા.
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(૧૭) ક�ટ�લક �રવાયતો
હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્ �ું: ��ુ સ્લમ �ુ�ષના યક�નના સ્વાસ્થ્
િનશાની એ છે ક� અલ્લાહને નારાજ કર� લોકોને �ૂશ ન
કર�. અને અલ્લાહ� � તેને નથી આપ્�ું તેના માટ
ુ ી લાલચ રોઝી
લોકોની િન�દા ન કર�. ક�મક� લાલ�ન
લાવવા� ંુ કારણ નથી બન�.ંુ અને ન લોકોની
નારાજગી રોઝીને �ૂ ર કર� શક� છે . જો તમારામાથ
ં ી કોઈ
શખ્સ રોઝી અથવા મૌતથી ભાગવા મા ગે તો પણ તેને
� ે. પછ�
રોઝી મળતી રહ�શે અને મૌત વળગીને રહશ
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ફરમાવ્ �ું: અલ્લાહ� પોતાના ન્યાય અને ઇન્સાફ
આરામ અને રાહતને યક�ન અને રઝામાં રાખ્ય. અને
ગમ અને શોકને શક અને નારા�માં નાખ્ય.
હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્ �ું: એવી વસ્�ુની લાલચ ન કરો �ને તમે છોડ�
દયો તો એ તમારા � ૂધી પહ�ચી �ય. અને �ને
ુ વો. અને �ને
છોડવાના કારણે તમે િનરાંત અ�ભ
છોડવાના કારણે તમે અલ્લાહ પાસે પ્રશંસા પાત્.
ુ ા સમક્ષ તમ
અને �ની ઊતાવળના કારણે �દ
િન�દાપાત્ર ઠ. તવ�લ છોડ� દ�વા અને અલ્લાહની
� ણી પર રા� ન રહ�વાના કારણે િન�દા પાત્ર ઠ.
વહચ
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તમાર� �ણી લે� ંુ જોઈએ ક� અલ્લાહ� �ુિનયાને તમારા
છાય
ં ા સમાન ગણાવી છે . જો તમે તમારા પડછાયા
પાછળ દોડશો તો થાક� જશો અને તેને કદ� પકડ� નહ�
શકો. અને જો તમે તેનાથી મ� ફ�રવી લેશો તો તે
તમાર� પાછળ આવશે અને તમને આરામ મળશે.
(સફ�નએ બેહાર પેજ. ર૪૩)
હ. પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ: લાલ� ુ સદા સાત
સંકટોમાં ઘેરાએલો રહ� છે .
૧. લગાતાર �ચ�તા � તેના શર�ર માટ� �કુ ્સાનકારક
છે .
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ર. લગાતાર પ્રયત્નો �નો કોઈ �ત .
� ા �થી �ટકારો નથી.
૩. રંજ અને થાક મરવા પહલ
આરામ સમયે પણ તેને વધાર� રંજનો સામનો કરવો
પડ� છે .
૪. નકામો ડર ક� નેઅમત અને પૈસા �ાંક બરબાદ ન
થઈ �ય.
પ. ગમ � તેના �વનને કડ� ંુ બનાવી રાખે છે .
૬. આકરો �હસાબ �નાથી અલ્લાહની માફ� અને
મહ�રબાની િસવાય ��ુ ક્ત નથ.
૭. એ અઝાબ �નાથી ભાગવા� ંુ કોઈ ઠ�કા� ંુ નથી.
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ઇમામ અ� ૂ જઅફર અલ�ય્હસ્સલામ�ું ફરમા
છે ક� �ુિનયાના લાલચીની ઉપમા ર�શમના ક�ડા �વી
છે . તે �ટલો ર�શમના તાંતણામાં વ�ટળાય છે . એટલી
જ તેની તેમાથ
ં ી િનકળવાની કોિશશ બધ
ં થતી �ય છે .
ત્યાં �ૂધી ક� તે પોતાની �ન આપી દ � છ .

*-*-*
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પ્રક-૬ : િવષય :- ઇષાર્ની
િવનાશકાર�ઓ
(૧) ઇષાર્�નો �
મોઅતિસમ �બલ્લાહ મશ�ૂર અબ્બાસી ખલીફ
થઇ ગયો છે એક ગામડ�યાથી તેની દોસ્તી થઇ
ગઇ.અને મૈત્રી એટલી ગાઢ બની ગઇ ક� તે ગામડ�ય
વગર ર�એ તેને ગમે ત્યાં મળ� શક્તો એ ગામડ�યાન
આદત હતી ક� સદા આ શબ્દો કહ્યાં કરતો હ: અય
ુ ા સારાને સારો બદલો આપ અને �ર
ુ ાને સ� કર.
�દ
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મોઅતિસમનો એક વઝીર ઘણી �ુંક� દ્ર�ષ્ટ
હતો. મોઅતિસમથી આ ગામડ�યાની દોસ્તી તેને જરાય
ગમતી નહોતી. અને મનમાં િવચાયાર ્ કરતો હતો ક� જો
આ ગામ�ડયાની લાગવગ આથી વધાર� થઈ ગઈ તો
શ� છે ક� ખલીફા મને માર� જગ્યાએથી ઊતાર� નાખે
અને માર� જગ્યાએ આ ગામડ�યાને જ �ાંક પોતાનો
વઝીર ન બનાવી લે.
એટલે તે પોતાના �દમાગમાં સદા તેને ફ�ત
કરવાના બહાના ઘડતો રહ�તો હતો. �તે તેણે તે
ગામડ�યાથી દોસ્તી કર� લીધી અને તેને પોતાના ઘર�
ખાવાની દાવત આપી.
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ગામડ�યો તેના ધેર ગયો

, ખાવા� ંુ ખા�.ંુ

શાકમાં લસણ વધાર� નાખ્ �ું હ�ુ. જયાર� ગામડ�યો ખાઇ
ુ � ંુ ક� હવે તે �ાં જશે?
� ૂ�ો તો વઝીર� તેને �છ
ગામડ�યાએ ક�:ં ુ �ું ખલીફાના દરબારમાં
જઇશ.
વઝીર� તેને ક�:ં ુ તમે � શાક ખા� ંુ છે એમાં
લસણ વધાર� હ� ંુ અને બાદશાહને લસણની ગધ
ં થી
ચીડ છે . એટલે જયાર� તમે દરબારમાં જઇને બેસો તો
પોતાના મ� પર હાથ રાખીને બેસજો.
ત્યાર પછ� એ વઝીર એ ગામડ�યાના પહ�ચવા
પહ�લા ખલીફાની પાસે પહ�ચી ગયો અને ક� ં ુ ક� આપે
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ુ ગામડ�યાને નકામો માથે ચડાવી રાખ્યો છ ,
આ અ�ધ
જયાર� ક� તેની હાલત એ છે ક� તે લોકોમાં કહ્ય કર� છે ક�
ખલીફાના મ� માથ
ં ી �ુગ� ધ આવતી રહ� છે અને �ું આ
ુ ી ઘણો તગ
બદ�થ
ં �ં. થોડ�વાર પછ� ગામડ�યો
મોઅતિસમના દરબારમાં આવ્યો અને ખલીફાની પાસે
એક �રુ શી પર બેસી ગયો. પણ આજ િનત્યક્રમ િવ�
મ� પર હાથ રાખ્યો હત. ખલીફાને આ જોઇને વઝીરની
વાત પર યક�ન આવી ગ�.ંુ
ખલીફાએ એક ચીઠ્ઠી લખીને એક ક્વરમાં બ
કર�, અને તેના પર પોતાની મોહર માર� પછ� એ ચીઠ્ઠ
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ગામડ�યા દોસ્તને આપી ક�ું: આ પત્ર લઇને ફલાણ
પાસે ચાલ્યો .
ગામડ�યો એ પત્ર લઇને જઇ રહ્યો હતો
રસ્તામાં વઝીરથી �ુલાકાત થઇ વઝીર� �ુછ�ું ક� તમે
�ાં જઇ રહ્યા ?
તેણે ક� ં ુ ક� ખલીફાનો પત્ર લઇને રા�ન
ફલાણા કારભાર� પાસે જઇ રહ્યો . વઝીર સમ�યો ક�
હોઇ ન હોઇ આ પત્રમાં ખલીફાએ તેના માટ� ઇનામન
ભલામણ કર� છે એટલે વઝીર� તેને ક� ં ુ ક� તમે આ
પરબીડ�� ંુ પોતે લઇને ન �ઓ આ પત્ર મને આપ
દયો �ું તમારા બદલે પત્રને લઇને ��.
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ગામડ�યો �ટલો ઇન્કાર કરતો રહ્યો વઝીર
આગ્રહ એટલોજ વધતો ગ. �તે વઝીર� બે હ�ર
દ�નાર ના બદલે તેનાથી એ પત્ર લઇ લી.
ગામડ�યો રકમ લઇને પોતાના ઘર� ચાલ્યો
ગયો. અને વઝીર� એ પત્ર સંબંિધત શખ્સને પહ�ચા
દ�ધો. પત્રમાં લખે�ું હું ક�
�
આ અસભ્ય �ું મા�ું વા
લેવામાં આવે.
એટલે �ુકમ તરતજ અમલમાં �કુ ્વામાં આવ્ય
અને ખલીફાના નોકર� ખચકાયા વગર વઝીર� ંુ મા� ંુ
ઊડાવી દ��.ંુ ખલીફાને વઝીર થોડા �દવસ � ૂધી
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ુ � ંુ ક� અમારો
દ�ખાણો નહ� તો તેણે વઝીર િવશે �છ
વઝીર �ાં છે ?
દરબાર�ઓએ બતાવ્ �ું આપે પોતે તેને પત
લખીને આપ્યો અને તે કત્લ થઇ ગયો .
ખલીફાએ ક� ં ુ એ ગામડ�યાની તમને કોઇ
ખબર છે ? તો તેમણે ક� ં ુ � હાં , તે શહ�ર માં આવેલો
છે . ખલીફાએ ક� ં ુ : તેને માર� પાસે લઇ આવો.
થોડ�વાર પછ� ગામડ�યો ખલીફાની સામે ઊભો
હતો. ખલીફાએ તેને બનાવની � ૂર� િવગતો � ૂછ� , તો
તેણે � ૂરો બનાવ સંભળાવી દ�ધો. � ૂર� કથા સાંભળ�
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ુ ા ઇષાર ્�નો નાશ કર�
મોઅતિસમ �બલ્લાહ� ક�ું: �દ
તેણે ઇષાર ્�થી જ શ�આત કર.
એટલે ક�હવત છે ક� ખાડો ખોદ� તે પડ.�
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(૦ર) ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામ પર ઇષ
ુ વ��લ અબ્બાસીના શર�રના �ુપ્ત સ્થ
�ત
એક ફોડો િનકળ્ય , અને ફોડો કોઈ ર�તે �ટવા� ંુ નામ
ુ વ��લને સખત દદર ્ થ�ુ હ�ુ અને
લેતો નહોતો. �ત
દદર ્ના કારણે ચીસ િનકળ� જતી હત.
શાહ� હક�મોએ મોટા મોટા ઇલાજ �ાર ્ પણ
ુ વ��લની માં
કોઈ પણ ર�તે આરામ ન થયો.�ત

ને

ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામ પર આસ્થા .
ુ ામને ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ ની સેવામા
તેણે એક �લ
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મોકલ્યો અને ઇમામથી કોઈ અસરકાર દવાની માંગણી
કર�.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�:
બકર�ઓની એ લ�ડ�ઓ � તેઓના પગથી કચડાઈ
ુ ાબનો અકર ્ અને બકર�ઓ�ું ઘી
હોય તે લઈને તેમાં �લ
મેળવી ફોડા પર બાંધી દ�વામાં આવે.
જયાર� તબીબોએ આ �સુ ્ખો સાંભળ્યો તો હસવ
લાગ્યા અને ક�ું: આ કોઈ દવા છે ?
ુ વ��લની મા એ હક�મોને હટાવી દ�ધા
�ત
અને પોતે જ �સુ ્ખા �ુજબ મલમ તૈયાર કર� પોતાના
ુ ્રના �ુમડા પર બાંધી દ�. �દ
ુ ા� ંુ કર�,ંુ દદર ્ તો એ
�ત
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ુ �ું આપો
જ વખતે જ� ુ ર� ુ અને થોડ�વાર પછ� �મ
આપ �ટ� ગ� ુ અને તેમાંથી ઘણો બધો બગાડ પ�ં
િનકળ્.�ુ
ુ વ��લ ત�
થોડા �દવસમાં �ત
ં ુ રસ્ત થઈ ગય.
તેણે ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામની �ખદમતમા
દસ હ�ર દ�નારની મહોર માર�લી થેલી નજરાણા
તર�ક� મોકલી.
થોડા �દવસ પછ� ઇષાર ્�ઓએ �ુતવ��લને
ક� ં ુ : આપે � દસ હ�ર દ�નાર ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલામ પાસે મોકલ્યા . ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામ તેનાથી હિથયાર ખર�દ� રહ્યા છે
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પોતની એક ફૌજ તૈયાર કર� રહ્યા છે અને તેઓને �વ
લાગ મળ્યો આપની િવ�ધ્ધ બળવો કર� દ�.
ુ વ��લ ઇષાર ્�ઓની વાત સાંભળ� શંકાશીલ
�ત
થઈ ગયો.
એક રાત્રે તેણે દરબાર� વઝીર સઈદને બોલાવ
ક� ં ુ ક� તમે આ �ધારામાં પોતાની સાથે થોડા ફૌ�
જવાનોને લઈ ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામન
ઘરમાં દાખલ થઈ �ઓ અને તેમના � ૂરા ઘરની
તલાશી લ્યો અને જો તમને �ાંય શ�ો નજર આવે તો
તરત જ માર� સામે ર�ુ કરો.
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સઈદ હા�જબ પોતાના સાથે ફૌ� �ુકડ� લઈ
ચાલ્યો અને સીડ� લગાવી ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ
સહ�નમાં દાખલ થઈ ગયો. �ધાર� રાત હતી. તેને એ
િનણર્ય લેવામાં �ુશ્ક�લી પડતી હતી ક� તે પહ�લા �
કમરાની તલાશી લે. એટલામાં ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલામની અવાજ આ , સઈદ! ત્યાં જ ઊભા
રહો, �ું તમારા માટ� દ�વો મોક� ંુ �ં.
આ સાંભળ�ને સઈદને અચરજ થઈ ક� ઇમામે
ુ ામ
મને ક�વી ર�તે ઓળખી લીધો ? એટલામાં એક �લ
દ�વો લઈને આવ્યો અને તેના હાથમાં ચાવીઓનો �ડો
ુ ામે ક� ં ુ : ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ ફરમાવે છે ક
હતો. �લ
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તમે િનરાત
ં ે મારા ઘરની તલાશી લ્યો અને તમને
�ટલા પણ હિથયાર મળે તે હા�કમની પાસે મોકલી
આખરમાં માર� પાસે આવી �ઓ.
ુ ામે એક એક કર�ને બધા કમરાઓ ખોલ્ય.
�લ
ુ ામ સઈદને
તેમાથ
ં ી કંઈ પણ ન િનકળ્.�ુ �તમાં �લ
લઈને આપના ઇબાદત સ્થળે લઈ આવ્. જયાં એક
ુ ાણી ચટાઈ પાથર�લી હતી અને ઇમામ તેના પર
�ર
ુ ાની ઇબાદતમાં લીન હતા. આપના એક પડખામાં
�દ
એક તલવાર � મ્યાનમાં બંધ હતી રાખેલી હત. અને
આપની બી� તરફ ખલીફાની મહોર માર�લી થેલી પડ�
હતી.
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ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�:
સઈદ ! જોઈ લ્ય , રાજ કરવાના સાધનોમાં અમારા
પાસે માત્ર એક તલવાર છે અને એક અશરફ�ઓન
� ા રાજક્તાર્એ પોતે મોકલ
થેલી છે , � થોડા �દવસ પહલ
હતી. અને મ� તો એ થેલીને હ� � ૂધી હાથ નથી
લગાડયો. તમે આ થેલી અને તલવાર લઈને બાદશાહ
પાસે �ઓ અને તેને પ�ર�સ્થિતથી પ�ર�ચત કર.
ુ વ��લે સઈદના મોઢ� બધી �સ્થિતઓ
�ત
સાભ
ં ળ� અને પછ� પોતાની મોકલેલી થેલી જોઈ �ની
મહોર �ધુ ્ધા �ુટ�લી નહોત. તો ઘણો ઝંખવાયો અને
ઇષાર ્ખોરોને સ�ઓ આપી અને પછ� એ થેલી સાથે
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એક બી� થેલી પણ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામન
�ખદમતમાં રવાના કર�.
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(૦૩) ઇષાર્એ . આદમ અલ�ય્હસ્સલામન
જ�તમાથ
ં ી તડ�પાર �ાર
� �લુ ્લાહ� અલય્હ� ઓ�ૂન
શેખ સ�ૂ ક રહમ
અખ્બાર� ર�ઝમાં અ�ૂ સલ્ત હ�રવીથી �રવાયત કર� છે ક
મ� હ. ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામની સેવામા
અરજ કર� : આદમ અને હવાને � � ૃક્ષથી રોક્વામ
આવ્યા હત, તે �ું � ૃક્ષ હ�ુ ? ક�મક� ક�ટલાક કહ� છે ક�
તે ઘ�� ંુ � ૃક્ષ હ�ુ અને ક�ટલાક લોકો તેન દ્ક્ષ�ું ઝા
બતાવે છે અને ક�ટલાક લોકો તેને ઇષાર ્�ું ઝાડ કહ� છ .
� ૂળ હક�ક્તથી મને પ�ર�ચત કર.
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હ. ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્ �ું: આ બધી વાતો સાચી છે .
અ� ૂ સલ્ત કહ� છ, મ� અરજ કર� : મૌલા ! બધી
વાતો કઈ ર�તે સાચી છે .
તો આપે ફરમાવ્ �ું: અ� ૂ સલ્ત! જ�તના ઝાડ
�ુિનયાના ઝાડ �વા નથી. બલ્ક� તેમાં એવા ઝાડ પણ
છે �ના પર બબ્બે પ્રકારના ફળો લાગે . જ�તમાં
એવા � ૃક્ષ છે �ના પર એક જ સમયમાં ઘ�ના ડોડ
અને દ્ક્ષની �ૂમો લાગે . જયાર� અલ્લાહ તઆલાએ
આદમને મહ�ા અપર્ણ કર� અને તેમને

ફ�રશ્તાઓના

મસ્�ૂદ(નમનપાત)� ંુ માન આપ્ �ું તો તેમના �દલમાં
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િવચાર આવ્યો ક� મારાથી શ્રેષ્ઠ કોઈને પૈદા જ
��. અલ્લાહ� આદમના િવચારો �ણી તેને સંબોધન
ક� ં ુ : આદમ ! પોતા� ંુ મસ્તક � �ુ કર� અશર્ના પ
પર નજર કરો. જયાર� આદમે નજર કર� તો અશર્ના
મથાળે આ વા�ો લખેલા હતા. ‘‘લાએલાહ ઇલ્લલ્લાહ
મોહમ્મ�ુ ર� �ૂ�ુલ્લ. અલી �બન અબી તા�લબ
અમીર�લ મોઅમેનીન , ફાતેમતો સય્યદતો નેસાઈલ
આલમીન વલ હસનો વલ �ુસય્નો સય્યદા શબાબ
અહ�લલ જ�તે મેનલ ખલ્ક� અજમઈ ’’ - ‘‘અલ્લાહની
િસવાય કોઈ ઇબાદતને પાત્ર ન. મોહમ્મદ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ અલ્લ
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ર� ૂલ છે . અલી �બન અબી તા�લબ અલય્હ� �ુસ્સલા
મોઅિમનોના અમીર છે

, અને ફાતેમા સલા�લુ ્લાહ�

અલય્હા બધા જહાનોની ઔરતોની સરદાર છે અને
હસન અને �ુસૈ ન અલય્હ� �ુસ્સલામ બધા સ�નોન
જવાનોના જ�તમાં સરદાર છે .’’
ુ ા
આદમ અલ�ય્હસ્સલામએ �ૂછ�ુ: અય �દ
આ કોણ છે ?
તો �ુ દરતની અવાજ આવી. આ તમારા
વંશમાથ
ં ી છે ,

પરં� ુ તેઓ તમારાથી અને બધા

સ�નોથી શ્રેષ્ઠ. જો તેઓ ન હોત તો �ું તમને પૈદા
ન કરત અને જ�ત , દોઝખ, ધરતી આકાશની રચના
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!

ન કરત. ખબરદાર

! તેમને ઇષાર ્ની નજર� ન જોત.

અને તેમના સ્થાન અને મોભાની આકાક્ષા ન ક.
હ. ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્ �ું: પછ� આદમે તેઓને એ

દ�ષ્ટએ જોયા �

દ�ષ્ટએ જોવા ન જોઈ. અને પોતાના માટ� એમના
સ્થાનની આર� કર� એટલે શયતાન તેમના પર ફાવી
ગયો. અને તેમને પ્રિતબંિધત �ૃક્ષ પાસે લઈ .
અને તેઓએ તે� ંુ ફળ ખા�.ુ ઇ�બ્લસ હવ્વા પર પ
ફાવી ગયો. એટલે તેમણે ખા� ૂને �ામતને ઇષાર ્ની
નજર� જોયો અને તેમના સ્થાનની આર� કર. એટલે
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અલ્લાહ તઆલાએ બ�ેને જ�તમાંથી કાઢ� �ુ�ા અને
જમીન પર તેમને વસાવ્ય.
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(૦૪) હ. ઈસા અલ�ય્હસ્સલામ અને હાિસ
ઇષાર્ખો
દા� ૂદ રતી કહ� છે ક� મ� હ. ઇમામ સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામથી સાંભળ્. આપ ફરમાવતા હતા ક�
ઇષાર ્થી બચ , એક બી�ની ઇષાર ્ ન કર. હઝરત ઈસા
અલ�ય્હસ્સલામની શર�અતમાં પ્રવાસ પયર્ટનનો
હતો. એક વખત હ. ઈસા અલ�ય્હસ્સલામ પોતાના એ
ઠ�ગણા િશષ્યને સાથે લઈ �ાંક જઈ રહ્યા હતા
રસ્તામાં એક નદ� આવી ગ.
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હ. ઈસા અલ�ય્હસ્સલામએ અલ્લાહના નામ
અને તેના પર યક�ની સેહતના સહાર� કહ�ને નદ�માં
ુ ા અને મો�ઓ પર ચાલ� ુ શ� કર� દ��.ુ
પર ��
િશષ્યે પણ તેમના �ુજબ �ુર્ અને તે �ુ
સાથે નદ�માં પગ રાખી લહ�રો પર ચાલતા હ. ઈસા
અલ�ય્હસ્સલામની પાસે પહ�ચી ગ. પછ� તે મનમાં
િવચારવા લાગ્યો ક� ઈસા પણ મો�ઓ પર ચાલે છે
અને આજ �ું પણ ભયાનક મો�ઓ પર ચાલી રહ્યો .
મારામાં અને ઈસામાં � ંુ ફરક છે ?
આમ િવચારવાની વાર હતી ક� ગોથા ખાવા
લાગ્યો અને ઈસાને મદદ માટ� બોલાવવા લાગ્. હ.
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ઈસા અલ�ય્હસ્સલામએ તે�ું બાવ�ુ પકડું અન
�
ફરમાવ્ �ું ક� તે �ું િવચા�ુર્ હ�ુ ક� �ના કારણે ું �ુબવ
�
લાગ્ય.
િશષ્યે ક�ું: �ું આપની પાછળ મો�ઓ પર
ચાલતા આવી રહ્યો હતો ક� �દલમાં િવચારવા લાગ્યો
ઈસાને મારા પર � ંુ િવશેષતા છે ? જયાર� ક� અમે બ�ે
મો�ઓ પર ચાલી રહ્યા છ. હ. ઈસા
ુ ાના બંદા ! તે �ચે
અલ�ય્હસ્સલામએ ફમાવ્�: અય �દ
ઊડ� ુ શ� કર� દ��.ુ અને પોતાના આત્માના વખાણ
ુ ાનો અઝાબ ઊતય�.
કરવા માંડયો એટલે તારા પર �દ
અલ્લાહ સમક્ષ તૌબા કર �થી તને પહ��ુ સ્થાન
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મળ� �ય. તેણે તરત જ તૌબા કર�. અને હઝરત ઈસા
અલ�ય્હસ્સલામની પાછળ ચાલવા લાગ. પછ� હ.
ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�:
ુ ાથી ડરો અને ઇષાર ્થી બચો અને યાદ રાખો ક�
�દ
ઇષાર ્નો પાયો પોતાના વખાણ કરવા પર છ .
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(૦પ) ઇષાર્માં ક�ટ�ુ બળ સમાએ�ુ છ .
� ૂસા હાદ�ના રા�યકાળમાં બગદાદમાં એક
ધનવાન શખ્સ રહ�તો હતો �નો પાડોશી સદા તેની
ઇષાર ્ �ાર્ કરતો હ. પરં� ુ તેની ઇષાર ્ની ધનવાનની
�ત પર કોઈ અસર થતી નહોતી.
ઇષાર ્ખોર� પોતાની ઇષાર્ની લાગણી સંતોષવ
માટ� એક છોકરો બ�રમાંથી ખર�દ ��. તેને � ૂબ
ક�ળવ્યો ત્યાં �ૂધી ક� તે �ુવાન થઈ  ગ.
ુ ામને બોલાવીને ક� ં ુ :બેટા,
એક �દવસ તેણે �લ
તારાથી એક કામ લે� ંુ છે , બતાવ � ુ � ંુ કર�શ?
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ુ ામે ક� ં ુ : એ પણ કંઈ � ૂછવાની વાત છે ?
�લ
આપ � કંઈ આજ્ઞા કરશો �ું તેને બ�વી લાવ. આપ
મને �દરયા ક� આગમાં �ુ દવાનો �ુકમ કરશો તો પણ �ું
તમારા �ુકમ� ંુ પાલન કર�શ.
ુ ામની વફાદાર� જોઈ તેણે તેને છાતી સરસો
�લ
ચાપ
ં યો, તે� ંુ કપાળ �મુ ્ �ું અને ક�ું: મને આશા છે ક�
� ંુ કહ�વા પ્રમાણે કર.
ુ ામે ક� ં ુ : આપ �ુકમ તો કરો. �ું કોઈપણ
�લ
સંજોગોમાં આપના �ુકમ� ંુ પાલન કર�શ.
મા�લક� ક� ં ુ : હ� એ �ુકમનો સમય નથી
આવ્ય. એક વરસ પછ� �ું તને મારો �ુકમ બતાવીશ.
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એક વરસ વીતી ગ� ુ

ુ ામને
, તો તેણે �લ

બોલાવ્યો અને ક�ું: બેટા માર� આર� છે ક� મારો આ
ધનવાન પાડોશી કત્લ થઈ �.
ુ ામે ક� ં ુ : કોઈ વાત નહ� , �ું તેને કત્લ કર�
�લ
નાખીશ.
મા�લક� ક� ં ુ : નહ� , �ું તેને તારા હાથે કત્લ
કરાવવા નથી માગતો. બનવા જોગ છે ક� � ુ એને કત્લ
ન કર� શક� અને મારા પર તેનો આરોપ આવે. મ� તેને
કત્લ કરાવવાની એક �ુદ� યોજના ઘડ� છ. અને
તારાથી માર� માંગણી છે ક� � ંુ મારા બતાવેલા તર�કા
પર અમલ કર.
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મ� િવચા�્ છે ક� �ું મને પાડોશીની છત પર
રુ
લઈ � અને ત્યાં મને કત્લ કર� નાખ અને જયાર� માર
લાશ પાડોશીના છત પરથી મળ� આવશે

, તો મારા

વારસો અદાલત દ્રા �કસાસની માગ
ં ણી કરશે અને એ
ર�તે એ શખ્સ કત્લ થવાથી બચી નહ� શ.
ુ ામે જયાર� આ �ચત્ર િવ�ચત્ર તર
�લ
સાભ
ં ળ� તો તેને ઘ� ુ આ�ચયર્ થ�ું અને મા�લકને ક�ું
ક� તે આ યોજના છોડ� દ�. �માં તે� ંુ મરણ અવશ્ય છ ,
અને બી�� ંુ મર� ંુ શંકાસ્પદ છ.
પણ તે શખ્સ પોતાની યોજના પર અડયો રહ્
ુ ામને મજ� ૂર �� ક� તે આ �ુકમ પર અમલ
અને �લ
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કર�. ત્યાં �ૂધી ક� તેણે �ુલામને રા� કર� લીધ. રાતના
ુ ામને જગાડયો અને તેજ છર�
પાછલા ભાગમાં તેણે �લ
તેના હાથમાં પકડાવી અને તેને લઈને પાડોશીની છત
ુ ામે
પર આવી ગયો.તે છત પર � ૂઈ ગયો અને �લ
છર�થી તે� ંુ કામ ��ુ �ુ.ર અને છત પરથી ઊતર�
ઘરમાં આવી � ૂઈ ગયો. સવાર પડ� તો ઘરવાળાઓએ
તેને ઘરમાં ન જોયો તો તેની તલાશ શ� કર�. �તે
ઝોહરના સમયે તેની લાશ પાડોશીની છત પરથી મળ�
આવી. તેમણે કા�ની પાસે કત્લનો ક�સ દાખલ �.
કા�એ મકાન ધણીને પોતાની અદાલતમાં બોલાવ્ય.
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મકાન ધણીએ આરોપથી ઇન્કાર �� પણ
કા�એ તેને �લ મોકલી દ�ધો. થોડા �દવસ પછ�
ુ ામ બગદાદ છોડ� ઇસ્ફહાન ચાલ્યો ગ. ત્યાં તેને
�લ
ુ સાક્ષીઓ સામે
તેનો એક દોસ્ત મળ્. તેણે અ�ક
બનાવનો ઇકરાર �� તો તેઓએ ઇસ્ફહાનના ગવર્નરન
આ બનાવની ખબર કર�. ઇસ્ફહાનના વાલીએ �ુલામને
પકડ� બગદાદ મોકલી દ�ધો. જયાં તેને કા�ની
અદાલતમાં ર�ૂ કરવામાં આવ્ય , �ની પાસે મરનારનો
ુ �ૃમો ચાલતો હતો. કા�એ �લ
ુ ામ� ંુ બયાન સાભ
�ક
ં ળ્ �ુ
ુ ામને પણ આઝાદ
તો તેણે ક� દ�ને છોડ� દ�ધો અને �લ
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કર� દ�ધો. આમ એક ઇષાર ્ખોર પોતાના ��મે
પહ�ચ્ય.
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� ો કત્લ ઇષાર્ના કારણે થ.
(૦૬) �ુિનયાનો પહલ
સલમાન �બન ખા�લદ કહ� છે ક� મ� હ. ઇમામ
જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં અરજ ક. �ું
તમારા પર �ુ રબાન થા� , લોકો ધાર� છે ક� આદમ
અલ�ય્હસ્સલામએ પોતાની �ુત્રીની શાદ� પોત
ુ ્રથી કર� હ.
�ત
આપે ફરમાવ્ �ું: આ �ૂઠ છે . પ યગમ્બર� �ુદા
સલલલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ�ું ફરમાન છે
ુ ્રીની શાદ� પોતાના �ુત્રથી
જો આદમે પોતાના �ત
હોત તો �ું પણ ઝયનબની શાદ� કાિસમથી કર� દ�ત.
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ુ તની અવગણના ન કરત. રાવી કહ�
અને આદમની ��
છે ક� મ� અરજ કર� ક� લોકો કહ� છે કા�બલે હા�બલને
કત્લ એટલા માટ� �� હતો ક� કા�બલની બહ�ન કદ�પી
હતી અને એ ઇચ્છતો હતો ક� તેની શાદ� હા�બલની
બહ�નથી થઈ �ય. એટલા સા� તેઓ વચ્ચે ઝઘડો
થયો હતો અને કા�બલે હા�બલને માર� નાખ્યો હત.
આ સાભ
ં ળ� હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: તમને આદમ
અલ�ય્હસ્સલામની તરફ આ કાયર્ને જોડતા શરમ
આવી ?

વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 478

ુ � ુ : તો પછ� કા�બલે
રાવી કહ� છે , મ� �છ
હા�બલને શા માટ� કત્લ �� હતો?
આપે ફરમાવ્ �ું: કા�બલે હા�બલને �નશીની
ુ ાઈ િવશેષતાના કારણે કત્લ �� હત. ક�મક�
અને �દ
અલ્લાહ તઆલાએ હઝરત આદમ અલ�ય્હસ્સલામ
વહ� ફરમાવી ક� તેઓ ઇસ્મે આઝમ અને પોતાના વસી
માટ� હા�બલને િન�કુ ્ત કર.
કા�બલ હા�બલથી મોટો હતો અને �વી

તેને

ખબર પડ� ક� બાપનો �નશીન મારો નાનો ભાઈ બની
રહ્યો છે તો તેને ઘણો �ુસ્સો ચડયો અને ક�: ક� �ું
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ુ ્ર બનવાને વધાર� હકદા
મોટો �ં અને �ું જ પાટવી �ત
�ં.
અલ્લાહ તઆલાએ આદમની વહ� ફરમાવી ક�
ુ ્રોને �ુરબાનીનો �ુકમ આ , �ની �ુ રબાની
પોતાના �ત
પર આકાશથી િવજળ� પડ� તો તેની �ુ રબાની ક� ૂલ છે .
અને �ના પર ન પડ� તેની �ુ રબાની ક� ૂલ નથી.
હા�બલ મ�ઢા ચરાવતો હતો અને કા�બલ ખેતીવાડ�
કરતો હતો.
હા�બલે પોતાના ધણમાથ
ં ી એક તાઝો ભેડ
(મ�ઢો) ની �ટ
ંુ ણી કર� અને કા�બલે ઘ�ના થોડા નકામા
ડોડા રાખ્ય. બ�ેએ પોતાની �ુ રબાનીઓને એક
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જગ્યાએ રાખી દ�ધ. થોડ� વાર પછ� આસમાની આગ
હા�બલની �ુ રબાની પર પડ� અને કા�બલની �ુ રબાની
અલ્લાહ� નામં�ૂર કર.
આ જોઈને કા�બલના સીનામાં ઇષાર ્ની આગ
ભડક� ઊઠ� અને ઇ�બ્લસે તેને વધાર� ભડકાવ. અને
તેના �દમાગમાં એ વાત નાખી ક� વાત કંઈ તમે બ�ે
ભાઈઓ � ૂરતી મયાર ્�દત નહ� રહ� બલ્ક� હા�બલન
આવવાવાળ� નસ્લ તમાર� નસ્લ પર ફખ્ર કરશે
� ે.
તમારા વશ
ં ને હંમેશા મેણા મારતી રહશ
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પછ� એક �દવસ કા�બલે હા�બલ� ંુ ગ� પકડ� ુ
અને એક પત્થરથી તેને માર� નાખ્. માયાર ્ પછ�
�ઝ
ંુ ાણો ક� તે ભાઈના શબને ક�વી ર�તે ઠ�કાણે પાડ� ?
છે વટ� અલ્લાહ� એક કાગડાને મોકલ્યો �ણ
આવી તેને દફન કરવાની ર�ત બતાવી. કાગડાને જોઈ
તેણે ક� ં ુ : હાય માર� બદનસીબી

, માર� પાસે તો

કાગડા �ટલી પણ ��ુ ધ્ધ નહોતી ક� �ું મારા ભાઈને
દફન કર� શ�ું .
ુ � ંુ પ્રથ
પછ� શયતાને જમીન પર �િુ ત���
દ�વળ બનાવ્.� અને કા�બલને ક� ં ુ ક� તને ખબર છે ક�
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તાર� �ુ રબાની ક� ૂલ ક�મ ન થઈ

? તેણે ક� ં ુ : મને

એની કંઈ ખબર નથી.
શયતાને ક� ં ુ : એ� ંુ કારણ એ છે ક� તે આજ
�દન � ૂધી આગ� ંુ સન્માન નથી �ુ. જો � ંુ તાર�
�ુ રબાની ક� ૂલ કરાવવા ચાહ� છે તો પછ� આગને
ુ વા� ંુ શ� કર. માનવ જગતમાં કા�બલ પહલ
� ો શખ્સ
�જ
હતો �ણે અ�ગ્ન �ુ� કર.
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(૦૭) હ. ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામ
ઇષાર્ના કારણે શહ�દ �ા.
ઝરકાન, અહ�મદ �બન અબી દા� ૂદનો િનકટનો
દોસ્ત હતો અને એહમદ �બન દા�ૂ

, મોઅતિસમ

અબ્બાસીના દોરમાં �ુખ્ય કાઝી હ.
ઝરકાન કહ� છે : �ું એક �દવસ કા�ના ઘરમાં
ુ ા�
બેઠો હતો ક� કા� મોઅતિસમના દરબારમાથ
ં ી �વ
ં વાં
� ા લાગ્યો
થતો પાછો આવ્ય, અને આવતાની સાથે કહવ
� ા મર� � ૂ�ો હોત
: કાશ , �ું આજથી વીસ વરસ પહલ
અને આ ખરાબ �દવસ જોવો ન પડત.
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પછ� કા�એ ક� ં ુ : આજ દરબારમાં રઝા
અલ�ય્હસ્સલામના ફરઝંદ મોહમ્મદ ત
અલ�ય્હસ્સલામએ મને �સ્વા ��.
ઝરકાન કહ� છે : મ� � ૂછ�ું ક� � ંુ બન્ �ું?
કા� અહ�મદ� બતાવ્ �ુ ક� આજ મોઅતિસમની
પાસે એક ચોરને લાવવામાં આવ્ય. શહાદતો ન�ર
હતી અને ચોર� પણ ક� ૂલાત કર� લીધી હતી.
મોઅતિસમે દરબારમાં મને � ૂછ�ું ક� આની
શરઈ સઝા � ંુ છે ?
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મ� ક� ં ુ : તેના હાથની હથેળ� કાપી નાખવામાં
આવે. મોઅતિસમે ક� ં ુ : તમારા પાસે તેની � ંુ દલીલ
છે ?
મ� ક� ં ુ ક� ચોરના િવશે અલ્લાહ તઆલાએ
�ુ રઆને મ�દમાં શરઈ હદમાં આમ ક� ં ુ છે : ચોર�
કરવાવાળો ��ુ ષ હોય ક� �ી તો તેના હાથ કાપી નાખો
અને જોઈએ ક� હાથ �ાં � ૂધી લા� ુ પડ� છે ? તો તેના
માટ� તયમ્�ુમની આયત મૌ�ૂદ છ.

