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આપની શાદ� અને સતંાનો ................................ 1838 

આપ�ુ ંઇુમ, ફઝલ, તકવા વગેર�  ..................... 1840 

�ુ ંહઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામ માઅ�મુ હતા ?

 .......................................................................... 1843 

આપની હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ પતયે 

વફાદાર� ............................................................ 1847 
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નબવી �ગુનો આરંભ 

 પયગમબર� ઈસલામ હઝરત મોહમમદ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ , હઝરત ઈબાહ�મ 

અલ�યહસસલામની નસલમાથંી હતા. હઝરત ઈબાહ�મ 

અહવાઝ, બા�લુ અથવા તો ઈરાકના કોસા નામના ગામમા ં

્ફૂાને �હૂ અલ�યહસસલામ પછ� ૧૦૮૧ વષર બાદ પેદા થયા 

હતા. આપ જયાર� ૮૬ વષરની વયના થયા તયાર� આપને તયા ં

જનાબે હાજરાથી હઝરત ઈસમાઈલ અલ�યહસસલામ પેદા 

થયા અને આપની �મર જયાર� ૯૦ વષરની થઈ તયાર� જનાબે 

સારાથી હઝરત ઈસહાક અલ�યહસસલામ પેદા થયા હતા. 

હઝરત ઈબાહ�મ અલ�યહસસલામે  બનેં બીબીનને સાથે 

રાખવા�ુ ંયોગય ન લાગતા જનાબે સારાને શામમા ંરાખયા 

અને જનાબે હાજરાને હઝરત ઈસમાઈલ સાથે �હ�ઝના 

મકકા શહ�રમા ં�કૂ� આવયા. બનેં દ�કરાન મોટા થતા ંજનાબે 
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ઈસહાકની શાદ� શામમા ંઅને જનાબે ઈસમાઈલની શાદ� 

મકકામા ં�ુરહમ કબીલામા ંથઈ. આ ર�તે જનાબે ઈસહાકની 

નસલ શામમા ંઅને જનાબે ઈસમાઈલની નસલ મકકામા ં

ચાલી અને વધી.  

 હઝરત ઈબાહ�મ અલ�યહસસલામ ૧૦૦ વષરની વયે 

પહ�ચયા તયાર� જનાબે હાજરા ઈનતેકાલ પામયા. એ સમયે 

આપ મકકા પધાયાર અને હઝરત ઈસમાઈલની મદદથી 

કાબાની તાઅમીર ફરમાવી. ઈિતહાસકારો�ુ ંકહ�� ુ ં છે ક� આ 

ચણતર કામ હઝરત મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમની �હજરતના ૨૭૯૩ વષર પહ�લા ંકરવામા ંઆવ�ુ ં

હ્ ુ.ં પછ� એક સવપનાના કારણે હઝરત ઈસમાઈલ 

અલ�યહસસલામને �ઝબહ કરવા ચા ુ ંઅને એ સબંધંમા ં

અુલાહ તઆલાએ ફરમાવ�ુ ંક�, "તમે તમા� ંસવપ�ુ ંસા�ુ ંકર� 

દ�ખાડ�ુ ંઈબાહ�મ, સાભંળો અમે તમારા �ફદયા (ઈસમાઈલ)ને 

�ઝબહ� અઝીમ (ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામથી બદલી દ�ધો 
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છે. ઈિતહાસકારો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક�, હઝરત આદમ અલ�યહસસલામ 

્ુિનયા પર આવયા તયાર બાદ ૩૪૩૫ વષર પછ�નો આ 

બનાવ છે. એ પછ� આપ�ુ ંક�ટલીક બાબતોમા ંઈમતેહાન 

લેવામા ંઆવ�ુ.ં એમા ંકામયાબ થયા તયાર� આપને 

ઈમામતના દરજ� પર ફાઈઝ કરવામા ંઆવયા. આપે એવી 

ખવાહ�શ કર� ક� , આ પદવી માર� નસલમા ંહમેંશ માટ� કાયમ 

કર� દ�વામા ંઆવે. અુલાહ તરફથી ઈરશાદ થયો ક� બેહતર 

છે, પણ તમાર� નસલમા ં્ ઝા�લમો હશે તેન આ પદથી 

મહ��મ રહ�શે. 

 હઝરત ઈબાહ�મ અલ�યહસસલામનો લકબ ખલીલ 

હતો. આપ ઉ�લુ અઝમ પયગમબર હતા અને સાહ�બે 

શ�રયત હતા. �દુાની બારગાહમા ંઆપનો એ દરજજો હતો ક� 

ખાતે�લુ અ�મબયા અલ�યહસસલામને આપની શ�રયત બાક� 

રાખવાનો �કુમ આપવામા ંઆવયો. હઝરત ઈબાહ�મ 

અલ�યહસસલામ ૧૭૫ વષરની વયે ઈનતેકાલ પામયા અને 
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�ુદસે જલીલના �કુામે આપને દફન કરવામા ંઆવયા. વફાત 

પહ�લા ંઆપે હઝરત ઈસમાઈલ અલ�યહસસલામને પોતાના 

�નશીન �કુરર ર કયાર.  

 �ફરંગી ઈિતહાસકારો� ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� હઝરત ઈસમાઈલ 

અલ�યહસસલામની િવલાદત , જનાબે ઈસા અલ�યહસસલામથી 

૧૯૧૧ વષર પહ�લા ંથઈ હતી. હઝરત ઈસમાઈલ 

અલ�યહસસલામની ખાસ િનશાનીન એ છે ક� (૧) મક કા 

આબાદ થ�ુ.ં (૨) "ચાહ� ઝમઝમ " �હ�ર થયો. (૩) હજ્ 

બય્ુુ લાહ (કાબાની ઈબાદત) શ� થઈ. (૪) ૧૦મી 

�ઝુહજના �દવસે �ુરબાનીની ��ુછત �ર� થઈ.  

 હઝરત ઈસમાઈલ અલ�યહસસલામ ૧૩૭ વયે 

ઈનતેકાલ પામયા અને હજર� ઈસમાઈલ (મકકા)ની પાસે દફન 

થયા. આપ પોતાની પાછળ બાર ફરઝદંો �કૂતા ગયા. 

આપની વફાત પછ� આપના ફરઝદંો ખાન એ કાબાની 

દ�ખભાળ રાખતા હતા. તે િસવાય બી� �ખદમતો પણ 
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બ�વતા હતા. આ બાર ફરઝદંોમા ંખાસ હ�સીયત ક�દાર 

નામના ફરઝદંને હાસીલ હતી. �ૂંકમા ંએ ક� હઝરત ઈસમાઈલ 

અલ�યહસસલામની ઔલાદ મકકામા ંરહ� , અને આબાદ થઈ 

વધતી રહ�. એટલે �ધુી ક� , તી� ઈસવી સદ�મા ંએમની 

નસલમા ંફહ�ર નામે એક વય��ત પેદા થઈ ્ ઘણી બા કમાલ 

હસતી હતી. આ ફહ�રની નસલમાથંી પયગમબર� ઈસલામ 

હઝરત મોહમમદ �સુ્ફુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ પયદા થયા છે. અુલામા તર�હ��ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� આ 

ફહ�ર અથવા તો તેમના દાદા નઝર બીન કનાનાને �ુર�શ 

કહ�વામા ંઆવે છે. કારણ ક� , એમણે �હનદ� મહાસાગરમાથંી 

એક મોટ� માછલીનો િશકાર કય� હતો. તે માછલીને �ુર�શ 

કહ�વામા ંઆવતી હતી. આ માછલી તેમણે મકકામા ંલાવીને 

રાખી હતી અને લોકો ્ૂર ્ૂરથી જોવા આવતા હતા. ફહ�ર 

ઈબાની ભાષાનો શબદ છે. તેનો અથર પથથર થાય છે. 

* * * * * 
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કોસી 

 ઈસવી પાચંમી સદ�મા ંફહ�રની નસલમાથંી એક 

��ુગર થઈ ગયા છે. ્મ�ુ ંનામ કોસી હ્ ુ.ં િશબલી 

નોઅમાની�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� , આ કોસીને �ુર�શ કહ�વામા ંઆવે છે. 

પણ માર� �ણ �જુબ આ વાત ગલત છે કોસી�ુ ંઅસલ 

નામ ઝયદ અને �ુિ� યત અ�લુ �ગુયરા હતી. એમના 

બાપ�ુ ંનામ �કલાબ અને મા�ુ ંનામ ફાતેમા �બનતે અસદ 

હ્ ુ.ં એમની બીબી�ુ ંનામ આતેકા �બનતે ખા�લખ �બન 

મા�લક હ્ ુ.ં કોસી ઘણા ંજ નામવાર, �ચા હ�સલાના, બહા્ૂર 

અને મોટ� શાનવાળા ��ુગર હતા. એમણે મોટ� ઈઝઝત અને 

સ�ા હાિસલ કર� હતી. તેન નેક ચલન , �રુવવતવાળા 

તેમજ સખી અને �દલેર હતા. એમના િવચારો નેક અને છળ 

કપટ અને સવાથરથી પાક સાફ હતા. એમ�ુ ંચા�રત , ઘ�ુ ંજ 

�લુદં હ્ ુ ંઅને તેન સસંકાર� ��ુષ હતા. એમની હબી નામે 
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એક પ�તન પણ હતી. એ ખલીલ ખઝાઈની �તુી હતી. ્ બ� ુ

ખઝાઈનો સરદાર હતો.ખલીલે વફાત પામતી વખતે ખાન એ 

કાબાની તવલીયત (સર પરસતી અને દ�ખર�ખ) હબીને �પુદ 

કરવા ચાહ� પણ હબીએ પોતે અબળા છે એ વાત આગળ 

ધર�ને એ કામગીર� પોતાના �મમે લેવાની ના પાડ� એટલે 

ખલીલે આ કામગીર� એના સગા અ� ુગયશાન ખઝાઈને 

હવાલે કર�. અ� ુગયશાને આ કામગીર� કોસીને સ�પી દ�ધી. 

આ ર�તે કોસી ઈબને �કલાબ આ અઝીમ શરફના પણ મા�લક 

બની ગયા. એમણે ખાન એ કાબાની મરમમત કરાવી અને 

દા�ન નદવા (સભા �હૃ) બધંાવયો તેમજ લોક કુયાણના 

બે�મુાર કામો કયાર , મકકામા ં�ુવો ખોદાવયો ્�ુ ંનામ અ�ુલ 

હ્ ુ.ં કોસી ઈ.સ. ૪૦૮ મા ંવફાત પામયા. એમને �ુ�નુ �કુામે 

દફનાવવામા ંઆવયા અને એમની કબર �ઝયારતગાહ બની 

ગઈ. કોસી જો ક� , નબી ક� ઈમામ ન હતા. તેમ છતા ં�રુ� 
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મોહમમદ�ના હાિમલ હોવાના કારણે ફઝીલતના આસમાનમા ં

આફતાબ બની ગયા. 

 

* * * * * 
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અબદ� મનાફ 

 કોસીના છ �તુો હતા. ્માનંા અબ્ુદાર બધાથી 

મોટો અને અબદ� મનાફ બધાથી વધાર� લાયક હતા. કોસીએ 

મરતી વખતે મોટા �દકરાને બધા મનસબો �પુદ કયાર પણ 

અબદ� મનાફ એમની લાયકાતના કારણે એ બધા મનસબમા ં

તેમની સાથે ભાગીદાર� હાિસલ કર� લીધી અને �ુર�શોના 

સવરમાનય સરદાર બની ગયા. અબદ� મનાફ�ુ ં�ળૂ નામ 

મોગીરા હ્ ુ ંઅને �ુિ�કયત અબ્ુશ શમસ હતી. એમની મા 

હબી બીનતે ખલીલ હતા. અબદ� મનાફ� આતેકા બીનતે �રુાર 

સલમીયયા �બન �હલાલ સાથે લગન કયાર. અબદ� મનાફ �પ 

સ�દયરના કારણે કમર (ચદં) કહ�વાતા હતા. દયારબકર��ુ ં

કહ�� ુ ંછે ક� પોતાને મોગીરા કહ�તા હતા અને તેન 

પરહ�ઝગાર� અને િસલે ર હ�મીની નસીહત કરતા હતા. બાપ 

અને બેટો બનેં એકજ અક�દાના હતા અને તેમણે કદ� પણ 
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�તુપરસતી ન કર� હતી. એ પણ પોતાના બાપ કોસીની પેઠ� 

અનહદ મનાક�બ અને બે�મુાર ફઝાઈલના મા�લક હતા , 

તેમજ �રુ� મોહમમદ�ના હાિમલ હતા. એમની વફાત શામ 

દ�શના ગઝઝા નામના �કુામે થઈ હતી.  

 અબદ� મનાફની હયાતીમા ંતો કોઈ ઝગડો ઉભો થયો 

નહોતો પણ એમના મરણ બાદ એમની ઔલાદના �દલમા ં

લાગણી ભડક� ઉઠ� ક� અબ્ુદારની ઔલાદ પાસેથી એમના 

મનસબ ક� ્મના તેન અહલ નહોતા લઈ લેવામા ંઆવે. 

અબદ� મનાફની ્ ઔલાદમા ંઆ લાગણી પેદા થઈ તેમા ં

હાિશમ, ��ુ�લબ, અબદ� શમસ અને નવફ�લ ખાસ હ�સીયત 

ધરાવતા હતા. એમણે તેથી બની અબ્ુદાર પાસેથી કા ંતો એ 

મનસબ તેમને �પુદ કરવા અથવા તો તેની વહ�ચણી 

કરવાની માગંણી કર�. બની અબ્ુદાર એમની માગંણી નકાર� 

કાઢ� એટલે લડાઈ�ુ ંસવ�પ ધારણ ક�ુ.ુ આખર� એ વાત પર 

�લેુહ થઈ. �રફાદા , સેકાયા અને કયાદતના મનસબો બની 
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અબદ� મનાફ પાસે રહ� અને સરદાર� તથા અલમબરદાર�નો 

મનસબ બની અબ્ુદાર પાસે રહ� અને દા�� દવાની સદારત 

બનેં વચચે સહ�યાર� રહ�.  

* * * * * 
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હાિશમ 

 એમ�ુ ંનામ અમ અને �ુન િનયત અ� ુનફલા હતી. 

એમના વા�લદ અબદ� મનાફ અને મા આતેકા �બનતે 

�રુરતસસલમીના હતા.ં તેનના �લુદં મરતબાના કારણે 

એમને અમ�લ નલા પણ કહ�વામા ંઆવ્ુ ંહ્ ુ.ં હાિશમ અને 

એમના ભાઈ અબ્ુશશમસ જોડ�યા ભાઈ હતા. એમનો જનમ 

થયો તયાર� એક બી� સાથે તેમના શર�ર ચ�ટ�લા હતા અને 

તે એ ર�તે ક� હાિશમના પગનો પજંો અબ્ુશ શમસની પેશાની 

સાથે ચ�ટ�લો હતો. તેમને તલવાર વડ� કાપીને �ટા પાડવામા ં

આવયા એના કારણે ઘ�ુ ં�નૂ િનકક�ુ ંહ્ ુ.ં ્ના પરથી 

ન�ુમીનએ એવી ભ િવષયવાણી કહ� હતી ક� , આપસમા ંબનેં 

વચચે હમેંશા તલવાર ચાલતી રહ�શે અને હક�કતમા ંબન�ુ ં

પણ એ  જ છે. એ બનેં ભાઈનની ઔલાદ વચચે વશં 

પરંપરાગત લડાઈન થતી રહ� હતી અને એ જગંનો �ત 
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�હ. ૧૩૩ મા ંઆવયો અને એવી ર�તે ક� બની અબબાસ 

(હાશમી) અને બની ઉમયયા (શમસી) વચચે ભયકંર લોહ�યાળ 

જગં ખેલાયો અને તેના પ�રણામે બની ઉમયયાનો �લુદં 

મરતબો અને સ�ાનો �રૂજ હમેંશના માટ� અસત પામયો.  

 હાશીમ ઘણા ંજ ઉદાર �દલના અને �ટા હાથે દાન 

કરનાર માણસ હતા. ધનવાનોમા ંતેમ�ુ ંસથાન ઘ�ુ ંઉ�ુ ંહ્ ુ.ં 

હા�નની સેવા એમના �વન�ુ ંમહાકાયર હ્ ુ.ં 

ઈિતહાસકારો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� , આપને હાિશમ એટલા માટ� 

કહ�વામા ંઆવે છે ક� આપે એક ભયકંર ્ુકાળના વખતે 

પોતાના �ગત નાણા ંવડ� �રુતા જથથામા ંશામથી એક 

�તના નાન  (રોટ�)  ખર�દ કર� અને મકકામા ંલાવીને 

લોકોમા ંવહ�ચણી કર� , એ વખતે એમણે લોકોને ક ુ ંએને 

શોરબામા ંતોડ�ને ખાવો. હાિશમનો અથર તોડ�ુ ંથાય છે એટલે 

હાિશમ કહ�વડાવવા લાગયા અને હાિશમ તર�ક� મશ�રૂ થયા. 
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 એમણે પહ�લી શાદ� પોતાના ખાનદાનની એક બા� ુ
સાથે કર� હતી. એ બા�થુી એમને ્ �તુ થયા તેમ�ુ ંનામ 
અસદ હ્ ુ.ં બી� શાદ� ખઝર�નના એક મશ�રૂ ક�બલા 
બની અદ� ઈબને નજ�ર યસરબ (મદ�ના)ની 
ન���ુરફયન (માતા અને િપતા બનેં પદે ેેષઠ) ની ્ુખતર 
સાથે કર�. એ બા�નુા પેટ� ્ પિતભાશાળ� �તુનો જનમ થયો 

તે આગળ જતા ંઅબ્ુલ ��ુલીબ શયબ્લુ હમદના નામે 
નળખાવા લાગયા હતા. અબ્ુલ ��ુલીબ હ� તો ્ૂધ પીતા 
બાળક હતા તયા ંતો જનાબે હાિશમનો ઈનતેકાલ થઈ ગયો. 
એમની ઔલાદ સબંધંી હઝરત �બઈલ�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક�, મ� �વૂર 
અને પ��ચમ બનેં છણી નાખયા પણ મોહમમદ �સુ્ફુા 
સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમથી બહ�તર કોઈ 
માનવ વય��ત નથી અને બની હાિશમથી બહ�તર કોઈ 
ખાનદાન નથી. જનાબે હાિશમનો ઈનતેકાલ ઈ.સ. ૫૧૦મા ં
શામના ગામ ગઝઝા ખાતે થયો હતો.  

* * * * * 
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જનાબે અસદ 

 જનાબે અસદ હઝરત હાિશમના મોટા �દકરા હતા. 

એમની િવલાદત ઈ.સ. ૪૯૭ પહ�લા ંથઈ હતી. એમની �દર 

ઈનસાની હમદદદ કમાલની હદ �ધુી પહ�ચી ગઈ હતી. 

ફખ�દ�ન રાઝી�ુ ંબયાન છે ક� , જનાબે અસદને એક �દવસ 

પોતાનો એક િમત સખત �ખૂયો હોવા�ુ ંજણાતા ં(ક� ્ દોસત 

બની મખ�મમાથંી હતો) પોતાની માને ક ુ ંક� એના માટ� 

ખાવાનો બદંોબસત કરો એમણે તેના ઘર� �રુતા જથથામા ં

પનીર અને લોટ મોકલાવી દ�ધો અને તેને રાહત પહ�ચાડ�. 

પછ� એ બનાવથી જનાબે હાિશમે પભાિવત થઈને 

મકકાવાસીનને એકઠા કયાર અને તેમની �દર વેપારનો 

શોખ ��તૃ કય�. અસદનો અથર િસ�હ થાય છે. ઈબને 

ખાલવીયા�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� િસ�હના માટ� ૫૦૦ શબદ છે ્માનંો 

એક શબદ ‘અસદ’ છે. િસ�હ �ખૂ અને તરસ પર સા�બર હોય 
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છે. અુલામા તર�હ��ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� િસ�હની ઔલાદ નછ� થાય 

છે. કદાચ એ જ કારણ હ્ ુ ંક� જનાબે અસદની ઔલાદ નછ� 

હતી. બુક� દ�કરો તો એક�ય નહોતો ફકત એક દ�કર� હતી. 

્મ�ુ ંનામ ફાતેમા હ્ ુ.ં ્ પાછળથી હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામના મા થયા હતા.  

 

* * * * * 
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જનાબે અબ્ુલ ��ુ�લબ 

 જનાબે અબ્ુલ ��ુ�લબ હઝરત હાિશમના 

જલીલ્લુ કદ સાહ�બઝાદા હતા. તેન ઈ.સ. ૪૯૭ મા ંપેદા 

થયા. બાપનો ઈનતેકાલ તો બાળપણમા ંજ થઈ ગયો હતો , 

પરવર�શની ફરજો એમના કાકા ��ુ�લબના લાડ પયારમા ં

અદા થઈ હતી અને તેન અરબોના ઘણા મોટા સરદાર કરાર 

પામયા હતા. એમના િપતાની પેઠ� એમની માતા પણ (્મ�ુ ં

નામ સલમા હ્ ુ.ં) શરાફત અને અઝમતમા ંઅતયતં 

�લુદં�ની મ�ંઝલ પર હતા.ં ઈબને હશશામ�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� 

ખાનદાનની ઉચચતાના કારણે પોતાના િનકાહની શતરમા ંએક 

શતર એ પણ રાખી હતી ક� બાળક જનમે તે સમય �ુ ંમારા 

મોસાળમા ંવીતાવીશ અને વળ� જયાર� ચાહ�શ તયાર� મારા 

મા-ંબાપના ઘર� રહ�શ. જનાબે અબ્ુલ ��ુ�લબ�ુ ંએક નામ 

શયબ્લુ હમદ હ્ ુ.ં કારણ ક� જનમ વખતે તેમના માથાના 



િસરતે અઈમ્મા - 71                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

વાળ સફ�દ હતા. અને શયબનો અથર માથાના વાળની સફ�દ� 

થાય છે અને એમના નામ સાથે ‘હમદ’ શબદ એટલા માટ� 

લગાડવામા ંઆવયો હતો ક� ્ બ� ુઆગળ જતા ંહદ ઉપરાતં 

પસશંા પામશે એવા �ચનહો છે ક� નાનપણમા ંપણ નજર� 

પડ�ા હતા અને જનાબે અબ્ુલ ��ુ�લબ સમજદાર થયા 

તયા ં�ધુીમા ંએમના િપતા હઝરત હાિશમની પેઠ� �બૂ 

નામવર અને મશ�રૂ થઈ ગયા. એમણે પોતાના પર શરાબ 

હરામ કર� દ�ધી હતી અને �હરાની ગાર (�ફુા)મા ંબેસીને 

ઈબાદત કરતા હતા. એમ�ુ ંદસતરખાન એટ�ુ ંિવશાળ હ્ ુ ંક� 

ઈનસાનો ઉપરાતં પદીનને ખોરાક મળ� રહ�તો હતો. 

્ુ:ખીયારાનની મદદ , અપગંો અને મોહતાજોની દ�ખભાળ 

એમની ખાસ ટ�વ હતી. એમણે ક�ટલાક એવા તર�કા વહ�તા 

��ૂા ક� ્ પાછળથી મઝહબી દ�ષટ�બ�્ ુથી ઈનસાની 

�જ�દગીના ઉ�લુ બની ગયા. દા.ત. નજર �રુ� કરવી , 

મહ�રમથી િનકાહ કરવાથી ્ૂર રહ�� ું , છોકર�ના વધને 
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�મુાનેઅત, દા� અને �ઝનાની મઝીમમત અને ચોરનો હાથ 

કાપવાની સ� િવગેર�. ઝમઝમનો �વૂો એક �ુ દતથી બધં 

હતો તેને ફર� પાછો ખોદાવીને ચા�ુ ંકરવા�ુ ંયશસવી કામ 

પણ હઝરત અબ્ુલ ��ુ�લબના ફાળે �ય છે.  

 એમના સમયનો એક મહાન બનાવ ખાનએ કાબા 

પર ચડાઈ છે. ઈિતહાસકારો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� અબહ્લુ અશરમ 

યમનનો ઈસાઈ બાદશાહ હતો. એની �દર મઝહબી 

તઅસ�બુ અનહદ હતો. ખાન એ કાબાની �રુમત જોઈને 

એની અદ�ખાઈની આગ ભડક� ઉઠ�. અને તેના વકારને 

ઘટાડવા માટ� સ�આ્  નામના શહ�રમા ંએક ભવય �ગ�ર 

બધંાવી અને અને લોકોના �દલમા ંતેના પતયે કાઅબાવાળ� 

અઝમત પેદા ન થઈ શક� એટલે તેણ ેકાઅબાને જમીન 

દોસત કર� દ�વાનો િન�ચય કય� અને અસવદ બીન મ ક�દુ 

હબશીની સરદાર� હ�ઠળ એક જગંી લશકર મકકા તરફ 

મોકલાવ�ુ.ં �ુર�શ , કનાના, ખઝાઆ અને હઝીમ પહ�લા તો 
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લડવા માટ� તૈયાર થયા પણ લશકરની મોટ� સખંયા જોઈને 

�હમમત હાર� ગયા અને બાળ બચચાનંને સાથે લઈને 

મકકાના પહાડોમા ંલપાઈ ગયા. અલબ� જનાબે અબ્ુલ 

��ુ�લબ પોતાના થોડાક સાથીન સાથે ખાનએ કાઅબાના 

દરવા� પર જઈને ઉભા થઈ ગયા અને ક ુ ંમા�લક ! ઘર 

તા� ંછે અને માત ્ ું  જ તે�ુ ંરદણ કરનારો છે. એ 

દરિમયાનમા ંઅબહા�ુ ંલશકર ચઢ� આવતા ંમકકાવાસીનના 

ઢોરો ખેતરમાથંી પકડ� લીધા. એમા ંજનાબે અબ્ુલ 

��ુ�લબના �ટો પણ હતા. �ંુકમા ંઅબહાએ હ�નાન �મુયર�ને 

મકકાવાળાન પાસે મોકુયો અને ક ુ ંક� અમે તમારા સાથે 

લડવા નથી આવયા અમારો ઈરાદો માત કાઅબાને 

જમીનદોસત કરવાનો છે.  

 જનાબે અબ્ુલ ��ુ�લબે જવાબ આપયો  ક� અમાર� 

પણ સામનો કરવાનો મતલબ નથી. તયારબાદ જનાબે 

અબ્ુલ ��ુ�લબે અબહાથી મળવાની દરખાસત કર� અને 
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તેણે ઈ�ઝત આપી તેન દરબારમા ંદાખલ થયા. અબહાએ 

તેમનો ભવય સતકાર કય� અને તખત પરથી ઉતર�ને એમની 

સાથે જમીન પર બેઠો. જનાબે અબ્ુલ ��ુ�લબે વાતચીત 

દરિમયાન પોતાના �ટ છોડ� �કુવા માટ�ની માગંણી કર�. 

એણે ક ુ ંતમારા બાપ દાદાન�ુ ંમકાન "કાઅબા ” સબંધંી 

કંઇ ન ક ુ.ં તો એમણે જવાબ આપયો ક� �ુ ં�ટોનો મા�લક � ં

એટલે �ટોની માગંણી ક� ં� ંઅને ્ કાઅબાનો મા�લક છે તે 

�દુ પોતાના ઘર�ુ ંરદણ કરશે. જનાબે અબ્ુલ ��ુ�લબના 

�ટો એમને મળ� ગયા. તેન તયાથંી પાછા ફયાર અને ઘર� 

આવીને �ુર�શોને તો પહાડો પર મોકલી દ�ધા અને પોતે તયા ં

રોકાઈ ગયા. �ંુકમા ંએક અબહા જગંી લશકર લઈને કાઅબા 

તરફ આગળ વધયો , �દુા�ુ ંકર�ુ ં�ુવો ક� એ �સુતાખ અને 

બેબાક લશકર સાથે ચદં કદમ આગળ વધયો ક� તરત  જ 

મકકાની પ��ચમ �દશા તરફથી અુલાહ�ુ ંઅબા�બલ�ુ ંલશકર 

પણ ન�દુાર થ�ુ.ં આ પદીનની ચાચં અને પ�ંમા ંએક 
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એક કાકંર� હતી. એમણે એ કાકંર�ન અબહાના લશકર પર 

વરસાવવા�ુ ંશ� ક�ુ.ુ નાની નાની કાકંર�ન મોટા મોટા 

પતથરો�ુ ંકામ ક�ુ ુઅને અબહાના આખા લશકરનો સફાયો 

કર� દ�ધો. અબહા મહ�દૂ નામે લાલ રંગના હાથી પર સવાર 

હતો તે લશકરની આ બરબાદ� જોઈને યમન તરફ નાઠો પણ 

રસતામા ં જ જહ �નમ વાસીલ થઈ ગયો. આ બનાવ ઈ.સ. 

૫૭૦મા ંબનયો હતો. અબહા હાથી પર ચઢ�ને લડવા આવયો 

હતો અને અરબોએ આ પહ�લા ં�ાર�ય હાથી િનહાકયા 

નહોતા. વળ� આ લડાઈમા ંનાના નાના પદીનની નાની 

નાની કાકંર�નથી મોટા મોટા હાથીનનો કચચરઘાણ વાળ� 

દઈને અુલાહ�ુ ંઘર બચાવી લેવામા ંઆવ�ુ ંહ્ ુ.ં આ બધાના 

કારણે આ બનાવને હાથી તરફ મન �બુ કરવામા ંઆવયો અને 

તે બનાવના �દવસથી સાલની ગણતર� કરવામા ંઆવી અને 

તેને ‘સન્લુ ફ�લ’ કહ�વામા ંઆવ�ુ.ં 
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 મહ�દ�ના કલપની ઈ�દ (શોધ) પણ જનાબે 

અબ્ુલ ��ુ�લબે કર� હતી. ઈબને નદ�મ�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� , 

જનાબે અબ્ુલ ��ુ�લબના હાથે લખેલો એક પત મા�નૂના 

�સુતકાલયમા ંમમ�ુદ હતો. અુલામા મજલીસી અને મમલવી 

િશબલી�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� , જનાબે અબ્ુલ ��ુ�લબ ૮૨ વષરની 

વયે વફાત પામયા અને તેમને હ�ુન નામના �કુામે દફન 

કરવામા ંઆવયા. મારા મત �જુબ આપની વફાત ઈ.સ. 

૫૭૮મા ંથઈ હતી.  

* * * * * 
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જનાબે અબ્ુુલાહ 

 જનાબે અબ્ુુલાહ , જનાબે અબ્ુલ ��ુ�લબના 

સાહ�બઝાદા હતા. એમની �ુિ�ેયત અ� ુમોહમમદ હતી.  

આપની વાલેદા�ુ ંનામ ફાતેમા હ્ ુ.ં ્ અમ �બન આએઝ 

�બન ઉમર �બન મખ�મના સાહ�બઝાદ� હતા.ં હઝરત 

અબ્ુુલાહના ઘણા ભાઈન હતા. એ બધામા ંહઝરત અ� ુ

તા�લબને ઘણી જ અહિમયયત હાિસલ હતી. હઝરત 

અબ્ુુલાહ એ જ અઝી�લુ મરતબત ��ુગર હસતી છે ્મને 

આપણા નબીએ કર�મ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમના વા�લદ હોવાનો શરફ હાિસલ થયો. આપ ઘણા 

જ મોભાદાર , ગભંીર, શર�ફ અને ઉમદા સવભાવના હતા. 

જલાલત નસબ (ગમરવશીલ�ુળ)ના કારણે અને મકારમે 

અખલાક (ઉચચ આચાર િવચાર)ના કારણે પણ બધા �ુર�શી 

નવ�વુાનોમા ંમાનની નઝર� જોવામા ંઆવતા હતા. સારા 



િસરતે અઈમ્મા - 78                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

કામો અને ચહ�રા મોહરા તથા દ�ખાવમા ંએકલા અને અજોડ 

હતા. હાવભાવમા ંઅને ર�તભાતની મનહરતામા ંઅને 

વાણીની મીઠાશમા ંએમનો કોઈ સમોવ ડ�યો નહોતો. હઝરત 

અબ્ુલ ��ુ�લબ બધા �તુોમાથંી એમના પતયે વધાર� વહાલ 

ધરાવતા હતા. એક વખતની વાત છે ક� , અબ્ુલ ��ુ�લબે 

એવી મ�તત માની હતી ક� અગર �દુા મને દસ �તુોની 

નવા�શ કરશે તો �ુ ં�દુાની રાહમા ંએક �તુ �ુરબાન કર� 

દઈશ અને આ માનતાને �રુ� કરવા માટ� અબ્ુુલાહને �ઝબહ 

કરવા જવા લાગયા તો લોકોએ પકડ� લીધા અને ક ુ ંઆપ 

�ુરબાની માટ� �ુર� નાખંો. પછ� તેમ કરતા ં�ુર� વારંવાર 

અબ્ુુલાહના નામ પર જ નીકકયો અબ્ુલ ��ુ�લબે �બૂ  જ 

આગહ �વૂરક એમને �ઝબહ કરવા ચા ુ ંપણ લોકોએ �ટની 

સખંયા વધાર�ને સો �ધુી લઈ ગયા. �તમા ંતણવાર 

અબ્ુુલાહના �કુાબલામા ંસો �ટોનો �ુર� નીકકયો અને 

અબ્ુુલાહ ઝબહ થતા ંબચી ગયા. તયાર પછ� એમના િનકાહ 



િસરતે અઈમ્મા - 79                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

ઝહર કબીલાના વહબ �બન અબદ� મનાફની સાહ�બઝાદ� 

આમેના સાથે કરવામા ંઆવયા. શાદ�ના વખતે હઝરત 

અબ્ુુલાહની �મર ૧૮ વષરની હતી. એ ૨૮ વષરની વયે 

વફાત પામયા. ઈિતહાસકારો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� , આપ મકકાથી 

વેપારના િસલિસલામા ંમદ�ના ગયા હતા અને તયા ંજ 

આપનો ઈનતેકાલ થઈ ગયો. એમને અબવા નામના �કુામે 

દફન કરવામા ંઆવયા. વારસામા ંતેન �ટ , બકર�ન અને 

એક કનીઝ � ૂ કતા ગયા. કનીઝ�ુ ંનામ બરકત ‘ઉફ� ઉમમે 

અયમન’ હ્ ુ.ં 

* * * * * 
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હઝરત અ� ુતા�લબ 

 હઝરત અ� ુતા�લબ જનાબે હાિશમના પમત , 

અબ્ુલ ��ુ�લબના �તુ અને હઝરત અબ્ુુલાહના સગા 

ભાઈ હતા. એમના માદર� �ગરામી ફાતેમા �બનતે અમ 

મખ�મી હતા. શમ�લુ નલમા નઝીર અહમદ�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� 

આપ અબ્ુલ ��ુ�લબના �તુોમા ંબધાથી વધાર� બાવકાર 

અને ��ુધધશાળ� હતા. અબ્ુલ ��ુ�લબના બાદ પયગમબર� 

ઈસલામની પરવર�શ એમણે કર� હતી અને પોતે �વતા રરા 

તયા ં�ધુી એમની �સુરત અને �હમાયત કરતા રરા. મમલવી 

િશબલી�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� અ� ુતા�લબ �વતા રરા તયા ં�ધુી ુ 

હઝરત ને પોતાની સાથે �વુાડતા અને �યા ંજતા તયા ં

પોતાની સાથે લઈ જતા હતા , �ુફફાર� �ુર�શ અને શરારતી 

ય�દુ�નથી એમણે ુ હઝરતની �હફાઝત કર� અને તેમને 

કોઈ પણ પકારની ઈ� ક� હાની પહ�ચવા દ�ધી નથી.  
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 ઈિતહાસકાર ઈબને અસીર�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� શામના 

સફરના પસગેં એક સાહ�બની નઝર ુ હઝરત સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ પર પડ� , એણે તેમની �દર 

��ુગ�ના �ચનહો જોયા. એણે તેથી અ� ુતા�લબને ક ુ ંતમે 

એમને જટ વતન ભેગા કર� દો. એ�ુ ંન થાય ક� ય�દુ�ન 

એમને માર� નાખે. રાહ�બના આ કહ�ણ પરથી હઝરત અ� ુ

તા�લબ પોતાનો બધો માલ વેચીને મકકાનો માગર લીધો.  

 ઈિતહાસકાર દયાર બકર��ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� હઝરત 

મોહમમદ �સુ્ફુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ 

હઝરત અ� ુતા�લબની તહ�ર�કથી જ ખદ��નો માલ વેચવા 

માટ� શામ લઈ જતા હતા. થોડા �દવસ બાદ જનાબે 

ખદ��એ શાદ�ની ખવાહ�શ �હ�ર કર� અને સગપણ થઈ 

ગ�ુ.ં જનાબે અ� ુતા�લબ ુ હઝરત તરફથી િનકાહનો 

�તુબો પડ�ા અને જનાબે ખદ�� તરફથી વરકા �બન નમફલે 

િનકાહ પઢ�ા. અ� ુતા�લબના �તુબાના શ�આતના શબદો આ 
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હતા. "અુહમદો �લુલા�હુલઝી જઅલના િમન ��ર યતે 

ઈબાહ�મ” (હમદ છે એ અુલાહ માટ� ક� ્ણે અમને હઝરત 

ઈબાહ�મ અલ�યહસસલામની ��રયયતમા ંબનાવયા છે.) 

ચારસો લાલ દ�નાર પર અકદ થયા. અકદ� િનકાહ બાદ 

હઝરત અ� ુતા�લબ ઘણા ંજ �શુ થઈ ગયા હતા. અુલામા 

તર�હ� હઝરત ઈમામ જઅફર સા�દક અલ�યહસસલામના 

હવાલાથી લખે છે ક� અ� ુતા�લબ ઈમાનના તહફ�ઝમા ં

અસહાબે કહફની ્મ હતા. શમ�લુ નલમા નઝીર એહમદ�ુ ં

કહ�� ુ ંછે ક� , અબ્ુલ ��ુ�લબ અને અ� ુતા�લબ �દને �ફતરત 

પર મઝ�તુીથી કાયમ હતા. અુલામા િસ�તુી�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� 

ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના બાપ 

દાદાનમા ંએક પણ માણસ �શુ�રક નહતો. અ�તુા�લબના 

સબંધંમા ંશમ�લુ નલમા નઝીર એહમદ�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� તેન 

�દલથી પયગમબર� ઈસલામને સાચા પયગમબર અને 

ઈસલામને �દુાઈ દ�ન સમજતા હતા. શમ�લુ નલમા 
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િશબલી�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� જનાબે અ� ુતા�લબ મરતી વખતે પણ 

કલમો પઢ� રરા હતા. હઝરત અ�તુા�લબના મોમીન અને 

�સુલમાન હોવા િવશે ઈિતહાસકારોમા ંએકમત છે. 

અ�તુા�લબની બે પ�ં�તન કાબીલે �લુાહ�ઝા છે. 

વ  દઅવતની  વ  અ�લમતો  અ� ક  સમદ��ુન,વ લકદ 

સદકત ફ �ુનત કકલો  અ્ીનમ,વ લકદ  અ�લમતો બે  

અનત દ�ન ્ોામ્મદન  િ્ન ખયર� અદયમિનલ 

બર�યયતે દ�નમ. 

 તર�ુ્ો : "અય મોહમમદ ! તમે મને ઈસલામ તરફ 

બોલાવયો અને �ુ ંસાર� પેઠ� ��ુ ંછે ક� તમે યક�નન સાચા 

છો. કારણ ક� તમે આ ન�વુવતના પદના પહ�લા ંપણ લોકોની 

નઝરમા ંસાચા રરા છો. �ુ ંસાર� પેઠ� �ણકાર � ંક� અય 

મોહમમદ તમારો દ�ન ્ુિનયાના બધા દ�નોથી બહ�તર છે. 



િસરતે અઈમ્મા - 84                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

 હઝરત અબ્ુલ ��ુ�લબના મોહરદાર ફાતેમા બીનતે 

અસદ હતા.ં ્ બેઅસતના પહ�લા વષ� ઈમાન લાવયા હતા 

અને �હ.સ. ૪મા ંમદ�નાએ �નુવવરા ખાતે વફાત પામયા. 

હઝરત અ� ુતા�લબનો ઈનતેકાલ ૮૫ વષરની વયે બેઅસતના 

દસમા ંવષ� શવવાલ મહ�નામા ંથયો હતો. એમની વફાતના 

સાલને હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમે આ�લુ �ઝુન (ગમગીની�ુ ંવષર) �ુ ંનામ આપ�ુ ં

હ્ ુ.ં  

* * * * * 
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જનાબે અબબાસ 

 જનાબે અબબાસ હઝરત અબ્ુલ ��ુ�લબના ફરઝદં 

અને પયગમબર� ઈસલામ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમના કાકા થતા હતા. એમની મા�ુ ંનામ ફાતેમા હ્ ુ.ં 

હઝરત અબબાસ ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમથી વયમા ંબે ક� તણ વષર મોટા હતા. તેન લાબંા 

કદના હતા. અને દ�હ� કાિંતમાન હતા. તેન �હજરતની પહ�લા ં

ઈસલામ લાવયા હતા. તેન સાએ�રુારય હતા એમણે ફતેહ 

મકકા અને ગઝવએ �નૈુનમા ંભાગ લીધો હતો. એમના દસ 

�તુો અને ક�ટલીક �દકર�ન હતી. આખર� �મરમા ંએમણે 

ુખો �મુાવી હતી. તેન ૧૨મી રજબ �હ.સ. ૩૨મા ં૮૮  

વષરની વયે મદ�ના ખાતે વફાત પામયા હતા અને તેમને 

જ�મ્લુ બક�અમા ંદફન કરવામા ંઆવયા હતા.  

* * * * * 
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જનાબે હમઝા 

 જનાબે હમઝા , હઝરત અબ્ુલ ��ુ�લબના 

સાહ�બઝાદા અને ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમના કાકા થતા હતા એમની માતા� ુ ંનામ હાલા 

�બનતે વહબ હ્ ુ ં્ નબી સાહ�બના માદર� ગીરામી હઝરત 

આમેનાના િપતાઈ બહ�ન થતા હતા. જનાબે હમઝાએ 

બેઅસતના છઠા વષ� ઈસલામ મઝહબ �ગીકાર કય� હતો. 

એમણે જગેં બદરમા ંભાગ લીધો હતો. અને ઘણા ંપરાકમો 

બતાવયા હતા. એમણે જગેં નહદમા ંપણ ભાગ લીધો હતો 

અને ઘણી બહા્ુર� બતાવી હતી. એમણે તે જગંમા ં૩૧ 

કાફફરોનો વધ કય� તયારબાદ એમનો પગ લપ સતા તેન 

જમીન પર પડ� ગયા હતા. ્ના કારણે પીઠ પરથી �ઝરહ 

હટ� ગઈ એ તકનો લાભ લઈ વહશી નામે એક હબશીએ 

નેઝાનો ઘા કય� અને તેના પ�રણામે તેન એ જ વખતે ૫ 
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શવવાલ �હ.સ. ૩ના શહ�દ થઈ ગયા હતા. કાફફરોએ આપના 

શર�રના અ�કૂ ભાગને કાપી નાખયા હતા અને મોઆિવયાની 

મા ં�હનદાએ તેમના કલે�ને કાઢ�ને ચાવી નાખ�ુ ંહ્ ુ.ં એટલા 

માટ� મોઆિવયાને ઈબને આક�લિતલ અકબાદ (કલે�ુ ંખાઈ 

જનાર માના �દકરા) કહ�વામા ંઆવે છે હઝરત હમઝાની ઉમર 

શહાદતના વખતે ૫૭ વષરની હતી. જનાઝાની નમાઝ હઝરત 

ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલ મે પઢાવી 

હતી. 

 ઈિતહાસના પાને એક મશ�રૂ બનાવ ન�ધાયો છે ક� , 

�હ.સ. ૪૦મા ંજયાર� મોઆિવયાએ નહ�ર ખોદાવી તયાર� 

નહદના શહ�દોની કબરો પણ ઉખડ� ગઈ હતી. નહ�રના 

ખોદકામમા ંએક �ુહાડો જનાબે હમઝાના પગને લાગયો તો 

એના કારણે એમના પગમાથંી તા�ુ ંલોહ� �ર� થઈ ગ�ુ.ં 

* * * * * 
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હઝરત અ� ુતા�લબના ફરઝદંો 

 ઈબને કતીબા� ુકહ�� ુ ંછે ક� , હઝરત અ�તુા�લબના 

ચાર ફરઝદંો હતા. (૧) તા�લબ, (૨) અક�લ, (૩) �અફર, 

(૪) હઝરત અલી અલ�યહસસલામ ઈિતહાસકાર દયારબકર��ુ ં

કહ�� ુ ંછે ક� , તેમને બે સાહ�બઝાદ�ન હતી , ઉમમે હાની અને 

જમાના. તા�લબ જગેં બદરમા ં�સુલમાનો સાથે ન�હ લડવા 

માટ� સ�દુમા ંપડ�ને ેુબી ગયા હતા. એમને કોઈ ઔલાદ 

નહોતી થઈ. અક�લનો જનમ ઈ.સ. ૫૯૦ મા ંથયો હતો 

એમની �ુન િનયત અ�યુઝીદ હતી. �દુ��બયાના પસગેં એમણે 

ઈસલામ �હ�ર કય� અને �હ.સ. ૮મા ંમદ�ના આવી ગયા. 

એમણે જગેં મવતામા ંપણ ભાગ લીધો હતો. તેન મહાન 

નસસાબ (અરબોની વશંાવળ�ના �ણકાર) હતા. તેમના પર 

કરજનો બોજો થઈ ગયો હતો. આપ મોઆિવયાને મકયા 

હતા. �ુતયબાની �રવાયત �જુબ તણ લાખ અશરફ�ન 
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હાિસલ કર� હતી. તે ઘણા ંહાજર જવાબી હતા. આખર� 

�મરમા ંતેમણે ુખો�ુ ં�રુ �મુાવ�ુ ંહ્ ુ.ં તેન ૯૬ વષરની 

વયે �હ.સ. ૫૦ (ઈ.સ. ૬૭૦મા)ં વફાત પામયા હતા. 

 હઝરત જઅફર �રુત અને િસરતમા ંર�લેુ �દુા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમથી ઘણી �શુાબેહત 

(મળતાપ�ુ)ં ધરાવતા હતા. તેન શ�આતમા ંજ ઈસલામ 

લાવયા હતા. એમણે હબશાની તથા મદ�નાની �હજરત બનેંમા ં

ભાગ લીધો હતો. એમને �હ.સ. ૮  ના જમાદ��લુ અવવલ 

મહ�નામા ંજગેં મવતાની લડાઈમા ંમોકુયા હતા એમણે 

અલમ હાથમા ંપકડ� રાખીને જબરદસત જગં ખેુયો હતો. એ 

લડાઈમા ંએમના બનેં હાથ કપાઈ ગયા તો એમણે અલમને 

દાતંોમા ંસભંાળ� લીધો હતો. 

 એમના માટ� ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલ મ� ફરમાવ�ુ ંક� , એમના કપાએલા હાથોના 

બદલામા ં�દુાએ એમને જન નતમા ંબે નીલમની પાખંો અતા 
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ફરમાવી છે અને તેન ફ�રશતાન સાથે ઉડ�ા કર� છે એ 

શહ�દ થયા પછ� હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ અને જનાબે ફાતેમાએ ઝહ�રા સલા�ુુ લાહ� 

અલયહા  અસમાઅ �બનતે નમેસ પાસે તા�ઝયત (�રુસો 

આપવા) માટ� ગયા હતા. આપે લોકોને �કુમ આપયો ક� 

જઅફરના ઘર� જમવા�ુ ંમોકલાવો. 

 હઝરત જઅફર ૪૧ વષરની વયે શહ�દ થયા હતા. 

એમના શર�ર પર ૯૦ ઝખમો થયા હતા. એ પોતાની પાછળ 

આઠ ફરઝદંો �કૂ� ગયા હતા. એ બધા ફરઝદંોની મા અસમા 

�બનતે નમેસ હતા. આ આઠ ફરઝદંોમા ંઅબ્ુુલાહ �બન 

જઅફર અને મોહમમદ �બન જઅફર વધાર� પિતભાશાળ� હતા 

અબ્ુુલાહ જનાબે ઝયનબના અને મોહમમદ જનાબે ઉમમે 

�ુલ�મુના શવહર હતા. 

* * * * * 
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0હઝરત મોહમમદ �સુ્ફુા સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ 

નમ્ ાઝરત ્ોામ્દ સસલસલમાો 

અલયા� વ  લેા� વસસલ્ 

િપતમ ાઝરત અક્ુસલમા �બન અક્ુલ 

��ુ�લબ 

્મતમ જનમબે  ્ેનમ �બનતે વાબ 

દમદમ ાઝરત અક્ુલ ��ુ�લબ �બન 

ામિક્ 
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દમદ� જનમબે ફમતે્મ �બનતે અમ ્ખ�્ી 

નમનમ જનમબ વાબ �બન અકદ� ્નમફ 

નમની જનમબે િ્રા �બનતે અક્ુલ લઝમ 

લકબ �સુ્ફુમ, ્ા�દુ, બકીર, નઝીર, 

સેરમ� �િુનર , કફ�લલ �ઝુનેબીન, 

રા્્સુલીલ  લ્ીન િવગેર�. 

�ુન િનયત અ�લુ કમિસ્, અ� ુઈબમા�્ 

જન્ �કુવમર , તમર�ખ ૧૭ રબીલલ 

અવવલ, સને  �લુ ફ�લ 

(અબામહ ામથીથ�ુ ંલ કર લઈ 

ખમનહ કમઅબમ પર �ુ્ લો કય� તે 

વષર) (ા�જર� સન થી બમવન વષર 
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અગમલ તમ ર�ખ ૨૦ હપીલ ઈ.સ. 

૫૭૧) 

જન્ 

સથળ 

્કકમહ ્ોઅઝઝ્મ 

વફમત સો્વમર તમ ર�ખ ૨૮ ્મા� સફર , 

મા.સ. ૧૧ �તુમ�બક , તમર�ખ ૮ �ુન 

ઈ.સ. ૬૩૩ 

દફન 

સથળ 

્દ�નમહ �નુવવરમ 

વય ૬૩ વષર 

ઔલમદ (દ�કરમ) જનમબે કમસી્ , અક્ુસલમા 

અને ઈબમા�્ 



િસરતે અઈમ્મા - 94                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

(દ�કર�) ખમ્નેુ જન નત જનમબે 

ફમતે્મ ઝેારમ સલમ�સુલમા� અલયામ  

 
* * * * * 
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હઝરત મોહમમદ �સુ્ફુા સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમ 

 હઝરત મોહમમદ� �સુ્ફુા સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ જગતમા ંઅજોડ અને ેેષઠ બની હાિશમના 

કબીલાના ચશમો �ચરાગ હતા આપના વા�લદ� મા�દ�ુ ંનામ 

અબ્ુુલાહ અને વાલેદાએ મા્દા�ુ ંનામ આમેના હ્ ુ.ં 

આપની તાર�ખે િવલાદતમા ંઈખતેલાફ છે. ક�ટલાક �સુલમાન 

૨, ક�ટલાક ૬ અને ક�ટલાક ૧૨મી રબીઉલ અવવલ બતાવે 

છે. પણ િશયા નલમા અને �નુ િન જમાતના ક�ટલાક 

નલમા સને આ�લુ ફ�લ ૧ ના રબીઉલ અવવલ ની ૧૭ મી 

તાર�ખ બતાવે છે અને સહ�હ માને છે. આ સાલ ઈ.સ. 

૫૭૦ના �તુા�બક છે. આપની િવલાદત મકકાએ 

મોઅઝઝમામા ંથઈ. ઈિતહાસકારો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� આપે પેદા 
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થવાની સાથે બનેં હાથો જમીન પર ટ�કવી તકબીર કહ� અને 

હમદ� �દુા બ�વી લાવયા. 

 શયખ મોહમમદ સબાન�ુ ંબયાન છે ક� આપ ખતના 

થએલ અને નાફ કપાયેલ પેદા થયા હતા અને આપના પેદા 

થવાની સાથે એક એ�ુ ં�રુ ચમ�ુ ંક� ્નાથી આખી ્ુિનયા 

રોશન થઈ ગઈ. વળ� એ ક� ફારસના આતશ કદાની એ આગ 

્ હ�રો વષરથી સળગતી હતી તે �ુ �ઈ ગઈ. �કસરાના 

મહ�લમા ંએવો ઝલઝલો આવયો ક� તેના ૧૪ કાગંરા (સતભં) 

પડ� ગયા , તેમજ �તુોના માથા િસજદામા ં �ુક� ગયા , 

સાવાનો દર�યો પણ �કુાઈ ગયો. 

 આપને આપની વાલેદા અને ઉચચ ખાનદાનની બે 

બા�નુ સૈ�બયા અને હલીમા સઅ�દયાએ ્ુધ પા�ુ.ં માના 

ઉદરમા ંહતા એ અરસામા ંજ આપના વા�લદનો ઈનતેકાલ 

થઈ ગયો હતો અને માતા આપ ૬ વષરની વયના થયા તયાર� 

વફાત પામયા. 
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 ઈિતહાસકારો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� આપની વાલેદા આપને 

લઈને આપના વા�લદ જનાબે અબ્ુુલાહની કબની �ઝયારત 

કરવા મદ�ના ત શર�ફ લઈ ગયા અને એક મહ�ના પછ� 

તયાથંી પાછા ફયાર તયાર� અબવા નામના �કુામે ઈનતેકાલ કર� 

ગયા. અબવા જહફાથી ૨૩ માઈલના �તર� આવે�ુ ંછે. 

એમને અબવા ખાતે જ દફન કરવામા ંઆવયા. (આપ આઠ 

વષરની વયના થયા તયાર� આપના દાદા અબ્ુલ ��ુ�લબ 

પણ ઈનતેકાલ ફરમાવી ગયા) દાદાના ઈનતેકાલ બાદ 

આપની પરવ�રશ અને તર�બયતની જવાબદાર� આપના 

કાકા હઝરત અ�તુા�લબ અને કાક� જનાબે ફાતેમા �બનતે 

અસદ� પોતાના હસતક લીધી. 

 આપની ઉમર નવ વષરની હતી તયાર� આપ જનાબે 

અ�તુા�લબ સાથે પહ�લી વાર શામ તરફ જવાના ઈરાદાથી 

નીકકયા. બસરાથી પેલી બા�ુ જયાર� આપ કફર ગામે 

પહ�ચયા અને બાહયરએ શહ�બમાં  (બોહયરા રાહ�બની 
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ઈબાદતગાહ પાસે)  ઉતયાર તો એક ઈસાઈ રા�હબે ક ુ ંક� 

અમાર� મઝહબી �કતાબોમા ં્ �ચનહો બતાવવામા ંઆવયા છે 

તેની �એ આ માણસ સયય્ુલ �રુ સલીન હશે. અય અ� ુ

તા�લબ તમે ય�દુ�નના શરથી બચાવી રાખજો. એ સફર 

એવો �બુારક નીવડ�ો ક� અ� ુતા�લબનો બધો જ માલ 

બસરામા ંવેચાઈ ગયો અને શામ જવાની જ�રત પડ� નહ�. 

 આપની ન�વુવતના સમય પહ�લા ં �ુર�શોએ ખાનએ 

કાઅબાનો નવેસરથી ચણતર કરવાનો ઈરાદો કય�. મકાનના 

ચણતર�ુ ંકામ ��ુ ંથઈ ગ�ુ ંએટલે હજર� અસવદને 

સથાપવાનો વખત આવયો. તયાર� �ુર�શો વચચે સખત ઈખતેલાફ 

પેદા થયો. બધા જ એ શરફથી �શુરરફ થવા માગતા હતા. 

�તમા ંએમ નકક� કરવામા ંઆવ�ુ ંક� કાલે સવાર� હરમમા ં્ 

શખસ બધાથી પહ�લા ંદા ખલ થાય તેને હજર� અસવદ કયા 

કબીલાએ સથાપના કરવી એ વાત માટ� લવાદ નીમવામા ં

આવે. પછ� સવાર થતા ંઆપ હરમમા ંબધાથી પહ�લા દાખલ 
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થયા અને હકમ અને લવાદ �કુરર ર કરવામા ંઆવયા. આપે 

�હકમતે અમલીથી એક એવા મ ધયમ માગર� ુ ં�ચૂન ક�ુ ુક� 

્થી બધા કબીલાન �શુ થઈ ગયા. આપે ફરમાવ�ુ ંક� હર�ક 

કબીલાના એક સરદારને �ુટંવામા ંઆવે જયાર� સરદારો 

�ુટંાઈ ગયા એટલે આપે એક ચાદર મગંાવી અને હજર� 

અસવદને તેમા ંરાખયો અને પછ� બધા સરદારોને સબંોધીને 

ક ુ ંક� સમ સાથે મળ�ને તેને �ચકો અને આ ર�તે હજર�  

અસવદને કાઅબાની ભભત �ધુી પહ�ચાડ� દ�વામા ંઆવયો. 

આપે પોતાના દસતે �બુારકથી તેને નસબ ફરમાવી દ�ધો. 

આપની આ �હકમતે અમલીથી એક ફસાદ જબરો થતો અટક� 

ગયો. 

 જયાર� આપની �મર ૨૫ વષરની થઈ અને આપની 

સચચાઈ અને દ� યાનતદાર�ની ચો તરફ શોહરત થઈ ગઈ. 

તો જનાબે ખદ�� �બનતે ખોવૈલદ� પોતાની શાદ�નો પયગામ 

મોકુયો. હઝરત ખદ�� ઘણા જ પા�કઝા નફસના અને �શુ 
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અખલાક બા� ુહતા �ુર�શના ખાનદાનમા ંતેન બધાથી વધાર� 

દોલતમદં હતા. હઝરત ખદ��ની એ વખતે ચાલીસ વષરની 

વય હતી. અકદનો પયગામ મ�ંર થયો અને જનાબે 

અ�તુા�લબે િનકાહ પઢાવયા આ બનાવ ઈ.સ. ૫૯૪નો છે.  

 આડતીસ વષરની વયમા ંઆપે �હરાના પહાડ ક� ્ને 

જબલે �રૂ પણ કહ� છે. તયા ંપોતે ઈબાદત કરવા�ુ ંસથાન 

બનાવી લી�ુ.ં આપ એ પહાડની �ફુામા ંઈબાદત કરતા હતા, 

તેની લબંાઈ ચાર હાથ અને પહોળાઈ દોઢ હાથ હતી. 

ઈબાદત કરતી વખતે ખાનએ કાઅબાને જોઈને લઝઝત 

મહ�સુ કરતા હતા. એમ તો તેન બબે ચાર ચાર �દવસ 

રાતીન તયા ંિવતાવતા હતા પણ માહ� રમઝાનમા ંતો આખો 

�દવસ તયા ંજ વીતાવતા હતા. 

 આપની બેઅસતના પહ�લા આમ જનતા તરફથી 

આપ "અમીન " નો �ખતાબ પામી ��ૂા હતા. ચાલીસ 

વષરની �મર� �દુાએ આપને મબઉસ બ �રસાલત કયાર. ૨૭ 
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મી રજબના �દને જયાર� આપ ગાર��હરામા ંઈબાદતમા ં

મશ�લૂ હતા. �બઈલે આપને બેઅસતની વધામણી આપી 

અને "ઈકરા બે ઈસ્ે ર કબેક"થી �ુરઆને મ�દ શ� ક�ુ.ુ 

હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ સાથે નમાઝે 

જમાઅત અદા કર�. બેઅસતના ચોથા વષ� રજબની ૨૭મી 

તાર�ખે આપને ઉમમે હાનીના ઘરમા ંમેઅરાજ થઈ. મેઅરાજ 

�હજરત પછ� બનેલી ઘટના નથી. કારણ ક� ્ �રૂામા ંતેની 

તફસીર છે તે મ�� છે. એમ આલીમો કહ� છે.  

 બેઅસત પછ� આપે તણ વષર �ધુી ઘણી જ ખાનગી 

ફરજોને અદા ફરમાવી તયારબાદ �દુાનો �કુમ આવી ગયો 

"તમને ્ �કુમ આપવામા ંઆવયો છે તે �ુુ લા શબદોમા ં

બદંાન �ધુી પહ�ચાડ� આપો " અને બધાથી પહ�લા તમાર� 

કમમ કબીલાના લોકોને રાહ�રાસત પર લઈ આવો. આ �કુમ 

મકયા પછ� આપે અ� ુતાલીબના ઘરમા ંઅથવા તો સફાના 

પહાડ પર ખાનદાનના ચાલીસ માણસોને દાઅવત આપી. 
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બધા એકઠા થયા એટલે આપે ફરમાવ�ુ ં"�ુ ં " તમારા માટ� 

એક એવો દ�ન લાવયો � ં્ આખેરતમા ંતમાર� ન�તનો 

ઝામીન છે. આ સાભંળ�ને લોકો કાના�સી કરવા લાગયા અને 

પયગમબર� ઈસલામને તબલીગનો મોકો ન મકયો. આપે 

બી� �દવસે ફર� પાછો દાઅવતનો ઈનતેઝામ કય� અને 

ખાવા પીવાના કામથી ફાર�ગ થયા બાદ આપે બધાને 

સબંોધીને ફરમાવ�ુ ં�ુ ંતમારા માટ� ્ુિનયા અને આખેરતની 

બહ�તર� લાવયો �ં , તમારામાથંી કોણ એવો છે ક� ્ 

અુલાહના એહકામના તબલીગના કામમા ંમાર� મદદ કર� 

અને તેમ કર�ને મારો ભાઈ અને મારો વ�ર બનીને �દુાની 

�શુનીદ�નો પામનાર બની �ય. આપના આ ઈરશાદ પર 

કોઈએ કાનધર�લ ન�હ. અલબ� , અલી ઈબને અ� ુતાલીબ 

અલ�યહસસલામ ઉભા થઈ ગયા. હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામની ઉમર એ વખતે તેર વષરની હતી. તેમણે 

ઉભા થઈને અરજ કર� ક� આ સેવા માટ� �ુ ંઆપનો મદદગાર 
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�.ં �કુમની બજવણીમા ંકોતાહ� ન�હ ક�.ં આપની મદદ 

કર�શ અને ્ુશમનોની ુખો ખ�ચી કાઢ�શ.  

 આપે તણવાર �સુરતની દાઅવત આપી 

�ખલાફતના ઉ�રાિધકાર� કરવાનો ઉુલેખ કય� પણ હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામ િસવાય કોઈએ પણ આપની એ 

દાવતનો �સવકાર ન કય�. �તમા ંુ હઝરતે હઝરત અલીને 

પાસે બોલાવયા અને છાતીએ ચાપંયા અને પછ� એમનાથી 

બયઅત લઈને એમને પોતાના ખલીફા �કુરર ર કયાર. (આ 

ઘટના અુલામા અુહાજ �લુામે અલી સાહ�બે (અ.મ.) 

�જુરાતી તફસીરમા ંસિવસતાર આલેખલે છે.)  

 ન�વુવતની �હ�રાત પછ� પોતાના અને પારકા 

બધા જ આપના ્ુશમન બની ગયા. આ ્ુશમનોમા ંઅ� ુ

�ફુયાન, અ� ુજહલ અને અ� ુલહબ અગ ભાગ ભજવતા 

હતા. આપના પર ગદંક� નાખવી અને આપને �્ુગર અને 

દ�વાના �હ�ર કર�ને આપની સતામણી કરવી એ તેમણે 
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પોતાનો �વનમતં બનાવી દ�ધો હતો.�ત �તની તકલીફો 

અને ઈ�નનો આપ અને આપના અ�યુાયીનને સામનો 

કરવો પડતો હતો અને આપને જયાર� લાગ�ુ ંક� �સુલમાનની 

હ�િસયતથી મકકામા ં�વન �ઝુાર�ુ ં�શુક�લ છે તેથી આપે. 

�હજરત કરવાનો ઈરાદો કર�ને આપના સહાબીનને હબશ 

દ�શ તરફ ચાુયા જવાનો �કુમ આપયો આ �કુમ પામીને 

બેઅસતના પાચંમા ંવરસે સો મરદો અને ઔરતો �હજરત 

કર� ગયા અને હબશમા ંએ વખતે નજ�શી રાજ કરતો હતો , 

્ ઈસાઈ હતો. એણે આ લોકોને આવકાયાર ્ુશમનોએ તયા ં

જઈને કોિશશો કર� હતી ક� તેનને તયા ંરહ�વા દ�વામા ંન 

આવે. પણ તેમના એ નીચે પયાસોમા ંતેન ફાવયા ન�હ.  

 ��ુસલમોની �હજરત બાદ આપ સફા પહાડ પર 

આવેલ અરકમના મકાનમા ં�પુતવાસ કય� અને પસગંોપાત 

બહાર આવીને તબલીગ કરતા રરા. એક �દવસ ્ુશમનોએ 

અ� ુતા�લબને ક ુ ંક� તમે મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ 
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આલેહ� વસુલમને અમારા દ�વદ�વીનને �રુા કહ�તા ંવારો , 

ન�હતર અમે તેને માર� નાખી�ુ.ં હઝરત અ� ુતા�લબે 

મોહમમદ �સુતફા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ  

પાસે એ વાતનો ઉુલેખ કયાર બાદ એ ્ુશમનોને જવાબ 

આપયો ક� જયા ં�ધુી અ�તુા�લબ �વતો છે તયા ં�ધુી મારા 

ભતી�ને કોઈ ુખ �ચી કર�ને જોઈ શકશે ન�હ�. 

 બેઅસતના સાતમા ં વષ� મોહરરમ મ�હનામા ંઅ� ુ

તા�લબ ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ 

અને બી� ચાલીસ �સુલમાનોને પોતાના શોઅબમા ં(આેય 

સથાને) લઈ ગયા. અને એમને તણ વષર �ધુી તયા ંમહ�ઝ 

રાખયા. આ શોઅબ હઝરત અ� ુતા�લબને વશં પરંપરાથી 

વારસામા ંમળેલ. તયા ંજવા�ુ ંકારણ એ હ્ ુ ંક� �ુર�શીનએ ુ 

હઝરતનો �કુમમલ બ�હષકાર કર� દ�ધો હતો. શોઅબમા ં

આપની ્ ર�તે �જ�દગી �જુર� એ અફસોસ  જનક છે. તણ 

વષર પછ� બેઅસતના દસમા ંવરસે પાચં �ુર�શીનને દયા 
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આવી અને તેમણે ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમને મદદ કર�ને તેમને આઝાદ કરાવયા અને તે લોકો 

મકકા પાછા આવી ગયા. એના પછ� ્રુત જ હબશ �હજરત 

કર� ગએલા મોહા�રો પણ પાછા ફયાર. 

 બેઅસતના ૧૪ મા વષ� એટલે ઈ.સ. ૬૨૪ મા ં

હઝરત ર�લુના �કુમ �જુબ �સુલમાનો કોઈને ખબર ન પડ� 

તે ર�તે મદ�ના તરફ જવા લાગયા અને તયા ંપહ�ચીને સા� 

સથાન પાપત કર� લી�ુ.ં �ુર�શોને જયાર� �ણ થઈ ક� 

�સુલમાનો મદ�ના જઈને જોર પકડ� રરા છે તો દા�ન  

નદવામા ંએકઠા થયા અને એ વાત િવષે મતંાણા કર� ક� આ 

વસ્�ુસથિતનો તેમણે કઈ ર�તે �કુાબલો કરવો. આ સબંધંમા ં

મતંાણાન ચાલી રહ� હતી તે દરિમ યાન એક� એ�ુ ં�ચુન 

ક�ુ ુક� મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને 

અ�હ� જ ઠાર કર� દ�વામા ંઆવે ક� ્થી તેમના દ�નનો �ત 

જ આવી �ય. બી� એક� �ચુન ક�ુ ુક� તેમને દ�શપાર કર� 
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દ�વામા ંઆવે. અ� ુજહ�લે એવો મત આપયો ક� �ુદા �ુદા 

કબીલાના લોકોએ મળ�ને તેમના ઉપર એક� સાથે �મુલો 

કર�ને તેમને કતલ કર�  નાખવા ક� ્થી �ુર�શો તેમ �ુ ંલોહ� 

ર�ડાવાનો બદલો ન લઈ શક� અને આ મત પમાણે એમણે 

બધાએ મળ�ને હઝરત મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમના મકાનને ઘરે� લી�ુ.ં 

 હઝરત �બઈલની �હદાયત �જુબ આપે હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામને પોતાના �બસતર પર �ુ વડાવી દ�ધા 

અને �ઠુ� �ળૂ એમની ુખોમા ંનાખતા એવી ર�તે બહાર 

નીકળ� ગયા ક� ્વી ર�તે �ુફમાથંી ઈમાન નીકળ� �ય છે. 

અુલામા િશબલી ફરમાવે છે ક� આ સખત ખતરાનો પસગં 

હતો. જનાબે અમીરને મા�મુ થઈ ��ુુ ંહ્ ુ ંક� �ુર�શોએ 

આપ�ુ ં�નૂ કરવાનો ઈરાદો કર� લીધો છે અને આ્ 

ર��ુુુ લાહ�ુ ં�બસતર કતલગાહ છે. પણ ખયબરના િવ્તા 

માટ� કતલગાહ �લોની સેજ હતી. જયાર� સવાર થઈ તો 
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્ુશમનોએ દરવાજો તોડ� નાખયો અને ઘરમા ંદાખલ થયા 

તયાર� હઝરત અલી અલ�યહસસલામને �તેુલા જોયા. 

્ુશમનોએ �છુ�ુ ંમોહમમદ �ા ંછે  ? જવાબ આપયો �યા ંછે 

તયા ં�દુાની અમાનમા ંછે.  

 તાર�ખે િતબીમા ંછે ક� હઝરત અલી અલ�યહસસલામ 

તલવાર ખ�ચીને ઉભા થઈ ગયા અને બધા ઘરમાથંી ભાગવા 

માડં�ા અરાઉલ ન�મુમા ંગઝાલી લખે છે ક� અલીની 

�હફાઝત માટ� �દુાએ �બઈલ અને િમકાઈલને મોકુયા 

હતા. એ બનેં આખી રાત હઝરત અલી અલ�યહસસલામની 

ખવાબગાહ પર પહ�રો ભરતા રરા. હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે ક� �હજરતની રાતે મને ્ટલી 

મીઠ� �ઘ આવી હતી તેવી આરામ ભર�લી �ઘ �ાર�ય નથી 

આવી. તફસીરમા ંછે ક� આ પસગંને અ�લુદીને "વ 

મેનન નાસે મયંયશર�"ની આયત ના�ઝલ થઈ છે.  



િસરતે અઈમ્મા - 109                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

 �ંુકમા ંએ ક� ુ હઝરત રવાના થવાની સાથે જ હ . 

અ�બુકર તેમની પાછળ થઈ ગયા. આપે રાતના �ધકારમા ં

એમ સમ�ને ક� કોઈ ્ુશમન આવી રરો છે. ચાલવાની ઝડપ 

વધાર� દ�ધી તયાર� ઠોકર વાગી અને �નૂ �ર� થઈ ગ�ુ.ં 

પછ� મહ�સૂ થ�ુ ંક� ઈબને કહાફા આવી રરા છે. એટલે આપ 

ઉભા રહ� ગયા. એ પછ� તે બનેં �રુની �ફુા પાસે આવી 

પહ�ચયા. 

 આપ �ફુામા ંદાખલ થયા �દુાએ તે �ફુાના �ખુ 

પર બાવળ�ુ ંએક ઝાડ ઉગાડ� દ��ું , કરો�ળયાએ �ળ વણી 

અને ક�તુર�એ ઈેુ ં��ુુ ં્થી �ફુામા ંકોઈના હોવાનો 

�બુહો પણ ન રરો. ્ુશમનો જયાર� એ �ફુા પાસે આવયા 

તયાર� તે બ�ુ ંજોઈને પાછા ફર� ગયા. 

 �ંુકમા ંએ  ક� બેઅસતના ચમદમા વષ� રબીઉલ 

અવવલની પહ�લી તાર�ખે �ુમેરાતની રાતે �ુર�શોએ ુ 

હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના ઘરને 
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ઘરે� લી�ુ.ં અને ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ રબીઉલ અવવલની બી� તાર�ખે �ુમ આ ના �દવસે 

સવારના વખતે �રુની �ફુામા ંપહ�ચયા તયા ંઆપ ચોથી 

તાર�ખ રિવવાર �ધુી રરા. હઝરત અલી અલ�યહસસલામ  

તેમના માટ� રાતના વખતે પાણી અને ખા�ુ ંપહ�ચાડતા રરા. 

ચોથા �દવસે એટલે પાચંમી રબીઉલ અવવલની સોમવાર� 

અબ્ુુલાહ �બન અર�કત અને આિમર �બન કહ�રા પણ 

આવી પહ�ચયા અને આ ચાર� જણાએ સામાનય રસતો �કુ� 

દઈને �ુલ�મના સ�દુ કાઠંાના માગ� મદ�ના જવા ઉપડ�ા. 

મકકાના �ુફફારોએ આપ�ુ ંમા�ુ ંકાપી લાવનારાને સો �ટ 

ઈનામમા ંઆપવાની �હ�રાત કર� હતી. આ ઈનામ મેળવવા 

માટ� સરાકા ઈબને મા�લક આપની ખોજ  કાઢતો કાઢતો �ફુા 

�ધુી પહ�ચી ગયો એને જોઈને હ. અ�બુકર રડવા લાગયા તો 

હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે ફરમાવ�ુ ં

રડો છો શા માટ� , અુલાહ આપણી સાથે છે. સરાકા પાસે 



િસરતે અઈમ્મા - 111                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

આવયો તયા ંતો એનો ઘોડો ગોઠણ �ધુી જમીનમા ંઉતર� 

ગયો. એણે માફ� માગંી. હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમે તેને માફ� આપી. 

 ઘોડો જમીનથી બહાર આવી ગયો અને �વ લઈને 

નાઠો. અને કાફરોને કહ� દ��ુ ંક� મ� ઘણી તલાશ કર� પણ 

આપનો પ�ો નથી. 

 બારમી રબીઉલ અવવલના સોમવાર� બપોર� આપ 

કબાના �કુામે પહ�ચયા હતા. મદ�નાથી બે માઈલના �તર� 

આવેલ એક પહાડ� છે આપની �ટણી તે જગયાએ ઉભી રહ� 

ગઈ અને આગળ ન વધી. આપ �ટણી પરથી નીચે ઉતયાર. 

તયાનંા રહ�વાસીનએ �શુીના આવેશમા ંઉમળકાભેર 

તકબીરનો નારો �લુદં કય�. આપે અ�હ� એક મ�સજદનો પાયો 

નાખયો. 

 હઝરત અલી અલ�યહસસલામ મકકામા ં્મની 

અમાનતો હતી તેમને ��ુદુર  કયાર બાદ મકકાથી અહભ આવી 
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પહ�ચયા. આપની સાથે ઔરતો અને બચચાનં પણ હતા. 

ઔરતો અને બચચા સાઢંણીન પર સવાર હતા અને હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામ પગપાળા ચાલતા હતા એટલે આપના 

પગ પર સો� ચડ� ગયા. ઈબને ખલ્ુનના કથન �જુબ 

આપના પગમાથંી લોહ� વહ� ર ુ ંહ્ ુ.ં ુ હઝરત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની નઝર આપના 

પગો પર પડ� તો આપ રડવા લાગયા અને તેના પર લોઆબે 

દહન �બુારક લગાડતા ંએ ઝખમો સારા થઈ ગયા.  

 કબા �કુામે ચાર �દવસ �ધુી િવસામો લીધા બાદ , 

આપ મદ�ના તરફ રવાના થયા અને ૧૬મી રબીઉલ અવવલે 

�ુમ આના �દવસે મદ�નામા ંદાખલ થયા બની સા�લમના 

મહોુલામા ંપહ�ચયા તો નમાઝ નો વખત થઈ ગયો એટલે 

આપે �ુ મ આની નમાઝ અહભ જ અદા કર�. ઈસલામમા ંઆ 

પહ�લી �ુ મ આની નમાઝ હતી. આ તે જ જગયાએ છે �યા ં

આ્ મ�સજદ� નબવી ઉભી છે. 



િસરતે અઈમ્મા - 113                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

 મદ�ના આવયા પછ� પહ��ુ ંકામ આપે મ�સજદની 

સથાપના�ુ ંક�ુ.ુ આ મ�સજદ તદન સાદાઈ�વૂરક ઉભી કરવામા ં

આવી. એ મ�સજદ માટ� જમીન અ� ુઅય�બુ અનસાર�એ 

ખર�દ�. આ મ�સજદના ચણતરમા ં��ુર સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમ પણ બી� સહાબીન સાથે એક મ�ુરની 

હ�િસયતથી કામ કરતા રરા હતા. મ�સજદ સાથે �જુરાન પણ 

તૈયાર કરવામા ંઆવયા. એક છાપરાવાળો ચ�તુ રો 

બાધંાવામા ંઆવયો. આ ચ�તુરો �ફુફાના નામે નળખાતો 

હતો. આ ચ�તુરામા ંનવા ��ુસલમોને ઉતારો આપવામા ં

આવતો હતો. અને એ જ લોકોને અસહાબે �ફુફા કહ�વામા ં

આવતા. એમ�ુ ંપાલન પોષણ સદકા વગેર�થી કરવામા ં

આવ્ુ.ં 

 મ�સજદ� નબવીની તામીર પછ� નમાઝની રકાતો 

િવશે પણ નકક� કરવામા ંઆવ�ુ ંએટલે ક� પહ�લા ંમગ�રબ 
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િસવાયની બધી નમાઝો બે રકાતી હતી , પછ� પાચેંય 

નમાઝોની સ�ર રકાતો મોઅયયન કરવામા ંઆવી. 

 �હ.સ. ૧મા ંજનાબે �બઈલની તાલીમ �જુબ 

અઝાન �કુરર ર કરવામા ંઆવી. હઝરત અલી અલ�યહસસલા મ� 

�કુમે ર�લુથી �બલાલને એ ર�તે અઝાન આપવા�ુ ંિશખડાવી 

દ��ુ ંઅને તેમને કાયમી મોઅઝઝીન બનાવી દ�વામા ંઆવયા. 

 �હજરતને પાચંથી આઠ મ�હના િવતયા બાદ મકકાના 

મોહા�રોની તસુલી માટ� ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમે પચાસ મોહા �ર અને અનસારો વચચે 

પરસપર �બરાદર� કાયમ કર� દ�ધી , ્ ર�તે મકકામા ંએક 

વખત આપસમા ં�બરાદર� કાયમ કર� હતી તેજ પમાણે. 

તાર�ખે ખમીસ અને �રયા��ાઝરામા ંછે ક� મકકામા ંઆપે હ. 

અ�બુકરને હ. ઉમરના , તુહાને �બયરના , હ. ઉસમાનને  

અબ્ુર રહમાનના ંઅને હમઝાને ઈબને હાર�સના તથા હઝરત 

અલીને �દુ પોતાના ભાઈ બનાવયા હતા. અુલામા િશબલી�ુ ં
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કહ�� ુ ંછે ક� ુ હઝરતે રસ�િૃ� , સવભાવ અને પ�ૃિ�ના 

પરસપર મેળને જોઈને આ �બરાદર� કામય કર� હતી. 

ન�વુતની રસ�િૃ�નો �મેુળ ઈમામતની પ�ૃિ�ના વલણ 

સાથે જ હોઈ શક� છે એટલે જ તો આ હઝરત સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે હર�ક વખતે હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામને ફરમાવતા હતા "અનત અખી �ફદ ્ુિનયા 

વલ આખેરહ" "્ ુ ં્ુિનયા અને આખર�તમા ંમારો ભાઈ છે." 

 પદંરમી રજબ �હ.સ. ર  ના �દવસે જનાબે સૈયદાના 

અકદ હઝરત અલી અલ�યહસસલામ સાથે થયા. ૧૯ મી 

�ઝલહજના �દવસે જનાબે સૈયદાની િવદાય થઈ. 

સીર્નુ નબીમા ંછે ક� જયાર� જનાબે સૈયદાની શાદ�ની 

વાતચીતનો િસલિસલો શ� થયો તો બધાથી પહ�લા ં હ. 

અ�બુકર� અને પછ� હ . ઉમર� પોતાનો પૈગામ મોકુયો , 

કન�લ ઉમમાલ (�જ. ૭ - પાના ન.ં ૧૧૩) મા ંછે ક� આ 

પૈગામથી ુ હઝરત નારાઝ થયા અને તેમના તરફથી મો�ુ ં
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ફ�રવી લી�ુ.ં �રયા�� ઝરહ (�જ. ૨ - પાના ન.ં ૧૯૪)મા ંછે 

ક� ુ હઝરતે �દુ પોતે અલી અલ�યહસસલામને ફરમાવ�ુ ંક� 

અય અલી �દુાએ મને કહ� દ��ુ ંછે ક� જનાબે ફાતેમાની 

શાદ� તમાર� સાથે કર� આ�ુ.ં તમને મ�ંર છે  ? હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામે અરજ કર� બેશક  ! અલગરઝ, અકદ 

થયા અને શહ�નશાહ� કાએનાતે પોતાની લખતે �ગર 

સૈયદાએ આલમીનને એક વાસંની ચારપાઈ , એક ચામડા�ુ ં

�બસતર, એક છાગલ , એક પખાલ (મશક) , બે ચકક�ન, બે 

માટ�ના માટલાં , આટ�ુ ંઆપીને િવદાય કયાર. એ વખતે 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામની ઉમર ૨૪ વષરની અને 

જનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહાની �મર ૧૦ વષરની 

હતી. 

 �હ.સ. રના શાબાન મ�હનામા ં�કબલાનો �ખ બય્લુ 

�કુદસથી કાઅબા તરફ ફ�રવી નખંાયો. �કબલાની તહવીલ 

(�ખમા ંફ�રબદલી) નમાઝની હાલતમા ંથવા પામી હતી. 
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એટલે આ હઝરતનો સાથ હઝરત અલી અલ�યહસસલામે  

એટલા માટ� આપયો ક� તેન આપના દર�ક કાયર અને ફ�અલને 

અુલાહનો �કુમ સમજતા હતા એટલે આપ મકામે ફફમા ં

ફરમાવતા હતા. "અના �સુ�ુલબ �કબલતયન " "�ુ ંજ તે � ં

્ણે એક નમાઝ એક જ વખતે બે �કબલાન તરફ પઢ�." 

 ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ 

ખૈ�રયત અને સલામતી સાથે મદ�ના પહ�ચી ગયા. એ 

વાતની �ુર�શીનને �ણ થતા ંએમની ુખોમા ંલોહ� ઉતર� 

આવ�ુ ંઅને એમની ્ુિનયા �ધકારમય બની ગઈ. 

ઈસલામની વધતી જતી સ�ાને કચડ� નાખવા માટ� 

ય�દુ�નએ લડાઈ શ� કર�. આથી ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમને તેમની સાથે ઘણી ખર� રદાણાતમક 

લડાઈન લડવી પડ�. આપ ્ લડાઈમા ંભાગ લેતા તેને 

ગઝવા કહ�વામા ંઆવતી અને ્ લડાઈ માટ� સહાબીનની 

�ુકડ�ન મોકલતા એ લડાઈનને સ�રયા કહ�વામા ંઆવતી. 
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ગઝવાતની �ુલ સખંયા ૨૬ છે. ્માથંી બદર , નહદ, ખદંક 

અને ખયબર બ� ુજ �ણીતી લડાઈન છે. સર�યાની સખંયા 

૩૬ છે એમા ંબધાથી વધાર� �ણીતી મમતાની છે , એ 

લડાઈમા ંજનાબે �અફર� તૈયાર શહ�દ થયા હતા. 

 મદ�નાથી ૩૧ માઈલના �તર� બદર નામે એક 

ગામ આવે�ુ ંહ્ ુ.ં મદ�નામા ંસમાચાર આવયા ક� �ુર�શો મોટ� 

તૈયાર�ન સાથે મદ�ના પર �મુલો કરવાવાળા છે , વળ� એ 

પણ સાભંળવામા ંઆવ�ુ ંક� અ� ુ�ફુ યાન તીસ સવારો સાથે 

એક હ�ર માણસની વણઝારને લઈને શામથી વેપારનો 

માલ લઈને આવી રરો છે. બનેં તરફથી લશકરો આવતા 

હોવાથી �સુલમાનો બનેં ્ુશમનો વચચે ઘરેાઈ જવાનો ભય 

ઉભો થતો હતો આથી હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમ ૩૧૩ માણસો લઈને બહાર નીકકયા 

અને બદરના �કુામે પડાવ નાખયો. �ુર�શો ૯૫૦ માણસની 

�ુકડ� સાથે અ� ુ�ફુયાનને મળવા માટ� રવાના થયા. લડાઈ 



િસરતે અઈમ્મા - 119                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

થઈ. �દુાએ �સુલમાનોને મદદ આપી ્ના થક� તેન 

િવજયી થયા. ૭૦ કાફરો લડાઈમા ંમરાયા ૭૦ ક�દ પકડાયા. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે  એ લડાઈમા ં૩૬ કાફરોને કતલ 

કયાર હતા. આ લડાઈમા ંઅ� ુજહ�લ અને તેનો ભાઈ આસ 

તથા અતબા પણ હતો. શયબા , વલીદ બીન અતબા અને તે 

િસવાય ઈસલામના ઘણા �ુના ્ુશમનો માયાર ગયા. આ પહ�લી 

ઈસલામી લડાઈના અલમબરદાર હ ઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ હતા , ક�દ પકડાયેલાનમાથંી નસર �બન 

હા�રસ અને અકબા �બન અબી મોઈતને કતલ કર� દ�વામા ં

આવયા અને બાક� ના લોકોથી �ફદયો વ�લુ કર�ને છોડ� 

�કુવામા ંઆવયા. હ. અ�બુકર આ લડાઈમા ંશર�ક નહોતા 

થયા. ગઝવએ બદરના કારણે કાફરોના ઘરો માતમકદા બની 

ગયા અને કતલ થએલાનનો ઈનતેકામ લેવાની �િૃ� બધા 

મકકાવાસીનના �દલમા ં��તૃ થઈ ગઈ , ્ના પ�રણામે 

નહદની લડાઈ થઈ. 
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 બદરની લડાઈ માહ� રમઝાનમા ંથઈ હતી. રોઝા 

પણ આજ સનમા ંએટલે �હ.સ. ૨  મા ંફરઝ થયા અને ઈ્ુલ 

�ફતના અહકામ ના�ઝલ થયા. 

 જગેં બદરનો બદલો લેવા માટ� અ� ુ�ફુયાને તણ 

હ�રની ફોજ સાથે મદ�ના પર ચઢાઈ કર�. લશકરના એક 

ભાગનો સરદાર અકરમા �બન અ� ુજહ�લ હતો અને બી� 

ભાગનો સરદાર ખા�લદ �બન વલીદ હતો. ુ હઝરત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ પાસે �રુા એક 

હ�ર માણસ પણ નહોતા. લડાઈ નહદના મેદાનમા ંલડાઈ 

ક� ્ મદ�નાથી ૬ માઈલના �તર પર આવે�ુ ંછે. હઝરત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે તાક�દ કર� હતી ક� 

લડાઈ �તાઈ �ય એ હાલતમા ંપણ પાછલા ભાગ પર 

ગોઠવેલ તીર�દાઝોની �ુકડ�એ પોતાની જગયા પરથી હટ�ુ ં

ન�હ. �સુલમાનોનો િવજય થવાની તૈયાર� હતી તયા ં

તીર�દાઝોની ્ �ુકડ�ને કોઈ પણ હાલતમા ંપોતાની 
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જગયાથી હટવાની મનાઈ કરવામા ંઆવી હતી તે �ુકડ� �દુા 

અને ર�લુના �કુમની ઉપરવટ જઈને લાલચમા ંપોતાની 

જગયાએથી હટ� ગઈ. ્ના પ�રણામે �તની બા� હારમા ં

અને કામયાબી ના�રુાદ�મા ંપ લટાઈ ગઈ. હઝરતે હમઝા 

"અસ્ુુલાહ" શહ�દ થયા. મેદાનમા ંભગદડ મચી , 

બહા્ુર�ના મોટા મોટા દાવેદારો માથા પર પગ રાખીને 

નાસી ગયા અને કોઈએ ર�લેુ ઈસલામના રદણ તરફ જરા 

્ટ�ુ ંપણ ધયાન ન આપ�ું , એક માણસે ગોફણમા ંપતથર 

રાખીને ુ હઝરત તરફ પતથર ફ��ો. ્ના કારણે આપના 

બે દાતં શહ�દ થઈ ગયા અને પેશાની �બુારક પર ઝખમ 

થ�ુ ંતલવારોના પણ ૭૦ ઝખમો આવયા અને આપ એક 

ખાડામા ંપડ� ગયા. જયાર� બધા ભાગી રરા હતા તયાર� 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ એક ધયાનથી ્હાદમા ંતુલીન 

હતા અને �રસાલતની �હફાઝત પણ કર� રરા હતા. આખર� 

કાફરોને હટાવીને ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 
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વસુલમને એક પહાડ� પર લઈ ગયા. રાત પડ� �કુ� હતી. 

બી્ �દવસે મદ�ના રવાનગી થઈ આ લડાઈમા ં૭૦ ઘવાયા. 

કાફરો માત તીસ જ મરાયા ્માથંી બાર તો હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામની તલવારનો ભોગ બનયા હતા. આ 

ગઝવામા ંપણ અલમદાર�ુ ંપદ શેર� �દુા હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામને સ�પવામા ંઆવ�ુ ંહ્ ુ.ં 

 ઈિતહાસકારોનો એક મત છે ક� હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ લડાઈમા ંજ તુલીન રરા. આપના હાથ પર 

સોળ ઘા વાગયા હતા અને આપનો એક હાથ ્ટુ� ગયો હતો. 

આપ ઝખમી થએલા હોવા છતા ંતલવાર ચલાવી રરા હતા 

અને કાફરોની હરોળોનો સફાયો કરતા આગળ વધી રરા 

હતા. (સીર્ ુ� બી � ,૧ પા.  ૨૭૭) આ દરિમ યાનમા ંુ 

હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે ફરમાવ�ુ ં

"અલી તમે ક�મ ન ભાગી ગયા  ?" હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામે અરજ કર� મમલા "�ુ ંઈમાનના બાદ �ુફ 
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ઈખતેયાર કર� લ�.  માર� તો આપના પર �ુરબાન થ�ુ ંછે." 

એજ પસગેં હઝરત અલી અલ�યહસસલામની તલવાર ્ટુ� 

હતી અને ��ુફકાર નાઝીલ થઈ હતી. નાદ� અલીનો ��ુલ 

પણ એક �રવાયત �જુબ આ જગંમા ંથયો હતો. 

ઈિતહાસકારો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમના ઝખમી થયા બાદ કોઈએ એવી ખબર 

ઉડાવી દ�ધી ક� ુ હઝરત શહ�દ થઈ ગયા. આ સમાચાર 

સાભંળ�ને આપના �ફદાઈન નહદ તરફ દોડતા આવયા , 

્મા ંઆપના લખતે �ગર હઝરત ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� 

અલયહા  પણ હતા. 

 મોટા ભાગની તવાર�ખોમા ંછે ક� ઈસલામના 

્ુશમનોની ઔરતોએ શહ�દ પામેલા �સુલમાનોની લાશો 

સાથે બ� ુજ �રુો વતારવ કય� હતો. અ� ુ��ુફયાનની બીબીએ 

�સુલમાનોની લાશોના નાક કાન કાપી લીધા અને તેનો હાર 
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બનાવીને પોતાના ગળામા ંનાખયો. હઝરત હમઝા�ુ ં �ગર 

કાઢ�ને ચબાવ�ુ.ં 

 અુલામા િશબલી લખે છે ક� ુ હઝરત સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ મદ�ના તશર�ફ લાવયા તયાર� 

મદ�ના માતમકદા બની ��ુુ ંહ્ ુ.ં આપ �યાથંી નીકળતા 

તયા ંઘરોમાથંી માતમના અવાજો આવતા હતા. આપ અજબ 

થયા, બધાના સગાસંનેહ�ન માતમદાર�ની ફરજ અદા કર� 

રરા છે પણ જનાબે હમઝાનો કોઈ નમહાખા ંનથી. �ર કકતના 

જોશમા ંઆપની જબાનો �બુારકથી બેઈખતેયાર શબદો 

નીકળ� પડ�ા. "અફસોસ !  હમઝા પર રડનારો કોઈ નથી. " 

અનસારોએ આ અુફાઝ સાભંકયા તો એમના હયયા ંખળભળ� 

ઉઠ�ા.ં બધાએ જઈને પોતાની બીબીનને �કુમ આપયો ક� 

દોલતકદા પર જઈને હમઝા�ુ ંમાતમ કરો. ુ હઝરત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે જો�ુ ંતો દરવા� 

પર પરદાનશીનોની ઠઠ �મી હતી અને હમઝા�ુ ંમાતમ થઈ 
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ર ુ ંહ્ ુ.ં હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે 

એમના હકમા ંદોઆએ ખયર ફરમાવી અને ક ુ ંક� �ુ ંતમાર� 

હમદદદનો �કુ �ઝુાર �.ં 

 આ લડાઈ મગંળવાર ૧૫ મી શવવાલ �હ.સ. ૩મા ં

લડાઈ હતી. એ  જ સનમા ંહઝરત ઈમામ હસન 

અલ�યહસસલામ પેદા થયા હતા અને આપ ગઝવએ હમ�લ 

અસદ માટ� બહાર નીકકયા હતા. આ લડાઈમા ંપણ હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામ અલમદાર હતા. 

 �હ.સ. ૪ ના મોહરરમના મ�હનામા ંબ�અુસદ� મદ�ના 

પર �મુલો કરવા ચા ુ ંતો તેને પાછો હડસેલવા માટ� આપે 

અ�સુલમાને મોકુયા. અ� ુસુમાએ ્ુશમનોને માર�  

ભગાવયા પછ� �ફુ યાન �બન ખા�લદ� ઈરાદો કય� તો એનો 

�કુાબલો કરવા માટ� અબ્ુુલાહ �બન અનીસને મોકલવામા ં

આવયા. 
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 �હ.સ. ૪ ના સફર મહ�નામા ંઅ� ુબરાઅ ક�લાબીની 

દરખાસત પરથી ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમે િસ�રે સહાબીનને એમના સાથે તબલીગ માટ� 

રવાના કયાર, આ લોકો ‘બીર મઉના’ નામની જગયાએ રોકાયા 

અને હરામ �બન કુહાન નામે એક માણસને આિમર �બન 

્ફુ�લ પાસે મોકુયો. તેણ ેએ કાિસદને માર� નાખયો અને 

પછ� એક મો�ંુ લશકર મોકલીને બધા સહાબીનને મોતના 

ઘાટ� ઉતાર� દ�ધા. 

 ઉમર �બન ઉમયયાએ આિમર કબીલાના બે 

માણસોને માર� નાખયા હતા. અને તે�ુ ં�નૂબહા (વળતર) 

હ� બાક� હ્ ુ.ં િતબીની �રવાયત �જુબ ુ હઝરત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ એનો �તુાલબો 

કરવા માટ� સહાબીન સાથે બની નઝીર પાસે ગયા એમણે 

�તુાલેબો તો ક�લુ કર� લીધો પણ આપના પર મેડ�એથી 

પતથર ફ�ક�ને આપને માર� નાખવાનો ખાનગીમા ંમન�બુો 
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બનાવયો, હઝરતને એ વાતની �ણ થઈ ગઈ અને આપ 

તયાથંી મદ�ના તશર�ફ લઈ આવયા , બની નઝીર એક 

�કુલામા ંરહ�તો હતો. આ �કુલો મદ�નાથી તણ માઈલના 

ફાસલા પર આવેલો હતો. હઝરતે તેની આ અણછાજતી 

હરકત માટ� તેને તયાથંી દ�શિનકાલ કરવાનો �કુમ છોડ�ો 

આપે તેને કહ�વરાવ�ુ ંક� તમે એ �કુામ દસ �દવસની �દર 

ખાલી કર�ને ચાુયા �ન. એમણે અબ્ુુલાહ �બન અબી 

ખઝરજ �નુા�ફકના ભડકાવવાથી આ �કુમની અવગણના 

કર�. �કુલાનો મોહાસેરો કર� લેવામા ંઆવયો. આખરમા ંતે 

લોકો છ �દવસની �દર ફરાર થઈ ગયા. 

 આ �હ.સ. ૪ ના જમાદ��લુઉલા મહ�નામા ંઈતમાર 

વ સોલબાના કબીલાએ મદ�ના પર �મુલો કરવાનો ઈરાદો 

કય�, ુ હઝરત અસહાબને લઈને એમની પેશ કદમી રોકવા 

માટ� આગળ વધયા પણ તે લોકો સામે ન આવયા અને ભાગી 

ગયા. આ �હ.સ. ૪મા ંગઝવએ બદર� સાની પણ પેશ આવયો 
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પણ લડાઈ ન થઈ. આ જગંમા ંહઝરત અલી અલ�યહસસલામ 

અલમબરદાર હતા. 

 જગેં ખદંકને ગઝવએ અહઝાબ પણ કહ� છે. આ 

લડાઈ �હ.સ. ૫ ના ઝીુકાદ મહ�નામા ંલડાઈ હતી. તેની 

તફસીલ આપતા ંઈિતહાસ નવેશો લખે છે ક� મદ�નાથી હાકં� 

કઢાએલ બ� ુનઝીર કબીલાના ય�દુ�ન ્ ખયબરમા ંજઈને 

વસી ગયા હતા તેન �સુલમાનોથી બદલો લેવા માટ� 

યોજનાન ઘડતા હતા. એ ચાહતા હતા ક� કોઈ એવી ��ુ�ત 

હાથ આવી �ય ક� ્થી �સુલમાન�ુ ંબીજ જ ન રહ�. તેથી 

કર�ને એમનામાનંા ક�ટલાક માણસો મકકા જતા રરા અને 

અ� ુ�ફુ યાનનો સાથ લઈ બની ગતફાન , કયશ સાથે 

�બરાદર�નો �રશતો કાયમ કર� લીધો અને તેમના સાથે કર�લી 

એક સધંીમા ંએ�ુ ંનકક� કરવામા ંઆવ�ુ ંક� દર�ક કબીલાના 

ભડવીરોએ એકત થઈને મદ�ના પર �મુલો કરવો ક� 

ઈસલામની વધતી જતી તાકાતને જડ�ળૂથી ઉખેડ� નાખવી. 
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યોજના �કુમમલ કર� લીધા બાદ એને પ�ર�ણૂર કરવા માટ� 

અ� ુ�ફુયાન ચાર હ�ર�ુ ંલશકર લઈને મકકાથી નીકકયો 

અને ય�દુ�નના �ુદા �ુદા કબીલાન બી� તરફથી છ 

હ�રના લશકર સાથે પેશ કદમી કર�. ગરઝ ક� દસ હ�રના 

લશકર� મદ�ના પર �મુલો કય�. 

 ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમને આ �મુલાના સમાચાર પહ�લેથી મળ� ��ુા હતા 

એટલે આપે મદ�નાથી નીકળ�ને સ ુ અના પહાડની નથ એ 

ર�તે લીધી ક� પહાડ એમની પીઠ તરફ રહ� અને જનાબે 

સલમાને ફારસીની સલાહ અ�સુાર સામેના ભાગ પર પાચં  

ગજ પોહળ� અને પાચં ગજ �ડ� ખાઈ ખોદાવી અને ખાઈ 

ખોદવાના કામમા ંઆપે પણ જોર શોરથી ભાગ લીધો , આ 

લડાઈ વખતે ુત�રક ગડબડો અને �નુા�ફકોના કાવતરા 

પણ ચા� ુરરા. જલા�દુ�ન િસ�તુી�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� ુત�રક 

ગડબડોની તપાસ માટ� ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ 
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આલેહ� વસુલમે બે સહાબીનને મોકલાવા ચા ુ ંપણ તે 

સહાબીનએ ઈનકાર કર� દ�ધો એટલે આપે �ઝુયફાને 

મોકુયા.   

