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અમારા મઝહબી પેશવાઓ............

અહ આ શીષર્ક નીચે, મુંબઈમા ખોજા
શીઆ ઈસ્નાઅશરી જમાઅત અિસ્તત્વમાં આવી
ત્યારથી તેના થમ મઝહબી પેશવા અને રહબર
હુ જ્જતુલ ઈસ્લામ મૌલાના શૈખ અબુલ કાિસમ
સાહેબ નજફી કાશાની (તાબ સરાહુ ) અને તેમના
પછી તેમના ફરઝંદે અજુ ર્ મન્દ આયતુલ્લાહ શેખ
મોહંમદ હસન સાહેબ નજફી (તાબ સરાહુ ) એ
દીન અને મઝહબ તથા કૌમ અને િમલ્લતની જે
શંશાપા અને ન ભૂલાવી શકાય તેવી સેવાઓ
કરી તેનું વણર્ન તથા તેમનું ગૌરભયુર્ જીવનવૃતાંત
આપવામાં આવે છે , જે િન:શંક અમારા અન્ય
દીની-મઝહબી આિલમો, મૌલવીઓ તથા
મુબિલ્લગો માટે પણ માગર્દશર્નરૂપ છે .
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ુ કાિસમ નજફ
(1) મ. શૈખ અ લ
કાશાની (ના.સ.)આપની વંશવાણી:

હુ જ્જતુલ ઈસ્લામ મૌલાના શેખ અબુલ
કાિસમ સાહેબ નજફી કાશાની મુબ
ં ઈ ખોજા
શીઆ ઈસ્નાઅશરી જમાઅતના પહેલા દીનીમઝહબી પેશવા અને રહબર હતા. આપના િપદરે
બુઝુગર્વારનું નામ મુલ્લા અબ્દુલ હકીમ હતું,
જે ઓ આિલમે મઝહબ હતા, અને માદરે
િગરામીનું નામ ખૈરૂિન્નસા િબન્તે આકા હસન
હતું. દાદાનું નામ મુલ્લા અબ્દુર રહીમ હતું, જે ઓ
પણ આિલમે મઝહબ હતા, અને પરદાદાનું નામ
આકા હુ સૈન બીડગુલી કાશાની હતું. જે ઓ મુલ્કે
ઈરાનના કાશાન ાંતના બીડગુલ નામના ગામમાં
રહેતા હતા, અને ત્યાં ખાતેના તેઓ “ખાન” (એ
દજાર્ના ગામ અિધકારી) હતા. બીડગુલ-કાશાન
પયગામાતે નજફ ‐ 8
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લગભગ ઈસ્ફેહાન તથા તેહરાનની વચમાં આવે
છે .

આપનો જ મ :

મુલ્લા અબ્દુલ હકીમના પાંચમા પુ તે
આપણા (મુંબઈ ખોજા શીઆ ઈસ્નાઅશરી
જમાઅતના) પહેલા મઝહબી રહેબર શૈખ અબુલ
કાિસમ સાહેબ આજથી ૧૫૪ વષર્ ઉપર િહ.સ.
૧૨૭૫ (ઈ.સ. ૧૮૫૮)માં નજફ ખાતે િમશરાક
મોહલ્લામાં થયો હતો. એ ઝમાનામાં ત્યાં
ઉસમાની તુક સલ્તનત હતી, કે જે નો અંત તેમજ
િખલાફતનો પણ અંત કાએમના માટે િહ.સ.
૧૨૪૨ના રજબ મિહનામાં અતાતુકર્ કમાલ
પાશાના હાથથી આવ્યો, અને તે સમયે રઈસે
મઝહબ ઉસ્તાદુલ ફોહકા વલ મુજતહેદીન
અઅલમુલ ઉલમા વલ ઉસૂિલય્યીન શૈખ મુરતઝા
પયગામાતે નજફ ‐ 9
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અનસારી હતા.

આપની તરબીયત :

ઉપર જણાવ્યા મુજબ આપ પાંચ ભાઈઓ
હતા, પણ તે બધામાં આપના ઉપર આપના
િપતાની ખાસ તવજજોહ હતી તથા આપને બહુ
ચાહતા હતા, કેમકે આપ ઈલ્મે દીનો મઝહબ
શીખવાનો અિત શોખ ધરાવતા હતા, એમના
િપતા ઈચ્છતા હતા કે તેઓ ઈલ્મમાં ઊંચે દરજે
પહ ચે અને મુજતિહદ તથા મુબિલ્લગ અને
મુરિવ્વજે મઝહબ બને અને શરીઅતે હક્કાની
િખદમત કરે.
ઘણે ભાગે બાળકોનો આ સ્વભાવ હોય છે કે
પોતાની ઉ વાળાઓની સાથે હરેફરે તથા ઉઠે બેસે
છે , અને મઝાક તથા ફુઝુલ વાતો કરે છે . પરંતુ
આપ તે વાત તથા ખસ્લતથી દૂર હતા. આપ
પયગામાતે નજફ ‐ 10
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ઈલ્મના ચાહક હતા તેથી હંમેશા આિલમ,
આિકલ-બુિદ્ધશાળી
તથા
ફાિઝલ-િવદ્વાન
શખ્સોની બેઠકમાં બેસતા કે જે થી તેઓથી ઘણું
જાણવાનું તથા અનુભવો મળે.
આપ નાના બાળક હતા ત્યારે આપના િપતા
તેમની અમલી રીતે પણ તબીય્યત કરતા હતા.
જે મકે તેઓ આપને પોતાની સાથે નમાઝે
જમાઅતમાં લઈ જતા હતા. આ બાબત આપે
પોતે પોતાની ન ધપોથીમાં લખેલ છે , જે માં તેમણે
તેઓ એ વખતે કેટલા નાના હતા તેનો િચતાર આ
મુજબ રસીલા શબ્દોમાં આપેલ છે કે,
“બાળપણમાં હુ ં મારા એ ઝમાનાના પેશનમાઝ
શેખે ફકીહ મહેદીની પાછળ નમાઝે જમાતમાં
શરીક થતો હતો, ત્યારે મારૂં કદ એટલું નાનું હતું કે
જો તે પેશ નમાઝ બેઠા હોય અને હુ ં તેમની પાસે
ઉભો રહુ ં તો મારૂં ઉભવું અને તેમનું બેસવું માપમા
પયગામાતે નજફ ‐ 11
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બરાબર થઈ જાય !”

ુ ર કળા તરફ લ

:

આપ જ્યારે લગભગ ૧૩ વષર્ના થયા તો
આપે ભિવષ્યમાં પોતાના િપતાનો આિજિવકાની
મહેનતનો બોજો ઉપાડવામાં સહાયક થવાના
હેતુએ એકાદ હુ ન્નર ઉ ોગ શીખી લેવાનો ઈરાદો
કય . એ ઝમાનામાં નજફમાં અહલે ઈલ્મની
નઝદીક િજલ્દસાઝી (બુક બાઈન્ડ ગ)નો હુ ન્નર
બહેતરીન ગણાતો હતો, તેથી આપે તેહસીલે
ઈલ્મની સાથે સાથે એ લાઈન પણ ઈખ્તેયાર કરી
લીધી. આપે ચાર વષર્ સુધી એ કામ શીખવામાં
ગાળ્યા, અને તેમાં એવા િનષ્ણાંત બની ગયા કે
બારીકમાં બારીક કામ પણ ઘણી સફાઈ અને
સહેલાઈથી કરી લેતા હતા. આ હુ ન્નરમાં કાિમલ
બની જવા બાદ આપે એ કામ છોડી દીધુ,ં અને
પયગામાતે નજફ ‐ 12
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પુરૂં લક્ષ તહસીલે ઈલ્મ તરફ આપવા લાગ્યા.

ઈબાદત અને રયાઝત :

તહસીલે ઈલ્મની સાથે આપ ઈબાદત તરફ
લક્ષ આપતા હતા, અને િરયાઝત (આત્મદમન,
તપ યાર્) પણ નાનપણથી આપે ઈખ્તેયાર કરી
હતી. િરયાઝતથી મતલબ વાિજબ ઉપરાંત નાફેલા
તથા સુન્નત નમાઝો પડવી, વાિજબ તથા સુન્નત
રોઝાઓ ઉપરાંત અન્ય િદવસોમાં પણ રોઝા
રાખવા, ઓછુ ં ખાવું, ઓછુ ં બોલવું, લોકોથી
મેલજોલ ઓછો રાખવો અને બાકીનો સમય
િચતનમાં કાઢવો. આપ એટલી બધી િરયાઝત
કરતા હતા કે એક વખત તેમને વસવસો થયો કે
આટલી નાની વયમાં ભાગ્યેજ મારી જે ટલી
ઈબાદત અને િરયાઝત કરનાર હશે. આ િવશે
તેમણે પોતે જ જણાવેલ છે કે, “આવો, ખ્યાલ
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મારા િદલમાં ઉદભવ્યો, તો ધારા મુજબ એક રાતે
જ્યારે હુ ં રવાકે મુતહહરમાં નમાઝે શબ માટે ગયો,
તો ત્યાંથી મ જોયું કે મારાથી પણ નાનો અને
મારીજ જે વો અમામો તથા અબા પહેરેલ એક
છોકરો હાથમાં તસ્બીહ લીધેલ નાફેલએ િવ માં
“અલ-અફવો.... અલ-અફવો” નો િઝ કરી રહેલ
છે . તે છોકરો કોણ છે તે જાણવા સારૂં હુ ં બીજી
તરફ ગયો. જ્યારે મ ત્યાં આગળ નઝર કરી તો તે
જોવામાં આવ્યો નહ . મ અહ તહ બધેય જોયું
પણ તેનો પતો લાગ્યો નહ . છે વટે મારા િદલમાં
સૂઝયું કે આ બાબત જરૂર ખુદા તરફથી મારી
તંબીહ માટે બની હશે.
આપ દરેક નમાઝ તેના વકત પર અદા કરતા
અને તઅકીબાતમાં ઘણીવાર સુધી મશગૂલ રહેતા
હતા. નાફેલાએ પંજગાના ઉપરાંત નમાઝે શબ
પણ બરાબર બજાવતા. બાળવયના ઝમાનાથી જ
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આપનો દસ્તૂર હતો કે હંમેશા સુબ્હે સાિદક પહેલાં
મૌલા મુિશ્કલ કુશા અલિય્હસ્સલામના હરમનો
દરવાજો ઉઘડતાં જ આપ તેમાં દાિખલ થતા અને
નમાઝે શબ પડતા હતા.

ઈ મ

ા તનો શોખ :

૧૭ વષર્ની ઉ માં આપ પૂરી રીતે તહેસીલે
ઈલ્મમાં મશગૂલ થઈ ગયા. ઈલ્મી બહસ
(Debate જ્ઞાનિવવાદ)માં પણ ભાગ લેતા થયા.
આવી રીતે આપ હંમેશા દસથી બાર દસર્ અને
બહેસમાં િહસ્સો લેતા. ઘણી વખત આપ આખી
રાત િકતાબમાં િવતાવી દેતા હતા.
આપ એક િદવસ મ ેસામાં તહેસીલે
ઈલ્મમાં મશગૂલ હતા કે એકાએક આપના નાના
પુ નું અવસાન થયું. આ ખબર આપે અભ્યાસના
વખતે સાંભળી, પણ અલ્લાહ! અલ્લાહ!! આપ
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તુરંત ત્યાંથી ઉભા થયા નહ કે મનમાં અકળાયા
નહ . દસર્ તમામ થયા પછીજ આપ ઘર તરફ
ગયા અને મરણ પામેલ પુ ની તજહીઝ અને
તકફીનમાં મશગૂલ થઈ ગયા. આપને ૫૦૦ થી
વધુ હદીસો મોઢે યાદ હતી, અને ખાસ કરી ઈલ્મે
તફસીરમાં ઘણા માહેર હતા.

આપની ગર બ

થિત :

આપ ગરીબ િસ્થિતના હતા, અને ઘણી
વખત આપને કારમી ગરીબીનો સામનો કરવો
પડતો હતો, પણ તેથી તેમના તહેસીલે ઈલ્મમાં
ફકર્ પડતો ન હતો. અિત ગરીબાઈને લીધે આપ
એક પાઈનું તેલ ખરીદતા અને િદવામાં નાખી ૪૦
દીવસ સુધી ચલાવતા હતા, અને એ િચરાગની
વાટ એટલી ધીમી રાખતા હતા કે કાશ ફક્ત
િદવાની આસપાસ સુધીજ ફેલાતો હતો.
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ગરીબીના કારણે આપને કેટલીકવાર ણ ણ
દીવસ સુધી ફાકા પણ કરવા પડયા હતા.
આપની એ ઝમાનાની ગરીબીનો એક
િચતાર આપના જ એક િમ સૈયદ અબુલ હસન
આિલમે ઝુ બલવી કે જે ઓ પાછળથી નજફે
અશરફના હરમે મુતહહરમાં પેશ નમાઝ મુકરર્ર
થયા હતા તેમનો, આયતુલ્લાહ શૈખ મોહંમદ
હસન સાહેબ નજફીને વણર્વેલો અહવાલ આ
મુજબ છે કે, “એક દીવસ મ કેટલોક ખજૂ ર ખરીદ
કય . જ્યારે હુ ં મારા ઓરડામાં બેસી તે ખાઈ ર ો
હતો કે એકાએક મારા કાનમાં ગૈબી આવાજ
આવી કે, “અબુલ હસન ! તું ખુશીથી ખજુ ર ખાઈ
ર ો છે . પણ તને ખબર છે , તારા દોસ્ત શેખ
અબુલ કાિસમે ણ િદવસથી કાંઈ ખાધું નથી?!
આ ગૈબી આવાજ સાંભળી હુ ં શેખ અબુલ
કાિસમ પાસે ગયો, અને તેમને મારે ત્યાં ખજૂ ર
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ખાવા આવવાનું આમં ણ આપ્યું, પણ તેઓ
આવવાને તૈયાર થયા નહ . છે વટે ઘણા આ હ
પછી તેઓ આવ્યા અને મારી સાથે ખજૂ ર
ખાધા.”

આપની

બીમાર

અને

અજબ

વ ન:

આપ હજુ તહેસીલે ઈલ્મ કરતા હતા અને
૨૦ વષર્ની વયે પહ ચ્યા હતા કે આપના િપતા
હી.સ. ૧૨૯૫ ના છે વટમાં અથવા ૧૨૯૬ની
શરૂમાં વફાત પામ્યા. િપતાની વફાતથી આપને
ઘણો આઘાત લાગ્યો, છતાં તહેસીલે ઈલ્મથી
િવમુખ થયા નહ , અને બરાબર તે જારી રાખ્યું.
આ ઝમાનામાં આપ પોતાના ભાઈઓથી જુ દા
રહેતા હતા. િહ.સ. ૧૨૯૭માં જ્યારે પ્લેગમરકીની બીમારી દરેક જગાએ ફાટી નીકળી તો
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તેમાં આપના બધા ભાઈઓ સપડાઈ ગયા અને
મરણ પામ્યા. આપ પણ આ હઠીલા રોગના
પંજામાં સપડાયા હતા, પરંતુ પરવરિદગારના
ફઝલો કરમથી બચી જવા પામ્યા.
આપ એ બીમારીના કાળમાં એક િદવસ
જ્યારે બેહોશ થઈ ગયા તો તે બેહોશીની
હાલતમાં તેમણે પોતાને જોયા કે તેઓ
વાદીયુસ્સલામ (એ નામના નજફમાંના ખ્યાત
અિત મોટા ક સ્તાન)માં મોજૂ દ છે ત્યાંની પૂરી
જમીન જવાિહરોથી ભરપૂર છે એ િસવાય ત્યાં
આગળ અમૂલ્ય ગૌહર પણ મોજૂ દ છે - જાણે તે
સવર્ જન્નતનો સામાન ન હોય ! તેઓ જ્યારે
વાદીયુસ સલામના ઘણા ઊંડા ભાગમાં પહ ચ્યા
તો ત્યાં આગળ તેમણે પોતાના મહમુદ નામના
શાિગદર્ને જોયો કે જે આએ જ બીમારીનો ભોગ
થઈ ૨૦ વષર્ની ઉ માં મરણ પામ્યો હતો. તેણે
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આપને સલામ કરી. આપે તેણી હાલત પૂછી. તેણે
ક ું હુ ં ઘણી સારી હાલતમાં છુ ં . આ પછી આપે
ત્યાં રહી જવાની પોતાની ઈચ્છા બતાવી, તો તેણે
ક ું કે, હમણાં આપ પાછા ચાલ્યા જાઓ.
આપના માટે અહ મહેલ તૈયાર છે , પણ તે માટે
હજુ સમય આવ્યો નથી, આ પછી આપની આંખ
ઉઘડી ગઈ જોયું કે આપના િબછાના આગળ
આડોશીપાડોશીઓ તથા ઓળખીતાઓ રડી ર ા
છે . આપે તેઓને ક ું કે ગભરાઓ નહ , હુ ં હજી
જીવવાનો છુ ં , અને બહુ જલ્દી તંદુરૂસ્ત થઈ
જઈશ.”

આપે મેળવેલા ઈ મો :

આપ બીમારીમાંથી સાજા થયા પછી ફરી
તહેસીલે ઈલ્મમાં મશગૂલ થઈ ગયા, ૧૪ વષર્
સુધીમાં આપે જુ દા જુ દા ઈલ્મો મેળવ્યા. જે વા કે
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ઉલુમે િફકિહય્યહ (ધમર્ કાએદાશાસ્ ), ઉલૂમે
િરયાિઝયાત (ગિણતશાસ્ ), ઈલ્મે મિન્તક
(લોિજક-તત્વશાસ્ ),
ઈલ્મે
ઉસૂલ
(િસદ્ધાંતશાસ્ ),
ઈલ્મે
સફ નહવ
(વ્યાકરણશાસ્ ), ઈલ્મે તફસીર (ભાષ્ય-કોમેન્ ી),
ઈલ્મે હદીસ વગેરે વગેરે. આ િસવાય ખુશ નવીશી
પણ શીખ્યા હતા. આપના અક્ષરો ઘણા ઉમદા
હતા-જાણે મોતીના દાણા જોઈ લો! આપ કિવત્વ
શિક્ત પણ ધરાવતા હતા. અન્ય ઘણા ફારસી અને
અરબી અશઆર આપે રચ્યા છે . આપે રચેલ
અશઆર અને નઝમોનો એક દીવાન (કાવ્ય
સં હ) આજે પણ કુતુબખાનએ નજફીમાં મોજૂ દ
છે , જે તેમનાજ હાથે સુંદર અક્ષરોમાં લખાયેલ
છે .
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બ
ંુ ઈમાં આપની પધરામણી :

આપ ૩૨ વષર્ના થયા અને ૧૪ વષર્ની
મુ તમાં ઈલ્મે દીન પૂરી રીતે હાંિસલ કરી લીધું તો
હવે આપે તક વતન કરી બીજે કયાંય જઈ
વસવાનો ઈરાદો કય . કેટલાક ઉલમાઓએ તથા
બુઝુગ એ આપને મુંબઈ જવાની સલાહ આપી.
આપે એ સલાહ સ્વીકારી, કેમકે ત્યાં આગળ
તેમના ઘણા ઓળખીતાઓ મોજૂ દ હતા. તેથી
આપ િહ.સ. ૧૩૦૭ના જમાદીઉલ અવ્વલ
મિહનામાં (ઈ.સ. ૧૮૮૧માં) નજફથી રવાના
થઈ ૨૭મી જમાદીઉલ આિખર િહ.સ.
૧૩૦૭માં મુંબઈ પધાયાર્.
િહ.સ. ૧૩૧૬ના માહે રમઝાનુલ મુબારક
તા. ૨, જુ મ્આના િદને નમાઝે જુ મ્આ માટે
મરહુ મ અબુલ કાિસમ સાહેબ શુસ્તરી
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ઈમામવાડામાં પધાયાર્. પૂરો ઈમામવાડો અરબ,
અજમ, િહન્દી, કાશ્મીરી વ. ઈસ્નાઅશરીઓથી
ભરાઈ ગયો હતો. બધા નમાઝે જુ મ્આના
સમયનો ઈન્તેઝાર કરી ર ા હતા કે, એટલામાં
મરહુ મ
મુલજીભાઈ
જં ગબારી
પોતાની
જગ્યાએથી ઉભા થઈ મીમ્બર પાસે ગયા અને
તેના પર જમા થયેલ મીણબતીના મીણને ચાકુ વડે
ઉખેડી સાફ કરવા લાગ્યા. ત્યારે ઈમામવાડાના
વ્યવસ્થાપક સાલેહખાનના પુ િમરઝા અલીએ
આગળ આવી તેઓને તથા યુસુફ ભાઈ ઈસાને
પણ થપડાકો લગાડી, અને હલ્કા શબ્દો વાપરી
બોલ્યો, “તુમ ખોજા યેહ ઈમામવાડા ખરીદના
મંગતા હય ? જાઓ, તુમ મિસ્જદ બનાના મંગતા
તો તુમારી જગામ બનાઓ!”
મરહુ મ શેખ અબુલ કાિસમ સાહેબ આ
ગુસ્તાખી અને હુ લ્લડાઈ જોઈ બહુ નારાઝ તથા
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ગુસ્સે થઈ બોલ્યા, “િમરઝા અલી! તમને શમર્
આવતી નથી કે આ ખોજા ભાઈઓ જે ઓ
આપણા મઝહબ તરફ આકષાર્ઈ આપણા મહેમાન
બન્યા છે , તેમની ઈઝઝત અને ઈકરામ કરવા
બદલે આવી બદ સલુકાઈથી તેમની સાથે પેશ
આવો છો?!” આટલું બોલતાં જ તેઓ નમાઝ
પડાવ્યા િવના ઈમામવાડામાંથી બહાર નીકળી
ચાલતા થયા. ઈરાની ઈસ્નાઅશરી આગેવાનોએ
આ ગુસ્તાખીની માફી માંગી અને તેમને નમાઝ
પડાવવાનું જારી રાખવા િવનંતી કરી, પણ આપે
તેને હરિગઝ સ્વીકારી નહ .

આરામબાગની

ુ યાદ :

ઉપલો
સંગ મુંબઈમાં ખોજા શીઆ
ઈસ્નાઅશરી જમાઅતની સ્થાપનામાં કારણરૂપ
બન્યો. જે ગુપ્ત ઈસ્નાઅશરીઓ અલગ જમાઅત
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બનાવવાને દસ વષર્થી તલપાપડ થઈ ર ા હતા
તેઓના આગેવાનોને મરહુ મ શેખ અબુલ કાિસમ
સાહેબે પોતાના મકાને બોલાવ્યા અને તેમને
જણાવ્યું કે હવે મારી ઈચ્છા પૂરી થવા માટેનો
વકત આવી લાગ્યો છે . ગુપ્ત ખોજા
ઈસ્નાઅશરીઓએ ભેગા થઈ આ િવશે િનણર્ય
લીધો. પણ ક સ્તાનનો સવાલ તેમને મુંઝવતો
હતો, કેમકે તેઓની સંખ્યા એટલી ન હતી કે
સરકાર તેમની ક સ્તાન માટેની ઝમીનની
માંગણી કબૂલ રાખે. તેથી તેઓ મરહુ મ શેખ
અબુલ કાિસમ સાહેબની સેવામાં આવ્યા અને એ
બારામાં તેમની મદદ કરવાની િવનંતી કરી.
એ ઝમાનામાં હાજી અબ્દુલ હુ સૈન નામના
એક મશહુ ર તથા સરકારી લાગવગ ધરાવનાર
ઈરાની વેપારી હતા, જે ઓ “અમીનુત તુજજાર”નો
લકબ ધરાવતા હતા અને ૧૪ જહાઝોના માિલક
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હતા. તેમ.ને મરહુ મ શેખ અબુલ કાિસમ સાહેબે
આ બારામાં આ હમ મઝહબી ખોજા ભાઈઓની
મદદ કરવાની િસફારીશ કરી. તેમણે જણાવ્યું કે
૨૦૦ કે તેથી વધુ સંખ્યા ધરાવનાર જમાઅતનેજ
સરકાર તરફથી ક સ્તાન માટેની ઝમીન મળી શકે
છે , જ્યારે આ લોકો તો ૫૦ થી પણ ઓછી
સંખ્યામાં છે , તો કેમ કરી સરકાર તેમની માંગણીને
કબૂલ રાખશે? આપે તેમને ક ું કે ગમે તેમ કરી
તમે આ બારામાં કોિશશ કરી તો જુ ઓ. ખુદાએ
ચા ું તો આ જશ તમને મળીને રહેશે.
અલ-ગરઝ મઝકુર ઈરાની ગૃહસ્થની આ
બારામાં કોિશશ સફળ નીવડી, અને સરકારે આ
ખોજા ઈસ્નાઅશરીઓને મઝગામ મધ્યે આવેલ
“અંજીરવાડી” નામે ઓળખાતી ઝમીનનો ટુકડો
આપ્યો. તેઓએ એક મીટ ગ બોલાવી તેમાં એ
ઝમીનને ફરતી પથ્થરની પાકી ભ ત બનાવી લેવા
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તથા તેમાં જ એક તરફ મિસ્જદ બનાવવાનો
િનણર્ય લીધો અને તે અંગેના ખચર્ માટે રૂ. આઠ
હજારનો આપસમાં ફાળો કય ,અને કામ શરૂ કરી
દીધું. થમ એ ઝમીનને ફરતી ભ ત ચણાવી લઈ
એ જગાનું નામ “આરામ બાગ” રાખ્યું. પછી
રબીઉલ આિખર હી.સ. ૧૩૧૭ (ઈ.સ.
૧૮૯૯માં) એક નેક િદવસે તેમાં પિ ચમઉ રખુણામાં મરહુ મ શેખ અબુલ કાિસમ
સાહેબના મુબારક હાથે મિસ્જદનો પાયો
નાખવામાં આવ્યો, અને રાત દીવસ ચણતર કામ
ઝડપથી થતાં ણ-સાડા ણ મિહનામાં (માહે
રજબ હી.સ. ૧૩૧૭માં) એ મિસ્જદ તૈયાર થઈ
ગઈ. મજકુર મિસ્જદ શેઠ ખાકીભાઈ હેમાણી
જામનગરવાલાએ બંધાવી, જમાઅતને વકફ કરી
આપી.
ત્યારપછી એજ વષર્માં આ ગુપ્ત ખોજા
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ઈસ્નાઅશરીઓએ જે ઓ ૫૦ની સંખ્યામાં હતા.
આગાખાની જમાતમાંથી નીકળી જઈ નવી
જમાત બનાવી અને તેનું બંધારણ ઘડયું અને
“મુંબઈ સમાચાર”માં તેમની જાહેરાત કરી દેવામાં
આવી.

ખો

મેઅ મ જદની

ુ યાદ :

એજ િહજરી સન ૧૩૧૭ની પહેલાં અને
૧૩૧૬ના અંતમાં આ જુ દા થયેલા ગુપ્ત ખોજા
ઈસ્નાઅશરીઓએ મરહુ મ શેખ અબુલ કાિસમની
સલાહથી એક સ્ટ સ્થાપ્યું અને પછી એ સ્ટે
મિસ્જદની તઅમીર માટે રૂિપયા પચાસ હજારમાં
પાલાગલીમાં આવેલ જગા ખરીદી. હાલમાં
મિસ્જદમાં જે જગાએ હોઝ બનેલ છે તે તથા
તેણી જોડેની વેશદ્વાર સામેની આગલી સહન
છે તે જગાએ એ વકતે એક ઘર હતું અને તેણી
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અતરાફ બીજા મકાનો હતા, અને જ્યાં આગળ
મેહરાબ છે ત્યાં ઉનનું એક ગોદામ હતું જે મરહુ મ
હાજી ગુલામહુ સૈન અલુ મુરાજની માિલકીનું હતું.
તેમની કનેથી એ ગોદામ રૂિપયા નવ હજારમાં
ખરીદવામાં આવ્યું હતું અને બાકીના મકાનો બધા
મળીને રૂ. પચાસ હજારમાં ખરીદ કરવામાં આવ્યા
હતા.
મઝકુર મકાનમાં મરહુ મ હાજી દેવજીભાઈ
જમાલ, મરહુ મ હાજી અબ્દુલ્લાહ માવજી તથા
મરહુ મ હાજી ગુલામહુ સેન અલુભાઈ મુરાજે
મરહુ મ શેખ અબુલ કાિસમ સાહેબને નમાઝ
પડાવવાની િવનંતી કરી. આપે તે કબૂલ કરી નહ એમ કહીને કે તે જગાની અતરાફમાં િવરોધીઓ
રહે છે , તેઓ તેને સાંખી શકશે નહ બેહતર છે કે
તમે લોકો બીજે કોઈ ઠેકાણે જગા લઈ મિસ્જદ
બનાવો. હાજી દેવજીભાઈ જમાલે ક ું કે, અમે
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એ જગા તથા મકાન ખરીદી લીધેલ છે હવે
અમારો િવચાર ત્યાં મિસ્જદ બનાવવાનો છે , અને
તેના પિરણામમાં જે કાંઈ આપિ ઓ આવે તે
અમે સહષર્ વેઠવાને તૈયાર છીએ. તમે નિચતાઈથી
ત્યાં નમાઝ પડાવવી શરૂ કરી દો. આવી િહમત
અને ધાિમક ઉત્સાહ અને આ હ જોઈ આપે
ફક્ત દીવસના ભાગમાં જ એટલે કે બપોરના
ઝોહર-અ ની નમાઝ પડાવવાને મુનાિસબ ધારી
કબૂલ કયુ. કેટલાક દીવસો સુધી આમ ઝોહર-અ
પડાયા પછી મગરીબ-ઈશાની નમાઝ પણ
પડાવવી શરૂ કરી. અતરાફમાં િવરોધીઓ રહેતા
હોવાથી નમાઝના સમયે ધીરેથી અઝાન
આપવામાં આવતી હતી. પણ પછી એક િદવસે
જ્યારે કોઈએ જોરથી અઝાન આપી, ત્યારે
િવરોધીઓને જાણ થઈ કે અહ નમાઝ પડાય છે ,
તેથી તેઓએ આ સામે વાંધો લીધો, આ પછી
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આપ ણ ચાર િદવસ (જે માં રોજે જુ મ્આ પણ
આવી જતો હતો) નમાઝ પડાવવા આવી શકયા
નહ , અને આપને લખનૌ જવાનું થયું. ત્યાં
આગળ આપ બારેક િદવસ રહી જ્યારે મુંબઈ
પાછા આવ્યા ત્યારે સ્ટેશન ઉપર ઈસ્નાઅશરીઓ
મોટી સંખ્યા આપનો ઈસ્તેકબાલ કરવાને સામે
ગઈ. એ વેળા કેટલાકોએ આપને ક ું કે આપની
ગૈરમોજુ દગીમાં અહ આપના િવશે અવનવી
વાતો વહેતી થઈ હતી. જે મકે કોઈ કહેતું કે િવરોધી
તરફથી આપને ઘણી મોટી રકમ મળી છે એટલે
આપ મુંબઈ છોડી ચાલ્યા ગયા ! તો કોઈ કહેતું કે
આપ માયાર્ જવાની ધાસ્તીથી ભાગી ગયા, વગેરે
વગેરે, આપને પોતાની િવરૂદ્ધના આવા ગપગોળા
સાંભળી હસવું આવ્યું, અને બોલ્યા એવી વાતો
થવી કોઈ અજાયબીભરી કે નવી વાત નથી. આ
પછી આપે એ લોકોને ક ું કે તમે િવરોધીઓની
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વાતો તરફ ધ્યાન આપો નહ . હુ ં હરિગઝ હરિગઝ
તમારો સાથ છોડીશ નહ , અને આખરી દમ સુધી
તમારી દીની-મઝહબી તથા કોમી ખીદમતો કરતો
રહીશ.
હી. ૧૩૧૭માં પાલાગલીમાં ખરીદેલી
ઝમીનમાંના જુ નામકાનો અને ગોદામો તોડી
નાખવામાં આવ્યા પછી મિસ્જદનો પાયો શેખ
અબુલ કાિસમ સાહેબના હાથે નાખવામાં આવ્યો,
અને મિસ્જદ ચણતરનું કામ શરૂ થઈ ગયું.
િવરોધીઓને જ્યારે આની જાણ થઈ તો તેઓમાં
ખલભલાટ મચી ગયો, અને તેઓએ મિસ્જદના
ચણતરકામને રોકવાની કોિશશ શરૂ કરી દીધી, પણ
ચણતર કામ રાત િદવસ ચાલુ ર ું. ૭૦ માણસોને
કામમાં લગાડવામાં આવ્યા હતા. શેખ અબુલ
કાિસમ સાહેબ આ કામ તરફ લક્ષ આપતા હતા,
અને તેઓમાં ઉત્સાહ પૈદા કરતા હતા. હજુ
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મિસ્જદ પૂરી થઈ ન હતી, અને ફક્ત ઉભા
રહેવાની જગા તૈયાર થઈ હતી કે આપે
મોઅિમનોને તેમાં જમાઅતથી નમાઝ પડવા
આવવાની ઉમંગ પૈદા કરી. નમાઝીઓ એક સાથે
આવતા અને એક સાથે જતા.
જે મ જે મ મિસ્જદનું ચણતર કામ આગળ
વધવા લાગ્યું તેમ તેમ િવરોધીઓનો શેખ અબુલ
કાિસમ સાહેબની િવરૂદ્ધ દુશ્મનાવટમાં વધારો
થવા લાગ્યો અને વધુ તેમની કનગડત કરવા
લાગ્યા. જ્યારે આથી પણ આપ ડગ્યા નહ તો
છે વટે આગાખાની જમાઅતના આગેવાનોએ બે
હજાર સહીઓ સાથેની એક અરજી મિસ્જદના
બાંધકામને અટકાવવાને લગતી એ જમાનાના
પોિલસ કિમશનર િમ. હાટર્લી કેનેડીને કરી, જે માં
તેઓએ આ પણ જણાવ્યું હતું કે, “અમારા
જમાઅતખાના પાસેના લ ામાંજ આ મિસ્જદ
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બનતી હોવાથી સુલ્હનો ભંગ થવાની ધાસ્તી રહે
છે , કેમકે મિસ્જદમાં દરેક કારના લોકો આવતા
જતા રહે છે , અને અમારા સમાજની સ્ ીઓ
ખુલ્લે મોઢે રહેતી હોવાથી તેમની કોઈ છે ડતી કરી
બેસે તો તેનાથી લડાઈ ઝઘડા થયા િવના રહે
નહ .”
હાજી અબ્દુલ્લાભાઈ હાજી માવજી જે ઓ
ખોજા શીઆ ઈસ્નાઅશરી જામે મિસ્જદ, મ ેસા
અને ઈમામવાડા સ્ટના પહેલા સે ેટરી હતા.
તેઓએ પોલીસ કિમશનરને તા. ૧૦-૧૧૧૯૦૦ના જવાબ મારફત મુનાિસબ અને
બુિદ્ધગમ્ય જવાબ આપવાથી િવરોધીઓ તેઓના
હેતુમાં િનષ્ફળ િનવડયા.
િવરોધીઓ જ્યારે પોતાની બાજીમાં
સફળતા મેળવી શકયા નહ તો હવે તેઓએ ૧૮
ઈસ્નાઅશરીઓને જે ઓ આગળ પડતો િહસ્સો
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લેતા હતા તથા ભાવશાળી હતા તેઓને તેમજ
શેખ અબુલ કાિસમ સાહેબને પીટી નાખવાનો
િનણર્ય કય . આ િનણર્યની જાણ થઈ જતાં કેટલાક
લોકોએ આપને ચેતતા રહેવાને જણાવ્યું. આપે
જવાબ દીધો કે તમે કંઈ િફ કરો નહ . તમારી
સામાિજક સ્વતં તા તથા ગિત માટે તેમજ
મઝહબી કામમાં મારો ાણ જાય તો તેણી મને
સ્હેજ પણ પરવા નથી. હુ ં ખુશીથી મૃત્યુને ભેટવા
હરઘડી તૈયાર છુ ં .
િવરોધીઓએ જે ઈસ્નાઅશરીઓને પીટી
નાખવાનો િનણર્ય કય તેઓમાંના કેટલાક આ
મુજબ છે : ૧. શેખ અબુલ કાિસમ સાહેબ જે ઓ
ઈસ્નાઅશરીઓના પેશવા અને મિસ્જદની
તઅમીરના બાની હતા, ૨-૩. હાજી દેવજીભાઈ
જમાલ તથા તેમના પુ હાજી જાનમોહંમદ ૪.
હીરજીભાઈ અલારખ્યા, ૫. લાલજીભાઈ
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સાજન, ૬. કાસમભાઈ નાનજી મીયાણી, ૭.
અબ્દુલ્લાહભાઈ
હાજી
માવજી,
૮.
અબ્દુલ્લાહભાઈ લાલજી, ૯. હાશમભાઈ
વીશરામ, ૧૦. કરમાલીભાઈ પીરભાઈ વકીલ
વગેરે, વગેરે.
િવરોધીઓમાંથી ૧૬ માણસો આ કામ માટે
તૈયાર થયા અને કસમ ખાધા કે અમે અમારા
પીરના માટે આ લોકોને પીટવા અને પીટાવવામાં
પાછી પાની કરીશું નહ . જે મુજબ તેઓએ
હી.સ. ૧૩૧૮ માહે િજલ્કાદ ૧૭મી અને
શિનવારનો દીવસ તે માટે નક્કી કય . એ દીવસે
ઝોહરની નમાઝને દોઢેક કલાકની વાર હતી કે
યોજના મુજબ તેઓએ નીધાર્રેલ ૧૮
ઈસ્નાઅશરીઓમાંથી જે પણ હાથે ચઢયો તેના
ઉપર છુ રીઓ વતી હુ મલા કયાર્, અને જે ઓ હાથે
ન ચઢયા તેઓ બચી જવા પામ્યા. હુ મલાઓની
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િવગત નીચે મુજબ છે :હુ મલાખોરોમાંથી બે જણ કુરજી રાજન
તથા નુરમોહંમદઅલી, શેઠ લાલજીભાઈ સાજનને
શોધવા નીકળ્યા અને ગુલામઅલી નામના એક
હુ મલાખોરે શેઠ કાસમભાઈ નાનજી મીયાણી
પોતાના એક િમ જાફરભાઈ રતનશી સાથે ખોજા
મુહલ્લામાંથી પસાર થઈ ર ા હતા ત્યારે
ગુલામઅલી નામના એક શખ્સે છુ રી વડે તેમના
ઉપર હુ મલો કય . બે-ચાર આડાઅવળા ઘા કયાર્.
શેઠ કાસમભાઈ નાનજીએ નઝદીકમાં આવેલી
તેમના સસરા શેઠ હરજીભાઈ ખાકુની પેઢીમાં
આશરો લીધો, અને ગંભીર જખ્મો થવા છતાં
બચી ગયા.
શેઠ લાલજીભાઈ સાજનને શોધવા ગયેલ
હુ મલાખોરોએ તેમને ટનટનપુરા સ્ ીટમાં આવેલી
ખોજા બારભાયા સુન્નત જમાતની મિસ્જદના
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પગથીયા ઉપરથી ઉતરતા જોયા કે તરત જ તેમના
ઉપર ટુટી પડયા, અને તેમની ડાબી આંખની નીચે
તેમજ પેટ પર છરી વડે હુ મલો કય . શેઠ
લાલજીભાઈ સાજને નઝદીકમાં આવેલા ડો.
ઈઝાયકલના દવાખાનામાં આસરો લીધો. ડોકટરે
પોલીસને બોલાવવા માણસ મોકલ્યો એમના પુ
શેઠ કરીમભાઈ લાલજી અને એક પોલીસ તેમને
હોિસ્પટલમાં લઈ ગયા, જ્યાં પહ ચ્યા બાદ તેમણે
જામે શહાદત પીધો.
અહ
ીજી તરફ શેઠ હીરજીભાઈ
અલારખ્યાની શોધમાં પડેલા હુ મલાખોરો
સવારના સવા દસ વાગે તેમની પેઢી પાસે તેમના
પર હુ મલો કય , અને માથા ઉપર, પેટમાં તથા
છાતી પાસે છરીઓના ઘા કયાર્, જે ના પિરણામે
તેઓ પણ શહાદતને વયાર્. ત્યારબાદ આ ખુનીઓ
ખોજા મુહલ્લા તરફ નાસી ગયા. તેઓમાંના બે
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જણ શેઠ અબ્દુલ્લાહભાઈ લાલજીની પેઢીમાં જઈ
ચઢયા અને તેમના ઉપર હુ મલો કરી બે-ચાર ઘા
મારી નાસવા મંડયા કે તરતજ શેઠ
અબ્દુલ્લાહભાઈ લાલજીના ભ ીજા શેઠ
ફાઝલભાઈ જુ માભાઈ લાલજી દોડી આવ્યા અને
હુ મલાખોરમાંના એકને લાત મારી પાડી નાખ્યો
અને બે ભૈયાઓ નામે શકુર તથા અબ્દુર
રઝઝાકની મદદથી તે હુ મલાખોરને પકડી
પોલીસને હવાલે કય . શેઠ અબ્દુલ્લાહભાઈ
લાલજી અનેક જખ્મો છતાં બચી જવા પામ્યા.
પોલીસે ખુનીઓને પકડયા અને ખુન સાિબત થયા
પછી તેઓને ફાંસી આપવામાં આવી.
મઝકુર ખુની હુ મલાના ૬-૭ વષર્ પહેલાં શેઠ
ખલફાન રતનશી ઉપર પણ જ્યારે તેઓ
આગાખાની જમાઅતમાંથી નાત બાહેર થયા હતા
હુ મલો થયો હતો. અને ૧૮૯૪માં મિસ્જદની
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તઅમીરના પહેલાં શેઠ અબ્દુલ્લાહભાઈ હાજી
માવજીને આગાખાની જમાઅતથી નાત બાહેર
કરવામાં આવ્યા તે વખતે દાતુ ઈ ાહીમ નામના
એક શખ્સે તેમના ઉપર લાકડીથી હુ મલો કય
હતો. પોલીસે તે હુ મલો કરનારને પકડયો હતો
અને તેને રૂ. દસ દંડ થયો હતો.
આ છે આપણી મિસ્જદ બંધાણી તે
સમયનો કમકમાટીભય ઈિતહાસ કે જે વખતે
આગેવાનીભય ભાગ લેનારને કેવા કેવા અને
કેટલી હદ સુધીના ભોગો આપવા પડયા. આથી
આગેવાનો સ્વભાિવક રીતે ઘણા સાવધ રહેતા.
તેના બેએક દાખલા નીચે મુજબ આપવામાં આવે
છે
શેઠ હાશમભાઈ વીશરામ જે ઓ ખોજા
શીઆ ઈસ્નાઅશરી જમાઅતના થમ મુખ
હતા અને બાન્ ામાં રહેતા હતા, ત્યાં તેમના ઉપર
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હુ મલો કરવાનો યાસ થયેથી તેમણે પોતાના
રખેવાળ તરીકે ભૈયો, િસપાઈ તથા હમાલ મળીને
ણ અંગ રક્ષકો રાખવા પડયા હતા.
શેઠ કરમાલી પીરભાઈ વકીલ (જે ઓ મઝકુર
ખુની હુ મલાઓ બાદ તુરતમાં આગાખાની
જમાઅતમાંથી અલગ થનારાઓમાંના એક હતા
તેમના) મકાને એક માણસ દાદર ઉપર અંધારામાં
ણ ચાર વાર આવી જવાથી પોલીસમાં તેમણે
ફિરયાદ ન ધાવી હતી, તેમજ સ્વબચાવ માટે બંદુક
રાખવાનો પરવાનો મેળવ્યો હતો.
ઉપર મુજબ હી.સ. ૧૩૧૮ના ખુનામરકી
પછી વાતાવરણ ઘણું ભયભીત થઈ ગયું હતું. આ
છતાં શેખ અબુલ કાિસમ સાહેબ બરાબર નમાઝ
પડાવવાને મિસ્જદમાં જતાં. મિસ્જદનું
ચણતરકામ પુરૂં થઈ જવા પછીના
થમ
જુ મ્આથી જાહેર રીતે તેમાં પડાવવાનું નક્કી થયું.
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આગલા મિહનામાં િવરોધીઓ તરફથી જે
ખુનામરકી થઈ હતી તેથી મિસ્જદમાં થનારી આ
થમ નમાઝે જુ મ્આના સંગે િવરોધીઓ તરફથી
ફસાદ ન થાય તે માટે પોલીસ કિમશનર પાસે
રક્ષણની દરખાસ્ત કરવામાં આવી. જે મુજબ
નમાઝે જુ મ્આના મૌકાએ પોલીસની મોટી
સંખ્યામાં પાલાગલી મધ્યે એક નાકેથી બીજા નાકા
સુધી ગોઠવાઈ ગઈ. ઈસ્લામના જુ દા જુ દા
િફરકાના મુસલમાનો પણ આ મામલો જોવાને
એટલી બધી સંખ્યામાં હાજર થઈ ગયા કે
પાલાગલીમાં ઉભા રહેવાને જગા બાકી રહી ન
હતી. નમાઝ પડવા આવનારા મુગલ, અરબ,
કાશ્મીરી,
િહન્દુસ્તાની
ખોજા
વગેરે
ઈસ્નાઅશરીઓથી મિસ્જદ પણ ખીચોખીચ
ભરાઈ ગઈ હતી. જુ મ્આની નમાઝના થોડા
સમય પહેલાં શેખ અબુલ કાિસમ સાહેબ
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ઈસ્લામી શાહી શવકતથી સાથે મિસ્જદમાં
દાિખલ થયા ત્યારે આખી મિસ્જદ સલવાતના
બુલંદ આવાઝોથી ગુજી
ં
ઉઠી, અને આપે
મેહરાબમાં પોતાની જગા લીધી. બરાબર એક
વાગે પહેલીજવાર એ દીવસે મિસ્જદના મીનારા
ઉપરથી બુલંદ આવાઝથી અઝાન પુકારવામાં
આવી. અને આ પહેલી અઝાન આપવાનું માન
મરહુ મ અલીભાઈ ધનજીને ફાળે ગયું હતું. આ
થમ અઝાન આપ્યા પછી મૌસુફ જહાઝમાં
બેસી આિ કા તરફ યાણ કરી ગયા હતા.
િવરોધીઓને આ આવાઝ સાંભળવી ગમી નહ .
તેથી તેઓમાંના કેટલાકો પોતાના મકાન છોડી
બાહેર ચાલ્યા ગયા, તો કેટલાકો પોતાના કાનોમાં
આંગળા ભરાવી દીધા ! અઝાન પછી શેખ સાહેબ
મીમ્બર ઉપર તશરીફ લઈ ગયા અને ખુશ
ઈલ્હાનથી ખુતબો પડયા. બસ, એજ દીવસથી
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મિસ્જદમાં સવાર, બપોર તથા રાતના પાંચે
નમાઝો જમાઅતથી ખુલ્લી રીતે પડાવી શરૂ થઈ,
અને તેણી સાથે અન્ય મઝહબી આમાલ-િ યાઓ
પણ તેમાં થવી શરૂ થઈ ગઈ, તેમજ મજિલસો
પણ થવા લાગી.
હી.સ. ૧૩૧૯માં મિસ્જદનું થોડું ઘણું
પ્લાસ્ટ ગ, રંગરોગાન વગેરેનું કામ બાકી હતું તે
પુરૂં થઈ ગયું. એ સમયથી ખોજા શીઆ
ઈસ્નાઅશરી જમાઅત-મુંબઈનું નામ કુદકે અને
ભુસ્કે રોશન થવા લાગ્યું અને ગિત તથા
ઉન્નિતઓ વારણા લેવા લાગી.
એક મિહના ઉપર થયેલ હીચકારા હુ મલા
છતાં ખોજા શીઆ ઈસ્નાઅશરી જમાઅત આવી
રીતે ગિત કરવા લાગી તો િવરોધીઓના હદય
સમુ માં ઈષાર્ અને દુશ્મનાવટના મોજાં વધુ જોશ
મારવા લાગ્યા, અને આને લીધે શેખ અબુલ
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કાિસમ સાહેબની જીવન-નૌકા ભયના ભંવરમાં
આવી ફસાણી. આ છતાંય તેઓ ભયની પરવાહ
કયાર્ િવના દરેક નમાઝના સમયે મિસ્જદમાં
નમાઝે જમાઅત પડાવવાને બરાબર આવતા
ર ા. એ વેળાનું વાતાવરણ એવું હ્તું કે આપ
જ્યારે નમાઝ પડાવવા પોતાના મકાનેથી મિસ્જદ
તરફ જતા ત્યારે તેમને એમ આભાસ થતો કે “કોઈ
છરી સાથે પાછળ આવે છે અને હુ ં જીવતો ઘરે
પાછો ફરીશ કે નહ !” અને પછી જ્યારે નમાઝ
પડાવીને ઘરે પહ ચતા ત્યારે એમને એમ લાગતું કે
“મને નવું જીવન મળ્યું છે !”
પાલાગલી મિસ્જદમાં આવતી જતીવખતે
એ લ ામાં આવેલા િવરોધીઓના મકાનોથી
આપની ઉપર રાખ, કોલસા, કાંકરા ફકાતા તેમજ
અપશબ્દો પણ પુકારતા જ્યારે તેઓના છોકરાઓ
રસ્તામાં હાથ ચુમવાને બહાને બટકા ભરીને
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ભાગી જતા, જ્યારે કેટલાકો આપને ઘેરીને
બોલતા કે, “કેમ, ખોજાઓના પીર બનવું છે ?”
અને પછી થુંકી ભાગી જતા. આપ આ બધું ય
મુંગા મોઢે સરન કરી લેતા, અને તેમના માટે
તૌફીકે નેકની દુઆ કરતા. આમ એક વષર્ સુધી
ચાલ્યું.
હમણાંજ ગયે વષ જન્નતનશીન થયેલા
આપના ફરઝં દ આયતુલ્લાહ શેખ મોહંમદ હસન
સાહેબ નજફીએ પોતાની ન ધપોથીમાં આ
બારામાં ઈશારો કરેલ છે કે, તે અશાંિતભયાર્
ઝમાનામાં
જે
િવરોધીઓએ
પાછળથી
ઈસ્નાઅશરી મઝહ્બ ઈખ્તેયાર કય તેમાંનં
કેટલાકો જે વા કે િકલ્લુ માણેક વગેરેએ તેમની પાસે
કબુલ્યું હતું કે, “હુ ં પણ હાથ ચુમવાને બહાને હાથ
ઉપર થુકીને ભાગી જતો હતો.”
ઉપર મુજબ જાહેરી કનગડત ઉપરાંત
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બાિલશતાભરી રીતે પણ આપને એ ઝમાનામાં
પજવવામાં આવતા હતા. જે મકે એક દીવસ
જ્યારે આપ કેટલાકોની સાથે જઈ ર ા હતા ત્યારે
એક િવરોધીએ રસ્તામાં આપને, તે કાંઈ જરૂરી
ખાનગી વાત કરવા માંગતો હોય તેમ એક તરફ
બોલાવી લઈ ગયો, અને પછી આપના કાન પાસે
પોતાનું મોઢું લઈ જઈ આપને અિત ધીમી
આવાઝે કેટલીક ગાળો સંભળાવવી શરૂ કરી. આપ
તેથી ગુસ્સે ન થતાં ફક્ત પોતાનું માથું હલાવતા
ર ા. સાથીઓ સમજયા કે કંઈ રાઝો િનયાઝની
વાત થઈ રહી છે ! કયાં પેલી નાદાની અને કયાં
આ ખાનદાની !
આપ જ્યારે ઉમરખાડીના લ ાના આંતિરક
ભાગમાં એક મકાનના ભ યતળીએ રહેતા હતા,
ત્યારે આપને તથા આપના કુટુંબીજનોને શાંિતથી
રહેતા દેવામાં આવતા ન હતા. િવરોધીઓ
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આપના મકાનમાં ધુળ, પથ્થર વગેરે ફકી લપાઈને
ભાગી જતા હતા. આથી બારીઓના કાચ ટુટી
જતા હતા અને મકાન ધુળમાટીથી ભરાઈ જતું
હતું. આવી આવી અનેક રીતે આપની કનગડતો
થઈ. િન:શંક આપના સીનામાં એવું િદલ હતું જે
સ્હેજ પણ ડગ્યું નહ , અને આપ બરાબર
િનડરતાપૂવર્ક દીની મઝહબી ખીદમતો અંજામ
આપતા ર ા, અને તબ્લીગે અહકામ કરતા ર ા.
આપની કોિશશથી િદન-બ-િદન આગાખાની
જમાતમાંથી ખોજાઓ છુ ટા થઈ ખોજા શીઆ
ઈસ્નાઅશરી જમાઅતમાં દાિખલ થવા લાગ્યા.
એટલે સુધી કે એક દીવસે એઝા જાઅ નસરૂલ્લાહે
વલ ફત્હ વ રઅયતન્નાસ યદખોલુન ફી
દીનીલ્લાહે અફવાજા, (જ્યારે અલ્લાહ તરફથી
મદદ આવી લાગશે ત્યારે ફત્હ અને ફત્હ જ હશે,
અને તું જોશે કે લોકો ટોળા બંધ દીને ખુદામાં
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દાિખલ થઈ ર ા છે ) એ ખુદાઈ કલામ મુજબ
૩૦૦ આગાખાનીઓ એક સામટા ખોજા શીઆ
ઈસ્નાઅશરી જમાઅતમાં દાિખલ થયા. પચાસ
જે ટલા માણસોની બનેલી આ જમાઅત શેખ
અબુલ કાિસમ સાહેબની હયાતીમાંજ હજારોની
બની ગઈ, અને આજે તો એનાથી કયાંય એ
સંખ્યા આગળ વધી ગઈ છે . િન:શક આ
ઝળહળતું પિરણામ એ મરહુ મની ગરીબ િસ્થતી
હોવાની સાથે િન:સ્વાથર્ સેવાઓને આભારી હતી.
હી.સ. ૧૩૩૮માં આપ ઈરાકના મુક સ
મકામાતની િઝયારત કરવા ગયા અને એક વષર્
પછી પાછા ફયાર્ બાદ હી.સ. ૧૩૪૦માં ઘડપણને
કારણે આપે પોતાના ફરઝંદ આયતુલ્લાહ શેખ
મોહંમદ હસન સાહેબ નજફીને પોતાના નાએબ
બનાવ્યા.
ઈ.સ. ૧૯૨૫ (િહજરી સન ૧૩૪૬) માં
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મદીનએ મુનવ્વરામાં ઈબ્ને સઉદે જ. ફાતેમતુઝ
ઝહેરા સલામુલ્લાહે અલય્હા તથા પિવ ઈમામો
અલય્હેમુસ્સલામ વગેરેની મઝારોને તોડી કરેલ
અપકૃત્ય ત્યે િવરોધ દાખવવા મુંબઈમાં નીકળેલ
તમામ િફરકાના મુસલમાનોના અઝીમુસ્શાન
જુ લૂસની સરદારી આપને આપવામાં આવી હતી,
અને તેના અંતે જામેઅ મિસ્જદમાં મળેલી િવરાટ
સભામાં આપના હુ કમથી આપના પુ
આયતુલ્લાહ નજફીએ ફારસી ભાષામાં
સંગોપાત તકરીર કરી હતી, જે નો ઉદુર્માં મૌિખક
તરજુ મો મરહુ મ બદરૂઝ-ઝાકેરીન મુલ્લાં સૈયદ
મહેદીહુ સૈન સાહેબે કય હતો.
હી.સ. ૧૩૪૮માં આપે ઝઈફી અને
નાદુરૂસ્ત હાલતના સબબે આપ કાએમના માટે
પોતાના મન્સબ ઉપરથી ફાિરગ થયા અને એ
સ્થાન આપે પોતાના ફરઝંદ આયતુલ્લાહ શેખ
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મોહંમદ હસન સાહેબ નજફીને સ પી આપ એજ
વષર્માં માહે જમાદીઉલ આિખરની ૨૬મી
તારીખ અને જુ મ્આના િદવસે ઈરાક રવાના થઈ
ગયા. જ્યાં આગળ આપ એક વષર્ અને આઠ
મિહના બાદ િહજરી સન ૧૩૫૦માં ૨૮મી
સફરના વફાત પામ્યા અને કરબલામાં રોઝાએ
ઈમામે હુ સૈન અલિય્હસ્સલામના રવાકના મહાન
આિલમ આકાએ બેહબહાનીની ક ની બાજુ માં
દફન થયા. ઈન્ના િલલ્લાહે વ ઈન્ના એલયહે
રાજે ઉન.

