
 

 
 

 
 

હઝરત ફાતેમા ઝેહરા  
સલામુલ્લાહે અલય્હા 
સત્યતાનો પ્રકાશ 

 
લેખક : ગુલામરઝા કામરાન



 

 

કિતાબન ું નામ : હઝરત ફાતેમા ઝેહરા (સલા.) 
   સત્યતાનો પ્રિાશ 
લે ખિન ું નામ : ગ લામ રઝા િામરાન 
ઉર્દૂ અન વાર્ : સૈ યર્ એહમર્અલી આબે ર્ી 
ગ જરાતી અન વાર્ : જનાબ મ ત ૂઝા ભારમલ  
પ્ર ફ રીડર : અલીફ.લામ.જલાલી 
આવૃકિ : પ્રથમ (મે-૨૦૧૨), 
   ૨૦ જ. આખર, કહ.સ. ૧૪૩૩ 
નિલ : ૨૦૦૦ 
 
 

પ્રાકતતસ્થાન 
 

હાજીનાજી મે મોકરયલ ટ્રસ્ટ 
માળી ટે િરા, આું બાચોિ, 

ભાવનગર – ૩૬૪૦૦૧. 
(ગ જરાત-ભારત) 

Website : www.hajinaji.com 
Email : hajinajitrust@yahoo.com 



હઝરત ફાતેમા ઝેહરા (સલા.) સત્યતાનો પ્રકાશ - 1 

બિબમિલ્લાબિર્રિિાબિર્રિીિ 
 

તમામ મસુલમાનો માટ ેએ જાણવુું જરૂરી છે ક ેહઝરત 

રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલહેી વસલ્લમ)ના 

ઇન્તેકાલ પછી હુકમૂત, ખખલાફત અન ે ઉમ્મત ે હઝરત 

રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલહેી વસલ્લમ)ના 

જીગરના ટકુડા જનાબ ેફાતેમા ઝેહરા (સલામલુ્લાહ ેઅલય્હા) 

સાથ ે કવેો વતાાવ કર્યો કારણ ક ે ઇસ્લામના બધા ફફરકાઓની 

નજરમાું જનાબ ે ફાતમેા ઝેહરા (સલામલુ્લાહ ે અલય્હા)નો 

એક મહાન મરતબો છે. 

તથેી હઝરત રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ 

આલહેી વસલ્લમ)ની વફાત પછી રહબેરીની ઓળખાણ માટ ે

આ બ ેબાબતનો ખલુાસો ઘણો મહત્વપણૂા છે. 

 જનાબ ે ફાતમેા (સલામલુ્લાહ ે અલય્હા)ની 

નારાજગી અલ્લાહની નારાજગી છે અન ે આપ 

ખખલાફ્તથી નારાજ હતા. 

 જે ખખલાફતથી જનાબ ે ફાતેમા (સલામલુ્લાહ ે

અલય્હા) નારાજ હોર્ય. ત ે ખખલાફત કવેી હોર્ય 

શક ેછે ? 

K એ ક K 
 

ઈમામ બખુારીએ પોતાની ફકતાબ ‘સહીહ બખુારી’ 

ભાગ-૫, પજે-૯૬ માું હઝરત રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો 

અલય્હ ેવ આલહેી વસલ્લમ)થી આ હદીસ નકલ કરલે છે. 

َِّدُة ن َساء أَْهل  افَاطِ  َن َةِ َمُة َسي  ْلج  
“(જનાબ)ે ફાતમેા (સલામલુ્લાહ ેઅલય્હા) 

જન્નતની ઔરતોના સરદાર છે.” 
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 આ હદીસથી સ્પષ્ટ થાર્ય છે ક ેજનાબ ેફાતમેા ઝેહરા 

(સલામલુ્લાહ ે અલય્હા) કાએનાતની બધીજ સ્રીઓના 

સરદાર છે કારણક ે જન્નતની સ્રીઓ કાએનાતની તમામ 

સ્રીઓ કરતાું શ્રષે્ઠ છે. આ ચૂુંટાર્યલે અન ે શ્રષે્ઠ સ્રીઓના 

સરદાર જનાબ ેઝેહરા (સલામલુ્લાહ ેઅલય્હા) છે. એટલ ેક ેત ે

સવાશ્રષે્ઠ અન ેસવોત્તમ છે. 

 આ હદીસમાું કોઈપણ ઔરતન ે બાકાત રાખવામાું 

નથી આવી. તથેી જનાબે ફાતમેા ઝેહરા (સલામલુ્લાહ ે

અલય્હા) જ.આસીર્યા, જ.ખદીજા, જ.મફરર્યમ.... દરકેથી 

અફઝલ અન ેબરતર છે. કારણ ક ેત ેતમામ ઔરતો જન્નતમાું 

હશ ે અન ે તઓે જનાબ ે ફાતેમા (સલામલુ્લાહ ે અલય્હા)ની 

સરદારીમાું હશ.ે 

مٮك   َ اۡصَطف َۡريَُم ا نَِّ اّٰلله ٰٓٮ  َكُة ٰيم م َوا ۡذ قَالَت  اۡۡلَل
ۡيََِوَطهََِّرك  َواۡصِ ملَم  مٮك  عَٰلم ن َسٓاء  الۡع  َِطف

“ત ે વખતન ે ર્યાદ કરો જ્ર્યાર ે ફફરશ્તાઓ એ જ. 

મફરર્યમન ેકહ્ુું બશેક અલ્લાહ ેતમન ેમનુ્તખબ કર્યાા છે 

અન ેપાકો પાકીઝા બનાવ્ર્યા છે અન ેદખુનર્યાની તમામ 

ઔરતો ઉપર તમન ેપસુંદ કર્યાા છે.” 

- સરૂએ આલે ઈમરાન, આર્યત નું. ૪૨ 

 જ.મફરર્યમ જેવી પાકો પાકીઝા અન ેદખુનર્યાની તમામ 

ઔરતોમાુંથી ચૂુંટાર્યલે ખાતનુ ઉપર જનાબ ે ફાતમેા 

(સલામલુ્લાહ ેઅલય્હા)ની ફઝીલત અન ેસરદારી એ બતાવ ેછે 

ક ેતમેનો દરજ્જો કટેલો બલુુંદ અન ેમહાન છે. 