        (્ુર�  ્ન�રુ �. ૫ - પમનમ . ૧૮૫)  

 ખાઈ�ુ ંખોદકામ છ �દવસ �ધુી ચાુ�ુ ંઅને હ� 

ખાઈ ખોદાઈ રહ� હતી તયા ંતો કાફરો� ુ ંજગંી લશકર તયા ં

આવી પહ�ચ�ુ ંલશકરની કસરત જોઈને �સુલમાનોના હા�ં 

ગગડવા લાગયા. કાફરો એકદમ �મુલો કર�ને �સુલમાનો�ુ ં

કાસળ કાઢ� નાખવાની તો �હમમત ન કર� શ�ા પણ તેમાનંા 

એકલ દોકલ માણસો ખાઈ વટાવીને �મુલો કરવાની કોિશશ 

કરતા રરા અને આ િસલિસલો ૨૦ �દવસ �ધુી ચા� ુરરો. 

એક �દવસ અમ ઈબને અબદ�વદ ખાઈ �ુદાવીને લશકર� 

ઈસલામ �ધુી પહ�ચી ગયો. આ માણસ એક હ�ર બહા્ુર 

અરબોના બરાબર મનાતો હતો , એણે તયા ંઆવીને હલ િમન 

�બુા�રઝ, "કોઈ �ધુધ કરનારો છે" નો પડકાર કય�, હ. ઉમર 
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ઈબને ખ�ાબે તેનો પડકાર સાભંળ�ને ક ુ ંએ માણસ એક 

હ�ર ડા�ુનનો એકલા હાથે �કુાબલો કર� છે એટલે ક� ઘણો 

બહા્ુર છે. એ સાભંળ�ને �સુલમાનોના હોશ કોશ પણ ઉડ� 

ગયા. 

 પયગમબર� ઈસલામે તેનો પડકાર સાભંળ�ને 

�સુલમાનોને �હમમત આપી અને તેનો સામનો કરવા માટ� 

ક ુ,ં પણ એક નવ�વુાન િસવાય કોઈ પણ �સુલમાન 

સળવકયો �ધુધા ંન�હ , આ નવ�વુાન હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ હતા. 

 રવઝ્સુસફામા ંછે ક� ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમ પોતાના સહાબીનને તણવાર �કુાબલા 

માટ� નીકળવા ક ુ ંપણ હઝરત અલી અલ�યહસસલામ િસવાય 

કોઈએ પણ જવાબ ન આપયો. એટલે આપે હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામને ક ુ ંએ અમ ઈબને અબદ�વદ છે. એમણે 

જવાબ આપયો "�ુ ંપણ અલી ઈબને અબી તા�લબ �.ં" 
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 અલગરઝ ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમે હઝરત અલી અલ�યહસસલામને મદેાનમા ં

નીકળવા માટ� તૈયાર કયાર. પોતાની �ઝરહ પહ�રાવી , પોતાની 

તલવાર કમરમા ંહ�માયલ કર� , પોતાનો અમામો પોતાના 

હાથે હઝરત અલીના માથા પર બાધંયો અને દોઆ માટ� હાથ 

�ચા કર�ને અરજ કર�  ક� "�દુાયા જગેં બદરમા ંનબેદાને 

અને જગેં નહદમા ંહમઝાને દઈ ��ુો �.ં પાલનહાર હવે 

માર� પાસે માત અલી રહ� ગયા છે , મા�લક એ�ુ ંન થાય ક� 

આ્ તેમનાથી પણ હાથ ધોઈ બે� ુ ંદોઆ કયાર બાદ હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામને પગપાળા રવાના કયાર અને સાથે જ 

ક ુ,ં "આ્ �ુુલે ઈમાન �ુુલે �ુફનો �કુાબલો કરવા 

નીકળેલ છે."      

                     (ાયમ્લુ થ�નુ) 

 તાતપયર એ ક� હઝરત અલી અલ�યહસસલામ અમના 

�કુાબલા માટ� પહ�ચયા. અુલામા િશશબલ કહ� છે ક� હઝરત 



િસરતે અઈમ્મા - 133                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

અલી અલ�યહસસલામે  અમને �છુ�ુ ં�ુ ંએ વાત ખર�ખર 

સાચી છે ક� તારા �કુાબલા પર આવનારની તણ વાતોમાથંી 

એકને ્ ુ ંમાનય રાખે છે  ? એણે ક ુ ં"હા " આપે ક ું , વા� 

તયાર� ઈસલામ ક�લુ કર. એણે ક ુ ં"અશક ય છે. પછ� 

ફરમાવ�ુ ં"લડાઈના મેદાનમાથંી પાછો ફર ." ‘એ પણ ન થઈ 

શક�’ તે કહ�વા લાગયો ક� �ુ ંનહોતો ધારતો ક� તમે મને કહ� 

રરા છો તે કહ�વાની �હમમત કર� શક� એવો કોઈ માણસ આ 

આકાશ તળે વસે છે  ! પણ �ુન �ુ ંતમાર� �ન લેવા નથી 

માગતો. 

 પછ� બનેં વચચે લડાઈ શ� થઈ પહાર �ધુી 

નોઅબત પહ�ચી �તે તેની તલવાર હઝરત અલીની ઢાલને 

કાપીને માથા �ધુી પહ�ચી ગઈ , અલી અલ�યહસસલામે  

સાવધ થઈને તલવારનો એવો તો ઘા કય� ક� અમ �બન 

અબદ�બદ જમીન પર પડ�ને તરફ�ડયા ંમારવા ંલાગયો , 

�સુલમાનો આ હાથો હાથની લડાઈ માટ� ઘણા �ચ�તા્રુ હતા 
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અને ્ુઆન માગંી રરા હતા. હઝરત અલી અલ�યહસસલામ 

લડ� રરા હતા તયાર� તો �ળૂ એટલી ઉડ� રહ� હતી ક� કાઈં 

દ�ખા્ ુ ંનહો્ ું , �ળૂના ગોટામા ંહાથની સફાઈ તો નઝર ન 

આવી, પણ તકબીરનો અવાજ સાભંળ�ને �સુલમાનો સમ� 

ગયા ક� �ત હઝરત અલી અલ�યહસસલામની થઈ હતી. 

 અમ �બન અબદ�વદ તો માય� ગયો પણ એના 

સાથીન ખાઈ �ુદ�ને ભાગી �ટ�ા. �તની ખબર હઝરત 

�ધુી પહ�ચી તો આપ �શુીથી બાગ બાગ થઈ ગયા , 

ઈસલામ�ુ ંરદણ અને અલીની સલામતીની �શુાલીમા ંઆપે 

ફરમાવ�ુ ંક� હઝરત અલી અલ�યહસસલામની આજની એક 

ઝરબત માર� ઉમમતની તમામ ઈબાદતોથી બહ�તર છે.  

 ક�ટલીક �કતાબોમા ંછે  ક� હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ, અમ �બન અબદ�વદની છાતી પર ચઢ�ને 

તે�ુ ંમા�ુ ંઉતારવા જતા હતા તયા ંએણે �ુકં વડ� આપના 

પિવત ચહ�રા સાથે બેઅદબી કર�, આપ �સુસે થઈ ગયા અને 
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એ િવચાર�ને તેની છાતી પરથી ઉતર� ગયા ક� કાર� �દુામા ં

જઝબએ નફસ શાિમલ થઈ રરો હતો. જયાર� �સુસો ઠંડો 

થયો એટલે આપે તે�ુ ંમા�ુ ંઉતાર� લી�ુ ંઅને ઝીરહ ઉતાયાર 

વગર �રસાલત મઆબ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમની �ખદમતમા ંજઈ પહ�ચયા. ુ હઝરત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે અલી 

અલ�યહસસલામને છાતી સરસા ચાપંયા , �લેુમાન કંદોઝીની 

�રવાયત �જુબ �બઈલ આસમાનથી તોહફામા ંદાડમ 

લાવયા, લીલા રંગનો �માલ તેના પર િવ�ટાળેલો હતો અને 

તેના પર "અલીવલી�ુુ લાહ" લખ�ુ ંહ્ ુ.ં 

 હઝરત અલી અલ�યહસસલામ જગંમાથંી કામયાબ 

અને કામરાન પાછા ફયાર પછ� અમ �બન અબદ�વદની બહ�ન 

ભાઈની લાશ પર પહ�ચી અને ક ુ ંતને કોઈ ઘણા જ મોટા 

અને ઉચચ ખાનદાનના બહા્ુર� માયાર છે અને તયાર બાદ 

થોડાક શેઅર કરા ્નો અથર એ છે ક� અય અમ ્ ુ ંઆ 
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મારનાર િસવાય બી� કોઈના હાથે મરાયો હોત તો �ુ ંઆખી 

�મર તારા પર કુપાતં કરત. ‘મદાર��ુ� �વુત’ અને 

‘રવઝ્સુ સફા’મા ંછે ક� િવજય બાદ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ પાછા ફયાર તો હ. અ� ુબકર અને હ. ઉમર 

આપની પેશાની �બુારક પર બોસો લીધો. 

 ુ હઝરત ને ખબર મળ� ક� બની �સુત�લકનો 

કબીલો મદ�ના પર �મુલો કરવાનો ઈરાદો કર� રરો છે. 

આપે તેનો પિતકાર કરવા માટ� �હ.સ. ૫ ના શાબાન 

મહ�નામા ંએના તરફ લશકર મોકુ�ુ.ં હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ લશકરના અલમબરદાર હતા. ઘમસાણ�ુ ં

�ધુધ થ�ુ.ં �સુલમાનો કામયાબ થયા. પાછા ફરતી વખતે 

હઝરત આયશા એ  જ જગંલમા ંરહ� ગયા અને પાછળથી 

સફવાન �બન મોઅિ�લ નામે એક માણસ સાથે �ટ પર 

બેસીને ુ હઝરત �ધુી પહ�ચયા ુ હઝરતે તેને મેહ�સુ 

ક�ુ ુઅને લોકોએ �ત �તની વાતો વહ�તી �કુ�. તાર�ખે 
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અઈમમાની �રવાયત �જુબ આપ ક�ટલાક અરસા �ધુી રં�દા 

રરા. પછ� ફરમાવ�ુ ંક� "મને �યા ં�ધુી �ણ છે ક� �ુ ંમાર� 

પ�તનમા ંનેક� અને ભલાઈ િસવાય કંઈ �ણતો નથી અને ્ 

��ુષ એટલે ક� સફવાન �બન મોઅ�લના સબંધંમા ંચચાર કર� 

છે તેમા ંપણ �ુ ંકંઈ ખરાબી જોતો નથી. બેશક , એ મારા 

ઘરમા ંમાર� હાજર�મા ંઆવ�વ કર� છે." 

 (લમ્ામ્લુ લમ્મ પમ. ૧૬૬) 

 આ જ �હજર� સન પાચંમા ંગઝવએ બની કર�ઝા , 

સ�રયએ સય�લ બહર તેમજ ગઝવએ બની અયયાનના 

બનાવ પણ બનયા હતા અને તયમ�મુનો �કુમ પણ ના�ઝલ 

થયો હતો, અને મોહ�દુ�ન અરબીના કથન �જુબ , આ �હ.સ. 

પાચંમા ંખદંકની લડાઈના પસગેં �દુ આ હઝરત સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ અઝાનમા ં"હયયા અલા ખય�રલ 

અમલ"નો �કુમ આપયો છે 
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(મકબીતે અા્ર ામિકયમહ અલ હવમમકયત વલ જવમા�ર 

�. ૧, પમ. ૪૩ અને ્ોઅસલ્ તર�ુ્હ �ુુ સલ્ પમ. ૫૨૮) 

 �હ.સ. ૬ ના �ુકાદ મહ�નામા ંુ હઝરત હજના 

ઈરાદાથી મકકા તરફ જવા નીકકયા. �ુર�શને તેની �ણ થઈ 

તો માગર રો�ો. હઝરત એક �ુવા પાસે રોકાઈ ગયા અને આ 

�ુવા�ુ ંનામ '�દુ��બયા' હ્ ું , અને આપે સહાબીનથી 

�િનસાર�ની બયઅત લીધી. આ બયઅતને 'બયઅ્રુ 

�રઝવાન' કહ� છે અને બયઅત કરનારાનને અસહાબે 

�મુરાથી તાબીર કરવામા ંઆવે છે. �ુર�શના એલચી ઉરવાએ 

ક ુ ંઆ વષ� હજ કરવા�ુ ંરહ�વા દો અને એ પણ ક ુ ં , �ુ ં

આપની સાથે એવા માણસોને જોઈ રરો � ં્ લડાઈમાથંી 

ભાગી �ય એવા છે. એ પછ� ઈબને અસીરની �રવાયત 

�જુબ હ . �મરને �ુર�શ પાસે એટલા માટ� મોકુયા ક� તેમને 

મનાવી પટાવીને �સુલમાનોને હજ કરવા દ�વા માટ� રા� 

કર� લે, પણ પોતાના બદલે હ. ઉસમાનને મોકલવાની સલાહ 
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આપી. હ. ઉસમાન અ� ુ�ફુ યાનના ભતી� હતા , તેન એના 

પાસે ગયા તયા ંએમની સાર� ઈઝઝત થઈ. �તમા ંતેનને 

�ગરફતાર કર� લેવાયા અને �ંુકમા ંજ �ટ�ને પાછા ફયાર. 

છેવટ� અમ �ુર�શના તરફથી �લેુહનો સદં�શો લઈને આવયા 

અને હઝરતે �લેુહ કર� લીધી. �લેુહ પછ� �ુર�શો િનભરય ર�તે 

�સુલમાન થવા લાગયા અને મકકામા ંકોઈ પણ રોકટોક 

વગર �ુરઆન પઢાવા લાગ�ુ.ં કારણ ક� અમન કાયમ થઈ 

ગ�ુ ંઅને ર�લુ�ુ ંનામ લે�ુ ં�નુોહ ન રરો. બધા એક 

બી�થી �ટથી મળવા લાગયા અને ઈસલામનો નવો દોર શ� 

થયો. 'તાર�ખે ખમીસ ' (�. ૨ , પા - ૧૫) અને '્ુર�  મન�રુ ' 

(�. ૬, પા- ૭૭) મા ંછે ક� �દુ��બયાની �લેુહ બાદ મોહમમદ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની ન�વુવતમા ંશકંા 

થવા લાગી હતી. એહસા�ુુ લાહ અબબાસીની "તાર�ખે 

ઈસલામ" નામે �કતાબમા ંછે ક� �દુ��બયાથી પા છા ફરતી 

વખતે રસતામા ં�રુએ "ઈ�મ  ્ફતાનમ લક ફતા્ �બુીનમ " 
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ના�ઝલ થઈ. આ વરસે ગઝવએ ક�રદ સ�રયાને દવમ્લુ 

�ુનદલ, સ�રયએ �ફદક, સ�રયએ વા�દલ �ુરા અને સ�રયએ 

અરનીયાના બનાવ પણ બનયા હતા.  

 મદ�નાથી લગભગ ૮૫ માઈલના �તર� ય�દુ�નની 

વસતી આવેલી હતી. તે�ુ ંનામ ખયબર હ્ ુ.ં તયા ંવસતા 

ય�દુ�ન ઈસલામની પગિત અને ચઢતી જોઈને પહ�લાથી જ 

બળ� જળ� રરા હતા , તયા ંમદ�નાથી દ�શિનકાલ પામેલા 

ય�દુ�ન આવયા. એમણે તેમના હ�સલા �લુદં કર� દ�ધા. આ 

લોકોએ બની અસદ અને બની ગતફાનની મદદના ભરોસે 

મદ�નાને ખેદાન મેદાન કર� નાખવાની એક યોજના રચી 

અને તેને પાર પાડવા માટ� �કુમમલ ફો� તૈયાર�ન કર� 

લીધી. 

 ુ હઝરતને તેમના આ ઈરાદાની �ણ થતા ંઆપ 

સફર તા. ૧૪ �હ.સ. ૬ ના �દવસે ૧૪૦૦ પાયમાલ અને 

૨૦૦ સવાર સાથે લઈને એ �ફતનાને રફ� દફ� કરવા માટ� 
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મદ�નાથી બહાર નીકકયા અને ખયબર પહ�ચયા. ય�દુ�નએ 

�કુલેબદં� કર� લીધી. �સુલમાનોએ ખયબરને ઘરેો ઘાુયો 

અને તેમની સાથે સતત લડતા રરા પણ ક�સુનો �કુલો સર 

કર� ન શ�ા. 

 ‘તાર�ખે િતબર� ’ તથા ‘તાર�ખે ખમીસ ’ અને 

‘શવાહ�્ ુ�લ�વુા’ મા ંછે ક� ુ હઝરતે �કુલો સર કરવા માટ� 

પહ�લા હ. ઉમરને અને પછ� હ. અ� ુબકરને રવાના કયાર , એ 

પછ� ફર� પાછો હ. ઉમરને ્હાદ કરવાનો �કુમ આપયો પણ 

એ હઝરત કામયાબ થયા ન�હ . તાર�ખે તીબર�મા ંછે ક� 

તી�વાર ઈસલામી અલમ એક સહાબીને આપયો પરં્ ુતે 

પણ પાછા ફયાર. છેવટ� ુ હ ઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ� ફરમાવ�ુ ં"કાલે �ુ ંઈસલામનો અલમ એવા 

વીર નરને આપીશ ક� ્ વધી વધીને �મુલા કરનારો હશે 

અને કોઈ પણ હાલતમા ંમેદાને જગં છોડ�ને ભાગશે ન�હ. એ 

�દુા અને ર�લુને દોસત રાખતો હશે અને �દુા તથા ર�લુ 
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એને દોસત રાખતા હશે. વળ� �દુા એના બનેં હાથો પર ફતેહ 

આપશે તયા ં�ધુી એ મેદાને જગંથી પાછો ફરશે ન�હ." 

 પયગમબર� ઈસલામ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમના આ ફરમાનથી અહલે ઈસલામમા ંએક ખાસ 

કય�ફયત પેદા થઈ ગઈ. હર એકના �દલમા ંએવી ઉમગંના 

તરંગો ઉઠવા લાગયા ક� કાલે એ અલમ કોઈ પણ ભોગે મને 

જ મળવો જોઈએ. િતબર� (�. ૩ -પા. ૯૩)મા ંલખે છે ક� હ. 

ઉમર કહ� છે મને સરદાર�ની ઈચછા આજ કરતા ંઅગાઉ 

�ાર�ય પેદા નહોતી થઈ. ઈિતહાસકાર�ુ ંક હ�� ુ ંછે ક� બધા 

સહાબીનએ રાત ઘણી જ બેચનેીમા ં��ુર� અને વહ�લી 

સવાર� બધા ુ હઝરત સામે પેશ ગઈ ગયા. સહાબીનની 

ધારણા નહોતી પણ બતાવેલી િસફતોનો તકાઝો એ હતો ક�  

હઝરત અલી અલ�યહસસલામને સાદ કરવામા ંઆવશે તયા ંતો 

ઝબાને �રસાલતથી ‘અયન ઈકને અબી તમ�લબ’ની સદા �લુદં 

થઈ. લોકોએ જવાબ આપયો. "��ુર તેન તો ુખના દદરથી 
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પીડાઈ રરા છે." �કુમ થયો, "�ન અને કહો ક� ર�લેુ �દુા 

બોલાવે છે." પયગામ લઈ જનાર� �રસાલતના સાદને હઝરત 

અલીના કાન �ધુી પહ�ચાડ�ો અને આપ ઉભા થઈ ગયા , 

સહાબીનના ખભાને ટ�કો લઈને ુ હઝરત સની સેવામા ં

હાજર થયા. આપે અલી અલ�યહસસલામ�ુ ંમા�ુ ંપોતાના 

ઝા�ુ ંપર રાખ�ું , લોઆબે દહન લગાડ�ુ ંઅને ુખો�ુ ંદદર  

જ્ ુ ંર ુ,ં પછ� �કુમ થયો , "અલી મેદાને જગંમા ં�ન અને 

ક�સુના �કુલાને સર કરો. "અલી અલ�યહસસલામે રવાના 

થતી વખતે �છુ�ું , "��ુર �ાર� પાછો ફ�ં  ?" ફરમાન થ�ુ ં

"સર કયાર પછ�." 

 �કુમે ર�લુ પામીને હઝરત અલી અલ�યહસસલામ  

મેદાને જગંમા ંપહ�ચયા. પથથર પર અલમ નસબ કય�. એક 

ય�દુ�એ �છુ�ું : "આપ�ુ ંનામ �ુ ંછે  ?" આપે ફરમાવ�ુ ં

"અલી ઈબને અબી તા�લબ " પેલા ય�દુ�એ પોતાના 

સાથીનને ક ુ,ં "તમર�તની કસમ આ માણસ જ�ર �કુલો સર 
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કર� લેશે, કારણ ક� એક િવ્તાની ્ સીફતો તમરતેમા ંબયાન 

કરવામા ંઆવી છે તે બધી એની �દર છે." 

 અલગરઝ લોકો હઝરત અલી અલ�યહસસલામના 

�કુાબલા પર નીકળવા એ ફનાના ઘાટ� ઉતરવા લાગયા. 

બધાથી પહ�લા હા�રસે ઝોરઆઝમાઈ કર� અને બે પહારોની 

આપ લે મા ંવાિસલે જહ � મ થયો. હા�રસ , મરહબનો ભાઈ 

હતો એટલે ભાઈને મર�લો જોઈને એ �સુસામા ંઆવી ગયો 

અને રજઝ પઢતા ંપઢતા ંઆપના પર �મુલો  કય�, આપે 

તેના તણ ભાલાવાળા નેઝાના પહારને બચાવી અને પાછો 

હઠાવીને � �ુફકારનો એક એવો ઘા કય� ક� તેની લોઢાની 

ટોપી (ખોદ) કપાઈ ગઈ અને ખોદ તથા માથા અને છાતીના 

બે �ુકડા થઈ ગયા. મરહબના મરવાથી જો ક� �હમમત 

્ુશમનોની �ટુ� ગઈ હતી તે છતા ંલડાઈ ચા� ુરહ� અને 

�તર, રબીન તથા યાિસર ્વા પહ�લવાનો એક પછ� એક 
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આવતા રરા અને મોતના ઘાટ� ઉતરતા ગયા , �તે 

નાસભાગ શ� થઈ.  

 ઈિતહાસકારો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� જગં દરિમ યાન એક 

માણસે આપના હાથ પર એવો ઘા કય� ક� ઢાલ આપના 

હાથમાથંી �ટ�ને જમીન પર પડ� ગઈ , એક બીજો ય�દુ� તે 

લઈને ભાગી ગયો. હઝરતને જલાલ આવી ગયો. આપ 

આગળ વધયા અને ખયબરના �કુલાના તોતભગ આહની 

(લોઢાના) દર (દરવા�) પર જમણો પગ �કુ� જોરથી 

દબાવયો. આપના ુગળા એની ચોખટમા ંએવી ર�તે પેસી 

ગયા ્મક� મીણમા ંલો�ું , પછ� આપે જટકો માય� અને 

ખયબરનો દરવાજો ્ને ચાલીસ માણસો હલાવી શકતા 

નહોતા (્�ુ ંવજન મદાર��ુન ન�વુવતની �રવાયત �જુબ 

આઠસો મણ અને રવઝ્સુ સફાની �રવાયત �જુબ તણ 

હ�ર મણ હ્ ુ.ં) તે ઉખડ�ને આપના હાથમા ંઆવી ગયો. 

આપના એ જટકાથી �કુલામા ંધરતી કંપ થયો અને સફફા 
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�બનતે હઈ ઈબને ખતબ મ�ઢા ભેર જમીન પર પડ� ગઈ. 

આ�ુ ંકામ માણસના ગ� બહારની વાત હતી. એટલે આપે 

ફરમાવ�ુ,ં "મ� ખયબરના �કુલાનો દર �ુવવતે રબબાનીથી 

ઉખાડ�ો છે." એ પછ� આપે તેને ઢાલ બનાવી જગં કર� અને 

એજ દરને �લુ બનાવીને લશકર� ઈસલામને પેલીપાર ઉતાર� 

લી�ુ.ં મેદાર��ુ �ા�વુવતમા ંછે ક� �કુમમલ ફતેહ કયાર બાદ 

આપ જયાર� પાછા તશર�ફ લઈ ગયા તો આપના ઈસતકબાલ 

માટ� પયગમબર� ઈસલામ �દુ આવયા અને અલી 

અલ�યહસસલામને છાતી સરસા ચાપંીને પેશાની પર બોસો 

દ�ધો અને ફરમાવ�ું , "અય અલી  !  �દુા , ર�લુ, �બઈલ, 

િમકાઈલ, ગરઝ ક� બધા ફ�રશતાન તમારાથી રા� અને �શુ 

છે." અુલામા શેખ કનદોઝી '�કતાબે યનાબેઉલ મોવ દત'મા ં

લખે છે ક� ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમે ફરમાવ�ુ ંહ્ ુ ંક� , "અય અલી ! �દુાએ તમને એવી 
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ફ�ઝલત આપી છે ક� અગર બયાન ક� ંતો લોકો તમારા 

કદમોની ખાક તબ�ક તર�ક� રાખવા લાગે." 

 ઈિતહાસમા ંછે ક� ખયબરના િવજયના �દવસે ��ુર 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને બેવડ� �શુી 

હાિસલ થઈ હતી. એક તો ખયબરના િવજયની અને બી� 

�અફર� તૈયારની હબશથી પાછા ફયારની. 

 ઈિતહાસોમા ંછે ક� આ  જ પસગેં �બનતે હા�રસ 

નામની એક ય�દુ� �ીએ ુ હઝરતને �ું્ લા ગોશતમા ંઝેર 

આપ�ુ ંહ્ ુ ંઅને આ લડાઈથી પાછા ફરતી વખતે સહાબા 

નામની જગયાએ રજઅતે શમસ (�રુજ પાછો ફરવાનો 

બનાવ) બનયો હતો.     

                     (કવમા�્ ુ� �વુવત, પમ. ૮૬-૮૭) 

 �દુ� �બયાની �લેુહ થક� હઝરત ર�લેુ �દુા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને જરા િનરાતં મળ� 

એટલે આપે �હ.સ. ૭મા ંએક મોહર બનાવી ્ના પર 
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"મોહમમદ ર��ુુુ લાહ " કોતરાવ�ુ.ં પછ� તેમણે આલમના 

રાજવીનને કાગળો લખયા. આ �દવસોમા ંઅરબસતાનની 

આ�ુબા�ુ ચાર મોટ� સુતનતો કાયમ હતી. (૧) ઈરાનની 

��ુુમત એની રાજ સ�ા મધય એિશયાથી ઈરાક �ધુી 

ફ�લાએલી હતી . (૨) રોમની ��ુુમત , એ�ુ ંવચરસવ એિશયા 

માઈનર, શામ અને �રુોપના ક�ટલાક ભાગો પર હ્ ુ.ં (૩) 

િમસરની ��ુુમત , (૪) હબશની ��ુુમત , એની રા�યસ�ા 

િમસરની દ�દણ �દશાથી બહ�રએ �ુલ�મના પિેમ �કનારા 

પર �હ�ઝ અને યમનના સાથે બરાબર ચાલી જતી ર�ખા પર 

કાયમ હતી અને તેની આણ આ�ફકાના મહાન રણમા ંઆવેલા 

બધા ઈલાકાન પર ફ�લાઈ રહ� હતી. હઝરતે હબશના 

બાદશાહ નજ�શી , રોમના બાદશાહ હરકલ , િમસરના �બુા 

જર�હ ઈબને મીના �કબતી ઉફ� મ�ુકશ તથા ઈરાનના બાદશાહ 

�સુરો પરવેઝ તેમજ યમનના �બુા બાઝાન અને દિમશકના 

વાલી હા�રસ વગેર�ના નામનો કાગળો મોકુયા હતા. 
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 આપના પતોની �ુદા �ુદા બાદશાહો પર �ુદ� �ુદ� 

અસર થઈ. નજ�શીએ દ�ને ઈસલામ ક�લુ કર� લીધો , 

ઈરાનનો બાદશાહ આપનો પત વાચંી કોધે ભરાયો અને 

આપના પતના �રચે �રચા ઉડાવી દ�ધા તેમજ કાિસદને 

દરબારમાથંી કાઢ� ��ુો , વળ� યમનના �બુાને લખ�ુ ંક� 

મદ�નાના �દવાનાને (ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમને) ક�દ કર� માર� પાસે મોકલાવી આપ. 

એણે બે િસપાહ� ��ુરને ક�દ કરવા માટ� મદ�ના મોકુયા. 

હઝરતે ફરમાવ�ું , "�ન તમે મને �ુ ંક�દ કરવાના હતા ! 

તમને કંઈ ખબર છે ક� તમારો બાદશાહ મર� ગયો છે. " 

િસપાહ� યમન પહ�ચયા તો સાભંક�ુ ંક� ઈરાનનો બાદશાહ 

મરણ પામયો હતો. આપ ને ખબર આપી હતી તે પરથી 

ક�ટલાક કાફરો �સુલમાન થઈ ગયા. રોમના કયસર� આપના 

કાગળની તાઝીમ કર� , િમસરના �બુાએ આપના કાિસદને 

ઘણો આદર આપયો અને ઘણી ભેટો સાથે પાછો મોકલાવયો , 
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આ ભેટોમા ંમા�રયા �કબતીયા (ઝવજએ ુ હઝરત) અને 

તેમની બહ�ન શીરભ ,(ઝવજએ �હસાન �બન સા�બત) એક 

્ુલ્ુલ નામે જનાવર હઝરત અલી અલ�યહસસલામ માટ� 

યા�ર નામે લાબંા કાનવાળો ગધેડો અને મા�રુ નામે 

ખા�સરા એટલી ચીજો હતી. 

 �ફદક ખયબરની બા�ુમા ંઆવે�ુ ંએક ગામેુ ંછે. 

ખયબરની ફતેહ બાદ ુ હઝરતે હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામને �ફદકવાળાન તરફ મોકુયા અને �કુમ 

આપયો ક� એમને દાવતે ઈસલામ આપીને �સુલમાન બનાવો. 

અધ� જમીન ુ હઝરત ને આપીએ અને અધ� જમીન અમે 

રાખીએ એ વાત પર તયાનંા લોકોએ �લેુહ કરવા ચા ુ.ં 

હઝરતે તેમની વાત માનય રાખી. 'િતબર�' (�. ૩ , પા- 

૯૫)મા ંછે ક� �ફદક લડાઈ કયાર વગર મક�ુ ંએટલે ુ 

હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમનો ખાલસો 

ગણાયો. '્ુર�  મન�રુ ' (�. ૪ , પા. - ૧૭૭)મા ંછે ક� �ફદક 
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કબ�મા ંઆવતાની સાથે જ �દુાનો �કુમ ના�ઝલ થયો , 

"તમારા કરાબતદારોને હક આપી દો ." 'શહ� �વુા�ફક ' (પા.- 

૭૩૫)મા ંછે ક� હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમે ફાતેમા ઝેહરા સલા�ુુ લાહ� અલયહાને બખશીશ 

તર�ક� આપી દ��ુ.ં (રવઝ્સુસફા �. ૨, પા.-૩૭૭) મા ંઅને 

મઆર��ુ� �વુવતમા ંછેક� આ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમે લેખીત તસદ�કનામા એટલે ક� દસતાવેજોના 

ઝર�એ �ફદકની �યદાદ જનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાના નામે �હબા કર� દ�ધી. આ જમીન ઘણીજ 

રસકસવાળ� અને ફળ�પુ હતી. એ જમીન ચશમાનથી સેરાબ 

થતી હતી, એમા ંસાર� એવી સખંયામા ંનખ�લસતાન (ખ�ુરના 

બગીચાન) પણ હતા. અ� ુદાઉદની �કતાબે �ખરાજમા ંતેની 

વાિષ�ક આવક ચાર હ�ર દ�નાર 'અશરફ�' બતાવવામા ં

આવી છે.  
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 (આ જ વષરમા ંઅ� ુ�રુ�રા �સુલમાન થયા. ઈસલામ 

પહ�લા ંએ ય�દુ� મઝહબ પાળતા હતા. અહદ� �રસાલતમા ં

એમણે તણ વષર �વન િવતાવ�ુ.ં એમણે ૫૩૭૪ હદ�સો કથી 

છે.) '��ુસલમ �દુ�' (પા. ૩૦૭), '��ુસલમ' (�. ૨, પા. ૫૦૯), 

'અુફા�ક' (�. ર , પા.૧૦૫), 'િમઝા�લુ �ુબરા' (�. ૧ , પા. 

૭૧)મા ંછે ક� અબ્ુુલાહ �બન ઉમર , આયશા અને હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામ તેમને માનતા ન હતા. આ વષ� સહબા 

�કુામથી પાછા ફરતા ગઝવએ વાદ�અલ �ુરાનો બનાવ 

બનયો, ય�દુ�ન સાથે લડાઈ થઈ અને ગનીમતનો �ષુકળ 

માલ હાથ આવયો.  

 આ સમય પહ�લા ંહઝરત માટ� મસ�દમા ંકોઈ 

િમમબર ન  હ્ ુ.ં આપ થાભંલાને ટ�કો આપી �તુબો આપતા 

હતા.  

 જગેં મવતા એ લડાઈને કહ�વામા ંઆવે છે ્મા ં

ઈસલામના તણ િસપેહ સાલાર એક પછ� એક શહ�દ થયા 
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હતા અને એ શહ�દ થનારાનમા ંહઝરત જઅફર� તૈયારને 

�મુાયા ંદરજજો હાિસલ છે. આ જગં થવા�ુ ંકારણ એ છે ક� 

��ુર� શામના ઈસાઈ હા�કમ બસરા શરહબીલ �બન અમ 

ગસાનીના પાસે બી� રાજવીનની પેઠ� ઈસલામ�ુ ંદાવત 

ના�ુ ંમોકલાવ�ુ.ં એણે ��ુરના કાિસદ હા�રસ �બન અમીરને 

મવતા �કુામે કતલ કર� દ�ધો. આમ એક તરફથી તેણ ે

ઈસલામ�ુ ંહડહડ્ ુ ંઅપમાન ક�ુ ુહ્ ું , બી� તરફથી 

ુતરરાષ્�ય કા�નુની એણે અવગણના પણ કર� હતી. 

એટલે ુ હઝરતે આપના �લુામ ઝયદ �બન સા�બતને તણ 

હ�ર�ુ ંલશકર આપીને તેને નસીહત કરવા માટ� તેના તરફ 

મોકુયા. આપના આયોજન �જુબ અગર ઝયદ શહ�દ થાય 

તો અલમદાર� હઝરત જઅફર� કરવી, અને તેન શહ�દ થાય 

તો અબ્ુુલાહ �બન રવાહાએ સરદાર� સભંાળવી. મેદાનમા ં

પહ�ચયા પછ� �ણવા મક�ુ ંક� ્ુશમન એક લાખની સેના 

લઈને સામનો કરવા આવયો છે. ર�લુના �કુમ પમાણે ઝયદ� 
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લડાઈ શ� કર� અને તેન શહ�દ થયા , હઝરત જઅફર� 

તૈયાર� તયાર બાદ અલમ સભંાળ� લીધો અને એવી બહા્ૂર� 

અને �દલેર�થી લડ�ા ક� ્ુશમ નના લશકરમા ંહલચલ મચી 

ગઈ. છેવટ� છાતી પર વાગેલા ને� ુ ંઝખમોનો તાબ ન લાવીને 

જમીન પર પડ� ગયા. અબ્ુુલાહ �બન રવાહ�એ અલમ 

સભંાળ� લીધો અને પોતાના બા� ુબળનો પરચો કરાવવા 

લાગયા. �તે એ પણ શહાદત પામયા , પછ� એક બી� 

બહા્ુર� અલમ સભંાળ� લીધો. િવજય પામયા પછ� ઈસલામી 

સેના મદ�ના પાછ� ફર� , �સુલમાનો અને ખાસ કર�ને ર�લેુ 

�દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને આ જગંમા ં

તણ િસપેહ સાલારો કતલ થવાનો ઘણો જ રંજ થયો. જનાબે 

જઅફર� તૈયારના બારામા ંઆપે ફરમાવ�ુ ં"�દુાએ તેમને 

જ�ૈ તમા ંઉડવા માટ� બે િનલમની પાખંો આપી છે. " 

ઈિતહાસકારો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� એટલા માટ� જ આપને 'જઅફર� 

તૈયાર' કહ�વામા ંઆવે છે. તાર�ખે કાિમલમા ંછે ક� ુ હઝરત 
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સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ જઅફર� તૈયારના 

ઘર� ગયા અને એમની પ�તન રડવામા ંમશ�લુ થએલી જોઈને 

આપ પોતાના ઘર� ગયા , તો તયા ંજનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાને રડતા જોયા. ��ુર સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ� બધાને તસુલી આપી અને ખા�ુ ંપકાવીને જઅફર� 

તૈયારના ઘર� મોકલાવ�ુ.ં આ જગંનો બનાવ જમાદ��લુ 

અવવલ �હ.સ. ૮મા ંબનેલ છે.  

 આ જ �હજર� સનના જમાદ��લુ આખરમા ંસ�રયએ 

�્સુ સલાસીલનો બનાવ બનયો , ુ હઝરતે અમ આસને 

કઝાઆ કબીલાની સરકોબી માટ� તણસો િસપાહ�ન�ુ ંલશકર 

આપીને મોકુયા પણ એ ફાવયા ન�હ એટલે અ� ુનબયદા 

�બન જરાહને રવાના કયાર, એમણે કામયાબી હાિસલ કર�. 

 �દુ��બયાની �લેુહની શરતો �જુબ દસ વષર �ધુી 

આપસમા ંલડવાની બધંી હોવા છતા ં�ુર�શીનના હલીફ 

(મૈતીની સધંી ધરાવતા) બ� ુબકરના કબીલાએ ુ 
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હઝરતના હલીફ કબીલા બ� ુખઝાઆ પર �ુર�શીનની મદદ 

મેળવીને ચઢાઈ કર� અને તેનો સતયાનાશ કર� નાખયો. બ� ુ

ખઝાએ પ�ર�સથિતથી મજ�રુ થઈને ુ હઝરત સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમથી મદદ માગી. ુ હઝરત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે દસ હ�ર માણસો�ુ ં

લશકર તૈયાર કર� અને મકકા જવાનો ઈરાદો કય�. અ� ુ

�ફુયાન આ તૈયાર� જોઈને �દુ�બયાના �લેુહનામાને 

નવેસરથી તા�ુ કરવાની દરખાસત લઈને મદ�ના આવયો 

અને પોતાની �તુી ઉમમે હબીબા ઝવ�એ ર�લુ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના ઘર� ગયો. એમણે એ કહ�ને 

તેણે ર�લુના �બસતર પરથી હટાવયો ક� ્ ુ ંકાફર અને �શુ�રક 

છે, પછ� એ ુ હઝરત અલી અલ�યહસસલામને મકયો. 

એમણે પણ તેને �તુકાર� કાઢ�ો. પછ� હઝરત ફાતેમા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા  પાસે ગયો અને હઝરત ઈમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામના વાસતાથી અમાન માગી. એમણે પણ કોઈ 



િસરતે અઈમ્મા - 157                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

સહારો આપયો ન�હ. એટલે આ બધામા ંતેને િનષફળતા 

મળતા ંએણે મસ�દમા ંતજદ�દ� (નવેસરથી તા� કરવા)ની 

�હ�રાત કર�ને મકકા પાછો ફય�. 

 હઝરત મોહમમદ �સુ્ફુા સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમે �પુત ર�તે બધી લડાયક તૈયાર�ન 

�કુમમલ કર� લીધી પણ એ વાત �હ�ર ન થવા દ�ધી ક� કઈ 

તરફ આકમણ કરવા�ુ ંછે. આ યોજનાને તળે આપે મકકામા ં

આવ �વ બીલ�ુલ બધં કર� દ�ધી હતી. આપનો ખયાલ હતો 

ક� જો મકકાવાળાનને વખત પહ�લા ંખબર પડ� જશે તો 

કામયાબી ��ુશકલ થઈ જશે. પણ �ગુલીખોર હાિતમ ઈબને 

બુતએ એહવાલ લખી મોકલાવયો. સમયસર હઝરતને તેની 

�ણ થઈ અને આપે હઝરત અલી અલ�યહસસલામને તેના 

પાછળ મોકલાવીને કાગળ જપત કરાવી લીધો. 

 અલગરઝ દસમી રમઝાન �હ.સ. આઠના રોજ આપ 

અ�ણયા માગ�એ થઈને મકકા પહ�ચયા , "િસફ ઝઝહરાન " 
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પર પડાવ નાખયો. લશકર મોટ� સખંયામા ંછે તે �હ�ર થઈ 

ગ�ુ ંઅ� ુ�ફુ યાન હઝરત અબબાસની સલાહથી �સુલમાન 

થઈ ગયો. ુ હઝરતે એના માટ� એ �રઆયત કર� આપી ક� 

્ કોઈ માણસ મકકાની ફતેહ વખતે એના ઘરમા ંઆશરો લે 

તેને જતો કરવામા ંઆવે. અ� ુ�ફુયાન મકકા પાછો આવી 

ગયો અને એણે ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ તરફથી એલાન કર� દ��ુ ંક� ્ કોઈ મકકામા ંમારા 

ઘરમા ંઆશરો લેશે એ �રુ�દત રહ�શે.  અને ્ હિથયાર 

બાધંયા વગર સામે આવશે તેના પર હાથ ઉપાડવામા ંન�હ 

આવે. 

 પછ� લડાઈ શ� થઈ , અને થોડ�ક તકલીફ બાદ 

મકકા પર કબજો થઈ ગયો. લશકરના સેનાનાયક હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામ હતા. ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમ નાકએ કસવા પર બેસીને મકકામા ં

દાખલ થયા અને �બેર ખોડ�લા ઈસલામી ઝડંાની પાસે જઈને 



િસરતે અઈમ્મા - 159                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

ઉતયાર. ત�ં ુનાખવામા ંઆવયા. આપે �ુર�શને ફરમાવ�ું , "કહો 

તમારા સાથે ક�વો વતારવ ક�ં  ?" બધાએ એક� અવા્ ક ુ ં

"આપ કર�મ છો , ઈબને કર�મ છો , અમને માફ ફરમાવો ." 

આપે માફ� આપી દ�ધી અને આપ સાત વખત તવાફ કર�ને 

કાઅબામા ંદાખલ થયા. કાઅબામા ં્ �તુો નીચે રાખેલા 

હતા તે આપે આપના હાથે તોડ� નાખયા અને �ચે હતા તે 

બધા �તુોને તોડવા માટ� હઝરત અલી અલ�યહસસલામને 

પોતાના ખભા પર ચઢાવયા , હઝરત અલી અલ�યહસસલામે  

બધા �તુો તોડ�ને જમીન પર ફ�ક� દ�ધા. ઈિતહાસકારો�ુ ં

કહ�� ુ ંછે ક� ખભાના ્ ભાગ પર મોહર� ન�વુવત હતી અને 

્ના પર મેઅરાજમા ંયદ� �ુદરત હતો તેના પર પગ રાખીને 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ� બધા �તુોને તોડ�ા હતા. 

એમ�ુ ંએ પણ બયાન છે ક� હઝરત અલી અલ�યહસસલામને 

ર�લેુ પોતાની પીઠ પર સવાર કયાર અને આપે �તુો તોડ�ા 

બાદ હઝરત �બઈલે પોતાના હાથે નીચે ઉતાયાર.  
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   (તમર�ખે ખ્ીસ, �. ૨ - પમ. ૯૬ અ�હ�લુ કસસ્મ ં

છે ક� કમઅબમ્મ ં૩૬૦ �તુો ાતમ.) 

 મકકા ફતેહ કરાયા બાદ ુ હઝરત સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે ક�ટલાક માણસોને આ�ુબા�ુની 

ક�ટલીક જગયાએ તબલીગ માટ� મોકુયા. તેમાનંા એક ખા�લદ 

�બન વલીદ પણ હતા. એ લોકો બ�ખુઝીમાને તયા ંપહ�ચયા 

તો બ�ખુઝીમાએ તેમને પોતે �સુલમાન હોવાની ખાતી 

આપી પણ તેણ ેજરા પણ પરવા કર� નહ�. ુ હઝરત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે તેના �ુમ િવશેની 

ખબર સાભંળ� તો આપ પોતે તેથી બર�ઉ�ઝમમા હોવા�ુ ં

એલાન ક�ુ ુઅને હઝરત અલી અલ�યહસસલામને મોકલીને 

હર એ ક �તનો તાવાન (બદલો) અને �ુબંહા અદા કય� 

          (િતબર� �. ૩, પેજ ૧૨૪) 

 �નુયન મકકાથી તણ માઈલના ફાસલા પર 

તાયફની �દશામા ંઆવેલી એક વાદ� (ઘાટ)�ુ ંનામ છે. મકકા 
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ફતેહ થઈ જવાની ખબર સાભંળ�ને બની હવાઝન , સક�ફ 

અને બની સઈદ� એકત થઈને એવો િન�ચય કય� ક� બધા 

મળ�ને �સુલમાનોથી લડ�એ , એમણે પોતાના લશકરનો 

સરદાર મા�લક ઈબને અવફ નફર�ને અને અલમબરદાર અ� ુ

જરવલને િનમયો અને તે લોકો પોતાની સાથે દર�દા ઈબને 

ઝમમા નામે ૧૨૦ વષરની વયના અ�ભુવી વયો� ૃ ધધ 

યોદાધધા સલાહ માટ� સાથે રાખીને પાચં હ�ર લડવૈયાન�ુ ં

એક લશકર લઈને નીકકયા અને �નુયન તથા તાયફ વચચે 

આવેલ અવતાસ નામે એક જગયાએ એકત થયા , ુ હઝરત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને તેનના એકઠા 

થવાની �ણ થઈ તો આપ બાર હ�રની સેના , ્મા ંબે 

હ�ર નવ��ુસલમ પણ શાિમલ હતા , છઠી શવવાલ �હ.સ. 

આઠના રોજ ્ુલ ્ુલ પર સવાર થઈને મકકાથી નીકકયા. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ અગાઉની ્મ લશકરના 

અલમબરદાર હતા. રણમેદાને પહ�ચયા બાદ હ. અ� ુબકર� 
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ક ુ ંક� આ્ આપણી સખંયા એટલી મોટ� છે ક� આપણે હાર 

ખાઈ શકતા નથી. મેદાનમા ંઆવી �તના મન�બુા 

ચલાવવામા ંઆવી રરા હતા તયા ંપહાડમા ં્ ્ુશમનો 

લપાઈને બેઠા હતા તે બહાર િનકળ� આવયા અને તીરો , 

નેઝાન અને પતથરોના મારા વડ� એવો તો �મુલો કય� ક� 

લોકોને �નના લાલા પડ� ગયા અને બધા માથા પર પગ 

રાખીને ભાગવા લાગયા. કોઈને ર�લેુ �દુા સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની પણ ખબર નહોતી. આપ 

સાદ કર� રરા હતા ક� અય બયઅતે �ર ઝવાનવાળાન �ા ં

જઈ રરા છો પણ કોઈ સાભંળ્ ુ ંનહો્ ુ.ં �ંુકમા ંએવી ભાગ-

દોડ થઈ ગઈ ક� કાયદ�સરની લડાઈ શ� થઈ તેના પહ�લા 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ, હઝરત અબબાસ, ઈબને હા�રસ 

અને મ�ઉ્દ િસવાય બધા જ ભાગી ગયા . (સીરતે હ�ુબયયા 

�.૩ - પા. ૧૦૯) આ પસગેં અ� ુ�ફુયાન કહ� રરો હતો ક� 

હ� હમણા તો �ુ ંછે આગળ ઉપર �સુલમાનો દ�રયાની પેલ ે
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પાર નાસી જશે. હબી�સુ સેયર અને રવઝ્લુ અહબાબમા ં

છે ક� બધાથી પહ�લા ંબહા્ુર િસપાહ� ભાગયો એની પાછળ 

�ુર�શના નવ ��ુસલમો ભાગયા તયાર બાદ એક એક કર�ને 

મહા�જર અને અનસારો એ પણ રાહ� ફરાર અખતયાર કર� 

લીધી. દરિમધયાનમા ં્ુશમનોએ ુ હઝરત સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ પર �મુલો કર� દ�ધેલ , પરં્ ુ

�િનસારોએ તે �મુલાને રો�ો. મામલાની નઝાકત જોઈને 

�દુ ુ હઝરત લડવાને આગળ વધયા પણ હઝરત અબબાસે 

ઘોડાની લગામ થામી લીધી અને �સુલમાનોને પડકાયાર. 

એમના પડકારથી સોએક ્ટલા �સુલમાનો પાછા ફયાર. 

્ુશમનો પણ બધા તયા ં�ધુીમા ંસામે આવી ગયા. ઘમસાણની 

લડાઈ ચાલી. ્ુશમનોના લશકરના અલમબરાદાર અ� ુ

જરવલે �કુાબલો માગયો. ઈસલામી લશકરના અલમબરાદર 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ �કુાબલા માટ� તશર�ફ લાવયા 

અને એક જ વારમા ંએને મોતના કાઠં� ઉતાર� દ�ધો. 
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�સુલમાનોની �હમમત વધી અને તેમની �ત થઈ. ઈબને 

�હશામ પે-૨૬૧ મા ંછે ક� આ લડાઈમા ંચાર �સુલમાન અને 

૭૦ કાફર મરાયા. એમાનંા ૪૦ કાફર હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામના હાથે મરાયા હતા. 

 તયારબાદ અવતાસના �કુામે લડાઈ થઈ અને તયા ં

પણ �સુલમાનોની �ત થઈ. આ બનેં લડાઈનમા ંઘણો 

માલે ગનીમત હાથ આવયો. અવતાસમા ંહઝરત સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની ્ુધ બહ�ન શીમા �બનતે 

હલીમા સાઅદ�યા પણ હાથમા ંઆવયા. 

 જગેં �નુયનમા ંબચી ગ યેલી ્ુશમનોની સેનાએ 

તાઈફમા ંજઈને પનાહ લીધી. આપે �હ.સ. આઠના શવવાલ 

મ�હનામા ંતાઈફને ઘરેો નાખવાનો �કુમ કય�. વીસ �દવસ 

�ધુી ઘરેો ચા�ુ ંરરો , પછ� આપે ઘરેો ઉઠાવી લીધો અને 

�ુવાના જગયાએ ચાુયા ગયા . તયા ંપાચંમી ઝીલકાદના 

�દવસે બની હવાઝન તરફથી દરખાસત આવી ક� આપની 
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તાબેદાર� �સવકાર�એ છ�એ, આપ અમાર� ઔરતો અને માલ 

અમને પરત કરો. હવાઝનની િસફા�રશ કરવાવાળા રઝાઈ 

બહ�ન હતા. આપે તેમની તાઝીમ કર� અને િસફા�રશ મ�ંર 

ફરમાવી. 

 મશ�રૂ સખી ��ુષ હાિતમ તાઈનો કબીલો ફસલ 

નામે �તુની ��ુ કરતો હતો. મકકાની ફતેહ બાદ ક�ટલાક 

�દવસના �તર� ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમે એક સો પચાસ સવાર સમેત હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામને એ કબીલાની તરફ રબીઉલ ઉલા �હ.સ. 

નવમા ંમોકુયા . હાિતમનો �તુ અદ� ્ કબીલાનો સરદાર 

હતો તે પલાયન કર� ગયો. ઘણો ખરો ગનીમતનો માલ અને 

ક�દ�ન હાથમા ંઆવયા. હઝરત અલી અલ�યહસસલા મે માલ 

અને ક�દ�નને લશકરમા ંત�સીમ કર� દ�ધા અને હાિતમ 

તાઈની �તુી અને અદ�ની બહ�ન સફાને ઘણા માન અને 

ઈઝઝત સાથે ુ હઝરતની સેવામા ંપહ�ચાડ� દ�ધી. એણે 
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ખાનદાનની શરાફતનો હવાલો આપીને રહમની દરખાસત 

કર�. આપે તેને આઝાદ કર� દ�ધી અને રસતાની ખચ� અને 

ભા�ુ ંઆપીને તેના ભાઈ પાસે મોકલાવી દ�ધી. આપના આ 

�સુને અખલાકથી અદ� ઘણો જ પભાિવત થયો અને �હ.સ. 

૧૦મા ંઆવીને �સુલમાન થઈ ગયો. 

 ત�કુ મદ�ના અને દિમશકની વચચે બારથી ચઉદ 

મ�નઝલોના �તર� આવેલી એક જગયા છે. ુ હઝરત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને સમાચાર મકયા ક� 

શામના ઈસાઈન રોમના બાદશાહ હરકલ પાસેથી ૪૦ હ�ર 

માણસો�ુ ંલશકર મેળવીને મદ�ના પર ચઢાઈ કરવાની 

તૈયાર� કર� રરા છે. આપે તેમનો સામનો કરવા માટ� અને 

આગળ વધતા અટકાવવાના ઈરાદાથી પેશકદમી કરવા� ુ ં

�નુાિસબ ગણીને આપ તીસ હ�રની સેના લઈને શામના 

તરફ રવાના થયા. મદ�ના�ુ ંતતં ચલાવવાની સ�પણી 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામને કરતા ગયા રવાનગીના 
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વખતે હઝરત અલી અલ�યહસસલા મે અરજ કર� ક� "મમલા 

મને બચચાન અને ઔરતોમા ં�કુ તા �ન છો  ?"  આપે 

ફરમાવ�ુ,ં "અલી ! �ુ ંતમે એ વાત પર રા� નથી ક� હઝરત 

�સુા અલ�યહસસલામ પોતાના ભાઈ હા�નને પોતાનો 

�નશીન બનાવીને જતા હતા. તેમ �ુ ંતમને મારો �નશીન 

બનાવીને ��. (સહ�હ �ખુાર� �કતાબે અગફાર�) અય અલી  

! �દુાનો �કુમ છે ક� મદ�નામા ં�ુ ંર�ુ ંક� તમે રહો."    

      (ફત�લુ બમર�, �. ૩, પમનમ ન.ં ૩૮૭) 

 �ંુકમા ંએક� આપ રવાના થઈને ત�કુની મઝંીલ પર 

પહ�ચયા. આપે તયા ં્ુશમનોનો ૨૦ �દવસ �ધુી ઈનતેઝાર 

કય�. પણ કોઈ �કુાબલામા ંઆવયો ન�હ. આપના તયાનંા 

રોકાણ દરિમયાન આ�ુબા�ુમા ંઈસલામ પચારનો િસલિસલો 

બરાબર �ર� હતો. �તે આપ તયાથંી પાછા ફયાર. આ રજબ 

�હ.સ. નવનો બનાવ છે.  
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 પાછા ફરતા ંરસતામા ંએક ઘાટ� પડતી હતી એ 

ઘાટ��ુ ંનામ 'અકબા �ઝફતક ' હ્ ુ.ં સવાર� માટ� એ ઘાટ� 

ઘણી જ ખતરનાક હતી. �દ�શો હતો ક� �ાકં આપની 

�ટણીનો પગ લપસતા ંહઝરતને ઈ� થાય તેથી �નુાદ� 

કરાવામા ંઆવી (સાદ કરાવી દ�વામા ંઆવયો) ક� �યા ં�ધુી 

હઝરતની સવાર� ઘાટ�માથંી પસાર ન થઈ �ય તયા ં�ધુી 

કોઈપણ ઘાટ�ના નઝદ�ક ન આવે. હઝરત સવાર થયા 

�ઝુયફાએ મેહાર (�ટને દોરવાની રસસી) પકડ� , અમમાર 

હાકંતા રવાના થયા હઝરતને લાગ�ુ ંક� સલામત જઈ રરા 

છ�એ તયા ંઅચાનક વીજળ� ચમક� અને તેમની નઝર એવા 

બારથી ચઉદ અસવારો પર પડ� ક� ્ મોઢાને કપડાથંી 

�પાવીને ઉભા હતા. હઝરતે ફરમાવ�ું , "અય �ઝુયફા ! તમે 

નળખયા ?  એ �નુા�ફકો માર� �ન લેવા માગતા હતા. " 

(રવઝ્લુ અહબાબ) 
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 �હ.સ. નવમા ંઆપે હ. અ�બુકરને તણસો માણસો 

સાથે હજ અને �રુએ બરાઅતની તબલીગ કરવા મોકુયા. 

હ� તેન બ� ુ ્ુર ન�હ ગયા હશે તયા ંતો એમને પાછા 

બોલાવી લેવામા ંઆવયા અને એ કામ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામને સ�પવામા ંઆવ�ુ.ં એક સવાલના જવાબમા ં

આપે ફરમાવ�ુ ંક� , "મને �દુાનો એ  જ �કુમ છે ક� �ુ ં�� , 

અથવા માર� આલમાથંી કોઈ �ય." 

 વા�દ�રુરમલ મદ�નાથી પાચં મઝંીલના ફાસલા પર 

આવેલ જગયા છે તયા ંવસતા અરબોની એક મોટ� �ુકડ�એ 

મદ�ના પર અચાનક રાતે છાપો માર�ને મદ�ના શહ�ર પર 

કબજો કર� લેવાની અને �સુલમાનોની તાકાતને નષટ કર� 

દ�વાની વેતરણમા ંહતા. આપને એ વાતની બાતમી મળતા ં

આપે તેમના સામે એક લશકર મોકુ�ુ ંઅને અલમબરદાર� હ. 

અ�બુકરને �પુદ કર�. તેન ફાવયા ન�હ પછ� બી�ને 

અલમદાર બનાવીને મોકુયા. એ પણ હ�મખેમ પાછા ફયાર , 
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પછ� અમ �બન આસને મોકુયા એ પણ હાર� ગયા. �તે 

કોઈ ર�તે કામયાબ ન થતા ંઆપે હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામને મોકુયા �દુાએ શાનદાર કામયાબી અતા 

કર�. હઝરત અલી જયાર� પાછા ફયાર તયાર� આપે તેમનો 

ઈ�સતકબાલ કય�. 

 �હ.સ. નવમા ંપિતિનિધ મડંળો ��ુર સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ પાસે આવવા લાગયા અને ુ 

હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની વફાત 

પહ�લા અરબોનો મોટો ભાગ �સુલમાન થઈ ગયો હતો આજ 

સનમા ં�ુ શર�ક�નની ન�સતને લગતો �કુમ પણ ના�ઝલ 

થયો. 

 આ �હ.સ. નવમા ંબની તયથી અદ� �બન હાિતમ 

તાઈ, બની હનઝલાથી મા�લક �બન નોવયરા અને બની 

નજરાનથી હઝરત અલી અલ�યહસસલામ સદકાત વ�લુ 

કરવા ગયા. 
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 �હ.સ. દસમા ંુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલ મ� ખા�લદ �બન વલીદને દ�નની તબલીગ 

કરવાના આશયથી યમન મોકલાવયો. તયા ંતબલીગથી કોઈ 

પણ �સુલમાન ન થઈ શ�ો એટલે આપે હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામને યમન મોકુયા. આપે આપના ઈુમના 

બળથી અને તબલીગના સલીકાથી હમદાનના આખાય 

કબીલાને �સુલમાન બનાવી દ�ધા. એ પછ� યમનવાસીન 

એક ધારા ઈસલામમા ંદાખલ થતા રરા , આપની એ શાનદાર 

કામયાબીની હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમને �ણ થતાં , આપે સજદએ �કુ અદા કય� 

અને હમદાનના કબીલા માટ� દોઆ કર� ક� , "�દુાયા ! એમના 

પર ્ ુ ંતાર� સલામતી ના�ઝલ કર્."   

     (તમર�ખે િતબર� �. ૩, પમનમ ન.ં ૧૫૯) 

 �હ.સ. દસમા ંયમનનો હા�કમ બાઝાન મરણ પામયો. 

એના મરણ બાદ યમનના �ુદા �ુદા ભાગો �ુદા �ુદા 
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હા�કમોને �પુદ કરવામા ંઆવયા. (૧) સ�આ્નો ઈલાકો 

બાઝાનના �તુને (૨) હમદાનનો આિમલ �બન હમદાનીને (૩) 

મા�રબનો હાક�મ અ� ુ�સુા અશઅર�ને (૪) જદંનો અફસર 

બજલી �બન ઉમયયાને (૫) �ુુ ક વાશએરમા ંતા�હર �બન 

અબી હાલાને (૬) નજરાનમા ંઉમર �બન હઝમને (૭) 

નજરાન, ઝ�અ્, �બૈદ વચચે સઈદ �બન આસને અને (૮) 

સકાસક અને સ�ુનમા ંઅ કકાશા �બન �રુને �કુરર ર કરવામા ં

આવયો. 

 એ એક સવરમાનય હક�કત છે ક� ખુલાક� આલમે 

�ખલાફતના ઈનતેખાબ�ુ ંકામ ખાસ પોતાના હાથમા ંરાખ�ુ ંછે 

અને ફરમાવે છે , "વ રકબોક યયલોકો ્મયકમથ વ યયતમરો 

્મ કમન લાો�લુ ખેયરતો �કુામનસલમા� વ ત લમ અમ્મ 

�કુર��ુન." (પમરો ૨૦, ��ુઅ ૯) તમારો રબ પેદા કર� છે અને 

્ને ચાહ� તેને (ન�વુવત અને �ખલાફત માટ�)  �નુતખબ કર� 

છે. યાદ રહ� ક� ઈનસાનને ન તો કોઈ ઈનતેખાબનો હક છે , ક� 
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ન તેન એમા ં�દુાના શર�ક થઈ શક� છે , એજ કારણ છેક� 

એણે આદમથી ખાતમ �ધુીના પોતાના બધાય ખલીફાનને 

પોતે જ �કુરર ર કયાર છે અને તેની �હ�રાત પોતાના નબીન 

મારફત કરાવી છે. અને અુલાહ� �હ�રાત કરવાની તાર�ખ 

�દુામંા ંફરક આવવા દ�ધો નથી. અુલામા બહાઈ લખે છે ક� 

બધા નબીનએ એ �હ�રાત ૧૮ મી �ઝલહજના �દવસે કર� 

છે. ઈિતહાસકારોનો એક મત છે ક� ુ હઝરત સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ એ હજજ્લુ િવદાના પસગેં 

૧૮મી �ઝલહજના �દવસે ગદ�રના �કુામે �કુમે �દુાથી 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામને પોતાના �નશીન હોવાની 

�હ�રાત કર� છે.  

 જનાબે �રસાલત મઆબ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ પચચીસમી �ઝલકાદ �હ.સ. 

દસમા ંછેુલી હજ અદા કરવાના ઈરાદાથી મકકાએ 

મોઅઝમમા પહ�ચયા. આપની રવાન ગી વખતે હ�રો 
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સહાબીન પણ સાથે રવાના થયા હતા અને ક�ટલાક આપને 

મકકામા ંભેગા થઈ ગયા. આમ એક લાખ વીસ હ�ર 

સહાબીન મકકામા ંએકઠા થયા. હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ યમનથી મકકા પહ�ચયા. આપે તેમને ક ુ ં

તમે �ુરબાની અને હજના મનાિસક અદા કરવામા ંમાર� સાથે 

છો. આ હજના પસગેં લોકોએ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમને હજના મનાિસક અદા કરતા જોયા અને 

ઘણા મહતવના �તુબાન સાભંકયા , ્મા ંકહ�લી વાતોમાનંી 

ક�ટલીક આ હતી (૧) �હ��લયતના જમાનાના દસ્રુો કચડ� 

નાખવાને લાયક છે (૨) અરબ લોકોને અજમી લોકો પર કોઈ 

�તની ફ�ઝલત નથી, અજમીનને અરબો પર કોઈ ફઝીલત 

નથી (૩) �સુલમાનો એક બી�ના ભાઈન છે (૪) �લુામોનો 

ખયાલ રાખવો જ�ર� છે (૫) �હ��લયતના જમાનામા ંથએલા 

બધા �નુો માફ કર� દ�વાયા (૬) �હ��લયતની બધી વયાજની 

રકમો માફ કર� દ�વામા ંઆવી. 
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�ંુકમા ંએ ક� હજથી ફાર�ગ થયા પછ� આપ મદ�ના 

જવાના ઈરાદાથી ૧૪ મી ઝીલહજ્ રવાના થયા એક લાખ 

ચોવીસ હ�ર સહાબીન આપની સાથે હતા. હજફાની પાસે 

ગદ�રના �કુામે પહ�ચતા "આયએ બ�ુલગ ના�ઝલ થઈ. 

આપે �ટના પલાણને િમમમબર બનાવયો અને �બલાલને 

�કુમ આપયો ક� "હયયા અલા ખયર�લ અમલ કહ�ને લોકોને 

બોલાવે. મજમો સમટાઈને �કુતએ એઅતેદાલ પર આવી 

ગયો. આપ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે ફસીહ 

અને બલીગ �તુબો બયાન ફરમાવયો , ્મા ંહમદો સના બાદ 

પોતાની ફઝીલતનો એકરાર લીધો અને ફરમાવ�ુ ંક� �ુ ં

તમાર� વચચે બે ભાર� વસ્નુ �કુ� �� �.ં એક �ુરઆન 

અને બી� માર� એહલેબૈત (અ.). એ પછ� આપે હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામને પાસે બોલાવીને તેમને બનેં હાથો વડ� 

�ચક�ને એટલા �ચા કયાર ક� આપની બગલ નીચેની સફ�દ� 

દ�ખાવા લાગી, પછ� ફરમાવ�ુ ં "્ન �ુનતો ્વલમ ાો ફામઝમ 
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અલીય�નુ ્વલમા"�ુ ં્નો મવલા � ંતેના આ અલી મવલા 

છે. �દુાયા અલી ્ તરફ ફર� હકને પણ તેજ તરફ ફ�રવી 

દ�્. તયાર બાદ  હઝરત  અલી અલ�યહસસલામ ના િશર 

�બુારક પર િસયાહ અમામો બાધંયો. લોકો એ 

�બુારકબાદ�ન આપવા�ુ ંશ� ક�ુુ , બધા આપની 

�નશીનીથી રા� થયા અને �શુ થયા. હ . ઉમર� પણ 

�મુાયા ંશબદોમા ં�બુારકબાદ� પાઠવી. �બઈલે પણ 

�ુરઆનની ઝબાનમા ંઈકમાલે દ�ન અને ઈતમામે નેઅમતની 

વધામણી આપી. સીરતે હલ�બયયામા ંછે ક� આ �નશીની ૧૮ 

મી �ઝલહજજના �દવસે �હ�ર થઈ. ��ુલ અબસાર (પાનાન.ં 

૭૮) મા ંછે ક� એક શખસ હા�રસ �બન નોઅમાન ફહર� 

હઝરતના આ એલાન પર એતેરાઝ કય� તો એજ વખતે 

આસમાન પરથી એક પતથર તેના પર પડ�ો અને તે તયાનંો 

તયાજં મર� ગયો.  
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યમનમા ંનજરાન નામે એક �કુામે છે તયા ં

ઈસાઈન રહ�તા હતા અને તયા ંએક મો�ંુ કલીસા (ચચર) હ્ ુ.ં 

ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલ મ� તેમને 

પણ ઈસલામની દાવત મોકલી. એમણે મામલાની તેહક�કાત 

કરવા માટ� અબ્ુલ મસીહ આ�કબની સરદાર� હ�ઠળ એક 

પિતિનિધ મડંળ મોકુ�ુ.ં એ પિતિનિધ મડંળે આવીને 

મસ�દ�નબવીના સહ�નમા ંઉતારો કય�. હઝરત સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમથી �બુાહ�સો થયો પણ એ લોકો 

કાયલ ન થયા.  

"�કુમ થયો ફ�ુલ તઆલવ નદન અબનાઅના 

(�ત�ધુી) "અય પયગમબર એમને કહ� દો ક� બનેં પદો 

પોત પોતાના �તુો , ઔરતો અને નફસોને લાવીને �બુાહ�લો 

કર�. એટલે તેમ કરવાનો ફ�સલો થઈ ગયો અને ૨૪મી 

�ઝલહજજના પં ્તદન પાક બદ્ુઆ દ�વા માટ� નીકકયા. 

નસારાનો સરદાર એમની �રુતો જોતાનંી સાથે જ �જુવા 
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લાગયો અને �બુાહ�લાથી બાઝ આવયો. �ખરાજ દ�વા�ુ ંઅને 

જ�ઝયો આપીને ર�યત બનવા�ુ ંક�લુ કર� લી�ુ.ં 

હજજ્લુ િવદાઅથી પાછા ફયાર  બાદ આપને 

ખયબરમા ં અપાએલા ઝેરના કારણે થએલી અસરથી 

(િમશકાતની �રવાયત �જુબ) આપ જયાર� પડ�ુ ંબદલતા 

તયાર ઉથલો માયાર કરતી હતી તે કાયમી બની ગઈ. આપ 

હવે લાગલગાટ �બમાર રહ�વા લાગયા. �બમાર�ની ખબર લોકો 

�ધુી પહ�ચતા ન�વુવતના ખોટા દાવેદારો થવા લાગયા. 

આમા ં�સુલમએ કઝઝાબ , અસવદ અનસી તલીહા અને 

સજ�હ વધાર� �ણીતા હતા પણ �દુા એમને ઝલીલ કયાર. 

એજ અરસામા ંઆપને સમાચાર મકયા ક� રોમની સુતનત 

ઈસલામી ��ુુમતનો િવનાશ કરવા માટ� મન�બુો ઘડ� રહ� છે. 

આપે એ ખતરાને ધયાનમા ંરાખી �ાકં તેન �મુલો ન કર� 

દ� ઉસામા �બન ઝયદની સરદાર� હ�ઠળ એક લશકર 

મોકલવાનો ફ�સલો કય� અને �કુમ કય� ક� અલીના િસવાય 
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મોહા્ર�ન અને અનસારના મોવડ�નએ કોઈએ પણ 

મદ�નામા ંરહ�� ુ ંનહ� અને એ રવાનગી પર એટલો ભાર 

��ૂો અને ફરમાવી દ��ુ ંક� ્ આ લડાઈમા ંન�હ જશે તેના 

પર �દુાની લાનત થશે. પછ� આપે ઉસામાને પોતાના હાથે 

તૈયાર કર�ને રવાના કયાર. ઉસામાએ તણ માઈલના ફાસલા 

પર જરફ �કુામે પડાવ નાખયો અને તયા ંરોકાઈને ક�ટાલાક 

સહાબીનનો ઈનતેઝાર કરતા રરા. 

(્દમર��ુ�ત�વુવત �. ૨્મ ંપમ� ુ૪૮૮ (તમર�ખે કમિ્લ �. 

૨ પમનમ ન.ં ૧૨૦) (િતબર� �. ૩ પમનમ ન.ં ૧૮૮) 

મદાર��ુન ન�વુવત (�. ૨, પાના ન.ં ૪૯૪) મા ંછે 

ક� સફર મ�હનાના આખર� ભાગમા ંઆપના માથામા ંસખત 

દદર  થઈ ર ુ ંહ્ ુ ંતયાર� આપ રાતના વખતે અહલે બક�અમા ં

દોઆ કરવા અથ� તશર�ફ લઈ ગયા. આપની એક બીબી 

એમ સમ�યા ક� બી� કોઈ બીબીના ઘર� ચાુયા ગયા છે , 
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તેન તલાશ માટ� નીકકયા તો આપને દોઆમા ંતુલીન 

થએલા જોયા. 

હજજ્લુ િવદાઅથી પાછા  આવતી વખતે  આપે 

ગદ�ર� �મુના �કુામ પર આપની �નશીની માટ�ની �હ�રાત 

કર� દ�ધી હતી. હવે આપે આખર� વખતે એ વાત જ�ર� 

સમ�ને તેને દસતાવે� �પ આપી દ�. અસહાબને ક ુ ંક� 

મને કલમ , દવાત અને કાગળ લાવી આપો ક� ્થી �ુ ં

તમારા માટ� એક એવો નિવશતો (લખાણ) લખી આ�ું , ્ 

તમને હમેશા માટ� �મુરાહ�થી બચાવવા માટ� �રુ્ ુ ંહશે.  

આપની એ વાત સાભંળ� �ણીતા અસહાબો 

આપસમા ંકાના�સી કરવા લાગયા અને આપને કહ�વામા ં

આવ�ુ ંક� અમારા માટ� અુલાહની �કતાબ કાફ� છે.  

     (સા�ા �ખુમર�, ૫૩૦ પમ�ુ ં૭૦૧) 

હાજર રહ�લાનમાથંી એક જણે નબીની શાનમા ં

�સુતાખી કર� અને બે�દુા શબદો વડ� બદ કલામી કર� આ 
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બનાવથી આ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમને સખત સદમો થયો , અને આપે ક ુ ં"અ�હ�થી 

ઉઠ�ને ચાુયા �ન નબીના સામે શોરબકોર કરવો એ 

ઈનસાની અદબ નથી. 

હ. આયશા ફરમાવે છે ક� આખર� વખતે આપે 

ફરમાવ�ુ,ં "મારા હબીબને બોલાવો.મ� પહ�લા મારા બાપ 

અ�બુકરને અને પછ� હ. ઉમરને બોલાવી મગંાવયા , આપે તે 

છતા ંએજ શબદો ઉચચાયાર , એટલે મ� અલીને તેડાવયા આપે 

અલી અલ�યહસસલામને ચાદરમા ંલઈ લીધા અને આખર� 

વખત �ધુી એમને છાતી સરસા ચાપંી રાખયા.  

      

    (ર�યમ�ન નજરા પમનમ ન.ં૧૮૦) 

ઈિતહાસકારો લખે છે ક� આપે જનાબે સયયદા 

અલ�યહસસલામ તથા હસનયન અલયહ��સુસલામને તલબ 

ફરમાવયા અને હઝરત અલી અલ�યહસસલામને બોલાવીને 
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વસીયયત કર� અને ક ુ ંજયશે ઉસામા માટ� મ� ફલાણા 

ય�દુ�થી રકમ કરજથી લીધી છે તેની તમે �ુકંવણી કર� 

આપજો અને અય અલી તમને માર� પાછળ સખત સદમાન 

પહ�ચશે. તમે સબ કરજો અને �ુન જયાર� અહલે ્ુિનયા , 

્ુિનયા પરસતી કર� તયાર� તમે દ�નને મક કમતાથી પકડ� 

રાખજો. 

(રવઝ્લુ અાબમબ, �. ૧- પમનમ ૫૫૯ , ્દમર��્ુન ન�વુવા 

�. ૨ પમનમ ન.ં ૫૧૯ અને તમર�ખે બગદમદ , �. ૧૧-પમનમ 

ન.ં૨૧૬) 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામને વસીયયત 

ફરમાવયા બાદ આપની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ. હઝરત 

ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહા  ્મના ઝા� ુપર �રસાલત 

મઆબ�ુ ં�બુારક િશર હ્ ુ ંતેન ફરમાવે છે ક� અમો લોકો 

અનહદ પર�શાનીમા ંહતા તયા ંઅચાનક એક માણસે ઈઝને 

��ુર� (હાજર થવાની પરવાગી) ચાહ� , મ� તેને પવેશની 



િસરતે અઈમ્મા - 183                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

મનાઈ કર� અને ક ુ ંઅય શખસ આ �લુાકાતનો વખત 

નથી, આ વખતે પાછો ચાુયો �. એણે ક ુ ંમાર� વાપસી 

ના�મુક�ન છે , મને ઈ�ઝત આપો ક� �ુ ંહાજર થા�. આ 

હઝરતને જરા ઈફાકો થયો - આપ જરા સવસથ થયા. તો 

આપે ફરમાવ�ું , બેટ� ફાતેમા , ઈ�ઝત આપી દ�ન. એ 

મલે�ુલ મમત છે. જનાબે ફાતેમા એ ઈ�ઝત આપી દ�ધી. એ 

ઘરમા ંદાખલ થયા અને પયગમબરની �ખદમતમા ંપહ�ચી 

અરજ કર� ક� મમલા આ પહ�લો દરવાજો છે ્મા ંદાખલ થવા 

મ� પરવાનગી માગંી છે અને આપના પછ� કોઈના દરવા� 

પર �દર જવાની પરવાનગી ન�હ મા�ં ુ.ં 

   (અ�હ�લુ કસસસલસલમાો અલયા� વ  લેા� 

વસસલ્ અસલમ્મ અક્ુલ વમમાદ પમનમ ન.ં ૨૮૨) 

અલગરઝ મલે�ુલમમતે પોતા�ુ ંકામ શ� ક�ુ ુઅને 

��ુર સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલ મ� ૨૮ મી સફર 
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�હ.સ. ૧૧ ની સોમવાર� બપોરના ૨ વાગે ્ુિનયાવી 

�જ�દગીનો પોશાક ઉતાર� દ�ધો.  

(્વદ્લુ �ુબમર, પમનમ ન.ં ૪૯) 

એહલેબતૈમા ંરડવાનો કોહરામ મચી ગયો. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે �સુલ અને કફનનો 

બદંોબસત કય�. હઝરત અલી અલ�યહસસલામ �સુલ દ�વામાં , 

ફઝલ ઈબને અબબાસ પહ�રણ ��ુ ંકરવામાં , અબબાસ અને 

કસમ પડખા બદલાવવામા ંઅને ઉસામા તથા શકરાન પાણી 

નાખવામા ંમસ�ફ થઈ ગયા અને એ જ છ માણસોએ આપના 

જનાઝાની નમાઝ પડ� અને આપ ્ �ઝુરામા ંવફાત પામયા 

હતા તે જ �જુરામા ંઆપને દફન કર� દ�ધા. અ� ુતલહાએ 

કબર ખોદ�. 

(કન�લ લમ્મલ �. ૩, પમનમ ન.ં ૧૨૦ : અઝ��લુ ્તમ�લબ , 

પમનમ ન.ં ૬૭૦ , અસ�તુરઝમ પમનમ ન.ં ૩૯ ફત�લ બમર� �. 
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૬, પમનમ ન.ં ૪૦) વફમતનમ વખતે  પની વય ૬૩ વષરની 

ાતી. (તમર�ખે અ�લુ મફદમ �. ૧ પમનમ ન.ં ૧૫૨) 

સરવર� કાએનાતની વફાતની અસર એમતો �ણે 

ક� બધા પર થઈ. અસહાબ રડ�ા , હ . આયશાએ પણ માતમ 

ક�ુ,ુ પણ ્ સદમો જનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહાને 

પહ�ચયો તેમા ંતેન એકલા જ હતા. ઈિતહાસ પરથી જણાય 

છે. ક� આપની વફાતથી આલમે ઉુયા અને આલમે િસફલી 

પણ મોતઅસસીર થયા છે ક� તેમની �દર ્ ચીઝો છે તેમા ં

પણ તેની અસરો �હ�ર થઈ. અુલામા જમખશર��ુ ંબયાન છે 

ક� એક �દવસ ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમે ઉમમે માઅબદને તયા ંકયામ ફરમાવ�ુ.ં ઉમમે 

માઅબદ કહ� છે ક� વ�ના પાણીથી એક ઝાડ ઉગ�ુ ં્ 

બેહતર�ન ફળ આપ્ુ ંર ુ.ં એક �દવસ મ� જો�ુ ંક� તેના પ�ા 

ખર� ગયા છે અને ફળ પડ� ગયા છે , એ જોઈને �ુ ંહયરાન 

થઈ ગઈ તયા ંતો સરવર� આલમની વફાતના અચાનક 
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સમાચાર મકયા, તયાર બાદ ૩૦ વષર પછ� જોવામા ંઆવ�ુ ંક� 

એમા ંબધા કટંક �ટ� નીકકયા છે. થોડોક સમય િવતયા પછ� 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ શહાદત પામયા અને એક લાબંો 

ગાળો િવતયા બાદ એના �ળુમાથંી લોહ� નીકળ્ ુ ંજોવામા ં

આવ�ુ,ં એવામા ંખબર પડ� ક� ઈમામે �સુયન અલ�યહસસલામ 

શહાદત પામયા છે. તયાર પછ� એ ઝાડ �કુાઈ ગ�ુ ં  

 (અ�હ�લુ કસસ, પમનમ ન.ં ૨૫૯) 

ક�ટલીક કનીઝોના િસવાય ક� ્મા ંમા�રયા 

�કબતીયા અને રયહાના પણ શાિમલ છે. આપની અગયાર 

બીબીન હતી ્નમાથંી હઝરત ખદ�� અને ઝયનબ �બનતે 

ખઝીમા આપની હયાતીમા ંવફાત પામી ��ુા હતા. અને 

નવ બીબીન આપની વફાત બાદ ઈનતેકાલ પામયા હતા. ુ 

હઝરતની બીબીનના નામો નીચે પમાણે આપેલ છે.  

(૧) ખદ�જ્લુ �ુબરા (૨) સવદા (૩) આયશા (૪) 

હફસા (૫) ઝયનબ બીનતે ખઝીમા (૬) ઉમમે સુમા (૭) 
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ઝયનબ �બનતે જહ�શ (૮) જવે�રયા �બનતે હા�રસ (૯) ઉમમે 

હબીબા (૧૦)સફ�યા (૧૧) મય�નુા.  

આપના તણ સાહ�બઝાદા અને એક સાહ�બઝાદ� 

હતા.ં જનાબે ઈબાહ�મ િસવાયની બધી ઔલાદ હઝરત 

ખદ��ના પેટ�થી હતા. જનાબે ઈબાહ�મ મા�રયા �ક�બતયાના 

પેટ� અવતયાર હતા. ��ુર સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમની ઔલાદના નામો નીચે �જુબ છે.  

(૧) હઝરત કાિસમ તૈયબ બેઅસતની પહ�લા ંમકકામા ંપેદા 

થયા અને બે વષરની વયે વફાત પામયા (૨) જનાબે 

અબ્ુુલાહ, ્ તાહ�રના નામથી મશ �રુ હતા. આપ 

બેઅસતથી પહ�લા ંમકકામા ંપેદા થયા અને નાનપણમા ં

ઈનતેકાલ કર� ગયા હતા. (૩) જનાબે ઈબાહ�મ �હ.સ. ૮મા ં

પેદા થયા. �હ.સ. દસમા ંઈનતેકાલ કર� ગયા. (૪) હઝરત 

ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુુ લાહ� અલયહા,  આપ પયગમબર� 

ઈસલામના �તુી હતા. આપના શમહર હઝરત અલી 
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અલ�યહસસલામ, ફરઝદંો ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ અને 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ હતા. આપની નસલથી અગયાર 

ઈમામો પેદા થયા અને એમના થક� ર�લેુ �દુા સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમનો વશંવેલો વધયો અને આપની 

ઔલાદને િસયાદતનો શરફ નસીબ થયો અને તે કયામત 

�ધુી સૈયદ કહ�વાશે.  

 

* * * * * 
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1જનાબે ફાતેમા ઝહરા સલા�ુુ લાહ� 

અલયહા 

નમ્ જનમબે ફમતે્મ ઝારમ સલમ�સુલમા� 

અલયામ  

િપતમ ાઝરત ્ોામ્દ �સુ્ફુમ 

સસલસલમાો અલયા� વ  લેા� 

વસસલ્ 

્મતમ લમ�લુ ્ોઅ્ેનીન જનમબે 

ખમદજ્લુ �ુબરમ  
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દમદમ ાઝરત અક્ુસલમા �બન અક્ુલ 

��ુ�લબ  

દમદ� બીબી  ્ેનમ �બનતે વાબ 

નમનમ જનમબે ખોવયલદ �બન અસદ 

નમની બીબી ફમતે્મ �બનતે ઝમહદા 

લકબ સયયદ્િુ� સમઈલ  લ્ીન, 

ઝારમ, બ્લુ, ્મઅ�ુ્ મ, તા�રમ 

�ુિ�નયત લમ�લુ અઈમ્મા, લમ્ે અબીામ, 

લમ�લુ સીબતતન  

જન્ �કુવમર તમર�ખ ૨૦ જ્મમદલલ 

 ખર સને ૫ બેઅસત  
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જન્ 

સથળ 

્કકમહ ્ોઅઝઝ્મ  

વફમત ્ગંળવમર તમર�ખ ૧૪ જ્મમદલલ 

અવવલ, ા�. સ. ૧૧ અથવમ 

સો્વમર તમર�ખ ૩ જ્મમદલલ 

 ખર, ા�. સ. ૧૧  

દફન 

સથળ 

્દ�નહ �નુવવમરમ (જ�દ્લુ 

બક�અનમ કબસતમન્મ)ં  

વય ૧૮ વષર 

ઔલમદ (તર દ�કરમ) ઈ્મ્ ાસન 

અલ�યાસસલમ્, ઈ્મ્ �સુતન 

અલ�યાસસલમ્ અને જનમબે 
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્ોાસીન 

(બે દ�કર�)  જનમબે ઝયનબ 

સલમ�સુલમા� અલયામ અને જનમબે 

લમ્ે �ુલ�ુ્  સલમ�સુલમા� અલયામ 

 

 
* * * * * 
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જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુુ લાહ� અલયહા 

જનાબે ફાતેમા  સલા�ુુ લાહ� અલયહા  પયગમબર� 

ઈસલામ હઝરત મોહમમદ �સુ્ફુા સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ અને જનાબે ખદ�જ્લુ �ુ બરાના ્ુખતર , 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામની રફ�કએ હયાત, ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામ અને ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ તથા 

જનાબે ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા અને જનાબે ઉમમે 

�ુલ�મુના માદર� �ગરામી તેમજ નવ ઈમામોની જદાએ 

મા્દા છે. એમની મશ �રુ �ુિ�તય ઉમ�લુ અઈમમા , ઉમ�લુ 

હસનયન અને ઉમ�ુ લ િસબતૈન છે. મશ�રૂ અુકાબ ઝહરા 

અને સયયદ્િુ�સા છે.  

આપ�ુ ં�રુ� ��ુુદ , �રુ� �રસાલતની સાથે કાએનાતના 

સ�ન થવાના ઘણા વષર પહ�લા ં�હ�ર થ�ુ ંહ્ ુ.ં અલબ� 

આપની ઝાહ�ર� ન�દુ અને ઝાહ�ર� શો�દૂના (એટલે ક� 
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િવલાદતના) બારામા ંનલમાનએ લખ�ુ ંછે ક� , તે �રસાલત 

મઆબ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને મેઅરાજ 

થયા બાદ બેઅસતના પાચંમા વષ� વીસમી જમા�દઉસસાનીના 

�ુમમાના �દવસે મકકાએ મોઅઝઝમામા ંથયો હતો. આમ�લુ 

ફ�લ અ�સુાર સન. ૪૬મા ંઅને ઈસવી ૬૧૫ની સાલમા ં

થયેલ. 

આપની િવલાદત પસગેં જ�તથી �રૂો અને તે િસવાય 

આિસયા �બનતે મઝાહ�મ , મરયમ �બનતે ઈમરાન , સ�રા 

�બનતે શોઅયબ, અને �સૂા અલ�યહસસલામ ના બહ�ન �ુલ�મુ 

વગેર� આકાશોથી આવી હતી. જનાબે ખદ�� બયાન કર� છે 

ક�, મ� મારા કબીલાની ઈચછા અને મર� િવ�દ સરવર� 

કાએનાત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમથી શાદ� 

કર� લીધી હતી , એટલે માર� કમ મે મારો બ�હષકાર કર� દ�ધો 

હતો અને મળવા હળવા�ુ ંમો�ુફ કર� દ��ુ ંહ્ ુ.ં માર� તયા ં

બાળક અવતરવા�ુ ંછે એ વાતના તેમને મ� દસ્રુ �જુબ 
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સમાચાર તો મોકલાવી દ�ધા હતા પણ મારા સગાનમાથંી 

એ પસગેં કોઈ આવ�ુ ંન�હ. પણ અુલાહની રહમત શાિમલે 

હાલ હતી એટલે �રુો અને પાક બીબીનએ દાઈ અને 

કાબેલાની સેવા બ�વી હતી. બાળક� પેદા થઈ તો રહમ્લુ 

�લલ આલમીન�ુ ંઘર �રુથી ઝળહળ� ઉઠ�ુ.ં 

મના�કબે ઈબને શહર આશોબમા ંછે ક� , જનાબે 

ખદ��ની ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ સાથે શાદ� થઈ તયાર� આપ બાક�રા હતા એ 

સવરમાનય વાત છે. કાસીમ , અબ્ુુલાહ અને ફાતેમા ઝહરા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા . જનાબે ખદ��ના પેટ� અવતર�લી 

ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની 

ઔલાદ છે. પણ એ વાત િવષે મતભેદ છે ક� , ઝયનબ, 

�કયયા અને ઉમમે �ુલ�મુ આ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમની �તુીન હતી ક� ન�હ. એ પણ બધા 

ક�લુ રાખે છે ક� , આ �દકર�નને ઈસલામ પહ�લા ંઅ� ુલહબ 
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અને અ�લુ આસના કાફર �તુો અતબા અને ઉતયબ સાથે 

પરણાવી દ�વામા ંઆવી હતી. એ વાત માનવામા ંનથી આવી 

શકતી ક� , ર�લેુ ઈસલામે પોતાની �તુીનને કાફરો સાથે 

પરણાવી દ�ધી હોય. એટલે એ વાત માનવા વગર ચારો 

નથી ક� એ છોકર�ન હઝરત ખદ��ના બહ�ન હાલા �બનતે 

�વુયલદની �તુીન હતી. અુલામા મોઅત મીદ 

બદખશાનીએ મી�રઉલ ઈનસમા ંલખ�ુ ંછે તે પમાણે તે 

�દકર�નના બાપ�ુ ંનામ અ�લુ �હનદ હ્ ુ.ં હક�કત એ છે ક� , 

આ છોકર�ન આપસમા ંઝઘડાના કારણે હઝરત ખદ��ની 

�કફાલત અને તર�બયતમા ંરહ� અને હાલાના મરણ બાદ 

જનાબે ખદ��ની સાથે જ રહ�વા લાગી. તેથી જનાબે 

ખદ��ની �તુીન લોકો કહ�વા લાગયા. તયાર બાદ જનાબે 

ખદ��ના ઝર�એ ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ સાથે �નુસ�લક થતા ંએમની �તુીન તર�ક� લોકો 

સમજવા લાગયા. બરાબર એજ ર�તે ક� ્ ર�તે જનાબે ઝયદ 
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અરબોના મહાવરા �જુબ ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમના �તુ કહ�વાતા હતા. એમના પિતન 

અરબના દસ્રૂ �જુબ ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમના દામાદ કહ�વાવાનો હક રાખતા હતા. એ કોઈ 

ર�તે માની શકા્ ુ ંનથી ક� , તેન ર��ુુુ લાહ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની �ુુ બી �તુીન હતી , કારણ ક� 

બે આલમના સરદાર હઝરત મોહમમદ �સુ્ફુા સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના િનકાહ જયાર� બીબી ખદ�� 

સાથે થયા હતા તયાર� આપની ન�વુવતની �હ�રાત પહ�લા ંએ 

તણેય છોકર�ન �શુર�ક સાથે પરણી �કુ� હતી.  

હઝરત ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ 

૨૫ વષર ની વયે જનાબે ખદ��ને પરણયા હતા અને આપ 

તીસ વષરની વયના થયા તયા ં�ધુી આપને તયા ંકોઈ ઔલાદ 

થઈ ન હતી. અને બેઅસતની �હ�રાત ચાલીસ વષરની વયે 

થઈ અને આ �દુત એટલે ક� દસ વષરની �દર એક ફરઝદં 
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અને તણ સાહ�બઝાદ�ન થયા�ુ ંલખ�ુ ંછે. ્ની તફસીલ 

મદાર��ુન ન�વુવતમા ંમમ�ુદ છે. ભલા ગમર તો કરો ક� , દસ 

વષર ની �દર ચાર પાચં ઔલાદ થઈ ગઈ અને તે શાદ� 

લાયક પણ થઈ ગઈ ક� ્થી તેમની �શુર�ક સાથે શાદ� કર� 

દ�વામા ંઆવી. �ુ ંઅકકલ અને સમજમા ંઆવે એવી એ વાત 

છે ? ક�, ચાર વષરની વયની છોકર�ના િનકાહ �શુ ર�કો સાથે 

થઈ ગયા અને કોઈ બી� સહા બી સાથે પણ એક છોકર�ના 

િનકાહ િશકરની હાલતમા ંથઈ ગયા. ્મ ક� મદાર��ુન 

ન�વુવતમા ંલખે�ુ ંછે બુક� એ હક�કત પર ગમર કરતા 

જણાય છે ક� એ છોકર�ન ��ુર સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમની ન હતી. બુક� હાલાની હતી અને એ 

ઉમમર લાયક હતી ક�, તેમના નીકાહ �શુર�કો સાથે થઈ ગયા 

હતા.  

જનાબે સયયદાના બચપણ અને તર�બયતમા ંએ વાતો 

નહોતી ્ આમ છોકર�નની વાતો આ વયમા ંહોય છે. ઉમમે 
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સલમાને કહ�વામા ંઆવ�ુ ંક� તેમણે ફાતેમાને ઉ�લેૂ તેહઝીબ 

(િશષઠાચારના િસદાતંો)ની તાલીમ આપવી. એમણે જવાબ 

આપયો ક� �ુ ંતે વળ� આ �જુસસમએ ઈસમત અને તહારતને , 

આ પિવતતા અને િનદ�ષતાની �વતં યાદને અખલાક અને 

આદાબ, આચાર અને ર�ભાતની તે તાઅલીમ �ુ ંઆપવાની 

હતી ? �ુ ંપોતે એ કમસીન બચચી પાસેથી તાઅલીમ લેતી 

ર�ુ ં�.ં �કતાબો પરથી જણાય છે ક� , આપ�ુ ંઆ�ુયં બચપણ 

ઈબાદત અને વાલેદ�નની ખીદમતમા ંિવત�ુ ંહ્ ુ.ં  

એકવાર આ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ કાઅબાના સહ�નમા ંનમાઝ અદા ફરમાવી રરા હતા 

ક�, અ�જુહ�લની નઝર આપના પર પડ�. એણે આપ િસજદો 

કર� રરા હતા તયાર� છાણ ભર�લી �ટની નઝર� ��ુર 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની પીઠ પર નાખી 

દ�ધી. જનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહાને ખબર પડ� તો 

આપ દોડતા આવયા અને �શુતે �રસાલત પરથી નઝર� ્ુર 
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કર�. અને પીઠ �બુારકને પાણી થી સાફ કર� દ�ધી. ર�લેુ 

કર�મ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે ફરમાવ�ુ:ં 

બેટ� એક �દવસ આ ્ુશમનો મગ�બુ થશે અને �દુા તારા 

દ�નને અનહદ બલદં� અતા કરશે.  

ઈિતહાસમા ંછે ક�, હઝરત ખદ�� કોઈની શાદ�મા ંજવા 

માટ� તૈયાર થયા અને કપડા ંપહ�રવા લાગયા તો જણા�ુ ંક� , 

જનાબે સયયદા માટ� નવા કપડા ંનથી. મા એની �ચ�તામા ં

બેઠા હતા તેનો બેટ�ને એહસાસ થયો અને એમણે અઝર કર� 

ક�, માદર� �ગરામી �ુ ં�ુના કપડા ંપહ�ર�ને જ જઈશ. બાબા�ન 

ફરમાવતા રહ� છે ક� , �સુલમાન બચચીનની �જ�દગી�ુ ં

બહ�તર�ન જવાહર (આ�ષૂણ) , તકવા છે અને ઉ�મ શોભા , 

શરમ અને હયા છે.  

જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુુ લાહ� અલયહા�ુ ંઆ�ુયં 

બચપણ ફાકા, તગંી અને મસાએબમા ંિવત�ુ ંછે. આપને 

્મનાથી તર�બયત મળ� તેનની નામાવલી આ �જુબ છે.  
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(૧) જનાબે ખદ�જ્લુ �ુબા , (૨) હઝરત ર�લુ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ કોઅનાતના સરદાર 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ (૩) જનાબે ફાતેમા 

�બનતે અસદ , (૪) ઉમ�લુ ફઝલ ઝવજએ અબબાસ (૫) 

અસમા �બનતે નમેસ ઝવજએ �અફર� તૈયાર , (૬) ઉમમે 

હાની (જ નાબે અ� ુતા�લબના બહ�ન) , (૭) ઉમમે અયમન , 

(૮) સ�ભ �બનતે જનાબે હમઝા) 

મદાર��ુ�્ �વુવહમા ંછે ક� હઝરત ર�લેુ અકરમ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ જનાબે સયયદાને 

અકસર પોતાની ગોદમા ંબેસાડ� લેતા અને તેમના હોઠોને 

બોસા આપતા હતા. તે પરથી હ . આયશાએ ક ુ ંક� આપ 

ફાતેમાને અકસર બોસા કરો છો અને આપની ઝબાન તેમના 

મ�ઢામા ંદઈ દો છો. ��ુર સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ� ઈરશાદ ફરમાવ�ુ,ં �ુ ંજયાર� મેઅરાજ પર ગયો હતો 

તયાર� �બઈલે મને એક જ�ત�ુ ંસેબ આપ�ુ ંહ્ ુ.ં મ� ખા�ુ ં
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અને તેનાથી ફાતેમાનો �તુફએ ��ુુદ કાયમ થયો. અય 

આયશા �ુ ંજયાર� જયાર� જ�તનો �શુતાક થા� � ંતો 

ફાતેમાની �શુ� ુ�ુઘંી લ� �.ં અને ફાતેમાના હોઠથી જ�તના 

મેવાનો �તુફ મેળ�ુ ં�.ં 

ઈસમત કોઈ એવી િસફત નથી ્ કોઈ અમલ પર 

મવ�ુફ હોય. એ તો અુલાહ તરફથી દ�ણ છે અને આ 

જનમથી �ફતરત સાથે  જો ડાએલી હોય છે અને પ�ૃિતમા ં

�ળુથી જ ��કત હોય છે. મલાએકા , ��બયા અને ખાસ 

અવસીયા િસવાય આ પાક�ઝા િસફત ્ અહમ શશખસયતોને 

અતા થઈ તેમા ંજનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહાને 

�મુાયા ંહ�સીયત હાસીલ છે. નલમાનનો ઈ�ેફાક છે ક� , 

્વી ર�તે એક લાખ ચોવીસ હ�ર નબીન અને બાર 

ઈમામોને ્ુિનયા પર �હદાયત માટ� મોકલવામા ંઆવયા અને 

તે બધા માઅ�મુ હતા. એજ ર�તે િસનફ� ના�ક (અબળા 

�િત) માટ� હઝરતે મરયમ અલ�યહસસલામ અને હઝરત 
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ફાતેમએ ઝહ�રા સલા�ુુ લાહ� અલયહા તશર�ફ લાવયા હતા 

અને એ બનેં બીબીન મા અ�મૂા હતી અને બનેંની ઈસમત 

પર �ુરઆને પાક ગવાહ છે.  