આપની લખેલી કતાબો :

આપે અરબી અને ફારસી ભાષામાં અનેક
િકતાબો લખી હતી, જે માંની કેટલીક ગટ થઈ
અને કેટલીક અ ગટ રહી છે . ગટ થયેલ
િકતાબોમાં રોઝતુલ અહરાર, ફી શફાઅિતલ
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અત્ફાલુસ સેગાર, ઈમાદુલ ઈમાન, તથા હદીસે
િકસાઅ (ફારસી નઝમમાં) વગેરેનો સમાવેશ થાય
છે જ્યારે િરસાલએ શહ સુઆલે મામુન અઝ
હઝરતે ઈમામ રેઝા, મજમઉદ દરાએફ, શહ
બયતય્ન, મન્ઝુમાતે શેખ (જે ૨૦૦૦ અરબી
અને ફારસી અશઆરનો મજમુઓ છે ) અ ગટ
છે .

(2)

આય ુ લાહ

શેખ

મોહંમદ

હસન નજફ સાહબ (તા.સ.)

આપનું નામ મુબારક શેખ મોહંમદ હસન
હતું, પણ આપનો મુબારક જન્મ આજથી ૮૫
વષર્ ઉપર ગુરૂવાર તા.૧૯ માહે જમાદીઉલ
અવ્વલ િહજરી સન ૧૩૦૩ના િદને સુયાર્સ્તના
અધાર્ કલાક પહેલાં મુલ્કે ઈરાકના ખ્યાત પિવ
શહેર નજફે અશરફમાં થયેલી આપ “આયતુલ્લાહ
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નજફી” ના મુખ્તસર નામથી જાણીતા હતા.
આપના િપદરે બુઝુગર્વારનું નામ શેખ
અબુલ કાિસમ હતું. જે મનું વણર્ન ઉપર આવી
ચુકયું.
આપ બાળપણથીજ તહસીલે ઈલ્મનો અિત
શોખ ધરાવતા હતા. આપનો તહસીલે ઈલ્મનો
પૂરો ઝમાનો-વચમાંનો થોડો ઝમાનો બાદ કરતાંનજફે અશરફમાં જ ગુઝય કે જે િમલ્લતે
જાફરીય્યહનું દીની-મઝહબી ઈલ્મનું અઝીમુશ
શાન કેન્ સ્થાન છે . નજફમાં આપે પોતાના નાના
બાપા શેખ અસદુલ્લાહ શુસ્તરીની પાસે “નહવો
સફર્” (અરબી વ્યાકરણ)નું િશક્ષણ લીધું, અને શેખ
અબ્દુલ્લાહ શુસ્તરી તથા િમરઝા મોહંમદઅલી
તેહરાની પાસે પણ તેઓ શીખ્યા, જે ઓ સહને
રોઝએ મુબારકમાં બેસી શીખવતા હતા. િમરઝા
અબ્દુલ્લાહ શીરાઝી પણ આપના મુઅિલ્લમ
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હતા. જે ઓ પણ સહને મુબારકમાં તાલીમ
આપતા હતા. આપે બધું ાથિમક જરૂરી િશક્ષણ
આ ઉસ્તાદોથી મેળવી લીધું. એ સમયે આપની
ઉમર ૧૪ વષર્ની હતી. આપે પોતાના મામા શેખ
નઝરઅલીથી પણ કેટલુંક ઈલ્મ મેળવ્યું હતું.
આપે “મુક માતે નહવ” (વ્યાકરણના
ાથિમક િવષયો) તથા ‘મિન્તક’ (LOGIK તકર્શાસ્ )નો અભ્યાસ પૂરો કય . પાઠશાળામાં
ગુરૂવાર તથા શુ વારના છુ ટી રહેતી હતી. તે
છુ ટીના
િદવસોમાં
આપ
“િરયાઝીયાત”
(ગિણતશાસ્ ) શીખતા હતા. જ્યારે તેનો પણ
અભ્યાસ પૂરો થયો તો આપ િફકહ (ધમર્શાસ્ )માં
દાિખલ થયા, અને આકા હાજી અલી મોહંમદ
નજફઆબાદી કે જે ઓ હકીમ તથા આિલમ અને
સાહેબે િરયાઝત (તપસ્વી) પણ હતા. તેમની
પાસેથી િહકમત (િફલસુફી-દશર્નશાસ્ ) શીખવા
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માંડયા. આપે મુલ્લા હાદી સબ્ઝવારીની “શહ
મન્ઝુ મહ, મઆલેમુલ ઉસુલ, કવાનીન, ઉસુલ,
િકફાયહ, િરસાલએ શેખ મુરતુઝા અનસારી,
શરાયેએ મુહકિકકે િહલ્લી, િરયાઝ વ શહ લુમ્એ,
નજાતુલ એબાદ, મતાિજરે શેખ કે જે િતજારતના
કાનુનને લગતી છે . તહારતે શેખ વગેરે િફકહી
િકતાબોમાનું ઈલ્મ હાિસલ કયુ.
િકતાબોમાનું ઈલ્મ હાિસલ કરી લીધા પછી
આપ “દસ ખાિરજ” (જનરલ નોલેજ કે જે
મૌિખક આપવામાં આવે છે તે)માં દાિખલ થયા.
એમાં આકા આખુન્દ મુલ્લા કાિઝમ ખુરાસાની
(વફાત હી.સ. ૧૩૩૯) “ઉસુલ” પર લેકચરો
આપતા હતા, જે સાંભળવાને એક હઝાર ઓલમાં
હાિઝર થતાં હતા. આ િસવાય આપ હુ જ્જતુલ
ઈસ્લામ સૈયદ મોહંમદ કાિઝમ યઝદીના “દસ
િફકહ” (ધમર્શાસ્ ને લગતા િવષયના વગર્)માં
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હાિઝર થતા હતા, કે જે ઓ ૯૦ વષર્ની વયે માહે
રજબની ૨૭મીએ હી.સ. ૧૩૩૭માં વફાત
પામ્યા, અને તેમના ૨૦૦ શાિગદ હતા. ત્યાર
પછી આપ આયતુલ્લાહ શેખ ફત્હુ લ્લાહ
ઈસ્ફેહાની કે જે ઓ “આકાએ શરીઅત
ઈસ્ફેહાની”ના નામથી મશહુ ર હતા અને ૨૦૦
શાિગદ ધરાવતા હતા તેમના દસર્માં હાિઝર થતા
હતા.
૨૮ વષર્ની ઉ
સુધીમાં આપે એક
મુજતિહદ માટે જરૂરી હોય છે તે બધા ઈલ્મો
જે વા કે ઈલ્મે િફકહ, ઈલ્મે િરયાઝી, ઈલ્મે મિન્તક,
ઈલ્મે ઉસુલ, ઈલ્મે મઆની વ બયાન, ઈલ્મે સફ
નહવ, ઈલ્મે િહકમત, ઈલ્મે તવાિરખ, ઈલ્મે
તફસીર, ઈલ્મે હદીસ, ઈલ્મે લુગતે અરબ વગેરે
વગેરે. આ બધા ઈલ્મો આપે જુ દા જુ દા આિલમો
તથા મુજતિહદો પાસેથી મેળવ્યા જે માંના કેટલાક
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નામો આ પહેલાં બયાન થઈ ચુકયા અને
‘ઈજતેહાદ’ના ઈજાઝાઓ આપને હુ જજતુલ
ઈસ્લામ આકા સૈયદ મુસ્તુફા કાશાની,
આયતુલ્લાહ આકા સૈયદ અબુલ હસન ઈસ્ફેહાની
કે જે ઓ આયતુલ્લાહ આકા મોહિસન હકીમ
દામત બરકાતોહુ તથા આયતુલ્લાહ બુરૂજદી
તાબસરાહુ ની પહેલાં સવર્માન્ય મુજતિહદે આલમ
હતા. તેમની પાસેથી, તેમજ કુવ્વતુલ ઈસ્લામ
આકા શેખ અલી ગુનાબાદી તથા આયતુલ્લાહ
આકા શેખ િઝયાઉ ીન ઈરાકી વગેરે મહાન
મુજતિહદો પાસેથી મળ્યા હતા.
આપ બહુ ગરીબાઈની સાથે જીવન
િવતાવતા હતા, કેમકે આપના િપતાની આિથક
િસ્થિત સધ્ધર નહોતી, જુ જ રકમ ખચર્ માટે
મોકલી શકતા હતા, અને તેથી ઘણા કઝર્દાર પણ
થઈ ગયા. ઓછામાં પુરૂં અઢી વષર્ની મુ તમાં
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આપની સિફય્યા તથા હલીમા નામની બે
દીકરીઓ મરણ પામી. એ ગમમાં મુબ્તેલા હતા કે
ીજી દીકરી ફાતેમહ કે જે પહેલી ગોદની હતી
તેણી બીમાર પડી અને લાંબી મુ ત બીમારીમાં
કાઢી તેણી પણ ફિરશ્તએ અજલને લબ્બેક કહેતી
આ ફાની દુન્યાથી કુચ કરી ગઈ. આ ઉપરાછાપરી
દાગથી આપ ઘણા પરેશાન હાલ રહેવા લાગ્યા.
આપ ખોજા શીઆ ઈસ્નાઅશરી જમાઅતમુંબઈના મુકરર્ર પેશ નમાઝ નહોતા ત્યારે પણ
આપ કયારેય કયારેય પોતાના િપતાની નાદુરૂસ્ત
તબીઅત કે બીજી કોઈ રોકાણના કારણે ખોજા
શીઆ ઈસ્નાઅશરી જામેઅ મિસ્જદમાં તેમના
બદલે નમાઝ પડાવવા આવતા હતા, અને
બાકીનો સમય િમલ્લતે જાફરીય્યહની િખદમત
કરવામાં ગાળતા.
હી.સ. ૧૩૩૮માં આપના િપતા નજફે
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અશરફ ગયા અને તા.૧૧ રજબ હી.સ.
૧૩૩૯માં ત્યાંથી મુંબઈ પાછા આવ્યા, અને એક
મિહના બાદ ફરી આપ ૧૧ શાબાન હી.સ.
૧૩૩૯માં ઈરાક િઝયારત કરવા ગયા અને એક
વરસ રહી તા.૮ માહે રમઝાન હી.સ. ૧૩૪૦માં
મુંબઈ પાછા આવ્યા. એ મુ ત દરિમયાન આપે
પોતાના િપતાની જગા સંભાળી હતી. િહજરી
સન ૧૩૪૦થી આપના િપતાએ આપને પોતાના
નાએબ બનાવ્યા.

વાએઝો કરવાની શ આત

ખોજા શીઆ ઈસ્નાઅશરી જમાઅતમુંબઈની જામેઅ મિસ્જદમાં ઈમામે જુ મ્આ વ
જમાઅત મુકરર્ર થયા પછી આપે ફકત નમાઝો
પડાવવા તથા માહે મુહરર્મ રમઝાનુલ મુબારક
વગેરેના િદવસોમાં આમાલમાં કરાવવા ઉપર જ
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સંતોષ કય નહ , તેમને મીમ્બર ઉપરથી
“મવાએઝહ” (ઉપદેશ-બોધ) કરવાની પણ ઈચ્છા
થઈ, શરૂઆતમાં તેઓ પોતાની આ ઈચ્છા પૂરી
કરી શકયા નહોતા તેનું કારણ એ હતું કે તેમની
માતૃભાષા ફારસી અને અરબી હતી, અને ઉદુર્
ભાષાથી લગભગ પુરા અજ્ઞાન હતા. તેથી તેમણે
ઝાતી મહેનતથી કંઈક માણમાં ઉદુર્ શીખી લીધી,
અને આમ જ્યારે કાંઈક ઉદુર્ બોલવા શિક્તમાન
થયા તો આપે દર જુ મ્આના ખુત્બા પહેલાં
ટુટીફુટી ઉદુર્ ભાષામાં પણ વાએઝ કરવી શરૂ કરી.

ુ મને

ુ
હમાય લ

ઈ લામની

થાપના :

આપ ફક્ત મિસ્જદની ચાર દીવારીમાંજ
“કલામ” થકી તબ્લીગે મઝહબ તથા િખદમતે કૌમ
કરવાને પુરતું સમજયા નહ . તેઓ પોતાની આ
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સેવા સ્થાિનક ઉપરાંત જગતના ખૂણેખૂણે રહેતા
શીઆઓને પણ આપવા ઉત્સુક થયા, જે સેવા
“કલમ” થકી થઈ શકતી હતી, તેથી તેમણે એ
હેતુને પહ ચી વળવા એક તબ્લીગી સંસ્થા
સ્થાપવા ચા ું. તેમણે તે સારૂં આજથી ૩૪ વષર્
ઉપર ૧૮મી શવ્વાલ ૧૩૫૩ િહજરી (૨૪-૧૧૯૩૫) શબે જુ મ્આના પોતાના “નજફી
કુતુબખાના”માં પધારવાનું જમાઅતના મઝહબ
ેમી મોટેરાઓને આમં ણ આપ્યું, જે મુજબ
તેઓ આવ્યા. તેઓની સમક્ષ આપે પોતાના
િવચારો દશાર્વ્યા, અને પછી ીજે કે ચોથે દીવસે
“અંજુમને િહમાયતુલ ઈસ્લામ-મુંબઈ” નામની
સંસ્થા સ્થપાઈ, જે ના થમ હો ેદારો આ મુજબ
િનમાયા : મુખ ફ ે કૌમ હાજી દાઉદભાઈ હાજી
નાસર, ઉપ- મુખ : હાજી શરીફભાઈ હાશમ
મરહુ મ, સે ેટરી : ફ ે િમલ્લત હાજી હસનઅલી
પયગામાતે નજફ ‐ 61

HAJINAJI.com

પી. ઈ ાહીમ, ખજાનચી : હમદદ કૌમ હાજી
ઈસ્માઈલ અબ્દુલકરીમ પંજુ મરહુ મ, ઓડીટર :
હાજી અબ્દુલહુ સૈન એમ. થારીયાણી.

ઈ નાઅશર માિસકપ

ંુ
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કાશન:

ઉપર મુજબ કલમી િખદમત માટે આપે
એકાદ ઈસ્નાઅશરી કાશનની જરૂરત જાણી
તેમણે િહમાયતુલ ઈસ્લામની મીટ ગમાં પોતાનો
આ િવચાર રજુ કય . સવ ઘણા ખુશ થયા અને
િહજરી સન ૧૩૫૪ના મુહરર્મમાં (ઈ.સ.
૧૯૩૫ના એિ લ મિહનામાં) “િહમાયતુલ
ઈસ્લામ” નામનું માિસક પ કૌમના જાણીતા
ગુજરાતી શાયર જ. ગુલામહુ સૈન મોહંમદ
“સગીર”ના તં ીપદે ગટ થવું શરૂ થયું, જે માં
મુખ્યત્વે આપના લેખો છપાતા હતા. એ
ચોપાન્યાનું કશું લવાજમ રાખવામાં આવ્યું નહોતું.

મુંબઈ તેમજ બહારગામ આિ કા સુધી પણ એ
મફત પહ ચાડવામાં આવતું હતું.

ુ આ
્ ની વાએઝ-પિ કા :

આ પહેલાં વણર્ન થઈ ગયું કે આપે દર
અઠવાિડયે જુ મ્આના ખુત્બા પહેલાં વાઅઝ કરવી
શરૂ કરી હતી. એ વાએઝોનો લાભ નમાઝે
જુ મ્આ પડવા આવનારાઓ લઈ શકતા હતા.
આપે અંજુમને િહમાયતુલ ઈસ્લામની સમક્ષ
પોતાનો િવચાર રજુ કય કે આ વાએઝોનો લાભ
મુંબઈ બાહરવાળાઓને પણ મળવો જોઈએ. અને
તે માટે એક અઠવાિડક પિ કા ગટ થવી જોઈએ.
આપની આ ખ્વાિહશને વધાવી લેવામાં આવી,
અને વહી ગયેલ જુ મ્આની વાઅઝ આપની
પાસેથી મેળવીને તેને બીજા જુ મ્આમાં ગટ
કરવાનું નક્કી થયું, અને એ વાઅઝપિ કાનું નામ
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“ઈસ્નાઅશરી અઠવાિડક” રાખવામાં આવ્યું. અને
લવાજમ વાિષક રૂ. ૧-૫૦ એનો થમ અંક
આજથી ૩૦ વષર્ ઉપર ઈ.સ. ૧૯૩૮ના મે
મિહનામાં ગટ થયો હતો. પણ પિરણામમાં તેથી
“ઈસ્નાઅશરી” માિસકને ધક્કો પહ ચતો
જણાયાથી અમુક મુ ત પછી તેનું કાશન બંધ
કરી દેવામાં આવ્યું, અને વાઅઝો “ઈસ્નાઅશરી”
માિસકમાં ગટ થવા લાગી.

જમઈ યતે ઈ વા ુ સફા :

મૌલાના ઈબ્ને હસન િરઝવી જાચર્વી
(એમ.એ.,પી.એચ.ડી.) સ્થાિપત “અંજુમને
ખુ ામુલ કુરઆન”ની અઠવાિડક મીટ ગો જે
શરૂમાં
આયતુલ્લાહ
નજફી
સાહેબના
કુતુબખાનામાં થતી હતી, અને આપ તેમાં હાજર
રહી માગર્દશર્ન કરતા હતા. તે અમુક સમય બાદ
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મહેિફલે શાહે ખુરશાનમાં તબ્દીલ થયેલી, આપે
તફસીરે કુરઆન બયાન કરવાના હેતુએ
“જમઈય્યતે ઈખ્વાનુસ્સફા” નામની સંસ્થા
સ્થાપી. એમાં દર રિવવારે સવારે ૯ થી ૧૦
વાગ્યા સુધી આપ તફસીરે કુરઆન બયાન કરતા
હતા તેમજ પૂછેલ મસલાઓના જવાબ ઈનાયત
ફરમાવતા હતા. પૂરા કુરઆનની તફસીર બયાન
કરવાને આપે ૧૯ વષર્ ફરમાવતા હતા. તફસીરની
પૂણાર્હુતી તા.૪-૧૧-૧૯૫૬ની સભામાં થઈ
હતી, જે સંગે કમ્પાલા (યુગાન્ડા-આિ કા)
જમાઅતના તે સમયના મુખ જ. ગુલામહુ સૈન
કુરજી જે ઠા, તથા મ્વાન્ઝા (ટાન્ઝાનીઆપૂવર્આિ કા)
જમાઅતના
મુખ
હાજી
હસનઅલી નાસર વીરજી પણ મૌજુ દ હતા.
તફસીરના એક દૌરના અંત પછી બીજો દૌર તા.
૧૧-૧૧-૫૬ની સભાથી શરૂ થયો હતો. પોતાની
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િજદગીના છે લ્લા વષ માં પણ આ તફસીર વગર્
આપે જારી રાખ્યો હતો. ફક્ત આપની
નાદુરૂસ્તીના સમયમાં અથવા મુંબઈમાં ન હોય
ત્યારે મીટ ગો થતી નહ .

“પયગામે

નજફ ”

અઠવા ડક

પિ કા :

“ઈસ્નાઅશરી અઠવાિડક” કે જે માં ફક્ત
આપની જુ મ્આની વાઅઝ છપાતી હતી તે ગટ
થવી બંધ થયા પછી કેટલાક સમય બાદ જુ મ્આ
૨૭મી માહે રમઝાનુલ મુબારક ૧૩૬૯ (તા.
૧૪-૭-૫૦)થી આપે તેના સ્થાને દર અઠવાિડયે
“પયગામો” લખવા શરૂ કયાર્, જે “પયગામે નજફી”
પિ કામાં ગટ થતા હતા. એ પિ કાઓ ખાસ
કરી ગુજરાતીમાં અને કેટલીકવાર જરૂરત જણાયે
ઉદુર્માં પણ છપાઈને દર જુ મ્આના ખોજા શીઆ
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ઈસ્નાઅશરી જામેઅ મિસ્જદ-પાલાગલી આગળ
ી તકસીમ થતી હતી. તેમ ગુજરાત, સૌરા કચ્છ
વગેરે ભારતના જુ દા જુ દા ાંતોના શહેરો અને
ગામો ઉપરાંત પાિકસ્તાન, આિ કા, ઈરાક, એડન
વગેરે પરદેશ પણ ી તકસીમ થવા માટે
મોકલવામાં આવતી હતી. એ પિ કાની ખુબી એ
હતી કે આખા વષર્ દરિમયાન આવતા બુઝુગ ને
દીનના શહાદત-વફાત તથા િવલાદતના સંગો
તેમ ઈસ્લામમાં બનેલા અગત્યના ઈિતહાિસક
બનાવો તેમ ઈસ્લામના ઉસુલ તથા ફુરૂઈ અહકામ
આપ શીઆ સુન્નીઓની મુસ્તનદ અને મોઅતબર
િકતાબોના હવાલાથી લખતા હતા, જે એ સંગો
પર તેમ બીજા સંગોએ મજિલસો, સભાઓ,
જશનો, મેળાવડાઓ વગેરેમાં મૌલવીઓ, વાએઝો
ઉપરાંત ભાષણકતાર્ઓ તથા િવવેચકોને મદદરૂપ
તેમ માગર્દશર્ક સાિબત થયા હતા. એવા તેમણે
પયગામાતે નજફ ‐ 67

HAJINAJI.com

લગભગ ૧૩૫ કે તેથી કાંઈક વધુ પયગામો લખ્યા,
જે માંના ૧૨૫ પયગામો પાછળથી પુસ્તક
આકારમાં ણ ભાગમાં ગટ થયા.

િવિવધ િવષયના

ુ તકો :

આપે ન ફક્ત કલમ થકી ચોપાિનયાઓ
મારફત દીની-મઝહબી તથા કૌમી સેવાઓ કરી.
બલ્કે સંખ્યાબંધ પુસ્તકો પણ અરબી, ફારસી, ઉદુર્
તથા ગુજરાતી ભાષામાં લખ્યા તથા તરજુ મા
કરાવ્યા, જે માંના કેટલાક ગટ થઈ ચુકયા છે અને
કેટલાક અ ગટ છે . આપનું છે લ્લું પુસ્તક
“અમર્ગાને ઈસ્લામ” છે , જે ફારસી તેમ
ગુજરાતીમાં પણ ગટ થયેલ છે . આ િકતાબને
“ખાતેમુલ કુતુબ” કહેવામાં આવે તો તે સ્હેજ પણ
અિતશયોિક્તભયુ લેખાશે નહ , કેમકે એક તો તે
આપની છે લ્લી તસ્નીફ છે , અને બીજુ ં એ કે
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આખા વષર્ દરિમયાનના આમાલ અને ઈબાદતો
માટે જે જુ દી જુ દી િકતાબો છપાયેલી તે બધી
ઉસુલી અને ફુરૂઈ બાબતો જન્મથી મરણ
સુધીની-બલ્કે તે પછીના માટેની પણ બાબતો એક
સામટી આ િકતાબમાં મૌજુ દ છે . એ થમ ફારસી
ભાષામાં છપાઈ અને પછી ગુજરાતી િલિપ (ઉદુર્
ભાષા)માં છપાઈ, જે ની દરેક નકલ પાછળ રૂ. છ
ખચર્ થયેલ છે . પણ િરઆયતન તેનો હદીયો િહન્દ
માટે ચાર અને પરદેશ માટે શીલ ગ ૮ રાખવામાં
આવેલ છે . પોસ્ટ ખચર્ અલગ.

જમાઅત- થાપનાની

40મી

સવં સર

જ્યારે ખોજા શીઆ ઈસ્નાઅશરી
જમાઅતની સ્થાપનાને તથા મિસ્જદની
તાઅમીરને ૪૦ વષર્ પૂરા થયા તો તેની ખુશીમાં
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જમાઅત તરફથી શબે જુ મ્આ તા.૬, રબીઉલ
અવ્વલ ૧૩૬૦ િહજરી (તા. ૪-૪-૪૧)ના
પાલાગલી ઈમામવાડા હોલમાં એક શાનદાર
જશન યોજવામાં આવ્યુ. જે માં શીયા
ઈસ્નાઅશરીઓ
ઉપરાંત
વોરા,
ઈરાની,
િહન્દુસ્તાની, સુન્ની વગેરે લોકો એક હજારથી વધુ
સંખ્યામાં મૌજુ દ હતા.

ુ સ મકામાતની ઝયારતે
ક

આપ મશાિહદે મુક સહની િઝયારતો માટે
મુંબઈ તા. ૨૩-૯-૬૩ના હવાઈ જહાઝથી થમ
ઈરાન તરફ ગયેલ. ઈમામે રેઝા અ.ના રોઝાએ
મુબારકની િઝયારતથી તો આપ મુશરર્ફ થયા, પણ
િવઝા નહ મળી શકવાના કારણે આપ કરબલા,
નજફ વગેરે મુક સ મકામાતની િઝયારત માટે
ઈરાક જઈ શકયા નહ .
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ફરી આપે બે વષર્ પછી િઝયારત કરવાના
હેતુએ બુધવાર તા.૭-૯-૬૬ના હવાઈ જહાઝથી
થમ ઈરાન રવાના થયા. તે વકતે હાજી
રજબઅલી પી. ઈ ાહીમ આપના સાથી હતા.
આ વકતે આપને અલ-િવદા કરવાને મુંબઈની
બધી ઈસ્નાઅશરી જમાઅતો તેમજ કૌમી
સંસ્થાઓના બધા હો ેદારો, આગેવાનો ઉપરાંત
આમ ઈસ્નાઅશરીઓની જબરી સંખ્યા હવાઈ
એરો ામ ઉપર ઉપિસ્થત થઈ હતી. હાજી
સુલતાનભાઈ મોલુભાઈ તથા હાજી રોશનઅલી
હાજી દાઉદભાઈ હાજી નાસર આપને ઠેઠ હવાઈ
જહાઝ સુધી વળાવવા ગયા હતા. ઈરાન પહ ચ્યા
બાદ એમની નાદુરૂસ્ત તબીયતે તેમના ઈરાદાને
ફળીભૂત બનાવવામાં સાથ આપ્યો નહ . આપે
નવેક મિહના ત્યાં આગળ ગુઝાયાર્ હશે કે તા. ૭૬-૬૭ (૨૮મી સફર હી.સ. ૧૩૮૭)ના આપ
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આ ફાની જગતને તજી આલમે બકા તરફ કુચ કરી
ગયા. ઈન્ના િલલ્લાહે વ ઈન્ના એલયહે રાજે ઉન.
આપની વફાતના માઠા સમાચાર સૌથી
પહેલાં મુંબઈ ખાતે હાજી સુલતાનભાઈ
મોલુભાઈને જુ મ્આ તા.૯-૬-૬૭ના સવારે
ટેલી ામથી મળ્યા હતા. આ માઠા સમાચારે
સામાન્ય રીતે સમસ્ત િમલ્લતે જાફિરય્યહને અને
ખાસ કરી પૂરી ખોજા શીઆ ઈસ્નાઅશરી
જમાઅતને શોકના અધાત સમુ માં ગરકાવ કરી
દીધી હતી. મુંબઈ જમાતે એ દીવસે મરહુ મના
માનમાં કામધંધો બંધ રાખ્યો હતો. તા. ૧૬-૬૬૭ના શોકસભા પણ રાખી હતી. મરહુ મને
મઅસુમએ કુમના રોઝામાં દફન કરવામાં આવ્યા.
ખુદા જન્નતમાં એમના કુલ દરજાતને બુલંદથી
બુલંદ ફરમાવે, આમીન.
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ઈસ્નાઅશરી માિસક
મરહુ મ આયતુલ્લાહ નજફી સ્મારક અંક
જુ લાઈ : ૧૯૬૮ માંથી ટુંકાવીને લેવામાં
આવેલ છે .

પયગામાતે નજફ
પયગામ નં. 1 બી ુ ં પણ કાંઈ
અમારા ઉપર છે ?

સદભાગ્ય એ લોકોનો જે ઓએ માહે
રમઝાન ઈબાદતમાં ગુઝાય અને રોઝા રાખ્યા.
બેશક આવાજ લોકો િવશે હઝરત રસૂલે અકરમ
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ
ફરમાવ્યું કે આ લોકો જહન્નમની આગથી બચી
જશે. નઝદીકમાં માહે રમઝાન અને તેના રોઝા
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ખત્મ થઈ જશે. શું આ િસવાય પણ બીજુ ં કાંઈ
અમારા ઉપર છે ? હા, અને તે માહે રમઝાનનો
િફ ો, જે ના િવશે અલ્લાહ તઆલાએ પોતાના
રસૂલને ફરમાવેલ છે કે લોકો કનેથી િફ ો વસુલ
કરવામાં આવે.
રોઝા શરીરની ઝકાત છે તો િફ ો માલની
ઝકાત છે . આ બંને ઝકાતો (રોઝા અને િફ ા)નો
આપસમાં “ચોલી દામન” જે વો સંબંધ છે હઝરત
ઈમામ જાફરે સાિદક અલિય્હસ્સલામએ ઈરશાદ
ફરમાવ્યું કે, “જો કોઈ રોઝા તો રાખે પણ જાણી
જોઈ િફ ો ન આપે તો જાણે તેણે રોઝા જ રાખ્યા
નહ .”
િફ ો આપવાથી વષર્ આખાની બલાઓમુસીબતો દૂર થાય છે . તેથી લોકોને જોઈએ કે
તેઓ જરૂર િફ ો અદા કરે. બેશક જે ઓ
રોઝાઓથી ફાિરગ થયા પછી શરીઅતના હુ કમ
પયગામાતે નજફ ‐ 74

HAJINAJI.com

મુજબ િફ ો પણ આપે છે તો એવાજ લોકોના
માટે ઈદ છે .
નમાઝે ઈદની ખુબી તથા તેની મીઠાશ એક
સામુદાયી વસ્તુ છે જે ઈદના સંગે ગટ થાય છે
માટે એ સંગને સુશોિભત અને રળીયામણો
બનાવવા માટે અમારે ગુસ્લે ઈદ તથા નમાઝે
ઈદનો હરિગઝ ત્યાગ ન કરવો જોઈએ, અને
આવી અમુલ્ય નેઅમત હાિસલ થવા બદલ અમારે
આપસમાં એક બીજાને મુબારકબાદી આપવી
જોઈએ. આ વષર્ સઘળા મોઅિમન ભાઈઓ અને
બહેનોને મુબારક થાય-ઈન્શાઅલ્લાહો તઆલા
(જુ મ્આ તા. ૧૪-૭-૫૦)
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પયગામ નં. 2 ઈદ

ુ ારક
બ

ઈસ્લામમાં ઈદનો િદવસ એક એવો િદવસ
છે કે જે ના પાલવમાં કૌમી િહત અને કૌમી તરકકી
તથા ગિતનાં ચમકદાર મોતીઓ ભરેલા છે .
ઈસ્લામ ઈચ્છે છે કે તેના અનુયાયીઓ હમેશા
ખુશનસીબ રહે અને ગિતનં પંથે આગળ અને
આગળ િવચરતા રહે. પણ યાદ રહે-અને સારી પેઠે
યાદ રહે-કે કૌમ અને િમલ્લતને ઈઝઝત આબરૂ
તથા ઉન્નિત અને ગિત ત્યારેજ હાિસલ થઈ શકે
છે જ્યારે કે ઈસ્લામનં માનનારાઓ ઈસ્લામી
કાયદા કાનુનથી મુખ ફેરવે નહ , અને બરાબર
િદલો જાનથી શરીઅત માણે ચાલે.
ઈદનો િદવસ એટલાજ માટે મુકરર્ર થયેલ છે
કે િમલ્લતના મોટા બધા એક બીજાની િનકટ થઈ
જાય. આનું નેક પિરણામ એ આવશે કે િમલ્લતમાં
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એક સંપી અને શિક્ત પૈદા થશે, અને ત્યારબાદ
અમે જે પણ િખદમત માટે કદમ ઉપાડીશું
સફળતા અમારા પગો ચુમતી આવશે. જે વી રીતે
શરીરના બધા નાના મોટા અવયવો આપસમાં
જોડાયેલા હોવાના સબબે ઈન્સાન જીવતો અને
ખુશનસીબ છે એવી રીતે કૌમ અને િમલ્લત પણ
પોતાના લોકોના આપસમાં જોડાયેલા રહેવાથી
જીવતી રહી શકે છે તથા બહેતરી અને ગિત
સાધી શકે છે .
પ્યારા િબરાદરો ! નઝદીકથી નઝદીકતર
થવાની કોિશશ કરો. પોતાની િમલ્લતને
ઈસ્લામનાં િશરછ હેઠળ મજબૂત બનાવો.
આથી તમે, અઝીઝ છો તો વધુ અઝીઝ અને
િ યતર બની જ હા, એજ સમયે તમારા માટે દરેક
િદવસ “ઈદનો િદવસ” હશે અને તમે
મુબારકબાદીને પા થશો.
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મને ખા ી છે કે તમે પણ એવું જ ઈચ્છતા
હશો. તમારી આ ઈચ્છા અને તમારી આ
િઝદાિદલી માટે હુ ં તમને મુબારકબાદી આપું છુ ં ,
અને તમારા હકમાં દુઆ કરૂં છુ ં કે પાક
પરવરિદગાર તમને ગિતનં પંથે લગાવે અને
બેહતરી તથા ભલાઈ અતા ફરમાવે, આમીન.
સોમવાર, તા. ૧૭-૭-૫૦

પયગામ નં. 3 નમાઝે

ુ આ
્

અલ્લાહ તઆલા પોતાની પાક િકતાબ
કુરઆને મજીદમાં સૂરએ જુ મ્આની ૯મી
આયતમાં ઈરશાદ ફરમાવે છે કે, “યા
અય્યોહલ્લઝીન આમનુ ! એઝા નુદેય િલસ્સલાતે
િમય યવિમલ જોમોઅતે ફસ્અવ એલા
િઝ ીલ્લાહે વ ઝરૂર બય્અ ઝાલેકુમ ખયરૂલ લકુમ
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ઈન કુન્તુમ તઅલમુન-હે ઈમાનદારો ! જ્યારે
જુ મ્આને િદવસે (જુ મ્આની) નમાઝ માટે
અઝાન આપવામાં આવે તો ખુદાની યાદ
(નમાઝ)ની તરફ ઝડપભેર જાએ. અને ધંધો
રોઝગાર તજી દો, જો તમે સમજતા હો તો આ
તમારા માટે બેહતર છે .”
કૌમ અને િમલ્લતની દુરસ્તી, તાકત તથા
એકતાને ટકાવી રાખનારી કોઈ ઉ મ વસ્તુ હોય
તો તે સચ્ચાઈનો પાયો ધરાવનાર સામુદાયપણું
છે . જુ મ્આના િદવસે નમાઝે જુ મ્આ માટે જે
જમાવટ થાય છે તે એક “દીની અંજુમન” (ધાિમક
મંડળ) છે જે ણે અઠવાિડયામાં એક વાર કાએમ
કરવા ફઝર્ ઠરાવવામાં આવેલ છે , એટલા માટે કે
િમલ્લતનાં લોકો સાચા િદલથી એક બીજાની
નઝદીક થઈ જાય અને તમામ કારનં ભેદભાવોને
દૂર કરી અને ખંભાઓથી ખંભા મેળવી એક
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મઅબુદની તરફ ધ્યાન ધરતા થઈ જાય. આથી
તેઓમાં િનમર્ળ અને ખરો ેમ તથા પિરચય પૈદા
થવાથી િમલ્લતને ઈઝઝત તથા કુવ્વત હાિસલ
થશે.
આ દીની અંજુમન (નમાઝે જુ મ્આનો
સમુહ) એક એવો આકાર છે કે જે ખુદાની યાદ,
રૂહની સફાઈ, આખેરતની ભલાઈ, િમલ્લતની
તરક્કી અને કૌમની ઈઝઝત િસવાય બીજી કોઈ
વસ્તુથી બનેલ નથી. એજ કારણે આપણા રસૂલે
અકરમ સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ
ફરમાવ્યું કે, “ઈન્નલ્લાહ ફરઝ અલયકોમુલ
જુ મ્અહ એલા યવિમલ કેયામહ - િન:શંક ખુદાએ
કયામતનં િદવસ સુધી (નમાઝે) જુ મ્આને તમારા
ઉપર વાિજબ કરેલ છે .”
માટે નમાઝે જુ મ્આમાં પડે ખુલુસની
સાથે હાિઝર થવાની કોિશશ કરો, તેમ પોતાના
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ભાઈઓને પણ તેનો ઉત્સાહ અપાવો. આથી દીને
ઈસ્લામ અને તમારી િમલ્લત જીવતી રહેશે અને
આમ લોકો િનફાકથી દૂર રહેશે તમને દુન્યવી
ફાએદા તથા આખેરતની ભલાઈઓ હાંિસલ થશે.
જુ મ્આ, તા. ૨૧-૭-૫૦

પયગામ નં. 4 કોલેરા વગે રથી
બચવાની ુ આ

જો નજાત ચાહતા હો તો અલ્લાહની તરફ
મુખ કરો-ધ્યાન ધરો અને તેના ઘર (મિસ્જદ)માં
ખરા અંત:કરણપૂવર્ક જતાં રહો. ખુલુસ સાથે
નમાઝ પડો અને પછી એક બીજાના હકમાં દુઆ
કરો કે ખુદા આ બલા (કોલેરા વગેરે)થી બધાને
બચાવે. પછી જ્યારે મિસ્જદમાંથી નીકળો તો
બીજી વાર મિસ્જદમાં આવવાનો ઈરાદો પોતાના
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િદલમાં લઈને જાઓ, શરીઅતના કાનુનને
અપનાવી લેવા, તેનો ચાર કરવા તથા એથી
િવરૂધ્ધના કાનુનોને તજી દેવા પર તમે બધા એક
ભાઈઓની જે મ એકમત થઈ જાઓ. દીન અને
શરીઅતના માિલકને બુઝુગર્ સમજો. આપસમાં
ખરા િદલથી “એક” અને “નેક” થઈ જાઓ અને
મુનાિફકથી દૂર રહો. િનબર્ળો-અશકતો, ગરીબો
તથા હાજતમંદોની મદદ કરો. ખયરાત અને
સદકાત કરો કે તેથી ઈન્શાઅલ્લાહ બલાઓથી
બચતા રહેશો. હમેશા ખાસ કરી સુબ્હની નમાઝ
પછી નીચલી દુઆ પડો અને ત્યારપછી દુરૂદ પણ
પડો. દુઆની તાસીર એ છે કે તમે કોલેરા
(કોગળીયું), પ્લેગ (મરકી), હાટર્ફેલ ( દય રૂકાવટ)
વગેરે બીમારીઓથી રિક્ષત રહેશો-ઈન્શાઅલ્લાહો
તઆલા : એ દુઆ આ રહી :િબિસ્મલ્લાિહર રહમાિનર રહીમ
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અલ્લાહુ મ્મ ઈન્નક અલીમુન હલીમ,
ઝુન્અનાિતન વ લા તાકત લના બે હુ કમેક. યા
અલ્લાહો યા અલ્લાહ ! અલ-અમાનો અલઅમાનો અલ-અમાનો િમન ાઉને વલ વબાએ વ
મવિતલ ફુજઅતે વ સુઈલ ફઝાએ વ શેમાતિતલ
અઅદાએ રબ્બનકિશફ અન્નલ અઝાબે ઈન્ન
મુઅમેનુન બે રહેમતેક યા અરહમર રાહેમીન.
(અલ્લાહુ મ્મ સલ્લે અલા મોહમ્મ દવ વ આલે
મોહમ્મદ)
તરજુ મો : દયાળુ અને કૃપાળુ અલ્લાહનં
નામથી શરૂ કરૂં છુ ં . હે અમારા અલ્લાહ ! બેશક તું
જાણકાર ન તાવાળો સમયવાળો છે . અને તારા
હુ કમની સામે અમે તાકતવાળા નથી. હે અલ્લાહ
! હે અલ્લાહ ! પનાહ ! પનાહ ! પનાહ !
કોલેરાથી, મરકીથી, હાટર્ફેલથી, ખરાબ હવાથી
તથા દુશ્મનોની ખરાબ વાણીથી. હે અમારા
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પાલનહાર ! અમારાથી અઝાબને હટાવી રાખ. હે
રહમ કરવામાં સૌથી વધુ રહમ કરનારા તારી
કૃપાથી અમે મોઅિમન છીએ.
જુ મ્આ, તા. ૨૮-૭-૫૦

પયગામ નં. 5 ઉમદા અ લાક

ઉમદા અખ્લાક કેવા સદગુણો એવી દૌલત
છે કે જે ના તાપે ઈન્સાન ખુશનસીબ બને છે
અને તેને િજદગીમાં આગળ વધવાનું હાિસલ થાય
છે . જ્યારે એથી િવરૂધ્ધ બદ અખ્લાક-દુગુર્ણો
મનુષ્યને અભાગ્ગના ઉંડા અખાતમાં હડસેલી દે
છે , જે ના લીધે એને પોતાના જીવનમાં ગિતણો
પંથ સાંપડતો નથી. બદ અખ્લાક જુ દા જુ દા
કારનં હોય છે , જે માં એક ખુદ પસંદી કેવા હુ ંપદ
છે . શહ નહજુ લ બલાગહમાં લખે છે કે, કોઈએ
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હઝરત ઈમામ હસન અલિય્હસ્સલામને અઝર્ કરી
કે ખરાબમાં ખરાબ માણસ કોણ છે ? ફરમાવ્યું કે
એ જણ કે જે પોતાને સૌથી સારો જાણતો હોય.
નહજુ લ બલાગહમાં અમીરૂલ મોઅમેનીન હઝરત
અલી અલિય્હસ્સલામ ફરમાવે છે કે, “અલએઅજાબો યમ્નઓ િમનલ ઈઝદેયાજ.” એટલે કે
“હુ ં પદ ગિતના માગર્માં રૂકાવટ સમાન છે .” અને
િકતાબે “કાફી”માં એજ હઝરતથી િરવાયત છે કે,
“એઅજાબુલ મએર્ બે નફસેહી દલીલુન અલા
વઅફે અકલેહી” એટલે કે, “ઈન્સાનનું હુ ંપદ એની
કમઅકલીની દલીલ છે .”
માણસમાં જ્યારે હુ ંપદ વધી જાય છે તો તે
આંધળો અને બહેરો થઈ જાય છે અને તેને
પોતાની ઐબો દેખાતી નથી. નહજુ લ બલાગહમાં
લખે છે કે શયતાને ક ું કે, “જો મનુષ્ય ણ
બાબતોમાં મારૂં અનુકરણ કરે તો પછી મને કોઈ
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ઝાતની િફ ન રહે : એક એ કે પોતાને બહુ
મશગુલીયતવાળો સમજે . બીજુ ં એ કે પોતાના
ગુનાહોને ભુલી જાય, અને ીજુ ં એ કે તેનામાં
હુ ંપદ આવી જાય.” (જોયું ? હુ ંપદ કેવી ખરાબ
વસ્તુ છે ?) માટે જે ઓ પોતાના જીવનમાં ગિતનં
પંથે ચઢવા અને આગળ વધવા માંગતા હોય
તેઓના માટે જરૂરી છે કે તેઓ પોતાની ઝાતને
સંભાળી લે અને ખરાબ ગુણો ખાસ કરી હુ ંપદથી
દૂર રહે. ખુદપસંદી-હુ ંપદથી કેટલીક વેળા કેવું
ભયંકર પિરણામ આવે છે તેનો એક દાખલો નીચે
આપવામાં આવે છે .
નસીરૂ ીન ઈબ્ને ગેયાસુ ીન આજથી ૪૫૦
વષર્ પુવ િહન્દુસ્તાનમાં એક બાદશાહ થઈ ગયો,
એનો નાશ હુ ંપદના તાપે થયો. એક વાર તે
િનશાની હાલતમાં પાણીમાં પડી જઈ ડુબી ગયો.
એમાંથી મુિક્ત મળ્યા બાદ જ્યારે તેના જાણવામાં
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આવ્યું કે ખાદીમોએ તેને વાળ પકડીને પાણીની
બાહેર ખચી કાઢયો હતો, તો તે ઘણો ગુસ્સે થયો
અને તેણે મઝકુર ખાદીમોના હાથ કપાવી નાખ્યા.
ત્યારબાદ જ્યારે તે બીજી વાર એવી રીતે પાણીમાં
પડી ગયો તો એ વેળા કોઈએ તેને બાહર કાઢવાની
િહમત કરી નહ અને તે પાણીમાંજ મરણ પામ્યો.
ફ તબેરૂ યા ઉલલ અબ્બાર-હે દેખતી આંખો !
ઈ ત મેળવો.
આથી જણાયું કે હુ ંપદનું પિરણામ બરબાદી
છે . હુ ંપદી માણસ પોતાના કાય ને સારા સમજે
છે , એ છતાં કે તેની કોઈ હકીકત હોતી નથી.
જે મકે કુરઆને મજીદમાં સૂરએ કહફ ૧૦૪થી
આયતમાં પરવરિદગારે આલમ પોતાના રસૂલને
સંબોધન કરી ફરમાવે છે કે, “કુલ હલ
નોનબ્બેઓકુમ િબલ અખ્સરીન અઅમાલલ્લઝીન
ઝલ્લ સઅયોહુ મ િફલ હયાિતદ દુન્યા વ હુ મ
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યહસબુન અન્નહુ મ યુહસેનુન સુન્આ-(હે નબી !)
કહી દો કે હુ ં તમને એ લોકોનો પતો બતાવી દઉં કે
જે ઓ કતર્વ્યોની રૂએ ઘણી નુકસાનીમાં છે ? એ તે
લોકો છે જે ઓની કોિશશો દુિનયાના જીવનમાં
િનષ્ફળ ગઈ, અને તેઓ એ ખ્યાલમાં છે કે તેઓ
સારા કતર્વ્યો કરી ર ા છે !”
જુ મ્આ, તા. ૪-૮-૫૦

પયગામ નં. 6 નમાઝની
અગ યતા

મઅબુદે બરહક અલ્લાહ તઆલા કુરઆને
મજીદમાં ફરમાવે છે કે, “અકીમુસ્સલાત વ આતુઝ
ઝકાત-નમાઝ કાએમ કરો અને ઝકાત અદા કરો.”
અને હઝરત ઈમામ મોહંમદ બાિકર
અલિય્હસ્સલામ ફરમાવે છે કે, “ઈસ્લામના પાંચ
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સુતુત (સ્થંભરૂપી બાબતો) છે જે માં પહેલો સુતુત
નમાઝ છે . નમાઝ દીન-ધમર્નો પાયો છે અને
ઈમાનનો રૂકન (થંભી) છે . હમેશની પાંચ વકતની
નમાઝો િદલની સફાઈ અને ગુનાહોનો કફ્ફારો
છે .” હઝરત રસૂલ અકરમ સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે, “પંજગાના
નમાઝનો દાખલો એ નદી જે વો છે કે જે મકાનને
આંગણે વહેતી હોય, તેમાં હમેશા પાંચ વાર સ્નાન
કરવામાં આવે તો શરીર પર જરા સરખો મેલ
બાકી રહે નહ . એવી રીતે પાંચ વકતની નમાઝના
તાપે ઈન્સાન ગુનાહોથી પાક થઈ જાય છે .”
ઈસ્લામમાં નમાઝનું મહત્વ તંબુના સ્થંભ
જે વું છે . જે વી રીતે સ્થંભના પડી જવાથી તેની
સાથે તંબુ પણ ભ ય ભેગું થઈ જાય છે , તેવી રીતે
નમાઝ રૂપી સ્થંભ િવના ઈસ્લામીય્યત રૂપી તંબુ
કાએમ રહી શકતું નથી. આથી સ્પ જણાયું કે જે
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કૌમની બીના નમાઝ ઉપર નથી (જે કૌમ નમાઝ
પડવામાં માનતી નથી) તે હકીકતમાં ઈસ્લામથી
મહરૂમ છે , પછી ભલે તે જાહેરમાં મુસલમાન પણ
કેમ ન લેખાય.
નમાઝ મોઅિમનોની મેઅરાજ છે . ઈન્સાન
નમાઝ મારફત “મકામે નફસ”થી “મકામે રૂહાની”
તરફ ગિત કરે છે અને ખુદાની િનકટ થઈ જાય
(ખુદાનો પ્યારો બની જાય છે .) ખયરાત, ઈબાદત
વગેરે અઅમાલ ત્યારેજ કબૂલપા થાય છે કે
જ્યારે નમાઝ પણ કબૂલ થાય, નહ તો રદ થઈ
જાય છે . નમાઝ તરફ બેપરવાઈ બતાવવાથી
ઈન્સાન મુરતદ થઈ જાય છે અને કયામતના િદવસે
શફાઅતથી મહરૂમ રહે છે .
“નમાઝે વુસ્તા” (વચલી નમાઝ) એ થમ
નમાઝ છે જે હઝરત રસૂલે અકરમ સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમ ઉપર ફઝર્ થઈ.
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અમીરૂલ
મોઅમેિનન
હઝરત
અલી
અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવ્યું કે, “ખાસ જુ મ્આના
િદવસે નમાઝે વુસ્તાથી મુરાદ નમાઝે જુ મ્આ છે ,
જ્યારે બાકીના િદવસોમાં નમાઝે ઝોહર મુરાદ
છે .” અલ્લાહ તઆલા કુરઆને મજીદમાં સૂરએ
બકરહની ૨૩૮મી આયતમાં ફરમાવે છે કે,
“હાફેઝુ અલસ્સલવાતે વસસલા તલ વુસ્તાનમાઝોની અને ખાસ કરી નમાઝે વુસ્તાની
િહફાઝત કરો.”
નમાઝ એક એવી ફઝર્ થયેલ બાબત છે કે
ખુદાએ તેને દરેક હાલતમાં બજાવી લાવવાનો
બંદાને હુ કમ ફરમાવેલ છે , પછી બંદો ચાહે કયાંય
ઠરીઠામ હોય કે મુસાફરીમાં હોય, િનરોગી હોય કે
બીમાર હોય, મેદાને જં ગમાં હોય કે પાણીમાં
ડુબવાની તૈયારીમાં હોય. પણ હા, એ તમામ
સંગોમાં નમાઝનું સ્વરૂપ જુ દું જુ દું હોય છે .
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નમાઝની એટલી બધી તાકીદ છે કે
માબાપને હુ કમ ફરમાવેલ છે કે જ્યારે છોરૂ સાત
વરસનું થઈ જાય તો તેને નમાઝ શીખવો, અને
જો તે નમાઝ ન પડે તો તેને ધમકાવો. માટે
ભાઈઓ અને બહેનોને ઝરૂરી છે કે તેઓ
કુરઆનના હુ કમોને અમલી જામો પહેરાવે અને
અહલેબયતે રસૂલ સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમના નકશે કદમ ઉપર ચાલે.
જુ મ્આ, તા. ૧૧-૮-૫૦

પયગામ નં. 7 હજ અદા કરો

હજ પણ ઈસ્લામનો એક રૂકન કવા
સ્તંભરૂપી એક બાબત છે , અને એક એવી (ખુબી
ભરપુર) ઈબાદત છે કે તેના સબબે મુસલમાનો
એક બીજાની િનકટમાં આવે છે . હજના જુ દા
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જુ દા અંગો િહકમત અને રહસ્યોથી ભરેલા છે .
હજને ાણવાન રાખવાથી તેમ ખાનએ ખુદાને
દર વરસે આબાદ કરવાના સબબે (ઈસ્લામ અને
મુસલમાનોને) શિક્ત હાિસલ થાય છે અને સાચી
મુસલમાિનય્યત જીવતી અને જાગૃત થાય છે .
ઈસ્તેતાઅત (હજ સબંધેની સઘળી શિક્તઓ)
છતાં હજને તજી દેનાર-હજને બજાવી ન
લાવનાર શખ્સની ગણ ી ફાિસક અને બદકારમાં
થાય છે . હજને નકામી વસ્તુ સમજનાર તથા તેની
તરફ બેપરવાહી બતાવનાર જણ જ્યારે મરણ
પામે છે તો તે “ઈસ્લામથી ખાિરજ થયેલ”
િસ્થિતમાં મરે છે . માટે હે ભાઈઓ અને બહેનો !
ખુદાને તેની (યાદ અપાવતી) િનશાનીઓ મારફત
મદદ કરો. જુ ઓ, અલ્લાહ તઆલા કુરઆને
મજીદમાં સૂરએ મોહંમદની ૭મી આયતમાં શું
ફરમાવે છે ? : “યા અય્યોહલ્લઝીન આમનુ ! ઈન
પયગામાતે નજફ ‐ 93

HAJINAJI.com

તન્સોરૂલ્લાહ યન્સુરકુમ વ યોસિબ્બત અકદામકુમહે મોઅિમનો ! જો તમે અલ્લાહની મદદ કરશો
તો તે પણ તમારી મદદ કરશે.”
દીની િબરાદરો અને બહેનો ! મૃત્યુ એક ન
એક િદવસે જરૂર આવશે. પણ કયારે આવશે તેનું
ઈલ્મ કોઈને હોતું નથી. માટે જ િવનવું છુ ં કે જે મ
બને તેમ જલ્દી હજ બજાવી લાવો. હજની
ફઝીલતમાં હઝરત રસૂલે અકરમ સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ ફરમાવેલ છે કે,
“જો અબુ કુબેસ (એ નામનો પહાડ) સોનુ થઈ
જાય અને તેને ખુદાની રાહમાં ખચર્વામાં આવે
તોય તેમાં હજના જે ટલો સવાબ સમાયેલો નથી.
જ્યારે એક ઈન્સાન હજ બજાવી લાવે છે ત્યારે તે
ગુનાહોથી પાક થઈ જાય છે અને તેની દુઆઓ
કબૂલ થાય છે .”
હજ જો કે મુસ્તતીઅ (હજની શિક્ત
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ધરાવનાર) ઉપર આખા જીવનમાં એકજ વાર
વાિજબ છે , છતાં પણ દર વષ તેને બજાવી
લાવવાને મુસ્તહબ (સુન્નત) બતાવવામાં આવેલ
છે . ઈસ્લામમાં પહેલી સદીની શરૂમાં આ સામાન્ય
િરવાજ હતો કે હજ માટે લોકો ખુદ જતા હતા
અથવા બીજા કોઈને પોતાનો નાએબ- િતિનિધ
બનાવીને મોકલતા હતા. અથવા પંડે જવાની
સાથે સાથે બીજાઓને પણ નાએબ તરીકે પોતાની
સાથે લઈ જતા હતા. આમ હજના તાપે એક
તરફ ખાનએ ખુદાની આબાદી થતી હતી-લોકો
હાજી થતા હતા અને તે વાટે રોઝગાર પણ ચાલતો
હતો, તો બીજી તરફ મરહુ મોની રૂહોને (તેમના
તરફથી હજ કરી કે કરાવી) ખુશ કરતા હતા અને
સાથે સાથે દુન્યા અને આખેરતની ભલાઈઓ પણ
હાંિસલ થતી હતી.
કેવું સારૂં થાય જો ીમંતો અને માલદારો
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ગરીબો અને મોહતાજોને મદદ કરવા તથા તેમના
હકકોને અદા કરવાથી બેપરવાઈ ન કરે, અને
હજના નાએબોને દરેક રીતે ખુશ કરે ! હજના
નાએબને જે ટજે ટલી સગવડતાઓ તથા
આસાનીઓ પહ ચાડવામાં આવશે એટલી
આસાનીઓ હજ ઉપર મોકલનારા લોકોને
સકરાતના મૌકા ઉપર નસીબ થશે. અલ્લાહ !
અલ્લાહ !!
કયા ખૂબ સૌદા નકદ હય ઈસ હાથ દે ઉસ
હાથ લે !
અલી િબન યકતીન કે જે ઓ હઝરત ઈમામ
મૂસાએ કાિઝમ અલિય્હસ્સલામના એક મોિહબ
હતા અને હારૂન રશીદના વઝીર હતા તેઓ દર
વષ હજના સંગે પોતાના તરફથી કયારેય ૧૦૦,
કયારેય ૧૫૦, કયારેય ૫૦૦ તો કયારેય ૭૦૦
સુધીની સંખ્યામાં લોકોને હજ માટે મોકલતા
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હતા, એટલું નહ બલ્કે તેઓમાંના દરેક જણને
તેઓ પાંચસોથી એક હજાર બલ્કે વીસ હજાર
િદરહમો પણ આપતા હતા. યાદ રાખો : “િજસને
િદયા ઉસને પાયા.”