 એહલ ે સનુ્નતના મહાન મોહક્કીક જ. આલસૂીએ 

પોતાની તફસીર ‘રૂહુલ  મઆની’માું ભાગ-૨૦, પજે-૧૫૫ 
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ઉપર આ વાત લખી છે જનાબ ે ઝેહરા (સલામલુ્લાહ ે

અલય્હા) જ.મફરર્યમથી અફઝલ અન ે બરતર છે. કરુઆનથી 

એ વાત સાખબત છે જ.મફરર્યમ કાએનાતની ઔરતોના સરદાર 

છે અન ેજનાબ ેફાતમેા ઝેહરા (સલામલુ્લાહ ેઅલય્હા) તમેના 

પણ સરદાર છે. સહીહ બખુારીની હદીસ પણ આ બાબત 

તરફ ઈશારો કર ેછે. 

 ઈમામ બખુારી પોતાની ફકતાબ ‘બખુારી શરીફ’માું 

ભાગ-૫, પજે-૯૬ ઉપર જનાબ ેફાતમેા ઝેહરા (સલામલુ્લાહ ે

અલય્હા)ની મનકબતમાું આ હદીસ વણાવ ેછે. 

 હઝરત રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલહેી 

વસલ્લમ)એ ફરમાવ્ર્યુું: 

ِْعَِبَْضِ َمةُِفَاطِ  ْ فََمْن أَغَْضبَهَا أَغَْضبَِن  ِّ  ٌة م ِن 
“ફાતમેા (સલામલુ્લાહ ેઅલય્હા) મારા (જીગર)નો 

ટકુડો છે. જેણ ેતમેન ેનારાજ કર્યાા, 

તણે ેમન ેનારાજ કર્યો.” 

 આ હદીસમાું જનાબ ે ઝેહરા (સલામલુ્લાહ ે

અલય્હા)ન ે હઝરત રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ 

આલહેી વસલ્લમ)નો એક ભાગ ગણવામાું આવ્ર્યો છે. તમેની 

નારાજગીન ે હઝરત રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ 

આલહેી વસલ્લમ)ની નારાજગી ગણી છે. અન ે આ બાબત 

ઉપર ધ્ર્યાન આપવાથી ખબર પડ ે છે ક ે જનાબ ે ઝેહરા 

(સલામલુ્લાહ ે અલય્હા)ની નારાજગી બીજી ઔરતોની 

નારાજગીની જેમ નથી. કારણ ક ેતમેની નારાજગીનો સુંબુંધ 

વહી અન ે અક્કલની સાથ ે છે. તથેી જ તમેની નારાજગી 

અલ્લાહની નારાજગી અન ે ગઝબનુું કારણ છે જે બાબતથી 

હઝરત રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ેવ આલહેી વસલ્લમ) 
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નારાજ હોર્ય ત ેબાબતથી ખદુા પણ જરૂર નારાજ થશ ેઅન ે

ખદુાની નારાજગીનો અુંજામ તબાહી અન ેબરબાદી છે. જેમક ે

અલ્લાહ કરુઆન ેશરીફમાું ફરમાવ ેછે. 

مى ۡ فَقَۡد َهو ۡل ۡل عَلَيۡه  غََضِب  َِومَۡن ّيَِّ  
“જેના ઉપર મારો ગઝબ નાખઝલ થર્યો 

ત ેહલાક અન ેબરબાદ થઈ ગર્યો.” 

- સરૂએ તાહા, આર્યત નું. ૮૧ 

 જનાબ ે ઝેહરા (સલામલુ્લાહ ે અલય્હા)ની નારાજગી 

હઝરત રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલહેી 

વસલ્લમ)ની નારાજગી અન ેહઝરત રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો 

અલય્હ ે વ આલહેી વસલ્લમ)ની નારાજગી હલાકત અન ે

બરબાદીનુું કારણ છે. 

 હવ ે આ લખાણ ઉપર ધ્ર્યાન આપો જે સહીહ 

બખુારી, મખુસ્લમ અન ે એહમદ બીન હમ્બલમાું નોંધવામાું 

આવી છે. 

 સહીહ બખુારી ભાગ-૫, પજે-૨૫૨ ઉપર આ પ્રમાણ ે

નકલ કરલે છે. 

َِّ َِمةَِفَاطِ أَنَِّ   نَِِّب  َِ ملسو هيلع هللا ىلصب نَْت ال ِإ ِْرَسلَْت أ ْ لم  ِ َ  أ
 ملسو هيلع هللا ىلصِم ريَاثَهَام ْن َرُسول  اللِ   بَْكٍر تَْسأَلُه

َِّا  َ م ْن م  ينَة   َو فََدَك َو مَا بَِق  أَفَاءَالُل عَلَيْه  ب اْۡلَد 
 ملسو هيلع هللا ىلصُُخُس  َخيََْبَ. فَقَاَل أَبُوبَْكٍر إ نَِّ َرُسْوَل الل  
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َِ أَبُو قَِ َ ُث  مَا تََركْنَاُه َصَدقَةً ... فَأ اَل ََل نَُور ِّ
ِِعَِبَْكٍر أَْن يَْدفَِ َد ْْ إ لم ََ ً . فََو يْأ ََ َمةَ   فَاط 

َمةُِ مِ فَاط  ْ عَل  ِ َ مِي أ ل َك ، فَهََجَرتُْه فَلَْم بََكٍر ِف  ذ
َِتُِ ِک ِّْمُه َحتَِّ َِّةَ عَاُتُوفِّ يَْت ، َو ِل  ت ِّ  س  َِِّب  ن ََْت بَعَْد ال

ُهرٍِ َْ َ ا أ هَاِدَفَنَهَاُِتُوفِّ يَْتِِفَلَمَِّ َُ ِلَيًْلِِعَل يٌِِِّزَْو
ِ ، وَِ بَْكرٍِِأَبَاِب هَاِيُْؤذ ْنِِلَْمِِوَِ  ...ِ عَلَيْهَاَصٰله

 હઝરત રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ેવ આલહેી 

વસલ્લમ)ના દીકરી જનાબ ે ફાતમેા (સલામલુ્લાહ ે

અલય્હા) એ હ. અબબુક્ર પાસ ેવારસો લવેા માટ ેમોકલ્ર્યા 

એ વારસો જે મદીનાની ગનીમત, ફદક અન ે ખમુ્સનો 

બાકી રહલે ભાગથી સુંબુંધીત હતો તનેા ઉપર હ. 