આપની વાલેદા જનાબે ખદ�જ્લુ �ુબરા હતા. જનાબે 

ફાતેમાને પાચં વષર �ધુી માની ગોદમા ંતર�બયત પામવા�ુ ં

નસીબ થ�ુ ં. જનાબે ખદ��ની �બમાર�થી જનાબે ફાતેમાને 

ઘણો રંજ થયો, આપ તેમની સારવારમા ંરાત - �દવસ રહ�તા 

હતા અને તેમના પર મીટ માડં�ને તેમને જોતા રહ�તા , ચહ�રો 

બહાલ જોયો તો �શુ થઈ ગયા અને ચહ�રાને ગમગીન જોયો 

તો રં�દા થઈ ગયા. આ જ તેમનો તઝ� અમલ રરો. એક 

�દવસ જનાબે ખદ��એ , જનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાને પોતાની છાતીએ લગાડ�ા અને �સુક� �સુક� ર ડવા 

લાગયા. બેટ�એ માને ક ું , માદર� �ગરામી આ્ આપનો 

રડવાનો �દાઝ કંઈક િનરાલો છે. માએ ક ુ ંક� બેટ� �ુ ં

તારાથી �ખસત થઈ રહ� �ં , અફસોસ ક� �ુ ંતને ્ુુહન 
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બનતી ન જોઈ શક�. મા - બેટ� વચચે આ અલમનાક 

વાતચીત થઈ રહ� હતી તયા ંતો માના કપાળ પર મોતનો 

પસીનો આવવા લાગયો અને જનાબે ખદ�� ૧૦ મી માહ� 

રમઝાનના બેઅસતના ૧૦મા વરસે ઈનતેકાલ ફરમાવી ગયા. 

વફાત વખતે આપની �મર ૬૫ વષરની હતી. એમને હ�ુનના 

મકબરામા ંદફન કરવામા ંઆવયા.  

માના ઈનતેકાલથી જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા  સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાને સખત સદમો થયો અને એમનાથી વધાર� સદમો બે 

જહાનના સરદારને થયો. એ જ કારણે આપે આ સાલને 

આમ�લુ �ઝુન "તકલીદ�ુ ંવષર ક ુ ંછે. સહ� �ખુાર� (�ુદ - 

૩, પાના ન.ં ૪૧૯)મા ંછે ક� , ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમ , જનાબે ખદ��ની યાદમા ંબકર� હલાલ 

કર�ને તેનો ગોશત જનાબે ખદ��ની સહ�લીનને મોકલતા 

રહ�તા હતા. એકવાર જ . આયશાએ ક ુ ંક� , આ �ઢુીને આપ 

�ા ં�ધુી યાદ કરતા રહ�શો  ? એ સાભંળ� આપ ઘણા ંજ 
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�સુસે થઈ ગયા અને ફરમાવ�ુ ંએનાથી મને બહ�તર કોઈ 

ઔરત નસીબ નથી થઈ. એ તે વખતે ઈમાન લાવયા જયાર� 

બધા કાફર હતા. એ વખતે માર� તસદ�ક કર� જયાર� લોકો 

મને �ુઠલાવતા હતા , એ વખતે મારા પર માલ સફર કય� 

જયાર� લોકો મને મહ��મ રાખવા ચાહતા હતા. હયા્લુ 

કો�બુમા ંછે ક� હઝરત અ� ુતાલીબ અને તેમના તણ �દવસ 

પછ� હઝરત ખદ��નો ઈનતેકાલ થયો હતો.  

બેઅસતના દસમા વષર , ૧ પહ�લી રબબીઉલ અવવલ 

અને �ુ�આ્ના �દવસે ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમે �હજરત ફરમાવી અને ૧૬ મી રબબીઉલ 

અવવલ �ુ�આ્ના �દવસે આપ મદ�નામા ંદાખલ થયા. તયા ં

પહોચયા બાદ આપે ઝયદ બીન હા�રસ અને અ�રુાફ�અને 

૫૦૦ �દરહમ તથા બે �ટ આપીને હઝરત ફાતેમા �બનતે 

અસદ, ઉમ�લુ મોઅમેનીન , સવદા અને ઉમમે અયમન 

વગેર�ને મદ�ના લઈ આવવા માટ� મકકા મોકુયા. એ 
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બીબીન થોડા �દવસ બાદ મદ�ના પહ�ચી ગઈ. એ વખતે 

આપના અકદમા ંફકત બે જ બીબીન હતી. એક જનાબે 

સવદા અને બી� જ . આયશા. �હ.સ. ૨ મા ંઆપે ઉમમે 

સલમાથી અકદ કય�. ઉમમે સલ માએ જનાબે ફાતેમાની 

દ�ખર�ખ�ુ ંબીેુ ંઝડપ�ુ ંઅને એવા �દાઝથી �ખદમત �ઝુાર� 

કર� �ણે ક� માતાને પણ �લુાવી દ�.  

પયગમબર� ઈસલામ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમે, હઝરત અલી અલ�યહસસલામની િવલાદત વખતે 

�ભ આપી દ�ધી હતી અને બાદમા ંફરમાવ�ુ ંહ્ ુ ંક� માર� 

�તુીનો �ુફવ (અુલાહના ઘરમા ંજનમનાર હઝરત અલી) 

િસવાય કોઈ નથી થઈ શ�તો. હાલતનો તકાઝો અને 

શરાફતને લાયક એ જ વાત હતી ક� ફા તેમાની ખાસતગાર�ના 

સીલસીલામા ંઅલી િસવાય કોઈનો �ઝક �દુા ંન આવે , પણ 

�ુ ંથાય ક� ્ુિનયા  એ અહિમયયતને સમજવાથી કાિસર રહ�. 

શાહઝાદ� જનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહા �મર લાયક 
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થતા,ં પહ�લા ંહ. અ�બુકર અને હ. ઉમર� ખાસતગાર�ની ઈચછા 

કર� અને તયાર બાદ અબ્ુરર હમાને પયગામ મોકુયો. તે 

બધાનો પયગામ ક�લુ થયો ન�હ. ( કન�લ ઉમમાલ �. ૭ , 

પાના ન.ં ૧૧૩)અને અબ્ુરર હમાનને ફરમાવ�ુ ંક� , ફાતેમાની 

શાદ� �કુમે �દુા �જુબ થશે. તમે ્ મહ�રની �ઝયાદતીનો 

હવાલો આપયો છે એ અફસોસનાક છે. તમાર� દરખાસત 

ક�લુ કર� શકાતી નથી. (બેહા�લ અનવાર �. ૧૦ , પાના 

ન.ં૧૪) તયાર બાદ હઝરત અલી અલ�યહસસલામે દરખાસત 

કર� તો આપે જનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહાની મર� 

દરયાફત ફરમાવી. જનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહા �પુ 

રરા. એમ�ુ ં�પુ રહ�� ુ ંએક તરાહની ર�મદં�ની �હ�રાત 

હતી. (સીર્નુ નબી �. ૧ પાના ન.ં ૨૬૮) ુ હઝરત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે �દુ પોતે હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામને ફરમાવ�ુ ંક� અય અલી મને �દુાએ 

ફરમાવ�ુ ંછે ક� , માર� લખતે �ગરના �ુ ંતમાર� સાથે અકદ 
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કર� આ�ુ.ં �ુ ંતમને એ મ�ંર છે  ? અઝર કર�, ‘� હા.’તયાર 

બાદ શાદ� થઈ ગઈ  

(મરયમ�ન નઝરા �. ૨, પમનમ ન.ં ૧૮૪) 

ગરઝ ક� હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ૫૦૦ �દરહમમા ં

પોતાની ઝીરહ હ. ઉસમાનના હાથે વેચી અને તેનેજ મહ�ર 

કરાર દઈને પહ�લી �ઝુહજ હ�. બેમા ંહઝરત ફાતેમા ઝહ�રા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા સાથે અકદ કયાર.  

િનકાહના થોડા અરસા બાદ ૧૯ ક� ૨૪ �ઝલહજના 

�દવસે જનાબે સયયદાની �ખસતી થઈ. સરવર� કાએનાત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે પોતાની લાડલીને 

્ દહ�જ આપયો તેની તફસીલ આ છે.  

(૧) ખમીસ, સાત �દરહમની �ક�મત�ુ ં(૨) એક મકનઅ 

(નઢવાની ચાદર) (૩) એક કાળો કામળો (પછેડ�) (૪) એક 

�બસતર ખ�ુરના પાદંડાથંી બને�ુ ં (૫) બે �ડા ટાટ (૬) 

ચામડાના ચાર ત�કયા (૭) ઘટં� (૮) કપડા ંધોવા માટ� થાળો 
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(૯) એક મશક (૧૦) એક લાકડાનો પયાલો (૧૧) ખ�ુર�ના 

પાદંડામાથંી બનાવેલ એક ઠામ  (૧૨) બે માટ�ના પાણી 

પીવાના કો�ડયા (૧૩) એક માટ�ની �રુાહ� (૧૪) એક 

ચામડા�ુ ંપાથર�ુ ં(૧૫) એક સફ�દ ચાદર (૧૬) એક લોટો. 

િમજબાની પછ� �ુ�સુ રવાના થ�ુ ંઅશહબ નામની 

સાઢંણી પર જનાબે ફા તેમા �બ રાજમાન હતા. સ લમાન 

સારબાન હતા. અ ઝવા્ ર�લૂ સાઢંણીની આગળ આગળ 

હતી. બની હાિશમ ઉઘાડ� તલવારો સાથે �ુ�સુમા ંહતા. 

મસ�દનો તવાફ કરાવીને જનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાને હઝરત અલીના ઘર� લાવયા. તયાર બાદ ુ 

હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે જનાબે 

ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહાથી વાસણમા ંપાણી  મગંાવ�ુ.ં 

ક�ટલીક દોઆન દમ કર� અને તે પાણી ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� 

અલયહા અને અલી અલ�યહસસલામના માથા અને છાતી પર 

છાટં� ુ ંઅને બારગાહ� અહ�દયતમા ંઅઝર કર� ક� , બાર� ઈલાહા 
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એમને અને એમની ઔલાદને શયતાને ર�મથી તાર� 

પનાહમા ંઆ�ુ ં�.ં (સવાએક� મોહર�કા પાના ન.ં ૮૪) તયાર 

બાદ ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહાને ક ુ ં"બેટ� અલીથી 

નકામી માગંણીન ન�હ કરતાં , એ ્ુિનયામા ંબધાથી 

ઉચચતર અને ચડયાતા છે , આલા અને અફઝલ છે પણ 

દમલતમદં નથી અને અલી અલ�યહસસલામને ક ુ ંક� ફાતેમા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા મારા �ગરનો �ુકડો છે , કોઈ એવી 

વાત ન કરતા ક� ્નાથી તેને ્ુ:ખ થાય. 

શમહરના ઘર� જવા બાદ આપે િનઝામે �ઝનદગી પેશ 

કય� અને ્ ર�તે ઘરનો કારભાર ચલાવયો તે નાર� વગર માટ� 

એક િમસાલી (આદશર ન�નૂાની) હ�સીયત રાખે છે. આપ 

ઘરના બધા કામો પોતાના હાથે આટોપતા હતા. વાસી્ંુ 

વાળ�ુ,ં કચરો સાફ કરવો , ખાવા�ુ ંપકાવ�ું , ર��ટયો 

ચલાવવો, ચકક� પીસવી , લોટ દળવો અને બચચાનની 

તર�બયત કરવી આ બધા કામોને આપ આટોપતા હતા. 
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નાર� જગતના સરદાર હોવા છતા ંન કદ� કપાળ પર 

કરચલી આવી , ન કદ� ખાિવ�દ પાસેથી કોઈ મદદગાર ક� 

ખાદ�મા (સેિવકા)ની ફરમાઈશ કર�. પછ� જયાર� �હ.સ. ૭મા ં

પયગમબર� �દુાએ એક ખાદ�મા અતા ફરમાવી ક� ્ જનાબે 

�ફઝઝાના નામથી મશ�રુ છે હઝરત ર��ુુુ લાહ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની �હદાયત �જુબ સયયદાએ 

આલમે એ કનીઝ સાથે એક નોકરાણી ્વો ન�હ પણ એક 

રફ�કા, અઝીઝા, એક વહાલી સહ�લી ્વો વતારવ કરતા હતા , 

એક �દવસ ઘર�ુ ંકામ કાજ પોતે કરતા અને એક �દવસ 

�ફઝઝાથી કામ લેતા હતા , અને આ ર�તે તેમને કનીઝ 

હોવાનો તસવ�રુ જરા પણ થવા દ�ધો ન�હ. 

આપે ઔરતોની મેઅરાજ પદારદાર�મા ંબતાવી છે. 

એટલે ક� પરદા�ુ ંક�ટલી �ચી હદ �ધુી પાલન કર�ુ ંજોઈએ 

તે આપે �દુ� પાલન કર�ને જગતની નાર�નને બતાવી 

આપ�ુ.ં આપ એટલી હદ �ધુી પરદા�ુ ંપાલન કરતા હતા ક� , 
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આપ�ુ ંરહ�ઠાણ મસ�દથી બીલ �ુલ અડોઅડ હ્ ુ ંઅને 

ઘરમાથંી મસ�દમા ંદરવા જો પડતો હતો તે છતા ંઆપ 

આપના વા�લદ� ��ુગરવારની પાછળ જમાઅત સાથે નમાઝ 

પડવા ક� આપની વાએઝો અને નસીહતો સાભંળવાને �ાર�ય 

મસ�દમા ંતશર�ફ લાવયા ંનથી.  

એક વાર પયગમબર સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમે િમમબર પરથી એક એવો સવાલ ર�ુ કય� ક� , 

ઔરત માટ� બધાથી ઉ�મ કઈ વસ્ ુછે  ? આ વાત જનાબે 

સયયદા અલ�યહસસલામ �ધુી પહ�ચી, આપે જવાબ આપયો ક� 

ઔરતો માટ� સવ�થી ઉ�મ વાત એ છે ક� ન એની નઝર કોઈ 

ગયર મરદ પર પડ�, ક� ન કોઈ ગયર મરદની નઝર પોતાના 

પર પડવા દ�. ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમના સામે આ જવાબ ર�ુ થયો તો આપે ફરમાવ�ુ ં

ક�મ ન હોય ફાતેમા મારો એક �ુઝ છે.  
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ઈસલામમા ંઔરતોનો ્હાદ મરદોથી �ખુત�લફ છે. 

એટલે જનાબે સયયદાએ આલમે કદ� મેદાને જગંમા ંકદમ 

નથી રાખયો. પણ ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ જયાર� પણ ઝખમી થઈને ઘર� આવતા તયાર� આપ 

ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના 

ઝખમોને ધોનારા અને અલી અલ�યહસસલામ �નુવાળ� 

તલવાર લઈને ઘર� આવતા તો એ તલવારને સાફ કરનાર 

જનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહા જ હોય. અને એકવાર 

�સુરતે ઈસલામના માટ� મેદાનમા ંગયા પણ એ શાિંતભય� 

મામલો હતો ક� , ્ નસારાના �કુાબલામા ંથયો હતો અને 

્મા ંફ�ત �હાની ફતેહનો સવાલ હતો. એ ્હાદ�ુ ંનામ 

�બુાહ�લા અને તેમા ંપરદો રાખવાના બધા શ� 

તકાઝાનની પાબદં� સાથે સયયદાએ આલમ અલ�યહસસલામ 

બાપ, બેટાન અને શમહરની વચચે મર કઝી હ�િસયત રાખતા 

હતા. 
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ઔરતનો ઝાતી જમહર ધણીની સેવા અને ઘરના 

કામકાજો કરવામા ંકમાલ હાિસલ કરવામા ંસમાએલો છે. 

ફાતેમા ઝહ�રા  સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ  હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામની એવી સેવા કર� છે ક� , ્ની કોઈ િમસાલ 

મળવી �શુક�લ છે. હર �સુીબત અને હર તકલીફમા ં

ફરમાબરદાર�, એમની ઈતાઅત શેઆર�નો �ખુય �રૂ રરો 

અને એમ ક�ુ ંતો અસથાને નથી ક� ્ ર�તે જનાબે ખદ��એ , 

ઈસલામની સેવા કર� એવીજ ર�તે �બનતે ર�લેુ , ઈસલામ અને 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામની સેવા કર�. એજ કારણ છે ક� , 

્ ર�તે ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે 

જનાબે ખદ��ની મમ�ુજદગીમા ંબી� અકદ ન કયાર , એજ 

ર�તે હઝરત અલી અલ�યહસસલામે પણ જનાબે ફાતેમા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાની મમ�ુદગીમા ંબી� અકદ કયાર ન 

હતા. 
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હઝરત અલી અલ�યહસસલામને કોઈએ �છુ�ુ ંક� , 

"ફાતેમા આપની નજરમા ંક�વા હતા  ? "ફરમાવ�ુ,ં �દુાની 

કસમ જ�તના �લ હતા. ્ુિનયાથી ઉઠ� ગયા છે તો પણ 

મા� ં�દલ એમની �શુ�થુી મોઅ�ર છે.  

ઘરના કામકાજોની બાબતમા ંજનાબે સયયદા અજોડ 

અને બેિમસાલ હતા.ં �હ.સ. ૭ �ધુી આપના પાસે કોઈ કનીઝ 

નહોતી છતાયં ઘર�ુ ંબ�ુ ંકામ �દુ પોતાને હાથે કરતા ંહતા.ં 

વાસી્ૂ વાળતા , પાણી ભરતા , દળ�ુ ંદળતા , લોટ છાણતા , 

લોટ બાધંતા અને તન્ુર ચેતાવતા હતા. હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ સવાર� ઉઠ�ને મસ�દ� જતા રહ�તા અને તયાથંી 

પરભારા મઝ્ુર� મેળવવાની �ફકરમા ંલાગી જતા. જનાબે 

�ફઝઝા આવયાં , તયાર બાદ કામની વહ�ચણી કર� લેવામા ં

આવી હતી બુક� વારા બાધંી લીધા હતા , એક વખતે સરવર� 

આલમ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ આપના ઘર� 

તશર�ફ લાવયા , તો જો�ુ ંક� ચક ક� પીસી રરા છે આપે 
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ફરમાવ�ુ.ં બેટ� એ કામ �ફઝઝાને હવાલે કર� દો , અઝર કર� 

બાબા�ન આ્ �ફઝઝાનો વારો નથી.  

જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા  સલા�ુુ લાહ� અલયહાની  શાદ� 

વખતે ફાતેમા �બનતે અસદ હયાત હતા. સા� ુવ�નુા સબધંો 

મોટા ભાગે ના�શુગવાર થઈ �ય છે , પણ જનાબે ફાતેમા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાનો એવો દસ્રુ અને રવયયો હતો ક� કદ� 

પણ આપસમા ંકશીદગી થવા પામી ન�હ. ફાતેમા �બનતે 

અસદના ભાગે એમણે સગા સબંધંીનને મળવા�ું , શાદ� 

ગમીના પસગંોમા ંભાગ લેવા�ુ ંવગેર� બાબતો સ�પી દઈને 

ઘર�ુ ંકામકાજ દાખલા તર�ક� ચક ક� પીસવી, રોટ� પકાવવી 

વગેર� પોતાના માથે લી�ુ ંહ્ ુ.ં 

આપને પાચં ઔલાદ થઈ. તણ સાહ�બઝાદા અને બે 

સાહ�બઝાદ�ન. ્મના ંનામ હઝરત ઈમામ હસન 

અલ�યહસસલામ , હઝરત ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ અને 

હમલની હાલતમા ંશહ�દ થયેલા સાહ�બઝાદા મોહિસન તથા 
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જનાબે ઝયનબ અને જનાબે ઉમમે �ુલ�મુ હતા. ઈમામ 

હસન અલ�યહસસલામ ૧૫મી રમઝાન �હ.સ. ૩માં , ઈમામ 

�સૈુન અલ�યહસસલામ ૩ શાબાન �હ.સ. ૪માં, જનાબે ઝયનબ 

�હ.સ. ૫મા ંઅને ઉમમે �ુલ �મુનો �હ.સ. ૯મા ંજનમ થયો. 

નલમાએ લખ�ુ ંછે ક� , જનાબે ઝયનબના અકદ અબ્ુુલાહ 

બીન �અફર સાથે અને જનાબે ઉમમે �ુલ �મુના અકદ 

મોહમમદ બીન �અફર� તૈયાર સાથે થયા હતા.   (ઈકને ્મ�, 

અ� ુદમલદ) 

આપ રાત અને �દવસમા ંબે�મુાર નમાઝો પડતા હતા , 

આપે આપના િપદર� ��ુગરવાર સાથે �હ.સ. ૧૦મા ંહજ કર� 

હતી. 

જ. ફાતેમા ઝહ�રા  સલા�ુુ લાહ� અલયહા ની 

ફઝીલત અને તેમના મરતબાના િસલિસલામા ં�ુરઆને 

મ�દની આયતો અને બે�મુાર હદ�સો મવ�ુદ છે.  

પયગમબર� ઈસલામનો ઈરશાદ છે ક� , ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� 
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અલયહા જ�તમા ંજનાર� ઔરતોની સરદાર છે. તમામ 

જહાનની ઔરતોની સરદાર છે. એમની રઝાથી અુલાહ રાઝી 

થાય છે. ્ણે એમને ઈ� પહ�ચાડ� તેણ ેર�લુ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને ઈ� પહ�ચાડ�, �દુાએ એમની 

બદોલત એમના માનવાવાળાનને જહન� મથી છોડાવી દ�ધા 

છે. ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ 

ફરમાવે છે ક� , મરદોમા ંઘણા કાિમલ માણસો થઈ ગયા છે 

પણ �ીનમા ંફકત ચાર જ ઔરતો કાિમલ થઈ ગઈ છે. (૧) 

જનાબે મરયમ (૨) જનાબે આસીયા (૩) જનાબે ખદ�� (૪) 

જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુુ લાહ� અલયહા,  અને એ બધાથી 

મોટો કમાલનો દરજજો જનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહાને 

હાિસલ છે. 

પયગમબર� ઈસલામ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ આપના પતયે અનહદ મોહબબત ધરાવતા 

હતા અને આપની સ�ંણૂર ઈઝઝત કરતા હતા. મોહબબતના 
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�ઝુાહ�રામાથંી એક એ હતો ક� , આપ જયાર� કોઈ ગ ઝવા પર 

તશર�ફ લઈ જતા તયાર� બધાથી છેુલા જનાબે ફાતેમા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાથી �ખસત થતા અને જયાર� પાછા 

ફરતા તયાર� સમથી પહ�લા ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહાને 

મળવા જતા અને જયાર� ફાતેમા સલા�ુુ લાહ�  અલયહા 

આવતા તો આપ તાઅઝીમ માટ� ઉભા થઈ જતા અને 

પોતાની જગયાએ બેસાડતા. (િતરિમઝી �. ૨ , પાનાન.ં 

૨૪૯) �ુદ� �ુદ� ભરોસાપાત �કતાબોમા ંમવ�ુદ છે ક� , ુ 

હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે ફરમાવ�ુ ં

ફાતેમા મારો �ુઝ છે , ્ એને ઈઝા પહ�ચાડશે તે મને ઈઝા 

પહ�ચાડશે. ઈિતહાસકારો અને હદ�સવે�ાન ��ુફ�ક છે ક� 

આયતે તતહ�ર ના�ઝલ થયા બાદ હઝરત ર�લુ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ સવારની નમાઝના વખતે 

લાગલગાટ નવ મહ�ના �ધુી ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહાના 

દરવા� પર જઈ સાદ પાડતા અને ફત� �સુરરતમા ંફરમાવયા 
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કરતા હતા ક� �દુાએ તમને હર તર�હની ન�સતથી પાક 

કયાર છે.    (ઝમ્ુલ થકબમ તર�ુ્હ  ્ોવદ્લુ  �ુબમર 

્ોવદત ૧૧, પમનમ ન.ં ૧૦૦) 

પયગમબર સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમની હયાતીમા ંફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહા�ુ ંમાન 

અને સથાન તથા ઈઝઝત અને તવક�રની કોઈ હદ નહોતી. 

ઈનસાનો તો દર �કનાર મલાએકાનો એ હાલ હતો ક� ફાતેમા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાની �ખદમતનો શરફ હાસીલ કરવા 

આસમાન પરથી ઉતર�ને જમીન પર આવતા. �ાર�ક 

જ�તના તબક લાવતા , �ાર�ક હસનૈનનો �લો �લાવીને 

ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહાની મદદ કરતા. અગર ઈદના 

મમકા પર એમના મ�ઢ�થી નીકળ� જ્ ુક� બચચાન તમારા 

કપડા ંદર� લઈ આવશે તો બે�હશતના ખ�નચીને દર� 

બનીને આવ�ુ ંપડ�ુ.ં હદ તો એ છે ક� મલે�ુલ મમત પણ 

આપની ઈ�ઝત વગર ઘરમા ંદાખલ થતો ન�હ. અુલામા 
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અબ્ુલ મોઅમીન હનફ� લખે છે ક� ુ હઝરત  સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ ની છેુલી ઘડ�ન હતી , આપ 

ઝા�એુ ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહા  પર મા�ુ ંરાખીને �તુા 

હતા. મલે�ુલ  મમતે  આવીને બાર�ુ ંખટખટાવ�ુ ંઅને �દર 

આવવાની પરવાનગી માગી , ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ 

ઈ�ઝત ન આપી મલે�ુલ  મમત દરવા� પર રોકાઈ ગયા 

પણ �દર આવવા માટ� આગહ કરતા  રરા. જનાબે ફાતેમા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા વારંવાર ઈનકાર કરતા મલે�ુલ મમતે 

લેહજો બદલીને સાદ પાડ�ો અને આપના આ� ુ જનાબે 

�રસાલત મઆબ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના 

�ખસાર પર પડ�ા તો પયગમબર� ઈસલામ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે �છૂ�ુ,ં "બેટ� �ુ ંવાત છે ? આપે 

હક��ત કહ� સભંળાવી , આપે ફરમાવ�ુ ંબેટ� ઈ�ઝત આપો. 

એ મલે�ુલમમત છે. 
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હઝરત મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમનો ૨૮ મી સફર , �હ.સ. ૧૧મા ંઈનતેકાલ થયો. 

આપના ઈનતેકાલ બાદ આપની અહલેબયત પર �સુીબતો 

અને �ુમોના પહાડો ્ટુ� પડ�ા અને જનાબે સૈયદા એટલા 

્ુ:ખી થયા ક� પોતાની �વન દોર� ર�લેૂ �દુા સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના ઈનતેકાલ બાદ ૭૫ �દવસથી 

વધાર� લાબંી ખ�ચી ન શ�ા. આપના માથા પર પટી બાધેંલી 

રહ�તી અને આપ રાત �દવસ �ગયાર વ ઝાર� કયાર કરતા હતા.ં 

આપના માટ� કાએનાતના સરદારની �ુદાઈનો સદમો �ા ં

નછો હતો ? તયા ંવળ� ્ુિનયાવાળાનએ વધારામા ંએમના 

ઘરને ્ુ:ખો�ુ ંધામ બનાવી દ��ુ.ં થ�ુ ંતો એ જોઈ્ ુ ંહ્ ુ ંક� , 

બાપનો ઈનતેકાલ થયા બાદ કફન દફનની �સુીબતથી 

્ુ:ખદદરની માર� બેટ�ને તે બધી �ફકર �ચ�તાનથી �કુત કર� 

દ�વામા ંઆવે અને એ બાબત�ુ ંબ�ુ ંકામકાજ માથે લઈને 

બી�ન કફન દફન�ુ ંકામ સાર� ર�તે ��મ આપે , પણ 
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અફસોસ ક� તેના બરઅક સ (િવપર�ત) થ�ુ.ં �ખલાફતની 

લાલચ ધરાવતા સહાબીન તે સમયે પોતાના સવાથરમા ં

ેબેૂલા રરા. આખર� આલે મોહમમદ અને બી� થોડા 

માનવાવાળાનએ આ ફરજ અદા કર�. 

તયાર બાદ એક સમય એવો આવયો ક� આપે 

ફરમાવ�ુ,ં મારા બાપ�ુ ંહ� તો કફન પણ મે�ુ ંનથી થ�ુ ંતયા ં

તમે આ �ુ ંકર� રરા છો ? ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહાના 

પેટમાનંા બાળક મોહસીન શહ�દ થઈ ગયા , અને આ 

મરઝથી ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહા આ ્ુિનયાથી સફર 

કર� ગયા.  

(�ુથ ્ ર��ુન ન�વુવત, બમ. ૨ પમનમ ન.ં ૪૨) 

જનાબે સયયદાએ ફ�દકને માટ� પોતાના �તુાલેબા 

પેશ કયાર અને �હબાના ઈનકારની સામે સા�બિતમા ંસાદી 

તર�ક� હ ઝરત અલી અલ�યહસસલામ , હઝરત ઈમામ હસન 
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અલ�યહસસલામ, હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ , ઉમમે 

અયમન, ઉમમે �ુલ�મુ અને રબાહને ર�ુ કયાર. 

ઈમામ �ખુાર� કહ� છે ક� , જનાબે ફાતેમા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ �જ�દગીભર એ લોકો સાથે કલામ ન�હ 

કયાર અને �સુસાની હાલતમા ંજ ્ુિનયાથી રહ�લત ફરમાવી 

ગયા.  

"્ વફાતે ર�લુથી બધાથી વધાર� ્ુ:ખ પામયા તે 

જનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહા  હતા.  આપના વાલેદા 

પહ�લાથંી જ ઈનતેકાલ પામી ��ુા હતા. હવે ‘મા’ની જગયાએ 

પયગમબર સાહ�બ જ હતા , અને બાપ પણ ક�વા દ�ન અને 

્ુિનયાના બાદશાહ. આપ�ુ ંમાથા પરથી ઉઠ� જ�ું , પોતા�ુ ં

અને હઝરત અલી અલ�યહસસલામ�ુ ંહકથી મહ�મ રહ�� ુ.ં 

્ુ:ખ �ચ�તાનમા ંઘરેાઈને આપ �ંુક સમયમા ંઈનતેકાલ 

ફરમાવી ગયા. આપ એટ�ુ ંરડ�ા ક� , મોહુલાના બધા 

લોકોને તકલીફ થવા લાગી. �તે હઝરત અલી 
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અલ�યહસસલામે મદ�નાથી બહાર "બય્લુ અહઝાન બનાવી 

દ��ુ.ં           

            (અનવમ�લ �સુતનીયયમા પમનમ ન.ં ૨૪) 

આવા સજંોગોમા ંજનાબે સયયદાએ ્ શબદો ફરમાવયા છે 

તે આ છે.  

�કુ�તુ અલયય ્સમહ�નુ લવ અ�યામ, 

�કુ�તુ અલલ અયયમ્ે િસનર લયમ�લયમ. 

બાબા�ન આપના પછ� મારા પર એવી 

�સુીબતો પડ� ક�, જો અગર �દવસ પર પડતી તો તે રાતોમા ં

ફ�રવાઈ �ત. 

જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા  સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ  

અસમા �બનતે નમેસને ફરમાવ�ુ ંક� , �સુલમાન ઔરતોની 

મયયતને તખતા પર �વુાડ� અને ચાદર નઢા ડ�ને દફન 

કરવા માટ� લઈ જવામા ંઆવે છે એ ર�ત મને �દુલ પસદં 

નથી. અસમાએ ક ુ ંક� હબશમા ંમયયતને ્ ર�તે તા�તુમા ં
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લઈ �ય છે એ મ� જો�ુ ંછે તે ઘણી સરસ ર�ત છે. આપે 

ફરમાવ�ુ ંમને તેની નકલ કર� બતાવો એટલે અસમાએ તેવો 

જ એક તા�તુ બનાવી આપયો. જનાબે સયયદા  સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાને એ તા�તુ ઘણો ગમી ગયો અને આપ બ� ુ�શુી 

થયા. પછ� જનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહા એ હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામને બોલાવયા અને વસીયયત કર�. આપે 

ક ુ ંમને તમે પોતે �સુલ આપજો અને કફન પહ�રાવજો. 

વળ� મારા જનાઝાને રાતે ઉપાડજો. અ�કૂને મારા જનાઝાથી 

્ુર રાખજો અને મારા પછ� શાદ� કરો તો એક રાત મારા 

બચચાન પાસે અને એક રાત તમાર� બીબી પાસે રહ�જો. 

જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુુ લાહ� અલયહા જનાબે 

સરવર� કાએનાત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની 

વફાત બાદ માત ૭૫ �દવસ બાદ ઈનતેકાલ ફરમાવી ગયા.  

(અલ ઈ્મ્ત વસસેયમસત �. ૧, પમનમ ન.ં ૧૪) 
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આપની વફાતના વાક�આ સબંધંી હઝરત ઈબને 

અબબાસ સહાબીએ ર�લુ�ુ ંબયાન છે ક� , જનાબે ઝહ�રા  

સલા�ુુ લાહ� અલયહા ની વફાતનો વખત ન�ક આવયો તો 

માઅ�મુાને ન તો તાવ આવયો ન માથાનો ્ુ:ખાવો થયો. 

બુક� આપે ઈમામે હસન અને ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ 

ના હાથ પકડ�ા અને બનેંને લઈને કબ ેર�લુ પર ગયા. કબ 

અને મીમબર વચચે નમાઝ પઢ� પછ� બનેંને પોતાના 

સીનાથી લગાવી દ�ધા. તયાર બાદ બનેં ફરઝદંોને ક ુ ંક� 

તમારા વાલીદ પાસે થોડ�વાર �ધુી બેસો. જનાબે અમી�લ 

મોઅમેનીન હઝરત અલી અલ�યહસસલામે વખતે મસ�દમા ં

નમાઝ પઢ� રરા હતા. પછ� જનાબે સયયદા ઘર� આવયા. ુ 

હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની ચાદર 

લીધી. �સુલ કર�ને ��ુર સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ�ુ ંબચે�ુ ંકફન અથવા �લબાસ પહ�ય�. એ આટોપીને 

આપે ઝવજએ જનાબે જઅફર� તૈયાર (અસમા) ને સાદ કય� , 
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અસમાએ જવાબ આપયો ક� , "બીબી આ આવી એ આવયા 

એટલે જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા  સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ  તેમને 

ક ુ ંઅસમા તમે મારાથી અલગ ન થતા. �ુ ંઆ �જુરામા ંએક 

સાઅત લેટવા ચા�ુ ં�.ં એક સાઅત વીતી ગયા પછ� જો �ુ ં

બહાર ન આ�ુ ંતો તમાર� મને તણ વાર સાદ કરવા. જો �ુ ંન 

આવી તો તમાર� સમ� લે�ુ ંક� , ર�લેુ �દુા સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ પાસે ચાલી ગઈ �.ં 

પછ� આપ ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમની જગયા પર બે રકાત નમાઝ પઢ� અને પછ� લેટ� 

ગયા અને પોતા�ુ ંમ��ુ ંચાદરથી ઢાકં� લી�ુ.ં ક�ટલાક�ુ ંકહ�� ુ ં

છે ક� જનાબે સયયદાએ િસજદામા ંજ રહ�લત ફરમાવી. 

અલગરઝ એક સાઅત વીતી ગઈ એટલે અસમાએ જનાબે 

સયયદાને સાદ કય� ક� , અય હસન અને �સૈુન 

અલ�યહસસલામની અમમા�ન , અય ્ુખતર� ર�લેુ �દુા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ , પણ �દરથી કોઈ 
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જવાબ ન મકયો, તો જનાબે અસમા �જુરામા ંદાખલ થયા. �ુ ં

�ુએ છે ક� એ માઅ�મુા રહ�લત ફરમાવી ��ુા છે. એટલે 

પોતાનો ગર�બાન ફાડ� નાખયો અને ઘરથી બહાર નીકળ� 

પડ�ા. હસન અલ�યહસસલામ અને �સૈુન અલ�યહસસલામ પણ 

એ અરસામા ંતયા ંઆવી પહ�ચયા અને �છુ�ુ ંઅમાર� 

અમમા�ન �ા ંછે  ? અરજ કર� �જુરામા ંછે. શાહઝાદાન 

�જુરામા ંપહ�ચયા તો જો�ુ ંક� , માદર� �ગરામી ઈનતેકાલ 

ફરમાવી ��ુા છે પછ� શાહઝાદાન રડતા પીટતા મસ�દ� 

ગયા. હઝરત અલી અલ�યહસસલામને ખબર આપી. આપ એ 

સાભંળ�ને સદમાથી બેહાલ થયા અને પછ� તયાથંી પર�શાન 

હાલતમા ંઘર� પહ�ચયા , જો�ુ ંક� અસમા બેસીને રડ� રરા છે , 

આપે ચહ�રએ અનવરને ખોુયો , માથા નીચેથી એક ��ો 

મકયો, ્મા ંબે શહાદતો બાદ વસીયયત પર અમલ કરવાનો 

હવાલો હતો અને તાક�દ હતી ક� મને તમારા પોતાના હાથે 

�સુલ આપજો , હો�તુ કરજો. કફન પહ�રાવજો અને રાતના 
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વખતે દફન કરજો એમા ંએ પણ લખે�ુ ંહ્ ુ.ં ક� �ુ ંતમને 

�દુાને હવાલે ક� ં� ંઅને પોતાની બધી ઔલાદને 

(સાદાતને) ્ કયામત �ધુી પેદા થશે, સલામ ક� ં�.ં 

રાત પડ� એટલે હઝરત અલી અલ�યહસસલામે 

�સુલ દ��ું , કફન પહ�રાવ�ું , નમાઝ પડ� અને જ ન ન્લુ 

બક�અમા ંલઈ જઈને દફન કર� દ�ધા. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલા મ� જનાબે સયયદાને 

�સુલ દ�તી વખતે એમની પીઠ અને બા�ુ પર થએલા 

ઝખમોના િનશાન જોયા , એ જોઈને હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામની ચીસ નીકળ� ગઈ અને જોરથી રડવા 

લાગયા.         (સા�ા �ખુમર�્મ ંછે ક� ,  પે 

રમતીનમ દફન કયમર, કોઈને ખબર  પી નમા.) 

�સુલ અને કફન દફન બાદ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ પોતાની ઔલાદ અને સગા સબંધંીન સહ�ત 

જનાઝો લઈને રવાના થયા. ‘બેહા�લ અનવાર ’, �કતા�લુ 
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�ફતદનમા ંછે ક� માગર બતાવવા માટ� એક બ�ી સાથે હતી. 

જનાબે ઝયનબ એ વખતે ઘણી જ નાની વયના હતા. તેન 

પોતાની �તને કાળા કપડાનમા ંલપેટ�ને બ�ીના તા�તુ 

નીચે ્ પડછાયો પડતો હતો. તેમા ંચાલી રરા હતા. 

મોવદ્લુ �ુબાર (પાના ન.ં ૧૨૯) મા ંછે ક�, હઝરત અલી 

જયાર� જ�્લુ બક�અ પહ�ચયા તો એક બા�ુથી અવાઝ 

આવયો ખોદાએલી કબર �હ�ર થઈ. હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામે કબરની �દર જનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાના જનાઝાને દફન કર� અને કબની િનશાની પણ ન 

રહ� એવી ર�તે માટ�થી જમીન બરાબર કર� દ�ધી. જનાબે 

ફાતેમાની કબર સાથે બેઅદબી થવાના �દ�શાને કારણે 

ચાલીસ કબરો બનાવવામા ંઆવી, તે છતા ંલોકોના આગહનો 

પિતકાર કરવા હઝરત અલી અલ�યહસસલામ ઉઘાડ� તલવાર 

રાખીને પીળા ંકપડા ંપહ�ર�ને કબર પર જઈને બેઠા, એ વખતે 
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આપના મ�ઢામાથંી ફ�ણ નીકળ� ર ુ ંહ્ ુ ં. એ જોઈને લોકો 

ડર� ગયા અને પાછા ચાુયા ગયા. 

વફાતના વખતે જનાબે સયયદાની �મર ૧૮ વષરની હતી. 

"ઈ�ાજ �લુલાહ� વ ઈ�ાએ એલયહ� રા્ઉન” 

નલમાન�ુ ંબયાન છે ક� , એક ઝમાનો િવતયા 

બાદ આપની કબે �બુારક પર રોઝો બાધંવામા ંઆવયો. 

આજથી લગભગ ૮૨ વષર પહ�લા ં(�હ.સ. ૧૩૪૩ )મા ંઈબને 

સઉદ� તોપના ગોળાથી ખ�ંડત કર� જમીન દોસત કર� નાખયો. 

આપની વફાત તા. ૧૪ મી જમાદ�લ અવવલ હ�જર� ૧૧ 

અને બી� �રવાયત �જુબ ૩ - જમાદ�લ આખર �હ.સ. 

૧૧મા ંથયેલ છે.  
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2હઝરત ઈમામ અલી અલ�યહસસલામ 

નમ્ ાઝરત અલી અલ�યાસસલમ્  

િપતમ ાઝરત અ�તુમ�લબ ઇકને અક્ુલ 

��ુ�લબ  

્મતમ બીબી ફમતે્મ �બનતે અસદ  

દમદમ ાઝરત અક્ુલ ��ુ�લબ બીન 

ામિક્  

દમદ� બીબી ફમતે્મ �બનતે અમ ્ખ�્ી  

નમનમ જનમબે અસદ �બન ામિક્ 
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નમની બીબી ફમતે્મ �બનતે રવમા �બન 

ાજર  

લકબ �ુ્ ુરઝમ, અ્ી�લ ્ોઅ્ેનીન, ા�દર, 

યમઅ��ુદુ�ન  

�ુિ� યત અ�ુ્ રુમબ, અ�લુ ાસન, અ� ુ

િસકતતન અને અ�લુ અઈમ્મા  

જન્ �કુવમર તમર�ખ ૧૩ ્મા� રજબ સને 

૩૦  �લુ ફ�લ (બેઅસતે ર�લૂ 

સસલસલમાો અલયા� વ  લેા� 

વસસલ્થી દસ વષર પા�લમ) 

જન્ 

સથળ 

્કકમહ ્ોઅઝઝ્મ (ખમનહ 

કમઅબમ્મ)ં 
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વફમત રિવવમર તમર�ખ ૨૧ ્મા� ર્ઝમન, 

માજર� સન ૪૦ 

દફન 

સથળ 

નજફ� અકરફ (ઈરમક) 

વય ૬૩ વષર 

ઔલમદ (દ�કરમ) ઈ્મ્ે ાસન, ઈ્મ્ે 

�સુતન, ્ોાસીન, ્ોામ્દ� ાનફ�યમ, 

અકબમસ, જઅફર, લસ્મન, 

અક્ુસલમા, યહમ, ્ોામ્દ 

અસગર, અબી્ુસલમા, લ્�લ 

અતરફ. 

(દ�કર�) ઝયનબ, લમ્ે �ુલ�ુ્ , 
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�કયયમ, લમ�લુ ાસન, �્યલમ, 

નફ�સમ, ઝયનબે �ગુરમ, લમ્ેામની, 

અ્મ્મ, ફમતે્મ, ખદ��, ્ય�નુમ, 

લમ�લુ કરમ્મ, ા્મ્મ, 

લમ્ેસલ્મન, �કયય્સુ�ગુરમ.      
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હઝરત અલી અલ�યહસસલામ 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ , જનાબે અબી 

તાલીબના અને જનાબે ફાતેમા બીનતે અસદના ફરઝદં અને 

હઝરત મોહમમદ �સુ્ફુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમના કાકાના �દકરાભાઈ તથા દામાદ, અને �નશીન, 

જનાબ ફાતેમા  સલા�ુુ લાહ� અલયહા ના શોહર અને ઈમામે 

હસન અલ�યહસસલામ , ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ , જનાબે 

ઝયનબ તથા જનાબે ઉમમે �ુલ�મુના વા�લદ� ��ુગરવાર 

હતા. આપ સરવર� કાએનાતના �રુમા ંશર�ક હતા. 

આપ પેદા થયા તે �દવસથી માડં�ને હયાતીના �ત 

�ધુી પયગમબર� ઈસલામના દર�ક કાયરમા ંસાથે રરા, રા�યના 

કામકાજો હોય ક� મયદાને જગં બધામા ંઆપ હર મોકા પર 

તાજદારની આગળ અને આગળ રરા. અહદ� �રસાલતના 
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િવ�યોનો સેહરો આપના સર પરજ રરો છે. દાવતે 

�લઅશીરાથી માડં� હઝરત ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ ઈનતેકાલ ફરમાવી ગયા તયા ં�ધુી આપે 

એવા �મુાયા ંકામ ��મ આપયા છે ક� ્ �લુી શકાય તેમ 

નથી. 

આપની �રુ� તખલીક (ઘડતર) સરવર� કાએનાતની 

�ખલકત સાથે સાથે ્ુિનયાના અને આદમના સ�નથી ઘણા ં

વરસો પહ�લે થઈ �કુ� હતી પણ ઈનસાની શકલ અને 

�રુતમા ંઆપના અ�સતતવ (િવલાદત) ન�દુનો ઝો�રુ ૧૩ મી 

રજબ આ�લુ ફ�લના ૩૦મા વરસે અને ઈસવી સન �તુા�બક 

સન ૬૦૦ મા ં�ુ�આ્ના દ�વસે ખાનએ કાઅબામા ંથયો હતો. 

આપની વાલેદા જનાબે ફાતેમા �બનતે અસદ અને વા�લદ 

અ� ુતા�લબ બનેં તરફથી હાશમી હતા. જગતના ઈિતહાસ 

નવેશોએ આપ ખાનએ કાઅબામા ંપેદા થયા હોવા સબંધંી 

કદ� પણ ઈખતેલાફ �હ�ર કય� નથી. બુક� એક મતે કહ� છે ક� 
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આપના પહ�લા ન તો કોઈ કાબામા ંપેદા થયો ક� ન આપના 

પછ� કોઈ પેદા થશે.              

  (�સુતદર�ક ઈ્મ્ ામમક્ �. ૩, પમનમ ન.ં ૪૮૩) 

િવલાદતનો વાક�ન આવી ર�તે બયાન કરવામા ં

આવયો છે ક� ફાતેમા �બનતે અસદને જયાર� પ�િુતની પીડા 

મહ�સુ થઈ તો આપ ખાનએ કાઅબા પાસે ગયા અને તેનો 

તવાફ કયાર બાદ �દવાલને અઢ�લીને ઉભા થઈ ગયા અને 

બારગાહ� �દુા તરફ મોતવજ્હ થઈને અરજ કરવા લાગયા. 

"�દુાયા �ુ ંશીકમમા ંછે તેનો વાસતો આ�ુ ં� ંક� માર� ��ુશકલ 

આસાન કર� દ�. હ� તો દોઆના ફકરા ખતમ થવા પામયા 

ન�હ તયા ંતો કાઅબાની �દવાલ શક થઈ ગઈ અને ફાતેમા 

�બનતે અસદ ખાનએ કાઅબામા ંદાખલ થઈ ગયા. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ પેદા તો થયા પણ 

તેમણે ુખ ખોલી ન�હ. મા સમ� ક�, બાળક બે �રુ છે. પણ 

જયાર� સરવર� કાએનાત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 
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વસુલમ તશર�ફ લાવયા અને પોતાના આગોશે �બુારકમા ં

તેમને લીધા તો આપે ુખો ખોલી દ�ધી. ભાઈએ ગળે 

લગાવયા અને ફરમાવ�ુ ંક� જયાર� તમે મારા છો તો �ુ ંપણ 

તમારો �.ં એમણે તરત જ હઝરત અલીના મ�ઢામા ંપોતાની 

ઝબાન આપી. અુલામા અદર બેલી લખે છે ક� �રસાલતની 

ઝબાનથી ઈમામતના દહનમા ંબાર ચશમા �ર� થઈ ગયા 

અને અલી સાર� પેઠ� સેરાબ થયા. એટલા માટ� આ �દવસને 

"યવ��ુરિવયયા” કહ� છે. તરિવયયાનો અથર સેરાબી છે.   

                            (કક�લ �મુ્મ પમ. ૩૨) 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામને ખાનએ 

કાઅબામાથંી ચોથા �દવસે બહાર લાવવામા ંઆવયા અને 

તેના દરવા� પર અલીના નામની તખતી મારવામા ંઆવી 

્ હશશામ �બન અબ્ુલ મ�લકના ઝમાના �ધુી હતી. આપ 

પાક�ઝા, તૈયબ, તાહ�ર અને મખ્નુ (ખતના થએલા) પેદા 

થયા, આપે કદ�પણ �તુ પરસતી નથી કર� અને આપની 
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પેશાની કદ� પણ �તુની સામે �ક� નથી. એટલે આપના 

નામની સાથે કરમુલાહો વજહ� ુકહ�વામા ંઆવે છે.  

               (��ુલ અકસમર પમનમ ન.ં ૭૬) 

આપ�ુ ંનામ જનાબે અ� ુતાલીબે પોતાના દાદા 

અને કબીલાને એકતીત કરનાર કોસીના નામ પર ‘ઝયદ’ 

અને મા ફાતેમા �બનતે અસદ� પોતાના બાપના નામ પર 

"અસદ અને સરવર� કાએનાત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમે �દુાના નામ પર "અલી રાખ�ુ.ં આ નામ રાખયા 

બાદ અ� ુતા�લબ અને �બનતે અસદ� ક ુ ં��ુર અમે હાિતફ� 

ગયબથી આજ નામ સાભંક�ુ ંહ્ ુ.ં આપ�ુ ંએક મશ�રૂ નામ 

‘હયદર’ પણ છે. એ નામ આપની માએ રાખે�ુ ંછે. ્ની 

તસદ�ક એ રજઝથી થાય છે ્ આપે મરહબ સાથે �કુાબલો 

કરતી વખતે પડ�ા હતા. તેનો પહ�લો િમસરો આ છે. 

"અન નસલઝી સમ્તની લમ્ી ાયદર - આ નામના સબંધંમા ં

�રવાયતોમા ંછે ક� જયાર� આપ પારણામા ંહતા તયાર� એક 
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�દવસ આપની માતા �ાકં ગયા હતા. પારણા પર કાળો 

નાગ જઈ ચડ�ો આપે હાથ લબંાવીને એ�ુ ંમો�ુ ંપકડ� લી�ુ ં

અને જડ� ુચીર� નાખ�ુ.ં માએ પાછા ફરતા ંઆ માજરો જોયો 

તો બે સાખતા મ�ઢ�થી નકળ� ગ�ુ ં"આ મારો �તુ હયદર છે ! 

આપની �ુિ�યત બે�મુાર છે. મશ�રૂ �ુિ�યતો 

અ�લુ હસન , અ� ુ્રુાબ અને મશ�રૂ ઈુકાબ અમી�લ 

મોઅમેનીન, અલ �ુ્ ુરઝા , અસ્ુુલાહ, ય્ુુલાહ, 

નફ�ુુ લાહ, હયદર� કરારર , નફસે ર�લુ અને સાક�એ કવસર 

છે.  

આપની પરવ�રશ ર�લેુ અકરમ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલ મ� કર� છે. પેદા થતા ંજ ખોળે 

લીધા મોઢામા ં�ભ �કૂ� અને ્ૂધના બદલે ર�લુ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના લોઆબે દહનથી 

સેરાબ થઈને "લહમોક લહમીના હકદાર બનયા. આપ 

કાએનાતના સરદારના શીરછત તળે આરઝી તમર પર 
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પરવ�રશ પામી રરા હતા. તે દરિમધયાન મકકામા ંસખત 

્ુષકાળ પડ�ો. અ� ુતાલીબની ઔલાદ ઘણી હતી એટલે 

હઝરત અબબાસ અને કાએનાતના સરદાર એમની પાસે 

તશર�ફ લઈ ગયા અને આપે તેમને રા� કર�ને હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામને હમેંશાના માટ� પોતાની પાસે આવયા 

અને હઝરત અબબાસે �અફર� તૈયારને લઈ લીધા. હઝરત 

અલી સરવર� કાએનાત પાસે રાત �દવસ રહ�વા લાગયા. 

 

* * * * * 
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ઈમાનની �હ�રાત 

�સુલમાનોમા ંઅક સર એ ચચાર થતી રહ� છે ક� 

બધાથી પહ�લા ંકોણ ઈસલામ લાવયા તો એ િસલિસલામા ં

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ �ુ ંનામ પથમ આવી �ય છે. 

જો ક� આપનો એ ચચાર સાથે સબંધં ન હોઈ શક� , કારણ ક� 

ચચારનો િવષય તો એ જ પકારના લોકો બની શક� ્ યા તો 

�ળૂથી �સુલમાન ન હોય અથવા તો એ �ળુથી �સુલમાન 

હોય અને દ�ને ઈબાહ�મ પર ચાલતા હોય પણ ઈસલામ 

�હ�ર કર� શ�ા ન હોય. ્વા ક� હઝરત હમઝા , હઝરત 

�અફર� તૈયાર અને અ�લુ ઈમાન , હઝરત અ� ુતા�લબ 

વગેર�. આ �સથિતમા ંઉપર જણાવેલ પહ�લા પકારના લોકો 

માટ� કહ�વામા ંઆવશે ક� તેમણે ઈસલામ ક�લુ કય� અને 

બી� પકારના લોકો માટ� કહ�વામા ંઆવશે ક� એમણે ઈસલામ 

કય�, હવે રહ� ગયા હઝરત અલી અલ�યહસસલામ , એ 
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કાઅબામા ં�ફતરતે ઈસલામ પર પેદા થયા હતા. વળ� તેમણે 

ર�લેુ ઈસલામની ગોદમા ંુખ ખોલી. ર�લુ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના લોઆબે દહનથી પરવ�રશ 

પામયા, આગોશે �રસલાતમા ંઉછર�ને મોટા થયા. દસ વષરની 

વયે જ�રતના કારણે ઈમાન�ુ ં�હ�રમા ંએલાન ક�ુુ , ર�લુ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના દામાદ થયા , 

મેદાને જગંમા ંકામયાબીન હાિસલ કર�ને ‘�ુુલે ઈમાન ’ 

બનયા અને પછ� ‘અમી�લ મોઅમેનીન ’ ના �ખતાબથી 

સરફરાઝ થયા. 

ઈમામોના ઈિતહાસના પિસદ સમકાલીન લેખકો 

લખે છે ક� નલમાએ મોહ�ેક� ને સાફ સાફ ર�તે લખ�ુ ંછે ક� 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ �ાર�ય પણ કાફર રરા નથી , 

કારણ ક� આપ શ�આતથી જ ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમની �કફાલતમા ંએવી ર�તે રરા ક� બધી 

બાબતોમા ંહઝરતની પયરવી કરતા હતા એટલે એ વાતની 
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જ�રત જ ન રહ� ક� આપને ઈસલામની દાવત આપવામા ં

આવે અને કહ� વામા ંઆવે ક� આપ �સુલમાન થઈ �ન 

(સીરતે હલ�બયા, �. પાના ન.ં ૨૬૯) મ�ઉ્દ� કહ� છે આપ 

બચપણથી ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના 

પગલે ચાલતા હતા , �દુાએ આપને માઅ�મુ બનાવયા અને 

સીધા માગર પર કાયમ રાખયા આપના માટ� ઈસલામ 

લાવવાનો સવાલ જ પેદા નથી થતો. (�રુવવે�ુઝ ઝહબ �. 

પ, પાના. ન.ં ૬૮) હઝરત અલી અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે 

ક� આ ઉમમતમા ંબધાથી પહ�લા મ� �દુાની ઈબાદત કર� અને 

બધાથી પહ�લા મ� આ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ સાથે નમાઝ પડ�. પયગમબર� ઈસલામ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ ફરમાવે છે ક� અલીએ પલક 

ઝપક� એટલા વખત �ધુી પણ �ુફ અખતયાર ક�ુ ુનથી. 

             (સીરતે ાલ�બયયમ)
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આપનો રંગ ઘ�વણ� , ુખો મોટ� છાતી પર 

વાળ, કદ દરિમયાની, દાઢ� મોટ�, બનેં ખભા, કોણીન અને 

સાથળો ભર�લા હતા. પગના સના�નુ જબરદસત હતા , અને 

શેરના ખભાના હાડકા ્વા આપના હાડકા હતા. ગરદન 

�રુાહ�દાર હતી. આપનો દ�ખાવ ઘણો જ આકષરક અને �ુદંર 

હતો. હોઠો પર હમેંશા �સુ�ુરાહટ રમયા કરતી હતી. આપ 

�ખઝાબ નહોતા લગાવતા. 

આપની શાદ� �હ.સ. બે મા ં��ુર� અકરમ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની ્ુખતર� નેક 

અખતર જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા  સલા�ુુ લાહ� અલયહા  સાથે 

થઈ. આપના ઘરમા ંનોકર , �લુામ ક� લ�ડ� નહોતા. બહાર�ુ ં

કામ આપ પોતે અને આપની વાલેદાએ મોહતરમા કરતા 

અને ઘરના કામકાજો જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુુ લાહ� 

અલયહા બ�વી લાવતા હતા. બની શક� છે ક� આ �રશતાને 

સામાનય �રશતાનની ્મ સમજવામા ંઆવે પણ હ�કક તમા ં
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તેની �દર એક �ુદરતનો અહમ રાઝ �પાએલો હતો અને તે 

રાઝ એ ર�તે સમ� શકાય છે , ક� ર�લેુ �દુા સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના શબદો પર ગોર કરવામા ં

આવે ક� આપે ફરમાવ�ુ ંછે ક� અલી િસવાય , આ ્ુિનયા રહ�શે 

તયા ં�ધુી ફાતેમાનો કોઈ �ુફવ થઈ શકતો નથી. બી�ુ એ 

ફરમાવ�ુ ંછે ક� નબીની ઔલાદ તેના �ુુ બથી ચાલે છે , અને 

માર� ઔલાદ અલી અલ�યહસસલામથી ચાલવા�ુ ંિનમાણર થ�ુ ં

છે. (સવાએક� મોહર�કા) આ બધા કોલોને (કથનોના) જોતા ંએ 

નતીજો �હ�ર થાય છે ક� હઝરત અલી અલ�યહસસલામ સાથે , 

જનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહા�ુ ંજોડાણ ન�વુવતની 

નસલની બકા અને દવામ માટ� કરવામા ંઆવ�ુ ંહ્ ુ.ં 

ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ સાથેની એકતા અને �રુ� ભાગીદાર�ની �િુમકા પર 

અલી અલ�યહસસલામની િસયાદત િસ દ અને માનય છે. ્ 

દરજ�ન સરવર� કાએનાત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 
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વસુલમને મકયા તેન ેમળતા આવતા દરજ� હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામને મકયા. િસયાદત ર�લેુ અકરમ માટ� ઝાતી 

શરફ છે તેમ હઝરત અલી માટ� પણ તે ઝાતી શરફ છે. અ� ુ

નઈમે �ુુ ય્લુ અવ�લયામા ંલખે�ુ ંછે ક� ગદ�રના મોકા પર 

�તુબાથી ફાર�ગ થયા બાદ હઝરત અલી અલ�યહસસલામ 

��ુર અકરમ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની 

પાસે આવયા તો આપે ફરમાવ�ુ ં"અય �સુલમાનોના સરદાર 

અને ��ુક�નના ઈમામ તમને �નશીની �બુારક હો ! આ 

ઈરશાદ� ર�લુ પર પોતાના િવચારો દશારવતા ંઅુલામા 

મોહમમદ ઈબને તુહા શાફઈએ લખ�ુ ંછે ક� ર�લેુ �દુા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ માટ� �સુલમાનોની 

િસયાદત અને પરહ�ઝગારોની ઈમામત ્ ર�તે સીફત છે તેજ 

ર�તે હઝરત અલી અલ�યહસસલામ માટ� પણ એ ઝાતી િસફત 

છે. �દુાએ પોતાનો નફસ અને ર�લેુ પોતાનો નફસ ઠ�રવીને 

અલી અલ�યહસસલામને બામે ઉ�જ (ઉચચતાની અટાર�એ) 
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પર પહ�ચાડ� દ�ધા છે. ��ુર� અકરમ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમે હઝરત અલી અલ�યહસસલામને સયયે્ુલ 

અરબ, સયયે્ુલ મોઅમેનીન , સયયે્ુલ �સુલેમીન ફરમાવયા 

કરતા હતા. અને હઝરત ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહાને 

સૈયદ્િુ�સાઈલ આલમીન અને તેમના ફરઝદંોને સયયદ� 

શબાબે અહ�લલ જ�ાના શબદોથી યાદ ફરમાવતા હતા.  

આપની વાલેદાએ મા્દા જનાબે ફા તેમા �બનતે 

અસદ �હ.સ. ૧મા ં�હજરતનો શરફ પામયા . �હ.સ. બે મા ં

એમણે �રુ� નઝરને ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમની લખતે �ગર સાથે પરણાવી દ�ધા અને �હ.સ. 

૪મા ંઆ ્ુિનયાથી સીધાવી ગયા. એમના ઈનતેકાલથી 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામને ઘણો રંજ થ યો પણ ર�લેુ 

અકરમ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને એમનાથી 

વધાર� રંજ થયો. ર�લેુ અકરમ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ, હઝરત અલી અલ�યહસસલામની વાલેદાને 
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મા કહ�તા હતા અને તેમને તયા ંઅક સર જતા રહ�તા હતા. 

એમના માટ� કબર તૈયાર કરવામા ંપણ તેમણે �તે ભાગ 

લીધો હતો. પોતાની ચાદર અને �ુરતો પણ કફનમા ંશામીલ 

કય� હતો અને કબરમા ં�ઈુને તેની �ુશાદગીનો પણ �દાજો 

કય� હતો. 

આપના વા�લદ� મા�દ હઝરત અ�તુાલીબ ઈ.સ. 

૫૩૫ મા ંમકકામા ંપેદા થયા તયાજં ઉછર�ને મોટા થયા. 

આપની �નુયાદ દ�ને �ફતરત પર હતી. આપે હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામને �હદાયત ફરમાવી હતી ક� ર�લુનો સાથ 

કદ� પણ ન છોડતા આપની �હદાયતથી જ હઝરત �અફર� 

તૈયાર� ��ુર� અકરમની પાછળ નમાઝ પડવી શ� કર� હતી. 

(અસાબા �. ૭, પાના ન.ં ૧૧૩) હઝરત અબ્ુલ ��ુ�લબનો 

�હ.સ. ૫૭૮ મા ંઈનતેકાલ થયો તયાર� ર�લેુ અકરમ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની �મર માત સાત 

વષરની હતી , એમના પાલણ પોષણનો ભાર આપે પોતાના 
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શીર� લીધો હતો અને પયગમબર સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ ૨૫ વષરની વયના થયા તયા ં�ધુી તેમની 

સેવામા ંમશ�લુ રરા. પયગમબર સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ એ  ઉમર� પહ�ચયા તયાર� ઈ.સ. ૫૯૪ મા ં

આપે તેમની શાદ� હઝરત ખદ�� સાથે કર� અને િનકાહનો 

�તુબો પોતે પડ�ા , એમનો ઈનતેકાલ ૮૦ વષરની વયે 

બેઅસતના દસમા ંવરસે ૧૫ મી શવવાલના �દવસે થયો. 

આપના ઈનતેકાલથી હઝરત અલી અલ�યહસસલામને બેહદ 

રંજ થયો અને ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ પણ બેહદ રં�દા થયા. આપને એમના 

ઈનતેકાલથી ્ રંજ થયો તે એના પરથી જણાઈ આવે છે ક� 

આપે એ વષરને "આ �લુ �ઝુન કહ�લ છે. હઝરત અ� ુ

તા�લબને ઈસલામી ઉ�લુ �તુા�બક દફન કરવામા ંઆવયા. 

આલીમોનો ઈ�ફેાક છે ક� ઈુમ અને ��ુઅત 

એકઠા થઈ શકતા નથી. પણ હઝરત અલી 
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અલ�યહસસલામની ઝાતે એ વાતને િસધધ કર� દ�ધી ક� 

મયદાને ઈુમ અને મયદાને જગં બનેં પર એક જ વય��ત 

કા� ુપામી શક� છે , પણ શરત એ ક� હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામની ઝાતમા ં�ુદરતે ્ સલા�હયતો જનમથી જ 

ભર� દ�ધી હતી તે સલા�હયતો �ુદરતે તેમા ંપણ ભર� દ�ધી 

હોય. �હ.સ. બે થી િવગતવાર લખવામા ંઆવે તો હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામના કારનામાન જગતના ઈિતહાસના 

પાનાન પર ઝળહળતા નજર� પડશે. જગેં નહદ હોય ક� 

બદર, જગેં ખદંક હોય ક� ખયબર , ��ુફકાર ઝબકારા મારતી 

નજર� પડ� છે. ઈિતહાસ સાદી �રુ� છે ક� અલી 

અલ�યહસસલામના �કુાબલામા ંકોઈ ભડવીર બહા્ુર ટક� 

શ�ો નથી. આપની તલવાર� મરહબ અને �તર , હા�રસ 

તથા ઉમર ઈબને અબદ�વદ ્વા બહા્ુરોને પલભરમા ંફનાને 

ઘાટ ઉતાર� દ�ધા. માન�ુ ંજોઈએ ક� અલી અલ�યહસસલામનો 

�કુાબલો ્ ઈનસાનો કર� શક તા નહતા તેમ ��ાત પણ 
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આપનાથી શ��તની આજમાઈશ કર� શકતા ન�હ. એમના 

ગ�ની એ વાત નહોતી. 

હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ જગેં સકાસકથી પાછા ફરતા ંઆપ એક ઉજજડ 

વાદ�માથંી પસાર થયા. આપે �છુ�ુ ંઆ કઈ જગયા છે ઉમર 

�બન ઉમયયા ઝમર� એ ક ુ ંક� આ જગયાને વાદ�એ ક સીબે 

અરસક કહ�વામા ંઆવે છે. તેની �દર એક �ુવો છે તેમા ંએ 

�નો (��તો) રહ� છે ્ના પર હઝરત �લેુમાન પણ કા� ુ

પામી શ�ા નહતા. ત�એ્ યમાની અ�હ�થી નીકકયા હતા 

તયાર� એના લશકરના દસ હ�ર િસપાહ�નને આ ��ોએ 

માર� નાખયા હતા.  

આપે ફરમાવ�ું , તયાર� તો આપણે અ�હ�  જ 

રોકાઈએ. પછ� કાફલાએ તયા ંપડાવ નાખયો અને હઝરત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે ક ુ ંદસ માણસો 

�ન અને ��ોના �ુવામાથંી પાણી લઈ આવો. લોકો તેથી 
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પાણી લાવવા માટ� �ુવા પર પહ�ચયા અને પાણી કાઢવા 

જતા હતા તયા ં�ુવામાથંી એક ભયકંર �ન બહાર આવયો 

અને એણે ભયકંર તાડ પાડ� આ�ુ ંજગંલ આગના ભડકા 

સમાન બની ગ�ુ.ં ધર તી �જુવા લાગી , બધા સહાબીન 

ભાગવા લાગયા પણ અ�લુ આસ નામના સહાબી પીછેહઠ 

કરવાના બદલે આગળ ધસયા , તેન થોડ�વારમા ંબળ�ને 

રાખ થઈ ગયા. એટલામા ં�બઈલ નાઝીલ થયા અને તેમણે 

સરવર� કાએનાતને ક ુ ંક� બી� કોઈને મોકલવાને બદલે 

આપ અલમ આપીને હઝરત અલી અલ�યહસસલામને મોકલો , 

અલી અલ�યહસસલામ રવાના થયા. ર�લેુ દસતે દોઆ બલદં 

કયાર, હઝરત અલી અલ�યહસસલામ પહ�ચયા ઈફ�રત બહાર 

આવયો અને �સુસાથી રજઝ પડવા લાગયો , પછ� આપે 

ફરમાવ�ુ ં"�ુ ંહઝરત અલી ઈબને અબી તાલીબ �ં , મા� ંકામ 

સરકશોના માથા ભાગંવા�ુ ંછે. એ સાભંળ�ને તેણે આપના 

પર તલવારનો વાર કય�, આપે તેનો વાર �કુાવી દ�ધો અને 
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તેના ��ુફકારથી બે �ુકડા કર� નાખયા તયાર� આગના ભડકા 

અને �મુાડાના ગોટ�ગોટા �ુવામાથંી નીકળવા લાગયા �બુ 

�મુરાણ અને શોરબકોર થવા લાગયો. �બહામણી �બહામણી 

�રુતો નઝર� પડવા લાગી. હઝરત અલી અલ�યહસસલામે 

ક�ટલીક આયતોની િતલાવત ફરમાવી , આગ �ઝુાવા લાગી , 

�મુાડો નછો થવા લાગયો. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ �ુવાના મડંાણ પર 

ચઢ� ગયા અને ડો લ �ુવામા ંનાખી. ડોલને �ુવામાથંી બહાર 

ફ�ક� દ�વામા ંઆવી. હઝરત અલી અલ�યહસસલામ રજઝ 

પડ�ા અને પડકાર કય� ક� �કુાબલા માટ� આવો , એ 

સાભંળ�ને એક �ન બહાર આવયો આપે તે ને કતલ કય� અને 

ફર� પાછ� �ુવામા ંડોલ નાખી અને એને પણ બહાર ફ�ક� 

દ�વામા ંઆવી. �ંુકમા ંએ ક� આવી ર�તે તણ  વાર કરવામા ં

આવ�ુ.ં છેવટ� આપે અસહાબથી ક ુ ં�ુ ંકમરમા ંરસસી બાધંીને 

�ુવામા ંઉત� ં�ં , તમે રસસી પકડ� રાખો અને અલી 
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અલ�યહસસલામ �ુવામા ંઉતયાર. થોડ�વારમા ંરસસી કપાઈ ગઈ 

અને અલી અલ�યહસસલામ તથા સહાબીન વચચેનો સબંધં 

કપાઈ ગયો. અસહાબ સખત પર�શાન થઈ અને રડવા લાગયા. 

એટલામા ં�ુવામાથંી ચીસો સભંળાવા લાગી અને પછ� અવાજ 

આવી, "અય અલી અમને અમાન આપો. આપનો જવાબ 

સભંળાયો કાપા કાપી અને સખતે માર , કલમા પર મો�ુફ છે. 

તમે કલમો પડો તો અમાન પામો. પ�રણામે એમણે કલ મો 

પડ� લીધો તયાર બાદ �ુવામા ંરસસી ઉ તારવામા ંઆવી અને 

અમી�લ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ વીસ હ�ર �નોને 

કતલ કર� અને ચોવીસ હ�ર કબીલાનને �સુલમાન 

બનાવીને �ુવામાથંી બહાર આવયા , અસહાબે �શુી �હ�ર કર� 

અને બધાય ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમની �ખદમતમા ંહાજર થયા. આપે હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામને છાતીએ લગાવયા , કપાળ પર �ુબંન ક�ુ ુ

અને િવજયની �બુારકબાદ� આપી. 
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(૧) દાવ્લુ અશી રાના પસગેં �યા ંઆપને 

તકર�ર કરવાનો પણ મોકો નહોતો મળ� રરો , તયા ંઆપે 

એવી �હમમત બતાવી ક� પયગમબર� ઈસલામનો ડકંો વગાડ� 

દ�ધો. 

(૨) �હજરતની રાતે ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમના �બસતર પર �ઈુને ઈસલામની �કસમતને 

જગાડ� દ�ધી અને �ન�ુ ંજોખમ ખેડ�ને તણ �દવસ �ધુી 

�ફુામા ંખા�ુ ંપહ�ચાડતા રરા.  

(૩) જગેં બદરમા ંજયાર� �સુલમાનોની સેના માત 

૩૧૩ માણસોની હતી અને �ુફફારની સેના બે�મુાર હતી , 

છતાયં આપે �હમમતના કમાલથી કામયાબી હાિસલ કર�.  

(૪) જગેં નહદમા ંજયાર� �સુલમાનો સરવર� 

આલમ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને એકલા 

�કૂ�ને નાસી ગયા એ વખતે આપે જનાબે ર�લુ સુલુલાહો 
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અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની �ન બચાવી અને ઈસલામની 

ઈઝઝત�ુ ંરદણ ક�ુ ુહ્ ુ.ં  

(૫) કાફરો ્મના �દલમા ંવેરની આગ સળગી 

રહ� હતી. અમ બીન અબદ�વદ ્વા બહા્ુરો મેદાનમા ં

આવયા અને ઈસલામને ચેલનેજ આપી. પયગમબર� ઈસલામ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ પર�શાન હતા અને 

�સુલમાનોને વારંવાર ઉ�ે �ત કરવા પયતન કરતા હતા ક� 

�કુાબલા માટ� નીકળે , પણ અલી અલ�યહસસલામ િસવાય 

કોઈએ �હમમત ન કર�. �તમા ંર�ુુ લાહ સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમે ક ુ ંક� આ્ અલીની એક ઝરબત 

સકલૈનની ઈબાદતથી બહ�તર છે. એજ ર�તે આપે ખયબરમા ં

કામયાબી હાિસલ કર�ને આપે ઈસલામ પર એહસાન 

ફરમાવયો. 

(૬) હઝરત અલી અલ�યહસસલામનો ઈસલામ પર 

સમથી મોટો ઉપકાર એ હતો ક� ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ 
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આલેહ� વસુલમની રહ�લત બાદ આતમા કકળ� ઉઠ� એવા 

બનાવો અને પાણહારક બનાવો બનયા છતા ંઆપે તલવાર 

ન ઉપાડ�, ન�હ તો ઈસલામ પહ�લી મ�ંઝલ પર જ �ત પામી 

�ત. 

   એ એક િસધધ હક�કત છે ક� હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ ્ુિનયા અને ્ુિનયાને લગતી બાબતોથી 

સખત બેઝાર હતા અને આપે વારંવાર ્ુિનયાને �ખુાિતબ 

કર�ને ક ુ ંછે ક� "� જઈને કોઈ બી�ને તાર� કપટ �ળમા ં

ફસવા. મ� તને કાયમી તલાક આપી દ�ધી છે , ્ના પછ� 

��ુઅ કરવાનો સવાલ જ પેદા થતો નથી. ઈબને તુહા 

શાફઈ લખે છે ક� , એક �દવસ હઝરત અલી અલ�યહસસલામે 

�બીર ઈબને અબ્ુુલા અનસાર�ને ઠંડા િનસાસા ભરતા 

જોઈને �છૂ�ુ ં"અય ��બર તમારા આ ઠંડા િનસાસા ્ુિનયા 

માટ� છે ? એણે જવાબમા ંઅરજ કર� ક� મમલા છે તો કંઈક 

એવી જ વાત , આપે ફરમાવ�ું , "સાભંળો ઈનસાનની 
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�જ�દગાનીનો દારોમદાર સાત ચીઝો પર છે. અને એ સાત 

�તની ચીઝો ્ના પર બધી લઝઝતોનો ખાતમો થઈ �ય 

છે. એ લઝઝતોની તફસીલ એ છે (૧) ખાવાને લગતી ચીઝો 

(૨) પીવાને લગતી ચીઝો (૩) પહ�રવેશને લગતી ચીઝો (૪) 

િનકાહની સાથે સબધં ધરાવતી ચીઝો (૫) સવાર�ને લગતી 

ચીઝો (૬) �ુધંવા સાથે સબંધં ધરાવતી ચીઝો (૭) 

સાભંળવાને લગતી ચીઝો. અય ��બર જરા આ હક�કતો પર 

ગોર કરો. ખાવામા ંઉ�મ ચીઝ મધ છે અને એ માખીના 

મોઢાની લાળ છે. પીવાની ઉ�મ ચીજ પાણી છે. અને એ 

જમીન પર અ�હ� તહભ વહ�્ ુ ંરહ� છે. પહ�રવેશમા ંઉ�મ ચીઝ 

દ�બા (ર�શમ) છે અને એ �કડાની લાળ છે. િનકાહની ઉ�મ 

ચીઝ ઔરત છે અને તેની મ�ની �િતમતા શર�રના બે 

ગદંા ભાગોના િમલનમા ંસમાઈ �ય છે. ઉ�મ સવાર� 

ઘોડાની છે ્ કતલ અને �નુર�ઝીનો મરકઝ છે. �ુધંવાની 

ઉ�મ વસ્ ુકસ્રુ� છે ્ એક જનાવરની નાભી�ુ ં�કુાયે�ુ ં
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લોહ� છે. સાભંળવાની ઉ�મ ચીઝ ગીત-સગંીત છે ્ અતયતં 

પાપ છે. અય ��બર આવી વસ્નુ માટ� �ુુ દશાળ� માણસ 

શા માટ� િનસાસાભર�  ! ��બર કહ� છે ક� આ ઈરશાદ સાભંકયા 

બાદ મ� કદ� પણ ્ુિનયાનો ખયાલ પણ નથી કય�. 

આપની નઝદ�ક હલાલની કમાઈ માટ� કો િશષ 

કરવી એ બહ�તર�ન સીફત હતી અને આપ પોતે પણ તેના 

પર અમલ કરતા હતા. આપ રોઝી કમાવવવામા ંએબ 

નહોતા સમજતા અને મહ�નત - મજ્ુર�ના કામને સાર� 

નઝરથી જોતા હતા. મોહદ�સે દહ�ુ વી�ુ ંબયાન છે ક� એકવાર 

�ુવામાથંી પાણી કાઢવા�ુ ંકામ લી�ુ.ં એક ડોલ પાણી કાઢવા 

પર એક �મુ� (ખ�ૂર) મ�ુર� નકક� થઈ. આપે પાણીની 

સોળ ડોલો કાઢ� અને તેની મ�ુર� લઈને સરવર� કાએનાતની 

સેવામા ંહાજર થયા અને બનેંએ મળ�ને તે �રુમા ખાધા. આ 

ર�તે તેમણે માટ� ખોદવાની અને ખેતરને પાણી પાવાની 

મ�ુર� પણ કર� છે. અુલામા મો�હબ િતબર� લખે છે ક� એક 
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વખત હઝરત અલી અલ�યહસસલામે એક બગીચામા ંપાણી 

િસ�ચવા માટ� એક ચોક કસ જવની િમકદાર નકક� થઈ આ પે 

નકક� થયા. �જુબ વાડ�ને આખી રાત પાણી સભચવા�ુ ંકામ 

ક�ુ ુઅને સવાર �ધુી પાણી િસ�ચયા બાદ નકક� કર�લ જવની 

િમકદાર લઈને આપ ઘર� તશર�ફ લાવયા. જવ ફાતેમા ઝહ�રા 

અલ�યહસસલામને હવાલે કયાર. એમણે એના તણ �હસસા કયાર 

અને તણ �દવસ માટ� અલાહ�દા રાખી ��ુા. અને પછ� તી� 

ભાગના �હસસાને દળ�ને સાજંના વખતે રોટલીન પકાવી. 

એટલામા ંએક યતીમ આવી ગયો અને એણે સવાલ કય� 

અને બધી રોટલીન લઈ ગયો. બી્ �દવસે એક ્તૃયાશં 

�હસસાની રોટલીન તૈયાર થઈ તયાર� એક િમસક�ને સવાલ 

કય� અને બધી રોટલીન લઈ ગયો. તી્ �દવસે બાક� 

રહ�લા ભાગની રોટલીન તૈયાર થઈ તો તે �દવસે પણ એક 

અસીર� (ક�દ�) સવાલ કય� અને એ બધી રોટલીન લઈ 
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ગયો. ઘરના બધા માણસો તણે �દવસ �ખુયા રરા , અને 

તેના ઈનામ �પે �દુાએ �રુએ "હલઅતા ના�ઝલ ફરમાવી. 

આપ ઘણા ંજ �શુ અખલાક હતા. નલમાએ 

લખ�ુ ંછે ક� આપ હમેંશા ચમક તા ચહ�ર� અને �સુ�ુરાતા ચહ�ર� 

રહ�તા હતા , આપના હોઠો પર સદાય મીઠાસ રહ�તી , આપ 

યતીમ નવાઝ હતા , ફક�રોમા ંબેસીને �શુી મહ�સુ કરતા , 

મોિમનો વચચે નમ બનીને અને કાફરો મા ંદબદબા અને 

રોઅબ સાથે રહ�તા. મહ�માનોની સેવા �તે કરતા , કાર� 

ખયરમા ંસબકત - પહ�લ કરતા. જગંમા શામીલ થવા માટ� 

દોડ�ને જતા, હર �સુતહ�કની ઈમદાદ ફરમાવતા, હર કાફ�રને 

વધ કયાર પછ� તકબીર કહ�તા હતા. જગંમા ંઆપની ુખો 

લો�હયાળ રહ�તી , ઈબાદતથી ઘરમા ંહદ ઉપરાતં ખો�અ 

અને ખો�અુના કારણે િન�વેત મા�મુ પડતા. દર રાતે બે 

હ�ર રકાત નવા�ફલ અદા કરતા હતા. પોતાની આલ 

ઔલાદ તથા ઘરના કામ કાજમા ંમદદ કરતા હતા. ઘરની 
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જ�ર�યાતની ચીઝો �તે બ�ર� જઈને ખર�દ� લાવતા. 

પોતાના કપડાનંને પોતાના હાથે થીગડા લગાવતા હતા. 

પોતાના તેમજ ર�લેુ અકરમ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમના જોડા પોતાના હાથે ટાકંતા હતા. િનત �દન 

્ુિનયાને તણ તલાક આપતા હતા. િસ�રે મણ જવની ખેરાત 

અને નવ �લુામ , પોતાની મ�ુર�ની કમાઈથી ખર�દ�ને 

આઝાદ કરતા હતા. �કતાબે અર્�લુ મતા�લબ (પાના ન.ં 

૨૦૧)મા ંછે ક� હઝરત અલી અલ�યહસસલામ ��ુર� અકરમ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની પેઠ� �ુશાદા � 

અને હસ�ખુ અને મીઠા સવભાવના હતા અને �ાર�ક મીઠ� 

મ�ક પણ ફરમાવતા હતા.  

* * * * * 
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હઝરત અલી અલ�યહસસલામ ખુલાક� 

આલમની નઝરમા ં

(૧) જગતના સ�નહાર� િવ�વ�ુ ંસ�ન કયાર 

પહ�લા ંહઝરત અલી  અલ�યહસસલામ ના �રુને નબવી �રુ 

સાથે પેદા ક�ુ ુહ્ ુ ં

(૨) પછ� તેમને મસ�ુદ� મલાએકા ઠ�રવયા. 

(૩) પછ� �બઈલના ઉસતાદ બનાવયા. 

(૪) પછ� ��બયાનની સાથે પોતાના તરફથી 

મદદગાર બનાવીને મોકુયા  

            (ાદ�સે �ુદસી વ ્દ�ન્લુ ્ �જઝ પમ. ૧૯)  

(૫) પોતાના મખ�સુ ઘર ખાનએ કાઅબામા ંપેદા 

કયાર. 

(૬) ઈસમતથી સરફરાઝ ફરમાવયા. 
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(૭) આસમાનથી ��ુફકાર નાઝીલ ફરમાવી. 

(૮) પોતાનો હમનફસ ઠ�રવયા. 

(૯) ઈુમે લ્ુિ�થી �મુતાઝ ફરમાવયા. 

(૧૦) ્ુિનયાવાળાન પર આપની મહોબબત 

વા�બ ઠ�રવી. 

(૧૧) ર�લેુ અકરમ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમના તેણ ેપોતે �નશીન બનાવયા. 

(૧૨) મેઅરાજમા ંતેમના જ લેહ�મા ંપોતાના 

હબીબ સાથે કલામ કયાર. 

(૧૩) હર ઈસલામી લડાઈમા ંએમની મદદ કર�. 

         (૧૪) જનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહાની સાથે 

અકદનો પોતે �કુમ આપયો. 

(૧૫) �રુએ બરાઅતના �બુ�ુલગ બનાવયા. 

(૧૬) આપની શાનમા ંઅસખંય આયતો ના�ઝલ 

ફરમાવી. 
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(૧૭) હદ ઉપરાતંના સબ અને ઝબતથી નવાઝીને 

આપને ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના 

બાદ ્રુત જ તલવાર ઉપાડવાથી રો�ા. 

* * * * * 
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હઝરત અલી અલ�યહસસલામની 

શાનમા ંમશ�રૂ આયતો 

(૧) આયએ તતહ�ર (૨) આયએ સાલે�હલ 

મોઅમેનીન (૩) આયએ િવલાયત (૪) આયએ �બુાહ�લા (૫) 

આયએ નજવા (૬) આયએ વાએયા (૭) આયએ તઆમ (૮) 

આયએ બ�ુલગ. �ુરઆન તફસીલ માટ� �ુન રવાએ�લુ. 
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હઝરત અલી અલ�યહસસલામ 

ર�લેુ�દુા સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમની નઝરમા ં

(૧) ફફે મવ�ુદાત હઝરત મોહમમદ� �સુતફા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે અલી 

અલ�યહસસલામના કાઅબામા ંપેદા થતાની સાથે તેમના 

મ�ઢામા ંપોતાની ઝબાને �બુારક �કુ�. 

(૨) અલી અલ�યહસસલામને પોતાનો લોઆબે 

દહ�ન �બુારક �સુાવયો. 

(૩) પાલન - પોષણ અને ઉછેર પોતે ક�ુ.ુ 
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(૪) દાવતે �લઅશીરાના પસગેં હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામની ઉમર ૧૨ વષરની હતી તયાર� પોતાના 

વસી, �નશીન અને ખલીફા બનાવયા. 

(૫) દામાદ�નો શરફ બખશયો. 

(૬) �તુ તોડવાના વખતે પોતાના ખભા પર 

બેસાડ�ા. 

(૭) જગેં ખદંક વખતે એમના �ુુલે ઈમાન 

હોવાની તસદ�ક કર�. 

(૮) ઈુમ અને �હકમતથી માલામાલ કયાર. 

(૯) અમી�લ મોઅમેનીનનો �ખતાબ આપયો. 

(૧૦) આપની મોહબબતને ઈમાન , અને �ગુઝને 

�ુફ ઠ�રવ�ુ.ં 

(૧૧) અલી અલ�યહસસલામને પોતાના હમનફસ 

ઠ�રવયા. 
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(૧૨) �હજરતની રાતે આપે તેમને પોતાની 

જગયાએ �વુરાવયા અને એમના પર �રુો ભરોસો કર� 

ફરમાવ�ુ ંક� અમાનતો વગેર� તમે અદા કરજો.  

(૧૩) અલી અલ�યહસસલામને �ફુામા ંખા�ુ ં

પહ�ચાડવા ખાસ �કુરર ર કયાર. 

(૧૪) ૧૮ મી �ઝુહજના �દવસે એમની 

�ખલાફત�ુ ંએક લાખ ચોવીસ હ�ર સહાબીનના મજમામા ં

ગદ�રના �કુામે એલાન ક�ુ.ુ 

(૧૫) અને વફાત કર�બ હતી તે સમયે એમની 

�નશીનીનો દસતાવેજ લખવાની કોિશષ કર�. 

(૧૬) એમની શાનમા ંઅને મદહમા ંબે�મુાર 

હદ�સો ફરમાવી. 

(૧૭) આપને �કુમ આપયો ક� મારા પછ� ્રુત જ 

જગં ન કરતા.  

* * * * * 
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હઝરત અલી અલ�યહસસલામની 

શાનમા ંમશ�રૂ હદ�સો 

(૧) હદ�સે મદ�ના (૨) હદ�સે સફ�ના (૩) હદ�સે 

�રુ (૪) હદ�સે મ�નઝલત (૫) હદ�સે ખયબર  

(૬) હદ�સે ખદંક (૭) હદ�સે તૈર (૮) હદ�સે સકલૈન (૯) 

હદ�સે ગદ�ર. 

    (તફસીર ્મર� �ુથ અબકમ્લુ અનવમર.) 

* * * * * 
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િનયાબતે ર�લુ 

હર�ક િનરોગી અક કલ (�ુુ દશાળ� માણસ)  એ 

વાત તસલીમ કરવા પર મજ�રુ છે ક� નાયબ અને િનયાબત 

કરનાર વચચે �મેુળ હોવો જોઈએ. એટલે ક� એકબી�ને 

�ણુોમા ંમળતા આવતા હોવા જોઈએ. અને ્ િસફતો �નુીબ 

(નાયબ બનાવનારમા ંહોય)  તે જ િસફતો નાયબમા ંહોવી 

જોઈએ. અગર �નુીબ �રુથી પેદા થયો છે , તો તેનો 

�નશીન પણ �રુ� હોવો જોઈએ. અગર �નુીબ મા�મુ છે 

તો નાયબે પણ માઅ�મુ હો�ુ ંજ�ર� છે. અગર �નુીબની 

નીમ�ુકં �દુાએ કર� છે તો નાયબની નીમ�ુકં પણ �દુા 

તરફથી હોવી જોઈએ. હઝરત અલી અલ�યહસસલામ , હઝરત 

મોહમમદ� �સુ્ફુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના 

�નશીન હતા એટલે એમની �દર નબવી િસફત હોવી 

જ�ર� હતી. એ જ કારણ હ્ ુ ંક� ્ િસફતોના સરવર� 
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કાએનાત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ મા�લક 

હતા, એ જ િસફતો હઝરત અલી અલ�યહસસલામ પણ 

ધરાવતા હતા.  

 

* * * * * 
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�નશીન બનાવવાનો હક માત 

�દુાને છે. 

�ુરઆને શર�ફ પારા - ૨૦ ��ુઅ ૭/૧૦ મા ંસાફ 

શબદોમા ંમો�ુદ છે ક� ખલીફા અને �નશીન બનાવવાનો હક 

ફકત �દુાવદં� કર�મને હાિસલ છે. એ જ કારણ છે ક� એણે 

બધા પયગમબરો પોતે િનમયા અને તેમના � નશીન પણ 

તેણ ેજ નકક� કયાર. પોતાના કોઈ નબી �દુાનેં એ હક નથી 

આપયો ક� તેન પોતાની મેળે કોઈને �નશીન �કુરર ર કર� દ� , 

હવે એ વાતને સથાન જ �ા ં ? ક� ઉમમતને એવી સ�ા આપે 

ક� પોતે મનસબે ઈલાહ�યા (ખીલાફત) પર કોઈને કાયમ કર� ! 

પરં્ ુએ શકય જ નથી કારણ ક�, તમામ ઉમમત ખતાકાર છે, 

�લુને પાત છે , ન �લુ રહ�ત હોઈ શક� છે. માટ� ખામીન 

અને �લૂોનો મજ�નુ ગૈર માઅ�મુ ખલીફા ક� ઈમામ થઈ 
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શક� ન�હ. ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના 

�નશીન બનવા માટ� માઅ�મુ હો�ુ ંજ�ર� છે. કારણ ક� 

ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ માઅ�મુ 

હતા. અુલાહ� હઝરત અલી અલ�યહસસલામ અને તમેની 

અ�ગયાર ઔલાદને તેમના �નશીન બનાવયા તે�ુ ંકારણ એ 

જ હ્ ુ,ં ક� બધા જ માઅ�મુ હતા.  

્ના પાયા નો પતથર દાવતે �લઅશીરાના 

પસગેં રાખયો અને આયએ િવલાયત અને ત�કુના બનાવ 

થી તેને સગંીનતા અપ� અને પછ� "ફઈઝા ફરગત ફનસબના 

�કુમથી એને અમલમા ં�કુવા�ુ ંફરમાન �ર� ક�ુ ુઅને 

"આયએ બ�ુલગ થી એ ફરમાનને આમ એલાન કરવા�ુ ં

ફરમાન �ર� ક�ુ.ુ ્થી કર�ને ર�લેુ કર�મ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે �ુ�આ્ના �દવસે �હ.સ. ૧૦ ના 

�ઝુહજ મહ�નાની ૧૮ મી તાર�ખે ગદ�ર� �મુ નામની 

જગયાએ એક લાખ ચોવીસ હ�ર અસહાબની હાજર�મા ં
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હઝરત અલી અલ�યહસસલામની �ખલાફત�ુ ંએલાન ક�ુ.ુ 

રવઝ્સુ સફા (�. ૨ , પા. ૨૧૫) મા ંછે ક� મજમાને એક 

જગયાએ જમા કરવા માટ� ્ એલાન કરવામા ંઆવ�ુ ંતે " 

હયય અલા ખય�રલ અમલથી હ્ ુ.ં ઈિતહાસ અને હદ�સના 

�સુતકોમા ંછે ક� એ પસગેં લોકોએ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામને �બુારકબાદ� આપી. 

અુલામા જલા�દુ�ન િસ�તુીએ લખ�ુ ંછે ક� હ . 

ઉમર� એ તાર�ખને ઈદનો �દવસ ઠ�રવયો છે. રઈ�લુ નલમા 

હઝરત અુલામા બહાઉદ�ન આમેલી તેહર�ર ફરમાવે છે ક� 

૧૮ મી ઝીલહજના �દવસે હઝરત અલી અલ�યહસસલામની 

�નશીની અમલમા ંઆવી અને આપના ઈમા�લુ ઈનસે 

વુ�ન (માણસો અને �નોના ઈમામ) હોવાની �હ�રાત 

કરવામા ંઆવી , અને એજ તાર�ખે �હ.સ. ૩૪મા ંહ. ઉસમાન 

કતલ થયા અને હઝરત અલી અલ�યહસસલામની બયઅત 

કરવામા ંઆવી. એજ તાર�ખે હઝરત �સુા અલ�યહસસલામ 
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�્ુગરો પર ગાલીબ આવયા , અને હઝરત ઈબાહ�મ 

અલ�યહસસલામને આગથી ન�ત મળ� , અને એજ તાર�ખે 

હઝરત �સુાએ �શુોઅ ઈબને �નુને , અનફ� હઝરત �લૈુમાને 

આિસફ �બન બર�ખયાને પોતાના �નશીન �કુરર ર ફરમાવયા.   

             (�્હ અકબમસી બમબ - ૧૫, પમ. ૫૮) 

સરવર� કાએનાત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ� ઈસલામની શ�આતથી માડં�ને �જ�દગીના છેુલા 

�દવસ �ધુી હઝરત અલી અલ�યહસસલામની �નશીનીનો 

ઘણીવાર િવિવધ પકાર� અને �ુદ� �ુદ� ર�તે એલાન ક�ુ.ુ 

વફાતના વખતે એને દસતાવે��પ આપવા ચા ુ ંપણ 

ક�ટલાક સહાબીની �વૂર યોજનાથી ર�લેુ કર�મ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ કામયાબ થઈ શ�ા ન�હ. 

ઈમામ ગઝાલી ફરમાવે છે ર��ુ ુુ લાહ� પોતાની 

વફાત પહ�લા અસહાબને ક ુ ંક� મને કલમ અને દાવાત લાવી 

આપો ક� ્થી �ુ ંતમારા માટ� ઈમામત અને �ખલાફતની 
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�શુક�લીનનો તોડ લખી આ�ુ ંઅને તમને બતાવી આ�ુ ંક� 

મારા પછ� ઈમામત અને �ખલાફતનો કોણ �સુતહક છે.   

(અસી�લ  લ્ીન, પમ.૨ લીર� ૧૫)  

       (�ખુમર�, બમબે કરમા્લુ �ખલમફત પમનમ ન.ં ૧૮) 

(અલ ફમ�ક, �. ૨, પમનમ ન.ં ૪૮) 

ઈસલામી તાર�ખ નવેશો િસવાય �ફરંગી તાર�ખ 

નવેશોએ પણ હઝરત અલી અલ�યહસસલામનો �ખલાફત પર 

હક હોવા સબંધંી અને તેમને �હ�રમા ંખલીફા �કુરર ર કર� 

દ�વામા ંઆવયા તે બાબતે પકાશ નાખયો છે. અમે અતે 

ડ�વનપોટરના લખાણન� તર�ુમો ર�ુ કર�એ છ�એ. તે લખે છે 

આ બનેં �ફરકા ��ુી અને િશયામાથંી એક �ફરકાએ મોહમમદ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના િપતાઈ ભાઈ 

અને જમાઈ અલી સાથે ઈનસાફ અને હમીયયતનો તકાઝો 

હતો તે �જુબ , મોહબબત રાખી અને તેમની િવલાયતનો 

�સવકાર કય� કારણ ક� ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ 
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આલેહ� વસુલમ એમના સાથે એલાનીયા તોર પર 

મોહબબત રાખતા હતા , અને ઘણીવાર તેમને પોતાના 

ખલીફા પણ �હ�ર કર� ��ુા હતા. ખાસ કર�ને બે પસગંોએ, 

એક તો એ ક� જયાર� ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમે પોતાના ઘર� બની હાિશમની દાવત કર� 

હતી. અલીએ કાફરોની મશકર� અને અપમાનજક મ�ક 

વચચે પોતા�ુ ંઈમાન �હ�ર ક�ુ.ુ હઝરતે તેમના ગળામા ં

પોતાની બાહંો ભેરવીને તેમને છાતી સરસા ચાપંયા અને 

બલદં અવાઝે ક ુ,ં "�ુન આ મારો ભાઈ, વસી અને ખલીફા 

છે, બી� એક પસગેં જયાર� ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમ પોતાની વફાતના થોડા મહ�ના પહ�લા 

અુલાહના �કુમથી �તુબો પડ�ા હતા અને ્ �કુમ �બઈલ 

લાવયા હતા તેને આ ર�તે ર�ુ કય� હતો ક� અય પયગમબર �ુ ં

�દુાના તરફથી આપના પર સલવાત અને રહમત લઈને 

આવયો �ં , અને એ �કુમ પણ લાવયો � ં્ આપ આપના 
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અ�યુાયીનને િવના િવલબેં સભંળાવી દો અને શરારત 

કરનારોનનો જરા પણ ભય ન રાખો , �દુા આપને તેમના 

શરથી બચાવશે. �દુાના �કુમ �જુબ ુ હઝરતે અનસને 

ક ુ ંક� લોકોને ભેગા કરો ્મા ંુ હઝરત સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના અ�યુાયીન તથા ય�દુ� 

અને નસારાન પણ હાજર રહ�. આ મડંળ� એક ગામમા ં

એકઠ� થઈ. એ ગામને ગદ�ર� �મુ કહ�વામા ંઆવે છે. અને તે 

મદ�ના અને મકકા વચચે જહફા શહ�રના પરામા ંઆવે�ુ ંછે. 

સમ પથમ એ ઝાડ�વાળ� જગયાએ સાફ સફાઈ કરવામા ંઆવી 

અને ૧૦ એપીલ ઈ.સ. ૬૩૧ ના �દવસે એક િમમબર પર 

ચડ�ા ક� ્ તયા ંએમના માટ� ઉ�ુ ંકરવામા ંઆવ�ુ ંહ્ ુ ંઅને 

એકઠા થયેલા લોકો ધયાન�વૂરક સાભંળ� રરા હતા તયાર� , 

હઝરતે ફસાહત અને બલાગત ભય� એક શાનદાર �તુબો 

આપયો. ્નો �ંુક સાર એ છે ક� બધી હમદો સના એ �દુાએ 

યકતા માટ� છે ્ને કોઈ જોઈ શક્ ુ ંનથી. ્�ુ ંઈુમ ભિવષય 
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અને વતરમાન પર િવસ્તૃ છે અને ઈનસાનના �ુલ �પા ભેદો 

તેનાથી �ણીતા છે. કારણ ક� તેનાથી કોઈ બાબત �પી નથી 

રહ� શકતી. એ હદ ઉપરાતં ્ુર અને તદન પાસે છે, એ તેજ 

છે ્ણે આસમાન અને જમીન અને તેની વચચે આવેલી બધી 

ચીઝો પેદા કર� છે એ ગૈરફાની છે અને ્ કંઈ છે તે એની 

�ુદરત અને અિધકારના તાબા હ�ઠળ છે. એનો ફઝલ અને 

એની રહમત દર�ક પર છવાએલી છે , એ ્ કંઈ કર� છે તે 

મસલેહત�વૂરક કર� છે. એ અઝાબ ઉતારવામા ંિવલબં કર� છે. 