પયગામ નં. 8 િવલાયતે એહલેબૈત
અલ હ ુ સલામ

િવલાયતે એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામ
ઈસ્લામનો સૌથી મોટો રૂકન છે , અને તે દરેક
મુસલમાન ઉપર ફઝર્ છે . એહલેબૈત અતહાર અને
અઈમ્મએ
માસુમીન
અલય્હેમુસ્સલામની
મોહબ્બત કયામતના િદવસે મુિક્તનું સબબ છે .
હઝરત રસૂલે અકરમ સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમએ આ પિવ વ્યિક્તઓના
સબંધે ફરમાવેલ છે કે, “જે ઓ એમને દોસ્ત રાખશે
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તેઓના માટે હુ ં જન્નતનો ઝામીન થાઉં છુ ં .”
એ મુક સ હસ્તીઓની (યાદ આપતી)
િનશાનીઓને ાણવાન રાખવી તે હકીકતમાં
અલ્લાહની િનશાનીઓને જીિવત રાખવા સમાન
છે . હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમના ખાનદાનના દોસ્તોને
જોઈએ કે તેઓ એ બુઝુગર્ હસ્તીઓની
િનશાનીઓને િઝદા રાખે. એમની ખુશીઓમાં
ખુશી અને એમની ગમીઓમાં ગમી કરે. સાિદકે
આલે મોહંમદ (હઝરત ઈમામ જાફરે સાિદક)
અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવ્યું કે, “ખુદા રહમત કરે
અમારા શીઆઓ પર કે તેઓ અમારી ખુશીઓ
(ના સંગો) પર ખુશ રહે છે અને અમારી
ગમીઓ (ના સંગો) પર ગમગીન થાય છે .” માટે
અમોએ એ હઝરાતની વફાત તથા િવલાદતની
રાિ ઓ તથા િદવસોને બુઝુગર્ સમજવા જોઈએ.
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મજિલસો બરપા કરવી જોઈએ. ખાસ કરી
િવલાદતની રાિ એ તો મકાનો, દુકાનો તથા
મહેફીલો ઈત્યાિદ સ્થળોને વધુ રોશનીથી કાિશત
કરવા જોઈએ. બચ્ચાઓ, ઔરતો અને બીજા
લોકોને એ ખુશીની રાિ તથા િદવસથી વાકેફ કરી
તેઓને મુબારકબાદી આપવી જોઈએ તથા
ફઝાએલની મજિલસોમાં શરીક થવું જોઈએ.
હઝરત
ઈમામ
જાફરે
સાિદક
અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવ્યું કે, “શીઆઓની
મજિલસો બીજી મજિલસો કરતાં અફઝલ છે .”
બેશક જે આ આ વલણ ધરાવે છે તેઓ ખુદા તથા
(તેના દીન) ઈસ્લામના મદદગાર તેમ જન્નતી છે .
એજ હઝરતે ફરમાવ્યું કે, “તમે લોકો ખુદાના
મદદગાર.” અને હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ હઝરત અલી
અલિય્હસ્સલામને ફરમાવ્યું કે, “યા અલી ! તમે
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તથા તમારા શીઆઓ જન્નતી છે .”
માટે ઉપલી વાતને નઝર સામે રાખી
શીઆઓને જોઈએ કે તેઓ એ બુઝુગ ની ગમીમાં
ગમી અને ખુશીમાં ખુશી કરે, અને તેમની
િવલાદતના િદવસોને પિવ સમજે . િઝલ્કાદની
૧૧ મીએ હઝરત ઈમામ અલી મૂસરઝા
અલિય્હસ્સલામની િવલાદત છે . એહલેબૈત
અલય્હેમુસ્સલામના દોસ્તો એ િવલાદતની
રાિ એ રોશની કરે અને ફઝાએલની મજિલસોમાં
શરીક થાય કે જે થી કયામતના િદવસે તેઓને એ
મરતબો હાિસલ થાય કે જે હઝરત રસૂલેખુદા
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ
પોતાના આ કથનમાં બતાવ્યો કે “અલી
મૂસરઝાના ચાહનારાઓ ખુદાથી ખુશખુશ
મુલાકાત કરશે.”
આ ઈમામ અલિય્હસ્સલામની િવલાદત
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મદીનએ મુનવ્વરામાં િહજરી સન ૧૪૮માં માહે
િઝલ્કાદની ૧૧મી તારીખે જુ મેરાત કે જુ મ્આના
થયો. એ િદવસે આપની-નઝદીકથી અથવા દૂરથી
િઝયારત પડવી મુસ્તહબ છે . િરવાયતમાં આવેલ
છે કે એ હઝરત પોતાની િઝયારત
કરવાવાળાઓની શફાઅત કરશે અને િસરાત તથા
મીઝાનના
સંગે તેઓની મદદ કરશે.
ઈન્શાઅલ્લાહ.
જુ મ્આ, તા. ૨૫-૮-૫૦

પયગામ નં. 9 ઝકાત અદા કરો

ઝકાત
રહમત છે .
ઈસ્લામની
માલદારોના

બંદાઓ ઉપર ખુદાની ઉ મતરીન
િમલ્લતમાં ઝકાતનું આપવું દીને
તરફ રગબત પૈદા કરે છે અને
પોતાના માટે એ િત ાનું સબબ
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પણ છે . ઝકાતનં તાપે ખાનદાનમાં દૌલત બાકી
રહે છે . ઝકાત ગરીબો અને િમસ્કીનો માટે જીવન
સાધન છે અને તેના તાપે િમલ્લત અને કૌમની
સામુદાયી તથા વ્યિક્તગત હાલત સારી રહે છે .
ઝકાત િમલ્લતના સશકત તથા અશકત વગેરે
લોકોને એક બીજાની નઝદીક કરે છે અને
િમલ્લતને શિક્ત સાંપડવાનું એક ઉમદા સાધન છે .
તેથી જ તો ઈસ્લામે નમાઝની જે મ ઝકાતને પણ
વાિજબ ઠેરવેલ છે . ઝકાત ન આપનાર નમાઝ ન
પડનારની બરાબર છે . ઝકાતનું ન આપવું તે
ઈસ્લામથી નીકળી જવું છે -પછી તે થોડી પણ કેમ
ન હોય. ઝકાત અદા ન કરનારને આખેરતમાં
સખ્ત અઝાબ થશે. ઝકાત શરીરની સલામતી,
દૌલતની િહફાઝત અને બરકતના કારણરૂપ અને
િજદગીનું સાધન છે . ઝકાતના લીધે શરીઅતની
િવરૂધ્ધ (કોમ્યુનીઝમ આિદ) િવચારો ગરીબ
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જનતામાં ઉપિસ્થત થવા પામતા નથી. જો
મુસલમાનોમાં ઝકાતનું કાઢવું જારી હતે તો આજે
િમલ્લતે ઈસ્લામીયામાં જે ગરીબાઈ, મુફલસી
તથા િભક્ષાવૃિત જોવામાં આવે છે તેનું અિસ્તત્વ
ન હતે, અને મુસલમાનોનું અન્યો જણની નઝરમાં
માન હતે-ઈઝઝત, આબરૂ તથા િત ા હતે-રોબ
તથા દબદબો હતે. યાદ રાખો અને સારી પેઠે યાદ
રાખો કે ઝકાત ન કાઢવાના કારણે માલ બરબાદ
થાય છે . જે મ કે અમીરૂલ મોઅમેનીન હઝરત
અલી અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવ્યું કે, “કોઈનો પણ
માલ દિરયા કે જં ગલમાં બરબાદ થતો નથી, પણ
ઝકાત ન કાઢવાને સબબે.”
હઝરત રસૂલે અકરમ સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે, “જે માલમાંથી
ઝકાત કાઢવામાં આવી હોય તે માલની ગણ ી
ખઝાનો જમા કરવામાં થતી નથી.” ખઝાનો જમા
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કરનારાઓને કુરઆને મજીદમા આ રીતની
ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે, ‘વલ્લઝીન
યકનેઝુનઝ ઝહબ વલ િફઝઝત વલા યુન્ફેકુનહા ફી
સબીિલલ્લાહે ફ બિશ્શરહુ મ બે અઝાિબન
અલીમ. યવ્મ યુહમા અલયહા ફી નારે જહન્નમ ફ
તુકવા બેહા જે બાહોહુ મ વ જોનુબોહુ મ વ
ઝોહુ રોહુ મ હાઝા મા કનઝતુમ લે અન્ફોસેકુમ
ફઝુકુ મા કુન્તુમ તકનેઝુન-જે ઓ સોનુ તથા રૂપું
(અથાર્ત ધન-દૌલત) જમા કરે છે અને તેને ખુદાઈ
માગર્માં ખચર્તા નથી તો (હે રસૂલ !) તમે તેઓને
દુઃખ ભયાર્ અઝાબની વધાઈ સંભળાવો. જે
િદવસે (કયામતનં િદને) એ (સોનું રૂપું)
જહન્નમની આગમાં ગરમ કરવામાં આવશે અને
પછી તે વડે એ લોકોના કપાળો તથા તેઓના
પડખાં તથા પીઠને દઝાડવામાં આવશે (એવું
કહેવાની સાથે કે) આ તે વસ્તુ છે જે નો તમે
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(દુિનયામાં) સં હ કરતા હતા તો (હવે) પોતાના
સં હ કયાર્ની મઝા ચાખો.”
(સૂરએ તૌબા, આ. ૩૪-૩૫)
મુસલમાનો ! નમાઝ પડો તથા ઝકાત આપો
કે તમારી રૂહ પાક થાય અને િમલ્લત-કૌમ મઝબૂત
બને. માલદારો ! ખબરદાર થઈ જાઓ કે ઝકાત
આપવાથી માલ સલામત રહે છે . આ માન્યિસધ્ધ
વાત છે કે પોતાનો માલ વંશ પરંપરા બાકી રહેતો
નથી, અને છે વટે મોહતાજી અને લાચારી ડાચું
ઉઘાડી સામે આવવા લાગે છે , પણ જો
મુસલમાનોમાં સામાન્ય રીતે ઝકાતનું કાઢવું ચાલુ
હોય તો એના કારણે માલ અને દૌલત કૌમમાં
સામુદાયી રીતે બાકી રહી શકે છે અને આવનારી
જાને તેનાથી સહારો મળી શકે છે તેમ ગદાિગરીિભક્ષાવૃિત દૂર થઈ શકે છે .
હાથ લાંબા કરનારને ઈસ્લામ નફરતની
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િનગાહે જુ એ છે . હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમના સહાબીઓને
સવાલ કરવાથી એટલો બધો િતરસ્કાર હતો કે
અસ્વારીની હાલતમાં જો તેમના હાથમાંથી ચાબુક
પદી જતો તો તેઓ બીજા કોઈને અંબાવવાની
માંગણી નહ કરતાં પડે નીચે ઉતરી જઈ ચાબુક
ઉંચકી લેતા હતા.
હે ીમંતો અને હે ધનવાનો ! નીચે આવો
અને ગરીબોની સાથે કાંધે કાંધુ મેળવી ચાલો અને
તેઓને ઝકાતના સહારાથી કામધંધા ઉપર
લગાવો, અને હાજતમંદો અને લાચારોની મદદ
કરો કે તમારી દુિનયા તેમ આખેરત બેઉ આબાદ
થાય.
જુ મ્આ, તા. ૧-૯-૫૦
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ુ અઝ તથા
પયગામ નં. 10 દહ લ
વફાતે હઝરત ઈમામે જવાદ

જગતમાં જે બનાવો અિસ્તત્વમાં આવ્યા
તેમાંનો એક અગત્યનો બનાવ “દહવુલ અઝર્”
અથાર્ત ઝમીનનું ખાનએ કાબાની નીચેથી ફેલાવું
છે , એ બનાવ માહે િઝલ્કાદની ૨૫મી તારીખે
બન્યો. એ િદવસ તથા રાિ ની ફઝીલતમાં
અનેકાનેક િરવાયતો બયાન થઈ છે . એ િદવસે
માનવ િપતા હઝરત આદમ અલિય્હસ્સલામ
જન્નતમાંથી સરંદીપ ભૂિમ (સીલોન) ઉપર
ઉતયાર્, અને એજ િદવસે હઝરત ઈ ાહીમ
અલિય્હસ્સલામ બાબુલ (ઈરાક)માં અને હઝરત
ઈસા અલિય્હસ્સલામ નાસેરા (સુરયા)માં પૈદા
થયા. એજ િદવસે (િહજરી સન ૧૦માં) હઝરત
રસૂલે અકરમ સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
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વસ્સલમ “હજ્જતુલ િવદાઅ” માટે મકકા તરફ
રવાના થયા, અને ત્યાંથી પાછા ફરતાં (િઝલ્હજની
૨૪મીએ) માગર્માં ગદીરે ખુમ સ્થળે હઝરત અલી
અલિય્હસ્સલામ
ઉપર
ખુદાના
હુ કમથી
ઈમામતની નવાઝીશ કરી.
િઝલ્કાદની ૨૫ મીએ ગુસ્લ કરવું, રોઝો
રાખવો તથા બે રકાત નમાઝ પડવી મુસ્તહબ છે .
એ િદવસે રોઝા રાખવાનો સવાબ-ભલે પછી તે
કઝા રોઝો પણ કેમ ન હોય-૬૦ મિહના અથવા
૭૦ વષર્નં રોઝાનં સવાબ બરાબર છે , અને મઝકુર
બે રકાત નમાઝ સુબ્હ તથા ઝોહરની દરિમયાન
પડાય છે . દરેક રકાતમાં હમ્દ પછી પાંચ વાર
સૂરએ વશ્શમ્સ પડવો, અને સલામ પછી “લા
હવ્લ વ લા કુવ્વત ઈલ્લા િબલ્લાિહલ અલીિય્યલ
અઝીમ” કહી આ દુઆ પડે : “યા મોકીલલ
અસરાતે અિકલ્ની અસરતી. યા મોજીબદ દઅવતે
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અિજબ દઅવતી. યા સામેઅલ અસ્વાતે ઈસ્મઅ
સવ્તી વ અરેહની વ તજાવઝ સય્યેઆતી વ મા
ઈન્દી યા ઝલ જલાલે વલ ઈકરામ.”
િઝલ્કાદની છે લ્લી તારીખે ૨૪૨ િહજરીમાં
ઈમામ જવાદ (અથાર્ત હઝરત ઈમામ મોહંમદ
તકી) અલિય્હસ્સલામ બગદાદમાં ૨૫ વષર્ની
ઉમરે વફાત પામ્યા, અને હરમે કાઝમેનમાં
પોતાના દાદા હઝરત મૂસાએ કાિઝમ
અલિય્હસ્સલામની પડખે દફન થયા. આપે દસ
વરસ ઈમામત તથા રહબરી કરી. આપે અનેકાનેક
સદબોધ ફરમાવ્યા છે , જે માંનું એક આ છે કે,
“અખ્લાક ખરાબ લોકોની સંગતથી બગડે છે અને
આિલમોની સંગતથી સારા થાય છે .”
ખાન્વાદએ િરસાલતના દોસ્તોને જોઈએ
કે તેઓ એ બુઝુગર્વારોની ગમની રાતો તથા
િદવસોનું માન જાળવે. નાના મોટા તથા સ્ ીઓ
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અને પુરૂષો તમામ જણ એમની મુસીબતના
વણર્વો સાંભલે. વફાતની રાિ એ દુકાન તથા
મકાનની બ ીઓને કમ-અઝ-કમ એક મીનીટ
માટે ઓળવી નાખે અને ચુપકીદીની સાથે એ
હઝરાતને યાદ કરી ગમગીન થાય, કે તેથી સસર
લઈ ઘરના નાના મોટા બધા જણ તેઓ
હઝરાતની દીની િખદમતોથી વાિકફ થઈ જાય.
આવા ધમર્ભાન અને મઝહબી લાગણીથી દીન
િમલ્લત સશક્ત બને છે . આ અમલનું પિરણામ એ
આવશે કે તમામ ભાિવ જા પોતાના થઈ ગયેલા
વડવાઓથી સારી ણાિલકાઓને ઈખ્તેયાર કરી
લેશે, જે ની અસર એ થશે કે મરહુ મોની રૂહો
આલમે બરઝખમાં ખુશ થશે. ઈમામ
અલિય્હસ્સલામનું કથન છે કે, “એવા કામ કરો કે
તમે આલમે બરઝખમાં ખુશ રહો, અને કયામતમાં
તો અમે તમારી (શફાઅતના) માટે છીએજ.”
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જુ મ્આ, તા. ૮-૯-૫૦

પયગામ નં. 11 ુ રઆનની
તફસીર

મુસલમાનો માટે જો કોઈ ઉ મ જીવન
હોઈ શકે છે તો તે મઅરેફતમય જીવન છે , જે ના
તાપે સ્વભાિવક રીતેજ સારૂં જીવન જીવવાનું
મળે છે . મઅરેફત એક એવું નુર છે કે તેના સબબે
ઈન્સાનનું આંતિરક કાિશત થઈ જાય છે .
મઅરેફતમય મનુષ્યનું અંત:કરણ ઈલ્મ અને
િહકમતનાં નુરથી ભરપુર હોય છે , અને તેઓના
ભેજાં હમેશા ફુલની માફક ફુિલ્લત હોય છે , અને
હરેક વકતે રૂહાિનય્યત તથા હકકાિનય્યતને હી
લેવા તૈયાર હોય છે . મઅરેફતનાં તાપે માનવ
બુિધ્ધ તથા છાતી ફુિલ્લત થાય છે , અને હરિગઝ
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તેમાં કોઈ રૂકાવટ પૈદા થતી નથી. અને કદાિપ જો
એ થાય છે તો ઘણી ઓછી. િદલ અને િદમાગનું
ખીલવું એક મહા મોટી નેઅમત છે જે ખુદા
તરફથી મઅરેફતમય મનુષ્યને હાિસલ થાય છે .
ત્યારેજ તો મઅરેફતમય મન્સ બા રીતે લોકોની
દરિમયાન રહેવા-વસવાટ કરવા છતાંય ખુદાથી
િદલ લગાવેલ હોય છે . યાદ રહે કે આ દરજા ઉપર
માણસ ત્યારેજ પહ ચી શકે છે અને રૂહાિનય્યતનાં
માગર્ને સંપૂણર્ રીતે પસાર કરી શકે છે જ્યારે કે તેને
િફ (િચતન), િઝ (રટણ-સ્મરણ) તથા ઈલ્મ
તરફ આકષર્ણ હોય.
જ્યારે બુિધ્ધશાળી અને જ્ઞાની માણસ
િચતનનાં દિરયામાં ડુબકીઓ મારે છે તો તે હકીકી
તૌહીદની માઅરેફતની મંજીલ ઉપર પહ ચી જાય
છે , અને બેઈખ્તેયાર િઝ નો માિલક બની જાય છે .
ખુદાની તૌહીદ તથા તમ્હીદ (ગુણગાન) તેની
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જીભથી બેઈખ્તેયાર રીતે જારી થાય છે . આએજ
મંજીલ ઉપર ઈન્સાનને “રૂહાની મેઅરાજ”
હાંિસલ થાય છે . પરંતુ રૂહાની િવવેચનો તરફ લક્ષ
આપ્યા વગર હાંિસલ થઈ શિક્ત નથી. આ
મલકુતી મરતબા-આ િફરસ્તાઈ દરજા ઉપર
ઈન્સાન ત્યારેજ પહ ચી શકે છે જ્યારે કે તેણે એ
ઉસ્તાદોથીજ ઈલ્મ હાંિસલ કયુ હોય કે જે ના
િ િબદુઓ તથા િવચારોનું કેન્ “િકતાબે ખુદા”
તથા “સુન્નતે રસૂલ” હોય.
જે ઈન્સાન ઉસ્તાદ િવહોણો હોય અને
પોતાનાજ િવચાર તથા મત માણે ચાલતો હોય
તે હરિગઝ કોઈ મરતબા ઉપર પહ ચી શકતો
નથી, અને ધમર્ની બાબતમાં તો તે હમેશા
ભયમાંજ રહે છે , પરંતુ ઉસ્તાદ પણ એવા હોવા
જોઈએ કે જે ઓ કુરઆન અને “સુન્નત” મારફત
શરીઅતની આિત્મકતાઓથી સારી પેઠે વાિકફ
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હોય. અને મુસલમાનોને જોઈએ કે તેઓ
મઝહબી અહકામ અને હદીસ તથા તફસીર કે જે
થકી ખુદા વ રસૂલના અહકામની જાણ થાય છે
તેનાથી વાિકફ થાય. દીનદાર લોકોને જોઈએ કે
તેઓ હંમેશા પોતાની તરબીયત માટે કોિશશો કરે,
અને હમેશા નહ તો અઠવાડીયામાં એકવાર
તફસીરે કુરઆન તથા સુન્નતે રસૂલથી અહકામ
હાંિસલ કરે કે જે થી તેઓ નામના મુસલમાન
રહેવા ન પામે. હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે
“અફસોસ એ મુસલમાનો ઉપર કે જે ઓ
અઠવાડીયામાં એકાદ િદવસ પણ અહકામે દીન
શીખવવા માટે નકકી ન કરે.” અને હઝરત ઈમામ
જાફરે સાિદક અલિય્હસ્સલામએ પોતાના
મોિહબ્બોને ફરમાવ્યું કે, “હુ ં તમારા માથા ઉપર
ચાબુક મારવાનું એટલા માટે પસંદ કરૂં કે તમે દીની
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બાબતોથી વાકેફ થઈ જાઓ અને એઅતેકાદની
બાબતો દલીલની સાથે હાંિસલ કરો.”
હે કુરઆનવાળાઓ ! આ આકાશી િકતાબ
(કુરઆન)થી ગાિફલ ન રહો. કુરઆનનં ફકત
શબ્દો અને ઇબારત ઉપરજ સંતોષ ન કરો, બલ્કે
તફસીરવે ાની સેવામાં જઈ તેના છુ પા રહસ્યોથી
પણ વાિકફ થઈ જાઓ, અને તેના ઉપર અમલ
કરો કે જે થી તમને ઉમદા જીવન જીવવાનું નસીબ
થાય અને તમારી આકેબત બ-ખૈર થાય.
જુ મ્આ, તા. ૧૫-૯-૫૦

પયગામ નં. 12 ઈદ ુ રબાન

ઈદે કુરબાન ઈસ્લામનો એક મશહુ ર િદવસ
છે કે જે દર વષ અમને નેકી તથા ખુશી તરફ લક્ષ
દોરે છે . એ િદવસે ખુદા હાજીઓ ઉપર ખાસ કરમ
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િ કરે છે . ખુશનસીબ એ હાજીઓના જે ઓને
ખુદા તરફથી “લબ્બૈક લબ્બૈક” (જી હાં, જી હાં)નો
જવાબ મળે છે .
ઈદે કુરબાન મુબારક િદવસ છે .
મુસલમાનોને જોઈએ કે તેઓ એ િદવસની
હકીકત તથા ફઝીલતથી વાિકફ થાય. મુસલમાનો !
આ િદવસે પોતાના અંત:કરણોમાંથી િતરસ્કાર
તથા વેરભાવને દૂર કરો. ઈદ એટલા માટે છે કે
મુસલમાનો એક બીજાને હસી ખુશીની સાથે મળે
અને ેમપૂવર્ક પેશ આવે. મુસલમાનો ! આવા રૂડા
સંબંધથી કૌમી એકતા કાએમ કરો-મઝબૂત બનો.
મુસલમાનો ! એક અને નેક થઈ જાઓ કે
આ મુબારક િદવસ ખરા અથર્માં બધા માટે ઈદ
થઈ રહે. આ િદવસ ત્યારેજ ખુશી તથા ઈદનો
િદવસ ગણાશે જ્યારે કે િમલ્લત અને કૌમના
તમામ લોકો ખુશ અને સુખી હોય. આ િદવસ
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જાએઝ આનંદનો તથા ઈમ્તેહાનનો, ખુદાની
રહમના નઝદીક થવાનો તેની શુ ગુઝારી તથા
બંદગી કરવાનો છે . મુસલમાનોને જોઈએ કે તેઓ
હઝરત રસૂલે અકરમ સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમ તથા તેમની આલના હકકોનો
ખ્યાલ કરે તથા તેમની ઔલાદને ખુશ કરે.
આ િદવસે કુરબાની કરવી તાકીદભરી
સુન્નત છે , પરંતુ સૌની મહાન કુરબાની એ છે કે
લોકો પોતાના નફસને કુરબાન કરે કે જે ગુનાહો
તરફ ેરાય છે . મુસલમાનો ! હવસનં કીડાને કચરી
નાખો. મનેચ્છાઓને ઝબ્હ કરી નાખો અને
ઈસ્લામનં કાનુનો સામે પોતાની ગરદન ઝુકાવી
દો.
ભાઈઓ અને બહેનો ! ન તા ઈખ્તેયાર
કરો. પોતાના માલમાંથી ખુદા, રસૂલ,
સગાવહાલા, મુસાફરો, યતીમો, િવધવાઓ તથા
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વગેરે લોકોના હકકો અદા કરો. િદલવાળા બનો,
ટુંકા િદલના ન થાઓ. પણ હા, ઉડાઉપણું પણ ન
કરો. ખુદાએ તમને આપ્યું છે તો તમે પણ
બીજાઓને આપી ખુશ કરો, અને હાથ નીચેના
લોકો (નોકર-ચાકર વગેરે) તરફ મહેરબાન અને
કરમ િ વાળા બનો કે જે થી ખુદા પણ તમારા
ઉપર મહેરબાન થાય.
આ િદવસે ગુસ્લ કરો. યથા શિક્ત ઉમદા
કપડા પહેરો, ખુશ્બુ લગાડો, અને બચ્ચાઓને લઈ
યાદે ખુદા માટે મિસ્જદ કે ઈદગાહ જાઓ. દોસ્ત
િબરાદરોથી બગલગીર થાઓ તથા મુસાફેહા કરો.
તેઓને મુબારકબાદી આપો. અને નમાઝે ઈદ
પછી કુરબાનીના ગોશ્તથી નાસ્તો કરો, કે જે થી
સુન્નત અદા કરનારાઓમાં તમારી ગણ ી થાય.
પણ હા, કુરબાની એજ જાનવરની થવી જોઈએ કે
જે ની કુરબાની કરવાનો શરીઅતે હુ કમ ફરમાવેલ
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છે , અને ફસાદ પૈદા થવાનો ભય ન હોય, એટલા
માટે કે ઈસ્લામ સુલ્હ-શાંિત અને ેમનો ધમર્ છે .
ઈસ્લામ કોઈના િદલને સદમો પહ ચાડવા કે
તકલીફ આપવા નથી આવ્યો. માટે એવી રીતે ઈદ
મનાવો કે તમારો સમાજ તથા તેનું વાતાવરણ
ખુશ રહે, અને તમને દુિનયા તથા આખેરતમાં
ભલાઈ હાિસલ થાય. આ મુબારક િદવસે હે દીની
િબરાદરો અને બહેનો ! હુ ં તમોને મુબારકબાદી
આપું છુ ં અને તમારા હકમાં દુઆ કરૂં છુ ં કે તમોને
સુખી-સંતોષી તથા ખુશ જીવન જીવવું નસીબ
થાય, આમીન.
જુ મ્આ, તા. ૨૨-૯-૫૦

પયગામ નં. 13 ઈદ ગદ ર

ઈસ્લામની ચાર મોટી ઈદોમાંથી એક ઈદે
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ગદીર છે , જે નો ઈમામીયાઓની નઝદીક ઘણો
મરતબો છે . આ નવી ઈદના બાની ખુદ હઝરત
રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમ છે . તેઓ હઝરતે “િવલાયત” ના
મરતબાની ઓળખ માટે આએજ િદવસિઝલહજની ૧૮ મી તારીખે ઝમીનનો એક એવો
િહસ્સો પસંદ કય કે જે વેળા સુરજ બરાબર માથા
ઉપર હતો અને ગરમા ગરમ કાશ ફકી ર ો
હતો. આપે એ િદવસે હઝરત અલી
અલિય્હસ્સલામને ઈમામ, વસી, વલી તથા
હુ જ્જતુલ્લાહ મુકરર્ર કયાર્, કે જે થી કોઈ પણ
માણસ આ મરતબાનો દાવો કરી લોકોને ગુમરાહ
કરી શકે નહ .
આ એજ િદવસ છે કે હઝરત રસૂલેખુદા
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ લોકોને
િસરાતે મુસ્તકીમ તથા અલ્લાહની “બોલતી
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િકતાબ” તથા નબુવ્વતનાં ઈલ્મી શહેરના દરવાજા
તરફ બોલાવ્યા. એ િદવસે તેઓ હઝરતે એક એવા
જણની ઓળખ કરાવી કે જે માથાથી પગ સુધી
હકનો િતિનિધ અને હકીકતનો આિરસો હતો.
એજ િદવસે લોકોને આ વાતની તાલીમ
આપવામાં આવી કે ઝુલ્મ અને ઝાલીમોથી સદા
બચતા રહો, અને પછી તેના તાપે સ્વતં જીવન
જીવો. જાણી જોઈને કયારેય અન્યો જણ (જે વા કે
બની ઉમય્યા વગેરે)ની ચોખટ પર ન જાઓ અને
દરેક જણને ઈમામ ન માની લો.
જો લોકો પહેલેથી જ હઝરત અલી
અલિય્હસ્સલામની ઈતાઅત અને તાબેદારીને
સ્વીકારી લેતે તો આજે તેઓ િતિ ત હતે, અને
અન્ય લોકોની નઝરમાં ઈસ્લામની ઈઝઝત હતે.
મૌલા અલી અલિય્હસ્સલામ ઈન્સાફનાં મૌકા
ઉપર મુસલમાન તથા કાિફરોમાં કોઈ ભેદ રાખતા
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ન હતા. ભુતકાળમાં થઈ ગયેલા કેટલાક ઈસ્લામી
બાદશાહોના અત્યાચારોના કારણે આજે ગેર
મુસલમાનો ઈસ્લામને સારી િનગાહથી જોતા
નથી. જો મૌલા અલી અલિય્હસ્સલામની હુ કુમત
બાકી રહેતે તો આજે મુસલમાનો દુિનયવી તથા
આખેરતી બાબતોમાં તેમ બીજી પણ જીવન
િસ્થિતઓ અને સાધનોમાં આડે માગ દોરનારા
નેતાઓ તથા જુ ઠા રાજકીય લોકોના પંજામાં
ફસાઈ ગુમરાહ થતે નહ તેમ તેઓમાં િફરકાબંદી
પણ પૈદા થતે નહ , બલ્કે તેઓ પોતાના કાય માં
સમજદારીની સાથે સ્વતં હતે અને ઈતર કૌમોની
નઝરમાં િતિ ત તથા દબદબાવાળા હતે. આજે
લોકોમાં જે કાિતલ ગરીબાઈ અતે કુટુંબને બરબાદ
કરી નાખનારી બદનામીઓ તથા ભયાનક
પરેશાનીઓ જોવામાં આવી રહી છે તે એહલેબૈતે
રસૂલ સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમનો
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દામન તજી દેવાના કારણે છે . જો થમથી જ
એહલેબૈતે રસૂલ સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમની હુ કુમત કાએમ હતે અને તેમની
તાબેદારીને સ્વીકારી લેવામાં આવી હતે તો
મુસલમાનોના નસીબમાં ખાસ ઉ મ સ્વતં
જીવન હતે, અથાર્ત ન તેઓના ઉપર ઝુલ્મો થતે
અને ન તેઓ બીજાઓ ઉપર ઝુલ્મ ગુઝારતે-આનું
જ નામ આઝાદી છે . માટે દુિનયામાં કે જે સઘળા
મનુષ્યોનું એક મકાન છે તેમાં એહલેબૈતે રસૂલ
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમની
હુ કુમતના તાપે બધા ઈન્સાનોને એકજ કાિશત
બંધારણ હેઠળ સુખી જીવન જીવવાનું તથા ખરો
આનંદ મેળવવાનું નસીબ થતે, અને આજે જે
સુલ્હ તથા શાંિતનં નામે લોકોના માથાં કપાવી
જગતને બરબાદ કરવામાં આવી ર ું છે તેવું ન
થવા પામતે. કોઈ શાઈરે કેવું સારૂં ક ું છે કે :
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ફલ્સફએ અલી પે ગર હોતા ઝમાના ગામઝન,
રંગ હી ઔર હોતા આજ ગુલ્શને રોઝગારકા.
ભાવાથર્-જો
લોકો
હઝરત
અલી
અલિય્હસ્સલામની રીિત નીિતનાં માગ ચલતે તો
આજે જગતનો રંગ અને ઢંગ કંઈ ઓરજ હતે.
આજે ખુદાનો જે કહર ઠેક ઠેકાણે જોવામાં
આવે છે અને પૃથ્વી પટ ઉપર ઈન્કેલાબો ગટ
થઈ કુદરતની જે િવિવધ શિક્તઓ જાહેરમાં આવે
છે તે વાસ્તવમાં અમારા બદકાય ના જ પિરણામે
છે . જ્યારે અમે ન્યાયથી મોઢું ફેરવ્યું ત્યારેજ તો
અમે આ મુસીબતોમાં િગરફતાર થયા. અમે બધા
ખુદાના બંદા છીએ અને ઝમીન તથા ઝમાનો
ખુદાની માિલકીમાં છે . દરેક ઈન્સાન માટે તેમાં
કાંઈક િહસ્સો મુકરર્ર થયેલ છે , માટે કોઈને યોગ્ય
નથી કે તે ઝુ લ્મ કરે. યાદ રાખો કે બદીનો નતીજો
ખરાબ અને નેકીનું પિરણામ સારૂં હોય છે .
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હે આદમ પુ ો ! જો તમે ઈચ્છો છો કે ખુદા
તમારા ત્યે દયાળુ અને મહેરબાન થાય તો તમે
પંડે બીજાઓ ઉપર ઝુલ્મો અને અન્યાયો કરવાનું
છોડી દો. હે મુસલમાનો ! ખુદાઈ ધમર્ની (દીને
ઈસ્લામ)ની પૈરવી કરો અને પોતાના નબીએ
બરહકની ઈઝઝત કરો. તેઓ હઝરતે ખુમ્મે
ગદીરના
મૌકા
ઉપર
હઝરત
અલી
અલિય્હસ્સલામના બારામાં “મન કુન્તો મૌલાહો
ફ હાઝા અલીય્યુન મૌલા (હુ ં જે નો મૌલા છુ ં તેના
આ અલી પણ મૌલા છે ) એ જે ફરમાવ્યું તેના
ઉપર િહકમતપૂવર્ક િવચાર ચલાવો અને હઝરત
અલી અલિય્હસ્સલામની ઈમામત તથા
િખલાફતની સામે માથાં ઝુકાવી દો કે જે થી કરી
ખુદાની તમારા ઉપર કરમ િ થાય.
ઈદે ગદીરનો િદવસ એ છે કે જે િદવસે
નબીએ બરહક સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
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વસ્સલમએ ખુદાના એક અઝીમુશ્શાન હુ કમનો
ચાર કય . માટે તમે એ િદવસને ઈસ્લામનાં
ઈિતહાસનો એક મહા મોટો મુબારક િદવસ
સમજો. એ િદવસે ગુસ્લ કરી ઉમદા વસ્ ો પહેરો,
ખુશ્બુ લગાવો અને આપસમાં બલલગીર થઈ તથા
મુસાફેહા કરી મુબારકબાદી આપો. નમાઝો પડો
અને સગા વહાલાઓને (ભેટ સોગાદ આપી) ખુશ
કરો. મોહતાજો અને ગરીબોને મદદ કરો. પડી
ગયેલાઓનો હાથ ઝાલો કે જે થી હઝરત
રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમની રૂહ ખુશ થાય અને કૌમ મઝબૂત બને.
હે મુસલમાનો ! મઝલુમોની મદદ કરો કે
જે થી તમે ઝાિલમોનાં હાથથી બચો. તમે બહાદુર
િહમતવાન તથા મુરૂવ્વવાળા બનો અને સમાજી
બાબતોમાં એક બીજાની મદદ કરો, અને નાપસંદ
તથા રંજ પહ ચાડનારી બાબતોથી ચશ્મપોશી કરો
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કે જે થી દુિનયાની નઝરમાં તમારી ઈઝઝત થાય.
એવા કામ કરો કે ઈતર લોક ઈસ્લામથી ખુશ થાય
અને તેને ઈઝઝત અને માનની નઝરે જુ એ તમને
પોતાને પણ ઈઝઝતની િનગાહે જુ એ, અને જે
કૌમોની વચ્ચે રહો છો તેઓની સાથે એવી રીતનો
વતાર્વ રાખો કે તેનું તમારા હકમાં સારૂં પિરણામ
આવે અને સુખી તથા ખુશીભયુ જીવન જીવવું
નસીબ થાય, ઈન્શાઅલ્લાહ. હુ ં આ ઈદના મૌકા
પર સઘળા ઈસ્લામી ભાઈઓ અને બહેનોને
મુબારકબાદી આપું છુ ં .
જુ મ્આ, તા. ૨૯-૯-૫૦

પયગામ નં. 14 ઈદ

ુ ાહલા
બ

“મુબાહેલા” ઈસ્લામમા એ અગત્યનો
બનાવ છે કે જે કુદરતના રહસ્ય, રહમતની
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િનશાની અને ઈસ્લામની સચ્ચાઈની દલીલ છે .
એ બનાવથી દીને મોહંમદીની સચ્ચાઈ તથા
હકીકત અને હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમ તથા એમના
એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામની અઝમત તથા
બુઝુગ જાહેર થાય છે . મુબાહેલાના બનાવના
ઈિતહાસથી ફકત એટલું થયું નથી કે ઈસ્લામ
લોકોની નઝરમાં બુઝુગર્ બન્યો અથવા તેની
સચ્ચાઈ સવ જણ ઉપર જાહેર થઈ અને મુનાિફકો
ઝલીલ થયા, બલ્કે એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામની
શાનો શૌકતને ચાર ચાંદ પણ લાગી ગયા અને આ
વાત જાહેર થઈ કે એ બુઝુગર્ લોકો સૌથી વધુ
ફઝીલત ધરાવનારા તથા સવર્ ે છે .
મુબાહેલાવાળો બનાવ એક એવું રહસ્ય છે કે
જે એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામના મરતબાને ખુદા
સુધી પહ ચાડે છે . એક એવો ભેદ છે કે જે બતાવે
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છે કે એ એવી હસ્તીઓ છે કે તેઓ જે સંગ વેળા
જે પણ દુઆ કરે છે તે કબૂલ થઈને રહે છે . એક
મમર્ છે કે જે અમને બતાવે છે કે ખુદાથી માંગતી
વેળા વાસ્તા અને વસીલાનું હોવું જરૂરી હોઈને
આ એજ બુઝુગ ને વાસ્તો બનાવવો જોઈએ. એક
રહસ્ય છે કે જે અમારા ઉપર જાહેર કરે છે કે એ
મુક સ વ્યિક્તઓ તમામ મુસલમાનોથી અફઝલ
છે . એજ કારણ છે કે હઝરત રસૂલેખુદા
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ
પોતાના તબ્લીગી કામમાં તેઓને શરીક કયાર્. એક
ભેદ છે કે જે અમને સમજાવે છે કે આએજ
વ્યિક્તઓ ઈસ્લામની પેશવા છે . તેઓ ઈમાનનું
રહસ્ય, અહેકામની દલીલ અને ઈસ્લામનં હકીકી
રહનુમા છે , અને લોકો ઉપર તેઓની તાબેદારી
વાિજબ છે .
મુબાહેલાનો બનાવ વાદિવવાદનો એક એવો
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સંગ છે કે જે ણે ઈસ્લામની અઝમત તથા
મુસલમાનોની ઈઝઝતને વધારી દીધી અને
ઈસ્લામનં િવરોધીઓની ગરદનોને નમાવી દીધી.
જ્યારે (યમનના શહેર) નજરાનનં નસારાિ સ્તીઓએ હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમના ઈસ્લામનાં
આંગણામાં આવી જવાના આમં ણનો અસ્વીકાર
કરી “મુબહેલા” કરવાની ઈચ્છા જાહેર કરી તો આં
હઝરત સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમ
ઉપર ખુદા તરફથી આ આયત નાિઝલ થઈ કે, “ફ
મન હાજ્જક ફીહે િમમ બઅદે મા જાઅક િમનલ
ઈલ્મે ફ કુલ તઆલવ નદઓ અબ્નાઅના વ
અબ્નાઅકુમ વ િનસાઅના વ િનસાઅકુમ વ
અન્ફોસના વ અન્ફોસેકુમ સુમ્મ નબ્તિહલ ફ
નજઅલ લઅનતલ્લાહે અલલ કાઝેબીન-(હે
રસૂલ !) જ્યારે તમારી પાસે ઈલ્મ આવી ચુકયું એ
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પછી પણ જો તેઓ તમારી સાથે ઈસા િવશે
હુ જ્જત કરે તો તમે તેઓને આહવાન આપી દો કે
(ઠીક ત્યારે) આવી જાઓ. અમે અમારા પુ ોને
બોલાવીએ છીએ, તમે તમારા પુ ોને બોલાવો.
અમે અમારી સ્ ીઓને બોલાવીએ છીએ, તમે
તમારી સ્ ીઓને બોલાવો. અમે અમારી આત્મા
(રૂપી વ્યિક્ત)ઓને બોલાવીએ છીએ, તમે તમારી
આત્મા (રૂપી વ્યિક્ત)ઓને બોલાવો. પછી આપણે
બધા મળીને (ખુદાની બારગાહમાં) કરગરીને
યાચના કરી જુ ઠાઓ ઉપર લાનત કરીએ.” (સૂરએ
આલે ઈમરાન, આ. ૬૧)
િહજરી સન ૯ િઝલ્હજ મિહનાની ૨૪મી
તારીખે હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમ તથા આપના એહલેબૈત
અલય્હેમુસ્સલામ મદીનાની બહાર તશરીફ લઈ
ગયા અને એક ઝાડની નીચે જઈ બેઠા. ત્યારપછી
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જ્યારે આપ બારગાહે ઈલાહીમાં દુઆ માટે એક
ધ્યાન થયા તો એ વેળા આપના રો’બ તથા
જલાલને જોઈ નજરાનવાળાઓ ભયભીત તથા
ઠંડાગાર થઈ ગયા. અને પસ્તાવો કરતા હઝરત
રસૂલે અકરમ સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમની સેવામાં હાિઝર થયા અને સમાધાન
કરી લીધું. મુસલમાનોની ગરદનો આ જીતથી ઉંચી
થઈ અને તેઓએ ખુશી ઉજવી. આ કારણે એ
િદવસે ખુશી કરવી ઈસ્લામમાં મુસ્તહબ થઈ. એ
િદવસને એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામથી સંબંધ
હોવાના સબબે અમારે એ િદવસની ઈઝઝત કરવી
જોઈએ, અને આં બુઝુગ અથાર્ત પંજતને પાક
અલય્હેમુસ્સલામને ખુદા તઆલા તરફથી જે
મરતબો હાંિસલ થયો તેની યાદ મનાવવી જોઈએ,
અને તેમના દરેક હુ કમને માની તે મુજબ વતર્વું
જોઈએ, આ એજ િદવસે અમીરૂલ મોઅમેનીન
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હઝરત અલી અલિય્હસ્સલામએ સાઈલને વ ટી
ઈનાયત કરી તો તેના વખાણમાં ખુદા તરફથી આ
આયત
નાિઝલ
થઈ
કે,
“ઈન્નમા
વલીય્યોકોમુલ્લાહો વ રસૂલોહ વલ્લઝીન
આમનુલ્લઝીન યોકીમુનસ્સલાત વ યુઅતુનઝ
ઝકાત વ હુ મ રાકેઉન-(હે ઈમાનદારો !) તમારો
માિલક સરપરસ્ત તો બસ અલ્લાહ છે તથા રસૂલ
પણ, તથા એ મોઅમીનો છે કે જે ઓ રૂકુઅની
હાલતમાં ઝકાત આપે છે ,” (સૂરએ માએદહ, આ.
૫૫)
આ િદવસે રોઝો રાખવો મુસ્તહબ છે , અને
સખાવત કરવી, સદકો આપવો, મોહતાજો તથા
સગા વહાલાઓની મદદ કરવી બેહતર છે . આ
િદવસે ગુસ્લ કરો અને ઝોહરથી અધ કલાક
પહેલાં બે રકાત નમાઝે ઈદે મુબહેલા પડો. દરેક
રકાતમાં અલહમ્દ પછી કુલહોવલ્લાહ, કુલ યા
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અય્યોહલ કાફેરૂન તથા ઈન્ના અન્ઝલ્નાહો દસદસ વાર પડો અને નમાઝ પછી ૭૦ વાર
ઈસ્તેગફાર પડો અને આલે રસૂલ ઉપર ઘણી ઘણી
સલવાત પડો અને દુઆઓ માંગતી વેળા પંજેતને
પાક અલય્હેમુસ્સલામને વાસ્તો કરાવો. બેશક
પિવ સમયમાં પાક િદલથી નીકળેલી દુઆ જરૂર
કબૂલ થશે-તુરંતજ નહ તો પછી પણઈન્શાઅલ્લાહ.
જુ મ્આ, તા. ૬-૧૦-૫૦

પયગામ નં. 15 મોહરમ ફર
આવી પહ યો

એમાં શક નથી કે દુિનયા સમયનાં દોરમાંથી
પસાર થાય છે અને દરેક દોરમાં મોહરર્મનું
આગમન થાય છે , અને કયામત સુધી એ
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િસલિસલો જારી રહેશે. પણ હા, એવા પણ
મોહરર્મ આવશે જે વેળા અમારૂં આ જગતમાં
અિસ્તત્વ નહ હોય. એ દોર હશે કે જે વેળા અમે
પદર્એ ગયબત ( કવા આલમે બરઝખ)માં હઈશું,
અને એ સમયે અમને કંઈ પણ હાંિસલ નહ થશે
િસવાય કે અમારા આમાલ અને કતર્વ્યોનો
નતીજો. આ પૃથ્વીપટ ઉપર કે જે આખેરતની
ખેતી છે તેમાં જે વા બીજ અમે વાવ્યા હશે તેવા
ફળ અમને મળશે. જે મકે કુરઆને મજીદમાં ખુદા
તઆલા ફરમાવે છે કે “વ વજદુ મા અમેલુ હાઝેરા
વ લા યઝલેમો રબ્બોક અહદા-અને જે કંઈ
તેઓએ (દુિનયામાં) કયુ તે બધું તેઓ (લખાયેલું)
જોશે, અને તારો પરવરિદગાર કોઈના ઉપર નાહક
ઝુલ્મ કરતો નથી.” (સૂરએ કહફ આ. ૪૯)
જે ઓ સમજદાર અને દૂરઅંદેશ હોય છે
તથા ભિવષ્યનો િવચાર કરે છે તેઓ મુસાફરીનું
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ભાથું તૈયાર કરવામાં સુસ્તી કરતા નથી. તેમ
બેદરકાર પણ રહેતા નથી. જે લોકો આ ફાની
જગતથી કુચ કરી ગયા અને પોતાની સાથે કંઈ
સુકૃત્યોનું ભાથું ન લઈ ગયા તેઓ િન:શંક હવે
પસ્તાયા હશે અને એવી તમન્ના કરતા હશે કે કેવું
સારૂં થાય જો ખુદા અમને ફરી વાર જગતમાં
મોકલે, કે જે થી અમે મજલીસે હુ સૈનમાં શરીક
થઈ હકીકી અસર અને વાસ્તિવક લાભ હાંિસલ
કરીએ.
ખુશ નસીબ છે એ ઝાકીરો જે ઓ
સમજપૂવર્ક િઝ બયાન ફરમાવીને હાઝેરીને
મજિલસને રડાવે છે , અને મા ખુદાનીજ
ખુશનુદીને નઝર સામે રાખે છે . અને વલી તે
લોકોના પણ સુભાગ્ય કે જે ઓ ખરેખર રીતે અને
મઅરેફતની સાથે રડે છે અને કરબલામાં વીતેલા
હોલનાક બનાવને તસવ્વુરમાં લાવે છે . આવી રીતે
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જ્યારે એક બા-હકીકત નમાઝ ગુઝાર ઈન્સાન
હઝરત ઈમામ હુ સૈન અલિય્હસ્સલામના ગમમાં
રડે છે -આંસુ વહાવે છે અથવા રડવા જે વી તેની
સુરત બને છે (અથાર્ત આંસુ નહ તો ગમી તેના
ચહેરા પરથી ટપકે છે ) તો બેશક તેના ઉપર
જન્નત વાિજબ થાય છે .
હે ઝાકીરો અને હે વાએઝો ! આ મુક સ
મજિલસોને ગનીમત સમજી તેની મારફત ઈલ્મે
દીને ઈસ્લામ તથા અહકામે ખુદાની તબ્લીગ કરો
અને લોકોનું અમલ કરવા તરફ લક્ષ ખચો કે જે થી
તમને-એ િદવસે કે જ્યારે ન માલ કામ આવશે ન
ઔલાદ કામ આવશે-ધીરજથી વાસ લેવાનું તથા
શાંિત અને આનંદ અનુભવવું નસીબ થાય.
વહાલા વાંચકો અને િ ય પાઠકો ! તમે જરૂર
મજિલસોમાં શરીક થતા હશો. તમે મજિલસોને
મુક સ સમજો અને તેમાં મા ખુદાની ખુશનુદી
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માટે શરીક થાઓ. અને ધ્યાનપૂવર્ક બયાન
કરનારને સાંભળો. અને હા, જુ ઓ મજિલસોમાં
એવી કોઈ હરકત કે એવી વસ્તુ ઉપિસ્થત ન કરજો
કે જે ના લીધે તમારા આમાલ ઉપર પાણી ફરી
જાય. મજિલસોમાં ગીબત કે બૂરાઈઓ કરવી તેમાં
અન્ય જગાઓ કરતાં વધુ ગુનાહ લાગુ થાય છે .
મજિલસોમાં હાિઝર થઈ તમે ફેઝ હાંિસલ કરો.
અહકામે ખુદા સાંભળો, ઉસુલ (ધમર્ની મુખ્ય
બાબતો), ફુરૂઅ-ધાિમક ફઝ , અખ્લાક, આદાબનીિત રીિત, નબીઓના જીવન ચિર ો, ઈસ્લામનો
ઈિતહાસ, અહકામે શરીઅતના રહસ્યો ઈત્યાિદ
બાબતોથી વાકેફ થાઓ અને તે મુજબ પોતાનું
જીવન ઘડો અને બીજાઓને પણ તેવા થવા
માટેની િહદાયત કરો. પોતાના બાળકોને પણ
મજિલસોમાં સાથે લેતા જાઓ કે જે થી તેઓમાં
દીન અને મઝહબની રૂહ પૈદા થાય.
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ઈસ્લામી ભાઈઓ ! તમે તમારા
બાળબચ્ચાઓ િવશે દુિનયા તેમ આખેરતમાં
જવાબદાર છો. જુ ઓ અને િવચારો કે તમે કેવી
અઝાદારી કરો છો અને કેવી રીતે મોહરર્મની
િનશાનીઓને જીવતી કરો છો. િન:શંક રડવું તથા
ગમી કરવી એ મોહરર્મની િનશાનીઓ છે , પણ
હકીકતમાં ખુશનસીબ તો એજ લોકો છે જે ઓ
સમજી બુજી અને મઅરેફતની સાથે રડે છે .
ખુદાના લાખ લાખ શુિ યા કે હવે લોકો ધીરે ધીરે
સમજુ થતા જાય છે કે મોહરર્મનાં આ િદવસોમાં
કેવી રીતે અહકામે ખુદા હાંિસલ કરવા જોઈએ
અને કેવી રીતે પોતાની છાતીઓને-પોતાના
અંત:કરણોને ઈલ્મ અને િહકમતની ખાણો બનાવી
દેવી જોઈએ, અને એ પણ સમજતા થયા છે કે
અમારે અઝાદારી એવીજ રીતે કરવી જોઈએ
જે વી રીતે કે અમારા દીની પેશવાઓ કરતા હતા.
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યાદ રાખો કે મોહરર્મનાં િદવસો શોક અને ગમીના
િદવસો છે . ચાલો આપણે એ િદવસો દરિમયાન
ખાસ કરી એ વ્યિક્તને યાદ કરીએ કે જે ણે પોતાની
તથા પોતાના બાળકો, ભાઈઓ, ભાણેજો,
ભ ીજાઓ, ઈત્યાિદ સગા સંબંધીઓ તથા
િમ ોની કુરબાની આપી અને તેમના લોહીનું
િસચન કરી ઈસ્લામનાં દરખ્તને તરોતાઝા અને
લીલુંછમ કરી દીધું. અને એ મલઉનોને ફીટકારીએ,
િધકકારીએ તથા િતરસ્કારીએ કે જે ઓએ
એહલેબૈતે રસૂલ સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમ પર િસતમોની ઝડીઓ વરસાવી તથા
તેઓને િનદર્ય રીતે શહીદ કયાર્.
મોહરર્મ ઈસ્લામી મિહનાનો થમ મિહનો
છે . આ મિહનાની પહેલી તારીખે ખુદાવંદે
તઆલાએ
હઝરત
ઝકરીયા
નબી
અલિય્હસ્સલામની દુઆ કબૂલ કરી અને તેમને
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ત્યાં યહયા નામના ફરઝંદનો જન્મ થયો. એ
િદવસે રોઝો રાખવો સુન્નત છે . ીજી તારીખે
હઝરત યુસુફ અલિય્હસ્સલામ કુવામાંથી સલામતી
રીતે બહાર નીકળ્યા. પાંચમી તારીખે હઝરત મુસા
અલિય્હસ્સલામ મહામોટી નીલ નદીમાંથી પસાર
થઈ િફરઓનના લશ્કરથી બચી ગયા. સાતમી
તારીખે હઝરત મુસા અલિય્હસ્સલામ કોહેતુર
(નામના પહાડ) ઉપર ખુદાથી મુનાજાત કરવા
ગયા, અને નવમી તારીખે હઝરત યુનુસ નબી
અલિય્હસ્સલામને માછલીના પેટમાંથી મુિક્ત
મળી. મોહરર્મના આ નવ િદવસોએ રોઝા રાખવા
સુન્નત છે . પૂરા વષર્ દરિમયાન સલામતીથી રહેવા
માટે મોહરર્મની પહેલીએ નમાઝ બજાવવી, દુઆ
પડવી તથા સદકો આપવો લાભકારક છે . હઝરત
રસૂલે અકરમ સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમ પહેલી તારીખે બે રકાત નમાઝ પડતા
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હતા. અને નમાઝની બાદ સાલભર સલામતીનાં
માટે દુઆ પણ પડતા હતા. તો પછી અમને પણ
લાઝીમ છે કે એ બાબતમાં તેમની પૈરવી કરીએ.
તદુપરાંત એ નમાઝ પણ પડવી મુનાિસબ છે કે જે
સાધારણ રીતે દરેક મિહનાની પહેલી તારીખે
પડવામાં આવે છે . ખુદા મોઅમીન ભાઈઓ અને
બહેનોને સાલ મુબારક કરે અને ખૈરો આફીયત
તથા ઈમાનની સલામતીની સાથે લાંબુ જીવન
અતા ફરમાવે આમીન.
જુ મ્આ, તા. ૧૩-૧૦-૫૦