‘‘ફમ્સ�ૂ બે

� ુ મ વ અયદ��ુ મ િમન્� ’’ તયમ્�ુમમાં ચહ�રા અને
વો�ૂહ�
હાથોનો મસાહ કરો અને વાત ન�� છે ક� તયમ્�ુમમાં
હાથની હથેળ� પર જ મસાહ કરો અને વાત ન�� છે ક�
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તયમ્�ુમમાં હાથની હથેળ� પાછળ જ મસાહ કરવામાં
આવે છે એટલે શબ્દ યદનો ઉપયોગ હથેળ� પર જ
થાય છે .
દરબારમાં મૌ�ૂદ ક�ટલાક આ�લમોએ મારાથી
િવ�ધ્ધ મત આપતા ફતવો આપ્યો ક� ચોરનો �ૂરો હા
ખભેથી કાપી નાખવામાં આવે , તેઓની દલીલ એ હતી
ક� �ુ રઆને મ�દમાં ચોરનો હાથ કાપવાનો �ુકમ
આપવામાં આવ્યો છે અને તે�ું પ્રમાણ ન�� કરવામ
નથી આવ્.�ુ અને ખભાથી લઈને �ગળ�ઓ � ૂધી � ૂરા
ુ
બા�ુને હાથ કહ�વામાં આવે છે . એટલે � ૂરો હાથ �ક�
માત્ર હથે ને કાપવી ઠ�ક નથી. દરબારમાં એ સમયે
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હ. ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામ પણ મૌ�
હતા. ખલીફાએ તેમના તરફ મ� કર� ક� ં ુ ક� આપ
અમને તમારો દ�ષ્ટકોણ બતાવ.
હ. ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામએ ક�
ુ ધ
: આ અ�સ
ં ાનમાં આ�લમોએ પોતાના િવચારો વ્યક્
કર� દ�ધા છે . એટલે મારાથી મા� દ્ર�ષ્ટ�બ�� ુ �ૂછવા
જ�રત નથી.
ુ ાની ક્સમ આ�ુ
ખલીફાએ ક� ં ુ : �ું આપને �દ
�ં ક� આપ આ મસઅલામાં પોતાનો મત જ�ર બતાવો.
તો ઇમામ જવાદ અલ�ય્હસ્સલામએ ક�ુ: તમે જયાર�
ુ તના
હવે મને ક્સમ આપી છે તો સાંભળ , એહલે ��
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આ�લમોએ � શરઈ હદ બયાન કર� છે તેઓને તેમાં
ધોકો થયો છે . ચોરનો હાથ ન તો હથેળ�થી કાપવામાં
આવે અને ન તો � ૂરો બા�ુ કાપી નાખવામાં આવે.
બલ્ક� તેની ચાર

�ગળ�ઓ કાપવામાં આવ

, તેની

ુ ાને રહ�વા દ�વામાં આવે.
હથેળ� અને ��ઠ
ખલીફાએ � ૂછ�ું : આપની પાસે તેની � ંુ દલીલ
છે ?
ુ લમાન ચોર� કરવા પછ�
ઇમામે ક� ં ુ : કોઈ �સ
ુ બ �સ
ુ લમાન રહ�
કાફર નથી થઈ જતો. તે િનયમ �જ
ુ લમાન પર નમાઝ વા�જબ છે . અને
છે . અને �સ
ુ ્ય ભાગ સજદો છ. અને હ. ર� ૂલે કર�મ
નમાઝનો �ખ
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સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ�ું ફરમાન:
સજદો સાત અવયવોથી થાય છે . મો�ુ

, બે હાથ , બે

ગોઠણ, બે પગો. અને જયાર� તમે કોઈના હાથ હથેળ�
યા ખભાથી કાપશો તો તેના પાસે હાથ જ નહ� રહ.� તો
તે સજદો ક�વી ર�તે કરશે

? અને અલ્લાહ તઆલા�ું

ફરમાન છે સજદાના સ્થળો અલ્લાહ માટ� છે � ચીજ છ
જ અલ્લાહની તો તેને કાપી નથી શકાત. મોઅતિસમે
�વી આપ અલ�ય્હસ્સલામની દલીલો સાંભળ� તો ત
ઘણો � ૂશ થયો અને ઇમામ જવાદ અલ�ય્હસ્સલામન
ફતવા પ્રમાણે તેણે ચોરની ચાર �ગળ�ઓ કાપવાન
�ુકમ આપ્ય.
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ઝરકાન કહ� છે : �ું જોતો રહ્યો ક� કા� પોતાન
દ્ર�ષ્ટ�બ��ુના ખોટા ઠરવા પર ઘણો ઉદાસ રહ�તો . તે
ત્રણ �દવસ પછ� ખલીફા પાસે ગયો અને ક�ું ક�ુ�
આપનો નમકખાર �ં. અને નમક હલાલીને પોતા

ની

પર ફરજ સમ�ુ �ં. મને ડર છે ક� જો મ� આપ� ંુ ભ� ુ ન
ઇચ્છ�ુ તો �ું દોઝખ�ું બળતણ બની જઈ.
� ા માગ
ખલીફાએ � ૂછ�ું : બતાવો , � ંુ કહવ
ં ો છો
? તો કા�એ ક� ં ુ ક� દરબારમાં આપની પાસે આ�લમો
અને ફક�હોની ઇલ્મી ચચાર્ થાય છે તો એ સમય
અમીરો, વઝીરો અને રા�યના બી� વડ�રાઓ પણ
મૌ�ૂદ હોય છે એટલે આ ચચાર ્ઓ દરબારમાં જ ખતમ
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નથી થઈ જતી બલ્ક� તે�ું �ુનરાવતર્ન �ૂરા રા�યમા
સાભ
ં ળવામાં આવે છે . આપે બધા આ�લમોનો મત
�ુકરાવી સા� ન �ુ્ ક�મક� મોહ
ર
મ્મદ તક
અલ�ય્હસ્સલામની વગ અને પ્રભાવમાં વધારો
ગયો. અને આપ આ વાત સાર� ર�તે �ણો છો ક�
ુ લમાનોનો એક વગર ્ તેમને પહ�લે જ પોતાનો
�સ
માગર ્દશર્ક અને આગેવાન સમ� . અને મને એ ભય
ુ ાયી બની
છે ક� ન�કમાં બી� લોકો પણ તેમના અ�ય
જશે અને આપના વંશમાંથી �ખલાફત સદા માટ� િનકળ�
જશે.
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બાદશાહ ઇષાર ્ખોર કા�ના શબ્દોથી ઘણ
પ્રભાિવત થયો અને ક�ું ક� તમે માર� �ખો ખોલ
ુ ા આ �ભ
ુ ેચ્છાની તમને જઝા આપ.
નાખી અને �દ
ચોથે �દવસે તેણે પોતાના કારભાર�ને �ુકમ
આપ્યો ક� તમે એક દાવતની વ્યવસ્થા કરો �માં ફરઝં
રઝા અલ�ય્હસ્સલામને પણ બોલાવવામાં આ.
દાવત તૈયાર થઈ અને તેના માટ� ઇમામ તક�
અલ�ય્હસ્સલામને આમંત્રણ આપવામાં આ. તો આપે
ફરમાવ્ �ું: તમને તો સાર� ર�તે ખબર છે ક� �ું આવી
દાવતોમાં ભાગ નથી લેતો. પરં� ુ ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામથી વારંવાર આગ્રહ કરવામાં આવ્ય
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આપ અલ�ય્હસ્સલામએ એ આ દાવત માં ભાગ લી.
આપ �ફુ રા પર બેઠા. આપની સામે ભોજન રાખવામાં
આવ્.�ુ આપે એક કો�ળયો ભર�ને ખાધો તો ઝહ�ર� ંુ
ભાન થ�.ંુ એટલે આપ ઊઠ�ને જવા લાગ્ય. ઘરધણીએ
ક� ં ુ ક� આપ આટલી જલ્દ� ક�મ પાછા જઈ રહ્યા . તો
આપે ફરમાવ્ �ું: �ું �ટલો જલ્દ� તમારા ઘર�થી ચાલ્ય
�� એ જ વધાર� સા�ં છે .
એજ ઝહ�રના કારણે એક �દવસ પછ� આપની
શહાદત થઈ.
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(૦૮) �ીઓની ઇષાર
ઇબ્ને અબી લયલા એહલે �ુ�તના મશ�ુર
કા� થઈ ગયા છે . એક �દવસ તેઓ મન્�ૂર દવાનક�ના
પાસે બેઠા હતા ક� મન્�ૂર� ક�ું: ક�ટ�લક વખત કા�ઓ
પાસે ઘણા �દલચશ્પ �ુક�ૃમાઓ આવે છ. જો તમાર�
ુ �ૃમો આવ્યો હોય તો તમને
પાસે કદ� કોઈ રિસક �ક
સભ
ં ળાવો.
ઇબ્ને અબી લયલાએ ક�ું: � હા
ુ �ૃમાઓ આવે છે
વખત અમાર� પાસે રિસક �ક
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, ક�ટ�લક
, �ું

આપને એક અજબ અને િવ�ચત્ર �ુક�ૃમાનો અહ�વા
સભ
ં ળા� ુ �ં.
ુ � અને કદ�પી ઔરત માર�
એક �દવસ એક �ઢ
� આપ
પાસે આવી અને રોઈ રોઈને ક� ં ુ ક� કા� સાહબ
મને ન્યાય અપાવ.
મ� ક� ં ુ : તારા પર કોણે અત્યાચાર �� છે?
� ૃધ્ધાએ ક�ું: મારા પર માર� ભત્રી�એ �લ
�� છે . આપ તેના �લ્મનો ઇલાજ કર� મને ન્યા
અપાવો.
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મ� અદાલતમાં તેની ભત્રી�ને બોલા. અને
તે અત્યંત �ુંદર �ી હત. મા� માન� ુ છે ક� જ�તની
�ુરો તેનાથી વધાર� �પાળ� નહ� હોય.
મ� એ ઓરતને બચાવનો હક આપ્ય

, અને

ુ � ંુ ક�, ખર� હક�ક્ત �ું છ?
�છ
તેણે બતાવ્ �ું ક� �ું આ �ુધ્ધાની ભત્રી. અને
આ માર� �ઇ છે .
�ું બાળપણમાં જ યતીમ થઇ ગઇ હતી અને
માર� આ �ઈએ જ પાળ� પોષીને મોટ� કર�

, જયાર�

જવાન થઈ ગઈ, માર� �ઈએ મારા લગ્ન એક સોનીથી
કર� દ�ધા. ત્યાં �ું દર�ક પ્રકાર� આનંદ અને �ૂશી
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�વન વીતાવવા લાગી. પરં� ુ માર� આ � ૂશી માર�
�ઈને જરાય ન ગમી. ક�મક� તેની પોતાની એક �ું વાર�
ુ ્રી ઘરમાં બેઠ� હ. અને માર� �ઈ એ ઇચ્છવા
�ત
ુ ્રીની શાદ� મારા પિતથ
લાગી ક� કોઈપણ ર�તે તેની �ત
થઈ �ય.
ુ ્રીને સાજ શણગાર કર�ન
તેણે પોતાની �ત
સોનીને ફાસ
ં વાનો �ુકમ આપ્યો અને તે �તે તેના પર
ુ ્રીન
આિશક થઈ ગયો. પછ� મારા ધણીએ તેની �ત
હાથ માગં ્ય. તો તેણીએ ક� ં ુ ક� �ું એ શરત પર માર�
� ી પ�ત્નના
બેટ� તારા િનકાહમાં આપીશ ક� � ંુ તાર� પહલ
તલ્લાકનો હક મને આપી દ .
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મારો ધણી � તેની બેટ� પર મર� પડતો હતો ,
તેણે માર� તલ્લાકનો હક માર� �ઈને આપી દ�ધ.
ુ ્રીની શાદ�ને હ� થોડા �દવસ થય
તેની �ત
હશે ક� માર� �ઈએ મને તલ્લાક આપી દ�ધ. અને �ું
રોતી ધોતી પિતના ઘર�થી �ઈના ઘર� આવી ગઈ.
પછ� મ� માર� �ઈથી વેર લેવાનો િનણર્ય �.
જયાર� તેનો પિત ઘરમાં આવતો તો �ું પણ � ૂબ બની
ઠનીને તેની સામે �તી. હળવે હળવે તે મારો આિશક
થઈ ગયો અને તેણે મારાથી િનકાહની માગ
ં ણી કર� , મ�
� ી
િનકાહ માટ� એક શરત રાખી ક� જો તે પોતાની પહલ
પ�ત્ન અથાર્ત માર� �ઈને તલ્લાકનો હક મને સ�પી ,
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તો �ું તેનાથી િનકાહ કર� લઈશ. એટલે માર� �ઈના
પિતએ આનાકાની વગર મને પોતાની પ�ત્નને તલ્લા
આપવાનો હક સ�પી દ�ધો.
પછ� મ� તેનાથી િનકાહ કર� લીધા , અને બી�
�દવસે પોતાનો હક વાપર� મ� માર� �ઈને તલ્લાક દઈ
દ�ધી. અને આમ માર� �ઈ ઘડપણમાં િનરાધાર થઈ
ગઈ. પછ� �ુ દરત� ંુ કર� ંુ ક� થોડા મ�હના પછ� મારો
આ ધણી મર� ગયો. અને �ું બેવા થઈ ગઈ. ઈ�ૃતના
� ા ધણીએ એટલે
�દવસો � ૂરા થવા પછ� મારા પહલ
સોનીએ મારાથી પાછા સંબધ
ં જોડયા અને િનકાહની
દાવત આપી , મ� તેનાથી એ જ શરત લગાવી ક� તે
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પોતાની પ�ત્નને તલ્લાકનો હક મને સ�પી દ� તો �ુ
તેનાથી િનકાહ કર� લઈશ.
મારા મા� પિતએ મને પોતાનો શરઈ હક
વાપરવાની ઇ�ઝત આપી દ�ધી. પછ� મ� તેનાથી
િનકાહ કર� લીધા અને થોડા �દવસ પછ� મ� માર�
શોકયને તલ્લાક આપી દ�ધ.
આ બધી વાતો કર�ને એ �ીએ મને ક� ં ુ ક�
ુ ોહ
કા� સાહ�બ ! હવે તમે પોતે ફ�સલો કરો ક� મ� � ંુ �ન
�� છે . �ું માર� �ઈની ખોટ� ઇષાર ્નો િશકાર થઈ હતી
અને મે તે� ંુ વેર વાળ્ �ું છ .
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(૦૯) હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામનો �ુકા
એક અનાથ છોકર� કોઈના ઘરમાં ઉછે ર પામી
રહ� હતી. ઘરધણી મોટ� ભાગે પ્રવાસમાં રહ�તો હ.
ુ ્ત વયની થઈ ગ. �દ
ુ ાએ તેને �પ
�તે છોકર� �ખ
અને અ�લથી માલા માલ કર� હતી. ઘરમાં
ઘરવાળ�એ િવચા�્ ક� શ� છે એને જોઈને મ
રુ
ારો ધણી
� ેથી રોકથામ કરવી
મન બગાડ� બેસે. એટલે તેની પહલ
જોઈએ.
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તેણે મોહલ્લાની અ�ુક ઔરતોને પોતાની પાસે
બોલાવી અને છોકર�ને શરાબ પીવરાવી �ગળ�

થી

તે� ંુ કૌમાયર્ ભાંગી નાખ્.�
થોડા સમય પછ� તેનો ધણી ઘર� આવ્યો અને
પ�ત્નથી અનાથ બાળાના ખબર �તર �ૂછય.
ુ ો તો સા�.
�ીએ ક� ં ુ : આપ તેના િવશે ન �છ
તેણે પોતા� ંુ શીયળ બરબાદ �ુ્ છ
ર . અને કૌમાયર્ ભાંગી
ુ છે .
�ક�
ઘરધણીએ બાળાને બોલાવી પ્ર�ન �� તો તેણ
ક્સમો ખાધી અને પોતાની �ુશીલતાની ગવાહ� આપ.
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ઘરવાળ�એ ક�ટ�લક �ીઓને પોતાના ધણી
ુ ેહગાર હોવાની સાક્ષ
પાસે લાવી �મણે આ છોકર� �ન
આપી.
ુ �ૃમો હ. ઉમરની અદાલતમાં પહ�ચ્ય.
છે વટ� �ક
ુ ાદો ન આપી શ�ા. ��ુ ષે
અને તેઓ પણ કોઈ �ક
ુ �ૃમો મૌલા અલી
માંગણી કર� ક� આ �ક
અલ�ય્હસ્સલામની �ખદમતમાં ર�ુ કરવામાં આ.
જયાર� મૌલા અલી અલ�ય્હસ્સલામની પાસે આ �ુક�ૃમ
આવ્યો તો આપે ઔરતને ફરમાવ્�ુ: તાર� પાસે તારા
દાવાના ગવાહ મૌ�ૂદ છે ?
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ઔરતે ક� ં ુ : � હા , મારા પાસે ઘણી પાડોશી
ઔરતો સાક્ષી તર�ક� મૌ�ૂદ .
હ.અલી અલ�ય્હસ્સલામએ પોતાની પાસ
તલવાર રાખી અને ફરમાવ્ �ું: એક એક ગવાહને
અલગ અલગ પેશ કરવામાં આવે.
� ુ
પ્રથમ �ી ગવાહ પેશ  , આપે તે� ંુ કહ�
સાભ
ં ળ્ �ુ અને બયાન સાંભળવા પછ� તેને એક �ુદ
કમરામાં મોકલી દ�ધી.
પછ� આપે બી� ગવાહ �ીને બોલાવી , જયાર�
ઔરત હાજર થઈ તો આપે ફરમાવ્ �ું: મને ઓળખીને
ગવાહ� આપ� અને એ જોઈ લે ક� માર� પાસે તલવાર
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રાખેલી છે . તાર� પ્રથમ �ીએ મને �ૂર� વસ્�ુ �સ્
બતાવી દ�ધી છે . જો તે �ુઠ બોલવાનો પ્રયત્ન ��
તે� ંુ પ�રણામ ઘ� ંુ ભયંકર આવશે.
ઔરતે રોઈને ક� ં ુ : મૌલા

! � ૂ ળ હક�ક્ તો

અમાર� સાથી ગવાહ� આપને બતાવી જ દ�ધી છે . બાળા
�બલ્�ુલ િનદ�ષ છ. ઘર વાળ�એ તેને પોતાની
�ગળ�થી એબદાર કર� છે

, �થી તેનો ધણી તેની

તરફ વળે નહ�. અને જયાર� ઘરવાળ� તે� ંુ કૌમાયર્
ભાગ
ં ી રહ� હતી તો અમે છોકર�ને મજ� ૂતીથી પકડ�
રાખી હતી.
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હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામએ તકબીરની અવા
�ચી કર� અને ફરમાવ્ �ું:

� ો
‘‘દાિનયાલ પછ� �ું પહલ

શખ્સ �ં �ણે ગવાહોમાં �ુદાઈ નાખી દ�ધ.

’’ પછ�

આપે �ુકમ આપ્યો ક� ઘરવાળ�ને �ુષ્�ૃત્ય માટ� �
કોરડા મારવામાં આવે અને આપે તેના અને તેના ધણી
વચ્ચે �ટા છેડા કરાવી દ�ધ. શૌહર� તેને તલ્લાક આપી
દ�ધી. અને આપે દર�ક �ી પર ચારસો �દરહમ દંડ
નાખ્યો અને પછ� આપે એ �ુ�ષ સાથે એ બાળક�ના
િનકાહ કરાવી આપ્ય. અને તેને મહ�ર આપવાથી માફ
રાખ્ય. પછ� હ. ઉમર� દરખાસ્ત કર� ક� આપ અમને
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દાિનયાલ પયગમ્બર અલ�ય્હસ્સલામનો ફ�સ
સભ
ં ળાવો.
આપ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: દાિનયાલ
મા-બાપ બેઉ તરફથી યતીમ હતા અને બની
ુ � ઔરત પાસે ઉછે ર પામી રહ્ય
ઇસરાઈલની એક �ઢ
હતા. એ સમયે બની ઇસરાઈલ પર એક બાદશાહ રાજ
કરતો હતો. તેના પાસે બે કા� હતા. એ ઝમાનામાં એક
નેક શખ્સ પણ રહ�તો હતો � બ�ે કા�ઓને દોસ્
હતો. અને કદ� કદ� બાદશાહના દરબારમાં પણ �યા
કરતો હતો.
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બાદશાહને એલચી પદા માટ� કોઈ િવ�વા� ુ
પ્રમા�ણક શખ્સની જ�રત લાગી તો તેણે કા�ઓ
મ�વેરો �� ક� આપ મને કોઈ પ્રમા�ણક શખ્સ�ું ઠ� કા
બતાવો �થી �ું તેને મારો કાિસદ

બનાવી એક સ્થળે

મોક�.ંુ
બ�ે કા�ઓએ એક નેક માણસ� ંુ નામ
બતાવ્ �ું: બાદશાહ� એ શખ્સને કાિસદ બનાવી રવાના
��. તો તેણે જતી વખતે બ�ે કા�ઓને ભલામણ કર�
ક� તમો માર� ગે રહાજર�માં મારા ઘર� ંુ ધ્યાન રાખજ.
એ શખ્સ રવાના થઈ ગય. બ�ે કા� વખતો
વખત તેના ઘર� આવતા અને તેની પ�ત્નથી ઘરની
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જ��રયાતો � ૂછતા રહ�તા. હળવે હળવે બ�ે કા�ઓએ
િનય્યત ખરાબ કર. ઔરત �પવાન હતી

, બ�ે

ુ ાહની દાવત આપી. પણ ઔરતે
કા�ઓએ ઔરતને �ન
તેઓની દાવતને �ુકરાવી દ�ધી.
� ા
કા�ઓએ ઔરતને ક� ં ુ : જો � ુ અમારા કહવ
પ્રમાણે અમલ નહ� કર� તો અમે તારા પર વ્ય�ભચાર
આરોપ લગાવ� ંુ અને બાદશાહ તને સગ
ં સાર કરવાનો
�ુકમ �ર� કર� દ�શે. કા�ઓની ધમક� સાભ
ં ળ�ને પણ
ઔરતે તેઓની વાત ન માની.
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પણ કા�ઓએ તેના પર �ઝનાનો આરોપ
નાખ્યો અને બાદશાહ પાસે ગવાહ� આપી ક� અમે આ
ઔરતને શરઅ િવ�ધ્ધ �ૃત્ય કરતા જોઈ .
બાદશાહ� કા�ઓને ક� ં ુ ક� �ું તમાર� ગવાહ�ઓ
રદ નથી કરતો પણ શરઈ હદ ત્રણ �દવસ પછ� �ર
કર�શ. પછ� બાદશાહ� � ૂરા શહ�રમાં ઢંઢ�રો િપટાવ્યો ક�
ચોથે �દવસે ફલાણી ઔરતને શરઅ િવ�ધ્ધ �ૃત્ય માટ
સંગસાર કરવામાં આવશે.
ત્રી� �દવસે બાદશાહ� વઝીરને ક�ું ક� વઝી !
કા�ઓની ગવાહ� પણ ભરોસાપાત્ર  , પરં� ુ મા� �દલ
ગવાહ� આપે છે ક� તે �ી િનદ�ષ છે .
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વઝીર� ક� ં ુ : બાદશાહ સલામત ! મા� પોતા� ંુ
�દલ પણ ઔરતને િનદ�ષ ઠરાવે છે . પછ� વઝીર
શહ�રની તરફ ગયો. જો� ુ ક� એક સડકના �કનાર� બાળકો
રમી રહ્યા . અને તેમાં દાિનયાલ પણ મૌ�ૂદ છે .
દાિનયાલે બાળકોને ક� ં ુ : બેસી �ઓ. �ું બાદશાહ �ં
અને આ મારા બે કા� છે અને આ એ �ી છે �ના પર
ુ ો છે . હવે �ું ફ�સલો કર�શ.
કા�ઓએ આરોપ ��
જયાર� વઝીર� બાળકોનો આ ખેલ જોયો તો તે
ત્યાં જ રોકાઈ ગયો અને �દલચશ્પીથી અદાલતન
કારવાઈ જોવા લાગ્ય.
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બાળકોએ માટ�નો ઢગલો ભેગો ��. �ને
દાિનયાલે પોતા� ંુ િસહાંસન બનાવ્ �ુ અને તેના પર
બેસી ગયો , લાકડ�ની એક તલવાર પોતા પાસે રાખી ,
પછ� �ુકમ આપ્યો ક� એક કા�ને અદાલતમાં ર�ૂ
કરવામાં આવે. એટલે એક કા�ને તેની પાસે લાવવામાં
આવ્ય. દાિનયાલે � ૂછ�ું : એ બતાવ ક� જયાર� તે આ
�ીને �ુષ્�ૃત્ય કરતા જોઈ તો વ્ય�ભચાર કરનાર �ુ
કોણ હતો ? અને સમય � ંુ હતો ? અને �દવસ �ો હતો
? અને તમે તેના ઘરના �ા દરવા�થી દાખલ થયા
હતા ?
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બાળક � કા� બન્યો હતો બધા સવાલોના
જવાબો આપ્ય. પછ� દાિનયાલે ક� ં ુ : આ કા�ને બી�
કા�થી ન મળવા દ�વામાં આવે. અને બી� કા�ને
માર� અદાલતમાં ર�ૂ કરવામાં આવે.
બીજો બાળક � કા� બન્યો હતો અદાલતમાં
પેશ થયો અને દાિનયાલે તલવાર દ�ખાડ� ક� ં ુ ક�
તમારો સાથી મને બધી હક�ક્તની સાચી િવગત આપી
ુ ો છે , જો તે �ુઠ બોલ્ �ુ તો �ું તને કત્લ કર
��
નાખીશ. બીજો ગવાહ તરત જ ગભરાવા લાગ્યો અને
પોતાના �ૂઠનો ઇકરાર કર� લીધો.
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દાિનયાલે તકબીરનો નારો લગાવી ક� ં ુ ક� કા�
�ૂઠા છે . અને ઔરત સાચી છે . આ બ�ે કા�ઓને કત્લ
કર� દ�વામાં આવે.
વઝીર� �વી અદાલતની કારવાઈ જોઈ તો
દોડતો દોડતો બાદશાહ પાસે ગયો અને તેને � ૂર�
અદાલતી કારવાઈની ખબર આપી.
બાદશાહ આ વાતને પોતા માટ� �પુ ્ત સંક�ત
સમજયો અને બ�ે કા�ઓને પોતાના દરબારમાં
બોલાવ્યા અને બ�ેથી અલગ અલગ બયાન લીધા તો
ુ ીને સામે આવી ગ�.ુ બાદશાહ� �ુકમ
કા�ઓ� ંુ �ૂઠ �લ
આપ્યો ક� કા�ઓને કત્લ કર� નાખવામાં આ.
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ુ ામદ�
(૧૦) અસાવચેત �શ
ખા�લદ �બન સફવાન કહ� છે ક� �ું અબ્બાસી
ખલીફા સફફાહના દરબારમાં ગયો , જયાર� દરબારમાં
એકાંત થ� ંુ તો મ� ક� ં ુ : જો આપ ર� આપો તો �ું
આપને એક સલાહ આ�.ંુ પરં� ુ શરત એ છે ક� એ
દરિમયાન અહ� કોઈ આવે નહ�.
સફફાહ� દરબાનોને �ુકમ આપ્યો ક� હમણા
કોઈને �દર ન આવવા દ�જો. પછ� સફફાહ� મને � ૂછ�ું
� ા માગ
ક� હવે બતાવ � ંુ � ંુ કહવ
ં ે છે ?
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મ� ક� ં ુ : અલ્લાહ તઆલાએ આપને �ખલાફત
આપી છે . �ના માટ� વષ�ના વષ� આપને ચળવળ
ચલાવવી પડ�. આપે ઘણી �ુ રબાનીઓ આપી પણ �ું
જોઈ રહ્યો �ં ક� આપે �ખલાફતથી લેશ લાભ ઊઠાવ્
નથી.
સફફાહ� ક� ં ુ : તો �ું � ંુ ક�ં ?
મ� ક� ં ુ : આપ આ એક પ�ત્નને સંભાળ�ને બેઠા
ુ ણર્ વદનની �ુંદર�ઓ આપના
છો, નહ�તર ઘણી �વ
ઘરમાં બેસવા તૈયાર છે .
તેણે ક� ં ુ ક� ખર�ખર તે સા� ુ ક� ં ુ છે , આજ �દન
� ૂધી મ� એ તરફ ધ્યાન જ નથી આપ્�.
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ખા�લદના જવા પછ� સફફાહની પ�ત્ન ઉમ્મ
સલમા આવી તો તેણે જો� ુ ક� તેનો પિત હાથમાં કલમ
લઈને ખ�ડયા પર જોરથી માર� રહ્યો .
પ�ત્નએ �ૂછ�ું: ખે�રયત તો છે

? આપ

આટલા બધા વ્યા�ુળ ક�મ છો?
સફફાહ� ક� ં ુ : � ૂળ વાત એમ છે ક� ખા�લદ
�બન સફવાને મને એક સલાહ આપી છે અને �ું અત્યાર�
તેના પર જ િવચાર કર� રહ્યો .
પ�ત્નએ �ૂછ�ું: તેણે � ંુ સલાહ આપી ?
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ખલીફાએ પ�ત્ન સામે તેની �ૂર� યોજના રાખી
દ�ધી. ઉમ્મે સલમાએ ક�ું: તો પછ� આપે એ
હરામઝાદાને � ંુ જવાબ આપ્યો?
સફફાહ� ક� ં ુ : તેણે માર� ભલાઈની વાત કર�
હતી અને ત� એને ગાળો આપવી શ� કર� દ�ધી ?
ઉમ્મે સલમા ખલીફાની પાસેથી ઊઠ�ને આવી
ુ ામોની એક ટોળ�ને બોલાવી ક� ં ુ : મ� આજના
અને �લ
�દવસ માટ� તમને પાળ� મોટા �ાર ્ છ , તમે �ઓ, જયાં
ુ મેથી પાક જમાડો
�ાય
ં પણ ખા�લદ મળે તેને �બ
પણ તેને �નથી મારવાની કોિશશ ન કર

જો. ઉમ્મે

ુ ામો બ�રમાં આવ્યા તો
સલમાના મોકલેલા �લ
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તેઓને ખા�લદ બ�રમાં જ મળ� ગયો તેમણે તેને � ૂબ
ઢ�બી નાખ્ય. ખા�લદ ઘણા �દવસ � ૂધી પથાર�માં
પડયો રહ્.
થોડા �દવસ પછ� હરવા ફરવાને લાયક થયો
ુ ામ તેની પાસે આવ્યો અને ક�ું:
તો ખલીફાનો એક �લ
ખલીફા તને દરબારમાં યાદ કર� છે .
ડરતા ડરતા અને કાપ
ં તા કાપ
ં તા ખા�લદ
દરબારમાં ગયો. પરદા પાછળ તેને કંઈ હોવાનો
અણસાર આવ્ય. �દલમાં સમ� ગયો ક� હોય ન હોય
આ મોહતરમા � પરદા પાછળ બેઠ� છે ખલીફાની
પ�ત્ન છ.
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ખલીફાએ ક� ં ુ : ખા�લદ ! ઘણા �દવસથી તમે
દ�ખાણા નહ�, ખૈ�રયત તો હતી ?
� ા
ખા�લદ� ક� ં ુ : � હા , �ું થોડા �દવસ પહલ
બીમાર પડ� ગયો હતો એટલે આપની �ખદમતમાં
હાજર ન થઈ શ�ો.
ખલીફાએ ક� ં ુ : તમે એક �દવસ મને એક
સલાહ આપી હતી. �ું ઇચ્� � ફર�વાર એ જ વાત કહ.
ખા�લદ� ક� ં ુ : એ �દવસે મ� ક� ં ુ હ� ુ ક�
અરબીમાં શો�ને ઝરહ કહ� છે અને આ શબ્દ
ઝરરમાથ
ં ી િનકળ્યો છ. તો �ણે શો� ઇન્સાન માટ�
� ૂક્સાન જ �ૂક્સાન . બે પ�ત્નઓ રાખવાથી મો�ુ
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બી�ુ કોઈ � ૂક્સાન નથ. બલ્ક� �ું તો એમ કહ�શ ક�
ઘરમાં કનીઝ રાખવી પણ ખતરાથી ખાલી નથી. બે
પ�ત્નઓના પિતનો દાખલો એવો છે ક� �ણે ઇન્સાન બ
�ગારા વચ્ચે �ૂતો હો. કદ� આ બા�ુના �ગારાની
ગરમી સહ� છે તો કદ� બી� બા�ુના �ગારાનો તાપ
સહ� છે .
સફફાહ� ક� ં ુ : નહ� , એ �દવસે તમે એ વાત
નહોતી કર�.
ખા�લદ� ક� ં ુ : જનાબ , ચાર પ�ત્નઓ ઇન્સા
માટ� િનરંતર �ુ:ખ વ્યથા અને િપડા�ું કારણ બને છ. �
શખ્સની ચાર પ�ત્નઓ હોય તે શખ્સ ઘણો મઝ�ૂમ.
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કાં તો તેઓની માગણીઓ � ૂર� કર� ન�હ�તર સખત
ક્સોટ� માટ� તૈયાર થઈ �. જો એક પ�ત્નથી હસીને
વાત કરશે તો ત્રણ પ�ત્નઓ તેનાથી નારાજ થઈ .
સાપ
ં ઇન્સાન માટ� એટલો ખતરનાક હોતો નથ , �ટલી
ક� ચાર પ�ત્નઓ ખતરનાક હોય છ.
સફફાહ� ક� ં ુ : નહ� , તે �દવસે તમે એ વાત
નહોતી કર�.
ખા�લદ� ક� ં ુ : � હા

! મ� ક� ં ુ હ� ુ ક� � ૂરા

અરબમાં બની મખ�મ �ચો કબીલો છે . અને એ
કબીલામાં આપની પ�ત્ન ઉમ્મે સલમા એક મધમધ�
ુ
�ષ્પ છ
. �ણી બની મખ�મના બાગમાં આપની પ�ત્ન
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ખીલ� ુ �લ છે . મ� તો એ �દવસે ક� ં ુ હ� ુ ક� આવી પ�ત્ન
ુ ાની ભેટ છે અને તેની હાજરમાં બી� પ�ત્નનો
તો �દ
મનમાં િવચાર પણ ન લાવો.
સફફાહ� આ સાંભળ� ક� ં ુ : � ુ મોટો �ુઠો છે અને
તારા �વો �ુઠો બીજો પેદા થ� ંુ ��ુ શ્કલ છ.
ખા�લદ� તરત જ ક� ં ુ : ખલીફા સાહ�બ

, આપ

પોતે જ ન્યાય કર , �ુ�ુ બોલ� ુ વધાર� સા� છે ક�
આપની પ�ત્ન ઉમ્મે સલમાના નોકરોથી કત્લ થ
વધાર� સા� છે ?
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આ સાંભળ� સફફાહ હસી હસીને બેવડો વળ�
ગયો અને ઉમ્મે સલમાના �ખલ�ખલાહટની અવાજ પણ
બહાર � ૂધી આવી.
ખા�લદ પોતાના ઘર� પાછો ફય� તો સફફાહની
પ�ત્નએ હ�ર હ�ર દ�રહમની પાંચ થેલીઓ તેના ઘર�
મોકલાવી.
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(૧૧) ઇ�બ્લસ �ફરઔનના દરવા
ુ ાઈનો દાવો
� ાય છે ક� જયાર� �ફરઔને �દ
કહવ
�� તો એક વખત ઇ�બ્લસે તેના દરવા� પર ટકોર
કર�. �ફરઔને � ૂછ�ું : કોણ ? તો ઇ�બ્લસે ક�ું: �ુઠા ,
ુ ા છે ક� તને એ પણ ખબર નથી ક� તારા
� ુ ક�વો �દ
દરવા� કોણ આવ્ �ું છે? �ું તારો ઉસ્તાદ ઇ�બ્લસ .
પછ� �ફરઔન અને ઇ�બ્લસ એકઠા બેઠ.
ુ ેહગાર �ં. અને � ંુ
�ફરઔને ક� ં ુ ક� �ું ઘણો મોટો �ન
ુ વ ઘણો િવશાળ
પણ મોટો નમકહરામ છો. તારો અ�ભ

વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 526

ુ ો
છે . તને મારાથી અને તારાથી પણ કોઈ મોટો �ર
દ�ખાણો ?
ઇ�બ્લસે ક�ું: � હા , ઇષાર ્ખોર આપણા બ�ેથી
ુ ો છે . આ ઇષાર ્એ તો મને શયતાન ર�મ
વધાર� �ર
બનાવ્યો છે અને આજ ઇષાર્એ તને મલઊન બનાવ્
છે .
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(૧ર) ક�ટ�લક �રવાયતો
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
ર� ૂલે �દ
વસલ્લમએ એક �દવસ પોતાના સહાબાથી ક�ું: લક્
આપો, તમારામાં પાછલી ઉમ્મતોની એક બીમાર� છે �
ઘર કર� ગઈ છે . અને આ બીમાર�� ંુ નામ ઇષાર ્ છ .
તેનાથી વાળ નથી ખરતા પણ તે ઇન્સાનના દ�નને
તબાહ કર� દ� છે . તેનાથી બચવાનો એક જ ઇલાજ છે ક�
ઇન્સાન પોતાના હાથ રોક� રાખે અને �ભને બચાવે
અને પોતાના મોઅિમન ભાઈને મેણા ન માર�.
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ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામએ અ�ૂ જઅફ
�બન નોઅમાન અહવલથી ક� ં ુ : તમારામાં સૌથી
વધાર� મને એ લોકોથી નફરત છે �ઓ મોટાપ� ંુ દ�ખાડ�
છે અને �ઓ ચાડ� ખાય છે . અને પોતાના ભાઈઓની
ઇષાર ્ કર� છ . તેઓને મારાથી કોઈ સબ
ં ધ
ં નથી.અને ન
મારો તેઓથી કોઈ વાસ્તો છ.
પછ� આપે ફરમાવ્ �ું: મારા દોસ્તો તો એ લોકો
છે � અમારા �ુકમને માને અને અમારા પગલે ચાલે
ુ ણ કર�. પછ�
અને અમારા સવ� કામોમાં અમા� અ�કર
ુ ાની ક્સ , જો તમારામાથ
આપે ફરમાવ્ �ું: �દ
ં ી કોઈ
જમીનના વજન બરાબર સો� ુ અલ્લાહના માગર્માં ખચ
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કર� પછ� કોઈ મોઅિમનની ઇષાર ્ કર� તો તે સો�ુ
દોઝખમાં તપાવી તેને ડામ દ�વામાં આવશે.
હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્ �ું: ઇષાર ્ખોર ઇષાર્ પામેલાની પહ�લા પોતાુ�
� ૂક્સાન કર� છ. �વી ર�તે ઇ�બ્લસને હસદના કારણે
લઅનત મળ� અને આદમને પસંદગી� ંુ અને
�હદાયત� ંુ સ્થાન અને �ુંટાએલા અને ઓહદો
પામેલાનો મરતબો મળ્ય. એટલા માટ� ઇષાર ્નો ભોગ ન
બનો ઇષાર ્ખોર ન બન. ક�મક� ઇષાર ્ખોર�ું પલ્ું હલ્
�
હોય છે . તે� ંુ કારણ એ છે ક� તેની નેક�ઓ ઇષાર ્નો ભોગ
બનેલાના આમાલમાં ગણી લેવામાં આવે છે . અને રોઝી
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અલ્લાહ તરફ વહ�ચાઈ �ુક� છ. એટલે ઇષાર ્ખોરની ઇષાર
તેને � ંુ ફાયદો આપશે અને ઇષાર ્નો ભોગ બનનારને �ું
� ૂક્સાન કરશ.
ઇષાર ્�ું �ૂળ �દલ�ું

�ધળાપ�ુ છ. અને

અલ્લાહની નેઅમતોનો ઇન્કાર છે અને આ બ�ે �ુણ
�ુ ફ્રના માટ� બે પાંખ . આ જ ઇષાર ્એ આદમના �ુત્ર
સદાની હતાશામાં નાખ્યો હતો અને ઇષાર્એ તેને એવ
હલાક �� ક� �નાથી બચવાનો કોઈ માગર ્ નથ.
હ. ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામ
ુ ાની
�હશામ �બન હકમને ફરમાવ્ �ું: મઅર�ફત અને �દ
ઓળખ પછ� � વસ્�ુ ઇન્સાનને અલ્લાહની િનકટ ક
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છે તે નમાઝ , મા-બાપ સાથે ભલાઈ અને ઇષાર -પોતાના
વખાણ અને પોતાની મોટાઈને ત્યાગ�ું છ.