અબબુક્રએ કહ્ુું ક ે રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ 

આલહેી વસલ્લમ) એ ફરમાવ્ર્યુું હતુું ક:ે 

 અમો કાુંઈ વારસા તરીક ેછોડતા નથી, જે કાુંઈ મકૂી 

જઈએ ત ે સદકો છે. (બધા માટ ે છે) હ. અબબુક્રએ 

કાુંઈપણ દવેાની ના પાડી દીધી જેથી જનાબ ે ઝેહરા 

(સલામલુ્લાહ ેઅલય્હા) હ. અબબુક્રથી નારાજ થઈ ગર્યા 

અન ે જજદગીભર તનેાથી વાત ન કરી હતી. હઝરત 

રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ેવ આલહેી વસલ્લમ)ની 

વફાત પછી છ મખહના હર્યાત રહ્ા. જ્ર્યાર ેતઓે ઇન્તકેાલ 

કરી ગર્યા ત્ર્યાર ે તમેના શૌહર હઝરત અલી 
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(અલખય્હસ્સલામ)એ તમેન ેદફન કર્યાા અન ેહ. અબબુક્રન ે

આ બાબતનાું સમાચાર ન આપ્ર્યા અન ે આપજે નમાઝે 

જનાઝા પઢાવી. 
- (ફકતાબ સહીહ બુખારી, 

ફકતાબ મગાઝી બાબ ેગઝવએ ખર્યબર, 

મતબએૂ દારૂલ કલમ બૈરૂત, ખહ.સ.૧૪૦૭) 

આ વાક્ર્યો અમકુ ફરેફાર સાથ ેનીચનેી ફકતાબોમાું મૌજૂદ છે. 

 ફકતાબ ેજેહાદ વ સરૈ્યર બાબ ેકવ્લ ેનબી: 

“લા નોવરરસેો મા તરકના સદકતન” 
(ભાગ-૪, પેજ-૨૯, મતબએૂ મોઅસસએ ઈજ્જુદીન, ખહ.સ.૧૪૦૭) 

 મસુ્નદ ેએહમદ ઇબ્ન ેહમ્બલ : 
(ભાગ-૧, પેજ-૯, મતબૂએ દારૂસ્સાદીર બૈરૂત) 

 તબકાત ેઇબ્ન ેસઅદ : 
(ભાગ-૨, પેજ-૩૧૫, મતબએૂ દારૂસ્સાદીર બૈરૂત, ખહ.સ.૧૪૦૫) 

 તારીખ ેતબરી : 
(ભાગ-૨, પેજ-૨૩૬, મતબએૂ દારૂલ કતબુુલ ઈલ્મીર્યા, ખહ.સ.૧૪૦૮) 

 સહીહ બખુારી અન ેબીજી કીતાબોના લખાણથી આ 

બાબત સાખબત છે ક ે હ. અબબુક્રએ જનાબ ે ફાતમેા ઝેહરા 

(સલામલુ્લાહ ેઅલય્હા)ન ેનારાજ કર્યાા. 

 પર્યગમ્બર અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલહેી 

વસલ્લમ)ની એક હદીસ “અમ ેઅુંખબર્યા કોઈન ેપોતાના વારીસ 

નથી બનાવતા.” * નો સહારો લઈ તમેન ેતમેના હકથી મહરેૂમ 

કરી દીધા. 

 શુું આ ર્યોગ્ર્ય છે ક ે હઝરત અલી (અલખય્હસ્સલામ) 

અન ેજનાબ ેફાતમેા (સલામલુ્લાહ ેઅલય્હા) જેઓ રસલૂખેદુા 

(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલહેી વસલ્લમ)ની સૌથી વધ ુ

નજદીક હતા તઓેથી સુંબુંધીત વાત હતી છતાુંપણ તઓેન ે

આ બાબત ેકોઈ જાણકારી ન હતી. 

* આ હદીસ ખશઆ અકીદા મજુબ ઘડી કાઢલે છે. 
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 જ્ર્યાર ે ક ે બધાજ ખશઆ અન ે સનુ્ની એકમત છે ક ે

હઝરત રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ેવ આલહેી વસલ્લમ) 

એ પોતાના તમામ કામો માટ ેહઝરત અલી (અલખય્હસ્સલામ)ન ે

પોતાના વસી બનાવલેા હતા. 

શુું આ શકર્ય છે ક ે હઝરત રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો 

અલય્હ ે વ આલહેી વસલ્લમ)એ હઝરત અલી 

(અલખય્હસ્સલામ)ન ે પોતાના વસી બનાવ્ર્યા હોર્ય અન ે

વારસાનો આટલો જરૂરી મસઅલો જણાવ્ર્યો ન હોર્ય. 

 શુું રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલહેી 

વસલ્લમ)એ હઝરત અલી (અલખય્હસ્સલામ)ન ે પોતાના 

ઇલ્મના શહરેનો દરવાજા કહી સુંબોધન કર્યુા ન હતુું ? આ 

હદીસોની ભરોસાપાર ફકતાબોમાું મૌજૂદ છે. 

َِ يْنَُة الْع لْم  َو عَل ي ٌِّبَابُهَاا نَا  مَد   
“હુું ઈલ્મનુું શહરે છુું અન ેઅલી (અલખય્હસ્સલામ) 

તનેા દરવાજા છે.” 

- અસદલુ ગાબા, ભાગ-૪, પેજ-૨૨, 

દારો અહ્ાએ તોરાસલુ અરબી બૈરૂત 

 શુું હદીસ ેસકલનૈ જેન ેખશઆ અન ેસનુ્ની બુંનએે નકલ 

કરી છે. હઝરત અલી (અલખય્હસ્સલામ)ન ેકરુઆનની બરાબર 

નથી ગણાવવામાું આવ્ર્યા ? આ હદીસ પ્રમાણ ેહઝરત અલી 

(અલખય્હસ્સલામ) કરુઆનની તમામ વાતો જાણ ે છે. 