એ�ુ ંસ� આપ�ુ ંપણ રહમતથી ખાલી નથી , એની ઝાતનો 

ભેદ કોઈ �ણી શક્ ુ ંનથી. �રુજ , ચદં આકાશના તારાન 

અને ગહો એના �કુમથી પોતાના માગર પર ્ એણે �કુરર ર 

કર� દ�ધા છે તે અિવરતપણે ચાલે છે. હમદ� �દુા બાદ �ણો 

ક� �ુ ં�દુાનો માત એક બદંો �ં , મને �દુાનો �કુમ થયો છે 

અને �ુ ંતેની તા અમીલમા ં�રુતી ર�તે અદબ સાથે અને 

દ�નતા�વુરક શીશનમન ક� ં� ંઅને તણે વખત એણે મને 
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�કુમ આપયો છે ક� , �ુ ંમારા અ�યુાયીનને પછ� તે ગોરા 

હોય ક� કાળા એ �હ�ર કર� દ� ક� "અલી મારા ખલીફા તથા 

વસી અને આખી ઉમમતના ઈમામ છે. તેન મારા ગોશત 

પોસત છે અને મારા એવા છે ્વા �સુાના હા�ન હતા , અને 

માર� વફાત બાદ એજ તમાર� �હદાયત કરશે અને હાદ� 

રહ�શે. 

"�ુ ંતમાર� વચચે મો�ુદ �.ં ્વી ર�તે માર� 

ઉમમત માર� પયરવી કર� રહ� છે તેવી જ ર�તે �ુ ંઆ 

્ુિનયાથી રહ�લત કર� �� તયાર� એમની પયરવી કરવી. 

સાભંળો, ્ણે અલી અલ�યહસસલામની નાફરમાની કર� તેણ ે

દર હક�કત �દુા અને ર�લુની નાફરમાની કર�. અય દોસતો 

આ �કુમે �દુા છે. મારા પર ્ બધી વહ� ઉતર�, અલી એ તે 

પસગંોપાત મારાથી શીખી છે. ્ તેનો �કુમ નહ� માને અને 

અલીનો �કુમ ન�હ બ�વી લાવે તો જ�ર અુલાહની તેના 

પર દાયમી લા અનત રહ�શે. �દુાએ �ુરઆને મ�દમા ં
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અલીની તાર�ફ કર� છે અને �ુ ંફર�થી ક�ુ ં� ંક� "અલી મારા 

કાકાના �તુ ભાઈ છે. મા� ંલોહ�-માસં છે અને �દુાએ તેમની 

�દર ઘણી જ અ� ૂુ ય �બુીન પેદા કર� છે. અલીના પછ� 

તેમના સાહ�બઝાદા હસન અને �સુયન તેમના �નશીન થશે. 

આ �તુબો ખતમ થતા ંહ. અ� ુબકર, હ. ઉમર, હ. 

ઉસમાન અને અ� ુ�ફુયાન વગેર� લોકોએ એમના હાથ �મુયા 

અને ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના 

ખલીફા �કુરર ર થવા પર �બુારકબાદ� આપી અને �સવકાર  

કય� ક� એમના �કુમો બરાબર ર�તે બ�વી લાવ�ુ.ં તયાર 

બાદ ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે 

વફાતના માત તણ �દવસ પહ�લા ંપોતાના તાબેદારોને 

ફર�થી એ અક�દાન સબંધંી વધારાની તાક�દ કર� દ�ધી 

અને એ વાત પર ભાર ��ૂો ક� આપની આલ તરફ 

��ુિુસયતથી મોહબબત રાખે તેમજ એમની ઈઝઝત અને 

તમક�ર કર�. આપે ઘણા ંજ ભાર�વૂરક અને જોશ�વૂરક ક ુ ંક� 
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્ મને મમલા માને છે તે અલીને પણ પોતાનો મમલા સમ્. 

અુલાહ મદદ કર� એ લોકોની ્ અલીથી દોસતી રાખે અને 

ગઝબનાક હો એના પર ્ તેમનાથી ્ુશમની રાખે. આવા 

વારંવાર સપષટ અને સીધા બયાનો બાદ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામની �ખલાફત હક હોવા�ુ ંયક�ન રાખ�ુ ં

જોઈએ. 
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હઝરત અલી અલ�યહસસલામના 

ફઝાએલ 
અમી�લ મોઅમેનીન હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામના ફઝાએલ કલમબદં કરવા (લખવા) એ 

માણસના ગ� બહારની વાત છે. �દુ સરવર� કાએનાતે એ 

મહાલ અશ� હોવા સબંધંી કથન ફરમાવ�ુ ંછે. આપનો 

ઈરશાદ છે ક� , આખી ્ુિનયાના દ�રયાન શાહ� બની �ય 

અને ઝાડો કલમ બની �ય અને ��ાત અને ઈનસાનો 

લહ�યા અને �હસાબ કરનારા બની �ય તો પણ હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામના ફઝાએલોને ગણાવી ક� શબદોમા ં

સમાવી શકાય તેમ નથી. (કશ�લ �મુમા , પા. ૫૩) 

ઈસલામના નલમાનએ એ ફઝાએલ ગણાવી શકવાની 

પોતાની અિશકતનો �સવકાર કય� છે. અુલામા �બર 

(ઈસતીઆબ �. ૨ , પાના ન.ં ૪૭૮ મા)ં લખે છે ક� , હઝરત 
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અલી અલ�યહસસલામના ફઝાએલ કોઈ �કતાબમા ંજમા કર� 

શકાય ન�હ.  એટલા અપાર અને અગ�ણત છે. "અુલામા 

ઈબને હજર� મકક� સવાએક� મોહર�કા અને મોનજ્ મ��યામા ં

લખે છે ક� હઝરત અલી અલ�યહસસલામના મના�કબ અને 

ફઝોઅલ ગણતીની હદથી ્ૂર છે. ફઝાએલે અલી બે�મુાર 

છે, બે�બુહા છે, મહ�રુ છે. અહમદ ઈબને હમબલ�ુ ંકહ�� ુ ંછે 

ક�, અલીના ્ટલા ફઝાએલ અને મના�કબ છે તેટલા કોઈના 

નથી. કાઝી ઈસમાઈલ , ઈમામ નસાઈ , અને અ� ુઅલી 

નેશા�રુ��ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� કોઈપણ સહાબીની શાનમા ંઅલીની 

શાનમા ં્ મના�કબ છે તેની િમસાલ અને તેવી જ ઉમદા 

સનદો સાથેના ફઝાએલ વાર�દ નથી. અુલામા મોહમમદ 

ઈબને તુહા શાફઈ તેહર�ર ફરમાવે છે ક� , અલી 

અલ�યહસસલામને ્ ફઝાએલ નસીબ થયા છે તે બી� 

કોઈને નસીબ થયા નથી. ર��ુ ુુ લાહ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ� આપને રાય્લુ હોદા (માગરદશરનનો ઝડંો) , 
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મના�લ ઈમાન (ઈમાનની દ�વાદાડં�) , અને ઈમા�લુ 

અવ�લયા કહ�ને �બરદાવયા છે. અને ઈરશાદ ફરમાવ�ુ ંક� , 

અલી અલ�યહસસલામનો દોસત મારો દોસત છે અને અલીનો 

્ુશમન મારો ્ુશમન છે. (મતાલેબસસોઉલ , પા. ૫૭) 

અુલામા ઈબને હજર લખે છે ક� , �ુરઆનમા ં�યા ં"યા 

અયયોહુલઝીના આમ� ુઆવ�ુ ંછે , તયા ંઈમાનદારોને 

અ�લુદીને ઈમાન રાખવાવાળાનમાથંી બધાથી �ચો 

દરજજો અલી અલ�યહસસલામ નો છે. �ુરઆને મ�દમા ં�ુદ� 

�ુદ� જગયાન પર ક�ટલાક સહાબીનની મઝીમમત આવી છે , 

પણ હઝરત અલી અલ�યહસસલામનો �યા ં�યા ં�ુરઆને 

મ�દમા ં�ઝક આવેલ છે તયા ંતયા ંખયર (ભલાઈ)ની સાથે 

આવેલ છે. અલી અલ�યહસસલામની શાનમા ં�ુરઆને 

મ�દની તણસો આયતો નાઝીલ થઈ છે.(સવાએક� મોહર�કા 

પા. ૭૬) ઈમા�લુ �જ�ે વલ ઈનસ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામેથી કર�ને ઈરશાદ ફરમાવે છે "આ ઉમમતમા ં
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કોઈ એક નો પણ �કયાસ અને �કુાબલો આલે મોહમમદ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ સાથે કર� શકાતો 

નથી એ જ લોકોને બરાબર નેઅમતો આપવામા ંઆવી છે 

તેમની બરોબર� એ શશખસયતો સાથે કર� નથી શકાતી ્ 

નેઅમતો આપનારા હતા. આલે ર�લુ દ�નના પાયા અને 

યક�નના સતભં છે. (સલસબીલે ફસાહત તર�ુમએ નહ�ુલ 

બલાગાહ, પા. ૨૭) આપ�ુ ંએ ફરમાવ�ુ ંબેશક �બલ �ુલ 

્ુ�સત છે ક� આલે મોહમમદની બરોબર� કર� શકાતી નથી. 

કારણક� ��ુર� અકરમ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ� એ નસી ફરમાવી દ�ધી છે ક� માર� આલ મારા 

િસવાય આખા આલમમા ંબધાથી બહ�તર અને અફઝલ છે 

અને હદ�સ �ુફવએ ફાતેમાએ તેની વઝાહત કર� દ�ધી છે ક� 

આલે ર�લુનો દરજજો અમબીયાનથી વધાર� �ચો છે. એ 

હઝરાતો સાથે મોહબબત રાખવાનો �કુમ �દુાવદં� આલમે 

�ુરઆને મ�દમા ંઆપી દ�ધો છે અને એ વાત પણ માની 
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લીધેલ છે ક� કયામતના �દવસે એમની સાથે મોહબબત 

રાખવા િવશે �છુવામા ંઆવશે. એમના માટ� ્ુિનયાની બધી 

મસ�દો એમના ઘરના સમાન છે       (્ુર�  ્ન�રુ 

વ ્તમલે�સુસોલલ પમ. ૫૯) 

એહલેબૈતમા ંહઝરત અલી અલ�યહસસલામનો 

પહ�લો દરજજો છે અને ્ ફ�ઝલત અલી અલ�યહસસલામની 

છે તે બધા ઈમામોમા ંસરખી છે. આપને �દુાએ ક સી��ુાર� 

વલ જ�ા બનાવયા છે (સવાએક� મોહર�કા પા. ૭૩) આપના 

ચહ�રાના દ�દાર કરવા ઈબાદત છે અને આપનો ઝીક કરવો 

ઈબાદત છે. (��ુલ અબસાર વ યનાબીઉલ મવદત, પા. ૯૦ 

/ સવાએક� મોહર�કા , પા. ૭૩) આપના �કુમ વગર કોઈ 

જ�તમા ંજઈ નથી શકતો. અુલામા હજર ઈબને મક ક� 

તેહર�ર ફરમાવે છે હ. અ� ુબકર� ઈરશાદ ફરમાવ�ુ ંક� , મ� 

ર��ુ ુુ લાહ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને એ 

કહ�તા સાભંકયા છે ક� , કોઈપણ માણસ �યા ં�ધુી એની પાસે 
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અલીએ આપેલ પરવાનો ન�હ હોય  તે  �લેુ સેરાત પરથી 

પસાર થઈ ને જ�તમા ંજઈ શકશે ન�હ. (સવાએક� મોહર�કા 

પા. ૭૫) આપ હકની સાથે અને હક આપની સાથે હોવાની 

પણ બશારત આપવામા ંઆવી છે. વળ� �વુાખત (�બરાદર� 

કાયમ કરવા)ના સમયે હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે આપને પોતાના ભાઈ કરા છે. 

આપના માટ� બબબેવાર આફતાબ પાછો ફય� હતો. 

શવાહ�્ ુ��વુહ (પા. ૮૭) મા ંછે ક� ખયબરની લડાઈમા ંનબી 

સાહ�બ સહબાના �કુામે પડાવ નાખી હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામના ઝા� ુપર મા�ુ ંરાખીને �તુા હતા , અને 

જયાર� વહ� ��ુલ થવા લાગી તયાર� �રુજ અસત થઈ ગયો 

હતો. તે વખતે હઝરત અલી અલ�યહસસલામને �કુમ આપયો 

ક� �રુજ ને પલ ટાવીને અસરની નમાઝ પડ�. �રુજ આથમી 

ગયા પછ� પાછો પલટ�ો અને અલી અલ�યહસસલામે નમાઝ 

અદા કર�. એ જ �કતાબના ૧૬૭મા પાના પર છે ક� વફાતે 
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ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ બાદ હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામ બા�લુ જઈ રરા હતા , તે વખતે 

�રાતની ન�ક પહ�ચયા તો અસહાબની નમાઝ કઝા થઈ 

ગઈ. આપે આફતાબને પલટવાનો �કુમ આપતા ંતે પલટ�ો 

અને સહાબીનએ નમાઝ અદા કર�.  

નસી�રુ �રયાઝ અને શહ� શેફા કાઝી નામની 
�કતાબમા ંછે ક� એક વખત આપનો એક ઝા�કર આપના 
�ઝકમા ંમશ�લુ હતો તેમા ંઅસરની નમાઝ કઝા થઈ ગઈ 

એણે ક ુ ંઅય આફતાબ પાછો ફર ક� �ુ ંતેનો �ઝક કર� રરો 
� ં્ના માટ� ્ ુ ંબેવાર પાછો ફર� ��ુો છે અને એના આ 
શબદો પરથી �રુજ પાછો ફય� અને તેણ ેઅસરની નમાઝ 
અદા કર�. શવાહ�્ ુ��વુવહ (પા. ૨૧૯) છે ક� અલી �જુસસમ 
હક હતા , સતય હતા અને તેમની �ભેથી હક જ �ર� થ્ ુ ં
હ્ ુ.ં  

 

* * * * * 
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હઝરત અલી અલ�યહસસલામની 

ઈુમી હયસીયત 

અ�લુ �ફદા લખે છે ક� �ુરઆન અને �ુ �ીતોના 

સબંધંમા ંબધાથી વધાર� �ણકાર હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ હતા. તેન બધા લોકો કરતા ંવધાર� �ુરઆન 

અને હદ�સ�ુ ંઈુમ ધરાવતા હતા. �દુ ુ હઝરત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે આપના ઈુમના 

દરજ� પર વારંવાર પકાશ ફ��ો છે. "અનમ ્દ�ન્લુ ઈસ્ 

વ અ�લય�નુ બમબોામ , અનમ દમ�લ માક્ત વ અ�લય�નુ 

બમબોામ 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે પોતે પણ આ 

વાતનો ઈઝહાર કય� છે ક� ઈુમી દ�ષટકોણથી મારો ક�વો 

દરજજો છે તે િવશે આપે ફરમાવ�ુ ંક� ર��ુ ુુ લાહ સુલુલાહો 
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અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે મને ઈુમના હઝાર બાબ 

તાલીમ કયાર અને મે હર બાબમાથંી હ�ર બાબ તૈયાર કયાર 

છે. એક ઠ�કાણે ઈરશાદ ફરમાવ�ુ ંછે ક� ર��ુ ુુ લાહ� મારા 

�દલમા ંએ ર�તે જાન ભ�ુ ુછે ્ ર�તે ક�તુર એના બચચાની 

ચાચંમા ંદાણો ભર� છે. એક ઔર ઠ�કાણે ફરમાવ�ુ ંછે ક� માર� 

હયાતી દરિમધયાન ્ ચાહો તે �છુ� ુયો , ન�હ તો પછ� 

ઈુમી માઅ�મુાતથી માલા માલ કર� દ� એવો કોઈ તમને 

ન�હ મળે. એક ઔર ઠ�કાણે ફરમાવ�ું , "આસમાનના બારામા ં

મારાથી ્ ચાહ� તે �છૂો. મને જમીનના રસતાન કરતા ં

આસમાનના રસતાન�ુ ંવધાર� ઈુમ છે. એક �દવસ આપે 

ફરમાવ�ુ ંમારા માટ� જો ઈનસાફની મસનદ �બછાવી દ�વામા ં

આવે તો �ુ ંતમર�તવાળાનને તમર�તથી , ઈન�લવાળાનને 

ઈન�લથી, ��રુવાળાનને ��રુથી અને �ુરઆનવાળાનને 

�ુરઆનથી એવા જવાબ આપી શ�ંુ � ંક� એમના નલમા 

આ�ચયરથી દ�ગ�ઢુ બની �ય. એક પસગેં આપે ઈરશાદ 
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ફરમાવ�ુ.ં "�દુાની કસમ મને એ વાત�ુ ંઈુમ છે ક� , 

�ુરઆનની કઈ આયત �ા ંના�ઝલ થઈ અને �ુ ંએ પણ 

��ુ ં� ંક� , કઈ આયત �શુક�મા ંઅને કઈ આયત તર�મા ં

ના�ઝલ થઈ તેમજ �ા �દવસે કઈ આયત ના�ઝલ થઈ.” 

એક રાતે હઝરત અલી અલ�યહસસલામ પાસેથી 

ઈબને અબબાસે "�બ�સમુલાહ ની તફસીર �ણવા ચાહ�. આપ 

તેની તફસીર આખી રાત બયાન કરતા રરા. સવાર પડ� 

તયાર� આપે ફરમાવ�ુ ંક� �ુ ંતેની એટલી તફસીર બયાન કર� 

શ�ંુ � ંક� ્ સાત �ટના ભાર બરાબર હોય. �ંુકમા ંએટ�ુ ં

સમ� લો ક� ્ �ુરઆનમા ંછે તે �રુ� હમદમા ંછે અને ્ �રુ� 

ફાતેહામા ંછે તે બ�ુ ં"�બ�સમુલા �હરર હમા િનરરહ�મમા ં

સમાએ�ુ ંછે અને ્ "�બ�સમુલા �હરર હમા િનરરહ�મ મા ં

સામાએ�ુ ંછે તે �બ�સમુલાહલના "બેમા ંછે અને ્ 

�બ�સમુલાહ ના "બે મા ંછે , તે તેના �કુતામા ંછે. અય ઈબને 

અબબાસ �ુ ં�બ�સમુલાહના "બે ની નીચેનો �કુતો �.ં 
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"�બ�સમુલાહ ની તફસીર સાભંળ�ને ઈબને 

અબબાસે ક ુ ં�દુાની ક સમ અલીના ઈુમના �કુાબલામા ં

મા� ંતથા બધા સહાબીન�ુ ંઈુમ એકકંુ કર�એ તો તે સાત 

સ�દુના �કુાબલામા ંએક પાણીના ટ�પા બરાબર છે.  

કોમેલ ઈબને �ઝયાદથી હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ંક� મારા સીનામા ંઈુમના ખઝાના 

છે, કાશ કોઈ તેનો અહલ (પાત) મળે ક� �ુ ંતાલીમ કર� દ�ત. 

સરવર� આલમ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમનો 

ઈરશાદ છે ક� કોઈ માણસ આદમ�ુ ંઈુમ , �હુની 

સમજશ��ત, ઈબાહ�મ�ુ ં�હુમ, યરાની પરહ�ઝગાર�, �સુાની 

હયબત એક જ માણસમા ંઅગર જોવા ચાહતો હોય તો , તેણે 

હઝરત અલી ઈબને અબી તા�લબ  અલ�યહસસલામનો �રુાની 

ચહ�રો જોવો. 

નલમાએ ઈસલામનો ઈ�ફેાક છે ક� ઈસલામમા ં

બધાથી પહ�લા સાદર હઝરત અલી અલ�યહસસલામ છે. 
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અુલામા રશી્ુદ�ન ઈબને શહર આશોબ, �કતાબે ‘મઆલે�લુ 

નલમા’મા ંઅને અુલામા મોહિસન સદર તેહર�ર ફરમાવે છે 

ક� ઈસલામમા ંબધાથી પહ�લા ંહઝરત અલી અલ�યહસસલામે 

એક �સુતક તૈયાર ક�ુ.ુ આપની �કતાબ�ુ ંનામ �કતાબે અલી 

અને �મેઆ હ્ ુ.ં ઉ�લેુ કાફ� , �કતા�લુ હજ�મા છે ક� આ 

�કતાબમા ં્ુિનયામા ંબનનાર બધા બનાવો ન�ધેલ હતા. એ 

પણ સવરમાનય વાત છે. �મેઉલ �ુરઆન પણ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ જ છે. 

અુલામા ઈબ�લુ હદ�દ , અુલામા ઈબને 

શહરઆશોબ, અુલામા ઈબને તુહા શાફઈ લખે છે ક� 

ઈુમોમા ંેેષઠ ઈુમ ઈુમે ઈલા�હયયાત છે. એટલે ક� 

અુલાહના સબંધંી ઈુમ અને તે ઈુમ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામના કલામમાથંી લખી લેવામા ંઆવ�ુ ંછે. આપ 

જ તેની ઈબતેદા છે અને આપ જ તેની ઈનતેહા છે.  
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અક�દાની દ�ષટએ ઈસલામમા ં્ �ફર કા છે તેમાનંો 

એક �ફરકો "મોઅતઝલી ” ના નામે નળખાય છે. આ 

અક�દાનો પણેતા વાિસલ �બન અતા છે. એ અ� ુહાિશમનો 

શાગીદર  છે , અને અ� ુહાિશમ મોહમમદ� હન�ફયાના અને 

મોહમમદ� હન �ફયા હઝરત અલી અલ�યહસસલામના શાગીદર  

હતા. બીજો �ફરકો "અશઅ�રયયા” ના નામથી નળખાય છે, 

્ અ�લુ હસન અશઅર� તરફ મન�બુ છે અને તે અ� ુઅલી 

જબાઈના શાગીદર  હતા. અ� ુઅલી જબાઈ મોહતઝેબાના 

શયખોમાથંી હતા. એમની ઈનતેહા પણ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ ઠર� છે. એટલે ક� એ પથંના મોવડ�નએ પણ 

અમી�લ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ પાસેથી ઈુમ હાિસલ 

ક�ુ ુહ્ ુ ંઅને એ િસવાયના બે પથંો છે ્ અ�કુમે ઈમાિમયા 

અને ઝય�દયાના નામથી નળખાય છે. એમ�ુ ંહઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ સાથે હો� ુ ં�બલ�ુલ વાઝેહ (સપષટ) છે. 
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ઈસલામી ઈુમોમાથંી �ફકહ�ુ ંઈુમ પણ છે. આ 

ઈુમનો પણ દર�ક �ફરકો અને દર�ક �જુતહ�દ હઝરતનો જ 

શાગીદર  હતો. ્મ ક� અહલે ��ુનતના ચાર �ફર કા છે. 

માલીક�, હનફ�, શાફઈ અને હમબલી. માલીક� �ફરકાના બાની 

ઈમામે મા�લક, રબીઅ્રુ રાયના શાગીદર  હતા ્ અકરમાના 

અને અકરમા ઈબને અબબાસના ક� ્ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામના શાગીદર  હતા. હનફ� �ફરકાના સથાપક અ� ુ

હનીફા, ઈમામે મોહમમદ� બા�કર અલ�યહસસલામના અને 

ઈમામે જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામના શાગીદર  હતા અને 

તેન ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામના અને તેન 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામના શાગીદર  હતા. શાફઈ 

�ફરકાના સથાપક ઈમામે મોહમમદ બાક�ર અલ�યહસસલામના 

ક� ્ અ� ુહનીફાના અને હમબલી �ફરકાના સથાપક ઈમામ 

અહમદ �બન હમબલ , ઈમામ શાફઈના શાગીદર  હતા. આમ 
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આ છેુલા બે �ફરકાના બાની , િસલિસલામા ંહઝરત અલી 

અલ�યહસસલામના શાગીદર  હતા.  

આ િસવાય સહાબીનના ફક�હ ઉમર તથા 

અબ્ુુલાહ ઈબને અબબાસ હતા. આ બનેં ઈુમે �ફકહ હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામથી શીખયા હતા. ઈબને અબબાસ હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામના શાગીદર  હોવા�ુ ંસપષટ ર�તે મશ�રૂ 

છે. રરા હ. ઉમર તો એમના બારામા ંબધા �ણે છે ક� 

અસખંય મસાઈલમા ંએમની અક કલ સમજ અને ઉપાયના 

રસતા બધં થઈ જતા તયાર� તેન હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામથી ��ુશકલ �ુશાઈની દરખાસત કરતા રહ�તા 

હતા અને ઘણીવાર એમ પણ થ�ુ ંછે ક� પોતાના અલાવા 

બી� સહાબીનની ��ુશકલ �ુશાઈ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામથી જ કરાવતા રહ�તા હતા. તેમ�ુ ંવળ� એમ 

કહ�� ુ ંક� જયાર� અલી મસ�દમા ંમમ�ુદ હોય તયાર� કોઈ ફતવો 

આપવાની �ુરઅત ન કર�. આ બધી બાબતો એ વાતને 



િસરતે અઈમ્મા - 302                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

સા�બત કર� છે ક� હ. ઉમરની �ફકહની હદ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ પર આવીને �ત પામતી હતી. 

 

* * * * * 
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આપની િસયાસત 

અુલામા ઈબને હદ�દ લખે છે ક� , આપની 

િસયાસત એ લોકો ્વી નહોતી ્ દ�ન અને �દુાને 

િપછાનતા નહોતા. આપની િસયાસત તો �દુા અને ર�લુના 

�કુમ પમાણે હતી. આપ અુલાહની ઝાતના બારામા ંઘણા ંજ 

શદ�્ુલ અમલ હતા , અુલાહના �કુમ�ુ ંસખતીથી પાલન 

કરાવતા હતા અને તેમા ંભાઈની પણ પરવાહ નથી કર�. આ 

બારામા ંઅક�લ અને ઈબને અબબાસની નારાઝગી મશ�રુ છે. 

* * * * * 

  



િસરતે અઈમ્મા - 304                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

�હુમ, સદાકત અને અદલ 

ખા�લદ ઈબને યઅમ ર�ુ ંબયાન છે ક� �ુ ંઅલી 

અલ�યહસસલામને તણ વાતો માટ� મહ��બુ રા�ુ ં�.ં એક તો 

એ ક� જયાર� તેન ખફા થયા છે તો સ�ંણૂર પણે 

સહનશીલતાનો ઉપયોગ કરતા હતા. એટલે ક� નમ બની 

ખફગીને ગળ� જતા. બી�ુ ંએ ક� ્ વાત કહ�તા હતા તે સાચી 

કહ�તા હતા અને તી�ુ ંએ  ક� ્ ફ�સલો કરતા તે �રુા અદલ 

અને ઈનસાફથી કરતા. ઈબને યાસ કહ� છે ક� સરવર� કાએનાત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે એક �દવસ જનાબે 

ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુુ લાહ� અલયહાને ફરમાવ�ુ ંક� મે તમાર� 

શાદ� ઉમમતના એક ઘણા મોટા આ�લમ , બધાથી વધાર� 

ઈમાનદાર અને અઝીમતર�ન હ�લમ (સહનશીલ વય��ત) 

સાથે કર� છે. 
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હઝરત મોહમમદ �સુ્ફુા સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમના ��ુગર સહાબીનએ જો�ુ ંક� આપ 

ફરમાવતા હતા ક� "�ુ ંકદ� પણ એક ઘડ�ભર માટ� અુલાહ 

અને ર�લુના ફરમાનથી ્ુર નથી થયો અને જયાર� મોટા 

બહા્ુરોએ પલાયનનો માગર અખતયાર કય� અને ભાર� 

બ�ળયા યોદાન પીછેહઠ કર� ગયા એ વખતે અુલાહ� મને 

��ુઅત અને જવા ં- મદદ અતા ફરમાવી. મ� પયગમબર� 

અકરમ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની ખાતર 

અને આપના રદણ માટ� માર� �નની જરા ્ટલી પણ 

પરવાહ નથી કર�. ર��ુ ુુ લાહ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમની �હ એ હાલતમા ંકબઝ થઈ ક� જયાર� આપ�ુ ંસર 

�બુારક મારા સીના પર હ્ ુ ંઅને તેમની �હ મારા હાથોમા ં

તેમના બદનથી �ુદ� થઈ હતી. મ� તબ�રકન (�શુ�કસમતીથી) 

મારા પોતાના હાથો આપની �હ પરવાઝ કર� ગયા બાદ 

મારા મ�ઢા પર ફ�રવયા. મ� જ ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� 
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વ આલેહ� વસુલમના જસદ� અતહર (પાકતર�ન બદન)ને 

�સુલ આપ�ુ ંઅને ફ�રશતાનએ આ કામમા ંમને મદદ કર�. 

પછ� ન�વુવતના ઘર અને તેની આસપાસથી �ગયાર વ 

ઝાર�ના અવાજો �લુદં થયા. 

* * * * * 
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રફ�કએ હયાત (�વન સહચાર�)થી 

�ુદાઈ 
ર�લેુ અકરમ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમના ઈનતેકાલે �રુ મલાલને હ� (પચંોતેર) ૭૫ 
�દવસ િવતયા ન હતા તયા ંતો હઝરત અલી 
અલ�યહસસલામની રફ�કએ હયાત જનાબે ફાતેમા ઝેહરા 
અલ�યહસસલામ પણ પોતાના િપદર� ��ુગરવારની વફાતનો 

સદમો સહ� ન શકવાથી તાર�ખ ૧૪ મી જમાદ�લ અવવલ 
�હ.સ. ૧૧ અને બી� �રવાયત �જુબ ૩ જમાદ�લ આખર 
�હ.સ. ૧૧ના દ�વસે ઈનતેકાલ ફરમાવી ગયા. હઝરત અલી 
અલ�યહસસલામે ફા તેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહા ની વસીયયત 
�જુબ રાતના �ધારામા ંહઝરત ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� 
અલયહા ને જ�્લુ બક�અમા ં��ુદુ�  ખાક કયાર.  

* * * * * 
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હઝરત અલી અલ�યહસસલામનો સબ 

પયગમબર� ઈસલામ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમને ��ુદુ�  ખાક કયાર બાદ આપે સરવર� 

કાએનાત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને 

�ખુાિતબ કર�ને ક ુ ં: "યા ર��ુ ુુ લાહ સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમ આપને મારા તરફથી અને આપના 

પાડોશમા ંઉતરનાર� અને આપથી �ંુકમા ંમળનાર� આપની 

�તુી બર�ઝુીદા (માનવતં) બેટ�ની ર�હલતથી માર� ધીરજ 

અને સબ જતા રરા છે. માર� �હમમત અને તાકાતે મારો 

સાથ છોડ� દ�ધો છે. પણ આપની �હ પરવાઝ કર� ગઈ 

તયાર� આપ�ુ ંસર �બુારક માર� છાતી પર હ્ ુ.ં હા , એ 

�ુદાઈની �સુીબત પર માર� ્ ધીરજ અને સબથી કામ લે�ુ ં

પડ�ુ.ં એ જ ર�તે આ �સુીબત પર પણ માર� સબ અને 

ધીરજથી કામ લે�ુ ંપડશે. (ઈ�ા�લુલાહ� વ ઈ�ા એલયહ� 
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રા્ઉન) હવે એ અમાનત પણ પરત લેવામા ંઆવી છે. 

�ગવ� રાખેલી ચીઝ છોડાવી લેવામા ંઆવી છે. અને �દુાવદં� 

આલમ મારા માટ� એ ઘરને �નુતખબ કર� ક� ્ની �દર આપ 

રોનક અફરોઝ છો , મારો ગમ હમેંશા અને માર� રાતો 

બેદાર�મા ંરહ�શે. હવે એ વખત આવી ગયો છે ક� આપની 

બેટ� આપને બતાવશે ક� ક�વી ર�તે એમના પર �ુમો 

કરવામા ંઆવયા , આપ એમને સાર� ર�તે �છુજો અને બધા 

એહવાલો અને િવતકો �લુાસાવાર દયારફત કરજો. જો ક� 

આપની �ુદાઈને કાઈં બ� ુવખત િવતયો નહોતો , ક� ન 

આપનો �ઝક અને યાદ� લોકોના �ભેથી િવસરાઈ ગઈ હતી. 

આપ બનેં પર માર� િવદાયની સલામી એવી સલામી ક� ્ 

્ુ:ખી અને ગભરાએલા �દલ તરફથી કરવામા ંઆવે છે. હવે 

�ુ ંજો (આ જગયાએથી) પાછો �� તો એટલા માટ� ન�હ , ક� 

આપથી મા� ં�દલ ભરાઈ ગ�ુ ંછે અને રોકા� તો એટલા માટ� 
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ન�હ ક� �ુ ંએ વાયદા પતયે �ુશકંા કરતો બની ગયો �ં , ્ 

અુલાહ� સબ કરનારાનથી કય� છે.  

(ના�ુલ બલમગમા)  

પયગમબર� ઈસલામ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમના ઈનતેકાલે �રુમલાલ અને આપના પછ� 

્ પ�ર�સથિત અને હાલત ઉભી થઈ , િસવાય જનાબે ફાતેમા 

ઝહ�રા સલા�ુુ લાહ� અલયહા ની વફાત�ુ ં્ુ:ખ , આ બાબતો 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામને એ પ�ર�સથિતએ પહ�ચાડ� 

દ�ધા ક� ્ના બાદ ભાિવ કાયરકમ ઘડવો અિનવાયર બની 

ગયો. એટલે ક� આ હાલતમા ંહઝરત અલી અલ�યહસસલામ 

સોચવા માટ� મજ�રુ બની ગયા ક� આપે હવે પછ�ની �જ�દગી 

�ા �દાઝ અને �ા તર�કાથી ��ુરવી. �તે આપ એ 

નતી� પર પહ�ચયા ક� (૧) આલે મોહમમદ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના ્ુશમનોને એમના હાલ પર 

છોડ� દ�વા,(૨) ગોશાનશીની અખતયાર કર� લેવી (૩) મો�ુદા 
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�રુતમા ંપણ બની શક� તેટલી ઈસલામની �ુુ ક� અને ગયર 

�ુુ ક� �ખદમત કરતા રહ�� ુ ંઅને આપે આપના આ કાયરકમને 

અમલમા ં�કુ� દ�ધો અને તેના પર કાયરરત થઈ ગયા.  

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ� ્ કાયરકમ ઘડ�ો તે 

પયગમબર� ઈસલામ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમના ફરમાનની રોશનીમા ંહતો કારણ ક� ્ હાલત 

ઉભી થવાની હતી તે� ુ ંઆપને સ�ંણૂર જાન હ્ ુ ંઅને તેમણે 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામને બ�ુ ંબતાવી દ��ુ ંહ્ ુ.ં 

અુલામા ઈબને હજર લખે છે ક� અુલાહ તઆલાએ પોતાના 

નબીને એ બધી બાબતોથી બાખબર કર� દ�ધા હતા ક� ્ 

પાછળથી બનવાની હતી અને અલી અલ�યહસસલામ પર ્ 

હાલત અને હાદ�સાન િવતવાના હતા તેની ખબર પણ આપી 

દ�ધી હતી. (સવાએક� મોહર�કા) ર�લેુ કર�મ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલ મ� ફરમાવ�ુ ંહ્ ુ ંક� , અય અલી 



િસરતે અઈમ્મા - 312                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

માર� વફાત બાદ તમને ઘણા ંસદમા પહ�ચશે એ વખતે તમે 

ના�ુ ં�દલ ન કરતા અને ધીરજનો માગર અખતયાર કરજો. 

ક�ટલાક ઈસલામી �બરાદરો એમ કહ� દ� છે ક� 

જયાર� અલી અલ�યહસસલામ ઉપર �સુીબતો અને ્ુ:ખો 

પહ�ચાડવામા ંઆવયા તયાર� એમણે બદર , નહદ, ખયબર 

અને ખદંકમા ંચલાવેલી તલવાર મયાનમાથંી બહાર ક�મ ન 

કાઢ� અને સબ પર ક�મ મજ�રુ થઈ ગયા  ? તો મને કહ�વા 

દો ક� અલી અલ�યહસસલામ ્વી સશખશયત માટ� એ સવાલ 

પેદાજ નથી થતો ક� એમણે �ખલાફતના પહ�લા દોરમા ંજગં 

ક�મ ન કર�  ? તે�ુ ંકારણ એ છે ક� એમણે �જ�દગીની 

શ�આતથી માડં� પયગમબર સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમની હયાતીના �ત �ધુી ઈસલામની સેવા કરતા રરા 

અને આપની કોિશષોથી જ ઈસલામ �ુયો ફાુયો હતો. 

આપના હાથોએ તેને પરવાન ચડાવયો અને ઈસલામની હર�ક 

ભયકંર ઘડ�એ તેન જ લડ�ા હતા. ભલા એ અલી માટ� કઈ 
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ર�તે ��ુમકન હ્ ુ ંક� ર��ુ ુુ લાહ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમના ઈનતેકાલ બાદ તલવાર ઉપાડ� 

ઈસલામને બરબાદ કર� દ�. ઈસતીઆબે અબ્ુલ �બરમા ં(�. 

૧, પાના ન.ં ૧૮૩) છે ક� હઝરત અલી અલ�યહસસલામ 

ફરમાવે છે ક� કોઈ અમારાથી ઝઘડો ન કર� કારણ ક� અમે 

એના વારસદાર છ�એ. પણ મારા કહ�વાની પરવા ન કર�. 

�દુાની કસમ અગર દ�નમા ંતફરકો પડ� જવાનો અને �ુફનો 

અહદ પલટવાનો �દ�શો ન હોત તો બધી કારવાઈન 

ઉથલાવી પાડત.         (ફત�લુ બમર� કા� 

�ખુમર� �. ૪ પમનમ ન.ં ૨૦૪) 

તાર�ખે આઅસમે �ુફ� (�. ૧ , પાના ન.ં ૮૩) મા ં

હઝરત અલી અલ�યહસસલામની તકર�ર મમ�ુદ છે ્ આપે 

ફરમાવી છે. અમે આઅસમે �ુફ�ની �કતાબનો ઉ્ૂર  તર�ુમો 

(પા. ૧૩) �દુહ�મા ંછપા વયો છે તેનો ઉતારો આપીએ છ�એ. 

"�દુાએ જલીલની કસમ અગર હઝરત મોહમમદ સુલુલાહો 
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અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે અમારાથી વચન ન લઈ લી�ુ ં

હોત અને અમને એ બાબતની પહ�લાથી ખબર આપી દ�ધી 

ન હોત તો �ુ ંકદ� પણ મારો હક જતો કરત ન�હ અને હક 

લીધા વગર રરો ન હોત - અને કોઈને મારો હક લેવા દ�ત 

ન�હ અને મારો હક હાિસલ કરવા માટ� એટલી હદ �ધુીની 

મથામણ કર� હોત ક� તેમ કરવામા ંઅને મક સદ હાિસલ 

કરવામા ંહલાક થવાનો ખયાલ જરા પણ ફરકવા દ�ધો ન 

હોત. આ બધા લખાણો પર દ�ષટપાત કરતા ંએ વાત 

પકાિશત �દવા સમાન સપષટ થઈ �ય છે ક� હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામે જગં ક�મ ન કર� અને સબને જ વધાર� પસદં 

ક�ુ.ુ 

* * * * * 
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જો અલી ન હોત, તો ઉમર હલાક થઈ 

ગયો હોત... 

(લવ - લમ- અલીય�નુ - લ- ાલક- લ્ર) 
�કતા�રુ રવઝહમા ંછે ક� : બય્લુ �કુ્ૃસથી એક 

�સુલમાન મદ�ના આવયો. તેણે મઝાર� ર�લૂ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની �ઝયારત કર� અને મ�સજદ� 

નબવી સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમમા ંપડાવ 

નાખી દ�ધો. તે રાત અને �દવસ ઈબાદતમા ંવીતાવતો હતો. 

�દવસે રોઝા રાખતો અને રાત ઈબાદતમા ંવીતાવતો. તે 

બીલ�ુલ નવજવાન , હસીન અને �બુ�રુત હતો. તે 

જમાનામા ંહ. ઉમરની ��ુુમત હતી. તે માણસની ઈબાદત 

મદ�નામા ંદાખલા�પ બની ગઈ હતી. તે માણસ �કુ્ૃસીના 

નામથી િવખયાત બની ગયો.  
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હ. ઉમર �કુ્ૃસીની ઈબાદતથી એટલા બધા 

પભાિવત થઈ ગયા ક� તેમનો સવભાવ કોિધત હોવા છતાં , 

તેની પાસે જઈને બેસતા અને પોતે તેની �ખદમત કરવાની 

ઉત�કુતા દશારવતા. અને તેને કહ�તા રહ�તા ક� તમાર� કોઈ 

જ�રત હોય તો મને કહ�જો. 

�કુ્ૃસી તેને એકજ જવાબ આપતો ક� : ખાલીક 

મમ�ુદ હોવા પછ� મખ�કૂ પાસે �ુ ંકામ મા�ંું  ? આપ પણ 

માર� ્વા મોહતાજ જ છો. 

જયાર� હજના �દવસો ન ઝદ�ક આવયા, અને લોકો 

હજ કરવા માટ� જવાની તૈયાર� કરવા લાગયા તયાર� 

�કુ્ૃસીએ પણ હજ માટ� જવાની તૈયાર� કર�. ્ �દવસે હજ 

માટ� કાફલો રવાનો થવાનો હતો તે �દવસે ઉમર પણ 

�કુ્ૃસીને િવદાય કરવા માટ� હાજર રરા. 
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�કુ્ૃસીએ ઉમરને ક ુ ંક� : એ અ� ુહફસ ! �ુ ંહજ 

માટ� જઈ રરો � ંમાર� પાસે એક વસ્ ુછે , તે આપની પાસે 

અમાનત તર�ક� રાખો તેવી માર� ઈચછા છે. 

હ. ઉમર� ક ુ ં: આ પણ કોઈ વાત છે  ! અમાનત 

મને સ�પી દો. પાછા આવીને માર� પાસેથી સભંાળ� લેજો. 

�કુ્ૃસીએ હાથી દાતંનો બનેલો અને તા� માર�લો 

એક ડબબો હ. ઉમરને આપયો. હ . ઉમર� તેમની પાસે રાખયો. 

�કુ્ૃસી હજ પડવા માટ� રવાના થઈ ગયો. 

હ. ઉમર હજના કાફલાને મદ�નાની સરહદ �ધુી 

િવદાય કરવા માટ� ગયા. તે આખા રસતે �કુ્ૃસીની સાથે 

ચાલતા રરા. જયાર� કાફલો રવાના થવા લાગયો તયાર� હ . 

ઉમર� કાફલાના સરદારને �કુ્ૃસી િવશે ભલામણ કર� અને 

ક ુ ં: રસતામા ંતેને કોઈપણ �તની તકલીફ પડવી ન 

જોઈએ. 
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એ કાફલામા ંએક અનસાર� �ી પણ હતી. તેને 

ધીર� ધીર� �કુ્ૃસીની �વુાની અને �બુ�રુતી તરફ આકષરણ 

થવા લાગ�ુ.ં શ�આતમા ંતો તેણ ેએ�ુ ંક�ુ ુક� ્ જગયાએ 

�કુ્ૃસી રહ�તો તેની પાસે પોતે પણ રહ�વાની કોિશષ કરતી. 

�કુ્ૃસીએ તેની તરફ કોઈ ધયાન ન આપ�ુ ંતયાર� છેવટ� તે 

�ીએ પોતે  જ પહ�લ કર� અને ક ુ ં: આપના શર�ર પર 

આવો �ડો પોશાક જોઈને મને તો આપના આવા � ુદંર , 

નરમ અને ના�ક શર�ર અને આપની �વુાની પર રહ�મ 

આવે છે. બેશક આવો પોશાક આપને �ુચંતો હશે અને 

તકલીફ પણ થતી હશે. 

�કુ્ૃસીએ જવાબ આપયો. અર� ભલી બાઈ ! એવા 

શર�ર પર રહમ કરવાથી �ુ ંફાયદો ક� ્ શર�ર માટ�મા ંમળ� 

જવા�ુ ંછે ! 

તે અનસાર� �ીએ ક ુ ં: આપનો ચહ�રો ક�ટલો 

�ુદંર છે ! જયાર� આપના ચહ�રા ઉપર તડકો પડ� છે તયાર� 
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આપનો ચહ�રો લાલ થઈ �ય છે. તે જોઈને મને બ�જુ દયા 

આવે છે. 

�કુ્ૃસીએ ક ુ ં: હોશમા ંઆવી �. એવી વાતો ન 

કર. મને મારા પરવર�દગારની બારગાહથી ્ૂર કરવાની 

કોિશષ ન કર. તે �ીની ધીરજ �ટૂ� ગઈ. તેણે �કુ્ૃસીને ક ુ ં

: એ આબીદ સાહ�બ  ! માર� આપ�ુ ંકામ છે. જો આપ માર� 

મર� પમાણે કામ કર� દ�શો તો ઠ�ક છે , નહભતર મા� કામ 

��ુ નહ� થાય તયા ં�ધુી �ુ ંતમારો પીછો છોડ�શ નહ�. 

�કુ્ૃસીએ ક ુ ં: આપ�ુ ંકામ કહો. મારાથી થઈ 

શક� તે� ુ ંહશે તો જ�ર કર� આપીશ. 

તે �ીએ ક ુ ં: આપનાથી ન થઈ શક� તે� ુ ંકામ 

આપને ક�વી ર�તે કહ�વાય? 

�કુ્ૃસીએ ક ુ ં: આપ મને પર�શાન કયાર વગર 

આપ�ુ ંકામ જણાવો. 
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તે �ીએ ક ુ ં: માર� ઈચછા છે ક� આપ રાતનો 

અ�કૂ સમય માર� સાથે મારા મા�લક તર�ક� પસાર કરો. આ 

સાભંળ�ને �કુ્ૃસીએ હાથ પોતાના કાન પર રાખી દ�ધા. 

અને તે �ીને અુલાહનો ખોફ યાદ દ�વરાવીને �તૂકાર� કાઢ� , 

અને ક ુ ંક� �ુ ંએ પકારનો માણસ નથી. ્ ુ ંપણ ખાનએ 

�દુાની �ઝયારત માટ� જઈ રહ� છે. તેથી તારા �દમાગને 

શયતાની િવચારોથી પાક કર� નાખ. 

તે �ીએ ક ુ ં: મારા પર તાર� કોઈ વાતની 

અસર થવાની નથી. �ુ ંઔરત �.ં પોતા�ુ ંઅપમાન સહન ન 

કર� શકનાર� �ીનો બદલો બ� ુજ ખરાબ હોય છે, તેથી આપ 

િવચાર� ુયો.  

તેણે ક ુ ં: ્ ુ ંઅહભથી ચાલી �. તને ્ યોગય 

લાગે તે કર. માર� પાસે ્ ુ ંઈચછે છે તેવી કોઈ વાતની આશા 

ન રાખ. થોડા �દવસ પછ� �કુ્ૃસી પોતાના િનતયકમ �જુબ 

મોડ� રાત �ધુી ઈબાદત કર�ને પોતાની જગયાએ જઈને �ઈૂ 
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ગયો. અનસાર� �ી - ક� ્ની િનયયત ખરાબ હતી તે - ઉભી 

થઈ અને પોતાની પાચંસો દ�નાર ભર�લી થેલી લઈને 

�કુ્ૃસી પાસે તેનો ્ સામાન પડ�ો હતો તેમા ંરાખીને પાછ� 

પોતાની જગયાએ જઈને �ઈૂ ગઈ. સવાર� તેણીએ ઉઠ�ને 

પોતાનો સામાન જોયો અને તેમા ંતેની થેલી ન હતી. તેથી 

તેણીએ રોકકળ મચાવી દ�ધી. તેણીને કાફલાવાળા લોકોએ 

�છુ�ુ ંક�: �ુ ંથ�ુ ં? 

તેણીએ ક ુ ંક� : �ુ ંઔરત ઝાત �.ં �ુ ં�સુાફર�મા ં

� ૂટંાઈ ગઈ ..... કોઈએ માર� થેલી ઉઠાવી લીધી. મારા 

સફરના ખચરનો આધાર તેની ઉપર હતો. હવે તો માર� પાસે 

એક �ટ� કોડ� પણ રહ� નથી.  

કાફલાના તમામ લોકો હ�રતમા ંેબૂી ગયા. 

કાફલાના આગેવાને કાફલાના તમામ લોકોનો સામાન 

તપાસવાનો �કુમ આપયો. કાફલાના એક� એક માણસની બધી 

જ વસ્નુ તપાસવામા ંઆવી. પણ તેમાથંી થેલી મળ� નહભ. 
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કાફલાના આગેવાને ક ુ ંક� : બધાની તપાસ થઈ ગઈ. તેણે 

અનસાર� �ીને ક ુ ંક�: કાફલાના તમામ લોકોની તલાશી 

લેવાઈ ગઈ છે. ફકત એક �કુ્ૃસી બાક� છે. તે એવો માણસ 

નથી. તેથી તેના પર શકંા કરવાને પણ �ુ ં�નુાહ સમ�ુ ં�.ં 

તેથી તેની તલાશી લેવામા ંઆવી નથી. તે �ીએ ક ુ ં: એ 

વાત સાચી છે ક� તે �કુ્ૃસી છે. પણ જયાર� તમામ 

�હુા્ર�ન અને અનસારની તલાશી લેવામા ંઆવી છે તો 

પછ� �કુ્ૃસીની તલાશી લેવામા ં�ુ ંવાધંો છે ? શ� છે ક� તે 

�હ�રમા ંકંઈ હોય અને બાિતનમા ંકંઈ બી� પકારનો હોય ! 

તે બહારથી મદ�નામા ંઆવેલ છે. તેનો �તૂકાળ ક�વો છે તે 

કોને ખબર છે  ? કાફલાના ક�ટલાક લોકોએ પણ તે �ીની 

વાત�ુ ંસમથરન ક�ુ.ુ 

કાફલાનો આગેવાન �કુ્ૃસીની પાસે ગયો. 

�કુ્ૃસી નમાઝે �બુહ પડ�ને �ઈૂ રરો હતો. કાફલાના 
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આગેવાને તેને જગાડ�ને કાફલામા ંચોર� થયાની વાત કર�. 

અને �કુ્ૃસીનો સામાન તપાસવાની ર� માગંી.  

�કુ્ૃસી બીચારો િન��ચ�ત હતો. તેને કયા ંખબર 

હતી ક� તેને તેની નેક�ની સ� મળવાની છે  ! તેણે કાફલાના 

આગેવાનને ક ુ ંક� : જો બધાના સામાનની તલાશી લેવાઈ 

ગઈ હોય તો મને શા માટ� બાક� રાખો છો ? ઈનસાફની વાત 

એ છે ક� આપે ્ ર�તે બી� લોકોના સામાનની તલાશી 

લીધી છે તેવી જ ર�તે મારા સામાનની પણ તલાશી લઈ 

ુયો. મને એમાથંી બાકાત ન રાખો. 

કાફલાના આગેવાને �કુ્ૃસીના સામાનને 

ઉુટાવીને તપાસ કરવા�ુ ંશ� ંક�ુ.ુ તેમાથંી તે �ીની થેલી 

મળ� આવી. તે �ી આ જોઈ રહ� હતી. પોતાની થેલી જોઈને 

તે ઉછળ� પડ� અને કહ�વા લાગી ક� આ જ માર� થેલી છે. �ુ ં

કહ�તી જ હતી ક� તેની નમાઝ ન �ૂવો..... આ માણસ 

�દરથી કંઈ �ૂદો જ છે.  
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હવે તો સા�બત થઈ ગ�ુ.ં તેથી કાફલાના તમામ 

લોકો �કુ્ૃસીને મારવા - પીટવા લાગયા. જયાર� તેને માર� 

માર�ને થાક� ગયા તયાર� તેને સાકંળથી બાધંી દ�ધો અને 

હજથી પાછા ફરવા �ધુી તેને બાધંીને રાખવા�ુ ંનકક� ક�ુ.ુ 

તેમજ એમ પણ વીચા�ુ ુક� હ. ઉમરને એ વાતની �ણ કર��ુ ં

ક� ્ માણસ માટ� તમોએ ભલામણ કર� હતી તેણ ે�ુ ંકર્તૂ 

કયાર.  

�કુ્ૃસી મામલાના �ડાણ �ધુી પહ�ચી ગયો. તેણે 

પોતાનો ફ�સલો અુલાહ ઉપર છોડ� દ�ધો. તેને ્ કાઈં 

કહ�વામા ંઆવ�ુ ંઅને તેની સાથે ્ પણ વયવહાર કરવામા ં

આવયો તે િવશે તેણ ેકોઈ ને કાઈં ન ક ુ.ં તે 

કાફલાવાળાનના મેણા ં- ટોણા ંઅને મારને � ૂગંા મોઢ� સહન 

કરતો રરો. 

કાફલો મકકા પહ�ચયો તયાર� �કુ્ૃસીએ કાફલાના 

આગેવાનને હાથ જોડ�ને િવનતંી કર� ક� આપ હજ માટ� 
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આવયા છો અને �ુ ંપણ એ જ િનયયતથી આવયો �.ં આપ ્ 

ચાહો તે માર� �મીનગીર� લઈ ુયો પણ મને હજ કરવા 

માટ� �કુ ત કર� દો. �ુ ંમનાિસક� હજ અદા કરવા મા�ં ુ ં�.ં 

હજના અમલ �રુા થવા પછ� આપ ્ સથળે અને ્ સમયે 

કહ�શો તે �જુબ �ુ ંહાજર થઈ જઈશ. તે પછ� આપ માર� 

સાથે ્ વતરન કરશો તેને �ુ ં�દુાની રઝામદં� ખાતર સહન 

કર� લઈશ. ્વી ર�તે આ પહ�લા ંઆપ લોકોને મારા િવશે 

કોઈ ફ�રયાદ ન હતી. તેવી  જ ર�તે હવે પછ� પણ કોઈ 

ફ�રયાદ નહભ રહ�.  

આ મામલામા ંકાફલાના લોકો બે �ૂથમા ંવહ�ચાઈ 

ગયા. ક�ટલાક લોકો કહ�તા હતા ક� : તે અહભથી �ટવા માગેં 

છે. આ્ ચાુયો જશે તો ફર� પાછો �ાર� હાથમા ંઆવશે  ? 

જયાર� ક�ટલાક લોકો કહ�તા હતા ક� આપને એ વાતની ખબર 

નથી ક� તેણ ેશા માટ� અને �ા સજંોગોમા ંચોર� કર� હતી  ? 

તે ્ કહ� છે તે પમાણે તેનો વાયદો વફા કરશે. છેવટ� 
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કાફલાના લોકોએ એ�ુ ંનકક� ક�ુ ુક� �કુ્ૃસીને હજ અદા 

કરવા માટ� આઝાદ કરવો. જો તે પાછો આવી જશે તો તેને 

હ. ઉમર પાસે લઈ જઈને આખી વાત બયાન કર�ુ ંઅને જો 

પાછો નહભ આવે તો પણ હ. ઉમરને બનેલા બનાવથી વાક�ફ 

કર��ુ.ં એક અ�ણયા માણસ માટ� તે આપણા બધા લોકોની 

વાત રદ નહ� કર�. આમ નકક� કર�ને તે લોકોએ �કુ્ૃસીને 

છોડ� દ�ધો અને ક ુ ંક� : હજના અરકાન �રુા થયા પછ�. 

તેણે અ�કૂ �દવસે અ�કૂ જગયાએ આવી જ�ુ.ં 

�કુ્ૃસીએ તે લોકોનો �કુ�યા અદા કય� અને 

તયાથંી ચાુયો ગયો. હજના �દવસો �રુા થયા પછ� નકક� 

કરવામા ંઆવેલી જગયાએ સમયસર પાછો આવી ગયો. 

કાફલાના તમામ લોકો તેની દધયાનતદાર� માટ� બ�ુ  જ 

પભાિવત થયા અને કહ�વા લાગયા ક� હવે તેના પગમા ંસાકંળ 

બાધંવાની જ�ર નથી. જો તેને ભાગી જ�ુ ંહોત તો આ તકનો 

લાભ લઈને ભાગી �ટ�ો હોત. હવે જયાર� તે પાછો આવી 
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ગયો છે તયાર� તેને કોઈ �તના બધંનમા ંરાખવાની કોઈ 

જ�ર નથી. આમ �કુ્ૃસી કાફલાની સાથે મદ�નાના રસતે 

પાછો ફરવા લાગયો. 

અનસાર� �ી પાસે રસતા�ુ ંભા્ ુ ંખતમ થઈ ગ�ુ.ં 

હજનો પવાસ �રુો કર�ને પાછા ફરતી વખતે તે �ી ભા્ ુ ં

લેવા માટ� એક નાના ગામમા ંગઈ. ગામની બહાર તેને એક 

ગોવાળ મકયો. તે �ીએ ગોવાળ પાસે કંઈક આપવાની 

માગંણી કર�. 

ગોવાળે ક ુ ં: માર� પાસે આપવા માટ� તો બ�ુ ં

છે. �ુ ંતને આપીશ. પરં્ ુબદલામા ંમને �ુ ંમળશે ?  

�ીએ ક ુ ં: તને અુલાહ તરફથી જઝા મળશે. �ુ ં

�સુાફર �.ં મારા કાફલાના લોકો પાસે પણ તેમની જ�રત 

કરતા ંવધાર� નથી. નહભતર �ુ ંઅહભ માગંવા માટ� ન આવત. 

ગોવાળે ક ુ ં: અુલાહ સવાબ તો કયામતમા ં

આપશે. પરં્ ુમને અતયાર� કંઈક જોઈએ છે.  
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�ીએ ક ુ ં: જો માર� પાસે અતયાર� આપવા ્�ુ ં

કંઈક હોત તો �ુ ંઅહભ શા માટ� આવતે ? 

ગોવાળે ક ુ ં: �ુ ંએવી વસ્નુી ઈચછા નથી કરતો 

્ તાર� પાસે નથી. પરં્ ુ�ુ ંતો એવી વસ્ ુઈચ� ં� ંક� ્ના 

આપવાના કારણે તાર� પાસેથી કાઈં ન� ંન�હ થાય. ્ ુ ં

માર� ઈચછા �રુ� કર તો �ુ ંતાર� જ�રત �રુ� કર�શ. તે �ીએ 

જો�ુ ંક� હવે કોઈ રસતો નથી. તયાર� તેણ ેગોવાળની ઈચછા 

�રુ� કરવાની સમંિત આપી. રસતા પર આવેલા એક નટલા 

ઉપર �ીએ ગોવાળની ઈચછા �રુ� કર�. ગોવાળે �ીને તેની 

જોઈતી વસ્ ુઆપી. તે પછ� તે �ી પોતાના કાફલા સાથે 

આવીને મળ� ગઈ. કાફલો રવાના થયો ન હતો. કાફલાના 

લોકો આરામમા ંહતા. કાફલાનો પવાસ શ� થયા પછ� બે 

તણ �દવસ વીતયા હશે તયાર� તે �ી �ુદરતી હાજત માટ� 

કાફલાથી ્ૂરના િવસતારમા ંગઈ. તયાથંી પાછ� ફરતી હતી 

તયાર� તેને રસતામા ંએક �દૃ માણસ મકયો. તેણ ે�ીનો ચહ�રો 
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જોઈને �છુ�ુ ંક� : �ુ ં્ ુ ંગભરવિત છે ? તેણીએ જવાબ આપયો 

: ના, એ�ુ ંનથી. 

તે �દૃ માણસે ક ુ ં: મારાથી કોઈ વાત 

�પાવવાની જ�ર નથી. ્ ગોવાળે ખાવાનો સામાન આપીને 

તાર� જ�રત �રુ� કર� હતી. તેનાથી જ ્ ુ ંગભરવિત બની 

ગઈ છે. આ સાભંળ�ને તે �ી રડવા લાગી. 

તે �દૃ માણસે ક ુ ંક� : ગાડં�  ! રડ� છે શા માટ�  ? 

્ ગોવાળનો બનાવ �ણે છે તેને એ પણ ખબર છે ક� તારા 

કાફલામા ં�કુ્ૃસી નામનો ્ માણસ છે , તેના ઉપર ્ ુ ંફ�દા 

છે. આ પહ�લા ંપણ ્ ુ ંતેને એક ફર�બ આપી �કુ� છે. તારા 

આ ગભરધારણ કરવાની જવાબદાર� �કુ્ૃસી પર નાખી દ�. 

હમણાનેં હમણા ંજ જઈને કાફલાના આગેવાનને એ વાતની 

�ણ કર� દ� ક� �કુ્ૃસીએ મને કમઝોર સમ�ને માર� સાથે 

બળજબર� કર� છે. 
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આ વાત સાભંળ�ને તે �ી બ�જુ �શુ થઈ. તેણે 

કાફલાની નઝદ�ક જઈને રોકકળ મચાવવી શ� કર� દ�ધી. 

કાફલાના લોકોએ �છુ�ુ ં: ફર� �ુ ંથ�ુ ં? 

તે �ીએ ક ુ ં: આ ઝાલીમ �કુ્ૃસીએ મને 

બરબાદ કર� નાખી. તેણે મને બળજબર� કર�ને માર� સાથે 

ઝીના કયાર છે. �ુ ંશમરના કારણે કંઈ કહ� શક� ન�હ અને આ 

વાતની કોઈને �ણ ન કર�. પરં્ ુહવે મને ખબર પડ� ક� 

મામલો મારા કા�નુી બહાર ચાુયો ગયો છે. અને તેની 

બળજબર��ુ ંપ�રણામ દ�ખાવા લાગ�ુ ંછે તેથી આ વાત �હ�ર 

કરવા માટ� �ુ ંમજ�રૂ થઈ ગઈ �.ં 

આ વાત સાભંળતાની સાથે જ કાફલાના લોકો 

�કુ્ૃસી પર ્ટુ� પડ�ા. લાતો , �કુકાન અને બી� તમામ 

ર�તે માર� માર�ને �કુ્ૃસીની હાલત ખરાબ કર� નાખી. આમ 

છતા ં�કુ્ૃસી એ કાઈં ક ુ ંનહ�, ન તો પોતાનો બચાવ કરવા 

માટ� �ભ ખોલી. ્ટલા મેણા-ંટોણા ંઅને માર પડતો રરો તે 
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બધાને �કુ્ૃસી �પુ ચાપ સહન કરતો રરો. મદ�ના નજદ�ક 

આવ�ુ.ં મદ�નાના લોકોને કાફલાના આવવાની �ણ થઈ 

�કુ� હતી. હ. ઉમર અને મદ�નાના બી� લોકો કાફલા�ુ ં

સવાગત કરવા માટ� મદ�નાની બહાર આવયા હતા. જયાર� 

કાફલો મદ�ના પહ�ચયો તયાર� લોકો એક બી� સાથે ગળે 

મળવા લાગયા.  

હ. ઉમરની નજર �કુ્ૃસીને શોધી રહ� હતી. 

એટલામા ંકાફલાના આગેવાને તેમને �કુ્ૃસીના ચોર� અને 

બળાતકારના બનેં �કસસાનની વાત કર� દ�ધી. �કુ્ૃસી આ 

બધી વાતને શાિંત અને િધરજથી સાભંળ� રરો હતો. 

હ. ઉમર� ક ુ ં: અય ઝા�લમ! આ ત� �ુ ંક�ુુ  ? 

તા� ં�હ�ર તો બ� ુજ સા� ંદ�ખા્ ુ ંહ્ ુ ં- અને તા� ંબાિતન 

આટ�ુ ંગં્ ુ ં ? �દુાની કસમ , �ુ ંતને એવી સ� કર�શ ક� 

તાર� ્�ુ ંખરાબ બાિતન રાખનાર કદ� આવા �નુાહ 

કરવાની �હ�મત નહભ કર�.  



િસરતે અઈમ્મા - 332                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

આ સાભંળ�ને પણ �કુ્ૃસીએ પોતા�ુ ં�ખુ ન 

ખોુ�ુ.ં અને બીલ �ુલ �પૂ બેસી રરો. બી� બા�ુ લોકોની 

ભીડમા ંપણ ધીમે ધીમે વધારો થતો રરો. હવે લોકો એ 

વાતના ઇનતેઝારમા ંહતા ક� આ બનાવનો ફ�સલો �ુ ંથાય છે  

?  

.... એટલામા ંઆફતાબે ઈમામત�ુ ં�રૂ ચમક� 

ઉઠ�ુ.ં હઝરત અલી અલ�યહસસલામ તશર�ફ લાવયા. હ. ઉમર� 

આખી વાત હઝરત અલી અલ�યહસસલામને કહ� સભંળાવી. 

આપ અલ�યહસસલામે એ �કુ્ૃસી સામે જો�ુ . તે બીલ �ુલ 

શાિંતથી જમીન સામે તાક�ને બેઠો હતો. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: ઉમર  ! 

ઉતાવળ ન કરો. િધરજથી કામ ુયો. �ુ ંઅલી અલ�યહસસલામ 

ગવાહ� આ�ુ ં� ંક� આ માણસે ન તો ચોર� કર� છે ન તો 

ઝીના. આ સાભંળ�ને ઉમર તેમની જગયાએથી ઉભા થઈ ગયા 

અને હઝરત અલી (અ.) પાસે આવીને ઉભા રહ� ગયા.  
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યા અલી ! આ વાત ક�મ બની શક� ? �ુ ંકોઈ �ી 

પોતાની મેળે પોતાની ઝાત પર પોતે ઝીનાનો ભોગ બની 

હોવાનો ધબબો લગાવે ?  

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે તે �ીને પોતાની 

પાસે બોલાવીને ક ુ ં: ્ ુ ંશરાફતથી આખી સાચી વાત 

લોકોની સામે કહ� દ�.  

તે �ીએ ક ુ ં: યા અલી  ! કાફલાના તમામ લોકો 

એ વાતના સાદી છે ક� માર� પૈસા ભર�લી થેલી �કુ્ૃસીના 

સામાનમાથંી મળ� આવી છે. થેલીની ચોર� બાબતમા ં

કાફલાના તમામ લોકો ગવાહ� આપે છે. �યા ં�ધુી ઝીનાની 

વાતનો સબંધં છે તો એ બનાવનો કોઈ સાદી માર� પાસે 

નથી. અને ન તો કોઈ સાદીની હાજર�મા ંએ કામ કરવામા ં

આવે છે. હક�ક ત એ છે ક� �કુ્ૃસીની �કરઅત બ�ુ  જ �ુદંર 

અને આકષરક હતી. કાફલાના લોકો �ણે છે ક� �ુ ંતેની 

�કરઅત સાભંળવા માટ� તેની નજદ�ક રહ�તી હતી. એક રાતે 
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જયાર� કાફલાના લોકો �ઈુ ગયા તયાર� �ુ ંતેની નજદ�ક �તુા ં

�તુા ંતેની �કરઅત સાભંળ� રહ� હતી. જયાર� બીલ�ુલ �ધા� 

અને શાિંત થઈ ગઈ તયાર� તેણ ેઅચાનક મને દબાવી દ�ધી. 

્થી �ુ ં�મૂ પાડ� ન શક�. અને માર� આબ� જવાના ડરથી 

ફ�રયાદ ન કર� શક�. જયાર� મને ગભર રરો હોવાની ખાતી 

થઈ ગઈ તયાર� આ વાત �હ�ર કરવા િસવાય બીજો ઉપાય 

રરો નહ�. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ� ફરમાવ�ુ ં: અુલાહ 

તાર� ઉપર લાઅનત કર�. બનેં વાતમા ં�ુ� ંબોલી રહ� છે. 

તયાર પછ� હઝરત અલી અલ�યહસસલા મ� ઉમરને સબંોધીને 

ફરમાવ�ુ ં: એ અ�લુ હફસ ! આ નવ�ુવાને હજના પવાસમા ં

જતા પહ�લા ંતમને કોઈ અમાનત આપી હતી ? 

હ. ઉમર� ક ુ ં: હા , �બલ�ુલ આપી હતી. તે 

અમાનત માર� પાસે મમ�ુદ છે. 
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હઝરત અલી અલ�યહસસલામ� ફરમાવ�ુ ં: �કુ્ૃસીએ તમને 

અમાનત�પે આપેલો તા� માર�લો ડબબો અહભ દરબારમા ં

મગંાવીને તમાર� પાસે રાખો. તયાર પછ� �ુ ંતમને આ 

બનાવની હક�કત �ુ ંછે તે જણાવીશ. 

હ. ઉમર� �કુ્ૃસીની અમાનતનો ડબબો પોતાની 

પાસે મગાવીને રાખયો. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ� પેલી �ીને પોતાની 

સામે ઉભી રાખી. અને ફરમાવ�ુ ં: હવે �ુ ં્ કાઈં ��ુ ંતે 

વાતનો સાચે સાચો જવાબ આપ્. નહભતર �ુ ંતારા 

�તૂકાળના બધાજ કર્તૂ લોકોના સ�હૂની સામે �હ�ર કર� 

દઈશ. 

તે �ી મમલા અલી અલ�યહસસલામની વાત 

સાભંળ�ને પસીનામા ંતરબોળ થઈ ગઈ અને �જુવા લાગી. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલા મ� ફરમાવ�ુ ં: �ુ ંતે 

ફલાણી જગયાએ આ �ુવાનની પાસે જઈને તેને �નુાહ 
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કરવાની દાવત આપી ન હતી  ? હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામે તે �ીએ �કુ્ૃસીને �નુાહ માટ� બોલાવવા - 

�કુ્ૃસી�ુ ંનરમ શર�ર તેના શર�ર, પર ગરમીના કારણે થતી 

અસર વગેર� વાતો કહ�વા - ્ શબદો વાપયાર હતા તે  જ વાત 

દોહરાવી. આ ઉપરાતં હઝરત અલી અલ�યહસસલામે એ 

બનાવ વખતે �કુ્ૃસીએ આપેલો જવાબ પણ દોહરાવયો. 

તે �ીએ �જુતા �જુતા જવાબ આપયો ક� : મમલા  

! મ� �કુ્ૃસીને �નુાહ કરવા માટ� બોલાવયો હતો. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: આ 

નવજવાને તાર� વાતનો ઈનકાર કરતાં , ત� તેને ધમક� આપી 

હતી ક� જો તે તાર� વાત નહ� માને તો ્ ુ ં�ીન ્વી 

મકકાર� કર�ને તેની સામે બદલો લઈશ. અને તેને ઝલીલ 

કર� નાખીશ. 

તે �ીએ ક ુ ં: મ� આમ ક ુ ંહ્ ુ.ં 
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હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: એક રાતે 

જયાર� �કુ્ૃસી ઈબાદત કર�ને થાક�ને �ઈુ ગયો હતો તયાર� 

ત� તાર� પૈસા ભર�લી થેલી તેના સામાનમા ં�પાવી ન હતી ? 

તે �ીએ ક ુ ં: એ કામ મ� ક�ુ ુહ્ ુ.ં 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે કાફલાના 

આગેવાનને ક ુ ં: જયાર� તમે કાફલાના તમામ લોકોની 

તલાશી લઈને આ �ીને ક ુ ંહ્ ુ ંક� : કાફલાના તમામ 

લોકોનો સામન તપાસી લીધો છે. તેમાથંી તાર� થેલી મળ� 

નથી. તયાર� તે �ીએ �કુ્ૃસીના સામાનની તલાશી લેવાનો 

આગહ કય� હતો ? 

કાફલાના આગેવાને ક ુ ં: � હા  ! તેણે આપે 

ફરમાવેલા શબદો કરા હતા.  

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે તે �ીને ક ુ ં: 

હજથી પાછા ફરતી વખતે તાર� પાસે રસતા�ુ ંભા્ ુ ં�ટૂ� ગ�ુ ં
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હ્ ુ.ં તયાર� ફલાણી જગયાએ ્ ુ ંકાફલાથી �ુદ� પડ� ગઈ હતી 

અને ભાતાની શોધ માટ� ફલાણા ગામ તરફ ગઈ હતી. 

તે �ીએ ક ુ ં: યા અલી! �ુ ંતે ગામ તરફ ગઈ 

હતી. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: તે 

ગામની બહાર તને અ�કૂ રંગ અને દ�ખાવવાળો ગોવાળ 

મકયો હતો ? 

તે �ીએ ક ુ ં: હા. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: તે તેની 

પાસે ભાતાની માગંણી કર� હતી ? 

તે �ીએ ક ુ ં: મ� માગંણી કર� હતી. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: તેણે 

જવાબમા ંતાર� પાસે કોઈ માગંણી કર� હતી ? 

તે �ીએ ક ુ ં: તે ગોવાળે માગંણી કર� હતી. 
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હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: ઘણા 
આગહ પછ� ્ ુ ંતેની માગંણી સતંોષવા માટ� તૈયાર થઈ ગઈ 
હતી ? 

તે �ીએ ક ુ ં: હા , એ કામ માટ� �ુ ંતૈયાર થઈ 
હતી. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: ગોવાળે 

તાર� જ�રત �રુ� કર� અને ત� તેની માગંણીને સતંોષી, પરં્ ુ
તને એ વાતની ખબર ન પડ� ક� ્ ુ ંસગભાર બની ગઈ છે. બે 
�દવસ પછ� ફલાણી જગયાએ �ુદરતી હાજત માટ� ગઈ હતી ? 

તે �ીએ ક ુ ં: હા. 
હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: તયાથંી 

પાછા ફરતી વખતે તને શૈતાન મકયો હતો ? 
તે �ીએ ક ુ ં: યા અલી  ! મ� કદ� શૈતાનને જોયો 

નથી. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: ્ ુ ં

�ુદરતી હાજત કર�ને પાછ� ફર� રહ� હતી તને રસતામા ંએક 
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એવો �ઢુો માણસ મકયો હતો ક� ્ની ુખો પરના પોપચા 

ઢળ� ગયેલા હોય , કમર વાકં� વળેલી અને રંગ કાળો હતો , 

અને તેણ ેસફ�દ કપડા ંપહ�યાર હતા. તેના એક હાથમા ંમોટા 

દાણાવાળ� તસબીહ હતી અને બી� હાથમા ંમોટ� લાકડ� હતી 

? 

તે �ીએ ક ુ ં: હા. એવો �ઢુો રસતામા ંમકયો 

હતો. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: તે  જ 

શૈતાન હતો અને તેણ ેતને એ વાતની �ણ કર� હતી ક� તને 

ગોવાળ થક� ગભર રરો છે. 

તે �ીએ ક ુ ં: હા તે �ઢુાએ  જ મને �ણ કર� 

હતી. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે તેને ક ુ ં: તે 

�ઢુાની વાત સાભંળ�ને ્ ુ ંરડવા લાગી હતી. અને તેણે તને 

એમ કહ�ને સાતંવન આપ�ુ ંહ્ ુ ંક� ્ ુ ં�કુ્ૃસી�ુ ંનામ લઈને 
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આખી વાત કાફલાવાળાને જણાવી દ�. તયાર પછ� ત� 

કાફલામા ંજઈને રોકકળ મચાવીને આ વાત કાફલાવાળાને 

કર� હતી. 

તે �ીએ ક ુ ં: યા અલી  ! આ વાત �બલ�ુલ 
એવી ર�તે સાચી છે ક� �ણે આ બધી વાત બનતી હતી તયાર� 
આપ અલ�યહસસલામ તયા ંહાજર હતા. અને મારા ડગલેને 
પગલે આપ મારા પડછાયાની ્મ સાથે હતા. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: અય 
અ�લુ હફસ  ! આ નવજવાને ઈબાદત કરવાના શોખમા ં

�િતમવાદથી કામ લી�ુ.ં અને તે પોતાની �તને �ી માટ� 
નાકાબીલ (અયોગય) બનાવી દ�ધો છે. અને તેણ ેઆપને ્ 
અમાનત આપી હતી - તે હ�ુ પણ આપની પાસે મમ�ુદ છે. 
તેમા ંઆ નવ�ુવાનની ઈનતેહાપસદં�નો �રુાવો મમ�ુદ છે. 
આ નવ�ુવાને પોતા�ુ ં �પુતાગં કાપીને આ ડબબામા ંરાખ�ુ ં
છે. ્ લીલા રંગના ર�શમના કપડામા ંિવ�ટાએ�ુ ંછે. પહ�લા 
તમે ડબબો ખોલીને માર� વાતની ખાતી કર� ુયો. તયાર પછ� 
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્ લોકોને માર� વાતમા ંશકંા રહ� �ય તેન આ 
નવ�ુવાનને પણ તપાસી શક� છે. 

ઉમર� ક ુ ં: યા અલી  ! હવે આ ્ુષટ �ી સાથે �ુ ં
વતરન કર�ુ ંજોઈએ ? હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં
: ય�દુ�નના કબસતાનમા ંખાડો ખોદ�ને, તેમા ંઆ �ીને ઉભી 
રાખી તેને છાતીના ભાગ �ધુી દફનાવીને સગંસાર કરવી 

જોઈએ. તે �ીને સગંસાર કરવામા ંઆવી. એ �કુ્ૃસી �વયો 
તયા ં�ધુી મસ�દ� નબવીમા ંઈબાદતમા ંમશ�લુ રરો. 

આ મોઅ�ઝો જોયા પછ� હ . ઉમર� મીમબર પર જઈને 
તણ વખત ક ુ ં: લવલા - અલી�નુ - લ હલક - ઉમર 
(અલી ન હોત તો ઉમર હલાક થઈ �ત.)  

(મકતમબ અદમ્અ્સુ સમક�બમ, ભમગ - ૧, પમનમ નબંર : 
૨૯૧) 

* * * * * 
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�ંુવાર� ગભરવતી 

બેહા�લ અનવારમા ંછે ક� હઝરતે અમમાર� યાસીર 

અને ઝૈદ ઈબને અરકમથી �રવાયત છે ક� સ�રમી સફર 

સોમવારનો �દવસ હતો અને અમે મસ�દ� �ુફામા ંહઝરત 

અલી અલ�યહસસલામ પાસે બેઠા હતા. તયાર� આપ 

અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: અમમાર  ! માર� �ુફ�કાર લઈ 

આવો. અમમાર �ુફ�કાર લઈ આવયા. આપ અલ�યહસસલામે 

�ુફ�કારને તેના મયાનમાથંી બહાર કાઢ�ને પોતાના ખોળામા ં

રાખી દ�ધી. પછ� ફરમાવ�ુ:ં અય અમમાર  ! આ્ �ુ ંએવો 

ફ�સલો સભંળાવીશ ્નાથી મોમીનના ઈમાનમા ંઅને 

�નુાફ�કના િનફાકમા ંવધારો થઈ જશે. પછ� આપ 

અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: અમમાર જરા મસ�દની ઉપરના 

ભાગમા ંજઈને �ુન ક� શોરબકોર ક�મ થાય છે  ? અમમાર કહ� 

છે ક� મ� જો�ુ ંતો મસ�દની બહાર �ટ ઉપર એક નવ�ુવાન 
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છોકર� બેસેલી હતી. તેની આ�ુબા�ુમા ંહ�ર માણસો �ુુ લી 

તલવાર સાથે ઉભા હતા. તે બધા છોકર�ના કબીલાના લોકો 

હતા. તે લોકોમા ંબે સ�હૂ થઈ ગયા હતા. એક સ�હૂ 

છોકર�ની તરફ�ણમા ંહતો અને બીજો તેની િવ�દમા ંહતો. 

તે છોકર� રડ� રડ�ને કહ�તી હતી ક� : અય ફ�રયાદ 

કરનારાનની ફ�રયાદ� પહ�ચનાર.... અય ખવાહ�શમદંોની 

�િતમ મઝંીલ... અય મોહતાજના ખ�ના...... અય સ�ંણૂર 

શ��તના મા�લક ..... અય યતીમને રો� આપનાર....... અય 

પહ�લેથી જ દોસતો અને ્ુશમનોને રો� આપનાર...... અય 

િનજ�વ હાડકામા ં�વ પૈદા કરનાર..... અય તે ્ હમેંશાથી 

છે અને હમેંશા રહ�શે....... અય બેસહારા અને િનરાધાર 

લોકોના સહારા...... અય મઝ�મુ લોકોની ફ�રયાદ� 

પહ�ચનાર...... �ુ ંતારા વલીના દરવા્ આવી �.ં �ુ ંતારા 

નબી સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના ખલીફએ 
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બરહકની ચોખટ પર આવી �.ં મને કામયાબી આપ અને 

માર� �સુીબતને ્ૂર ફરમાવ. 

આ સાભંળ�ને અમમાર� તેણીને ક ુ ંક�: તને હઝરત 

અમી�લ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ બોલાવી રરા છે. તે 

છોકર� �ટ પરથી ઉતર� તેની સાથે આવેલા બી� લોકો 

પણ પોત પોતાની સવાર� પરથી નીચે ઉતયાર. અને 

મસ�દમા ંગયા. તે છોકર� હઝરત અલી અલ�યહસસલામની 

�ખદમતમા ંહાજર થઈ અને હાથ જોડ�ને અઝર કર�: મારા 

આકા... અય ઈમા�લુ ��ુક�ન  ! �ુ ંઆપની પાસે આવી �.ં 

આપના દરવા�ને રહ�મતનો દરવાજો સમ�ને હાજર થઈ 

�,ં માર� �સુીબતને ્ૂર કરો... આપ જ મને �સુબીતથી 

��ુ�ત આપી શકો છો. આપ તમામ મા-કાન અને મા-ય�ુન 

ના આલીમ છો. એટલે ક� �તૂકાળ અને ભિવષયના (કયામત 

�ધુીના) બનાવોથી સ�ંણૂર �ણકાર છો. 
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હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: અમમાર  ! 

�ુફાની તમામ ગલીન અને શેર�નમા ંએલાન કર� દયો ક� 

્ કોઈને ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના 

ભાઈની એ કમાલ જોવી હોય ્નાથી અુલાહ� તેનને 

નવા�યા છે. તો તેવા લોકો ્રુત જ મસ�દમા ંઆવી �ય.  

અય શામવાસીન ! ્ કાઈં �છુ�ુ ંહોય એ અલીને 

�છુ� ુયો. આ સાભંળ�ને છોકર� સાથે આવેલા લોકોમાથંી 

એક યમની ચાદર નઢ�લો �ઢુો ઉભો થયો. તેણે અઝર કર�. 

યા અમી�લ મોઅમેનીન  ! આ માર� દ�કર� છે. �ુ ંઅરબના 

શેખ લોકોમાથંી �.ં તમામ શેખ લોકો મારા પભાવના કારણે 

આ છોકર� સાથે શાદ� કરવા ઈચછતા હતા પરં્ ુઆ 

છોકર�એ મા� ંનાક કપાવી નાખ�ુ ંછે. તેના કારણે મા� ંમા�ુ ં

શમરથી �ક� ગ�ુ ંછે. �ુ ંતમામ અરબ લોકોમા ંકોઈને મ��ુ ં

દ�ખાડવાને લાયક નથી રરો. 

આપ અલ�યહસસલામે �છુ�ુ ં: વાત �ુ ંછે ? 
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તેણે અઝર કર� : �ુ ંવાત ક�ં  ! આપનાથી કોઈ વાત 

�પી નથી. આ છોકર� �ંુવાર� છે અને ગભરવતી બની છે. 

આપે કદાચ મા� ંનામ સાભંક�ુ ંહશે મા� ંનામ ક�સ ઈબને 

અફરલીસ છે. માર� આગ �ાર�ય પણ �ઝુાઈ નથી. અને 

મારા પાડોશી તરફ પણ કોઈએ નઝર ઉપાડ�ને જો� ુ ંનથી. 

હવે મને એ વાત સમ�તી નથી ક� �ુ ં�વતો ર�ુ ંક� ેુબીને 

મર� �� ? 

આપ અલ�યહસસલામ સૈય્ુલ �બીયા સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમઅ.વ .ના બરહક ખલીફા છો.  

તમામ ઈમામો પોતાની ઉમમતના લોકોના �હ�ર અને 

બાિતનથી વાક�ફ હોય છે. મ� એનાથી વધાર� �સુીબતવાળો 

કોઈ બનાવ જોયો નથી. આપ જ �શુક�લ�ુશા છો. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે છોકર�ને સબંોધીને 

ફરમાવ�ુ ં: દ�કર� ! ્ ુ ંપણ કંઈ કહ�વા માગેં છે  ? તારા િપતા 

આ �ુ ંકહ� છે ? 
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છોકર�એ અઝર કર� : મ� પણ ક ુ ંછે અને મારા 

િપતાએ પણ ક ુ ંછે ક� આપ અલ�યહસસલામ ઈમામે ઉમમત 

છો. આપ અલ�યહસસલામ મા-કાન અને મા-ય�ુનના આલીમ 

છો. જો આપ મા� ંબયાન સાભંળવા માગંતો હો તો �યા ં�ધુી 

મારા િપતા�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� �ુ ં�ંુવાર� � ંતો તે વાત �બલ�ુલ 

સાચી છે. હક�ક તમા ં�ુ ં�ંુવાર� જ �.ં અને �યા ં�ધુી મારા 

પેટમા ંગભર હોવાની વાતનો સબંધં છે , તો �ુ ંતે વાતને 

�સવકારતી નથી. મારા મમલા! મને આપની ઈમામતની કસમ 

છે. મ� બા�લગ થવાની ઉમથી લઈને આજ �ધુી કોઈપણ 

પકારની ખધયાનત કર� નથી. હઝરત અલી અલ�યહસસલામે 

તણ વખત અુલાહો અકબર ક ુ.ં અને મીમબર પર તલવાર 

સાથે તશર�ફ લઈ ગયા અને ફરમાવ�ુ ં: હવે હક આવયો અને 

બાિતલ ર�ચક કર થઈ ગયો. બાિતલ તો હમેંશા પરાજ ય 

પામનાર જ રરો છે. 
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હઝરત અલી અલ�યહસસલામે આગળ ફરમાવ�ુ ં: 

અમમાર ! જુદ�થી �ુફાની દાયણને બોલાવો. �ુફાની દાયણ 

આવી. તેણે સલામ કર�. આપ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: આ 

છોકર�ને એકાતંમા ંલઈ જઈને એ વાતની ચકાસણી કરો ક� તે 

ખર�ખર ગભરવતી છે ક� નહભ  ? દાયણ તે છોકર�ને એકાતંમા ં

લઈ ગઈ અને અડધા કલાક પછ� પાછ� ફર�. અને ક ુ ંક� : 

�કબલા ! મારા ઈુમ અને અ�ભુવના આધાર� ક�ુ ં� ંક� આ 

છોકર� ગભરવતી છે અને તેના પેટમા ંબાળક પોષણ મેળવી 

ર ુ ંછે. તેની સાથે આ છોકર� �ંુવાર� અને પાક�ઝા પણ છે. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે છોકર�ના બાપને 

સબંોધન કર�ને ફરમાવ�ુ ં: અય અ�લુ ગઝબ  ! ્ ુ ંશામના 

ફલાણા-ફલાણા િવસતારની ફલાણી વસતીનો રહ�વાસી છે  ? 

અને તે�ુ ંનામ અસઆર છે ? 

છોકર�ના િપતાએ ક ુ ં: આપે સા�ુ ંફરમાવ�ુ.ં 
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આપ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: �ુ ંતમારા િવસતારમા ં

બરફનો વરસાદ થાય છે. અને આ�ુ ંવષર બરફ છવાએલો 

રહ� છે ? 

તેણે ક ુ ં: � હા. આપે કહ�લી વાત સાચી છે. અમારા 

િવસતારમા ંઆ�ુ ંવષર બરફનો વરસાદ થાય છે અને બરફ 

છવાએલો રહ� છે. 

આપ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: માર� બરફનો એક �ુકડો 

જોઈએ છે. 

તેણે ક ુ ં: �ુ ંઅહભ �ુફામા ંઆ સમયે બરફ �ાથંી લા�ુ.ં 

બરફ અહભ �ધુી પહ�ચતા પહ�ચતા પાણી બની �ય. 

ઈમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: �ુફાથી તમાર� 

વસતી�ુ ં�તર ક�ટ�ુ ંથાય ? 

તેણે ક ુ ં: બસો પચાસ ફરસખ�ુ ં�તર થાય. 

આપ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: લોકો  ! અુલાહ� 

પોતાના વલી અને નબી સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 
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વસુલમના નાએબને ્ ઈુમ અને �ુદરત આપી છે. તેને 

�ુન.  

અમમાર કહ� છે ક� : આટ�ુ ંફરમાવયા પછ� ઈમામ અલી 

અલ�યહસસલામે �ુફાના મીમબર પરથી શામ તરફ હાથ 

લબંાવયો. જયાર� હાથ પાછો ખ�ચયો તયાર� હાથમા ંબરફનો એક 

�ુકડો હતો. ્માથંી પાણી ટપક� ર ુ ંહ્ ુ.ં  

આ ક�રશમો જોયા પછ�. મસ�દમા ંભેગા થએલા લોકોએ 

તકબીર તેમજ મોહમમદ અને આલે મોહમમદ પર ્ુ�દ તથા 

ઝીનદાબાદ યા અલી ઝીનદાબાદના નારા લગાવવા શ� કયાર. 

આપ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: ખામોશ રહો. �ુ ંઈચ� ં

તો બરફનો આખો પહાડ �ુફામા ંલઈ આ�ુ.ં 

તયાર પછ� આપ અલ�યહસસલામે દાયણને ક ુ ંક� : આ 

બરફ લે. આ છોકર�ને મસ�દની બહાર લઈ �. એક મોટા 

થાળમા ંઆ બરફનો �ુકડો રાખ અને તેના ઉપર આ છોકર�ને 

બેસાડ. પછ� �ુદરતે �દુાનો ક�રશમો જો. આ છોકર�ના 
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પેટમાથંી સાડા સાતસો �દરહમ વજન�ુ ંએક જ ં્  ુનીકળશે. 

બેશક તે�ુ ંવજન કર્ અને પછ� મસ�દમા ંઆવ્. 

દાયણ તે છોકર�ને મસ�દની બહાર લઈ ગઈ. હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામના �કુમ પમાણે તે છોકર�ને બરફના 

�ુકડા પર બેસાડ�. થોડ�વાર પછ� છોકર�ના પેટમાથંી �વાત 

બહાર આવી. દાયણે તે �વાત ઉપાડ�ને તે� ુ ંવજન ક�ુ.ુ 

અને તેને હઝરત અલી અલ�યહસસલામ પાસે લાવી. તમામ 

લોકોએ તે �વાતને જોઈ. છોકર� અને તેના િપતા હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામના પગમા ંપડ�ને પગ �મુવા લાગયા. 

અને કહ�તા હતા ક� : યા અલી  ! આપે તો અમાર� ઈઝઝત 

બચાવી લીધી. અમે �ુટંાઈ ગયા હતા. તયાર� આપે અમા� 

રદણ ક�ુ.ુ 

આપ અલ�યહસસલામે છોકર�ના િપતાને ક ુ ં: અય 

અ�લુ ગઝબ ! �ુ ંઅલી એ વાતની ગવાહ� આ�ુ ં� ંક� તાર� 

છોકર� પાક દામન છે અને તેણ ેકોઈ ઝીના કયાર નથી. 
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અ�લુ ગઝબે ક ુ ં: �ુ ંગવાહ� આ�ુ ં� ંક� : ્ કાઈં 

પેટમા ંહોય છે. તેના આપ આલીમ છો. આપ દ�નના સતભં 

છો. 

આપ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: જયાર� છોકર� દસ 

વષરની હતી તયાર� તમાર� વસતીના ફલાણા િવસતારમા ં

આવેલા તળાવમા ંનાવા માટ� ગઈ હતી. અને આ જ ં્  ુતેના 

પેટમા ંદાખલ થઈ ગ�ુ ં્ની તેને ખબર ન પડ�. પછ� આ 

જ ં્  ુતેના પેટમા ંપોષણ મેળવ્ુ ંર ુ.ં અને મો�ંુ થઈ ગ�ુ.ં 

�ુફાના લોકોએ �લુદં અવાજથી ક ુ ં: યા અલી  ! આપ 

�ણો છો ક� પાચં વષરથી અમે વરસાદ જોયો નથી. આ્ 

આપની રહ�મતનો દ�રયો જોશ માર� રરો છે. આપ અુલાહ 

પાસે વરસાદની દોઆ ફરમાવો.  

આપ અલ�યહસસલામ મીમબર પર ઉભા થયા અને 

આસમાન તરફ ઈશારો કય� વાદળાન ઘરેાઈ ગયા ઘટા 

છવાઈ ગઈ. હ�ુ �ુફાવાસીન પોત પોતાના ઘર� પહ�ચયા ન 
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હતા તયા ં �શુળાધાર વરસાદ વષરવા�ુ ંશ� થઈ ગ�ુ.ં એટલે 

�ધુી ક� ચાર� બા�ુ પાણી દ�ખાવા લાગ�ુ.ં �ુફાની ગલીનમા ં

નાળાની ્મ પાણી વહ�વા લાગ�ુ.ં તયાર પછ� લોકોએ ભેગા 

થઈને હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામના 

દરવા� પર આવીને અઝર કર� : યા અલી  ! આટ�ુ ંપાણી 

અમારા માટ� કાફ� છે. આનાથી વધાર� વરસાદ થશે તો 

અમારા માટ� રહ�� ુ ં�શુક�લ થઈ પડશે. 

આપ અલ�યહસસલામ આસમાન તરફ ઈશારો કય�. 

વાદળ િવખરાઈ ગયા. અને �રૂજ િનકકયો.  

(મકતમબ અદમ્અ્સુ સમક�બમ, ભમગ - ૧, પમનમ નબંર : 

૨૯૯) 

 

* * * * * 
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�ુ ં�શુનસીબ દ�કર� � ં! 

શેખ �ફુ�દથી �રવાયત છે ક� : જયાર� અ�બૂકર� 

સ�ા સભંાળ� તયાર� તેણે ખા�લદ �બન વલીદને બની 

કોનૈનનો ગવનરર બનાવીને પોતાના વક�લો પાસેથી ઝકાત 

વ�લૂવા માટ� મોકુયો. ્ની પાસેથી ઝકાત વ�લૂવાની 

હતી, તેમા ંમા�લક �બન �વૈુરહ પણ હતા. ્ન બની 

હનીફના સરદાર અને બની અકરમ દારા િન�કુત કરાએલ 

હતા. જયાર� ખા�લદ તેની પાસે ગયો તયાર� મા�લક� ક ુ ં: ુ 

��ુર સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના જમાનામા ં

્ કોઈ તેન સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ 

તરફથી ઝકાત વ�લૂવા માટ� આવતા તે અમારા કબીલાના 

દમલતમદં લોકો પાસેથી ઝકાત વ�લૂ કર�ને અમારા 

કબીલાના ગર�બ લોકો વચચે તે રકમ વહ�ચી દ�તા. �ુ ંઆપ 

પણ એમ કરવાના છો ? 
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ખા�લદ� ક ુ ં: �ુ ંએવી કોઈ વાતનો પાબદં નથી.  

મા�લક� ક ુ ં: આપ એક કામ કરો , આ ખલીફએ 

ર�લૂ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને જઈને �છૂ� 

આવો. જો તેન આ પમાણે કરવા�ુ ંકહ� તો તમે એ ર�તે 

કરજો. 

ખા�લદ� તેના રોકાણ દરમયાન મા�લકની પતનીને 

જોઈ લીધી. મા�લકની પતની�ુ ં�સુન પહ�લેથી પખયાત હ્ ુ.ં 

ખા�લદ મદ�ના પાછો ફય� અને અ�બૂકરને ક ુ ંક� : મા�લક 

ઝકાત આપવાનો ઈનકાર કર� છે. આપ મને ફમજ આપો અને 

તેની પાસેથી બળજબર�થી ઝકાત વ�લૂ કરવાની 

પરવાનગી પણ આપો. અ� ૂબકર� ખા�લદની બનેં વાત 

માની લીધી અને તેને ફમજ આપીને રવાના કય�. ખા�લદ 

બી� વાર પાછો ગયો તયાર� તેણ ેમા�લકને બોલાવીને શહ�દ 

કર� નાખયા. અને તે જ રાતે તેની પતની સાથે હમ�બસતર� 

કર� લીધી. �ીનને ક�દ કર� લીધી અને ��ુષોને કતલ કર� 
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નાખયા. તમામ ઘરોને � ૂટં� લીધા. અને તેનો માલ , �ીન 

અને બાળકોને માલે ગનીમત�પે અ� ૂબકર પાસે ર�ૂ કર� 

દ�ધા. મા�લકના ભાઈ ક� ્ન આ બનાવ વખતે કબીલાની 

બહાર ગએલા હતા. તેન આવયા. અને તેનએ આવીને અ� ૂ

બકરને સાચી હક�કતથી વાક�ફ કર� દ�ધા. તયાર� અ� ૂબકર� 

બની હનીફના કતલ થએલા લોકોની દ�યત માલે 

ગનીમતમાથંી અદા કર�.  

ક�દ� �ીનને કનીઝો તર�ક� વહ�ચવામા ંઆવી. 

તેમા ં�લુહ �બનતે �અફર હનીફા પણ હતી. �લુહ મઝાર� 

ર�લૂ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ પર આવી 

અને કબ પાસે બેસીને અઝર કરવા લાગી :- અય ર�લેૂ �દુા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ ! �ુ ંઆપની પાસે 

એવા લોકોની ફ�રયાદ કરવા આવી �ં , ્ લોકોએ - અમે 

અુલાહની તમ�હદ અને આપની �રસાલતની ગવાહ� આપીએ 
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છ�એ તેમ છતા ં- અમને કોઈ પણ �લૂ ક� �નુાહ વગર 

ગીરફતાર કર�લ છે.  

તયાર પછ�, તે �ીએ દરબારના લોકોને સબંોધીને 

ક ુ ં: અમે કલમો પડ�એ છ�એ , �સુલમાન છ�એ તેમ છતા ં

અમને શા માટ� ગીરફતાર કરવામા ંઆવયા છે.  

અ� ૂબકર� ક ુ ંતમે લોકો ઝકાત આપવાનો 

ઈનકાર કરનારા છો. 

�લૂાએ ક ુ:ં આપને ખોટ� મા�હતી આપવામા ંઆવી છે. અમે 

તો મરતા ંપહ�લા ંપણ ઝકાતની વસીયયત કર�એ છ�એ. અને 

જો તમારા કહ�વા �જુબ અમે ઝકાતનો ઈનકાર કરનાર છ�એ 

તો એ અમારા ��ુષ છે. અમો �ીન અને બાળકોએ �ુ ં�નુહો 

કય� છે  ? અમો �ી અને બાળકોને કયા �નુાહસર ક�દ 

કરવામા ંઆવયા છે. �લૂાની વાતનો કોઈએ કાઈં જવાબ ન 

આપયો. અને ન તો તે લોકો પાસે તેનો કોઈ જવાબ હતો. 



િસરતે અઈમ્મા - 359                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

તલહા અને ખા�લદ ઈબને અનાન બનેં ઈચછતા હતા ક� �લૂા 

તેમના �હસસામા ંઆવે. 

�લૂાએ ક ુ ંક� : તમે બનેં આપસમા ંખોટા લડો 

છો. �ુ ંફકત એ માણસ સાથે જઈશ ્ મને એ જણાવી દ� ક� 

મ� મારા જનમ પછ� તરત �ુ ંવાત કહ� હતી  ? અને માર� 

માતાએ માર� વાતના જવાબમા ં�ુ ંક ુ ંહ્ ું  ? આ સાભંળ�ને 

બનેં એક બી�ની સામે જોવા લાગયા. આખા દરબારમા ં

સ�ાટો છવાઈ ગયો.  

અ� ૂબકર� ક ુ ં: �ુ ંએ વાત શક ય છે ક� કોઈ 

બાળક જનમતાની સાથે જ બોલવા લાગે ?  

જનાબે �લૂાએ ક ુ ં: જો આ વાત અશ� હોત 

તો �ુ ંકહ�ત જ નહભ !  

બી� ક�ટલાક લોકો બોલી ઉઠ�ા ક� : આ �ી માત 

બહાના ઉભા કર� છે. હક�કતમાં , કોઈ બાળક જનમતાની સાથે 

જ બોલવા લાગે તે શ� જ નથી. એટલામા ંહઝરત અલી 
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અલ�યહસસલામ તશર�ફ લાવયા અને તેન  અલ�યહસસલામે  

લોકોને ક ુ ં: જરા સાભંળો  ! આ સાભંળ�ને લોકો �પૂ થઈ 

ગયા. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે અ� ૂબકરને 

સબંોધીને ફરમાવ�ુ ં: તમને �લૂાની વાત પર ભરોસો આવે 

ક� ન આવે, પણ તેની વાત સાચી છે. હવે એ કહો ક� તેણીએ 

્ શરત �કૂ� છે, તે તને ક�લૂ છે ક� નહભ ? 