પયગામ નં. 16 પૈરવીએ હક કત

પાક પરવરિદગારે પોતાની મખલુકાતમાંથી
જે ઓને તારવી કાઢયા અને જે મના નુરને હઝરત
આદમ અલિય્હસ્સલામની િખલાફતનાં હજારો
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સાલ પૂવ પૈદા કયુ એ પંજતને પાક
અલય્હેમુસ્સલામ છે . આ મુક સ અને પિવ
વ્યિક્તઓ માનવ વસ્ માં આરૂઢ થઈને આલમે
વુજુદ કવા અિસ્તત્વના જગતમાં પધારી હતી
અને તેમનામાં મલકુતી િસફતો-િફરસ્તાઈ ગુણો
કુટીકુટીને ભરી દઈ તેઓને જગત માનવ માટે
માગર્દશર્ક બનાવવામાં આવેલ એટલું નહ બલ્કે
તેઓને ઈન્સાનો માટે આઝમાઈશ રૂપ મુકરર્ર
કરવામાં આવેલ.
અલ્લાહનાં આ ચુંટાયેલા પાક બંદાઓ
જે મની હકીકત સાક્ષાત સત્ય હતી અને પોતે
હકીકત અને સચ્ચાઈનાં ગટસ્થળ હતા તેઓ
ખુદા તરફથી ઔલાદે આદમનું માગર્દશર્ન કરવા,
પદી ગયેલાઓને ઝાલી ઉભા કરવા અને ભટકી
ગયેલાઓને સીધી રાહ પર લઈ આવવા માટે
પૃથ્વીપટ ઉપર પધાયાર્ હતા. શરારતખોર અને
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પાપી લોકો તેમના તબ્લીગી માગર્માં રૂકાવટો
ઉપિસ્થત કરતા હતા એટલું નહ બલ્કે તેમને
તરહતરહની તકલીફો પણ પહ ચાડતા હતા, પણ
તેઓ તેની લેશમા પણ પરવા કયાર્ વગર સ
અને ધેયર્ ઈખ્તેયાર કરી બરાબર રીતે પોતાની
ફરજો બજાવ્યે જતા હતા. તેઓએ એ માગર્માં
પોતાનું સવર્ કંઈ કુરબાન કરી દીધું પણ માનવતાને
કેળવવામાં પીછે હઠ કરી નહ , પાપચારી લોકો
તરફના કડવા વેણો તથા બૂરી ભલી વાતો અને
નાલાએક હરકતોનાં વાહ છતાં તેઓ મનુષ્યોને
હકીકતની રાહ બતાવતા રહયા તથા દીને ખુદાની
તબ્લીગમાં મગ્ન રહયા.
જે લોકો નામના જ મુસલમાનો હતા અને
જે ઓના અંત:કરણોમાં શૈતાિનય્યત ભરેલી હતી
અને વૈભવ, િવલાસ તથા મનોિવકારના ગુલામ
હતા, અને સ ા-અિધકારની ઈચ્છાઓ સેવતા
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હતા તેઓએ જ્યારે જ્યારે ઈસ્લામના દરખ્તને
જડમુળથી ઉખેડી નાખવાના યત્નો આદયાર્ તો
એ વકતે ઈસ્લામના આ હકીકી બુઝુગ અને
પેશવાઓએ પોતાની પૂરેપૂરી તાકતથી એ સાક્ષાત
કુ નો બહાદુરીપૂવર્ક મુકાબલો કય . તેઓએ
પોતાનું તન, મન, ધન સવર્ કંઈ કુરબાન કરી દીધું,
પણ હક દીન ઈસ્લામની રક્ષા કરીને રહયા, અને
કુ માં રાચતા િસતમગરોના ઝુલ્મો િસતમ તથા
બે-હકીકતીને દુન્યા સામે ઉઘાડી પાડી દીધી.
આવી રીતે ઈસ્લામના દરખ્તને પોતાના
લોહીનું િસચન કરીને તથા અન્ય કુરબાનીઓ
આપીને તરો તાઝા અને લીલુંછમ રાખનારાઓમાં
સૌથી વધુ આગળ પડતા હઝરત ઈમામ હુ સૈન
અલિય્હસ્સલામ હતા.
આવી રીતે ઈસ્લામને જીવન અપર્નારા
ખાનવાદએ િરસાલતનાં િફદાઈઓમાં સૌથી
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આગળ પડતા િફદાઈ હઝરત ઈમામ હુ સૈન
અલિય્હસ્સલામ હતા, જે ઓ ઈસ્લામની િહફાઝત
માટે કરબલાની કુરબાનગાહમાં ગયા હતા. તેમણે
ભાિવ તબ્લીગ અને જાહીલ તથા અજ્ઞાત લોકો
માટેના ઉપદેશને નઝર સામે રાખી પોતાની
એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામને બંદીવાન થવા
તૈયાર કયાર્. હકના આ અજોડ િફદાઈએ પોતાની
વાણી િવચાર અને વતર્ણુંકથી હક અને હકીકતની
તરફ અમારૂં લક્ષ દોયુ.
આએ બીના જરૂર આ ચયર્જનક છે કે
આશુરની રાિ હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમના કુટુંબીજનો માટે
અિત કારમી હોવા છતાં એહલેબૈતે રસૂલ
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમ અને
તેમના સાથીઓએ આખી રાત ઈબાદતો અને
દુઆઓમાં ગુઝારી. હઝરત ઈમામ હુ સૈન
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અલિય્હસ્સલામ કે જે ઓ લોકો સાથે સારા વતાર્વ
તથા રહમ િદલીથી પેશ આવતા હતા તેઓ
દુશ્મનોના લશ્કર દરિમયાન ઘેરાઈ જવા છતાં તેમ
એમના ઉપર ઝુ લ્મની ઝડીઓ વરસાવવામાં આવી
છતાંય તેમણે ઝાિલમોને ાપ આપ્યા નહ તેમ
તેઓ માટે બદ દુઆઓ પણ કરી નહ . આવી રીતે
તેમણે અમને પોતાની વતર્ણુંકથી બતાવી દીધું કે
દીને ઈસ્લામની તબ્લીગ કેવી રીતે કરવી જોઈએ
અને શરીઅતના માગર્માં કેટલી અને કેવી કોિશશો
કરવી જોઈએ અને હરપળે કેવી રીતે મા
ખુદાનીજ તરફ ધ્યાન ધરતા રહેવું જોઈએ.
આશુરની રાિ , અમારે પણ એહલેબૈત
અલય્હેમુસ્સલામની પૈરવી કરતાં ઈબાદતો અને
દુઆઓમાં ગુઝારવી જોઈએ. આશુરની રાતને
તથા આશુરના િદવસને મુસીબત તથા ગમીનો
સમય સમજવો જોઈએ. આશુરના દહાડે રોઝાને
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બદલે વગર સહરીએ ફાકો રાખવો જોઈએ, અને
અસરના સમય બાદ મા પાણીથીજ ફાકો
છોડવો.
શબે આશુર પડવામાં આવતી નમાઝોમાં
એક ચાર રકાત નમાઝ પણ છે જે બબ્બે રકાત
પડવી. દરેક રકાતમાં સૂરએ અલહમ્દ બાદ પચાસ
વેળા સૂરએ કુલ હોવલ્લાહ પડવો, અને નમાઝ
પૂરી કયાર્ બાદ ખુદાનો િઝ ઘણો કરવો. તદુપરાંત
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમ ઉપર ઘણી સલવાત પડવી અને
એહલેબૈત રસૂલ સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમના દુશ્મનો ઉપર લાનત મોકલવી.
આશુરના િદવસે આશુરની િઝયારત તથા તેની બે
રકાત નમાઝ પણ પડવી. આશુરના દહાડે કામ
ધંધો િબલકુલ બંધ રાખવો અને મનોિવકાર તથા
મનેચ્છાઓથી દૂર રહી ચુપકીદી તથા િચતન સાથે
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આઝાદીમાં ભાગ લેવો, તેમ “અ િબલ મઅરૂફ”
(એવા કામો કે જે ને કરવાનો હુ કમ છે )તથા “નહી
અિનલ મુન્કર” (એવા કામો કે જે મનાથી દૂર
રહેવાની આજ્ઞા છે ) તેમને ઈસ્લામની અન્ય
વાિજબ વસ્તુઓની જે મ વાિજબ બાબત સમજી
તેના ઉપર અમલ કરવો અથાર્ત સારા કામો પોતે
કરવા તેમ બીજાઓને પણ સારા કામ કરવાનો
બોધ આપવો, તેમ ખરાબ કામોથી બચતા
રહેવાનો ઉપદેશ કરવો કે જે થી ખરા અથર્માં
એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામના ચાહકો અને
અનુયાયીઓમાં અમારી ગણના થાય.
જુ મ્આ, તા. ૨૦-૧૦-૫૦
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પયગામ નં. 17 ઈમામની િસફતો

ઈમામની િસફતોથી જાણકાર થયા િવના
ઈમામની મઅરેફત કવા પેહછાન હાંિસલ થઈ
શિક્ત નથી. ઈમામ િખલકતસજર્ ન, શકલ, સુરત
તથા શરીરમાં તો મનુષ્યની જે મ હોય છે , પરંતુ
િસફાતે રૂહાની કવા આિત્મક ગુણોમાં તે એવો
કાિમલ અને પિરપૂણર્ ઈન્સાન હોય છે કે તેમાં
પાકીઝગી-પિવ તા, સદગુણો, સદકાય , ફિરશ્તાઈ
િસ્થિત, કાિશત િચતન, આિત્મક િ ઈત્યાિદ
નેક િસફતોજ હોય છે , અને બુરી તથા અયોગ્ય
િસફતોથી પાક હોય અને પાકીઝા છે . તે જે કંઈ
કહે છે કે હુ કમ ફરમાવે છે તે ખુદા અને રસૂલના
કથન મુજબજ હોય છે . તેના તમામ ચારકાય
તથા ફરમાનો લોકોનં લાભ માટે અને ખુદા વ
રસૂલ તરફના હોય છે , અને એજ કારણે પોતાના
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ઈલ્મ અને અમલથી કુરઆન, સુન્નત તથા
ઈસ્લામ-દીને ખુદાને ાણવાન બનાવનાર હોય
છે , જ્યારે જુ ઠો ઈમામ એવો હોતો નથી, બલ્કે એ
તો પોતાના બુરા કાય થી કુરઆન, સુન્નત તથા
શરીઅતે ઈસ્લામને િન વ બનાવી દે છે , અને
મનેચ્છાઓ તથા મનોિવકારને તાબે થઈ અને
ખુદાના અહકામની અવગણના કરી પોતાના બદ
કાય ની (જુ ઠી) તઅવીલ કરે છે . શરાબ પીએ છે
અને લોકોને ઉંધુ સમજાવે છે (જે મ કે શરાબ
મોઢામાં જતાં શરબત કે પાણી બની જાય છે ),
તથા તેને સારૂં બતાવે છે તેમ જુ ગાર પણ રમે છે
(અને તેની અનોખી િફલસુફી બતાવે છે ), પણ
યાદ રહે કે શરાબ પીવો તથા જુ ગાર રમવો એ
યઝીદી િસફતો છે .
યઝીદ માથાથી પગ સુધી જહાલતનો
પુતલો હતો અને ઈમામતના દાવાની સાથે સાથે
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હક િવરૂધ્ધ કાય કરતો હતો. શરાબ પીતો હતો,
જુ ગાર રમતો હતો, વ્યિભચારમાં મહાલતો હતો,
લાચાર અને મજબુર લોકો કનેથી શરીઅતના નામે
નાણા પડાવતો હતો અને પછી તે દૌલતને
પોતાની મનેચ્છાઓ અને મનોિવકારોને પૂરા
કરવામાં ખચર્ કરતો હતો. તદુપરાંત તે પોતાનો
સમય િશકાર કરવા તથા જાનવરો લડાવવામાં
પસાર કરતો હતો. અજબ ઉપર ગઝબ એ કે તે
હઝરત રસૂલે અકરમ સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમની િરસાલતનો પણ ઈન્કાર
કરતો હતો એ છતાં કે તે પોતાને ખુદાના
િતનીધી અને રસૂલનાં ખલીફા તરીકે
ઓળખાવતો હતો ! અને લોકોને એ બહાનાથી
પોતાની બયઅત તરફ આમં ણ આપતો હતો
અને હુ કુમત ચલાવતો હતો. જો હઝરત
રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
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વસ્સલમના નવાસા હઝરત ઈમામ હુ સૈન
અલિય્હસ્સલામ તેનો મુકાબલો ન કરતે અને
પોતાની કુરબાનીઓ આપીને તેમ એહલેબૈતની
કૈદી હાલત ગવારા કરીને યઝીદ અને યઝીદીય્યતને
દુિનયા સમક્ષ ઉઘાડી ન પાડી દેતે તો આજે લોકો
ઈસ્લામની રૂહીય્યાત અને આત્મીકતાથી બે ખબર
હતે અને હકીકતે ઈસ્લામથી દૂર હતે. તેઓ દરેક
ઝાિલમને ઈમામ સમજતે અને ત્યેક શરાબી,
વ્યિભચારી તથા બૂરા કમર્ચારીને પોતાના સમયનો
પેશવા સમજવા લાગી જતે.
યાદ રાખો કે ઈમામતનો મૌિખક દાવો કરવો
અલગ વસ્તુ છે અને હકીકતમાં “ખરા ઈમામ”
હોવું જુ દી વાત છે . અયોગ્ય તરબીયત અને
અજ્ઞાનતાભરી આદતો ઈન્સાનને હકીકતથી દૂર
ધકેલી દે છે . આવા લોકો ન તો ખુદાને ઓળખે છે
કે ન રસૂલને પીછાને છે અને કુરઆન તથા
પયગામાતે નજફ ‐ 153

HAJINAJI.com

િકબલાના ઈન્કારી હોય છે . તેઓ તો બસ મનેચ્છા
મુજબ િદલ ચાહે તેની તરફ ઝુકી જઈ તેને ઈમામ
માનવા લાગી જાય છે , અને પછી પોતાના બાિતલ
મઝહબ કવા અસત પંથના ચાર માટે ખુદા,
રસૂલ તથા પેશવાએ હકના માટે જુ ઠી તથા
મનઘડીત વાતો બનાવે છે .
અલ-ગરઝ આવા લોકો દુિનયા (કમાવવા
તથા નામના મેળવવા) માટે દીનનું નામ જીભ
ઉપર લાવે છે , પરંતુ તેઓના અંત:કરણો તો
ઈમાનથી િબલકુલ ખાલીજ હોય છે . બની
ઉમય્યાઓએ આવીજ રીતે વષ સુધી સલ્તનત
ચલાવી હતી અને સત્ય ઉપર ઢાંકપીછે ડો કય
હતો, અને તેઓ પોતાને આલે રસૂલ પણ
કહેવડાવતા હતા. ઈબ્ને હદીદ પોતાની િકતાબ
નામે ‘શહ નહજુ લ બલાગહ’માં લખે છે કે,
‘જ્યારે િખલાફત બની અબ્બાસીઓના હાથમાં
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આવી તો મુલ્કે શામના દસ અ ણીઓ-મોટેરાઓ
બની અબ્બાસના પહેલા ખલીફા પાસે આવ્યા
અને સોગનપૂવર્ક બોલ્યા કે જ્યાં સુધી મરવાન
હેમાર (બની ઉમય્યાનો છે લ્લો ખલીફા) કત્લ ન
થયો ત્યાં સુધી અમને જાણ થઈ નહ કે બની
ઉમય્યા િસવાય અન્ય લોકો પણ હઝરત રસૂલેખુદા
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમના
કુટુંબીજનો છે !’ હવે િવચારો કે બની
ઉમય્યાઓએ નુરે ખુદાને ઓળખવાના કેટલા
યત્નો કયાર્ હતા, પરંતુ ખુદાએ પોતાના નૂરને
કાશીતજ રાખ્યું. યોરીદુન અંય યુત્ફેઉ નૂરલ્લાહે
બે-અફવાહેહીમ વ યઅબલ્લાહો ઈલ્લા અંય
યોિતમ્મ નુરહુ વ લવ કરેહલ કાફેરૂન-લોકો ઈચ્છે
છે કે તેઓ અલ્લાહના નૂરને ફુંક મારીને ઓલવી
નાખે, પણ ખુદાની ઈચ્છા છે કે તે પોતાને નૂરને
પરીપૂણર્ કરી રહેશે, પછી ભલે કાફીરોને તે
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નાપસંદ હોય.

(સૂરએ તૌબા, આ. ૩૨)
નુરે ખુદા હય કુ કી હરકત પે ખન્દાઝન,
ફુંકોસે યે ચીરાગ બુજાયા ન જાએગા.
દીની ભાઈઓ અને બહેનો ! જાણી લો કે
હકીકત કદી ઓળવાતી નથી. ઈમામત ખુદા
તરફનો ઓહદો છે , જે ના માટે દરેક માણસ પા
હોઈ શકતો નથી. ઈમામની કેટલીક િસફતો હોય
છે . હરામ કામો તેનાથી અમલમાં આવતા નથી,
બલ્કે તે ખુદા અને રસૂલ સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમના અહેકામ અને ફરમાનો
મુજબ ચાલે છે , તેમ લોકોને પણ એ મુજબ
ચાલવાની િહદાયત કરે છે . ઈમામ મલકુતી કવા
ફિરશ્તાઈ નફસ ધરાવતો હોય છે . ઈમામ એવો
હોવો જોઈએ કે તે પોતાના લાચાર અને અશકત
અનુયાયીઓની તરફ લક્ષ આપતો હોય અને એશ
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આરામ, વૈભવ િવલાસ, મનેચ્છાઓ અને
મનોિવકાર તથા રગરાગ અને મોજમજાહથી દૂર
રહેતો હોય. ( ગટ િસ્થિતમાં) મુસલમાનોની જ
મધ્યમાં રહેતો હોય અને લોકોને ઉપદેશ તથા
દીનો મઝહબનો ચાર કરતો હોય. તેનાથી
મોઅિજઝા પણ ગટ તથા હોય, અને જ્યારે
પણ તેને કોઈ પણ િવષયનો મસઅલો પૂછવામાં
આવે તો તેનો તે જવાબ આપી શકતો હોય અને
આપે પણ, તદુપરાંત તે હઝરત રસૂલેખુદા
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમની જે મ
દરેક ભાષા અને ત્યેક બોલી સમજી શકતો હોય
અને બોલી શકતો પણ હોય. જે મકે સાતમા
ઈમામ હઝરત મૂસાએ કાિઝમ અલિય્હસ્સલામએ
(જે મની િહજરી સન ૧૨૮માં સફર મહીનાની
૭મી તારીખે િવલાદત થઈ) ફરમાવ્યું કે, “ઈમામ
દરેક બોલી સમજી શકે છે એટલે સુધી કે ઉડનારા
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તેમ ચાલનારા જાનવરોની પણ બોલી સમજી શકે
છે . બસ, તો પછી જે માં એ િસફત ન હોય તો
(સમજી લો કે) તે ઈમામ નથી.” અને અમીરૂલ
મોઅમેનીન હઝરત અલી અલિય્હસ્સલામએ
ઈબ્ને અબ્બાસને ફરમાવ્યું કે, “ખુદાએ હઝરત
સુલયમાન ઈબ્ને દાઉદને પક્ષીઓથી વાત કરવાની
શિક્ત અપર્ણ કરી હતી. અમે પણ વન વગડા,
સમુ વગેરે સ્થળોના જાનવરોની બોલી સમજીએ
છીએ અને અમને દરેક વસ્તુનું ઈલ્મ હાંિસલ છે .”
જુ મ્આ, તા. ૨૭-૧૦-૫૦

પયગામ નં. 18 ઝયારતે ઈમામ
સ
ુ ૈન અલ હ સલામ

દીની ભાઈઓ અને બહેનો ! ઈમામની
મઅરેફત તથા પહેચાન હાિસલ થવા તથા તેની
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િસફતો અને તેના ગુણો તથા તેના આિત્મક સ્થાન
કે જે તેને ખુદા તરફથી ઈનાયત થાય છે તેનાથી
વાિકફ થવા બાદ હવે તમારા પર જરૂરી છે કે તમે
સારી પેઠે સમજતા થઈ જાઓ કે ઉમ્મત ઉપર દરેક
ઈમામનો ખાસ હક હોય છે , જે તેમના મુક સ
રોઝાની િઝયારત કયાર્ િવના પૂરો થતો નથી.
આઠમાં ઈમામ હઝરત અલીરઝા અલિય્હસ્સલામ
ફરમાવે છે કે, “દરેક ઈમામ માટે તેમના મોિહબ્બો
અને શીઆઓ ( કવા ચાહકો અને િમ ો) ઉપર
અહદ હોય છે જે તેમની ક ની િઝયારત કયાર્
િવના પૂરો થતો નથી.”
ખાસ કરી સય્યેદુશ શોહદા-શહીદોના
સરદાર હઝરત ઈમામ હુ સૈન અલિય્હસ્સલામની
િઝયારતનાં બારામાં તો ઘણો સવાબ વાિરદ થયેલ
છે , તેમ તેની ઘણી તાકીદ પણ કરવામાં આવેલ
છે -એટલી બધી કે તેને વાિજબ સમજવામાં
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આવેલ છે . જે મકે પાંચમા ઈમામ હઝરત મોહંમદ
બાિકર અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવ્યું કે, “અમારા
શીઆઓને હુ કમ કરો કે તેઓ ક ે હુ સૈનની
િઝયારત કરે, એટલા માટે કે તે ખુદા તરફથી દરેક
મોઅિમન ઉપર ફઝર્ છે કે જે એમની ઈમામતનો
ઈકરાર કરે છે .” ફરી એ જ ઈમામ
અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવ્યું કે, “િઝયારતે ક ે
હુ સૈનના સબબ ઉ માં વધારો થાય છે , રોઝીમાં
વૃિધ્ધ થાય છે અને ખરાબ મૃત્યુથી બચવાનું મળે
છે . ઈમામ હુ સૈન અલિય્હસ્સલામની િઝયારત
માટે જવું દરેક એ મોઅિમન ઉપર વાિજબ છે જે
તેમની ઈમામતનો ઈકરાર કરે છે .”
અને હઝરત રસૂલે અકરમ સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે,
“જે ઓ હુ સૈનની િઝયારત કરે છે અને તેમને
એમના હકકોનુ પણ ભાન છે તેઓ એવા લોકોને
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હજાર હજ અને હજાર ઉ ાનો સવાબ મળે છે .
જાણી લો કે જે ણે હુ સૈનની િઝયારત કરી તેણે જાણે
ખુદાની િઝયારત કરી (અથાર્ત ખુદાની રહેમતથી
માલામાલ થયો.) હવે ખુદા ઉપર લાિઝમ છે કે તે
એવા ઝાઈર (િઝયારત કરનાર)ને જહન્નમની
આગના અઝાબથી બચાવી લે. (અને એ પણ)
જાણી લો કે એ (ઈમામ હુ સૈન)નાં કુબ્બામાં
દુઆઓ કબૂલ થાય છે અને તેની માટીમાં િશફા
છે .”
ઉપલી િરવાયતો ઉપરાંત અન્ય પણ ઘણી
કારની િરવાયતો વાિરદ થયેલ છે જે મના બયાન
માટે આ મુખ્તસર પૈગામમાં ગુંજાઈશ નથી. પણ
ટુંકાણમાં એ બધાનો ખુલાસો એ છે કે દરેક ચારચાર કે છ-છ મહીને, અથવા દર વષ અથવા ણ
કે ચાર વરસમાં બલ્કે જીવન ભરમાં એક વાર
ઈમામ હુ સૈન અલિય્હસ્સલામની િઝયારત કરવી
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જરૂરી છે . એ િરવાયતો મુ તનો જે મતભેદ તરી
આવે છે તે દરેક મનુષ્યની શિક્ત અને હેિસય્યતને
અવલંબીને છે .
અલ-ગરઝ
હઝરત
ઈમામ
હુ સૈન
અલિય્હસ્સલામની િઝયારત હંમેશા અને ખાસ
કરી શબે જુ મ્આના બજાવી લાવવી મુસ્તહબ છે .
તદુપરાંત અન્ય પણ કેટલાક ખાસ સમયો છે કે જે
દરિમયાન િઝયારત બજાવવાની તાકીદ થયેલ છે .
જે મકે માહે રજબની પહેલી રાિ એ તેમ િદવસે,
માહે રજબની ૧૫મીના િદવસે, માહે શાબાનની
૧૫મીની રાિ એ તેમ િદવસે, કદરની ણે
રાિ ઓએ અથાર્ત માહે રમઝાનની ૧૯મી,
૨૧મી, ૨૩મીની રાિ ઓએ ઈદે િફ (અથાર્ત
માહે શવ્વાલની પહેલી) રાિ એ તેમ િદવસે,
અરફહ અથાર્ત માહે િઝલ્હજની ૧૦મી)ની
રાિ એ, આશુર (અથાર્ત માહે મોહરર્મની
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૧૦મી)ની રાિ એ તેમ િદવસે. અરબઈન કવા
ઈમામ હુ સૈન અલિય્હસ્સલામના ચેહલુમ (માહે
સફરની ૨૦મી)ના િદવસે કે જે િદવસે એહલેબૈત
અલય્હેમુસ્સલામએ મુલ્કે શામથી પાછા ફરી
કરબલામાં ઈમામ હુ સૈન અલિય્હસ્સલામની
િઝયારત કરી હતી.
સૌથી થમ જે ણે કરબલામાં હઝરત ઈમામ
હુ સૈન અલિય્હસ્સલામની િઝયારત કરી એ જ.
જાિબર ઈબ્ને અબ્દુલ્લાહે અન્સારી હતા કે જે ઓ
કેટલાક લોકો સાથે માહે સફરની ૨૦મીએ કરબલા
આવી પહ ચ્યા હતા અને ત્યાંજ તેઓને
એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામથી મુલાકાત પણ થઈ.
આ પરથી ઈમામ હુ સૈન અલિય્હસ્સલામના
મોિહબ્બોને જોઈએ કે તેઓ હમેશા અને દરેક
હાલમાં ખાનદાને રસૂલ સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમની પૈરવી કરે, અને એજ તરફ
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તવજજો કરવાનો ખુદા રસૂલ તથા એહલેબૈત
અલય્હેમુસ્સલામએ હુ કમ ફરમાવેલ છે . જો
તેઓમાં શિક્ત હોય તો િઝયારત માટે ક ે હુ સૈન
પર પણ જાય કે જે થી ખુદા, રસૂલ અને એહલેબૈત
અલય્હેમુસ્સલામની ખુશનુદી હાંિસલ થાય, અને
જો શિક્ત ન હોય તો પછી તેઓ જ્યાં પણ હોય
ત્યાંથી દૂરથી “અસ્સલામો અલયક યા અબા
અિબ્દલ્લાહ
અસ્સલામો
અલયકુમ
વ
રહમતુલ્લાહે વ બરકાતોહ” (આવી રીતે ટુંકાણમાં
િઝયારત) પડે તો પણ ખુદા ક ે હુ સૈનની
િઝયારતનો સવાબ અતા ફરમાવશે. અને હા, જો
બની શકે તો િઝયારત પહેલાં ગુસ્લે િઝયારત પણ
કરે અને સ્વચ્છ તથા પાક કપડા પહેરે, અને
િઝયારત પછી બે રકાત નમાઝે િઝયારત પણ
બજાવી લાવે.
અને યાદ રાખો કે હઝરત ઈમામ હુ સૈન
પયગામાતે નજફ ‐ 164

HAJINAJI.com

અલિય્હસ્સલામનો જ્યાં અસ્લ અને મુળ મઝાર
છે ફકત તેનીજ િઝયારત કરવાનો હુ કમ વાિરદ
થયેલ છે . કફઅમીએ સાતમા ઈમામ હઝરત
મૂસાએ કાિઝમ અલિય્હસ્સલામથી િરવાયત કરી
છે કે ઈમામ અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવ્યું કે, ‘જો
કોઈ શખ્સ અમારી િઝયારતે આવી શકવાની
િસ્થિતમાં ન હોય તો તેને જોઈએ કે તે પોતાના
નેક િબરાદરોની િઝયારત (મુલાકાત) કરે બેશક
ખુદા તેને અમારી િઝયારત કરવાનો સવાબ અતા
ફરમાવશે, અને જો કોઈ માણસ અમારી મદદ
કરવાની િસ્થિતમાં ન હોય તો તેને જોઈએ કે તે
પોતાના નેક િબરાદરોની મદદ કરે. બેશક ખુદા તેને
એજ સવાબ ઈનાયત કરશે કે જે અમારી મદદ
કરવાથી મળે છે .”
જુ મ્આ, તા. ૩-૧૧-૫૦
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પયગામ નં. 19 ઈમામત

ઈમામત એક રૂહાની અને આિત્મક મરતબો
છે અને તે અલ્લાહ તઆલા એ હસ્તીને ઈનાયત
કરે છે જે તેના માટે લાયક અને યોગ્ય હોય છે .
જે મકે
હઝરત
ઈ ાહીમ
ખલીલુલ્લાહ
અલિય્હસ્સલામ જ્યારે ઈમામતના માટે લાયક
થયા તો ખુદા તઆલાએ તેમને ફરમાવ્યું કે, “ઈન્ની
જાએલોક િલન્નાસે ઈમામા-(હે ઈ ાહીમ) હુ ં
તમોને મનુષ્યોના માટે ઈમામ બનાવનાર છુ ં ” ત્યારે
હઝરત ઈ ાહીમ અલિય્હસ્સલામએ ખુદાથી
પોતાની ઈચ્છા જાહેર કરી કે, “વ િમન ઝુ રય્યતી
? (ખુદાયા !) મારી ઝુ રય્યત-વંશમાંથી પણ
(ઈમામ બનાવજે ).” ત્યારે ખુદાએ ફરમાવ્યું, “લા
યનાલો અહિદઝ ઝાલેમીન (ઈ ાહીમ ! ભલે, તેમ
કરીશ પણ) મારો આ (િનિમત) ઓહદો ઝાિલમોપયગામાતે નજફ ‐ 166
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ગુનેહગારો)માંથી કોઈને મળી શકતો નથી.”
ભાઈઓ અને બહેનો ! આ સ્પ િબના છે
કે જે માણસ લાયક ન હોય તે કોઈ રીતે અન્ય
લોકોને અસર પહ ચાડી શકતો નથી. તેથી જે
માણસ કે ખુદ પોતેજ ઝાિલમ કવા ગુનેહગાર
હોય અને ગુનાહ તથા પાપાચાર તેનાથી ઝાિહર
થતા હોય પાપાચારમાં મહાલતો હોય પછી તે
ઝુલ્મ કે ગુનાહ ખુદાની િનસ્બત કરતો હોય જે મકે
ગુનાહે િશકર્ કરતો હોય (અથાર્ત ખરા ખાિલક,
માિલક અને રાિઝક અલ્લાહ િસવાય અન્ય કોઈ
વ્યિક્તને કે વસ્તુને ખુદા માનતો હોય ખુદાનો
અવતાર માનતો હોય, કે તેની ઈબાદત કરતો હોય
કે તેની કને પોતાના ગુનાહોની તૌબા કરી તેની
બિક્ષસની યાચના કરતો હોય. એકથી વધુ ખુદા
માનતો હોય, ખુદા િસવાય અન્યને િસજદો કરતો
હોય વગેરે અથવા મનુષ્યોની િનસ્બત ઝુલ્મ કરતો
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હોય જે મકે તેમની કનેથી નાહક રીતે માલ દૌલત
ગસ્બ કરતો હોય અથવા ખુદ પોતાની િનસ્બત
ઝુલ્મ કરતો હોય (જે મકે નમાઝ-રોઝાની પાબંદી
ન કરતો હોય, હજ વગેરે દીની વાિજબ અહકામો
બજાવી ન લાવતો હોય) તો એવા શખ્સથી કેમ
કરી શકાય છે કે તે લોકોને િહદાયત કરે તથા
તેઓને ઝુલ્મ અને ગુનાહનાં કામોથી બચાવે ?!
હકીકતમાં ઈમામત એક એવી ખુદાઈ
િખલાફત અને પેશવાઈ છે કે જે નાપાકને પાક
અને અશુધ્ધને શુધ્ધ બનાવવા માટે હોય છે . જો
એવા મરતબાનો ધરાવનાર શખ્સ પોતેજ ઈલાહી
કાયદા કાનુનોનો ભંગ કરે અને “િકતાબ” વ
“સુન્નત” કવા કુરઆન અને અહકામે રસૂલથી
િવરૂધ્ધ ચાલે તો કેમ કરી તે નાપાકને પાક અને
અપિવ ને પિવ બનાવી શકે ? ઈમામ એવો
મઅસુમ (જાણી જોઈને કે અજાણ્યે નાના કે મોટા
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ગુનાહથી પાક) હોય છે કે તેનાથી કદી પણ ‘િશક
ખફી’ (બાતેની િશકર્) કે ‘િશક જલી’ (જાહેરી િશકર્)
ગટ થતો નથી, તેમ તેનું વતર્ન િકતાબ તથા
સુન્નતથી િવરૂધ્ધ હોતું નથી, તેમ તે (પર સ્ ી
ગમન, વ્યિભચાર, શરાબખોરી, જુ ગાર, લહવો
લઅબ-ખેલ તમાશા વગેરે) ખરાબ કામોમાં
મહાલતો નથી, કે નાપસંદ કામો તરફ તવજજો
કરતો નથી. બલ્કે એ તો રાત િદવસ ખુદાના
અહકામને િઝદા કરવામાં મશગુલ રહે છે અને
કાિફરો તથા કુ ના કામોથી દૂર રહે છે . ઈમામથી
આવી વાત કદી શકય હોતી નથી કે તે પંડે તો એક
તરફ કુરઆન િવરૂધ્ધ ચાલે-હરામ કામો કરે, અને
બીજી તરફ લોકોને એ બાબતથી દૂર રહેવાનો
ઉપદેશ કરે ! આવી ચાલ અને જાલ તથા આવી
રીિત અને નીિત હકીકતમાં બની ઉમય્યાઓની
હતી કે જે ઓ િખલાફતની ઓથમાં પોતાની
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હુ કુમત તથા સ ાને અટલ અને કાએમ રાખવાના
હેતુએ લોકોને શરાબખોરી દૂર રહેવાની આજ્ઞા
કરતા હતા, એટલું નહ બલ્કે શરાબ પીનારાઓને
સજા પણ કરતા હતા, પરંતુ પંડે તો એકાંતમાં
શરાબની મોજ માણતા હતા ! જે મકે બની
ઉમય્યા ખાનદાનનો ૧૧મો ખલીફા વલીદ િબન
યઝીદ કે જે ના િવશે હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ પેશીનગોઈ કરી
હતી-અગાઉથી ખબર આપી હતી કે તે મારી
ઉમ્મતનો િફરઓન બનશે. તે શરાબખોરી અને
કુકમ માં એટલી હદે ફસાયેલો હતો કે છે વટે તેના
િપ ાઈ ભાઈ યઝીદ િબન વલીદે તેને કત્લ કરી
નાખ્યો અને પછી પંડે િખલાફતની ગાદી ઉપર
બેસી ગયો.
મઆવીયા ઈબ્ને યઝીદે આ જાણીને કે
ઈમામતનો દરજો રૂહાની અને ખુદાઈ
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િખલાફતનો મરતબો છે તેથી તેણે તે િખલાફતની
ગાદીનો િસ્વકારજ કય નહ . પછી યઝીદ િબન
મઅવીયા જ્યારે સને ૬૪ િહજરીમાં (એટલે કે
શહાદતે હઝરત ઈમામ હુ સૈન અલિય્હસ્સલામના
બનાવ પછી ીજે વષ) જહન્નમ વાિસલ થયો
તો એની પછી તેનો આ ૨૩ વષર્નો નૌજવાન પુ
અગાઉથી નકકી થયા મુજબ િખલાફતની ગાદી
ઉપર આવવાનો હતો. પણ તેણે શું કયુ ? એણે
મીમ્બર ઉપરથી લોકોને ચોખ્ખે ચોખ્ખું સંભળાવી
દીધું કે, ‘મારો દાદો મઅવીયા (ઈબ્ને અબુ
સુફયાન) િખલાફત માટે લાયક ન હતો.
િખલાફતના હકદાર તો હઝરત અલી
અલિય્હસ્સલામજ હતા.’ અને તેનો બાપ યઝીદ
શરાબખોર અને જુ ગારી હતો તે વાતને લક્ષમાં
રાખી તેણે એના િવશે પણ જાહેર કયુ કે, ‘મારો
બાપ યઝીદ હરગીઝ િખલાફત માટે લાયક ન
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હતો. િખલાફત ઉપર તો હઝરત ઈમામ હુ સૈન
અલિય્હસ્સલામનો જ હક હતો, અને આજે
જે નો િખલાફત ઉપર હક છે એ અલી ઈબ્ને હુ સૈન
(અથાર્ત હઝરત ઈમામ ઝયનુલ આબેદીન)
અલિય્હસ્સલામ છે જે ઓ (હાલ) મદીનામાં છે .’
ત્યારપછી તે િખલાફતનં કામકાજથી અલગ થઈ
ગયો અને થોડા સમય પછી મરણ પામ્યો.
(ફ’અતબેરૂ યા ઉિલલ અબ્સાર-હે દેખતી આંખો !
ઈબરત પકડો).
જુ મ્આ, તા. ૧૦-૧૧-૫૦

ુ
પયગામ નં. 20 હઝરત બા લ
હવાએજ

હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમના વસીઓ અને ઈમામોમાં જે
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વસી અને ઈમામ “બાબુલ હવાએજ” (હાજતોનાં
દરવાજા)ના નામથી મશહુ ર થઈ ગયા. તે અમારા
સાતમા ઈમામ હઝરત મૂસબ્ને જાફર િબન
મોહંમદ િબન અલી િબન હુ સૈન િબન અલી ઈબ્ને
અબી તાિલબ અલિય્હસ્સલામ છે , જે મને અિત
ન તાનો ગુણ ધરાવવાના કારણે “કાિઝમ”નો
િખતાબ અપર્ણ થયો. (અરબીમાં કાિઝમ
“ગુસ્સામાં ન આવનાર અને ગુસ્સો પી જનાર”
શખ્સને કહે છે .)
અહલે સુન્નત વલ જમાઅતના મશહુ ર
આિલમ સદરૂ ીને હનફી કાદરીએ પોતાની િકતાબ
“રવાયેહ”માં દહેલ્વીએ હનફીની િકતાબ “શહ
િમશ્કાત”થી િરવાયત કરી છે કે, ઈમામ શાફઈએ
ફરમાવ્યું કે, “હઝરત ઈમામ મૂસાએ કાિઝમ
અલિય્હસ્સલામની ક દુઆઓ કબૂલ થવા માટે
અનુભવિસધ્ધ ઈલાજ છે .”
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આ હઝરત બાર ઈમામોમાંના સાતમા
ઈમામ છે . આપની ઈમામત ઉપર હઝરત
રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમ તથા અઈમ્મએ હુ દા અલિય્હસ્સલામએ
નસ ફરમાવેલ છે , એટલે કે આપના ઈમામ
હોવાની જાહેરાત કરેલ છે , તેમ સહાબા તથા
તાબેઈનોએ આપની ઈમામતના બારામાં હઝરત
રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમથી િરવાયતો બયાન કરેલ છે . આપની
ઈમામતમાં શંકાને સ્હેજ પણ સ્થાન નથી. દોસ્ત
અને દુશ્મનો સવ જણે આપની ઈમામતનો ઈકરાર
કરેલ છે . શીઆ ઈસ્નાઅશરી આિલમો ઉપરાંત
અહલે સુન્નત વલ જમાઅતના પણ આિલમોએ
આપની રૂહાની ફઝીલતો પોતાની િકતાબોમાં
લખેલ છે અને આપની ઈમામતનો સ્પ શબ્દોમાં
ઈકરાર પણ કરેલ છે .
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જે મકે સદરૂદીન હનફી કાદરીએ પોતાની
િકતાબ “રવાયેહ”માં લખેલ છે કે, “મામુને પોતાના
િપતા હારૂન રશીદથી બયાન કરેલ છે કે તેઓએ
હઝરત ઈમામ મૂસાએ કાિઝમ અલિય્હસ્સલામની
શાનમાં બયાન કરતા ક ું કે, (જો બેટા !) આ
વ્યિક્ત (અથાર્ત હઝરત ઈમામ મૂસાએ કાિઝમ
અલિય્હસ્સલામ) બલ્કે ખુદા ઉપર “હુ જ્જત” તેમ
તમામ લોકો ઉપર ખલીફા છે . હુ ં મુસલમાનોનો
જબરદસ્તીથી બની બેસેલો ઈમામ છુ ં . (જ્યારે)
હઝરત મૂસાએ કાિઝમ અલિય્હસ્સલામ ખુદાની
કસમ-હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમની જગા ઉપર બેસવા માટે
મારા કરતાં બલ્કે તમામ લોકો કરતાં વધુ લાયક છે .
(જો દીકરા !) હુ ં આ ઈકરાર એટલા માટે નથી
કરતો કે હુ ં હુ કુમત ચલાવવાથી બે-પરવાહ થઈ
ગયો છુ ં , અથવા િખલાફતને લગતા કામોને હુ ં
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આસાન સમજુ ં છુ ં . હરિગઝ એમ નથી. ખુદાની
કસમ ! જો મારી વહાલી ઔલાદ પણ મારી
હુ કુમતની િવરૂધ્ધતા કરે તો હુ ં તેની પણ આંખો
બહાર ખચી કાઢું, કેમકે હુ કુમત વાંઝણી હોય છે .
(ભાવાથર્ એ કે સલ્તનતના મુકાબલામાં બાદશાહ
કોઈને કંઈ સમજતો નથી). પરંતુ હે મામુન !
(વાત એમ છે કે) મૂસાએ કાિઝમ નબીઓના
ઈલ્મના વાિરસ છે . જો તને ખરૂં ઈલ્મ જોઈતું
હોય તો એમનાથીજ હાંિસલ કરજે .”
આ િસવાય ઘણાય બુઝુગ એ હઝરત
મૂસાએ કાિઝમ અલિય્હસ્સલામની િવલાયત,
ઈમામત, ફઝલ, કેરામત-બુઝુગ તથા ફઝાએલ
બયાન કરેલ છે . જે મ કે મોહીયુ ીન અરબી
હમ્બલીએ પોતાની િકતાબ “શહ મનાકેબ”માં
આપની તારીફમાં લખેલ છે કે, “એ હઝરત
(મૂસાએ કાિઝમ અલિય્હસ્સલામ) િકતાબે મસ્તુર
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(ગુપ્ત િકતાબ), બૈતે મઅમુર (હુ કમ ફરમાવેલ
ઘર), િસર મસ્તુર (છુ પા ભેદ), આયએ નુર
( કાશનું િચન્હ), કલામે અયમને ઈમામત
(ઈમામતની જમણી તરફ ખુદાની વાતો કરનારા),
મન્શએ શરફે કેરામત (બુઝુગ ના શરફના ઉત્પિ
સ્થાન), તથા મરકઝે અઈમ્મએ અલિવય્યહ
(અલવી ઈમામોના મધ્યસ્થાન) છે .” અને
સદરૂ ીન હનફી કાદરીએ ઘણાય સુન્ની
આિલમોથી પોતાની િકતાબ “રવાયેહ”માં આપની
રૂહાિનય્યત તથા બુઝુગ િવશે લખેલ છે કે એ
હઝરત
ઝોહદ-તકવા-પરહેઝગારી,
ઈલ્મ,
ઈબાદત, સખાવત તથા અન્ય ફઝાએલમાં
પોતાના સમયના તમામ લોકોથી આગળ પડતા
હતા, અને આ પણ લખેલ છે કે એ હઝરત
કરામતવાળા હતા અને તેમને પોતાના િપદરથી
ઈમામત નસ થઈ હતી, અને દસમી સદીના
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સુન્ની આિલમ કરમાની આપની તારીફમાં લખે છે
કે, “હોવલ ઈમામુલ કબીરૂલ કદ, અલ અવહદુલ
હુ જ્જત અસ્સાહેરો લયલહુ કાએમન, અલ
કાતેઓ નહારોહુ સાએમન-એ હઝરત મોટા
મરતબાવાળા ઈમામ હતા. પોતાના ઝમાનામાં
અજોડ હુ જ્જત હતા. એમની રાિ ઓ
ઈબાદતમાં અને િદવસો રોઝામાં પસાર થતા
હતા.” તદુપરાંત બીજા પણ ઘણા સુન્ની
આિલમોએ આપના ફઝાએલ લખેલ છે જે મ
મારી િકતાબ “હઝરત મૂસાએ કાિઝમ
અલિય્હસ્સલામ”માં લખેલ છે .
જે વી રીતે હઝરત ઈમામ હુ સૈન
અલિય્હસ્સલામ પછી કેટલાક લોકો “િકસાની”
થઈ ગયા, અને હઝરત ઈમામ ઝયનુલ આબેદીન
અલિય્હસ્સલામ પછી કેટલાક લોકો “ઝયદી” થઈ
ગયા, એવી રીતે હઝરત ઈમામ જાફરે સાિદક
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અલિય્હસ્સલામ પછી િવના દલીલે કેટલાક લોકો
“નાઉસી” થઈ ગયા, કેટલાકો “ઈસ્માઈલી” થઈ
ગયા તો કેટલાકો “ફત્હી” થઈ ગયા. પરંતુ જે ઓ
સાચા શીઆ હતા તેઓ તો હઝરત મૂસબ્ને
કાિઝમ અલિય્હસ્સલામની ઈમામતના એઅતેકાદ
ઉપર પુરેપુરા કાએમ રહયા, કારણ કે હઝરતનો
ઈલ્મી, એઅજાઝી તથા ઈમામતનો મરતબો
માન્યિસધ્ધ હતો, અને આપમાં ઈમામતને લગતી
બધી િસફતો મૌજુ દ હતી, જે વી કે મોઅિજઝો
બતાવવો, દરેક ભાષામાં વાત કરવી વગેરે વગેરે.
આપે પોતાના િપતાની પછી ૩૫ વષર્
ઈમામત ભોગવી અને પોતાના શીઆઓના માટે
હજારો હદીસો તથા અખ્લાકી વાતો બયાન કરી.
સુન્ની તથા શીઆ આિલમો આપની િખદમતમાં
હાિઝર થઈ (ઈલ્મી) લાભ હાંિસલ કરતા હતા.
આપથી ઘણા મોઅિજઝા જાહેર થયા. િકતાબે
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“મદીનતુલ
મઆિજઝ”માં
આપના
મોઅિજઝાઓમાંથી ૧૩૩ મોઅિજઝા લખાયેલ
છે . આપની િવલાદત િહજરી સન ૧૨૮ માં માહે
સફરની ૭ મીએ રિવવારના િદવસે થઈ.
મોિહબ્બોને જોઈએ કે તેઓ એમની િવલાદતની
રાિ એ પોતાના મકાનો તથા દુકાનોને વધુ
રોશનીથી કાિશત કરે અને મજિલસોમાં શરીક
થઈ સવાબ હાંિસલ કરે.
જુ મ્આ, તા. ૧૭-૧૧-૫૦

પયગામ નં. 21 ગવસે ઉ મત
(હઝરત રઝા અલ હ સલામ)