પર્યગમ્બર (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલહેી વસલ્લમ)ની 

કોઈપણ હદીસ કરુઆનની ખવરૂધ્ધમાું નથી હોતી. આ દલીલન ે

ઇબ્ન ેસઅદ ેતબકાતમાું આ રીત ેબર્યાન કરી છે. 
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َمُة  قَِ اء َْْ فَاط  ََ ِإ ِاَل  ُُ م رْيَا ثَهَا َو لم ُ ِ  بَْكٍر تَْطل َ  ا
اءَ  َِّاُس ََ ُُ م رْيَا ُثهعَب ُ ٍُ يَْطل ل  ِبُْن عَبْد  اْۡلُطَِّ َو ِ

اءَ مَعَُهَما عَل يٌِِّ ََِ ِؑ فَقَاَل اَُبْو بَْكر  قَاَل ِ
ُث ، مَا تََركْنَا َصَدقَةً   ملسو هيلع هللا ىلصالل  َرُسْوُل  ََلنُْور 

َث ُسلَيَْماُن  دَا ٌ : َو َور  َِّا ؤُِفَقَاَل عَل يِّ ي دَ   َو  قَاَل  زَكَر 
ُثِ ْ  َو  يَر  ُثِن  م ْن  آل   يَعُْقْوَب   قَاَل  اَبُْو بَْكر  ُهَو    يَر 

ٌ  هِمهمِ ُق ...َكَذا  فَقَاَل عَل يِّ تَاُب الل   يَنْط   َذا ك 
 હઝરત ે ફાતમેા (સલામલુ્લાહ ે અલય્હા) વારસો લવેા 

માટ ેઅબ્બાસ ઇબ્ન ેઅબ્દલુ મતુ્તલીબ સાથ ેહ. અબબુક્ર પાસ ે

આવ્ર્યા હઝરત અલી (અલખય્હસ્સલામ) પણ તમેની સાથ ે

હતા હ. અબબુક્ર એ કહ્ુું હઝરત રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો 

અલય્હ ે વ આલહેી વસલ્લમ)એ ફરમાવ્ર્યુું ‘અમ ે કોઈ વારસો 

નથી મકૂતા જે કાુંઈપણ મકૂી જઈએ ત ેસદકો છે.’ 

 આ બાબત ે હઝરત અલી (અલખય્હસ્સલામ)એ 

કરુઆન ેશરીફની આ આર્યત પશે કરી. 

“જનાબ ેસલુમૈાન દાઉદના વાફરસ હતા.” 
- સરૂએ નમ્લ, આર્યત નું. ૧૬ 

હઝરત ેઝકરીર્યા (અલખય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્ર્યુું : 

“મન ેએક ફરઝુંદ અતા કર જે આલ ેર્યાકબૂનો વાફરસ બન.ે” 
- સરૂએ મફરર્યમ, આર્યત નું. ૬ 

 હઝરત અલી (અલખય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્ર્યુું : 

 આ અલ્લાહની ફકતાબ એકદમ સ્પષ્ટ શબ્દોમાું 

(અુંખબર્યાના વારસાનુું) બર્યાન કર ેછે. 
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 હઝરત અલી (અલખય્હસ્સલામ) એ રોશન કરી દીધુું ક ે

કરુઆન ે કરીમની આર્યતોમાું અુંખબર્યાના વારસાનો ખઝક્ર છે. 

હઝરત રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલહેી 

વસલ્લમ)ની કોઈપણ હદીસ કરુઆનની ખવરૂધ્ધ ન હોઈ શક.ે 

ઉપરોકત (આગળના પજેની) હદીસ સુંપણૂા રીત ે કરુઆન ે

શરીફની ખવરૂધ્ધમાું છે. 

 ઉપરાુંત જનાબ ેફાતમેા ઝેહરા (સલામલુ્લાહ ેઅલય્હા) 

જન્નતની તમામ ઔરતોના સરદાર છે. 

અગર હ. અબબુક્ર રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ેવ 

આલહેી વસલ્લમ)ના સાચા જાનશીન હોત તો જનાબ ેઝેહરા 

(સલામલુ્લાહ ે અલય્હા) ‘ખલીફ-એ-બરહક’થી નારાજ ન 

થાત, ખાસ કરીન ે જ્ર્યાર ે હ. અબબુક્ર વારસો ન આપવા 

બાબત ે પર્યગમ્બર (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલહેી 

વસલ્લમ)ની એક હદીસ* નો સહારો લીધો હોર્ય. 

બખુારીની ફરવાર્યત પ્રમાણ ે જનાબ ે ફાતમેા ઝેહરા 

(સલામલુ્લાહ ેઅલય્હા)ની નારાજગી રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો 

અલય્હ ે વ આલહેી વસલ્લમ)ની નારાજગી છે. શુું જે 

ઇન્સાનથી અલ્લાહ અન ેતનેાું રસલૂ નારાજ હોર્ય, ત ેરસલૂનો 

જાનશીન થઈ શક ેછે ? 

દરકે મસુલમાન દરરોજ ઓછામાું ઓછુું દસ વખત 

ખદુાની બારગાહમાું આ દઆુ માુંગ ેછે. 

نَاا َراَطِِؑ ۡهد  َراَطِ﴾۶﴿َلِِاۡۡلُۡستَق يۡمَِِالصِّ  ِص 
يَۡنِ َِّذ  ِِغرَۡيِ َِل۵ِعَلَيۡه ۡمِِاَنۡعَۡمَتِِال ِاۡۡلَغُۡضۡوب 

ِّ ۡيََِِوََلِِعَلَيۡه ۡمِ ٓال  ﴾۶﴿ِِالضَِّ
* આ હદીસ ખશઆ અકીદા મજુબ ઘડી કાઢલે છે. 
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‘અર્ય ખદુા ! તુું અમન ેસીધા રસ્તાની ખહદાર્યત ઉપર 

કાર્યમ રાખ. એવા લોકોનો રસ્તો જેના ઉપર ત ેરહમત 

નાખઝલ કરી છે, એવા લોકોનો રસ્તો નહીં ક ેજેના ઉપર 

તારો ગઝબ નાખઝલ થર્યો છે અન ેજેઓ ગમુરાહ થર્યા છે.’ 

જ્ર્યાર ે જનાબ ે ફાતમેા ઝેહરા (સલામલુ્લાહ ે

અલય્હા)નુું ગર્યઝ અન ેગઝબ હઝરત રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો 

અલય્હ ેવ આલહેી વસલ્લમ)નો ગર્યઝ અન ેગઝબ હોર્ય તો શુું 

એ ઇન્સાન ઈમામતનો હકદાર હોઈ શક ે છે ક ે જે ખદુાના 

ગઝબનો ખશકાર થર્યો હોર્ય ! શુું આવા લોકોના રસ્તા ઉપર 

ચાલવાની દઆુ માુંગી શકાર્ય ? 

આ ઉપર ાંત 
 એહલ ે સનુ્નતના આખલમો અન ે ઇખતહાસકારો 

જેઓએ જનાબ ેફાતમેા ઝેહરા (સલામલુ્લાહ ેઅલય્હા) અન ે

ખખલાફતના દરબારનો પ્રસુંગ નકલ કર્યો છે, તઓેએ હઝરત 

અલી (અલખય્હસ્સલામ)ની બર્યઅતનો પ્રસુંગ પણ નકલ કર્યો છે. 