અ� ૂબકર� ક ુ ં: હા, મને ક�લૂ છે.  

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે �લૂાને ફરમાવ�ુ ં: 

્ ુ ંતાર� શરત પર કાયમ છે ? 

�લૂાને ક ુ ં: �ુ ંમાર� વાત પર અડગ �.ં 

અ� ૂબકર� ક ુ ંક� : ્ વાત આપ કહ�શો તેની 

અમાર� પાસે �ુ ંસા�બતી હશે ક� આપ ્ વાત કહ�શો તે સાચી 

છે ક� નહભ ?  
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હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: સમથી 

પહ�લા તો �લૂા માર� વાત�ુ ંસમથરન કરશે ્નાથી આપને 

સા�બતી મળ� જશે. પછ� આપે �લૂાને સબંોધીને ફરમાવ�ુ ં: 

�ુ ંતને એ વાત સભંળા�ુ ંજો સાચી હોય તો તે વાત�ુ ં

સમથરન કર્.  

�લૂાએ ક ુ ં: જો આપ અલ�યહસસલામની વાત 

સાચી હશે તો �ુ ંતે� ુ ંસમથરન કર�શ અને જો એ વાત ખોટ� 

હોય તો તેને રદ કરવાનો મને હક રહ�શે ક� નહભ ? 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: બીલ �ુલ 

તને એ વાત રદ કરવાનો હક રહ�શે.  

�લૂાએ કહ�ુ ંક� : આપ અલ�યહસસલામ એ વાત 

ફરમાવો ક� �ુ ંબન�ુ ંહ્ ુ ં?  

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: જયાર� 

તાર� િવલાદતનો સમય ન ઝદ�ક આવયો અને તાર� માતાને 
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પ�િુતની પીડા થવા લાગી તયાર� તેણીએ ્ુઆ માગંી ક� બાર� 

ઈલાહા ! આ તકલીફ ્ૂર થવામા ંમાર� મદદ કર.  

તાર� માતાની ્ુઆ ક�લૂ થઈ અને તારો જનમ 

થયો.  

જયાર� તારો જનમ થયો તયાર� ્ ુ ંબોલી :- 

લાએલાહ ઈુલુલાહ મોહમં્ુર ર��ૂુુ લાહ.... મારા િનકાહ 

એક સરદાર સાથે થશે અને અુલાહ મને એ સરદાર થક� 

એક ફરઝદં અતા કરશે.  

તાર� માતાએ તાર� વાત સાભંળ�ને તાબંાની એક 

તખતી પર લખીને તાર� ્ જગયાએ િવલાદત થઈ હતી તયા ં

દફન કર� દ�ધી. જયાર� તાર� માતાની વફાતનો સમય 

નઝદ�ક આવયો તયાર� તેણીએ તને વસીયત કર� ક� ્ માણસ 

તને આ વાતની ખબર આપે - એ જ તારો પિત બનશે. 

જયાર� તને ગીરફતાર કરવામા ંઆવે તયાર� ્ ુ ંઆ તખતીને 

તારા જમણા બાવડા પર બાધં્. આપે ક ુ ંએ તખતી મને 
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આપી દ�. તેનો મા�લક �ુ ંજ �.ં અને તાર� માતાએ વસીયત 

કર� છે તે �જુબ તને થનાર બાળકનો �ુ ંિપતા �.ં �ુ ં

અમી�લ મોઅમેનીન �.ં અને તારા બાળક�ુ ંનામ મોહમંદ 

હશે. 

આ વાત સાભંળ�ને �લૂા ક�બલા તરફ ફર� ગઈ 

અને ખા�લકની બારગાહમા ંઅઝર કર� : અુલાહ તાર� હમદ 

છે, એ અુલાહ ્ ુ ંમને તમફ�ક આપ ક� મને આપવામા ં

આવેલી તાર� આ નેઅતનો �ુ ં�કુ અદા ક�.ં  

પછ� �લુાએ પોતાના બાવડા પર બાધેંલી તખતી 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ તરફ લબંાવી. અ� ૂબકર� તે 

તખતી જોઈ. પછ� ઉસમાને તે તખતી વાચંી. મસ�દમા ંબેસેલા 

લોકો - ્ન વાચંી શકતા હતા તે બધાએ તે તખતી વાચંી.  

અ� ૂબકર� ક ુ ં: અ�લૂ હસન ! આપ આને લઈ 

જઈ શકો છો. હઝરત અલી અલ�યહસસલામે તેણીને અસમા 

�બનતે ઉમૈસને સ�પી દ�ધી. પછ� આપની સાથે તેના િનકાહ 
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થયા. અને તેનાથી મોહમંદ� હનફ�યાની િવલાદત થઈ. 

      (મકતમબ અદમ્અ્સુ 

સમક�બમ, ભમગ - ૧, પમનમ નબંર : ૩૩૯) 
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કયસર� રોમના સવાલ 

રોમના કયસર� બી� ખલીફાથી સવાલ કય� ક� 

તમારા �ુરઆનમા ંએવો �ો �રુો છે ્ સાત આયતોનો 

બનેલો છે  ? અને તેમા ંકક કાના સાત અદરો નથી. આ 

સવાલથી આલમે ઈસલામમા ંખળભળાટ મચી ગયો. 

હા�ફઝોએ ઘણી સોચ િવચાર કર� પણ સમજમા ંન આવ�ુ ંક� , 

આવો �ો �રુો છે તેથી બધાએ હિથયાર હ�ઠા �કુ� દ�ધા. હ . 

ઉમર� હઝરત અલી અલ�યહસસલામને બોલાવયા અને આપની 

સામે એ સવાલ ��ુો , આપે તેજ વખતે જવાબમા ંઈરશાદ 

ફરમાવ�ુ ંક� તે �રુએ હમદ છે. એ �રુામા ંસાત આયતો છે 

અને તેમા ં"સે , �મ, ખેઈ, ઝે, શીન, ઝોઈ, અને ફ� અદરો 

નથી. (૨) ય�દુ� આ�લમોએ બી� ખલીફાને અસહાબે કહફ 

સબધંી ક�ટલાક સવાલો કયાર. તેન એ સવાલોના જવાબ ન 

આપી શ�ા એટલે હઝરત અલી અલ�યહસસલામ તરફ ર�ુ 
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થયા. હઝરતે એવા જવાબો આપયા ક� તેન તેનાથી સ�ંણુર 

ર�તે સતંોષ પામયા. (૩) હજર� અસવદને બોસો આપવાના 

બારામા ંહઝરત અલી અલ�યહસસલામે ્ બયાન આપ�ુ ંછે 

તેનાથી હ. ઉમરની પર�શાની ્ુર થઈ અને એ વાત 

સ�તુીમા ંમો�ુદ છે. (૪) પહ�લા ખલીફાના દોરમા ંઅને બી� 

ખલીફાના દોરમા ંશરાબ પીવા માટ� ૪૦ કોરડાની સ� 

કરવામા ંઆવતી હતી. હ . ઉમર� જો�ુ ંક� , આ સ�થી �વાબ 

નથી �મતો અને ડર નથી બેસતો અને લોકો એ સ� કરવા 

છતા ંકસરતથી શરાબ પી રરા છે. એટલે એમણે તે બારામા ં

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ સાથે મ ટેરો કય� ક� �ુ ંકર�ુ ં? 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે સલાહ આપી ક� સ� ૪૦  ના 

બદલે ૮૦ કોરડા કર� દ�વામા ંઆવે અને તેના માટ� દલીલ 

એ પેશ કર� ક� ્ શરાબ પીએ છે તે નશાથી ચક�રુ બની 

�ય છે અને નશાની હાલતમા ંએલ ફ�લ બક� છે તે ઈફતેરાત 

(ખોટ� વાતો) કરવાનો દોષીત બને છે અને ઈફતેરાત 
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કરનારની સ� ૮૦ કોરડા છે એટલે શરાબીને પણ એટલા 

કોરડાની સ� થવી જોઈએ. હ . ઉમર� એ વાત તસલીમ કર� 

લીધી.       

         (્તમલેબસસોલલ પમ. ૧૦૪)  

(૫) એક હમલવાળ� નરતે �ઝના કયાર. ઉમર� 

�કુમ કય� ક� એને સગંસાર કર� દ�વામા ંઆવે. હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામે ક ુ ં�ઝના નરતે કયાર છે પણ એના પેટમા ં

બચ�ુ ંછે તેની તો કોઈ ખતા નથી તેથી એ�ુ ંરદણ થ�ુ ં

જોઈએ. એટલે �યા ં�ધુી બચ�ુ ંપેદા થઈ ન �ય તયા ં�ધુી 

નરત પર હદ �ર� કરવામા ંન આવે. ઉમર� આપની વાત 

ક�લુ કર�. (૬) રોમની લડાઈમા ંપોતે જ�ુ ંક� ન�હ એ સબધંી 

હ. ઉમર�, હઝરત અલી અલ�યહસસલામ થી મ  ેરો લીધો.   

(૭) િમસટર અમીરઅલી તાર�ખે ઈસલામમા ંલખે છે ક�, હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામના મ લેરાથી જમીનની માપણી અને 



િસરતે અઈમ્મા - 368                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

મોજણી કરવામા ંઆવી અને મહ��લુ પદિત અમલમા ંઆવી. 

(૮) આપના મ તેરાથી �હજર� સન કાયમ કરવામા ંઆવી.  

અુલામા ઈબને અબીલ હદ�દ કહ� છે ક� , જયાર� હ. 

ઉમર� રોમની લડાઈમા ંજવા ચા ુ ંતો હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામે જ એમને �ફુ�દ મ ોેરો  આપયો ્ને હ . 

ઉમર� આભાર સાથે ક�લુ રાખયો. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે માત મ પે રાનથી 

આપના ગોશાનશીનીના કાળમા ંઈસલામની મદદ નહોતી 

કર�, બુક� �ની સેવા પણ આપી હતી. િમસાલ ખાતર અરજ 

છે ક� જયાર� િમસર ફતેહ કરવાનો મોકો આવયો તયાર� હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામે પોતાના ખાનદાનના નવજવાનોને 

સેનામા ંભરતી કરાવી દ�ધા અને એમના ઝર�યાથી જગંી 

સેવાન આપી હતી. શયખ મોહમમદ ઈબને મોહમમદ �બન 

મોઈઝ, િમસર� રાજધાનીમા ં�સુલમાનોના િવજ યો ના 

િસલિસલામા ંકહ� છે ક� �બુારકબાદને કા�બલ છે. 
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હઝરત અલી અલ�યહસસલામના ભતી� અને 

જમાઈ ��ુસલમ �બન અક�લ અને તેમના ભાઈન. જયાર� 

મીસર પર ચઢાઈ કરવામા ંઆવી તે વખતે તેન સખત 

લડાઈ લડ�ા હતા અને એટલા બધા ઝખમી થયા ક� લોહ� 

એમના બખતર પરથી વહ� ર ુ ંહ્ ુ.ં એજ પમાણે �સુતર 

ફતેહ ક�ુ ુતે વખતે આપના ભતી� મોહમમદ ઈબને જઅફર 

અને ઔન બીન જઅફર શહ�દ થયા. (તાર�ખે ઈસલામ �. ૩ 

પાના, ન.ં ૮૧) ઈસતીઆબ અને તાર�ખે કાિમલમા ંઆપેલી 

�રવાયતના હવાલા �જુબ િતબસતાનની ફતેહના પસગેં 

ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ અને ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામે ભાગ લીધો હતો. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ બઝાતે �દુ િસરાતે 

�સુતક�મ હતા અને આપને રસતાનમા ંઘણી �દલચશપી હતી. 

આપ ફરમાવતા હતા ક� �ુ ંજમીન અને આસમાનના 

રસતાનથી વાક�ફ �.ં હા�ફઝઅલી હયદર કલદંર , સીરતે 
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અલિવયયામા ંલખે છે ક� જ�ઝયાનો માલ અને �પીયા 

લશકરને ઠ�ક ઠાક કરવામા ંસરહદની �હફાઝત કરવામા ંઅને 

�કુલાન બાધંવામા ંવપરાતા હતા અને તેમાથંી ્ કંઈ બચી 

જ્ ુ ંતે સડકો અને �લુોના બાધંકામ અને તાલીમ ખાતાના 

કામમા ંખચરવામા ંઆવ્ુ ંહ્ ુ.ં એ જ સીરતે અલિવયયાની 

રોશનીમા,ં �ફકહની �કતાબોમા ંસડકોના બાધંકામ તરફ 

ફ�સબી�લુલાહના શબદથી ઈશારો કરવામા ંઆવયો છે. 

શરાએઉલ ઈસલામમા ંછે ક� ફ�સબી�લુલાહથી �રુાદ મખ�સુ 

લડાઈમા ંસબધંી અખરા�ત છે અને એક કમલ છે ક� તેની 

�દર રસતાન અને �લુો�ુ ંબાધંકામ , મસ�દોની મરમમત 

અને ઝાએર�નની ઈમદાદ પણ શાિમલ છે અને ��ુ�હદને એ 

ચાહ� પોતાના મામલામા ં"ગની ક�મ ન હોય તો પણ ઈમદાદ 

દ�વી જ�ર� છે. સબીલનો અથર રસતો થાય છે અને તેન ે

અુલાહના સાથે જોડ� દ�� ુ ં(એટલે ક� અુલાહની સબીલ) 

મજ�ુર હવાલાથી સા�બત થાય છે ક� સડકોના બાધંકામને 
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પણ ખાસ અહિમયયત હાિસલ છે. એટલા  માટ� જ હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામે સડકોના બાધંકામ પર સ�ંણૂર ર�તે 

ધયાન ક�નદીત ક�ુર. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ૧૭ માઈલ લાબંી 
સડક પોતાના હાથે સરખી કર� હતી અને સડકની તામીર 
ફરમાવી. તેમજ હર�ક માઈલ પર પતથર રાખીને તેના પર 
"હાઝા મીલો અલી લખ�ુ ંએ ઝમાનામા ંમાલની હ�રફ�ર કોઈ 
ઝર�યો ન હોતો એટલે આવા વજનદાર પતથરો ્ને ક�ડયલ 
અને મજ�તુ બાધંાના માણસો પણ �ચક� શકતા નહોતા. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ પોતે એ પતથરોને �ચક� લઈ 
જતા હતા અને બેસાડતા હતા , અને એમની ઉચકવાની શાન 
એ હતી ક� બે પતથરોને બનેં હાથોમા ંધર� લેતા અને એકને 
પગની ઠોકરથી આગળ ધક�લતા જતા હતા , આમ એક� સાથે 
તણ પતથરો લઈ જઈને હર�ક "સગેં મીલ પર તેને કાયમ 
કરતા.  

* * * * * 



િસરતે અઈમ્મા - 372                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

હઝરત અલી અલ�યહસસલામની 

�ખલાફતે ઝાહ�ર� 

ઈિતહાસકારોમા ંએક મત છે ક� બે ખલીફાના 

અવસાન પછ� �ખલાફતના મસ અલાને ફર� ચચારનો િવષય 

બનાવી દ�વામા ંઆવયો અને હઝરત અલી અલ�યહસસલામને 

કહ�વામા ંઆવ�ુ ંક� આપ બે ખલીફાનનો અ�કુરણ કરવાનો 

વાયદો કરો તો આપને ખલીફા બનાવી દ�વામા ંઆવે. આપે 

ફરમાવ�ુ ંક� �દુા ર�લુ અને માર� �લુ�કુ રહ�ત રાય પર 

અમલ કર�શ, પણ બી�નની સીરત પર અમલ કર� શકતો 

નથી. આપે આ ફરમાવયા બાદ , લોકોએ ઉસમાન પાસે એ  જ 

મતલબનો પસતાવ ��ુો અને તેમણે એ ક�લુી લેતા ંતેમને 

ખલીફા બનાવી દ�વામા ંઆવયા. 

* * * * * 
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હઝરત અલી અલ�યહસસલામની 

�ખલાફતે ઝાહ�ર� 

પયગમબર� ઈસલામ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમની વફાત બાદ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ ગોશાનશીન થઈને ઈસલામના નહદાને 

લગતી ફરજો અદા કરતા રરા અને એ ર�તે તણ 

ખલીફાનના દોર વીતી ગયા. �હ.સ. ૩૫મા ં�ખલાફતનો 

તખત ખાલી થઈ ગયો. ૨૩-૨૪ વષરની �દુત પ�ર�સથિતને 

પરખવા માટ� �રુતો હોય છે. �તે સહાબીન એ નતી� પર 

પહ�ચયા ક� �ખલાફતનો તખત હઝરત અલી અલ�યહસસલામને 

�બનશરતી હવાલે કર� દ�વો જોઈએ. એટલે સહાબીનનો એક 

મોટો સ�હૂ હઝરત અલી અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર 
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થયો આ સ�હૂમા ંઈરાક, મીસર, શામ, ફલસતીન, યમન અને 

હ��ઝના �મુાઈનદા શર�ક હતા. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ંમને એનો 

મોહ નથી , તમે કોઈ બી�ને ખલીફા બનાવી ુયો , ઈબને 

ખલ્ુન�ુ ંબયાન છે ક� જયાર� લોકોએ હઝરતને ઈસલામના 

��મથી ડરાવયા એટલે આપે રઝામનદ� �હ�ર કર�. 

"નહ�ુલ બલાગાહમા ંછે ક� આપે ફરમાવ�ુ ં�ુ ંખલીફો થઈ 

જઈશ તો તમાર� �કુમે �દુાવદં� માનવો પડશે. બહરહાલ 

આપે ઝાહ�ર� �ખલાફત ક�લુ ફરમાવી લીધી. 

બીફ સરવેનો લેખક લખે છે ક� હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામને ઈ.સ. ૬૫૫મા ં�ખલાફતની ગાદ� પર 

બેસાડવામા ંઆવયા, ્ હક�કતમા ંર�લુની ર�હલત બાદ થ�ુ ં

જોઈ્ ુ ંહ્ ુ.ં (તાર�ખે ઈસલામ �. ૩ , પાના ન.ં૨૬) રવઝ્લુ 

અહબાબમા ંછે ક� આપે �ખલાફતે ઝાહ��રયયા ક�લુ કયાર બાદ 

્ પહ�લો �તુબો આપયો તેની શ�આત આ શબદોથી કરવામા ં
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આવી હતી. �દુાના લાખ લાખ �કુ અને એહસાન ક� હકને 

પોતાના સથાન (મરઝક) પર પાછો લાવીને ર�ુ કય�. 

૧૮ મી ઝીુહજ �હ.સ. ૩૫  મા ંઆપે ઝાહ�ર� 

�ખલાફત ક�લુ ફરમાવી અને ૨૫ મી ઝીુહજ �હ.સ. ૩૫મા ં

સાવરજિનક ર�તે બયઅત લેવામા ંઆવી.  

એનસાયકલો પી�ડયામા ંછે ક� હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામના �ખલાફતના દોર દરમયાન બધાથી પહ��ુ ં

કામ તુહા અને �બૈરના બળવાને શમાવવા�ુ ંહ્ ુ.ં 

અુલામા જજ� ઝયદાન લખે છે અગર હ. 

ઉમરના જમાનામા ંજયાર� ક� લોકોના �દલોમા ંન�વુવતની 

દહ�શત અને ર�સાલતની હયબત બાક� હતી અને સાચો દ�ન 

કાયમ હતો. એ વખતે હઝરત અલી અલ�યહસસલામ 

�સુલમાનોના હાક�મ �કુરર ર થાત તો આપની ��ુુમત અને 

િસયાસત ઘણી જ બહ�તર અને ઉચચતર �રુવાર થાત અને 

આપના કામમા ંરજભાર કમજોર� �હ�ર ન થાત.  
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હઝરત અલી અલ�યહસસલામને બી� એક એ 

�દકકત દર પેશ હતી ક� સમસત ઈસલામી ��ુુમતમા ંઆિમલો 

અને હા�કમોને સ�ા સ�પવામા ંઆવી હતી. તેનાથી લોકો 

તગં આવી ગયા હતા. હઝરત અલી અલ�યહસસલામ અગર 

તેમને ્ પદ પર તેન હતા તેના પર ્મના તેમ રહ�વા દ� 

તો જનતા િનરાતં નથી પામતી અને જો તેમને તેમની 

જગયાએથી હટાવી દ� છે તો એમ કર�ને િવરોધીનની 

સખંયામા ંવધારો થાય છે. આિમલો અને હાક�મો લાબંા 

સમયથી ફાવે તેમ કરવાથી ટ�વાઈ ગયા હતા. હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામના કડક અને બેલોસ અદલ ઈનસાફનો પરચો 

તેન જોઈ અ�ભુવી ��ુા હતા. તુહા અને �બૈર ્ �દુ 

�ખલાફતના ખવા�હશ મદં અને �ખલાફતની આર�ને વર�લા 

હતા, તેન હઝરત અલી અલ�યહસસલામની બયઅત કર� 

અને એક �દવસ આવયા અને બસરા અને �ુફાની ��ુુમતની 

ઈચછા �હ�ર કર� , હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ક ુ ંમને 
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તમાર� જ�રત છે તેથી તમે મદ�નામા ંરહો અને રો�જ�દા 

સરકાર� કામકાજોમા ંમાર� મદદ કરો પરં્ ુમાનય રાખ�ુ ંન�હ 

અને બી્ �દવસે તેન મકકા જવાની પરવાનગી માગંવા 

આવયા. 

ઈિતહાસકાર લખે છે ક� "અલી ખલીફા થઈ ગયા , 

પણ તેન જોઈ રરા હતા ક� એમની સ�ા �સથર નથી થઈ , 

ગત ઝમાનામા ંક�ટલીક ખરાબીન પેદા થવા પામી હતી 

તેમા ંઈસલાહ �ધુારણા કરવાની જ�રત હતી. 

અને તેમણે ગવનરરની િનમ�ુકં કર� દ�ધી અને 

વતરમાન �સથિતને નઝર સામે રાખીને આ પદ પર મોટા ભાગે 

એવા લોકોને બેસાડ�ા ્મના પર આપને �રુતો િવ ાસ 

હતો અને ્મને ગત દોરમા ંએમના સરદાર�ના હક કોથી 

વચંીત રાખવામા ંઆવયા હતા. આપે અબ્ુુલાહને યમનનો , 

સઈદને બહરયનનો, સમાઆને તેહામાનો, ઔનને યમામાનો, 

કસમને મકકાનો , કયસને િમસરનો , ઉસમાન �બન હનીફને 
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બસરાનો, એમારાને �ુફાનો અને સોહ�લને શામનો ગવનરર  

�કુરર ર કય�. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામને સલાહ આપવામા ંઆવી ક� 

તેન મોઆિવયાને એના પદ પર રહ�વા દ� પણ હઝરત 

અલીએ આવી સલાહો પર ધયાન ન આપ�ુ.ં એહસા�ુુ લાહ 

અબબાસી તાર�ખે ઈસલામમા ંલખે છે ક� આપે સીધે સીધો 

જવાબ આપી દ�ધો ક� �ુ ંઉમમતે ર�લુ પર એવા માણસોને 

હાક�મો તર�ક� રહ�વા દઈ શ�તો નથી. 

આગળની �ખલાફતના પેધી ગએલા આિમલોને 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ્ૂર કયાર તેથી ક�ટલાક 

મોઆિવયા પાસે અને મકકામા ંઆયશા પાસે એકઠા થવા 

લાગયા. તલહા અને �બૈર મકકા જઈને ઉમ�લુ મોઅમેનીન 

સાથે સહમત થયા. અબ્ુુલાહ �બન આિમર અને યઅલી 

�બન ઉમયયા ્ પદ  ષટ થયેલ ગવનરર હતા તે તથા 

આયશા િવગેર� સાથે મળ�ને હઝરત અલી અલ�યહસસલામની 
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સામે આવયા અને જગં થઈ એ લડાઈને જગેં જમલ કહ�વામા ં

આવે છે. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ , ઉસમાનના કતલ 

થયા બાદ ૧૮ મી ઝીુહજ �હ.સ. ૩૫ મા ં�ખલાફતના આસન 

પર �બરાજમાન થયા અને રાજની લગામ પોતાના હાથમા ં

લેતાની સાથે જ પહ��ુ ંકામ ઉસમાનના કતલ ની તેહક�ક 

કરવા�ુ ંહાથમા ંલી�ુ.ં હ. ઉસમાનના પ�તન નાએલા કોઈ 

સાદી ક� સ�તુ આપી ન શ�ા. વળ� તેમના િસવાય નજર� 

જોનાર સાદી પણ મળ� શ�ો ન�હ ક� ્થી ્રુત જ સ� 

કર� શકાય. છતા ંહઝરત અલી અલ�યહસસલામે ખાતી�વૂરકની 

તપાસ કરવાનો પાકો િન�ચય કર� લીધો હતો. હ� આપ 

કોઈ નતી� પર પહ�ચવા પામયા નહોતા તયા ંતો ભયકંર 

સા�ઝશ શ� થઈ ગઈ. 

હ. આયશા બસરા પહ�ચી ગયા.ં તયા ંક�ટલાક 

લોકોએ ઉસમાન બીન હનીફ પર છાપો માય�. ૪૦ માણસો 
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કતલ થયા, આ વાતની હઝરત અલી અલ�યહસસલામને �ણ 

થઈ એટલે એમણે તૈયાર�ન શ� કર� દ�ધી. આપ હ� 

બસરા રવાના થયા નહોતા તયા ંમકકાથી ઉમમે સ લમાનો 

કાગળ આવયો. એ કાગળમા ંલખ�ુ ંહ્ ુ ંક� આપના સાથે 

લડવા માટ� મકકાથી લોકો રવાના થઈ ��ુા છે. અફસોસ ક� 

�ુ ંઔરત � ંતેથી હાજર નથી થઈ શકતી. મારા ભતી� 

ઉમર ઈબને અબી સ લમાને મોક�ુ ં� ંએની સેવા ક�લુ 

કરશો.    (અઅસ્ે �ુફ�) 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ રબીઉલ અવવલ 

�હ.સ. ૩૬ ના છેુલા ભાગમા ંપોતાના લશકર સમેત 

મદ�નાથી રવાના થયા. આપે લશકરની અલમદાર� મોહમમદ� 

હન�ફયાને સોપણી કર�. જમણી પાખં પર ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામ અને ડાબી પાખં પર ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામને િનમયા. સવારોની સરદાર� અમમાર યાિસર 

અને પાયદળની �મુાઈનદગી મોહમમદ ઈબને અ�બુકરને 
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હવાલે કર�. લશકરની પથમ હ રોળના સરદાર અબ્ુુલા હ 

ઈબને અબબાસને બનાવયા. આપે રબઝા �કુામે પડાવ નાખયો 

અને તયાથંી �ુફાના વાલી અ� ુ�સુા અશઅર�ને લખ�ુ ંક� 

સેના રવાના કરો. પણ હ . આયશાનો પત તેન ેમળ� ગયો 

હતો અને તે પતથી એ પહ�લાથી જ તેમની અસર તળે આવી 

ગયો હતો. એટલે તેણે અુવી ફરમાન પર ધયાન ન આપ�ુ.ં 

હઝરતને ઝીકારના �કુામ પર સાચી હક�ક તનો એહવાલ 

મકયો. એટલે આપે તેને પદ પરથી ઉતાર� દ�ધો અને �ુર� 

ઈબને કઅબને અમીર નીમયો. વળ� મા�લક� અશતરના 

ઝર�યાથી દા�લ અમારા ખાલી કરાવી લી�ુ.ં (િતબર�) તયાર 

બાદ ઈમામે હસન અલ�યહસસલામની સરદાર� તળે સાત 

હ�ર �ુફ� સેના અને મા�લક� અશતરની સરદાર� તળે ૧૨ 

હ�ર �ુફ� સેના, છ �દવસની �દર ઝીકાર પહ�ચી ગઈ. 

આ જગયાએ આવીને નવેસે કરનીએ પણ 

બયઅત કર� આપે રબઝાથી તુહા અને �બૈરને કાગળ 
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લખયા હતા તેના જવાબો પણ એ જગયાએ મકયા , હ� 

ઝીકાર �કુામે જ હતા. તયા ંમઝ�મુ ઉસમાન �બન હનીફ 

આપની સેવામા ંપહ�ચી ગયા. ઉસમાનની દશા જોઈને 

હઝરતને બેહદ અફસોસ થયો અને સતવર� બસરા તરફ 

રવાના થઈ ગયા. 

તાર�ખે અઈમમાના કતાર લખે છે ક� સામા લશકરની 

�ુલ સખંયા ૩૦ હ�ર અને હઝરત અલી અલ�યહસસલામની 

સેનાની સખંયા ૨૦ હ�ર હતી. છતા ંઆપ ચાહતા હતા ક� 

લડાઈ ન થાય. તેથી બસરા ન�ક પહ�ચતા ંકાઅકાઅ ઈબને 

ઉમ�ને �લેુહની વાત લઈને એ લોકો પાસે મોકુયા. 

કાઅકાએ પાછા આવીને ્ એહવાલ આપયો તેમા ંતેમની 

વાતની અસર થઈ છે. આિસમ �બન કલીબ પાસે એલચી 

તર�ક� ્ માસણો આવેલા હતા અને ્મની સખંયા ૧૦૦ હતી 

એ બધાના મન પર ઘણી અસર થઈ. આિસમ વગેર� એ 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામની બયઅત કર� લીધી અને 
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પોતાની કમમને જઈને ક ુ ંક� હઝરતની વાતો પયગમબર 

્વી છે. 

�ંુકમા ંએ  ક� બી્ �દવસે હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ બસરા પહ�ચી ગયા અને તયાર બાદ 

જમલવાળા બસરાથી નીકળ�ને ઝા�કુા અથવા ખર�બયયામા ં

જઈને રોકાયા અને તયાથંી તેન �ટ પર સવાર થઈને 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામના �કુાબલા માટ� �દુ નીકળ� 

પડ�ા. હઝરત અલી અલ�યહસસલામે પોતાના લશકરને �કુમ 

આપયો ક� તેમણે આપ પર અને તેમના લશકર પર ન તો 

�મુલો કર� ન જવાબ આપે. �ંુકમા ંએ ક� હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામે ઝયદ ઈબને સવઆનને મોકુયા અને લડાઈ 

ન કરવાની ઈચછા વય�ત કર� પણ તે�ુ ંકોઈ પ�રણામ આવ�ુ ં

ન�હ.  

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ� જયાર� જો�ુ ંક� આ 

લોકો �નુર�ઝીથી બાઝ નથી આવવાના એટલે આ પ સેનાને 
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એકત કરવા લાગયા  અને ક ુ ં "બહા્ુરો ! (૧) ફક ત 

્ુશમાનોને દફ� કરવાની િનયયત રાખજો. (૨) લડાઈની પહ�લ 

ન કરતા (૩) મરાએલાના કપડા ંઉતાર� ન લેતા. (૪) 

�લેુહની પેશકશ થાય તો મ�ુંર કર� લેવી અને પેશકશ 

કરનારના હિથયાર ન છ�નવી લેતા. (૫) ભાગતાનનો પીછો 

ન કરતા. (૬) ઝખમીન, �બમાર, ઔરતો અને બચચાન પર 

હિથયાર ન ઉપાડતા. (૭) �તયા પછ� કોઈના ઘરમા ંદાખલ 

ન થતા. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામના લશકર પર 

તીરોની ઝડ� વષરવી શ� થઈ ગઈ. િતબર�ની �રવાયત �જુબ 

આપે એ વખતે ફરમાવ�ુ ંક� હવે આ લોકોથી જગં કરવી 

હલાલ થઈ ગઈ છે. પછ� મોહમમદ� હન�ફયાને લડવાનો �કુમ 

આપયો અને �બૂ જ બહા્ુર� સાથે લડ�ને પાછા ફયાર. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે અલમ લઈને એક જબરદસત 

�મુલો કય� અને મોહમમદ� હન �ફયાને ક ું , "બેટા, આ ર�તે 
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લડાય છે.પછ� અલમ એમના હાથમા ંઆપીને ક ુ.ં હા બેટા 

આગળ થાવ ! મોહમમદ� હન �ફયા અનસારને લઈને આગળ 

વધયા અને મારો કરતા કરતા છેક �ધુી જઈ પહ�ચયા. �તે 

સાત �દવસ પછ� હઝરત અલી અલ�યહસસલામ �દુ 

મેદાનમા ંનીકકયા અને ્ુશમનને પાછળ હઠાવી દ�ધા. 

મરવાનના ઝેર પાએલા તીરથી ઘવાઈને તુહા 

માયાર ગયા. �બૈર લડાઈમાથંી ભાગી �ટ�ા. રસતામા ં

વાદ��સુસબાઅની પાસે ઉમર �બન જર�ઝેુ એમ�ુ ંકામ 

તમામ કર� દ��ુ.ં 

ઈિતહાસકારો�ુ ંબયાન છે ક� ફતેહ બાદ 

અબ્ુરર હમાન �બન અબી બકર� હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામની બયઅત કર� લીધી. મસઉદ� અને 

અઅસમે �ુફ�એ લખ�ુ ંછે ક� , હઝરત અલી અલ�યહસસલામે 

બીબીને ઘણા માણસો મઅર�ફતે કહ�વરાવી મોકુ�ુ ંક� તમે 

વહ�લામા ંવહ�લા મદ�ના ચાુયા �ન. તયાર બાદ રવઝ્લુ 
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અહબાબ વગેર�ની �રવાયત �જુબ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામે જયાર� ઈમામે હસનના ઝર�એ કહ�વડાવ�ુ ં

તયાર� તેન જવા તૈયાર થયા. હઝરત અલી અલ�યહસસલામ� 

ચાલીસ ઔરતોને મરદ િસપાહ�નના લીબાસમા ં�હફાઝત 

માટ� સાથે કર� દ�ધી અને પોતે પણ બસરાથી થોડા માઈલો 

�ધુી એમને વળાવવા માટ� સાથે ગયા  (અલ�ઝુર� �. ૨ , 

પાના ન.ં ૯૦) અને મોહમમદ �બન અબી બકરને ક ુ ંક� , 

એમને મઝંીલે મક�દુ �ધુી પહ�ચાડ� આવો.  

તયાર બાદ હઝરત અલી અલ�યહસસલામ� 

બસરાના બય્લુ માલની �ંચણી કર�. તેમાથંી ૬ લાખ 

પાણીદાર મોતી નીકકયા. એ બધા આપે લડાઈમા ંભાગ 

લેનારાન વચચે તક સીમ કર� દ�ધા અને અબ્ુુલાહ ઈબને 

અબબાસને તયાનંા ગવરનર બનાવયા અને સોમવાર તા. ૧૬ 

રજબ �હ.સ. ૩૬ ના �દવસે �ુફા તરફ રવાના થઈ ગયા. �ુફા 

પહ�ચીને તયા ંથોડા �દવસ રોકાયા અને તે દરિમધયાન �ુફા , 
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ઈરાક, યમન, મીસર અને ખોરાસાનની વયવસથા કર�. �ંુકમા ં

એ ક� શામ િસવાયના બધા ઈસલામી દ�શો પર આપની સ�ા 

સથાિપત થઈ ગઈ અને એ �દ�શાથી ક� હર�ફ ઈરાક પર 

કબજો કર� ન બેસે એટલે �ુફાને દા�લ �ખલાફત બનાવી 

દ��ુ.ં  

ઈબને ખલ્ુન લખે છે ક� જગેં જમલ પછ� 

િસસતાનમા ંબળવો થયો હઝરતે , રબીઅ ઈબને કઅસ 

�બર�ને મોકલીને તેને દબાવી દ�ધો. 

તાર�ખે ઈસલામમા ંછે ક� તી� સાહ�બના દોરમા ં

ફારસના લોકોએ બળવો જગાડ� અને સરકશી કર�ને ફારસના 

વાલી અબ્ુુલા �બન મોઅમમરને માર� નાખયો. ઈસલામી 

લશકરને પણ ફારસની હદ , �ુ્ ુ દથી હાકં� કાઢ�ુ.ં એ વખતે 

ફારસની લશકર� છાવણી�ુ ંમથક અસતગર હ્ ુ.ં ઈરાનનો 

છેુલો રાજવી યઝદ� જદર  ઈબને શહ�રયાર ઈબને ક સરા 

ફારસના લોકો સાથે મળ� ગયો હતો. જનાબે ઉસમાને , 
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અબ્ુુલાહ ઈબને આિમરને �કુમ કય� ક� તે બસરા અને 

ઉમમાના લશકરને ભેગા કર�ને તેના પર ચઢાઈ કર�. એણે 

�કુમની તાઅમીર કર�. અસતગરની સીમામા ં જબરદસત 

લડાઈ થઈ , �સુલમાન કામયાબ થયા અને અસતગર લઈ 

લી�ુ.ં 

અસતગરને લઈ લીધા બાદ �હ.સ. ૩૧  મા ંયઝદ� 

જદર , રયથી ખોરાસાન અને ખોરાસાનથી મવર પહ�ચી ગયો 

અને તયા ંજ એણે �કુામ નાખયો. એની સાથે ચાર હ�ર 

માણસ હતા. મવરમા ંતે ચીનના ખાકાનના કાવતાનો ભોગ 

બનીને મરાયો અને અજમના રાજવીનના કબસતાનમા ંતેને 

દફન કર� દ�વામા ંઆવયો. 

 જમલની લડાઈ બાદ ખોરાસાનના આ સથળે બડં 

�ગ�ુ.ં એ વખતે હર�સ ઈબને ��બર જઅફ� ગવનરર હતા. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે મવરના નાપસદં ક�યાનો �ત 

લાવવા માટ� ખાલીદ ઈબને �ુરાર ય�ુરઈને મોકુયો. તયા ં
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આગળ લડાઈ થઈ અને હર�સ ઈબને ��બર જઅફ�એ યઝદ� 

જદર  ઈબને શહ�રયાર ઈબને �કસરાની ્�ુ ંતી� દમરમા ં�નુ 

કરવામા ંઆવ�ુ ંહ્ ુ.ં બે શાહઝાદ�ન હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ંમોકલી એક�ુ ંનામ ‘શહ�રબા�’ુ 

અને બી��ુ ંનામ ‘ગીહાન બા�ુ ’ હ્ ુ.ં હઝરતે શહ�રબા�નેુ 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ અને ગીહાન બા�નેુ મોહમમદ 

ઈબને અ� ુબકરને અતા ફરમાવી. 

* * * * * 
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િસફફ�નની લડાઈ 

િસફફ�ન �રાતની આથમણી �દશાએ �રક કા અને 

બા�લસ વચચે આવેલી એક જગયા�ુ ંનામ છે. આ જગયાએ 

જનાબે અમી�લ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ અને મોઆવીયા 

વચચે જબરદસત લડાઈ થઈ હતી. જગેં જમલ બાદ હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામે િનમેલા શામના ગવનરર સહલ �બન 

હનીફ� �ુફા આવીને ખબર આપી ક� શામમા ંબળવો થએલ છે.  

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે મોઆવીયા પર 

બયઅતની માગણી કરતો એક પત મદ�નાથી અને બીજો 

�ુફાથી મોકુયો પણ તેનો કોઈ નતીજો ન નીકકયો. શામી 

લોકો લશકર એકકુ ંકરવામા ંમશ�લુ હતા. એક લાખ વીસ 

હ�ર�ુ ંલશકર લઈને િસફફ�ન પહ�ચી ગયેલ. હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ પણ �હ.સ. ૩૬  મા ંશવવાલ મહ�નામા ં

તખ�લયા અને મદાઈન થઈને �રક કા પહ�ચયા. હઝરતના 
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લશકરની સખંયા ૯૦ હ�ર હતી. રસતામા ંલશકર પયા� ુથ�ુ ં

તો એક રા�હબના �ચ�યા પર એક જગયા ખોદ� તેમાથંી એક 

એવો ચશમો બરઆમદ કય� ક� ્ને બહાર કાઢ�ુ ંકોઈ નબી ક� 

વસી િસવાય બી� કોઈના માટ� શ� નહો્ ુ.ં 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે પોતાના લશકરને 

સાત િવભાગમા ંવહ�ચી નાખ�ુ ંઅને મોઆિવયાએ પણ એ  જ 

પમાણે ક�ુ.ુ હઝરત અલી અલ�યહસસલામ �રક કાથી રવાના 

થઈને �રાતને નળંગી હઝરતના લશકરની મોખર� જતી 

�ુકડ�ના માગરમા ંશામની હરાવળ �ુકડ� આવીને ઉભી , પણ 

હાર ખાઈને શામી સાથે ભળ� ગઈ. હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ�ુ ંલશકર િસફફ�નમા ંઉત�ુ ુતો �ણવા મક�ુ ં

ક� �રાતના ઘાટ પર શામી લશકર� કબજો જમાવી દ�ધો છે , 

અને નહ�રમાથંી અુવી લશકરને પાણી લેવા દ�વા નથી 

માગં્ ુ.ં હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ક�ટલાય સદં�શવાહકો 

મોકુયા અને પાણી લેવા પર પિતબધં �કુવામા ંઆવયો હતો 
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તે ઉઠાવી લેવા માટ� ક ુ ંપણ વાત સાભંળ� ન�હ. એટલે �તે 

લશકર� જબરદસત �મુલો કર�ને ઘાટ તેના હાથમાથંી છ�નવી 

લીધો. ઈિતહાસકારો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� ઘાટ પર કબજો કરવામા ં

જનાબે ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ તથા હઝરત અબબાસ  

અલ�યહસસલામે ઘણી જ બહા્ુર�નો �રુાવો આપયો હતો. 

હઝરતે ઘાટ પર કબજો કર� લીધા બાદ એલાન 

કરાવી દ��ુ ંક� પાણી કોઈના માટ� બધં નથી. મતાલે�સુ 

સોઉલમા ંછે ક� હઝરત અલી અલ�યહસસલામે વારંવાર 

મોઆિવયા પર �લેુહના કહ�ણ મોકલાવયા પણ તેની કશી  જ 

અસર ન થઈ. �તે માહ� ઝીુહજમા ંલડાઈ શ� થઈ અને 

આખો મ�હનો લડાઈ ચાલી. છેવટ� મોહરરમ �હ.સ. ૩૭  મા ં

લડાઈ બધં રહ� અને પહ�લી સફરથી મસાણ �દુ શ� થ�ુ.ં 

ઈવ�ગ લખે છે ક� હઝરત અલી અલ�યહસસલામ ને કચવાતા 

મને તલવાર ઉપાડવી પડ�. ચાર મહ�ના �ધુી નાની નાની 

લડાઈન થતી રહ� , ્મા ંશામના ૪૫ હ�ર માણસો ખપી 
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ગયા. હઝરતના લશકરના માણસોની તેનાથી અધ� �વુાર� 

થઈ. �ઝક�લ અબબાસમા ંછે ક� અમી�લ મોઅમેનીન પોતાની 

�દુકળા અને બહા્ુર�થી ્ુશમનની સેનાના છક કા છોડાવી 

દ�તા હતા. અમ �બન આસ અને બશીર �બન ઈરતાત પર 

આપે �મુલો કય� તો તેણે જમીન પર લેટ�ને શમર થાય એ�ુ ં

�ૃતય ક�ુ ુહઝરત અલી અલ�યહસસલામે મ��ુ ંફ�રવી લી�ુ.ં 

અને તે ઉઠ�ને મેદાન છોડ�ને ભાગી ગયા. 

ઈિતહાસકારો�ુ ંબયાન છે ક� પહ�લી સફરથી સાત 

�દવસ �ધુી સતત રાત �દવસ લડાઈ ચાલી , લોકોએ 

મોઆિવયાને સલાહ આપી ક� તમે પોતે હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામના �કુાબલા માટ� નીકળો પણ તેણ ેએ વાત 

ક�લુ ન કર�. એક �દવસે ચા� ુલડાઈએ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામે પડકાર કય� ક� �હનદાના �તુ શા માટ� નાહક 

�સુલમાનોને કપાવી રરો છે. આવને સામે આપણે બનેં એક 

બી�થી લડ�ને લડાઈનો િનકાલ પતાવી દઈએ. ક�ટલાક 
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ઈિતહાસકારો કહ� છે ક� આ �દુમા ંમોઆિવયાના ૯૦ હ�ર 

માણસો મરાયા અને હઝરત અલી અલ�યહસસલામના ૨૦ 

હ�ર િસપાહ� માયાર ગયા અને ૧૩  મી સફર �હ.સ. ૩૭  મા ં

ચાલબા� અને જનતાની બગાવતના કારણે લવાદોના 

ફ�સલાના હવાલાથી લડાઈ બધં થઈ. 

ઈિતહાસમા ંછે ક� હઝરત અલી અલ�યહસસલામે 

િસફફ�નની લડાઈમા ંક�ટલીયવાર વેશ પુટો કર�ને લડ�ા. 

એકવાર ઈબને અબબાસ , રબીઆનો �લબાસ પહ�ર�ને અને 

એક વાર અબબાસ , હા�રસનો �લબાસ પહ�ર�ને �મુલો કય� 

અને કર�બ ઈબને સબબાહ હમીર�ના �કુાબલા માટ� નીકકયા 

તો આપે આપના ફરઝદં હઝરત અબબાસનો �લબાસ પહ�ર� 

લીધો. લડાઈ �બુ જોરશોરથી ચાલી રહ� હતી તે વખતે 

અમમાર �બન યાિસર ્મની ઉમર ૩૯ વષરની હતી. મેદાને 

પડ�ા અને ૧૮ શામીનને કતલ કર�ને શહ�દ થઈ ગયા. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ આપની શહાદતથી ગમગીન 
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થયા. ઈવ�ગ લખે છે ક� અમમારની શહાદત પછ� હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામે બાર હ�ર સવારો� ુ ંલશકર લઈને એક 

ગઝબનાક મારો ચલાવયો અને ્ુશમનોની સફોને િવખેર� 

નાખી, મા�લક� અશતર� પણ બે�મુાર જબરદસત મારાન 

ચલાવયા. 

બી્ �દવસે સવાર� હઝરત અલી અલ�યહસસલામે 

ફર� પાછા શામી લશકરને �ખુાિતબ કર�ને ફરમાવ�ું , "લોકો 

સાભંળ� લો ક� અુલાહના �કુમોની અવગણના થઈ રહ� છે. 

એટલે મજ�રુ�થી �ુ ંલડ� રરો � ંઅને તયાર બાદ આપે 

�મુલા શ� કર� દ�ધા અને લાશોના ઢગલા ખડક� દ�ધા. 

લડાઈ ઘણા જ જોરશોર સાથે ચા� ુહતી. 

લશકરની જમણી અને ડાબી પાખં અબ્ુુલાહ અને મા�લક� 

અશતરની સરદાર� હ�ઠળ હતી. �ુમમાની રાત હતી , આખી 

રાત લડાઈ ચા� ુરહ�. આઅસમે �ુફ�ની �રવાયત �જુબ બનેં 

પદના ૩૬ હ�ર સૈિનકો માયાર ગયા. ૯૦૦ માણસો હઝરત 



િસરતે અઈમ્મા - 396                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

અલી અલ�યહસસલામના હાથે કપાયા, મોઆિવયાના લશકરથી 

અલ ગેયાસ અલ ગેયાસના અવાજો બલનદ થવા લગયા 

એટલે �ધુી ક� સવાર થઈ ગઈ અને બપોર �ધુી જગંનો 

િસલિસલો ચા� ુરરો. મા�લક� અશતર ્ુશમનોના ત�ંનુ �ધુી 

પહ�ચી ગયા. મોઆિવયા ભયમા ંઆવી જવાની અણી પર 

હતો અને લશકર ભાગવાની તૈયાર�મા ંહ્ ુ.ં િવજય ફક ત 

હાથવ�ત છેટો હતો તયા ંઅમ �બન આસે ૫૦૦ �ુરઆન નેઝા 

પર બલદં કરાવી દ�ધા. એકદમ ક�ટલાક આગળ આવી ગયા. 

અશઅસ ઈબને કયસ , �સુઅદ ઈબને મઝક , ઝયદ ઈબને 

હસીન વગેર� લોકોએ સામાનય સૈિનકોને એટલી હદ� બેહકાવયા 

ક� લોકો એમના ફર�બમા ંઆવી ગયા અને િવરોધ કરવા 

તૈયાર થઈ. ગયા મા�લક� અશતર� તેથી મજ�રુ થઈને આગળ 

વધતા કદમ અને વભઝાતી તલવારો રોક� દ�વી પડ�. 

ઈિતહાસકાર �ગબન લખે છે. શામનો અમીર ભાગવાની 

તૈયાર� કર� રરો હતો પરં્ ુખાતર� �વૂરકની ફતેહ , ફોજના 



િસરતે અઈમ્મા - 397                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

િવરોધ અને નાફરમાનીના કારણે હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામના હાથથી �તની બા� છ�નવાઈ ગઈ. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામને લાચાર�થી �દુ બધંી કર� 

લેવી પડ�. �તમા ંજનતાએ મોઆિવયા તફરથી અમ આસને 

અને હઝરત તરફથી આપની મર� િવ�દ , અ� ુ�સુા 

અશઅર�ને લવાદ તર�ક� નીમયા અને નકક� ક�ુર ક� તેન 

પોતાનો �કુાદો રમઝાનમા ં�મ્લુ �ુનદલમા ંસભંળાવે. 

* * * * * 
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લવાદોનો �કુાદો 

અલ ગરઝ અમઆસ અને અ� ુ�સુા અશઅર� , 

રમઝાન મ�હનામા ંચારસો માણસો સાથે અઝરખ �કુામે 

ભેગા મકયા અને એમણે બનેંએ મળ�ને �ખલાફતપદ પરથી 

હઠાવી દ�વા માટ�નો ્ �કુાદો આપવા�ુ ંનકક� ક�ુ ુતે 

સભંળાવવા માટ� ગોઠવણી કર�. િમમબર પર જઈને એલાન 

કરવાનો વખત આવયો તો અ� ુ�સુાએ અમ આસને ક ુ ં

તમે જઈને પહ�લા તમારો �કુાદો સભંળાવો પછ� �ુ ંમારો 

�કુાદો સભંળા�ુ ં અમે ક ું, ના તમે ��ુરગ છો , આપ પહ�લા 

�કુાદો સભંળાવો. એટલે અ� ુ�સુા િમમબર પર ચઢ�ા અને 

લોકોને �ખુાિતબ કર�ને ક ુ ંક� �ુ ંઅલીને �ખલાફતના 

અિધકાર પરથી ્ુર ક� �ં , એટ�ુ ંકહ�ને િમમબર પરથી 

ઉતર� ગયા અને અમ આસને ક ુ ંહવે તમે તમારો �કુાદો 

સભંળાવો. બનેં વચચે થએલી સમ�ુતી �જુબ અ� ુ�સુાને 
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ખાતર� હતી ક� એ પણ મોઆિવયાને ્ુર કરવાની �હ�રાત 

કરશે. પણ એણે તો આનાથી ઉુ�ંુ ક�ુ.ુ અને ક ુ ંક� અ� ુ

�સુાના �કુાદાને ટ�કો આ�ુ ં� ંઅને અલીને રાજસ�ા પરથી 

હટાવીને તેમની જગયાએ મોઆિવયાને ખ�લફા �હ�ર ક� �.ં 

એ સાભંળ� અ� ુ�સુા બ� ુજ ખફા થઈ ગયા. પણ તીર 

કમાનથી નીકળ� ��ુુ ંહ્ ુ.ં ફ�સલો સાભંળ� મજમા પર 

સ�ાટો છવાઈ ગયો. અલી અલ�યહસસલામે �સુ�ુરાઈને 

પોતાના તરફદારોને ક ુ.ં "�ુ ંનહોતો કહ�તો ક� ફર�બ િસવાય 

કંઈ નથી. 

* * * * * 
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જગેં નહ�રવાન 

લવાદોના અથરહ�ન �કુાદાને હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ અને તેમના તરફદારોએ રદ કર� દ�ધો અને 

અલી અલ�યહસસલામે બી�વાર મોટા પાયા પર લશકર 

લઈને ચઢાઈ કરવાનો િનણરય કર� લીધો. હ� એનો સમય 

આવે તે પહ�લા ંતો આપને ખાર�નના બળવાના સમાચાર 

મકયા, એમ �ણવા મક�ુ ંક� ્ લોકો િસફફ�નમા ંલડાઈ 

રોકવાના �ખલાફ હતા તે હવે હઝરતના સખત �ખુા�લફ 

થઈને હરવરા નામના �કુામે આવી રરા છે. પાછળથી 

�ણવામા ંઆવ�ુ ંક� એ લોકો બગદાદથી ચાર ફરસખના 

ફાસલા પર આવેલા નહ�રવાન નામના સથળે ૧૦ મી 

શવવાલ, �હ.સ. ૩૭ ના રોજ પહ�ચી ગયા છે અને તયા ં

�સુલમાનોની સતામણી કર� રરા છે. હઝરતે મજ�રુ થઈને 

એમના પર ચઢાઈ કર�. એમના બાર હ�ર માણસોમાથંી 



િસરતે અઈમ્મા - 401                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

ક�ટલાક �ુફા અને ક�ટલાક મદાયન ચાુયા ગયા.ક�ટલાક� 

બયઅત કર� લીધી. અને ચાર હ�ર માણસો લડવા માટ� 

તૈયાર થયા.�તે લડાઈ થઈ અને તેમાનંા નવ માણસો 

િસવાય બધા જ મરાયા.  

* * * * * 
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મોહમમદ ઈબને અબી બકરની દદરનાક 

મોત 

મોહમમદ ઈબને અબી બકર મીસરના ગવનરર 

હતા. હર�ફ પદ તરફથી અમ �બન આસને ૬ હ�ર�ુ ંલશકર 

આપીને તેમનાથી �કુાબલો કરવા મોકુયો , મોહમમદ� હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામને એ વાતની ખબર આપી. હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામે ખબર મળતાની સાથે મા�લક� અશતરને 

તેમની �ુમક� મોકુયા. હર�ફને જયાર� ખબર પડ� ક� મા�લક� 

અશતર મોહમમદની મદદ� મીસર જવા ઉપડ� ગયા છે તયાર� 

હર�ફ� અરિશયા �ુુ�મના જમીનદારને કહ�વડાવ�ુ ંક� તમે 

મા�લક� અશતરને દાવત આપીને તેમ�ુ ંકાસળ કાઢ� નાખો , 

એ માણસે એમના કહ�વા પમાણે ક�ુ.ુ મા�લક� અશતર જયાર� 

તયા ંપહ�ચયા તયાર� એણે તમેને રોઝો ખોલવાની દાઅવત 
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આપી અને એ વખતે ્ૂધામા ંઝેર પાઈને તેમની શહાદત 

નીપ�વી.   (તમર�ખે કમિ્લ, �. ૩, પમનમ ન.ં ૧૪૧) 

આ તરફ મા�લક� અશતર શહ�દ થયા અને પેલી 

તરફ અમ આસે મોહમમદ �બન અ� ુબકર પર �મુલો કર� 

દ�ધો. મોહમમદ� તેમનો બરાબર સામનો કય� પણ ક�દ 

પકડાયા. એમને મોઆિવયા �બન હદ�્ , હાક�મના �કુમથી 

ગઘડેાની ખાલમા ંસીવીને �વતા સળગાવી દ�ધા. હઝરત 

ઉમ�લુ મોઅમેનીનને જયાર� આ ભયકંર મોતની �ણ થઈ 

તયાર� તેન ઘણા રં�દા થયા અને �વતા રરા તયા ં�ધુી હર 

નમાઝ બાદ ્ુશમન માટ� બદ્ુઆ કરતા હતા. (તાર�ખે 

કામીલ, �. ૩ , પાના ન.ં૧૪૩) અમી�લ મોઅમેનીન આ 

ઘટનાથી બહ�દ રં�દા થયા આ બનાવ �હ.સ. ૩૮ નો બનાવ 

છે. 

* * * * * 
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હઝરત ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામ ની િવલાદત 

એ જ વષરમા ંએટલે ક� �હ.સ. ૩૮ ના 

જમાદ�ઉસસાની મહ�નાની ૧૫ મી તાર�ખે હઝરત ઈમામે 

ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ , જનાબે શહ�રબા� ુ�બનતે 

યઝદ� જદર  ઈબને શહ�રયાર ઈબને �કસરા શાહ� ઈરાનની �ુખે 

જનમ પામયા.  

* * * * * 
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હઝરત અલી અલ�યહસસલામની 

શહાદત 

િસફફ�ના લવાદના ફ�સલા બાદ , હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ એ નતી� પર પહ�ચયા ક� એક િનણરયાતમક 

�મુલો કરવો જોઈએ અને આપે તેના માટ� તૈયાર�ન શ� 

કર� દ�ધી. િસફફ�ન અને નહ�રવાનથી પાછા ફયાર , પણ 

પોતા�ુ ંધયાન એ તયયાર�ન પર ક�નદીત કર� દ��ુ ંઅને 

તેની પાછળ સતત પયતનશીલ રરા , એટલે �ધુી ક� બધી 

તૈયાર�ન �કુમમલ થઈ ગઈ. દસ હ�રની સેનાના સેના 

નાયક ઈમામે હસન અલ�યહસસલામને બનાવયા. દસ હ�રની 

સેના પર સરદાર કયસ બીન સઅદને નીમયા અને દસ 

હ�રની સેના પર અ� ુઅય�બુ અનસાર�ને નીમયા. ઈબને 

ખલ્ુન લખે છે ક� સેનાની �કુમમલ ફ�હ�રસત તૈયાર કરવામા ં
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આવી. સેનામા ંિસ�રે હ�ર �દુકળાના અ�ભુવી સેનાનીન , 

િસ�ેર હ�ર �બન અ�ભુવી અને આઠ હ�ર મ�ુર વગરના 

લોકો શાિમલ હતા , પણ �ુચનો �દવસ આવયો તે પહ�લા ંજ 

ઈબને �ુુ �મના હાથે આપ �મે શહાદત પી �કુયા. 

જયાર� હઝરત અલી અલ�યહસસલામ શામ પર 

ચઢાઈ કરવા માટ� રવાનગીની તૈયાર� કર� રરા હતા , 

બરાબર એ  જ સમયે ઈબને �ુુ �મે આપના સર પર 

મરણતોલ ઘા કરવો તે બતાવી આપે છે ક� એની �ડાણમા ં

કોઈ મોટ� સા�ઝશ હતી. 

�ઝક� અબબાસમા ંછે ક� અબ્ુરર હમાન ઈબને �ુુ �મે 

�ુફા પહ�ચીને એક તલવાર એક હ�ર �દરહમમા ંખર�દ� 

અને તેને ઝેર પા�ુ.ં મોકાની તલાશમા ં�ુફાની શેર�નના 

ચકકર કાપવા લાગયો. એ દરિમધયાનમા ંએની નજર એક 

�પાળ� નરતના ચહ�રા સાથે ટકરાઈ , એ નરત�ુ ંનામ હ્ ુ ં

કોતામા �બનતે નખવા , ઈબને �ુુ �મ એ લલનાનો આશીક 
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બની ગયો અને તેનાથી �લુાકાતની કોિશશ શ� કર� દ�ધી. 

�તે વાત નકક� થઈ અને શાદ�ની વાત પાક� કર� લેવામા ં

આવી. મહ�રની વાત આવી તો એ લલનાએ તણ હ�ર 

અશરફ�ન અને હઝરત અલી અલ�યહસસલામ�ુ ંમા�ુ ંમાગ�ુ.ં 

ઈબને �ુુ �મે જવાબ આપયો મને મ�ુંર છે , �દુાની કસમ તે 

તો એવી ચીઝ માગી છે ્ના માટ� મને આ શહ�રમા ં

મોકલવામા ંઆવયો છે , અલબ�ા તાર� પણ તારો વાયદો 

પાળવો પડશે. તેણીએ ક ુ ંતેમજ થશે. 

પછ� આ બાબતે વચનની આપ  લે અને વચન 

પાલનની પરસપર ક�લુાત લીધા બાદ ઈબને �ુુ �મ 

પોતા�ુ ંકામ ��ુ ંપાડવા માટ�ની વેતરણમા ંપડ� ગયો , 

સવાએક� મોહર�કા (પા. ૮૦)મા ંછે ક� , શબીબ ઈબને બહ�રા 

અશજઈ પણ આ કામમા ંઈબને �ુુ �મની મદદમા ંહતો. 

કોતામાએ ઈબને �ુુ �મની મદદ માટ� બી� ક�ટલાક માણસો 

પણ ઉભા કયાર હતા. કોતામાએ એવી મહ�ર માગી ્ની 



િસરતે અઈમ્મા - 408                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

િમસાલ અરબ અને અજમમા ંમળશે ન�હ. તાર�ખે અહમદ�મા ં

રવઝ્લુ અહબાબના હવાલાથી લખ�ુ ંછે ક� શહાદતનો 

સમય ન�ક આવતા ંઆપે ઘણીવાર એનો ગ�ભ�ત અને 

સાકં�િતક ર�તે ઈશારો ફરમાવયો હતો. 

મન�ુલ છે ક� એક �દવસ આપ �તુબો ફરમાવી 

રરા હતા. અચાનક ઈમામ હસન અલ�યહસસલામ �તુબા 

દરિમધયાન તયા ંઆવી ચઢ�ા. હઝરત અલી અલ�યહસસલામે 

તેમને �છુ�ુ ંબેટા આ્ કઈ તાર�ખ છે અને આ મહ�નાના 

ક�ટલા �દવસ વીતી ગયા  ? એમણે અઝર કર� બાબા�ન, ૧૩ 

�દવસ વીતી ગયા. પછ� ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ તરફ 

મો�ુ ંકર�ને �છુ�ુ ંબેટા હવે મહ�નો ખતમ થવામા ંક�ટલા 

�દવસ બાક� રહ� ગયા છે. એમણે જવાબ આપયો બાબા�ન 

૧૭ �દવસ રહ� ગયા છે. તયાર બાદ આપે આપની ર�શ 

�બુારક પર હાથ ફ�રવીને ફરમાવ�ુ ં"�ંુક સમયમા ં�રુાદ 
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કબીલાનો એક ના�રુાદ માણસ માર� દાઢ�ને મારા માથાના 

લોહ�થી રંગવાનો છે. 

એક �દવસ એક ફરઝદંને તયાં , અને એક �દવસ 

બી� ફરઝદંને તયા ંજમણ લે�ુ ંએ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામનો દસ્રુ હતો અને તયા ંમાત એક �કુમો 

જમતા હતા. �રવાયતમા ંછે ક� આપની �તુી ઉમમે �ુુ�મુને 

ફરમાવ�ુ ંક� �ૂંક સમયમા ં�ુ ંતમારાથી િવદાય થવાનો �.ં એ 

સાભંળ�ને તેન રડવા લાગયા. આપે ફરમાવ�ુ ંમોતથી કોઈ 

�ટકારો નથી. બેટ� , મ� આજ રાતે સરવર� કાએનાત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને સવપનમા ંજોયા, ક� 

તેન મારા માથામા ંલાગેલી �ળુ સાફ કર� રરા છે અને 

ફરમાવે છે ક� તમે તમાર� બધી ફરજો અદા કર� ��ુા છો. 

હવે માર� પાસે આવી �ન. 

ઈિતહાસકારોનો ઈ�ફેાક છે ક� ્ રાતની સવાર� 

આપ શહ�દ થયા તે રાતે આપ �તુા ન હતા. આપની એ 
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રાત એવી ર�તે વીતી ક� આપ થોડ� થોડ� વાર� �સુુલા 

પરથી ઉઠ�ને ઘરના સહ�નમા ંઆવતા અને આસમાન તરફ 

જોઈને ફરમાવતા ક� , મારા આકા સરવર� કાએનાતે સા�ુ ં

ફરમાવ�ુ ંછે ક� મને શહ�દ કર� દ�વામા ંઆવશે. સવાર� જયાર� 

�બુહની નમાઝના ઈરાદાથી બહાર નીકકયા તયાર� ઘરના 

પરસાળમા ંબતકોએ આપના પાલવને થામી લી� ુ ંઅને 

ચીસાચીસ કરવા લાગી. કોઈએ રોક� તો આપે ફરમાવ�ું , 

તેમને ન રોકો એ મારા પર નવહા કર� રહ� છે. પછ� આપ 

દોલતસરાથી બહાર આવયા અને �ુફાની મ�સજદમા ંદાખલ 

થયા. અઝાન આપવાની જગયાએ જઈને અઝાન આપી અને 

પછ� નમાઝમા ંમશ�લૂ થઈ ગયા. આપ પહ�લા સીજદામા ં

ગયા તયાર� ના�રુાદ ઈબને �ુુ �મ સર� અકદસ પર 

તલવારનો ઘા કય� ખદંકની લડાઈમા ંઅમ બીન અબદ�વદની 

તલવારનો ઘા લાગયો હતો તે જ જગયાએ આ વખતે પણ ઘા 

લાગયો. આપ તે જ વખતે જમીન પર પડ� ગયા અને લોટવા 
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લાગયા. આપને ઘા લાગવાની સાથે આસમાનથી અવાઝ 

આવયો "અલમ કોતેલલ અ્ી�લ ્ોઅ્ેનીન"આગાહ થાન ક� 

અમી�લ મોઅમેનીન કતલ થયા છે. આપે પણ પોતાના ઝખમ 

પર માટ� નાખીને ક ુ ં "�ઝતો બેર�કબલ કમઅબમ  કાબાના 

રબની કસમ �ુ ંઆ્ કામયાબ થયો. 

આપના સર �બુારક પર વાર કયાર પછ� ઈબને 

�ુુ �મ ભાગયો , લોકો એને પકડવા પાછળ દોડ�ા. �ઝક�લ 

અબબાસ (પા. ૪૦)મા ંછે ક� આપને લોહ�મા ંનાએલા જોઈને 

ઔલાદ અને અસહાબ �ગયાર કરવા લાગયા. આપે ફરમાવ�ું , 

"બસ હવે રોઈ ��ુા, મને હવે ઘર� લઈ ચાલો એ સાભંળ�ને 

હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ , હઝરત ઈમામ �સૈુન 

અને હઝરત અબબાસ આપને કામળ�મા ંનાખીને ઘર� લઈ 

ગયા. ઘર� પહ�ચીને આપે સવારને સબંોધીને ક ુ ંક� અય 

સવાર ્ ુ ંગવાહ રહ�્  ક� મ� કદ�  પણ નમાઝ કઝા નથી થવા 

દ�ધી. મારાથી �દુા અને ર�લુ િવરોધી કોઈ કામ નથી થ�ુ.ં 
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તાર�ખે અહમદ� (પા. ૨૨૧)મા ંછે ક� કોઈ ઈલાજ કારગર ન 

થયો અને આપની વફાતનો વખત આવી પહ�ચયો. તાર��લુ 

ઈમામત વસ સેયાસત (�. ૯ પાના ન.ં ૧૮૪)મા ંછે ક� 

આપને ્ અિતશય ઝેર પાએલી તલવારથી ઝખમી કરવામા ં

આવયા હતા તેટ�ુ ંઝહ�ર આખા મીસરની પ� માટ� બસ હ્ ુ.ં 

તાર�ખે ઈબને કાિમલમા ંછે ક� , ઈનતેકાલ વખતે આપે 

નસીહતો અને વસીયયતો ફરમાવી. ્ તકવા , સીલે રહ�મી , 

પરહ�ઝગાર� અને ઈબાદતના સબંધંમા ંહતી. પછ� એક 

નિવશતો લખીને આપયો. �કતાબે અખબાર� માતમ (પા. ૧૨૨) 

અને ક�ટલાક ઈિતહાસના �સુતકોમા ંછે  ક� આપની �ખદમતમા ં

શરબત પેશ કરવામા ંઆવ�ુ ંતો આપે તેમાથંી થોેુકં પીને 

બાક��ુ ંશરબત કાિતલને આપી દ��ુ.ં 

આપે આખર� વખતે પોતાના બધા ફરઝદંોને 

બોલાવીને તેમને ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ અને ઈમામે 

�સૈુન અલ�યહસસલામની ઈતાઅત અને ઈમદાદ કરવાનો 
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�કુમ આપયો અને ફરમાવ�ુ ંક� આ ર��ુુુ લાહ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના ફરઝદંો છે. ઉ�લેુ કાફ� 

(પાના ન.ં ૧૪૧)મા ંછે ક� ્ ફરઝદંોને �હદાયત આપવામા ં

આવી તેમની સખંયા બાર હતી. આપે બધી ઔલાદ અને 

અજવાઝને ઈમામે હસન અલ�યહસસલામના હવાલે કયાર અને 

હઝરત અબબાસને ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામના હવાલે 

કર�ને ફરમાવ�ુ ંક� , આ તમારો �લુામ છે કરબલામા ંએ 

તમને કામ આવશે. �કતાબે અક્ુલ ફર�દમા ંછે ક� આપે અમે 

�ખલાફત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામને ��ુદુર  કયાર. ઈમામે 

હસન અલ�યહસસલામ , હઝરત અલી અલ�યહસસલામની 

વસીયયત �જુબ બરહક ખલીફએ વકત કરાર પામયા. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ ૨૧  મી રમઝાન 

�હ.સ. ૪૦ ના રહ�લત ફરમાવી ગયા. એ તાર�ખે હઝરત ઈસા 

અલ�યહસસલામને આસમાન પર ઉપાડ� લેવામા ંઆવયા હતા 
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અને હઝરત �સુા અને �શુઅ ઈબને �નુ પણ તે  જ રાતે 

વફાત પામયા હતા.  

ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ , ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામ તથા અબ્ુુલાહ બીન �અફર� આપને �સુલ 

આપ�ુ.ં મોહમમદ� હન �ફયાએ પાણી નાખવામા ંમદદ કર�. 

કફન પહ�રાવયા બાદ હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ� 

જનાઝાની નમાઝ પઢ�. આપને ્ જગયાએ �સુલ દ�વામા ં

આવ�ુ ંએ જગયાએ હઝરતે �હુની �તુી�ુ ંઘર હ્ ુ.ં શહાદતના 

વખતે આપની વય ૬૩ વષરની હતી. ક�ટલાક ઈિતહાસોમા ંછે 

ક�, આપને ્ કબમા ંદફન કરવામા ંઆવયા તે હઝરત �હુ� 

બનાવેલ હતી. આપના જનાઝાને િસરાના તરફથી 

ફ�રશતાનએ �ચ�ો હતો. તાર�ખે અ�લુ ફ�દામા ંછે ક� 

આપને નજફ� અશરફમા ં��ુદુ�  ખાક કરવામા ંઆવયા , ્ 

આ્ પણ �ઝયારતગાહ� આલમ છે. ્ રાતમા ંઆપ શહ�દ 

થયા તેની સવાર� બય્લુ �કુદસનો ્ પતથર ઉપાડવામા ં
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આવતો તેની નીચેથી તા�ુ ંલોહ� નીકળ્ ુ ંહ્ ુ.ં આપની 

કબરને પોશીદા રાખવામા ંઆવી હતી. 

ઝાલીમ બની ઉમયયાના કારણે હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામની કબર �પાવી દ�વામા ંઆવી. ચોથી સદ�મા ં

રોઝાની કબર �ુફાના ખ�ંડયરોની પાસેથી ન�દુાર થઈ ગઈ. 

* * * * * 
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હઝરતની અજવાઝ અને ઔલાદ 

આપે દસ બીબીન સાથે િનકાહ કયાર અને 

ઈનતેકાલના વખતે ચાર બીબીન હયાત હતી - અમામા , 

અસમા, લયલા અને ઉમ�લુ બનીન. આપ આપની પાછળ 

દસ �તુો અને અઢાર �તુીન છોડતા ગયા. ઈરશાદ� �ફુ�દ 

(પાના ન.ં૧૯૯)મા ંછે ક� આપના ૧૨ ફરઝદંો અને ૧૬ 

સાહ�બઝાદ�ન હતી. આપની નસલ પાચં ફરઝદંોથી વધી , 

(૧) ઈમામે હસન  અલ�યહસસલામ   (૨) ઈમામે �સૈુન  

અલ�યહસસલામ (૩) મોહમમદ� હન�ફયા (૪) હઝરત અબબાસ 

(પ) ઉમર �બન અલી  

 

* * * * * 
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3હઝરત ઈમામ હસન અલ�યહસસલામ 

નમ્ ાઝરત ાસન અલ�યાસસલમ્  

િપતમ ાઝરત અલી ઇકને અ� ુતમ�લબ  

્મતમ ખમ્નેુ જ�ત બીબી ફમતે્મ ઝારમ 

સલમ�સુલમા� અલયામ  

દમદમ ાઝરત અ� ુતમ�લબ ઇકને અક્ુલ 

��ુલીબ  

દમદ� બીબી ફમતે્મ �બનતે અસદ  

નમનમ ાઝરત ્ોામ્દ �સુ્ફુમ સસલસલમાો 

અલયા� વ  લેા� વસસલ્ 
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નમની બીબી ખદ�જ્લુ �ુબરમ �બનતે 
ખોવતલદ  

લકબ �જુતબમ, તક�, ઝક�, િસકતે 
અકબર, તયયબ, �જુજત, ઈ્મ્ે 
્અ�ુ્   

�ુિ� યત અ�ુ્ ોામ્દ, અ�લુ કમિસ્  

જન્ ્ગંળવમર તમર�ખ ૧૫ ર્ઝમન, 
માજર� સન  ૩  

જન્ 

સથળ 

્મદનમ હ �નુવવરમ  

વફમત ��ુવમર તમર�ખ ૨૮ ્મા� સફર, 
માજર� સન  ૫૦  
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દફન 

સથળ 

્મદનમ હ �નુવવરમ, જ�ર્લુ 
બક�અનમ કબસતમન્મ ં

વય ૪૭ વષર 

ઔલમદ (દ�કરમ) ઝયદ, ાસને �સુ�મબ, 

લ્�, કમિસ્, અક્ુરર ા્મન, 

અક્ુસલમા, �સુતનેઅસર્, તલામ.  

(દ�કર�) લમ�લુ ાસન, લમ�લુ 
�સુતન, ફમતે્મ, લમ્ે સલ્મ, 
�કયયમ, લમ્ે અક્ુલમા.     

* * * * * 
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હઝરત ઈમામ હસન અલ�યહસસલામ 

હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ , હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામ અને હઝરત ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાના ફરઝદં તથા હઝરત મોહમમદ �સુ્ફુા સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ અને ખદ�જ્લુ �ુ બરાના 

નવાસા તથા હઝરત �સૈુન અલ�યહસસલામના ભાઈ હતા. 

�દુાવદં� આલમે આપને માઅ�મુ , મન�સુ અને આ�લમે 

ઈુમે લ્ુ�ી લેખવયા છે.  

૧૫ મી રમઝાન �હ.સ. ૩  ના �દવસે મદ�નએ 

�નુવવરામા ંપેદા થયા હતા. િવલાદત પહ�લા ંઉમમે ફઝલે , 

ખવાબમા ંજો�ુ ંક� ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમના �સમે �બુારકનો એક �ુકડો મારા ઘર� જઈ 

પહ�ચયો છે. એ ખવાબ ર�લેુ અકરમ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ પાસે બયાન કય� , આપે ફરમાવ�ુ ંતેની 
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તાબીર એ છે ક� માર� લખતે �ગર ફાતેમાના બદનથી 

અનકર�બ એક બાળક પેદા થશે. હઝરત ર�લુ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના ઘરમા ંઆપની િવલાદતની 

�શુાલીનો આ પહ�લો પસગં હતો.  

િવલાદત બાદ હમઝા નામ નકક� થઈ ર ુ ંહ્ ુ.ં 

પણ સરવર� કાએનાત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમે �દુાના �કુમને અ�સુર�ને જનાબે �સુા 

પયગમબરના વઝીર હા�નના ફરઝદંોના નામ શબબર પરથી 

આપ�ુ ંનામ હસન રાખ�ુ.ં ઈમામે હસન અલ�યહસસલામની 

પયદાઈશ બાદ �બઈલે અમીને હઝરતની �ખદમતમા ંએક 

સફ�દ ર�શમી �માલ પેશ કય� ્ના પર "હસન લખે�ુ ંહ્ ુ.ં 

ઈુમે નસબના િનષણાતં�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� �દુાવદં� આલમે ફાતેમા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાના બનેં શાહઝાદના નામો નઝરોથી 

�પા રાખયા હતા , આ પહ�લા ંકોઈ�ુ ંનામ હસન ક� �સૈુન 

રાખવામા ંઆવ�ુ ંનથી.  
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જયાર� ઈમામે હસન અલ�યહસસલામની િવલાદત 

થઈ અને આપને હઝરતની સેવામા ંલાવવામા ંઆવયા તો 

ર�લેુ કર�મ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને 

અનહદ �શુી થઈ. આપે આપની ઝબાને અકદસ એમના 

દહને �બુારકમા ંઆપી , બાળકને પોતાના ખોળામા ંલઈ 

પયાર કય� , જમણા કાનમા ંઅઝાન અને ડાબા કાનમા ં

એકામત ફરમાવી અને તયાર બાદ બાળકના મ�ઢામા ંપોતાની 

�ભ દઈ દ�ધી. ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ તેન ે�સુવા 

લાગયા, પછ� આપે દોઆ ફરમાવી ક� �દુાયા એને અને એની 

ઔલાદને ્ ુ ંતાર� પનાહમા ંરાખ્. ક�ટલાક લોકો�ુ ંકહ�� ુ ંછે 

ક� ઈમામે હસન અલ�યહસસલામને દહને ર�લુ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમનો લોઆબ �સુવાનો મોકો 

નછો અને ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામને વધાર� મોકો 

મકયો હતો. એટલે નસલ �સૈુન અલ�યહસસલામા ં�નુત�કલ 

થઈ ગઈ. 
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આપની િવલાદતના સાતમા �દવસે હઝરતે �દુ 

પોતાના દસતે �બુારકથી અક�કો ફરમાવયો અને સરના વાળ 

�ુડંાવીને તેના વજન બરાબર ચાદં�નો સદકો કય�. આપના 

અક�કામા ં્ુમબો ઝબહ કરવામા ંઆવયો હતો. 

આપની �ુિ�ોયત માત અ� ુમોહમમદ જ હતી. 

આપના અુકાબ ઘણા છે. તેમાથંી તયયબ , તક�, િસબત અને 

સયયદ વધાર� મશ�રૂ છે. �ઝયારતે આ�રુા પરથી જણાય છે 

ક� આપના લકબ નાસેહ અને અમીન પણ હતા. 

ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ પયગમબર� ઈસલામ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના નવાસા હતા. 

પણ �ુરઆને મ�દ� એમને ફરઝદં� ર�લુનો દરજજો આપયો 

છે. અને પોતાના પાલવમા ંઅસખંય જગયાએ આપના 

તઝક�રાને સથાન આપ�ુ ંછે. �દુ સરવર� કાએનાત સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે બે�મુાર હદ�સો આપના 

સબંધંમા ંઈરશાદ ફરમાવી છે. એક હદ�સમા ંુ હઝરત 
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સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે ઈરશાદ ફરમાવ�ુ ંછે 

ક�, �ુ ંહસનૈન અલ�યહસસલામને દોસત રા�ુ ં�ં, અને ્ એમને 

દોસત રાખે તેમને પણ કદરની નજર� િનહા�ં �.ં એક 

સહાબી�ુ ંબયાન છે ક� મ� ર�લેુ કર�મ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમને એવી હાલતમા ંજોયા ક� તેન એક ખભા 

પર બનેંના મ�ઢા પર �ુબંનો કર� રરા છે. એક સહાબી�ુ ં

બયાન છે ક� એક �દવસ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ નમાઝ પઢ� રરા હતા તે વખતે હસનૈન 

અલ�યહસસલામને આપની પીઠ પર બેસેલો જોયા. સહાબી�ુ ં

કહ�� ુ ંછે ક� �ુ ંઈમામે હસન અલ�યહસસલામને તે �દવસથી બ� ુ

દોસત રાખવા લાગયો ્ �દવસે મ� એમને ર�લુ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના ખોળામા ંબેસીને તેમની દાઢ� 

સાથે રમતા જોયા.  

એક �દવસ સરવર� કાએનાત સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમ ઈમામે હસન અલ�યહસસલામને ખભા 
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પર બેસાડ�ને લઈ જતા હતા. એક સહાબીએ ક ુ ંસાહ�બઝાદા 

તમાર� સવાર� ક�ટલી સરસ છે. ુ હઝરત સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે ફરમાવ�ુ ંએમ કહો ક� સવાર 

ક�ટલો સરસ છે. ઈમામ �ખુાર� અને ઈમામ ��ુસલમ લખે છે 

"એક �દવસ ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ ઈમામે હસન અલ�યહસસલામને ખભા પર બેસાડ�ને 

ફરમાવી રરા હતા. "�દુાયા �ુ ંઆને દોસત રા�ુ ં�.ં ્ ુ ંપણ 

એનાથી મહોબબત કર. એક �દવસ ુ હઝરત સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ નમાઝે જમાઅત પઢાવી રરા 

હતા તયા ંઅચાનક ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ તયા ંઆવી 

ચઢ�ા અને દોડ�ને આપની પીઠ પર ચઢ� ગયા. એ જોઈને 

ર�લેુ અકરમ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે 

ઘણીજ આ�હસતાથી મા�ુ ંઉપાડ�ુ.ં નમાઝ ખતમ થયા પછ� 

મ� તેમને વાત કર� તો એમણે ફરમાવ�ું , માર� ઉમમીદ ના 

�લ છે આ મારો ફરઝદં સૈયદ છે અને �ુન �ંુક વખતમા ંએ 
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બે મોટા �ૂથો વચચે �લેુહ કરાવશે. ુ હઝરત સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ એક �દવસ ઈશાની નમાઝ 

પઢાવવા માટ� તશર�ફ લાવયા. આપની ગોદમા ંઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામ હતા. તયાર બાદ ુ હઝરત સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ નમાઝમા ંમશ�લુ થઈ ગયા. 

જયાર� સજદામા ંગયા તો સજદાને એટલો લબંાવી દ�ધો ક� �ુ ં

એમ સમજવા લાગયો ક� શાયદ આપના પર વહ� ના�ઝલ 

થઈ છે. નમાઝ ખતમ થવા બાદ મ� આ સબધંી આપને વાત 

કર� તો આપે ફરમાવ�ુ ંમારો ફરઝદં માર� �શુત પર બેસી 

ગયો હતો, મ� ન ચા ુ ંક� એ �યા ં�ધુી પોતે ઉતરવા ન માગે 

�ુ ંતેને ઉતાર� દ� એટલે સજદાને લબંાવવો પડ�ો. હક�મ 

િતરિમઝી િનસાઈ અને દાઉદ� લખ�ુ ંછે ક� ુ હઝરત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ એક �તુબામા ં

મશ�લુ હતા તે દરિમધયાન હસનૈન અલ�યહસસલામ તયા ં

આવી ચડ�ા અને તેમના પગોમા ંઆપની અબા એવી ર�તે 
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અટવાઈ ગઈ ક� તેન પડ� ગયા. એ જોઈને ુ હઝરત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે �તુબો તકર કર� 

દ�ધો, િમમબર પરથી ઉતયાર તેમને ગોદમા ંઉપાડ� િમમબર 

પર ગયા અને ફર� �તુબો શ� કર� દ�ધો. 

હઝરતે ઈરશાદ ફરમાવ�ુ ંહસન અને �સૈુન 

બે�હશતના જવાનોના સરદાર છે અને તેમના વા�લદ� 

��ુગરવાર એટલે હઝરત અલી અલ�યહસસલામે બનેંથી 

બહ�તર છે. જનાબે હોઝેફએ યમાની�ુ ંબાયન છે ક� મે ુ 

હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને એક 

�દવસ બ� ુજ �શુ થએલા જોઈને અરજ કર�. મમલા આપ 

આ્ ઘણા પસ� જણાન છો તે�ુ ંકંઈ ખાસ કારણ છે  ? 

ઈરશાદ ફરમાવ�ુ ંમને �બઈલે એ બશારત આપી છે ક� મારા 

બનેં ફરઝદં હસન અને �સૈુન જ�તના જવાનોના સરદાર 

અને તેમના વા�લદ અલી ઈબને અબી તા�લબ એમનાથી 

પણ બહ�તર છે.  
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એક �દવસ અ� ુ�ફુયાને હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર થઈને અરજ કર� ક� આપ 

ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમથી કહ�ને 

એક એ�ુ ંલખાણ લખાવી આપો ક� ્થી �ુ ંમારા મક સદમા ં

કામયાબ થઈ શ�ંુ. આપે જવાબમા ંફરમાવ�ુ ંુ હઝરત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ ્ કંઈ ફરમાવી 

��ુા છે તેમા ંજરા ્ટલો પણ ફ�રફાર નહ� થશે. એણે 

ઈમામે હસન અલ�યહસસલામથી િસફા�રશની ખવા�હશ કર�. 

હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામની વય એ વખતે જો ક� 

ચમદ વષરની હતી તે છતા ંઆપે તે પસગેં એવી �ુરઅતનો 

��ુતુ આપયો ્નો તઝક�રો ઈિતહાસની ઝબાન પર છે. 

લખ�ુ ંછે ક� અ� ુ�ફુાધયાનની િસફાર�શ તલબી પર આપે 

દોડ�ને એની દાઢ� પકડ� લીધી અને નાક મરડ�ને ક ું , 

શહાદતનો કુમો �ભથી �ર� કરો તો તમારા માટ� બ�ુ ંજ 
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છે. એ જોઈને અમી�લ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ ઘણા ંજ 

�શુ થઈ ગયા. 

ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ નાની વયમા ં

આપના નાના �ન પર નાઝીલ થતી વહ� પોતાની 

વાલેદાએ મા્દાને સભંળાવતા હતા. એક �દવસ હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ંઅય �બનતે ર�લુ મા� ં�દલ 

ચાહ� છે ક� �ુ ંહસનને વહ�ની તર�ુમાની કરતો �તે સાભં�ં. 

જનાબે સયયદા સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ  ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામના મા�લુ �જુબ આવવાનો વખત બતાવી 

દ�ધો. અમી�લ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ ઘરના એક 

�ણુામા ંલપાઈને બેસી ગયા. હઝરત ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામ મા�લુ �જુબ તશર�ફ લાવયા અને માના 

ખોળામા ંબેસીને વહ� સભંળાવવા�ુ ંશ� ક�ુ ુપણ થોડ� વાર 

પછ� અરજ કર� માદર� �ગરામી , આ્ વહ�ની તર�ુમાનીમા ં

�ભ થોથરાઈ રહ� છે અને મક સદ બયાન કરવામા ં�કાવટ 
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ઉભી થઈ રહ� છે. મને એ�ુ ંલાગે છે ક� મારા મોહતરમ 

��ુગર મને જોઈ રરા છે. એ સાભંળ�ને હઝરત અમી�લ 

મોઅમેનીન અલ�યહસસલામે દોડ�ને ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામને આગોશમા ં�ચક� લીધા અને �ુબંન કરવા 

લાગયા. 

હઝરત �જુજ્લુ ઈસલામ શહ�દ� સા�લસ કાઝી 

��ુુલાહ �સુતર� અલ�યહસસલામ (ર. અ.) તેહર�ર ફરમાવે છે 

ક� ઈમામ પર જો ક� વહ� નાઝીલ થતી નથી પણ તેમને 

ઈુહામ (પેરણા મારફતે મળ્ ુ ંજાન) થાય છે અને તે લવહ� 

મહ�ઝના લખાણ�ુ ંઅયન-વાચંન કર� છે. તેના પર અુલામા 

હજર� અસકલાની એક હદ�સ નકલ કર� છે ક� ્ તેમણે સહ�હ 

�ખુાર�ની આ હદ�સની શરાહમા ંલખ�ુ ંછે ્નો �રવાયતમા ં

ઉુલેખ છે ક� ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ ્ૂધ પીતા બાળક 

હતા. એવી બાળપણની �સથિતમા ંએમણે મ�ઢામા ંસદકાની 

ખ�ુર �કુ તા. ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 
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વસુલમ� એઅતેરાઝ કય� હતો અને ્ના આ શબદો છે : 

"� ૂકંો � ૂકંો �ુ ંતમે નથી �ણતા ક� આપણા પર સદકો હરામ 

છે. હવે જો કોઈ માણસ એવો ખયાલ કર� ક� એ વખતે તો 

ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ ્ૂધ પીતા બાળક હતા. અને 

આપના પર હ� કોઈ શરઈ પાબદં� ન હતી તો પછ� ુ 

હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ� ક�મ 

એતરાઝ કય� ? એનો જવાબ અુલામા અસકલાનીએ 

પોતાની �કતાબ ફત�લુ બાર� શહ� સહ�હ �ખુાર�મા ંઆપયો છે 

ક� ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ બી� બચચાન સમાન હોઈ 

શક� ન�હ. કારણ ક� ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ 

શીરખવાર�ની હાલતમા ંપણ લવહ� મહ� ઝના લખાણ�ુ ં

વાચંન કરતા હતા. 

અુલામા ઈબને હજર અને ઈમામે સ�તુી લખે છે 

ક� ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ  એક  �દવસ મસ�દ� ર�લુ 

પાસેથી થઈને નીકકયા. આપે જો�ુ ંક� અ� ુબકર િમમબર� 
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ર�લુ પર બેઠા છે. આપ િમમબર પાસે તશર�ફ લાવયા અને 

ફરમાવવા લાગયા, મારા - બાપના િમમબરથી નીચે ઉતરો, એ 

તમાર� બેસવાની જગયા નથી. એ સાભંળ�ને તે િમમબર પરથી 

નીચે ઉતર� ગયા અને ઈમામ હસન અલ�યહસસલામને 

પોતાના ખોળામા ં�ચક� લીધા. 

હ. અ� ુબકર પાસે એક માણસ મસ અલો �છુવા 

આવયો, એણે ક ુ ંક� અહરામની હાલતમા ં�તુર�ગુરના થોડાક 

�ડા મારાથી �લુમા ંખવાઈ ગયા છે. બ તાવો ક� મારા પર 

ક�ટલો કફફારો વા�બ છે. તેન જવાબ આપી શ�ા ન�હ. 

પણ એટ�ુ ંક ુ ંક� આને અબ્ુરર હમાન �બન ઔફ પાસે લઈ 

�ન, પેલાએ તયા ંપોતાનો મસ અલો દોહરાવયો. એ પણ 

�પુ થઈ ગયા અને ક ુ ંએનો હલ તો હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ જ કર� શક� છે. પછ� મસ અલો �છુનારને 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામની સેવામા ંલઈ જવામા ંઆવયો. 

આપે મસઅલો �છુનારને ક ું , � સામે ્ મારા બે બચચા 
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રમી રરા છે તેનાથી �છુ� લે. મસ અલો �છુનાર ઈમામે 

હસન અલ�યહસસલામ તરફ મોતવજ્હ થયો અને મસ અલો 

દોહરાવયો. ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ� જવાબ આપયો "ત� 

્ટલા �ડા ખાધા છે તેટલી ઉમદા �ટણીન ખર�દ , અને 

તેણીને હમલ રહ� પછ� એમનાથી ્ બચચા પેદા થાય તેમને 

રાહ� �દુામા ંખાનએ કાઅબાને હ�દયો કર� દ�.અમી�લ 

મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ હસયા અને ફરમાવ�ું , બેટા 

જવાબ તો સહ�હ આપયો પણ જરા એ બતાવો �ુ ંએમ નથી 

થ્ ુ ંક� ક�ટલાક હમલ પડ� �ય છે. અરજ કર� બાબા�ન 

�બલ�ુલ ્ુ�ુસત છે, પણ એ�ુયં �ા ંનથી થ્ ુ ંક� ક�ટલાક �ડા 

ગદંા અને ખરાબ નીકળે છે. એ સાભંળ�ને મસ અલો �છુનાર 

બોલી ઉઠ�ો, એકવાર પયગમબર �લેુમાન ઈબને દાઉદ� પણ 

પોતાના અમલ દરિમધયાન આવો જવાબ આપયો હોવા�ુ ંમ� 

�કતાબમા ંજો�ુ ંછે.  
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એક �દવસ જનાબે અમી�લ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામ રહબામા ંતશર�ફ ફરમા હતા. સાથે હસનૈન 

અલ�યહસસલામ પણ હતા. અચાનક એક માણસ તયા ંઆવયો 

અને કહ�વા લાગયો �ુ ંઆપની રયયત �.ં આપે ફરમાવ�ું , ્ ુ ં

ખો�ંુ બોલે છે , ્ ુ ંઅમાર� રયયત નથી બુક� ્ ુ ંતો રોમના 

બાદશાહ તરફથી મોકલેલ માણસ છે. તને તારા બાદશાહ 

મોઆિવયા પાસે અ�કૂ સવાલો �છુવા માટ� મોકુયો હતો 

અને એણે તને માર� પાસે મોકલાવયો છે. એણે ક ું , યા 

હઝરત આપ�ુ ંકહ�� ુ ં�બલ�ુલ સા�ુ ંછે. વાત એમ જ છે. મને 

મોઆિવયાએ ખાનગી ર�તે મોકુયો છે , તે�ુ ંઈુમ �દુા 

િસવાય કોઈને નથી પણ આપને તેની �ણ ઈમામતના 

ઈુમથી થઈ ગઈ છે. આપે ફરમાવ�ું , વા� હવે ્ ુ ંતારા 

સવાલો આ બે બચચાનથી �છુ� લે , અને એ આપના 

કહ�વાથી ઈમામ હસન અલ�યહસસલામ તરફ મોતવજ્હ 

થયો અને સવાલ કરવા ચાહતો હતો તયા ંજ ઈમામ હસન 
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અલ�યહસસલામ� ફરમાવ�ુ ંઅય શખસ આજ તારા સવાલ છે ક� 

હક અને બાિતલ વચચે ક�ટલો ફાસલો છે ? આસમાન અને 

જમીન વચચે ક�ટ�ુ ં�તર છે ? �વૂર અને પ��ચમ એક 

બી�થી ક�ટલા ્ૂર છે ? કવસે કઝહ (મેઘ ધ�ષુ) શી વસ્ ુ

છે ? �ખુ�સ કોને કહ� છે ? એવી કઈ દસ ચીઝો છે ્માથંી 

દર�કને એક બી�થી વધાર� સખત અને ચઢ�યાતી પેદા કર� 

છે ? હવે લે તારા સવાલોના જવાબ સાભંળ. 

હક બાિતલ વચચે ચાર ુગળ�ુ ં�તર અને ભેદ 

છે. મોટા ભાગે અને વધાર� કર�ને ુખેથી ્ જો�ુ ંતે હક છે 

કાનથી સાભંક�ુ ંતે બાિતલ છે. (ુખે જો�ુ ંતે યક�ની , અને 

કાને સાભંક�ુ ંતે તેહક�ક માગે છે.) જમીન અને આસમાન 

વચચે મઝ�મુની આહ ્ટ�ુ ં�તર છે. ુખની રોશની 

્ટલા સમયમા ંપહ�ચી �ય તેટ�ુ ં�વૂર અને પ��ચમ વચચે 

�તર છે. કવસે કઝહમા ં ‘કવસ’ �દુા છે , અને કઝહ 

શયતાન�ુ ંનામ છે. �રઝકમા ંવધારો અને �થૃવીવાસીન 
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માટ� ગકર થવાથી અમાનની િનશાની છે. એટલે જો એ 

વરસાદ ન હોય તે વખતે નીકળે તો વરસાદની િનશાની અને 

વરસાદ વષરતો હોય તયાર� નીકળે તો વરસાદ ખતમ થવાની 

િનશાની છે. �ખુ�સ એ છે ્ના િવષે એ ન જણાય ક� એ �ી 

છે ક� ��ુષ અને જો તેની �દર બનેં �િતના િવિશષઠ �ગો 

હોય તો �કુમ એ છે ક� , �ખુત ઉમરનો થાય તયા ં�ધુી રાહ 

જોવી. અગર એહતેલામ થાય તો ��ુષ સમજો અને હ�ઝ 

આવે તેમજ છાતીનો ભાગ ઉપસી આવે તો �ી સમજવી પણ 

એ ર�તેય મસ અલો હલ ન થાય તો જો� ુ ંજોઈએ ક� 

પેશાબની ધાર સીધી �ય છે ક� ન�હ અગર સીધી �ય તો 

��ુષ ન�હ તો �ી સમજવી. અને ્ દસ ચીઝો એક બી� 

પર ગા�લબ અને �ુવવતવાળ� છે તે આ છે. �દુાએ પતથરને 

બધાથી વધાર� સખત ચીઝ બનાવી છે પણ એનાથી વધાર� 

સખત અને શ��તવા�ં લો�ુ ંછે તે પતથરને પણ તોડ� નાખે 

છે, અને લોઢાથી વધાર� સખત અને શ��તશાળ� આગ છે , 
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આગ લોઢાને પીગળાવી દ� છે. અને આગથી વધાર� સખત 

અને શ��તશાળ� ચીઝ પાણી છે ્ આગને �ઝુાવી દ� છે. 

પાણીથી વધાર� સખત અને શ��તશાળ� ચીઝ વાદળા છે ્ 

પાણીને પોતાના ખભા પર �ચક�ને રાખે છે , વાદળાથી 

વધાર� શ��તશાળ� ચીઝ હવા છે તે હવા વાદળને અ�હ� ત�હ� 

ઉડાવી લઈ �ય છે. હવાથી સખત અને શ��તશાળ� ચીઝ 

હવાનો ફ�રશતો છે. હવા ફ�રશતાની તાબેદાર છે. ફ�રશતાનમા ં

વધાર� સખત  અ ને શ��તશાળ� ફ�રશતો મલે�ુલમમત છે. ્ 

હવાના ફ�રશતાની પણ �હ કબઝ કર� લેશે. મલે�ુલમમત થી 

વધાર� સખત અને શ��તશાળ� ચીઝ મમત છે , મમત 

મલે�ુલમમતને પણ માર� નાખશે. અને અને મમતથી વ� ુ

સખત અને શ��તશાળ� ચીઝ �કુમે �દુા છે. �દુાના �કુમથી 

મમત પણ ટળે છે. આ જવાબો સાભંળ�ને સવાલ કરનારો 

ચ�કત થઈ ગયો. 
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હઝરત ઈમામ મોહમમદ બાક�ર 

અલ�યહસસલામથી મન�ુલ છે ક� એક વાર લોકોએ એક 

માણસને હાથમા ંલોહ�થી ખરડાએલી છર� લઈને ઉભેલો અને 

તેની પાસે એક મર�લો માણસ પડ�લો જોયો. જયાર� એને 

�છુવામા ંઆવ�ુ ંક� તે એ�ુ ં�નુ ક�ુ ુછે  ? તો એણે હકારમા ં

જવાબ આપયો. લોકો તેને માણસની લાશ સાથે જ અમી�લ 

મોઅમેનીન અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ંલઈ ગયા. 