આઠમાં ઈમામ હઝરત અલી ઈબ્ને મૂસબ્ને
જાફર િબન મોહંમદ િબન અલી િબન હુ સૈન િબન
અલી ઈબ્ને અબી તાિલબ અલિય્હસ્સલામએ
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પિવ વ્યિક્ત છે , જે ઓ ઉમ્મતના ગવ્સ (ફિરયાદે
પહ ચનારા), િમલ્લતના નુર, શરીઅતની રૂએ
ઈન્સાનો માટે હાદી તથા પેશવા, અને ખુદાના
હુ જ્જત અને લોકો ઉપર ખુદા તરફથી ખલીફા
હતા. આપના દાદા હઝરત ઈમામ જાફરે સાિદક
અલિય્હસ્સલામએ આપને “ગવસે ઉમ્મત”
(અથાર્ત ઉમ્મતની ફિરયાદે પહ ચનારા) બતાવેલ
છે , અને આ િરવાયત ઈમામીયા તથા સુન્ની
આિલમોએ પણ લખેલ છે . જે મ કે સદરૂ ીન
હનફી કાદરીએ પોતાની િકતાબ “રવાયેહ”માં
૧૫૮મે પાને િરવાયત બયાન કરેલ છે કે, “ઈમામ
જાફરે સાિદકે (ર.અ.) ઈમામ મૂસાના બારામાં
ફરમાવ્યું કે, મૂસા અલ્લાહના દરવાજાઓમાંના
એક દરવાજા છે , જે માંથી એક એવો શખ્સ
(ફરઝં દ) જાહેર થશે (અથાર્ત હઝરત મૂસાએ રઝા)
કે જે “ઉમ્મતના ગવ્સ” અને િમલ્લતના માટે
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કાશ સમાન હશે. એ પૈદા થનાર અત્યુ મ
ફરઝંદ હશે અને તમામ મખલુકાતથી વધુ ફાિઝલ
(આિલમ તથા અકલમંદ) હશે.”
હઝરત ઈમામ મૂસરઝા અલિય્હસ્સલામને
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમ તથા પોતાના િપતા અને દાદાઓથી
ઈમામત નસ થઈ છે . આપથી ઘણી કરામતો તથા
મોઅિજઝા જાહેર થયા છે જે આિલમોએ
પોતાની િકતાબોમાં લખેલ છે . જે મ કે અલ્લામાં
બેહરાનીએ આપના મોઅિજઝાઓમાંથી ૧૬૦
મોઅિજઝા પોતાની િકતાબ “મદીનતુલ
મઆિજઝ”માં લખેલ છે . આપે પોતાના િપદર
હઝરત મૂસબ્ને જાફર પછી ૨૦ વષર્ ઈમામત
ભોગવી. મદીનાના આિલમો કોઈ મસઅલામાં
હેરાન પરેશાન થઈ જતાં હતા તો આપની
િખદમતમાં આવી તેનો જવાબ મેળવતા હતા.
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એક વેળા ખુરાસાનમાં મામુન ખલીફાના
દરબારમાં તમામ મઝહબોના આિલમોએ આપથી
મુનાિઝરો-ધાિમક વાદિવવાદ કય . એ વેળા આપે
તેઓને એવા સજ્જડ જવાબો આપ્યા કે તેઓના
દાંત ખાટા થઈ ગયા. આપે કેટલીક
ભિવષ્યવાણીઓ પણ કહી હતી. જે માંની એક આ
હતી કે તેમણે ફરમાવ્યું હતું કે મારી તથા હારૂન
રશીદની ક એકજ સ્થળે થશે.
આપ દરેક ભાષામાં વાત કરતા હતા, જે મ કે
સદરૂ ીન હનફીએ િકતાબ “રવઝતુલ અહબાબ”થી
િરવાયત કરેલ છે કે અબુસ્સલ્ત હરવીએ જ્યારે
ઈમામ અલિય્હસ્સલામને દરેક માણસની સાથે
તેની ભાષામાં વાત કરતાં જોયા તો તેણે અજબ
થઈને ઈમામ અલિય્હસ્સલામને અઝર્ કરી કે આપ
કેમ કરી બધી ભાષામાં વાત કરી શકો છો ? તો
આપે ફરમાવ્યું કે, “હુ ં હુ જ્જતે ખુદા છુ ં ખુદાની
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મખલુક ઉપર તેથી. (જાણી લો કે) ખુદા કોઈને ત્યાં
સુધી હુ જ્જત મુકરર્ર કરતો નથી જ્યાં સુધી કે તે
તમામ મખલુકાતની ભાષા બોલીથી વાિકફ ન
હોય. શું તમને ખબર નથી કે અમીરૂલ મોઅમેનીન
અલય્હેમુસ્સલામએ ફરમાવ્યું કે, “ઉતીના ફસ્લુલ
િખતાબઅમોને ફસ્લુલ િખતાબ અપર્ણ કરવામાં
આવેલ છે . જાણો છો કે ફસ્લુલ િખતાબ શું છે ?
એ છે બધી ભાષાઓનું જાણવું.”
ખુદા તઆલા જ્યારે કોઈને પોતની
મહેરબાની અને કૃપાથી ઈન્સાનોના માટે હળી
બનાવીને મોકલે છે તો તેને દરેક ભાષામાં વાત
કરવાની શિક્ત પણ આપે છે , કે જે થી તેને કોઈ
દુભાશીયાના થવું ન પડે. આ એટલા માટે કે તે
ખુદાના અહકામની બરાબર તબ્લીગ કરી શકે અને
લોકો પણ પોતાની ભાષામાં આસાનીથી સમજી
લાભ મેળવી શકે. બસ, આએજ તફાવત છે ખરા
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તથા ખોટા ઈમામની વચ્ચે કે જુ ઠો ઈમામ દરેક
ભાષામાં વાત કરી શકતો નથી, જ્યારે સાચો
ઈમામ હઝરત સુલેમાન નબીની જે મ કબુતરો
વગેરે જાનવરોની સાથે પણ વાતચીત કરી શકે છે .
જો કોઈ ઈમામ હોવાનો દાવો તો કરે, પણ
તેનામાં આ શિક્ત ન હોય તો સમજી લો કે તે ખરો
ઈમામ નથી.
યાદ રાખો અને સારી પેઠે યાદ રાખો કે
કોઈને ઈમામ માની લેવું અથવા પોતે ઈમામ
હોવાનો દાવો કરવો જુ દી વસ્તુ છે , હકીકતમાં
ખરા ઈમામ હોવું જુ દી વાત છે . ઈમામ તો ખરા
ઈમામ હોવું જુ દી વાત છે . ઈમામ તો એજ હોઈ
શકે છે કે જે ની જાહેરાત હઝરત રસૂલેખુદા
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમ તથા
તેમના વસીઓએ એકની બાદ બીજાએ ( મવાર)
નામ લઈને કરી હોય. પણ (અફસોસ !)
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ઉમ્મતમાંના ઘણા લોકોએ તેની િવરૂધ્ધ રાહ
ઈખ્તેયાર કરી. જે મ કે હઝરત ઈમામ હુ સૈન
અલિય્હસ્સલામની બાદ કેટલાક લોકો “િકસાની”
થઈ ગયા, અને હઝરત ઈમામ ઝયનુલ આબેદીન
અલિય્હસ્સલામ બાદ કેટલાકો “ઝયિદયા” થઈ
ગયા, અને હઝરત ઈમામ જાફરે સાિદક
અલિય્હસ્સલામની બાદ કેટલાકો “નાઉિસયા”
કેટલાકો “ઈસ્માઈલીયા” તો કેટલાકો “ફત્હીયા”
થઈ ગયા, અને હઝરત ઈમામ મૂસાએ કાિઝમ
અલિય્હસ્સલામની બાદ કેટલાકો “વકેફીયા” થઈ
ગયા, પણ આ છતાંય હક કાએમ અને કાિશત
રહયું.
હઝરત ઈમામ રઝા અલિય્હસ્સલામ
િહજરી સન ૨૦૦માં ખુરાશાન તશરીફ લઈ ગયા
અને માગર્માં તેમનાથી ઘણા મોઅિજઝા જાહેર
થયા. આપે ૫૫ વષર્ જીવન ભોગવ્યું, અને મામુને
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આપને ઝેર ભેળવેલ અંગુર (અથવા દાડમ)
ખવડાવ્યાથી હી.સ. ૨૦૩ માહે સફરની ૧૭ મી
અને મંગળવારના િદવસે આપની શહાદત થઈ.
આપની
શહાદતની
રાિ એ
એહલેબૈત
અલય્હેમુસ્સલામના દોસ્તોને જોઈએ કે તેઓ
કમ-અઝ-કમ એક મીિનટના માટે પોતાના મકાન,
દુકાન, મહેફીલ વગેરેની બ ીઓ બુઝાવી નાખે
અને ખામોશીની સાથે એમની મુસીબતોને યાદ
કરે.
જુ મ્આ, તા. ૨૪-૧૧-૫૦

ુ અને ગમે
પયગામ નં. 22 ચહ મ
સ
ુ ૈનમાં રોવા િવશે

દીને ઈસ્લામની સ્થંભરૂપી બાબતોમાંની
એક એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામની મોહબ્બત છે .
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જે મકે કુરઆને મજીદમાં ઈરશાદ છે કે, “કુલ લા
અસ્અલોકુમ અલયહે અજરન ઈલ્લલ મવદદત
િફલ કુરબા-(હે રસૂલ !) તમે કહી દો કે આ
(તબ્લીગે િરસાલત)ના બદલામાં તમારી કનેથી
સગાવહાલાઓ (એહલેબૈત)ની મોહબ્બત િસવાય
બીજી કોઈ વસ્તુ મને નથી જોઈતી.” (સૂરએ શુરા,
આ. ૨૩) આ આયતથી
એહલેબૈત
અલય્હેમુસ્સલામ અને “અસ્હાબે િકસાઅ” જે ઓ
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમના સગાઓ છે તેઓની મોહબ્બત તમામ
મુસલમાનો ઉપર વાિજબ થયેલ છે . એટલે હવે
જે લોકો આ બુઝુગર્ લોકોથી મોહબ્બત રાખે છે
તેઓ એમની ગમીમાં ગમી અને એમની ખુશીમાં
ખુશી મનાવે છે . છઠા ઈમામ હઝરત જાફરે સાિદક
અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવ્યું કે, “અમારા શીઆઓ
ઉપર ખુદા રહમ કરે કે તેઓનું સજર્ ન અમારી
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બચેલી માટીમાંથી થયું અને તેઓનું ખમીર
અમારી િવલાયતથી પૈદા થયું.” અને ત્યારપછી
ફરમાવ્યું કે “કયામતના િદવસે તેઓ અમારા
સ્થાનમાં અમારી સાથે હશે.”
આ હકીકત છે કે ખુદ હઝરત રસૂલેખુદા
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમ તેમ
એહલેબૈત પણ હઝરત ઈમામ હુ સૈન
અલિય્હસ્સલામની મુસીબતો ઉપર ગમગીન થયા
તથા રડયા હતા અને કેટલાક અસ્હાબો પણ
શહાદતે હુ સૈનની ખબર સાંભળીને રડયા હતા.
માટે એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામના ચાહકો તથા
જે ઓ પોતાને મુસલમાન તરીકે ઓળખાવે છે
તેમણે પણ આ બાબતમાં હઝરત રસૂલેખુદા
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમનું
અનુસરણ કરવું જોઈએ. તેઓએ એમની
મુસીબતોના મૌકા ઉપર ગમગીન થવું જોઈએ
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અને ખુશીના સંગ ઉપર ખુશી ઉજવવી
જોઈએ.
જે ઓ ઈમામ હુ સૈન અલિય્હસ્સલામની
મુસીબતો પર રડવાને ના-જાએઝ સમજે છે તથા
એઅતેરાઝ કરે છે તેઓ ઉંધા માગ છે , અને
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમ તથા એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામએ
ઈમામે હુ સૈન અલિય્હસ્સલામની મુસીબતો ઉપર
રડવા િવશે જે કંઈ ફરમાવ્યું છે તેથી તેઓ કાં તો
િબલકુલ અજાણ છે અથવા જાણી જોઈને તેની
િવરૂધ્ધતા કરે છે . જે મ કે કેટલાકો એવી રીતે
ોપેગેન્ડા કરીને નુરે ખુદાને ઓળવી નાખવાની
કોિશશ કરે છે કે જ્યારે હઝરત ઈમામ હુ સૈન
અલિય્હસ્સલામ ઈસ્લામને જીવતો કરવા માટે
શહીદ થયા તો પછી અમારે ગમી કરવાને બદલે
ખુશી મનાવવી જોઈએ. પરંતુ વાસ્તવમાં તેઓની
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આ એક ચાલ અને જાળ છે . તેઓ આમ ઉંધુ
સમજાવીને લોકોને મોહબ્બતે એહલેબૈતથી ચિલત
કરવા માંગે છે , તેમ જે ઓ હઝરત ઈમામ હુ સૈન
અલિય્હસ્સલામના “નામ” અને “કામ”ને જીવતા
રાખવાના યત્નો કરે છે તેમના એ જોશને ખત્મ
કરી દેવા માંગે છે . કેમકે તેઓ એ સંગ ઉપર
ખુશી ઉજવવાનું કહે છે કે જે સંગે હઝરત
ઈમામ હુ સૈન અલિય્હસ્સલામને િનદર્ય રીતે શહીદ
કરવામાં આવ્યા અને તેમની એહલેબૈતને કૈદી
બનાવવામાં આવ્યા ! તો પછી આવા લોકોમાં
તથા યઝીદ ઈબ્ને િઝયાદ, શી તથા બની
ઉમય્યામાં શો ફકર્ ર ો કે જે મણે એ હોલનાક
સંગ વેળા ખુશી ઉજવી હતી અને આશુરને
િદવસે કત્લે હુ સૈન બદલના શુ માં (ખુશીનો)
રોઝો રાખ્યો હતો ! આિલમો અને મુહિ સો સારી
પેઠે બા-ખબર છે કે રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે
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વ આલેહી વસ્સલમએ (િજ ઈલથી શહાદતે
હુ સૈનની ખબર સાંભળતી વેળા) ખુશી ગટ
કરવાને બદલે આંસુઓ સાયાર્ હતા. જે મકે શેખ
અબ્દુલ કાદીર જીલાનીએ (જે મને સુન્ની ભાઈઓ
પીરાને પીર દસ્તગીર માને છે ) તેમણે પોતાની
િકતાબ “અલ-ગુનીય્યહ”ના બીજા
કરણમાં
િરવાયત કરી છે કે, “િજ ઈલ ઉમ્મુલ મોઅમેનીન
ઉમ્મે સલમાના મકાનમાં નાિઝલ થયા અને
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમને ક ે હુ સૈનની માટી આપી, જે ને
જોઈને આં હઝરત સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમ ઘણું રડયા.” એજ િકતાબમાં શેખ
અબ્દુલ કાદીર િરવાયત કરે છે કે, “જ્યારે ઈમામ
હુ સૈન અલિય્હસ્સલામ શહીદ થયા તો ખુદાએ
૭૦ હજાર ફિરશ્તાઓને ક ે હુ સૈન પર મોકલ્યા
જે ઓ ત્યાં કયામત સુધી રહેશે અને મુસીબતે
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હુ સૈન પર રડયા કરશે.”
ઉપલી િરવાયતોથી જણાયું કે મઝલુમના
કત્લ થવા ઉપર રડવું જોઈએ, અને નહ કે ખુશી
મનાવવી જોઈએ. જે લોકો એવા સંગે ખુશી
મનાવવા કહે છે તેઓ હકીકતમાં બની ઉમય્યાના
આડતીયા તથા તેમનું ‘મીશન’ ચલાવનારા છે .
તેઓ જાહેરમાં પોતાને મુસલમાન કહે છે પણ
બિતનમાં તેઓ સામાન્ય જનતાના ઈમાનને
કરવાનું કામ કરે છે . શહાદતના સંગે ખુશી
મનાવવાનો ોપેગેન્ડા કરી તેઓ બની ઉમય્યાના
કુકૃત્યો અને અત્યાચારો ઉપર પદ નાખવાનો હેતુ
ધરાવે છે . માટે મોહંમદ વ આલે મોહંમદના
ચાહકોને જોઈએ કે તેઓ કોઈની આવી
ચાલબાઝી ભરી વાતોમાં આવે નહ તેમ તેની
તરફ લક્ષ પણ આપે નહ , અને મા બુઝુગ ને
દીનનીજ પૈરવી લક્ષમાં રાખીને એહલેબૈતની
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ખુશીના મૌકે ખુશી મનાવે અને ગમીના સંગે
ગમી મનાવે તથા હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમની જે મ હઝરત
ઈમામ હુ સૈન અલિય્હસ્સલામની મુસીબતો ઉપર
રડે. લકદ કાન ફી રસૂલીલ્લાહે ઉસ્વતુન હસનહ(મુસલમાનો !) તમારે માટે રસૂલુલ્લાહનો તરીકો
અત્યુ મ નમુનો છે .” (સૂરએ અહઝાબ, આ.
૨૧)
અરબઈન અથાર્ત ચેહલુમના સંગે કે જે
હકીકતમાં એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામ માટે
‘બીજો આશુર’ છે અમારે ગમગીની કરવી
જોઈએ. આ એ િદવસ છે કે જે િદવસે એહલેબૈત
અલય્હેમુસ્સલામ શામથી કરબલા પાછા આવી
પહ ચ્યા અને
હઝરત ઈમામ હુ સૈન
અલિય્હસ્સલામ તથા અન્ય શહીદોની ક ો પર
હાિઝર થઈ ઘણું રડયા. સહાબીએ રસૂલ જનાબે
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જાિબર ઈબ્ને અબ્દુલ્લાહ અન્સારી પણ જે ઓ ક ે
હુ સૈનના પહેલા ઝાઈર હતા તેઓ પણ એ મૌકા
પર ખૂબ રોયા અને એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામને
પુરસો આપ્યો. એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામના
િવલાપથી ફિરશ્તાઓ ઉપર એવી અસર થઈ કે
તેઓ પણ રડવા લાગ્યા.
આ બનાવને ૧૩૦૦ થી વધુ વષર્ થઈ ગયા
છતાં તેની આજે પણ એ અસર બાકી છે કે જ્યારે
પણ એ બનાવ સાંભળવામાં આવે છે તો અમે બેઈખ્તેયાર તથા પરેશાન થઈ જઈએ છીએ અને
િદલમાં દદર્ પૈદા થાય છે . ચહેલુમના િદવસે
એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામના ચાહકોને જોઈએ
કે તેઓ િઝયારતે ઈમામ હુ સૈન અલિય્હસ્સલામ
બજાવી લાવે. િઝયારત પહેલાં ગુસ્લ કરે અને
િઝયારત બાદ બે રકાત નમાઝે િઝયારત પડે. ખુદા
અમારા આમાલ કબૂલ કરશે તથા સવાબ ઈનાયત
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કરશે. ઈન્શાઅલ્લાહો તઆલા.
જુ મ્આ, તા. ૧-૧૨-૫૦

ુ ા
પયગામ નં. 23 હઝરત ર ૂલે દ
અને ઈમામ હસન અલ હ સલામ

આ ચયર્જનક તેમ િદલગીરી ભરી િબના છે
કે એકજ ખાસ તારીખે બે મહાન વ્યિક્તઓ અને
તે પણ નાના અને નવાસા-જે મનો આિત્મક
જગતમાં અિત મોટો દરજો હતો-આ ફાની
જગતથી કુચ કરી ગયા. તેમાંના એક હઝરત રસૂલે
અકરમ સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમ
અને બીજા તેમના નવાસા હઝરત ઈમામ હસન
અલિય્હસ્સલામ હતા. કુલ નબીઓ અને રસૂલોના
સરદાર હઝરત મોહંમદ મુસ્તુફા સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમ ૨૩ વષર્ નબુવ્વત
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તથા રૂહાની ચાર અને િહદાયતનાં માગર્માં
અવનવા સંકટો સહન કરી છે વટ િહજરી સન
૧૧ના સફર મિહનાની ૨૮ મીએ રિવવારનાં
િદવસે વફાત પામ્યા. હઝરત િજ ઈલે આપની
િખદમતમાં ૨૪ હજાર વેળા હાિઝર થઈને આપને
વહીએ ખુદા કવા ઈલાહી પયગામ સંભળાવ્યા
હતા. તેઓ હઝરતે પોતાની વફાત પહેલાં પોતાના
િપ ાઈ ભાઈ અને જમાઈ હઝરત અલી
અલિય્હસ્સલામને પોતાના ગાદીવારસ તથા
ખલીફા જાહેર કયાર્ હતા. હઝરત રસૂલે ખુદા
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમની
વિસય્યત મુજબ તમામ વલીઓના સરદાર હઝરત
અલી અલિય્હસ્સલામએ તેમને ગુસ્લ આપ્યું તથા
કફન પહેરાવ્યું પછી તેમણે તથા જગત સ્ ીઓની
સરદાર ખાતુને જન્નત જનાબે ફાતેમતુઝ ઝહેરા
સલામુલ્લાહે અલય્હા તથા જન્નતના જવાનોનાં
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સરદારો હઝરત ઈમામ હસન અને હઝરત ઈમામ
હુ સૈન અલિય્હસ્સલામએ તેમના ઉપર નમાઝ
પડી. ત્યારપછી દસ-દસ માણસોના ટોળાંઓ
આવતાં ગયા અને આં મુજબ તિહય્યત પડીને
અલગ થતા ગયા કે, “ઈન્નલ્લાહ વ મલાએકતહુ
મુસલ્લુન અલન્નબી, યા અય્યોહલ્લઝીન આમનુ
સલ્લુ અલયહે વ સલ્લેમુ તસ્લીમા” આવી રીતે
તિહય્યત બજાવી લાવવામાં સઘળા મુસલમાનોને
ણ િદવસ લાગ્યા. આએજ કારણે આં હઝરત
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમને ણ
િદવસ પછી બુધવારનાં િદવસે દફનાવવામાં
આવ્યા.
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમએ મક્કામાં ૧૩ વષર્ અને
મદીનામાં ૧૦ વષર્ તબ્લીગ કરી. અને તેમના ઉપર
૨૩ વષર્ની મુ તમાં પૂરેપુરૂં કુરઆન મવાર
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નાિઝલ થયુ.ં આપે બાદશાહો તેમ અમીર
ઉમરાઓને પણ ઈસ્લામની દાવત આપી. લોકોને
આપસમાં મોહબ્બતથી રહેવાનો ઉપદેશ આપ્યો
અને તેઓને આપસમાં સંપ સલાહ તથા ેમ અને
હમદદ થી પેશ આવવાનું િશક્ષણ આપ્યું. આપને
જો કે દુશ્મનોની દુશ્મનાવટ ભરી વતર્ણુંક તથા
હુ મલાઓના કારણે લાચારીએ લડાઈઓ લડવી
પડી તેમ િજહાદ િવશે આયત પણ નાિઝલ થઈ
છતાં આપ તેઓના સાથે સારો સલુક રાખતા તથા
તેઓની સાથે મોહબ્બતથી પેશ આવતા અને
તેઓનું લક્ષ ઈલ્મ અને િહકમત તરફ દોરતા અને
સચ્ચાઈ ઉપર ચાલવા તથા પોતાને સુધારવાની
નસીહતો કરતા હતા. આપે ઘણી ગયબી વાતો
તથા ભિવષ્યમાં બનનારા બનાવોની આગાહીઓ
આપી તેમ મોઅિજઝાઓ પણ બતાવ્યા.
તદુપરાંત
આપે
એહલેબૈત
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અલય્હેમુસ્સલામની િવલાયત અને મોહબ્બત
તથા હઝરત અલી અલિય્હસ્સલામની જાનશીની
તથા િખલાફતની પણ તબ્લીગ કરી. લોકોને
ભાઈચારા તથા સમાનતાનો બોધ આપ્યો અને
ગરીબો, લાચારો, અને મોહતાજો તથા િનબર્ળો
તથા સંકટોમાં સપડાયેલાઓની મદદ કરવા તરફ
ધ્યાન ખચ્યુ.ં અને ઝકાત, ખુમ્સ, સદકાત,
સખાવત કફ્ફારો વગેરે આિથક વસ્તુઓ ફઝર્ કરી.
નમાઝ, હજ, અ િબલ મઅરૂફ (નેક કામોનો
ચાર) તથા નેહી અઝ મુન્કર (ખરાબ કામોનો
અટકાવ કરવો) વાિજબ ઠરાવ્યું. માબાપ, દીની
આિલમો, મઝહબી મુરબ્બીઓ તથા બુઝુગ ને
કૌમની ઈઝઝત કરવી તમામ લોકો ઉપર વાિજબ
કયુ અને મુસલમાનોને આપસમાં સંગિઠત અને
સંપસલાહથી રહેવાની િહદાયત કરી. પણ
અફસોસ ! આં છતાંય મુસલમાનો આપસમાં
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ઈખ્તેલાફ કરી િફરકા િફરકા થઈ ગયા. હઝરત
રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમએ થમથી જ આગાહી કરી હતી કે
મારી ઉમ્મતમાં ૭૩ િફરકા થઈ જશે, જે માંનો
મા એકજ િફરકો જન્નતી હશે અને બાકીના
જહન્નમી. આવી િસ્થિત થઈ જવા છતાંય
મુસલમાનોને આપસમાં હળીમળીને “એક હાથ”
જે મ રહેવાની નસીહત કરી અને ફરમાવ્યું કે,
“અલ મુસ્લેમુન યદુન વાહેદહ-સધળા મુસલમાનો
એક હાથની જે મ છે .” પરંતુ અફસોસ શરીઅતથી
નાવાકેફ નાદાન અને અજ્ઞાન મુસલમાનોએ
આપસમા ખુનરેઝી કરી. આપસમાં એક બીજાને
કત્લ કરવું હલાલ ઠરાવ્યુ,ં અને આમ ખા-મ-ખા
બાિતલ અને અધમ ફતવાના કારણે મુસલમાનો
શીઆ સુન્નીના ઉન્વાનથી નાશ તરફ ઘસડાયા
અને આજે પણ એજ રંગ અને ઢંગ બાકી છે .
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હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમએ કુરઆન અને એહલેબૈત
અલય્હેમુસ્સલામને વળગી રહેવાનો વારંવાર
ઉપદેશ આપ્યો હતો અને ફરમાવ્યું હતું કે, તમે
તેમની પૈરવી કરજો અને હરિગઝ તેમની હલકાઈ
ન કરજો. પરંતુ અફસોસ ! મુસલમાનોએ પોતાના
પયગંબરની એ નસીહતને માની નહ અને છે વટે
કુરઆન અને એહલેબૈતની સાથે બેઈઝઝતી ભરી
વતર્ણુંક કરી !
હઝરત ઈમામ હસન અલિય્હસ્સલામ
જે ઓ અસ્હાબે િકસાઅ અને એહલેબૈતમાંની એક
વ્યિક્ત હતા તેમના ઉપર પણ ઉમ્મતે અવનવા
અત્યાચારો આદયાર્. તેમને અનેકવાર ઝેર આપ્યું
પણ દરેક વેળા તેમના ઉપર ઝેરની અસર થઈ
નહ છે વટે આપની જોઅદા નામની સ્ ીને
મઅવીયાએ એક લાખ િદરહમની લાલચ આપી
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તેના હાથે હઝરત ઈમામ હસન અલિય્હસ્સલામને
કાિતલ ઝેર આપ્યું. જે ના કારણે તેઓ હઝરત
શહીદ થયા.
હઝરત ઈમામ હસન અલિય્હસ્સલામ
િહજરી સન ૫૦માં માહે સફરની ૨૮ મી તારીખે
૪૮ વષર્ની ઉમરે આ ફાની જગતનો ત્યાગ કરી
ગયા અને મદીનાના તમામ લોકો આપની
સોગવારીમાં શરીક થયા.
હઝરત ઈમામ હસન અલિય્હસ્સલામથી
ઘણા મોઅિજઝા ઝાિહર થયા હતા. િકતાબે
“મોઅિજઝ”માં આપના ૯૯ મોઅિજઝા બયાન
થયા છે . આપમાં બહાદુરી, સખાવત, ફસાહત,
બલાગત, વાક-ચાતુયર્, રહમિદલી વગેરે અનેકાનેક
ઉમદા િસફતો હતી. આપની વફાતના િદવસે
આપની િઝયારત કરવી-પડવી મુનાિસબ છે .
જુ મ્આ, તા. ૮-૧૨-૫૦
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પયગામ નં. 24 હઝરત ઈમામ
હસન અ કર અલ હ સલામ

હઝરત ઈમામ હસન અસ્કરી િબન અલી
િબન મોહંમદ િબન અલી િબન મૂસા િબન જાફર
િબન મોહંમદ િબન અલી િબન હુ સૈન િબન અલી
ઈબ્ને અબી તાિલબ અલિય્હસ્સલામ ૧૧ માં
ઈમામ હતા. તેઓ શરીઅતે ઈસ્લામના રક્ષણહાર
અને િબદઅતના િમટાવનાર અને હકીકત તથા
સત્યના કાશક હતા. આપનું ઉપનામ “અસ્કરી”
હતું અને કુન્નીયત અબુમોહંમદ હતી. આપને
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમ તેમ પોતાના બાપદાદાઓથી સામાન્ય
તેમ ખાસ બેઉ રીતે ઈમામત નસ (િનિમત) થઈ
હતી. તેમનામાં ઈલ્મ, અમલ, ઈસ્મત-પિવ તા
ઈત્યાિદ ઈમામતને લગતી શત મૌજુ દ હતી, અને
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તેમનાથી ઘણાં મોઅિજઝા ગટ થયા હતા.
જે મકે િકતાબ “મદીનતુલ મઆિજઝ”માં આપના
૧૩૪ મોઅિજઝા બયાન થયા છે .
શીઆ અને સુન્ની બેઉ િફરકાના આિલમોએ
હઝરત ઈમામ હસન અસ્કરી અલિય્હસ્સલામના
મહાન અઝીમુશ્શાન મરતબાનો ઈકરાર કરેલ છે .
જે મકે મશહુ ર સુન્ની આિલમ સદરૂ ીન હનફી
કાદરીએ પોતાની િકતાબ “રવાયેહુલ મુસ્તફા”માં
લખેલ છે કે, “તેઓ હઝરત (ઈમામ હસન અસ્કરી
અલિય્હસ્સલામ) પોતાના સમયમાં સૌથી વધુ
આિલમ અને ફકીહ (શરીઅતે ઈસ્લામના સંપૂણર્
જાણનાર) હતા, તેમ તમામ ઉલુમે મઅકુલાત વ
મનકુલાત તથા ઉલુમે ફુરૂઆત વ ઉસુલમાં સૌથી
વધુ આગળ પડતા હતા, અને પોતાના
બાપદાદાઓની જે મ ઈલ્મ, ઈબાદત, તકવાપરહેઝગારી, તવાઝોઅ, સખાવત ઈત્યાિદ તમામ
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નેક િસફતોમાં મશહુ ર હતા, અને એહલે સુન્નત
વલ જમાત તેમને મહાન અવિલયાઓમાં લેખે
છે .”
ઈમામતની શત માં એક શતર્ દરેક ભાષાનું
જાણવું પણ હોઈને હઝરત ઈમામ હસન અસ્કરી
અલિય્હસ્સલામ સઘળી ભાષાઓથી વાકેફ હતા.
જે મકે ત સીએ િકતાબ “અઅલામુલ વરા”માં
નસીરે ખાિદમથી િરવાયત કરી છે કે, એક વેળા મ
જોયું કે હઝરત અબુ મોહંમદ (અથાર્ત હઝરત
ઈમામ હસન અસ્કરી અલિય્હસ્સલામ)ની
િખદમતમાં તુક , રૂમી, સીસીલી વગેરે િવિવધ
બોલી બોલનારા લોકો બેઠા હતા અને હઝરત
તેમાંના દરેકની સાથે તેનીજ ભાષામાં વાત કરતા
હતા. મને આ જોઈ અચરજ થઈ, અને િદલમાં
િવચાર ઉદભવ્યો કે હઝરતનો જન્મ મદીનામાં
થયો અને (મદીના િસવાય કોઈ દેશના) અન્ય
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સમાજના લોકોના પિરચયમાં આવ્યા નથી તો
પછી તેઓ આટલી ભાષાઓ કેમ કરી જાણવા
લાગ્યા ! જ્યારે મારા િદલમાં આ મુજબનો િવચાર
પૈદા થયો તો હઝરતે મારી તરફ જોયું અને
ફરમાવ્યું કે, ખુદાએ પોતાની હુ જ્જત
( િતિનિધ)ને દરેક વસ્તુનું ઈલ્મ અપર્ણ કરી ખાસ
િવશે તા ભય દરજો અતા કરેલ છે . એજ કારણે
ઈમામ દરેક ભાષા જાણે છે , તેમ ત્યેક શખ્સના
હસબ નસબથી વાિકફ અને તમામ બનાવોથી
બા-ખબર હોય છે . ત્યારપછી હઝરતે ફરમાવ્યું કે,
જો ઈમામમાં આવી િસફતો ન હતે તો પછી
તમારામાં અને ઈમામોમાં શો ફકર્ રહતે ?
ઈમામ હસન અસ્કરી અલિય્હસ્સલામથી
ઘણા મોઅિજઝા તથા કરામતો જાહેર થયેલ છે .
જે મકે જ્યારે આપને અબ્બાસી ખલીફાના
હુ કમથી િસહોના િપજરમાં પૂરી દેવામાં આવ્યા તો
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તે વેળા િસહોએ આપને કોઈ તરેહની ઈઝા
પહ ચાડી નહ , બલ્કે તેમની સામે ઝુકી ગયા અને
તેમના પગો ઉપર પોતાનું મોઢું રગડવા લાગ્યા.
આપની દુઆથી વરસાદ વરસ્યો. આપની સાથે
વરૂએ વાતચીત કરી વગેરે વગેરે.
આપે પાંચ વષર્ ઈમામત કરી. આપ હી.સ.
૨૬૦ માં રબીઉલ અવ્વલની ૮ મી તારીખે
શુ વારના િદવસે ૨૮ વષર્ની ઉમરે વફાત પામ્યા.
આપનો અસર લોકો ઉપર એટલો બધો જામ્યો
હતો કે આપના જનાઝામાં રડતા અને કકળતા
લોકો એટલી બધી સંખ્યામાં હાિઝર હતા કે
સામરાર્ શહેર ૨૧ માઈલ મોટું હોવા છતાં લોકો
માટે તંગ થઈ ગયું હતું અને સવર્ કયામત જે વા
શ્યો ખડા થઈ ગયા હતા. હઝરત પોતાના
મકાનમાંજ પોતાના િપદરે બુઝુગર્વારની ક ની
પાસે દફન થયા. એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામના
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દોસ્તો માટે મુનાિસબ છે કે તેઓ આપની
વફાતની રાિ એ કમ-અઝ-કમ એક મીનીટ માટે
પણ પોતાના મકાનની બ ીઓ ઓળવી નાખે
અને આપના અહવાલ ઉપર િવચાર કરે કે જે થી
ઈમાનમાં ઓર વધુ ચમક પૈદા થાય અને દીન
દુિનયામાં લાભ હાંિસલ થાય. વળી આ પણ
મુનાિસબ છે કે બીજા િદવસે એટલે કે રબ્બીઉલ
અવ્વલની ૯ મી રાિ એ રોશની કરવામાં આવે,
કારણ કે એ રાિ થી હઝરત ઈમામ મહદી
અલિય્હસ્સલામની ઈમામતનો પહેલો િદવસ શરૂ
થાય છે . વળી એજ િદવસે યઝીદી લશ્કરનો
િસપેહસાલાર ઈબ્ને સા’દ મુખ્તારના હાથે કત્લ
થયો. મોઅમીનોને જોઈએ કે તેઓએ િદવસે
એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામના તરીકા મુજબ
એવી ખુશી ઉજવે કે તેમાં કોઈ વસ્તુ શરીઅત તેમ
અખ્લાકની િવરૂધ્ધ ન હોય.
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જુ મ્આ, તા. ૮-૧-૫૦

પયગામ નં. 25 ન ુ વત અને
ઈમામત

દીનમાં જે બે પાયારૂપી વસ્તુઓ અકલ તેમ
નકલની રૂએ સાિબત અને માન્યિસધ્ધ છે તે
નબુવ્વત તથા ઈમામત છે . નબુવ્વત દીનના
કાએમ થવા માટેનો વસીલો છે , જ્યારે ઈમામત
દીનના ચાર તથા િહદાયત માટેનું સબબ છે .
ખુદાએ જ્યારથી અબુલ બશર (માનવ િપતા)
હઝરત આદમ અલિય્હસ્સલામને પૈદા કયાર્ બસ
ત્યારથી આદમ અલિય્હસ્સલામના વંશમાં
નબીઓ તથા વસીઓ થતા આવ્યા જે ઓ પોતાના
સમયમાં રહબર અને માગર્દશર્ક હતા. ખુદાએ
ઈન્સાનો ઉપર પોતાની હુ જ્જતને તમામ કરવા
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માટે કદી પૃથ્વીને હુ જ્જત િવના ખાલી રાખી
નથી. જે મકે અલ્લાહ તઆલા કુરઆને મજીદમાં
ફરમાવે છે , “રોસોલમમુબશ્શેરીન વ મુન્ઝે રીન લે
અન લા યકુન િલન્નાસે અલલ્લાહે હુ જ્જતુન
બઅદર રોસોલ-અને અમોએ ખુશખબરી
આપવાવાળા તેમ ચેતવણી આપનારા પયગંબરો
મોકલ્યા કે જે થી કરી નબીઓના આવ્યા પછી
ખુદા ઉપર લોકોની કોઈ હુ જ્જત બાકી ન રહી
જાય.”
નબીઓ અને વસીઓ પોતપોતાના
ઝમાનામાં લોકોના હાદી હતા અને એજ સમયના
બરની તબ્લીગ કરતા હતા. એવીજ રીતે હઝરત
ઈસા અલિય્હસ્સલામના આસમાન પર તશરીફ
લઈ જવા બાદ લોકોમાં ઘણો મતભેદ પૈદા થયો
હતો અને રાજદ્વારી તથા સામાિજક િભન્નતાએ
પિરપૂણર્ જોર પકડી લીધું હતું. ખુદ ધાિમક
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માગર્દશર્કો સત્ય િવરૂધ્ધ ચાલવા લાગ્યા એટલું
નહ બલ્કે બનાવટી એઅતેકાદોનો ચાર કરવા
લાગ્યા અને સામાન્ય લોકો બૂરી વાતોમાં ફસી
ગયા હતા. હાિકમો અને રાજ્યાિધકારીઓની ચાલ
ચલગત કાનુન બહારની થઈ ગઈ હતી. કૌમના
મોટેરાઓ અને સ્વાથ રાજદ્વારી લીડરોએ
લોકોને હકીકત વીહોણી તાલીમ અને અસત્ય
ધમર્માં ફસાવીને પરેશાન કરી દીધા હતા. ટુંકમાં એ
કે સામાન્ય લોકો દયાજનક િસ્થિતમાં આવી ગયા
હતા અને સમજુ લોકો મુંઝવણમાં પડી ગયા હતા,
ત્યારે અલ્લાહવાલા અને ધમર્િ ય લોકો હઝરત
ઈસા અલિય્હસ્સલામની બશારત
કવા
ખુશખબરી ઉપર યકીન રાખી આખરી ઝમાનાના
પયગંબરની પધરામણીનો ઈન્તેઝાર કરવામાં
પોતાનું જીવન ગુઝારતા હતા.
છે વટે હઝરત ઈસા અલિય્હસ્સલામના
પયગામાતે નજફ ‐ 212

HAJINAJI.com

આસમાન ઉપર તશરીફ લઈ જવાના ૬૦૯ વષર્
પછી ખુદાએ મનુષ્યો ઉપર કરમ િ કરી અને
રહમતુલ િલલ આલમીન હઝરત મોહંમદે મુસ્તુફા
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમને પૈદા
કયાર્. આપના જન્મની (મોઅિજઝા રૂપી)
િનશાનીઓ ઝમીન અને આકાશના વાતાવરણમાં
ઝાહીર થઈ અને આ આવાઝ સવર્ ચોતરફ બુલંદ
થઈ કે : “જાઅલ હકકો વ ઝહકલ બાિતલ ઈન્નલ
બાિતલ કાન ઝહુ કા-હક આવ્યું અને બાિતલ
નાબુદ થયું બેશક બાિતલ તો નાશ થનારૂં જ છે .”
હી.સ. ૫૩ વષર્ પુવ માહે રબીઉલ
અવ્વલની ૧૭ મીએ અને શુ વારના સવારે
હઝરત રસૂલે અકરમ સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમ જનાબે આમેનાના પેટ
મુબારકથી પૈદા થયા અને તે સમયે આખું જગત
નુરથી મુનવ્વર અને કાિશત થઈ ગયું. ખાનએ
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કાબામાંની મુિતઓ ઉંધા માથે ભ ય ઉપર પડી
ગઈ, અને લોકો આ અજબ બનાવથી હૈરત પામી
ગયા.
ખરૂં જુ ઓ તો આ પાક અને પિવ જન્મના
તાપે જગતમાં નવા ઈિતહાસનો આરંભ થયો
અને હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમના સબબે લોકોમાં ચિલત
પામેલા કોમવાદને ઈસ્લામની સામે ભ યભેગી
થઈ જવા અને તેની જગાએ એક કેન્ સ્થાન પૈદા
થવાનો સમય આવી લાગ્યો. જગતમાં જો
ઈસ્લામની આ એકતાનો િ િબદુ ચિલત પામી
જતે તો આજે લોકોમાં સમાજી અને રાજદ્વારી
નેતાઓએ ભાષા, રંગ, જન્મ અને દેશ વગેરેની
િબના ઉપર જે ભેદભાવો અને કોમીવાદ તથા
જાવાદ ફેલાવી દીધો છે અને તેની મારફત
સ્વાથ નેતાઓ જે લાભ ઉઠાવી રહયા છે તેનો
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અંત આવી ચુકયો હોત અને લોકો પરેશાનીમાં
િગરફતાર પણ થઈ ગયા હોત.
નબીઓ મા એટલા માટે આવતા હતા કે
મનુષ્યો એક અને નેક બની ઈસ્લામી િસધ્ધાંતોને
અનુસરી સંગઠીત અને એક સંપીલા થાય, અને
ઈસ્લામની િસવાય અન્ય કોઈ પણ ધમર્ના
િસધ્ધાંતોને અનુસરે નહ . પરંતુ અફસોસ ! જે
લોકો મનોિવકાર અને હવસના પુજારી હતા અને
તેમની ગરદનો ઉપર સરદારી અને નેતાગીરીનો
ભુત સવાર હતો તેઓએ ભાષા અને દેશભાવના
હિથયારથી લોકોમાં ફાંટા પાડી દીધા અને પોતે
તેના નેતા બની ગયા. પોતે આરામથી રહેવા
લાગ્યા અને લોકોને પરેશાનીના િશકાર કરી દીધા !
સકળ જગતના પયગંબરે અખેરૂઝ ઝમાન હઝરત
મોહંમદ મુસ્તુફા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમએ મુસીબતોને ટાળવા આવ્યા. અમારે
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એ પાક નબી સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમના પિવ જીવન વૃતાંતનું અવલોકન
કરવું જોઈએ અને આપની િવલાદતની રાિ એ
રોશની કરવી જોઈએ.
બનવા કાળે આએજ ૧૭ મી રબીઉલ
અવ્વલના (હી.સ. ૮૩ માં) રઈસે મઝહબ હઝરત
ઈમામ જાફરે સાિદક અલિય્હસ્સલામ મદીનામાં
પૈદા થયા. અમારે એમના ફઝાએલ તથા
મનાકેબની મજિલસો રચવી જોઈએ. આપે
પોતાના િપતાની બાદ ૩૪ વષર્ ઈમામત કરી.
આપની કનેથી ચાર હજાર આિલમોએ ઈલ્મ
હાંિસલ કયુ હતું, આપે લોકો દરિમયાન િહકમત
(તત્વજ્ઞાન) કલામ (વીવેચન કળા) ફીકહ
(ધમર્શાસ્ ), હદીસ (નબી અને તેના વસીઓના
મુખવચનો), તફસીર (કોમેન્ ી), અસરાર (રહસ્ય)
ઈત્યાદી િવધાઓનો ચાર કય , અને ભિવષ્યમાં
પયગામાતે નજફ ‐ 216

HAJINAJI.com

બનનારા કેટલાક બનાવોની થમથી ખબર
આપી. આપથી ઘણાં મોઅિજઝા પણ ઝાહીર
થયા.
વાસ્તવમાં આ મહાન પુરૂષ (હઝરત ઈમામ
જાફરે સાિદક અલિય્હસ્સલામ) એક કાિશત
સુરજ સમાન હતા. જુ દા જુ દા ધમ ના
આલીમોએ આપની કનેથી ઈલ્મ હાંિસલ કયુ હતું.
આપના સમયમાં આપને ઈમામીયા મઝહબ
ચાર કરવાનો ઘણો સારો મૌકો મળ્યો તેથી આપ
“રઈસે મઝહબ” નામથી મશહુ ર થઈ ગયા અને
એજ કારણે અમે મઝહબની રૂએ “જાફરી” તરીકે
ઓળખાઈએ છીએ. ૧૭ મી રબીઉલ અવ્વલના
અમારે ગુસ્લ કરી પાક અને સાફ કપડા પહેરી
ખુશી મનાવવી જોઈએ તથા હઝરત રસૂલેખુદા
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમ તેમ
હઝરત ઈમામ જાફરે સાિદક અલયિહસ્સલામની
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િઝયારત બજાવી લાવવી જોઈએ કે જે તેમનો એક
વાસ્તિવક હકક છે .
રબીઉલ અવ્વલના મિહનામાં ૧૭ મી
ઉપરાંત ૧૪ મી તારીખે પણ બે અગત્યના અને
ખુશીના બનાવો બન્યા છે , તો એ િદવસે પણ
અમારે આનંદ ઉજવવો જોઈએ. એ તારીખે
(િહજરી સન ૬૪ માં) યઝીદ િબન મઅવીયા ણ
વષર્ બે મિહના અને ચાર િદવસ િખલાફત કરી
જહન્નમ વાસીલ થયો, અને (િહજરી સન ૬૬
માં) એજ તારીખે હઝરત ઈમામ હુ સૈન
અલિય્હસ્સલામના કાિતલને કત્લ કરનાર મુખ્તારે
નામદારની કુફાવાસીઓએ બયઅત કરી.
જુ મ્આ, તા. ૨૨-૧૨-૫૦
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પયગામ નં. 26 ઈ લામમાં
શીઈ યત

િહજરી સન ૧૩૬૦ માં મ “તારીખે
શીઆહ દર ઈસ્લામ” િકતાબ લખેલી. તે જો કે
આજ પયર્ત છપાઈ નથી, તો પણ હુ ં તેમાંન એક
િવષય નામે “શીઆ મઝહબની િબના”નો કંઈક
ભાગ અહ રજુ કરૂં છુ ં કે જે થી હક મઝહબ
માનનારા મારા ભાઈઓ અને બહેનો સમજપૂવર્ક
મઝહબ ઉપર એઅતેકાદ ધરાવનારા થાય.
ભાઈઓ અને બહેનો ! જગતમાં અસત્યનું
બાઝાર ધમધોકાર ચાલે છે ધમર્ની દુકાન ઉઘાડવી
અને મઝહબનો વેપાર ચલાવવો સ્હેલ વસ્તુ છે .
દુિનયામાં (માલ દૌલત અને નામ) હાંિસલ
કરવાના હેતુએ અહ તહ થી કંઈક બાબતો મેળવી
અસત્ય ધમર્નો ચાર કરવો પણ સ્હેલ છે . જે મકે
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ઘણાખરા લોકો આએજ ધંધાને હાથ ધરી પોતાનો
રોઝગાર ચલાવતા જોવામાં આવે છે . પરંતુ
હકીકતને નીહાલવું, ખુદાનો ખૌફ રાખવો તથા
કયામતની સઝા તથા જઝા ઉપર ઈમાન લાવવું
દરેક ઈન્સાનનું કામ નથી, બલ્કે એજ લોકોનું કામ
છે જે ઓએ મઝહબની હકીકત િકતાબ (કુરઆન)
અને સુન્નત (હદીસો) અને શરીઅતે ઈસ્લામ
મારફત દલીલપૂવર્ક હાંિસલ કરેલ હોય છે . ત્યારેજ
તો ઘણાંખરા લોકો નામના શીઆ નથી, બલ્કે
સમજી બુજીને તેમ ઉસૂલપૂવર્ક તેઓએ શીઆ
મઝહબ ઈિખ્તયાર કરેલ છે .
યાદ રહે પોતાનું નામ શીઆના લીસ્ટમાં
ન ધાવી લેવું સહેલ છે , પરંતુ શીઈય્યતની
હકીકતથી વાિકફ થવું અને વાસ્તવમાં શીઆ હોવુ
એ દરેક શખ્સનું કામ નથી. શીઆ ઈમામી
ઈસ્નાઅશરી મઝહબ હકીકતમાં દીને ઈસ્લામનું
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તત્વ છે , અને તેમાં મ અને ફરેબ તથા મકકારી
અને ધત ગને લેશમા પણ સ્થાન નથી, બલ્કે
તેના બધા ઉસુલ (પાયારૂપી એઅતેકાદી
િસધ્ધાંતો) તથા ફુરૂઅ (શાખારૂપી અમલ બજાવી
લાવવાની બાબતો) ખુદા તરફથી અને હઝરત
રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમની મારફત અમો સુધી પહ ચેલ છે -કોઈ
વ્યિક્તએ ઘડી કાઢેલ નથી. તેથીજ તો શીઆ
ઈમામી
ઈસ્નાઅશરી
મઝહબી
હકીકત
વાસ્તિવકતાને વરેલી છે , અને શીઈય્યત ખુદ
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમથી પૈદા થયેલ છે , અને ઈમામી
ઈસ્નાઅશરી હોવું આપનીજ િહદાયત મુજબ છે .
અને તેથી જ તો ઈમામી ઈસ્નાઅશરીઓ ફ કરે
છે કે તેમના મઝહબની િબના હઝરત રસૂલેખુદા
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમ છે , અને
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શીઈય્યત દીને ઈસ્લામથી જ છે અને શીઆથી
મતલબ અમીરૂલ મોઅમેનીન હઝરત અલી
અલિય્હસ્સલામ તથા એહલેબૈત રસૂલ સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમથી મોહબ્બત રાખવી
અને તેમનાથી ઈસ્લામના કાએદા કાનુન તથા
કુરઆનના અહકામ તથા તફસીર હાંિસલ કરવી
છે -અને તે આ હદીસને નજર સમક્ષ રાખીને કે,
“ઈન્ની તારેકુન ફી કોમુસ્સકલયન િકતાબલ્લાહે વ
ઈ તી એહલેબૈતી. મા ઈન તમસ્સકતુમ બેહેમા
લન તઝીલ્લુ બઅદી-િન:શંક હુ ં તમો વચ્ચે બે ભારે
વસ્તુઓ મુકી જાઉં છુ ં -એક અલ્લાહની િકતાબ
(કુરઆન) અને બીજી મારી એહલેબૈત. જો તમે
આ બેઉને વળગી રહેશો, (તેમના હુ કમો મુજબ
ચાલશો) તો હરિગઝ તમે મારી બાદ ગુમરાહ થવા
પામશો નહી.”
“શીઆ” શબ્દનો અથર્ એક અલગ િફરકો,
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અનુયાયી તેમ દોસ્ત પણ થાય છે . જે મકે ઈબ્નુન
નદીમ મોહંમદ િબન ઈસહાક બગદાદી પોતાની
િકતાબ “ફેહિરસ્ત”ના ૨૪૯ મે પાને લખે છે કે
“હઝરત અલી અલિય્હસ્સલામ પોતાના દોસ્તોને
“શીઆ” કહીને બોલાવતા હતા.” તો પછી એમાં
શંકાને સ્થાન રહેતું નથી કે “શીઆ” શબ્દ ખાસ
હઝરત અલી અલિય્હસ્સલામ અને એહલેબૈત
અલય્હેમુસ્સલામના દોસ્તોનું િખતાબ કવા
ઉપનામ છે જે હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમના ઝમાનાથીજ
ઉપયોગમાં આવતો રહયો છે . તદુપરાંત લુગતો
(અરબી ફારસી વગેરે) ડીક્ષનરીઓમાં પણ
“શીઆ” શબ્દનો એજ ભાવાથર્ આપવામાં આવેલ
છે કે, “શીઆ શબ્દનો ઉપયોગ હઝરત અલી
અલિય્હસ્સલામ
અને
એહલેબૈત
અલય્હેમુસ્સલામના દોસ્તોના માટે થાય છે અને
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તે ખાસ તેઓનું જ લકબ-ઉપનામ છે .”
તદુપરાંત ઈિતહાસકારોએ કાશ પાડેલ છે કે
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમના ઝમાનામાં એક િગરોહ શીઆ
લકબથી મશહુ ર હતું. જે મકે ગેરઈમામી આિલમ
અબુ હાતમે રાઝી (વફાત ૨૪૮ િહજરી) પોતાની
િકતાબ “અઝ-ઝીનહ”માં લખે છે કે, “ઈસ્લામમાં
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમના ઝમાનામાં સવર્થી પહલે જે નામ
ખ્યાતીમાં આવ્યું છે તે “શીઆ” શબ્દ છે , અને
આ લકબ જનાબે સલમાન, હઝરત અબુઝર,
હઝરત િમકદાદ અને હઝરત અમ્માર આ ચાર
બુઝુગર્ સહાબીઓનું થઈ ચુકયું હતું.” અને એહલે
સુન્નતના આિલમ હાિફઝ અબુ નઈમ ઈસ્ફેહાની
(વફાત ૪૭૦ િહજરી) પોતાની િકતાબ “િહલ્યતુલ
અવલીયા”માં ઉપરોકત સહાબીઓ ઉપરાંત
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હોઝયફા, િબલાલ તથા સઈદે ખુદરી આ
સહાબીઓના નામ બયાન કરેલ છે કે તેઓ શીઆ
હતા. અને મીર સૈયદ અલીખાન મદનીએ
“અદદરજાતુર રફીઅહ”માં ૭૭ સહાબીઓના
બારામાં લખેલ છે કે તેઓ શીઆ હતા. જ્યારે
િકતાબે શરફુદદીન “ફસલુલ મોિહમ્મહ”માં ૨૦૦
થી વધુ અસહાબો િવશે લખેલ છે કે તેઓ શીઆ
હતા.
િન:શંક હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમના ઝમાનામાં
સહાબીઓનો એક િગરોહ એવો હતો કે જે હઝરત
અલી અલિય્હસ્સલામની દોસ્તી તથા પૈરવીના
સબબ શીઆ નામથી સંબોધાતો હતો.
શીઈય્યતની િબના એ હઝરતના એ ફઝાએલો
અને મનાકેબો છે જે કુરઆન તેમ અહાિદસમાં
મૌજુ દ છે . પસ “શીઈય્યત”થી મતલબ એહલેબૈત
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અને અઈમ્મા અલય્હેમુસ્સલામને દોસ્ત રાખવા
તથા તેમની પૈરવી કરવી તે છે . જે મકે હઝરત
રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમએ પોતાના બયાનોથી મુસલમાનોનું આ
વાત તરફ ધ્યાન દોયુ, અને ફઝાએલ તથા
મનાકેબમાં તેઓને યાદ કરી ઈસ્લામમાં
શીઈય્યતની િબના નાખી. જે મકે આપે ફરમાવ્યું કે,
“યા અલી ! અન્ત વ શીઅતોક િફલ જન્નહ-યા
અલી ! તમે તથા તમારા શીઆ જન્નતમાં હશો.”
અને આ હદીસને ઈબ્ને તયિમય્યહ અબ્દુલ હલીમે
(વફાત ૨૮ િહજરી) જે ઓ મુતઅિસ્સબ હમ્બલી
આિલમોમાંથી હતા અને જે ઓ વહાબી
મઝહબના મુળ હતા તેઓએ પોતાની િકતાબ
“અસરારેમુલ મઅલુમ”માં ૫૮૭મે પાને િરવાયત
કરી છે . અને ઈમામ જલાલુદદીન સયુતીએ
પોતાની તફસીર “દુર મનસુર” િજલ્દ છઠીમાં
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૩૭૯ મે પાને િરવાયત લખેલ છે કે, આં હઝરત
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ હઝરત
અલી અલિય્હસ્સલામ તરફ ઈશારો કરીને ફરમાવ્યું
કે, “કસમ એ ઝાતની જે ના કબ્ઝામાં મારી જાન
છે , આ અલી તથા તેમના શીઆઓ કયામતમાં
નજાત પામનારા છે .” ત્યારપછી આ આયત :
ઈન્નલ્લઝીન આમનુ વ અમેલુસ્સાલેહાતે ઉલાએક
હુ મ ખયરૂલ બિરય્યહ-બેશકે જે ઓ ઈમાન લાવ્યા
તથા નેક કામો બજાવી લાવ્યા તેઓજ ખયરૂલ
બિરય્યહ (ઉ મ નજાત પામનારા) છે .” િતલાવત
કરીને ફરમાવ્યું કે, આ આયતથી મકસુદ તમારા
શીઆઓ છે . તમે લોકો કયામતમાં એવી રીતે
હાિઝર થશો કે ખુદા તમારાથી ખુશ અને તમે
ખુદાથી ખુશ હશો. અને ફરમાવ્યું કે હુ ં આ વાઅદો
કરૂં છુ ં કે તમે તથા તમારા શીઆઓ હવઝે કવસર
ઉપર હશો.
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જુ મ્આ, તા. ૨૯-૧૨-૫૦