 ઇબ્ન ેકોતય્બા દનેરવી પોતાની ફકતાબ ‘અલ ઈમામત 

વસ્સીર્યાસત’માું ભાગ-૧, પજે-૧૩ ઉપર આ રીત ેત ેપ્રસુંગન ે

નકલ કર ેછે. જે લોકોએ હ. અબબુક્રની બર્યઅત ન કરી હતી 

તઓે હઝરત અલી (અલખય્હસ્સલામ)ના ઘરમાું હતા. હ. 

અબબુક્રએ તઓેન ે ખગરફ્તાર કરવા માટ ે હ. ઉમરન ેમોકલ્ર્યા. 

હ. ઉમર ત્ર્યાું આવ્ર્યા અન ે જે લોકો હઝરત અલી 

(અલખય્હસ્સલામ)ના ઘરમાું હતા તઓેન ેબહાર નીકળવા કહ્ુું. 

આ લોકોએ બહાર નીકળવાનો ઇન્કાર કર્યો. હ. ઉમર ે

લાકડીઓ મુંગાવી અન ેકહ્ુું ખદુાની કસમ ! જેના કબ્જામાું હ. 

ઉમરની જાન છે, બહાર નીકળો, નહીંતર આ ઘરન ે

ઘરવાળાઓ સાથ ેસળગાવી નાખીશ. 
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 જવાબ દવેામાું આવ્ર્યો : અબ ુ હફ્સ (હ. ઉમરની 

કુન્નીર્યત) આ ઘરમાું ફાતમેા પણ છે. 

(હ. ઉમર)ે કહ્ુું : ભલ ેહોર્ય. 

હ. ઉમરના સાથીઓ દરવાજા સધુી પહોંચી ગર્યા અન ે

દરવાજો ખટખટાવા લાગ્ર્યા. જનાબ ે ઝેહરા (સલામલુ્લાહ ે

અલય્હા)એ આ લોકોની અવાજ સાુંભળી અન ેઊંચા અવાજે 

હઝરત રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલહેી 

વસલ્લમ)થી ફફરર્યાદ કરી. 

અર્ય બાબા ! અર્ય રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ેવ 

આલહેી વસલ્લમ) તમારા પછી ઇબ્ન ે ખત્તાબ અન ે ઇબ્ન ે

કહાફાએ અમારા ઉપર કવેા ઝુલ્મ કર્યાા ! 

જ્ર્યાર ે હુમલો કરનારાઓએ જનાબ ે ઝેહરા 

(સલામલુ્લાહ ે અલય્હા)ના રડવાની આવાજ સાુંભળી તો 

તઓે પણ રડવા લાગ્ર્યા અન ે પાછા ચાલ્ર્યા ગર્યા. હ. ઉમર 

એકલા ત્ર્યાું ઉભા રહ્ા અન ેઅમકુ લોકો બાકી રહ્ા. હઝરત 

અલી (અલખય્હસ્સલામ)ન ેહ. અબબુક્રની પાસ ેલઈ ગર્યા અન ે

કહવેા લાગ્ર્યા ક ેબર્યઅત કરો. 

 હઝરત અલી (અલખય્હસ્સલામ)એ કહ્ુું : અગર બર્યઅત 

ન કરૂું તો શુું કરશો ? 

 કહવેા લાગ્ર્યા : ખદુાની કસમ ! જેના ખસવાર્ય કોઈ ખદુા 

નથી. તમારૂું સર કલમ કરી નાખીશુું. 

 આ હાલતમાું તમ ે ખદુાના બુંદા અન ે હઝરત રસલૂખેદુા 

(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલહેી વસલ્લમ)ના ભાઈન ે

કત્લ કરશો. 

 ખદુાના બુંદા તો બરોબર પણ રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો 

અલય્હ ેવ આલહેી વસલ્લમ)ના ભાઈ નહીં. 
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આ સમર્ય ેહ. અબબુક્ર ખામોશ હતા. હ. ઉમર ેકહ્ુું : 

હઝરત અલી (અલખય્હસ્સલામ) બાબત ેતમારો હુકમ બર્યાન કરો. 

હ. અબબુક્રએ કહ્ુું : જ્ર્યાું સધુી ફાતમેા (સલામલુ્લાહ ે

અલય્હા) તમેની પાસ ેછે ત્ર્યાું સધુી કોઈ જબરજસ્તી નહીં કરૂું. 

આ સમર્ય ે હઝરત અલી (અલખય્હસ્સલામ)એ 

પર્યગમ્બરની કબ્ર તરફ જોઈ અન ેએ જ વાત કહી જે જનાબ ે

હારૂન ે જનાબ ે મસૂા (અલખય્હસ્સલામ)ન ે કહી હતી. જ્ર્યાર ે

બની ઈસરાઈલ ે જનાબ ે હારૂનન ે છોડી વાછરડાની પજૂા શરૂ 

કરી હતી. જનાબ ેહારૂન ેકહ્ુું હતુું : 

ۡـقَۡومَِِا نَِِِّاُمَِِِّابَۡنِِقَالَِ ِِۡال َِِۡوكَاُدۡواِاۡستَۡضعَُفۡون   يَۡقتُلُۡونَِن 

“એ મારા ભાઈ ! કૌમ ે મન ે કમજોર બનાવી 

દીધો છે. નજદીક છે ક ેમન ેકત્લ કરી નાખ.ે” 
- સરૂએ આઅરાફ, આર્યત નું. ૧૫૦ 

ત ેપછી હ. ઉમર ેહ. અબબુક્રન ેકહ્ુું : ‘ચાલો જનાબ ે

ફાતેમા (સલામલુ્લાહ ે અલય્હા)ની પાસ ે જઈએ અન ે માફી 

માુંગીએ. કારણ ક ે આપણ ે તમેન ે નારાજ કર્યાા છે.’ ત ે લોકો 

જનાબ ે ફાતમેા ઝેહરા (સલામલુ્લાહ ે અલય્હા)ના ઘર ે ગર્યા. 