*-*-*
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પ્રક-૭ : િવષય :- ધૈયર્ અને
સહનશીલતા
(૦૧) ધૈયર્ અને સહનશીલતા સફળતાની ચાવી છ
અરબી સા�હત્યમાં અસ્મઈ ઉચ્ચ કક્
આ�લમ થઈ ગયા , તેઓ પોતાની કહાની સભ
ં ળાવ્યા
કરતા હતા ક� �ું િવદ્યાથ�કાળમાં ઘણો ગર�બ અન
િનધર્ન હત. �ું રોજ જયાર� પડવા જતો હતો તો
રસ્તામાં એક શાક ભા� વેચવાવાળાની �ુકાન પડતી
હતી, �નો મા�લક એ બેશરમ શખ્સ હત. તે મને
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ુ ર્ આ
� જોતો તો કહત
� ો ક� �ખ
�કતાબો બગલમાં ઉપાડલ
નકામો અભ્યાસ �ૂક� દઈ ના�ુ મો�ુ કામકાજ શ� કર�
દ�. �થી તને બે વખતની રોટલી તો નસીબ થાય. એક
�દવસ તો તેણે િનલર્જતાની હદ કર� નાખ. મને
�કતાબો ઉપાડ�લ જોઈને તેણે ક� ં ુ : � ૂખર્ આદમી ! આ
કાગળ ચોપડ�ઓ કોઈ ખાડામાં નાખી દ� અને ઉપર
પાણી નાખ �થી એ લીલીછમ થઈ �ય.
�ું દરરોજ તેના કડવા વેણ સાભ
ં ળતો રહ્યો અન
� ૂપક�દ�થી જ્ઞાન પ્રા�પ્તમાં લાગ્. �તે �ું જ્ઞા
મેળવવામાં ફળ�� ૂત થઈ ગયો. પણ અમ છતા મારા
પાસે પહ�રવા માટ� ઢં ગના કપડા �ધુ ્ધા નહોત.
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એક �દવસ �ું મારા ઘરમાથ
ં ી િનકળ� બ�ર
જવા લાગ્યો તો મ� એક પાડોશીને જોયો ક� ત ણે શેર�માં
જ હવાદાર છાપ� ચણાવી લી� ુ છે . �ના કારણે શેર�
નાની થઈ ગઈ છે અને ઘોડ� સવાર આદમી માટ� ત્યાંથી
પસાર થ� ંુ ��ુ શ્કલ થઈ ગ�ું છ.
આ હરક્ત જોઈ મ� પાડોશીને ક�ું: અલ્લાહના
બંદા ! આ શેર� પર મારો પણ કંઈક હક છે . તમાર� આ
છાપ� ગલીમાં ન બનાવ� ંુ જોઈએ.
પાડોશીએ ક� ં ુ : જયાર� તમે અમાર�માં બેસી
અહ�થી પસાર થશો તો બેશક મા� છાપ� તોડ�
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નાખજો. તેની આ વાત સાંભળ� �ું તો � ૂનના �ટ
ંૂ
પીઈને રહ� ગયો.
એક �દવસ �ું મારા ઘરમાં બેઠ�લ હતો ક�
બસરાના અમીરના કાિસદ� મારો દરવાજો ખટખટાવ્ય.
અને મને બસરાના અમીરનો સંદ�શ આપ્યો ક� આપ
અમાર� પાસે આવો અને અમે આપને ખલીફા હા�નના
ુ ્રો અમીન અને મા�ૂનના ઉસ્તાદ બનાવી બગદ
�ત
મોકલ�.ંુ
મ� કાિસદને ક� ં ુ : માર� પાસે તો પહ�રવાના
કપડા પણ નથી. અને �ું આ કપડામાં અમીરની પાસે
હાજર થવાથી લાચાર �ં.
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થોડ�વાર પછ� કાિસદ મારા માટ� ક�મતી વ�ો
લાવ્યો અને તેની સાથે એક હ�ર િમસ્કાલ સો�ુ પ
લાવ્ય. �ું નવા વ�ો પહ�ર� અમીર� બસરા પાસે ગયો.
તેણે ક� ં ુ ખલીફા હા�ન રશીદ� મને �ુકમ આપ્યો છે ક� �ું
ુ ્રો અમીન અને મા�ૂનના િશક્ષણ મ
તમને તેના �ત
બગદાદ રવાના ક�ં.
�ું બગદાદ ગયો. જયાર� અમીન અને મા� ૂને
ભણવાની શ�આત કર� તો ખલીફા તરફથી સોનાના
િસ�ાના ઘણા થાળ �ટ
ં ૂ ાવવામાં આવ્ય. તે �દવસે મ�
એટ� ુ સો� ુ ભે� ંુ �ુ.ર �ની �ું કલ્પના પણ કર� શક્ત
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નહોતો. ત�ુપરાંત દર મ�હને દસ હ�ર દ�નાર પગાર
પણ આપવામાં આવતો હતો.
ુ સમય પછ� હા�ને પોતાના �ત
ુ ્રોને �ુક
અ�ક
આપ્યો ક� િમમ્બર પર બેસી તકર�ર ક. મ� હા�નને
બતાવ્ �ું હ�ુ ક� મ� આ બ�ેને તકર�ર કરવાની કળાથી
પ્રવીણ કર� દ�ધા . �ુમ્માનો �દવસ હત

, અમીને

� ાઓ સામે સંબોધન �ુ્ તો હાજર
હાજર રહલ
ર
રહ�લાઓએ અઢળક દોલત �ટ
ંુ ાવી. હા�ને પણ મને
ઘ� ુ ઇનામ આપ્.�ુ
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એ �દવસે હા�ને મને ક� ં ુ ક� �ું તમારો આભાર
ુ ્રોને તા�લમ આપી . કોઈ
મા� ંુ �ં. તમે મારા �ત
ઇચ્છા હોય તો બતાવ.
મ� ક� ં ુ ક� આપે મને એટ� ુ બ� ુ આપ્ �ું છે ક�
ત્યાર પછ� કંઈ બી�ુ માંગવાની જ�રત જ નથ. �ું
થોડા �દવસ માટ� મારા શહ�ર બસરા જવા ચા�ુ �ં.
હા�ને મને જવાની ર� આપી દ�ધી. અને મારા
� ા બસરાના ગવર્નરને પત્ર લખ્યો ક�
ઉપડવા પહલ
રા�યના કારભાર�ઓને લઈને મા� ઉષ્માભ�ુર્ સ્વા
કર� અને અઠવા�ડયામાં બે �દવસ મારા ઘર� હાજર�
આપે.એટલે �વો �ું બસરા પહ�ચ્યો તો બસરાના
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ગવર્નર� મારો શાનદાર સત્કાર . બસરામાં એક ઝર�
ભર�લી �ટણી માર� સવાર� માટ� હાજર હતી. �ું એ
પાલખીમાં બેસી મારા ઘર તરફ રવાના થયો. શેર�માં
મારા પાડોશી� ંુ છાપ� મૌ�ૂદ હ�.ંુ �ના કારણે
પાલખી� ંુ ત્યાંથી િનકળ�ું �ુ�શ્કલ હ�. મ� છાપ� તોડ�
નાખવાનો �ુકમ આપ્યો �ના પર તરત જ અમલ
થયો. શહ�રના લોકોના ટોળે ટોળા મને મળવા આવ્યા.
એ મળવાવાળાઓમાં એ શાકભા� વેચવાવાળો પણ
ુ ારક
હતો � મને રોજ મેણા મારતો હતો. તેણે મને �બ
બાદ� આપી. તો મ� ક� ં ુ : તે જો� ુ ક� કાગળ અને કલમ
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ક�વી ર�તે લીલીછમ બને છે ? અને તેના પર ક�વા ફળો
આવે છે ?
શાકભા� વેચવાવાળો ઘણો ઝંખવાયો અને મારાથી
માફ� માગી અને પોતાની � ૂલનો �સ્વકાર �.
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(૦ર) ઇચ્છાઓ �ૂર� થવા માટ� ધૈયર્ અન
સહનશીલતાની જ�રત છે .
મૌલાના જલા� ુ દ્ન �મીએ મસ્નવી શર�ફમાં
એક વાતાર ્ લખી છ , �નો સાર એ છે ક� એક શખ્સ
પોતાના હાથ પર ત્રોફણા ટંકાવવા એક ત્રોફનાર પ
ગયો � હાથ પર િવિવધ વસ્�ુઓ �ચત્રો બનાવી શક
હતો.
તેણે જઈને ત્રોફનારને ક�ુ: �ું ઇચ્� �ં ક� મારા
બાવડા પર એક િસ�હની તસ્વીર બના�ુ. �ચત્રકાર�  �ૂ
લઈને ત્રોફ�ુ શ� �.ર ુ તેને � ૂઈના કારણે વેદના થઈ.
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�ચત્રકારને �ૂછ�ુ: આ � ંુ બનાવી રહ્યો છ ? તેણે ક� ં ુ :
�ું િસ�હની �છ
ં ૂ ડ� બના� ુ �ં. તો તેણે ક� ં ુ : �છ
ં ૂ ડ� ઘણી
પીડા આપે છે , � ંુ �છ
ં ૂ ડ� વગરનો િસ�હ બનાવ.
�ચત્રકાર� ફર� ત્રોફ�ુ શ�. પરં� ુ � ૂઈ
ુ વાના કારણે તેને ફર� તકલીફ થવા લાગી. તો
�ભ
� ૂછ�ુ,ં હવે � ંુ બનાવી રહ્યો છ?
�ચત્રકાર� ક�ુ: �ું િસ�હ� ંુ મા� ુ બનાવી રહ્યો .
તેણે ક� ં ુ : માથાથી મને વેદના થાય છે

, � ંુ

માથા વગરનો જ િસ�હ બનાવ.
�ચત્રકાર� ફર� સો ખોદાલી અને બાવડા ત્રો
શ� કર� દ�ધા. તેને ફર� િપડા થઈ અને � ૂછ�ું ક� હવે � ંુ
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બનાવી રહ્યો છ ? તાર� સો � ંુ ઘ�ચ� ુ મને બેચેન કર�
�ક�ુ છે .
તેણે ક� ં ુ : હવે �ું િસ�હ� ંુ પેટ બનાવી રહ્યો .
� ા દ� , � ંુ એમજ િસ�હ
તે શખ્સે ક�ું: પેટને રહવ
બનાવ. તો �ચત્રકાર� ઉશ્ક�રાઈ ક�: � ૂખર્  એવો િસ�હ તો
અલ્લાહ� નથી બનાવ્યો �ની ન �ૂંછડ� હ

, ન મા� ુ

હોય, તો �ું એવો િસ�હ ક�વી ર�તે બનાવી શ�ું ? જયાર� � ંુ
ુ ની વેદના સહ� નથી શક્તો તો િસ�હના �ચત્ર
�ઈ
ઇચ્છા જ શા માટ� રાખે છે?
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(૦૩) નોશેરવાન અને ક�ઠયારો
એક �દવસની વાત છે ક� નોશેરવાન બાદશાહ
િશકારથી પાછો ફર� રહ્યો હતો ક� રસ્તામાં તેની ન
એક � ૃધ્ધ ક�ઠયારા પર પડ. �ના માથા પર લાકડાનો
ભારો હતો અને તડકાના કારણે તે� ંુ ��ુ શર�ર પરસેવે
ર�બઝેબ થઈ ગ� ુ હ�.ંુ તેના પગમાં જોડા તક નહોતા.
રસ્તે ચાલતા અચાનક તેના પગમાં હાડ�ુ લાગ્�. �ના
� ા લાગ્.�ુ તેણે માટ�
કારણે તેના પગમાંથી � ૂન વહવ
ઉપાડ� જખ્મના સ્થળે નાખી અને ચાલતો થ.
નોશેરવાન રા�ના આ ક�ઠયારા પર દયા ઉપ�. ઘોડો
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દોડાવી તેની પાસે આવ્યો અને તેને ક�ું ક� તે �ૃધ્
આદમી છે . આ તારા આરામ કરવાના �દવસો છે આ
ુ ાપામાં � ંુ આટલો શ્રમ શા માટ� ઊઠાવે છ?
�ઢ
� ૃધ્ધે ક�ું: માર� પ�ત્ન મર� �ૂક� છે અને મારા
ુ ્રીઓ . �ું રોજ એક ભારો લાકડાનો
ઘરમાં ચાર �ત
બ�રમાં વેચી આ� ંુ �ં. �નો મને રોજ દોઢ �દરહમ
મળ� �ય છે . એક �દરહમનો લોટ લઈને ખાવા� ંુ
પકા� ુ �ં. અને અધાર ્ �દરહમ�ું � ખ�રદ� ભે�ુ કરતો ર�ું
�ં. જયાર� સાર� પેઠ� � ભે� ુ થઈ �ય છે તો તેનાથી
ુ ્રીઓના કપડા તૈયાર થાય . જો �ું મહ�નત ન
માર� �ત
ક� તો અમે બધા � ૂખે મર� જ�.ંુ
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નોશેરવાને ક� ં ુ : તા� ઘર �ાં છે ?
� ૃધ્ધે જવાબ આપ્ય: મા� ઘર આ જ ગામમાં
છે .
નોશેરવાને ક� ં ુ : �ું આ ગામ તને સ�� ુ �ં. આ
ગામ� ંુ બ� ુ મહ�� ૂલ અને વેરો આજથી તારો છે . અને
િનશાની તર�ક� પોતાની વ�ટ� ઊતાર�ને તેને આપી
દ�ધી.
ુ ો વ�ટ� લઈને શહ�રના આગે વાન પાસે ગયો
�ઢ
અને તેણે આ ગામનો બધો વેરો તેને સ�પી દ�ધો. થોડા
�દવસ પછ� તેની ગણના ધનવાન લોકોમાં થવા લાગી.
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પછ� એક લાંબા સમય પછ� નોશેરવાન રા�
િશકાર માટ� િનકળ્યો અને પોતાના સાથીઓથી િવ�ૂટો
પડ� ગયો અને બનવાકાળ એ જ ગામમાં પહ�ચી ગયો.
તેણે લોકોને � ૂછ�ું : આ ગામ કો� ંુ છે

? તો

લોકોએ બતાવ્ �ુ ક� આ ગામ એક ક�ઠયારા�ું છે �ના
પર રા�એ દયા ખાઈ આ ગામ અપર્ણ �ુ.
રા�ને વીતેલો સમય યાદ આવી ગયો અને
લોકોને � ૂછ�ું ક� તે� ંુ ઘર �ાં છે ?
લોકોએ તેના ઘર� ંુ �ધાણ બતાવ્.�ુ જયાર�
નોશેરવાન ત્યાં પહ�ચ્યો તો જો�ુ ક� નોકરોની એ
લંગાર તેના દરવા� પર ઊભી ચોક� કર� રહ� છે .
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નોશેરવાને નોકરોને � ૂછ�ું : તમારો મા�લક
�ાં છે ?
તેઓએ ક� ં ુ : આજ તેમની તબીયત સાર�
નથી એટલે તેઓ આજ આરામ કર� રહ્યા .
બાદશાહ� � ૂછ�ું : તેની તબીયત ખરાબ થવા� ંુ
કારણ � ંુ છે ?
નોકરોએ બતાવ્ �ું: આ જ અમારો સરદાર
પોતાના બાગની સેર કરવા ગયો હતો તો ફરવાના
કારણે તેની તબીયતમાં �સુ ્તી આવી ગઈ છે એટલે
આજ આરામ ફરમાવે છે . આ સાભ
ં ળ� નોશેરવાનને
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હસ� ુ આવ્ �ું અને ક�ું ક� તમે તમારા મા�લકને કહો ક�
� ાન તેમને મળવા માગ
એક મહમ
ં ે છે .
� ૃધ્ધે મળવાની ર� આપી તો નોશેરવાન તેના
ુ ો ર�શમ અને
ઓરડામાં દાખલ થયો અને જો� ુ ક� �ઢ
�કન્ખાબના �બસ્તર પર લાંબો થઈને પડયો .
બાદશાહને જોઈ પથાર�માંથી ઊભો થયો અને તેની
સરભરા કર�.
બાદશાહ� ક� ં ુ : � ુ મને એક સવાલનો જવાબ
આપી દ� એટલે પછ� �ું ચાલ્યો જઈ. � ુ એ બતાવ ક�
આજથી થોડા વરસ પહ�લા તારા પગમાં હાડ�ુ �પ
ંુ ી
ગ� ુ હ� ંુ તો તને એ સમયે કંઈ વેદના ન થઈ હતી
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અને આજ બાગની સેરથી તાર� તબીયત ખરાબ થઈ
ગઈ. �તે તે� ંુ � ંુ કારણ છે ?
ુ ાએ ક� ં ુ : બાદશાહ સલામત
�ઢ
સખ્તીઓ પર ધૈયર્ કર�ું જો

! ��ુ ષે

, �થી માન અને

ભાગ્યશાળ� �દવસોમાં �દલ ખોલીને આરામ કર� શક.
ુ ાનો આ જવાબ પસંદ પડયો
બાદશાહને �ઢ
અને તેણે એક બી�ુ ગામ પણ તેના નામે કર� દ��.ુ
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(૦૪) કષ્ટ પર ધીરજ અને સહનશીલત
મન્�ૂર દવાનક�એ પોતાના શાસનકાળમાં ઘણા
હસની સાદાતો �ગરફતાર કર� �ધાર� અને સાંકડ�
કોટડ�માં ક� દ કર� દ�ધા. આ ક� દ�ઓમાં હ. ઇમામ હસને
ુ તબા અલ�ય્હસ્સલામનો એક �ુત્ર અલી �બન હ
�જ
ુ લ્લસ(ત્રી� હ) પણ હતા. તેમની પરહઝ
� ગાર�
�સ
ુ ાર�ના કારણે તેમને નેક અલી અને
અને ઇબાદત �ઝ
આ�બદ અલી કહ�વામાં આવતા હતા. આપ પોતાના
સમયમાં ઇબાદત અને અલ્લાહના �ઝક્રમાં પોતે
પોતાની ઉપમા હતા. હસની સાદાત� ંુ ક� દખા� ુ એટ� ુ
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�ધકાર વા� હ� ુ ક� રાત છે ક� �દવસ તેની ખબર પણ
પડતી નહોતી. અને નમાઝના સમયોની ખબર પણ
પડતી નહોતી.
સય્યદ અલી આ�બદ � �ુરઆને મ�દ પડવાના
સમયો એવી ર�તે ગોઠવ્યા હતા ક� બાક� ક�દ�ઓને
નમાઝના સમય� ંુ જ્ઞાન થઈ જ�ું હ.�
એક વખત તેમના ભત્રી� સય્યદ અબ્�ુલ
ુ �ાએ તેમનાથી પોતાની ક� દ અને
�બન હસને �સ
બધ
ં ીની િશકાયત કરતા ક� ં ુ : કાકાશ્ર ! આ તગ
ં અને
�ધાર� કોટડ�ને આપ જોઈ રહ્યા છો અને તેના પ
તોકોનો બોજ વધારાનો છે . આપ અલ્લાહથી �ુઆ કરો
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ક� તે આપણને આ સંકટથી ��ુ ક્ત અપાવ. સય્યદ અલી
આ�બદ� ક� ં ુ : કાકાના પ્રા! અલ્લાહ� જ�તમાં આપણા
માટ� એક દરજ્જો ન�� �� છ. અને આપણે આ ક્સોટ�
પર સબ્ર �ાર્ િવના એ દરજ્જો મેળવી નથી શક્તા
મન્�ૂર માટ� પણ અલ્લાહ� દોઝખમાં એક અિતશય કપ
સ્થળ બનાવ્�ું છે અને તે દોઝખના એ સ્થળે ત્યાર
પહ�ચી શક� છે જયાર� તે આપણને આવા પ્રકારના કષ્
આપે. જો આપ આ સંકટો અને યાતનાઓ પર ધીરજ
ધરો તો આપના આરામનો સમય આવવાવાળો છે .
ક�મક� આપ� ંુ � ૃત્�ુ તો ન�ક આવી �ુ�ું છ. અને જો
આ ક� દખાનામાંથી �ટવા માગ
ં તા હો તો �ું �ુઆ ક�ં
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,

જયારપછ� તમે �કુ ્ત થઈ જશ, પરં� ુ એ યાદ રાખો ક�
મન્�ૂર દોઝખના એ અઝાબથી બચી જશ.
આ સાભ
ં ળ� સય્યદ અબ્�ુલ્લાહ�: ક કાકાશ્ર !
પછ� તો અમે સબ્ર કર�
ત્રણ �દવસ પ , સય્યદ અલી �બન હસને
ુ લ્લસની ક�દખાનામાં સજદાની હાલતમાં વફાત થ.
�સ
સય્યદ અલી આ�બદને જયાર� સજદામાં શીશ રાખ્ય
લાબ
ં ો સમય થઈ ગયો તો અબ્�ુલ્લાહ સમજયા ક
કદાચ તેમને ન�દ આવી ગઈ છે . જગાડવા ચા� ુ તો
ખબર પડ� ક� તેમની �હ આ શર�રના પ�જરમાથ
ં ી ઊડ�
ગઈ છે .
વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 555

(૦પ) ગર�બાઈ પર ધૈયર્ શહાદતથી પણ ઉ�મ છ .
દ�ને હકના પરચમની ઉ�િત અને કલમએ
તવહ�દ માટ� � યોધ્ધાઓએ પોતાની �ન �ુરબાન કર�
અને શહાદતના મહાન �ત્બા પર આ�ઢ થય , તેઓને
અલ્લાહ તઆલા તરફથી જ�તમાં પ્રવેશવાનો �ુ
મળશે અને જયાર� તેઓ જ�તમાં પ્રવેશ કરશે તો તે
� ા જ�તમાં મૌ�ૂદ
જોશે ક� એક ટો� તેઓથી પણ પહલ
છે . એ સમયે શહ�દો અલ્લાહના દરબારમાં અરજ કરશ.
ુ ા અમે તારા દ�ન માટ� પોતાની �નની
અય �દ
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�ુ રબાની આપી અને અમારા બાળકોને યતીમ �ાર ્ તેના
બદલામાં તે અમને જ�તમાં મોકલ્ય , પરં� ુ આ �ા
લોકો છે � અમાર� પહ�લા જ�તમાં દાખલ થયા છે ?
તો એ સમયે �ુ દરતની અવાજ આવશે. આ
ગર�બ અને િમસ્ક�ન સાદાત છ. તમે તો પોતા� ંુ �વન
માત્ર એક વાર કાફરની તલવારથી શહ�દ થઈ આપ્.
પરં� ુ આ રોજ ગર�બાઈ અને િનધર્નતા ની તલવારથી
કપાતા હતા. એટલા માટ� તમારા મરતબાથી તેઓનો
મરતબો વધાર� છે .
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(૦૬) ઊતાવળ અને હરામ રોઝી
એક �દવસ હ. અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામ મ�સ્જદમાં દાખલ થવા ટાણે
શખ્સના હાથમાં ઘોડાની લગામ થમાવી અને ફરમાવ્�ુ
: �ું પાછો ફ� ત્યાં �ૂધી મારા ઘોડા�ું ધ્યાન ર

�.

જયાર� આપ અલ�ય્હસ્સલામ મ�સ્જદમાંથી બહાર આવ
તો આપના હાથમાં બે �દરહમ હતા. � આપ એ
શખ્સને મહ�નતાણામાં દ �વા માંગતા હત , �ને હવાલે
આપે ઘોડો �� હતો. પણ આપે બહાર િનકળ�ને જો� ુ
તો એ શખ્સ�ું �ાંય ઠ�કા�ુ નહો�. અને ઘોડાની
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ુ ામને બે �દરહમ
લગામ પણ ગાએબ હતી. આપે �લ
આપ્યા અને ફરમાવ્�ુ: �ઓ બ�રમાથ
ં ી લગામ લઈ
ુ ામ ગયો તો આપના ઘોડાની લગામ એક
આવો. �લ
ુ ામે � ૂછ�ું : આ લગામ
�ુકાન પર લટક્તી હત. �લ
તને કોણ આપી ગ� ંુ ?
�ુકાનદાર� ક� ં ુ : હમણા હમણા એક નવજવાન
આ લગામ બે �દરહમમાં વેચી ગયો છે .
ુ ામે બે �દરહમ આપ્યા અને લગામ પાછ�
�લ
લઈ લીધી.
જ. અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્ �ું: તે પોતે જ �ુભાર ્ગી હત, મારો ઇરાદો હતો ક�
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�ું તેને બે �દરહમ આપીશ , પરં� ુ તેણે ઊતાવળ કર�
હલાલ રોઝીને હરામ રોઝીમાં બદલી નાખી. અને
ભાગ્યમાં હ�ુ એથી વધાર� તેને ક�ું ન મળ્�.
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(૦૭) સંકટ સહન કરવાનો બદલો
ઉમ્�ુલ મોઅમેનીન હઝરત ઉમ્મે સલમ(રઝે.)
બયાન કર� છે ક� એક �દવસ મારો મા� પિત અ� ૂ
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
સલમા ર� ૂલે �દ
વસલ્લમની �ખદમતમાંથી ઊઠ� ઘર� આવ્યા તો ક�ું ક
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
મ� આજ પયગમ્બર �દ
વસલ્લમથી મ� એક વાત સાંભળ� છે � મને ઘણી ગમી
ુ લમાન પર સંકટ
ગઈ. આપે ફરમાવ્ �ું: જયાર� કોઈ �સ
આવી પડ� તો તેણે

‘‘ઇ�ા �લલ્લાહ� વ ઇ�ા એલય્હ

રા�ઊન’’ કહ�� ુ જોઈએ. અને ત્યાર પછ� �ુઆ માગે
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‘‘અલ્લા�ુમ્મ અ�જરની ફ�  �ૂસીબતી વખ્�ૂફ લી ખયુ ા મને આ � ૂસીબતોનો બદલો આપ અને મને
અય �દ
તેનાથી સાર� વસ્�ુ અતા ક.

’’ તો અલ્લાહ તઆલા

સંકટ ગ્રસ્તને અજર આપે છે અને મરનારથી પણ સા
નેઅમત અતા ફરમાવે છે .
ઉમ્મે સલમા કહ� છે ક� મ� આ �ુઆને યાદ કર�
લીધી એ જયાર� મારા પિત અ� ૂ સલમાની વફાત થઈ
ુ
તો મ� આ �ુઆ પડ� પણ મનમાં િવચા�ર્ ક� અ�ૂ
સલમા કરતા વધાર� સારો ઇન્સાન મને ક�વી ર�તે
મળશે ?
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માર� ઇદ્દતના �દવસો �ૂરા થયા તો ર�ૂલે �ુદ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ મારા ગ
ઘરમાં પધાયાર ્ અને �દર આવવાની ર� માંગ. �ું એ
સમયે એક ખાલને રંગી રહ� હતી. મ� મારા હાથ ધોયા.
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
અને હ. ર� ૂલે �દ
વસલ્લમ માટ� એક ગાદ�ુ પાથ�ુ

, �માં ખ�ૂરના

પાંદડા હતા. આપ એ ગાદલા પર બેસી ગયા અને
આપે મારાથી િનકાહની ઇચ્છા વ્યક્ત  , તો મ� અરજ
કર�, યા ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમ ! એ અશ� છે ક� મને આપની તરફ
આકષર્ણ ન હો , પરં� ુ �ું સ્વમાની �ી �ં અને �ું ડ�
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�ં ક� મારાથી કોઈ એ� ુ વતર્ન ન થઈ �ય �ના કારણે
ુ � અને
અલ્લાહ મને અઝાબ નાખ. ઉપરાત
ં �ું �ઢ
બચ્ચાવાળ� �.
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્
હઝરત ર� ૂલે �દ
વઆલેહ� વસલ્લમએ ફરમાવ્�ુ: જયાં � ૂધી તારા
બચ્ચાઓનો સવાલ છે તો તે મારા બચ્ચાઓ . અને
જયાં � ૂધી તારા � ૃધ્ધ હોવાનો પ્ર�ન છે તો �ું પણ ક
ુ ો �ં.
જવાન નથી. �ું પણ તાર� �મ �ઢ
પછ� �ું િનકાહ માટ� રા� થઈ ગઈ

, આમ

ુ ાએ મને અ� ૂ સલમાથી ઉ�મ હ. ર� ૂલે �દ
ુ ા
�દ
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સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ �વા શ
આપ્ય.
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ુ ાન �ત
ુ ્રના મૌત પર 
(૦૮) �વ
અબ્�ુર રહ�માન �બન ગનમા કહ� છે ક� અમે
ુ ્રના ખબર �તર �ૂછવા માટ
થોડા જણા મઆઝના �ત
ુ ્રના માથા પાસ
ગયા. અમે જો� ુ ક� મઆઝ પોતાના �ત
ુ ાન પર � ૃત્�ુની વેદના ઘેરાએલી હત.
બેઠા છે અને �વ
આ જોઈ અમારાથી ધીરજ ન રાખી શકાઈ. સહસા
અમારા �� ુ ટપક્વા લાગ્યા અને અમારા રડવાન
અવાજ �ચી થઈ ગઈ. મઆઝે અમને સખ્તીથી રોક�
દ�ધા અને ક� ં ુ : � ૂપ થઈ �ઓ
ખાઈને ક�ુ �ં

ુ ાની ક્સમ
, �ું �દ

, આ સંકટ પર સબ્ર કરવી મન
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ગજવાતમાં ભાગ લેવા કરતા વધાર� વહાલી છે � મ�
પયગમ્બર� �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમ સાથે મળ�ને લડ� છ. મ� પયગમ્બર� ઇસ્લા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમથી સાંભળ્ ,
આપે ફરમાવ્ �ું: કોઈ શખ્સનો કોઈ �ુત્ર હોય અને તે
ુ ્ર મર� �ય અને િપત
તે ઘણો વહાલો હોય , જો એ �ત
સબ્ર કર� અને અલ્લાહની તકદ�રનો િશક્વો ન કર�
અલ્લાહ તઆલા મરવાવાળાને પહ�લા ઘરથી વધાર�
સા� ઘર આપશે અને આફતગ્રસ્ત શખ્સને પોત
� ત, મગફ�રત અને �રઝવાનનો હકદાર ઠ�રવશે.
રહમ
થોડ�વાર પછ� અઝાન થઈ , છોકરા� ંુ મરણ થ� ંુ અને
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અમે નમાઝ પડવા માટ� બહાર ચાલ્યા ગયા અને
જયાર� અમે પાછા આવ્યા તો અમે જો�ુ ક� છોકરાને
�સુ ્લ કફન અપાઈ �ુકા�ુ છ. અને લોકો તેનો જનાઝો
ઉપાડ� કબ્રસ્તાન જઈ રહ્. અમે જનાઝામાં શાિમલ
ુ ા તારા પર રહ�મ
થયા અને અમે મઆઝને ક� ં ુ : �દ
ફરમાવે. � ંુ ઓછામાં ઓ� એટ� ુ તો સબ્ર કરત ક� અમ
તારા દ�કરાના �સુ ્લ કફનમાં ભાગ લઈ શક્.
મઆઝે ક� ં ુ : આપણને પયગમ્બર� �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમનો �ુકમ છે
�સુ ્લ કફન જલ્દ� આપવામાં આવે અને જયાર� કો
મરણ પામે તો તેને જલ્દ�થી દફન કર� દ �વામાં આવ.
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પછ� મઆઝે કબ્રમાં દાખલ થઈ પોતાના �ુત્
દફનાવ્ય.
જયાર� મઆઝ કબરમાથ
ં ી િનકળ� રહ્યો હતો ત
તેણે મારા હાથનો ટ�કો લેવાનો ઇન્કાર કર� દ�ધ. અને
ક� ં ુ ક� મ� એટલા માટ� તારા હાથનો આધાર લેવાનો
ઇન્કાર નથી �� ક� �ું તારાથી વ�ુ બળવાન �. બલ્ક�
મ� એટલા માટ� સહારો લેવા� ંુ ઠ�ક ન ગણ્ �ુ ક� કોઈ
ુ ્રની મૌતના કારણે �ુ
� ૂરખ એમ ન સમ� લે ક� �ત
કમઝોર થઈ ગયો �ં.
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પછ� મઆઝ પોતાના ઘર� આવ્ય

, માથામાં

તેલ નાખ્ �ુ , �ખોમાં �રુ મો લગાવ્યો અને કપડા
બદલ્યા અને એ �દવસે રોજ કરતા વધાર� હસ્.
� ો હતો ‘‘ઇ�ા �લલ્લાહ�
અને �ાર�ક �ાર�ક કહત
ુ થએલ વસ્�ુનો સારો
વ ઇ�ા એલય્હ� રા�ઊ ’’ �મ
ઉપાય તેની પાસે છે અને તેના માગર ્માં હર �ૂસીબત
આસાન છે અને � ૂક્સાન ભરપાઈ કર� આપનાર પણ
એ જ (અલ્લા) છે .
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(૦૯) હ. હમ્ઝા અલ�ય્હસ્સલામની શહાદત અ
પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમની સ
જયાર� ઓહદની જ ંગ ખતમ થઈ તો હ. ર� ૂલે
કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
�ણવા ચા� ં,ુ મારા કાકા હમ્ઝા િવશે કોઈને કંઈ ખબર
છે ?
હા�રસ �બન િસબ્તે ક�ું: મ� તેમના શહ�દ
થવા� ંુ સ્થળ જો�ુ છ. આપે તેને મોકલ્યો અને ક�ું ક�
જઈને �ુઓ ક� મારા કાકાની લાશ કઈ �સ્થિતમાં છે?
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હા�રસે હ. હમ્ઝા અલ�ય્હસ્સલામની લાશ જ
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
તો હ. ર� ૂલે �દ
વસલ્લમને બતાવવા તૈયાર ન થઈ શ�.
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્
પછ� હ. ર� ૂલે �દ
વઆલેહ� વસલ્લમએ . અલી અલ�ય્હસ્સલામન
મોકલ્યો ક� �ઓ તમારા કાકાની ભાળ કાઢ.
�યાર� હ. અલી અલ�ય્હસ્સસલામએ. હમ્ઝા
અલ�ય્હસ્સલામની લાશનો હાલ જોયો તો તેઓની પ
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
હ. ર� ૂલે �દ
વસલ્લમને બતાવવાની �હ�મત ન પડ. ત્યાર પછ�
પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
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વસલ્લમ . હમ્ઝા અલ�ય્હસ્સલામની લાશ ગોતવા �
ઊભા થયા. જયાર� આપ હમ્ઝાની લાશ પર પહ�ચ્યા ત
લાશની તોડફોડ થઈ � ૂક� હતી. અથાર ્ત ના

, કાન

કાપી નાખવામાં આવ્યા હતા અને તેમ�ું પેટ ચીર�ને
કાળ�ુ ચાવી ખાવામાં આવ્ �ું હ�ુ.
પોતાના કાકાની આવી મઝ� ુ