પયગામ નં. 27 િશઈ યત ંુ

ુ
ળ

ુ ા સ લલાહો
હઝરત ર ૂલે દ
અલ હ વ આલેહ વ સલમ છે

ભાઈઓ અને બહેનો ! ગયા શુ વારની
પિ કાના લખાણથી તમે વાકેફ થઈ ચુકયા કે
શીઆ ઈમામી ઈસ્નાઅશરી િગરોહ ઈસ્લામથી
છે , અને તેની િબના હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમના તબ્લીગી
બયાનોથી કાએમ થઈ. તદુપરાંત તમારા માટે એ
પણ બયાન કરવામાં આવી ચુકયું કે શીઈય્યતથી
મતલબ હઝરત અલી અલિય્હસ્સલામ તથા
એહલેબૈતે રસૂલ સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
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વસ્સલમથી દોસ્તી રાખવી તે-જે હકીકતે તવલ્લા
છે -તથા તેમની તેમ કુરઆનની પૈરવી કરવી તે છે ,
જે મકે હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમએ “હદીસે સકલૈન”માં ફરમાવ્યું
જે કે હદીસ શીઆ તેમ સુન્ની આિલમોએ
પોતપોતાની િકતાબોમાં િરવાયત કરેલ છે . પછી
જો કોઈ શખ્સ અમલી રીતે એ મુજબ ચાલેએહલેબૈતે રસૂલ તથા કુરઆનની પૈરવી કરે-તો તે
(મઝહબ રૂએ) શીઆ ઈમામી ઈસ્નાઅશરી છે .
લોકો હકીકત તરફ વલણ કરે અને
ઈસ્લામના અહકામો દુરૂસ્ત રીતે હાંિસલ કરે, અને
એમ કરી તેઓ મતભેદો અને ઈખ્તેલાફથી સુરિક્ષત
રહે એ હેતુએ હઝરત રસૂલ સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે, હઝરત અલી
અલિય્હસ્સલામની પૈરવી કરજો અને ફકત
તેઓનેજ પેશવાએ હક-ખરા માગર્દશર્ક માનજો કે
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જે થી તમે તેમના સાચા શીઆ અને ઈસ્લામના
હકીકી પૈરવી બનો. આએજ કારણે હઝરત
રસૂલેખુદા સ.એ ફરમાવ્યું કે, “યા અલી અન્ત વ
શીઅતોક હોમુલ ફાએઝુન-યા અલી ! તમે તથા
તમારા શીઆઓ નજાત મેળવનારા છો.”
ઘણાખરા સુન્ની આિલમોએ પણ
(િરઝવાનુલ્લાહે અલયિહમ-ખુદા તેઓથી રાઝી
થાય) શીઆ તથા તેમના મરતબા સબંધે હઝરત
રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમના મુબારક સુખનો બયાન કયાર્ છે .
જે મકે અહમદ ઈબ્ને હનફી મકકીએ પોતાની
િકતાબ “સવાએ કુલ મુહરકા”માં ૯૯ મ પાને
ઈબ્ને અબ્બાસથી િરવાયત કરેલ છે કે, જ્યારે
“ઈન્નલ્લઝીન આમનુ વ અમેલુસ્સાલેહાતે
ઉલાએક હુ મ ખયરૂલ બિરય્યહ-િન:શંક જે ઓ
ઈમાન લાવ્યા અને સદકાય કયાર્ તેઓ ખયરૂલ
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બિરય્યહ-ઉ મ નજાત મેળવનારા છે .” એ આયત
નાિઝલ થઈ ત્યારે હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ હઝરત અલી
અલિય્હસ્સલામને ફરમાવ્યું કે, આ આયતથી
મકસુદ તમે અને તમારા શીઆઓ છે . તમે અને
તમારા શીઆઓ કયામતમાં એ િસ્થિતમાં આવશો
કે ખુદા તમારાથી અને તમે ખુદાથી ખુશ હશો,
અને તમારા દુશ્મનો “િગઝાબન મુકમેહીન”
(મગઝુબ અને ગરદનની પાછળ હાથ બંધાયેલા)
આવશે. હઝરત અલી અલિય્હસ્સલામએ અઝર્
કરી કે કોણ લોકો મારા દુશ્મન છે ? ફરમાવ્યું કે તે
લોકો જે ઓ તમારાથી દુશ્મની ઈિખ્તયાર કરશે
અને તમારા ઉપર લાનત કરશે. ત્યારપછી હઝરત
રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે “વધામણી એ ઉ મ
આગળ ચાલનારા લોકોને જે ઓ અશર્ની નીચેથી
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પસાર થશે. અઝર્ કરી એ કોણ લોકો હશે ?
ફરમાવ્યું કે, “શીઅતોક યા અલી વ મોિહબ્બોક-યા
અલી ! (તેઓ હશે) તમારા શીઆ તથા તમારા
મોિહબ્બો.”
અબુ જાફર મોહંમદ ઈબ્ને જરીર જબરી
શાફેઈએ (વફાત ૧૦ િહજરી) પોતાની તફસીર
“જામેઉલ બયન”ની છે લ્લી િજલ્દમાં ૭૧ મે પાને
શીઆઓ િવશે લખેલ છે કે, જ્યારે આ આયત :
“ઈન્નલ્લઝીન.... ખયરૂલ બિરય્યહ” નાિઝલ થઈ,
ત્યારે હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે, યા અલી ! આ
આયતથી મકસુદ તમે તથા તમારા શીઆઓ છે .”
અને મશહુ ર સુન્ની આિલમ ઈબ્ને અફીરે
જોઝરીએ (વફાત ૬૦૬ િહજરી) પોતાની િકતાબ
“નહાયા”માં િરવાયત કરી છે કે, પયગંબરે હઝરત
અલી અલિય્હસ્સલામને ફરમાવ્યું કે, “યા અલી !
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તમે તથા તમારા શીઆઓ કયામતમાં એ
હાલતમાં આવશો કે તમે ખુદાથી અને ખુદા
તમારાથી ખુશ હશે અને તમારા દુશ્મનો મગઝુબ
હાલતમાં આવશે.”
ઈબ્ને હજરે હનફીએ પોતાની િકતાબ
“સવાએકે મુહરકા”માં ૯૮ મે પાને િકતાબે
“મનાકેબે અહમદ”થી િરવાયત કરી છે કે હઝરત
રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમએ હઝરત અલી અલિય્હસ્સલામને
ફરમાવ્યું કે, “યા અલી ! શું તમે આ વાતથી રાઝી
નથી કે જન્નતમાં હુ ં તથા તમે સાથે હોઈશું અને
હસનૈન (હઝરત ઈમામ હસન તથા હઝરત
ઈમામ હુ સૈન અલિય્હસ્સલામ) તથા તેમની
ઝુર યત અમારી પછવાડે હશે અને તેમની બાનુઓ
તેમની પછહાડે હશે અને આપણા શીઆઓ
આજુ બાજુ હશે.”
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જુ મ્આ, તા. ૫-૧-૫૧

પયગામ નં 28 ઈમામી
ઈ નાઅશર

જે
મુસલમાનો હઝરત રસૂલેખુદા
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમનાં
મવાર એક પછી એક થયેલા બાર વસીઓઈમામોને માને છે તેઓને “ઈમામી ઈસ્નાઅશરી”
કહે છે . એટલા માટે કે “ઈસ્નાઅશર”નો અથર્ બાર
(૧૨) થાય છે . મોહંમદ વ આલે મોહંમદ
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમના
શીઆઓ બાર ઈમામોને અલ્લાહના હુ કમથી
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમ તરફથી મુકરર્ર થયેલા માને છે તેથી
તેઓને “ઈમામી ઈસ્નાઅશરી” કહે છે . અમો
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ઈમામી ઈસ્નાઅશરી આ વાત ઉપર ફ કરીએ
છીએ કે અમોએ હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમના ઉપદેશો મુજબ
તરીકો ઈિખ્તયાર કરેલ છે .
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમએ જે વી રીતે નમાઝ, રોઝા,
હજ, ઝકાત, ખુમ્મ વગેરે બજાવી લાવવાનો હુ કમ
ફરમાવ્યો અને તે ઉપર તેમણે પોતે પણ સંપૂણર્
અમલ કય , એવીજ રીતે આપે આ પણ હુ કમ
ફરમાવ્યો કે હઝરત અલી તથા એહલેબૈત
અલય્હેમુસ્સલામથી મોહબ્બત રાખો તથા તેમની
પૈરવી કરો તથા હઝરત અલી અલિય્હસ્સલામ
અને તેમના ૧૧ ફરઝંદોની ઈમામતનો ઈકરાર
કરો.
બાર ઈમામો ઉપર એઅતેકાદ રાખવો
વાિજબાતે ઈસ્લામમાંથી છે અને તેઓની
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ઈમામત મુસલ્લમ-માન્યિસધ્ધ છે . હઝરત
રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમએ આ બાર ઈમામોનું સહી રીતે પોતાના
ઉપદેશમાં િઝ કરીને તેમના આવવાની અગાઉથી
ખુશખબરી આપી છે અને જુ દી જુ દી રીતે
તેઓના િવશે ઈશારો કરેલ છે . જે મકે આપે કોઈ
વાર એમ ફરમાવ્યું કે, “મારી બાદ બાર ઈમામો
છે .” અને કયારેક એમ ફરમાવ્યું કે, “મારી બાદ
મારા ૧૨ અમીરો છે .” અને કયારેક એમ ફરમાવ્યું
કે, “મારી બાદ બાર ખલીફા છે જે ઓ બધા કુરૈશી
હશે.” અને કયારેય એમ ફરમાવ્યું કે, “ઈમામ બાર
છે -પહેલા અલી, બીજા હસન, ીજા હુ સૈન, અને
નવ તેમની ઝુ ર યતથી છે .” અને કયારેક સ્પ રીતે
તેમના નામ લઈને ફરમાવ્યું. અને આ બાબત મા
શીઆઓનીજ િકતાબોમાં નહ બલ્કે સુન્નીઓની
િકતાબોમાં પણ મૌજૂ દ છે .
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જે મકે મહમુદ ઈબ્ને અહમદે અયની
હનફીએ “શહ સહીહ બુખારી” િજલ્દ ૭મી માં
૪૮૭મે પાને જાિબર ઈબ્ને સમરેએ મુિસ્લમથી
િરવાયત કરી છે કે, હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે “આ
દીન હંમેશ કાએમ રહેશે એટલે સુધી કે તેમાં બાર
ખલીફા કુરેશથી મૌજુ દ થશે.” અને મોહંમદ ઈબ્ને
ઈસા િતરમઝીએ (વફાત ૨૭૯ િહ.) પોતાની
િકતાબ “જામેઅ”માં ૨૨૩ મ પાને િરવાયત કરી છે
કે, હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે, “મારી બાદ બાર
અમીરો છે જે ઓ કુરેશથી હશે.” અને શેખ અબ્દુલ
હકક દહેલ્વી હનફીએ તરજુ મએ િકતાબે િમશ્કાત
િજલ્દ ૪ થી માં ૩૪૧ મે પાને િરવાયત કરી છે કે,
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે, “આ દુિનયા કયામત સુધી
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રહેશે અને લોકો ઉપર બાર ખલીફા થશે જે ઓ
બધા કુરેશથી હશે.” અને અહમદ ઈબ્ને હંજરે
હનફીએ પોતાની િકતાબ “સવાએકે મુહરકા”માં
૧૧૬ મે પાને િરવાયત કરી છે કે હઝરત
રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમએ ફરમાવ્યું છે કે, “મારી બાદ બાર
અમીરો થશે જે ઓ કુરેશથી હશે.” અને અહમદ
ઈબ્ને હમ્બલીએ પોતાની “મુસ્નદ” િજલ્દ પાંચમાં
૮૭ મે પાને િરવાયત કરી છે કે હઝરત રસૂલેખુદા
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ
હજ્જતુલ િવદાઅના સંગે ફરમાવ્યું કે, “આ દીન
કયામત સુધી બાકી રહેશે. મુખાિલફ તથા ગેર
લોકો તેને નુકસાન નહ પહ ચાડી શકે એટલે સુધી
કે મારા બાર ખલીફા ઉમ્મતમાં થશે જે ઓ કુરેશથી
હશે.” અને એજ પાને બીજી િરવાયત છે કે હઝરત
રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
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વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે, “આ દીન ત્યાં સુધી જાહેર
રહેશે જ્યાં સુધી કે મારી ઉમ્મતમાં બાર અમીરો
થશે જે ઓ કુરૈશથી હશે.” અને ૮૮ મે પાને છે કે
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે, “આ દીન કયામત સુધી
બાકી રહેશે અને તમારા ઉપર બાર ખલીફા થશે
જે ઓ કુરેશથી હશે.” અને ૯૦, ૯૨, ૯૩, ૯૫,
૯૬, ૯૭, ૯૮ તથા ૯૯ વગેરે પાનાઓ ઉપર
અન્ય િરવાયતો જુ દા જુ દા રાવીઓથી છે કે આ
હઝરત સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ
ફરમાવ્યું કે મારી બાદ બાર ખલીફા થશે.
અબુ દાઉદે (વફાત ૨૦૪ િહજરી) પોતાની
‘મુસ્નદ’માં ૧૦૫ મે પાને િરવાયત કરી છે કે,
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે, ‘ઈસ્લામ હંમેશા અઝીઝ
રહેશે અને તેમાં બાર ખલીફા થશે.’ અને શેખ
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સુલયમાન હનફી નકશબંદીએ પોતાની િકતાબ
‘યનાબેઉલ મુવદદહ’માં ૨૫૮મે પાને લખેલ છે
કે, હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે, ‘મારી બાદ બની
ઈસરાઈલના નબીઓની જે મ બાર ખલીફા થશે.’
અને ૪૪૪ મે પાને બુખારી તથા મુિસ્લમથી
િરવાયત છે કે આં હઝરત સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે, ‘મારી બાદ ૧૨
અમીરો છે .’ અને આવી રીતે બાર ખલીફાઓની
પણ િરવાયત કરેલ છે . અને ‘તોહફતુલ
ઈમામીયા’માં ૧૯૯ મે પાને મોહંમદ ઈબ્ને જુ રેર
તબરી શાફઈથી િરવાયત છે કે હઝરત રસૂલેખુદા
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ
(ઈમામ) હુ સૈન અલિય્હસ્સલામને ફરમાવ્યું કે,
તમે ઈમામ છો અને નવ ઈમામ તમારા વંશમાંથી
થશે. કોઈએ અઝર્ કરી કે આપની બાદ કેટલા
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ઈમામ થશે ? તો આપે ફરમાવ્યું કે, બાર, જે માંના
નવ હુ સૈનના વંશથી થશે.’
તદુપરાંત હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ સ્પ રીતે બાર
ઈમામોના નામ સુધ્ધાં બતાવેલ છે . જે મકે શેખ
સુલયમાન હનફી નકશબંદીએ પોતાની િકતાબ
‘યનાબેઉલ મુવદદહ’માં ૪૯૪ મે પાને જાિબર
ઈબ્ને યઝીદ જોઅફીથી અને તેમણે જાિબર ઈબ્ને
અબ્દુલ્લાહ અનસારીથી િરવાયત કરી છે કે હઝરત
રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે, ‘િન:શંક મારા વસી અને
મુસલમાનોનાં ઈમામ થશે (હઝરત) અલી, તેમની
બાદ હસન ઈબ્ને અલી, તેમની બાદ હુ સૈન ઈબ્ને
અલી, જે મનું લકબ ‘બાકેર’ હશે, અને જે મની
સાથે હે (જાિબર !) તમને મુલાકાત થશે, તો જ્યારે
તમને તેમનાથી મુલાકાત થાય તો તેમને મારા
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સલામ પહ ચાડશો. તેમની બાદ જાફર િબન
મોહંમદ, તેમની પછી મૂસબ્ને જાફર, તેમની પછી
અલી િબન મૂસા, તેમની પછી મોહંમદ િબન
અલી, અને તેમની પછી અલી િબન મોહંમદ,
તેમની પછી હસન િબન અલી અને તેમની પછી
‘કાએમ’ થશે, જે મનું નામ મારૂં નામ (એટલે કે
મોહંમદ) અને જે મની કુન્નીયત મારી કુન્નીયત
(એટલે કે અબુલ કાિસમ) હશે. તેઓ હસન ઈબ્ને
અલીના ફરઝંદ છે . આ તે હસ્તી છે જે મના
કાબુમાં ખુદા મશિરક તથા મગરીબ કરી દેશે અને
તેઓ પોતાના દોસ્તોથી ગાએબ થશે. તેમની
ગયબત લોકો માટે પિરક્ષારૂપ હશે. જે તેમાં પાસ
થશે તે સાિબત કદમ રહેશે.’ તદુપરાંત ઘણી
િરવાયતો બસ છે જે ઉપર બયાન થઈ ચુકી.
ઈસ્લામી િકતાબોનું અવલોકન કરવામાં આવે તો
અમને માલુમ પડશે કે અમારા બાર ઈમામો
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િસવાય બીજા કોઈ ગેર પેશવાઓના બારામાં એક
પણ હદીસ બયાન થઈ નથી, તો બસ આં દલીલ
છે અમારા મઝહબની હકકાનીયત તથા
સત્યતાની.
જુ મ્આ, તા. ૧૯-૧-૫૧

પયગામ નં. 29 િવલાદતે હઝરત
ઈમામ હસન અ કર
અલ હ સલામ

૧૧ મા હુ જ્જત, વિસય્યે રસૂલ તથા
ખલીફતુલ્લાહ ૧૧ મા ઈમામ હસન અસ્કરી
િબન અલી િબન મોહંમદ િબન િરઝા
અલિય્હસ્સલામ હતા, જે મનો લકબ ‘અસ્કરી’
હતો. આપ મહાન અવિલયા અને આલીશાન
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હાદીઓમાંથી હતા, અને પોતાના િપતાની નસ
(સ્પ ઝાિહરત)થી ખાતેમુલ અંિબયા હઝરત
રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમના ૧૧ મા વસી અને પોતાના વાલીદની
બાદ ઈમામે બરહક હતા. આપ પોતાના સમયમાં
આખા જગત પર હુ જ્જતે ખુદા તેમ સૌથી
અત્યુ મ અને અફઝલ હતા, તેમ હાદીએ મુત્લક
અને રહબરે ઉમ્મત હતા, અને દરેક પનાહ
માંગનાર તથા ખાનદાને રસૂલના અનુયાયીને
મુિક્ત અપર્નારા હતા. પોતાના ઝમાનામાં આપની
બુઝુગ , ઈમામત તથા િવલાયત સવર્માન્ય હતી,
અને િનકટનાઓ તથા દૂરનાઓ બધા જણ
આપની શાન તથા અફઝલીયતનો િસ્વકાર કરતા
હતા. આપના તથા બાકીના ઈમામોના જે
અનવારને હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે
વ આલેહી વસ્સલમએ મેઅરાજની રાિ એ
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અશર્ની જમણી બાજુ એ જોયા હતા તેની ખબર
આપે લોકોને સંભળાવી હતી. જે મકે શેખ
સુલેમાન હનફી નકશબંદી કાદરીએ િકતાબ
‘યનાબેઉલ મુવદદહ’માં જે કુસ્તુનતુન્યામાં તુક
ખલીફા સુલતાન અબ્દુલ અઝીઝ સાહેબ
મરહુ મના સમયમાં એમનાજ અનુમોદનથી અને
તુક આિલમોની તસદીકથી છપાઈ તેના ૪૮૬ મા
પાને સુન્નત જમાઅતના આિલમ મુવફફક િબન
અહમદ ખવારઝમી (વફાત ૪૬૮ િહજરી)ની
િકતાબ ‘મનાકેબ’થી િરવાયત નકલ કરી છે કે,
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમને મેઅરાજની રાિ એ સંબોધન થયું કે
તમે જરા અશર્ની જમણી પડખે જુ ઓ, આપે એ
તરફ િનગાહ કરી તો શું જુ એ છે કે અલી, ફાતેમા,
હસન, હુ સૈન, અલી ઈબ્ને હુ સૈન, મોહંમદ ઈબ્ને
અલી, જાફર ઈબ્ને મોહંમદ, મૂસબ્ને જાફર, અલી
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ઈબ્ને મૂસરઝા, મોહંમદ ઈબ્ને અલી
અલિય્હસ્સલામ, અલી ઈબ્ને મોહંમદ, હસન
ઈબ્ને અલી અલિય્હસ્સલામને જોયા, જે ઓની
વચ્ચે મોહંમદ મહદી ઈબ્ને હસન કાિશત
િસતારાની જે મ ચમકતા હતા. ત્યારબાદ ખુદા
તરફથી સંબોધન થયું કે, હે મોહંમદ ! આ
વ્યિક્તઓ મારા બંદાઓ ઉપર હુ જ્જતો અને
તમારા વસીઓ છે .’
હઝરત
ઈમામ
હસન
અસ્કરી
અલિય્હસ્સલામ જવાન અને નાની વયના હોવા
છતાં તેમને તમામ િસપાહીઓ, રાજ્યના
અિધકારીઓ અને અન્ય તમામ લોકોથી અફઝલ
અને
ે માનવામાં આવતા હતા. જે મકે
સદરૂદીન હનફી કાદરી તથા બીજા આિલમોએ આ
હકીકતને તેમ વઝીરે ખલીફા અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને
ખાકાનના એ શબ્દોને નકલ કયાર્ છે જે એણે
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પોતાના પુ ની સામે કહયા હતા. એ વઝીર
દબદબાવાળો અને માન િત ાવાળો તેમ હઝરત
ઈમામ હસન અસ્કરી અલિય્હસ્સલામનો િવરોધી
હોવા છતાં તેણે પોતાના પુ ની સામે આપની
તઅરીફ કરતાં કહયું કે, જો બની અબ્બાસના
હાથમાંથી િખલાફત સરકી જાય તો આની બાદ
હસન ઈબ્ને અસ્કરીની િસવાય અન્ય કોઈ
ખીલાફતને લાયક નથી, કારણ કે તેઓ હઝરત નેક
િસફતો, પસંદ કરવા લાએક ફઝીલતો, તકવા
પરહેઝગારી, હયા-શમર્, ઈબાદત, નેક અખ્લાક,
નફસ ઉપર કાબૂ વગેરે સદગુણોમાં તમામ લોકોથી
આગળ પડતા છે .
અહમદ ઈબ્ને અબ્દુલ્લાહે પોતાના િપતાથી
ઉપર મુજબના વખાણ સાંભળ્યા પછી તેની
સચ્ચાઈ માટે તહકીક કરી. એ ધમાધ અને
ખાનદાને રસૂલનો િવરોધી હોવા છતાં એ જ્યારે
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કુમ શહેરનો હાકીમ હતો એ વેળા તેણે લોકોને
જાહેર કયુ કે મ (ઈમામ) હસન (અસ્કરી) ઈબ્ને
અલી જે વો શખ્સ કોઈને જોયો નહ . મ તેમને
જવાન અને કમસીન હોવા છતાં તમામ લોકોથી
અત્યુ મ અનુભવ્યા અને એ પણ જાણ્યું કે તેઓ
તમામ બની હાશમ તેમ વઝીરો અને અમલદારો
તથા સલ્તનતના સ્થંભો જે વા અિધકારીઓ તથા
સામાન્ય જનતાથી અફઝલ હતા. ત્યારબાદ
અબ્દુલ્લાહે કહયું કે, મ જ્યારે તહેકીક કરવાના
હેતુએ હાશમી લોકો, વઝીરો, આિલમો અને
ફકીહો-ધમર્શાસ્ ીઓ વગેરેથી (ઈમામ હસન
અસ્કરી અલિય્હસ્સલામના વ્યિક્તત્વ િવશે) પૂછયું
તો તેઓ બધાએ આપના માનપૂવર્ક વખાણ કયાર્.
શેખ સુલયમાન શબરાવી શાફેઈએ િકતાબ
‘ઈ ેહાફમાં બાર ઈમામો અલિય્હસ્સલામનું વણર્ન
તથા એમના નામ પણ લખ્યા છે . એજ િકતાબમાં
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૧૭૪ મ પાને તેઓ લખે છે કે ૧૧ મા ઈમામ
હસને ખાલીસ છે , જે મનું લકબ ‘અસ્કરી’ છે .
ત્યારપછી બાર ઈમામો અલિય્હસ્સલામની
તઅરીફ કરતાં લખેલ છે કે, ‘ઘણા લોકોએ એમના
નૂરને બુલંદ રાખ્યું દુશ્મનોએ એમના ખાનદાનને
નાબૂદ કરવાના ભારે યત્નો કયાર્ પરંતુ ખુદાએ
એમની કોિશશોને નાકામ્યાબ બનાવી દીધી.’
એ િસવાય અન્ય આિલમોએ પણ હઝરત
ઈમામ હસન અસ્કરી અલિય્હસ્સલામના
ફઝાએલ તથા મનાકેબ લખેલ છે , જે ના વણર્ન
માટે અ ે ગુંજાઈશ નથી. આપના અનેકાનેક
મોઅિજઝા પણ બયાન થયેલ છે તેમ આપે
સંભળાવેલ ઘણી ભિવષ્યવાણીઓનું પણ વણર્ન
કરવામાં આવેલ છે . જે મકે િકતાબે ‘રવાએહુ લ
મુસ્તુફા’માં હનફી કાદરીએ નકલ કરેલ છે કે, એક
વેળા હસન ઈબ્ને ઝરીફે હઝરતને (સવાલો
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પૂછવાના હેતુએ) એક પ લખ્યો, પણ મુળમાંજ
એ સવાલોજ લખતા ભુલી ગયો. હઝરતે એના
પ ના જવાબમાં-એ જે સવાલો પુછવા માંગતો
હતો એ સવાલો તથા તેના જવાબો પણ લખી
મોકલ્યા. આપે લખ્યું કે તમારો એક સવાલ એ છે
કે જ્યારે મહદી ઝુ હુર ફરમાવશે (અને હુ કુમત
એમના હાથમાં આવશે) ત્યારે તેઓ કેવી રીતે
ફસલો કરશે ? જે વી રીતે ન્યાયાિધશો ફસલો કરે
છે તેવી રીતે કે અન્ય બીજી કોઈ રીતે ? આનો
જવાબ એ છે કે હઝરત કાએમ ફેસલો કરશે તો
(ઝાહેરી િબના તથા સાક્ષીઓને અનુસરીને નહ
બલ્કે) પોતાની અંગત જાણ મુજબજ ફસલો કરશે,
(અથાર્ત હકીકતમાં જે બાબત બની હશે એ
અનુસરીનેજ આજ્ઞા ફરમાવશે) અને બીજો
સવાલ ‘તબે રબસ’ (ચોથીયા તાવ) દુર થવા સંબંધે
છે , તો એના માટે આ આયત : “યા નારો કુની
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બરદન વ સલામન અલા ઈ ાહીમ-હે આગ તું
ઈ ાહીમ ઉપર ટાઢી અને સલામતી ભરી થઈ
જા.” લખીને ગરદનમાં બાંધી લેવાથી તાવ ચાલ્યો
જશે.
હઝરતની માતાનું નામ હુ દયફ કે સવસન
હતું. આપની કુનીયત અબુ મોહંમદ હતી. આપની
િવલાદત શુ વારના તા. ૭ મી રબીઉલ આિખર
સને ૨૨૨ િહજરીમાં થઈ હતી. આપની
િવલાદતની રાિ એ મકાનો, દુકાનો, મેહફીલો,
મિસ્જદો વગેરેને કમ અઝ કમ પાંચ મીનીટ સારૂ
વધુ રોશનીથી કાિશત કરવી કે તે ખુશી
દાખવવાનો એક તરીકો છે . મોઅમીનોએ
આપસમાં એક બીજાને ખુશીથી ભેટવું તથા
મુસાફો કરવો તેમ મજિલસે મનાકેબ વ
ફઝાએલમાં શરીક થવું. ઈન્શાઅલ્લાહ સવાબે
અઝીમ મેળવવા ભાગ્યવાન થશો.
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જુ મ્આ, તા. ૧૨-૧-૫૧

પયગામ નં. 30 કામધંધો
ઈ લામની

ટએ

એક અને મા એક સાંકળ કે જે કૌમની
વ્યિક્તઓને-સભ્યોને એક બીજા સાથે આપસમાં
સંયુકત રાખે છે અને માનવ સમાજની આકૃતીને
એકસંપી તથા સંગઠન મારફત અન્ય લોકોની
નઝરમાં દમામદાર અને કાિશત બનાવે છે તે
કામ. કામ અને મા કામજ છે . કામ એક એવું
મજબૂત હિથયાર છે જે મોહતાજી અને
પરેશાનીના અંધકારને દૂર કરી દે છે . સંપૂણર્ નહી
તો તેમાં ઘટાડો તો જરૂર કરે છે . આએ કામ અને
ધંધાનાજ તાપ છે જે જગતની તમામ કૌમો
અને જાઓ વચ્ચે એક કારનો સંબંધ બંધાઈ
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ગયો છે , અને પૃથ્વી તમામ લોકોના માટે ‘ઘર’
સમાન થઈ ગયેલ છે . જગતમાં કામધંધો અને
બીઝનેસ એટલો બધો ચિલત થઈ ગયેલ છે કે
તેના સબબે પાંચે ખંડ અથાર્ત એશીયા, યુરોપ,
અમેરીકા, આિ કા તથા ઓસ્ ેલીઆ એક બીજાની
નીકટમાં આવી ગયા છે , અને પછી આએજ
કારણે ઈલ્મી તથા અમલી ફાએદા સમાન થઈ
ગયા છે . કામકાજના તાપે શરીરના સ્નાયુઓ
તથા અવયવો મજબૂત બને છે અને શરીર નીરોગી
રહે છે . કામકાજ અને ધંધો લોકોને આબરૂદાર
અને િતિ ત બનાવે છે . કામ ધંધાથીજ
બાળબચ્ચાની િહફાઝત થાય છે અને લોકોમાં
આબરૂ વધે છે . અમે જે ઓને ઉંચી ઉંચી પાયરીએ
કે સ્થાનો પર જોઈએ છીએ અથવા જે ઓએ
નામના મેળવેલ છે તો એ મા કતર્વ્યના તાપે
છે . આજે જગતમાં જે અજબ પમાડનાર હુ ન્નર
પયગામાતે નજફ ‐ 253

HAJINAJI.com

ઉ ોગો તથા કળાઓ ગટ થયેલ છે તે સવર્
કતર્વ્યનાજ કારણે છે . કામધંધો ઘર તથા કુટુંબને
આબરૂદાર બનાવે છે , રોઝીના વધારામાં કારણરૂપ
થાય છે , કૌમને પડતીની ખીણમાંથી બાહેર કાઢે છે
અને ખુશનસીબી તરફ લઈ જાય છે .
જરા િવચારો, જે બુઝુગ સારાય જગત
માટે હાદી અને માગર્દશર્ક અને મનુષ્યો માટે
ઉપદેશક તથા રહનુમા બનીને આવેલ, તેઓએ
થમ કંઈને કંઈ કામધંધો કરેલ, એટલે સુધી કે
બકરીઓ પણ ચરાવેલી તેમ વેપાર પણ કરેલ, અને
ત્યારપછી તેઓએ તબ્લીગ અને િહદાયતના
મેદાનમાં કદમ મૂકયો અને લોકોનું કામધંધા તરફ
ધ્યાન ખચ્યુ.ં માનવ િપતા હઝરત આદમ
અલિય્હસ્સલામએ ખેતીનું કામ કયુ, ઈદરીસ
અલિય્હસ્સલામએ િશક્ષણ આપવા તથા
સીવવાનો ધંધો કય , નુહ અલિય્હસ્સલામએ
પયગામાતે નજફ ‐ 254

HAJINAJI.com

સુતારીનું કામ કયુ, લુત અલિય્હસ્સલામએ વેપાર
ધંધો કય , ઈ ાહીમ અલિય્હસ્સલામએ જાનવરો
ચરાવવાનું કામ કયુ, દાઉદ અલિય્હસ્સલામએ
બખ્તર
બનાવવાનું
અને
સુલેમાન
અલિય્હસ્સલામએ ઝં બીલ-છોલકી બનાવવાનું
કામ કયુ. આવી રીતે દરેકે દરેક નબીએ કંઈને કંઈ
કારનું કામકાજ કયુ. જે મ કે કપડા સીવવા, ઝીન
બનાવવા, મેહનત મઝદુરી કરવી, બાગ
બગીચાઓમાં પાણી સ ચવું, ઝમીન ખેડવી,
પાણી ભરવું, ચામડા કેળવવા, હોડીઓ બનાવવી
ઈત્યાદી.
કામકાજમાં પરોવાવું સ્વભાિવક વસ્તુ છે
અને તે જીવન પુંજી પણ છે . ખુદ નબીઓ પણ
કામધંધો કરતા અને પોતપોતાની ઉમ્મતને તે તરફ
આકષર્તા હતા-કામધંધો કરવાના તાકીદ હુ કમો
આપતા હતા. કુલ નબીઓના સરદાર હઝરત
પયગામાતે નજફ ‐ 255

HAJINAJI.com

રસૂલે અકરમ સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે, “કોઈ નબી એવો નથી
આવેલ કે જે ણે પંડે કંઈ કામધંધો ન કય હોય.”
સૌથી વધુ ઈસ્લામે કામધંધો કરવા ઉપર ઝોર
આપ્યો અને કામધંધા તરફ લોકોનું ધ્યાન ખચ્યું
અને બેકાર બેસી રહેવાની મનાઈ ફરમાવી. તેમણે
સ્ ીઓને પણ કામધંધા િવશે એટલી હદ સુધી
ફરમાવ્યું કે કંઈ કામકાજ ન હોય તો તેણીઓએ
છે વટ ઉન પણ કાંતવું અને દોરા બનાવવા, પણ
નવરા તથા બેકાર બેસી રહેવું હરિગઝ ઈખ્તેયાર ન
કરવું. અને નવરા બેસી ન રહેવા િવશે એક શાઈરે
કહેલ છે કે :બેકાર મત બયઠ કુચ્છ િકયા કર
કપડે ફાડ ઓર િસયા કર,
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમની ઘરની સ્ ીઓ પણ ઉન
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કાંતવાનું કામ કરતી હતી. આપે હલાલ રોઝી
હાંિસલ કરવા તથા કામધંધો કરવાની ઘણી સખ્ત
તાકીદ કરી છે . અને કામધંધા કરનારાઓની સંશા
કરતાં ફરમાવેલ છે કે, ‘અલ કાિસબો
હબીબુલ્લાહ-કામધંધો કરનાર શખ્સ અલ્લાહનો
દોસ્ત છે .” અને આ પણ ફરમાવ્યું કે, ‘હલાલ
રોઝીનું હાંિસલ કરવું દરેક મોઅિમન પુરૂષ તથા
સ્ ીઓ ઉપર ફઝર્ છે .” અને આં પણ ફરમાવ્યું કે,
‘જે માણસ હલાલ રોઝી મેળવવા કોિશશ કરે છે તે
જાણે ખુદાના માગર્માં િજહાદ કરે છે .’
ભાઈઓ ! કામધંધા તરફ ધ્યાન આપો,
એટલે સુધી કે પીઠ ઉપર બોજો ઉપાડો-પણ
કોઈના એહસાનને ગરદન ઉપર તો નજ ચઢાવો.
મદર્ માણસોની આ રીતીનીતી હોવી જોઈએ,
એટલા માટે કે તેમાંજ ઈન્સાિનયત અને શરાફત
છે . અમીરૂલ મોઅમેનીન હઝરત અલી
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અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવ્યું કે, ‘ડુંગરાઓમાંથી
પત્થરો ખોદીને અહ તહ ઉંચકીને લઈ જવા એ
મારા માટે બેહતર છે આ વાતથી કે લોકોને હુ ં
મારા મોહસીન-એહસાન કરનાર બનાવું’ કોઈ એક
શખ્સને હઝરત રસૂલે અકરમ સલ્લલાહો અલય્હે
વ આલેહી વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે, ‘જે માણસ
કોિશશ કરીને પોતાનો રોઝગાર ચલાવે છે ખુદા
તેના ઉપર કૃપા િ કરે છે , અને કયામતના િદવસે
ખુદા તેના ઉપર અઝાબ કરશે નહી’ અને આ પણ
ફરમાવ્યું કે, જે જે શખ્સ હલાલ રોઝી માટે
મેહનત કરે છે તેના માટે જન્નતના બધા દરવાઝા
ઉઘાડી દેવામાં આવશે અને પછી તેને કહેવામાં
આવશે કે જે દરવાઝાથી ચાહે જન્નતમાં દાિખલ
થા.’
એક વેળા અન્સારીએ હઝરત રસૂલેખુદા
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમને સવાલ
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કય , તો આપે ફરમાવ્યું કે તમે તમારા ઘરેથી કોઈ
બે વસ્તુઓ લઈ આવો. અન્સારી ગયા અને બે
વસ્તુઓ લઈ આવ્યા. હઝરતે એ બેઉ વસ્તુઓનું
લીલામ કયુ જે થી બે િદરહમ હાંિસલ થયા. આપે
એ િદરહમો અન્સારીને આપતા ફરમાવ્યું કે એક
િદરહમ આજના માટે ખચર્ કરો અને એક
િદરહમની કુહાડી ખરીદ કરો અને લાકડા કાપી
બઝારમાં વેચતા રહો. અન્સારીએ એમજ કયુ.
એક પખવાડીયામાં તો એમની હાલત સધ્ધર થઈ
ગઈ. ફરી તેઓ જ્યારે હઝરત સલ્લલાહો અલય્હે
વ આલેહી વસ્સલમની િખદમતમાં આવ્યા તો
હઝરતે તેઓને ફરમાવ્યું કે, અન્સારી ! તમે જે આ
ધંધો ઈખ્તેયાર કય તે બેહતર છે એ વાતથી કે તમે
કયામતમાં એવી હાલતમાં આવો કે લોકો તમારા
મોઢામાં સદકાની અસર જુ એ.”
જુ મ્આ, તા. ૨૬-૧-૫૧
પયગામાતે નજફ ‐ 259

HAJINAJI.com

પયગામ નં. 31 બેકાર ઈ લામની
નઝર

ગયરતદાર ઈન્સાનની તબીઅત કદી ગવારા
નથી કરતી કે તે બેકાર અને કામધંધા વગરનો બેસી
રહે. એ તો બસ કામ ધંધા તરફ લક્ષ આપતો રહે
છે , અને કોઈની સામે હાથ લાંબો કરી પોતાની
આબરૂનું લીલામ કરતો નથી. ગયરતદાર માણસ
સખ્તમાં સખ્ત મેહનત અને મઝદુરી સુધ્ધાં પણ
કરશે, પરંતુ કોઈનો એહસાન પોતાની ગરદન ઉપર
નહ ચઢાવે. એવા પણ સમજદાર માણસો થઈ
ગયા છે કે જે ઓએ એવો કામધંધો કય કે જે ને
લોકો હલકી પંિક્તના ગણતા હતા, પણ તે
સમજદાર લોકો તેની પરવાહ કરતા ન હતા, બલ્કે
જવાબમાં કહેતા હતા કે આવા પણ કહેવાતા
હલકા ધંધા કરવા લોકોના ઉપકાર ચઢાવવા કરતાં
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બેહતર છે .
ભાઈઓ અને બહેનો ! જે ઓ બેકાર અને
કામધંધા વગરનાં હોય તેઓને ધંધે લગાડી દો.
કામધંધા તરફ તેઓને લક્ષ અપાવો કે જે થી બેકારી
ન થતાં કૌમ સશકત અને િત ાશાળી બને.
તદુપરાંત બેકારી અને ગરીબાઈનાં કારણે
આજકાલ જે કોમ્યુિનઝમ અને સમાજવાદની
બલા સકળ જગતમાં સરી ગઈ છે તેનો અંત
આવી જાય. બેકારી ઈસ્લામની નઝરે અણગમી
વસ્તુ છે . સરવરે કાએનાત સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમની આદત હતી કે તેઓ લોકોથી
દયાર્ફત કરતા હતા કે તેઓ કામધંધો કરે છે કે નહ .
એ વેળા એક માણસે જ્યારે આપની સામે
બીજા કોઈ એક શખ્સનાં વખાણ કયાર્ તો આપે
ફરમાવ્યું કે ભલા ! તે માણસ કામધંધો પણ કરે છે
કે નહી ! જવાબ આપ્યો કે ના, તે કામધંધો તો
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કરતો નથી. ત્યારે આપે ફરમાવ્યું કે તો બસ, તેની
મારી નઝરમાં કશી ઈઝઝત નથી. કારણ કે જ્યારે
મોઅિમન કામધંધા વગરનો હોય છે તો પછી તે
ધમર્ને રોઝી માટેનું સાધન બનાવી લે છે .” અને
બીજા કોઈ સંગે એવા કામધંધા વગરના માણસો
િવશે ફરમાવ્યું કે, ‘મલઉન છે મલઉન તે માણસ કે
જે પોતાનો બોજ બીજાઓ ઉપર નાખે છે .’
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમએ એવી વસ્તુઓની તરફ
જવાની સખ્ત મનાઈ ફરમાવી છે કે જે થી
બેકારીમાં વધારો થતો હોય. બેકારી મનુષ્યને સુસ્ત
અને કમઝોર બનાવી દે છે , અને તેનાજ તાપે
ખાિલક અને મખલુક તરફના હકકો બરબાદ થાય
છે . બેકારીથી દુશ્મનો અને િવરોધીઓની શિક્ત
વધી જાય છે . કામધંધા વગરના માણસોનું િદમાગ
શયતાનનું ઘર, અને િદલ ખરાબ િવચારોનું ધામ
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બની જાય છે , એટલેજ તો ખુદા બેકાર રહેતા
માણસોથી અણગમો રાખે છે . બેકારી એવી
ખરાબ વસ્તુ છે કે તે કુટુંબ કબીલા તથા સમાજની
એકસંપીને તોડી પાડે છે અને ઈઝઝત આબરૂને
ધુળ ભેગી કરી દે છે .
િબરાદરાને િમલ્લત ! આજે અિત નાઝુક
અને કટોકટીભય સમય આવી લાગ્યો છે . િમલ્લત
ઉપર વાિજબ અને જરૂરી છે કે તે બેકારોને
કામધંધે લગાવી દેવાની કોિશશો કરે અને તેમ કરી
બેકારીની મનહુ સ બીમારીને લોકોમાંથી દુર કરે.
બેકારીથી ગરીબાઈ વધે છે અને બાલબચ્ચાઓના
હકકો બરબાદ થાય છે . હઝરત રસૂલે અકરમ
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ
ફરમાવ્યું છે કે, ‘મલઉન છે મલઉન તે શખ્સ જે
પોતાના બાલ બચ્ચાના હકકોને બરબાદ કરે છે .’
ભાઈઓ ! બેકારી એવી ભયંકર બીમારી છે
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કે જો તેને દુર કરી દેવામાં ન આવે તો તે ધીમે
ધીમે િમલ્લતની િત ાને ત ન ખત્મ કરી દે છે .
આજે જો કોઈ સવર્થી ે ખયરાત હોય તો
બેકારોને કામધંધા ઉપર લગાડી દેવું તે છે . યાદ
રાખો કે કામધંધા િવના ખયરાતનું સાધન
ઉપિસ્થત થતું નથી. કામ ધંધાનાજ તાપે ધનની
ાિપ્ત થાય છે . ઝકાત, ખુમ્સ, સદકા, ખયરાત
વગેરે સગાઓને આપવી અને િમલ્લતના
મોહતાજોની દેખભાલ કરવી એ સવર્
કામધંધાનાજ તાપે થાય છે . માટે ભાઈઓ અને
બહેનો ! ગફલતની ગાઢ િન ામાંથી જાગૃત થાઓ.
લોકોને ભખારી ન બનાવો. તમે આ વાતથી
ખુશખુશ ન થઈ જાઓ કે િભખારીઓ તમારા
આસ્તાના ઉપર આવે અને તમે તેઓને “ફુલ
અથવા ફુલની પાંખડી” આપી ખુશ કરો. પરંતુ
ખુશી તો ત્યારેજ થવું વાજબી ગણાશે જ્યારે કે
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તમે બેકારોને કામધંધે લગાડી દો. જો તમે આમ
કયુ તો સમજો કે તમે મુરદાઓને જીવતા કયાર્,
બીમારોનો ઈલાજ કય , આબરૂદારોની ઈઝઝતની
હીફાઝત કરી અને કુટુંબની બદબખ્તીને દુર
હટાવી, અને ફસાદ તથા બરબાદીના મૂળને ન
કયુ. તમે જાણતા હશો કે કેટલાક એવા ગરીબ
માણસો થઈ ગયા છે જે મને નાદાન ખયરાત
કરનારાઓએ િભખારી બનાવી દીધા. બેશક િભખ
માંગવી ખરાબમાં ખરાબ વસ્તુ છે . ઈમામ
અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવ્યું કે, “અમારો શીઆ
કદી હાથ લાંબો કરતો-ભીખ માંગતો નથી, પછી
ભલે તે ભૂખ્યો કેમ ન મરી જાય.”
િબરાદરને િમલ્લતથી મને ઉમ્મીદ છે કે તેઓ
મારા આ નાના પણ અગત્યના પયગામની તરફ
લક્ષ આપી રૂિહય્યાતે ઈસ્લામ હાંિસલ કરશે અને
બેકારોને કામધંધે લગાડવાની શકય કોિશશ કરશે,
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કે જે થી િમલ્લતને તાકત, કુવ્વત, જલાલત તથા
ઈઝઝતની સાથે જીવવું નસીબ થાય. િમલ્લતના
દરેક ભાઈ અને બહેને કુરઆને મજીદની આ
આયત લક્ષમાં રાખવી જોઈએ કે, ‘મન અહયાહા
ક ક-અન્નમા અહયન્નાસ જમીઆ-જે ણે એક
માણસને જીવતો કય તેણે જાણે બધા માણસોને
જીવતા કયાર્.’ (સૂરએ માએદહ, આ. ૩૨)
જુ મ્આ, તા. ૨-૨-૫૧

ુ એ
પયગામ નં. 32 જનાબે મઅ મ
ુમ

કુમ ઈરાનનું એક સુિવખ્યાત શહેર છે , જે
તેહરાનની દિક્ષણે ૧૮૦ કીલોમીટરના અંતરે
આવેલ છે . આ પવી ભુમીમાં અનેકાનેક
ઈમામઝાદાઓ, અવિલયાઓ, મુહદદીસો તથા
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દીન અને મઝહબનાં મુબિલ્લગો દફન થયેલ છે .
આ શહેરનો પાયો ઈસ્લામની શરૂઆતમાં પહેલી
સદીમાં નાખવામાં આવ્યો હતો, અને સને ૮૨માં
અશરી આરબોના તાએફાએ ત્યાં આગળ આવીને
તેને વસાવ્યું, ત્યારપછી એ શહેર ધીરે ધીરે
ઈસ્નાઅશરી મઝહબનું કેન્ સ્થાન બની ગયું.
આ શહેરનું થમ નામ શું હતું તેમાં
ઈખ્તેલાફ છે પરંતુ કેટલીક હદીસોથી જાણવા મળે
છે કે મેઅરાજની રાિ એ હઝરત રસૂલેખુદા
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ એ
શહેરની ઝમીનને જોઈ તો િજ ઈલે અઝર્ કરી કે
આ ભુમી તમારા તથા તમારા વસી (હઝરત અલી
અલિય્હસ્સલામના) શીઆઓને રહેવાની જગ્યા
છે . એટલામાં આપે જોયું કે એ ભુમી ઉપર
શયતાન બેઠેલો છે . આપે તેનું ત્યાં બેસવાનું
નાપસંદ કયુ અને ફરમાવ્યું કે, “કુમ યા મલઉન અય
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મલઉન ! અહ થી ઉઠી જા.” બસ ત્યારથી એ
ભુમીનું નામ “કુમ” મશહુ ર થઈ ગયું, અને એ
નામથી તે ઓળખાવા લાગી.
હઝરત
ઈમામ
જાફરે
સાિદક
અલિય્હસ્સલામના ઝમાનાથી શેખ તુસી
(અ.ર.)ના ઝમાના સુધી લગભગ ૩૦૦થી વધુ
વષર્નો સમય થાય છે . એ સમયમાં કુમ શહેર મહા
મોટા
આિલમો,
મુહદદીસો,
રાવીઓ,
પુસ્તકવે ાઓ વગેરે ઉંચા દરજાના લોકોથી ભરપુર
હતું. આજે પણ એ પિવ ભુમી આિલમો,
મુજાિહદો તથા દીની ઈલ્મ ાપ્ત કરનારાઓથી
ભરપુર છે , અને ઈમામી ઈસ્નાઅશરીઓનું લક્ષસ્થળ તથા િઝયારતગાહ બનેલ છે .
પિવ ઈમામો હંમેશા આ મુક સ જગાની
તરફ ખાસ તવજજો રાખતા હતા. અમીરૂલ
મોઅમેનીન હઝરત અલી અલિય્હસ્સલામએ તો
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એ પાક જગા માટે દુઆ કરી છે . અને હઝરત
ઈમામ જાફરે સાિદક અલિય્હસ્સલામએ પણ
કુમના રહેનારાઓના હકમાં દુઆ કરી અને
ફરમાવ્યું કે, “સલામુલ્લાહે અલા અહલે કુમકુમવાલાઓ ઉપર ખુદા તરફથી સલામતી હો.”
અને આ પણ ફરમાવ્યું કે, ‘મકકા ખુદાનું હરમ છે ,
મદીના રસૂલન હરમ છે , નજફ હઝરત અમીર
અલિય્હસ્સલામનું હરમ છે , અને કુમ અમો
ઈમામોનું હરમ છે . કુમવાલા અમારા મદદગારો
છે .’
કુમની ફઝીલત બયાન ફરમાવતા હઝરત
ઈમામ જાફરે સાિદક અલિય્હસ્સલામએ ખબર
આપી છે કે, “અમારી ઔલાદમાં ફાતેમા નામની
એક બીબી ત્યાં આગળ (કુમમાં) દફન થશે, જે
હઝરત મૂસબ્ને જાફરની દુખ્તર હશે. જે કોઈ તેની
િઝયારત કરશે તેના ઉપર જન્નત વાિજબ થશે.”
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અને હઝરત ઈમામ રઝા અલિય્હસ્સલામએ
ફરમાવ્યું કે, “કુમના શીઆઓ નેક લોકોમાંથી છે ,
જે મના ખમીરમાં ખુદાએ અમારી મોહબ્બત
દાિખલ કરેલ છે .”
કુમવાળાઓની ફઝીલતમાંથી એક ફઝીલત
આ છે કે હઝરત ઈમામ મહદી અલિય્હસ્સલામના
જે ૩૧૩ અનસાર કવા મદદગારો હશે તેમાંના
૨૫ કુમવાળા હશે, અને એ ૨૫ માંથી ખાસ કુમ
શહેરના ૧૨ અને તેની અતરાફના ૧૩ જણ હશે.
હઝરત ફાતેમા (મઅસુમએ કુમ) િબન્તે
ઈમામ મૂસીએ કાિઝમ અલિય્હસ્સલામના
રોઝાના કારણે કુમની શરાફતમાં ઓર વધારો થઈ
ગયો છે , અને ઈમામીઓ માટે હાજત માંગવા
તથા િઝયારતનું ધામ બની ગયેલ છે . અહ યા મા
એ મઅસુમાનું જ નહ , બલ્કે એનેકાનેક
ઈમામઝાદાઓ તથા બુઝુગર્ આિલમોના પણ
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મઝારો છે , જે માંના કેટલાકોના મઝારો પિરિચત
અને મશહુ ર છે . પણ એ તમામ મઝારોમાં હઝરત
ફાતેમા મઅસુમાનો રોઝો લોકોની ઉમ્મીદોનો
કાબા અને ઈમાનવાળાઓનું લક્ષ-સ્થળ છે . એ
રોઝો સૌથી મશહુ ર છે . વષર્ દરિમયાન હઝારો
મોઅિમન પુરૂષો અને સ્ ીઓ આ રોઝા ઉપર
હાિઝર થઈ િઝયારતથી મુશરર્ફ અને દૌલતે
સવાબથી માલામાલ થાય છે . આપની િઝયારતના
સવાબ િવશેની િરવાયતો ખાસ કરી હઝરત ઈમામે
જાફરે સાિદક, હઝરત ઈમામ રઝા તથા હઝરત
ઈમામ મોહંમદ તકી અલિય્હસ્સલામથી વાિરદ
થયેલ છે . હઝરત ઈમામ રઝા અલિય્હસ્સલામએ
સઈદને ફરમાવ્યું કે, “જે કોઈ એ સય્યેદા
(મઅસુમએ કુમ)ની િઝયારત કરે એ હાલતમાં કે તે
એમના હકકોથી વાિકફ હોય તો તેના માટે જન્નત
છે .” અને હઝરત ઈમામ મોહંમદ તકી
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અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવ્યું કે, “જે ણે કુમમાં મારી
ફઈ (મઅસુમએ કુમ)ની િઝયારત કરી તેના માટે
જન્નત છે .”
સન ૨૦૦ િહજરીમાં હઝરત ઈમામ રઝા
અલિય્હસ્સલામ મામુનના આમં ણથી ઈરાન
તશરીફ લઈ ગયા. તે પછી સન ૨૦૧ માં હઝરત
મઅસુમાએ હઝરતને જે ઓ તેમના મોટા ભાઈ
થતા હતા- મળવા માટે મદીને રવાના થયા, પરંતુ
રસ્તામાંજ જ્યારે તેઓ “સાવાહ” નામની મંિઝલે
(જ્યાંથી કુમ ૩૦ માઈલ પર છે .) પહ ચ્યા તો
માંદા પડી ગયા પછી ત્યાંથી એજ હાલતમાં કુમ
પહ ચ્યા. તો ત્યાંના લોકોએ તેમનો ભારે સત્કાર
કય અશ્અરીયા કબીલાના સરદાર મૂસબ્ને
ખઝરજે જનાબે મઅસુમા જે ઉંટણી ઉપર સવાર
હતા તે ઉંટણીની લગામ હાથમાં પકડી અને પૈદલ
ચાલી તેમને શહેરમાં લઈ ગયો અને પોતાના
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મકાને ઉતારો આપ્યો. અહ યા જનાબે
મઅસુમાની તબીયત ઓર વધુ લથડી ગઈ અને
૧૬-૧૭ િદવસમાં આપ જન્નત નશીન થયા.
ઈન્નાિલલ્લાહે........
આપને દફન કરતી વેળા કોણ આપને ક માં
ઉતારે તે િવશે લોકોમાં મતભેદ ઉભો થયો. પણ
એટલામાં બે સવારો ત્યાં આગળ આવી પહ ચ્યા
જે ઓએ જનાઝા ઉપર નમાઝ પડી, પછી જનાબે
મઅસુમાની મય્યતને ક માં ઉતારી પાછા ચાલ્યા
ગયા. કોઈને ખબર ન પડી કે એ બે જણ કોણ
હતા. જનાબે મઅસુમાની ક ઉપર સૌથી પહેલાં
હઝરત ઈમામ મોહંમદ તકી અલિય્હસ્સલામની
દુખ્તર જનાબે ઝયનબે કુબ્બો બનાવ્યો. ત્યારપછી
સંજોગોનુસાર જરૂરતના સમયે બાદશાહો,
અમીરો, બુઝુગર્ લોકો ઈત્યાિદએ તેમના રોઝાની
મરમ્મત કરાવી, અને આમ જનાબે મઅસુમાની
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યાદગાર કાએમ રહી. અમારે ખાન્વાદએ
િરસાલતની યાદગારીઓને બાકી રાખવી જોઈએ
અને િઝયારતના સંગે તેમની િઝયારત બજાવી
લાવવા ચૂકવું ન જોઈએ.
કુમમાં ઘણા ઈમામઝાદાઓ દફન થયેલ છે ,
જે મકે અબુ જાફર મૂસાએ મુબરકા તે હઝરત
ઈમામ મોહંમદ તકી અલિય્હસ્સલામના
સાહેબઝાદા, તેમ મુસાની સાહેબઝાદીઓ
ઝયનબ, ઉમ્મે મોહંમદ, મયમુનાના પણ રોઝા
અહ યા છે . તેમ હુ સૈન િબન હસન િબન જાફર
િબન મોહંમદ િબન ઈસ્માઈલ િબન જાફરે સાિદક
અલિય્હસ્સલામનો પણ અહ યા રોઝો છે .
તદુપરાંત અનેકાનેક મશાિહદો-રોઝાઓ છે . ખુદા
અમોને એ તમામ હઝરતોની િઝયારત નસીબ કરે,
આમીન.
જુ મ્આ, તા. ૨-૨-૫૧
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પયગામ નં. 33 િત રત
ઈ લામની