રસતામા ંએક માણસ દોડતો આવીને તેમને મકયો અને ક ુ ં

�નુ આ માણસે ન�હ પણ મ� ક�ુ ુછે. લોકોએ એને પણ સાથે 

લઈ લીધો. પછ� બધા આપની પાસે આવયા અને આખો 

�કસસો કરો. આપે ્ માણસે પહ�લા �નૂ ક�ુ ુહોવાનો ઈકરાર 

કય� હતો તેને �છુ�ુ.ં જયાર� ત� �નૂ ક�ુ ુન હો્ ુ ંતો તને 

પહ�લીવાર �છૂવામા ંઆવ�ુ ંતયાર� તે ક�મ ક ુ ંક� મ� �નૂ ક�ુ ુ

એણે જવાબમા ંક ુ ંક� મવલા �ુ ંકસસાબ � ં�ુ ંબકર� હલાલ 

કર� રરો હતો તે વખતે મને પેશાબની હાજત થતા ં્ સથળે 
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મક્લુ પડ�લો હતો તયા ંગયો. �ુ ંતયાથંી આગળ નીકળ� �� 

તયા ંતો લોકો તયા ંઆવી ગયા. બકર� મ� ્ છર�થી હલાલ 

કર�લી હતી તે �નૂથી ખરડાએલી મારા હાથમા ંહતી. લોકોએ 

જયાર� મને આ હાલતમા ંપકડ�ો અને �છુ�ુ ંક� ત� �નૂ ક�ુ ુ

છે ? તો મને લાગ�ુ ંક� મ� �નૂ ક�ુ ુહોય તેવા બધા �રુાવા 

મમ�ુદ છે એટલે જો �ુ ંના પાડ�શ તો માર� વાત કોઈ પણ 

ન�હ માને એટલે મ� �નૂનો ઈકરાર કર� લેવામા ંજ માર� 

સલામતી જોઈ. 

તયાર બાદ આપે બી� માણસને �છુ�ું , ત� આ�ુ ં

�નૂ ક�ુ ુછે ? એણે ક ુ,ં � હા ંમ� જ �નૂ ક�ુ ુછે. �નૂ કર�ને 

તયાથંી ચાુયો ગયો હતો, પણ જયાર� મ� જો�ુ ંક� નાહકમા ંઆ 

�બચારા કસસાબની �ન જશે એટલે �ુ ંહાજર થઈ ગયો. 

આપે ફરમાવ�ુ ંમારા ફરઝદં હસન 

અલ�યહસસલામને બોલાવો એ જ આ �કુદમાનો ફ�સલો 

આપશે. ઈમામ હસન અલ�યહસસલામ આવયા , બધો માજરો 
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સાભંકયો. આપે �કુાદો આપતા ંફરમાવ�ુ ંક� બનેંને છોડ� દો. 

આ કસસાબ િનદોષર છે અને આ બીજો માણસ જો ક� �નુી છે 

તો પણ એણે એક નફસની �ન લીધી તો , બી� નફસની 

�ન બચાવી તેને હયાતી આપી છે અને �કુમે �ુરઆન છે ક� 

"્ણે એક નફસની �ન બચાવી ગોયા એણે બધા લોકોની 

�ન બચાવી. એટલે આ �નુ પામેલા માણસનો �નુનો 

બદલો (�ુબંહા) બય્લુ માલમાથંી �કુવી દ�વામા ંઆવે.  

ઈમામ હસન અલ�યહસસલામ ની ઉમર સાત વષર , 

પાચં મહ�ના અને તેર દ�વસની થઈ તયાર� આપના માથા 

પરથી રહમ્લુ�લલ આલમીનનો સાયો ૨૮ મી સફર �હ.સ. 

૧૧ મા ંઉઠ� ગયો. હ� આપ નાનાનો સોગ મનાવવાથી 

ફરાગત હાસીલ કર� શ�ા ન હતા તયા ંતો થોડા અરસા બાદ 

આપની વાલેદાએ મા્દા હઝરત ફાતેમા ઝહ�રા  સલા�ુુ લાહ� 

અલયહા પણ ઈનતેકાલ ફરમાવી ગયા. 
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હઝરત અલી અલ�યહસસલામ ફરમાવયા કરતા 

હતા ક� , ઈમામ હસન અલ�યહસસલામ , ર�લેુ કર�મ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની શકલ શબાહત 

(ચહ�રા-મોહરા) સાથે વધાર� �શુાબેહત રાખતા હતા. એક 

�રવાયત છે ક� , ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ ફરમાવયા કરતા હતા ક� હસનમા ંહયબત અને 

સરદાર�, અને �સૈુનમા ંબહા્ુર� અને �હમમત �દુા તરફથી 

જનમથી જ મળેલ હતા.  

ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ 

ફરમાવે છે ક� ઈમામ હસન અલ�યહસસલામ જબરદસત 

ઈબાદત કરનારા બેિમસલ ઝાહ�દ અને અફઝલ તર�ન 

આ�લમ હતા. આપે જયાર� પણ હજ કયાર , પગપાળા કયાર. 

�ાર�ક ઉઘાડા પગે હજ પર જતા. આપ અક સર કર�ને મમત, 

કબરનો અઝાબ, સેરાત, બઅસ (કયામતના �દને કબરમાથંી 

ઉઠ�ુ.ં) ન�રુ (કયામતના રોઝ �વતા થ�ુ)ં યાદ કર�ને 
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રડ�ા કરતા હતા. જયાર� નમાઝ માટ� ઉભા થતા હતા તયાર� 

થરથર કાપંવા લાગતા હતા. આપનો મા�લુ હતો ક� જયાર� 

મસ�દના દરવા� પર પહ�ચતા હતા તો �દુાને �ખુાિતબ 

કર�ને કહ�તા હતા ક� "મારા પાળવાવાળા ! તારો �નેુહગાર 

બદંો તાર� બારગાહમા ંઆવયો છે અય રહમા�રુર હ�મ તાર� 

ભલાઈયોના સદકામા ંમારા ્વા �રુાઈ કરવાવાળા બદંાને 

માફ કર� દ�. આપ જયાર� સવારની નમાઝથી ફા�રગ થતા 

તયાર� �રૂજ નીકળે ન�હ તયા ં�ધુી �સુુલા પર બેઠા રહ�તા 

હતા. 

ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ અક સર પોતાનો 

બધો માલ અુલાહની રાહમા ંતક સીમ કર� દ�તા , �ાર�ક 

અધ� માલ તકસીમ કરતા હતા. 

એક વય��તએ ઈમામ હસન અલ�યહસસલામ પાસે 

આવીને સવાલ કય� ક� કઈક આપો. હ� એનો દસતે સવાલ 

લબંાયો તયા ંતો આપે તેને પચાસ હ�ર �દરહમ અને 
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પાચંસો અશરફ�ન આપી દ�ધી અને ફરમાવ�ુ ંમ�ુર લાવીને 

તેને ઉઠાવી લઈ � અને પછ� આપે મ�ુરની મ�ુર�મા ં

પોતાનો �ગુો (ઝભભો) બખશી દ�ધો. (િમરઅ્લુ ્નાન 

પાના ન.ં ૧૨૩) એક વાર આપે એક સાઈલને �દુા પાસે 

દોઆ કરતો સાભંકયો ક� , �દુાયા મને દસ હ�ર �દરહમ 

અતા ફરમાવ , આપે ઘર� પહ�ચીને અુલાહ પાસે સાઈલે 

તલબ કર�લી રકમ તેને મોકલાવી દ�ધી. આપથી કોઈએ 

�છુ�ુ ંક� આપ તો ફાકા કરો છો પણ સાઈલને ખાલી હાથે 

પાછો નથી ફ�રવતા. આપે ફરમાવ�ું , �ુ ં�દુાથી માગનારો �.ં 

એણે મને દ�વાની આદત પાડ� રાખી છે અને મ� લોકોને 

દ�વાની આદત પાડ� રાખી છે. �ાકં �ુ ંડ� ં� ંક� , �ુ ંમાર� 

આદત બદલી ના�ુ ંતો �દુા �ાકં એની આદત ન બદલી 

નાખે અને મહ�મ ન કર� દ�.  

કોઈએ ઈમામે હસન અલ�યહસસલામથી અરજ 

કર� ક� , અ�ઝુર� ગફફાર� ફરમાવતા રહ�તા હતા ક� મને 
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તવગંર�થી વધાર� નાદાર� અને તન્ુરસતીથી વધાર� �બમાર� 

પસદં છે. આપે ફરમાવ�ુ ં�દુા અ�ઝુર� ગફફાર� પર રહમ 

કર�, એમ�ુ ંકહ�� ુ ં્ુ�સત છે પણ �ુ ંતો આ ક�ુ ં� ંક� ્ માણસ 

�દુાની કઝા અને કદર પર તવ કકલ કર� તે હમેંશા એ 

ચીઝને પસદં કરશે ્ �દુા એના માટ� પસદં કર�. 

અુલામા ઈબને શહર� આશોબ તેહર�ર ફરમાવે છે 

ક� એક �દવસ હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ ઘોડા પર 

બેસીને �ાકં જઈ રરા હતા રસતામા ંએક શામીનો સામનો 

થયો. એણે હઝરતને ગાળો દ�વી શ� કર� આપે એની આ 

હરકતનો બીલ�ુલ જવાબ ન આપયો. જયાર� એ બકવાસ બધં 

કર� ��ુો એટલે આપ તેની પાસે ગયા અને તેને સલામ 

કર�ને ફરમાવ�ું, "ભાઈ ્ ુ ંકદાચ �સુાફર હોય એ�ુ ંજણાય 

છે. સાભંળ જો તને સવાર�ની જ�રત હોય તો �ુ ંતને સવાર� 

આ�ુ,ં અગર �ખુયો હોય તો જમવા�ુ ંઆ�ું , અગર કપડા ં

જોઈએ તો કપડા આ�ું , અગર રહ�વા જગયા ચાહતો હોય તો 
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તારા માટ� મકાનનો ઈનતેઝામ ક�ં , અગર દોલતની જ�રત 

છે તો તને એટ�ુ ંઆપી દ� ક� ્ ુ ં�શુહાલ થઈ �ય. 

આપની આ અખલાકભર� વાણી સાભંળ�ને પેલો શામી બેહદ 

શરમભદો થઈ ગયો અને કહ�વા લાગયો , �ુ ંગવાહ� આ�ુ ં� ંક� , 

આપ અુલાહની જમીન પર તેના ખલીફા છો. મવલા �ુ ંતો 

આપ અને આપના બાપ દાદાને ઘણી સખત નફરત અને 

�હકારતની નઝરથી જોતો હતો પણ આ્ આપના અખલાક� 

મને આપનો ગરિવદા બનાવી દ�ધો. હવે �ુ ંઆપના કદમોથી 

્ુર ન�હ �� અને �વીશ તયા ં�ધુી આપની  જ સેવામા ં

રહ�શ. 

અ�લુ હસન મદાયની�ુ ંબયાન છે ક� એકવાર 

ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ , ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ 

અને અબ્ુુલાહ �બન જઅફર હજ માટ� જઈ રરા હતા , તયાર� 

�ખૂ અને પયાસની હાલતમા ંએક ��ુઢયાની �પંડ� પર જઈ 

ચડ�ા અને તેનાથી ખાવા પીવાની ચીઝ માગંી. ��ુઢયાએ 
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અરજ કર� , માર� પાસે એક બકર� છે ્�ુ ં્ૂધ દોહ�ને �ુ ં

આપની પયાસ �ુ�વી શ�ંુ �.ં એમણે ્ૂધ પી�ુ ંપણ �ખૂથી 

તસુલી ન થઈ એટલે એ ��ુઢયાને ક ુ ંખાવાનો કંઈ 

બદંોબસત થઈ શક� તેમ છે ? એણે જવાબ આપયો માર� પાસે 

તો બસ આ એક જ બકર� છે. પણ �ુ ંતમને સોગન આ�ુ ં� ં

ક�, આપ તને હલાલ કર�ને તના�લુ ફરમાવી લો. બકર� 

હલાલ કરવામા ંઆવી. ગોશત � ૂજંવામા ંઆવ�ુ ંઅને બધાએ 

ખાઈ લી�ુ.ં પછ� થોડ� વાર આરામ કયાર બાદ તેન રવાના 

થઈ ગયા. રાતે એ ��ુઢયાનો ધણી આવયો પેલી ��ુઢયાએ 

તેને બધી વાત કર�. ધણીએ �છુ�ુ ંએ લોકો કોણ હતા  ? 

એણે ક ુ,ં "ખબર નથી પણ જતી વખતે એમણે માત એટ�ુ ં

જ ક ુ ંહ્ ુ ંક� અમે મદ�નાના રહ�વાસી છ�એ , ગરઝ ક� થોડા 

સમય બાદ એ લોકોને ્ુકાળનો સામનો કરવો પડ�ો અને એ 

લોકો સખત �સુીબતોમા ં�બુતેલા થઈ ગયા. છેવટ� ભીખ 

માગંતા માગંતા મદ�ના �ધુી પહ�ચયા. મદ�નાની એક 
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ગલીથી પસાર થઈ રરા હતા તયા ંઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામની નઝર એ ��ુઢયા પર પડ� , આપે તેને 

બોલાવીને બકર�વાળો બનાવ યાદ અપાવયો અને તેને એક 

હ�ર અશરફ�યો અને એક હ�ર બકર�યો ઈનાયત ફરમાવી 

અને તેને ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ પાસે મોકલી આપયા. 

આપે પણ એટલી જ નવાઝીશ ફરમાવી , પછ� અબ્ુુલાહ 

ઈબને જઅફર પાસે મોકલવામા ંઆવયા આપે પણ લગભગ 

એવી જ મહ�રબાની બતાવી. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામને પચચીસ વષરની 

ખાનાનશીની બાદ લોકોએ ઝાહ�ર� ખ�લફાની હ�િસયતથી 

તસલીમ કયાર અને તયાર બાદ જમલ , િસફફ�ન અને 

નહ�રવાનની લડાઈન થઈ. એ દર�ક ્હાદોમા ંઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામ , પોતાના વા�લદ� ��ુરગવાર સાથે માત રરા 

જ ન�હ બુક� �મુાયા ંકાય� પણ કયાર. જગેં િસફફ�નના 

િસલિસલામા ંજયાર� અ� ુ�સુા અશઅર�ની વાતો �ુુ લી થઈ 
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ગઈ તો અમી�લ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામે ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામ અને અમમાર� યાિસરને �ુફા રવાના કયાર. 

આપે �ુફાની �મા મસ�દમા ંઅ� ુ�સુાની અસરને પોતાના 

ભાષણોથી બેઅસર બનાવી દ�ધી અને લોકોને હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ સાથે જગં પર જવા માટ� નવ હ�ર છસો 

પચાસ માણસો�ુ ંલશકર તૈયાર ક�ુ.ુ 

જગેં જમલ બાદ આયશા મદ�ના જવા માટ� 

તૈયાર ન થયા તો હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ઈમામે 

હસન અલ�યહસસલામને મોકુયા ક� એમને સમ�વી 

��ુવીને મદ�ના રવાના કર� આપે. આ વખાણને પાત 

કોિશષમા ંતેન કામયાબ થઈ ગયા. બાઅઝ ઈિતહાસોમા ંછે ક� 

ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ જગેં જમલ અને િસફફ�નમા ં

લશકરના અલમબરદાર હતા અને લવાદ માટ�ના કરારનામા 

પર આપે દસતખત પણ ફરમાવયા હતા. ફો� કામો ઉપરાતં 

આપના �મમે રા�યના મહ�માનખાનાની વયવસથા અને 



િસરતે અઈમ્મા - 449                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

રા�યના મહ�માનોની મહ�માનદાર�� ુ ંકામ પણ હ્ ુ.ં આપ 

�કુદમાનના ફ�સલા પણ આપતા હતા અને બય્લુમાલની 

પણ દ�ખર�ખ રાખતા હતા. 

ઈમામે હસન અલ�યહસસલામના વા�લદ� 

��ુરગવાર હઝરત અલી અલ�યહસસલામના સર� �બુારક પર 

અબ્ુર રહમાન ઈબને �ુુ �મે , મોઆવીયાની સાઝીશથી ઝેર 

પાએલી તલવારનો ઘા કય� અને તેના પ�રણામે આપ ૨૧ 

મી રમઝા�લુ �બુારક �હ.સ. ૪૦ મા ંસવારના વખતે 

શહાદત પામયા. એ વખતે ઈમામે હસન અલ�યહસસલામની 

ઉમર ૩૭ વષર અને ૬ �દવસની હતી. હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામની કફન દફનની �કયા �રુ� કયાર બાદ 

અબ્ુુલાહ ઈબને અબબાસની તેહર�કથી , ઈબને અસીરના 

કથન �જુબ , કયસ �બન સઅદ નબેદા અનસાર�એ ઈમામે 

હસન અલ�યહસસલામની બયઅત કર� , તયાર બાદ બધા 

હાજર�નોએ બયઅત કર� લીધી. ્મની સખંયા ચાલીસ હ�ર 
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હતી. એ વખતે આપે એક ફસીહ અને બલીગ �તુબો પડ�ા. 

્મા ંઆપે �દુાની તાર�ફ કર� , અને બાર ઈમામોની 

�ખલાફતનો ઉુલેખ કય� અને �લુાસો કય� ક� ુ હઝરત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે ફરમાવ�ુ ંછે ક� 

અમારામાથંી દર�ક તલવારથી અથવા તો દગાથી અપાએલા 

ઝેરના પ�રણામે શહ�દ થશે. તયાર બાદ આપે ઈરાક , ઈરાન, 

ખોરાસાન, યમન, બસરા વગર�ના હા�કમો સબંધંી કામ હાથ 

ધ�ુ ુઅને અબ્ુુલાહ �બન અબબાસને બસરાના હાક�મ 

િનમયા. આપના હર�ફને જયાર� એ વાતની ખબર પડ� ક� 

આપે અબ્ુુલાહ �બન અબબાસને બસરાના હા�કમ િનમયા છે 

તો એણે બે ��સુો મોકુયા, એક હમીર કબીલાનો �ુફા તરફ 

અને બીજો ક�ન કબીલાનો બસરા તરફ. એનો મકસદ એ હતો 

ક� લોકો ઈમામે હસન અલ�યહસસલામથી ફર� જઈને માર� 

તરફ�ણમા ંઆવી �ય. પણ બનેં ��સુોને ક�દ કર� લીધા 

અને પાછળથી તેમને કતલ કર� દ�વામા ંઆવયા. 
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હક�કત એ છે ક� રા�યની લગામ જયાર� ઈમામે 

હસન અલ�યહસસલામના હાથમા ંઆવી તે વખતે ઘણી 

�ધા� ૂધંીનો ઝમાનો શ� થઈ ��ુો હતો. કારણક� હ ઝરત 

અલી અલ�યહસસલામ ્મની ધાક આખા અરબ જગત પર 

બેઠ�લી હતી તે આ ્ુિનયાથી સીધાવી ગયા હતા. એમની 

અચાનક શહાદતે, �તેુલા �ફતના જગાડ� દ�ધા હતા. આખીય 

રાજધાનીમા ંકાવતરાબા�નની ખીચડ� પાક� રહ� હતી. �દુ 

�ુફામા ંઅશઅસ �બન કયસ, શીસ ઈબને રબઈ વગેર� � ુુ લમ 

�ુુ લા વેરઝેર અને ફસાદ માટ� તૈયાર થએલા નઝર� પડતા 

હતા. હર�ફ� ઠ�રઠ�ર ��સુીની �ળ �બછાવી દ�ધી હતી , 

હઝરતના લશકરમા ંિવરોધ અને ફાટ�ટના બીજ રોપી રરા 

હતા. એણે �ુફાના મોટા મોટા સરદારો સાથે પત વયવહાર 

કર�ને ભાર� લાલચો આપી તેમને ફોડ� લીધા હતા. અમ �બન 

હર�સ, અશઅસ �બન કયસ, હજર ઈબનીલ હજર, શીસ ઈબને 

રબઈને અલાહ�દા અલાહ�દા એ મતલબનો સદં�શો મકયો ક� 
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હસન ઈબને અલી�ુ ંકામ પતાવી નાખ�ુ ં્ �ગરવાળો 

માણસ આ કામ કર� �ટશે તેને મો�ંુ ઇ�આ્ મ મળશે.  

લોકો રાત �દવસ મોકો મળવાનો લાગ જોતા 

બની ગયા હતા. હઝરતને ખબર પડ� એટલે આપે લીબાસ 

નીચે બખતર પહ�રવા�ુ ંશ� કર� દ��ુ.ં એટલે �ધુી ક� નમાઝે 

જમાઅત પઢાવવા માટ� બહાર નીકળતા તયાર� પણ બખતર 

પહ�ર�ને જ નીકળતા. 

હર�ફ� એ ક મોટ� સેના ઈરાક પર �મુલો કરવા 

માટ� મોકલી દ�ધી. �મુલો કરવા માટ� સેના ્ુર �ધુી 

ઈરાકની �દર આવી એટલે હઝરતે પણ પોતાની સેનાને 

એના સામે ગિતમાન કર� અને હજર �બન અદ�ને થોડ�ક 

સેના આપીને આગળ વધવાનો �કુમ કય�. આપની સેનામા ં

ભીડ તો સાર� એવી જણાઈ રહ� હતી પણ સરદારો ્મ�ુ ં

કામ સેનાનીનને લડવા�ુ ંછે એમાનંા ક�ટલાક તો વેચાઈ 

��ુા હતા અને ક�ટલાક પોતાની સલામતીની �ચ�તામા ં
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પરોવાઈ ગયા હતા. હઝરત અલી અલ�યહસસલામની 

શહાદથી િમતોના હ�સલા પસત થઈ ગ યા અને ્ુશમનોની 

�હમમત વધી ગઈ. 

ઈિતહાસકારો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� સામા પદે ૬૦ 

હ�રની સેના લઈને મસકન નામની જગયાએ પડાવ નાખયો. 

આ જગયા બગદાદથી દસ ફરસખના �તર� તકર�ત 

(તીકર�ત) તરફ અમાના પાસે આવેલી છે. ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામને �ણ થઈ તો આપે પણ એક મોટ� સેના 

લઈને �ુચ કર� દ�ધી અને �ુફાથી સાબાત પહ�ચી. વળ� ૧૨ 

હ�રની સેના કયસ �બન અદ�ની સરદાર� હ�ઠળ રવાના કર� 

દ�ધી. પછ� સાબાતથી રવાના થતી વખતે એક �તુબો પડ�ા 

્મા ંઆપે ફરમાવ�ુ ંહ્ ુ ંક� :- 

"અય લોકો તમે એ શરતે માર� બયઅત કર� 

હતી ક� �લેુહ અને જગં બનેં હાલતમા ંમારો સાથ આપશો, �ુ ં

�દુાની કસમ ખાઈને ક�ુ ં� ંક� માર� કોઈ માણસ સાથે વેર ક� 
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અદાવત નથી, ક� ન મારા �દલમા ંકોઈની સતામણી કરવાનો 

ખયાલ છે , �ુ ં�લેુહને લડાઈ પર , મોહબબતને અદાવતથી 

ક�ટલીય વધાર� બહ�તર ગ�ુ ં�.ં 

લોકોએ હઝરતના �તુબાથી એ મતલબ કાઢ�ો ક� 

ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ �લેુહ કર� લેવાનો અને 

�ખલાફતથી હાથ ઉપાડ� લેવાનો ઈરાદો રાખે છે. 

દરિમધયાનમા ંહ�રફ� હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામના 

લશકરની મોટ� સખંયાથી ના�હમમત થઈને અમ આસની 

સલાહ �જુબ ક�ટલાક માણસને હઝરત ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામના લશકર તરફ અને ક�ટલાકને કયસ �બન 

અદ�ના લશકર તરફ મોકલીને એક બી� સામે ખો ટો પચાર 

કરાવયો. હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામના લશકરના 

કાવતરાખોરોએ કયસના બારામા ંએવા સમાચારને હવા 

આપી ક� એણે હર�ફ સાથે �લેુહ કર� લીધી છે અને કયસના 

લશકરમા ં્ કાવતરાખોરો  સુી ગયા હતા તેમણે બધા 
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લશકર�નમા ંએ ચચાર વહ�તી કર� ક� હઝરત ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામે �લેુહ કર� લીધી છે. 

હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામના આ બનેં 

લશકરોમા ંગલત અફવા ફ�લાઈ જવાના પ�રણામે બગાવત�ુ ં

જોર પકડ�ુ.ં હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામના 

લશકરના એ લોકો ક� ્મને પહ�લેથી જ �બુહો હતો ક� તેન 

�લેુહ�ુ ંવલણ રાખે છે તેથી કહ�વા લાગયા ક� હઝરત ઈમામે 

હસન અલ�યહસસલામ પણ એમના બાપની પેઠ� ................... 

થઈ ગયા છે.  

પ�રણામ એ આવ�ુ ંક� એક �દવસ બધા સેનાનીન 

આપના ત�ં ુપર ્ટુ� પડ�ા. આપનો બધો માલ અસબાબ 

�ુટં� લીધો. આપના નીચેથી �સુુલો �ધુધા ંખેચી લીધો. 

ખભા પરથી ચાદર �બુારક પણ ઉતાર� લીધી અને ક�ટલાક 

આગળ પડતા માણસોએ તો હઝરત ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામને હર�ફને હવાલે કર� દ�વાની યોજના તૈયાર 
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કર�. �તે આપ મા�સુ થઈને મદાયનના ગવનરર સઅદ 

અથવા સઈદ પાસે જતા રરા અને આપ જઈ રરા હતા 

તયાર� રસતામા ંએક ખાર�એ આપની �ંધ પર ખજંરનો 

એવો ઘા કય� ્નાથી આપ�ુ ંહાડ�ંુ ્ટુ� ગ�ુ.ં આપે 

મદાયનમા ંરહ�ને ઈલાજ કરાવયો અને સા� થઈ ગયા. 

      

 (તમર�ખે કમિ્લ) 

હર�ફ પદ હઝરત ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામની સેનાની હાલત અને લોકોની બેવફાઈનો 

હાલ �ણી ��ુો હતો અને તે સમ� ��ુો હતો ક� હઝરત 

ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ માટ� લડ�ુ ંશ� ન હો્ ુ ંતે 

છતા ંએ �ણતો હતો ક� તેન ગમે તેટલા બેબસ થઈ ગયા 

હોય તો પણ તેન અલી અલ�યહસસલામ અને ફાતેમા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા ના ફરઝદં અને પયગમબર� ઈસલામના 

નવાસા હતા એટલે તેન હર�ગઝ એવી શરતો પર ્ હક 
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પરસતીના �ખલાફ હોય અને ્નાથી બાિતલની �હમાયત 

થતી હોય તો �લેુહ કરવા હર�ગઝ તૈયાર ન�હ થાય બુક� 

ગમે તેવી હાલતમા ંપણ હક ખાતર પાણના ભોગે લડશે. આ 

વાતને લદમા ંરાખીને એક તરફથી હઝરત ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામના સાથીનને અબ્ુુલાહ �બન આિમરની 

મારફતે કહ�રાવ�ુ ંક� તમાર� �ન પાછળ નક કામા ંન પડો 

અને લોહ� ન વહ�વડાવો. બી� તરફ હઝરત ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામ પાસે કહ�ણ મોકલાવ�ુ ંક� તમે કહો તે શરતો 

પર �ુ ં�લેુહ કરવા તૈયાર �.ં  

હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ પોતાના 

સાથીનની ગદાર�થી વાક�ફ હતા એટલે તેન લડાઈ કરવા�ુ ં

�નુાિસબ નહોતા ગણતા. પણ સાથે સાથે એ ખયાલ આપની 

નઝર સામે જ�ર હતો ક� એવો માગર અખતયાર કરવામા ંઆવે 

ક� બાિતલને તકવીયત પહ�ચાડવાનો દાગ મારા દામન પર 

ન આવે. એહલેબૈતને ��ુુમત અને ઈકતેદારની તો �ાર�ય 
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પણ હવસ નહોતી. અુલાહની મખ�કુની બહ�તર� થાય અને 

અુલાહના હકકો અને હો્ુદ �ર� રહ� એ  જ એમનો આશય 

હતો. હવે હર�ફ� આપની મ� માગી શર તોએ �લેુહ કરવાની 

તૈયાર� બતાવી એટલે તેવી �લેુહની માગણીને નકારવાનો 

અથર શખસી ઈકતેદાર િસવાય બીજો કંઈ જ ન થઈ શક� અને 

તે �લેુહની શર તો�ુ ંપાલન ન�હ કર� એ તો પાછળની વાત 

થઈ, �લેુહ ન થાય તયા ં�ધુી એ ��મ સામે આવી જ �ા ં

શકતો હતો, એ �જુજત કઈ ર�તે તમામ થઈ શક તી હતી. તે 

છતા ંછેવટ�નો િનણરય જણાવયા પહ�લા ંઆ પે સાથવાળાનને 

ભેગા કયાર અને તેમના સામે આ પવચન ક�ુ.ુ 

"આગાહ રહો ક� તમાર� વચચે લોહ� વહાવતી 

લડાઈન લડાઈ �કુ� છે અને તેમા ંઘણા માણસ મરાયા છે. 

ક�ટલાક િસફફ�નમા ંમરાયા ્ના પર આજ �દન �ધુી તમે 

આ�ુ ંવહાવી રરા છો અને ક�ટલાક નહ�રવાનમા ંકપાયા છે 

્નો બદલો માગી રરા છો. હવે જો તમે અતયાર� મમત પર 
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રા� હો તો આ �લેુહના કહ�ણને ના મ�ુંર રાખવામા ંઆવે 

અને તેમના સામે અુલાહના ભરોસે તલવાર પર ફ�સલો 

કર�એ અને જો �નને અઝીઝ રાખતા હો તો એને ક�લુ 

કર�એ અને તમાર� મર� પમાણે કર�એ. 

જવાબમા ંલોકોએ ચાર� તરફથી સદા બલદં કર� ક� 

અમે �જ�દગી ચાહ�એ છ�એ , �જ�દગી ચાહ�એ છ�એ. આપ 

�લેુહ કર� લો. પ�રણામે આપે �લેુહની શર તો ઘડ�ને હર�ફ 

પાસે મોકલી દ�ધી.  (તર�ુ્મ ઈકને ખલ્ુન) 

* * * * * 
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�લેુહની શરતો 

હ �લેુાનમ્મની �કુમ્લ કરતો નીચે �જુબ છે. 

(૧) ��ુુમતે ઈસલામમા ં�કતાબે �દુા અને ��ુતે 

ર�લુ પર અમલ કરશે. (૨) પોતાની પાછળ કોઈને પણ 

ખલીફા નીમી જવાનો અિધકાર ન�હ હશે. (૩) શામ, ઈરાક, 

યમન, �હ�ઝ વગેર� દ�શોમા વસ તા લોકોને અમ નો અમાન 

હાિસલ હશે. (૪) હઝરત અલી અલ�યહસસલામના સહાબીન 

અને િશયાન �યા ંપણ હશે , એમના �ન , માલ ઈઝઝત , 

આબ� �રુ�દત રહ�શે. (૫) હસન ઈબને અલી , �સૈુન ઈબને 

અલી અને ર�લુના ઘરાનાના લોકોને કોઈ પણ �તની જફા 

ન�હ પહ�ચશે. (૬) જનાબે અમી�લ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામ ની શાનમા ં�સુતાખી ભયાર શબદો ક�હવા�ુ ં

બધં કરવામા ંઆવશે. 
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છેુલી શરતના સબંધંમા ંહર�ફને કંઈક ઉઝર થયો 

તો એમ નકક� થ�ુ ંક� કમસે કમ હઝરત ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામની હાજર�મા ંતેમ ન કરવામા ંઆવે. આ 

�લેુહના�ુ ંરબીઉલ અવવલ અથવા રબીઉલ આખર �હ.સ. 

૪૧ મા ંઅમલમા ંઆવ�ુ.ં 

* * * * * 
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�લેુહનામા પર દસતખત 

બનેં પદો ૨૫ મી રબીઉલ અવવલના �દવસે �ુફા 

પાસે �બાર �કુામે ભેગા થયા અને બનેં પદ અને તેમના 

ગવાહોના દસતખતો થયા તયાર બાદ હર�ફ� પોતાના માટ� 

બયઅત�ુ ંએલાન કરાવ�ુ.ં પછ� હઝરત ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામને �તુબો આપવા પર મજ�રુ કયાર. આપ 

િમમબર ઉપર તશર�ફ લઈ ગયા અને ઈરશાદ ફરમાવ�ુ.ં 

"અય લોકો �દુાએ તઆલાએ અમારામાનંા 

પહ�લાના ઝર�યાથી તમાર� �હદાયત કર� અને છેુલાના 

ઝર�યાથી તમને �નુર�ઝીથી બચાવયા. મારાથી ્ બાબતે 

ઝઘડો કય� ક� ્નો �ુ ંહર�ફ કરતા ંવધાર� �સુતહક � ંપણ મ� 

લોકો�ુ ંલોહ� ર�ડવાના િવચાર� એ વાતને તકર કર� દ�વા�ુ ં

વધાર� બહ�તર ગણ�ુ ંતમે રંજ અને મલાલ ન કરો ક� મ� 

��ુુમત એના માટ� ્ લાયક નથી તેને આપી અને હકને 
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હકની જગયાએ ન રાખયો. માર� િનયયત એ મામલામા ંમાત 

ઉમમતની ભલાઈ છે. 

આપ આટ�ુ ંકહ�વા પામયા પછ� �તુબો બધં 

કરાવયો.      

             (તમર�ખે ખ્ીસ) 

�લેુહ થઈ ગયા બાદ હઝરત ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામે ધીરજ  મકકમતા અને �દલની િવશાળતાથી 

એ બધી અણગમતી બાબતો બરદાશત કર� અને �લેુહની 

શરતો પર સખતીથી કાયમ રરા. પેલી તરફ એ થ�ુ ંક� હર�ફ 

લડાઈ ખતમ થવાની સાથે અને િસયાસી ઈકતેદાર (સ�ા) 

મજ�તુ થવાની સાથે જ ઈરાકમા ંદાખલ થઈને નબીલમા ં

્ને �ુફાની હદ સમજવી જોઈએ તયા ંઆવીને રોકાયો અને 

�ુમમાના �તુબા બાદ એલાન કરાવ�ુ ંલડાઈથી મારો મક સદ 

એ ન હોતો ક� તમે લોકો નમાઝ પડવા લાગો , રોઝા રાખવા 

લાગો, હજ કરો અને ઝકાત આપો  ! એ કામ તો તમે બધા 



િસરતે અઈમ્મા - 464                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

કર� રરા હતા. મારો મક સદ એ હતો ક� તમારા પર માર� 

��ુુમત ક�લુ કર� લેવામા ંઆવે અને મારો એ મક સદ હસન 

અલ�યહસસલામના સાથે થએલા �લેુહનામાથી �રુો થઈ ગયો 

અને તમને એ વાત અણગમતી હોવા છતા ં�ુ ંતેમા ંકામયાબ 

થઈ ગયો. રહ� ગઈ એ શર તો ્ મ� હઝરત ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામ સાથે કર� છે. તો એ બધી �રુ� કરવી ક� ન 

કરવી એ મારા હાથની વાત છે. આ સાભંળ� મજમા પર 

સ�ાટો છવાઈ ગયો , બધા �પુ થઈ ગયા. પણ હવે કોનામા ં

�હમમત હતી ક� તેના િવ�દ �ભ ઉપાડ�.  

હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામને આપેલા 

વચન અને કર�લા �લેુહનામાની શરતોથી હર�ફ ફર� ગયો. 

ઈબને અસીરની તાર�ખે કાિમલમા ંછે ક� કોઈ ચીઝની પરવાહ 

ન કર� અને કોઈના પર પણ અમલ ન થયો. ઈમામ અ�લુ 

હસન અલી �બન મોહમમદ લખે છે ક� હર�ફ સુતનતની 

બાબતમા ંજયાર� પગભર થઈ ગયો એટલે તેણ ે�ુદા �ુદા 
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શહ�રો અને ઈલાકાના પોતાના હાક�મોને એ મતલબ�ુ ં

ફરમાન મોકુ�ુ ંક� અગર કોઈ માણસ અ� ુ્રુાબ અને તેની 

એહલેબૈતની ફઝીલતમા ંકમી કરશે તો એની જવાબદાર� 

મારા પર નથી. 

ખતીબોએ િમમબર�થી હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ પર અપશબદોનો મારો શ� કર� દ�ધો અને 

તેમના બારામા ંહવે ફાવે તે બોલવા લાગયા. �ુફા અને 

બસરાના ગવનરર પદ પર �ઝયાદ ઈબને ઉબય નામના 

માણસને િનમયો. આ માણસ હઝરત અલી અલ�યહસસલામના 

જમાનામા ં�ુફાનો ગવનરર રહ� ��ુો હતો. એ માણસ 

એહલેબૈત અલ�યહસસલામના દોસતોથી �રુતી ર�તે વાક�ફ 

હતો. �ી, ��ુષ, ઘરડા, �વુાન અને બચચાનને તે સાર� પેઠ� 

નળખતો હતો. બુક� એમના બધાના ઠામ ઠ�કાણા �ધુધાથંી 

તે મા�હતગાર હતો. એણે ગવરનર પદ પર આવતાનંી સાથે 

જ �ુમોની ઝડ� વરસાવવા માડં�. હઝરત અલી 
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અલ�યહસસલામના ચાહકોને કતલ કરાવતો , ુખો ફોડ� દ�તો 

અને ક�ટલાકના હાથ પગ કપાવી નખંાવતો. એના આ 

�ુમના પ�રણામે સ�કડો ઘર તબાહ થઈ ગયા. હ�રો લોકો 

જગંલો અને પહાડોમા ં�પાઈ ગયા. 

�લેુહને લગતી બધી વાતો �રુ� થયા પછ� 

હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ , પોતાના ભાઈ ઈમામે 

�સૈુન અલ�યહસસલામ તથા અબ્ુુલાહ �બન જઅફર અને 

પોતાના બાલ બચચાનને લઈને મદ�ના તરફ રવાના થયા. 

ઝા�કર �સૈુનની તાર�ખે ઈસલામમા ંછે  ક� �ુફાથી રવાના થયા 

તયાર બાદ રસતામા ંઆપને એક સદં�શો મકયો. સદં�શો એ 

બાબતે હતો ક� આપ ખાર�ન સાથે લડાઈ કરવા તૈયાર 

થઈ �વ, કારણ ક� માર� બઅયત થતાનંી સાથે જ એમણે 

મા�ુ ંઉચ�ુ ંછે. હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામે જવાબ 

મોકુયો ક� લોહ� ર�ડવાનો જ , જો મારો આશય હોત તો મ� 

તમાર� સાથે �લેુહ કર� ન હોત. 
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હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ માટ� લડાઈ 

��ુમકન નહોતી એટલે આપે �લેુહ કર� અને ઈમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામ માટ� �લેુહ ��ુમકન નહોતી એટલે આ પે 

લડાઈ કર� અને હદ�સની �એ બનેંના અમલ સહ� અને 

વખાણવા લાયક ગણાય. આ બનેં ઈમામો હઝરત ઈમામે 

હસન અલ�યહસસલામ અને હઝરત ઈમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામ વા્�લુ ઈતાઅત ઈમામો છે. ચાહ� જગં કર� 

ચાહ� ન કર� , એટલે ક� બનેંની પ�ર�સથિત અને બનેં સામેના 

પ�નો વચચે ફરક હતો. ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ પાસે 

જયાર� હર�ફ� �ખલાફત પરથી હાથ ઉપાડ� લેવાની માગંણી 

કર� તયાર� �બલ�ુલ કોઈ મદદગાર ક� સાથ આપનાર નહોતો , 

વળ� તેની માગંણી એ હતી ક� �ખલાફત છોડ� દો અથવા તો 

તમારા માનનારાનની તમાર� સામે તબાહ� અને બરબાદ� 

થતી બરદાશત કરો. હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામની 

સામે ્ સજંોગો હતા તેની રોશનીમાં , �ખલાફત પરથી હાથ 
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ઉપાડ� લેવા�ુ ં�નુાિસબ સમ�યા. આપ ઈરશાદ ફરમાવતા 

હતા. મ� �ખલાફત �ણી �ુ �ને એટલા માટ� ત� દ�ધી ક� 

�લેુહ શાિંત થઈ શક� અને લોહ� ન ર�ડાય. 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ પાસે સારામા ંસારા 

�ંિનસાર મો�ુદ હતા. યઝીદની માગંણી એ હતી ક� બયઅત 

કરો અથવા મા�ુ ંઆપો. ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામે 

પ�ર�સથિતના પકાશમા ંમા�ુ ંદ�વા�ુ ં�નુાિસબ સમ�યા અને 

બયઅતથી ઈનકાર કર�ને લડવા માટ� તૈયાર થઈ ગયા. 

યક�ન કર�ુ ંજોઈએ ક� અગર હઝરત ઈમામે 

હસન અલ�યહસસલામથી પણ બયઅતની માગંણી કરવામા ં

આવી હોત તો તેન પણ ચાહ� મદદગાર હોત ક� ન હોત એ  

જ ક�ુ ુહોત ક� ્ ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ� ક�ુ.ુ તે� ુ ં

કારણ એ છે ક� આલે મોહમમદ કોઈ ગયરની બયઅતને 

બીલ�ુલ હરામ સમજતા હતા. અુલામા જલાલ �સુયની 

મીસર�એ અલ �સુયનમા ંહરારના પસગંને અ�લુદીને લખ�ુ ં
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છે ક� કરબલાના બનાવ પછ� કોઈ પણ ��ુુમતે આલે 

મોહમમદ પાસે બયઅતની માગંણી કર� નથી. 

એ સવર માનય હક�કત છે ક� પયગમબર� ઈસલામ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની મથામણો અને 

અમી�લ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામના પયતનોના પતાપે 

ઈસલામ ્ુિનયામા ંફ�લાયો. ્ લોકો બેઅસતના આરંભમા ં

�સુલમાન થયા અને ્મણે પયગમબર સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમની હયાતીના �ત �ધુી ઈસલામ ક�લુ 

કરતા આવયા તેમના ધમર પ�રવતરનમા ંહઝરત અલી 

અલ�યહસસલામે �ખુય ભાગ ભજવયો છે. ઉમયયા અને 

અબબાસી વશંોમા ંઈસલામનો પવેશ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામની ્હાદ� તાકાતને આભાર� છે. ખર�ખર એ 

વશંના �ુળ �દપકો અને ુખોના તારાન આગળ જતા ં�ચી 

પાયર�એ ચડત અને ઉ�િત કરત તયાર� હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામના કસીદા પઢવામા ંઆવત. કારણ ક� આપના 
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સદકાથી તેમને િસરાતે �સુતક�મ નસીબ થઈ હતી. પણ એ 

તયાર� થાત ક� અગર તેમણે સાચા �દલથી ઈસલામ ક�લુ કય� 

હોત તો �ફતના ફસાદ ્�ુ ંકઈ હતો ન�હ. અહભ તો હાલત એ 

હતી ક� �ભ પર અુલાહ અુલાહ , અને �દલમા ં્ુશમની. 

એટલે �હ�રમા ંતો �સુલમાન થઈ ગયા હતા પણ �દલમા ં

ઈસલામ ઉતય� નહોતો. એજ કારણ છે ક� એ વશંની દર�ક 

વય��તએ જયાર� પણ સ�ા મેળવી ક� તરત  જ મોહમમદ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ અને તેમની આલે 

પાકની િવરોધતાને પોતાનો �ખુય �વન મતં બનાવી દ�ધો 

હતો. 

ક��મબ�જ �નુીવસ�ટ�ના ઈિતહાસના પોફ�સર 

સાયમન નકલે, એમના સારાસીન નામક અરબ ઈિતહાસમા ં

લખે છે ક� અરબોએ પોતાની કોમના ઈિતહાસ આલેખનમા ં

અપનાવેલી એક ખોટ� ર�તના કારણે એમના હાથે લખાએલા 

એમની કોમના ઈિતહાસની સતય ઘટનાનથી મળવો જોઈતો 
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આનદં અને લાભ આપણે �મુાવયો છે. ઈિતહાસકારની ફરજો 

અને હકકો �ુ ંછે એ તેન ખર� ર�તે નથી સમજ યા એટલે 

તેને નઝર �દાઝ કર� દ�ધા છે. એમણે લખેલા ઈિતહાસોના 

અભયાસ કર�ને સાચા  િતહાિસક બનાવો તારવી કાઢવા�ુ ં

કામ કપ� ંઅને અઘ� ંબની ગ�ુ ંછે. 

આ તે  િતહાિસક �સુતકોની બેએતબાર� અને 

કોતાહ�ન (દતી)ની હાલત છે ્મા ંહઝરત ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામ ્વા તયાગી ��ુષના બ� ુપ�તનતવ અને 

તુલાકોની મન ઘડત કથા ઘડ� કાઢવામા ંઆવી છે. 

હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામે ઘણી 

નરતો સાથે શાદ� કરવાની અને ઘણી નરતોને તુલાક 

આપવાની જોડ� કાઢ�લી કથાને આપણે બાર�ક�થી તપાસીએ 

તો સાફ જણાઈ આવે છે ક� એ ખર� હક�કત હરગીઝ સાચી 

નથી. કારણ ક� જો એ હક�કત હોત તો એ બધી ઔરતોના 

નામ ઈુમે ર��લના �સુતકોમા ંજ�ર હોત. પણ ઈુમે 
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ર��લના �સુતકોમા ં્ નામો મળે છે તેની હદમા ંહદ નવની 

સખંયા થાય છે. એ હક�કત છે ક� આપે પસગંોપાત શાદ�ન 

કર� અને �ુુલે નવ બીબીન હતી. ર��ુ ુુ લાહ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની પણ નવ બીબીન હતી. 

હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામની નવ બીબીનના 

નામો આ છે. (૧) ઉમમે ફર વા (૨) ખવલા (૩) ઉમમે બશીર 

(૪) સક�ફયયા (૫) રમલા (૬) ઉમમે ઈસહાક (૭) ઉમ�લુ હસન 

(૮) �બનતે અમ�લ કસય (૯) જોઅદા �બનતે અશઅસ. 

મશ�રૂ ઈિતહાસકાર �ગબન એના "રોમન 

એમપાયર ને લગતા ઈિતહાસના �સુતકમા ંલખે છે. 

આ હઝરતો (આલે મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમ) લડાયક હિથયાર , ધન દોલત, રયયત 

ક�ુ ંજ ધરાવતા ન હોવા છતા ંલોકો તેમની વકઅત અને 

તાઅઝીમ કરતા હતા અને આ વસ્નુ ક�ટલાકના �દલમા ં

હસદની આગને પગટાવતી હતી. એમના �કુદસ મઝારો 
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મદ�નામા,ં ઈરાકમા ંઅને ખોરાસાનમા ંઆવેલ છે. આ જ �દન 

�ધુી એમના શીયાનની એ �ઝયારતગાહો છે. 

આ શાહ� ખાનદાનના અુલાહના વલીયો , 

્ુિનયાને હમેંશા �હકારતની નજરથી જોતા હતા અને હમેંશા 

અુલાહની મર� સામે મા�ુ ંનમાવે�ુ ંરાખીને અને ઈનસાની 

�ુમો બરદાશત કરતા રહ�ને દ�ની બાબતોની તાલીમ અને 

તુક�નમા ંપોતાની �મરો િવતાવી હતી , તે છતા ંએમના પર 

હમેંશા રાજ સામે બળવા અને ુતરિવગહ જગાવવાની 

તોહમતો �કુવામા ંઆવતી હતી.  

એ સમજવાની વાત છે ક� આલે માહમમદ 

્ુિનયાને હક�ર ગણતા હોય અને ્ન રાત �દન દ�ની 

બાબતોની તાલીમ , નમાઝ, રોઝા, હજ વગેર�મા ંમશ�લૂ 

રહ�તા હોય એમના સબંધંમા ંએમ કહ�� ુ ંક� તેન ઘણી 

�ીનને પરણતા અને તુલાકો આપતા રહ�તા હતા. એ 



િસરતે અઈમ્મા - 474                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

વાતમા ંએક જોડ� કાઢ�લી કથાથી વધાર� �ુ ંવ�ુદ હોઈ શક� 

છે ? 

* * * * * 
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હઝરત ઈમામ હસન 

અલ�યહસસલામની શહાદત માટ� ઝેર 

કયાથંી આવ�ુ ં?? 

એહતહાજ સાલીમ ઈબને અબી જોઅદથી �રવાયત 

છે ક� �ુ ંઈમામ હસન અલ�યહસસલામની �ઝયારત માટ� 

મદ�ના આવયો. �ુ ંઆપ અલ�યહસસલામની પાસે બેઠો હતો. 

આપ વાતો કર� રરા હતા. તયા ંઅચાનક આપને ઉુટ� થઈ. 

આપે તશત લાવવાનો �કુમ આપયો. પરદા પાછળથી થાળ 

(તશત) આવયો. મ� જો�ુ ંક� તે થાળ લોહ�થી ભરાઈ ગયેલો 

હતો. 
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મ� અઝર કર� : ફરઝનદ� ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમ ! ખૈર�યત તો છે  ? �ુ ંઆ �ુ ંજોઈ રરો 

� ં?  

આપે એ ફરમાવ�ુ ં: હા , આ િવદોહ�એ ઝેર 

મોકલાવ�ુ ંછે ્ના કારણે �ગરમા ંપહ�ચી ગ�ુ ંછે. હવે 

�ગરના �ુકડ� �ુકડા થઈ રરા છે. 

મ� અઝર કર� : �કબલા  ! આપ કોઈ ઈલાજ નથી 

કરતા ? 

આપે ફરમાવ�ુ ં: આ પહ�લા ંપણ મને બે વખત 

ઝેર આપવામા ંઆવ�ુ ંહ્ ુ.ં ્નો ઈલાજ થયો હતો. પરં્ ુઆ 

વખતે ્ ઝેર આપવામા ંઆવ�ુ ંછે. તેનો ઈલાજ નથી. મને 

�ણવા મક�ુ ંછે ક� મોઆવીયાએ �મના બાદશાહને પત 

લખીને આ ઝેર મગંાવ�ુ ંહ્ ુ.ં તેના જવાબમા ં�મના બાદશાહ� 

એમ કહ�ને માફ� ચાહ� હતી ક�: અમારા મઝહબમા ંકોઈને 
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કતલ કરવા અથવા કોઈને કતલ કરવામા ંમદદ�પ થવા�ુ ં

�એઝ નથી. 

મોઆવીયાએ બી� વાર પત લખયો ક� : �ુ ંએવા 

માણસના �તુ માટ� ઝેર મગંા� ુ ં� ંક� ્ણે ન�વુવતનો દાવો 

કય� હતો. જો મને ઝેર મોકલવામા ંન�હ આવે તો તમે 

તમારા દ�શ �મમા ંશાિંતથી બેસી નહ� શકો. શક ય છે ક� કોઈ 

�દવસ સ�ા માર� પાસે ન રહ�. 

આ પત ઉપરાતં મોઆવીયાએ તેન ેઅગ�ણત 

ભેટ-સોગાદો મોકલી તેથી �મના બાદશાહ� ઝેર મોકલાવ�ુ ંહ્ ુ ં

તે લાઈલાજ છે.  

બેહારમા ંઈબને અબવામીયહથી મન�ુલ છે ક� : �ુ ં

ઈમામ અલ�યહસસલામની પાસે ગયો. મને એ વાતની �ણ 

હતી ક� ઈમામ અલ�યહસસલામ �બમાર છે. જયાર� �ુ ંઈમામ 

અલ�યહસસલામના ખબર �તર �છુવા માટ� ગયો તયાર� 

ઈમામ અલ�યહસસલામના �ગરના �ુકડ� �ુકડા થઈને બહાર 
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આવી રરા હતા. થોડ� થોડ� વાર� પરદા પાછળથી થાળ 

આવતો હતો અને ઈમામ અલ�યહસસલામ તેમા ંઉુટ� કરતા 

હતા. 

બેહારમા ંજ મન�ુલ છે ક� : જયાર� ઝેરની અસર 

આખા શર�ર પર ફ�લાઈ ગઈ તયાર� આપ અલ�યહસસલામ�ુ ં

શર�ર લી�ુ ંબની ગ�ુ.ં ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામે �છુ�ુ ં

ક� : આપ�ુ ંશર�ર લી�ુ ંક�મ થઈ ર ુ ંછે  ? ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામે જવાબ આપયો : અય ભાઈ  ! આપણા 

નાનાએ કહ�લી ભિવષયવાણી સાચી પડ� રહ� છે. ્મા ંઆપ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલ મ� ફરમાવ�ુ ંહ્ ુ ંક� �ુ ં

જયાર� મેઅરાજની રાતે જ�તની સૈર કરવા માટ� ગયો તયાર� 

મ� બે મહ�લ જોયા. એક લાલ રંગનો હતો અને બીજો લીલા 

રંગનો હતો. મારા �છુવાથી �બઈલે જણાવ�ુ ંક� : હસન 

અલ�યહસસલામને ઝેરથી શહ�દ કરવામા ંઆવશે. અને �િતમ 

સમયે તેમ�ુ ંશર�ર લી�ુ ંથઈ જશે. તે માટ� અુલાહ� હસન 
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અલ�યહસસલામ માટ� લીલા રંગનો મહ�લ બનાવયો છે. અને 

ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ માટ� લાલ રંગનો મહ�લ એ 

માટ� છે ક� ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામને તલવારથી શહ�દ 

કરવામા ંઆવશે, તેથી અુલાહ� ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ 

માટ� લાલ રંગ પસદં કય� છે. તયાર પછ� બનેં ભાઈન ગળે 

મળ�ને લાબંા સમય �ધુી રડતા રરા.  

શેખ �ફુ�દના કથન પમાણે ઝીયાદ મખારતીથી 

�રવાયત છે ક� �ુ ંઈમામ હસન અલ�યહસસલામની અયાદત 

માટ� ગયો. મ� જો�ુ ંક� આપ અલ�યહસસલામના �ગરના 

�ુકડાન થાળમા ંપડ�ા હતા. ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ 

આપની પાસે બેઠા હતા. આપે ઈમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામને ફરમાવ�ુ ં: ્ણે મને ઝેર આપ�ુ ંછે તેના 

પર એતરાઝ હરગીઝ ન કરતા. અુલાહ મારા વતી સાચો 

બદલો લેશે. માર� �હ નીકળ� જવા પછ� તમે પોતે માર� 

ુખો પર હાથ રાખજો. અને મને �સુલ આપજો. કફન પણ 
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તમે પોતે  જ આપજો. માર� લાશને  ર�લુ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના રોઝા �બુારક પર લઈ જજો. 

્થી કર�ને �ુ ંતયા ંતજદ�દ� અહદ (વાયદા�ુ ં�નુરાવતરન)  

કર� શ�ંુ. મને ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમના રોઝામા ંદફન કરવાની કોિશશ ન કરતા. જો મને 

રોઝએ ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ મા ં

લઈ જવા કોઈ �કાવટ ઉભી થાય તો કોઈને કંઈ ન કહ�તા. 

મારા જનાઝા પર તીરો વરસાવવામા ંઆવશે. તેને ધયાનમા ં

ન લેતા. અને કોઈની સાથે અથડામણ ન કરતા. માર� 

લાશને પાછ� લાવી જ�્લુ બક�અમાં  મા ફાતેમા  

સલા�ુુ લાહ� અલયહા  અને દાદ� બીનતે અસદની પડોશમા ં

દફન કર� દ�જો. 

અ્મલી કેખ �ફુ�દ �જુબ તયમર પછ�  પે નીચે �જુબની 

વસીયયત કર� :- 
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"આ હસન ઈબને અલી અલ�યહસસલામ તરફથી 

�સૈુન ઈબને અલી અલ�યહસસલામને વસીયયત છે. માર� 

વસીયયત છે ક� �ુ ંગવાહ� આ�ુ ં� ંક� અુલાહ માઅ�દુ� 

લાશર�ક છે. ન તો તેની ��ુુમતમા ંતેનો કોઈ શર�ક છે અને 

ન તો તેનો કોઈ �કુાબલો કર� શક� એવો છે. તેણ ેકાએનાતને 

પૈદા કર� છે. અને તેણે જ તેની હદ નકક� કર� છે. તમામ 

માઅ�દુ કરતા ંતે �ચો અને તમામ મહ�દૂ (્ની પશસંા 

કરવામા ંઆવે) કરતા ંવધાર� વખાણને પાત છે. તેની 

તાબેદાર� કરનારો �હદાયત પામેલો હોય છે , તેનો નાફરમાન 

�મુરાહ હોય છે. તેની તરફ ર�ુ કરનાર રાહ� હકને 

અ�સુરનારો હોય છે. એ �સૈુન  ! �ુ ંતમને મારા વારસદાર 

અને તમારા એહલેબતૈ માટ� વસીયયત ક� ં� ંક� એ �લુો 

કરનારાનને માફ કર� દ�જો અને એહસાન કરનારાનને 

િનકટના સાથીદાર બનાવજો. તેમની સાથે મારા નાએબ અને 

મા-બાપની ્મ રહ�જો. માર� વસીયયત છે ક� મને રોઝએ 
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ર�લુમા ંલઈ જજો. જયા ં�ુ ંતજદ�દ� અહદ કર� શ�ંુ. જો કોઈ 

�ી આડખીલી ઉભી કર� તો તમને �દુાની કસમ ! �નૂર�� ન 

કરતા. 

એટલે �ધુી ક� અમે આપણા નાના સાથે �લુાકાત 

કર�ુ ંતેનને એ બધી વાતોથી વાક�ફ કર�ુ.ં ્ વયવહાર તે 

લોકોએ આપણી સાથે કય� છે. 

તયાર પછ� ઈમામ હસન અલ�યહસસલામની �હ 

પરવાઝ કર� ગઈ. ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામે �સુલ અને 

કફન આપયા પછ� જનાઝાને લઈને ર�લુ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના રોઝા તરફ રવાના થયા.  

આ બા�ુ મરવાને જો�ુ ંતયાર� ઉમ�લુ મોઅમેનીન 

આયશાની પાસે દોડ�ા અને કહ�વા લાગયા ક� અય ઉમ�લુ 

મોઅમેનીન �સૈુન અલ�યહસસલામ પોતાના ભાઈ હસન 

અલ�યહસસલામને રોઝએ ર�લુમા ંદફન કરવા ચાહ� છે. જો 
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ઈમામ હ સન અલ�યહસસલામ અહભ દફન થશે તો રોઝએ 

ર�લુમા ંદફન થએલા શેખનૈની અહમીયત નાશ પામશે.  

ઉમ�લુ મોઅમેનીને ક ુ ં: તો પછ� �ુ ં�ુ ંક� ં?  

મરવાને ક ુ ં: આપ જઈને તેનને રોકો.  

ઉમ�લુ મો અમેનીન આયશાએ ક ુ ં: તેમના 

જવાને ઘણો સમય વીતી ગયો છે. હવે �ુ ંકઈ ર�તે પહ�ચી 

શ�ંુ ?  

મરવાને પોતે ્ ખચચર પર સવાર થયેલો હતો , 

્ ખચચર તેણ ેએક અરબ મારફત ઈમામ હસન 

અલ�યહસસલામ પાસેથી જ મેળવ�ુ ંહ્ ું , તે ખચચર પરથી 

ઉતર� ગયો અને ક ુ ંક� : આપ આ ખચચર પર સવાર થઈ 

�ન. �ુ ંઆપની પાછળ ચાલીને આ�ુ ં�.ં અબ્ુુલાહ ઈબને 

અબબાસના કથન પમાણે ઈસલામમા ંખચચર પર સવાર 

થનારા પહ�લા �ી ઉમ�લુ મોઅમેનીન આયશા હતા. તેણી 
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સવાર થઈને લોકોને એકઠા ંકરતા ંર�લુ સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમના રોઝામા ંપહ�ચયા. 

એક બા�ુ ઈમામ હસન અલ�યહસસલામનો 

જનાઝો પહ�ચયો અને બી� બા�ુ ઉમ�લુ મોઅમેનીન 

આયશાએ મઝાર� ર�લુ પાસે પહ�ચીને ક ુ ં: જો હસન 

અલ�યહસસલામને રોઝએ ર�લુમા ંદફન કરવામા ંઆવશે તો 

�ુ ંમારા માથાના વાળ ખ�ચવા લાગીશ. 

એ પહ�લા ંમરવાન ક�ટલાક લોકોને અગાઉથી 

મોકલી ��ૂો હતો. તે માણસો ઈશારો થવાની રાહમા ંહતા. 

ઈશારો થતાની સાથે જ તે લોકોએ તીરંદા� કરવા� ુ ંશ� કર� 

દ��ુ.ં અબ્ુુલાહ ઈબને અબબાસ આગળ વધયા અને ઉમ�લુ 

મોઅમેનીન આયશાને ક ુ ં: તીરંદા� કરાવવાની ઉતાવળ 

કરતા ંપહ�લા ં�છુ� લી�ુ ંહોત ક� અમે ઈમામ હસન 

અલ�યહસસલામને દફન કર�એ છ�એ ક� નહ�  ? આ�ચયર છે ક� 

�ાર�ક �ટ પર સવાર� અને �ાર�ક ખચચર પર. ્ વસ્નુો 
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તમને ખતરો લાગતો હતો તે ખતરો ટળ� ગયો છે. તમે ્ 

ચાહતા હતા. તે થઈ ગ�ુ ંછે. અુલાહ એહલેબૈત  

અલયહ��સુસલામની �હફાઝત કરનારો છે. આપ ઘર� �ન. 

એહલેબૈત મા-કાન અને મા-ય�ુનથી વાક�ફ હોય છે તેથી 

તેનએ વસીયયત કર� હતી ક� મને રોઝએ ર�લુમા ંદફન ન 

કરતા. અમે ઈમામ હસન અલ�યહસસલામના જનાઝાને ફક ત 

તબ�રકન તવાફ કરવવા માટ� લાવયા હતા. પછ� મરવાનને 

સબંોધીને ક ુ ં: અમે હઝરત ઈમામ હસન અલ�યહસસલામને 

તેમની વસીયયત �જુબ તેમના માતા અને તેમની દાદ�ની 

બા�ુમા ંજ�્લુ બક�અમા ંદફન કર��ુ.ં અહભ ફક ત તજદ�દ� 

અહદ માટ� આવયા હતા. ્ ુ ંઆયશા અને તારા લશકરને લઈ 

પાછો ચાુયો �. હવે બ� ુથઈ ગ�ું  ! જો ઈમામ હસન 

અલ�યહસસલામની વસીયયત ન હોત તો એ વાત જોઈ લેત 

ક� અમને દફન કરવાથી કોણ રોક� શક� છે ? 
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ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામે આયશાને ફરમાવ�ુ ં

: અય હરમે ર�લુ  ! આપના માટ� આ શોભાસપદ નથી. જો 

આપ ઈમામ હસન અલ�યહસસલામની અયાદત કરવા માટ� 

આવતે તો આપને એ વાતની �ણ થઈ �ત ક� તેનના 

જનાઝાને અહભ દફન કરવાના નથી. ફર ઝદં� ર�લુ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ આપના પાડોશમા ં

ચાલીસ �દવસ �ધુી ઝેરના કારણે તડપતા રરા. જો અમને 

તેનએ જ�્લુ બક�અમા ંદફન કરવાની વસીયયત ન કર� 

હોત તો અમે જોઈ લેત ક� કોઈની ફમજ અમને રોક� શક� છે ?  

કસલીય્લુ મ�લીસ પમાણે ઈમામ હસન 

અલ�યહસસલામ�ુ ંઆ�ુ ંશર�ર તીરોથી ભરાઈ ગ�ુ ંહ્ ુ ંઅને 

કફન પણ ફાટ� ગ�ુ ંહ્ ુ ંતેથી તેનના જનાઝાને એક વાર 

ઘર� પાછો લાવવામા ંઆવયો અને જનાઝામાથંી તીર 

કાઢવામા ંઆવયા. ઘર�થી જનાઝો ફર� વખત ઉપાડવામા ં

આવયો અને જ�્લુ બક�અમા ંલઈ જઈને બીનતે ર�લુ 



િસરતે અઈમ્મા - 487                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની બા�ુમા ંદફન 

કરવામા ંઆવયા.  

(મકતમબ અદમ્અ્સુ સમક�બમ, ભમગ - ૧, પમનમ 

નબંર : ૫૭૦) 

* * * * * 
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હઝરત ઈમામ હસન 

અલ�યહસસલામની શહાદત 

ઈિતહાસકારો એક મત છે ક� હઝરત ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામે �લેુહ થઈ જવા બાદ ગોશાનશીની અખતયાર 

કર� લીધી હતી. છતા ંઆપને પાચંવાર ઝેર અપા�ુ.ં પણ 

હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામની હયાતીના �દવસ હ�ુ 

બાક� હતા એટલે �વનદોર� તોડ� ન શકાઈ. �તે શાહ� રોમ 

પાસેથી એક કાિતલ ઝેર મગંાવીને મરવાનની મારફતે 

જોઅદા �બનતે અશઅસને મોકલાવી આપ�ુ ંઅને ઈનામ તથા 

શાદ�ની લાલચ આપી. 

હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામને અનેકવાર 

ઝેર આપવામા ંઆવ�ુ ંહ્ ુ.ં ઘણી તકલીફો ઉપાડવાના કારણે 

આબોહવાની તબદ�લી માટ� બસરા જવા સબંધંી મ ોેરો
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   કય� ને મો�લુ રવાના થયા. થોડા �દવસ ન�હ 

િવતયા તયા ંતો એક ુધળાને એ જગયા પાસે મોકલવામા ં

આવયો. આ ુધળા પાસે ડાગં (લાઠ�) હતી તેના લોઢાનો 

અણીદાર સળ�યો હતો અને તેને ઝેર પીવાડ� દ�વામા ંઆવ�ુ ં

હ્ ુ.ં આ ુધળાએ મો�લુ પહ�ચીને પોતાને હઝરત ઈમામે 

હસન અલ�યહસસલામના દોસતદારોમાથંી �હ�ર કય�. એક 

�દવસ લાગ મળતા ંએણે પોતાની ડાગંની અણી આપના 

પગમા ં�ભુાવી દ�ધી. ઝેર �સમમા ંવયાપી ગ�ુ ંઅને આપ 

�બમાર થઈ ગયા. ુધળો આ કા�ં કામ કયાર પછ� સતંાઈ 

ગયો હતો અને ચમદ ક� પદંર �દવસ બાદ શામ જવા નીકકયો 

તયાર� હઝરત અબબાસ અલમદારની નઝર તેના પર પડ� 

ગઈ. આપે તેની ડાગં છ�નવી લઈને તે જ ડાગંનો એવા 

જોરથી એના માથા પર ઘા કય� ક� તેની ખોપર� ફાટ� ગઈ 

અને તે પોતાની કરણીને પહ�ચી ગયો. તયાર બાદ �ખુતાર 

અને તેમના કાકા સઅદ �સુલીએ તેની લાશ બાળ� નાખી. 
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થોડા �દવસ બાદ હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ 

મદ�ના પાછા ફયાર. 

મદ�નામા ંઆપ �જ�દગીના �દવસો િવતાવી રરા 

હતા તયાર� ૨૬ મી સફર �હ.સ. ૫૦ ની રાતે હઝરત ઈમામે 

હસન અલ�યહસસલામ �યા ં�ઈુ રરા હતા તયા ં�પુ�પુ 

જોઅદાને પહ�ચી જવાનો લાગ મકયો. હઝરત ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામના ખડંમા ંજનાબે ઝયનબ અને ઉમમે �ુુ�મુ 

બનેં �તુા હતા. તેણી �બુલી પગલે ખડંમા ંદાખલ થઈ અને 

આપના િસરહાને આપના પીવા માટ� રાખેલા પાણીમા ંઝેર 

ભેળવી ને ધીમા પગલે ખડં બહાર નકળ� ગઈ. એના જવાની 

થોડ�વાર બાદ હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામની ુખ 

�લુી. આપે જનાબે ઝયનબ ને સાદ કય� અને ક ુ ં"અય 

બહ�ન મ� હાલ હમણા ંજ આપણા નાના અને િપદર� ��ુરગવાર 

તથા માદર� �ગરામીને ખવાબમા ંજોયા છે તેન કહ� રરા હતા 

ક� હસન તમે કાલે રાતે અમાર� પાસે હશો.  
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આટ�ુ ંકરા બાદ આપે વ� માટ� પાણી માગ�ુ.ં 

�દુ પોતાનો હાથ લાબંો કર�ને સીરહાને રાખે�ુ ંપાણી પી�ુ ં

અને ફરમાવ�ુ ંઅય બહ�ન ઝયનબ હાય આ ક�� ુ ંપાણી છે ? 

્ણે મારા ગળાથી નાફ �ધુીના �ગના �ુકડા કર� નાખયા. 

તયાર બાદ હઝરત ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામને ખબર 

આપવામા ંઆવી. તેન આવયા અને બનેં ભાઈ બગલગીર 

થયા અને રડવા લાગયા , હઝરત ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામે �ુઝાને જમીન પર ફ�ક� દ�ધો જમીન પર 

પાણી પડ�ુ ંહ્ ુ ંતે ઉકળવા લાગ�ુ ંહ્ ુ.ં 

હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામને લોહ�ની 

ઉલટ�ન થવા લાગી , આપના �ગરના િસ�રે કટકા 

થાળામા ંપડ�ા. આપ જમીન પર તડપવા લાગયા. �દવસ 

ચઢ�ો એટલે આપે હઝરત ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામને 

�છુ�ુ ંમારા ચહ�રાનો રંગ ક�વો છે ? ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામે ક ુ ં"લીલો છે. આપે ફરમાવ�ુ ંમેઅરાજ �ુ ંછે 
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? ફરમાવ�ુ ંમેઅરાજની રાતે , આપણા નાના�ને આસમાન 

પર બે મહ�લો જોયા હતા એક નીલમનો અને એક યા�ુતનો , 

તો આપે �બઈલને �છુ�ુ ંઆ મહ�લો કોના માટ� છે ? 

�બઈલે અરજ કર� ક� , એક હસન માટ� અને એક �સૈુન માટ� 

છે. આપે �છુ�ુ ંબનેંના રંગોમા ંફરક શા માટ� છે  ? જવાબ 

આપયો, હસન ઝેરથી શહ�દ થશે અને �સૈુન અલ�યહસસલામ 

તલવારથી. આ હદ�સ બયાન ફરમાવયા બાદ હઝરત ઈમામે 

હસન અલ�યહસસલામ અને ઈમામે �સૈુન ભેટ� પડ�ા અને 

બનેં ભાઈન રડવા લાગયા. આપની સાથે દરો�દવાર પણ 

રડવા લાગયા. 

પછ� આપે ઝેર આપનારને ક ુ,ં અફસોસ ત� ઘણી 

જ બેવફાઈ કર� પણ યાદ રાખ્ ક� ્ મકસદથી ત� આ કામ 

ક�ુ ુછે , તેમા ંતને સફળતા નહ� મળે. તયાર બાદ આપે 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ અને આપની બહ�નોને ક�ટલીક 

વસીયયતો કર� અને ુખો બધં કર� લીધી અને થોડ�વાર 
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બાદ ુખ ખોલીને ફરમાવ�ું , અય �સૈુન મારા બાલ - 

બચચાન તમાર� હવાલે છે અને આટ�ુ ંબોુયા બાદ સદા 

માટ� ુખો બધં કર� દ�ધી અને નાનાની �ખદમતમા ંપહ�ચી 

ગયા. "ઈ�ા �લુલાહ� વ ઈ�ા એલયહ� રા્ઉન 

�ંુકમા ંએ ક� હઝરત ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામની શહાદત બાદ ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામે કફન દફનનો ઈનતેઝામ કય� અને જનાઝાની 

નમાઝ પડવામા ંઆવી. હઝરત ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામની વસીયયત �જુબ એમને સરવર� કાએનાત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના પડખે દફન 

કરવા માટ� એમનો જનાઝો લઈને જઈ રરા હતા. તયા ંબની 

ઉમયયા અને ખાસ કર�ને મરવાને આગળ આવીને તેમને 

ર�લેુ�દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના પડખે 

દફન કરવાથી રોકવા માટ� માગર રોક� ને ઉભા રહ� ગયા. 

આલે મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ પર 
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તીર વરસાવવા�ુ ંશ� ંક�ુ ુક�ટલાક તીરો હઝરત ઈમામે 

હસન અલ�યહસસલામના તા�તુમા ંપયવસત થઈ ગયા. �તે 

કોઈ માગર ન રહ�વાથી લાશ �બુારકને જ�્લુ બક�અમા ં

દફન કર� દ�વામા ંઆવી. (તાર�ખે કાિમલ ૩/૧૮૨) 

શહાદતના વખતે આપની �મર ૪૭ વષરની હતી. 

* * * * * 
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આપની પ�તનન અને ઔલાદ 

આપે �ુદા �ુદા વખતે નવ �ીન સાથે શાદ� કર� 

હતી. આપની ઔલાદમા ંઆઠ સાહ�બઝાદા અને સાત 

સાહ�બઝાદ�ન હતી.  

હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામનો વશં 

ઝયદ અને હસને �સુ�ાથી ચાુયો છે. ઈમામ શબલખી�ુ ં

કહ�� ુ ંછે ક� , આપના તણ ફરઝદં અબ્ુુલાહ , કાિસમ તથા 

અમ કરબલામા ંશહ�દ થયા છે. (��ુલ અબસાર ૧૧૨) 

જનાબે ઝયદ ઘણા જ જલીલ્લુ કદ અને સદકાતે ર�લુ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના મોતવુલી હતા. 

જનાબે હસને �સુ�ા ઘણાજ ફા�ઝલ, ��ુક�, પરહ�ઝગાર અને 

અમી�લ મોઅમેનીનના સદકાતના �તુવુલી હતા. એમની 

શાદ� ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામની શાહઝાદ� જનાબે 

ફાતેમા સાથે થઈ હતી. આપે કરબલાની લડાઈમા ંભાગ 



િસરતે અઈમ્મા - 496                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

લીધો અને સખત ઝખમી થઈને કતલ થયેલાનની લાશો નીચે 

દબાઈ ગયા હતા. જયાર� કતલ થએલાનના માથા કાપવામા ં

આવી રરા હતા તયાર� એમના મામા અ� ુએહસાન અસમાએ 

એમની �દર �વ છે એ �ણયા પછ� ઉમર સઅદ પાસેથી 

તેમને લઈ લીધા હતા. એમને ઉમવી ખલીફાએ ઝેર આપ�ુ ં

હ્ ુ ં્ના પ�રણામે આપ ૫૩ સાલની વયમા ંઈનતેકાલ 

ફરમાવી ગયા. એમની શહાદત બાદ આપની ઝવ� જનાબે 

ફાતેમા કબર પર ત�ં ુ ંબાધંીને એક વષર �ધુી રરા હતા.  

* * * * * 
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4હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ 

નમ્ ાઝરત �સુતન અલ�યાસસલમ્  

િપતમ ાઝરત અલી ઇકને અ� ુતમ�લબ  

્મતમ ખમ્નેુ જન નત બીબી ફમતે્મ 

ઝારમ સલમ�સુલમા� અલયામ  

દમદમ ાઝરત અ� ુતમ�લબ ઇકને અક્ુલ 

��ુલીબ  

દમદ� બીબી ફમતે્મ �બનતે અસદ  

નમનમ ાઝરત ્ોામ્દ �સુ્ફુમ સસલસલમાો 

અલયા� વ  લેા� વસસલ્ 
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નમની બીબી ખદ�જ્લુ �ુબરમ �બનતે 

ખોવતલદ  

લકબ સયય્ુ કોાદમ, કા�દ� અકબર, 

્ઝ�ુ્ , િસકતે અસગર, તયયબ, 

રકીદ  

�ુન િનયત અબમ અ�કદસલમા, અ�લુ અઇમ્મ, 

અ�લુ ્સમક�ન 

જન્ ��ુવમર તમર�ખ ૩ ્મા� કમઅબમન 

માજર� સન ૪  

જન્ સથળ ્મદનમ હ �નુવવરમ  

વફમત �કુવમર તમર�ખ ૧૦ ્મા� ્ોારર્ 

માજર� સન ૬૧  
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દફન 

સથળ 

કરબલમ હ ્ોઅસલમ (ઈરમક) 

વય ૫૭ વષર 

ઔલમદ (દ�કરમ) ઈ્મ્ ઝય�લુ  બેદ�ન 

અલ�યાસસલમ્, અલી અકબર, 

અલી અસગર, અક્ુસલમા, 

્ોામ્દ, જઅફર,  

(દ�કર�) ફમતે્મ, સક�નમ. 

 
* * * * * 
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હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ 

હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ અ�લુ 

અઈમમા અમી�લ મોઅમેનીન હઝરત અલી અલ�યહસસલામ 

તથા સયયદ્િુ�સા હઝરત ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહા ના 

ફરઝદં અને પયગમબર� ઈસલામ મોહમમદ� �સુ્ફુા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ તેમજ જનાબે 

ખદ�જ્લુ �ુબરાના નવાસા અને ઈમામ હસન 

અલ�યહસસલામના �ુવવતે બા� હતા. આપને અ�લુ 

અઈમમએ સાની પણ કહ�વામા ંઆવે છે. કારણ ક� આપના 

િપદર� ��ુરગવાર અને �બરાદર� આલી વકારની પેઠ� 

માઅ�મુ, અફઝલે ઝમાના અને આ�લમે લ્ુ�ી હતા. 

હઝરત ઈમામ હસન અલ�યહસસલામની િવલાદતને 

પચચાસ રાતો િવતયા બાદ હઝરત ઈમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામના �કુતએ ��ુુદ બતને માદરમા ં�સથર થયા. 
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હઝરત ઈમામ જઅફર સા�દક અલ�યહસસલામ ઈરશાદ 

ફરમાવે છે ક� િવલાદતે હસન અલ�યહસસલામ અને હમલે 

�સૈુન અલ�યહસસલામ રહ� જવા વચચે એક તોહરનો ફાસ લો 

હતો. આપની િવલાદત થવા પહ�લા ંઉમ�લુ ફઝલ �બનતે 

હાર�સે સવપનમા ંજો�ુ ંક� હઝરત ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમના �સમે અતહરનો એક �ુકડો કાપીને મારા 

ખોળામા ંરાખવામા ંઆવયો છે. આ ખવાબ જોઈને તેન બ� ુ

ગભરાઈ ગયા અને ુ હઝરતની સેવામા ંદોડતા આવયા 

અને અરજ કર� ક� ��ુર આ્ મ� એક ઘ�ુ ંજ ખરાબ સવપન 

જો�ુ ંછે. હઝરતે ફરમાવ�ુ ંએ તો ઘ�ુ ંજ ઉમદા સવપન છે. 

અય ઉમ�લુ ફઝલ એની તાબીર એ છે ક� માર� બેટ� 

ફાતેમાના બતદનથી �ૂંક સમયમા ંએક ફરઝદં પેદા થવાનો 

છે ્ તમારા ખોળામા ંપરવ�રશ પામશે. આપના ઈરશાદને 

થોડા વખત િવતયા બાદ એટલે ક� હમલની ખ�સુી �દુત છ 

મ�હના િવતયા બાદ હઝરત ર�લુના �રુ� નઝર ઈમામે �સૈુન 
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અલ�યહસસલામ હ�જર� સન ચારના શાઅબાન મહ�નાની 

તી� તાર�ખે મદ�નાએ �નુવવરામા ંિવલાદત પામયા.  

ઉમ�લુ ફઝલ�ુ ંબયાન છે ક� �કુમ �જુબ �ુ ંતેમની 

સેવા કરતી રહ�. અને એક �દવસ બચચાને લઈને ુ 

હઝરતની સેવામા ંહાજર થઈ. આપે તેમને આગોશે 

મોહબબતમા ંલઈને પયાર કય� અને રડવા લાગયા. મ� 

રડવાનો સબબ દયારફત કય�. આપે ફરમાવ�ું , હમણા ંહમણા ં

�બઈલ માર� પાસે આવીને બ તાવી ગયા છે ક� આ ફરઝદં 

ઉમમતના હાથોથી ઘણાજ �ુમો િસતમ સાથે શહ�દ થશે 

અને અય ઉમ�લુ ફઝલ મને તેની કતલગાહની લાલ માટ� 

પણ આપી ગયા છે.     

                    (િ્કકમત કર�ફ)  

હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામની િવલાદત 

બાદ સરવર� કાએનાત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ તેમની ુખોમા ંપોતાના મોઢાનો લોઆબ લગાડ�ો 
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અને પોતાની �ભ એમના મોઢામા ંઆપીને ઘણીવાર તેને 

�સુાવતા રરા. પછ� આપે તેમના જમણા કાનમા ંઅઝાન 

અને ડાબા કાનમા ંએકામાહ કહ� અને દોઆએ ખયર 

ફરમાવયા બાદ એમ�ુ ંનામ �સૈુન રાખ�ુ.ં 

હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ�ુ ંનામ રાખયા 

બાદ સરવર� કાએનાતે જનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહા 

ને ફરમાવ�ુ ં"બેટ� હસનનો અક�કો ્ ર�તે કરવામા ંઆવયો 

તે જ પમાણે એમના અક�કાનો બદંોબસત કરો , ્મ હસનના 

માટ� કર� ��ુા છો. �ંુકમા ંએક ઘ�ંુે મગંાવવામા ંઆવ�ુ ંઅને 

અક�કાની રસમ અદા કરવામા ંઆવી. 

આપની �ુિ�ાયત માત અબા અબદ�ુલાહ છે. 

અલબ�ા અુકાબ બે �મુાર છે. ્માથંી સયયદ , િસબતે 

અસગર, શહ�દ� અકબર અને સયય્ુશશોહદા વધાર� �ણીતા 

છે. 
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હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ જનમયા પછ� ન 

તો ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહા �ુ ં્ૂધ પી�ું , ન કોઈ દાઈ�ુ ં

્ૂધ પી�ુ ંહ્ ુ.ં આપ જયાર� �ખૂયા થતા તયાર� સરવર� 

કાએનાત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ તશર�ફ 

લાવી ને આપના મોઢામા ં�સુવા માટ� પોતાની �ભ �કુતા 

હતા અને ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામના હાડ ચામ અને 

માસં જનાબે �રસાલત મઆબ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમના લોઆબે દહનથી બન�ુ ંઅને એનાથી જ 

પરવર�શ પામીને આપ કાર� �રસાલત ��મ આપવાની 

સલા�હયતના મા�લક બનયા. એ જ કારણ છે ક� આપ ર�લેુ 

કર�મ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમથી ઘણા 

�શુાબેહ હતા.  

હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામની િવલાદત 

બાદ ખુલાક� આલમે �બઈલને �કુમ કય� ક� �ન અને 

તમે મારા હબીબ મોહમમદ� �સુ્ફુા સુલુલાહો અલયહ� વ 
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આલેહ� વસુલમને મારા તરફથી �સૈુન અલ�યહસસલામના 

પેદા થવા પર �બુારકબાદ� આપો અને સાથે સાથે એમની 

મહાન શહાદતથી તેમને �ણકાર કર�ને એના સબંધંી મારા 

તફરથી �દલાસો પણ અદા કરો. હઝરત �બઈલ �કુમે રબબે 

જલીલ મેળવીને જમીન પર વા�રદ થયા અને ુ હઝરતની 

સેવામા ં�દુા તરફથી તેહિનયત અદા કર� અને તયાર પછ� 

અરજ કર� ક� અય હબીબે �દુા આપની પાસે િમન 

�િન�બુલાહ શહાદતે �સૈુન અલ�યહસસલામની તાઅ�ઝયત 

પણ અદા કરવા આવેલ �.ં 

તાઅ�ઝયતની વાત સાભંળ�ને આપ ગભંીર થઈ ગયા, 

પછ� આપે �છુ�ુ ં�ુ ંહક�કત છે ? 

�બઈલે ક ુ ંમમલા એક એવો �દવસ આવશે જયાર� 

આપના વહાલા ફરઝદંના �બુારક ગળા પર ખજંર ફ�રવવામા ં

આવશે. અને આપનો આ �રુ� નઝર બે યારો મદદગાર , 

મયદાને કરબલામા ંએકલો અ�ુલો તણ �દવસનો �ખૂયો , 
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પયાસો શહાદત પામશે. એ સાભંળ�ને સરવર� આલમ રડવા 

લાગયા. આપને રડતા જોઈને અને રડવા�ુ ંકારણ �ણીને 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ પણ રડવા લાગયા અને રડતા 

રડતા ઘરમા ંદાખલ થયા. જનાબે સયયદા સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાએ હઝરત અલી અલ�યહસસલામને રડતા જોયા તો 

એ પણ વયા�ુળ થઈ ગયા અને અરજ કર� ક� અય અ�લુ 

હસન રડવા�ુ ં�ુ ંકારણ છે  ? ફરમાવ�ુ ં�બનતે ર�લુ હમણા ં

�બઈલે આવીને હઝરત �સૈુન અલ�યહસસલામના જનમની 

�બુારકબાદ� આપી અને સાથે સાથે તેની શહાદતની ખબર 

પણ આપતા ગયા છે. હક�કતથી વાક�ફ થયા બાદ જનાબે 

ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહા પણ રડવા લાગયા. પછ� ��ુર 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની પાસે આવીને 

�છુ�ુ ંબાબા�ન ! મારા બચચાને કઈ ખતા પર શહ�દ કરશે. 

આપે ફરમાવ�ું , અય ફાતેમા �બલ�ુલ બે�ુમર અને બેખતા , 

િસફર ઈસલામની �હમાયતમા ંતેની શહાદત થશે. આ પે અરજ 
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કર� એ કયાર� થશે ? ફરમાવ�ુ ંજયાર� �ુ ંપણ ન�હ હો�, ન ્ ુ ં

હઈશ ન અલી હશે. જનાબે ફાતેમાએ અરજ કર� બાબા�ન , 

જયાર� આપણામાથંી કોઈ ન�હ હોય તો એના પર �ગયાર કોણ 

કરશે ? અને સફ� માતમ કોણ બીછાવશે  ? રાવી�ુ ંબયાન છે 

ક� હઝરત ર�લેુ કર�મ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ આ સવાલનો જવાબ દ�વા પામયા ન�હ તેટલામા ં

હાિતફ� ગયબની અવાઝ આવી , અય ફાતેમા ગમ ન કરો 

તમારા એ ફરઝદંનો ગમ ઈનસાનની આબાદ� - ્ુિનયા 

કાયમ રહ�શે તયા ં�ધુી મનાવવામા ંઆવશે. રહ�તી ્ુ િનયા 

�ધુી એના પર ુ� ુસારવામા ંઆવશે અને કયામત �ધુી 

એમ�ુ ંમાતમ �ર� રહ�શે.  

આ �બુારકબાદ�ના પસગેં �બઈલ બે�મુાર 

ફ�રશતાન સાથે �થૃવી તરફ આવી રરા હતા. તયાર� એમની 

નઝર એક િન�ન સથળ પર પડ� જો�ુ ંક� એક ફ�રશતો તયા ં

ચોધાર આ�ુએં રડ� રરો હતો. આપ તેની પાસે ગયા અને 
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તેનાથી માજરો �છુયો. એણે ક ુ ં�ુ ંતે જ ફ�રશતો � ં્ 

પહ�લા આસમાન પર િસ�ેર હ�ર ફ�રશતાન પર સરદાર� 

ભોગવતો હતો, મા� ંનામ �ફત�સ છે. �બઈલે ક ુ ંતને કયા 

વાકં માટ� આ સ� કરવામા ંઆવી છે  ? એણે ક ું , 

માઅ�દુની મર�ને સમજવામા ંએક પળ માટ� દ�ર થઈ ગઈ. 

એ વાકંની આ સ� ભોગવી રરો �.ં મારા વાળ અને પર 

(પાખં) બળ� ગયા છે અને �ુ ંઅ�હ� એક િન�ન જગયામા ં

એકલો પડ�ો �.ં �બઈલ �દુા ખાતર માર� મદદ કરો. પણ 

�બઈલ એની િવનતંીનો જવાબ આપે તે પહ�લા ંજ એ બોલી 

ઉઠ�ો, ��લુ અમીન  ! તમે અતયાર� �ા ંજઈ રરા છો ? 

�બઈલે ક ું , નબીયે આખે�ઝ ઝમાન હઝરત મોહમમદ� 

�સુતફા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના ઘર� એક 

ફરઝદં પેદા થયો છે ્�ુ ંનામ �સૈુન છે. એના જનમની �દુા 

તફરથી પયગમબર સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમને �બુારકબાદ� આપવા માટ� �ુ ંજઈ રરો �.ં 
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�ફત�સે ક ુ ંમને પણ તમાર� સાથે લઈ ચાલો એ  જ 

દરવા્થી મને શફા અને ન�ત મળ� શ ક� તેમ છે. �બઈલે 

એની િવનતંીને માનય રાખી અને તેને સાથે લઈ સરવર� 

કાએનાતની સેવામા ંપહ�ચયા. સરવર� કાએનાત એ વખતે 

�સૈુન અલ�યહસસલામને પોતાની ગોદમા ંલઈને બેઠા હતા. 

�બઈલે ફ�ત�સની આપને વાત કર�. સરવર� 

કાએનાત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ� ક ુ ં

ફ�ત�સના �સમને �સૈુનના �સમથી સપશર કરાવો એટલે એને 

િશફા થઈ જશે. �બઈલે તેમજ ક�ુ.ુ આપના બદન સાથે 

તેના બદનનો સપશર થતા ંતેના બદન પર પહ�લાની ્મ 

વાળ અને પર ઉગી ગયા. તે તં્ ુ રસત થયા બાદ ફફ કરતો 

�ળૂ મ�ંઝલ પર પહ�ચી ગયો અને પહ�લાની પેઠ� િસ�રે 

હ�ર ફ�રશતાનની આગેવાની કરવા લાગયો. પછ� એ 

ઝમાનો આવયો ્મા ંહઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ 

શહાદત પામયા. �ફત�સને જયાર� શહાદતની �ણ થઈ તો 
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એણે બારગાહ� અહ�દયતમા ંઈુતે� કર� ક� માલીક મને 

પરવાનગી આપવામા ંઆવે ક� �ુ ંજગત પર જઈને �સૈુન 

અલ�યહસસલામના ્ુશમનોથી લેુ.ં ઈરશાદ થયો ક� લડવાની 

કોઈ જ�રત નથી. અલબ� ્ ુ ંિસ�ેર હ�ર ફ�રશતાનને 

લઈને ્ુિનયા પર ચાુયો � અને એમના રોઝા �બુારક પર 

રાત �દવસ માતમ અને �ગયાર કરતો રહ� અને તેનો ્ 

સવાબ મળે તે એમના પર રડનારાનને �હબા કર� દ�. આ 

�કુમ થતા ં�ફત�સ કરબલાની �મુી પર ઉતયાર અને તયા ં

રહ�ને કયામત �ધુી રાત �દવસ �ગયાર અને માતમ કરતો 

રહ�શે. 

(�નુય્�ુમલેબીન કેખ અલ�યાસસલમ્ કમદર 

�લમની) 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામને �દુા પાક� એટ�ુ ંબ�ુ ં

�સુનો જમાલ (�પ-સ�દયર) અતા ફરમાવ�ુ ંહ્ ુ ંક� ્ની જોડ� 

મળવી �શુક�લ છે. આપના �બુ�રુત �રુાની ચહ�રાની એ 
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હાલત હતી ક� આપ �ધાર� જગયાએ બેસી જતા હતા તો 

એમના ચેહરાના રોશન �કરણો ચોમેર પથરાઈ જતા અને 

આપના ચહ�રાથી લોકો શમા�ુ ંકામ લેતા. મતલબ ક� તયા ં

આગળની બધી ચીઝો રોશન થઈ જતી. 

ઈમામ હસન અલ�યહસસલામ અને ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામ એક  �દવસ ર�લેુ અકરમ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ પાસે રાત થવા �ધુી રોકાઈ 

ગયા. આપે તેમને ક ું , "મારા બચચાન હવે રાત પડ� ગઈ 

છે એટલે હવે તમાર� મા પાસે �ન , બચચાન �કુમ �જુબ 

ઘર� ચાુયા. રાવી�ુ ંબયાન છે  ક� આ બચચાન ્વા ઘર 

તરફ ચાલવા લાગયા તયાર� એક રોશની પેદા થઈ અને મા 

પાસે ઘર� પહ�ચયા તયા ં�ધુી એમના માગરમા ંઆવતા રસતા 

પરનો �ધકાર ્ુર કરતી જતી હતી. પયગમબર� ઈસલામ ્ 

આ રોશની જોઈ રરા હતા તે ઈરશાદ ફરમાવવા લાગયા. 
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�દુાનો �કુ છે ક� એણે અમો એહલેબૈતને ઈઝઝત, કરામત 

(મોટાઈ) અતા ફરમાવી. 

એક �દવસ હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામને જમણી 

બા�ુ અને ઈબાહ�મ અલ�યહસસલામને ડાબી બા�ુ ખોળામા ં

બેસાડ� પયાર કર� રરા હતા. તયા ંઅચાનક �બઈલ ના�ઝલ 

થયા અને કહ�વા લાગયા ક� ઈરશાદ� �દુાવદં� છે ક� બનેંમાથંી 

એક તમાર� પાસે રાખો. પયગમબર� ઈસલા મે �સૈુન 

અલ�યહસસલામને હઝરત ઈબાહ�મ અલ�યહસસલામ પર 

પસદંગી આપી અને પોતાના ફરઝદં ઈબાહ�મ 

અલ�યહસસલામને ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ પર �ફદા કર� 

દ�વા�ુ ંક ુ.ં જનાબે ઈબાહ�મ �બમાર થયા અને તણ 

�દવસમા ંઈનતેકાલ ફરમાવી ગયા. 

�ુુ લા �મી લખે છે ક� એક વાર કાચી વયમા ંઈમામ 

હસન અલ�યહસસલામ અને ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ , 
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ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની પાસે 

આપસમા ંઝોર આઝમાઈ શ કરવા માટ� અને �ુસતી લડવા 

લાગયા. જયાર� બનેં એક બી� સાથે �ુથંાઈ ગયા તો ર�લેુ 

�દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે ફરમાવ�ુ ં"હા , 

બેટા હસન , �સૈુનને પછાડ� �ચત કર� દ�. જનાબે ફાતેમા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા એ આગળ આવીને અરજ કર� 

બાબા�ન આપ તો મોટા ફરઝદંની �હમમત વધાર� રરા છો 

અને નાના ફરઝદંની �હમમત અફઝાઈ નથી કર� રરા. આપે 

ફરમાવ�ુ,ં બેટ� આ �ુન �બઈલ ઉભા છે અને �સૈુનને કહ� 

રરા છે અય �સૈુન , તમે હસનને પછાડ� નાખો અને �ચત 

કર� દો. 

એક �દવસ ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ એક રસતેથી પસાર થઈ રરા હતા , આપે જો�ુ ંક� 

ક�ટલાક બાળક રમી રરા છે. આપ તેમની પાસે ગયા અને 

તેમાનંા એક બચચાને �ચક�ને પોતાના ખોળામા ંબેસાડ�ો 
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અને તેના કપાળ પર બોસા દ�વા લાગયા. સહાબીનએ 

�છુ�ુ,ં આ બાળકમા ંકઈ ��ુિુસયત છે  ક� આપે તેને આટલી 

કદર અફઝાઈ ફરમાવી છે. આપે ઈરશાદ ફરમાવ�ું , મ� એક 

�દવસ આ બાળકને જોયો ક� એ મારા બચચા �સૈુનના 

કદમોની ખાક ઉપાડ�ને પોતાની ુખે લગાડ� રરો હતો. 

ક�ટલાક હઝરાત�ુ ંબયાન છે ક� ુ હઝરત સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે ્ બચચાને પયાર કય� હતો તે� ુ ં

નામ હબીબ ઈબને મઝા�હર હ્ ુ.ં 

એક માણસે સરવર� કાએનાતની સેવામા ંએક હરણ�ુ ં

બચ�ુ ંહદ�યા તર�ક� પેશ ક�ુ.ુ ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ  

એ વખતે આપની પાસે આવી ગયા હતા એટલે આપે તેમને 

એ બચ�ુ ંસ�પી દ��ુ.ં ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામે જયાર� 

ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ પાસે હરણ�ુ ંબચ�ુ ંજો�ુ ંતો 

નાનાથી કહ�વા લાગયા , નાના �ન આપ મને પણ હરણ�ુ ં

બચ�ુ ંઆપો. સરવર� કાએનાત ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ 
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ને તસુલી આપવા લાગયા. પણ બાળપણ હ્ ુ.ં ઈનસાની 

�ફતરતે કરવટ લીધી. ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ ઈસરાર 

કરવા લાગયા અને રડ� પડવાની લગભગ અણી પર હતા 

તયા ંઅચાનક એક હરણને આવ્ુ ંજો�ુ ં્ની સાથે એક બચ�ુ ં

હ્ ુ.ં હરણ સી�ુ ંહઝરતની પાસે ગ�ુ ંઅને પોતાની ઝબાનમા ં

અરજ કર�, ��ુર મારા બે બચચા હતા. એક તો િશકાર� પકડ� 

ગયો અને આપની સેવામા ંઆપી ગયો અને બી�ને લઈને 

�ુ ંઆપની સેવામા ંહાજર �ં , એણે �લુાસો કરતા ંઉમે�ુ.ુ  �ુ ં

જગંલમા ંફર� રરો હતો તયા ંઅચાનક મારા કાન પર એક 

અવાઝ આવયો ્નો મતલબ એ હતો ક� નાઝ પરવરદએ 

ર�લુ હરણના બચચા માટ� મચલી રરા છે. એટલે બને 

તેટલી જુદ� ્ ુ ંઆ બચચાને લઈને ��ુરની સેવામા ંપહ�ચ. 

�કુમ મળતાની સાથે જ �ુ ંઆપની સેવામા ંહાજર થયો � ં

અને આપના ચરણોમા ંમાર� ભેટ ધ� ં�.ં ુ હઝરતે હરણને 
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દોઆએ ખયર આપી અને બચ�ુ ંઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામને હવાલે કર� દ��ુ.ં  

અ� ુ �રુ�રા બયાન કર� છે ક� મ� માર� સગી ુખેથી 

જો�ુ ંછે ક� ર�લેુ કર�મ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ આરામ ફરમાવે છે અને ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામ તેમની છાતી �બુારક પર છે. ��ુર એમના 

બનેં હાથો પકડ�ને ફરમાવી રરા છે. અય �સૈુન માર� છાતી 

પર રમો. એટલે ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ આપની છાતી 

પર રમવા લાગયા. તયાર બાદ ��ુર� અકરમ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ �ુ ં

મો�ું �મુીને બારગાહ� �દુામા ંઅરઝ કર� ક� , અય મારા 

પાલનહાર ! �ુ ંઆને બેહદ ચા�ુ ં� ં્ ુ ંપણ એને મહ�બુ 

રાખ. 
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એક �રવાયતમા ંછે ક� કોઈ ખ�ુરનો રસ �સુ ્ ુહોય 

એ ર�તે ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ ુ હઝરત�ુ ંલોઆબે 

દહન અને ઝબાન �સુતા હતા.  

ર�લેુ કર�મના શાહઝાદાન ઈમામ હસન 

અલ�યહસસલામ અને ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામે એક 

�દવસ એક તેહર�ર લખી. કોની તેહર�ર સાર� છે તેનો ફ�સલો 

ન કર� શ�ા. જનાબે ફાતે મા સલા�ુુ લાહ� અલયહા ની 

સેવામા ંહાજર થયા. એમણે ક ું , અલી અલ�યહસસલામ પાસે 

�ન. અલી અલ�યહસસલામ પાસે ગયા તો ફરમાવ�ુ ંક� , 

ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમથી 

ફ�સલો કરાવો. ર�લેુ કર�મે ઈરશાદ ફરમાવ�ું , મારા �રુ� 

નઝર, એનો ફ�સલો માર� લખતે �ગર ફાતેમા જ કરશે. એની 

પાસે �ન. બાળકો દોડતા દોડતા ફર� પાછા માની સેવામા ં

હાજર થઈ ગયા. માએ ગળે લગાડ�ને ક ું , અય મારા 

�દલની ઉમમીદો, તમારા બનેંના અદર સારા છે , બનેંએ બ� ુ
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મ��ુ ંલખાણ ક�ુ ુછે. પણ બાળકો માનયા ન�હ અને એ જ 

કહ�તા રરા ક� માદર� �ગરામી બનેંના લાખાણ સામે રાખીને 

ખરો ફ�સલો કર� આપો. માએ ક ું , ુયો આ માર� કંઠમાળા 

તોડ� ના� ુ�.ં એના મણકા વીણો. ફ�સલો �દુા કરશે. સાત 

મણકાની કંઠમાળા ્ટુ�. જમીન પર મણકા વેરાયા. 