મીયત જોઈને

આપ રોવા લાગ્યા અને ફરમાવ્�ુ: અલ્લા

, � ંુ જ

સ્�ુિતને પાત્ર છે અને �ુ જ અમારો મદદગાર અ
સહાયક છે . ઝા�લમોની ફ�રયાદ અમે તાર� સમક્ષ
કર�એ છ�એ. પછ� આપે ફરમાવ્ �ું: મારા પર હમ્ઝાના
�ુ:ખ �� ુ બી�ુ કોઈ �ુ:ખ નહ� પડ.�
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પછ� આપે ફરમાવ્ �ું: જો અલ્લાહ� મને �ુર�શ
પર વચર્સ્વ આપ્�ુ તો �ું તેમના સી�ેર જણાની લાશ
વાઢ� નાખીશ. એ સમયે �જબ્રઈલ આ આયત લઈન
ઊતયાર ્ ‘‘વ ઈન આકબ્�ુમ ફ આક� �ૂ બ િમસ્લ
ઊ�કબ્�ુમ બેહ� વ લ ઈન સબર�ુમ ફ હોવ ખય�લ
�લસ સાબેર�ન’’ - ‘‘જો તમે બદલો લ્યો તો એટલી જ
સ� કરો �ટલી સ� તમને મળ� છે . અને જો તમે
સબ્ર કરો તો તે સબ્ર કરવાવાળાઓ માટ� વધાર� સ
છે .’’
આપે ત્રણ વખત ફરમાવ્�: �ું સબ્ર ક�

,

પછ� આપે હમ્ઝાની લાશ પર પોતાની ચાદર નાખ. જો
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ચાદરથી મા� ુ ઢાંક્તા તો પગો ઉધાડા રહ� જતા અને
જો પગો ઢાકં ્તા તો મા �ુ �ુલ્�ુ થઈ જ.� આપે
ચાદરથી અમીર હમ્ઝા�ું મ� ઢાં�ુ અને અઝખર
નામના ઘાસથી પગ ઢાં�ા.
આ જ ંગમાં શયતાને અવાજ આપી

‘મોહમ્મદ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ કત્લ થ’
આજ અવાજ મદ�ના પહ�ચી તો મદ�નાની �ીઓ
ગભરાઈ ગઈ અને ઘરોથી બહાર િનકળ� ઓહદના
મયદાન તરફ ભાગી. આ �ીઓમાં હઝરત ફાતેમા
ઝહ�રા સલા�લુ ્લાહ� અલય્હા અને હઝરત સ�ફયા જનાબ
ુ ા
હમ્ઝાની બહ�ન પણ હત. આ જોઈ હ. ર� ૂલે �દ
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સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ. અલી
અલ�ય્હસ્સલામ ને ફરમાવ્�: �ઈ સ�ફયા� ંુ ધ્યાન
રાખજો અને તેમને તેમના ભાઈ હમ્ઝાની લાશ પર
જવા ન દ�તા. અને ફાતેમા સલા�લુ ્લાહ� અલય્હાને માર
પાસે આવવા દયો.
જ. ફાતેમા ઝહ�રા સલા�લુ ્લાહ� અલય્હા
પોતાના િપતાને જોયા ક� આપ� ંુ બદન રક્તથી ભર� �ું
છે તો હ. ફાતેમા ઝહ�રા સલા�લુ ્લાહ� અલય્હા રોવ
લાગ્યા અને ક�ું: અલ્લાહનો તેઓ પર આકરો અઝાબ
થાય �ઓએ આપને રક્તમાં લાલ કર� દ�ધા છ.
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ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્
જયાર� હ. ર� ૂલે �દ
વઆલેહ� વસલ્લમ મદ�ના પાછા ફયાર્ તો અન્સાર
દર�ક ઘરમાથ
ં ી �ીઓના કલ્પાંતની અવાજ આવતી
હતી તેઓ પોતાના શહ�દો પર રડ� રહ� હતી. હ. ર� ૂલે
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
�દ
� ા લાગ્યા અને ફરમાવ્�ુ: હાય આજ
�� ૂઓ વહવ
હમ્ઝા પર રોના� કોઈ નથ.
સઅદ �બન મઆઝે આપના આ શબ્દો
સાભ
ં ળ્યા તો અન્સારથી ક�ું ક� દર�ક �ી પોતાના શહ�
પર રોવા પહ�લા હઝરત ફાતેમા સલા�લુ ્લાહ�
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અલય્હાની પાસે �ય અને તેમની સાથે મળ� હમ્ઝા�ુ
માતમ કર�.
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(૧૦) દર�ક કષ્ટ મોઅિમન માટ� સબ્ર�ું કારણ.
� ૂ�ુસ �બન યઅ�બ
ૂ કહ� છે ક� મ� હ. ઇમામ
જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામથી સાંભળ્�ુ ક� એ શર
મલઊન (િધ�ારપાત) છે � ચાલીસ �દવસમાં કોઈ
કષ્ટ ક� બીમાર� ન ભાળ .
� ૂ�ુસ કહ� છે ક� મ� અરજ કર� : � ંુ માત્ર આટલ
જ કારણે શર�ર િધ�ાર પાત્ર થઈ �ય છ?
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: � હા
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને લાગ્�ુ ક� આ વાત મને ભા
લાગી રહ� છે , તો ફરમાવ્ �ું: � ૂ�ુસ

! દર�ક ભય ક�
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,

ઉઝરડો અથવા પોતાના મ� પર થપ્પડ મારવી ક� ઠોકર
ખાવી અને પડ� જ� ંુ અથવા કોઈ શખ્સ તરફથી
અપમાન મળ� ંુ ત્યાં �ૂધી ક� જોડા�ું ફાટ� જ�ુ પણ
� ૂસીબતમાં ગણાય છે .
� ૂ�ુસ ! યાદ રાખો અલ્લાહ પાસે મોઅિમન�ું
મો�ુ સ્થાન છે એટલે તેના પર ચાલીસ �દવસ એવા
ુ ાહોનો ઉપચાર ન
નથી વીતવા દ�તો , �માં તેના �ન
ુ ાની ક્સ , એ તમને કંઈને કંઈ કષ્ટ જ�ર
થાય. �દ
આપે છે ત્યાં �ૂધી ક� ક�ટ�લક વાર ઇન્સાન રકમ ગણ
રહ્યો હોય છે તો તેને ઓછ� સમ� 

, તેને અફસોસ

થાય છે , પરં� ુ જયાર� બી� વાર એ જ રકમ ફર�વાર
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ગણે છે તો � ૂર� હોય છે . અને આ જ અફસોસ પણ
ુ ાહોનો ઉપાય� ંુ કારણ બની �ય છે .
તેનો �ન
� ૂ�ુસ ! એ શખ્સ મલઊન છ

, � પોતાના

પાડોશીને સતાવે અને એ શખ્સ મલઊન છે �નો ભાઈ
તેની પાસે સમાધાન કરવા આવે અને તે સમાધાનનો
ઇન્કાર કર� દ .
�રવાયત લાંબી છે . આમાં પંદર �તના લોકો
પર ઇમામે લઅનત કર� છે . િવગતવાર �ણવા માટ�
ુ જ�ાત, પેજ. ૬૭૧ � ંુ અધ્યયન કર.
વાચ
ં કો રવઝા�લ
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ુ ાઈ ભેટ છે .
(૧૧) બીમાર� �દ
પયગમ્બર� અકરમ સલલલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમએ એક �ી�ું માં�ુ નાખ્. કન્યાના
ુ ્રીના �ુણો ગણાવવા શ� કર� દ�.
બાપે પોતાની �ત
તેમાથ
ં ી એક િવશેષતા એ બતાવી ક� જયારથી આ
જન્મી છે કોઈ �દવસ બીમાર નથી પડ.
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
હ. ર� ૂલે �દ
વસલ્લમ આ સાંભળ� તરત જ ઊભા થઈ ગયા અને
ફરમાવ્ �ું: એવા શર�રમાં કોઈ ભલાઈ નથી �
ગોરખો�દયા �મ કદ� બીમાર નથી પડ�.ંુ બીમાર�
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હક�ક્તમાં �ુદા તરફથી બંદા માટ� ભેટ છ , �થી જો તે
ુ ાની યાદથી ગા�ફલ થઈ �ય તો સાવચેત થઈ
�દ
ુ ાને યાદ કર�.
�દ
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(૧ર) ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામનો 
ઇસ્હાક �બન અમ્માર કહ� છે ક� જયાર� મન્�
દવાનક�એ અબ્�ુલ્લાહ �બન હસન અને તેમન
સંબધ
ં ીઓને ક� દખાનામાં નાખ્યા તો ઇમામ જઅફર�
સા�દક અલ�ય્હસ્સલામએ તેમના �દલાસા માટ� તેઓન
એક પત્ર લખ.
�બ�સ્મલ્લા�હર�હમાિનર�હ
આ પત્ર નેક સંતાન અને પિવત્ર વંશજ
તેમના ભત્રી� અને િપત્રાઈ તરફથ.
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અબ્�ુલ્લાહ  જો ઝા�લમ આપને �લમાં લ
ગયા તો તેઓએ મને પણ ભાગીદાર બનાવ્ય. આપને
� �દલમાં �ુ:ખ અને વેદના થઈ તો તેમાં આપ એકલા
નથી. �ું પણ તમાર� �મ ઉદાસ અને શોકગ્રસ્ત. આ
ુ ાની તરફ ર�ૂ કરો
સંકટ અને યાતના માટ� જો આપ �દ
અને તેની �ક તાબથી માગર ્દશર્ન મેળ , તો અલ્લાહ
આપને સબ્ર અપનાવવાનો �ુકમ આપે .

‘‘ફ�સ્બર

વલા ત�ુ ન ક સાહ��બલ �ત
ૂ ’’ - ‘‘બસ સબ્ર કરો અન
માછલીવાળા (� ૂ�ુસ) ની �વા ન બનો. ’’ (આપે સબ્
િવશે દસ �ુ રઆની આયતો લખી હતી �ને અમે સ્થળ
સંકોચના કારણે છોડ� રહ્યા છ.)
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કાકા� ! �ુિનયાના �કુ ્સાન માટ� મોઅિમનો
માટ� કોઈ અગત્યતા નથ. અને ઈમાનવાળાઓની
દ�ષ્ટમાં સંકટો અને �ૂસીબતોમાં સબ્રથી વધીને ક
વસ્�ુ�ું મહત્વ ન. જો હક�ક્તો આથી ઉલ્ટ� હોત ત
ુ ાના �ુશ્મનો કદ� �ુદાના દોસ્તોને કત્લ ન ક
�દ
શક્ત. અને તેઓને કદ� ભયભીત ન કર� શક્ત.
�ુિનયાની અસભ્યતાની ઉપમા માટ� ઝક�રયા
અલ�ય્હસ્સલામ અને યહ્યા અલ�ય્હસ્સલામની
ુ તી છે . અને તમારા દાદા અલી �બન અબી
જ �ર
તા�લબ અલય્હ� મસ્સલામ અને ઇમામ �ુ
અલ�ય્હસ્સલામની શહાદત પણ એદષ્ટાંત�પ છ.
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ન

અલ્લાહ તઆલા સદા કાફરોને મહોલત આપે
છે અને તેની દ�ષ્ટમાં �ુિનયાની દૌલતની કોઈ ક�મત
અને કદર નથી. જો લોકોના �ુ ફ્રનો ડર ન હોત તો અમ
કાફરોના મકાનોની છતો અને દાદરોને ચાંદ�ના બનાવી
દ�ત.
તદઉપરાંત અલ્લાહ તઆલાએ ફરમાવ્�ુ: � ંુ
તેઓ સમ� છે ક� અમે તેઓને માલ અને દૌલત અને
સંતાનો આપી તેઓની નેક�ઓમાં વધારો કર�એ છ�એ ?
હક�ક્તમાં તેઓને ભાન નથ.
એવી જ ર�તે હદ�સ શર�ફમાં છે

ક� જો

મોઅિમનો ગમગીન ન થાતે તો કાફર માટ� લોઢાની
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એવી પટ્ટી બનાવવામાં આવત ક� તેઓને કદ� માથાન
�ુ:ખાવો પણ ન થાતે.
એવી જ ર�તે એક બી� હદ�સમાં છે ક� જો
ુ ાની નજરમાં એક માખીની પાંખ �ટ� ંુ
�ુિનયા� ંુ �દ
પણ મહત્વ હોત તો કાફર કદ� પાણી�ું એક ટ� �ુ પણ
જોવા ન પામત.
� ામાં
એવી જ ર�તે એક બી� હદ�સમાં કહવ
આવ્ �ું છે ક� અલ્લાહ જયાર� કોઈ ઇન્સાન અથવા કૌમ
ચાહ� છે તો તેઓ પર લગાતાર પ�રક્ષાઓ ઊતાર� છ
અને જયાર� પણ એક ગમમાથ
ં ી િનકળે છે તો તેઓને
એક બી�ના �ુ:ખમાં નાખી દ� છે .
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એક અન્ય હદ�સમાં બતાવવામાં આવ્�ું છે ક
ુ ાને બે રંજ બ�ુ ગમે છે , પ્રથમ રંજ જયાર� મોઅિમ
�દ
કોઈ પર નારાજ થાય છે . તો તેને માફ કર� દ� છે અને
બી�ુ જયાર� મોઅિમન પર કોઈ �ુ:ખ અને શોક આવી
પડ� છે તો તે સબ્ર કર� .
એટલે જ તો ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમના સહાબીઓનો િનયમ હતો ક�
જયાર� તેઓ પર કોઈ �લ્મ કરતો તો તેઓ તેને લાં�ુ
ુ , ત�
આ�ષ્
ં ુ રસ્તી અને માલ અવલાદમાં વધારાની
ુ ાના પયગમ્બર સલ્લલ્લા
�ુઆ આપતા હતા અને �દ
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અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમનો િસધ્ધાંત હતો ક�
�ને પસંદ કરતા તેને શહાદતની �ુઆ આપતા હતા.
એટલે એ મારા ભાઈઓ અને િપત્રાઈ
તમાર� ધીરજથી કામ લે� ુ જોઈએ. અલ્લાહના િનમાર્
� ંુ જોઈએ અને તેના િનણર્ય સામે મસ્ત
પર રા� રહ�
નમાવ� ંુ જોઈએ.
અલ્લાહ તઆલાથી �ુઆ છે ક� તે મને અને
આપને ધૈયર્ની સદ�ુ�ધ્ધ અપ� અને પોતાની સં�ૂણ
શ�ક્તથી આપણને દર�ક પ્રકારની હ

ત અને

તબાહ�થી બચાવી લે. તે સાભ
ં ળનારો અને આપણી
િનકટ છે . અને અનહદ અને અગ�ણત દ�દ થાય
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!