ટએ

વેપાર વણજ જન સમાજમાં એક એવો
િત ાભય અને દમામદાર ધંધો છે કે તેના સંબંધે
ઈસ્લામ ધમ ખાસ કાએદા કાનુન બયાન ફરમાવેલ
છે અને વેપાર કરવાની આજ્ઞા કરેલ છે . અમીરૂલ
મોઅમેનીન હઝરત અલી અલિય્હસ્સલામએ
ફરમાવ્યું કે, “તમે િતજારત કરો. િતજારતના સબબે
તમે લોકોના મોહતાજ નહ રહો. (જાણી લો કે)
ખુદા ઉધમી અને હુ ન્નરમંદ માિણક શખ્સને
ચાહે છે .”
વેપાર વણજ એક એવો સરસ વસીલો છે કે
તેના તાપે મનુષ્યને એશ, આરામ અને ચેન
હાંિસલ થાય છે અને રોઝીમાં વધારો થાય છે અને
જગતની જુ દી જુ દી જાઓ વચ્ચે સંબંધ સ્થપાય
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છે , અને કૌમ મઝબુત બની તેની િત ામાં વૃિધ્ધ
થાય છે . જો વેપાર િસધ્ધાંતપૂવર્ક અને સચ્ચાઈની
સાથે કરવામાં આવે તો કમાઈને મેળવેલું ધન વંશ
પરંપરા કાએમ રહે છે અને વેપારની જ્યોત
ઓળવાતી નથી. તદુપરાંત એવા વેપારના તાપે
આખેરતમાં એક ખાસ કારનો દરજો મળે છે .
જે મકે
હઝરત
ઈમામ
જાફરે
સાિદક
અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવ્યું કે, “ ણ કારના
લોકો વગર િહસાબે જન્નતમાં જશે : ૧-ન્યાયી
પેશવા, ૨-સાચું બોલનાર વેપારી, અને ૩-એ
શેખ (આિલમ સરદાર કે વૃધ્ધ) જે ણે પોતાનો
સમય ઈબાદતમાં ગુઝાય હોય.”
જો કે િતજારત એક ખાસ ધંધો છે અને દરેક
જણ જાણે છે કે વેપાર શી વસ્તુ છે , અને તેના
સંબંધે કુરઆનમાં ઈશારો પણ થયેલ છે . છતાં દરેક
કારની લેણ-દેણ જે નાથી ફાએદો હાિસલ થાયપયગામાતે નજફ ‐ 276
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પછી તે રૂહાની હોય કે માદદી-તેની ગણ ી
વેપારમાંજ થાય છે , કારણ કે વેપારનો અથર્જ એ
થાય છે કે તેથી લાભ હાંિસલ કરવો. તો એ
િહસાબે ઈલ્મ અને જ્ઞાનનું સંપાદન કરવંક એ પણ
એક કારનો વેપાર છે . કતર્વ્યશીલ રહેવું, ઈબાદત
કરવી, લોકો ત્યે માયાળુ બનવું અને તેમના ઉપર
ઉપકારો કરવા, આખેરતના કાય કરવા, મઅરેફત
હાિસલ કરવી, રૂહાિનયતના માગર્ ઉપર ચાલવું,
દીની તથા દુિનયવી તકલીફો પર સ કરવી-એ
તમામ બાબતો અન્ય ધંધાઓની માફક વેપારમાં
દાિખલ છે . જે મકે કુરઆનમાં ખુદા અને રસૂલ
ઉપર ઈમાન લઈ આવવા તથા રાહે ખુદામાં જાન
અને માલથી િજહાદ કરવાને પણ વેપાર કહેવામાં
આવેલ છે તથા તેને મુિક્તનું કારણ બતાવવામાં
આવેલ છે . જે મકે ફરમાવે છે કે, “યા
અય્યોહલ્લઝીન આમનુ ! હલ અદુલ્લોકુમ અલા
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િતજારતીન તુનજીકુમ મીન અઝાિબન અલીમ ?
તુઅમેનુન િબલ્લાહે વ રસૂલેહી વ તેજાહેદુન ફી
સબીિલલ્લાહે બે અમવાલેકુમ વ અન્ફોસેકુમ
ઝાલેકુમ્મ ખયરૂલ
યા અય્યોહલ્લઝીન આમનુ ! લા તઅકોલુ
અમ્વાલકુમ બય્તકુમ િબલ બાિતલે ઈલ્લા અન
તકુન અન તરાિઝમ િમન્કુમ-ઈમાનદારો !
આપસમાં એક બીજાનો માલ નાહક રીતે ખાઈ ન
જાઓ, િસવાય તે (નફો) કે જે એક બીજાની રાઝી
ખુશીથી કરેલા વેપારમાં થયો હોય. અને તમારા
માંહેનાઓનો ઘાત કરો નહ . બેશક ખુદા તમારા
પર અિત રહમ કરનારો છે . (સૂરએ િનસા, આ.
૨૯)
લકુમ ઈન કુનતુમ તઅલમુન યગિફર લકુમ
ઝોનુબકુમ વ યુદિખલ્કુમ જન્નાિતન તજરી િમન
તહતેહલ અનહારો વ મસાકેન તય્યેબતન ફી
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જન્નાતે અદન ઝાલેકલ ફ વઝુલ અઝીમ વ ઉ ા
તોિહબ્બુનહ. નસરૂમ િમનલ્લાહે વ ફત્હુ ન કરીબ
વબશ્શેિરલ મુઅમેનીન-હે ઈમાન લાવનારાઓ !
ભલા હુ ં તમને એવો સોદો-વેપાર દેખાડું કે જે
તમને (આખેરતના) દુઃખદાયક અઝાબથી બચાવી
લે ? (તે સોદો આ છે કે) તમે અલ્લાહ તથા તેના
રસૂલ પર ઈમાન લાવો, અને અલ્લાહના માગર્માં
તમારા માલ તથા જાનથી િજહાદ કરો અગર
સમજો તો આ તમારા માટે બેહતર છે . અલ્લાહ
તમારા ગુનાહ માફ કરી દેશે અને તમને
જન્નતોમાં દાિખલ કરશે કે જે ની હેઠળ નહેરો વહે
છે , અને તે સ્વચ્છ મકાનોમાં (પહ ચાડશે) કે જે
કાએમ રહેનારી જન્નતોમાં છે . એજ સૌથી મોટી
સફળતા છે . અને બીજી નેઅમતો (આપશે.) જે ને
તમે ઘણી પસંદ કરો છો, (અથાર્ત) અલ્લાહ
તરફથી મદદ તથા જલ્દી આવનારી ફત્હ અને (હે
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રસૂલ !) મોઅમીનોને ખુશ ખબરી સંભળાવો.”
(સૂરએ સફ, આ. ૧૦ થી ૧૩)
અનેકાનેક કારના વેપારોમાં એક ખાસ
વેપાર એ છે કે જે ખરીદી અને વેચાણથી થાય છે ,
અને જે ના ઉપર સામાન્ય જનતાના જીવનનો
દારોમદાર છે અને સવર્ કોઈ તે કારના વેપારથી
પિરિચત છે . આ તે વેપાર છે જે ના તાપે
મનુષ્યને વતર્માન કાળમાં આરામ હાિસલ થાય છે
અને ભિવષ્ય કાળને માટે સંતોષ મળે છે . વેપાર
એક એવી કળા છે કે જે બુિધ્ધને કાિશત કરે છે
અને િવચારોને પિવ બનાવે છે અને વતર્ણુંકને
સ્વભાિવક રીતની બનાવે છે . જે મ કે હઝરત
ઈમામ જાફરે સાિદક અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવ્યું
કે, “વેપાર બુિધ્ધને વધારે છે અને વેપાર િવહોણા
થવાથી બુિધ્ધ
થઈ જાય છે .”
વેપાર એવો શરીફ ધંધો છે કે કેટલાક નબી
પયગામાતે નજફ ‐ 280

HAJINAJI.com

પયગંબરોએ પણ તેને ઈખ્તેયાર કય હતો. ખુદ
આપણા રસૂલે અકરમ હઝરત મોહંમદ સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ તો પોતાની
જવાનીનો શરૂઆતનો િહસ્સો વેપારમાંજ ગુઝાય
હતો અને તે મારફતજ પોતાનો જીવન ગુઝારો
કય તથા માલ મેળવ્યો. સય્યદાએ ઈસ્લામ
જનાબે ખદીજતુલ કુ ાએ બહોળા માણમાં
વેપાર કય
હતો. અને હઝરત ઈસા
અલિય્હસ્સલામની માતા જનાબે મરીયમે વેપાર
કરનારાઓના હકમાં દુઆઓ કરી હતી અને
તેમના વેપારમાં ખુદાથી બરકત ચાહી હતી.
વેપાર એવો સવર્ ે વસીલો છે કે તેથી
ઈન્સાન પોતાના જીવનમાં અનેકાનેક લાભ મેળવી
શકે છે . આજે જગતમાં જો વેપાર આઝાદ હતે
અને વેપારીઓ િસધ્ધાંતપુવર્ક વેપાર કરતે, પોતાની
િસમાઓનો ખ્યાલ કરતે અને હદથી બહાર ન
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જતે, અને ખાસ કરી સામાન્ય જનતા તથા દેશના
લાભને િ સમક્ષ રાખતે અને ેમ તથા ન્યાયથી
વતર્તે તો લોકોનું જીવન ગાડું ઉ મ રીતે ચાલતે.
પરંતુ અફસોસ ! વેપારના રંગો અને ઢંગો
િસધ્ધાંતથી અવળા થઈ જવાના કારણે એ
પિરણામ આવ્યું જે અમે અમારી નરી આંખે જોઈ
રહયા છીએ ! હઝરત ઈમામ જાફરે સાિદક
અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવ્યું કે, “સૌથી ખરાબ
વેપારી એ છે કે જે ખેયાનત કરતો હોયઅ માિણકતાથી વતર્તો હોય.”
વેપારની
આઝાદી,
વેપારીઓની
ઈમાનદારી,
કતર્વ્યમાં
પાયાદારી,
અને
િસધ્ધાંતપુવર્ક વેપાર કરવો –આ વાતોથી રાજ્ય
મઝબુત બને છે અને જાને આરામ અને સુખ
મળે છે , ગરીબ વગર્ના લોકો તથા કોમ્યુનીઝમ
કવા સામ્યવાદ તરફ ઘસડાઈ જનારાઓને સંતોષ
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મળે છે , બેકારોને કામ મળે છે , બદકાર તથા
નકામા લોકો લાઈન ઉપર આવી જાય છે ,
ગરીબોને રોટી મળે છે , કૌમ ગિત તરફ િવચારે
છે અને દેશ આબાદ થાય છે , જા સશકત બને
છે , ખયરાત તથા અવકાફ બહોળા માણમાં થવા
શકય બને છે , ટુંકાણમાં એ કે ચોરી તથા કાળું
બાઝાર બંધ થાય છે .
વેપારનાં કારણે વસ્તુઓની અદલાબદલી
થાય છે . અને નાની સલ્તનતો (ઘરો) તેમ મોટી
સલ્તનતો (રાજ્ય) આબાદ થાય છે . અને તેમના
વચ્ચેથી દુશ્મની દુર થઈ એક બીજા તરફ હમદદ
તથા ેમભાવ ઉત્પન્ન થાય છે . ચાલુ સમયના
માનવ જીવન પર જે કાળાં વાદળાઓની ઘટા
છવાયેલી છે , અને ઈન્કેલાબો- ાંતીઓ તથા
બદબખ્તીઓમાં લોકો ફસાયેલા છે , તે વેપારની
સ્વતં તા ઉપર ફટકો પડવાના કારણે છે . જો
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બંદીવાન દૌલતને જનિહત તથા લોક સુધારના
કામમાં વાપરવામાં આવતે તો આજે બેકારી અને
િભક્ષાવૃિતનો જે રોગ સવર્ જોવામાં આવે છે તે
કેમ કરી ઉત્પન્ન થતે !
ભાઈઓ ! આ િવચાર બરાબર નથી કે વેપાર
માટે મોટી રકમ જોઈએ. નહ , નહ -ફેરી અને
હાથગાડીથી પણ વેપાર થઈ શકે છે . એક
રૂિપયાનો માલ ખરીદ કરો અને રસ્તામાં ચાલતા કે
બેસીને વેચો તો એ પણ વેપાર જ છે . શકય છે કે
આવા નાના પાયા પર વેપાર કરતાં કરતાં તમે
અ ગણી વેપારી તથા ધનવાન પણ બની જાઓ,
પણ એ શતર્ની સાથે કે તમે િદલ દઈને પાએદારી
તથા સહનશીલતાની સાથે વેપાર ઉપર લાગ્યા
રહો.
ફઝલ ઈબ્ને યસારે વેપાર કરવું છોડી દીધું તો
હઝરત ઈમામ જાફર અલિય્હસ્સલામએ તેમને
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ફરમાવ્યું કે તમે વેપાર કરવો ચાલુ રાખો અને ખુદા
પાસે રોઝી માંગો. અને બીજા સંગે બીજા કોઈ
એક માણસને ફરમાવ્યું કે, “એ માણસમાં કોઈ
ખુબી અને ભલાઈ નથી કે જે હલાલ રોઝી
હાંિસલ નથી કરતો કે જે થી તે પોતાની આબરૂની
રક્ષા કરે તથા સગા સંબંધીઓની સાથે િસલે રહમ
કરે-દયા ભાવથી વત તથા કઝર્ અદા કરે.”
વેપારીને જોઈએ કે તે ધંધા વેપારને લગતા
કાએદા કાનુનથી વાિકફ હોય. હઝરત રસૂલે
અકરમ સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ
ફરમાવ્યું કે, “જે તાિજર (વેપાર સંબંધે
શરીઅતના) કાનુનો નથી જાણતો તે ફાિજર છે .”
અથાર્ત એવા વેપારી માટે શકય છે કે વેપાર સંબંધે
શરીઅતના કાનુનથી અજાણ હોવાના સબબે
હરામમાં જાણ્યે અજાણ્યે સપડાઈ જાય. તે પોતાના
ભાિવની સલામતી માટે જે કંઈ રકમ દુરંદેશીથી
પયગામાતે નજફ ‐ 285

HAJINAJI.com

અલગ રાખે, અને જે ટલી રકમથી સોદો ખરીદ કરે
અને જે ટલી રકમ કે રકમનો માલ લોકોને ઉધાર
આપે તે બધાની સીમાનો તેણે ખ્યાલ કરવો
જોઈએ અને હરિગઝ સમતુલના અને હદથી
બાહેર ન જવું જોઈએ. જો તે પોતાની સીમાને
ઓળખશે અને હદથી બાહેર કદમ નહ મુકે તો
તેની વેપારી આંટ તથા વેપારને કશી આંચ નહ
આવે.
વેપારીઓને જોઈએ કે તેઓ દર વષ
પોતાની આવકમાંથી હુ કુકે ખુદા વ રસૂલ તથા
હકકુન્નાસ અદા કરતા રહે કે જે થી માલમાં બરકત
થાય અને દૌલત બાકી રહે. વેપારીઓને જોઈએ કે
તેઓ આ વાત ઉપર એકમત થઈ જાય કે
તેઓમાંનો દરેક જણ પોતાની હેસીયત મુજબ
આમદાનીમાંથી કંઈક રકમ એ હેતુએ જુ દી રાખે કે
તે મારફત બેકારોને વ્યવિસ્થત રીતે કામધંધા ઉપર
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લગાડી દેવામાં આવે. િન:શંક આમ થવાથી
નાદારી અને બેકારીનો અંત આવી જતાં કૌમ
મઝબુત અને િત ાવાળી બની જશે.
વેપાર િત ાભય ધંધો છે , પણ એ શત કે
તેના સબબે નમાઝ, રોઝા, હુ કુકે ખુદા તથા
અહકામે શરીઅતમાં રૂકાવટ પૈદા ન થાય. વેપાર
અગત્યની વસ્તુ છે , જો તેને સમજપુવર્ક
ચલાવવામાં આવે અને પોતાને હરામ રીતોથી
સુરિક્ષત રાખે હઝરત રસૂલે અકરમ સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે, “જે
શખ્સ ખરીદી અને વેચાણનો ધંધો ઈખ્તેયાર કરે
તેના માટે ઝરૂરી છે કે તે પાંચ ચીઝોથી પોતાને
બચાવતો રહે : ૧-વ્યાજ ખાવાથી, ૨-સોગન
ખાવાથી, ૩-ખોડ છુ પાવવાથી, ૪-વેચતી વેળા
માલની (ખોટી) સંશા કરવાથી તથા ૫-ખરીદતી
વેળા માલની (નાહક) મઝમ્મત કરવાથી.”
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જુ મ્આ, તા. ૯-૨-૫૧

પયગામ નં. 34

ગિત હાંિસલ

કરવાનો માગ

ભાઈઓ ! અને બહેનો ! આજે મનુષ્ય
જાતી એટલી બેદાર, હ િશયાર અને ખબરદાર થઈ
ગઈ છે કે પછાત ગણાતી કૌમોને પણ ભાન થવા
લાગ્યું છે કે ઈઝઝત અને િત ા મા ઉન્નતીથી
થઈ શકે છે . અને આ વાતની પણ સમજ
તેમનામાં પૈદા થઈ ગઈ છે કે અમારે એવી રીતે
કામ કરવું જોઈએ કે જે થી અમારૂં ભાિવ
વતર્માનથી વધુ બેહતર બને, અને આ િવચાર
બધા જણના િદમાગમાં સમાઈ ગયો છે . તેથીજ
તો આજે દરેક ઈન્સાન ગફલતની ઉંધમાંથી પડખું
ફેરવી રહયો છે , અને દરેક કૌમે પોતાની ગિત
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માટે કંઈ ને કંઈ માગર્ ઈખ્તેયાર કરી લીધો છે .
પરંતુ અફસોસ ! ઘણીખરી કૌમો હોશયાર
છતાં િનષ્ ીયતા અને બે-અમલીના કારણે
બેહોશીની િશકાર થઈ પડી છે . એના સભ્યો
જાગૃત તો છે , પણ નફસાનીયત તેમના ઉપર
સવાર હોઈને તેઓ લાંબા ટાંટીયા કરી સુતા પડયા
છે . તેઓ બોલે તો ઘણું છે , પણ કતર્વ્યથી િબલકુલ
કોરા છે , અને જે ઓ કંઈ કરે છે તો તે વ્યિક્તગત
રીતે કરતા હોઈને મંઝીલે મકસદ સુધી પહ ચી
શકતા નથી. અને જે ઓ કાયર્ તરફ તો દોડે છે ,
પરંતુ તેઓની એ દોડધુપ અયોગ્ય રીતની અથવા
અયોગ્ય મૌકાની હોઈએ તેઓની એ દોડધુપ અને
કોિશશો િનષ્ફળતાનેજ વરે છે . ઘણાખરા લોકો
િહમતવાળા તેમ અમલ કરનારા પણ છે , પરંતુ
તેઓ કૌમના લાભ તથા મસ્લેહતને ન સમજતા
હોઈને અથવા ન પસંદ હોઈને-ન તેઓ પડે કોઈ
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મંિઝલે મકસુદ સુધી પહ ચી શકે છે , તેમ ન તેમના
કાય થી કૌમને કંઈ ફાએદો થાય છે . ખરૂં પૂછો તો
આએજ કારણે ઘણીખરી કૌમો પડતીની ખીણમાં
ગબડી રહી છે . િન:શંક જે વસ્તુથી કૌમનું
અિસ્તત્વ કાએમ રહી શકે છે અને પડતીની
ખીણમાંથી ઉંગરી જઈ ઉન્નતીના માગ પહ ચી
શકાય છે તે ઈ ેફાક, એકસંપી અને સંગઠન તેમ
િસધ્ધાંત તથા સમજપૂવર્કની કોિશશો છે .
ભાઈઓ અને બહેનો ! કૌમની વ્યિક્તઓને
સમજાવી દો કે કૌમ એક શરીરની માફક છે અને
તેના સભ્યો શરીરના અવયવો સમાન છે . જો એ
બધા અવયવો આપસમાં એકબીજાથી જોડાયેલ ન
હોય તો પછી ઉન્નતી આકાશ કુસુમવત છે .
કૌમના મોટેરાઓ શરીરના મુખ્ય અવયવો (િદલ,
િદમાગ ઈત્યાદી)ની સમાન છે તેથી તેમના સંબંધે
અલગ હુ કમો છે . કૌમના સામાન્ય લોકોએ તેમની
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િત ા જાળવવી જોઈએ તથા તેમના હકકોનો
હરહમેશ ખ્યાલ રાખવો જોઈએ.
આ સવર્ માન્ય વાત છે કે, જ્યાં સુધી
કૌમરૂપી શરીરના તમામ અવયવો ધ્યાન ધરતા ન
હોય-કૌમની ખીદમતમાં મશગુલ ન હોય અથવા
કૌમ સેવામાં સાથ ન આપતા હોય અને જોઈએ
તેવી કુરબાની પેશ ન કરતા હોય તો તેવી કૌમને
તરકકી અને ગિત હાંિસલ થવી શકય નથી.
શરીરના મુખ્ય અવયવો શરીરને ગિતમાન
રાખવાની પોતાની ફરજોને સમજે છે , અને
તેથીજ તેઓ શરીરની સંભાળ રાખવામાં મશગુલ
રહે છે , અને જો ન રહે તો શરીરની સાથે તેઓ
પણ નાશ થઈ જાય.
કૌમના મોટેરાઓએ પણ આવા થવું
જોઈએ. તેઓએ કૌમ તરફની પોતાની ફઝર્ને
સમજવી જોઈએ એટલું નહ બલ્કે તેની ગિતને
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પંથે અને તરકકીની ટોચે લઈ જવાના શકય
યાસો આદરવા જોઈએ, અને કૌમમાં જે કમી
હોય તેને દુર કરી પિરપૂણર્તાની તરફ કૌમને લઈ
જવા તૈયાર થવું જોઈએ. કૌમના મોટેરાઓ અને
સામાન્ય વ્યિક્તઓ જ્યાં સુધી કતર્વ્યશીલ ન
અને-પોતાની વાતો અને િવચારોને અમલી જામો
નહ પહેરાવે ત્યાં સુધી કૌમની ખામીઓ દુર થવી
અને કૌમને ઉન્નતી હાિસલ થવી મુશ્કેલ છે .
ભાઈઓ અને બહેનો ! જાણી લો કે કૌમની
ખામીઓ એ કૌમની બીમારીઓ છે . જ્યાં સુધી
એ બીમારીઓ ઈલાજ કરીને દુર કરવામાં નહ
આવે ત્યાં સુધી કૌમની હાલત સુધરવી
બનવાજોગ નથી. કૌમમાં બેકારો અને કામધંધા
વગરના માણસોની સંખ્યાનું વધુ માણ હોવું એ
એક કૌમી બીમારી છે . કૌમમાં જવાન છોકરાઓ
તથા છોકરીઓ હોવા છતાં જો થોડા માણમાં
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શાદીઓ થતી હોય તો એ પણ એક કૌમી રોગ છે .
કૌમમાં જો એવા કાનુનો અિસ્તત્વ ધરાવતા હોય
કે જે થી કૌમને કશો લાભજ ન થતો હોય બલ્કે તે
કૌમની બદબખ્તીના કારણરૂપ હોય, અથવા કૌમને
િઝલ્લતની ખીણમાં ધકેલી દેતા હોય તો તે પણ
એક રોગ છે જે ને જરૂર દુર કરવો જોઈએ. પણ
હા, જે કાનુન ફાયદાકારક અને શરીઅત મુજબનો
હોય તેને જરૂર અપનાવી લેવો જોઈએ કે તે
કૌમને ઉન્નતીના કારણરૂપ છે અને તેનાજ તાપે
ઉપર જણાવેલી તમામ બીમારીઓ દુર થઈ જાય
છે .
આજકાલ ઘર સંસારમાં ધણી ધણીયાણીઓ
વચ્ચે આંતિરક મતભેદો તથા ઝઘડાઓ ઉપિસ્થત
થતા રહે છે , જો તે ઝગડાઓને સલાહ કરાવીને
દુર કરવામાં ન આવે તો તે પણ કૌમી બીમારી છે .
સ્ ીઓને કંઈ પણ કારણ િવના તલાક દેવી એ પણ
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એક રોગ છે . કોઈને શરીઅત મુજબ િનકાહ
કરવાથી અટકાવવો એ પણ બીમારી છે . ઘર
સંસારી તથા કૌમી તકરારોના ચુકાદા આપવામાં
લંબાણ કરવી એ પણ બીમારી છે -એવી
બીમારીઓ કે જે નાથી અન્ય બીમારીઓ પૈદા થાય
છે . બચ્ચાઓનું કેળવણીથી વંચીત રહેવું અને ગલી
કુચીમાં બદ અખ્લાકીની સાથે ભટકવું એ પણ એક
બીમારી છે . ઘરમાં આપસમાં એક બીજાથી
બેપરવાહી રીતે વતર્વું એ પણ એક બીમારી છે .
કૌમમાં ભીખ માંગનારાઓના અિસ્તત્વ અને
િભક્ષાવૃિ ને નાબુદ કરવાની કોિશશો ન કરવી એ
પણ એક રોગ છે જે થી અન્ય રોગો પૈદા થાય છે .
આજે જે માણસો ભીખ માંગનારાઓની સંગતમાં
ભીખારી બની ગયા. જ્યારે િભક્ષાવૃિ ના શ્યો
નઝરે પડે છે તો તેનું પિરણામ એ આવે છે કે
કમઝોર અને કાયર્ તરફ ઉત્સાહ ન બતાવનારા
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લોકો પોતાની મોહતાજીના સબબે ભીખ
માંગનારાઓને જોઈને પોતે પણ ભીખ માંગવાનો
ધંધો ઈખ્તેયાર કરી લે છે , અને પછી ધીરે ધીરે
ભીખ માંગવાનો આ નાશકારક રોગ વધતો જાય
છે અને ઈઝઝત આબરૂ બરબાદ થવાનો ભય
ઉપિસ્થત થાય છે . માટે જ્યાં પણ આવા
િભક્ષાવૃિ તથા ભીખારીઓને પોષવાના આવા
શ્યો થતા હોય તેને િહકમતપૂવર્ક દુર કરો અને તેમ
કરી કમઝોર ાણવાળા લોકોને ભીખ માંગવાના
બુરા ધંધામાં સપડાઈ જતાં બચાવી લો.
ભાઈઓ અને બહેનો ! િન:શંક ગરીબોને કે
જે ઓ મોહતાજ અને ગરીબ હોવા છતાં ઈઝઝત
ખાતીર પોતાની ગરીબાઈને જાહેર કરતા નથી.
આવાજ લોકોને સહાય કરો કે જે થી ખુદા પણ
તમારી મદદ કરે અને તમારી કૌમને િતિ ત અને
માનવંત બનાવે.
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ભાઈઓ ! જ્યાં સુધી આ અને બીજી
બીમારીઓ તથા ખરાબીઓને કોમમાંથી દૂર
કરવામાં નહ આવે અને આગેવાન વ્યિક્તઓ
મેદાને અમલમાં કદમ નહ મુકે અને સાથે સાથે
કૌમના સામાન્ય લોકો આગેવાનોને તેમની
કોિશશોમાં સાથ નહ આપે ત્યાં સુધી કૌમને
ગિત હાંિસલ થવી િબલકુલ અશકય છે માટેજ
કોમના મોટેરાઓને જોઈએ કે તેઓ કૌમની
ભલાઈ માટે ફીદાકારીની ધજા હાથમાં લઈને કાયર્અમલના મેદાનમાં કુદી પડે અને આ વાતને
ધ્યાનમાં રાખે કે આજે કરવાના કાય કાલ ઉપર
રાખવા ઠીક નથી.
ભાઈઓ અને બહેનો ! ઉંઘમાંથી જાગો,
આળસને ખંખેરો અને કૌમના મોટેરાઓ પર
િવ વાસ રાખો અને તેમની સાથે એવી રીતે વત
કે તેઓને તમારી વધુ સેવા કરવાનો ઉમંગ પૈદા
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થાય. યાદ રાખો જે કૌમી મોટેરાઓ િન:સ્વાથર્પણે
પોતાની સેવાઓ અપ છે તેઓ “તાજ” સમાન છે .
દરેક વ્યિક્તએ તેમના મરતબાનો ખ્યાલ રાખવો
જોઈએ.
હે કૌમી આગેવાનો ! જાણી લો કે,
“સય્યયેદુલ કૌમે ખાિદમોહુ મ-કૌમનો સરદાર
કોમનો સેવક હોય છે .” આ િબના ઉપર તમે
પોતાને હંમેશ ખાકસારજ સમજો અને કૌમની
સેવામાં મસ્ત રહો. પણ હા, ખબરદાર ! નામ
અને મોટપ તથા શોહરતથી દુર રહેજો, કે જે થી
કોમ પોતેજ તમારી ક કરશે અને સ્વભાિવક રીતે
તમારૂં નામ જનતામાં બાકી રહેશે. સમજી લો કે
બે કલ ગરો-તરબુચો એક હાથમાં ઝાલી શકાતા
નથી. જે ભાર તમે પોતાના ખંભા ઉપર ઉપાડયો
છે તેને ખુબીની સાથે મંિઝલે મકસુદ સુધી
પહ ચાડી દો, કે જે થી તમે અમીન સાિબત થાઓ.
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દીનના આિલમોને જોઈએ કે તેઓ ધમર્
અને શરીઅતના પદાર્માં “ખુદપરસ્ત” ન બને,
એવી રીતે કૌમના મોટેરાઓને પણ જોઈએ કે
તેઓ કૌમના નામે પોતાની “મતલબની મનવાર”
ન ચલાવે. જ્યાં સુધી કૌમના બુઝુગ િનમર્ળ રીતે
સેવાઓ નહ આપે ત્યાં સુધી િમલ્લતનું “એક”
અને “નેક” થવું અશકય છે . જ્યાં સુધી મઝહબની
રૂએથી એકતા તથા મઝહબી રૂહ ઈખ્તેયાર
કરવામાં નહ આવે ત્યાં સુધી તરક્કી અને ગિત
ના-મુમકીન છે . “વલ્લઝીન જાહદુ ફીના લ
નહદેન્નયહુ મ સોબોલના અને જે લોકોએ અમારા
માગર્માં િજહાદ કરી ( યત્નો કયાર્) તેઓને અમે
ઝરૂર અમારા માગ ની િહદાયત કરીશું.” (સૂરએ
અન્કબુત આ. ૬૯)
જુ મ્આ, તા. ૧૬-૨-૫૧
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પયગામ નં. 35 ુ રઆન

યે

ઈમાન

કુરઆન એક એવું પિરપૂણર્ આકાશી પુસ્તક
છે કે જે ણે પોતાના દામનમાં મુસલમાનોની
ભલાઈના અમુલ્ય મોતીઓ ભરી રાખ્યા છે અને
તમામ મુસલમાનોની વચ્ચે એકતાનો સંબંધ
કાએમ કરેલ છે . કુરઆન ત્યે ઈમાન લાવવાના
અથર્ મા એ નથી કે તેના અક્ષરોનું દશર્ન કરવું,
તેમાંના લખાણનું પાઠન કરવું કે તેના તરજુ માને
સમજવું. કુરઆન ત્યે ઈમાન તો એ છે કે તેની
દરેકે દરેક આયત ઉપર ઈમાન લઈ આવવું અને
તેમાંના હુ કમ કે બોધ મુજબ અમલ કરવા તૈયાર
રહેવું.
કુરઆનની કેટલીક આયતો ઉપર ઈમાન લઈ
આવવું અને કેટલીક આયતેથી આંખ આડા કાન
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કરવા એનું નામ કુરઆન ત્યે ઈમાન નથી. અને
તેથીજ એ િહસાબે કુરઆનનું પડવું-પડાવવું,
નમાઝ, રોઝા, ઝકાત, હજ, ખુમ્સ વગેરે
અહકામને માન્ય રાખવા એ ત્યાં સુધી કુરઆન
ત્યે ઈમાન નથી કહી શકાતું જ્યાં સુધી કુરઆન
ત્યે ઈમાન નથી કહી શકાતું જ્યાં સુધી કે
“િવલાયત” સંબંધેની આયતો કે જે માં હઝરત
અલી
અલિય્હસ્સલામ
તથા
એહલેબૈત
અલય્હેમુસ્સલામની ફઝીલતો ભરપુર છે તેના
ઉપર પણ ઈમાન લઈ આવવામાં ન આવે.
જે લોકો જાહેરમાં તો કુરઆન ઉપર ઈમાન
લાવવાનો દાવો કરે છે , પરંતુ આયાતે િવલાયતથી
આંખ આડા કાન કરે છે તેઓની ગણ ી ખારજી
વગેરેની જે વી છે કે જે ઓ કુરઆન પર ખરા
અંત:કરણપૂવર્ક ઈમાન લાવેલા નથી. એક માણસ
કુરબાન ઉપર સાચા િદલથી ઈમાન લાવેલો
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ત્યારેજ કહી શકાશે જ્યારે કે તે કુરઆનના દરેક
હુ કમ મુજબ અમલ કરવાને તૈયાર રહે, તેમ એ
આયતો ઉપર પણ ઈમાન લાવે કે જે હઝરત અલી
તથા એહલેબૈતે રસૂલની શાનમાં નાિઝલ થયેલ
છે .
એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામની શાનમાં
કુરઆનમાં અનેકાનેક આયતો નાિઝલ થયેલ છે .
જે મકે મશહુ ર સુન્ની આિલમ ઈબ્ને હજરે
હનફીએ પોતાની િકતાબ “સવાએકે મુહરકા”માં
૭૮મ પાને િરવાયત લખેલ છે કે, “કુરઆનમાં
હઝરત અલી અલિય્હસ્સલામના બારામાં જે ટલી
આયતો નાિઝલ થયેલ છે એટલી બીજા કોઈ
માણસના બારામાં નાિઝલ થયેલ નથી. અને
ખાસ હઝરત અલી અલિય્હસ્સલામના બારામાં
તો ૩૦૦ આયતો નાિઝલ થયેલ છે .”
લોકોને કુરઆન તરફ આમં ણ આપવું તેમ
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કુરઆનની િતલાવત પણ કરવી, પણ િવલાયતે
એહલેબૈત જાહેર કરનારી આયતોથી આંખ આડા
કાન કરવા અને હઝરત અલી અલિય્હસ્સલામ
તથા ઈતરતે રસૂલ સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમના મરતબાનો ખ્યાલ તથા તેમની
મોહબ્બતના િલહાઝ ન કરવો એ કુરઆન અને
દીન ઈસ્લામની િવરૂધ્ધ છે . યાદ રાખો કે િવલાયતે
એહલેબૈત ઈસ્લામની એ પાયારૂપી બાબત છે , કે
જે ના િવના દીન કાિમલ થઈ શકતો નથી. જે મ કે
હઝરત ઈમામ મોહંમદ બાિકર અલિય્હસ્સલામએ
ફરમાવ્યું કે, “ઈસ્લામની િબના પાંચ સ્થંભો પર
છે : ૧-નમાઝ, ૨-ઝકાત, ૩-રોઝા, ૪-હજ અને
૫-િવલાયત.” આ પરથી જણાશે, કે કુરઆન પર
પૂરેપૂરૂં ઈમાન લઈ આવવું ત્યારે જ ગણાશે કે
જ્યારે અન્ય આયતોની સાથે સાથે આયતે
મુબાહેલા, આયતે િવલાયત, આયતે તતહીર,
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આયતે તબ્લીગ, આયતે ખયરૂલ બિરય્યહ, આયતે
ઈબ્તેગા તથા એવી બીજી આયતો ઉપર પણ
ઈમાન લાવવામાં આવે. કુરઆનમાં “અલમુિજઝ” િકતાબના કતાર્ના જણાવ્યા મુજબ
૬૬૬૬ આયતો છે . એમાંની દરેક આયતની
ગણ ી કુરઆનમાં થાય છે , અને એ આયતનો
ઈનકાર કરવો તે ગોયા તમામ કુરઆનનો ઈનકાર
કરવા બરાબર છે .
જાણી લો કે કુરઆનવાળા એજ લોકો થઈ
શકે છે કે જે ઓ કુરઆનના તમામ ભાવાથર્ને િ
સમક્ષ રાખે અને “આયતે મુવ ત” કે જે ને હઝરત
રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમની િરસાલતનો અજર ઠરાવવામાં આવેલ
છે તેને પણ નઝર સામે રાખી એહલેબૈત
અલય્હેમુસ્સલામથી મોહબ્બત રાખે અને
તેમનાજ અહેકામ મુજબ અમલ કરે.
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કાઝી બયઝાવી નકશબંદી હનફી, ફ રાઝી
શાફેઈ, ઈમામે સયુતી, નેઝામે નેશાપુરી, અબુબ
શહીબુદદીને હઝરમી, જારૂલ્લાહે ઝમખ્શરી,
અહમદ ઈબ્ને હજરે મકકી હનફી, તબરી વગેરેએ
િરવાયત કરેલ છે કે, જ્યારે આયતે મુવ ત “કુલ લા
અસ્અલો કુમ એલયહે અજરન ઈલ્લા મવ ત
િફલ કુરબા-(હે રસૂલ !) કહી દો (આ મુસલમાનો
કે) મને મારી રીસાલતનો કોઈ બદલો ન જોઈએ
િસવાય કે તમે મારા નઝદીકના સગાઓની
ઓળખ આપી કે તેઓ છે અલી, ફાતેમા, હસન
તથા હુ સૈન.”
તો પછી કુરઆન ત્યે ખરૂં ઈમાન ત્યારેજ
કહી
શકાશે
જ્યારે
કે
એહલેબૈત
અલય્હેમુસ્સલામને દોસ્ત રાખવામાં આવે અને
તેમના મરતબાને માન્ય રાખવામાં આવે અને અને
સમજતા થઈએ કે તેઓ પોતાના પરવરિદગારની
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નઝદીક જીવતા છે અને રોઝી મેળવી રહયા છે .
ત્યારેજ તો તેમની ક ોની િઝયારત કરવી, તેમના
વસીલાથી માનતો માનવી, તેમના રોઝાઓને
આબાદ કરવા એ તમામ બાબતો મોહબ્બતની
ખાસ િનશાનીઓ છે અને આ બાબતો બજાવવા
સંબંધે િરવાયતો પણ વાિરદ થયેલ છે .
જે મકે વાઅઝે એહલે િહજાઝ બનાનીએ
િરવાયત કરી છે કે હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ હઝરત અલી
અલિય્હસ્સલામને ફરમાવ્યું કે, “તમે કત્લ થશો
અને તમને ઈરાક ભૂમીમાં દફન કરવામાં આવશે.
િન:શંક ખુદા તમારી તથા તમારી અવલાદની
ક ોને જન્નતના ટુકડા સમાન બનાવી દેશે.
ખુદાના પસંદ કરેલા બંદાઓ તમારી ક ની
િઝયારત કરશે. તમારી ક ઉપર આવજાવ
કરનારાઓ તેમ તેને આબાદ કરનારાઓનો
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મરતબો એ હશે કે જાણે તેઓએ હઝરત સુલેમાન
િબન દાઉદ અલિય્હસ્સલામને બયતુલ મુક સ
તઅમીર કરવામાં તઅમીર કરવામાં મદદ કરી. અને
તમારી ક ની િઝયારત કરનાર માણસ એવી રીતે
બખ્શાઈ જશે જાણે તેઓ એજ િદવસે પોતાની
માંના પેટથી પૈદા થયા ન હોય.
માટે જરૂરી છે કે િવલાયતે એહલેબૈત
સંબંધેની આયતો ઉપર એવી રીતે અમલ કરવામાં
આવે કે તેઓ બુઝુગર્વારોની િનશાનીઓને
મોહબ્બતપૂવર્ક કાએમ જાળવવામાં આવે. એજ
સબબ છે કે અહમદ િબન હમ્બલે પોતાના એક
ફતવા મારફત ક ે રસૂલ તથા મીમ્બરે રસૂલની
િઝયારત કરવા તથા તબરૂર્કન તેના હાથ પર હાથ
ફેરવવા તથા તેને ચુંબન કરવાની ઈજાઝત આપી
છે . અને માલેકીએ દવાનકીને ફરમાવ્યું કે તમે
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
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વસ્સલમને પોતાની દુઆઓમાં વસીલો બનાવો
બનાવો કે તેઓ હઝરત મા તમારાજ માટે નહ
બલ્કે
તમારા
બાપ
હઝરત
આદમ
અલિય્હસ્સલામના માટે પણ વસીલા હતા.
પરંતુ ખારજીઓએ થમથી જ આ વાતોનો
ઈન્કાર કય અને આજે પણ તે લોકોનું અનુસરણ
કરનારા એવા લોકો મૌજુ દ છે . જે ઓ કુરઆને
પાકની કેટલીક વાતો પર ઈમાન લાવે છે અને
કેટલીક વાતોનો ઈનકાર કરે છે . આવાજ લોકોને
જાણે કુરઆનમાં સંબોધવામાં આવેલ છે કે,
“અફતુઅમેનુન બે બઅિઝલ િકતાબ વ તકફોરૂન બે
બઅઝ ! ફ મા જઝાઓ મંય યફઅલો ઝાલેક
િમનકુમ ઈલ્લા િખઝયુન િફલ હયાિતદ દુન્યા વ
યવમલ િકયામતે યોરદદુન એલા અશદિદલ
અઝાબ વમલ્લાહો બે ગાફેિલન અમ્મા તઅલમુન.
ઉલાએકલ્લઝીનશ તરવુલ હયાતદદુન્યા િબલ
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આખેરતે, ફ મા યોખફફો અન્હોમુલ અઝાબો વ
લા હુ મ યુન્સરૂન-(હે !) તમે િકતાબ (કુરઆન)ના
અમુક ભાગને માનો છો અને અમુક ભાગનો
ઈન્કાર કરો છો ? તો તો તમારામાંથી જે કોઈ
આવું કરે તેના માટે આ લોકની િજદગીમાં
નામોશી િસવાય બીજો શો બદલો છે ? અને
કયામતના િદવસે પણ તેઓને ઘણી સખ્ત િશક્ષા
તરફ ફેરવવામાં આવશે, અને તમે જે કાંઈ કરો છો
તેનાથી અલ્લાહ અજાણ નથી. આ એજ લોકો છે
જે ઓ આખેરતને બદલે દુિનયાની િજદગી ખરીદે
છે , માટે તેમની સઝા હરિગઝ હળવી કરવામાં
આવશે નહ , તેમજ તેમને કોઈ કારની મદદ
પણ કરવામાં આવશે નહ . (સૂરએ બકરહ, આ.
૮૫-૮૬)
જુ મ્આ, તા. ૨૩-૨-૫૧
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પયગામ નં. 36 એક સમયમાં બે
નમાઝો અદા કરવા િવશે

જે વી રીતે ઈસ્લામની અન્ય બાબતો તથા
બજાવી લાવવાના અહકામો માન્યિસધ્ધ અને
સાિબત છે , તેમ એ િવશે હદીસો અને િરવાયતો
વાિરદ થયેલ છે , તેવી રીતે ઝોહર અને અસર, તેમ
મગિરબ અને ઈશા એ બબ્બે નમાઝોને પણ એક
સમયમાં ભેગી કરવાના જાએઝપણા િવશે પણ
હદીસો બયાન થયેલ છે , આ એટલા માટે કે
ઈસ્લામના કાનુનો કોઈ એક ખાસ ઝમાનાનાજ
લોકોની હાલતને િ સમક્ષ રાખીને બનાવવામાં
આવેલ નથી બલ્કે આખરી ઝમાનાના લોકોની
પણ િસ્થિતનો ખ્યાલ કરીને અહકામે ઈસ્લામ
મુકરર્ર કયાર્ છે . નમાઝ િવશે પણ એવી રીતે
લોકોની જુ દી જુ દી હાલતોને પેશે નઝર રાખી
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લોકો માટે નમાઝની કેફીયત તથા સુરત અને
તહારતના સાધનોમાં તફાવત રાખવામાં આવ્યો
છે . જે મકે તંદુરસ્તી અને બીમારીની હાલતમાં એ
તફાવત રાખવામાં આવ્યો છે કે જો શરીર તંદુરસ્ત
અને સશકત હોય તો ઉભા રહીને અને જો
બીમાર હોય કે કોઈ કારણસર ઉભા રહેવાની
શિક્ત ન હોય તો બેસીને નમાઝ પડવી. જો
શરીરમાં િહલન શિક્ત હોય તો કેયામ, રૂકુઅ,
સુજુદ વગેરા બજાવી લાવવી. એવી રીતે તહારત
િવશે પણ જુ દી જુ દી હાલતોને નઝર સામે રાખી
જુ દા હુ કમો ફરમાવવામાં આવ્યા છે . જે મકે
મુળમાં તહારત (વઝુ -ગુસ્લ) પાણીથી જ કરવી,
પણ જો પાણી મળી શકે તેમ ન હોય, અથવા
મળી શકતું તો હોય પણ પુરતા માણમાં ન હોય,
અથવા જો પુરતું તો હોય પણ પુરતા માણમાં ન
હોય, અથવા જો પુરતું તો હોય પણ બીમાર હોય
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કે બીમાર થઈ જવાની ધાસ્તી હોય અથવા
નમાઝની અદાએગીનો સમય તંગ હોય તો એવી
હાલતમાં માટીથી તયમ્મુમ કરી લેવું.
એવીજ રીતે નમાઝે પંજગાના િવશે પણ
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમએ કેટલીક બાબતો સમજાવી થમ દરેક
નમાઝ માટે ખાસ સમય મુકરર્ર કય . આપે
હંમેશની પાંચે નમાઝો : સુબ્હ, ઝોહર, અસર,
મગિરબ અને ઈશાને અલગ રીતે પણ પડી અને
તેમને એ બાબતમાં મુસલમાનો અનુસયાર્. પરંતુ
ખુદા અને રસૂલને આ બાબતનું ઈલ્મ હતું કે
ભિવષ્યમાં લોકોને લાચારીથી અનોખા કારનું
જીવન વ્યિતત કરવું પડશે અને જીવન િનવાર્હ માટે
ઝમાના અનુસાર ચાલવું પડશે-કદી આકાશના
ઉઘાડા વાતાવરણમાં તો કદી સમુ ની પીઠ પર તો
કદી અરણ્યમાં મુસાફરી કરવી પડશે, તો ઘણાએક
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લોકોને ખાણોમાં અને કારખાનાઓ વગેરેમાં એવી
રીતે કામ કરવું પડશે કે લાચારીથી તેઓ દરેક
નમાઝને જુ દા જુ દા સમયે નહ પડી શકે, તો
તેમના ઉપર કરમ િ કરી હઝરત રસૂલેખુદા
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ એક
સમયમાં બે નમાઝોને પડી લેવાની છુ ટ બખ્શી.
જો કોઈ શખ્સ દીને ઈસ્લામને સામુદાિયક
ધમર્ સમજી તેની િહકમતો ઉપર નઝર કરે અને
સમજી લે કે ઈસ્લામના અહકામો માનવ શિક્તને
ખ્યાલમાં લાવીને નકકી કરવામાં આવ્યા છે તો
ઝરૂર કબૂલ કરશે કે બેશક એક સમયમાં બે
નમાઝોને જમા કરવી િહકમતથી િવરૂધ્ધ નથી.
બલ્કે લોકોના માટે લાભદાયી છે , અને તે િવશે જે
કંઈ િરવાયતો અને હદીસો હઝરત રસૂલેખુદા
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમથી વાિરદ
થઈ છે તેની વ્યથર્ તઅવીલ કરી દીને ઈસ્લામને
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બદનામ કરવાની કોિશશ નહ કરે.
દીને ઈસ્લામ એક એવો ધમર્ છે કે જે ખુદા
તરફથી લોકોના દુિનયવી તથા આખેરતી ફાએદા
માટે મુકરર્ર થયેલ છે . તેથી જો તેના અહકામો
લોકો અમલ ન કરી શકે તેમ સમય પણ અનુકુળ ન
બને તેવા હોય તો પછી એવો ધમર્ કેમ કરી
મનુષ્યોની ભલાઈ માટે લાએક બની શકે છે ?
ઈસ્લામ એવો ધમર્ છે કે જે ણે ઈન્સાનોની દરેક
કારની સગવડો તથા જુ દી જુ દી હાલતોને નઝર
સામે રાખી અહકામો મુકરર્ર કયાર્ અને તેનીજ
મુજબ અમલ કરવાની આજ્ઞા કરી. ઈસ્લામ
આરામ બખ્શનાર તથા કાિશત ધમર્ છે . જે મ કે
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે, “હુ ં તે ધમર્ લઈને આવ્યો
છુ ં કે જે અિત સરળ અને કાિશત છે .” ? આથી
સમજાયું કે જો અહકામો માનવ શિક્તની
પયગામાતે નજફ ‐ 313