બચચાનએ હાથ લબંાવયા અને તણ તણ મણકાન પર 

બનેંએ કબજો કર� લીધો. એક મણકો રહ� ગયો હતો તેના 

તરફ બનેંએ હાથ લબંાવયા , �દુાવદં� આલમનો હ�ુમ થયો , 

�બઈલ મણકાના બે �ુકડા કર� નાખો. �બઈલે મણકાના બે 

કટકા કર� નાખયા. એક હઝરત ઈમામ હસન અલ�યહસસલા મે 

ઉપાડ� લીધો અને બીજો હઝરત ઈમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામે. માએ આગળ આવીને બનેંને �ુબંન કયાર 

અને ક ુ ંક�મ બચચાન �ુ ંનહોતી કહ�તી ક� બનેંના અદર 

સારા છે અને કોઈ એકના કરતા ંબી�ના અદર વધાર� સારા 

નથી. 
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ઈમામે હસન અને ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ�ુ ં

બચપણ છે. ઈદ આવી રહ� છે અને જગતના બધાથી વધાર� 

દાનવીરોના ઘરમા ંકપડાની તો વાત જવા દો, જવની રોટલી 

�ધુધા ંનથી. બાળકોએ માના ગળામા ંબાહંો નાખી અને કહ� 

રરા છે. માદર� ગીરામી મદ�નાના બાળકો ઈદના �દવસે 

ભપકાદાર કપડા ંપહ�ર�ને નીકળશે અને અમાર� પાસે તો 

નવા કપડા ંપણ નથી અમે ક�વી ર�તે ઈદ ઉજવી�ુ.ં માએ 

ક ુ,ં બચચાન ગભરાન ન�હ , તમારા કપડા ંદર� લાવશે. 

ઈદની રાત આવી બચચાન એ ફર� કપડા ંમાટ� મા પાસે 

તકાઝો કય�, માએ દર� કપડા લાવશે એ જવાબ ફર� પાછો 

આપીને નવિનહાલોને ઢારસ આપી. હ� સવાર નહોતી થઈ 

તયા ંતો કોઈએ દરવાજો ખખડાવયો. જનાબે �ફઝઝા દરવા� 

પાસે ગયા. એક માણસે કપડાની પોટલી આપી. જનાબે 

�ફઝઝાએ જનાબે સયયદા સલા�ુુ લાહ� અલયહાની �ખદમતમા ં

એ પોટલી લાવીને ધર� દ�ધી. ખોલી તો એમાથંી બે નાના 
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નાના અમામા, બે નાની નાની કબાન અને બે નાની નાની 

અબાન. �ૂંકમા ંબધા જ જ�ર� કપડા ંતેમાથંી નીકકયા. મા�ુ ં

�દલ બાગબાગ થઈ ગ�ુ.ં એ સમ� ગયા ક� આ કપડાન 

જ�તથી આવયા છે પણ મ�ઢ�થી કંઈ ન બોુયા. બચચાનને 

જગાડ�ા. કપડા ંઆપયા , બચચાનની નઝર કપડાના રંગો 

પર ગઈ , એ કહ�વા લાગયા માદર� �ગરામી આ તો સફ�દ 

કપડા છે. મદ�નાના બાળકોએ તો રંગીન કપડા ંપહ�ર�લા ંહશે , 

અમમી �ન અમને તો રંગીન કપડા ંજોઈએ છે. ��ુર 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને ખબર આપવામા ં

આવી. આપ તશર�ફ લાવયા. ફરમાવ�ુ ંગભરાવો નહ� , હમણા ં

તમારા કપડા ંરંગીન થઈ જશે. એટલામા ં �બઈલ પાણીનો 

પયાલો લઈને આવી પહ�ચયા. ��ુર� પાણી નાખ�ુ ંમોહમમદ� 

�સુતફા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના ઈરાદાથી 

કપડા ંલીલા અને લાલ રંગના થઈ ગયા. બાળકોએ કપડા ં

પહ�યાર, માએ ગળે લગાડ�ા, બાપે બોસા દ�ધા, નાનાએ પીઠ 
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પર બેસાડ�ને મેહારના બદલે �ુફો તેમના હાથમા ં�કુ� અને 

ક ુ ંમારા નવિનહાલો �રસાલતની મેહાર તમારા હાથમા ંછે. 

ચાહો તે તરફ વાળો , ચાહો તયા ંલઈ ચાલો. આલીમો�ુ ંકહ�� ુ ં

છે ક� સરવર� કાએનાત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ બનેં બચચાનને પીઠ પર બેસાડ�ને બનેં હાથો અને 

પગોથી ચાલવા લાગયા અને બાળકોની ફરમાઈશ પર �ટનો 

અવાઝ મ�ઢ�થી કાઢવા લાગયા. 

ક�ટલાક આલીમો�ુ ંબયાન છે ક� એક �દવસ ર�લેુ�દુા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ �ાકં જઈ રરા 

હતા. રસતામા ંએક મદ �સો પડતો હતો. એ મદ �સામાથંી એક 

બાળકના રડવાનો અવાઝ આપના કાન પર પડ�ો બચચાનો 

એ અવાઝ �સૈુન અલ�યહસસલામના અવાઝથી બ� ુજ મળતો 

આવતો હતો. આપે મદ �સામા ંજઈને ઉસતાદને ભલામણ કર� 

ક� એ બચચાને મારપીટ ન કરતા , કારણ ક� આનો અવાઝ 
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મારા ફરઝદં �સૈુન અલ�યહસસલામના અવાઝથી ઘણો મળતો 

આવે છે.  

* * * * * 
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ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ જન નતના જવાનોના 

સરદાર 

  હઝરત હસન અલ�યહસસલામ અને હઝરત 

�સૈુન અલ�યહસસલામ જ�તના જવાનોના સરદાર છે અને 

એમના િપદર� ��ુગરવાર એ બનેંથી બેહતર છે. પયગમબર� 

ઈસલામની આ હદ�સ સવર માનય અને �તુવાિતર 

હદ�સોમાથંી છે. ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમના સહાબી જનાબે હોઝયફા યમાની� ુ ંબયાન છે ક� 

મ� સરવર� કાએનાત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમને એક �દવસ બેહદ મસ�ર થએલા જોઈને �છુ�ુ ંક� 
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આ બેહદ �શુી�ુ ં�ુ ંકારણ છે  ? આપે ફરમાવ�ુ ંક� હોઝયફા 

આ્ માર� પાસે એક એવો ફ�રશતો આવયો ્ કદ� માર� 

પાસે આવયો નથી. એણે મને મારા બચચાનંની જ�તની 

સરદાર� પર �બુારકબાદ� આપી છે અને ક ુ ંક� "જ નાબે 

ફાતેમા” જ�તની ઔરતોની સરદાર છે અને હસનૈન 

જ�તના જવાનોના સરદાર છે. 

* * * * * 
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ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ 

નમાઝમા ંર�લેુ�દુા સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની પીઠ 

પર 

�દુાએ ્ શરફ ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ 

અને ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામને અતા ફરમાવયો છે તે 

ઔલાદ� ર�લુ અને ફરઝદંાને અલીમાથંી કોઈને નસીબ નથી 

થયો. "આ હઝરતોનો �ઝક ઈબાદત અને આ હઝરતોની 

મોહબબત પણ ઈબાદત છે. આ હઝરતો અગર ર��ુુુ લાહ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની પીઠ પર તેન 

નમાઝ પડતા હોય છે એ હાલતમા ંબેસે તો એનાથી 

નમાઝમા ંકોઈ અવરોધ નથી થતો. અક સર એ�ુ ંબન્ ુ ંક� 



િસરતે અઈમ્મા - 526                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

આ નવિનહાલો આપ નમાઝ પડતા હોય એ હાલતમા ં

આપની પીઠ પર બેસી જતા અને જયાર� કોઈ તેમને રો ક્ ુ ં

તો આપ ઈશારાથી તેને મના કર� દ�તા હતા , અને �ાર�ક 

એમ પણ બન્ુ ંક� બચચાન આપ મેળે પીઠ પરથી હ�ઠા 

ઉતર� ન �ય તયા ં�ધુી આપ �ઝકમા ંમશ�લુ રહ�તા. આપ 

ફરમાવતા રહ�તા હતા ક� "�દુાયા �ુ ંએમને દોસત રા�ુ ં� ં

અને ્ ુ ંપણ એમનાથી મહોબબત રાખ �ાર�ક ઈરશાદ થયો 

"અય ્ુ િનયાવાળાન અગર તમને જો મારાથી મોહબબત 

હોય તો, આ મારા બચચાનથી પણ મોહબબત રાખો. 

સરવર� કાએનાતે, ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામના 

બારામા ંઈરશાદ ફરમાવ�ુ ંછે ક� "અય ્ુિનયાવાળા બસ 

�ંુકમા ંએમ સમ� લો ક� �સૈુન મારાથી છે અને �ુ ં�સૈુનથી 

�,ં "�દુા એને દોસત રાખ, ્ �સૈુનને દોસત રાખે. 

સરવર� કાએનાત  હઝરત  મોહમમદ �સુ્ફુા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ ઈરશાદ ફરમાવે છે 
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ક� શબે મેઅરાજમા ં�ુ ંઆસમાનની સૈર કરતો કરતો , જ�ત 

પાસે પહ�ચયો તો જ�તના દરવા� પર આ લખે�ુ ંમ� જો�ુ.ં 

(તર�ુમો) "�દુા િસવાય કોઈ મઅ�દુ નથી. 

મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ અુલાહના 

હબીબ છે. અલી અુલાહના વલી છે. ફાતેમા અુલાહની 

કનીઝ છે. હસન અને �સૈુન અુલાહના પસદં�દા છે અને 

તેમનાથી �ગુઝ રાખનારાન પર અુલાહની લઅનત છે. 

                        (અર��લુ ્તમ�લબ) 

એ તો �ણીતી વાત છે ક� ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામ હજરત મોહમમદ� �સુ્ફુા સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમના નવાસા , હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ તથા જનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહાના 

ફરઝદં અને હઝરત ઈમામે હસન અલ�યહસસલામના ભાઈ 

હતા અને આ બધા હઝરતોને જ પં્ તદન કહ�વામા ંઆવે છે. 

અને ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ પં્ તદનની છેુલી વય��ત 
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છે. એ તો સપષટ સમ� શકાય તેવી બાબત છે ક� આખર 

�ધુી રહ�નાર અને હર�ક દોરમાથંી �ઝુરનાર માટ� િસફાતે 

હસના હાસીલ કરવાના ઈમકાનો વધાર� છે. ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામ તી� શઅબાન �હ.સ. ૪મા ંપેદા થઈને 

સરવર� કાએનાત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની 

પરવ�રશમા ંઅને માના ખોળામા ંરરા અને િસફતો હાસીલ 

કરતા રરા. ૨૮ મી સફર �હ.સ. ૧૧મા ંહઝરત ર�લેુ �દુા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ વફાત પામી ��ુા 

અને ૩  � જમા�દઉસસાની �હ.સ. ૧૧મા ંમાની મમતાથી 

મેહ�મ થયા , તો હઝરત અલી અલ�યહસસલામે તાલીમાતે 

ઈલા�હયા અને િસફાતે હસનાથી ફયઝયાબ કયાર , ૨૧ મી 

રમઝાન �હ.સ. ૪૦ મા ંએમની શહાદત બાદ ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામના િશર� �ઝમમેદાર� આવી , ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામ હર�ક પકારની મદદમા ંબરાબરના શર�ક 

રરા, ૨૮મી સફર �હ.સ. ૫૧મા ંતેન પણ શહ�દ થઈ ગયા. 
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ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામે તમામ િસફાતે હસનાના મરકઝ 

બની ગયા. એજ કારણ છે ક� આપની �દર તમામ િસફાતો 

મમ�ૂદ છે. આપના �વનમા ંહઝરત મોહમમદ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ , હઝરત અલી અલ�યહસસલામ , 

જનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહા  અને ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામના �કરદારો �મુાયા હતા અને આપે ્ કંઈ 

ક�ુ ુતે �ુરઆન અને હદ�સની રોશનીમા ંક�ુ.ુ મકાિતલની 

�કતાબોમા ંછે ક� કરબલામા ંઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ 

જયાર� આખર� િવદાય માટ� ખયમાનની �દર પધાયાર તયાર� 

જનાબે ઝયનબે ફરમાવ�ુ ંહ્ ુ,ં "અય ખાિમસે (પાચંમા) આલે 

મોહમમદ ! આજ તમાર� �ુદાઈના તસવ�રુથી એ�ુ ંજણાય છે 

ક� �ણે અમે મોહમમદ� �સુતફા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ, અલીયયે �ુ્ ુરઝા , ફાતેમા ઝહ�રા તથા હસને 

�જુતબાથી �ુદા થઈ રરા છ�એ. 
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એક વખતની વાત છે ક� હ. ઉમર િમમબર� ર�લુ 

પર �તુબો ફરમાવી રરા હતા. અચાનક ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામ તયા ંથઈને નીકકયા અને મ�સજદમા ંતશર�ફ 

લઈ ગયા અને હ. ઉમરને �ખુાિતબ કર�ને બોુયા , આ 

િમમબર પરથી નીચે ઉતર� આવો અને તમારા િપતા�ના 

િમમબર પર બેસો. હ . ઉમર� ક ુ ંમારા િપતા�ુ ંતો કોઈ 

િમમબર નથી. 

પછ� િમમબરથી ઉતર�ને �સૈુન અલ�યહસસલામને 

સાથે લઈને પોતાના ઘર� ગયા અને તયા ંપહ�ચીને �છુ�ુ ં

સાહ�બઝાદા તમને કોણે આ વાત શીખવી છે. આપે ફરમાવ�ુ ં

મ� આપમેળે એ વાત કર� છે મને કોઈએ િશખવ�ુ ંનથી. તયાર 

બાદ એમણે ક ુ ંમારા બાપ તમારા પર �ફદા થાય �ાર�ક 

�ાર�ક આવતા રહો , આપે ફરમાવ�ુ ંબેહતર છે. એક �દવસ 

આપ તશર�ફ લઈ ગયા તો હ. ઉમરને કોઈ સાથે એકાતંમા ં

વાતચીતમા ં�ુથંાએલા જોઈને પાછા ફર� ગયા. હ. ઉમરને 
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આ વાતની �ણ થઈ તો તેમણે મેહ�સુ ક�ુ ુઅને એક �દવસ 

રસતામા ંભેટો થતા ંક ુ ંતમે પાછા ક�મ ચાુયા ગયા. 

ફરમાવ�ુ,ં તમે વાતચીતમા ંબ� ુજ �ુથંાએલા હતા એટલે 

અબ્ુુલાહ (હ.ઉમરના �તુ) સાથે પાછો ચાુયો આવયો. હ. 

ઉમર� ક ુ,ં ફરઝદં� ર�લુ મારા બેટા કરતા તમારો હક વધાર� 

છે. એ વાતથી ઈનકાર નથી થઈ શકતો ક� મારો વ�ુદ તમારા 

સદકાથી છે અને મા� ં�વે ��ુ ંતમારા ્ફુ�લથી છે.  

               (અસમબમ ર/૨૫) 

ઈબને �રુ�બ �મી �રવાયત કર� છે ક� એક �દવસ 

અબ્ુુલાહ �બન ઉમર ખાનએ કાઅબાની છાયા તળે લોકો 

સાથે વાતો કરતા બેઠા હતા. , તયા ંસામેથી �સૈુન 

અલ�યહસસલામ આવયા. ઈબને ઉમર� લોકોને �ખુાિતબ કર�ને 

ક ુ ં"આ સાહ�બ એટલે ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ 

આસમાનવાળાન પાસે બધા જમીનવાળાનથી વધાર� 

મહ��બુ છે. 
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એક વખતે ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ ઘોડા 

પર ચઢ� રરા હતા. હઝરત ઈબને અબબાસ સહાબીએ 

ર�લુની આપના પર નજર પડતા ંદોડ�ને રકાબ થામી લીધી 

અને ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામને સવાર કરાવી દ�ધા , એ 

જોઈને કોઈએ ક ુ ંઈબને અબબાસ તમે તો �રશતા અને ઉમર 

બનેંમા ંહઝરત ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામથી મોટા છો 

પછ� તમે શા માટ� એમના ઘોડાની રકાબ થામી  ? આપે 

�સુસે થઈને ફરમાવ�ુ ંકમબખત ્ ુ ં�ુ ં�ણે ક� એ કોણ છે અને 

શરફ �ુ ંછે. એ ફરઝદં� ર�લુ છે. એમના સદકામા ં�ુ ં

નેઅમતોથી ભર�રુ �.ં અગર મ� એમની રકાબ થામી લીધી 

તો �ુ ંથઈ ગ�ુ ં? 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ અને જનાબે અ� ુ

�રુ�રાએ એક મયયતમા ંિશર કત કર� બનેં સાથે ચાલી રરા 

હતા. રસતામા ંથોડ�વાર માટ� તેમને રોકા� ુ ંપડ�ુ ંતો અ� ુ

�રુ�રાએ ઝટ �માલ કાઢ�ને ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામના 



િસરતે અઈમ્મા - 533                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

પગ અને �ુતીન પરથી �ળુ સાફ કરવા લાગયા. ઈમામે 

�સૈુન અલ�યહસસલામ� ફરમાવ�ું, અ� ુ�રુ�રા આ �ુ ંકરો છો  ! 

મારા પગ અને �ુતીન પરથી �ળુ ક�મ સાફ કરો છો જવાબ 

આપયો મમલા આપ એને લાયક છો ક� આપની રજ અમાર� 

્વા સાફ કર�. �ુ ંઆપની ્ મોટાઈ અને ફઝીલતો ��ુ ં�ં , 

લોકો પણ એને �ણતા થઈ �ય તો મને યક�ન છે  ક� તેન 

આપને ખભા પર �ચક�ને ફર�.    

                 (તમર�ખે િતબર�) 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ મહાન ઈબાદત �ઝુાર 

હતા. આપ રાત �દવસમા ંબે�મુાર નમાઝો પડતા હતા અને 

�ત �તની ઈબાદતોથી સરફરાઝ થતા હતા. આપે પચચીસ 

પગપાળા હજ કયાર હતા અને એ બધા હજ તેમણે મદ�નાએ 

�નુવવરાના વસવાટ દરિમધયાન અદા કયાર હતા. ઈરાકના 

વસવાટ દરિમધયાન આપને ઉમવી ખટપટોના કારાણે એક�ય 

હજનો મોકો મળ� નહોતો શ�ો. 
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મસનદ� ઈમામે રઝા અલ�યહસસલામમા ંછે ક� સખી 

લોકો ્ુિનયાના સરદાર અને પરહ�ઝગાર લોકો આખેરતના 

સરદાર હોય છે. ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામેવા સખી અને 

પરહ�ઝગાર હતા ક� ્ની કોઈ િમ સાલ નથી. આ�લમો�ુ ં

બયાન છે ક� સહાબીએ ર�લુ ઉસામા �બન ઝયદ �બમાર 

પડ�ા. ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ તેમને જોવા તશર�ફ 

લઈ ગયા. તેન બેહદ ્ુખી હોય એમ લાગ�ું , તેથી આપે 

�છુ�ુ ંમારા નાનાના સહાબી �ુ ંવાત છે ? તમારા મન�ુ ં

કોઈ ્ુ:ખ હોય તો મને જણાવો. ઉસામાએ અરઝ કર� મમલા 

સાઈંઠ હ�ર �દરહમનો કરઝદાર �.ં આપે ફરમાવ�ુ ં , 

ગભરાન ન�હ �ુ ંતમા� ંકરજ અદા કર�શ. પછ� આપે એમની 

હયાતીમા ંજ કરઝ અદા કર� દ��ુ.ં 

એક વખત એક ગામડ�ન શહ�રમા ંઆવયો એણે 

તયાનંા લોકોને �છુ�ુ,ં આ શહ�રમા ંબધાથી મોટો સખી માણસ 

કોણ છે  ? લોકોએ ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ�ુ ંનામ 
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આપ�ુ,ં એણે સેવામા ંહાજર થઈને પોતાની માગંણી કાવયની 

પ�ં�તનમા ંર�ુ કર�. હઝરતે ચાર હ�ર અશર�ફન 

ઈનાયત ફરમાવી દ�ધી. 

શોઅયબ ખેઝાઈ�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામની શહાદત બાદ આપની પીઠ પર બોજો 

�ચકવાના �ચનહો જોવામા ંઆવયા , હઝરત ઈમામે ઝય�લુ 

આબેદ�ન અલ�યહસસલામે એના �લુાસા �પે ફરમાવ�ુ ંક� 

આપ અશરફ�નના અને અનાજના થેલા પીઠ પર લાદ�ને 

રાતના વખતે બેવાન અને યતીમોના ઘર� પહ�ચાડ� આવતા 

તેના એ િનશાન છે. 

એક વાર એ�ુ ંબન�ુ ંક� મોઆિવયા અમ આસ અને 

જનાબે ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ  એક  જગયાએ સાથે 

બેઠ�લા હતા. વાતવાતમા ંઅમ આસે ક ુ ં�ુ ંકારણ છે ક� 

અમાર� તયા ંવધાર� નલાદ થાય છે અને આપ લોકોને તયા ં

નછ� ? ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ જવાબમા ંએક અરબી 
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શેર પડ�ા તેનો મતલબ એ નીકળે છે કમજોર , હક�ર અને 

ઝલીલ ચકલાનને બચચા વધાર� પેદા થાય છે અને બાજ 

તથા શાહ�ન (ગ�ડ) ્વા િશકાર� પદીનના �ુદરતી ર�તે 

નછા થાય છે. તયાર બાદ અમ આસે �છુ�ુ ં: અમાર� 

�છુોના વાળ જુદ� સફ�દ થાય છે. એ�ુ ં�ુ ંકારણ છે  ? આપે 

ફરમાવ�ુ,ં તમાર� નરતોના મ�ઢા ગદંા હોય છે અને િનકટતા 

સાધતી વખતે એમના મ�ઢાની (તે�બી) વરાળથી તમાર� 

�છુના વાળ વ હ�લા સફ�દ થઈ �ય છે. એણે એક ઔર 

સવાલ �છુયો �ુ ંકારણ છે ક� આપની દાઢ� ભરાવદાર હોય 

છે અને અમાર� દાઢ� આછ� ઉગે છે ? આપે ફરમાવ�ુ,ં એનો 

જવાબ તો �ુરઆને મ�દમા ંછે. પછ� આપે એક આયત પડ� 

્નો અથર એ છે ક� "સાર� જમીનમા ંસાર� ર�તે લીલોતર� 

ઉગે છે અને ખરાબ અને ખબીસ જમીનમા ંખરાબ પાક ઉતર� 

છે. 
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ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ , અમી�લ 

મોઅમેનીન અલ�યહસસલામના હર�ક માર�કામા ંમમ�ુદ રરા 

હતા. દર�ક લડાઈમા ંતેમનો સાથ હતો. તે છતા ંમાત એટલા 

જ ખયાલથી ક� ર��ુ ુુ લાહની ખાસ અમાનત છે તેથી આપને 

લડવાની પરવાનગી આપવામા ંન આવી. પણ અુલામા 

શેખ મહદ� માઝનદરાનીના સશંોધન �તુા�બક જગેં 

િસફફ�નમા ંપાણીની પાબદં� કરવામા ંઆવી તયાર� તેને 

તોડવા માટ� ્ લડાઈ થઈ તેમા ંઆપે ભાગ લીધો હતો અને 

�રુવીરતા દાખવી હતી. 

   મોઆવીયાએ �હ.સ. ૫૬મા ંએક હ�રના 

લશકર સાથે યઝીદ માટ� બયઅત લેવાના કા્ �હ�ઝેના 

પવાસ ખેડ�ો અને મદ�નાએ �નુવવરા પહ�ચી , મદ�નામા ં

ઈમામે �સુયન  અલ�યહસસલામ સાથે �લુાકાત કર�. એણે 

યઝીદની બયઅત માટ� આપનાથી વાત કર�.  
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આપે સાફ શબદોમા ંઈનકાર કર� દ�ધો. તયાર બાદ 

એ મદ�ના અને પછ� મકકામા ંયઝીદની બયઅત લઈને 

શામ પાછો ફય�. 

અુલામા �સૈુન વાએઝે કાશફ� લખે છે ક� 

મોઆિવયાએ મદ�નામા ંજયાર� યઝીદની બયઅતનો સવાલ 

ઉપાડ�ો તો �સૈુન ઈબને અલી અલ�યહસસલામ , અબ્ુરરમાન 

�બન અબીબકર , અબ�ુુ લાહ બીન ઉમર અને અબ્ુુલાહ 

�બન �બયર� યઝીદની બયઅતનો ઈનકાર કર� દ�ધો હતો. 

અમીર� શામ �હ.સ. ૬૦ના રજબ મહ�નામા ંમરણ 

પામયો. યઝીદ પોતાના બાપના ઈરાદાનને કામયાબ 

બનાવવા માગતો હતો તે ણે બધાથી પહ�લા મદ�ના તરફ 

ધયાન ક�નદીત ક�ુ ુઅને એણે મદ�નાના વાલી વલીદ �બન 

ઉકબાને લખ�ુ ંક� ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ , અબ્ુરર હમાન 

�બન અબી બકર, અબ્ુુલાહ �બન ઉમર અને ઈબને �બેરથી 

માર� બયઅત લઈ લે અગર ન માને તો એમના ંમાથા 
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કાપીને માર� પાસે મોકલાવી દ�. ઈબને ઉકબાએ મરવાન 

સાથે મ ાેરો  કય�. એણે ક ુ ંબધા માની જશે અને બયઅત 

કર� લેશે પણ ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ હરગીઝ બયઅત 

ન�હ કર� અને તાર� એમની સાથે �બૂ જ સખતાઈભય� વતારવ 

કરવો પડશે. 

તફસીર� �સૈુનીના કતાર અુલામા �સૈુન વાએઝે 

કાશફ� લખે છે ક� વલીદ� એક માણસ (અબ્ુુલાહ �બન ઉમર 

�બન ઉસમાન)ને ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ અને ઈબને 

�બૈરને બોલાવી લાવવા મોકુયા. કાિસદ જયાર� પહ�ચયો 

તયાર� બનેં મ�સજદમા ંવાતોમા ંમશ�લુ બેઠા હતા. આપે 

કાિસદને ક ુ,ં તમે �ન અમે આવીએ છ�એ. કાસીદ ચાુયો 

ગયો, તેના જવા બાદ બનેં આપસમા ંિવચારોની આપ લે 

કરવા લાગયા. ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ મ� ફરમાવ�ું , મે 

આ્ એક ખવાબ જોયો છે ્ના પરથી મને એ સમ�ય છે ક� 
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મોઆિવયા ઈનતેકાલ કર� ગયેલ છે , અને આ તેેુ ંઆપણને 

યઝીદની બયઅત માટ� મોકલવામા ંઆવ�ુ ંછે. 

આ સાહ�બો હ� રવાના થવાની તૈયાર�મા ંજ હતા 

તયા ંકાિસદ ફર� આવયો અને ક ુ , વલીદ આપ સાહ�બોની 

રાહ જોઈ રરા છે માટ� જુદ� ચાલો. ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામ� ક ુ ંએવી તે જુદ� શી છે. � જઈને કહ� દ� 

ક� અમે થોડ�વાર બાદ આવી જ�.ુ 

પછ� ઈમામ અલ�યહસસલામ દોલતસરામા ં

તશર�ફ લઈ ગયા અને ૩૦ હાશમી બહા્ુરોને પોતાની સાથે 

લઈ વલીદને મળવા ઉપડ�ા. આપ દ�વડ�મા ંદાખલ થઈ 

ગયા અને હાશમી બહા્ુરો દ�વડ�ના બહાર રહ�ને �દરની 

�સથિત પર ચાપંતી નઝર રાખીને દરવા� પાસે ઉભા રહ� 

ગયા. 

વલીદ� ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામની �રુતી 

તા�ઝમ તવાઝો કર� અને અમીર� શામના મરણના સમાચાર 
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આપયા. તયાર બાદ યઝીદની બયઅતની વાત છેડ�. આપે 

ક ુ,ં આ િવચાર માગી લે એવો મહતવનો પ�ન છે , તમે 

લોકોને એકઠા કર�ને મને તેડાવી લેજો. �ુ ંબધાની સામે 

�હ�રમા ંમારા િવચાર દશારવી દઈશ. વલીદ� ક ુ ંબહ�તર છે , 

ફર� પાછા કાલે પધારજો. હ� જવાબ દ� તે પહ�લા તો 

મરવાનથી ન રહ�વા�ુ ંએટલે એણે વચમા ંટાપસી �રુ� ક� 

વલીદ, �સૈુન આ વખતે તારા કબ�માથંી નીકળ� ગયા તો 

પછ� હાથમા ંન�હ આવે, એટલે તાર� ભલાઈ એમા ંજ છે ક� ્ ુ ં

હમણા ંએમને લાચાર કર� અને બળજર�થી બયઅત લઈ લે 

અને જો બયઅત કરવા�ુ ંન માને તો યઝીદના �કુમ �જુબ 

મા�ુ ંધડથી ઉતાર� લે. 

એ સાભંળ�ને ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામને 

જલાલ આવી ગયો. આપે ફરમાવ�ું , એ �કારના છોકરા 

કોનામા ંદમ છે ક� �સૈુનને હાથ અડાડ� શક�. તને ખબર નથી 

ક� અમે આલે મોહમમદ છ�એ , ફ�રશતાન અમારા ઘરમા ં
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આવતા રહ� છે. અમને તમે કઈ ર�તે યઝીદ ્વા ફાસીક 

ફા�ર અને શરાબીની બયઅત કરવા મજ�રુ કર� શકવાના 

હતા. હઝરત ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામનો અવાઝ �ચો 

થવાની સાથે જ બધા હાશમી બહા્ુરો દરબારમા ંધસી 

આવયા અને તોફાન થવાની અણી પર જ હ્ ું , પણ હઝરત 

ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ દોલતસરા પાછા તશર�ફ 

લાવયા. 

વલીદ� આ બનાવનો સ�ંણૂર અહવાલ યઝીદને 

લખીને મોકલાવી દ�ધો. એણે જવાબમા ં�કુમ કય� ક� આ પત 

મળતા ંજ તેના જવાબ�પે ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ�ુ ં

મા�ુ ંમને ્ ુ ંમોકલી આપ. વલીદ� યઝીદનો કાગળ ઈમામે 

�સૈુન અલ�યહસસલામને મોકલી આપયો અને કહ�વડાવી 

મોકુ�ુ ંક� ફરઝદં� ર�લુ �ુ ંયઝીદના કહ�વા પર કોઈ �રુતમા ં

અમલ કર� શક તો નથી. આ પત માત આપની �ણ માટ� 

મોક�ુ ં� ંઅને આપને બતાવી આપવા મા�ુ ં� ંક� યઝીદ 
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હાથ ધોઈને આપની પાછળ પડ�ો છે અને આપ ને કતલ 

કરાવી નાખવા માટ� આમાદા છે. 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલા મ� ધીરજ�વૂરક અને 

શાતં�ચ�ે આખાય મામલા પર ગ�ંભર િવચાર કય�. પછ� 

નાના ના રોઝા પર જઈને દદ� �દલ બયાન ક�ુ ુઅને �બૂ જ 

રડ�ા. લગભગ �બુહ સા�દકના વખતે ઘર� પાછા ફયાર. બી� 

રાતે ફર� પાછા નાના ના રોઝા પર તશર�ફ લઈ ગયા અને 

�નુા�ત કયાર બાદ રડતા રડતા �ઈૂ ગયા. ખવાબમા ંુ 

હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને જોયા ક� 

આપ તેમની પેશાની પર બોસા દઈ રરા છે અને કહ� રરા 

છે ક� �રુ� નઝર , �ંુક વખતમા ંઉમમત તમને શહ�દ કર� દ�શે. 

બેટા, તમે �ખૂયા તરસયા હશો અને ફ�રયાદ કરવા છતા ંકોઈ 

તમાર� મદદ� ન�હ પહ�ચે. 

ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામની ુખ �લુી ગઈ. 

આપ દોલતસરા પાછા પધાયાર અને અઝીઝોને કહ�વા લાગયા, 
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હવે મારા માટ� મદ�ના છોડવા િસવાય બીજો કોઈ ઉપાય 

નથી. તક� વતદનનો ફ�સલો કર� લીધો પછ� આ પે જનાબે 

ઈમામ હસન અલ�યહસસલામ તથા જનાબે ફાતેમા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાના રોઝાની �લુાકાત લીધી. ભાઈથી 

િવદાય થયા. માને સલામ કર�. મઝારમાથંી સલામનો 

જવાબ આવયો. પછ� છેવટની િવદાય માટ� નાના  ના રો� 

પર તશર�ફ લઈ ગયા. તયા ંજઈને �દલ ખોલીને રડ�ા અને 

રડતા ંરડતા ંઆપની ુખ લાગી ગઈ. નાના આપની પાસે 

પધાયાર, સબની તુક�ન કર� અને ફરમાવ�ુ , �રુ� નઝર અમે 

તમાર� રાહ જોઈ રરા છ�એ. 

આ�લમો�ુ ંબયાન છે ક� ઈમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામ ૨૮ મી રજબ �હ.સ. ૬૦મા ંમગંળવારના 

�દવસે મકકા જવાનો ઈરાદો કર�ને મદ�નાથી નીકકયા 

�નના ખોફથી મકકા તશર�ફ લઈ ગયા. �ખુરાતે ઈસમતો 

તહારત (પિવત બીબીન) આપની સાથે હતા. નાના નાના 
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બચચાન હતા, અલબ� એક નાની સાહ�બઝાદ� ્મ�ુ ંનામ 

ફાતેમા �ગુરા હ્ ુ ંઅને ્ એ વખતે સાત વષરની વયના 

હતા, તેમને �બમાર�ના કારણે સાથે ન જઈ શ�ા. ઈમામે 

�સૈુન અલ�યહસસલામે એમની ચાકર� માટ� હઝરત 

અબબાસનીમા ંઉમ�લુ બનીનને એમની પાસે મદ�નામા ં

�કુતા ગયા અને થોડ�ક કામગીર�ની સ�પણી ઉમમે સલ માને 

કરતા ગયા. મદ�નાથી નીકળ�ને આપ ૩  શાઅબાન , �હ.સ. 

૬૦ �ુ�આ્ના �દવસે મકકા મોઅઝઝમામા ંઆવી પહ�ચયા. 

આપના મકકા આવી પહ�ચયાની સાથે જ મકકાનો વાલી 

સઈદ ઈબને આસ મકકાથી ર�ચક કર થઈને મદ�ના ચાુયો 

ગયો. તયાથંી એણે યઝીદને મકકાની હાલતથી વાક�ફ કય� 

અને જણાવ�ુ ંક� લોકો�ુ ંવલણ �સૈુન અલ�યહસસલામ તરફ 

એટ�ુ ંઝડપથી બદલા�ુ ંછે ક� ્નો કોઈ જવાબ નથી. યઝીદ 

આ સમાચાર સાભંળ�ને મકકામા ં�સૈુન અલ�યહસસલામ�ુ ં
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કાસળ ક�વી ર�તે કઢાવ�ુ ંએના પ�તરા રચવાના ગભંીરપણે 

પયતનો આદર� દ�ધા. 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ મક કાએ 

મોઅઝઝામામા,ં ચાર મહ�ના શાઅબાન , રમઝાન, શવવાલ 

અને ઝીુકાદ �ધુી �કુ�મ રરા. યઝીદ ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામ�ુ ંગમે તે ભોગે �નૂ કરાવી દ�વા ચાહતો 

હતો. એણે ધા�ુર ક� તેન જો મદ�નાથી બચીને નીક ળ� જશે 

તો મકકામા ંઝડપાઈ જશે પણ મકકાથી બચીને �ય તો 

�ુફામા ંતેમને શહ�દ કર� શકાય એ માટ� આપના મકકાના 

રોકાણ દરિમધયાન �ુફાથી ૧૨ હ�ર પતો લખીને તેમને 

બોલાવવા માટ� તેણ ેબદંોબસત કરાવયો. કારણ ક� ્ુશમનોની 

માનયતા હતી ક� ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામને �ુફામા ં

સહ�લાઈથી શહ�દ કર� શકાશે. 

મકકામા ંઆપને શહ�દ કરવા માટ� એક મો�ંુ 

લશકર મોકલવામા ંઆવ�ુ ંઅને ૩૦ ખાર�નને હા�નનો 
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�લબાસ પહ�રાવીને ખાસ તોર પર મોકલાવયા હતા. તે 

ઉપરાતં એક કાવત� ંએ પણ રચવામા ંઆવ�ુ ંક� ૩૦૦ 

શામીનને હજના �દવસોમા ંમકકા મોકલવામા ંઆવયા અને 

સમ�વવામા ંઆવ�ુ ંક� તેમણે હા�નમા ંભળ� જ�ુ ંઅને 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ ્ હાલતમા ંતમારા હાથમા ં

આવે તેમને શહ�દ કર� દ�વા. �ુફાથી ્ પત આવયા હતા 

તેમને મઝહબી રંગ આપવામા ંઆવયો હતો અને તે એવા 

લોકોના નામે મોકલવામા ંઆવયા હતા ્મને ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામ નળખતા હતા. શાહ અબ્ુલ અઝીઝ 

મોહદ�સે દહ�ુ વી�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� પતો બધા તબક કાના લોકો 

અને જમાઅતો તરફથી મોકલવામા ંઆવયા હતા. અુલામા 

ઈબને હજર�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� પતો મોકલનાર �ુફાની સામાનય 

જનતા હતી. 

* * * * * 
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જનાબે ��ુસલમ ઈબને અક�લ 

જનાબે ��ુસલમ , ઈમામનો �કુમ પામીને પવાસે 

ઉપડ� ગયા. શહ�ર બહાર નીકળતી વખતે એક દશય નઝર� 

પડ�ુ.ં એક િશકર� હરણનો િશકાર કર�ને તેને હલાલ કર� રરો 

હતો. આપના �દલમા ંખયાલ પેદા થયો ક� આ બનાવની વાત 

ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામને કરવી જોઈએ તેથી પાછા 

હાજર થયા અને ઈમામ અલ�યહસસલામને એ બનાવ કહ� 

સભંળાવયો. આપે એમની કામયાબીની દોઆ કર� અને જુદ� 

રવાના થવાનો ઈશારો કય�. જનાબે ��ુસલમ અલ�યહસસલામ 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામના હાથ �મુીને રડતી ુખે 

મકકાથી રવાના થઈ ગયા. 

જનાબે ��ુસલમ અલ�યહસસલામના સાત અને આઠ 

વષરની ઉમરના મહમમદ અને ઈબાહ�મ નમના બે �તુો હતા. 
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�રવાયત �જુબ બનેં �તુો મદ�નામા ંહતા. ��ુસલમ રોઝએ 

ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ પર ગયા 

અને નમાઝ તથા �ઝયારથી ફાર�ગ થઈ ઘર� ગયા. રાતી 

પસાર કર� બનેં �તુો સાથે લઈ �ુફાના જગંલ માગ� ઉપડ� 

ગયા, સાથે બે માગર બતાવનાર ભોમીયા પણ લીધા ભોમીયા 

તરસની િશદતથી રસતામા ંમરણ પામયા અને ��ુસલમ ઘણી 

�દકકતો વેઠ�ને છેવટ� �ુફા પહ�ચયા. �ુફામા ં�ખુતાર �બન 

સકફ�ને તયા ંઉતારો રાખયો. એમના �ુફા પહ�ચયા પછ� �ંુક 

�દુતની � દર વીસ હ�ર �ુફ�ન એ એમના હાથ પર 

બયઅત કર�, ધીર� ધીર�  બયઅત કરનારાનની સખંયા તીસ 

હ�ર �ધુી પહ�ચી ગઈ. 

દરિમધયાન યઝીદ� ઉબય્ુુલા ઈબને �ઝયાદને 

પત લખી મોકુયો ક� ઈમામે �સેુન અલ�યહસસલામના એક 

ભાઈ હઝરત ��ુસલમ �બન અક�લ �ુફા પહ�ચી ગયા છે અને 

તયાનંા વાલી નોઅમાન �બન બશીર પાસેથી ચા� લઈ લે 
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અને ��ુસલમ�ુ ંમા�ુ ંકાપીને મને મોકલી આપ. ઈબને �ઝયાદ 

પહ�લી �રસદ� �ુફા તરફ ઉપડ� ગયો. �ુફામા ંદાખલ થતી 

વખતે તેણે ચહ�રા પર નકાબ નાખી દ�ધી. લોકો નકાબપોશ 

માણસને આવતો જોઈને સમ�યા ક� ઈમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામ આવી રરા છે પણ ��ુસલમ ઈબને ઉમર� �મુ 

પાડ�ને ક ુ ંક� એ ઈબને �ઝયાદ છે. 

જનાબે ��ુસલમ �બન અક�લને ઈબને �ઝયાદ �ુફા 

પહોચયાની �ણ થતા ંતેન �ખુતારના ઘર�થી નીકળ�ને હાની 

�બન ઉરવાના ઘર� રહ�વા ચાુયા ગયા. ઈબને �ઝયાદ� 

મોઅ�લ નામના �લુામની મારફતે આપના રહ�ઠાણની 

ખબર કઢાવી અને જયાર� એને �ણ થઈ ક� તેન હાની �બન 

ઉવારના ઘરમા ંછે તો એણે તેમને બોલાવી મગંાવયા અને ક ુ ં

તમે ��ુસલમ �બન અક�લની �હમાયતનો બેડો ઉપાડ�ો છે , 

અને તમારા ઘરમા ંઉતારો આપયો છે  ? જનાબે હાની પહ�લા ં

તો ઇનકાર કરતા રરા પણ મોઅ�લ ��સુને એમના સામે 
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ર�ુ કરવામા ંઆવતા ંએમણે ક ુ ં"અમીર અમે જનાબે 

��ુસલમ �બન અક�લને અમારા ઘર� નથી લઈ આવયા , પોતે 

અમાર� ુગણે આવયા તો અમે તેમને ઉતારો આપયો. ઈબને 

�ઝયાદ� ક ુ ંએ પોતે આવયા હોય ક� તમે લાવયા હો. ગમે તે 

વાત હોય હવે તમે એમને અમાર� હવાલે કર� દો. જનાબે 

હાનીએ ક ુ ંએ ન�હ બને. ઈબને �ઝયાદ� એમનો જવાબ 

સાભંળ� એમને ક�દ કર� લેવાનો �કુમ કય�. એમને ક�દ કર� 

લીધા બાદ ફર� ક ું , હ� પણ માની �ન અને ��ુસલમ 

�બન અક�લને અમારા પાસે લાવીને હાજર કરો તેમ નહ� 

કરો તો તમને કતલ કર� દઈશ. જનાબે હાનીએ ક ું , ઘર 

ુગણે આવેલ મહ�માનને તમાર� હવાલે કર� દ�� ુ ંએ એવી 

વાત છે ક� ્ અમારાથી બની શક� ન�હ , ભલેને પછ� અમાર� 

તેના માટ� દર�ક �તની �સુીબત ભોગવવી પડ�. ઈબને 

�ઝયાદ જનાબે હાનીનો જવાબ સાભંળ�ને �બૂ છછેંડાયો અને 

જનાબે હાનીની વય ને� ુ ંવષરની હતી છતા ંએને પણ 
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ધયાનમા ંન લેતા એણે તેમને થાભંલા સાથે બાધંીને પાચંસો 

કોરડા મારવાનો �કુમ કય�. કોરડાના મારથી જનાબે હાની 

બેહોશ થઈ ગયા. તયાર બાદ એમ�ુ ંમા�ુ ંબદનથી કાપીને 

�ુ્ંુ કર� દ�વામા ંઆવ�ુ.ં 

જનાબે ��ુસલમ �બન અક�લને જનાબે હાનીની 

�ગરફતાર�ની �ણ થઈ. એટલે આપ પોતાના સાથીનને 

લઈને બહાર નીકળ� ગયા. ્ુશમન સાથે ઘમસાણ લડાઈ 

થઈ. પણ ક સીર ઈબને શેહાબ , મોહમમદ �બન અશઅસ , 

િશમર ઈબને જોશન , શીશ ઈબને રબઈના બ હ�કાવવાથી અને 

ધાક ધમક�નથી બધા ડર� ગયા અને એક પછ� એક 

સરકાવા લાગયા. મગર� બૈન �ધુીમા ંમાત તીસ માણસ જ 

આપની સાથે રહ� ગયા અને નમાઝ �રુ� થઈ તયાર� જનાબે 

��ુસલમ �બન અક�લ તયા ંએકલા જ હતા. આ જોઈને આપે 

િવચા�ુ ુક� હવે �ુફા બહાર જઈને �ાકં રાત વીતા� ું , પણ 

મોહમમદ ઈબને ક સીર� ક ું , �ુફા બહાર જવાય એવી �સથિત 
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નથી. બહાર જવાના બધા રસતા પર ચોક� પહ�રો બેસાડ� 

દ�વામા ંઆવયો છે. આપ મારા ઘર� જઈને રહો. આપે તેમની 

વાત માનય રાખી. હવે થ�ુ ંએ ક� ઈબને �ઝયાદને આ વાતની 

ખબર પડ� ગઈ. એટલે એણે બનેં બાપ બેટાને દરબારમા ં

બોલાવી કડવા વેણ કરા વાત વધી ગઈ. મોહમમદ ઈબને 

કસીરના તરફદારો દરબાર�ન સાથે આથડ� પડ�ા અને 

છેવટ� બનેં બાપ બેટા શહ�દ થઈ ગયા.  

એમના શહ�દ થવાની જનાબે ��ુસલમ �બન 

અક�લને �ણ થતા ંતેન એમના ઘર�થી બહાર નીકળ� ગયા 

અને નકક� ક�ુ ુક� ્મ બને તેમ �ુફા બહાર રાતો રાત 

નીકળ� ��. બહાર િનકળ� જવા માટ� એમણે છેુલી હદ 

�ધુીના પયાસ કયાર પણ �ુફાથી બહાર જવાના ્ દરવા � 

પાસે જતા ંતયા ંબે હ�ર માણસોનો પહ�રો બેઠ�લો જોઈ પાછા 

ફરતા. આમને આમ રાત વીતી ગઈ અને સવાર પડ� ગઈ. 

આપ ઘોડા પરથી ઉતર� ગયા. ઘોડાને �ટો �કુ� દઈને એક 
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ગલીમા ં સુી ગયા. આગળ જતા ંએક િવરાન હાલતમા ં

�રુાની મ�સજદ નજર� પડ�. આપે એમા ં�પાઈ અને તયા ં

બેસીને આખો �દવસ િવતાવી દ�ધો. 

ઈબને �ઝયાદને ખાતી હતી ક� જનાબે ��ુસલબ 

બીન અક�લ શહ�રમા ંજ છે. બહાર િનકળ� શ�ા નથી એટલે 

એણે ગામમા ંઢઢં�રો પીટાવયો. ક� કોઈ માણસ એમને 

�ગરફતાર કર�ને અથવા એમ�ુ ંમા�ુ ંદરબારમા ંલઈને 

આવશે તેને મોટ� નાણાની રકમ ઈનામમા ંઆપવામા ં

આવશે. ઈનામની લાલચમા ંબધા આપની તલાશમા ંહતા. 

આખો �દવસ તો જનાબે ��ુસલમ બીન અક�લ મસ�દમા ં

બેસી રરા. રાત થઈ અને �ધકાર ફ�લાયો એટલે આપ 

મસ�દમાથંી બહાર નીકકયા. �ખુ પયાસથી આપની હાલત 

એવી થઈ હતી ક� પગ�ુ ંભર�ુ ં�શુક�લ લાગ્ ુ ંહ્ ુ.ં છતા ં

આગળ વધતા રરા અને ગલીનના ચક કર કાપતા એક 

મોહુલામા ંજઈ ચઢ�ા. તયા ંઆપની નઝર એક ઝઈફા પર 
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પડ�. એ�ુ ંનામ તમઆ હ્ ુ.ં આપે તેની પાસે જઈને પીવા 

માટ� પાણી માગ�ું , તે નરતે પાણી આપ�ું , પાણી પી લીધા 

બાદ, તે ઝઈફાએ આપને ક ું , ભાઈ ઝટ ઘર ભેગો થઈ �. 

આ ગામ�ુ ંઆ્ વાતાવરણ જરા ઠ�ક નથી. આપે જવાબ 

આપયો. તમઆ ્�ુ ંકોઈ ઘર ન હોય એ �ા ં�ય. ઝઈફા 

સાબદ� થઈ ગઈ અને આપના સામે ધાર� ધાર�ને જોવા 

લાગી. �છુ�ુ ં"આપ કોણ છો  ? જનાબે �સુલીમે જવાબ 

આપયો ક� �ુ ંહઝરત મોહમમદ �સુ્ફુા સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ તથા અલીએ �રુ્ઝુા અલ�યહસસલામનો 

ભતીજો અને ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામનો "િપતાઈ ભાઈ 

�સુલીમ ઈબને અક�લ �.ં તમઆએ ઝટ આપને પોતાના 

ઘરની �દર લઈ લીધા. આપે રાત તો ્મ તેમ િવતાવી. 

પણ સવાર થઈ તયા ંતો ્ુશમનના લશકર� આવીને તમઆ�ુ ં

ઘર ઘરે� લી�ુ.ં વાત �ણે એમ બની ક� તમઆનો એક �દકરો 

હતો, એણે ઈબને �ઝયાદના કાનમા ં�ંક માર� દ�ધી ક� જનાબે 
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��ુસલમ બીન અક�લને માર� માએ આશરો આપયો છે. આપને 

પકડવા માટ� તણ હ�ર માણસો�ુ ંલશકર લઈને મોહમમદ 

�બન અશઅસ આવયો. તે જોઅદાનો ભાઈ થતો હતો. (ઈમામ 

હસન અલ�યહસસલામને ઝેર આપનાર મોહમમદ બીન 

અશઅસની બહ�ન જોઅદા હતી.) 

જનાબે ��ુસલમ બીન અક�લના કાને તણ હ�ર 

ઘોડાના ડાબલાના અવાજ પડ�ા , એટલે તેન ઉભા થઈ 

ગયા અને મરણીયો ઘા કરવા ઉઘાડ� તલવાર� ઘર બહાર 

નીકળ� આવયા. આપની તલવાર વભઝાતી ગઈ અને સ�કડોના 

માથા વધે રાતા ગયા. મોહમમદ બીન અશઅસને લાગ�ુ ંક� 

આપને આટલી સેનાથી કા� ુકર� શકાય તેમ નથી. એટલે 

એણે વધાર� માણસો મોકલવા�ુ ંકહ�ણ ઈબને �ઝયાદને 

મોકલાવ�ુ.ં ઈબને �ઝયાદ� જવાબમા ંકહ�વરાવ�ુ ંએક માણસને 

પકડવા માટ� �ુ ંતણ હ�ર માણસો કંઈ નછા છે ક� વધાર� 

માણસોની ્ ુમાગંણી કર� રરો છે  ? એણે જવાબમા ં
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કહ�વડાવ�ુ ંક� કદાચ ્ ુ ંએમ સમ્ છે ક� તે મને બક કાલી ક� 

�ુલાયાને પકડવા મોકુયો છે. આ તો હાશમી બહા્ુર સામે 

�કુાબલો છે. એમના પર કા� ુમેળવવો મમતના સાથે બાથ 

ભીડવા સમાન છે. જયાર� કોઈ પણ ��ુ�તથી આપના પર 

કા� ુમેળવી શકાયો નહ� એટલે એક ખાડો ખોદ� તેના પર 

ઘાસ બીછાવી દ�વામા ંઆવ�ુ ંઅને આપને તેમા ંથાપ 

ખવડાવીને ગબડાવી દ�વામા ંઆવયા. આ ર�તે �ગરફતાર કર� 

લીધા બાદ આપને ઈબને �ઝયાદ પાસે લઈ જવામા ંઆવયા. 

તેણે �કુમ આપયો ક� કોઠા પરથી નીચે ફ�ક� દ�વામા ંઆવે 

અને પછ� આપ�ુ ંમા�ુ ંઉતાર� લેવામા ંઆવે . આપે 

વસીયયત કર� લીધા બાદ નીચે ફ�ક� દ�વામા ંઆવયા. નીચે 

પડતી વખતે આપે "અસસલામો અલયક યા અબા 

અ�બદુલાહની સદા બલદં કર� અને જમીન પર તશર�ફ 

લાવયા. પછ� આપ�ુ ંમા�ુ ંકાપી લેવામા ંઆવ�ુ.ં  



િસરતે અઈમ્મા - 558                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

આલીમો�ુ ંબયાન છે ક� આપ�ુ ંઅને હાની�ુ ંમા�ુ ં

દિમશક મોકલી દ�વામા ંઆવ�ુ ંઅને બનેંના ધડોને કસસાબોના 

બ�રમા ં�ળુ� પર લટકાવી દ�વામા ંઆવયા. એક �રવાયતમા ં

છે ક� બનેંની લાશોના પગ રસસીથી બાધંીને બ�રોમા ં

ફ�રવવામા ંઆવી રરા હતા. તે ન જોઈ શકવાથી �દુહજ 

કબીલાના લોકોએ સખત લડાઈ ઝગડો કર�ને બનેંની લાશો 

હાથ કર� લીધી અને તેમને દફન કર� દ�ધી.  

આપની શહાદત ૯ મી �ઝુહજ , �હ.સ. ૬૦મા ંથઈ 

હતી. ઈ�ામ �લુલાહ� વ ઈ�ા  એલયહ� રા્ઉન. 

* * * * * 
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જનાબે મોહમમદ અને ઈબાહ�મની 

શહાદત 

જનાબે ��ુસલમ �બન અક�લની શહાદત બાદ 

ક�ટલાક લોકોએ માન ખાટ� જવા માટ� ઈબને �ઝયાદને �ણ 

કર� ક� જનાબે ��ુસલમ સાથે એમના બે ફરઝદં આવયા હતા 

તે હ� પણ �ુફામા ંજ છે. ઈબને �ઝયાદને એની �ણ થતા ં

એમને �ગરફતાર કર� તેમને એની પાસે લાવવાનો �કુમ 

છોડ�ો. 

જનાબે ��ુસલમ અલ�યહસસલામના બનેં બચચા , 

મોહમમદ અને ઈબાહ�મ કાઝી શર�હના ઘર� �પાએલા હતા. 

ઈબને �ઝયાદની સરકાર� �હ�રાત બાદ એમને પોતાના ઘર� 

રાખવામા ંકાઝી શર�હને જોખમ જણા�ુ.ં એણે બનેં 

બચચાનને ક ું , માર� તયા ંતમાર� �નની પણ સલામતી 
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નથી અને મને પણ જોખમ છે. તમારા માટ� બહ�તર રસતો એ 

છે ક� તેમોને કોઈ પણ ર�તે મદ�ના પહ�ચાડ� દ�વામા ંઆવે. 

એક કાફલો શહ�રની બહાર ઈરાકયનના દરવા� પાસે પડ�ો 

છે, એ આ્ રાતે મદ�ના જઈ રરો છે , તમે રા� હો તો �ુ ં

તમને તેમની સાથે મદ�ના મોકલી આ�ુ.ં બનેં બાળકોએ 

પોતાની મર� બતાવી એટલે રાત પડતા ંતેમને પોતાના 

છોકરા "અસદ ને એ કાફલાવાળા સાથે ભેગા કર� દ�વા માટ� 

મોકુયો. એ બધા તયા ંપહ�ચયા તો કાફલો રવાના થઈ ��ુો 

હતો, પણ એ હ� નઝર� પડ� રરો હતો. અસદ� તેમને ક ુ ં

તમે દોડ�ને જશો તો એ કાફલાની સાથે થઈ જશો અને પછ� 

તેમને કાફલાના માગ� ચડાવીને એ પાછો ફય�. બચચા કાફલો 

જઈ રરો હતો એ તરફ દોડ�ા પણ થોડ�વારમા ંકાફલો 

દ�ખાતો બધં થયો. �ુમળ� વયના એ બાળકો આખી રાત 

આમ તેમ ભટકતા રરા. આમને આમ સવાર પડ� ગઈ. 

ઈબને �ઝયાદના લશકર� માણસોની એમના પર નજર પડ� તો 
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તેમને પકડ�ને ઈબને �ઝયાદ પાસે લઈ ગયા. ઈબને �ઝયાદ� 

બચચાનને ક�દખાને મોકલાવી દ�ધા ંઅને યઝીદને એ 

વાતની મા�હતી મોકલી આપી.  

હવે બન�ુ ંએમ ક� એ ક�દખાનાનો દરવાન મો�હબબે 

આલે મોહમમદ હતો. એ�ુ ંનામ મશ�ુર હ્ ુ.ં મશ�ુર� 

બચચાનને ભગાડ� દ�વા�ુ ંનકક� ક�ુ.ુ તેથી તેમને રાતે 

ક�દખાનમાથંી શહ�ર બહાર લઈ ગયો અને તેમને ક ુ.ં તમે 

કાદિસયા �ન તયા ંમારો ભાઈ રહ� છે , તમે એની પાસે 

�ન અને જઈને કહ�શો તો એ તમને મદ�ના પહ�ચાડ� 

આપવાનો બદંોબસત કર� આપશે. નળખ માટ� �ુ ંતમને આ 

��ુઠં� આ�ુ ં�.ં એ આપશો એટલે તમને નળખી લેશે. પછ� 

એમને કાદિસયાનો રસતો બતાવીને અને તે માગ� રવાના 

કર�ને પોતે ક�દખાને પાછો ફય�. 

બચચાનને મશ�ુર� ક�દખાનેથી નસાડ� દ�ધા છે એ 

વાતની ઈબને �ઝયાદને �ણ થતા ંએણે તેને પોતાની પાસે 
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બોલાવયો અને તેમને નસાડ� �કુવા�ુ ંકારણ �છુ�ું , તો એણે 

ક ુ ંક� એ કામ �દુાની ��ુકુદ� પામવા માટ� ક�ુ ુછે. ઈબને 

�ઝયાદ� એને પાચંસો કોરડા મારવાનો �કુમ કય� અને તેને 

શહ�દ કર� નાખવામા ંઆવયો. શહાદત બાદ એની લાશને 

ઉમર ઈબને હા�રસે દફનાવી દ�ધી. 

હવે બચચાન �ુફાની હદમા ંજ રસતો �લુી ગયા 

અને આખી રાત ચાુયા પછ� સવાર પડતા ંએમણે જો�ુ ંક� 

તેન �ુફામા ંજ હતા. હવે �ુ ંકર�ુ ંએ સમજ ન પડવાથી 

અને ્ુશમનોથી �ન બચાવવાનો કોઈ ઉપાય ધયાનમા ંન 

આવતા ંએક ઝાડ પર ચડ�ને તેમા ંલપાઈને બેસી ગયા. 

ઝાડની નીચે એક ઝર�ુ ંહ્ ુ ં- કોઈ નરત તયા ંપાણી ભરવા 

આવી એને પાણીમા ંબચચાનંનો પડછાયો દ�ખાયો એટલે 

ઉપર જો�ુ ંઅને બચચાનને ઝાડ પર સતંાઈને બેઠ�લા જોઈને 

સાદ કય� ક� તમે કોણ છો  ? બચચાનને ગભરાએલા જોઈને 

તેમને સ હારંો આપયો. બચચાનને જયાર� િવ ાસ બેઠો ક� 
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તેમને તકલીફ ન�હ પહ�ચશે એટલે તેમણે ક ુ ંઅમે 

��ુસલમના ફરઝદંો છ�એ. એ બાઈ બચચાનનો જવાબ 

સાભંળ�ને પોતાની માલે કા પાસે ગઈ. માલેકા મો�હબબાને 

આલે મોહમમદ હતી. ��ુસલમના ફરઝદંો�ુ ંનામ સાભંળ�ને 

ઉઘાડ� માથે દોડતી તયા ંઆવી અને બનેં બાળકોને પોતાની 

સાથે ઘર� તેડ� ગઈ. એમને ઘરના એક ખાલી �ણુામા ં

�પાવી દ�ધા. 

એક પહર રાત િવતી હશે તયા ંએ મોઅમેનાનો 

ધણી હા�રસ �બન ઉવાર થા�ો પા�ો ઘર� આવયો. 

મોઅમેનાએ ધણીને �છુ�ુ ંઆ્ આટલા મોડા ક�મ , બ�ુ ં

ખૈ�રયત તો છે ને ? એણે ક ુ ંવાત એમ છે  ક� મશ�ુર� 

ક�દખાનામાથંી જનાબે ��ુસલમ અલ�યહસસલામના ફરઝદંોને 

નસાડ� ��ુા છે. એને પકડ� લાવનારને મો�ંુ ઈનામ 

આપવા�ુ ંઈબને �ઝયાદ તરફથી �હ�ર કરવામા ંઆવ�ુ ંછે. 

એટલે એમને પકડવા માટ� �ુ ંછેક અતયાર �ધુી અહભ તહભ 
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રખડ�ો �.ં "એની આ વાત સાભંળ�ને એ મોઅમેના ગભરાઈ 

ગઈ. ધણીને જમાડ� અને �વુા માટ� �બસતરો કર� આપયો. એ 

થાક�લો હતો એટલે ઝટ �ઘી ગયો. કોઈના  ાસ લેવાનો 

અવાઝ સાભંળ�ને એની ુખ �લુી ગઈ. એણે �છુ�ુ ંઆ 

કોનો અવાઝ છે  ? �ી પાસેથી તેનો કોઈ જવાબ ન મળતા ં

એ ઉઠ�ો અને ્ તરફ અવાઝ આવી રરો હતો તે તરફ 

ગયો. 

બરાબર એ જ વખતે બનેં બચચાનમાથંી એક 

�ગી ગયો હતો, અને બી� ભાઈને જગાડ�ને કહ� રરો હતો 

ક� હમણા ંજ હઝરત મોહમમદ� �સુ્ફુા , અલીએ �ુ્ ુરઝા, હસને 

�જુતબા અને આપણા બાબા �ન ખવાબમા ંઆવીને કહ� 

રરા હતા ક� બેટા અમે બનેં ભાઈની રાહ જોઈ રરા છ�એ. 

હ� વાત �રુ� ન થઈ તયા ંતો એ ક સાઈ �દલનો માણસ તયા ં

આવી પહ�ચયો એમને તયા ંજોઈને ક ું , "તમે કોણ છો  ? 

બનેંએ િનદોષર ભાવે જવાબ આપયો. "અમે જનાબે ��ુસલમ 
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અલ�યહસસલામના ફરઝદંો છ�એ. ક�દખાનેથી નાસી આવયા 

છ�એ. એણે ક ુ ંક�દખાનાથી ભાગીને તમે બી્ �ાયં ન�હ 

પણ મમતના મ�ઢામા ંઆવયા છો. પછ� એણે તેમને એવા 

જોરથી તમાચા મારવા લાગયો ક� તેન જમીન પર પડ� 

ગયા. એણે તેમના હાથ પગ બાધંીને એક �ણુામા ંનાખી 

દ�ધા અને પછ� િનરાતેં �ઈુ ગયો. યતીમ બચચાનએ એ જ 

હાલતમા ંરાત િવતાવી. અને પોતાની હાલત પર બેક સીના 

ુ� ુવહાવતા રરા. સવાર પડ� એટલે પેલો ક સાઈ �દલનો 

માણસ એમને �રાતના �કનાર� લઈ જઈને કતલ કરવા બહાર 

નીકકયો. પ�તનએ ફર�યાદ કર� તો એને તલવાર� દ�ધી. �તેુ 

વાય� તો એને પણ કતલ કર� દ�ધો , �લુામે સમ�વયો તો 

એને પણ માર� નાખયો. 

હા�રસ આ બધા �નેુ નાહક કર�ને �રાતના 

�કનાર� ગયો અને તેમને કતલ કરવા ચાહતો હતો તયા ં

બચચાનએ તેમને કતલ કર� તે પહ�લા કરગર�ને કહ�વા લાગયા 



િસરતે અઈમ્મા - 566                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

"અય શયખ ્ ુ ંઅમાર� �ુમળ� વય પર દયા કર , અમને 

જતા રહવા દ� , યા અમને ઈબને �ઝયાદને હવાલે કર� દ� 

અથવા તો અમને બ�રમા ંવેચી નાખ. આમાનંી કોઈ વાત 

તને મ�ંર ન હોય અને અમાર� હતયા જ ્ ુ ંકરવા માગંતો 

હોય તો અમને પહ�લા ંબે રકાત નમાઝ પઢવાની મોહલત 

આપ. 

એ ઝા�લમે ક ુ ંક� તમાર� હતયા િસવાય બી� 

કોઈ વાત મને ક�લુ નથી. વળ� એવો કોઈ કાયદો નથી ક� 

મરતા ંપહ�લા ંનમાઝ પઢવી હોય તો ર� દ�વી જોઈએ , તે 

છતા ંતમાર� નમાઝ પડવી હોય તો ભલે પઢ� લો એટલી �ટં 

�ુ ંતમને આ�ુ ં�.ં �ંુકમા ંએ ક� બચચાનએ વ� કર� બે 

રકાત નમાઝ પડ� , દોઆ માટ� હાથ �ચા કયાર એટલે એ 

મલઉને મોટા ભાઈની ગર દન પર તલવારનો ઘા કય�. સર� 

�બુારક ્ુર થઈ જઈને પડ�ું , નાના ભાઈએ દોડ�ને ભાઈ�ુ ં

મા�ુ ંહાથમા ંલી�ુ ંઅને ભાઈના લોહ�મા ંઆળોટવા લાગયો , 
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ઝા�લમે મોટા ભાઈની લાશને પાણીમા ંફ�ક� દ�ધી અને પછ� 

નાના ભાઈ�ુ ંમા�ુ ંકાપીને એની લાશ પણ પાણીમા ંફ�ક� 

દ�ધી બનેં લાશો એક બી�ને બગલગીર થઈને પાણીમા ં

તળ�એ ચાલી ગઈ. �રવાયત કરનાર�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� હા�ર સે 

ઈબને �ઝયાદની પાસે બનેં િનદ�ષ બચચાનંના માથા લાવીને 

��ુા ંતયાર� એ તણવાર ઉઠ�ો અને બઠેો અને પછ� �કુમ 

કય� ક� આ માથાન એ જ જગયાએ પાણીમા ંનાખી દ�વામા ં

આવે ક� �યા ંતેમના ધડોને નાખવામા ંઆવયા હતા. એક 

મો�હબબે આલે મોહમમદ� એ પમાણે ક�ુ.ુ �રવાયત છે ક� માથા 

પાણીમા ંપડતાનંી સાથે ધડો પાણીની સપાટ� પર આવયા 

અને પોતાના માથા સાથે ફર� પાછા તળ� યે ચાુયા ગયા. 

અુલામા �સૈુન વાએઝે કાશફ� લખે છે ક� ્ માણસ જનાબે 

��ુસલમ અલ�યહસસલામના ફરઝદંોના માથા �રાતમા ંનાખવા 

આવયો હતો તે� ુ ંનામ મોકાિતલ હ્ ુ.ં એણે એ બનેં �બુારક 

માથાનને �રાતના પાણીને હવાલે કર�ને પછ� હા�રસની �ી, 
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�તુ અને �લુામની લાશોને પણ બાબે બની ખઝીઝામા ં

દફનાવયા હતા. 

અુલામા અરબલી લખે છે ક� જનાબે ��ુસલમ 

અલ�યહસસલામ, હાની �બન ઉવાર , મોહમમદ �બન કસીર અને 

જનાબે ��ુસલમ અલ�યહસસલામના ફરઝદંોને કતલ કયાર બાદ 

ઉમર �બન સાઅદ અને ઈબને �ઝયાદ વચચે રયની ��ુુમત 

સબંધંી કરાર પાકો થઈ ગયો અને એ�ુ ંનકક� કરવામા ં

આવ�ુ ંક� �રુ ઈબને યઝીદ �રયાહ�ને બધાથી પહ�લા ંબે 

હ�રના લશકર સાથે મોકલીને ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામને �ગરફતાર કર� લેવા અને પછ� તેમને �ુફા 

લાવીને કતલ કરવા. 

એ હક�કત છે ક� ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ 

મદ�નાથી મકકા એટલા માટ� આવયા હતા ક� તયા ંઆપ 

સલામત રહ�શે. પણ એમની �ન લેવા પાછળ એવા સફફાક 

(કાતીલો) હાથ ધોઈને પડ�ા હતા ક� ્ને કાઅબાની 
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�રુમતનો જરા ્ટલો પાસ ક� �લહાઝ ન હોતો અને પ�રણામે 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામે �કુામે અમનને �કુામે ખોફ 

ગણીને અને હજને ઉમએ �નુફર�દામા ંબદલીને મક કાએ 

મોઅઝઝમાથી નીકળ� જવાની ફરજ પડ�. ફરજ એટલા માટ� 

પડ� ક� આપને એ વાતની બાતમી મળ� �કુ� હતી ક� આપ 

તવાફ� કાઅબા કરતા હશે તે વખતે આપને શહ�દ કર� દ�વા� ુ ં

કાવત� છે અને બની ઉમયયાના તીસ શયતાન સીફત 

માણસોને આ કામ �પુત કરવામા ંઆવ�ુ ંછે. તેન 

હા�નના �લબાસે એહરામમા ંહશે અને તવાફ કરવાના 

બહાને આપની સાથે થઈને અુલાહના ઘરમા ંઆપને એટલે 

ક� અુલાહના મેહ�બુ અને પયારા નબીના અિત પયારા અને 

લાડલા નવાસાને શહ�દ કરવા�ુ ંબીેુ ઝડપી લી�ુ ંછે.  

તેમણે ્ કામ માટ� બીેુ ંઝડપ�ુ ંહ્ ુ ંતે પાર 

પાડવાની એમને તક ન મળે અને હરમે �દુાનો એહતેરામ 

જળવાઈ રહ� તેથી ૮મી �ઝુહજજ �હ.સ. ૬૦ના જનાબે 
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��ુસલમ અલ�યહસસલામના પતને ભરોસે �ુફા જવા માટ� 

તૈયાર થઈ ગયા. પણ રવાનગી થાય તે પહ�લા ંઅઝીઝ 

અક�બાએ હમદદદની �એ સફરનો ઈરાદો �લુતવી કર� 

દ�વાની દરખાસત કર�. આપે ક ુ ં: માર� �નના ્ુશમન માર� 

પાછળ એટલા હાથ ધોઈને પડ�ા છે ક� તે મા� ંલોહ� ર�ડ�ા 

િવના જપંીને બેસે તેમ નથી. અને �ુ ંક�ડ�ના દરમા ંભરાઈ 

�� તો પણ મને જ�ર કતલ કરવાના, વળ� એ પણ સાભંળ� 

ુયો. મારા નાનાએ ફરમાવ�ુ ંછે ક� મકકાની �રુમત એક 

્ુમબાના કતલથી બરબાદ થશે. �ુ ંડ� ં� ંક� �ાકં એ ્ુમબો �ુ ં

ન ઠ�.ં એટલે જ �ુ ંમકકાથી ચાુયો જવા મા�ુ ં� ંપરં્ ુ

મોતના ભયથી નહ�. �ુ ંચા� ુ� ંક� મા� �નૂ મકકામા ંન 

ર�ડાય. બી્ ગમે તયા ંર�ડાય. ભલેને પછ� તે જગયા મકકાની 

હદથી વ�ત બહાર હોય, પણ મકકામા ંતો ન�હ. 

એ હક�કત છે ક� યઝીદનો ઈરાદો ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામના કતલ કરવાથી બની ફાતેમાના વશંનો 
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િવનાશ કર� દ�વાનો હતો , તે આપ�ુ ં�નૂ કરાવી દ�વા 

માગતો હતો પછ� ગમે તે ર�તે અને ગમે તયા ંકર� દ�વામા ં

આવે. અને તેથી એણે તેના બધા વાલીનને આ સબંધંી 

સપષટ �કુમ આપી દ�ધો હતો ક� �ુન �સૈુન અલ�યહસસલામ 

તમારા હાથમાથંી છટકવા ન પામે એની તક�દાર� રાખજો. 

એજ કારણ હ્ ુ ંક� મકકાના વાલી ઉમર �બન સઅદને આપે 

મકકા છોડ� દ�ધાની ખબર મળતા ંપોતાની બધી શ��ત 

વાપર�ને મકકા પાછા લાવવાની એણે કોિશશ કર� , એણે 

યારા �બન સઈદ ઈબ�લુ આસને એક �ુકડ� સાથે આપનો 

માગર રોકવા માટ� મોકુયો તે યરા આપના માગરમા ંઆડો 

ફય� અને ક ું , "તમે અ�હ�થી નીકળ�ને �ા ંજઈ રરા છો , 

જુદ� પાછા ફરો. આપે જવાબ આપયો."એ હરગીઝ ન�હ 

બનશે. આપને રોકવા માટ�નો આ પસગં મા�લુી ક� ્વો 

તેવો ન હતો. મારપીટ �ધુી વાત પહ�ચી હતી છતા ં

પ�રણામે યરાને િનષફળતા ન મળ�. 
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ઉમર બીન સઅદને આ િનષફળતા સાલી હશે. 

કારણ ક� એ�ુ ંઆ પગ�ુ ંલેવા�ુ ંકારણ એ હ્ ુ ંક� ઈમામે 

�સૈુન અલ�યહસસલામને મદ�નાથી રોકટોક વગર જતા રહ�વા 

દ�ધા તે બદલ યઝીદ� મદ�નાના વાલીને બરતરફ કર� દ�ધો. 

એનો દાખલો એની નઝર સામે હતો. અને તેથી એ નહોતો 

ચાહતો ક� ઈમામ અલ�યહસસલામ તેની સ�ામાથંી નીકળ� 

�ય. પણ એ હાથ ઘસતો રહ� ગયો અને ઈમામ તેની 

સ�ામાથંી નીકળ� ગયા. 

* * * * * 
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ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ �ુફાના 

માગ� 

આપને મકકામા ંરોકવા માટ� આગહ કરનારાનને 

ઘટતો જવાબ આપીને પછ� પોતાના બધા �ુ�ંુબીજનો , 

અનસારો, �ંિનસારોને સાથે લઈને ક� ્મની સખંયા એક 

�રવાયત �જુબ �ુુલે બયાસંી હતી. ઉપર જણાવેલ યઝીદ� 

અટકાયતને હટાવીને , મકકાથી નીકળ�ને �ુફા રવાના થયા. 

પહ�લી મઝંીલ સફફાહ પર તેમનો ફર�ખ શાએર સાથે ભેટો 

થયો. એ �ુફાથી આવી રરો હતો. આપે તેને �ુફાના લોકો 

િવષે �છુ�ુ ંતો એણે જવાબ આપયો ક� એમના �દલો તો 

તમારા તરફ છે પણ તલવારો આપના િવ�દ સમજવી. આપે 

પોતે મકકા શા માટ� છોડ�ને જઈ રરા હતા તેના કારણો કરા. 

તયાથંી આપ આગળ વધયા અને મ�ંઝલે હા�જઝ પર એક 
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ચશમા પાસે ઉતયાર. અ�હ� આપનો ભેટો અબ્ુુલાહ �બન 

�તુીઅ સાથે થયો. એણે પણ �ુફ�નની બેવફાઈની વાત 

કર�. તયાથંી ઉપડ�ને આપ મ�ંઝલે બ��રુ�મમા અને તયાથંી 

થઈને મ�ંઝલે ઝા્લુ ઈકર પહ�ચયા અને તયા ંપડાવ નાખયો. 

અ�હ� બશીર �બન ગા�લબ સાથે આપની �લુાકાત થઈ , એણે 

પણ �ુફ�નની ગદાર�ની વાત કર�. તયાથંી આગળ વધયા 

અને એક જગયાએ એક ત�ં ુજોઈને તપાસ કર� તો �ણવા 

મક�ુ ંક� ઝોહ�ર ઈબ�લુ કયનનો ત�ં ુછે આપે એમને પોતાના 

પાસે બોલાવયા, એ આવયા તો આપે પોતાની હ�માયત કરવા 

િવષે વાત કર� , એણે એ વાત ક�લુ રાખી અને �રવાયત 

�જુબ પોતાની �ીને પોતાના ભાઈ સાથે મોકલાવી દઈને 

પોતે ઈમામે �સેુન અલ�યહસસલામ સાથે થઈ ગયા. 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ તયાથંી ઉપડ�ને 

મ�ંઝલે શ�ુક પર પહ�ચયા , �યા ંઆપને હઝરત ��ુસલમ , 

હાની તથા મોહમમદ �બન ક સીર ્વા વીર નરોની 
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શહાદતના સમાચાર મકયા. આપે "ઈ�ા �લુલાહ� વ ઈ�ા 

એલયહ� રા્ઉન ફરમાવ�ુ.ં પછ� ખયમાની �દર ગયા. 

જનાબે ��ુસલમની બાળક�ને ઘણા ંજ પેમ�વૂરક પયાર કય� 

અને બેહદ રડ�ા. અુલામા અરબેલીના કથન �જુબ આપે તે 

રાતે એક �તુબો બ યાન ફરમાવયો. ્ �તુબામા ંઆપે ્ 

હાલત ઉભી થવા પામી હતી તેનો �લુાસો કય� અને પછ� 

ઈરશાદ ફરમાવ�ુ ં: ક� મા�ં , કતલ યક�ની છે. �ુ ંતમોને 

બયઅતના બધંનથી �કુત ક� ં�.ં માટ� તમા� ં�દલ ચાહ� તયા ં

ચાુયા �ન. આપનો �તુબો સાભંકયા પછ� ્ ્ુિનયાદારો 

હતા એ તો પાછા ચાુયા ગયા પણ ્ �દનદારો હતા તે તો 

આપના હમ રકાબ રરા. તયાથંી રવાના થઈને મ�ંઝલે 

ઝેબાલા પહ�ચયા તો આપને આપના ્ુધભાઈ અબ્ુુલાહ 

ઈબને યકતરની શહાદતની ખબર મળ� તયાથંી ચાલીને આપ 

મ�ંઝલે ક સર� બની મકાિતલ પર ઉતયાર. અ�હ� અબ્ુુલાહ 

�બન �રુ જોઅફ� સાથે આપની �લુાકાત થઈ. આપના 
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આગહ છતા ંએ આપના સાથે ચાલવા તૈયાર ન થયો. પછ� 

આપ મ�ંઝલે સોઅલ�બયા પહ�ચયા. તયા ંઆપ જનાબે 

ઝયનબના ખોળામા ંમા�ુ ંરાખીને �ઈુ ગયા. ખવાબમા ંર�લેુ 

�દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને જોયા ક� 

આપને બોલાવી રરા છે. આપ રડ� પડ�ા. ઉમમે �ુલ�મેુ 

ગીર�યાનો સબબ �છુયો  ? આપે ખવાબની વાત કહ�. અને 

ખાનદાનની તબાહ�નો તઅસ�રુ �હ�ર ફરમાવયો. અલી 

અકબર� અઝર કર� આપણે હક પર છ�એ. અમને મોતનો ડર 

નથી. તયાર બાદ આપે મ�ંઝલે કતકતાનીયા પર �તુબો 

આપયો. અને તયાથંી રવાના થઈને બની ��ુુતના કબીલામા ં

જઈને રોકાયા. આપના અ�હ� �ધુી પહ�ચવા અને રો કાવાની 

ખબર ઈબને �ઝયાદને મોકલવામા ંઆવી. તેણે આ ખબર 

મળતા ંજ �રુ બીન ય�ઝદ ર�યાહ�ને બે હ�રના લશકર સાથે 

આપને ગીરફતાર કર� લેવા મોકુયો. 
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ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ પોતાના રહ�ઠાણથી 

મા�લુ �જુબ �ુફા તરફ રવાના થયા. રસતામા ંબની 

અકરમાનો એક માણસ મકયો. એણે ખબર આપી ક� 

કાદસીયાથી ગદ�બ �ધુી ઠ�કઠ�કાણે લશકર� છાવણીન કાયમ 

કર� દ�વામા ંઆવી છે. આપે તેને ્ુઆએ ખૈર આપી. અને 

પછ� આગળ વધયા અને મ�ંઝલે શફર પર પડાવ નાખયો. આ 

જ જગયાએ આપે મોહરરમ �હ.સ. ૬૧નો ચાદં જોયો , રાત તયા ં

િવતાવી અને સવાર� તયાથંી પણ રવાના થયા.  

* * * * * 
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�રુ બીન યઝીદ ર�યાહ�ની �લુાકાત 

સવારનો વખત િવતી ગયો. બપોર થ�ું , �સૈુની લશકર 

જગંલની રાહ કાપી ર ુ ંહ્ ુ ંતયા ંઅચાનક એક સહાબીએ 

તકબીર કહ�, લોકોએ સબબ �છુયો તો◌◌ે ેક ુ ંક� , મને �ુફા 

તરફ ખ�ૂરના ઝાડ ્વી કંઈક �ચજો દ�ખાય રહ� છે. લોકોએ 

િવચા�ુ ુક� આ જગંલમા ંતે વળ� ઝાડ �ાથંી! તેથી બતાવેલી 

�દશા તરફ ધાર� ધાર�ને જોવા લાગયા. થોડ�વારમા ંઝાડોના 

બદલે ઘોડાની ગરદનો દ�ખાવા લાગી. ઈમામ 

અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: ્ુશમનો આવી રરા છે. એટલે 

મ�ંઝલે �કશબ ક� ઝોહમ તરફ વળ� �ન. �સૈુની કાફલાએ 

�ખ બદુયો અને આવનાર લશકર� ઝડપ વધાર� અને થોડાજ 

વખતમા ંબનેં આમને સામને થઈ ગયા. લશકર ઈબને 

�ઝયાદ� ુહ્ ુ.ં ્ એણે �રુની સરદાર� હ�ઠળ ઈમામ 

અલ�યહસસલામ ને �ગરફતાર કરવા મોકુ�ુ ંહ્ ુ.ં �રુ આગળ 
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આવયો અને એક �રવાયત �જુબ એણે ઈમામ 

અલ�યહસસલામ ના ઘોડાની લગામ થામી લીધી. એ જોઈને 

આપે ફરમાવ�ુ ં: "તાર� મા ંતારા માતમમા ંબેસે શો ઈરાદો 

છે? �રુ અને તેની સેના તથા ઘોડાન તરસથી વયા�ુળ હતા. 

એટલે સાક�એ કમસરના ફરઝદં� પો◌◌ેતેાના બહા્ુરોને �કુમ 

કય� ક� �રુ અને તેના સાથીન તથા ઘોડાનને �બૂ પાણી 

પાઈને સેરાબ કરો◌ે. �કુમ�ુ ંપાલન કરવામા ંઆવ�ુ.ં અને એ 

બધાને સાર� પેઠ� સેરાબ કર� દ�વામા ંઆવયા. તયાર પછ� 

ઝોહરની અઝાન આપવામા ંઆવી. �રુ� ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામ ની કયાદતમા ંનમાઝ અદા કર�. અને પછ� 

જણાવ�ુ ંક� અમને તમાર� �ગરફતાર� માટ� મોકલવામા ંઆવયા 

છે. અને અમને �કુમ આપવામા ંઆવયો છે ક� અમાર� તમને 

ઈબને �ઝયાદના દરબારમા ંહાજર કર� દ�વા. ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: મારા �વતા તો એ �મુક�ન નથી 

ક� મને ખામોશીથી �ગરફતાર થઈને �ુફામા ંકતલ કર� દ�વામા ં
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આવે. પછ� એણે ખાનગીમા ંસલાહ આપી ક� આપ રાતના 

વખતે �પુ ચાપ અ�હ�થી બી� કોઈ જગયાએ ચાુયા �ન. 

* * * * * 
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કરબલામા ંઆગમન 

સવાર થઈ તો �રુને પીછો કરતા ંજોયો એટલે 

�છુ�ુ ં: "હવે આ �ુ ંછે  ? એણે ક ુ ંમમલા કોઈ ��સેુ 

�ગુલી ખાધી છે. તેથી એ �કુમ આવયો છે ક� માર� આપને 

ઘાસ પાણી વગરના જગંલમા ંરોક� રાખવા. બનેં વાતો કરતા 

જતા હતા અને આગળ વધી રરા હતા. તયા ંઆપનો ઘોડો 

અચાનાક ઉભો રહ� ગયો , આપે લોકોને �છુ�ુ ં: આ જગયા�ુ ં

નામ �ુ ંછે ? જવાબ મકયો : "કરબલા આપે સાથીન તરફ 

ફર�ને ક ુ,ં બસ અ�હ� જ ત�ં ુઉભા કરો. 

આપ કરબલામા ંવા�રદ થયા તયાર� મોહરરમની 

બી� તાર�ખ હતી. અને �ુમેરાતનો �દવસ હતો. ઈમામ 

�સૈુન અલ�યહસસલામ કરબલાની ધરતી પર કદમ �કુતાની 

સાથે જ ધરતીનો રંગ પીળો થઈ ગયો અને �ળુની ુધી 

આવી ક� આપના �બુારક ચહ�રા પર પર�શાનીના આસાર 
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ન�દુાર થઈ ગયા. એ જોઈને અસહાબ ડર� ગયા. જનાબે 

ઝયનબ અને જનાબે ઉમમે �ુલ�મુ રડવા લાગયા. 

કરબલાની ધરતી પર પહ�ચયા બાદ જનાબે ઉમમે 

�ુલ�મેુ ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામને �છુ�ુ ંઆ ક�વી 

ધરતી છે ક� તેના પર પગ �કુતાની સાથે અમા� ં�દલ ઉદાસ 

થવા લાગ�ુ ંછે. ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ું , આ 

તે જ જગયા છે �યા ંબાબા�ને િસ�ફફનમા ંસવપ�ુ ંજો�ુ ંહ્ ુ ં

એટલે ક� આ તે જગયા છે, �યા ંઅમા� ંલોહ� ર�ડાશે. 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ કરબલા આવી 

ગયા. �રુ� , ઈબને �ઝયાદને ઈમામ કરબલા પહ�ચી ગયા છે 

તેની ખબર મોકલાવી , ઈબને �ઝયાદને એ ખબર મળતાની 

સાથે ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામને એક કાગળ મોકુયો. 

કાગળમા ંએણે લખ�ુ ંક� મને યઝીદ� �કુમ આપયો છે ક� �ુ ં

આપથી એની બયઅત લઈ લ�. અને જો આપ બયઅત 

કરવાની આનાકાની કરો તો આપને કતલ કર� દ�. ઈમામે 
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�સૈુન અલ�યહસસલામે પતનો કશો જ જવાબ ન આપયો બુક� 

એને જમીન પર ફ�ક� દ�ધો. તયાર બાદ આપે મોહમમદ� 

હનફ�યાને પોતે કરબલા પહ�ચયાની ખબર આપતો એક 

કાગળ લખયો. અને �તમા ંફરમાવ�ુ ંક� મ� �જ�દગીની આશા 

છોડ� દ�ધી છે. અને �ંુક વખતમા ંમમતને ભેટવાનો �.ં 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામે કરબલા પહ�ચયા 

બાદ ઈમામ તે �જુજત ખાતર એક કાગળ કયસ બીન 

�સુહહર સાથે �ુફા વાસીનને મોકુયો. કાગળમા ંલખ�ુ ંહ્ ુ ં

ક� તમારા તેડાને માન આપીને �ુ ં�ુફા આવયો. અને હવે 

કરબલા �ધુી પહ�ચી ગયો �.ં ક યસ પત લઈ જઈ રરા 

હતા તેની બાતમી મળતા ંતેને રસતામા ંજ પકડ�ને ઈબને 

�ઝયાદ પાસે ર�ુ કર� દ�વામા ંઆવયા. 

ઈબને �ઝયાદ� તેમની પાસેથી કાગળ માગંયો. એક 

�રવાયત �જુબ કયસે કાગળ તેને આપવાને બદલે ફાડ� 

નાખયો. અને એક �રવાયત �જુબ તેનો ેુચો વાળ�ને પેટમા ં
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ગળ� ગયા. ઈબને �ઝયાદ� તેમને કોરડા મરાવીને શહ�દ 

કરાવયા. 

બી� મોહરરમ �હ.સ. ૬૧ �ુમેરાતના �દવસે આપ 

કરબલામા ંવાર�દ થયા. ઉપર જણાવ�ુ ંતેમ એ જ �દવસે 

ઈબને �ઝયાદનો કાગળ આપને મકયો. અને આપે પણ એ જ 

�દવસે �ુફાવાસીનને કાગળ લખયો. એક �રવાયત �જુબ 

ખયમાન �રાતના �કનાર� એ  જ �દવસે આપના �કુમથી 

ઉભા કરવામા ંઆવયા. અને બી� �રવાયત �જુબ ખયમાન  

પહ�લા �રાતના �કનારા પાસે ઉભા કરવાના હતા. પણ �રુ� 

િવરોધ કય�. અને ક ુ ં: ત�ં ુ�રાતના �કનારાની આટલા 

નજદ�ક નાખવા દ�વામા ંઆવશે  ન�હ� . નાખવા હોય તો 

�રાતના �કનારાથી ્ુર નાખો. જનાબે અબબાસ ત પી ગયા. 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામે તેમને ઠંડા પાડ�ા. પછ� તણથી 

પાચં માઈલના ફાસલા પર ખયમા ઉભા કરવામા ંઆવયા. 

ત�ં ુઉભા કર� દ�વાયા બાદ ખયમામા ંદાખલ થવા પહ�લા ં
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આપના �ખેુથી ક�ટલાક શેર �ર� થયા. તે એટલા દદરનાક 

હતા ક� તેને સાભંળ�ને જનાબે ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા 

બેહોશ થઈ ગયા. આપે �ખસાર પર પાણી છાટં� ુ.ં તેમને 

હ�શમા ંલાવયા પછ� આલે મોહમમદના ખયમાનમા ંપવેશયા. 

જનાબે ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલા મ� તયાર બાદ ૧૬ ચોરસ 

માઈલ જમીન ૬૦ હ�ર �દરહમમા ંખર�દ�ને તેને હ�બા કર� 

દ�ધી.  

તી� મોહરરમના ઉમર ઈબને સાઅદ પાચં ક� છ 

હ�ર, અને અુલામા બેલીના કથન �જુબ ૨૨ હ�ર ઘોડ� 

સવારના લશકર સાથે કરબલા પહ�ચયો. અને એણે ઈમામે 

�સૈુન અલ�યહસસલામથી િવચારોની આપ લે કરવાની 

ખવા�હશ �હ�ર કર�. બનેં વચચે �લુાકાત થઈ. હઝરતે તેને 

બતાવ�ુ ંક� પોતે કયા સબબે �ુફા આવવાનો ઈરાદો કય� હતો. 

એમની વચચે થએલી �ફુત�નુો તફસીલવાર અહ�વાલ એણે 

ઈબને �ઝયાદને લખી મોકલાવયો. અને �તમા ંઆપના એ 
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શબદો પણ લખયા ક� "હવે જો �ુફાવાસીન મને ચાહતા ન 

હોય તો �ુ ંપાછો ચાુયો જવા તૈયાર �.ં 

ઈબને �ઝયાદ� ઉમર �બન સાઅદના જવાબમા ં

લખ�ુ ંક� હવે જયાર� આપણે �સૈુન અલ�યહસસલામને આપણી 

�ુગંાલમા ંલઈ લીધા છે. અને તેમાથંી છટક� જવા માગેં છે , 

એ હવે �બલ�ુલ બની શક� તેમ નથી. એમને ્ ુ ંકહ� દ� ક� 

આપના માટ� હવે બે િસવાય તીજો કોઈ રસતો નથી. યા તો 

બધા �ુ�ંુબીન અને સાથીન યઝીદની બયઅત કરો , અથવા 

મરવા માટ� તૈયાર થઈ �ન. એ બયઅત કર� લે તયાર 

પહ�લા ંએમના સાથે કોઈપણ વાટાઘાટ કરવા ક� તેમની કોઈ 

વાત સાભંળવા ક� તેના પર િવચાર કરવા તૈયાર નથી.  

હબીબ ઈબને મઝા�હર બની અસદના કબીલા 

પાસે ગયા. અને તેમના ૯૦ બહા્ુરોને �સૈુન 

અલ�યહસસલામની મદદ માટ� તૈયાર કયાર હતા. અને તેમને 

લઈને કરબલા આવી રરા હતા. તે બાતમી કોઈએ ઈબને 
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�ઝયાદને આપતા ંતેણ ે૪૦૦ની �ુકડ� મોકલીને આ �ુમક 

આવતી અટકાવી. એ બનાવ પણ તી� મોહરરમના �દવસે 

બનયો હતો. 

ચોથી મોહરરમના ઈબને �ઝયાદ� �માએ મસ�દમા ં

એક �તુબો આપયો. �તુબામા ંતેણ ેઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામના િવ�દમા ંલોકોની ઉશક�રણી કર� અને ક ુ ં: 

યઝીદ� તમારા માટ� ખ�નાના દરવા� �ુુ લા કર� દ�ધા છે. 

તમે એના ્ુશમન �સૈુન સામે લડવા કરબલા �ન , તો 

તમને નાણાથંી દર�ક ર�તે મદદ કરવામા ંઆવશે. એના 

કહ�વાથી સખંયા બધં લોકો એ માટ� તૈયાર થઈ ગયા. કરબલા 

જવા માટ� સમથી પહ�લા ંતૈયાર� બતાવનાર શીમ હતો. પછ� 

શીમને ચાર હ�ર , ઈબને નમીર ને હ�ર , ઈબને રહ�નાને 

તણ હ�ર , ઈબને રકાબને બે હ�ર અને ઈબને ખશારને બે 

હ�ર સવારો સાથે મોકલવામા ંઆવયા.  
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પાચંમી મોહરરમના શીસ ઈબને રબઈને ચાર 

હ�ર, ઉવારબીન કયસને ચાર હ�ર , સનાન બીન અનસને 

દસ હ�ર, મોહમમદ બીન અશઅસને એક હ�ર, અબ્ુુલાહ 

બીન હસીનને એક હ�ર�ુ ંલશકર આપીને કરબલા રવાના 

કરવામા ંઆવયા.  

છઠી મોહરરમના �દવસે �લુી ઈબને યઝીદ 

અસબહ�ને દસ હ�ર , કાઅબ ઈબને અુમહને તણ હ�ર 

તથા હજ�જ ઈબને �રુને એક હ�ર�ુ ંલશકર આપીને રવાના 

કરવામા ંઆવયા. આ િસવાય નાની મોટ� �ુકડ�નને મોકુયા 

બાદ �ઝયાદ� ઉમર બીન સાઅદને લખ�ુ ંક� હવે �ુ ંતાર� પાસે 

૮૦ હ�ર�ુ ંલશકર મોકલી ��ુો �.ં તેમા ં�હ�ઝી અને 

શામી શાિમલ નથી. આ લશકર તારા માટ� �રુ્ ુ ંછે. અને હવે 

્ ુ ંકઈ પણ �હલા હવાલા (બહાના) કયાર વગર �સૈુનને કતલ 

કર� નાખ. 
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આજ તાર�ખે �લુી બીન યઝીદ� ઈબને �ઝયાદને 

લખ�ુ ંક� ઉમર બીન સાઅદ ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામને 

રાતના વખતે �પી ર�તે રોજ મળતો રહ� છે. અને તેના સાથે 

વાતો કર� છે. �લુીનો આ કાગળ મળતા ંજ ઈબને �ઝયાદ� 

ઉમર બીન સાઅદને લખ�ુ ંતાર� બધી હ�લચાલની મને 

બાતમી મળતી રહ� છે. ્ ુ ંરોજ રાતના ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામને મળવા �ય છે. એ બ�ુ ંબધં કર� દ�. અને 

આ કાગળ મળતાની સાથે તેમના પર પાણી બધં કર� દ�. 

અને તેમને ્મ બને તેમ જુદ� મમતના ઘાટ ઉતાર� દ�વાની 

કોિશશ કર.  

સાતમી મોહરરમના �સૈુનીન પર પાણી બધં 

કરવા�ુ ંપગ�ુ ંલેવામા ંઆવ�ુ.ં ઉમર બીન હ�ઝને પાચંસો 

સવારોની �ુકડ� આપીને �રાતની નહ�ર પર પહ�રો ભરવા 

મોકલી આપયો ક� ્થી પાણી �સૈુની ત�ંનુ માટ� લઈ �ય 

નહ� તેની દ�ખર�ખ રાખે. સાચવેતી �પે એક હ�ર સવારોની 
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વધારાની એક બી� �ુકડ�, ચાર હ�ર સવારોની શીસ ઈબને 

રબઈની સરદાર� હ�ઠળ અને હ�ર સવારોની �ુકડ� હઝરની 

સરદાર� હ�ઠળ મોકલી. પાણી બધં કર� દ�વામા ંઆવયા બાદ 

અબ્ુુલાહ બીન હસીને ઘણા ંજ સખત શબદોમા ંતાનાઝની 

કર�, આપને તેથી ઘ�ુ ં્ુ:ખ થ�ુ.ં પછ� ઈબને જમશને મે�ુ ં

મા�ુ,ુ તેનો જવાબ જનાબે અબબાસે આપયો. લાગે છે ક� ઈબને 

હસીનના મેણાના જવાબમા ંઆપે ખયમાની પાસે ચશમો �ર� 

કર� બતાવયો હતો. આપનો આશય એ હતો ક� અમે પાણી 

ચા�હએ તો પાણીની કમી અમારા માટ� નથી. પણ અમે અ�હ� 

મોઅ�ઝા બતાવવા નથી આવયા. ઈમતેહાન આપવા આવયા 

છ�એ.  

આઠમી તાર�ખની રાતથી પાણી આપના 

ત�ંનુમા ં�બલ�ુલ ખલાસ થઈ ગ�ુ.ં બચચાન પાણી વગર 

બેચેન થવા લાગયા. એટલે હઝરત અબબાસને પાણી લેવા 

માટ� મોકુયા. આપ થોડા સાથીન સાથે નહ�ર પર ગયા. 
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અને ઘણી કોિશશ બાદ થોેુકં પાણી લાવયા , તેમની આ સેવા 

માટ� તેમને "સક કા કહ�વામા ંઆવે છે. પણ અફસોસ ક� 

બચચાનને તે પાણી નસીબ ન થ�ુ.ં ખયમાનમા ંબાળકોની 

અલ અતશ , અલઅતશની આવાઝ �ુજંતી હતી અને 

બીબીન તેમને �દલાસો આપતી હતી. રાત આખી બાળકોએ 

પયાસમા ંિવતાવી. 

રાત િવતી ગઈ. અને સવાર પડ� એટલે યઝીદ 

બીન હસીન શહ�રાઈએ ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામની 

ઈ�ઝતથી ઉમર ઈબને સાઅદની સાથે વાતચીત કર�. અને 

પાણી બધં ન�હ કરવા સમ�વ�ુ.ં પણ આ સમ�વટ�ુ ંકંઈ 

જ પ�રણામ ન આવ�ુ.ં ઉમર� જવાબ આપયો. �ુ ંઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામને પાણી લઈ જવાની મ�ૂંર� આપીને રઈની 

��ુુમત પરથી હાથ ઉપાડ� લ� એ હરગીઝ ન�હ બને માટ� 

પાણીનો પિતબધં ઉઠાવી લેવાની વાત જવા દો. આ 

વાતચીત બાદ ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામે પોતાના 
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ત�ંનુની આ�ુબા�ુ ખાઈ ખોદવાનો �કુમ કય� , તયાર બાદ 

હઝરત અબબાસને �ુવો ખોદ�ને પાણી કાઢવાનો �કુમ કય�. 