(દાખલ થવા માટ)ે રજા માુંગી પરુંત ુ જનાબ ે ફાતમેા ઝેહરા 

(સલામલુ્લાહ ેઅલય્હા) એ રજા ન આપી. ત ેલોકોએ હઝરત 

અલી (અલખય્હસ્સલામ)ન ેવાસ્તો બનાવ્ર્યા. રજા મળી, ઘરમાું 

દાખલ થર્યા. જ્ર્યાર ે ત ે લોકો જનાબ ે ફાતમેા ઝેહરા 

(સલામલુ્લાહ ે અલય્હા)ની પાસ ે આવ્ર્યા. આપ ે પોતાનુું મોઢુું 

દીવાલ તરફ ફરેવી લીધુું. ત ેલોકોએ સલામ કરી પણ જનાબ ે

ફાતેમા (સલામલુ્લાહ ે અલય્હા) એ જવાબ ન આપ્ર્યો. હ. 

અબબુક્રએ વાત શરૂ કરી: 

‘અર્ય રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલહેી 

વસલ્લમ)ના ખપ્રર્ય પાર ! ખદુાની કસમ ! રસલૂખેદુાના 

ફરશ્તદેારોન ેપોતાના ફરશ્તદેારો કરતાું વધાર ેચાહુું છુું અન ેતમન ે
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આર્યશાથી વધાર ે ચાહુું છુું. કવેુું સારૂું થાત ! જ્ર્યાર ે તમારા 

વાલીદનો ઇન્તકેાલ થર્યો, ત્ર્યાર ે જ હુું મરી ગર્યો હોત, અન ે

જીવતો ન રહ્ો હોત.’ 

આ સમર્ય ે જનાબ ે ફાતમેા ઝેહરા (સલામલુ્લાહ ે

અલય્હા) એ ત ે લોકોન ે ગવાહ બનાવી અન ે એક હદીસ જે 

હઝરત રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ેવ આલહેી વસલ્લમ) 

એ જનાબ ે ફાતમેા (સલામલુ્લાહ ે અલય્હા)ના હકમાું બર્યાન 

ફરમાવી હતી, ત ેર્યાદ અપાવી અન ેફરમાવ્ર્યુું : 

“તમન ે બુંનને ે ખદુાની કસમ આપુું છુું ક ે પર્યગમ્બર ે

ફરમાવ્ર્યુું હતુું ક ેફાતમેા (સલામલુ્લાહ ેઅલય્હા)ની ખશુી મારી 

ખુશી છે અન ે ફાતમેા (સલામલુ્લાહ ે અલય્હા)ની નારાજગી 

મારી નારાજગી છે. જે મારી ફાતમેા (સલામલુ્લાહ ે

અલય્હા)ન ેદોસ્ત રાખ ેછે, ત ેમન ેદોસ્ત રાખ ેછે. જેણ ેમારી 

ફાતેમા (સલામલુ્લાહ ેઅલય્હા)ન ેખશુ કર,ે તણે ેમન ેખુશ કર્યો 

અન ેજેણ ેતમેન ેનારાજ કર્યાા, તણે ેમન ેનારાજ કર્યો.” 

 ત ેલોકોએ કહ્ુું : કમે નહીં ! અમ ેરસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો 

અલય્હ ેવ આલહેી વસલ્લમ)થી આ સાુંભળર્યુું છે. 

 (જનાબ ેફાતમેા સલા.)એ ફરમાવ્ર્યુું : ‘ખદુા અન ેતનેાું 

ફફરશ્તાઓન ેગવાહ બનાવી કહુું છુું તમ ેલોકોએ મન ેનારાજ 

કરી છે, ખશુ નથી કરી. જ્ર્યાર ે પર્યગમ્બર (સલ્લલ્લાહો 

અલય્હ ેવ આલહેી વસલ્લમ)ની મલુાકાત કરીશ ત્ર્યાર ેતમારા 

બુંનનેી ફફરર્યાદ કરીશ.’ 

 હ. અબબુક્ર એ કહ્ુું : ‘ખદુાના ગઝબ અન ે તમારા 

ગઝબથી ખદુાની પનાહ ચાહુું છુું.’ ત ેપછી હ. અબબુક્ર ખબુ 

મોટથેી રડર્યા. આ સમર્ય ે જનાબ ે ફાતમેા (સલામલુ્લાહ ે

અલય્હા) ફરમાવતા હતા : ‘ખદુાની કસમ ! દરકે નમાઝ પછી 

તમારા લોકો ઉપર લાનત કરીશ.’ 
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 હ. અબબુક્ર ખબુજ ગમગીન હાલતમાું બહાર આવ્ર્યા. 

લોકોએ તમેન ેઘરેી લીધા. ત ેલોકોથી કહતેા હતા : ‘તમ ેલોકો 

તમારી પત્નીઓ પાસ ેઆરામથી રાત ખવતાવો છો અન ેમન ે

આવી હાલતમાું છોડી દીધો, મન ે તમારી બર્યઅતની જરૂરત 

નથી, તમ ેલોકો બર્યઅત તોડી નાખો.’ 

 હ.અબબુક્રનુું હ.ઉમરન ેમોકલવુું - આગનુું લાવવુું - ધમકી 

આપવુું - જનાબ ે ફાતમેા ઝેહરાના ઘરમાું આગ લગાવવુું.. 

એહલ ેસનુ્નતની બીજી ફકતાબોમાું પણ મૌજૂદ છે જેમક.ે. 

 ‘તારીખ ે અબીલ ફદાઅ’ ભાગ-૧, પજે નું.-૧૫૬, 

મતબએૂ દારૂલ માઅરફેત બરૈૂત ખહ.સ. ૧૪૦૪. 

 ‘અબ્દલુ ફરીદ’ ભાગ-૫, પજે નું.-૧૩, દારૂલ કતુબુલુ 

ઈલ્મીર્યા બરૈૂત હ. ઉમરનુું હઝરત અલી (અલખય્હસ્સલામ)ના 

ઘર ેજવુું અન ેઘર સળગાવવાની ધમકી આપવી. 

 ‘તારીખ ે તબરી’ ભાગ-૨, પજે નું.-૨૨૩, દારૂલ કતુબુલુ 

ઈલ્મીર્યા બરૈૂત ખહ.સ. ૧૪૦૮. 
 

K બી જ ું  K 
 

 અગાઉની વાતથી આ જણાર્ય આવ ે છે ક,ે સીદ્દીકાએ 

કબુરા જનાબ ે ફાતમેા ઝેહરા (સલામલુ્લાહ ે અલય્હા) એ હ. 

અબબુક્રની બર્યઅત નહોતી કરી. જ્ર્યાર ે આપ આ દખુનર્યાથી 

ઇન્તેકાલ કરી ગર્યા, ત્ર્યાર ેત ેલોકોથી ખબૂજ નારાજ હતા. 