HAJINAJI.com

બાહેરના હોય તો પછી તે હઝરત રસૂલેખુદા
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમના
િ િબદુ અને દીને ઈસ્લામની હકીકતના િવરૂધ્ધ
ગણાશે.
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમ જો કે અલગ અલગ સમયે
નમાઝો પડતા હતા, તો પણ તેમણે કેટલીક વેળા
ઝોહર તથા અસર તેમ મગિરબ તથા ઈશાની
નમાઝો કોઈપણ કારણ િવના એક સમયમાં પડયા
હતા, અને તે િવશે કોઈએ જ્યારે આપને પૂછયું તો
આપે ફરમાવ્યું કે, “આમ એટલા માટે કયુ કે હુ ં
ચાહુ ં છુ ં કે મારી ઉમ્મત માટે સરળતા પૈદા થાય.”
આવી રીતે બે નમાઝોને એક સમયમાં પડવા
સંબંધેની િરવાયતો એહલે સુન્નત વલ
જમાઅતના મુહ ીસો તથા આિલમોએ પણ
પોતાની િકતાબોમાં બયાન કરેલ છે . જે મ કે
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“સહીહ મુસ્લીમ” િજલ્દ ૧ લીમાં ૨૬૫ મે પાને
ઈબ્ને અબ્બાસથી િરવાયત છે કે હઝરત રસૂલેખુદા
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ ઝોહર
અને અસર અને તેવી રીતે મગિરબ અને ઈશાની
નમાઝો એક સમયમાં પડયા અને તે સમયે તેઓ ન
તો મુસાફરીની હાલતમાં હતા કે ન કોઈ ઝાતનો
ભય હતો.” અને “જામેઅ તીરમઝી”માં ૫૪ મે
પાને ઈબ્ને અબ્બાસથી િરવાયત છે કે હઝરત
રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમએ મદીનામાં ઝોહર તથા અસરની
નમાઝ અને તેવી રીતે મગિરબ તથા ઈશાની
નમાઝો એક સમયમાં પડયા, અને તે સમયે ન તો
કોઈ ઝાતનો ભય હતો ન વરસાદનો સંગ હતો.
અને તે િવશે જ્યારે કોઈએ હઝરત અબ્બાસને
પૂછયું તો તેમણે જણાવ્યું કે હઝરત રસૂલેખુદા
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ આમ
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એટલા માટે કયુ કે તેઓ પોતાની ઉમ્મત ઉપર
સખ્તી નથી ચાહતા.” અને આ િરવાયત નસાઈએ
પણ પોતાની સુનદ િજલ્દ ૧ લીમાં ૨૮૫ તથા
૨૯૦ મે પાને, તેમ મહમુદ ઈબ્ને અહમદે અયની
હનફીએ “ઉમ્દતુલ કરી શહ સહીહ બુખારી”
િજલ્દ બીજીમાં ૫૩૭ મે પાને બયાન કરેલ છે .
અને એવી િરવાયતો તકીય્યતુલ હીન્દીએ
“મુન્તખેબુલ કન્ઝુલ ઉમ્માલ”માં, માિલકે
“મુઅ ા” િજલ્દ ૧ લીમાં ૮૧ મે પાને, અને
જલાલુદદીન સયુતી શાફેઈએ “તનવીરૂલ હવાલીક
શહ મુઅ ાએ માિલક” (જે િકતાબે ‘મુઅ ા’ની
સાથે જ છપાયેલ છે ) િજલ્દ ૧ લીમાં ૧૮૧ મે
પાને, સનઆનીએ “સુબુલુસ્સલામ શહ બુલગુલ
મરામ”માં, અને ઈબ્ને રૂશ્દે “િબદાએતુલ
મુજતહેદ” િજલ્દ ૧ લીમાં ૧૬૫ મે પાને નકલ
કરેલ છે . તદુપરાંત બીજી ઘણી િકતાબોમાં આવી
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િરવાયતો નકલ થયેલ છે , પણ તે બધીને અહ દજર્
કરવાની ગુંજાઈશ નથી, તો પણ જીજ્ઞાસુઓ માટે
ખરી હકીકતથી વાકેફ થવા માટે ઉપલી િરવાયતો
પૂરતી છે .
જુ મ્આ, તા. ૨-૩-૫૧

પયગામ નં. 37 બાળ ઉછે ર અને
કૌમ

વન

જે વસ્તુ કે કૌમ અને િમલ્લતને જીવતી રાખે
છે તથા સદભાગી બનાવે છે તે અવલાદની
તરબીયત કવા બાળ ઉછે ર છે . આ નવ જિન્મત
અને કમિસન બચ્ચાઓ ભાિવ જા છે . યાદ રાખો
કે જે કૌમ ખરી નસ્લ ધરાવે છે અને તેની શરીઅત
મુજબ તરબીયત કરે છે તે કૌમ હરગીઝ મરણ
પામતી નથી. તરબીયત પામેલા-કેળવાયેલા નેક
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બચ્ચાઓ હકીકતમાં પોતાના વડવાઓના એવા
િતિનિધઓ છે કે તેમના અિસ્તત્વને જોઈ કહેવું
જોઈએ કે તેમના વડવાઓ મરણ પામ્યા નથી,
બલ્કે અનંત જીવનને વરી ગયા છે . ત્યારેજ મહા
દયાળુ અને કૃપાળુ પાક પરવરિદગારે આલમે આ
નેકીઓની પુંજી સમાન બાળકો માટે ભલામણ કરી
છે કે, યુસીકોમુલ્લાહો ફી અવલાદેકુમ-ખુદા તમારી
અવલાદ િવશે ભલામણ કરે છે ....” (સૂરએ નીસા,
આ. ૧૧)
આ બાળકો અને બચ્ચાઓ કે જે ઓ ખુદાની
નઝરમાં અતી પ્યારા છે અને જે મના ઉપર ખુદા
મેહરબાની કરી રહેલ છે -અલ્લાહની અમાનત છે .
માબાપ અને મુરબ્બીઓને જોઈએ કે તેઓ
એમની દીલોજાનથી તરબીયત કરે, અને
અમાનતદારીની ફઝર્ને નેક અંજામ ઉપર પહ ચાડે
અને હરગીઝ તેમના હકકોથી ચશ્મપોશી ન કરે.
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દીકરાઓની જે મ દીકરીઓના પણ જે હકકો
મુકરર્ર થયેલ છે તેમને પણ લક્ષમાં રાખે, બલ્કે
દીકરીઓ તરફ વધુ મોહબ્બતની સાથે લક્ષ આપે.
દીકરાઓ અને દીકરીઓના જે હકકો છે તેમાં લેશ
મા પણ ઓછુ ં વધુ ન કરે. દીકરાઓ અને
દીકરીઓ િવશે શરીઅતે જે હુ કમો ફરમાવેલ છે
તેને બરાબર બજાવી લાવે, અને દીકરીઓની
તેમની તરફ ખાસ લક્ષ આપી શરીઅતની રૂએ
તરબીયત કરે. હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે, “જે
માણસ બે દીકરીઓ કે બે બહેનોની તરબીયત કરે
અને તેમનાથી સારો સુલુક કરે તો (અંગુઠાની
પાસેની બે આંગળીયોને બતાવતા ફરમાવ્યું કે)
તેઓ અને હુ ં જન્નતમાં આ બે આંગળીઓની
જે મ
નઝદીક
હોઈશું.”
અને
ઈમામ
અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવ્યું કે, “બાળક ખુદા
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તરફથી નેઅમત છે , તો બાળા ખુદા તરફથી
રહમત છે . (જુ ઓ !) નેઅમતના બારામાં તો
િહસાબ લેવામાં આવશે, પરંતુ રહમતના બારામાં
નહ લેવામાં આવે. “અને એવો પણ તાકીદી હુ કમ
થયેલ છે કે તમે જ્યારે કોઈ વસ્તુ ઘરે લઈ આવો
તો તેમાંથી થમ દીકરીઓને આપો.” અને હઝરત
રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે, “જો કોઈ માણસ
બાહેરથી કોઈ વસ્તુ લઈ આવી તેમાંથી થમ
દીકરીઓને આપે તો ખુદા તેના ઉપર રહમતની
નઝર કરશે અને તેને અઝાબ કરશે નહ .”
દીકરીઓ િવશે આવા તાકીદ હુ કમો પાછળ
હેતુ એ સમાયેલો છે કે તેણીના િદલને આઘાત ન
થાય અને સદા ફુલ્લ રહે. દીકરીઓને ખંત પૂવર્ક
ઉછે રવામાં આવે એટલા માટે કે તેણીઓ આગળ
જતાં સમાજની તરબીયત કરવા સમથર્ થાય અને
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જે ઓ પણ તેણીઓથી તરબીયત મેળવે ઉમદા રીતે
મેળવવા પામે. અને દીકરીઓ તો કૌમ અને માનવ
સમુહની પુંજી છે .
ઔલાદની તરબીયત માટે તાકીદી હુ કમ
કરતા હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે, “અકરેમુ
અવલાદેકુમ વ હસ્સેનુ આદાબહુ મ-પોતાની
ઔલાદની ઈઝઝત કરો અને તેમને ઉમદા
અખ્લાકની તાલીમ આપો.” આથી જણાયું કે
ઔલાદની તરબીયત કરવી ખુદાઈ આજ્ઞા છે જે
ઉપર અમલ કરવો દરેક મુસલમાનની ફઝર્ છે .
જાણવું જોઈએ કે ઔલાદની બદઅખ્લાકી
રીતે તરબીયત કરવી અને તેઓને હાથ નીચેના
સમજીને તેમની સાથે બદ સલુકાઈતી વતર્વું
ઈન્સાનીયતથી િવરૂધ્ધ છે , કારણ કે તેઓ
માબાપનાં િતિનિધઓ છે . પરંતુ હા, તેનો એ
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અથર્ નથી કે તેઓને માથે ચડાવી દેવામાં આવે.
બેશક સમય ઉપર તેમની તરફ સખ્તાઈથી પણ
વતર્વું જોઈએ, કે જે થી તેઓ ભટકુ ન બની જાય,
તેમના મોઢેથી ખરાબ શબ્દો તથા ગાળો ન નીકળે
અને અહ તહ કુ િ કરવાથી બચતા રહે. જો
ઔલાદને તેમની હાલત ઉપર છોડી દેવામાં આવે
અને તેઓને જે વા તેવા બાળકોથી સંગત કરવાની
છુ ટ આપવામાં આવે, અવગુણો તેઓની ટેવ બની
જાય અને જીભથી જે ચાહે તે િનભર્ય રીતે બોલે
અને મેલ-િમલાપ તથા ઉઠવા બેસવા વગેરેના
આદાબથી અજ્ઞાત રહે અને િસધ્ધાંતોની િવરૂધ્ધ
ચાલે તો તેનું પિરણામ એ આવે છે કે કૌમ ખરાબ
થઈ જાય છે .
ભાઈઓ અને બહેનો ! બચ્ચાઓથી
બેદરકારી વતર્વા તથા તેઓને તેમની િસ્થિત ઉપર
છોડી દેવાનું પિરણામ એ આવે છે કે માબાપ
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“આકે ઔલાદ” બની જાય છે . હઝરત રસૂલેખુદા
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ
ફરમાવ્યું છે કે, “જે વી રીતે ઔલાદ માબાપની
િનસ્બત આક બની જાય છે , તેવી રીતે માબાપ
પણ ઔલાદની તરબીયતથી બેદરકાર થઈ જવાના
કારણે આકે ઔલાદ બની જાય છે .”
એક વેળા હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ કેટલાક
બચ્ચાઓને જોઈ ફરમાવ્યું કે, “અફસોસ આખરી
ઝમાનાના માબાપનાં કારણે તેમની ઔલાદ પર !”
કોઈએ અઝર્ કરી “(યા રસૂલલ્લાહ !) શું તે એટલા
માટે કે તેઓના માબાપ મુશરીક હશે ?” ફરમાવ્યું
કે, “નહી, તેઓના માબાપ મોઅિમન તો હશે,
પરંતુ તેઓ પોતાની ઔલાદને તેમની ફઝ નું
િશક્ષણ નહ આપે, એટલું નહ બલ્કે જો ઔલાદ
પોતે પોતાની ફઝ ની તાલીમ મેળવવા તૈયાર થશે
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તો માબાપ તેઓને એ વાતથી અટકાવશે. તેઓ તો
ફકત એટલુંજ ઈચ્છતા હશે કે ઔલાદને (એવું
િશક્ષણ આપવું કે) દુન્યવી ફાએદા હાંિસલ થાય
પછી તે થોડા પણ કેમ ન હોય ! બસ હુ ં તેઓથી
બેઝાર છુ ં અને તેઓ મારાથી.”
ભાઈઓ અને બહેનો ! ખબરદાર થઈ જાઓ
અને શરીઅતને હંમેશા નઝર સામે રાખો. તમે
જે વી રીતે દુન્યવી ફાએદા માટે દુન્યવી તાલીમ
માટે કોિશશ કરો છો તેવી રીતે મઝહબી તાલીમ કે
જે અમાનતદારી, વફાદારી, સચ્ચાઈ, દુરૂસ્તી,
મોહબ્બત ઈત્યાદી નેક ગુણોનો ખઝાનો છે તેની
મારફત તરક્કી હાંિસલ કરવાની કોિશશ કરો.
પોતાના બચ્ચાઓને બદ અખ્લાક મુઅિલ્લમો
તથા િશક્ષકોના હાથમાં સ પો નહ . ઔલાદની
સામે અયોગ્ય વતર્ન, બદ ઝબાની, વચન ભંજન
તથા કિન કતર્વ્યો અમલમાં ન લાવો, કેમકે
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બચ્ચાઓને ફોરન આ વસ્તુની અસર લાગુ પડી
જાય છે , અને એક વાર જ્યારે આ અવગુણો તેમને
અસર કરી જાય છે તો પછી તેને દૂર કરવું બહુ જ
મુશ્કેલ થઈ પડે છે બલ્કે તમામ કોિશશો વ્યથર્ જાય
છે . તમે પોતાની ઔલાદની એવી તરબીયત કરો કે
તેઓ ઈમાનદાર, બુિધ્ધશાળી, બહાદુર, વફાદાર
તથા મઝબુત િદલવાળા બને. અને હરિગઝ એવી
તરબીયત ન કરો કે તેઓ તમારા મરણ પછી મા
એટલુંજ કરે કે તમારી ક ઉપર આવી ફુલ સબ્ઝો
વેરે તથા અગરબ ીઓ બાળે-અને બસ. બલ્કે
એવી તરબીયત કરો કે જે ના તાપે તેઓ સારા
સારા કામો કરે અને તેનાથી તમારી રૂહ ખુશ થાય.
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે, “સારી ઔલાદ એવું
સાધન છે કે તેના તાપે માબાપ મરી જવા પછી
પણ દુિનયાથી અલગ થતા નથી.”
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ભાઈઓ અને બહેનો ! મુરબ્બીઓ ચાર
કારના છે : ૧-માબાપ, ૨-સમાજ, ૩મુઅિલ્લમ કવા િશક્ષક અને ૪-દીની તથા રૂહાની
રહબર. તમે કોિશશ કરો કે તમારી ઔલાદ આ
ચારે કારના મુરબ્બીઓથી એવી તરબીયત
હાિસલ કરે અને તેમની કનેથી એવી અસર
ઈખ્તેયાર કરે કે પિરણામમાં તેઓ નેક અને ઉ મ
માણસ બની જાય. હઝરત રસૂલે અકરમ
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમએ
ફરમાવ્યું કે, “ઔલાદ માટે તેમના માબાપ તરફથી
ઉ મો મ ભેટ એ છે કે તેઓ તેમનું સારૂં નામ
રાખે (એવું નામ રાખે કે જે નો સારો અથર્ થતો
હોય) તથા તેઓને ઉમદા કેળવણી આપે.” અને એ
પણ ફરમાવ્યું કે, જ્યારે તમે તમારી ઔલાદને કોઈ
વચન આપો તો તેને પુરૂં પણ કરો.” તદુપરાંત એ
પણ ફરમાવ્યું કે, “ઔલાદ ઉપર ી કરવાથી એક
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ગુલામને આઝાદ કરવાનો સવાબ મળે છે ” કોઈએ
અઝર્ કરી કે જો ૩૬૦ વાર નઝર કરે તો ?
ફરમાવ્યું “અલ્લાહો અકબર ખુદા મહાન છે . ખુદા
એ માણમાં વધુ સવાબ અતા ફરમાવશે.”
ભાઈઓ અને બહેનો ! પોતાની ઔલાદની
એવી તરબીયત કરો કે તેઓ શરીઅતના
અહકામના પાબંદ બને. તમારી તરબીઅત તેમના
િદલોમાં જગા કરી લે. તેઓની તરબીયત કરતી
વેળા સ અને િધરજથી કામ લો. મીઠા શબ્દો
સને ેમથી તેમની સાથે વત . તેઓમાં નમાઝની
ટેવ પાડો અને કુરઆનની તાલીમ આપો. તેઓની
નસે નસમાં એવી રીતે ઈમાન અને દીનદારીનું
લોહી ગિતમાન કરી દો કે તે કદી અટકવા કે ઓછુ ં
થવા ન પામે. હઝરત ઈમામ ઝયનુલ આબેદીન
અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવ્યું કે, “હે માનવી !
તમારી ઔલાદનો એ હક છે કે તમે સમજો કે
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તેઓ તમારાથી છે , અને તેમની દરેક વાતને
તમારીજ તરફ િનસ્બત આપવામાં આવે છે .
તેઓના કુકૃત્યો તથા ખરાબ વાતો છે વટ તમારીજ
તરફ સંબંિધત થાય છે . તેઓની તરબીયત તથા
ખુદા પરસ્તી િવશે તમારાથી જ જવાબ માંગવામાં
આવશે. માટે તેઓને ખુદાના તાબેદાર બંદા
બનાવવાની કોિશશ કરો. તેઓની તરબીયત કરતી
વેળા લક્ષમાં રાખો કે એ તરબીયતના તાપે
તેઓને જે કંઈ સવાબ મળશે તો તમને પણ સાથે
સાથે સવાબ મળશે અને જો એ તરબીયત (જો
બૂરી તથા અયોગ્ય રીતે થઈ હશે તો એ)ના તાપે
તેમને જે કંઈ અઝાબ થશે તો તેમાં તમને પણ
શામીલ કરવામાં આવશે.
જુ મ્આ, તા. ૯-૩-૫૧
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પયગામ નં. 38 નવરોઝ
ઈમામીયાઓની નઝર

જગતના ઈતીહાિસક િદવસોમાં એક
નવરોઝ છે , જે ને પુરાણા સમયથી દુિનયાની
કેટલીક કૌમો, જાઓ તથા ધમ ખુશીના િદવસ
તરીકે ઉજવે છે . ખાસ કરી ઈરાનીઓ આં િદવસને
કૌમી- જાિકય ઈદ તથા ખુશીના િદવસ તરીકે માને
છે અને દરેક વષ તેઓ તેને પોતાના વડવાઓની
જે મ વષર્નો “નવો િદવસ” ગણે છે તથા આનંદ
ઉજવે છે . જગતમાં આ િદવસ કયારથી મુકરર્ર
થયો તેના િવશે જો કે ઘણો મતભેદ છે , છતાં
ઈિતહાસમાં તે િવશે કંઈ ન કંઈ કાશ પાડવામાં
આવેલ છે . મ િહજરી સન ૧૩૫૯ માં “નવરોઝ
દર ઈસ્લામ” (ઈસ્લામમાં નવરોઝનું સ્થાન) એ
િવષય ઉપરના મારા પેમ્ફલેટ નં. ૯ માં નવરોઝના
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ઈિતહાસ ઉપર કેટલુંક વણર્ન કરેલ છે .
ઘણા ખરા ઈિતહાસવે ાઓનો એવો મત છે
કે નવરોઝનો બાની કયુમસર્ હતો જે હઝરત ઈસા
અલિય્હસ્સલામના ૩૨૬૬ વષર્ પહેલાં થઈ ગયો
અને જે ઈરાનનો પહેલો બાદશાહ હતો. જ્યારે
કેટલાકોનું એવું કહેવું છે કે જમશેદ બાદશાહ
નવરોઝનો બાની હતો કે જે કયુમસર્ના મરણના
સો વષર્ પછી પૈદા થયો હતો. આ બંને મત
ઉપરથી એવો અંદાઝો કરી શકાય છે કે નવરોઝની
બીના પાંચ હજારથી વધુ વષ ઉપર થઈ છે અને તે
સમયથી ઈરાનીઓમાં તે િદવસ ઈદ તરીકે
ઉજવાતો આવ્યો છે .
બની અબ્બાસી િખલાફતના ઝમાનામાં
જ્યારે ઈરાનીઓની જોડે મુસલમાનોનો સંબંધ
વધી ગયો તો ઈરાની લશ્કરીઓને ખુશ રાખવાના
હેતુએ બની અબ્બાસના ખલીફાઓ નવરોઝનો
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એહતેરામ કરવા લાગ્યા એટલું નહ બલ્કે તેને ઈદ
તરીકે પણ ઉજવવા લાગ્યા. એમના દરબારોમાં
નવરોઝનો ઉત્સવ પણ ઉજવાતો હતો, અને તેમાં
રાજ્યની આગેવાન વ્યિક્તઓ પણ ભાગ લેતી
હતી. તદુપરાંત નાના મોટા લોકો પણ
મુબારકબાદી માટે હાિઝર થતા હતા અને
ખલીફાની સમક્ષ પોતપોતાની હેિસય્યત મુજબ
નઝરાણું પેશ કરતા હતા અને તેમાં ગવર્
અનુભવતા હતા. નવરોઝ ઉત્સવની આ
ણાિલકા એટલી બધી કાએમ થઈ ગઈ હતી કે
એક વષ જ્યારે નવરોઝના સંગે બની અબ્બાસને
બીજો ખલીફા મન્સુર દવાનકી તબીઅત સારી
નહ હોવાના કારણે નવરોઝના ઉત્સવમાં હાિઝર
થવા અશકત હતો, તો તેણે સાતમા ઈમામ હઝરત
મૂસાએ કાિઝમ અલિય્હસ્સલામને પોતાની
ગેરહાઝરીમાં તખ્ત ઉપર િબરાજમાન થઈ ઈદે
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નવરોઝની મુબારકબાદીઓ ઝીલવાની િવનંતી
કરી. ઈમામ અલિય્હસ્સલામએ અિત આ હની
પછી તેની િવનંતીને કબૂલ રાખી અને દરબારમાં
તશરીફ લઈ જઈ તખ્ત ઉપર રોનક અફરોઝ થયા.
લોકો આપને મુબારકબાદીઓ તેમ નઝરાણા પેશ
કરવા લાગ્યા. છે વટે એક બુઢ્ઢો શખ્સ આપની
સેવામાં આવ્યો અને િવનંતી કરી કે મારી કને
દુિનયવી દૌલતમાંથી કંઈ નથી. અલ્બત મારા
દાદાના રચેલા બે મરસીયા છે જે માં હઝરત
ઈમામ હુ સૈન અલિય્હસ્સલામ ઉપર િવતેલ
સંકટોનું વણર્ન છે તે આપની િખદમતમાં પેશ કરૂં
છુ ં . હઝરતે તેનો એ હદીયો કબૂલ કય અને તેના
બદલામાં આપે તેને એ તમામ નઝરાણું ખલીફાથી
રઝા મેળવીને આપી દીધું કે જે લોકો તરફથી
આપની સેવામાં પેશ થયું હતું.
હઝરત
ઈમામ
જાફરે
સાિદક
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અલિય્હસ્સલામએ ઈદે નવરોઝની બીના તથા
ઈિતહાસ િવશે તેમ એ િદવસે જે બનાવો બન્યા
એ બધી બાબતો બયાન ફરમાવેલ છે . જે મ કે એક
વષર્ નવરોઝના િદવસે જ્યારે મોઅલ્લા િબન
ખુનૈસ
હઝરત
ઈમામ
જાફરે
સાિદક
અલિય્હસ્સલામની િખદમતમાં હાિઝર થયા. તો
ઈમામ અલિય્હસ્સલામના સવાલના જવાબમાં
તેમણે એટલું જ ક ું કે આ મુબારક િદવસ િવશે હુ ં
ફકત એટલું જ જાણું છુ ં કે ઈરાનની જા આ
િદવસને મહાન સમજે છે તથા તેની ઈઝઝત કરે
છે . હઝરતે તેમના આ જવાબમાં તેમને સંબોધન
કરી જે કંઈ ઈરશાદ ફરમાવ્યું તે ટુંકાણમાં આ
મુજબ છે કે, “મોઅલ્લા ! ખરી વાત તો એ છે કે
નવરોઝ અમારા મહાન િદવસોમાંનો એક મહાન
િદવસ છે . પરંતુ તમે લોકોએ તેની કશી પરવાહ
કરી નહ . (જાણી લો કે) આ નવરોઝ એ િદવસ છે
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કે જે િદવસે સુરજનો ઉદય થયો. એજ િદવસે
ઝાડ-છોડવાઓને ાણ બખ્શનારી હવા પૈદા થઈ
અને તેથી હરીયાળી લહેરાતી થઈ. એજ િદવસે
ખુદાએ બંદાઓથી અહદ લીધો કે તેઓ તેની
બંદગી કરે અને કોઈને પણ તેનો શરીક ન ઠરાવે
અને તેના નબીઓ ઉપર ઈમાન લાવે. એજ
િદવસે હઝરત નુહ નબીની િકશ્તી “જુ દી” પહાડ
ઉપર આવીને ઠેરી. એજ િદવસે હઝરત ઈ ાહીમ
અલિય્હસ્સલામએ પોતાની કૌમના બુતોને
તોડયા. એજ િદવસે બની ઈસરાઈલના એક
નબીએ મૃત્યુ પામેલ માણસોના હાડકાં જોઈ
ખુદાની બારગાહમાં દુઆ કરી કે આએ બનાવ
આવી રીતનો છે કે એક મુલ્કમાંથી ીસ હજાર
જે ટલા લોકો પ્લેગની બીમારીથી બચી જવા માટે
એ મૃત્યુ પામેલાઓને ફરી જીવતા કર, તો એમની
એ દુઆ કબૂલ થઈ. એજ િદવસે હઝરત રસૂલે
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અકરમ સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમને
િરસાલત મળી અને આપ ઉપર િજ ઈલ નાિઝલ
થયા.
એજ
િદવસે
હઝરત
અલી
અલિય્હસ્સલામને ગદીરે ખુમના સંગે ઈમામત
તથા િવલાયત મળી, અને કેટલીક તવારીખોમાં છે
કે આપે ફરમાવ્યું કે આ િદવસે અમારા કાએમ
મહદી ઝુહુર ફરમાવશે અને દજજાલ ઉપર ફત્હ
મેળવી તેને ફાંસીએ ચડાવશે, અને છે વટે ફરમાવ્યું
કે, આ (નવરોઝ) અમારો િદવસ છે , જે ની
અજમના લોકોએ િહફાઝત કરી જ્યારે તમે
લોકોએ તેની તરફ બેદરકારી દાખવી.
મુલકમાંથી ભાગી નીકળ્યા. રસ્તામાં ખુદાએ
એ બધાને મૃત્યુ આપ્યું અને એ બધાના બધા
મરણ પામ્યા. ત્યારપછી લાંબા સમયે જ્યારે બની
ઈસરાઈલના એક નબીનું ત્યાં આગળથી નીકળવું
થયું તો તેમણે એ લોકોના મુદાર્ઓના હાડકા
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જોઈને તેઓ બધાને જીવતા કરવાની ખુદા કને
દુઆ ગુઝારી. ખુદાએ ફરમાવ્યું કે તમે એ
હાડકાઓ ઉપર પાણીનો છં ટકાવ કરો. નબીએ
જ્યારે એમ કયુ તો એ બધા મૃત્યુ પામેલાઓ
જીવતા થઈ ગયા. કુરઆનમાં એજ બનાવ તરફ
ઈશારો છે કે, “(હે રસૂલ !) શું તમે એ લોકોને
જોયા નહ કે જે ઓ મૃત્યુની બીકથી પોતાના
મકાનોમાંથી નીકળી ગયા હતા અને તેઓ
હજારોની સંખ્યામાં હતા. ખુદાએ તેઓને ફરમાવ્યું
કે મરી જાઓ. ફરી તેઓને જીવતા કયાર્. બેશક
ખુદા લોકો ઉપર મેહરબાની કરનારો છે . પરંતુ
ઘણા ખરા લોકો શુ બજાવી લાવતા નથી.
(સૂરએ બકરહ, આ. ૨૪૧)
ત્યારપછી હઝરતે ફરમાવ્યું કે, જ્યારે આ
નવો િદવસ આવે તો એ િદવસે તમે રોઝો રાખો,
ગુસ્લ કરો, સારા સારા કપડા પહેરો, ખુશ્બોનો
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ઉપયોગ કરો, અને ઝોહર અસર તથા તેની
નાફીલા નમાઝોથી ફાિરગ થાઓ તો તેની પછી
બબ્બે રકાત કરી ચાર ચાર રકાત નમાઝ બજાવી
લાવો. પહલી રકાતમાં હમ્દ પછી દસ વાર સૂરએ
ઈન્ના અન્ઝલ્નાહો પડો બીજી રકાતમાં હમ્દ પછી
દસ વાર સૂરએ કુલ હોવલ્લાહો અહદ અને ચોથી
રકાતમાં હમ્દ પછી દસ વાર સૂરએ કુલ અઉઝો બે
રબ્બીલ ફલક તથા કુલ અઉઝો બે રબ્બીન્નાસ
પડો, અને નમાઝ પછી િસજદએ શુ માં જઈ
દુઆ પડો.
ઉપલી િરવાયતોને અનુસરી જગતના
ખૂણેખૂણામાં શીઆ ઈસ્નાઅશરીઓ નવરોઝના
િદવસનો એહતેરામ કરે છે , અને તહવીલે
આફતાબના સમયને મુબારક સમજે છે અને તે
સંગે ખાસ ખાસ વઝીફા-દુઆઓ પડે છે . જાણવું
જોઈએ કે જ્યારે સુરજ ફરતો ફરતો પોતાના બારે
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બુરૂજો (રાશીઓ)ને પસાર કરી ફરી જ્યારે પહેલા
બુરૂજ “હમ્લ” (મેષ રાશી)માં વેશ કરે છે તો એ
સમયને “તહવીલે આફતાબ” કહે છે . સુરજને
આખા વરસમાં પોતાના ચ ાવાને પૂરો કરતાં
૩૬૫ િદવસ, પાંચ કલાક, ૪૮ મીનીટ અને ૫૧
સેકન્ડ લાગે છે , અને ફરી જ્યારે થમ બુરૂજમાં
દાિખલ થાય છે તો તેના અથર્ એ થયો કે નવો વષર્
શરૂ થયો.
જાણવું જોઈએ કે જો તહવીલે આફતાબ
સવારથી ઝોહર સુધીના સમયમાં થાય તો એજ
િદવસે નવરોઝ મનાવવો, અને જો ઝોહર પછીના
સમયમાં થાય તો બીજે િદવસે નવરોઝ મનાવવો.
તહવીલના સમયે જે મશહુ ર વઝીફા પડવામાં
આવે છે તેઓનું મુસ્તનદ હોવું જો કે મઅલુમ
નથી, તો પણ તેમાં ખુદાના નામ આવતા હોવાથી
તેનું પડવું ઈન્શાઅલ્લાહ ફાએદાથી ખાલી નથી.
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મ મારી િકતાબ “અહકામે નવરોઝ”માં નવરોઝના
આમાલ લખ્યા છે , તેમાં એક દુઆ આ પણ છે તે
પડવી : “યા મુકલ્લેબલ કુલુબે વલ અબસાર ! યા
મુદબેરલ લયલે વન્નહાર ! યા મુહવ્વેલલ હવ્લે
વલ અહવાલ ! હવિવલ હાલેના એલા અહસિનલ
હાલ” તેમ “યા ઝલ જલાલે વલ ઈકરામ”નો પણ
િઝ કયાર્ કરવો.
આ વષ મુંબઈના ઉફુક (િક્ષિતજ) ઉપર
તહવીલે આફતાબ ૧૨ મી જમાદીઉલ આિખર
િહજરી ૧૩૭૦ (૨૧ મી માચર્ ૧૯૫૧)
બુધવારના િદવસે સાંજે સ્ટા. ટા. ણ વાગી ૫૭
મીનીટ અને ૫૪ સેકંડે (અથાર્ત ચાર વાગવામાં
લગભગ બે મીનીટ ઓછી હશે તે સમયે) થશે. એ
સમયે ઉપરોકત દુઆ પડવી, અને બીજે િદવસે
એટલે કે ૧૩ મી જમાદીઉલ આિખર (૨૨ મી
માચર્) ગુરૂવારના િદવસે ઈદે નવરોઝ મનાવવી,
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અને આમાલે નવરોઝ બજાવી લાવવા. ખુદા
તમામ મોઅિમન ભાઈઓ અને બહેનોને નવું વષર્
મુબારક કરે અને બંદગી ગુઝારવાની તૌફીક અતા
ફરમાવે, આમીન.
જુ મ્આ, તા. ૧૬-૩-૫૧

પયગામ નં. 39 અઝાનમાં હ ય
અલા ખય રલ અમલ

શીઆ ઈમામી ઈસ્નાઅશરી મુસલમાનોનો
પાયો આ વાત ઉપર છે કે િકતાબે ખુદા અને
સુન્નતે રસૂલની મુતાબીક શરીઅતનં જે અહકામો
અમો સુધી હઝરાત એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામ
મારફત પહ ચ્યા છે તેના ઉપર જ અમલ કરવામાં
આવે. જે મકે કુરઆને મજીદમાં ખુદા તઆલા
ફરમાવે છે કે, “વ મા આતાકોમુર રસૂલો ફ
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ખોઝુહ, વ મા નહાકુમ અનહો ફન્તહુ વ કુલ્લાહ.
ઈન્નલ્લાહ શદીદુલ એકાબ-રસૂલ તમને જે
(અહકામ-આજ્ઞાઓ) આપે તેનેજ અનુસરો, અને
જે વસ્તુઓથી રોકે તેથી બચતા રહો અને
ખુદાથીજ ડરો. બેશક ખુદા સખ્ત અઝાબ
કરવાવાળો છે .”
(સૂરએ હ , આ. ૭)
માટે અમારી ફઝર્ થઈ પડે છે કે અમે હઝરત
રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમની આજ્ઞાઓ મુજબ ચાલીએ, એટલા
માટે કે આપના મુખ વચનો કે આજ્ઞાઓ
મનેચ્છાઓને તાબે નથી હોતા, બલ્કે ખાસ
ખુદાની તરફથી હોય છે . જે મકે કુરઆનમાં ખુદા
ફરમાવે છે કે, “વ મા યન્તેકો અિનલ હવા ઈન
હોવ ઈલ્લા વહયુન યુહા-અને તે (અમારો રસૂલ)
પોતાની મનેચ્છાઓથી કંઈપણ ઉચ્ચારતો નથી,
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બલ્કે તે (જે કંઈ કહે છે અમારી તરફની) વહી (ને
અનુસરીને) છે .” (સૂરએ નજમ, આ. ૪)
માટે અમારે હઝરત રસૂલે અકરમ
સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમ કે જે ઓ
ખુદાના અહકામ પહ ચાડનારા તથા હલાલ અને
હરામ બાબતોના બતાવનારા હતા એમના
ફરમાનો તથા બોધવચનો મુજબ ચાલવું જોઈએ,
અને ઈખ્તેલાફ તથા મતભેદના સમયે ફકત એજ
બુઝુગર્ હસ્તીઓના અહકામ મુજબ અમલ કરવો
જોઈએ કે જે મની તાબેદારી તથા ફરમાંબરદારી
ખુદાએ અમારા ઉપર વાિજબ કરી છે . જે મકે
કુરઆનમાં અલ્લાહ ફરમાવે છે કે, “અતીઉલ્લાહ
વ અતીઉર રસૂલ વ ઓિલલ અ ે િમનકુમ, ફ ઈન
તનાઝઅતુમ ફી શયઈન ફ રૂદદુહો એલલ્લાહે વર
રસૂલે ઈન કુનતુમ તુઅમેનુન િબલ્લાહે વલ
યવિમલ આિખર-તાબેદારી કરો અલ્લાહની તથા
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ફરમાંબરદારી કરો રસૂલ તથા “ઓિલલ અ ”ની
અને જો તમોને કોઈ વાતમાં ઝઘડો (મતભેદ)
ઉપિસ્થત થાય તો (એ વેળા) તમે એ બાબતમાં
અલ્લાહ તથા રસૂલની તરફ રૂજુ અ થાઓ જો તમે
ખુદા તથા કયામત ઉપર ઈમાન ધરાવતા હો.”
(સૂરએ િનસા, આ. ૫૯) માટે ઝરૂરી છે કે અમે
અલ્લાહ, રસૂલ તથા ઓલીલ અ ની તાબેદારી
કરીએ. અને “ઓલીલ અ ”થી મુરાદ એ પિવ
બુઝુગર્ લોકો હોઈ શકે છે કે જે ઓ પોતે અલ્લાહ
તથા રસૂલ સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમની ફરમાંબરદારી કરતા હોય અને
એમનાજ હુ કમોની સામે પોતાનું માથું ઝુકાવીને તે
મુજબ અમલ પણ કરતા હોય અને હરિગઝ
એમની આજ્ઞાઓ િવરૂધ્ધ વતર્તા ન હોય, એટલા
માટે કે ખુદા અને રસૂલ સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમની િવરૂધ્ધ ચાલનારા ઈસ્લામનાં
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િવરોધી બની જાય છે .
હકીકતમાં “ઓલીલ અ ” એજ બુઝુગર્
લોકો છે કે જે મની ઈતાઅત તથા ફરમાંબરદારી
હઝરત રસૂલે અકરમ સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમએ “હદીસે સકલૈન”ની મારફત
અમો ઉપર વાિજબ કરેલ છે અને હુ કમ ફરમાવેલ
છે કે, એમની જ પાસેથી દરેક બાબતો મેળવો
જે મ કે ફરમાવ્યું કે, “હુ ં તમો વચ્ચે બે અમુલ્ય
વસ્તુઓ મુકી જાઉં છુ ં . એક િકતાબે ખુદા
(કુરઆન) છે અને બીજી મારી ઈતરત એહલેબૈત
છે . જો તમે એ બેઉને વળગેલા રહેશો તો હરિગઝ
મારી પાછળ ગુમરાહ થવા નહ પામો. તમે
એમનીજ પાસેથી (અહકામ) હાિસલ કરો, ન કે
તમે એમને તાલીમ આપો. એટલા માટે કે તેઓ
તમારાથી કયાંય વધુ જાણકાર છે .”
માટે અમારે ખુદા તથા રસૂલ સલ્લલાહો
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અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમની ફરમાંબરદારીને
અમારો મુ ાલેખ બનાવી લેવો જોઈએ અને
એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામના મુખવચનો તથા
આજ્ઞાઓને ખુદા અને રસૂલના જે મ સમજી તેના
મુજબ અમલ કરવું જોઈએ. એ બુઝુગર્ લોકો
ઈ તે રસૂલ અને ઈમામો છે જે મણે નબુવ્વતનાજ
દરવાઝાથી સવર્ કંઈ હાંિસલ કયુ અને તેઓ હંમેશા
અલ્લાહ અને રસૂલ સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમના હુ કમો મુજબજ ચાલતા
હતા, અને હરિગઝ િકયાસ-અટકળ, તથા ઝઈફ
મનકુલાત (હદીસો, િરવાયતો, ખબરો, વણર્નો
વગેરે) તરફ લક્ષ આપતા ન હતા. આએજ બુઝુગ
શરીઅત (રૂપી ઈમારત)ના દરવાઝા છે . તેઓએજ
અમોને અઝાન તથા એકામહમાં “હય્ય અલા
ખયિરલ અમલ” કહેવાનો હુ કમ ફરમાવ્યો અને
જણાવ્યું કે, હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે
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વ આલેહી વસ્સલમના ઝમાનામાં “હય્ય અલા
ખયિરલ અમલ” નું કહેવું જારી હતું અને લોકો પણ
તે માણે ચાલતા હતા. પરંતુ હઝરત રસૂલેખુદા
સ.ની બાદ જે વી રીતે અન્ય બાબતોને બદલી
નાખવામાં આવી અથવા તજી દેવામાં આવી એવી
રીતે “હય્ય અલા ખયિરલ અમલ” કહેવાનું પણ
તજી દેવામાં આવ્યું અને તેના બદલે હ. ઉમરે
“અસ્સલાતો ખયરૂમ િમનન નવ્મ” કહેવાનું જારી
કયુ.
માલેકી મઝહબના વડા માિલક િબન
અનસની િકતાબ “મુવ ા” (િમસરમાં છપાયેલી)
ના થમ િહસ્સામાં જે “શહ સયુતી”માં પણ
છપાયેલી છે તેના ૯૩ મે પાને િરવાયત છે કે,
“મુઅઝિઝન જ્યારે સવારની નમાઝની જાણ કરવા
ઉમર િબન ખ ાબની પાસે ગયો તો જોયું કે તેઓ
સુતેલા પડેલા છે . મુઅઝિઝને “અસ્સલાતો
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ખયરૂમ િમનન નવ્મ-નમાઝ ઉંઘથી બેહતર છે ” નો
પુકાર કય . એ આવાઝને સાંભળી (તેઓ ઉભા
થઈ ગયા અને) હુ કમ કય કે સવારની અઝાનમાં
(હવેથી) આ શબ્દો પણ બોલવામાં આવે.”
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમની બાદ જો કે “હય્ય અલા
ખયિરલ અમલ” કહેવું તજી દેવાયું હતું, છતાં પણ
ઘણા ખરા બુઝુગર્ લોકો અઝાનમાં મઝકુર શબ્દો
અદા કરતા હતાં. જે મકે મશહુ ર સુન્ની આિલમ
મુહદિદસે બયહકી અબુબ અહમદ િબન હુ સૈને કે
જે ઓ િહ.સ. ૪૫૮ માં વફાત પામ્યા તેમણે
િકતાબ “સુનનુન કુ ા” િહસ્સા અવ્વલ
(હૈદરાબાદમાં છપાયેલ)ના ૪૨૪ મે પાને નાફેઅ
અને લૈફ િબન સાઅદથી િરવાયત કરી છે કે,
“ઈબ્ને ઉમર હય્ય અલા ખયિરલ અમલ કહેતા
હતા.” અને ૪૨૫ મે પાને િરવાયત કરી છે કે,
પયગામાતે નજફ ‐ 347

HAJINAJI.com

“હઝરત અલી ઈબ્ને હુ સૈન અલિય્હસ્સલામ હય્ય
અલલ ફલાહ પછી હય્ય અલા ખયિરલ અમલ
કહેતા હતા અને (લોકોથી) ફરમાવતા હતા કે આ
પુરાણી અઝાન છે .” અને િકતાબ “ફોસુલુલ
મોિહમ્મહ”માં અલી ઈબ્ને બુરહાનુ ીન શાફેઈ
અરબી કે જે ઓ િહ.સ. ૧૦૪૪ માં વફાત પામ્યા.
તેમણે “સીરતુલ હરબી”ના ૧૧૦ મે પાને િરવાયત
કરી છે કે, “ઈબ્ને ઉમર અને અલી ઈબ્ને હુ સૈન
અઝાનમાં હય્ય અલલ ફલાહ પછી હય્ય અલા
ખયિરલ અમલ કહેતા હતા.” એજ િકતાબના ૭૮
મે પાને શહ કુન્શી અલાઉદદીન અલી િબન
મોહંમદે (વફાત િહ.સ. ૮૭૯) કે જે ઓ સુન્ની
એહલે કલામ હતા િરવાયત કરી છે કે, “ઉમર
કહેતા હતા કે હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો
અલય્હે વ આલેહી વસ્સલમના ઝમાનામાં ણ
વસ્તુઓ હતી, તેની હુ ં મના કરૂં છુ ં અને હરામ
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ઠરાવું છુ ં . જો કોઈ એ ણ વસ્તુઓને બજાવી
લાવશે તેને હુ ં િશક્ષા કરીશ. (એ ણ વસ્તુ આ
છે :) મુત્અતુિન્નસા, મુત્અતુલ હજ્જ તથા હય્ય
અલા ખયિરલ અમલનું કહેવું.”
જુ મ્આ, તા. ૨૩-૩-૫૧

પયગામ નં. 40 હઝરત ઈમામ
અલી ુ ક અલ હ સલામની
વફાત

શરીઅતે ઈસ્લામના િતિનિધ અને હાદીએ
મુત્લક ઈમામે બરહક હઝરત અલીય્યુન્નકી િબન
મોહંમદ િબન અલી િબન મૂસા િબન જાફર િબન
મોહંમદ િબન અલી િબન હુ સૈન િબન અલી ઈબ્ને
અબી તાિલબ અલિય્હસ્સલામ મોઅિમન
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મુસલમાનોના બાર ઈમામો અને હઝરત
રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમના બાર વસીઓમાંના દસમા ઈમામ
તથા વસી હતા. આપની કુન્નીયત અબુલ હસન
હતી અને અલ્કાબ નકી તથા હાદી હતી. આપ
હઝરત રસૂલે અકરમ સલ્લલાહો અલય્હે વ
આલેહી વસ્સલમની “નસ”થી (નામ સાથે બયાન
થયેલ હદીસની રૂએ) ઈમામ, વસી, જાનશીન તથા
ખલીફા હતા. આપની ઈમામત પોતાના િપતા
હઝરત ઈમામ મોહંમદ તકી અલિય્હસ્સલામ તથા
એમના બાપદાદાઓથી િસધ્ધ તથા સાિબત છે .
આપ પોતાના સમયમાં લોકો માટે રૂજુ અ-સ્થળ
હતા અથાર્ત લોકો અહકામે શરીઅત માટે આપની
તરફ રૂજુ અ થતા હતા. આપથી અનેકાનેક
તેજસ્વી મોઅિજઝા ઝાિહર થયા હતા. જે મકે
િકતાબ “મદીનતુલ મઆજે ઝ”માં આપના ૯૩
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મોઅિજઝા લખાયેલ છે . આ પણ આપના ઈમામે
બરહક હોવાની સ્પ દલીલ છે . આપ ઈલ્મ તેમ
અમલમાં પોતાના ઝમાનાના તમામ લોકોથી
અફઝલ હતા. ફકત શીઆ આિલમો નહ બલ્કે
સુન્ની આિલમો પણ આપને અફઝલ જાણતા
હતા. જે મકે સદરૂ ીન હનફી કાદરી પોતાની
િકતાબ “રવાએહ”માં બયાન કરે છે કે “તેઓ
હઝરત પોતાના સમયના મહાન આિલમો અને
અવિલયાઅલ્લામાંથી હતા. શીઆ સુન્ની બેઉ
િફરકા તેમને પોતાના ઝમાનાની બઉથી અફઝલ
વ્યિક્ત માને છે , અને આ પણ માને છે કે તેઓ
ઈલ્મ, તકવા-પરહેઝગારી, દયા, સખાવત,
અખ્લાક, ન તા વગેરે તમામ િસફતો ધરાવતા
હતા અને સારા સદગુણોના માિલક હતા.”
આપની ઈમામત િવશેની િરવાયતો ફકત
શીઆ આિલમોએ નહ બલ્કે સુન્ની આિલમોએ
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પણ બયાન કરેલ છે . જે મકે શેખ સુલેમાન હનફી
નકશબંદી કંદુઝીએ પોતાની િકતાબ “યનાબેઉલ
મુવદદહ” (કે જે તુક સલ્તનતના છે લ્લા ખલીફા
સુલ્તાન અબ્દુલ મજીદના હુ કમથી કુસતુન્યા ખાતે
છપાયેલ તે) ના ૨૫૮, ૪૪૦, ૪૪૨, ૪૯૫
વગેરે પાનાઓ પર બાર ઈમામોની ઈમામત િવશે
િરવાયતો બયાન કરેલ છે . તેમાંની એક િરવાયત એ
પણ છે કે જે માં આએ ઈમામ (હઝરત
અલીય્યુન્નકી અલિય્હસ્સલામ)નું પણ નામ
રસૂલના વસીઓમાં લખેલ છે . તેઓ લખે છે કે
હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલાહો અલય્હે વ આલેહી
વસ્સલમએ ફરમાવ્યું કે, “મારા વસીઓ બાર છે ,
જે માં પહેલા સય્યેદુલ અવિસયા અબુલ અઈમ્મા
હઝરત અલી અલિય્હસ્સલામ છે . એમના પછી
એમના બે ફરઝંદો હસન અને હુ સૈન છે , એમની
પછી હુ સૈનના ફરઝંદ અલી ઝયનુલ આબેદીન છે ,
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એમની બાદ એમના ફરઝંદ મોહંમદ બાકેર છે ,
એમની પછી એમના ફરઝંદ જાફરે સાિદક છે ,
એમની બાદ એમના ફરઝંદ મૂસાએ કાિઝમ છે ,
એમની બાદ એમના ફરઝંદ અલી રેઝા છે , એમની
પછી એમના ફરઝં દ મોહંમદ તકીય્યુઝ ઝકી છે ,
એમની બાદ એમના ફરઝં દ અલીય્યુન્નકીયુલ હાદી
છે , એમની બાદ એમના ફરઝંદ હસન અસ્કરી છે
અને એમની પછી એમના ફરઝંદ મોહંમદ મહદી
છે જે ઓ કાએમ તથા હુ જ્જત છે અને તેઓ
ગાએબ થશે.”
આપના રૂહાની દરજા, ઈલ્મ અને હુ નર
તથા મોઅિજઝાઓથી તમામ લોકો વાિકફ હતા,
અને આ આપની ઈમામતની અત્યુ મ દલીલ
હતી. કેટલાક સુન્ની આિલમોએ પણ આપના
કેટલાક મોઅિજઝા પોતાની િકતાબોમાં લખેલ છે .
જે મ કે અસ્કલામી શહાબુ ીન અબુલ ફઝલ
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અહમદ િબન હજર (વફાત ૮૫૨ િહજરી)
પોતાની િકતાબ “િલસાિનલ મીઝાન” િહસ્સા
બીજામાં ૫૧૩ મે પાને લખે છે કે, “જ્યારે હઝરત
ઈમામ અલીય્યુનકી અલિય્હસ્સલામને ખલીફા
મુતવકકીલના હુ કમથી િસહોના િપજરામાં દાિખલ
કરવામાં આવ્યા તો એ માંહેલા િસહોએ આપને
ઝરા સરખી પણ ઈઝા પહ ચાડી નહ , ત્યારે
મુતવકકીલે પોતાના લોકોથી ક ું કે, ખબરદાર !
તમે આ બનાવ કોઈની સામે બયાન કરતા નહ .
અને એજ બનાવ ઈબ્ને હજરે મકકી હનફીએ
પોતાની િકતાબ “સવાએકે મુહરકા”માં બયાન કરેલ
છે . અને સદરૂ ીન હનફીએ પોતાની િકતાબ
“રવાએહ”માં આવી રીતે બયાન કરેલ છે કે,
“મુતવકકીલના હુ કમથી સાત િસહોને મહેલના
કમ્પાઉન્ડમાં દાિખલ કરવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ
હઝરત ઈમામ અલીય્યુન્નકી અલિય્હસ્સલામને
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બોલાવ્યા. આપ જ્યારે કમ્પાઉન્ડમાં દાિખલ થયા
તો તુરત મહલના દરવાઝા બંધ કરી લેવામાં
આવ્યા. પછી (શું જોયું કે) જે િસહો ઈમામ
અલિય્હસ્સલામના દાિખલ થવા પહેલાં ગજર્ ના
કરતા હતા તેઓ િબલ્કુલ ખામુશ થઈ ગયા અને
ઈમામ અલિય્હસ્સલામની નઝદીક જઈ એમના
શરીરથી પોતાના શરીરને ઘસી રહયા છે અને
ઈમામ અતે િસહો ઉપર પોતાની આસ્તીન ફેરવી
રહયા છે . ત્યારપછી ઈમામ અલિય્હસ્સલામ
ઉપરની જગાએ તશરીફ લઈ ગયા અને એક કલાક
સુધી મુતવકકીલની સાથે વાતચીત કરી. પછી
જ્યારે નીચે પાછા આવ્યા તો બીજી વાર એ િસહો
ઉપર આપે આસ્તીન ફેરવી અને બાહેર તશરીફ
લઈ ગયા.”
ત્યારપછી સદરૂ ીન હનફી લખે છે કે,
“કેટલાક હાિઝર રહેલા લોકોએ મુતવકકીલ
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ખલીફાને અઝર્ કરી કે તમે પણ તમારા િપ ાઈ
ભાઈ
(હઝરત
ઈમામ
અલીય્યુન્નકી
અલિય્હસ્સલામ)ની જે મ એ િસહોની સાથે પેશ
આવો. મુતવકકીલ એમ કહીને એ માંગણીનો
ઈન્કાર કય કે શું તમે મને મરાવી નાખવા માગો
છો ? પછી લોકોને તાકીદ કરી કે, ખબરદાર !
તમારે આ ભેદની વાત કોઈને કરવી નહ .
હઝરત
ઈમામ
અલીય્યુન્નકી
અલિય્હસ્સલામના આસાર-િચન્હો (યાદગાર
વસ્તુઓ) િવશે ઘણી િરવાયતો વાિરદ થયેલ છે .
આપે ભિવષ્યમાં થનારી ઘણી વાતોની અગાઉથી
ખબર આપી. આપ જે કંઈ વાત કહેતા હતા તે
જરૂર થઈને જ રહેતી હતી. જે મકે સદરૂ ીન
પોતાની િકતાબ “રવાએહ” માં િરવાયત કરી છે કે
એક વેળા ઈમામ અલીય્યુન્નકી અલિય્હસ્સલામ
એક જમણ સંગમાં ગયા. હાિઝર રહેલા લોકો
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આપની હરખભેર તઅઝીમ કરવા લાગ્યા. બરાબર
એજ સમયે એક જવાન કોઈની સાથે વાતો કરી
રહયો હતો તથા જોરથી હસી રહયો હતો અને
અિવવેકાઈપણું બતાવી રહયો હતો. હઝરતે તેને
ફરમાવ્યું કે તું કેટલું મોઢું ઉઘાડી ઉઘાડીને હંસે છે
અને િબલ્કુલ ગાિફલ બની ગયો છે ! (ખબરદાર
થઈ જા) તું ણ િદવસ પછી ક (ની ગોદ)માં
હશે. બસ, આ શબ્દો સાંભળતાંજ એ જવાન ચુપ
થઈ ગયો. બીજે િદવસે બીમાર પડયો અને ીજે
િદવસે મરી ગયો !”
ઈમામ અલિય્હસ્સલામ ૨૦ વષર્ સામરાર્માં
રહયા. મુતવક્કીલે આપને સામારાર્માં ઈઝઝતની
સાથે પધારવાનું આમં ણ આપ્યું હતું.
મુતવક્કીલની પછી તેનો દીકરો અલ-મુન્તસીર,
તેની પછી અલ-મુસ્તઈમ અને તેની બાદ અલમુઅતઝો િબલ્લાહ િબન મુતવક્કીલ ખલીફા થયો.
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આએજ
ખલીફાના
સમયમાં
ઈમામ
અલિય્હસ્સલામ ૪૧ વષર્ની ઉમરે િહ.સ. ૨૫૪
ના જમાદીઉલ આિખરની ૨૫ મી તારીખે
ઝહેરથી શહીદ થયા, અને પોતાના મકાનમાં દફન
થયા. આપની વફાતનો િદવસ આ વષ બુધવાર
તા. ૨૫ જમાદીઉલ આિખરના છે . એ રાતે અમો
માટે ઝરૂરી છે કે અમે કમ અઝ કમ એક મીનીટ
માટે પણ બ ીઓ ઓળવી નાખીએ અને આપના
જીવન ચિર ઉપર િવચાર કરીએ તથા મજિલસો
યોજીએ તેમ એવી અન્ય મજિલસોમાં પણ જઈએ
અને આપના ફઝાએલ તથા મનાકેબો સાંભળીએ
અને િદલોને નુરે ઈમાનથી રોશન કરીએ. ખુદા
અમો સવર્ને નેક તૌફીક ઈનાયત ફરમાવે, આમીન.
જુ મ્આ, તા. ૩૦-૩-૫૧
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