ુ ાના પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
�દ
વસલ્લમ પર અને તેમની પિવત્ર અવલાદ.

~~~~~
પ્રેમની વેદ� પર તં�ુરસ્ત િસવાય કોઈ
વધેરવામાં નથી આવતો. �ુબળા અને રોગી �નવરો
ને ઝબ્હ કરવામાં નથી આવત.
જો � ુ ખરો પ્રેમી છે તો ક્તલ થઈ જવાથી
નહ�, ક�મક� �ને ઝબ્હ ન કરવામાં આવે તે �ુડદાલ છ.
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(૧૩) રણમાં રહ�વાવાળ� �ીની ધીરજ
એક શખ્સ�ું કહ� �ુ છે ક� �ું મારા િમત્ર સાથે
રણના પ્રવાસે િનકળ. બનવાકાળ અ

મે � ૂલા પડ�

ગયા. �ૂ રથી અમને એક �ંપડ� દ�ખાણી. અમે એ �ંપડ�
તરફ ગયા તો ત્યાં એક �ી બેઠ� હત, અમે તેને સલામ
કર�, તેણે અમને જવાબ આપ્યો અને પછ� �ીએ �ૂછ�ું
ક� અમે કોણ છ�એ ?
અમે બતાવ્ �ું ક� અમે માગર્ �ૂલ્યા �ુસા
છ�એ. આપની �ંપડ� પર નજર પડ� તો અહ� ચાલ્યા
આવ્યા ક� �થી અમે રસ્તો �ણી શક. �ીએ અમારા
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માટ� એક ચટાઈ પાથર� દ�ધી. અને ક� ં ુ : આપ અહ�
ુ ્ર આવવાવાળો  , �ું ઇચ્�
બેસો, થોડ�વારમાં મારો �ત
� ક� આપ કંઈક ખાઈ પીને અહ�થી �ઓ.
ુ ્રને આવવામાં ઢ�લ થઈ . સ�ાર� વારંવાર
તેના �ત
ુ ્રની વાટ જોતી હ. �ૂ રથી
�ંપડ�નો પરદો ઊઠાવી �ત
એક જણ સવાર થઈ �ટ પર આવતો દ�ખાણો. ખા� ૂને
ુ ા ખેર કર� , �ટ તો મારા
�ટને આવતો જોઈ ક� ં ુ ક� �દ
ુ ્રનો છે પણ તેના પર બેસેલ કોઈ અન્ય .
�ત
એટલામાં �ટ સવાર ન�ક આવી ગયો. અને ખા� ૂનને
ુ ્ર મર��ુ�ો . ખા� ૂને આ
ખબર આપી ક� તેનો �ત
સાભ
ં ળ� � ૂછ�ું : � ંુ � ંુ ખર�ખર સા� ંુ કહ� છે ?
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�ટ સવાર� ક� ં ુ : � હા

, �ટ કા� ૂ બહાર

ુ ્ર �ુવામાં પડ
િનકળ� ગયો હતો, �ના કારણે તમારો �ત
મરણ પામ્ય.
ખા� ૂને આ ખબર સાંભળ� ક� ં ુ : તો પછ� તમે
�ટ પરથી નીચે ઊતર� આવો , અને માર� મદદ કરો.
માર� પાસે મહ�માન આવેલા છે , તેઓ માટ� આ �ુમ્બો
ઝબ્હ કર. એ શખ્સે �ુમ્બો ઝબ્હ. �ીએ અમારા
માટ� ભોજન તૈયાર �ુ્ અને અમને �ૂછ�ું ક� તમને
ર
�ુ રઆનની કોઈ આયતો યાદ છે

? મ� ક� ં ુ : � હા ,

પછ� મ� આ આયતની િતલાવત કર�.
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તર�ૂમો : અને સબ્ર કરવાવાળાઓને વધાઈ આ

,

જયાર� તેઓ પર સંકટ આવી પડ� છે તો કહ� છે ક� અમે
તો અલ્લાહના છ�એ અને અમા� પા�ં ફર�ું પણ તેની
તરફ છે . તેઓ પર અલ્લાહના તરફથી દ�દ અને
� ત છે . અને એ જ લોકો �હદાયત પામેલા છે .
રહમ
ુ ાની ક્સ ,
ઔરતે આ સાભ
ં ળ� ક� ં ુ : તમને �દ
ખર�ખર �ુ રઆનમાં આમ જ લખે� ુ છે . મ� ક� ં ુ : � હા ,
ુ રકાત નમાઝ બ�વી લાવી. અને
તો એ �ી અ�ક
�ુઆ માટ� હાથ �ચા કર� ક� ં ુ : પરવર�દગાર

! � તે

ક� ં ુ મ� તેના પર અમલ �� અને � તે વાયદો �� છે
તેને મારા માટ� � ૂરો કર.
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પછ� તે �ીએ ક� ં ુ : જો કોઈને સદા માટ� �વન મળ્ �ુ
ુ ્ર માટ� અમર �વન માંગ
હોત તો �ું પણ મારા �ત
પણ જયાર� મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમ પણ આ �ુિનયાથી ચાલ્યા ગયા તો ઉમ્
ક�વી ર�તે સદાકાળ રહ� શક� છે ?
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(૧૪) બે ધીરજવાન �ીઓની સરખામણી
અ� ૂ તલ્હા અન્સાર� �રસાલત મઆ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમના
ુ ા
માનવત
ં સહાબી હતા. જ ંગે ઓહદમાં તેઓ ર� ૂલે �દ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ માટ� ઢાલ
આપની આગળ ઊભા રહ� ગયા હતા. અને �ુ ફફાર
સામે તીરો ફ�ક્તા રહ. જનાબે ર� ૂલે મક� ૂલ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ કોઈ
પોતાના પગો �ગળા પર �ચા થઈ તેઓના લ�યને
જોતા તો અ� ૂ તલ્હા આપની અરજ કરતા માર� છાતી
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આપના માટ� ઢાલ છે અને � તીર આપની તરફ
આવશે �ું તેને માર� છાતી પર ઝીલી લઈશ.
અ� ૂ તલ્હા અન્સાર�નો એક �ુત્ર હતો � ત
ઘણો લાડલો હતો. એ બાળક બીમાર પડયો તો તેની
માં ઉમ્મે સલી , � ઇસ્લામની માનવંત ખા�ૂન હત.
તેણે અ� ૂ તલ્હાને �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમની �ખદમતમાં મોકલ્ય. એ
દરિમયાન બાળક મરણ પામ્.�ુ ઉમ્મે સલીમે તેની
લાશને ચાદરમાં વ�ટાળ� એક � ૂણામાં રાખી દ�ધી. અને
અ� ૂ તલ્હા માટ� ખાવા�ું તૈયાર �ુર્ અને પોતાન
પિતના સત્કાર માટ� પોતાને તૈયાર કર , � ૂશ્�ુ લગાડ,
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સારા કપડા પહ�યાર , અ� ૂ તલ્હા નબીના દરબારમાંથી
પાછા ફયાર ્ તો બાળકના ક્ષેમ�ુશળ �ૂ.

પ�ત્નએ

ુ ્ર અત્યાર� �ૂઈ ગયો.
બતાવ્ �ું: �ત
અ� ૂ તલ્હાએ ક�ું: ઘરમાં કંઈ ખાવા� ંુ હોય તો
લઈ આવો પ�ત્નએ પિતને ખાવા�ું ખવરાવ્�ુ અને પછ
તેની કામ� ૂખ સંતોષી. પછ� તેણે પોતાના પિતને ક� ં ુ :
થોડા �દવસ પહ�લા એક શખ્સે માર� પાસે અમાનત
રાખી હતી અને પોતાની અમાનત લઈ ગયો છે .તમને
તે� ંુ કોઈ �ુ:ખ તો નથી ?
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અ� ૂ તલ્હાએ ક�ું: તેમાં �ુ:ખી થવાની � ંુ વાત
છે ? અમાનત આપનારને હક છે ક� તે જયાર� ઇચ્છે
પોતાની અમાનત પાછ� લઈ લે.
પ�ત્નએ પિતને ક�ું: અલ્લાહ� તમને એક �ુત
અમાનત �પે આપ્યો હત. અને આ� તેણે પોતાની
અમાનત પાછ� લઈ લીધી છે .
અ� ૂ તલ્હાએ ક�ું: જયાર� � ંુ મા થઈને આટલી
ધીરજ ધર� શક� છે તો �ું પણ સબ્ર કર. અલ્લાહના
િનમાર ્ણ પર રા� રહ�. પછ� તલ્હાએ ઊભા થઈને
�સુ ્લ �ુર્ અને બે રકાત નમાઝ પડ� અને ર�ૂલે �ુદ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમની સેવા
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હાજર થયા અને પોતાની પ�ત્નની કથા સંભળાવ.
ઇસ્લામના પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆ
વસલ્લમ આ વાત સાંભળ� �ૂશ થયા અને ફરમાવ્�ુ:
ુ ા તમારા આજના િમલનમાં બરક્ત આપ.
�દ
ુ ાનો �ક
ુ ્ર બ�વ
પછ� આપે ફરમાવ્ �ું: �ું �દ
લા� ંુ �ં ક� માર� ઉમ્મતમાં પણ બની ઇસરાઈલ ની
ધીરજવાની �ી �વી �ી પેદા કર� છે .
લોકોએ �ણવા ચા� ં ુ : બની ઇસરાઈલની
�ીએ � ંુ �ુ્ હ�ું
ર
?
હ. ર� ૂલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમએ તેમને ફરમાવ્�ુ: બની ઇસરાઈલમાં એક
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�ી હતી તેના પિતએ તેને આવી બતાવ્ �ું ક� આપણે
ત્યાં થોડા મહ�માન આવ્યા છે તેમના માટ� ભોજન તૈયા
કરો.
ઔરત મહ�માનો માટ� ખાવા� ંુ પકાવવા લાગી.
તેના બે નાના નાના બાળકો હતા , � રમી રહ્યા હ.
રમતા રમતા એ બ�ે બાળકો �વ
ૂ ામાં પડ� ગયા, ઔરતે
પોતાના બાળકોના � ૃતદ�હ �વ
ં ી કાઢયા અને તેને
ૂ ામાથ
ચાદરમાં વ�ટાળ� બી� ઓરડામાં રાખી દ�ધા. તેના
� ાનોને ખાવા� ંુ ખવરાવ્.�ુ મહમ
� ાનોના જવા
પિતએ મહમ
પછ� ઔરતે પોતાને પિત માટ� શણગાર� અને તેની
કામ� ૃષ્ણા �ુ�વ. પિતએ પ�ત્નથી બાળકો િવશે �ૂછ�ું
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તો તેણીએ બતાવ્ �ું ક� સાથેના ઓરડામાં આરામ કર�
રહ્યા .
પિતએ બાળકોને અવાજ આપી તો બાળકો
ુ ાની
દોડતા દોડતા બહાર આવી ગયા. ઔરતે ક� ં ુ : �દ
ક્સ, બાળકો મર� � ૂ�ા હતા , પરં� ુ અલ્લાહ� સબ્ર
કારણે તેઓને સ�વન કર� દ�ધા.
અ� ૂ તલ્હાની પ�ત્ન બની હાિશમની માનવં
�ી હતી. જયાર� અ� ૂ તલ્હા અન્સાર�એ તે�ું માં�
મોકલ્ �ું તો તેણે ક�ું: બેશક , � ુ માર� જોડ છે . અને
તારા �વા માનવી� ંુ માં� ુ પા� ઠ�લ

વ� ુ યોગ્ય

ુ લમાન �ં. એટલે
નથી.પણ � ંુ કાફર છે અને �ું �સ
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આપણા િનકાહ નથી થઈ શક્ત. જો � ંુ ઇસ્લામ
�સ્વકાર� લે તો �ું તારા ઇસ્લામને મારા માટ� મહ�
ગણીશ. અ� ૂ તલ્હા �ુસલમાન થઈ ગયા અને તેમની
શાદ� ઉમ્મે સલીમથી થઈ ગ.
રાવી સા�બત કહ� છે મ� આનાથી બરક્તવાળા
િનકાહ બી� કોઈ નથી જોયા.
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(૧પ) ક�ટ�લક �રવાયતો
હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્ �ું: સ્વતંત્ર માનવી દર�ક �સ્થિતમાં સ્વતંત્ર
છે . જો તેના પર સંકટ આવી પડ� તો તે તેનો સામનો
ધીરજથી કર� છે . અને જો તેના પર �શુ ્ક�લીઓ અને
સંકટો� ંુ � ૂર આવે તો તેની શખ્સીયત �ૂટ �ટનો િશકાર
ુ ામીમાં ક�મ ન
નથી થતી. આઝાદ ��ુ ષ કોઈની �લ
હોય અથવા કોઈના હાથ નીચે નોકર ક�મ ન થઈ �ય
અને તેના પર રોઝી પણ તગ
ં થઈ �ય તો પણ તે આ
બધા સજ
ં ોગોને હસ્તે મોઢ� સામનો કર� છે અને પોતાના
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સ્વાત�ય ને કદ� �ુ રબાન નથી કરતો. �મક� � ૂ�ુફ
અલ�ય્હસ્સલામએ �ુલામ બન , લોકોના હાથ નીચે
આવવા અને �લમાં જવા છતાં તેમણે પોતા� ંુ
સ્વાત�ય અને સ્વમાન �ળવી રાખ્�ું અને અલ્લા
તેમને એ ઈનામ આપ્ �ુ ક� તેમનો મા�લક તેમનો
ુ ામ બની ગયો અને અલ્લાહ� તેમની ઉમ્મત પ
�લ
રહ�મ કર�. સદા સબ્ર�ું પ�રણામ ભલાઈના �પમાં બહા
આવે છે એટલે તમે પણ સબ્ર કરો અને પોતામાં સ
ુ બેહાર)
કરવાની શ�ક્ત પૈદા કર. (સફ�ન�લ
અસ્બગ �બન નબાતા કર� છે ક� . અમી�લ
મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: સબ્ર બ
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પ્રકારના . (૧) સંકટો પર સબ્ર કર�ું વધાર� સા�ં  .
(ર) અને તેનાથી પણ વધાર� સબ્ર સારો એ છે ક� હરા
વસ્�ુઓથી સબ્ર કરવામાં . અને �ઝક્ર પણ બ
પ્રકારના . (૧) � ૂસીબતમાં અલ્લાહને યાદ કરવ. (ર)
અને તેનાથી વધાર� સારો એ �ઝક્ર છે ક� હરામ કાયર્
ઇરાદો કરતી વેળા અલ્લાહને યાદ કર� અને તે �ુદાની
ુ બેહાર
યાદ તેને હરામ કામથી રોક� લે. (સફ�ન�લ
ભાગ ર પેજ. ૬)
હ. અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્ �ું: ઈમાનની �દર સબ્રને એ જ સ્થાન છે
શર�રમાં માથા� ંુ સ્થાન છ. અને આપે વધારામાં
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,

ફરમાવ્ �ું: અલ્લાહના અઝાબ પર સબ્ર કરવાથી અ
અલ્લાહના �ુકમ પાલન પર સબ્ર કરવાને વધા
આસાન જો� ંુ અને આપે ફરમાવ્ �ું: એ અમલ પર સબ્
ુ રો નથી થઈ શક્તો
કરો �ના સવાબ વગર તમારો ��
અને એ અમલ કરવાથી સબ્ર કરો �નો અઝા
વેઠવાની તમારામાં તાક્ત નથ. (ઇરશા�ુલ કો� ૂબ

,

પેજ. ૧૭ર)
હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્ �ું: બંદા� ંુ અલ્લાહને ત્યાં એક સ્થાન હોય છે
તેને પોતાના અમલથી નથી મેળવી શક્ત. તો અલ્લાહ
તઆલા તેની શાર��રક પ�રક્ષા કર� છે અથવા તેન
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માલથી ક્સોટ� કર� છે અથવા તેને સંતાનો

દ્રા

અજમાવે છે . જો તે સબ્ર કર� છે તો અલ્લાહ તેને
ુ બેહાર, ભાગ
સ્થાન પર �બરાજમાન કર� છ. (સફ�ન�લ
ર, પેજ.પ)
હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: સબ્રન
બે પ્રકાર . એવા હરામ પર સબ્ર કરવી � તમન
પસંદ છે . અને એ અકસ્માતો પર સબ્ર કરવી � તમ
પસંદ નથી. અને ફરમાવ્ �ું: મોહમ્મદ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમનો દોસ્ત એ છે � અલ્લાહ
આજ્ઞાપાલન કર� ભલે તે તેમનો સગો ન હ. અને
મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 609

�ુશ્મન એ છે � �ુદાની નાફરમાની કર� ભલે પછ� તે
પયગમ્બર સલ્લલ્લહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
સગો ક�મ ન હોય ?

*-*-*
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પ્રક-૮ : િવષય :- સારા સસં ્કારના
ફાયદા અને ખરાબ સસં ્કારની �ુક્સા
(૦૧) પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમના અખ્લાકનો એક ન�ૂ
ુ ા
એક સમયની વાત છે ક� હ. ર� ૂલે �દ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ પોત
સહાબીઓ સાથે મ�સ્જદમાં બેઠ�લા હતા ક� એવામાં
અન્સારની એક કનીઝ ત્યાં આવી અને આપની પાછ
ઊભી રહ� ગઈ અને � ૂપક�થી �ુ�ર� અકરમ સલ્લલ્લાહ
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અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમની અબા પક. આપ
સમજયા ક� આ કનીઝ કોઈ કામસર મને ઊઠાડવા માગ
ં ે
છે . આપ તરત જ ઊભા થઈ ગયા. પણ કનીઝે મોઢ�થી
કંઈ ન ક� ં ુ , આપ પાછા બેસી ગયા. કનીઝે ફર�
આપની અબા પકડ� આપ ફર� ઊભા થઈ ગયા. પણ
આ વખતે પણ તેણે મ�થી કંઈ ન ક� ં ુ તેણે ત્રી� વા
એમ �ુર, આપ પાછા ઊભા થઈ ગયા પણ તે મોઢ�થી
કંઈ ન ક� ં ુ
પછ� તેણે આપની અબામાથ
ં ી એક �ુકડો ફાડયો
અને ચાલી ગઈ. આપના સહાબીઓએ તેને રોક� ક� ં ુ :
તે આ � ંુ હરક્ત કર� ? કનીઝે ક� ં ુ ક� અમારા ઘરમાં
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એક આદમી બીમાર છે . મા�લકોએ મને મોકલી ક� � ંુ હ.
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
ર� ૂલે �દ
ચાદરમાથ
ં ી એક ચીરો લઈ આવ ક� �ને અમે બીમારના
ગળામાં બાંધીએ અને તે અબાનો �ુકડો શફા� ંુ કારણ
બને. પરં� ુ મ� જયાર� પણ આપની અબા પકડ� આપ
ઊભા થઈ ગયા , �તે ચોથીવાર મ� અબામાથ
ં ી એક
લીરો ફાડ� લીધો.
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(૦ર) �ંુ પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમના અખ્લાકની ગણત્રી શ�?
એક શખ્સે . અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામની �ખદમતમાં અરજ કર� ક� આ
પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમના અખ્લાક ગણા.
આપે ફરમાવ્ �ું: � ંુ મને �ુિનયાની નેઅમતો
ુ ા સલ્લલ્લાહ
ગણીને સંભળાવ તો �ું હ.ર� ૂલે �દ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમના અખ્લાક તને ગ
બતાવીશ.
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તે શખ્સે ક�ું: આ અશ� છે , ક�મક� �ુિનયાની
નેઅમતો એટલી બધી વધાર� છે ક� તેને ગણી નથી
શકાતી. એટલા માટ� અલ્લાહ તઆલા�ું ફરમાન છે ‘‘જો
તમે અલ્લાહની નેઅમતો ગણવા બેસો ગણી નહ�
શકો.’’
હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�:
�ુિનયાની નેઅમતોને આટલી અસખ
ં ્ય હોવા છતા ઓછ�
� ામાં આવી છે . અને અલ્લાહ� આ આયતમાં ઇરશાદ
કહવ
ફરમાવ્ �ું:

ુ
‘‘�ુ લ મતાઉ�ુિનયા કલી�ન

�ુિનયાની સ� ૃ�ધ્ધ અલ્પ 

,

’’ કહો ક�

અને પયગમ્બર�

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમના અખ
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માટ� અલ્લાહ�ું ફરમાન છે‘‘વ ઇ�ક લ અલા ખોલો�કન
ુ ક� અઝીમ ધરાવો છો.
અઝીમ’’ બેશક આપ �લ
જયાર� તમે અલ્પને ગણી નથી શક્તા તો �ુ
મહાનને ક�વી ર�તે ગણાવી શ�ું ?
પયગમ્બર� ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહો અલ
વઆલેહ� વસલ્લમના અખ્લાક િવશે તમે એ જ સાંભળ
લ્યો ક� નબીઓના બધા અખ્લાકની �ૂણાર્�ૂિત પયગમ્
ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ

દ્રા

થઈ. �ુ�ર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમ પહ�લા �ટલા પણ નબી આવ્ , તેઓ એક
ુ ા
એક અખ્લાકના ન�ૂના હત. પરં� ુ ર� ૂલે �દ
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સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ બધા
સદાચાર (અખ્લા)ના ઉચ્ચ કક્ષાના ન�ૂના .
એટલા માટ� આપ ફરમાવ્યા કરતા હતા ક� ‘‘બોઈસ્તો લે
ુ અખ્લાક
ઇત્મામે મકાર�િમલ અખ્લ ’’ મને મકા�ર�લ
(સદાચાર)ની પ�ર� ૂણર્તાના માટ� મોકલવામાં આવ્યો  .
ુ અખ્યારમાં મોહમ્મદ �બન કાિસમ લખ
રોશ�લ
ુ ા
છે ક� એક વખત બાળકો� ંુ એક ટો�ં હ. ર� ૂલે �દ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમના રસ્ત
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્
ઊ� ંુ રહ� ગ�.ંુ અને હ. ર� ૂલે �દ
વઆલેહ� વસલ્લમથી અરજ કર� ક� આપ અમને પણ
હસન અને �ુસૈ ન અલ�ય્હસ્સલામની �મ તમારા કાંધ
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ઉપર �ચકો. આપે �બલાલને ફરમાવ્ �ું: �ઓ મારા
ઘરમાં કંઈ હોય તો લઈ આવો. �થી �ું માર� �તને
બાળકોથી ખર�દ� શ�ું .
�બલાલ ગયા અને થોડ� વાર પછ� આઠ
અખરોટ લઈ આવ્ય. આપે બાળકોમાં અખરોટ વેચી
દ�ધા. અને ફરમાવ્ �ું: અલ્લાહ મારા ભાઈ �ૂ�ુફ ઉપર
� કર� ભાઈઓએ એમને થોડા િસ�ા ખાતર વેચી
રહમ
દ�ધા. અને આ બાળકોએ મને આઠ અખરોટના
બદલામાં વેચ્યો છ.
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(૦૩) આપના અખ્લાક �ૃષ્ટતા�ું કારણ બન.
ઇબ્ને અબ્�ુલ બર ઇસ્તીઆબમાં લખે છે
નઈમાન �બન ઉમ � અન્સાર� �ુ�ગર્ સહાબી હ.
તેમને બદરની જ ંગમાં ભાગ લેવા� ંુ માન પ્રાપ્ત.
તેમને મ�કની ઘણી આદત હતી. તેમના �ગે ઘણા
બનાવો પ્રચ�લત . તેમાંનો એક પ્રસંગ આ પણ છે ક
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્
એક ગામ�ડયો હ. ર� ૂલે �દ
વઆલેહ� વસલ્લમની �ખદમતમાં હાજર થયો અને
પોતાનો �ટ મ�સ્જદની પાછળ બેસાય. ક�ટલાક
સહાબીઓએ નઈમાનને ક� ં ુ :
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જો તમે આ �ટ નહ�ર કરો તો આપણે તે� ંુ
ુ ા
ગોશ્ત આપસમાં વહ�ચી લે�ુ. અને હ. ર� ૂલે �દ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ ગામ�ડય
તેના �ટના પૈસા �કુ ્વી દ �શ. અને તેને � ૂશ કર� દ�શે.
નઈમાને �ટને નહ�ર કર� દ�ધો. એ જ અરસામાં
ગામ�ડયો બહાર િનકળ્યો તો તેણે જો�ું ક� �ટ વધેરાઈ
ુ ો છે . તે ચીખતો ચીખતો �ુ�ર� અકરમ સલ્લલ્લાહ
��
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમની પાસે આવ્યો અ
ન્યાયની માંગણી કર. આ જોઈને નઈમાન ભાગી ગયો.
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ
હ. ર� ૂલે �દ
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મ�સ્જદથી બહાર િનકળ્યા તો આપે જો�ું ક� ગામ�ડયાન
�ટ નહ�ર થઈ ગયો છે .
આપે � ૂછ�ું : આ �ૃત્ય કોણે �ુર્ છ?
લોકોએ બતાવ્ �ું ક� આ કામ નઈમાન�ું છ .
આપે એક શખ્સને તેને ગોતવા મોકલ્. નઈમાન
િમકદાદ �બન અસ્વદના ઘર� આવ્યા અને તેમની પ�ત
�બાઆ ઝબેર �બન અબ્�ુલ �ુ��લબની �ુત્રી .
નઈમાને �બાઆને સત
ં ાવા માટ� કોઈ યોગ્ય
જગ્યા �ૂછ� તો તેમના ઘરમાં એક ખાડો મૌ�ૂદ હત.
તેમણે તેના તરફ ઇશારો ��. અને ઉપર ઘાસ નાખી
દ�ધી.
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ગોતનારો શખ્સ પાછો આવ્યો અને અરજ ક ,
યા ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ
! નઈમાનને મ� �ાંય જોયો નથી, અલબ�ા મ� સાંભળ્ �ુ
છે ક� તે �બાઆ અને િમકદાદના ઘરમાં સત
ં ાયો છે .
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
હ. ર� ૂલે �દ
વસલ્લમ િમકદાદના ઘર� તશર�ફ લાવ્યા અને કોઈ
આપને ખાડા તરફ �ગળ� ચ�ધી

, આપ ખાડાના

�કનાર� આવી ઊભા રહ્યા અને ઘાસ હટાવી તો નઈમા
િનકળ્ય. તાઝા ઘાસના કારણે નઈમાન� ંુ કપાળ અને
ગાલ રંગીન થઈ ગયા હતા.
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ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
હ. ર� ૂલે �દ
વસલ્લમ એ ફરમાવ્�ુ: તને કોણે �ટ કાપવા� ંુ ક� ં ુ
હ�?ંુ
નઈમાને ક� ં ુ : �ઓ આપને અહ� � ૂધી લાવ્યા
છે તેઓએ જ મને આમ કરવા� ંુ ક� ં ુ હ�.ંુ
પયગમ્બર� �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમ આ સાંભળ� હસવા લાગ્યા અને પોતાન
ુ ારક હાથોએ તે� ંુ કપાળ અને ગાલ સાફ �ાર . ત્યાર
�બ
પછ� એ �ટ ધણીને આપે ક�મત આપી રા� કર�
લીધો.
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(૦૪) આપને �ચા અખ્લાક ક�ટલા પસંદ હતા?
ુ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ
હ. ઇમામ ઝય�લ
ફરમાવ્ �ુ : એક વખત ફજરની નમાઝ પછ� હ. ર� ૂલે
કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમએ હ
રહ�લાઓને ફરમાવ્ �ું: તમારામાથ
ં ી કોઈ એવો છે �
ત્રણ જણાઓથી લ, �ઓએ ‘લાત’ ની ક્સમ ખાઈ મને
કત્લ કરવાનો ઇરાદો �હ�ર �� છ. અને તેઓ આ કામ
માટ� પોતાના ઘર�થી પણ રવાના થઈ � ૂ�ા છે .
આપ� ંુ ફરમાન સાંભળ� કોઈએ કંઈ જવાબ ન
આપ્ય. આપે ફરમાવ્ �ું: મા� ધાર� ુ છે ક� હ. અલી
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ઇબ્ને અબી તા�લબ અલય્હ��ુસ્સલામ તમાર� વચ
મૌ�ૂદ નથી.
આિમર �બન ક્તાદાએ અરજ કર�: યા
ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વ

!

રાતે અલી અલ�ય્હસ્સલામની તબીયત ઘણી ખરા
હતી એટલે તેઓ �બુ ્હની જમાતની નમાઝમાં ભાગ
લઈ શ�ા નથી. જો આપ �ુકમ કરો તો �ું હ. અલી
અલ�ય્હસ્સલામને બોલાવી લ. આપે ક� ં ુ : હા , તને
ર� છે .
આિમર �બન ક્તાદાએ . અલી
અલ�ય્હસ્સલામને ખબર સંભળા. ખબર સાંભળતા જ
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હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામની બધી બીમાર� ર�ચ�
ુ ા સલ્લલ્લાહ
થઈ ગઈ અને તરત જ હ. ર� ૂલે �દ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમની સેવામાં ઉપ�સ્થત .
અને �ુ�ર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમથી વસ્�ુ પ�ર�સ્થિત .
આપે ફરમાવ્ �ું: ત્રણ જણા મને કત્લ કરવા
ઇરાદાથી ઘર�થી િનકળ્યા છ. અને લાતની ક્સમ ખાઈ
આ િનણર્ય સાથે મદ�ના આવવા માગે છ. અને મને
કાબાના રબની ક્સમ તેઓ આ ઇરાદામાં કામ્યાબ નહ
થાય.
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હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામએ અરજ કર: �ું
એકલો તેઓનો સામનો કર�શ.અને તેઓને આપથી �ૂ ર
રાખીશ. આપ ર� આપો , �ું ઘર� જઈને કપડા બદલી
આ�.ંુ
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
હ. ર� ૂલે �દ
વસલ્લમએ ફરમાવ્�ુ: એટલા સા� તમાર� ઘર� જવાની
જ�રત નથી. તમારા માટ� માર� તલવાર

, �લબાસ,

બખ્તર અને અમામો મૌ�ૂદ છ.
આપે પોતાના હાથે હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામન
�ધુ ્ધના વ�ો પહ�રાવ્યા અને પોતાના હાથે તેમન
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કમરમાં તલવાર લટકાવી અને પોતાના ઘોડા પર હ.
અલી અલ�ય્હસ્સલામને સવાર �.
ત્રણ �દવસ વીતી ગ , એ દરિમયાન ન તો
�જબ્રઈલ પધાયાર્ અને ન તો કોઈ તરફથ. અલી
અલ�ય્હસ્સલામના વાવડ મળ. જનાબે સય્યદા
સલા�લુ ્લાહ� અલય્હા પર�શાન થઈ. હસન અને હ.
ુ ા
�ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામને સાથે લઈને. ર� ૂલે �દ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ ની �ખદમત
ુ ્ર
હાજર થઈ અરજ કર� : મા� ધાર� ંુ છે ક� મારા �ત
ુ ્રીના મોઢ� આ વાત સાંભળ
અનાથ થઈ ગયા છે . �ત
આપ રોઈ પડયા અને ફરમાવ્ �ું: � શખ્સ મને .
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અલી અલ�ય્હસ્સલામના આવવાની વધાઈ આપશે ત
�ું તેને જ�તથી વધામણી આપીશ. એટલે લોકો હ.
અલી અલ�ય્હસ્સલામને શોધવા િનકળ� પડ.
આિમર �બન ક્તાદાએ આપને . અલી
અલ�ય્હસ્સલામના આવવાની ખબર સંભળા. એ જ
ુ ા
વખતે �જબ્રઈલ અમીને આવીને. ર� ૂલે �દ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમને �
બનાવની િવગત સંભળાવી.
હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામ એવી �સ્થિતમાં આવ
ક� તેમની પાસે એક શખ્સ�ું મા �ું હ�ુ

, બે ક�દ� , ત્ર

�ટ અને ત્રણ ધોડા તેઓની સાથે હ.
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હ. પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમએ ફરમાવ્�ુ: અલી અલ�ય્હસ્સલા
! બનાવોની તમે ખબર સભ
ં ળાવો છો ક� �ું ખબર આ� ંુ
?
ુ ા�ફકો એક બી�ને કહવ
� ા
આ સાંભળ� �ન
લાગ્યા ક� હમણા �ૂધી તો એમને . અલી
અલ�ય્હસ્સલામની ખબર �ુધ્ધા નહોતી અને હવે બ
િવગત સભ
ં ળાવવા માંગે છે .
હ. પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમએ ફરમાવ્�ુ: અલી અલ�ય્હસ્સલા
! તમે પોતે જ િવગતો બયાન કરો.
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હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામએ અરજ કર: યા
ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ

!

જયાર� �ું એ ખીણમાં પહ�ચ્યો તો મ� ત્રણ જણાને �
પર સવાર જોયા. તેઓએ મને � ૂછ�ું : � ંુ કોણ છે ?
મ� બતાવ્ �ુ ક� �ું �ુદાના ર�ૂલ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમનો િપત્રાઈ ભાઈ અલી ઇ
અબી તા�લબ અલય્હ�મસ્સલામ . આ સાભ
ં ળ� તેઓએ
ક� ં ુ : અમે કોઈ અલ્લાહના ર�ૂલને નથી ઓળખત , હા
તને ભાગ્ય અહ� તાણી લાવ્�ું  , અમારા માટ� તો � ંુ
અને મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ
બ�ે બરાબર છે .
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� શખ્સ�ું મસ્તક �ું લાવ્ય , તેણે મારા પર
�ુમ્લો � , મ� તેનાથી લડાઈ શ� કર� દ�ધી. એ જ
અરસામાં લાલ હવાનો એક વટ
ં ોળ આવ્યો અને મ�
આપની અવાજ સાંભળ� ક� મ� તમારા માટ� તેની બધ
ં
બખ્તર ખોલી નાખી છ. તેના ખભા પર વાર કરો. મ�
તલવાર ચલાવી પણ કોઈ અસર ન થઈ. પછ� પીળ�
હવાનો એક વંટોળ�યો આવ્યો અને એમાં મને આપની
અવાજ સંભળાણી ક� મ� ઝાંઘથી બખ્તર હટાવી દ�ધી છ.
એટલે તમે તેની ઝાંઘ પર �ુમ્લો કર. મ� તેની ઝાઘ
ં
પર વાર �� તેની બ�ે ટાંગો કપાઈ ગઈ. તે ઘોડાથી
નીચે પડયો તો મ� તે� ંુ મા� ુ અલગ કર� દ��.ંુ તેના
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કત્લ પછ� તેના આ બ�ે સાથીઓએ મને ક�ું: અમને
કત્લ કરવામાં આપ ઊતાવળ ન કર , અમે સાભ
ં ળ્ �ું છે
ક� મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ
ઘણા રહ�મ�દલ અને ઉદાર છે . આપ અમને મોહમ્મદ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ પાસે
ચાલો. આપે અમારા � સાથીને માય� છે તે હ�ર
સવારોની સામે એકલો લડવાવાળો હતો.
�રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
� ી અવાજ સાભ
વસલ્લમ ફરમાવ્�ુ: તમે � પહલ
ં ળ� તે
�જબ્રઈલે અમીનની હતી અને બી� અવાજ મીકાઈલન
હતી.
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પછ� આપે એક ક� દ�ને બોલાવ્યો અને તેને
ઇસ્લામની દાવત આપ. તો તેણે ક� ં ુ : મારા માટ� તો
ઇસ્લામ ક�ૂલ કરવા કરતા અ�ૂ કોબેસનો પહાડ
�ચક્વો વધાર� આસાન છ.
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
હ. ર� ૂલે �દ
વસલ્લમએ . અલી અલ�ય્હસ્સલામને �ુકમ આપ્યો
તેને કત્લ કર� નાખ. પછ� બી� ક� દ�ને આપે પાસે
બોલાવી ઇસ્લામની દાવત આપી તો તેણે ક�ું: મને
મારા સાથી સાથે મેળવી દયો.
આપે હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામને �ુકમ આપ્
ક� આને પણ કત્લ કર� નાખ. એટલામાં �જબ્રઈલ
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અમીન ઊતયાર ્ અને અરજ કર

, યા ર� ૂલલ્લાહ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ

! અલ્લાહ

તબારક વ તઆલા આપને સલામ પાઠવે છે અને
સલામ બાદ કહ� છે આ શખ્સને કત્લ ન કરો ક�મક�
શખ્સ સારા સ્વભાવનો અને સખી .
આપે હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામને તેને ક્
કરવાની મનાઈ કર� દ�ધી અને ફરમાવ્ �ું: �જબ્રઈ
આ ખબર લાવ્યા છે ક� આ શખ્સ સખી અને સાર
સ્વભાવનો છ. એટલે તેને �કુ ્ત કર� દય.
કાફર� આ સાંભળ� ક� ં ુ : �જબ્રઈલ આપના પરવર�દગા
પાસેથી મારા િવશે આ ખબર લાવ્યા છે?
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આપે ફરમાવ્ �ું: હા

, તો એ શખ્સે ક�ું:

�જબ્રઈલે આપની ખર� ખબર સંભળાવી . મ� હમ
ં ેશા
પરોણાની આગતા સ્વાગતા કર� છ. અને ગર�બો� ંુ
પોષણ �ુ્ છ
ર . અને એટલા જ કારણે �ું કંગાળ થઈ
ગયો �ં અને �ું સહનશીલ સ્વભાવનો �. કોઈ પર
નારાજ નથી થતો , ત્યાં �ૂધી ક� �ુધ્ધમાં પણ કોઈ પ
નારાજ નથી થતો. �ું મારા �તકરણથી ઇસ્લામનો
�સ્વકાર ક� �. પછ� તેણે બ�ે કલમા પોતાના �ભ પર
ઉચ્ચાયાર્ અને �ુસલમાન થઈ ગ.

વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 636

હ. ર� ૂલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમએ ફરમાવ્�: આ શખ્સની સખાવત અને �ુંદર
સ્વભાવે તેને નેઅમતોવાળ� જ�તનો માગર્ �ુઝાડ.
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(૦પ) ખરાબ સ્વભાવ કબ્રમાં �ફશાર�ું કારણ.
ઇબ્ને િસનાને . ઇમામ જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામથી �રવાયત કર� . આપે ફરમાવ્ �ું: હ.
ુ ા સલ્લ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ
ર� ૂલે �દ
સઅદ �બન મઆઝના � ૃત્�ુના સમાચાર મળ્યા ત
આપ અસ્હાબોની એક જમાત સાથે તેના ઘર� ગય.
આપે તેને �સુ ્લ આપવાનો �ુકમ આપ્. �સુ ્લ કફન
પછ� �યાર� તેનો જનાઝો ઉપાડવામાં આવ્ય , હ. ર� ૂલે
ુ ા સલ્લ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ
�દ
જનાઝામાં અબા વગર ઉધાડા પગે ચાલ્ય. કદ�
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સઅદના જનાઝાને ડાબી બા�ુથી તો કદ� જમણી
બા�ુથી કાધ
ં ો આપતા રહ્. સઅદને દફન કરવા
� ા આપ પોતે તેની કબ્રમાં ઊતયાર્ અને પોતા
પહલ
હાથથી તેની કબરને �ચી કર�. જયાર� કબ્ર બંદ થ
ગઈ તો આપે ફરમાવ્ �ું: �ું �� ંુ �ં ક� આ �ટો ઝીણર્
થઈ જશે. પણ અલ્લાહ એ ચાહ� છે ક� બંદો જયાર� પણ
કોઈ કામ કર� તો તેને મજ� ૂત અને સરખી ર�તે બ�વી
લાવે.
ુ ્રના જનાઝા સાથે કબ્રસ્તા
સઅદની મા �ત
હાજર હતી. સઅદની કબરના કાંઠ� ઊભા રહ� તેણીએ
ુ ારક થાય.
ક� ં ુ : સઅદ તને જ�ત �બ
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ુ ાના ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
�દ
વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ: સઅદની મા

ુ ાના તરફથી
! �દ

આટલી શ્રધ્ધાથી ખબર ન . સઅદને કબ્રમા
�ફશાર (ભ�સ) થઈ રહ� છે .
ુ ાના ર� ૂલ કબ્રસ્તાનથી પાછા પધાય
પછ� �દ
તો અસ્હાબોએ અરજ કર�: યા ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ

! આજ આપે સઅદના

જનાઝામાં એ કંઈ �ુ્ � આ પહ�લા આપે કોઈના
ર
જનાઝામાં નથી �ુર , આપે �રદા �ધુ ્ધા ન પહ�ર� અને
ઉઘાડા પગે આપે જનાઝામાં ભાગ લીધો. અને કદ�
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જનાઝાને જમણી બા�ુથી તો કદ� ડાબી બા�ુથી
ઊઠાવતા રહ્.
હ. ર� ૂલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમ એ ફરમાવ્�ુ: �ું ક�વી ર�તે પગમાં જોડા
પહ�રત અને ચાદર ક�વી ર�તે પહ�રતો, જયાર� ક� �ું જોઈ