 ખશઆ અન ે સનુ્નીની ભરોસાપાર ફરવાર્યત પ્રમાણ ે

કોઈ ઇન્સાન પોતાના સમર્યના ઈમામની માઅરફેત અન ે

બર્યઅત વગર આ દખુનર્યાથી જાર્ય તો તનેી મૌત જાહલેીય્ર્યતની 

મૌત છે. હદીસની ફકતાબોમાું પર્યગમ્બર અકરમ (સલ્લલ્લાહો 

અલય્હ ે વ આલહેી વસલ્લમ)થી આ ફરવાર્યત નકલ કરવામાું 

આવી છે. 
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َِِّ ل ي اه  ََ ةمَْن مَا َْ  ب غرَْي  ا مَاٍم مَا َْ  م يْتَة ً   
જે કોઈ પોતાના જમાનાના ઈમામની માઅરફેત 

વગર મરી જાર્ય, તનેી મૌત જાહલેીય્ર્યતની મૌત છે. 
- મસુ્નદે અબી દાઉદ, પેજ નું. ૩૫૯ 

- મસુ્નદે ઈમામ ેએહમદ, ભાગ-૪, પજે-૯૬ 

ْ  ُعنُق هِ  بَيْعٌَة  مَا َْ  م يْتَةً    مَْن مَا َْ  َو لَيَْس ِف 
َِّةًِ ل ي اه  ََ 

જે કોઈ મરી જાર્ય અન ેતનેી ગરદન ઉપર કોઈની 

બર્યઅત ન હોર્ય, તનેુું મૌત જાહલેીય્ર્યતનુું મૌત છે. 
- સહીહ મખુસ્લમ, ભાગ-૪, પેજ-૧૩૬, 

મતબએુ મોઅસસએ ઇજ્જુદીન, ખહ.સ.૧૪૦૭ 

- અસ્સોનન ેકબુરા, ભાગ-૮, પજે-૧૫૬, 

મતબએૂ મજલીસ ેદાએરતૂલ મઆરીફૂન ખનઝામીર્યહ, 

હદૈરાબાદ, ખહ.સ. ૧૩૫૪ 

ا عَِ َما َْ  ْْلََماعَةَ  فَِة   َو  فَاَرَق امَْن  َخَرَج م َن الطَِّ
َِّة ل ي اه  ََ  م يْتَةً  

જે કોઈ ઇતાઅતથી નીકળી જાર્ય, જમાતથી અલગ થઈ 

જાર્ય અન ેમરી જાર્ય, તનેુું મૌત જાહલેીય્ર્યતનુું મૌત છે. 
- સહીહ મખુસ્લમ, ભાગ-૪, પેજ-૧૨૪, 

- અસ્સોનન ેકબુરા, ભાગ-૮, પજે-૧૫૬ 

આ હદીસોથી આ વાત ખબલકલુ રોશન થાર્ય છે ક ે

ઈમામની બર્યઅત, ઈમામની ઇતાઅત અન ે ફરમાુંબરદારી 

જરૂરી છે. જો કોઈ તનેાું વગર મરી જાર્ય તો તનેી મૌત 

જાહલેીય્ર્યતની મૌત છે. 

આગળના પજે ઉપર આ વાત એકદમ રોશન થઈ ગઈ 

ક ે જનાબ ે ફાતમેા ઝેહરા (સલામલુ્લાહ ે અલય્હા)એ હ. 
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અબબુક્રની બર્યઅત કરી ન હતી અન ેબર્યઅત કર્યાા વગર જ 

આ દખુનર્યાથી ખવદાર્ય થઈ ગર્યા હતા. ત ે જન્નતની તમામ 

ઔરતોના સરદાર છે. રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ 

આલહેી વસલ્લમ)ના જીગરના ટકુડા માટ ે (ઉપરોકત હદીસ 

અન ે બર્યઅતના કરવાના પ્રસુંગ ઉપર) રણ સવાલ ઉત્પન્ન 

થાર્ય છે. 

(૧) જે ફરવાર્યતોમાું માઅરફેત ે ઈમામ, બર્યઅત ે ઈમામ અન ે

ઇતાઅત ેઈમામનો ખઝક્ર થર્યો છે ત ેફરવાર્યતો બરોબર નથી. 

(૨) મઆઝલ્લાહ, મઆઝલ્લાહ ખાતનુ ે જન્નત બલ્ક ે

જન્નતની તમામ ઔરતોના સરદારની મૌત.... મઆઝલ્લાહ, 

મઆઝલ્લાહ જાહલેીય્ર્યતની મૌત છે. 

(૩) હ. અબબુક્રની ખખલાફત બરોબર ન હોર્ય બલ્ક ે હઝરત 

અલી ઇબ્ન ે અબીતાખલબ (અલખય્હસ્સલામ) બરહક ખલીફા 

હોર્ય અન ે ફાતમેા (સલામલુ્લાહ ેઅલય્હા) તમેની ઈમામતનો 

અકીદો રાખતા હોર્ય. 

 એકદમ રોશન છે ક ે કોઈપણ મસુલમાન પહલેી બ ે

બાબતોન ેકબલૂ નહીં કર.ે 

 આ રણરે્ય બાબતો હઝરત અલી (અલખય્હસ્સલામ) 

બાબત ેપણ આ જ રીત ેલાગુ પડ ે છે. ફરવાર્યતોમા ઈમામની 

માઅરફેત વગરની મૌતન ે જાહલેીય્ર્યતની મૌત બતાવવામાું 

આવી છે. જાહરે છે ક ે જેનુું મૌત જાહલેીય્ર્યતનુું હોર્ય તનેી 

જજદગી પણ જાહલેીય્ર્યતની જ હશ.ે હઝરત અલી ઇબ્ન ે

અબીતાખલબ (અલખય્હસ્સલામ) હદીસ ે સકલનૈની રોશનીમાું 

કરુઆનની બરાબર છે અન ે આ ફરવાર્યત પણ હઝરત અલી 

(અલખય્હસ્સલામ) બાબત ેજ છે. 
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ِ َِّْفََت  قَا َحّته ُ مََع عَل يٍِّ  َو  لَْن  ي ٌ مََع  اْْلَقِّ  َو اْْلَقِّ  عَل يِّ
دَا عَلَيَِّ اْْلَْوَض يَْوَم الْق يَامَةِ   يَر 

“અલી (અલખય્હસ્સલામ) હકની સાથ ેછે, 

અન ેહક અલી (અલખય્હસ્સલામ)ની સાથ ેછે.  