રહ્યો હતો ક ફ�રશ્તા ઉઘાડા પગે અને �રદા વગર
સઅદના જનાઝામાં ચાલી રહ્યા . અને ભાગ લેવા
સમયે �જબ્રઈલે મારો હાથ પકડયો હતો �ાર�ક તે
જનાઝાની જમણી બા�ુ કાંધો આપતા હતા તો �ાર�ક
ડાબી બા�ુ કાંધો આપતા હતા.
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અસ્હાબોએ ક�ું: યા ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ ! આપે સઅદની નમાઝે
જનાઝા પડ� અને આપે તેને પોતાના હાથે કબરમાં
ઊતાય�, એ છતા આપે એ પણ ફરમાવ્ �ું ક� સઅદને
કબ્રમાં �ફશાર થાય છે તે�ું ું કારણ છ
�
?
આપે ફરમાવ્ �ું: સઅદ ઇસ્લામનો મર�ણયો
ુ �હદ હતો એટલા માટ� મ� તેની નમાઝે જનાઝા પડ�
��
અને પોતાના હાથે તેને કબરમાં ઊતાય� પણ સઅદ
પોતાના ઘરવાળાથી ખરાબ ર�તે વતર્તો હતો એટલે
કબરમાં ભ�સ થતી હતી.
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(૦૬) મા�લક ખરાબ સ્વભાવનો હોય તો �ુલામ
પણ ખરાબ સ્વભાવન થઇ �ય છે
અબ્�ુલ્લાહ �બન તા�હર કહ� છે ક�ું એક �દવ
�
મા� ૂન રશીદની પાસે બેઠો હતો. બનવાકાળ એ સમયે
ુ ામ હાજર નહોતો. ખલીફાએ �લ
ુ ામને અવાજ
કોઈ �લ
ુ ામ
આપી ક� ં ુ ક� �લ

ુ ામ ! તો ઘણીવાર� એક
! �લ

ુ ામ આવ્યો અને ઘણા �ુસ્સાથ
� ૂણામાથ
ં ી એક �કુ � �લ
ુ ામોને પણ ક�ટલાક પોતાના કામ હોય છે .
ક� ં ુ ક� �લ
ુ ામ પણ ઇન્સાન છ , તેને પણ ખાવાની જ�રત રહ�
�લ
છે . તેમ છતાં તમે ચીખ� ુ શ� કર� દયો છો
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ુ ામ
, �લ

ુ ામ,
�લ

ુ ામ �ાં �ય
બતાવો બીચારો �લ

?

અબ્�ુલ્લાહ કહ� છે મને યક�ન થઈ ગ�ુ ક� આ
ુ ામની ખેર નથી. મા� ૂન એને પણ હમણા કત્લ
�લ
કરાવી દ�શે. પરં� ુ મા� ૂને થોડ�વાર મસ્તક નમાવી
રાખ્ �ું અને મને ક�ું ક� �ુલામના તોછડાપણા પર
અચરજ ન કરો. જયાર� આકા ખરાબ સ્વભાવનો હોય છે
ુ ામો પણ બગડલ
� ા સ્વભાવનો થઈ �ય છ.
તો તેના �લ
પરં� ુ વયના આ ભાગમાં �ું મારામાં સારો સ્વભાવ પેદા
ુ ામ પણ ખરાબ
નથી કર� શક્ત. એટલે મારા �લ
સ્વભાવના અને તોછડા છ.
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(૦૭) હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામએ મઝા
ઊડાવનાર સાથે �ંુ વતર્�ુંક કર�?
ુ દ્દસ  દબેલી કશ્�લ �ુમ્મામાં લખે છે ક
�ક
હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામ�ું કદ દરિમયાની હ.� આપ ન
તો લાંબા હતા ન તો ઠ�ગણા. આપ� ંુ શર�ર
�ડુ ોળપણાનો ન� ૂનો હતો. એક વખત આપ નબવી
મ�સ્જદમાં નમાઝ પડ� રહ્યા હતા ક� એક લાંબો શ
મ�સ્જદમાં આવ્યો અને તેને. અલી અલ�ય્હસ્સલામથ
ુ ી. તેણે આપના જોડા ઉપાડ� મ�સ્જદના
મઝાક �ઝ
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થાભ
ં લા પર રાખી દ�ધા. અને પોતે થાભ
ં લા સાથે
નમાઝ પડવા લાગ્ય.
જયાર� તે તશહ�ુદ માટ� બેઠો તો હ. અમી�લ
મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામએ મ�સ્જદના થાંભલા
પોતાના હાથે �ચ�ો અને તેના ખમીસની છાળ
થાભ
ં લા નીચે રાખી દ�ધી. અને થાભ
ં લાને તેની � ૂળ
જગ્યાએ ફર� રાખી દ�ધ. પછ� આપે પોતાનો હાથ
�ચો �� અને થાંભલા પરથી પોતાના જોડા ઊતાયાર ્
અને મ�સ્જદથી જવા લાગ્. એ શખ્સે નમાઝ �ૂર� કર�
તો જો� ુ ક� તેની છાળ થાંભલામાં ફસાએલી છે . તો તેણે
ઘણી ચીખાચીખ કર� પણ કોઈથી થાંભલો �ચકાયો
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નહ�. �તે મૌલા અલી અલ�ય્હસ્સલામએ હસતા હસત
થાંભલો �ચો �� અને તેની ખમીસ થાંભલાથી આઝાદ
થઈ.
આપે ફરમાવ્ �ું: આજ �ું એ શરતે તાર� ખમીસ
છોડા� ંુ �ં ક� ભિવષ્યમાં આવી નકામી હરક્ત કદ�
કર� અને અસભ્યપણાની ફર� �ૃષ્ટતા ન ક.
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(૦૮) કારવાન ધણી� ંુ ભા� ંુ
એક ગામ�ડયો હ. �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમની સેવામાં હાજર થ. અને
આિથ�ક સહાયની માંગણી કર�. આપે જ�ર � ૂરતી તેની
મદદ કર�. અને � ૂછ�ું : � ંુ મ� તારા પર ઉપકાર �� છે
? તો ગામ�ડયાએ ક� ં ુ : ત�ૃન નહ� , ઉપકાર તો ક�વો
આપે માર� સાથે કોઈ સા� પણ નથી �ુ.ર
ગામ�ડયાની અસભ્યતા જોઈ સહાબા તેને
મારવા ઊભા થઈ ગયા.
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આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
સહાબાને ઇશારો કર� રો�ા , અને ગામ�ડયાને પોતાની
સાથે લઈને પોતાના ઘર� લઈ ગયા. અને તેને થો�ુ
વધાર� આપ્.�ુ પછ� ગામ�ડયાને � ૂછ�ું હવે બતાવ મ�
ઉપકાર �� છે ?
ગામ�ડયાએ ક� ં ુ : બેશક , આપે ઉપકાર ��
છે .અને અલ્લાહ તઆલા આપને સારો બદલો આપ.
પછ� આપે ગામ�ડયાને ફરમાવ્ �ું: ત� મારા
સહાબા સામે ખોટ� વાત કર� �ના કારણે મારા સહાબા
તારા પર નારાજ થઈ ગયા. ઉ�ચત એ છે ક� મારા
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સહાબીઓ સામે સાર� વાત કહ� દ� �થી તેઓ પણ
તારાથી રા� થઈ �ય.
ત્યાર પછ� આપ તેને લઈને મ�સ્જદમાં પધાયા
અને ફરમાવ્ �ું: પહ�લા આ ગામ�ડયો નારાજ હતો મ�
તેને વધાર� આપ્ �ું છે �ના કારણે તે હવે રા� થઈ
ગયો છે .
પછ� આપે ગામ�ડયાને સબ
ં ોધીને ફરમાવ્ �ું:
ક�મ એમ જ છે ને ?
ગામ�ડયાએ ક� ં ુ : અલ્લાહ તઆલા આપને
અને આપના ખાનદાનને સારો બદલો અપર્ણ કર .
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આપે સહાબીઓથી ફરમાવ્ �ું: આ શખ્સના
દાખલો એ શખ્સ �વો છ , �નો �ટ વીફર� ગયો હતો.
લોકો ચાર� બા�ુથી એ �ટને પકડવાની કોિશશમાં
દોડયા પરં� ુ જયાર� �ટ� લોકોનો જથ્થો જોયો તો
વધાર� દોડવા લાગ્ય.
ુ ા ખાતર આપ
�ટના મા�લક� લોકોને ક� ં ુ : �દ
પાછળ હટ� �ઓ. �ું એકલો જ તેને કા� ૂ કર� લઈશ. �ું
તમારા કરતા મારા �ટને વધાર� સાર� ર�તે �� ુ �ં.
અને તેને ક�ળવવાની કળા મને સાર� ર�તે યાદ છે .
પછ� તેણે આરામથી પોતાના �ટને થાપલીઓ મારવી
શ� કર�. �ટ ધીર� ધીર� થભ
ં ી ગયો. એ શખ્સે તેના પર
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કાષ્ટ રાખ્�ું અને સવાર થઈ ચાલ્યો . એવી જ
ુ દ�ત તો તે
ર�તે જો �ું આ સમયે તેને મારવા �ટો �ક�
ઔર વધાર� ભડક� જતે. તમે તેને કત્લ કર� નાખતે
અને આ બીચારો દોઝખ� ંુ બળતણ બની �ય.
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(૦૯) ઇસ્લામના પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલ
વઆલેહ� વસલ્લમે પોતાના અમલથી તબ્લી
કર�
હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામ બયાન કર� છે ક� એ
ય�દ�
ૂ એ ઇસ્લામના પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલ
વઆલેહ� વસલ્લમ પાસેથી થોડા દ�નાર લેવાના હત.
એક �દવસ તેણે આપથી પોતાના કરજની માગ
ં ણી કર�
તો આપે ફરમાવ્ �ું: અત્યાર� માર� પાસે કંઈ નથ.
ય�દ�
ૂ એ ક� ં ુ ક� �ું જયાં � ૂધી કરજ વ� ૂલ ન કર� લ�
આપથી �ટો નહ� પ�ું.
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આપે ફરમાવ્ �ું: પછ� �ું તાર� પાસે અહ�થી
બેસી �� �ં. આપ ય�દ�ન
ી સાથે એટલી વાર � ૂધી
ૂ
બેસી રહ્યા ક� પાંચે નમાઝો આપને ત્યાં જ અદા કર
પડ�.
ે ધમક�ઓ આપી
આપના સહાબીઓએ ય�દ�ન
ૂ
તો આપે ફરમાવ્ �ું:તમે આ � ંુ કર� રહ્યા ?
સહાબાએ ક� ં ુ : યા ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ ! ક�ટલી િવ�ચત્ર વાત છે ક
એક ય�દ�
ૂ એ આપને રોક� રાખ્યા છ.આપે ફરમાવ્ �ું:
તેને કંઈ ન કહો, �તે �ું તેનો કરજદાર �ં અને �ું મારા
હલીફો પર �લ્મ નથી કર� શક્.
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બી� �દવસની બપોર � ૂધી આપ ય�દ�ન
ી
ૂ
સાથે બેસી રહ્, ય�દ�
ૂ એ આપના અખ્લાકથી પ્રભાિ
થઈ ક� ં ુ : �ું ગવાહ� આ� ુ �ં ક� અલ્લાહ િસવાય કોઈ
ઇબાદતને લાયક નથી અને મોહમ્મદ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ તેના ર�ૂલ .
પછ� તેણે ક� ં ુ મ� આટલીવાર � ૂધી આપને
એટલા માટ� નહોતા રો�ા ક� આપ પર � ૃષ્ટતા કરવા
માગતો હતો. બલ્ક� મ� એટલીવાર એટલા માટ� રોક�
ુ ોને પરખવા માગ
રાખ્યા ક� �ું આપના એ �ણ
ં તો હતો ,
� તવરાતમાં આપેલ છે .
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અમે તવરાતમાં વાંચ્ �ુ છે ક� મોહમ્મદ �બ
અબ્�ુલ્લાહ અલ્લાહના છેલ્લા નબી હશે અને મ�ા
જન્મશ,

અને મદ�ના �હજરત કર� �શે. કડવા

સ્વભાવના અને �ુવતર્ની નહ� હ. �ચી અવા� વાતો
નહ� કર� , અિશષ્ટવાતો કરનારો નહ� હો. અને તે
બદઝબાન નહ� હોય , મ� આટલીવાર આપને રોક�
આપના ચા�રત્ર �ું િન�રક્ષણ , એટલે હવે મને યક�ન
થઈ ગ� ુ ક� તવર�તમાં � નબીના આવવાની ખબર છે
એ નબી આપ જ છો.
પછ� ય�દ�
ૂ એ ક� ં ુ : �ું માર� બધી સંપિ�
આપને સ�� ુ �ં. આપ �મ ઠ�ક લાગે તેમ તેને વાપરો.
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!

(૧૦) ઇસ્લામના �ુત્રોથી દદર્ભર� 
આ પ્રકરણના �તમાં અમે ઇસ્લામના �ુત્
સામાન્ય: અને હ�દર� કરાર ્ર અલ�ય્હસ્સલામ
આિશકોથી ખાસ કર�ને દદર ્ભર� યાચના કર�એ છ�એ ક�
અલ્લાહના ખાતર આપ પોતાના દામનમાં �ુએ અને
પોતાને ખરાબ સ્વભાવ અને બે�ખી અમલથી ઇસ્લા
ુ લમાનોની બદનામી� ંુ કારણ ન બને.
અને �સ
જનાબ �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમ અને દ�નના હાદ�ઓ
અલય્હ� �ુસ્સલામએ હંમેશા આપના �કરદારથ
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ઇસ્લામની તબ્લીગ કર� અને આજ �ુિનયા આપન
અમલને જોઈ રહ� છે .
ુ � ઇલેકટ્રોિનક િમડ�યા અન
આજનો �ગ
પ્રેસની અગાધ શ�ક્તનો �ુગ. �ુિનયા પોતાના
પ્રસારણ સાધનોથી આપના �ૃત્યની ખરાબીને ઉછા
રહ� છે અને આપના �ુ �ૃત્યો ઇસ્લામના પ્ર
પ્રસારણમાં �કાવટ બની રહ્ય.
જો આજ અમેર�કા અથવા � ૂરોપથી એક
ઈસાઈ કોઈ ��ુ સ્લમ દ �શમાં આવે તો ત્યાં તેને બ�રમા
િમલાવટ દ�ખાશે. � ૂરોપની સરખામણીમાં વધાર� ��વત
દ�ખાશે. સારાશ
ં ક� ��ુ સ્લમ દ �શોમાં તેને દર �ક પ્રકાર
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અવ્યવસ્થા જોવા મળ. જરા પોતાની છાતીઓ પર
હાથ રાખી પોતે જ િનણર્ય કરશો ક� એ શખ્સ આપન
ચા�રત્ર ને જોઈને પ્રભાિવત થશે ક� ઇસ્લામ
ુ લમાનોથી િતરસ્કાર કરશ.
�સ
અમે અમારા બધા વાચ
ં કોથી િવનંતી કર� ંુ ક�
તેઓ પોતાના અમલથી ઇસ્લામના પ્રચારક બને અ
િવ�વ રાષ્ટ્રોનો � કોઈ પણ શખ્સ તેમને �ુએ
સહસા પોકાર� ઊઠ� ક� આ મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમની તા�લમોની અસર છ. અને જો
ુ ા ન કર� આપ ઇસ્લામની પ્રગિત�ું કારણ નથી બ
�દ
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શક્તા તો ઓછામાં ઓ� ઇસ્લામ અને �ુસલમાનોન
બદનામી� ંુ કારણ તો ન બનો.
આજ દર�ક શખ્સ પોતાના રોકાણોમાં એવો
ફસાઈ � ૂ�ો છે ક� તેની પાસે વખત જ નથી ક� તે
ુ તથી ઇસ્લામને સમજવાની કોિશશ
�ુ રઆન અને ��
કર�. આજનો ઇન્સાન ઇસ્લામને સમજવા માટ
ુ લમાનોનો �કરદાર �ુએ છે અને તેના �કરદારને જ
�સ
ુ ાના
ઇસ્લામના પ્રિશક્ષણ�ું પ્રિત�બ�બ. એટલે �દ
વાસ્તે આપ પોતાના �કરદાર પર

દ�ષ્ટ કરો અને

ઇસ્લામની તબ્લીગ પોતાના �કરદાર અને અમલથ
કરો. રખેને �ામતના �દવસે હ. ર� ૂલે કર�મ
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સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ જો આ
� ૂછ� લે ક� જો દ�નની તબ્લીગ માટ� મ� બ�રોમાં
પત્થરો ખાધ, તમે તમારા અમલથી લોકોને આ દ�નથી
િતરસ્કાર કરતા કર� દ�ધા?
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(૧૧) ક�ટ�લક �રવાયતો
હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્ �ું: અલ્લાહની નજરમાં ફરજો બ�વી લાવ્ય
પછ� સારો સ્વભાવ બરાબર મોઅિમનનો કોઈ અમલ
નથી.
હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ�ુ
ફરમાન છે , સદવતર્ન પર અલ્લાહ તઆલા બંદાને
જ સવાબ આપે છે � અલ્લાહના માગર્માં સવાર સાં
�હાદ કરવાવાળાને આપે છે .
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અલાઅ �બન કાિમલ કહ� છે ક� હ. ઇમામ
જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: લોકો સાથે
એવી ર�તે વ્યવહાર કરો ક� તમારો તેના પર ઉપકાર
હોય, ક�મક� �ાર�ક ઇન્સાનના અમલમાં ઉણપ રહ� �ય
છે . અને જો તેની પાસે સદવતર્ન�ું સત્વ હોય ત
અલ્લાહ તઆલા તેના સ્વભાવના કારણે રોઝાદાર અન
�હાદ કરનારનો દરજ્જો અપ� છ.
હ. ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલા
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્
ફરમાવ્ �ું ક� . ર� ૂલે �દ
ુ ાની ક્સ,
વઆલેહ� વસલ્લમ�ું ફરમાન છ. લોકો ! �દ
તમે પોતાના ધનથી લોકોને લાભ નથી પહ�ચાડ�
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શક્તા અને પોતાના ધનના કારણે તેમને ઉપ�ૃત નથી
કર� શક્ત. એટલે તમાર� પોતાના િવશાળ મન અને
સદવતર્નથી તેને લાભ પહ�ચાડ. રાવી કહ� છે ક� મ� હ.
ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામ

સાભ
ં ળ્,�ુ

તેઓ ફરમાવે છે : અલ્લાહ સરળતા ચાહક િવશાળ
મનવાળા પર રહ�મ કર�.
હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામએ અ�ૂ અય્�ૂબ અન્સાર
ફરમાવ્ �ુ : અખ્લાકની ગણત્રીએ તમે �ા સ્થ
પહ�ચ્યા છો?
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અ� ૂ અય્ �ૂબે ક� ં ુ ક� �ું પાડોશીને કોઈ તકલીફ
નથી આપતો. અને બની શક� તેટલી તેનાથી ભલાઈ ક�
�ં.
હ. અલી અલ�ય્હસ્સલામ ફરમાવ્ �ુ : દર�ક
ુ ાહની તૌબા હોય છે , અને તૌબા કરનારની ઘણીવાર
�ન
તૌબા સલામત રહ� છે , િસવાય ખરાબ સ્વભાવવાળાન.
ક�મક� ખરાબ સ્વભાવવાળો જો એક �ુનાહથી તૌબા કર�
ુ ોહ આચર� બેસે છે .
તો તેનાથી મોટો �ન
પયગમ્બર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમએ

ફરમાવ્ �ુ : સારો સ્વભાવ

ુ ાહોને એવી ર�તે ઓગાળ� નાખે છે , �મ
(સદવતર્) �ન
વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 665

� ૂરજ બરફ ઓગાળ� નાખે છે . અને ખરાબ સ્વભાવ
ુ ો
અમલને એવી જ ર�તે ખરાબ કર� છે �વી ર�તે �રક
મધને બગાડ� છે . અને આપ ફરમાવતા હતા ક�
સદવતર્નથી રોઝીમાં વધારો થાય છ.
હઝરત ઉમ્મે સલમા એ . ર� ૂલે મક� ૂલ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ � ૂછ�ું : યા
ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ
એક �ીએ પોતાના �વનમાં બે ��ુ ષો સાથે િનકાહ
�ાર , એ મરવા પછ� એ બ�ે જ�તમાં ચાલ્યા �ય
અને �ી પણ જ�તમાં ચાલી �ય તો એ બતાવો ક�
આ �ી એ બે ��ુ ષોમાથ
ં ી કોને મળશે ?
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!

આપે ફરમાવ્ �ુ : અય ઉમ્મે સલમા

! તેને

અિધકાર આપવામાં આવશે અને તે એ ��ુ ષની વરણી
કરશે �ના અખ્લાક વધાર� સારા હશ. અને �ણે
પોતાના ઘરવાળાઓ સાથે વધાર� સારો વતાર ્વ ��
હશે. પછ� આપે

ફરમાવ્ �ુ : ઉમ્મે સલમા

! સારા

સ્વભાવથી �ુિનયા અને આખેરતની ભલાઈ પ્રાપ્.

*-*-*
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પ્રક-૯ : િવષય :- સ્વછંદતા�ું પ�રણા
(૦૧) જયાર� સ્વછંદતા શરમ�દગીમાં ફર� ગ
મોહમ્મદ �બન અબ્�ુલ અઝીઝ કહ� છે ક��ું અન
� ા હતા.
રશીદ �બન �બેર મોટ� ભાગે સાથે રહત
(ધ્યાનમાં રહ� ક� રશીદ �બન �બેર શાયર હતા અને
રંગ�પે અત્યંત બેડોળ હત, �ને જોઈને લોકોને ચીતર�
ચડતી હતી.)
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એક �દવસ રશીદ ઇબ્ને �બેર ઘણા મોડા
આવ્યા તો મ�� ૂછ�ું : આપ �ાં હતા ? તો તેમણે ક� ં ુ :
ભાઈ આજ �ું ઘણો હડ� ૂત અને ફ�ત થયો �ં.
મ� ફ�તી� ંુ કારણ � ૂછ�ું તો તેઓએ બતાવ્ �ુ ક�
ુ ાધાર� �ી
આજ �ું બ�રમાં ઊભો હતો ક� એક �રખ
આવી અને તેણે �ખના ઇશારાથી મને બોલાવ્યો અને
પછ� તે આગળ ચાલવા લાગી. �ું પણ તેના ઇશ્કમાં
સપડાઈ તેની પાછળ ચાલવા લાગ્ય.
તેણે બે ત્રણ ગલીઓ વટા

, પછ� એક

મકાનના દરવા� પર પહ�ચી અને તે દરવાજો ખોલીને
મકાનમાં ચાલી ગઈ. અને મને અવાજ આપી �દર
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બોલાવ્ય. �વો �ું �દર દાખલ થયો તો તેણે પોતાના
ુ ો હટાવ્યો તો �ણવા મળ્�ુ ક
મ� પરથી �રખ
આસમાનમાથ
ં ી ચં દ્રમ િનકળ્ય. પછ� તેણે પોતાની
ુ ્રીને અવાજ આ, બેટ� બેટ� ! અવાજ સાભ
�ત
ં ળ� એક
નાની બાળક� � �પ સ�દયર્માં પોતાની માની છબી
હતી, આવી.
ઔરતે બાળક�ને

ક� ં ુ : જો ત� ફર�વાર

પશાર�માં પેશાબ �� તો આ કા� તને ખાઈ જશે.
પછ� માર� તરફ મ� કર�

ક� ં ુ : જનાબ

! આપનો

આભાર, મ� આપનો �લુ ્યવાન સમય લીધો તેના માટ�
માફ� માં� ુ �ં.
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(૦ર) ઇચ્છાઓ સાક્ષાત થઈ
ખ્વા� િનઝા�ુલ �ુલ્ક કહ� છે ક��ું એક રાતન
ુ ો હતો ખ્વાબમાં જો�ુ ક�ટ�લક �ૃણાસ્પદ અને બેડો
�ત
આ�ૃિતઓ દ�ખાણી. અને માર� પાસે આવીને બેસી ગઈ.
તેમની આ�ૃિતઓ જોઈને મને ડર લાગતો હતો. અને
તેમના બદનમાંથી �ુગ� ધના ગોઠા ઊ

ડતા હતા.આ

�બહામ� ુ સ્વપ્ન જોઈ �ું �ગી ગ. ખ્વાબનો ડર મારા
પર એટલો લાગ્યો ક� મા� શર�ર કંપી ર�ુ 

� ંુ અને

મા� ��ુ શર�ર પસીનાથી ર�બઝેબ થઈ ગ� ુ હ�.ંુ
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મ� મા� સ્વપ્ન કોઈને બતાવ્�ુ  , બી� રાતે
ુ ો તો પાછો એ જ કદ�પો ચહ�રો અને ભયાનક
�ું �ત
આ�ૃિતઓ ફર� દ�ખાણી. �ું ફર� ન�દમાથ
ં ી ��ૃત થઈ
ગયો.અને પછ� � ૂર� રાત ભયના કારણે માર� �ખ ન
લાગી. ત્રી� રાત્રે મ� િન�ચય �� ક� �ું આજ
� ૂઈશ નહ�.
ઘણી વાર � ૂધી �ગતો રહ્

, પરં� ુ આખર

ઇન્સાન હતો ન , �ખ લાગી ગઈ. �વી �ખ િમ�ચાણી
ક� એજ દષ્ય ફર�

�ખો સામે આવી  �.ંુ પણ આજની

રાત પાછલી રાતોના સ્વપ્નાઓમાં એક ફરક એ હતો ક
ુ
મ� જો� ુ ક� થોડ�વાર પછ� � ંદર
ચહ�રાઓ બહાર આવ્ય.
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ુ
�વો એક � ંદર
ચહ�રો દ�ખાતો તો એક ચીતર� જનક
ચહ�રો ચાલ્યો જત. થોડ�વાર પછ� બધી ભયાનક
તસ્વીરો �ુમ થઈ ગઈ અને તેની જગ્યાએ �ૂબ�ૂર
અને �ચ�ાકષર્ક �ૂરતોએ લઈ લીધ.
મ� સ્વપ્નામાં �� ંુ ક� તમે કોણ છો ?
એ તસ્વીરોએ જવાબ આપ્ય: અમે તમારા
��ુ ૃત્યો છ�એ અને અત્યાર� સાક્ષાત �પે તમાર� પ
આવ્યા છ�. મ� બીજો પ્ર�ન �� ક� તે કદ�પી શક
અને � ૂરત કયા લોકોની હતી ? તો તેઓએ ક � ં ુ : એ
તમારા ખરાબ �ૃત્યો હત , � સાક્ષાત �પ ધારણ કર
તમાર� પાસે આવ્યા હત. પછ� મ� � ૂબ� ૂરત
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ુ ા ખાતર મારાથી �ટા ન પડો
ચહ�રાઓને ક� ં ુ : �દ
અને સદા માર� સાથે રહો.
જવાબ આવ્યો: તમે નેક કામ કરો તો અમે
ુ ા કામો સાક્ષાત થ
તમારા સાથે રહ�� ુ , ન�હતર �ર
સતાવશે.
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(૦૩) સ્વેચ્છાચાર� �લેખાને ક�ટલી હડ�ૂત ક
જયાર� હ. � ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામ િમસરન
બાદશાહ બન્યા તો થોડા સમય પછ� અઝીઝે િમસર�ું
મરણ થ �.ંુ એ સમયે � ૂરા િમસરમાં �ુષ્કાળ પડયો
હતો. �લેખાને પણ ગર�બી અને િનધર્નતાએ પોતાની
છાયામાં લઈ લીધી. �ખો જતી રહ� , ધણી મર� ગયો ,
અને ગર�બાઈ વળગી પડ� તો માગર ્માં બેસી ભીખ
માગ
ં વા લાગી.
ુ લોકોએ તેને સલાહ આપી ક� તે � ૂ�ુફ
અ�ક
અલ�ય્હસ્સલામની પાસે

. તે તાર� પહ�લાની
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�ખદમતના બદલામાં તારા પર દયા કરશે અને આમ
તને લોકોથી ભીખ માગવાની જ�રત નહ� રહ.�
ુ લોકોએ તેને આ સલાહનો િવરોધ
પરં� ુ અ�ક
કરતા ક� ં ુ : � ુ � ૂ�ુફ પાસે કદાિપ ન જ� , ક�મક� તારા
કારણે � ૂ�ુફને ક�દમાં જ� ુ પડ

� ંુ અને સંકટો

,

યાતનાઓનો િશકાર બન્ય. જો � ંુ તેની પાસે ગઈ તો
તને આકર� સ� કરશે.
�લેખાએ ક� ં ુ : �ું � ૂ�ુફને

�� ંુ �ં તે એટલો

મહ�રબાન છે ક� જો �ું તેની પાસે ચાલી �� તો તે
માર� હમદદ� કરશે. તે બદલો લેવા પર યક�ન
રાખનારો નથી.
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પછ� એક �દવસ �લેખા � ૂ�ુફના માગર ્માં
આવી બેસી ગઈ

, � ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામ પોતાન

દરબારમાંથી બહાર િનકળ્યા તો અમીરો અને વઝીરોની
સવાર�ઓ પહ�લા િનકળ�. જયાર� �લેખાએ � ૂ�ુફની
ુ વી તો તેમની સવાર� પાસે આવીને ક� ં ુ :
�શુ ્� અ�ભ
પાક છે એ ઝાત �ણે નાફરમાનીના કારણે બાદશાહોને
ુ ામ બનાવી દ�ધા અને આજ્
�લ

�કતતાના કારણે

ુ ામોને બાદશાહ બનાવી દ�ધા.
�લ

� ૂ�ુફ� � ૂછ�ું :

��ુ ઢયા, � ંુ કોણ છે ?
તેણે ક� ં ુ : �ું એ જ �ં. �ણે �દલો�નથી તાર�
સેવા કર� અને �વનની કોઈ પળમાં તાર� યાદથી
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ુ ોની સ�
ગા�ફલ નથી રહ� અને આજ મને મારા કર�ત
ુ છે . અને સ્વેચ્છા ચાહના પ�રણામ મ� જો
મળ� �ક�
લીધા છે . આજ �ું બે ટંકની રોટલીની મોહતાજ

�ં.

ુ લોકો
ક�ટલાક લોકો મારા પર દયા ખાય છે અને અ�ક
મ� ફ�રવીને ચાલ્યા �ય છ. એક વખત મારા પર એવો
વીત્યો ક� �ું રાણી હતી અને આજ િમસરની સૌથી
ુ ેહગારોની આજ સ� છે .
હડ� ૂત વ્ય�ક્ �ં. ખર�ખર �ન
આ સાભ
ં ળ� � ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામ રોવા લાગ્યા અ
ફરમાવ્ �ું: � ંુ હ� પણ તારા �દલમાં મારા માટ� પ્રે
અને ચાહની ભાવના બાક� છે ?
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�લેખાએ ક� ં ુ : મને અત્યાર� પણ તમારાથી
એટલી જ ઇશ્ક છે ક� જો �ૂર� ધરતી સોના ચાંદ�થી
ભર�લી હોય તો �ું એ � ૂર� ધરતી તમારા દશર્ન પર
ન્યોછાવર કર� શ�ુ�ં.
� ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: �લેખા
આખર� � ંુ મારાથી આટલો ઇશ્ક શા માટ� કર� છે?
�લેખાએ ક� ં ુ : આપના �પ સ�દયર્ન કારણે.
તો � ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામએ ક�ુ: જો � ુ
મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
જોઈ લે � મારાથી િવશેષ�પ સ�દયર્ના ઘણી છે અને
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મારાથી વધાર� ઉદાર છે , તો પછ� તારા �દલની હાલત
� ંુ થશે ?
�લેખાએ ક� ં ુ : આપ સા� ુ કહ� રહ્યા .
હ. � ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: જયાર�
તે તેમને જોયા નથી તો તે મા� સમથર્ન ક�વી ર�તે કર�
દ�� ુ ?
�લેખાએ ક� ં ુ : આપે �� ુ મોહમ્મદ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ�ું નામ લ
તો તેમની મોહબ્બત મારા �દલમાં ઉછળવા લાગ.
અલ્લાહ તઆલાએ . � ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામને વહ� કર
ક� �લેખા સા� ુ કહ� છે , અને ક�મક� તેણે અમારા હબીબ
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મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ
આપથી મોહબ્બત કર� છે એટલે �લેખાથી શાદ� કર�
લ્ય.
હ. � ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામએ �લેખાને ફરમાવ્�
: જો � ુ ઇચ્છે છે તો �ું તારાથી શાદ� કર� શ�ુ�ં.
�લેખાએ ક� ં ુ : આપ મારાથી મ�ક કર� રહ્ય
છો. જયાર� �ું જવાન અને � ૂબ� ૂરત હતી તો આપ
માર� તરફ આકષાર ્યા નહ , અને આજ જયાર� �ું � ૃધ્ધ
અને �ધળ� અને િનરાધાર થઈ � ૂક� �ં, આપ મારાથી
શાદ� કરવી ક�મ પસંદ કરશો.

વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 681

જ. � ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામએ �લેખાથી શાદ
કર� લીધી. લગ્નની મ�ુરાતે . � ૂ�ુફ
અલ�ય્હસ્સલામએ બે રકાત નમાઝ પડ� અને �ુદ
તઆલાથી તેના એક ઇસ્મે અઅઝમનો વાસ્તો આપ
�ુઆ માગ
ં ી ક� �લેખાને �પ અને યૌવન પા� મળ�
ુ ાન બની અને
�ય. �ુઆ ક� ૂલ થઈ. �લેખા ફર� �વ
�ખોમાં રોશની ફર� આવી ગઈ. અને એવી ર�તે
ુ ાન બની ગઈ �વી ર�તે એક સમય પહલ
� ા હતી.
�વ
� ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામએ તેને શીયળવંતી પા.
અલ્લાહ તઆલાએ �લેખાના પેટ�થી બે �ુત્રો અફરા
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અને ફસ્સી આપને અપર્ણ �. �લેખા આમરણાંત
આપની પ�ત્ન રહ.
હ. � ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામ જયાર� િમસરન
અઝીઝ હતા તો પોતે ઘણીવાર અપવાસ �ાર ્ કરતા
હતા. સાથીઓએ � ૂછ�ું : આ અપવાસ કરવા� ંુ કારણ
� ંુ છે ? તો ફરમાવ્ �ું: �ું �ણી જોઈને � ૂખ વે�ુ
ક�મક� ડ� � ક� જો મ� પેટ ભર�ને ખા� ુ તો � ૂખથી
ટળવળતા માનવોને વીસાર� ન બે�ુ.
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�ં.

(૦૪) કામવાસના ક�ટલી બળવાન છે
એક બાદશાહ અત્યંત કામાંધ હતો અને તેનો
વધાર� સમય �ી સંગમાં વીતતો હતો.
તેનો વઝીર સદા તેને મના કરતો હતો. �તે
ુ તાને વઝીરની િશખામણ પણ અમલ �� અને �ી
�લ
ુ તાનના
સંગ છોડ� દ�ધો એના પર એક કનીઝે � �લ
આકષર્ણ�ું ક�ન્દ્ર હતી બાદશાહથી ભોગ ત્યાગ�ું
� ૂછ�ુ.ં
બાદશાહ� બતાવ્ �ુ ક� ફલાણા વઝીર� મને
નસીહત કર� છે અને કામભોગથી રો�ો છે . કનીઝે ક� ં ુ
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: જો શ� હોય તો આપ મને એ વઝીરના હવાલે કર�
દયો. પછ� �ુઓ ક� �ું તેને ક�વી ર�તે ગત બના� ુ �ં.
ુ તાને તે કનીઝ વઝીરને ભેટ ધર� દ�ધી.
�લ
કનીઝે પોતાના હાવભાવથી થોડા જ �દવસમાં વઝીરને
પોતાનો આિશક બનાવી લી ધો અને વઝીર રોજ તેની
�દલદાર�માં રહ�વા લાગ્ય.
વઝીર જયાર� પણ સમાગમની ઇચ્છા કરતો તો
કનીઝ કોઈ ન કોઈ બહાને ટાળ� દ�તી. વઝીર એક
�દવસ તેને જયાર� વધાર� મજ� ૂર કર� તો કનીઝે ક� ં ુ :
એ શરતે �ું તને મા� ��ુ શર�ર સ�પી દઈશ , જયાર� � ુ
મને તારા પર સવાર� કરવા દઈશ.
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વઝીર પહ�લે જ કામવાસનાથી �ધળો બની
ુ ો હતો, તેણે તરત જ ર� આપી દ�ધી. કનીઝે તેને
��
ક� ં ુ : ઘોડાની �મ જમીન પર વાંકો વળ� � પછ� �ું
ુ શ
તારા પર �ન રાખીશ અને તારા મ�માં લગામ �ક�
અને તારા પર સવાર થઈ � ૂરા �ગણામ
ં ાં ફર�શ.
�તે વઝીર� તેની ઇચ્છા �ૂર� કર.
� માથ
સંજોગોવશાત બાદશાહ પોતાના મહલ
ં ી છત પર
ઊભા ઊભા આ દષ્ય જોઈ રહ્યો .
બાદશાહ� તરત જ વઝીરને બોલાવ્યો અને ક�ું
: જયર� તાર� પોતાની આ �સ્થિત છે તો મને શા માટ�
રોક્તો હતો?
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વઝીર� તરત જ જવાબ આ

પ્ય : �ું આપને

માત્ર આટલા જ ખાતર રોક્તો હતો ક� તે માર�
આપ પર �ન ન રાખી લે. જો આપની �સ્થિત પણ
માર� �વી થઈ ગઈ તો રા�ય વ્યવસ્થા કોણ ચલાવશ
?
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(૦પ) ઇચ્છા બળવાન છે ક� ક�ળવણી?
એક �હ��ુ મહારા� પાસે ઘણો સમજદાર અને
ુ વી વઝીર હતો બાદશાહ વઝીરની સલાહ વગર
અ�ભ
કોઈ કામ કરતો નહોતો. બાદશાહના મરવા પછ� તેનો
ુ ્ર બાપનો ગાદ�વારસ બન. નવા રા�એ વઝીરની
�ત
તરફથી મ� ફ�રવી લી� ુ અને પોતાના મન અને
�દમાગથી ફ�સલા કરવા લાગ્ય.
એક �દવસ વઝીર� નવા રા�ને ક� ં ુ : આપના
િપતાશ્રી માર� સલાહ વગર કોઈ કામ કરતા નહો
પણ આપ માર� સલાહને કોઈ મહત્વ આપતા નથ.
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,

વધાર� સા� એ છે ક� ઇન્સાન પોતાના કામોમાં
��ુ ધ્ધવાનોથી સલાહ મ�ેરો કર� �થી ભિવષ્યમા
�કુ ્સાનીથી બચી �.
નવા બાદશાહ� વઝીરને અજમાવવા ખાતર તેને
સવાલ ��. આપ એ બતાવો ક� મનેચ્છામાં વધાર�
શ�ક્ત છે ક� ક�ળવણીમાં વધાર� શ�ક્ત .
વઝીર� ક� ં ુ : મનેચ્છા ક�ળવણી પર અગ્ર.
થોડા �દવસ પછ� બાદશાહ� એક દાવત રાખી
તેમાં વઝીરને પણ �મત્રણ આપ્. �ફુ રા પર ભાત
ભાતના ભોજનો પીરસવામાં આવ્ય , સાથમાં ક�ટ�લક
ક�ળવેલી �બલ્લીઓના હાથમાં મીણબ�ી પકડાવવામાં
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આવી. બીલ્લીઓ ક�ળવાએલી હત. તેઓ એક હાથમાં
મીણબ�ીના ઘર ઉપાડ� રહ� હતી.
બાદશાહ� વઝીરોને સંબોધીને ક� ં ુ ક� આપ� ંુ દ્ર�ષ્ટ�બ�
ખો�ુ પડ�.ંુ આપે જો� ુ , બીલ્લીઓ મીણબ�ીના ઘર
ઉપાડ� ઊભી છે .અને ખાવા તરફ તેઓને જરાય રસ
નથી. તેનાથી � ૂરવાર થાય છે ક� ક�ળવણી મનેચ્છા પર
અગ્ર . અને ક�ળવણીથી સ્વભાવને ફ�રવવો અશ� છ.
વઝીર થોડો ઝંખવાયો, અને ક� ં ુ : બાદશાહ �ું
આ સવાલનો જવાબ કાલ રાતે આવા પ્રકારન
દાવતમાં આપીશ.
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વઝીર� �દર ગોતાવ્યા અને દર�ક �દરના
પગમાં મજ� ૂત રસ્સી બાંધી અને એક  બ્બમાં �દરો
બંધ કર� દાવતમાં હાજર થયો.
દાવતનો આરંભ થયો. �બલ્લીઓ એક હાથમાં
શમાદાન ઉપાડ� ઊભી હતી ક� વઝીર� ડ બ્બમાંથી �દરો
કાઢ�ા. �બલ્લીઓની નજર �વી �દરો

પર પડ� તો

તેઓએ મીણબ�ીઓ ફ�ક� દ�ધી. અને �દર પકડવા
દોડ� પડ�. બળતા શમાદાનોના કારણે ઓરડામાં આગ
સળગી ઊઠ�. બધા હાજર�ન દોડ�ને કમરાની બહાર
િનકળ� ગયા.
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વઝીર� બાદશાહ� ક� ં ુ : તમે જો� ુ પ્ર�ૃિ
ક�ળવણી પર સરસાઈ રાખે છે . મનેચ્છાની જોરદાર
મોજો સામે તર�બયતના બંધ � ૂળધાણી થઈ �ય છે .
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(૦૬) કામાન્ધતા�ું પ�રણા
દમીર� નકલ કર� છે ક� અબ્બાસી ખલીફા
વાિસક �બલ્લાહ �ીઓનો ઘણો રિસયો હત. તેણે શાહ�
તબીબોને ક� ં ુ : મારા માટ� એવી દવા તૈયાર કરો �
વીયર્ સ્તંભનમાં વધારો કર�  . તબીબે ક� ં ુ : �ી
સંગથી ઇન્સાન�ું બદન ક્ષીણ થઈ �ય. અને �ું
નથી ચાહતો ક� તમે પણ બરબાદ થઈ �ઓ.
વાિસકનો આગ્રહ ચા�ુ ર , તો તબીબે ક� ં ુ ક�
ભક્ષક પ્રાણીઓ�ું માંસ લઈને શરાબના �ુરકામાં
વાર આગ પર પકાવવામાં આવે અને પછ� ચણા
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�ટલી ગોળ�ઓ બનાવી લેવામાં આવે. અને
અઠવા�ડયામાં એક ગોળ� વાપરવામાં આવે. વાિસક�
ુ વેલ પ્રમાણથી વધાર
દવા તૈયાર કરાવી અને �ચ
વાપર� �ના કારણે વાિસક � ૃષા રોગમાં સપડાઈ ગયો.
અને દર�ક વાર પાણી પાણી કરતો હતો. અને કોઈપણ
ર�તે તેની પ્યાસ �ુ�તી નહોત.
તબીબોએ એકમતે ફ�સલો �� ક� તે� ંુ પેટ
ચીરવામાં આવે પછ� તેને એવા ત�
ં ુ રમાં થોડ�વાર
ુ ા તેલથી લાલ થ� ંુ હોય.
બેસારવામાં આવે � ઝય�નન
અને ત્રણ કલાક �ૂધી તેને પાણીું એક ટ��ુ પણ
�
દ�વામાં આવે.
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�તે તે� ંુ પેટ ચીરવામાં આવ્.�ુ અને
ુ ા તેલથી ગરમ કર�લ એક ત�
ઝય�નન
ં ૂ રમાં તેને
બેસારવામાં આવ્ય. આ દરિમયાન તે લગાતાર પાણી
માંગતો રહ્. થોડ�વાર પછ� તેના શર�ર પર

ફોલ્લા

ઊઠ� આવ્યા અને ક�ટલાક ફોલ્લા ચીભડા �વડા મોટા
હતા.
તેને તં�ૂરમાંથી કાઢવામાં આવ્યો તો તે
ચીખવા લાગ્યો ક� મને ફર� તં�ૂરમાં બેસાર. છે વટ� તેને
ફર�વાર ત�
ં ૂ રમાં બેસારવામાં આવ્ય. ફોલ્લાઓ �ટ�
� ા લાગ્.�ુ જયાર� વાિસકને
ગયા અને તેમાંથી પાણી વહવ
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તં�ૂરમાથ
ં ી કાઢવામાં આવ્યો તો તે�ું શર�ર કા� પડ�
ગ� ુ હ� ુ અને થોડ� પળો પછ� મર� ગયો.
જયાર� વાિસક મય� તો તેના પર સફ�દ ચાદર
ુ વ��લની
નાખી દ�વામાં આવી અને લોકો �ત
બયઅતમાં પરોવાઈ ગયા. કોઈએ તેના જનાઝા તરફ
ધ્યાન ન આપ્�. ન�કના બાગમાથ
ં ી �દરો આવ્યા
અને તેની �ખો કાઢ�ને ખાઈ ગયા.
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(૦૭) બની ઉમય્યાની ઇસ્લામથી �ુશ્મનીની
ઝલક
લાનતી � ૃક્ષ બની ઉમય્યાનો છેલ્લો શ
ુ ્ર અબ્�ુલ્લાહ તેનો
� ાર હતો. તેનો �ત
મરવાન હમ
અહદ (પાટવી �ું વર) હતો. અ� ૂ ��ુ સ્લમ �ુરાસાનીના
સૈન્યના હાથે મરવાને હ�માર માય� ગય. અને તેનો
ુ ્ર શામથી ભાગી ગ. પહલ
� ા િમસર ગયો અને પછ�
�ત
આ�ફ્રકાના દ�શ નોબામાં જઈ શરણ લી. નોબાના
બાદશાહ� તેને પોતાના દ�શમાથ
ં ી હકાલી કાઢયો. �તે
અબ્બાસી ફૌજના હાથે ક� દ પકડાયો. અને તેને મન્�ૂર
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દવાનક�ની પાસે લાવવામાં આવ્ય. મન્�ૂર� તેને ક�દમાં
નાખી દ�ધો.
એક �દવસ મન્�ૂર� પોતાના દરબાર� વઝીર
રબીઅથી � ૂછ�ું ક� અબ્�ુલ્લાહ �બન મરવાન હ� �વ
છે ક� મર� ગયો ? રબીએ બતાવ્ �ું ક� તે �લમાં પોતાના
�વનના બાક� �દવસો � ૂરા કર� રહ્યો .
મન્�ૂર� ક�ું ક� મ� સાંભળ્�ું છે ક� નોબાના બાદશાહ� તેન
કંઈક વાતો કહ� હતી. �ું ઇચ્� �ં ક� એ વાતો �ું તેના
મોઢ� સાભ
ં �ં.
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એટલે થોડ�વાર પછ� અબ્�ુલ્લાહ �બન મરવા
મન્�ૂરના સામે લાવવામાં આવ્. તે એ સમયે તોક
અને સાંકળમાં જકડાએલો હતો.
મન્�ૂર� તેને બેસવાની �ટ આપ. તે બેસી
ગયો. મન્�ૂર� ક�ું: મ� સાભ
ં ળ્ �ું છે ક� નોબાના રા�એ
તને કંઈક વાતો કર� હતી. �ું એ વાતો � ૂદ તારા મ�એ
સાભ
ં ળવા મા�
ં ુ �ં. અબ્�ુલ્લાહ �બન મરવાને બતાવ્�ું
િમસરથી ભાગી અમે નોબા પહ�ચ્ય. થોડા �દવસ ત્યાં
રોકાણા ત્યાર� નોબાના બાદશાહને અમારા આવવાની
� ા માટ� એક િવશાળ
ખબર પડ�. તો તેણે અમને રહવ
અને

ચો�ં મકાન

આપ્.�ુ �માં ક�મતી કાલીન

વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 699

�બછાવેલ હતા.અને અમારા ખાવા માટ� તેણે બધો
સામાન પણ મોકલ્ય.
ત્રી� �દવસે તે પચાસ માણસોને લઈ મન
મળવા આવ્ય. મ� ઘરના દરવા� પર તેમ� ંુ સ્વાગત
�ુ.ર તે અમાર� સાથે �દર આવ્ય. મ� તેને બેઠકની
�ચી જગ્યાએ જગા આપ. પણ એ જોઈને મને અત્યંત
અચરજ થઈ ક� તે અમાર� સામે માટ� પર બેસી ગયો.
મ� તેને ક� ં ુ ક� આપ માર� સાથે કાલીન પર બેસો , તો
તેણે ક� ં ુ : કોઈ ફરક નથી પડતો. �ું દ�શનો બાદશાહ �ં
અને મારો િસધ્ધાંત એ છે ક� જયાર� પણ �ુદા મને કોઈ
નેઅમત આપે છે તો �ું નમ્રતા દ�ખાડવા માટ� પર બે
વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 700

ુ ાની તા� નેઅમત એ મળ� ક� તમો
�� �ં. અને �દ
મારા દ�શમાં પધાયાર . એટલા માટ� નેઅમતના આભાર
તર�ક� �ું માટ� પર બેસી ગયો

�ં. પછ� તે ઘણી વાર

ુ રહ્. તેના હાથમાં એક લાકડ� હતી. તે
� ૂધી �પ
લગાતાર જમીન પર મારતો રહ્. પછ� તેણે માર�
તરફ �ખ કર�ને ક� ં ુ : એ બતાવો ક� તમે શરાબ શા
માટ� પીઓ છો ? જયાર� ક� આપની �કતાબમાં શરાબ
પીવી હરામ છે .
મ� ક� ં ુ : અમારા સાથીઓ પોતાની
અણસમજના કારણે શરાબ પીએ છે . પછ� બાદશાહ� ક� ં ુ
: એ� ંુ � ંુ કારણ છે ક� તમે લોકો બી� લોકોના ખેતરો
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તે ઘોડાની ટાપોથી પામાલ કર� દયો છો જયાર� ક�
તમારો દ�ન તેની �ટ નથી આપતો.
મ� ક� ં ુ અમારા અમલદારો અને લશ્કરો
અજ્ઞાનતાને કારણે આમ કર� . શાહ નોબાએ મને
ત્રીજો સવાલ �: તમે લોકો ર�શમ અને સો� ુ ક�મ
વાપરો છો ? જયાર� તમારા દ�નમાં ��ુ ષો માટ� સો� ુ
અને ર�શમ હરામ ઠ�રવવામાં આવ્ �ું છ .
મ� ક� ં ુ : જયાર� અજમી ઈમાન લાવ્યા તો તેઓ
� ી આદતો પ્રમાણે સો�ુ અને ર�શ
પોતાની પહલ
વાપરતા રહ્. એ લોકો અમારા લ�હયા હતા. અમે
અમારા લ�હયાઓને તેની મના તો ન કર� , પણ અમે
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�ગત ર�તે આ બ�ે વસ્�ુઓ વાપરતા નથ. આ
ુ રહ્.
સાંભળ� થોડ� વાર તો નોબાનો બાદશાહ �પ
પછ� ક� ં ુ : િવ�ચત્ર વાત  , અમારા સાથીઓ, અમારા
અમલદારો, અમારા લ�હયા, તમે � ૂળ વાત �પાવો છો.
હક�ક્ત એ છે ક� તમોએ હરામ ચીજોને પોતા માટ�
�એઝ ઠ�રવી છે . તેનાથી બચવાની કોિશશ ન કર� અને
ુ ાની આજ્ઞાઓ પર તમે અમલ ન . તમે િનબર્ળ
�દ
પ્ર� પર �લ્મ અને િસતમના પહ

તોડ�ા. એટલે

અલ્લાહ તઆલાએ તમારા માન મોભાના વ�ો ઊતાર�
લીધા અને તમને અપમાનનો �લબાસ પહ�રાવી દ�ધો.
ુ ાનો ગઝબ હ� � ૂરો નથી થયો. હ� તમારા
અને �દ
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પર અલ્લાહનો બીજો ગઝબ ઊતરશ. અને મને એ
વાતનો ડર છે ક� તમારા કારણે માર� ધરતી પર
અલ્લાહનો અઝાબ ઊતરશ. એટલે તમને � ચીઝોની
જ�રત હોય તે અમારાથી

માગ
ં ી લ્યો અને અહ�થી

ચાલતી પકડો. મહ�માની ત્રણ �દવસ માટ� હોય .
તેનાથી વધાર� નથી હોતી , પછ� તેણે અમને રસ્તા�ું
ભા� ંુ આપ્ �ુ અને અમે એ દ�શ છોડ� દ�ધો.
શાહ નોબાની વાતચીત સાભ
ં ળ� મન્�ૂરને
આ�ચયર્  � ંુ અને �લરને �ુકમ આપ્યો ક�
અબ્�ુલ્લાહને ફર� �લમાં મોકલી દ�વામાં આ.
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(૦૮) એ �ને મરવા સમયે પણ કલમો નસીબ ન
થયો
એક �ુરાચાર� શખ્સ પર �ૃત્�ુની વેદના શ
થઈ, તેના િમત્રોએ તેને લા એલાહ ઇલ્લલ્લાહ પડવ
ભલામણ કરતા તો એ કલમએ તય્યબા પડવાના
બદલે આ શેર પડતો.
એ �ાં ગઈ � એક દ� થાક�ને લોથ થઈ
િમન્�બ�ું હમામ ગોવા િનકળ� હતી.
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�તે તે મરણ પામ્ય. મરવા સમયે પણ તેને
તવહ�દનો કલમો પડવા� ંુ સદભાગ્ય ન સા પડ� ંુ અને
તે ઉપરોક્ત શેર પડતો પડતો જગતથી િવદાય થય.
� ો હતો. અને આ
આ શેર તેનો પોતાનો કહલ
શેરની પા�ચાદ �િુ મકા એ હતી ક� એક �દવસ એક �ી
હમામમાં જઈ નહાવા માંગતી હતી. અને એ શહ�રમાં
એક જ હમામ હ � ંુ � િમન્�બ નામના એક શખ્સ�ુ
હ�.ંુ એટલે હમામને િમન્�બના હમામના નામે
ઓળખવામાં આવ� ુ હ�.ંુ
�ી ઘર�થી િનકળ� તો હમામનો રસ્તો �ુલી
ગઈ, માગ� ચાલતા ચાલતા આખર� થાક� ગઈ અને આ
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�ુરાચાર શખ્સનો દરવાજો ખટખટાવ્. એ બહાર
િનકળ્યો તો �ીએ � ૂછ�ું ક� િમન્�બ�ું હમામ �ાં છે ?
�ીને જોઈને તેની દાનત બગડ� અને ક� ં ુ ક� આ જ
િમન્�બ�ું હમામ છ.
�ી તેના ઘરમાં હમામ સમ� દાખલ થઈ તો
તેણે �દરથી સાંકળ લગાવી દ�ધી અને તેની પાસે
પોતાની ઇચ્છા વ્યક્ત .
�ી ઘણી હોિશયાર હતી , તેણે સમ� લી� ુ ક�
તેના હાથમાથ
ં ી છટક્�ુ અઘ�ં ુ છે . એટલે �ીએ ક� ં ુ ક�
હક�ક્તમાં મને િમન્�બના હમામમાં જ�ુ જ નહો. �ું
તો તારા માટ� જ આવી હતી. પણ

� ંુ મને અ�ર અને
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ુ ધ
�ગ
ં લાવી આપ. �થી �ું મને તારા માટ� � ૂશ્�ુદાર
બનાવી શ�ું . �ીની ચીકણી ચપડ� વાતો સાંભળ� તે
અ�ર લાવવા માટ� બ�ર ચાલ્યો ગય. અને �ીએ
તકનો લાભ લઈ ત્યાંથી ચાલતી પકડ. જયાર� તે શખ્સ
ઘર� આવ્યો તો ઔરત જઈ �ુક� હત. તેણે પોતાની
અ� ૃપ્ત આશાને વ્યક્ત કરવા માટ� આ શેર કહ્ય.
એટલે મરવા ટાણે પણ આજ ઔરતો તેના મન હદય
પર છવાએલ હતો. અને પાક કલામના બદલે તે
કમનીબ આ જ શેર પડતો પડતો �ુિનયાથી ચાલ્યો
ગયો. સનાઈ ગઝનવીનો શેર છે :

વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 708

બે �કલ્લાઓ અપનાવી તવહ�દનો માગર
ઓળંગવો શ� છે . કાં તો દોસ્તની ર�(� ૂશી)નો
યાચક બન કાં પછ� પોતાની ઇચ્છાઓને અ�ુસ.
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(૦૯) બડ� િમયાં �બુ ્હાનલ્લ
ુ િવયા એક હવાદાર ઓરડામાં
એક �દવસ �આ
બેઠ�લો હતો. સાથે દોસ્તો પણ હત. હવા ઘણી ગરમ
હતી. મકાનની બાર�ઓ ઉઘાડ�લી હતી ક� કદાચ
�ાંકથી ઠંડ� હવા આવી �ય.
ુ િવયા બાર�ની
આ ગરમી અને ઉકળાટમાં �આ
પાસે ઊભો રહ� બહાર� ંુ દષ્ય જોઈ રહ્યો હતો ક� તે
જો� ુ ક� �ૂ રથી એક ગામ�ડયો પગપાળો અને ઉઘાડ�
પગે તેની તરફ આવી રહ્યો . અને તેણે ગરમી� ંુ જોર
તોડવા બધા વ�ો પાણીથી ભ��વેલા છે .
વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 710

ુ િવયાએ પોતાના દોસ્તોને ક�ું ક� આ
�આ
ગામ�ડયાને �ુઓ ક� ક�ટલી ગરમીની તીવ્રતામાં સફ
કર� રહ્યો . સાથીઓએ ક� ં ુ અમા� માન� ુ છે ક� તે
આપને મળવા માંગે છે .
ુ િવયાએ ચોક�દારને ક� ં ુ : જો આવનારો
�આ
ગામ�ડયો મને મળવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કર� તો તે
માર� પાસે મોકલી દ��.
ગામ�ડયો મહ�લના દરવા� પહ�ચ્યો અને
ુ િવયાને મળવાની ઇચ્છા વ્યક્ત . ચોક�દાર� તેને
�આ
ુ િવયા પાસે પહ�ચાડયો. �આ
ુ િવયાએ �ગ�કન
ુ ે
�આ
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� ૂછ�ું : � ંુ કોણ છે ? �ાંથી આવ્યો છે ? અને તા� � ંુ
કામ છે ?
નવા આવનાર� બતાવ્ �ુ ક� મારો સંબંધ બની
તમીમથી છે . થોડા વરસ પહ�લા માર� શાદ� મારા
ુ ્રીથી થઈ હ. એ સમયે માર� આિથ�ક
કાકાની �ત
�સ્થિત સાર� હત. પાછળથી માર� માલી હાલત બગડ�
ુ ્રીને ઘર� બેસાડ
ગઈ તો મારા કાકાએ પોતાની �ત
ુ ા ગવાહ છે માર� પ�ત્ન મારા ઘર�થી
દ�ધી. જયાર� ક� �દ
ુ �ુ:ખમાં
જવા માટ� જરાય તૈયાર નહોતી. તે દર�ક �ખ
મારો સાથ આપવા ઇચ્છતી હત.

વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 712

મ� માર� પ�ત્ન પાછ� મેળવવા માટ� મરવાન
�બન હકમને દરખાસ્ત કર� તેણે બી� �દવસે મને મારા
કાકા અને પ�ત્ન સ�હત હાજર થવાનો �ુકમ આપ્.
બી� �દવસે �ું મરવાન પાસે ગયો. અને થોડ�વાર
પછ� મારા કાકા માર� પ�ત્નને લઈ મરવાન પાસે આવી
ગયા. મરવાને �વી માર� પ�ત્નને જોઈ તો તેના �પ
સ�દયર્ પર ઢળ� પડય. મારા કાકાને ક� ં ુ : જો � ંુ તાર�
ુ ્રીને મારા િનકાહમાં આપી દ� તો �ું તને હ�ર દ�ના
�ત
લાલ સોનાના આપીશ.
મારો કાકો લાલચી શખ્સ છ

, તે રા� થઈ

ગયો. મરવાને મારાથી તલાક લેવાની કોિશશ કર� તો
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મ� તલાક દ�વાનો ઇન્કાર કર� દ�ધ. પછ� તેણે મરવાને
રાજક�ય સ�ા વાપર� માર� પ�ત્નને તલાક આપી દ�ધી
અને મને ક� દમાં નાખી દ�ધો. જયાર� ઇદ્ � ૂર� થઈ તો
મરવાને માર� પ�ત્ન સાથે િનકાહ કર� લીધા અને મને
આઝાદ કર� દ�ધો.
�ું આપની પાસે મરવાનના �લ્મની

ફ�રયાદ

કરવા આવ્યો�ં. અને આપથી ન્યાય ચા�ુ�ં.
ુ િવયાએ આ દાસ્તાન સાંભળ�ને ક�ું: ત�
�આ
મને િવ�ચત્ર વીતક સંભળાવી . અને આવો દાખલો
આજ �દન � ૂધી માર� નજરથી નથી િનકળ્ય.
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ુ િવયાએ મરવાનને ખત લખ્ય , �માં
પછ� �આ
ુ લમાનોના રખેવાળને જોઈએ ક� તે
લખ્ �ુ હ� ંુ ક� �સ
તેઓની ઇઝઝત� ંુ રક્ષણ કર� અને મનની લગામ તેન
પોતાના હાથમાં હોવી જોઈએ. મારો આ પત્ર મળતાં
આ શખ્સની પ�ત્નને આઝાદ કર� દ� અને આ શખ્સ
સાથે શામ રવાના કરો.
ુ િવયાએ આ પત્ર લખી ગાિમડયાને આપ્
�આ
ુ ામ પણ તેની સાથે મોકલ્ય.
અને પોતાનો એક �લ
જયાર� મરવાને એ શખ્સને �ુઆિવયાના �ુલામ સાથે
ુ િવયાએ મને
જોયો તો તે સમજયો ક� શાયદ �આ
રાજક�ય હોદ્થી ઊતાર� દ�ધો છે .
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પછ� તેણે પત્ર વાંચ્યો તો તેણે સઅદા ના
આ �ીને તલાક આપી દ�ધી અને દિમશ્ક મોકલી
આપી. જયાર� તે શખ્સ પોતાની પ�ત્નને લઈન
ુ િવયા પાસે આવ્યો અને �ુઆિવયાની આ �ી પર
�આ
નજર પડ� તો એની �ખો ��ઈ ગઈ અને
ુ ્રી આ જ �ી છ
ગામ�ડયાને ક� ં ુ : તારા કાકાની �ત

?

ગામ�ડયાએ ક� ં ુ : � હા , આ જ માર� પ�ત્ન છ , �ના
પર મરવાને નાહક કબ્જો જમાવ્યો હ.
ુ િવયાએ ક� ં ુ : જો
�આ

� ંુ ઇચ્છે તો �ું ત્

ુ ્રીઓથી તારા િનકાહ કર� દ� અને તન
કબાઈલોની �ત
એટ� ુ ધન આ� ંુ ક� � ંુ � ૂર� �ઝ�દગી આરામથી વીતાવે.
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પરં� ુ શરત એ છે ક�

� ંુ આ �ીથી હાથ ઉપાડ� લે. �ું

પોતે તેનાથી િનકાહ કરવા ચા�ુ �ં.
પરં� ુ ગામ�ડયો કોઈપણ ર�તે રા� ન થયો
ુ િવયા
� ા લાગ્યો: �આ
અને કહવ

ુ ાનો ખૌફ કર.
, �દ

મરવાને આ જ �લ્મ �� તો તેના �લ્મની િશકાય
કરવા તાર� પાસે આવ્યો અને હવે જો� ંુ પણ �લ્મ કર�
તો �ું તાર� ફ�રયાદ કોને જઈને ક� ?
ુ િવયાએ ક� ં ુ : તે પોતે હમણા ઇકરાર ��
�આ
છે ક� મરવાને આ �ીને તલાક આપી છે . હવે અમે તેને
આઝાદ કર� � ૂછ� લઈએ છ�એ ક� તે કોનાથી િનકાહ
કરવા ઇચ્છે છે?
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ુ િવયાએ ઔરતને સબ
આમ કહ� �આ
ં ોધીને ક� ં ુ
ક� સઅદા, ત્રણે ઉમેદવારોમાંથી �ું એકને ુંટ� 
�
.
ુ િવયા �ની પાસે રા�ય સ�ા છે .
(૧) �આ
(ર) મરવાન � રા�યનો એક �ચો અમલદાર છે . અને
ુ ્ર � ત�ૃન કંગાળ અને નાદા
(૩) તારો આ કાકાનો �ત
છે .
ઔરત થોડ� વાર � ૂધી મસ્તક નમાવીને બેસી
ુ િવયા
રહ�, પછ� મા� ુ �� ુ કર� ક� ં ુ : �આ

! �ું મારા

ુ ્ર પાસે જવા ઇચ �ં, �દ
ુ ા સાક્ષી છે ક� મ
કાકાના �ત
ુ ્રને �ણી જોઈને કોઈ  :ખ નથી
મારા કાકાના �ત
આપ્,�ુ કાળના ચક્ર� અમને આ �દવસ દ�ખાડયા .
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ુ ્રથી મોહબ્બત
ન�હ�તર �ું મારા કાકાના �ત
કોઈપણ ર�તે તેનાથી �ટ� પડવા નથી

�ં. અને

માગ
ં તી. �ું

ગર�બી અને નાદાર� પર સબ્ર કર. અને અમને કોઈ
ુ િવયાના દરવા� જવાની જ�રત નથી.
મરવાન ક� �આ
ઔરતનો આ � ૂખો જવાબ સાંભળ�
ુ િવયાએ તેને પોતાના પિત સાથે જવાની ર�
�આ
આપી દ�ધી.
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ુ તબા અલ�ય્હસ્સલામન
(૧૦) ઇમામે હસને �જ
�કરદાર
ઇબ્ને શહ�ર� આ�ૂબ મના�કબમાં લખે છે ક�
અબવાના સ્થળે ઇમામ હસને �ુજતબા અલ�ય્હસ્સલ
નમાઝ પડ� રહ્યા હતા ક� એક �ી આ. ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામએ નમાઝ � ુંકાવી તેણીન � ૂછ�ું : તને
કોઈ કામ છે ?
ઔરતે ક� ં ુ : � હા, મને આપનાથી જ કામ છે .
આપે ફરમાવ્ �ું: તા� કામ બતાવ.
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ઔરતે ક� ં ુ : �ું પિત વગરની �ં, અને �િતય
આનંદ માટ� આપની પાસે આવી �ં.
આપે ફરમાવ્ �ું: મારાથી �ૂ ર હટ. � ુ તાર� સાથે
મને પણ દોઝખમાં બાળવા માગ
ં ે છે ? ઔરતે આગ્ર
ુ ાના ડરના કારણે રડ� ુ શ� કર� દ��.ુ
�� તો આપે �દ
અને રોતા રોતા ફરમાવતા તારા પર અફસોસ , મારાથી
�ૂ ર થઈ �. અને પળે પળે આપ� ંુ �દન વધ� ુ જ� ુ
હ�.ંુ ઔરતે જયાર� હ. ઇમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામન
રોતા જોયા તો તેણીએ પણ રડ� ંુ શ� કર� દ��.ુ
હ. ઇમામ

�ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામએ રડવાન

અવાજ સાભ
ં ળ� આવ્યા તો જો�ુ મોટા ભાઈ રડ� રહ્
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છે , અને ઔરત પણ રડ� રહ� છે . ઇમામ હસન
અલ�ય્હસ્સલામના રડવાથી પ્રભાિવત . ઇમામ
�ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામ પણ રડવા લાગ.
જયાર� રડવાની અવાજ �ચી થઈ તો આપના
ુ ા
ઘણા દોસ્તો પણ આવી ગય. તેઓ પણ હ. ર� ૂલે �દ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમના નવાસા
રોતા જોઈ રોવા લાગ્ય. એ જ અરસામાં ઔરત ત્યાંથી
ુ ની આ વષાર ્ ઘણી વાર પછ� થંભ.
ચાલી ગઈ. ��ઓ
હ. ઇમામ �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામ પોતાના મોટા ભાઈન
મહાનતાને લક્ રાખી એ વખતે રોવા� ંુ કારણ ન � ૂછ�
શ�ા. અધ� રાતના સમયે જયાર� ક� હ. ઇમામ
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�ુસૈન

અલ�ય્હસ્સલામ �ૂતેલા હ

,

ઇમામ હસન

અલ�ય્હસ્સલામના રડવાના કારણે �ગી ગ. ઊઠ�ને
ુ બા અલ�ય્હસ્સલામ રોઈ રહ્ય.
જો� ુ તો હ. હસને �જ
હ. ઇમામ

�ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામએ રોવા�ુ

કારણ � ૂછ�ું તો આપે ફરમાવ્ �ું: મ� એક સ્વપ્ન જો�ુ છ
�ના કારણે રોઈ રહ્ય

�ં. ઇમામ

�ુસૈન

અલ�ય્હસ્સલામએ અરજ કર� આપે � ંુ સ્વપ્ન � ંુ છે .
હ. ઇમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�:
�ું એ શરતે તમને ખ્વાબ સંભળાવીશ ક� જયાં �ૂધી �ું
�વતો ર�ુ કોઈથી આ સ્વપ્નાની વાત ન કહ�.
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હ. ઇમામ �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામએ ક�ુ: મને
આપની શરત મં�ૂર છે .
ુ તબા અલ�ય્હસ્સલામએ ક�ુ: �ું
હ.હસને �જ
ુ ો હતો. ખ્વાબમાં .� ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામને જો ,
�ત
લોકો તેમને જોવા ટોળે વળ્યા છ. અને �ું પણ તેમને
જોવા આગળ વધ્ય. જયાર� મ� તેમ� ંુ �પ સ�દયર્ જો�ુ
તો રડવા લાગ્ય.
� ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામએ મને રડતા જોઈ માર
તરફ આગળ વધ્યા અને ક�ું: ભાઈ�ન

! આપ શા

માટ� રડો છો ? આપના પર મારા માબાપ �ફદા થાય.
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મ� ક� ં ુ : �ું અઝીઝે

િમસની પ�ત્નની �ુ�ક્ત

અને આપની પ�રક્ષાને યાદ કર�ન

ર�ું �ં અને એ

િવચાર�ને ર�ું �ં ક� આપે આટલા સંકટો સહન �ાર ્
પરં� ુ આપે પોતાના પાિવ ને દાગદાર થવા ન દ��.ુ
� ૂ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામએ ક�ુ: ભાઈ ! આપના
ચા�રત્ર ની પણ કોઈ િમસાલ નથી મળ. અબવાના
સ્થળે રણિનવાસી ઔરતે તમને ભમાવવાની કોિશશ
ુ ે િસધ્ધ કરવામાં
� ન
કર� હતી. પણ તે પોતાના હ�
િનષ્ફળ ગઈ અને આપે પણ તો પોતાના પાિવ ને પણ
દાગદાર થવા દ�� ુ નથી.
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ુ � ૂ�
(૧૧) વાસના � ૂ� ક� �ત
અલ્લાહ તઆલાએ �. હશ્રમાં ઇરશાદ ફરમાવ્�
છે ‘‘શયતાનની �મ જયાર� તેણે ઇન્સાનને ક�ું ક� �ુફ
કર અને જયાર� તેણે �ુ ફ્ર �� તો ક�ું ક��ું તારાથ
અણગમો રા� ુ

�ં. �ું બધા િવ�વોનો સ�નહાર

અલ્લાહથી ડ��ં. અને બ�ે� ંુ પ�રણામ એ આવ્ �ું ક� એ
બ�ે સદા દોઝખમાં હશે અને �લ્મ કરવાવાળાઓની
આ જ સ� છે .’’
આ આયતો ની તફસીરમાં અલ્લામા તબરસી
પોતાની તફસીરમાં લખે છે ક� બની ઇસરાઈલમાં
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� ો હતો તેણે લાબ
બરસીસા નામી એક આ�બદ રહત
ં ા
ુ ી અલ્લાહની ઇબાદત કર� ત્યાં �ુધી ક� તેન
સમય �ધ
�ુઆથી ગાડ
ં ા લોકો સા� થવા લાગ્ય.
એક મોટા ઘરની છોકર� ગાડ
ં � થઈ ગઈ તો
તેના સગાઓ �ુઆ માટ� આ�બદના આસ્તાના પર લઈ
આવ્યા �ુઆ માટ� એ છોકર�ને તેના આસ્તાના પર છોડ
દ�ધી અને પોતે પાછા ચાલ્યા ગયા ઇ�બ્લસ લઈનન
તક મળ� તેણે આ�બદના �દલમાં વસવસો પૈદા ��
ુ ા કામ પર ઉક્સાવ્યો છોકર�ુંદર અન
અને તેને �ર
�
િનરાધાર હતી અને આ�બદને કોઈ

રોકવા વાળો

નહોતો. �તે આ�બદ અધમર્ આચર� બેઠો અને તે
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છોકર� ગભર્વંતી થઈ ગ. બરસીસાએ ફ�તીના ડરથી
છોકર�ને માર� દફન કર� દ�ધી. શયતાને તે છોકર�ના
ભાઈઓને બધી પ�ર�સ્થિતથી આગાહ કર� દ�ધા અને
દફનની જગ્યા પણ તેઓને દ �ખાડ� દ�ધ.
છોકર�ના ભાઈઓ શહ�રના બાદશાહ પાસે ગયા
અને આ�બદની ફ�રયાદ કર� બાદશાહ આ�બદની �ુ ટ�ર�
પહ�ચ્યો અને તેનાથી બનાવ �ગે � ૂછ�ું તો આ�બદ�
ુ ાહની ક� ૂલાત કર� લીધી.
પોતાના �ન
બાદશાહ� �ુકમ આપ્યો ક� આ�બદને �ૂળ�એ
ચડાવી દયો. જયાર� આ�બદ � ૂળ� પર ચડયો તો
ઇ�બ્લસે તેના પાસે આવી ક�ું આ બધા ક�ચડમાં મ�
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તને ફસાવ્યો હત. અને હવે પણ � ંુ ��ુ ક્ત ઇચ્છતો હ
તો મારો સજદો કર, �ું તને � ૂળ� પરથી ઊતાર� દઈશ.
આ�બદ� ક� ં ુ : હવે �ું જયાર� � ૂળ� પર લટક�
રહ્ય�ં, તને સજદો ક�વી ર�તે કર� શ�ું �ં. ઇ�બ્લસે ક�ું
: માથાના ઇશાર�થી પણ �ું રા� થઈ જઈશ.
આ�બદ� માથાના ઇશારાથી તેને સજદો ��
અને એ જ સમયે તેની �હ િનકળ� ગઈ. આમ વાસના
� ૂ��ું પ�રણામ �િુ ત�� ૂ� બલ્ક� ઇ�બ્લસ �ૂ�ના �પમા
�હ�ર થ�.ંુ
(બેહા�લ અન્વા, ભાગ઼૧૪, પેજ. ૪૮૭)
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(૧ર) િવષય વાસના� ંુ સૌથી ખરાબ પ�રણામ
જયાર� � ૂસા અલ�ય્હસ્સલામ િસતમગરોન
શહ�રોને �તી રહ્યા હતા તો આપ એ

લશ્ક � ૂશઅ

�બન � ૂન અને પોતાના બનેવી કા�લબ �બન યોહ�ાની
આગે વાની હ�ઠળ રવાના �ુ.ર જયાર� આ લશ્કર શહ�રના
મધ્ય ક�ન્દ્ર

પહોચ્ �ુ તો શહ�રવાળા ભેગા થઈ

બલઅમ બાઊર પાસે ગયા અને દરખાસ્ત કર� ક� �ૂસા
ઘ� ુ મો�ુ લશ્કર લઈ આપણા શહ�ર ન�ક આવી ગયા
છે . આપની પાસે ઇસ્મે અઅઝમ છ. અને આપની
બદ�ુઆ પણ રદ નથી થતી એટલે આપ � ૂસા
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અલ�ય્હસ્સલામ અને તેના લશ્કરની િવ�ધ્ધ બદ
કરો. બલઅમ બાઊર� ક� ં ુ : ભલા એ ક�વી ર�તે શ� છે
ક�મક� મોઅિમનો અને ફ�રશ્તા �ૂસા અલ�ય્હસ્સલામ
સાથે છે , માર� �ુઆ તેઓ પર � ંુ અસર કર� શક� છે
લોકોએ �ટલો પણ આગ્રહ 

?

, બલઅમ બાઊર�

તેઓની વાત માનવાથી ઇન્કાર કર� દ�ધ.
�તે લોકો બલઅમ બાઊરની પ�ત્ન પાસે ગયા
અને તેને ઘણી ક�મતી ભેટ સોગાતો આપી અને
માંગણી કર� ક� પોતાના શોહરને � ૂસા પર બદ�ુઆ
માટ� તૈયાર કર�.
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પ�ત્નએ બલઅમ બાઊરને બદ�ુઆ માટ� ક�ુ ,
બલઅમ કોઈ પણ ર�તે રા� ન થયો પણ પ�ત્નના
બરાબર આગ્રહના લીધે બલઅમ બાઊર બદ�ુ
કરવા માટ� તૈયાર થયો.
� ા આ કામ માટ�
બલઅમ બાઊર� સૌથી પહલ
ુ ા પાસે ઇસ્તેખારો �� તો જવાબમાં તેને
પોતાના �દ
આ અમલથી રોક્વામાં આવ્.
તેણે પ�ત્નને ક�ું ક� મને રોક્વામાં આવ્યો.
પ�ત્નએ ક�ું: આપ એક્વાર ફર� ઇસ્તેખારો ક

,

બલઅમ બાઊર� બી� વાર ઇસ્તેખારો �� તો તેને કોઈ
જવાબ ન મળ્ય.
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ુ ા તને રોક્વા
પ�ત્નએ ક�ું: જો �દ

માગ
ં તો

હોત તો આ વખતે પણ તને જ�ર મના કરત.
આમ તેણીએ પોતાના ચપળ �ભથી બલઅમ
બાઊરને બદ�ુઆ માટ� તૈયાર કર� લીધો.
બલઅમ બાઊર બદ�ુઆ કરવા માટ� એ પહાડ
તરફ રવાના થયો , �ના નીચે � ૂસા અલ�ય્હસ્સલા
અને તે� ંુ લશ્કર પડાવ નાખીપડ� ંુ હ�.ંુ
બલઅમ ગધેડા પર સવાર થઈને જતો હતો.
જયાર� પહાડની ન�ક આવ્યો તો ગધેડો જમીન પર
� ૂઈ ગયો. બલઅમ બાઊર� તેને ઊભો કરવાની ઘણી
કોિશશ કર� પરં� ુ ગધેડો ઊઠયો નહ�. જયાર� બલઅમ
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બાઊર� ગધેડાને વધાર� માય� પીટયો તો થોડા પગલા
ચાલવા પછ� પાછો બેસી ગયો. બલઅમ બાઊર� ફર�
તેને માય�, ગધેડાએ થોડા પગ ભયાર ્ અને પછ� જમીન
પર આળોટ� ગયો. બલઅમ બાઊર� તેને ઘણો માય� તો
અલ્લાહ તઆલાએ ગધેડાને વાચા આપી અને ચોખ્ખ
જબાનમાં બોલતો થઈ ક� ં ુ : બલઅમ , તને અફસોસ
છે , � ંુ મને �ાં લઈ જવા ઇચ્છે છે

? તને એ નથી

દ�ખા� ંુ ક� ફ�રશ્તાઓ મને આગળ જવાની મના કર�
રહ્યા .
છે વટ� તેણે ગધેડાને ત્યાં જ �ૂક� દ�ધો અને
પગપાળા આગળ ચાલતો થયો. બલઅમ આગળ
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આગળ અને શહ�રના લોકો તેની પાછળ પાછળ ચાલી
રહ્યા હ , બલઅમ એ પહાડ� પર ચડયો �ના નીચે
� ૂસા અલ�ય્હસ્સલામ અને તેની ફૌ� પડાવ નાખ્
હતો.
બલઅમ � ૂસા અલ�ય્હસ્સલામ માટ� જયાર� પ
બદ�ુઆ કરતો તો તેની �ભથી �ુઆ િનકળતી અને
જયાર� એહલે શહ�રની ભલાઈ માટ� �ુઆ કરતો તો તેની
�ભથી બદ�ુઆ િનકળતી. આ જોઈ શહ�રવાળાઓએ
ગભરાઈને ક� ં ુ : બલઅમ આ � ંુ કર� રહ્યા છ

? તો

તેણે ક� ં ુ : �ું માર� મર�થી આમ નથી કર� રહ્. લાગે
છે ક� અલ્લાહ આપણને પરા�જત કરવા

માગ
ં ે છે . તે
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વખતે તેની �ભ મ�માંથી બહાર િનકળ� આવી. અને
�ુ તરાની �મ હાંફવા લાગ્ય. એહલે શહ�રને સબ
ં ોધી
બલઅમ બાઊર� ક� ં ુ : મને તમાર� સફળતાના કોઈ
�ચહનો દ�ખતા નથી. અલબ�ા તમને એક રસ્તો બતા�ુ
�ં. જો તમે તેના પર અમલ �� તો � ૂસાની કૌમ પર
અલ્લાહનો અઝાબ ઊતર� શક� છ.
તમે લોકો એમ કરો ક� તમાર� �ીઓને �ુકમ
આપો ક� તેઓ ઠાઠ શણગાર સ�વી ખાવા પીવાનો
સામાન લઈ વેચવા માટ� � ૂસા અલ�ય્હસ્સલામન
લશ્કરમાં ચાલી �. જો કોઈ િસપાહ� કોઈ �ીથી
વ્ય�ભચાર કરવામાંગે તો જરાય મના ન કર�. �ું ત મને
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લોકોને યક�ન અપા� ુ �ં ક� જો એક ઇસરાઈલી ફૌ�એ
પણ હરામ કામ �ુ્ તો તમ
ર
ારો હ� �ુ િસધ્ધ થઈ જ.
ુ
શહ�ર�ઓએ પોતાની � ંદર
�ીઓને બનાવી
શણગાર� � ૂસા અલ�ય્હસ્સલામના લશ્કરમાં મોક
દ�ધી. ઝમર� �બન મસ્�ુમ � શમઊન �બન યઅ�ૂબના
ખાનદાનમાથ
ં ી હતો તે એક � ૂબ�ુરત �ીને પકડ� � ૂસા
અલ�ય્હસ્સલામના તં�ૂમાં દાખલ થ , અને ક� ં ુ : �ું
સમ�ુ �ં ક� તમાર� નજરમાં આ �ીથી વ્ય�ભચાર કરવો
ુ ાની ક્સ
હરામ છે . મને �દ

, �ું તમારા કા� ૂનની

પાબંદ� નહ� ક�.
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પછ� તે આ �ુરાચાર� �ીને લઈને પોતાના
તં� ૂમાં ગયો અને તેની સાથે અધમર્ કામ ��મ
ુ ાવંદ� આલમ � ૂસા
આપ્.�ુ એ જ પળે �દ
અલ�ય્હસ્સલામના લશ્કરમાં મરક�ની વબા ફ�લા
દ�ધી. �નાથી એક પળમાં વીસ હ�ર ફોજ નાશ પામી.
એ જ વખતે હા�નનો પૌત્ર મંખાસ �બન ઇઝા
પોતાના લશ્કરમાં આવ્યો તો બરબાદ��ું અવલોક
�ુ.ર તેણે લોકોથી

� ૂછ�ુ,ં તો લોકોએ બતાવ્ �ું ક� આ

વબા ઝમર� �બન મસ્�ૂમે આણેલી છ. તે નેઝો લઈને
ઝમર� �બન મસ્�ૂમના તં�ૂમાં ગયો તો એ બ�ેને
વ્ય�ભચાર કરવામાં લીન જોય. આ જોઈ તેણે બ�ેને
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પોતાના ને�થી માર� નાખ્યા અને એ જ વખતે
મરક�નો રોગચાળો પણ ચાલ્યો ગય.
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(૧૩) ક�ટ�લક �રવાયતો
હ. ર� ૂલે મક� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમએ પોતાના એક �ુત્બામાં ઇરશાદ ફરમાવ્�ું
� શખ્સ કોઈ �ી ક� છોકર� પર વચર્સ્વ રાખતો હ
ુ ાના ખૌફના કારણે તેનાથી હરામ કામ
અને પછ� તે �દ
ન કર� તો અલ્લાહ તેના પર દોઝખ હરામ કર� દ �શ.
અને તેને �ામતના �દવસે ડર અને ગભરાટથી
બચાવશે. અને તેને જ�તમાં દાખલ કરશે. અને જો
તેણે હરામ કામ આચ�્ તો અ
રુ
લ્લાહ તેના પર જ�
હરામ કર� દ�શે અને તેને દોઝખમાં નાખી દ�શે.
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આપે એક અન્ય સ્થળે ફરમાવ્�: માર�
ઉમ્મતના મોટા ભાગના લોકો પેટ�ૂ� અને
િવષયવાસનાના કારણે દોઝખમાં જશે.
હ. �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમએ ફરમાવ્�ુ: અલ્લાહ તઆલા
ુ ્ર  જો તાર� �ખ તને
ફરમાવે છે , હ� આદમ �ત
જોવા પર ઉ�ે� �ને જો� ુ મ� હરામ �ુ્ છ
ર , તો મ� તાર�
મદદ માટ� બે પાંપણો બનાવી છે . પાપ
ં ણો બધ
ં કર� લે
અને હરામ ચીઝ પર દ�ષ્ટ ન ક. અને જો તાર� �ભ
તને એ ચીજની માગ
ં ણી કર� �ને મ� હરામ કર� છે તો
મ� તાર� મદદ માટ� બે હોઠ બનાવ્યા છ. હોઠો ભીડ� લે
વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 741

અને વાતચીત ન કર. અને જો તાર� શમર્ગાહ(

ઇન્દ)

એ વસ્�ુની માંગણી કર� �ને મ� હરામ કર� છે તો મ�
તાર� મદદ માટ� બે સાથળો આપી છે . સાથળને એક
બી�થી ભીડાવી લે અને હરામ કામ ન કર.
એક �દવસ હ. અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામ િમમ્બર પર તશર�ફ લઈ ગયા અ
�તુ ્બો આપ્યો અને ફરમાવ્�: લોકો બે ચીઝો
ઇન્સાનોના નાશ�ું કારણ બને છ. � ૂરોગામી ઉમ્મતને
પણ આ બે વસ્�ુએ હલાક �ા. અને આવવાવાળ� પ્ર
પણ આ જ બે વસ્�ુઓથી હલાક થશ. પ્રથમ વસ્
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લાંબી આકાક
ં ્ષાઓ છે � આખેરતને  �ૂલાવી દ� . અને
ુ રાહ� � ંુ કારણ છે .
બી� ચીઝ કામવાસના છે � �મ
આપ અલ�ય્હસ્સલામએ આ જ શબ્દો કહ�
� ૂરો �� અને િમમ્બરથી નીચે ઊતર� આવ્.
હ. ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સ , હ.
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
ર� ૂલે �દ
�રવાયત કર� છે ક� અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે છ

, મને

માર� ક�િત� અને માન અને મોટાઈ અને � ૂર અને
ઉચ્ચતા અને ઉ�ત સ્થાનન

કસમ, � કોઈ બંદો

પોતાના �દલની ઇચ્છાને માર� પસંદ પર સરસાઈ
આપશે તો �ું તેના કામને િવખેર� નાખીશ અને �ું તેની
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�ુિનયાને તેના માટ� વેર િવખેર

કર� દઈશ અને તેના

�દલને �ુિનયામાં પ્ર�ૃત કર� દ. અને એ

છતાં તેને

એ જ કંઈ આપીશ � મ� તેના માટ� િનમાર ્ણ �ુર્ હ.
અને મને પોતાના ઇઝઝત અને જલાલ અને
�કબ્રયાઈ અને �ૂર અને �ુલંદ� અને �ુલંદ સ્થાન
કસમ � કોઈ બંદો પોતાની ઇચ્છા પર માર� પસંદને
સરસાઈ આપશે તો �ું �ફરશ્તાઓને તે�ું રક્ષણ કર
િન�કુ ્ત કર�શ અને જમીન અને આસમાનને તેની
રોઝીના જવાબદાર બનાવીશ અને દર�ક વેપાર�ના
વેપાર પાછળ તેનો સહાયક બનીશ અને �ુિનયા હડ� ૂત
થઈને તેની પાસે આવશે.
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પ્રક-૧૦ : િવષય :- આત્મ િનગ્
(આત્મ સંય)
(૦૧) મનના િવરોધી� ંુ ફળ
શહ�દ� સાની રહ�મ�લુ ્લાહ� અલય્હ�એ અ�ૂ
ફરજ �વઝીની

�કતાબ મદહશથી નકલ �ુ્ છે ક�
ર

બશર હાની બીમાર

પડ�ા, અને તેમની બીમાર�

લબ
ં ાણી તો બધા દોસ્તો તેમના સા� થવાથી હતાશ
થઈ ગયા. અને છે લ્લા ઉપચાર તર�ક� તેમને કહ�વા
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લાગ્યા ક� આપ નસરાની તબીબ પાસે આપ�ું પેશાબ
ુ વે.
રવાના કરો �થી તેઓ જોઈને આપની દવા �ચ
બશર� ક� ં ુ : મને તબીબે તો બીમાર પાડયો છે
અને �ું તબીબની સેવામાં હાજર �ં, તે � યોગ્ય �ણશે
માર� દવા કરશે.
દોસ્તોનો આગ્રહ વ. �તે બશર� પોતા� ંુ
પેશાબ આપવા� ંુ �સ્વકા�ુ, જયાર� તેમ� ંુ પેશાબ કાચની
બાટલીમાં તબીબના સામે રાખવામાં આવ્ �ું તો તેણે
એક વાર જો બાટલી જમીન પર રખાવી દ�ધી.
થોડ�વાર પછ� તેણે ક� ં ુ : મને ફર�વાર રોગીનો પેશાબ
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બતાવો. તેને ફર�વાર બીમારનો પેશાબ દ�ખાડવામાં
આવ્ય.
ફર� વાર તેણે બાટલી જમીન પર રખાવી
દ�ધી. અને થોડ�વાર પછ� તેણે રોગીના પેશાબ
ૂ માં તેણે ત્રણ વા
જોવાની ઇચ્છા વ્યક્ત . �ંક
બીમારનો પેશાબ જોયો.
નસરાની તબીબથી કોઈએ
આટલા મોટા પ્રવીણ તબીબ 

� ૂછ�ું ક� તમે તો
, તમને ત્રણ વા

રોગીનો પેશાબ જોવાની જ�ર ક�મ પડ� ? તબીબે ક� ં ુ :