બુંન ેજુદા નહીં પડ ેજ્ર્યાું સધુી કર્યામતન ે

ફદવસ ેહવઝે કવસર ઉપર મારી મલુાકાત કર.ે” 
- તારીખ ેબગદાદ, ભાગ-૧૪, પેજ-૩૨૨ 

મતબએૂ દારૂલ કીતાબુલ અરબી 

ٌ مََع الُْقْرِعَل ِ ِ  ُن   مَعَها ِ ن  َوالُْقْرِا ِيِّ   ََل يَفََْت  قَان  َحّته
دَا  عَلَيَِّ اْْلَْوَضِ ِيَر 

“અલી (અલખય્હસ્સલામ) કરુઆનની સાથ ેછે, 

અન ેકરુઆન અલી (અલખય્હસ્સલામ)ની સાથ ેછે.  

બુંન ેજુદા નહીં પડ ેજ્ર્યાું સધુી કર્યામતન ે

ફદવસ ેહવઝે કવસર ઉપર મારી મલુાકાત કર.ે” 
- અસ્સવાએકલુ મોહરકા, પેજ-૧૨૩ 

મતબએૂ મકતબતલુ કાખહરા, ખહ.સ.૧૩૮૫ 

ٌ مََع اْْلَقِّ  َوالُْقْرِ ُ  َوالُْقْرِا ِ عَل يِّ ٌ  ا ِ ن   َواْْلَقِّ ُن  مََع عَل يِّ
ِ َِّفََْت  قَا َحّته دَا عَلَيَِّ اْْلَْوَضَِو  لَْن  ي   يَر 

“અલી (અલખય્હસ્સલામ) હક અન ેકરુઆન સાથ ેછે, 

અન ેકરુઆન અલી (અલખય્હસ્સલામ)ની સાથ ેછે.  

બુંન ેજુદા નહીં પડ ેજ્ર્યાું સધુી કર્યામતન ે

ફદવસ ેહવઝે કવસર ઉપર મારી મલુાકાત કર.ે” 
- રબીઉલ અબરાર, ભાગ-૧, પેજ-૮૨૮, 

મતબએૂ અમીર કુમ, ખહ.સ.૧૪૦૧ 
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ِْ ْي  م ْن  بََدن  لَة   َراس  َْْن  ْ ِب  ٌ م ِنِّ   عَل يِّ
“અલી (અલખય્હસ્સલામ)નો સુંબુંધ મારી સાથ ે એવી 

રીત ેછે, જેવી રીત ેશરીરનો સુંબુંધ માથા સાથ.ે” 

- તારીખ ેબગદાદ, ભાગ-૭, પેજ-૧૨, 

મતબએૂ દારૂલ કીતાબુલ અરબી બૈરૂત 

- અસ્સવાએકલુ મોહરકા, પેજ-૭૫, 

મતબએૂ મકતબતલુ કાહરેા, ખહ.સ.૧૩૮૫ 

 સહીહ બખુારીની ફરવાર્યત પ્રમાણ ે હઝરત અલી 

(અલખય્હસ્સલામ)એ છ મખહના સધુી બર્યઅત કરી ન હતી તો 

મઆઝલ્લાહ, મઆઝલ્લાહ શુું એમ ખવચારી શકાર્ય છે ક ેઆ 

દરખમર્યાન હઝરત અલી (અલખય્હસ્સલામ) મઆઝલ્લાહ, 

મઆઝલ્લાહ જાહલેીય્ર્યતની જજદગી જીવતા હતા ? 

 આ ઉપરાુંત ફરવાર્યતો સ્પષ્ટ બર્યાન કર ે છે ક ે ઈમામ 

વગરની જજદગી જાહલેીય્ર્યતની જજદગી છે. તો હઝરત 

રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલહેી વસલ્લમ)ના 

ઇન્તેકાલ પછીથી લઈ હ. અબબુક્રની ખખલાફત કાર્યમ થર્યા 

સધુી (આ ટૂુંકા સમર્યગાળા દરખમર્યાન) તમામ સહાબાની 

જજદગી જાહલેીય્ર્યતની જજદગી જીવતા હતા ? 

 શુું બધી ફરવાર્યતોથી આ વાત સાખબત નથી થતી. 

હઝરત રસલૂખેદુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલહેી 

વસલ્લમ)એ પોતાની જજદગીમાુંજ હઝરત અલી ઇબ્ન ે

અબીતાખલબ (અલખય્હસ્સલામ)ની ખખલાફત અન ેજાનશીનીનુું 

એલાન કરી દીધુું હતુું અન ે ખદુાના હુકમથી તમેની ખવલાર્યત 

અન ેખખલાફતનુું એલાન પણ કરી ચકૂ્ર્યા હતા. 

 કેમક ેઆ જ એવી પફરખસ્થખત છે જે તમામ ઉમ્મતન ે

જાહલેીય્ર્યતની મૌતથી બચાવી શક ેછે. 
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 જે ઇન્સાન જાહલેીય્ર્યતની મૌતથી બચવા ચાહતો 

હોર્ય તને ે હઝરત અલી ઇબ્ન ે અબીતાલીબ 

(અલખય્હસ્સલામ)ની ખબલાફસ્લ ખખલાફત અન ે ઈમામત 

કબલૂ કરવી જોઈએ. 

વસ્સલામ...... 
 

હઝરત રસલૂખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે

વ આલહેી વસલ્લમ) ફરમાવ ેછે: 

 ن   ب  ي  ر  ي   ن    م   ة  ع  ض  ب   ت   ن  ب  ا   ة  م  اط  ف    ام  ن   إ  ... 
 ا.اھ  ذ  ۤ  ا ا م   ن   ي  ذ  ؤ  ي   ا و  ه  اب  ر  اأ  م  

   “ખરખેર ફાતેમા (સલામુલ્લાહ ેઅલય્હા) મારી 

પરુી છે. મારા હ્રદર્યનો ટુકડો છે. જે કોઈએ તેમનુું 

ફદલ દભુાવ્ર્યુું, (જાણે ક)ે તેણ ે મન ે નારાજ કર્યો 

અન ે જે કોઈએ તેમન ે ઈજા પહોંચાડી તેણ ે મને 

ઈજા પહોંચાડી.” 
- હીલ્ર્યતુલ ઓલ્ર્યા, ભાગ-૨, પજે નું. ૪૦, 

મતબએૂ દારૂલ ફફક્ર બૈરૂત 

 