ુ ાની ક્સ ! �ું પ્રથમ િન�રક્ષણે જ રોગી�ું પે
�દ
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જોઈ બીમાર� સમ� ગયો હતો. પરં� ુ પાછળથી બે
વાર મ� અચરજના કારણે તેને જો�.ંુ
જો આ પેશાબ કોઈ નસરાની� ંુ છે . તો ખર�ખર
ુ ાના
તે કોઈ એવા રા�હબ (સન્યાસ)� ંુ છે , �� ંુ કલે�ુ �દ
ુ લમાન� ંુ છે
ખૌફથી ફાટ� ગ � ંુ છે . અને જો આ કોઈ �સ
તો બશર હાની િસવાય બી� કોઈ� ંુ પેશાબ નથી હોઈ
શક�.ંુ તેને બતાવવામાં આવ્ �ું ક� તમે ખર� �ચ�કત્સ
કર� છે . ખર�ખર આ બશર હાની� ંુ પેશાબ છે .
નસરાનીએ તરત જ કાતર ઉપાડ� અને પોતાની જનોઈ
ુ લમાન થઈ ગયો. બશરનો દોસ્ત
કાપી નાખી અને �સ
દોડતો દોડતો બશર પાસે ગયો. બશરની નજર �વી
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પોતાના દોસ્ત પર પડ� તો તેણે ક�ું: તબીબ
ુ લમાન થઈ ગયો છે ?
�સ
દોસ્તે� ૂછ�ું : તમને કોણે બતાવ્ �ું: બશર� ક� ં ુ
: હમણા હમણા માર� �ખ લાગી હતી , તો કોઈએ મને
સ્વપ્નમાં બતાવ્�ું ક� તબીબ �ુસલમાન થઈ . પછ�
થોડ�વાર પછ� બશર હાનીની વફાત થઈ ગઈ.
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(૦ર) મનની િવ�ધ્ધતાના કારણે કાફરને ઇસ્લામન
દૌલત મળ�
બગદાદના બ�રમાં એક કાફર પહ�ચ્ય . લોકો
તેની આસપાસ ભેગા થઈ ગયા. તે લોકોને તેઓની
િનય્યતનો હાલ સંભળાવત. અને � કંઈ તેઓના
ઘરોમાં બન� ંુ એ પણ તેઓને બતાવી દ�તો. કોઈએ હ.
ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામને આ બનાવન
ખબર પહ�ચાડ� તો આપે સામાન્ય વ�ો પહ�યાર્ અન
બ�રમાં પહ�ચી ગયા. આપે પોતાના એક સાથીને ક� ં ુ
ક� તમે કોઈ તમારામાં ઇરાદો રાખી તેને સવાલ કરો.
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આપના સાથીએ મનમાં ઇરાદો �� અને
બતાવો મારા �દલમાં � ંુ છે

� ૂછ�ું ક�

? તો કાફર� એ જ સમયે

ત�ૃન ખ� બતાવી દ��.ુ હ. ઇમામ � ૂસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલામ એ કાફરને અલગ લઈ ગયા અન
ફરમાવ્ �ું: ત� આ સ્થાન ક�વી ર�તે મેળવ્� ? જયાર� ક�
આ વસ્�ુ તો ન�ુવ્વત�ું એક �ગ  .
કાફર� ક� ં ુ ક� મ� મનની િવ�ધ્ધ વતર્�ુ શ� કર
આ સ્થાન પ્રાપ્ત �ુ.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�ું ક� �ું
મનની સામે કદ� ઇસ્લામને પણ પેશ �� છે

? તેણે

ક� ં ુ : � હા, મા� મન ઇસ્લામ �સ્વકારવા રા� ન.
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આપ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: જયાર� તે
સદા મનની િવ�ધ્ધ �ુર્  , પછ� � ંુ કારણ છે ક� આ
પ્ર�નમાં મન�ું કહ��ુ માની લી�ુ છ ? તાર� આ વાતમાં
પણ મનની િવ�ધ્ધકર� ંુ જોઈએ.
ુ ા પર તેણે થોડ� વાર �ડો િવચાર �� ,
આ �દ
ુ લમાન થઈ ગયો અને સારો �સ
ુ લમાન
પછ� �સ
� ૂરવાર થયો.
ઇસ્લામ લાવ્યા પછ� તે કદ� કદ�. ઇમામ
� ૂસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામની �ખદમતમાં આવત
હતો. એક �દવસ કોઈએ તેને

� ૂછ�ું ક� મને માર�

િનય્યતનો હાલ બતા.
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તેણે �ટ� ંુ પણ �ચ�તન મનન �ુ.ર એ શખ્સની
િનય્યતની �સ્થિત �ણી ન શ.
પછ� તેણે ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામથ

� ૂછ�ું :

મૌલા ! �ું જયાં � ૂધી કાફર હતો �ું એટલો પ્રકાિશ
�દમાગ વાળો હતો ક� લોકોના �દલની વાતો પણ
ુ લમાન થયો
બતાવી દ�તો હતો , પણ જયારથી �સ

�ં

મારાથી મારો પ્રકાશ �ચક� લેવામાં આવ્યો. છે વટ�
એ� ંુ કારણ � ંુ છે ?
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�: અલ્લાહ
તઆલા દર�ક શખ્સને તેના શ્રમ�ું ફળ જ�ર આપે .
જયાં � ૂધી � ંુ કાફર હતો તો મનો િનગ્રહ�ું ફળ અલ્લ
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તઆલા તને આ �ુિનયામાં આપી દ�તો હતો. અને
આખેરતમાં તારો કોઈ ભાગ નહોતો. અને હવે જયાર� ક�
ુ લમાન થઈ ગયો છે , તારો બદલો અલ્લાહની
� ં ુ �સ
પાસે ર�ક્ષત . તે તને �ામતમાં તેનો બદલો જ�ર
આપશે. એટલે તેણે તને �ુિનયામાં ફળ આપ
દ�� ુ છે .
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� ંુ છોડ�

(૦૩) એક આ�બદનો આત્મ િનગ્(આત્મ સંય)
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
હ. ર� ૂલે �દ
વસલ્લમએ ફરમાવ્�ુ: બની ઇસરાઈલમાં એક અત્યંત
�પાળો અને સ�દયર્વાન આ�બદ રહ�તો હત. � ખ�ૂરના
પાંદડાની ટોકર�ઓ બનાવી વેચ્યા કરતો હત. એક
�દવસ તે ક�ટ�લક ટોકર�ઓ માથા પર �ચક�
બાદશાહના મહ�લ પાસેથી પસાર થયો. બાદશાહની
દાસીએ જો� ંુ તો તેના �પ સ�દયર્થી પ્રભાિવત થઈ અ
રાણીના સામે તેના �પ સ�દયર્ના વખાણ �ા .
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રાણીએ દાસીને ક� ં ુ ક� કોઈપણ બહાને
આ�બદને માર� સામે લઈ આવ. કનીઝે આ�બદને ક� ં ુ :
માર� મલેકા તમને બોલાવી રહ� છે અને તે તમાર�
પાસેથી થોડ� ટોકર�ઓ ખર�દવા માગે છે . આ�બદ
� માં દાખલ થયો તો રાણીએ બધા દરવા� બધ
મહલ
ં
કર� દ�ધા અને તેણે �ુષ�ૃત્યની ઇચ્છા વ્યક્ત.
આ�બદ� ઇન્કાર �� તો રાણીએ ક�ું: આ કામ
�ાર ્ વગર � ંુ મહ�લમાંથી નથી જઈ શક્ત.

જયાર�

આ�બદ� પોતાના બધા માગ� બધ
ં જોયા તો ક� ં ુ :
મલેકા ! � ંુ મહ�લની છત પર એવી જગ્યા નથી જયાં �ું
હાથ મ� ધોઈ લ�.
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મલેકાએ કનીઝને �ુકમ �� ક� પાણીનો લોટો
લઈ એને છત પર લઈ �ઓ , �થી તે હાથ મ� ધોઈ
લે.
આ�બદ છત પર પહ�ચ્યો તો સ્વગત કહ�વ
લાગ્યો: અય મન ! ઘણા વષ�ની ઇબાદત આજ એક
નકામા �ૃત્યથી એળે જઈ રહ� છ. એટલે

� ંુ મા� કહ� � ંુ

માન અને આ હરામ કામથી પોતાને બચાવી લે. પછ�
તેણે છતથી જમીન� ંુ િનર�ક્ષણ �

, પરં� ુ તેને કોઈ

એવી વસ્�ુ ન દ �ખાણી ક� �ને પકડ� જમીન પર ઊતર�
શક�. પણ તેણે એક �િતમ િનણર્ય લીધ , અને પોતાની
� ની છતથી નીચે ફ�ક� દ�ધી.
�તને મહલ
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અલ્લાહ તઆલાએ �જબ્રઈલને �ુકમ આપ્યો
મારા બંદાએ માર� અવગણનાથી બચવા માટ� મહ�લ
પરથી છલાગ
ં લગાવી છે , એટલે તેને પોતાની પાંખ
પર �ચક� લ્ય. તેને ચોટ ન લાગવી જોઈએ.
�જબ્રઈલે અમીને તેને હવામાં જ પોતાની પાંખ
પર �ચક� લીધો અને આરામથી જમીન પર ઊતાર�
� માં રહ� ગઈ અને તે
દ�ધો. આ�બદની ટોકર�ઓ મહલ
ખાલી હાથે પાછો ફય�.
પ�ત્નએ ક�ું: કંઈ પૈસા લાવ્યા છો

? તો

બ�રથી જઈને લોટ ખર�દ� આવો. આ�બદ� ક� ં ુ : આજ
મને કંઈ પણ નથી મળ્ �ુ , પરં� ુ એ છતાં �ું ઇચ્� �ં ક�
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પાડોશીઓને આપણી � ૂખની ખબર ન પડ� એટલે � ુ
ત�
ં ૂ ર સળગાવી લે , �થી પાડોશી એમ સમ� ક�
આપણા ઘર� પણ રોટલી પાક� રહ� છે .
પ�ત્નએ તં�ૂર સળગાવ્� , અને પિત પાસે બેસી
વાતો કરવા લાગી. એવામાં પાડોશીઓમાથી એક �ી
આગ લેવા માટ� આ�બદના ઘરમાં આવી. ત�
ં ુ રમાથ
ં ી
આગ લીધી અને આ�બદની પ�ત્નને ક�ું:

� ંુ િવ�ચત્

�ી છે , ત�
ં ૂ રમાં રોટલીઓ પાક�ને તૈયાર થઈ ગઈ છે
અને � ંુ તારા પિત સાથે બેસીને વાતો કર� રહ� છે

.

આ�બદની પ�ત્નએ જઈને તં�ૂરમાં જો�ુ તો દર�ક બા�ુ
રોટલીઓ લાગે લી હતી. �ીએ રોટલી ઊતાર�
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,

અલ્લાહને અહ�સાન માન્યો અને પોતાના પિતને ક�ું ક
ુ ાનો લાડલો શખ્સ છ, પોતાના �દ
ુ ાથી �ુઆ માંગ
� ુ �દ
ક� તે આપણને ધનવાન બનાવી દ�. આ�બદ� ક� ં ુ : એની
જ�રત નથી. આપણા માટ� આ જ �વન વધાર� સા�
છે .
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(૦૪) ખરા આ�લમો� ંુ વતર્
સય્યદ મોહમ્મદ મનશારક� મર�ૂમ ફરમાવે છ
ુ ગર )
ક� મીરઝા હસન શીરાઝી (મીરઝાએ ��
અઅલલ્લાહો મકામ�ૂની વફાત પછ� મારા �ૂજય
િપતાશ્રીએ મને મીરઝા મોહમ્મદ તક� શીરા
(મીરઝાએ �ુ ચક)ની સેવામાં મોકલ્ય. અને કહ�રાવી
મોકલ્ �ું ક� જો આપ પોતાને મારાથી વધાર� �ચા
આ�લમ સમજતા હો તો �ું મારા બાલબચ્ચાઓને
આપની તકલીદનો �ુકમ આ� ુ �ં અને જો આપ મને
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વધાર� આ�લમ સમજતા હો તો આપ આપના બાલ
બચ્ચાને માર� તકલીદનો �ુકમ આપ.
જયાર� �ું આ પ યગામ લઈ તેમની સેવામાં
હાજર થયો તો મીરઝાએ થોડ�વાર મનન �ુ્ અને
ર
ફરમાવ્ �ું: આપ તમારા વા�લદને કહો ક� તેઓ � ંુ
સમ� છે ?
મ� િપતાશ્રીને મીરઝાનો પયગામ આપ્યો
મારા િપતાએ ફરમાવ્ �ું: તમે મીરઝાની પાસે પાછા
�ઓ અને અરજ કરો ક� ઇલ્મીયત(જ્ઞાનીપ) નો
તમાર� સમક્ષ �ું મીઝા(પ્રમ) છે ? જો �રવાયતમાં
�ડ� દ�ષ્ટને આપ પ્રમાણ ગણતા હો તો પછ�
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મહાન છો. અને જો આપણી ગણત્રીમાં મશ�ૂ
સમજદાર� છે તો પછ� �ું મોટો �ં.
�ું આ જવાબ લઈને મીરઝા પાસે ગયો તો
તેમણે ફરમાવ્ �ું: આપ જઈને આપના િપતા�ને કહો ક�
આપ આમાથ
ં ી ક�ને પ્રમાણ ગણો છ?
આ સાંભળ� મારા િપતાએ ઘણીવાર �ચ�તન
મનન �ુ્ અને ફરમાવ્
ર
ુ� : અસભ
ં િવત નથી ક� �ડ�
દ�ષ્ટ પ્રમાણ . પછ� તેમણે અમને મીરઝાની
તકલીદનો �ુકમ આપ્ય.
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ુ ાઈ આ�લમનો �કરદાર
(૦પ) એક �દ
મર�મ
ૂ શેખ મોહમ્મદ હસ

- જવાહ�� લ

કલામના ક્તાર્ની વફાત પછ� આ�લમઓએ �ુતર્
અન્સાર�ની તકલીદનો �ુકમ આપ્.
ુ ર્ઝાએ ક�ું: અત્યાર� સઈ�ુલ ઓલમા
શેખ �ત
માઝન્દરાનમાં મૌ�ૂદ છ. �ું તેમને મારાથી મોટા
આ�લમ

ગ� ંુ �ં . એટલે તેમની હાજર�માં માર�

તકલીદની જ�ર નથી. નજફથી બે આ�દલ (ન્યાય)
જણાને સઈ�ુલ ઓલમાની પાસે માઝન્દરાન
મોકલવામાં આવ્ય. અને તેઓથી તેમણે તકલીફ� શરઈ
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ુ બની જવાબદાર�) ન�� કરવાની િવનંતી
(શર�અત �જ
કર�.
સઈ�ુલ ઓલમાએ ક� ં ુ ક� જયાં � ૂધી શર��લ
ઓલમાના વ�્ળમાં શેખ �ુતર્ઝા અન્સાર� અને �
રુ
પડતા હતા તો એ સમયે �ું શેખ અન્સાર�થી આગળ
હતો. પરં� ુ નજફમાં રહ�ને શેખ અન્સાર�એ � ઇલ્મ
સ્થાન બનાવ્�ુ  , તે અત્યાર� મને પ્રાપ્ય. સઈ�ુલ
ઓલમાનો આ જવાબ સાંભળ્યા પછ� શેખ �ુતર્ઝ
અન્સાર�એ આગેવાન મરજઅ�ું સ્થાન �સ્વકા

. શેખ

ઝોહદ અને તક્વામાં અ�ૂઝર� ગફફાર�(રઝે.) ના
ુ ાયી હતા. તેમની પાસે મોઅિમનો સેહમે ઇમામ
અ�ય
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મોકલતા હતા, પણ એ છતાં એમ� ંુ �વન ગર�બી અને
ફાકામાં વીત� ંુ હ�.ંુ હદ તો એ છે ક� તેમના મરવા પછ�
તેમના સત
ં ાનો પાસે �ઝયારતની મજ�લસ કરવા માટ�
કોઈ પૈસા નહોતા.
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(૦૬) મનેચ્છા પર િવજય પામનાર �ુલા
હ. ઇમામ સા�દક અલ�ય્હસ્સલામની પાસે એ
ુ ામ હતો , જયાર� આપ ખચ્ચર પર સવાર થઈને
�લ
મ�સ્જ જતા તો તેને મ�સ્જદના દરવા� પાસે ઊભો કર
દતા અને તે આપના આવવા � ૂધી સવાર�ની દ�ખભાળ
કરતો હતો.
ુ ામના હાથમાં ખચ્ચરની લગામ
એક �દવસ �લ
હતી અને ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ મ�સ્જદમાં નમ
પડ� રહ્યા હતા ક�  �ુરાસાનના અ�ુક મોઅિમનો ઇમા
અલ�ય્હસ્સલામની �ઝયારત કરવા માટ� આવ.
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તેઓમાંના એક શખ્સે �ુલામથી ક�ું: �ું ઇચ્� �ં ક� �ું
તાર� જગ્યાએ ઇમામની �ુલામી ક� અને એના
બદલામાં માર� બધી સંપિ� � ંુ લઈ લે.
ુ ામ �દલમાં ઘણો � ૂશ
આ ઓફર સાભ
ં ળ� �લ
થયો અને �રુ ાસાનીથી ક� ં ુ : �ું ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામથી આ િવશે સલાહ કર� 

, જો

તેઓએ ર� આપી તો આપણે એમ કર�.ંુ
ુ ામ ઇમામ આલી મકામ અલ�ય્હસ્સલામન
�લ
સેવામાં આવ્યો અને અરજ કર� મૌલા

! �ું ઘણા

વરસથી આપની સેવા કર� રહ્ય �ં, જો અલ્લાહ કોઈ
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રસ્તે માર� માલી મદદ કર� દ � તો આપને કોઈ વાંધો
તો નથી.
આપે ફરમાવ્ �ું: જયાર� �ું પોતે પણ તાર�
માલી મદદ ક� �ં તો બી�ની મદદ પર મને � ંુ વાધ
ં ો
હોઈ શક� ?
ુ ામે �રુ ાસાની ��ુ ષની ઇચ્છા વ્યક્ત ક
�લ
ુ ામીથી થાક�
તો આપે ફરમાવ્ �ું: જો � ુ અમાર� �લ
ુ ામીમાં રસ લેતો
ગયો હો અને �રુ ાસાની અમાર� �લ
હોય તો મને કંઈ વાંધો નથી.
ુ ામ જવા માટ� ઊભો થયો , તેને જતો જોઈ
�લ
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામએ અવાજ આ , જયાર� તે બેઠો
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તો આપે ફરમાવ્ �ું: તે એક અરસા � ૂધી અમાર� સેવા
કર� છે , અને જો આજ � ંુ અમારાથી �ટો પડવા માગ
ં ે
છે તો એક નસીહત સાંભળતો �.
�ામતના �દવસે હ. �રસાલત મઆબ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ પરવર�દ
ના જલાલના � ૂરથી વળગે લા હશે. અને હ. અમી�લ
ુ ા સલ્લલ્લાહ
મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ. ર� ૂલે �દ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમથી વળગેલા હ. અને
ુ ામ અને અમારા શીઆ અમારા પાલવથી
અમારા �લ
વળગે લા હશે.

વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 771

ુ ામ થોડ�વાર
આ ફરમાન સાંભળ� �લ
િવચારતો રહ્. અને પછ� તેણે અરજ કર� : મૌલા
હવે �ું �ાય
ં નહ� ��

!

, �ું આખેરતને �ુિનયા પર

અગ્રતા આપ.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની �ખદમતમાંથી ઊઠ
�રુ ાસાનીને પોતાનો િનણર્ય બતાવવા આવ્યો ત
�રુ ાસાનીએ ક� ં ુ : �ું તારો ચહ�રો જોઈને કહ� શ�ું �ં ક�
ત� તારો પહ�લાનો ઇરાદો બદલી નાખ્યો છ. ક�મક�
જયાર� � ુ અહ�થી ગયો તો એ વખતે તારા ચહ�રાની
�સ્થિત �ુદ� હતી અને અત્યાર� તાર� �સ્થિત �ુદ�.
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ુ ામે �રુ ાસાનીને ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ�ુ
�લ
ફરમાન સભ
ં ળાવ્ �ુ અને પછ� �ુરાસાનીને લઈને ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામની �ખદમતમાં હાજર થ. ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામએ �ુરાસાનીની દોસ્તી ક�ૂલ કર� અ
ુ ામને પણ એક હ�ર અશરફ� આપી.
પોતાના �લ
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(૦૭) પ્રેમ અને �ુ�ધ્ધના �ુધ્ધમાં િવ�તા
બન્ય ?
અબ્�ુલ્લાહ  બ�દ�ન અનાથ બાળક હતો.
બાળપણમાં જ તેના િપતા � ૃત્�ુ પામ્યા હ
તેનો ઉછે ર �� અને કાકાની અમી

, કાકાએ

દ�ષ્ટથી તેની પાસે

ુ ામો અને કનીઝ આવી ગયા હતા.
�ટ, ઘેટા, �લ
�ુ ફ્રના �ુગમાં તે�ું નામ અબ્�ુલ ઉઝઝ

�.ંુ

તેના �દલમાં ઇસ્લામનો શોખ સળવળતો હત , પણ તે
કાકાના ડરથી � ૂપ રહ્. �તે શોખ ઇશ્કમાં પલટાઈ
ગયો. કાકાની પાસે ગયો અને ક� ં ુ : કાકાશ્ર
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! મારા

�દલમાં ઘણા સમયથી ઇસ્લામ �સ્વકારવાની ઉત્કંઠા ,
હમણા � ૂધી �ું માર� ઇચ્છાઓને સંજોગો પર �ુરબાન
કરતો રહ્. પણ હવે �ું ઇસ્લામને દર�ક સંજોગ અને
લાભ પર અગ્રતા આપ.
ુ લમાન
તેના કાકાએ ક� ં ુ : જો � ુ દર�ક ભોગે �સ
થવા માગ
ં ે છે તો � ૂરા ઘરની માલ મતાથી તાર� હાથ
ધોવા પડશે ક�મક� તારા ઘરની આ ર�લમછે લ તાર�
પોતાની કમાવેલી નથી. આ બધી દૌલત મ� આપેલી છે .
ભત્રી�એ કાકાને ક�ુ: આ બ� ુ ધન આપને
ુ ારક થાય, �ું મદ�ના જવા મા�
�બ
ં ંુ �ં , કાકાએ તેનાથી
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બધી માલ મ�ા લઈ લીધી , ત્યાં �ૂધી ક� એક લંગોટ
િસવાય તેના શર�ર પરથી બધા કપડા ઊતરાવી લીધા.
નવજવાન લંગોટ પહ�ર� પોતાની
ગયો અને ક� ં ુ ક� �ું મદ�ના જવા

માં પાસે

ચા�ું �ં પણ માર�

પાસે કપડા નથી. જો તમાર� પાસે કોઈ ફાલ

� ંુ કપ�ું

હોય તો મને આપો. મહ�રબાન માએ પોતાની પાસે એક
�ુની ચાદર હતી, �માં ક�ટલાય થીગડાં લાગે લ હતા, તે
ુ ્રને સ�પી દ�.
ચાદર �ત
અબ્�ુલ્લાહ મદ�ના પહ�ચ , એ વખતે હ.
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ
ર� ૂલે �દ
જ ંગે �ુનયનથી પાછા પધાયાર ્ જ હત. અબ્�ુલ્લાહ� મ
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એ આપેલી ચાદરના બે �ુકડા �ાર , એક ભાગને �ગ
ંુ ી
બનાવી અને બી� �ુકડાથી શર�રનો ઉપલો ભાગ
ઢાં�ો.
સારાંશ એ ક� તે આ હાલતમાં મદ�ના આવ્યો
અને અસ્હાબે �ુફફા પાસે જઈને બેસી ગય. �રસાલત
મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ ન
પડ�ને અસ્હાબે �ુફફાના પાસે આવ્યા તો તેમાં એ
નવા �ગ�કુ મહ�માનનો જોયો તો ફરમાવ્ �ું:
ુ ાન ! તા� � ંુ નામ છે ?
નવ�વ
� ાને ક� ં ુ : મા� નામ અબ્�ુલ ઉઝઝા છ.
મહમ
અને ફલાણા કબીલાથી મારો સંબધ
ં છે .
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હ. �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમએ ફરમાવ્�ું આજથી તા� ના
અબ્�ુલ્લાહ  , નવજવાને પોતાને બે �ુની ચાદરોથી
ુ ાણી ચાદરને અરબીમાં બ�દ કહ� છે
ઢાંક�લ હતો. �ર

,

બે ચાદરોના કારણે તે અબ્�ુલ્લાહ �લ બ�દ�નન
નામથી મશ�રૂ થયો. અથાર ્ત બે �ુરાણી ચાદરો
પહ�રવાવાળો અબ્�ુલ્લ.
અબ્�ુલ્લાહ  બ�દ�ન અસ્હાબે �ુફફા સાથે
મ�સ્જદમાં રહ�તો અને રાત �દવસ �ુરઆન�ું િશક્
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્
મેળવતો. જયાર� ર� ૂલે �દ
વઆલેહ� વસલ્લમ જંગે ત�ુકના માટ� જવા લાગ્યા ત
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અબ્�ુલ્લાહ� પણ �હાદ માટ� તૈયાર� કર� અને. ર� ૂલે
મક� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
સેવામાં અરજ કર� , આપ મારા માટ� શહાદતની �ુઆ
કરો.
આપે ફરમાવ્ �ું: કોઈ ઝાડની થોડ� છાલ લઈને
આવ. અબ્�ુલ્લાહ ક�કરની છાલ લઈને આપની સેવામા
હાજર થયો.
આપે ફરમાવ્ �ું: આ છાલને કોઈ કપડામાં
વ�ટ� પોતાના બાવડામાં બાંધી લે. અને એ સાથે જ
ુ ા ! અબ્�ુલ્લાહ�ું �ૂન કાફર
આપે �ુઆ કર� : અય �દ
પર હરામ કર. આ �ુઆ સાભ
ં ળ� અબ્�ુલ્લાહ� ક�ુ: યા
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ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ ! �ું
તો શહાદત ઈચ્� �ં, પણ આપ તો આ �ુઆ ફરમાવો
છો.
હ. �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમએ ફરમાવ્�ુ: અબ્�ુલ્લા ! જ ંગના
મયદાનમાં કાફરોના હાથે માય� જનારો જ શહ�દ નથી ,
બલ્ક� � પણ શખ્સ �હાદની િનય્યતથી િનકળે અ
માગર ્માં બીમાર થઈને મર� �ય એ પણ શહ�દ છ.
અબ્�ુલ્લાહ આપની સાથે ત�ૂક તરફ રવાન
થયો, ત� ૂક પહ�ચી તે બીમાર થઈ ગયો , અને થોડા
�દવસ બીમાર રહ� મરણ પામ્ય. તેની કબ્ર બનાવવામા
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આવી, દફનની રાતે �બલાલના હાથમાં દ�વો હતો , હ.
ર� ૂલે મક� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમએ તેને પોતાના હાથે કબ્રમાં ઊતાર� ફરમાવ્
ુ ા
: અય �દ

! �ું અબ્�ુલ્લાહથી �ૂ

�ં. � ંુ પણ

અબ્�ુલ્લાહથી રા� થઈ.
અબ્�ુલ્લાહ �બન સઊદ કહ્યા કરતા હતા ક
કાશ, એ રાતે અબ્�ુલ્લાહની જગ્યાએ �ું કબ્રમા !
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(૦૮) નફસે અમ્મારાની હા
હ. ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલા
ફરમાવ્ �ું ક� એક બદમાશ ઔરતે બની ઇસરાઈલના
ુ ાને
ક�ટલાક નવજવાનને બહ�કાવ્ય. તેઓમાથ
ં ી એક �વ
ક� ં ુ ક� ફલાણો આ�બદ પણ આ ઔરતને જોઈલે , તો એ
પણ તેના પર મર� પડ�.
ઔરતે ક� ં ુ : વા� , તો �ું

� ાએ
સૌથી પહલ

આ�બદની પાસે જઈને તેને ભટકાવીશ.
�ુરાચાર� ઔરત આ�બદના દરવા� આવી અને
દરવાજો ખટખટાવ્ય. આ�બદ� � ૂછ�ું : કોણ ? તેણીએ
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બતાવ્ �ું ક� �ું િનરાધાર ઔરત

�ં. આ જ રાત મને

તમારા ઘરમાં આશરો આપો.
આ�બદ� ઇન્કાર � , તો તેણીએ ક� ં ુ : થોડા
વંઠ�લા લોકો મારો પીછો કર�

રહ્યા  અને �ું દોડતી

દોડતી તમારા દરવા� પર પહ�ચી

�ં, જો તમે

દરવાજો ન ખોલ્ય, તો તેઓ મને પકડ� લેશે.
આ�બદને તેણી પર દયા આવી

, દરવાજો

ખોલ્ય, �ી �દર દાખલ થઈ અને પછ� તેણે પોતાની
�દલફ�ક અદાઓથી આ�બદને બહ�કાવ

� ંુ શ� �ુ.ર

હલકટની લાગણીમાં આવી આ�બદ� પોતા નો હાથ તેના
બદન પર રાખ્ય , પણ તરત જ ભાનમાં આવી ગયો.
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ઊભો થયો અને આગ સળગાવી અને પોતાના એ
હાથને ડામ� ંુ શ� કર� દ��.ંુ
ઔરતે રાડ પાડ� ક� ં ુ : આપ આ � ંુ કર� રહ્ય
છો ?
આ�બદ� ક� ં ુ : હલકટ લાગણીમાં આવી જઈ આ
હાથે � ૂલ કર� , એટલે �ું પોતે જ તેને આગમાં બાળ�
રહ્ય �ં, �થી કાલે દોઝખમાં આગમાં બળવાથી
સલામત રહ.�
આ જોઈને તેણી તેના ઘરમાથ
ં ી િનકળ� ગઈ
અને તેના પાડોશીઓને ખબર આપી ક� તરત જ
આ�બદના ઘર� પહ�ચો , ન�હ�તર તે બળ� જશે. જયાર�
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પાડોશીઓ આ�બદના ઘર� આવ્યા તો તે પોતાનો હાથ
ુ ો હતો.
બાળ� ��
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(૦૯) �ને ગરમ લો�ુ નથી બાળ� ંુ
ઇબ્ને જવઝી પોતાના �ુસ્તક મદહશમાં લખે છ
ુ ારને
ક� એક પરહ�ઝગાર િમસર ગયો , અને તેણે એક �હ
જોયો ક� તે તપતા લાલચોળ લોઢાને પોતાના હાથે
ભઠ્ઠીમાંથી કાઢ�  , પણ ગરમ લો�ુ તેના હાથને બાળ � ંુ
નથી.
આ અચરજ જનક

દષ્ય જોઈને પરહ�ઝગાર

ઊભો રહ� ગયો. અને મનમાં િવચારવા લાગ્યો ક� હો ન
હો, આ શખ્સ અલ્લાહની બારગાહમાં પસંદ કરાએલ .
બની શક� છે ક� આ શખ્સ મહાન લોકોમાંથી હો. એટલે
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તેણે તેની પાસે જઈ સલામ કર� , અને ક� ં ુ : તને એ
ુ ાનો વાસ્ત , �ણે તારા હાથમાં આ કરામત આપી
�દ
છે , મારા હકમાં �ુઆ કર.
આ શબ્દો સાંભળ� �ુહાર રોવા લાગ્

, ભાઈ

આપે મારા માટ� � અ�ભપ્રાય બાંધ્યો છે તે ખરો .
� ગાર ક� નેક ઇન્સાન નથ.
�ું પરહઝ
ુ ાના બંદા ! તો પછ�
પરહ�ઝગાર� ક� ં ુ : અય �દ
� ંુ આ� ુ કામ ક�વી ર�તે કર� શક� છે

? � નેક લોકો

િસવાય સામાન્ય માણસથી સંભિવત નથ.
ુ ાર� ક� ં ુ : ભાઈ , વાત એમ છે ક� �ું એક
�હ
�દવસ �ુકાન પર પોતાના કામમાં લીન હતો ક� એક
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ુ
� ંદર
�પાળ� �ી માર� �ુકાન પર આવી અને યક�ન
કરો ક� તે ઔરત એટલી સ�દયર્વાન હતી ક� મ� એવી
�પવત
ં ી �ી મારા �વનમાં પ્રથમવાર જોઈ હ.
તેણે આવીને માર� પાસે પોતાની � ૂખ અને
ુ
� ૂખમરાની ફ�રયાદ કર� અને સહાય માગી. મ� � ંદર
ુ વે તો �ું
મૌકો સમ� ક� ં ુ : જો � ુ માર� કામતરસ ��
દર�ક ર�તે સેવા કરવા તૈયાર �ં.
� માં જવાબ આપ્યો
ઔરતે ઘણા જોશીલા લહ�
ુ ાથી ડર, �ું એવી �ીઓમાથ
: �દ
ં ી નથી.
મ� ક� ં ુ : તો પછ� માર� �ુકાનમાથ
ં ી બહાર
િનકળ� � , ઔરત માર� �ુકાનમાથ
ં ી બહાર ગઈ , પછ�
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થોડ�વાર પછ� ફર� માર� �ુકાન પર આવી અને ક� ં ુ :
તંગદસ્તીએ માર� બધી શ�ક્તઓ છ�નવી લીધી  , �ું
તાર� માગ
ં ણી � ૂર� કરવા તૈયાર

�ં. એટલે મ� �ુકાન

બંધ કર�, અને એ �ીને લઈ એક ખાલી ઘરમાં આવ્ય.
જયાર� �ું �ીને લઈને ઓરડામાં દાખલ થયો અને
કમરાને �દરથી તા�ં લગાવ્ �ુ તો ઔરતે મને ક� ં ુ :
કમરો શા માટ� બંધ કરો છો

? મ� ક� ં ુ : એટલા માટ�

બંધ ક� �ં ક� કોઈ આપણને આ હાલતમાં જોઈ ન લે ,
� આપણી શરિમ�દગી� ંુ કારણ બને.
આ સાંભળ� ઔરત� ંુ વ�ૂદ નેતરની �મ
કાપ
ં વા લાગ્ �ું અને તેની

�ખોમાંથી

� �ુ વહ�વા

વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 789

લાગ્ય. અને મને ક� ં ુ : લોકોનો તો તને આટલો ડર છે ,
ુ ાથી કમે નથી ડરતો ?
તો �દ
મ� ઔરતને ક� ં ુ : � ુ આટલી બધી ભય�ભત
ક�મ છો ? અને આટલી કાંપી ક�મ રહ� છે ? ઔરતે ક� ં ુ
: �ું એટલા માટ� કાંપી રહ�

ુ ા આપણને જોઈ
�ં ક� �દ

રહ્યો .
પછ� એ �ીએ ક� ં ુ : અય અલ્લાહના બંદા! જો
� ુ મને છોડ� �ક�ુ તો �ું તારાથી વાયદો ક�

�ં ક�

અલ્લાહ �ુિનયા અને આખેરતમાં તારા શર�રને આગથી
બચાવશે.

વીણેલા મોતી – ૨, પેજ નં. 790

� માં
ઔરતે આ વાત એટલા ગળગળા લહ�
કહ� ક� મા� મન મને ઠપકો આપવા લાગ્.�ુ મ� ઔરતને
માલી મદદ કર� અને તેને રવાના કર� દ�ધી.
ઔરત � ૂશ થઈને પોતાના ઘર� ચાલી ગઈ.
ુ ો તો ખ્વાબમાં મને એક અવાજ
એ રાતે �ું �ત
સંભળાણી ક� તે એક શીલવત
ં ી �ીની આબ� ન �ટ
ંુ �
એટલે અમે તેની �ુઆને તારા હકમાં ક� ૂલ કર� લીધી.
તને �ુિનયા અને આખેરતમાં આગ નહ� બાળે .
એ �દવસથી આગ મારા પર અસર નથી
કરતી. એટલે �ું તપતા લોઢાને �લુ ્લા હાથે પકડ� લ�
�ં, પણ હાથોને કંઈ થ� ંુ નથી.
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ુ ર્ણ રજન-ઘરથી રણસગ
(૧૦) �વ
ં ્રામ �ૂ
હન્ઝલા �બન અબી આિમરનો સંબંધ અન્સારન
કબીલા ખઝરજથી હતો. � રાતની સવાર� ઓહદ� ંુ
�ધુ ્ધ �,ંુ હન્ઝલા પયગમ્બર�  �ુદા સલ્લલ્લાહો અલ
વઆલેહ� વસલ્લમની �ખદમતમાં આવ્યા અને અર
કર� : આજની રાત્રી િમલન રાત . મને ઘર� જવાની
ર� આપો.
આપે હન્ઝલાને ઘર� જવાની ર� આપ. અને
એ જ સમયે આ આયત ઊતર�.
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‘‘મોઅિમનો તો એઓ જ છે �ઓ અલ્લાહ અને
ર� ૂલ પર ઈમાન લાવ્યા છ , અને જયાર� તેઓ ર� ૂલ
પાસે કોઈ એકઠા થવા સંબધ
ં માં હોય તો ર� લીધા
િવના જતા નથી. અને એ લોકો �ઓ આપની ર�
માગ
ં ે છે , એ જ લોકો અલ્લાહ અને તેના ર�ૂલ પર
ઈમાન રાખે છે . અને જયાર� તેઓ પોતાના કોઈ કામસર
આપથી ર�

માંગે તો �ને આપ ચાહ� ર� આપી

દયો.’’
હન્ઝલા ઘર� આવ્

,

અને પ�ત્ન સાથે

ુ જિન ��
ુ ર� અને સવાર પડતા એટલી જલ્દ�
મ�ર
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ર� ૂલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ
પાસે આવ્યા ક� જનાબત�ું �ુસ્લ પણ ન કર� શ.
હન્ઝલાની પ�ત્નએ અન્સાર કૌમના વડ�લો
બોલાવ્ય, જયાર� વડ�લો આવ્યા તો �ુલ્હને હન્ઝલા
સામે તેઓને ગવાહ બનાવ્યા ક� આજ રાત અમે દાંપત્
�વન માણ્ �ુ છે . હન્ઝલા ચાલ્યા ગયા પછ� તેન
�ુલ્હનને �ૂછવામાં આવ્�ું ક�

મે અમને ગવાહ

બનાવવાની � ંુ જ�રત હતી ? તો �ુલ્હને ક�ું: આજ
રાત મ� સ્વપ્નમાં  � ંુ ક� આસમાનમાં એક �રુ ાખ છે ,
અને મારો પિત હન્ઝલા એ �ુરાખમાં ચાલ્યો ગ
ુ ાઈ ગ �.ંુ એટલે મને યક�ન છે ક� મારો
પછ� �રુ ાખ �ર
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,

પિત રણમયદાનમાં શહ�દ થઈ જશે. જો કાલ માર� ત્યાં
બચ્�ુ જન્મે તો તેને હન્ઝલાની અવલાદ સમજવામ
આવે.
મદ�નાથી ઓહદ � ૂધી રસ્તામાં હન્ઝલાન
પાણી ન મળ્ �ું �નાથી તે જનાબત�ું �ુસ્લ ઊતા

,

મયદાનમાં આવ્યા તો �ુધ્ધ શ� થઈ �.ંુ હન્ઝલાએ
જો� ંુ ક� અ� ૂ �ફુ યાન ઘોડા પર સવાર થઈ બ�ે લશ્કરો
વચ્ચે પોતાનો ઘોડો દોડાવી રહ્યો.
હન્ઝલાએ અ�ૂ �ુફયાન પર ભડવીરની �મ
�ુમલો ��. હન્ઝલાની તલવાર તેના ઘોડાની પીઠ પર
લાગી અને અ� ૂ �ફુ યાન ઘોડા પરથી નીચે પડ� ગયો ,
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તેણે દોડતા દોડતા અવાજ આપી

, �ુ ર�શી ફૌજ , મને

બતાવો. હન્ઝલા મને કત્લ કરવા માંગે .
�ુ ર�શના ઘણા િસપાહ�ઓ અ� ૂ �ફુ યાનને
બચાવવા માટ� આગળ વધ્ય. એક કાફર� તેને નેઝો
માય�, હન્ઝલાને �ડો ઝખ્મ આવ્યો અને એ જ ઝ
તેની શહાદત� ંુ કારણ બન્ �ુ

, પણ ભાલાનો ઝખ્મ

ખાઈને હન્ઝલાએ પોતાના કાિતલનો પીછો �� અને
પોતાની તલવારથી તેને કત્લ કર� નાખ્. ત્યારપછ�
હન્ઝલા પોતાને સંભાળ� ન શ� , વધાર� પડ � ંુ � ૂન
વહ� જવાના કારણે તેની શહાદત થઈ ગઈ.
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ુ ા સલ્લલ્લાહ
તેની શહાદત પછ� હ. ર� ૂલે �દ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમએ ફરમાવ્�ું ક� મ� જો�ુ
ફ�રશ્તા �ુવણર્ વાસણોથી હન્ઝલાને �ુસ્લ આપી
છે . એટલે હન્ઝલાને ગસી�ુલ મલાએકાના લકબથી
યાદ કરવામાં આવે છે .
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(૧૧) ક�ટ�લક �રવાયતો
હ. ઇમામ અલી અલ�ય્હસ્સલામએ ફરમાવ્�:
જો � ંુ � ૂર� �ઝ�દગી રોઝા રાખે , � ૂર� �ઝ�દગી � ૂર� રાત
ઇબાદતમાં વીતાવે , અને તને �કન અને મકામ વચ્ચે
કત્લ કર� નાખવામાં આવે તો પણ �ુદા તને તાર�
ઇચ્છાઓ સાથે ભેગો કરશ

, ભલે પછ� તે ઇચ્છાઓ

કોઈપણ કક્ષાની હ. જો તાર� ઇચ્છાઓ જ�તને યોગ્
હશે તો જ�તમાં જશે અને જો ઇચ્છાઓ દોઝખને યોગ્
હશે તો � ંુ દોઝખ માં જશે.
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હ. અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
ફરમાવ્ �ું: હ. ર� ૂલે �દ
વસલ્લમ અ�ુક િસપાહ�ઓને જંગ પર મોકલ્ , અને
જયાર� તેઓ સહ� સલામત પાછા આવ્યા તો આપે
ફરમાવ્ �ું: �ું એ લોકો� ંુ સ્વાગત ક�

�ં �ઓ ના � ંુ

�હાદ કર�ને આવ્યા અને �ઓ પર મો�ુ �હાદ ક

� ંુ

બાક� છે .
આપથી � ૂછવામાં આવ્ �ું: યા ર� ૂલલ્લાહ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ ! મો�ુ �હાદ
ક� ંુ છે .
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આપે ફરમાવ્ �ું: મનની સાથે �હાદ કર � ંુ અને
ફરમાવ્ �ું: સૌથી શ્રેષ્ઠ �હાદ એ છે

� ંુ તારા એ

મનની સાથે �હાદ કર� � તારા બ�ે પડખાઓમાં
મૌ�ૂદ છે .
હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્ �ું: પોતાની ઇચ્છાઓથી એવી ર�તે બચો ક� �મ
તમે પોતાના �ુશ્મનોથી બચો છ

, ક�મક� ઇચ્છાઓને

ુ ર� ુ અને અ�લીલ વાતોથી વધીને કોઈ કોઈનો
અ�સ
�ુશ્મન નથ.
હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્ �ું: અલ્લાહ� સૌથી કઠણ વસ્�ુ � બંદા પર ફર
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કર� છે તે અલ્લાહની વધાર� યાદ કરવી છ. અલ્લાહની
યાદ વધાર� કરવાથી મારો આશય એ નથી ક� ઇન્સાન
�બુ ્હાનલ્લાહ� વલ્હમ્દો �લલ્લાહ� વલા એલાહ ઇલ્લ
વલ્લાહો અકબર પડ.

જો ક� તસ્બીહાતે અરબા પણ

અલ્લાહના �ઝક્રમાં શામેલ. પરં� ુ અલ્લાહની યાદથી
ુ ાદ એ છે ક� ઇન્સાન અલ્લાહને હરામ અને હલા
�ર
વખતે યાદ કર�. જો ઇન્સાનને વા�જબ કામ ક � ંુ હોય
તો અલ્લાહને યાદ કર� અને તેની બરક્તથી પોતાન
ફરજ � ૂર� કર�. અને જો તેને હરામ કામનો વાસ્તો પડ�
તો એ વખતે અલ્લાહને યાદ કર� અને તેની
નાફરમાનીથી બચે.
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હ. ઇમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્ �ું: � શખ્સ �ુનાહના ઇરાદા અથવા કોઈ
ઇતાઅતથી ડરવા અથવા પોતાની ઇચ્છા અને પોતાના
�સુ ્સા અને �ૂશીમાં પોતાના મનનો મા�લક બની રહ�
તો અલ્લાહ તઆલા તેના શર�રને દોઝખ પર હરામ
કરશે.

*-*-*
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