હઝરત અબબાસે �ુવો તો ખોદયો. પણ પાણી ન નીકક�ુ.ં 

નવમી મોહરરમના ઉમર બીન સાઅદના અને જનાબે ઈમામે 

�સૈુન અલ�યહસસલામ સાથે છેુલીવાર �ફુત� ુથઈ.  એ 

પસગેં આપની સાથે હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામ અને 

હઝરત અલી અકબર અલ�યહસસલામ પણ હતા. આપે આ 

�ફુત�મુા ંહર�ક પકારની �જુજત તમામ કર� દ�ધી. ૯ મીની 

સવાર� આપે હઝરત અબબાસને ફર� �ુવો ખોદવાનો �કુમ 

કય�, �ુવો ખોદવામા ંઆવયો. પણ પાણી નીકક�ુ ંનહ�. 

થોડ�વાર બાળકોની હાલતને નજર સામે રાખીને આપે હ� 

�ુવા ખોદ� પાણી કાઢવાની છેુલી હદ �ધુી કોિશશ કરવા�ુ ં

ક ુ.ં આ વખતે �ુવો ખોદાતો જોઈ બધા બચચાન �ુ� 

લઈને આવી પહ�ચયા. હ� પાણી નીકળે તે પહ�લા ્ુશમનો 

આવી તેને બધં કર� દ�ધો. ્ુશમનોને આવતા જોઈ બચચાન 
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ત�ંમુા ંભાગી ગયા. થોડ�વાર પછ� ફર� પાછો હઝરત 

અબબાસે �ુવો ખોદયો. એ પણ બધં કર� દ�વામા ંઆવયો. 

આમ એક પછ� એક એમણે ચાર �ુવા ખોદયા. પણ પાણી 

હાિસલ ન કર� શ�ા. 

એ પછ� ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ એક �ટણી 

પર બેસીને ્ુશમનના લશકરની સામે આવીને ઉભા રરા અને 

પોતાની નળખ આપી પણ ્ુશમનો પર કંઈ અસર થઈ 

નહ�. ઈતીહાસકારો લખે છે ક� નવમી તાર�ખે િશમ �ુફા ગયો. 

તેને ઉમર બીન સાઅદની ઈબને �ઝયાદને િશકાયત કર�. 

અને તેની પાસેથી એક સખત �કુમ ઉમર બીન સાઅદ માટ� 

લઈને આવયો. �કુમ એ મતલબનો હતો ક� જો ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામ બયઅત નથી કરતા તો એમને કતલ કર� 

નાખ. અને તેની લાશ પર ઘોડા દોડાવી દ�. તારાથી જો તેમ 

ન થાય તો ્ ુ ંસરદાર� શીમને સ�પી દ�. અમે એને યઝીદના 

�કુમ�ુ ંપાલન કરવાનો �કુમ આપી દ�ધો છે. 



િસરતે અઈમ્મા - 594                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

આ સખત અને તાક�દ ભય� �કુમ મળતા ંઉમર� 

સાઅદ તેના પર અમલ કરવા માટ� એકદમ તૈયાર થઈ 

ગયો. આ નવમી તાર�ખે શીમે જનાબે અબબાસ અને તેમના 

ભાઈનને અમાન આપવાની પેશકશ કર� ્ને એમણે ઘણી 

�દલેર� સાથે કુકરાવી દ�ધી.  

હવે નવમી તાર�ખે શીમની તેહ ર�કથી ઉમ ર� 

સાઅદ� �મુલાનો �કુમ આપી દ�ધો. ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામ ત�ંમુા ં�બરાજમાન હતા. આપને પહ�લા 

જનાબે ઝયનબ અને પછ� હઝરત અબબાસે ્ુશમનોના 

આવવાની ખબર આપી. હઝરતે ફરમાવ�ુ.ં મને હમણા ંજરા 

ઝો�ંુ આવી ગ�ુ ંહ્ ુ.ં અને મ� નાના�નને સવપનામા ંજોયા. 

એમણે મને ફરમાવ�ુ.ં �સૈુન તમે કાલે માર� પાસે પહ�ચી 

જશો. જનાબે ઝયનબ રડવા લાગયા. આપે હઝરત અબબાસને 

ક ુ.ં "ભાઈ તમે જઈને આ ્ુશમનો પાસે એક રાતની 
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મોહલત માગંી ુયો. હઝરત અબબાસ તશર�ફ લઈ ગયા , 

અને લડાઈની એક રાતની મોહલત મેળવી પાછા ફયાર. 

* * * * * 
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શબે આ�રુ 

ઈમામે �તુબો આપયા પછ� હઝરતે અબબાસને 

પાણી લાવવાનો �કુમ કય�. જનાબે અબબાસ સવારો અને 

વીસ પયાદાન સાથે નહ�ર� �રાત પર તશર�ફ લઈ ગયા. 

અને ઘણીવાર �ધુી લડાઈ કયાર છતા ંપણ પાણી �ધુી 

પહ�ચી શ�ા નહ�. એ પછ� ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ 

લડાઈના સથળ�ુ ંિનર�દણ કરવા મેદાન તરફ તશર�ફ લઈ 

ગયા. પાછા ફર�ને જનાબે ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાના 

ત�ંમુા ંગયા. જનાબે ઝયનબે �છુ�ું , "ભાઈ તમે અસહાબની 

�સોટ� કર� લીધી ક� નહ� ? આપે તેમને ઈ�તમનાન આપ�ુ.ં 

તયાર બાદ �હલાલ બીન નાફ�એ પણ આપને ઈ�તમનાન 

આપ�ુ.ં 

જનાબે ઝયનબ  સલા�ુુ લાહ� અલયહા  સાથે 

વાતચીત કયાર બાદ આપે ફર� એક �તુબો ફરમાવયો. અને 



િસરતે અઈમ્મા - 597                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

અઝીઝો અને અસહાબને ફર�થી ક ુ ંક� આ લોકો તો માર� 

�ન લેવા ચાહ� છે , તમાર� �નો ન આપો. પણ બધા એ 

ઘણો �દલેર� ભય� જવાબ આપયો. એ પછ� આપે આપના 

અસહાબને જ�તની �ઝયારતથી �શુરર ફ કયાર. 

અુલામા કન્રુ� લખે છે ક� પાણી નહ� હોવાના 

કારણે સખત બેચેની ફ�લાઈ અને જનાબે ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા ના આ�ુબા�ુ બધા બચચાન ફ�રયાદ 

કરવા લાગયા. �રુ�ર� હમદાનીને �ણ થતા ંએ થોડાક 

માણસોને સાથે લઈને નહ�ર પર પહ�ચયા. �બૂ લડાઈ થઈ. 

હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામને મદદ� મોકલવામા ંઆવયા. 

ક�ટલાક �ંબાઝો ખપી ગયા. એક �રવાયત �જુબ આ પસગેં 

હઝરતે અબબાસ અલ�યહસસલામના એક ભાઈ અબબા�લુ 

અસગર પણ શહ�દ થયા છે.  

�ંુકમા,ં �રુ�ર અસખંય �શુક�લીન અને �સુીબતો 

બાદ એક મશક લઈ આવયા. પરં્ ુબાળકો એના પર એટલી 
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બેતાબીથી પડ�ા ક� મશક�ુ ંમ��ું �લુી ગ�ુ.ં અને બ� ુપાણી 

જમીન પર ઢોળાઈ ગ�ુ.ં બાળકો અને ઔરતો સાથે �રુ�ર�  

પણ પોતા�ુ ંમા�ુ ં�ુટ� લી�ુ ંઅને �બૂ જ હસરત અને 

અફસોસ સાથે ક ુ ં: હાય આલે મોહમમદની પયાસ �ઝુાવી ન 

શ�ો. 

કરબલાના ��ુ�હદોની છેુલી પભાત , ઈમામે 

�સૈુન અલ�યહસસલામ અને એમના અસહાબ ઈબાદતમા ં

મશ�લુ છે. �જ�દગીની આખર� "સહર  ઉગવાની છે. તયા ં

અચાનક ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામની ુખ લાગી ગઈ. 

આપે ખવાબમા ંજો�ુ ંક� અસખંય �ુતરા આપના પર �મુલો 

કર� રરા છે. અને એ �ુતરાનમા ંએક કાબર ચીતો કોઢ�યલ 

�ુતરો પણ છે. ્ બ� ુસખતી કર� રરો છે. અુલામા દમીર� 

પોતાની �કતાબમા ંલખે છે ક� ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામને 

શહ�દ કરનાર િશમ હતો અને તે સફ�દ કોઢના રોગથી 

પીડાતો હતો. જયાર� �બુહ ન�દુાર થઈ તયાર� આસમાનમાથંી 
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નીદા આવી "અય અુલાહના બહા્ુર િસપાહ�ન તૈયાર થઈ 

�ન. ઈમતેહાનનો પસગં આવી રરો છે. અને મમતની ઘડ� 

માથે છે.  

* * * * * 
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�બુહ� આ�રુ 

૧૦મી મોહરરમ �હ.સ. ૬૧ અને �ુ�આ્નો �દવસ 

છે. રાત વીતી �કુ� , હવે સવાર� પડ� ગઈ છે. અને તેની 

સાથે જ યઝીદ� કઝઝાબોએ પોતાના લશકરને ગોઠવી દ�ધા 

છે. �બુહ� સા�દકનો વખત આવે છે. એટલે સાદ�ક�ન નમાઝે 

�બુહની તૈયાર�મા ંછે , હઝરત અલી અકબર 

અલ�યહસસલામની અઝાનથી કરબલાની �િુમ �ુ�ં ઉઠ� , 

�સૈુની સફો અુલાહના દરબારમા ંઆવીને ઉભી છે. ઈમામે 

�સૈુન અલ�યહસસલામ નમાઝ પઢાવી રરા છે. અુલાહના 

સાચા બદંાન હ� તો �સુુલા પર છે. તયા ંતો  સી 

હ�રના ્ુશમના દળમા ં�મુલા કરવાની તૈયાર� �ચનહો નજર� 

પડ� છે. ઈમામ નમાઝને અદા કર�. �સુુલા પરથી ઉભા થઈ 

�ય છે. અને બોતેર �ંબાઝોના બનેલા લશકરની ગોઠવણી 

આ પમાણે કર� છે. વીસ બહા્ુરો જમણી પાખેં , વીસ ડાબી 
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પાખેં, અને બાક��ુ ંલશકર વચમા ંગોઠવા�ુ ંજમણી પાખંના 

સરદાર ઝોહર બીન ક�ન , ડાબી બા�ુના હબીબ ઈબને 

મઝાહ�ર અને તમામ લશકરની અલમદાર� હઝરત 

અબબાસને સ�પવામા ંઆવે છે.  

આ બધી ગોઠવણી બાદ આપે ફરમાવ�ુ ંક� : હવે 

લડાઈ શ� થઈ જશે. ભાઈ ફર� એક વાર પાણી માટ� �વૂો 

ખોદવા કોિશશ કર� ુયો , અને સાભંળો ફકત તમારા ભાઈ 

ભતી�નને ભેગા કર�ને �ુવો ખોદજો. અથારત અસહાબને 

ઝેહમત ન આપતા. જના બે અબબાસે �બૂ  જ ઝહ�મત 

ઉપાડ�ને એક પછ� એક એમ બે �ુવા ખોદયા. પણ મહ�નત 

એળે ગઈ.  

સવાર� ઠ�ક દસ વાગે ઉમર બીન સાઅદ� , પોતાના 

લશકરને તાક�દનો �કુમ છોડ�ો ક� �સૈુનને કતલ કરવા માટ� 

તૈયાર થાવ , �કુમ મળતાનંી સાથે તીડોની ્મ ઉભરાઈ 

પડતા ્ુશમનના લશકરમા ંગિતસચંાર થયો. અને આ 
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ઈસલામના ્ુશમનો તણ �દવસના �ખૂયા પયાસા �ઠુ�ભર 

�સૈુની લશકરનો સહંાર કરવા આટલી મોટ� સખંયામા ંઉપડ�ા. 

એ વખતે જનાબે ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ ત�ંમુા ંહતા. 

ઘોડાનની ટા�ુનંના અવાઝો સાભંળ�ને આપ બેઠા થયા. 

ર��ુ ુુ લાહ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની 

�ઝરાહ ધારણ કર�. આપ અસહાબને �ચૂનાન આપવા 

લાગયા એટલામા ંતો ્ુશમનોએ ત�ંનુને ઘરે� લીધા. �રુ�ર 

ઈબને ખસીર� આવીને એમને સમ�વયા પણ માનયા ન�હ. 

પછ� આપ પડં� બહાર પધાયાર અને ્ુશમનોને પોતાની 

નળખ આપી અને એક �રવાયત �જુબ એ પણ ફરમાવ�ુ ંક� 

મને અહભથી �હન્ુસતાન ક� બી� કોઈ તરફ ચાુયો જવા  દો, 

પણ એમણે તેમની એ વાત પણ ન માની. આપે એમને ક ુ ં

ક� તમે એ તો બતાવો ક� તમે કયા �નુાહસર મને કતલ કરવા 

માગંો છો  ? એમણે જવાબ આપયો અમે તમારા િપતાની 

્ુશમનીમા ંતમોને શહ�દ કર� રરા છ�એ. એ પછ� આપે 
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�ુરઆને મ�દને "લવાદ (મયસથી) બનાવવાની વાત કર� , 

એમણે એ વાત પણ ન માની , �તમા ંઆપે બારગાહ� 

ઈલાહ�મા ંહાથ �ચા કર�ને દોઆ કર� ક� "�દુાયા ્ ુ ંઆ 

લોકો પર સ�કફ કબીલાના એક �લુામને �સુુલત કર�ને 

એમને આ �ુમ કરવાની મ� ચખાડ્. 

* * * * * 
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જનાબે �રુ ઈમામ અલ�યહસસલામના 

સાથે 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામે કર�લી નસીહતોની 

અસર માત �રુ પર થઈ. એ સીધા ઈબને સાઅદ પાસે ગયા 

અને તેનો આખર� ઈરાદો �ણી લીધા બાદ ઘોડાને એડ 

લગાવીને સીધા ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામની સેવામા ં

હાજર થયા. અને ઘોડા ઉપરથી ઉતર�ને ઈમામ 

અલ�યહસસલામની ર�કાબને બોસો આપયો અને આપનાથી 

માફ� ચાહ�. ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામે તેમને માફ કર� 

દ�ધા. અને સાથોસાથ જ�તની બશારત આપી. જનાબે 

�રુની સાથે એમનો �તુ પણ હતો. હમીદ ઈબને ��ુસલમ�ુ ં

બયાન છે ક� ઉમર� સાઅ દ� લશકર� �સૈુન પર બધાથી પહ�લા 

તીર ચલાવ�ુ ંઅને તયાર બાદ તીરોની ઝડ� વષરવા લાગી. 
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રવઝ્લુ અહબાબમા ંછે ક� જનાબે �રુને કો�લુ ઈબને કનાના 

અને ઈરશાદમા ંછે ક� અય�બુ મોસર�  એક �ુફ�ની મદદથી 

શહ�દ કયાર છે.  

જનાબે �રુની શહાદત બાદ ઉમર� સાઅદના 

લશકરમાથંી બે જણાએ �બુાર�ઝત તલબ કર� , એમના નામ 

ઝબાન અને સાલમ હતા. એમના �કુાબલા માટ� ઈમામે 

�સૈુન અલ�યહસસલામના લશકરમાથંી જનાબે હબીબ ઈબને 

હસીન નીકકયા. અને તેમના ઉપર થોડા જ ઘા કર�ને 

જહ�મ વાસીલ કર� દ�ધા.  

તયાર બાદ શશ ુદળમાથંી મઅતલ ઈબને યઝીદ 

મેદાનમા ંઉતય� અને તેને હબીબ ઈબને હસીને અને 

અુલામા મજલીસીના કથન �જુબ �રુ�ર ઈબને ખ�ઝર 

હમદાનીએ �કુાબલો કર�ને મમતને શરણે મોકલી દ�ધો. પછ� 

મઝાહ�ર ઈબને હર�સ નીકકયો અને તે નાફ�અ �બન 

�હલાલના હાથે માય� ગયો.  
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ઉમર� સાઅદ �સૈુની વીરોની આ શાને ��ુઅત 

જોઈને સમ� ગયો ક� એમના સાથે વય��તગત �કુાબલો 

કરવામા ંફાવી શકશે નહ�. એટલે તેમણે સા��ુહક �મુલો 

કરવાનો િનરધાર કય�. એણે પોતાના �ખુય સેના નાયકને 

બોલાવીને તેને �કુમ આપયો ક� મોટ� સખંયામા ંતીર 

�દાઝોને મોકલીને એક સામટો તીરોનો મારો ચલાવવામા ં

આવે. પછ� �કુમ થયા �જુબ તીરોની ઝડ�ન વષરવા લાગી. 

પ�રણામે ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ�ુ ંલગભગ આ�ુ ં

લશકર ઝખમી થઈ ગ�ુ ંઅને ૪૦-૫૦ અસહાબ શહ�દ થઈ 

ગયા.  

જગેં મગ�બુાના બાદ હઝરત ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામ પોતાના બાક� બચેલા વીર બહા્ુરો સાથે 

મેદાનમા ંપડ�ા ક� ્મની સખંયા ૩૨ હતી. અને એવી 

��ુઅતથી લડ�ા ક� ્ુશમનોના છક કા �ટ� ગયા. ્ તરફ 

�મુલો કરતા તયા ંકતારોની કતારો સાફ કર� નાખતા હતા. 
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આ �ખૂયા પયાસા નરક�સર�નએ ્ુશમન દળમા ંએવી 

હલચલ મચાવી દ�ધી ક� ્થી એના સેના નાયકોના હાથ 

પગ ઢ�લા થઈ ગયા. �સૈુની ફોજના આ જોરદાર �મુલામા ં

યઝીદ�નના બે�મુાર માણસો ખપી ગયા. એટલે �ુફ� 

લશકરના સેના નાયક� ઉમર� સાઅદને કહ�વરાવ�ુ ંક� જુદ� 

વધારાની સેના અને ખાસ કર�ને તીર �દાઝોની �ુકડ� 

મોકલો, કારણ ક� આ �ઠુીભર અલવીનએ અમાર� હાલત 

કફોડ� બનાવી દ�ધી છે. ઉમર બીન સાઅદ� તરત જ પ૦૦ 

તીર �દાઝો હસીન �બન નમીર સાથે ઉવાર �બન કયસની 

મદદ માટ� મોકુયા.  આ હ�ચકારાનએ તીર વરસાવવા 

માડં�ા. અને પ�રણામે ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામના 

ક�ટલાક બહા્ુરો ખપી ગયા. અને લગભગ બધાએ પયાદા 

બની જ�ુ ંપડ�ુ.ં એ દરિમ યાનમા ં શીમે સાદ કય� ક� આગ 

લાવો ત�ંનુને બાળ� નાખવા છે. આપે તેથી શીમને 

પડકાય� અને ક ુ ં: અય મલઉન ્ ુ ંઆ ક�વી બેહયાઈ કર� 
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રરો છે. એટલામા ંશીસ ઈબને રબઈ આવી ગયો , એણે તેને 

આ અણ છાજતા કામથી વાય�.  

ઈિતહાસકાર ઈબને અસીર અને અુલામા 

મજલીસી લખે છે ક� લડાઈના દમરાનમા ંઝોહરની નમાઝનો 

વખત થઈ ગયો. અ� ુસમામા સયદાવીએ એ વખતે ઈમામે 

�સૈુન અલ�યહસસલામની સેવામા ંઅરજ કર� જો ક� આપણે 

્ુશમનો વચચે ઘરેાએલા છ�એ , છતા ં�દલ એ જ ચાહ� છે ક� 

નમાઝે ઝોહર અદા કર� લેવામા ંઆવે. ઈમામે અ� ુસમામા 

સયદાવીને દોઆ આપી અને નમાઝ અદા કરવાની તૈયાર� 

ફરમાવી. તીર એકધારા આવી રરા હતા. એટલે ઝોહ�ર બીન 

ક�ન અને સઈદ બીન અબ્ુુલાહ , ઈમામ અલ�યહસસલામે 

નમાઝ �રુ� કર� લીધી તયા ં�ધુી ઢાલ બનીને આડા ઉભા 

રરા અને તીરો પોતાની છાતી પર ઝીલતા રરા. સઈદના 

બદન પર તલવારો અને નેઝાના ઘા તો લાગી ��ુા હતા 

અને તે ઉપરાતં નમાઝ દરિમયાન તેર તીર એમની છાતીમા ં
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પેવસત થઈ ગયા હતા. એટલે નમાઝ ખતમ થતાની સાથે 

તેન પણ શહાદનો �મ પીને આ ્ુિનયાથી િવદાય લઈ 

��ુા હતા! જગેં મગ�બુાના �તે ્ ૩૨ અસહાબ બચયા 

તેમાનંા થોડાક અનસારોનો �ંુકો અહ�વાલ અહભ ર�ૂ કર�એ 

છ�એ. 

* * * * * 
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જનાબે હબીબ ઈબને મઝા�હર 

જનાબે હબીબ ઈબને મઝા�હર ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામના બાળપણના દોસત હતા. �રસાલત મઆબ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના સહાબી હોવાનો 

એમને શરફ હાિસલ છે. વળ� તેન અમી�લ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામના પણ સહાબી હતા. અને દર�ક લડાઈમા ં

આપના શર�ક રરા હતા. �ુફામા ંએમણે જનાબે ��ુસલમ બીન 

અક�લનો �રુ� �રુો સાથ આપયો અને તેમની શહાદત બાદ 

પગ પાળા ચાલીને તે ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામની 

સેવામા ંપહ�ચયા હતા. એમણે બની અસદ પાસેથી થોડા 

મદદગારો મેળવવાની કોિશશ કર� હતી. ઉમ ર� સાઅદના 

લશકર� રસતામા ંસામનો કય� હતો. શબે આ�રુ એક રાતની 

મોહલત લેવા જનાબે અબબાસ ગયા તયાર� આપ પણ તેમની 

સાથે ગયા હતા. આ�રુાના �દવસે નમાઝે ઝોહરના વખતે 
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હસીન બીન નમીર� બદકલામી કર� , તયાર� તેનો જવાબ પણ 

એમણે જ આપયો હતો. અને હસીન બીન નમીર કહ�તો ક� 

�સૈુનની નમાઝ ક�લુ નહ� થાય. ઈમામ અલ�યહસસલામની 

ર� લઈને હબીબે આગળ આવીને મેદાનમા ંએકધારા 

્ુશમનના સૈિનક પર મારો ચલાવતા રરા હતા. અને આમ 

મેદાનમા ંલડતા લડતા આપના પર બદ�લ ઈબને હર�મ 

અકફાઈની તલવારનો ઘા , બની તમીમના એક માણસના 

નેઝાનો ઘા અને હસીન બીન નમીરની તલવારનો ઘા પડતા 

આપ ઘોડા પરથી નીચે પડ� ગયા. એ વખતે એક બની 

તમીમીએ આપ�ુ ંમા�ુ ંકાપી લી�ુ.ં હબીબની શહાદત બાદ 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામે હદ ઉપરાતં દદરનાક લહ��મા ં

ક ુ ંહ્ ુ ંક� "અય હબીબ �ુ ંતમને અને મારા સહાબીનને 

�દુા પાસેથી લઈશ.  

* * * * * 
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ઝોહ�ર ઈબને કયન 

જનાબે ઝોહ�ર ઈબને કયન , કયસ ઈબને કયસ 

અનસાર� બજલીના ફરઝદં હતા. એ તેમની કમમના સરદાર 

અને રઈસ હતા. �હ.સ. ૬૦ મા ંઈમામ અલ�યહસસલામના 

સાથી બનયા. શબે આ�રુ એક રાતની મોહલત માગંવા ગયા 

તયાર� જનાબે અબબાસના એક સાથી એ પણ હતા. ઈમામે 

�સૈુન અલ�યહસસલામ શહ�દ થયા તે પહ�લા ંિશમે મલઉને 

ખયમાનને આગ લગાડવા ચાહ� તયાર� તેનો �કુાબલો કર�ને 

એ અપ�ૃતયથી એને વાય� હતો. નમાઝે ઝોહરના વખતે 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામની �હફાઝતમા ંએમણે પણ 

પોતાની છાતી જનાબે સઈદની સાથે ધર� હતી. તેન 

મેદાનમા ંજઈને જબરદસત લડાઈ લડ�ા હતા. અને 

અબ્ુુલાહ શઅબી અને મહા �ર ઈબને અવસત તમીમીએ 

આપને શહ�દ કર� દ�ધા હતા. શહાદત બાદ ઈમામે �સૈુન 



િસરતે અઈમ્મા - 613                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

અલ�યહસસલામ આપની લાશ પર તશર�ફ લાવયા અને ક ુ:ં 

"ઝોહ�ર �દુા તમારા પર રહમત ના�ઝલ કર� અને તમારા 

કાિતલો પર લાઅનત કર� ક� ્મની �રુતો વાદંરા અને 

રભછોમા ંમસખ થઈને બદલાય ગઈ છે. 

* * * * * 
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નાફ�અ ઈબને �હલાલ 

જનાબે નાફ�અ બીન �હલાલ શર���ફસ , કોમના 

સરદાર, બહા્ુર, �ુરઆનના કાર� અને હદ�સના રાવી હતા. 

એમણે બધી લડાઈનમા ંહઝરત અલી અલ�યહસસલામનો 

સાથ આપયો હતો. કરબલામા ંપાણી મેળવવા માટ� ્ કોિશશો 

કરવામા ંઆવી તેમા ંહઝરત અબબાસની સાથે હતા. 

કરબલાની લડાઈમા ંઝેર પાએલા તીરોથી તેમણે બાર 

્ુશમનોને જહ�મ વાસીલ કયાર હતા. અને તીરો ખલાસ થતા 

તલવાર વડ� લડ�ા હતા. એમના ઉપર જયાર� તીરોની ઝડ� 

્ુશમનો તરફથી વરસાવવામા ંઆવી તયાર� અડગ રરા હતા. 

એમના બનેં બા�ુ કપાઈ ગયા. અને �ગરફતાર થઈને ઈબને 

સાઅદ પાસે લઈ જવામા ંઆવયા તયાર� શીમના હાથે કતલ 

થયા હતા.  

* * * * * 
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��ુસલમ ઈબને અવસ� 
જનાબે ��ુસલમ ઈબને અવસ� એક શર�ફ 

ઈનસાન, અને આબીદ , ઝાહ�દ તેમજ સહાબીએ ર�લુ 
સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ પણ હતા. મોટા 
ભાગની ઈસલામની લડાઈમા ંતેમણે ભાગ લીધો હતો. �ુફામા ં
એમણે જનાબે ��ુસલમ બીન અક�લની સ�ંણૂર તાકાત સાથે 

મદદ કર�. એમના સાથે ચાર કબીલાન , તમીદ, હમદાની, 
�કનદા અને રબીઆ હતા. જના બે ��ુસલમ અને જનાબે 
હાનીની શહાદત બાદ તેન પોતાના બાલબચચાન સાથે 
કરબલામા ંઆવયા અને ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામની સાથે 
શહાદતના શરફથી સરફરાઝ થયા. ઈિતહાસકારો�ુ ંબયાન છે 
ક� ��ુસલમ ઈબને અવસ� ઘણી બહા્ુર� �વૂરક લડ�ા હતા. 
એમને ��ુસલમ બીન અબ્ુુલાહ ઝીયાની મલઉને તથા 
અબ્ુુલાહ બીન ખસકારાએ ભેગા મળ�ને શહ�દ કયાર હતા.  

* * * * * 
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આ�બસ શાકર� 

જનાબે આ�બસ અ� ુશબીબ �બન શાકર� ઘણાજ 

બહા્ુર, રઈસ, આબીદ� શબ જભદાદાર અને અમી�લ 

મોઅમેનીનના બધાથી વધાર� �ખુલીસ માનનારાનમાથંી 

હતા. એમના કબીલા બ� ુશા�કર પર અમી�લ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામને ઘણો જ િવ ાસ હતો. આપે િસ�ફફનની 

જગંમા ંફરમાવ�ુ ંહ્ ુ ંક�: અગર બની શા�કર કબીલાના એક 

હ�ર જણ મો�ુદ હોત તો ્ુિનયામા ંઈસલામ િસવાય કોઈ 

મઝહબ બાક� ન રહ�. આબીસે �ુફામા ંજનાબે ��ુસલમનો દર�ક 

ર�તે સાથ આપયો હતો. અને જનાબે ��ુસલમ જયાર� �ુફા 

પહ�ચયા તયાર� એમણે બધાથી પહ�લા સ�ંણૂર સહકારની તેમન ે

ખાતી આપી હતી. એ �ુફાથી જનાબે ��ુસલમના કાગળ લઈને 

મકકા ગયા હતા. અને તયાથંી જનાબે ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામની સાથે રવાના થયા હતા. આપ આ�રુાના 
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�દવસે શહ�દ થયા. એમણે જયાર� ્ુશમનોને પડકાર કય�. 

તયાર� કોઈમા ંદમ નહોતો ક� એમની સાથે બાથ ભીડવા માટ� 

સામે આવે. �તે બધાએ ભેગા મળ�ને એમના પર પતથરોનો 

સા�દુાયીક મારો ચલાવયો અને સખંયા બધં માણસોએ એકત 

થઈને તેમને શહ�દ કયાર. તથા તેમ�ુ ંસર કાપી લી�ુ.ં 

* * * * * 
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�રુ�ર હમદાની 

જનાબે �રુ�ર બીન ખઝીર હમદાની મેક� , બ� ુ

મિેકના હમદાન કબીલાના એક વ યો�દૃ સહાબી હતા. એ 

ઘણા ંબહા્ુર , આબીદ, �હ�દ અને �ુરઆનના બેિમસલ 

(અજોડ) કાર� હતા. એમનો �મુાર �ુફાના શર�ફ લોકોમા ં

થતો હતો. તેન �ુફાથી મકકા જઈને ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામના કાફલા સાથે જોડાયા હતા. અને આખર 

�ધુી આપને સાથ આપયો હતો. શબે આ�રુ પાણી લાવવાની 

એમણે પારાવાર કોશીશ કર� હતી. �દુના મેદાનમા ંએમનો 

�કુાબલો યઝીદ ઈબને મોઅક કલથી થયો. જનાબે �રુ�ર� તેને 

કતલ કય�. તયાર પછ� રઝી ઈબને �નુકદ અબદ� એમનો 

�કુાબલો કરવા નીકકયો આપે તેને જમીન પર પટક� 

નાખયો. �બીર ઈબને અઝદ�એ એમની પીઠ પર નેઝો માય�. 

અને એમણે ઉસરઝી�ુ ંનાક દાતંથી કરડ� ખા�ુ ંક� ્ની છાતી 
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પર તેન સવાર હતા. કાઅબનો નેજો �રુ�રની પીઠમા ંરહ� 

ગયો અને તેણ ેતલવારથી �રુ�રને શહ�દ કર� નાખયા. 

* * * * * 
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ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામના સગા 

સનેહ�ન અને ઔલાદની શહાદત 

બા વફા અસહાબ અને બાસફા અનસારની શહાદત 

બાદ આપના સગા સનેહ�ન એક પછ� એક લડાઈના 

મેદાનમા ંઉતર�ને શહ�દ થયા. કહ� છે ક� બની હાિશમમા ં

શહાદતનો બધાથી પહ�લો શરફ પામનાર અબ્ુુલાહ ઈબને 

��ુસલમ �બન અક�લ હતા. આપ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામના સાહ�બઝાદ� �કયયા �બનતે સહબા �બનતે 

અબાદ �બન રબીયા �બન યરા �બન અબદ �બન અુકમા 

સાઅલ�બયાના ફરઝદં હતા. આપ મેદાનમા ંઆવયા અને 

િસ�હની ્મ એવો �મુલો કય� ક� બધા યઝીદ�નની �હમમતો 

પસત થઈ ગઈ. આપે તણ �મુલા કયાર અને ને�ુ ં્ુશમનોને 

"�ફ�ાર કયાર , લડાઈ દરિમ યાન ઉમર બીન સબીહ 
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સમદાવીએ આપની પેશાની પર તીર મા�ુ.ુ સવભાિવક ર�તે 

તીર વાગે તે પહ�લા ંઆપથી પેશાની પર હાથ રાખી દ�વાયો 

અને આપનો હાથ પેશાની સાથે એવી ર�તે પેવસત થઈ ગયો 

ક� પછ� �ુદો  જ ન થયો. પછ� એણે બી�ુ ંતીર મા�ુ ુ્ 

સાહ�બઝાદાના �દલ પર વાગ�ુ ંઅને આપ જમીન પર તશર�ફ 

લાવયા. આપને લોહ� અને માટ�થી ખરડાએલા જોઈને 

આપના ભાઈ મોહમમદ આગળ વધયા અને તેમણે પણ 

ભયકંર �દુ ક�ુ.ુ �તે અ� ુ�ુહરમ અઝદ� , લક�ન અને ઈબને 

ભસ જહમીએ આપને શહ�દ કર� દ�ધા.  

એમના પછ� જઅફર �બન અક�લ �બન અબી 

તા�લબ મેદાનમા ંતશર�ફ લઈ ગયા. આપે પદંર જબરદસત 

્ુશમનોને માયાર અને �તે બશર �બન ખોતે આપને શહ�દ 

કર� દ�ધા. પછ� જનાબે અબ્ુરર હ�માન બીન અક�લ મેદાનમા ં

પધાયાર આપે પણ જબરદસત �દુ ક�ુ.ુ આપને ્ુશમનોએ 

ઘરે� લીધા. �તે ઉસમાન બીન ખા�લદ મલઉનના ઘા થી 
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આપ જ�તમા ંસીધાવયા. તયાર બાદ અકબર �બન અક�લ 

મેદાનમા ંઉતયાર અને જોરશોરથી �દુ ક�ુ.ુ અને ઉસમાન 

બીન ખા�લદના હાથે શહાદતનો �મ પીધો. અ� ુમીખનફના 

કથન �જુબ અબ્ુુલાહ અકબર પછ� �બન અક�લ મેદાનમા ં

આવયા અને િસ�રે માણસોને કતલ કયાર પછ� શહ�દ થઈ 

ગયા. પછ� ઔન બીન અક�લ અને અલી બીન અક�લ 

શહાદતનો દરજજો પામયા. તયાર બાદ મોહમમદ �બન સઈદ 

�બન અક�લ , જઅફર બીન મોહમમદ �બન અક�લ અને 

અહમદ બીન મોહમમદ બીન અક�લ મેદાનમા ંઆવયા અને 

બહા્ુર� સાથે જગં ખેલીને જ�તમા ંિસધાયાર , પછ� મોહમમદ 

�બન અબ્ુુલાહ બીન જઅફર મેદાનમા ંઆવયા અને દસ 

જણને ઠ�કાણે પાડ�ા બાદ આ�બર બીન નહશલના હાથે 

શહાદતને વયાર. પછ� ઔન બીન અબ્ુુલાહ બીન જઅફર 

મેદાનમા ંઆવયા. એમણે તીસ સવાર અને આઠ પાયદળને 

મમતનો સવાદ ચખાડ�ો અને પછ� અબ્ુુલાહ બીન બ�ના 
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હાથે શહાદત પામયા. એમના પછ� જનાબે હસને �સુ�ા 

મેદાનમા ંઆવયા અને બહા્ુર�થી લડતા ંલડતા ંએટલા 

ઝખમી થઈ ગયા ક� બચવાની કોઈ આશા ન રહ� એટલે 

મક્લુોની હરોળમા ંઆપને જગયા આપી દ�વાઈ. પ�રણામે 

એમના એક �રશતાના મામા અસમા ઈબને ગાર� મકની 

એમને તયાથંી ઉપાડ�ને લઈ ગયા. 

પછ� મેદાનમા ંજનાબે મોહમમદ �બન હસન 
આગળ આવયા. આપ હ� �ખુત વયના પણ નહોતા થયા 
પણ આપે એવી તો બહા્ુર� બતાવી ક� ્ુશમનોની �હમમત 
નસરવા લાગી. આપના સાથે બાથ ભીડવા અઝરક શામી 
આવયો. આપે તેને પછાડ� નાખયો પછ� આપના તરફ 
ચોમેરથી �મુલા થયા. આપે િસ�રે ્ુશમનોને મમતના આર� 

ઉતાર� દ�ધા. �તે આપ પણ ઉમર �બન મઅદ �બન ઉવાર 
�બન નફ�લ અઝદ�ની તલવારથી શહ�દ થઈ ગયા. 
ઈિતહાસકારો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� આપ�ુ ં�સમે �બુારક �જ�દગીની 
આખર� ઘડ�ન દરિમ યાન જ ઘોડાની ટા�નુથી ચગદા�ું , 
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પછ� અબ્ુુલાહ બીન હસન જગંના મેદાનમા ંઆવયા અને 
ચમદ ્ુશમનોને ઠાર કયાર. આપને હાની ઈબને શીસે શહ�દ 
કયાર. પછ� અ�બુકર ઈબને હસન મેદાનમા ંઆવયા. આપે 
લશકરની જમણી ડાબી પાખંને વેર િવખેર કર� નાખી. આપ 
 સી ્ુશમનોને કતલ કયાર બાદ શહ�દ થઈ ગયા. આપને 
અુલામા સમાવીના કથન �જુબ અબ્ુુલાહ ઈબને અકબા 

ગનવીએ શહ�દ કયાર હતા. પછ� અહમદ ઈબને હસન 
મેદાનમા ંઆવયા. આપની ઉમર જો ક� ૧૮ વષરથી પણ કમ 
હતી તે છતા ંઆપે યાદગાર લડાઈ લડ� અને સાઈંઠ 
્ુશમનોને કતલ કયાર બાદ શહ�દ થઈ ગયા. એમના પછ� 
અબ્ુુલાહ અસગર મેદાનમા ંઆવયા , આપ હઝરત અલી 
અલ�યહસસલામના ફરઝદં હતા. આપની વાલેદા લયલા 
�બનતે મસઉદ તમીમી હતા. આપે પણ જબરદસત લડાઈ 
લડ� અને શહાદતનો દરજજો હાિસલ કય�. શહાદત પહ�લા 
આપે એકવીસ ્ુશમનોને કતલ કયાર હતા. આપની શહાદત 
અબ્ુુલાહ �બન અકબા ગનવીના હાથે થઈ હતી. ક�ટલાક 

કથનો �જુબ એમના પછ� ઉમર �બન અલી મેદાનમા ંઆવયા 
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અને શહ�દ થયા. િતબર��ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� એ કરબલામા ંશહ�દ 
નથી થયા. ક�ટલાક ઈિતહાસકારો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� અબ્ુુલાહ 
અસગર પછ� અબ્ુુલાહ �બન અલી મેદાનમા ંતશર�ફ 
લાવયા. એ હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામના સગા ભાઈ 
હતા. શહાદત વખતે એમની વય પચચીસ વષરની હતી. 
આપને હાની �બન સબીત અલ ખઝરવીએ શહ�દ કયાર હતા. 

પછ� હ ઝરત અબબાસના બી� સગા ભાઇ ઉસમાન બીન 
અલી મેદાનમા ંઆવયા. આપે રજઝ પઢ� અને �બુ જગં 
ખેુયો. લડાઈ દરિમ યાન �લુી ઈબને યઝીદ અસબહ�એ 
આપની �બુારક પેશાની પર તીર મા�ુ.ુ ્ના કારણે આપ 
જમીન પર પડ� ગયા. અબાન �બન દારમના કબીલાના એક 
માણસે આપ�ુ ંસર કાપી લી�ુ.ં શહાદતના વખતે આપની 
વય તેવીસ વષરની હતી. પછ� હઝરત અબબાસના તી� 
સગા ભાઈ મેદાનમા ંતશર�ફ લાવયા અને અબ્ુલ ફહરના 
કથન �જુબ �લુી ઈબને યઝીદના હાથે અને અ� ુ�શુખતફની 
�રવાયત �જુબ હાની ઈબને સબીિતલ ખેઝમીના હાથે શહ�દ 

થયા. શહાદતના વખતે આપની વય એકવીસ વષરની હતી. 
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તયાર બાદ હઝરત અબબાસના �દકરા ફઝલ �બન અબબાસ 
મેદાનમા ંઆવયા અને તલવારની રમઝટ બોલાવીને અઢ�સો 
્ુશમનોને જહ�મ વાસીલ કર� દ�ધા. આ ��ુઅત જોઈને 
્ુશમનોએ ચાર� તરફથી �મુલો કર�ને તેમને શહ�દ કર� 
દ�ધા. પછ� હઝરત અબબાસના બી� ફરઝદં કાસીમ 
મેદાનમા ંઆવયા. એમની વય નગણીસ વષરની હતી. આપે 

આઠસો ્ુશમનોને ફનાને આર� ઉતાર� દ�ધા , પછ� ઈમામે 
�સૈુન અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર થઈને પાણી માગં� ુ.ં 
પાણી ન મળતા ંપાછા મેદાને ફયાર અને એકવીસ અસવારોને 
જહ�મ વાસીલ કર�ને શહ�દ થઈ ગયા. 

* * * * * 
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હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામની 

શહાદત 

બની હાિશમના નવિનહાલોની શહાદત બાદ 

હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામ  મૈ દાને જગંમા ંપયાસા 

બાળકો મા ટ� પાણી લાવવા માટ� પધાયાર અને અનોખા 

પરાકમો બતાવીને શહ�દ થયા. એમની �ંુક� �વન કથા 

ન�ધ આ મ�ુબ છે. આપનો જનમ ચોથી શાબાન �હ.સ. ૨૬ 

ના મગંળવારના રોજ મદ�નાએ �નુવવરામા ંથયો. આપ 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામના કાયમી અલમબરદાર હતા. 

આપને કરબલામા ં�દુ કરવાની પરવાનગી આપવામા ં

નહોતી આવી. માત પાણી લાવવા�ુ ંકામ આપને સ�પવામા ં

આવ�ુ ંહ્ ુ.ં આપની વફાદાર�નો એ કમાલ છે ક� નહ�ર� 

�રાતમા ંઉતયાર છતા ંપયાસા બહાર નીકકયા હતા. આપનો 
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જમણો હાથ ત�ંનુમા ંપાણી પહ�ચાડવાની કોિશશમા ંઝયબ 

બીન વકારની તલવારના ઘાથી અને ડાબો હાથ હક�મ ઈબને 

્ફુયલની તલવારના ઘાથી કપાયો હતો. પછ� એક તીરથી 

મશક િવ�ધાઈ અને બ�ુ ંપાણી વહ� ગ�ુ ંહ્ ુ.ં એક તીર 

આપની ુખમા ંલાગ�ુ ંઅને એક તીર થી આપની છાતી 

વભધાઈ અને લોઢાનો �ઝુર આપના માથા પર િવ�ઝાયો ્ના 

કારણે આપ જમીન પર પડ� ગયા. આપે ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામને અવાજ આપયો. ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામે કમર પકડ�ને ફર�યાદ કર� "અલા અનક સર 

ઝહર� હાય માર� કમર ્ટુ� ગઈ. આપનો લકબ સક કા હતો 

અને �ુિ�કયત અ�લુ ફઝલ અને અ� ુ�ુબાર હતી. આપ 

બતીસ વષરની �મર� આ�રુાના �દવસે શહ�દ થયા.  

* * * * * 
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હઝરત અલી અકબર 

અલ�યહસસલામની શહાદત 

હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામની શહાદત બાદ 

હઝરત અલી અકબર અલ�યહસસલામે ઈમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામ પાસે ્હાદની પરવાનગી માટ� છેુલી હદની 

કોિશશ કર�. આખર� આપ તેમા ંકામયાબ થઈને મેદાનમા ં

તશર�ફ લઈ ગયા. આપને ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામે 

પોતાના હાથે હિથયાર સ�વીને સજજ કયાર. હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામની તલવાર બાધંી , �ઝરહ પહ�રાવી અને 

પયગમબર� ઈસલામની સવાર�ના ઘોડા પર સવાર કયાર ક� ્ 

ઘોડા�ુ ંનામ ઉકાબ અથવા �િુત��ઝ હ્ ું , રવાના કરતી 

વખતે ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામે બારગાહ� અહ�દયયતમા ં

બનેં હાથ �ચા કર�ને ક ું , "મારા પાલનહાર હવે તાર� 
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રાહમા ં�ુરબાન થવા મારો એ ફરઝદં જઈ રરો છે. ્ �રુત 

અને સીરતમા ંતારા ર�લેુ કર�મ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમની સાથે ઘણો જ �શુાબેહ છે. મારા મવલા 

�ુ ંજયાર� જયાર� મારા નાનાની �ઝયારતનો �શુતાક થતો 

હતો, તયાર� તયાર� એની �રુત જોઈ લેતો હતો , મા�લક, એની 

્ ુ ંજ મદદ ફરમાવ્. 

આ�લમો લખે છે ક� મેદાનમા ંઆવયા પછ� જનાબે 

અલી અકબર અલ�યહસસલામે રજઝ પઢ� અને પછ� 

�કુાબલો શ� થયો. આપે તલવારનો એવો જબરદસત મારો 

ચલાવયો ક� ્ુશમનના દાતંોમા ંપસીનો આવી ગયો. એમની 

કતારોની કતારો ઉથલાવી નાખી. એ�સો વીસ ્ુશમન �ફ�ાર� 

વસસકર (જહ�મ વાસીલ) થઈ ગયા. જનાબે અલી અકબર 

અલ�યહસસલામ તણ �દવસના �ખૂયા પયાસા હતા. બાપની 

ખીદમતમા ંપહ�ચી ગયા અને અરજ કર� પયાસ મને માર� 

રહ� છે, પાણી મળે એવો કોઈ રસતો કર� આપો. ઈમામે �સૈુન 
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અલ�યહસસલામ પાસે પાણી �ા ંહ્ ુ ંક� જખમોથી �રુ�રુ 

થએલા અલી  અકબર ્વા વહાલા ફરઝદંની આખર� 

ફરમાઇશ �રુ� કર� , આપે ક ુ ં: પાણી તો બેટા થોડ�વારમા ં

હવે તમને નાના�ન જ પીવરાવશે. અલબ� તમાર� �ભ 

મારા મોઢામા ંઆપો. જનાબે અલી અકબર અલ�યહસસલામે 

બેચનેીમા ં�ભતો મોઢામા ંઆપી દ�ધી પણ ્રુત જ પાછ� 

ખ�ચી લીધી અને ક ું , બાબા�ન આપની �ભ તો મારા 

કરતા ંપણ વધાર� �કુાએલી છે. પછ� ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામે ર�લેુ કર�મ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમની એક ��ઠુ� અલી  અકબર અલ�યહસસલામના 

મ�ઢામા ંઆપી અને ફરમાવ�ુ,ં બેટા �ન, �દુા હા�ફઝ,  

જનાબે અલી અકબર અલ�યહસસલામ બી�વાર 

મેદાનમા ંગયા. તા�રક બીન શીન ્ને ઉમર બીન સાઅદ� 

ર�કકા અને �સુલની ��ુુમત�ુ ંવચન આપ�ુ ંહ્ ું , એ અલી 

અકબર અલ�યહસસલામના �કુાબલામા ંઉતય�. આપે �બૂજ 
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જવામંદદથી એના પર નેઝાનો વાર કય� , નેઝો એની પીઠને 

આર પાર વભધીને બે વ�ત બહાર નીકળ� ગયો , એના 

મરવાની સાથે એનો �તુ તા�રક મેદાનમા ંઆવયો આપે તનેે 

પણ ઠાર કર� દ�ધો પછ� તા�રકનો બીજો છોકરો તુહા 

આવયો. આપે એ�ુ ંગર�બાન પકડ�ને એને ભ�ય પર પછાડ� 

દ�ધો, એ જોઈને ઉમ ર� સાઅદ� િમ સા અ ઈબને ગા�લબને 

�કુાબલો કરવા મોકુયો. એ પણ હઝરત અલી અકબર 

અલ�યહસસલામના સામે બે �ુકડા થઈ ગયો. એના મરાયા 

પછ� લશકરમા ંકોલાહલ મચી ગયો. ઉમ ર� સાઅદ� મોહકમ 

ઈબને ્ફુ�લ અને ઈબને નવફલને બે હ�રના લશકર સાથે 

જનાબે અલી અકબર અલ�યહસસલામ પર �મુલો કરવાનો 

�કુમ કય�. �મુલાનો જવાબ જનાબે અલી અકબર 

અલ�યહસસલામ� ઘણી �દલેર�થી આપયો અને તરસથી બેચને 

થઈને બી�વાર આપ ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામની 

સેવામા ંહાજર થયા અને પાણી માગ�ું , આપે જવાબ આપયો 
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બેટા! હવે તો સાક�એ કવસર જ સયરાબ કરશે એ  જ તાર� 

તરસ �ઝુાવશે. �રુ� નઝર , �ને િપદર , જુદ� �ન , 

નાના�ન ઈનતેઝાર ફરમાવી રરા છે. હઝરત અલી  અકબર 

અલ�યહસસલામ મે દાનમા ંપાછા ફયાર. ્ુશમનોએ હુલો કર� 

દ�ધો, આપ પણ �ખુયા િસ�હની ્મ એમના પર ્ટુ� પડ�ા 

અને થોડ� જ વારમા ં સી ્ુશમનોને જહ�મ વાસીલ કયાર. 

આખર� ��ુનકઝ �બન �રુાર અબદ� અને ઈબને નમીરના નેઝા 

આપની છાતીમા ંવાગતા ંઆપના હાથમાથંી ઘોડાની લગામ 

�ટ� ગઈ. આપ ઘોડાની ગરદનથી વળગી પડ�ા. ઘોડો ્ 

તરફ જતો હતો તે તરફ આપના પર તલવારના ઘા થતા 

હતા., એટલે �ધુી ક� આપ�ુ ં�જસમ પાશ પાશ થઈ ગ�ુ.ં 

આપે અવાઝ આપયો, "યા અબતા અદ�રકની અય બાબા�ન 

માર� ખબર લો, ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ મયદાન તરફ 

દોડ�ા પણ જનાબે ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા આપનાથી 

પહ�લા દોડ�ને એમની પાસે પહ�ચી ગયા. ક�ટલાક આલીમોએ 
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લખ�ુ ંછે ક� જનાબે ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ  તયા ં

પહ�ચીને જનાબે અલી અકબરના ચેહરા પરથી �નૂ સાફ 

કર�ને ફરમાવ�ુ ં: "અય ફરઝદં તારા પછ� આ �જ�દગી પર 

ખાક છે. પછ� આપે જનાબે અલી અકબર અલ�યહસસલામને 

ખયમામા ંલઈ જવાની કોિશશ કર� પણ કમજોર�ના કારણે 

તેમ કર� ન શ�ા �તે બચચાનને બોલાવયા ક� આવો અને 

માર� મદદ કરો અને પછ� બચચાનની મદદથી જનાબે 

અલી અકબર અલ�યહસસલામની લાશ ખયમામા ંલાવવામા ં

આવી તયાર� બીબીનમા ંકોહરામ મચી ગયો , અુલામા 

સમાવી લખે છે ક� જનાબે અલી અકબર અલ�યહસસલામ�ુ ં

�ળૂ નામ અલી , અને લકબ અકબર અને �ુિ�વયત અ�લુ 

હસન હ્ ુ.ં શહાદત વખતે આપની વય અઢાર વષરની હતી. 

* * * * * 
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જનાબે અલી અસગર 

અલ�યહસસલામની શહાદત 

"ઝલઝલે ્ુિનયમ �્ પયા્ બેસબબ  તે નમા� 

યે ઝ્� અબ તક અલી અસગર ક� બેાલમને ્ે ા�” 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામના બધા સાથીન 

શહ�દ થઈ ગયા , આપ બેયારો મદદગાર થઈ ગયા. છેવટ� 

આપ �દુ શહાદતના આશયથી મેદાનમા ંપહ�ચીને "ાલિ્ન 

નમસેમરન યનસોરોનમ" છે કોઈ મદદગાર ્ અમાર� મદદ કર� 

નો સાદ �લુદં કય�. આપની અવાઝ સાભંળ�ને �જ�ાત�ુ ં

એક મો�ંુ ટો�ં આપની પાસે આવ�ુ ંઅને આપની �સુરતની 

સઆદત હાિસલ કરવાની પોતાની ખવાહ�શ દશારવી , આપે 

તેમને દોઆએ ખયર ફરમાવી અને �સુરત ક�લુ રાખવાનો 

એમ કહ�ને ઈનકાર કય� ક� માર� શહાદતનો શરફ હાિસલ 
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કરવો છે અને મ� મદદની માગણી કરતી �મુ પાડ� તે 

ઈમામતે �જુજત માટ� હતી ન�હ ક� મદદ માટ�. મારો તો 

તેનાથી એ જ આશય હતો ક� અુલાહ અને ર�લુના ્ુશમનો 

માટ� માર� મદદ નહ� કરવા કોઈ બહા�ુ ંન રહ�વા પામે. આપ 

હ� તો �જ�ાતો સાથે વાત કરવામા ંમશ�લુ હતા તયા ં

જનાબે ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ પોતાની સ�ંણૂર 

માદંગી છતા ંલાકડ�ના ટ�ક� ખયમામાથંી બહાર નીકકયા , 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામે ઉમમે �ુલ�મુને સાદ કય� ક� 

બહ�ન જુદ�થી આ�બદ� �બમારને રોકો , �ાકં એ �ુ ંન થઈ 

�ય ક� સાદાતની નસલનો િસલિસલો જ ખતમ થઈ �ય. 

ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ આમ 

બેચૈન થઇ ત�ં ુબહાર નીકળ� ગયા હતા તે� ુ ંકારણ આપે 

મદદ માટ� પાડ�લો સાદ હતો. આપના એ મદદ માટ�ના 

સાદની આવી અસર ખયમાવાળાન પર થઈ છે �ણીને 

આપ ખયમામા ંપાછા ફયાર. બધાને સમ�વયા , �દલાસો 
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આપયો અને ઈમામતના રાઝ જનાબે ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામને ��ુદુર  કયાર અને પછ� મેદાનમા ંજવા 

ચાહતા હતા તયાર� જનાબે સ�કના સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ  

ઘોડાના પગને પકડ� લીધા , ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામે 

તેમને છાતી સરસા ચાપંયા , �ખસાર પર બોસા આપયા , 

સબરની તુક�ન કર� અને જનાબે ઝયનબ  સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાને તેમની રાખવાની �હદાયત કર� , જનાબે અલી 

અસગર અલ�યહસસલામ મદદની અવાઝ સાભંળ�ને 

�લામાથંી નીચે પડ� ગયા હતા. તેમને ખોળામા ં�ચક�ને 

મકતલ તરફ રવાના થઈ ગયા. 

મેદાનમા ંપહ�ચયા બાદ આપ એક �ચી જગયા 

પર ઉભા રહ�ને કમમે અ�શકયાને �ખુાિતબ કર�ને ક ુ:ં �ુન �ુ ં

આ છ મ�હનાના માઅ�મુ ્ૂધમલ િનદોષર બાળકને પાણી 

પીવડાવા માટ� લાવયો � ંએની મા�ુ ં્ૂધ �ખુ અને પયાસથી 

�કુાઈ ગ�ુ ંછે. આ બાળકની �ભ �કુાઈ ગઈ છે. �દુા 
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ખાતર એને પાણી પાઈને એની �ન બચાવી લો. �ુ ંતો 

તમાર� ના�કસ માનયતા �જુબ કદાચ �નેુહગાર હોઈ શ�ંુ �.ં 

પણ મારા આ નાના મા અ�મુ બચચામા ંતો �નુાહની 

સલા�હયત જ નથી એ તો બે  ખતા છે. એનો તો કોઈ વાકં 

નથી, એટલે એના પર શા માટ� પાણી બધં કરવામા ંઆવે છે.  

આ અસરકારક અને દદરભર� સદાથી લશકર�ન 

પર ઘણી જ અસર થઈ , એમના હયયા �ચા થવા લાગયા 

અને તેન રડ� પડ�ા. ઉમ ર� સાઅદ� રંગ બદલાતો જોઈને 

�રુમલા ઈબને કાહ�લને �કુમ આપયો ક� �સૈુનના કલામને 

તીરની અણીથી કાપી નાખ. �રુમલાએ તી�લુ તીર કમાને 

ચડાવ�ુ ંઅને જનાબે અલી અસગરના ગળા તરફ છોડ� ુ,ં તીર 

ઝેર પાએ�ુ ંહ્ ુ.ં કમાનમાથંી �ટ�ને એ જનાબે અલી અસગર 

અલ�યહસસલામના ગળામા ંપેસી ગ�ુ ંઅને ગળા સાથે જનાબે 

ઈમામ �સૈુન  અલ�યહસસલામના બા�ુને પણ વભધી નાખ�ુ.ં 

ઈમામ અલ�યહસસલામે બાળકને છાતી સાથે ચાપંીને એ�ુ ં
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લોહ� ખોબામા ંલઈ લી�ુ.ં તેને આસમાન તરફ ફ�કવા ચા ુ ં

તો અવાઝ આવયો આ �નેૂ નાહક છે તેને આ તરફ ન ફ�કતા 

જો ફ�કશો તો કયામત �ધુી વરસાદ ન�હ વરસે અને 

વરસાદનો િસલિસલો હમેંશા માટ� બધં થઈ જશે. આપે એને 

જમીન તરફ ફ�કવા , ચા ુ ંતો એ તફરથી પણ જવાબ મળ� 

ગયો. એટલે આપે તેને પોતાના ચહ�રા �બુારક પર ચોપડ� 

દ��ુ ંઅને ફરમાવ�ુ ં�ુ ંઆજ ર�તે મારા નાના મોહમમદ� 

�સુ્ફુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની સેવામા ં

હાજર થઈશ. પછ� આપે એક નાની એવી કબર તલવારથી 

ખોદ� અને નાના માઅ�મુની લાશને એમા ંદફન કર� દ�ધી. 

નના�સી કબ ખોદ ક� અસગર કો ગમ્ ક� 

કકબીર લઉ ખ �્ �વેુ દમ્ન કો ઝમ્ ક� 

 

* * * * * 
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ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામની છેુલી 

િવદાયગીર� 

હઝરત અલી અસગર અલ�યહસસલામની શહાદત 

પછ� નથી રહ� સરકાર ક� નથી રરો દરબાર નથી ર ુ ંલશકર 

ક� નથી રરા લશકરના અલમદાર એકલા હાથે નબીના 

નવાસા અલી અસગર અલ�યહસસલામના માટ� કબર ખોદ� છે 

અને પોતાના જ હાથે તેને દફન કર� છે. અને પછ� એકલા 

ખયમાન તરફ આવે છે બધાથી િવદાય થાય છે ફરમાવે છે. 

અય ઝયનબ અય ઉમમે �ુલ�મુ અય �કયયા અય �બાબ 

અય સક�ના, અલય�ુ� િમ�ી સલામ તમને મારા સલામ , 

અર� તમને મારા આખર� િવદાયગીર�ના સલામ છે. અય 

બહ�નો, બીબીન, બેટ�ન. ુયો બસ �દુા હા�ફઝો નાિસર છે 

અને એ જ હામી અને મદદગાર છે. બહ�ન ઝયનબ જો જો 
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હર �સુીબત અને હર બલામા ં�દુાને યાદ રાખજો , પોતાના 

રહ�મ અને કર�મ ખા�લકને ન �લુતા. સબનો દામન હાથથી 

ન છોડતાં, રાહ� �દુામા ંહર �સુીબત, હર રંજને રાહત સમજ 

જો, રસસીથી હાથ બધંાય તો ઉફ �ધુધા ંન કરતા , ચાદર 

છ�નવી લે તો ગમ ન કરજો. અમમાના સબ અને બાબાના 

હ�ુમના જોહર દ�ખાડજો. નાના ર�લુ તમારા મદદગાર અને 

�દુા તમારો હામી છે. હા ં�ટુાવા માટ� તૈયાર થઈ �ન. 

કયદ થવા માટ� કમર કસી ુયો. ચાદરો સાર� પેઠ� નઢ� ુયો. 

ઝયનબ આ યતીમ બચચાન અને અહલે બૈતના અસીરોનો 

કાફલો હવે તમારા સાથે છે. �બમાર� કરબલા સયયદ� સજ�દ 

ઝય�લુ આબેદ�નને ગશમાથંી જગાડ� દો. હોિશયાર કર� દો 

હવે ગરદન અને હાથ પગમા ંબેડ�ન પહ�રવાનો વખત 

આવી ગયો છે. બેડ�યો પહ�રવા અને કાટંાન પર �ુુ લા પગે 

ચાલવાનો વખત કર�બ છે. હવે જગંલના કંટકમય રસતાન 

હશે અને �ાર�ક રણની ગરમ ર�તી પર ઉઘાડા પગે ચાલ�ુ ં
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પડશે. કદ� �ુફા અને શામના બ�રો હશે તો કદ� લોકોના 

��ુુમ હશે.  તમાશો જોનારાનનો મજમો હશે , મા બહ�નોના 

માથા ઉઘાડા ંહશે. �ટોની મેહાર હશે અને ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામ હશે. ઈબને ઝીયાદના દરબારમા ંિશમના 

કોરડા હશે અને અમારો લાડલો �બમાર હશે.  

બસ અમારા બાદ ્ુિનયામા ંતમે ઈમામ છો. અય 

�ને િપદર , આ નાવના ખેવનહાર હવે તમે છો. એનો 

આધાર હવે તમારા પર છે , જો જો બાપની મહ�નત એળે ન 

જવા પામે. સબ અને તહમ�લુની લગામ હાથથી ન �ટ� , 

કરબલાથી �ુફા અને �ુફાથી શામ પગમા ંબેડ�ન અને 

ગળામા ંતમક પહ�ર�ને ઉઘાડ� પગે �ન, સબ અને અુલાહની 

રઝાના જોહર દ�ખાડો , તવહ�દના �તુબા આપો �હદાયતના 

રસતા બતાવો , હા હા બેટા �ુન બેડ� પહ�રતા સબનો 

િસલિસલો �ટ� ન �ય. બસ અમે સતયનો પથં મા�ુ ંઆપીને 

કાપવા તેયાર છ�એ. તમે પગથી કાપજો. અુલાહની રાહમા ં
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કંટકોથી ભર�લા રસતાને �લોની ચાદર સમજ  જો. અને ઈશક� 

ઈલાહ�મા ંધગધગતી બેડ�નને અુલાહની મહોબબતની 

ઝ�ંરો સમ� ને પહ�રજો અને સબ કરજો. 

તયાર પછ� ફાટ�લા �ુના �રુાણા ંકપડા ંમગંાવે છે 

પોશાક નીચે પહ�ર� છે અને એ ફાટ�લા કપડાને પણ અ�હ� 

ત�હ�થી ફાડ� છે , લીરા કર� છે. સબબ �છુવામા ંઆવતા ં

ફરમાવે છે ક� મારા શહ�દ થઈ જવા પછ� એ ઝા�લમ શક�ન 

મારો પોશાક પણ �ુટંશે. અને મારા કપડા ઉતાર� લેશે. 

શાયદ આ ફાટ�લા �ૂના-�રુાણા ંકપડા ંજોઈને માર� લાશ 

બે�રુમતીથી બચી �ય. 

બહ�નને �ખસત કર� છે અલિવદા કહ� છે. 

બાળપણમા ંઆપની સેવા ચાકર� કરનાર માની કનીઝ 

�ફઝઝાને સલામ કર� છે. છાતી પર �નુાર� લાડલી બેટ� 

બાલી સ�કનાને છાતી સરસી ચાપંી વહાલ કર� છે , �મેુ છે. 

અને ફરમાવે છે : બેટ� તને �દુાને સ�પી. પછ� ખયમાનો 
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પડદો ઉપાડ� છે અને ખયમામાથંી બહાર આવે છે. બહ�ન 

રકાબ થામે છે. આકા �લજનાહ પર સવાર થાય છે.  

* * * * * 
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હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ 

મયદાને જગંમા ં

આપના અસહાબ, અનસાર અને બની હાશમના 

જવા ંમદ� શહ�દ થવા બાદ હવે �દુ હઝરત ઈમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામ મૈદાને જગં તરફ �ય છે.  

યઝીદ� લશકર ્ હ�રોની સખંયામા ંહ્ ુ ંતેનો 

ઘણો ખરો ભાગ બાવફા અસહાબો અને બની હાિશમના 

બહા્ુરોના હાથે જહ�મ વાિસલ થઈ ��ુો હતો , તે છતા ં

હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ જયાર� મેદાનમા ંઆવયા 

તયાર� તેની બાક� રહ�લી સખંયા તીસ હ�રની હતી. એક 

�ખુયો તરસયો વીર નર અને તેન ેતીસ હ�ર સેરો સેરાબ 

તાઝાદમ માણસો સાથે લડવા�ુ ંહ્ ુ.ં 
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મેદાનમા ંપહ�ચયા બાદ આપે બધાથી પહ�લા 

્ુશમન દળને �ખુાિતબ કર�ને એક �તુબો ઈરશાદ ફરમાવયો. 

"અય ઝા�લમો , મને શહ�દ કરવાથી ્ૂર રહો , 

મારા લોહ�થી હાથ ન રંગો. �ુ ંતમારા નબીનો નવાસો �.ં 

મારા બાબા અલી સાબે�ુલ ઈસલામ છે. મારા મા ફાતેમા 

ઝહ�રા, તમારા નબીના સાહ�બઝાદ� છે અને તમે �ણો છો ક� 

મારા નાના ર��ુ ુુ લાહ� મને અને મારા ભાઈને જ�તના 

જવાનોના સરદાર ફરમાવયા છે. 

અફસોસ તમે ક�વી �રુ� કમમ અને ક�વી ઉુટ� 

અકકલની ઉમમત છો ક� ન તમને �દુાનો ખમફ છે , ન 

ર�લુની શરમ. તમે તમારા ર�લુની �રદયત અને તમારા 

ર�લુની આલ�ુ ં�નૂ ર�ડો છો અને મા� ં�નૂ નાહક ર�તે 

કરવા આમાદા થયા છો. તમે �ણો છો ક� મ� નથી કોઈ�ુ ં

�નૂ ક�ુ ુક� ન તો કોઈનો માલ �ુટં�ો છે ક� ્નો બદલો 

મારાથી તમાર� લેવાનો છે. �ુ ંતો ્ુિનયાથી ્ૂર થઈને મારા 
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નાના ર�લુની કબરનો �ુ�ંવર બનીને બેઠો હતો તમે મને 

�હદાયત માટ� બોલાવયો અને મને ન નાનાની કબર પર 

બેસવા દ�ધો ક� ન �દુાના ઘરમા ંરહ�વા દ�ધો. સાભંળો હ� 

પણ એમ થઈ શક� છે ક� તમે મને એ વાતનો મમકો આપો ક� 

�ુ ંનાનાની કબર� જઈને બે� ું , અથવા ખાનએ �દુામા ંપનાહ 

લઈ લ�.  

એ પછ� ઈમામે આખર� �જુજત ખાતર ઉમર� 

સાઅદને બોલાવયો અને તેને ફરમાવ�ુ.ં (૧) કતલથી બાઝ 

આવો. (૨) મને પાણી આપો. (૩) અગર તમને એ મન�ર ન 

હોય તો મારા �કુાબલામા ંએક એક માણસને મોકલો. 

ઉમર સાઅદ� જવાબ આપયો તમાર� તી� 

દરખાસત મ�ુંર રાખવામા ંઆવે છે. આપથી લડવા માટ� એક 

એક માણસ નીકળશે.  

* * * * * 
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હઝરત ઈમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામની જગં 

કરાર �જુબ આપથી લડવા માટ� શામી 

લશકરમાથંી એક પછ� એક માણસ આવવા લાગયો અને 

આવીને મોતને ઘાટ� ઉતરતો ગયો. આપના �કુાબલા માટ� 

નીકળનાર પહ�લો શખસ સમીમ ઈબને કહતબા હતો. આપ 

એના પર ભરખી જનાર િવજળ�ની ્મ ઝપટ�ા અને તે�ુ ં

નીકંદન કાઢ� નાખ�ુ.ં આ ર�તે �દુ કરવાનો િસલિસલો 

થોડ�વાર ચા� ુરરો. એટલી �ંુક �દુતમા ંલાશોના ઢગ લા 

ખડકાઈ ગયા અને મરનારાનની સખંયા ગણતર� બહાર 

પહ�ચી ગઈ. આ જોઈને ઉમ ર� સાઅદ� પોતાના લશકરને ક ુ ં

ક� આ અલીનો શેર છે એનાથી એકલા �કુાબલામા ંકોઈ �તે 

તેમ નથી. માટ� વચન ભગં થાય તેનો વાધંો ન�હ. તમે બધા 
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એના પર એક સામટા ્ટુ� પડો. એ િસવાય બીજો કોઈ રસતો 

નથી. ઉમર� સાઅદના પડકારથી લશકરમા ંજરા �વ આવયો 

અને બધી �ુકડ�ન એક� સાથે આપના પર ્ટુ� પડ�. આપે 

પણ તેનો સજજડ જવાબ લશકરની જમણી અને ડાબી પાખંને 

ખોખર� બનાવીને આપયો. આપના એ �મુલામા ંએક હ�ર 

નવસો પચચીસ ્ુશમનો મરાયા અને મેદાન ખાલી થઈ ગ�ુ.ં 

પણ હ� તો આપ િનરાતંનો  ાસ લેવા પામયા ન�હ તયા ંતો 

અઢાર હ�ર સૈિનકો�ુ ંએક જગંી લશકર આપના પર ધસી 

આવ�ુ.ં એની સાથે ચાર હ�ર તીર �દાઝ પણ હતા. બધાએ 

એક સામટો આપના પર હુલો બોલાવી દ�ધો અને આપના 

પર એક ધારા એક પછ� એક �મુલા થવા લાગયા. 

ઈિતહાસકારો એ વખતની લડાઈ�ુ ંવણરન કરતા ંજણાવે છે ક� 

માથા ંવરસી રરા ંહતા.ં ધડો પડ� રરા હતા. આકાશ 

હચમચી ગ�ુ ંહ્ ુ ંઅને ધરા ધણધણી ઉઠ� હતી , સફો ઉથલી 

રહ� હતી અને �ુથો િવખરાય રરા હતા.  
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�ાર�ક જમણી પાખંોને ઉથલાવી દ�તા હતા તો 

�ાર�ક ડાબી પાખંોને ઉથલાવતા હતા. કદ�ક લશકરની 

વચમા ંધસી જતા , કદ� લશકરની બા�ુ પર તલવાર િવ�ઝતા 

હતા. શામી કપાઈ રરા છે , �ુફ�ન ઢળ� રરા છે. લાશોના 

ઢગલા ખડકાઈ રરા છે. સેના નાસી રહ� છે. આપ એને 

પાછળ હઠાવી રરા છે , અને આમ નહ�ર �ધુી પહ�ચી �ય 

છે. ભાઈની લાશ નીચાણમા ંનદ� ક�નાર� પડ�લી નજર� પડ� 

છે. અને આપ �કુાર�ને કહ� છે અય અબબાસ તમે..... 

યેા ા્લે ન દ�ખે, યે સફ  રમઈ ન દ�ખી 

અફસોસ ક� ્ ુ્ ને ્ેર� તનામઈ ન દ�ખી 

અુલામા અસફરાઈની�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામ �મુલો કરતા તયાર� લશકર એવી ર�તે ભાગ્ ુ ં

્વી ર�તે તીડ�ુ ંટો�ં િવખેરાઈ �ય છે. ��ુલ અયનમા ંએક 

જગયાએ લખ�ુ ંછે ક� ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ બહા્ુર 

િસ�હની ્મ �મુલો કરતા અને કતારોને દરહમ બરહમ (વેર 
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િવખેર) કર� દ�તા હતા. એમની તલવાર તેમના માથા એવી 

ર�તે કાપી રહ� હતી ્વી ર�તે દાતરેુ ંખેતરમા ંઉભે�ુ ંઘાસ 

વાઢ� છે.  

અુલામા અરબલી લખે છે ક� જનાબે ઈમામે 

�સૈુન અલ�યહસસલામના અઝીમ �મુલા નો �કુાબલો 

કરવાની કોઈનામા ંશ��ત ન હતી. ્ કોઈ આપની સામે 

આવતો તે મોતના �મ પીને પોઢ� જતો અને આપ ્ બા�ુ 

�મુલો કરતા તયા ંસ�હૂોના સ�હૂોને માટ�મા ંરગદોળ� 

નાખતા હતા. 

ઈિતહાસકાર ઈબને અમીર�ુ ંબયાન છે ક� જયાર� 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામને આ�રુાના �દવસે જમણી 

ડાબી બનેં બા�ુનથી ઘરે� લેવામા ંઆવયા તો આપે જમણી 

તરફ �મુલો કર�ને બધાને નસાડ� ��ુા અને પછ� પુટ�ને 

ડાબી તરફ �મુલો કરતા આગળ વધયા તો તયાથંી પણ 

માર�ને પાછા હઠાવી દ�ધા. �દુાની કસમ �સૈુન િસવાય કોઈ 
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આવો મઝ�તુ �દલનો , સા�બત કદમ અને બહા્ુર જોવામા ં

નથી આવયો ક� ્�ુ ં�દલ ્ટુ�� ુ ંહોય , ્ણે સદમા ઉપાડ�લા 

હોય, �તુો, સગા સનેહ�ન અને સાથીનના દાગ ખાધેલા 

હોય તે છતા ંઆટલી �હમમતથી લડ� શક�. બા�દુા ્ુશમનના 

ફમજના પાયદળો અને અસવારો , હઝરત ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામની સામે એવી ર�તે ભાગતા હતા ્વી ર�તે 

ઘ�ટા - બકરા ંિસહની ગ�નાથી ભાગે છે.  

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલા મે આવી ર�તે જગં 

કર� તયાર� જનાબે ઝયનબ ખયમામાથંી બહાર નીકળ� આવયા ં

અને ફરમાવ�ું , કાશ આસમાન જમીન પર ્ટુ� પડ�. અય 

ઉમર� સાઅદ ્ ુ ંજોઈ રરો છે ક� અ� ુઅ�બદુલાહને કતલ 

કરવામા ંઆવી રરા છે. એ સાભંળ�ને ઉમર� સાઅદ રડ� 

પડ�ો અને દાઢ� પર ુ� ુવહ�વા લાગયા. એણે મો�ું ફ�રવી 

લી�ુ.ં 
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ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામે તે વખતે ખઝનો 

ઝભભો પહ�ર�લો હતો , માથા પર અમામો બાધેંલો હતો 

વસમાનો �ખઝાબ આપે લગાવયો હતો. ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામ ઘોડા પરથી પડ� જવા પછ� પણ એવી ર�તે 

લડ�ા ્વી ર�તે યોદાન ઘોડાની પીઠ પર બેસીને લડાઈ 

કર� છે. તીરોનો �કુાબલો કરતા હતા. �મુલો રોકતા હતા 

અને અસવારોના પગો પર ઘા કરતા હતા અને કહ�તા હતા 

ઝા�લમો મારા કતલ પર તમે એકો કર� લીધો છે. �દુાની 

કસમ તમે મારા કતલથી એવા �નુાહ કર� રરા છો ્ના પછ� 

કોઈના પણ કતલથી આટલા �નેુહગાર ન�હ થશો. તમે મને 

ઝલીલ કર� રરા છો અને �દુા મને ઈઝઝત દઈ રરો છે 

અને સાભંળો એ �દવસ ્ુર નથી ક� મારો �દુા તમારાથી 

મારો અચાનક બદલો લેશે , તમને તબાહ કર� દ�શે , તમા� ં

લોહ� ર�ડાશે અને તમને સખત અઝાબમા ં�બુતેલા કરશે.  
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િમસટર ્મસ ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામે 

બતાવેલી બહા્ુર� િવષે લખે છે ક� ્ુિનયામા ં�સતમ�ુ ંનામ 

બહા્ુર�મા ંમશ�રૂ છે પણ ક�ટલાક એવા માણસો પણ થઈ 

ગયા છે ્ની બહા્ુર�ના કાય� સામે �સતમની બહા્ુર�ની 

કશી જ િવસાત નથી. આવા લોકોમા ંબધાથી મોખર� ઈમામે 

�સૈુન અલ�યહસસલામ�ુ ંનામ આવશે. કરબલાની બળતી 

ર�તી પર �ખુયા પેટ� એમણે ્ �રુાતદન દાખવ�ુ ંછે તેમના 

�કુાબલામા ં�સતમ�ુ ંનામ એ  જ ર�ુ કર� શક� છે ્ 

ઈિતહાસથી વા�કફ નથી. કોની કલમમા ં�ુવવત છે ્ ઈમામે 

�સૈુન અલ�યહસસલામના પરાકમો�ુ ંવણરન લખી શક� , કોની 

�ભમા ંતાકાત છે ક� એ સવ��મ ��ુગરવારની સા�બત 

કદમી, �રુાતદન અને સાહિસક�િૃ� અને હ�રો લોહ� તરસયા 

અસવારોનો સામનો કર�ને મરણને ભેટનાર વીરની વીરતા 

અને પરાકમોને �બરાદવી શક� અને ઘટતી પશસંા �જ�લ 

આપી શક� છે કોના ગ�ની વાત છે ક� તેમના પર િવતેલા 
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િવતકોની કુપના કર� શક� એ �દુમા ંલશકર વચચે ઘરેાઈ 

જવા પછ� શહાદત �ધુીના �તૃાતંો અજબ અને ગજબ 

પકારની બહા્ુર� પેશ કર� છે. જયાર� કોઈના માટ� એમ 

કહ�વામા ંઆવે ક� તમે તેને ચા ર�બા�ુ ઘરે� લીધા છે તો એ 

અિતશયો��તની છેુલી હદ છે. પણ ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામ અને તેમના ૭૨ સાથીનને તો આઠ પકારના 

્ુશમનો ઘરે� વકયા હતા. ૧ થી ૪ પકારના ્ુશમનો યઝીદની 

સેના ્ ુધીને ્મ ચાર� બા�ુથી તીર વરસાવી રહ� હતી. 

આ ચાર ્ુશમનો પાચંમો ્ુશમન અરબસતાનનો તડકો , છઠો 

્ુશમન ભઠીની પેઠ� તણખા ઉડાડતી રણની ર�તીમાથંી ઉઠતી 

�.ુ સાતમો ્ુશમન �ખુ અને આઠમો ્ુશમન પયાસ , ્ બનેં 

દગલબાજ સાથીની ્મ �ન લેવાના પયતનો કર� રરા 

હતા. હવે આવી હાલતમા ંકર�લી લડાઈમા ંહ�રો કાફરોનો 

�કુાબલો કય� હશે તેમના પર વીરતાનો �ત આવી �ય છે. 
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અને એમનાથી વીરતામા ંકોઈ ને ચ�ઢયાતો કહ�  જ ન 

શકાય. 

* * * * * 
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ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ પોતાના 

બહા્ુરોને બોલાવે છે. 

�ખુ અને પયાસની હાલતમા ં�દુ કરવાની પણ 

એક હદ હોય છે આખર� ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ�ુ ંઆ�ુ ં

બદન તીરોથી િવ�ધાઈ ગ�ુ ંઅને આપ બેહદ ઝખમી થઈ 

ગયા તયાર� આપના કતલ થએલા બહા્ુરો તરફ નજર કર�ને 

તેમને ફરમાવવા લાગયા. "અય બહા્ુર �રૂવીરો ઉઠો અને 

�સૈુનની વહાર� થાન બેશક તમે માર� ઘણી મદદ કર� અને 

તમે માર� �હમાયતમા ંતમા� ંસર આપી ��ુા છો , �ન 

આપી ��ુા પણ સાભંળો છો  ! હવે સમય અને સજંોગોનો 

તકાઝો એ છે ક� આ વખતે માર� મદદ કરો પણ અફસોસ 

�જ�દગીથી �જુર� જનારા અને મા�ુ ંફ�દા કર� �કુ�લા , ઝાહ�ર� 

�જ�દગીથી મેહ�મ બનેલા ક�વી ર�તે મદદ કર�. 
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ક�ટલીક �રવાયતમા ંછે ક� આપની આ �કુાર પર 

�અફર નામે �જ�ાતે લબબેક કહ� અને મદદ કરવાની ર� 

માગી તયાર� આપે તેની મદદની દરખાસતને એમ કહ�ને 

નકાર� કાઢ� ક� �ુ ંઇમતેહાન દ�વા આવયો �.ં મદદનો પોકાર 

મ� ઈમામ તે �જુજત ખાતર કય� છે. મને મદદની કશી જ 

જ�ર નથી.  

* * * * * 
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બારગાહ� અહ�દયયતમા ંઈમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામના �તરનો અવાજ 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ  એ કલા અ�ુલા , 

સાથી અને સહાયક િવહોણા તપતી �ગારા વેરતી ધરતી પર 

્ુશમનોના ટોળા વચચે ઉભા છે , માથા પર નાના ર�લેુ 

અરબીનો અમામો ્ના પેચ કપાએલા છે , લોહ�થી 

ખરડાએલો છે , બદન પર�ુ ંઅહમદ� પહ�રણ તીરોથી 

િવ�ધાઈને ચારણી ્�ુ ંબને�ુ ંઅને લોહ�થી રંગાએ�ુ ંછે , 

કબાના દામન અલી અકબરના �નુથી લાલ છે. �રુાની 

ચેહરો અલી અસગરના રક તથી �ુુ નાર છે. �બુારક પેશાની 

પરથી લોહ� ટપક� ર ુ ંછે. અબબાસના ગમથી કમર વળ� 

�કુ� છે, બદન ઝખમોથી �રુ છે , છાતીમાથંી લોહ�ના �વારા 

ઉડ� રરા છે, તરસથી કલે�ુ કપાઈ ર ુ ંછે. અનસારની લાશો 
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સામે પડ� છે. �તુ , પયગમબરની શબીહ ્વો �ુવાન જોધ 

�તુ છાતીમા ંબરછ� ખાઈને , લોહ�મા ંન હાએલ નજર સામે 

�તુો છે , ભાઈ હસનની િનશાની કાિસમ મોતની શયયામા ં

આરામથી પોઢ� રરો છે, બહ�નના લાડલા દાગ દઈને ચાુયા 

ગયા છે , લશકરની શોભા , બચચાનનો સિધયારો , સ�કનાનો 

સકકા અલીનો શેર , �ુવવતે બા� , હાથો કપાઈને નહ�રની 

તરાઈમા ંપોઢ�લ છે. છ મહ�નાની નાનકડ� �ન , તી�ખુા 

તીરથી િવ�ધાઈ કતલ ગાહ� િમ�ીનો નકશો પેશ કર� રરા છે. 

ત�ંનુમાથંી �ખુયા અને તરસયા બચચાનંના રડવા અને 

કકળવાના અવાજ કાને સભંળાઈ રરા છે. બેવાનના કુપાતં 

અને �હબકાનની અવાજો �દલને દઝાડ� રહ� છે. પણ 

અુલાહર� �સુનો જઝબએ �ુરબાની એ �દુાના ઈશકનો 

મતવાલો, ઈસલામનો શયદાઈ , તોહ�દને વર�લો , સબ અને 

રઝાનો �જુસસમો , �દુાની યાદમા ંમગન અને �નુા�તમા ં

મશ�લુ છે. ્મ ્મ �સુીબતો અને ્ુખો , મસાએબ અને 
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વેદનાન વધતી �ય છે , ચહ�રો વ�નેુ વ� ુ�ખલતો �ય છે 

અને પ�ુલીત થતો �ય છે. આપ ફરમાવી રરા છે : મારા 

પાલનહાર �ુ ંમાર� �જ�દગી પર મોતને વધાર� પસદં ક� ં� ં્ 

તારા માગરમા ંિનપ્. મમલા �ુ ંએમા ં�શુી મેહ�સુ ક� ં� ંક� 

મને િસ�રે વાર તાર� બારગાહમા ંશહ�દ કરવામા ંઆવે અને 

�ુ ંએ વાતે ફફ ક� ં� ં્ની �દર તાર� �સુરતનો રાઝ 

�પાએલો હોય. પછ� આપ અઝર કર� છે -- 

(૧) "અય મા�લક ્ ુ ંબેહતર �ણે છે ક� મ� તાર� 

મોહબબતમા ંબધા લોકોથી હાથ ઉઠાવી લીધો છે અને ફ�ત 

તાર� મોહબબતના શોખમા ંઅહલો અયાલ-બાલ બચચા ને 

યતીમ બનાવી દ�ધા છે. (૨) મા�લક અગર તારા ઈશકમા ં

મારા �ુકડ� �ુકડા કર� દ�વામા ંઆવે તો પણ મા� ં�દલ તારા 

િસવાય કોઈના તરફ વળવા�ુ ંક� નમવા�ુ ંનથી. 

એમ કહ�ને આપે તલવાર મયાન મા ં રાખી દ�ધી.  

આપે હાથ રોકવાની સાથે જ સમગ લશકર� આપના પર એક 
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ધારો મારો શ� કર� દ�ધો અને ચાલીસ માણસોએ આપને 

ઘરેામા ંલઈને પહારો કરવા�ુ ંશ� ક�ુ.ુ  

* * * * * 
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ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ અશ� 

ઝીન પરથી ફશ� જમીન પર 

આપના પર એક ધારા પહાર થતા હતા , તેમાથંી 

એક પતથર આપની �કુદસ પેશાની પર વાગયો , તયાર પછ� 

અ�લુ હ્ફુ જહફ� મલઉને એક તીર પેશાની પર મા�ુ.ુ 

આપે તીર કાઢ�ને ફ�ક� દ��ુ ંઅને પેશાનીને �છુવા માટ� 

પાલવ �ચો કરવા જતા હતા તયા ંઆપની �કુદસ છાતીમા ં

એક તી�ખુી તીર પેવસત થઈ ગ�ુ.ં એ તીર ઝેર પાએ�ુ ંહ્ ુ.ં 

તયાર બાદ સાલેહ ઈબને વહબ મલઉને આપના પડખામા ં

એક નેઝાનો ઘા પોતાની �રુ� �ુવવત સાથે કય� આપ તેની 

તાબ ન લાવી શ�ા અને બળતી જમીન પર જમણા લમણા 

ભેર પડ� ગયા. જમીન પર પડ�ા બાદ આપ ઉભા થઈ ગયા. 

વરઆ ઈબને શર�ક  મલઉને આપના જમણા ખભા પર 
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તલવારનો ઘા કય� , આપ બી�વાર ભ�ય પર પડ� ગયા. 

એટલામા ંિસનાન �બન અનસ મલઉને હઝરતની પાસંળ� 

પર નેઝાનો ઘા કય� અને તેને ખ�ચી કાઢ�ને બીજો ઘા 

આપના પાક સીના પર કય�. પછ� તેણ ેએક તીર આપની 

ગરદન પર મા�ુ.ુ આવા એકધારા પહારોથી હઝરત ઘણા 

બેચેન થઈને બેઠા થઈ ગયા. તીર પોતાના હાથે ખ�ચી કાઢ� ુ ં

અને લોહ� દાઢ� �બુારક પર મુ�ું , તયારબાદ માલીક બીન 

નસર� કનદ� લઇને માથા પર તલવારનો ઘા કય� અને વરઆ 

ઇબને શર�ક� આપના ખભા ઉપર અને હસીન બીન નમીર� 

આપના �બુારક ચહ�રા પર તીર મા�ુર. અય�બુ ગનવીએ 

ગરદન પર ઘા કય� , નસર �બન હશારએ બદન પર 

તલવારનો ઘા કય� , સાલેહ �બન વહબે છાતી પર નેઝાનો 

ઘા કય�.  

આપની આ હાલત જોઈને ઉમર� સાઅદ� સાદ કય� 

ક� હવે શી વાર છે , એમ�ુ ંમા�ુ ંઝટ કાપી ુયો. મા�ુ ંકાપવા 
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શીસ ઈબને રબઈ આગળ આવયો. ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામે તેના ચહ�રા સામે જો�ુ.ં એણે ઈમામની 

ુખમા ંર��ુ ુુ લાહ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમની તસવીર જોઈ અને �જુવા લાગયો. પછ� િસનાન 

�બન અનસ આગળ આવયો એના બદનમા ંકંપાર� �ટ� , એ 

પણ સર� �બુારક કાપી ન શ�ો. એ જોઈને શીમ મલઉને 

ક ુ ંક� , એ કામ મારા િસવાય કોઈ કર� શક� તેમ નથી અને 

એ ખજંર લઈને ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ પાસે આવયો 

અને આપની છાતી પર ચઢ� બેઠો. આપે �છુ�ુ ં્ ુ ંકોણ છે  ? 

એણે ક ુ ં�ુ ં શીમ �.ં આપે ફરમાવ� ુ્ ુ ંમને નથી નળખતો 

? એણે ક ુ ં�ુ ંતમને સાર� પેઠ� નળ�ુ ં�.ં તમે અલી અને 

ફાતેમાના ફરઝદં અને મોહમમદના નવાસા છો. આપે 

ફરમાવ�ુ ંતો પછ� શા માટ� મને ઝબહ કર� છે  ? એણે જવાબ 

આપયો, મને યઝીદ તરફથી માલ-દમલત મળશે. તયાર બાદ 
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આપે દોસતોને યાદ ફરમાવયા અને આખર� સલામના શબદો 

ઉચચાયાર.  

આપ જયાર� એ માણસના �દલની સખતાઈથી 

મા�સુ થઈ ગયા તો ફરમાવવા લાગયા: અય િશમ મને 

ઈ�ઝત આપ ક� �ુ ંમારા મા�લકની આખર� નમાઝે અસ 

અદા કર� લ�. એણે ઈ�ઝત આપી. આપ સજદામા ંતશર�ફ 

લઈ ગયા. તયાર� િશમ મલઉને આપની �બુારક ગરદન પર 

ખજંરના બાર ઘા કયાર અને ગરદન કાપી લીધા બાદ સર� 

અકદસને નેઝા પર બલદં કર� લી�ુ.ં જનાબે ઝયનબ  

સલા�ુુ લાહ� અલયહા  ખયમામાથંી બહાર નીકળ� આવયા. 

ધરતી ધણધણી ઉઠ�. �રૂજને ગહણ લાગ�ુ.ં ્ુિનયા પર 

�ધકાર ફર� વકયો. લોકોના બદનમા ંકંપાર� �ટ� આસમાન 

લોહ�ના ુ� ુ વહાવવા લાગ�ું  અને તે�ુ ંએ �દન શફકના 

�પમા ંરહ�તી ્ુિનયા �ધુી કાય મ રહ�શે. તયાર બાદ ઉમ ર� 

સાઅદ�, �લુી �બન યઝીદ અને હમીદ �બન ��ુસલમની સાથે 
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સર� �બુારકને કરબલાથી �ુફા ઈબને �ઝયાદ પાસે મોકલાવી 

દ��ુ.ં ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામના સર �બુારકને કાપી 

લીધા બાદ આપનો �લબાસ �ુટંવામા ંઆવયો. અુલાહ 

અુલાહ ક�ટલી નીચતા ક�ટલી બે હયાઈ ક� એક કમરબદં માટ� 

જમમાલ મલઉને આપનો હાથ કાપયો અને એક ��ઠુ� માટ� 

બજદલે આપની ુગળ� કાપી. 

તયાર બાદ બી� શહ�દોના માથા ઉતાર� લેવામા ં

આવયા.ં લાશો પર ઘોડા દોડાવવા માટ� ઉમર� સાઅદ� 

લશકર�નને �કુમ આપયો. દસ માણસો આ અુલાહ િવ�દના 

ઘોર અને ઘાતક� �ુમર માટ� તૈયાર થઈ ગયા. એ દસ ્ુષટોના 

નામ આ છે. : ઈસહાક �બન હોવેયહ , અખનસ �બન �સુરદ , 

હક�મ બીન ્ફુ�લ , ઉમર બીન સીબાહ , ર� �બન �નુકઝ , 

સા�લમ �બન ખશીમા , સાલેહ બીન વહબ , વાફ�ઝ બીન 

તાએમ, હાની બીન સબીત, ઉસયદ બીન મા�લક.  
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ઈિતહાસોમા ંછે ક� ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામની 

લાશને એવી ર�તે ઘોડાનના ટા�નુથી રગદોળવામા ંઆવી 

ક� આપની છાતી અને પીઠના �ુકડ� �ુકડા થઈ ગયા. બાઅઝે 

ઈિતહાસકારો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� એ લોકોએ લાશો�ુ ંનામ િનશાન 

ન રહ� એ ર�તે તેને પામાલ કરવા ચા ુ ંતો એક િસ�હ 

જગંલમાથંી ન�દુાર થયો અને તેણ ેએમને પામાલ થતી 

બચાવી લીધી.  

* * * * * 
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શામે ગર�બા 

ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામની શહાદત પછ� 

આપના વફાદાર ઘોડાએ પોતાની પેશાની ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામના �નૂથી રંગીન કર�ને એહલે  હરમમા ં

શહાદતની ખબર પહ�ચાડ� દ�ધી હતી. ્ના કારણે 

ખયમાનમા ંકોહરામે અઝીમ બરપા હતો તયા ંતો ્ુશમનો 

ખયમાન પર આવી પહ�ચયા અને આવતાનંી સાથે 

ખયમાનને આગ લગાડ� દ�ધી. સામાન �ુટંવા�ુ ંશ� કર� 

દ��ુ.ં એક તરફ અહલે બૈતે ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમની ફ�રયાદો , આહો �ગા ંઅને રડા�ુટ ચા� ુ

હતી અને બી� તરફ � ૂટં મચી હતી. કોઈ એમની ફ�રયાદ 

સાભંળનાર ક� દાદને પહ�ચનાર તયા ંન હતા. કયામત ખેઝ 

મનઝર હ્ ુ.ં બીબીનના સરો પરથી ચાદરો છ�નવાઈ રહ� 

હતી. ફાતેમા �બનતે �સૈુન અલ�યહસસલામના પગોની છાગલો 
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લેવાઈ, જનાબે સ�કનાના ગોશવારા છ�નવી લેવામા ંઆવયા 

ુખમાથંી ુ� ુઅને કાનમાથંી લોહ� ટપક� ર ુ ંહ્ ુ.ં જનાબે 

ઝયનબ અને ઉમમે �ુલ�મુના કાનની બાલીન ઉતાર� 

લેવાઈ, ઈમામે સયયદ� સજ�દના નીચેથી �બસતર ખ�ચી 

કાઢવામા ંઆવ�ુ ંઅને એવો હે બર પા કરવામા ંઆવયો ક� 

કદ� કોઈના સાથે આવો �ુમ કરવામા ંઆવયો ન હતો. ન 

એ�ુ ંકોઈના સાથે થયા�ુ ંસાભંળવામા ંઆવ�ુ ંહ્ ુ.ં  

આ ર�લુના િનરાધારોની અમા�િુષ �ુટં ્ુશમન 

દળના બકર ઈબને વાયલ કબીલાની એક ઔરતથી જોઈ ન 

શકાતા ંએણે એક ્ટુ�લી તલવારથી એમનો સામનો કય� 

હતો. ક�ટલીક �રવાયતોમા ંછે ક� એક બાળકના પહ�રણને 

આગ પકડ� લેતા ંએ ગભરાઈને બહાર ભાગી રરો હતો અને 

દોડવાથી હવા લાગતા આગ ભડકવા લાગી હતી. એ જોઈને 

એક ્ુશમનને દયા આવી. અને તેણે બાળકના કપડાને 

લાગેલી આગ �ઝુાવી દ�ધી. નવિનહાલે એને પોતાનો 
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મહ�રબાન જોયો તો એણે િનદ�ષતાથી તેને �છુ�ું , અય 

શયખ નજફનો રસતો કઈ તરફ છે  ? એણે ક ુ ંઅય ફરઝદં 

આ કમિસનીમા ંનજફનો રસતો શા માટ� �છુ� રરા છો  ? 

બાળક� ફરમાવ�ું , મારા નાના પાસે જઈને ફ�રયાદ કર�શ. 

�કતાબે તવ�ઝહમા ંઆ બનાવ જનાબે સ�કના તરફ મન�બુ 

કરવામા ંઆવયો છે.  

�ંુકમા ંએ ક� તયા ં�ુમો િસતમની ઝડ�ન વરસી 

રહ� હતી. માનવ દાનવ બનીને માઝા �કુ� હતી. િનદરયતા 

તેની છેુલી હદ �ધુી પહ�ચી ગઈ હતી. પતથર �દલના 

ઈનસાનોમાથંી રહ�મ - �દલી અને દયા- ભાવના નષટ થઈ 

ગઈ હતી. કોઈ બીબીની પીઠ પર કોરડા િવ�ઝાઈ રરા હતા , 

તો કોઈના ગાલો પર તમાચા વરસી રરા હતા. કોઈની 

પીઠમા ંનેઝાની અણી ભ�કવામા ંઆવી રહ� હતી. ્ �ુટંવા�ુ ં

હ્ ુ ંતે બ� ુ�ુટંાઇ ��ુું , ત�ંનુ બળ�ને રાખ થઈ ��ુા 

હતા. �રૂ ્ પણ ્ુશમનોના અમા�ષુી �ુમો િસતમ અને 



િસરતે અઈમ્મા - 672                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

�હચકારા ં�ૃતયોને નજર� િનહાળ� , ્ૂર �દિતજોમા ંપોતાનો 

િનસતેજ ચેહરો �પાવી દ�ધો. 

પછ� જનાબે ઝયનબે , ઉમમે �ુલ�મુ ને ફરમાવ�ુ ં

બહ�ન હવે રાત પડ� �કુ� છે , �ધા� ંફ�લાઈ ગ�ુ ંછે , તમે આ 

બચચાનંને એક ઠ�કાણે ભેગા કરો. �ુ ંરાતભર એમની 

�હફાઝત માટ� પહ�રો ભરતી બેસી રહ�શ. જનાબે ઉમમે �ુલ�મેુ 

બધા બાળકોને એક જગયાએ એકઠા કયાર પણ તેમા ંજનાબે 

સ�કના સલા�ુુ લાહ� અલયહા  ન જણાયા. આપે તેથી જનાબે 

ઝયનબને વા�કફ કયાર. જનાબે ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા 

તેમની તલાશ માટ� મકત લ તરફ નીકકયા.ં એક 

નીચાણવાળ� જગયાએથી જનાબે સ�કનાના રડવાનો અવાજ 

આવયો તયા ંજઈને જો�ુ ંતો જનાબે સ�કના બાપની છાતીથી 

વળગીને રડ� રરા ંહતા.ં જનાબે ઝયનબ  સલા�ુુ લાહ� 

અલયહા તેમને ખયમામા ંલઈ આવયા ંજનાબે સ�કના�ુ ં
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બયાન છે ક� બાબાની કપાએલી ગરદનમાથંી અવાઝ આવી 

રહ� હતી.  

"અય મારા િશયાન તમે જયાર� ઠંેુ પાણી પીન 

તો મને યાદ કરજો. જયાર� કોઈ ગર�બ (એકલા અ�ુલા 

પરદ�શીને) અથવા શહ�દનો વાક�ન સાભંળો તો મારા પર 

�ગયાર કરજો. અય મારા દોસતો સાભંળો �ુ ંર�લુનો મઝ�મુ 

નવાસો � ં્ને ્ુશમોએ ખતા ક� �ુમર વગર કતલ કર� દ�ધો 

અને કતલ બાદ તેની લાશ પર ઘોડા દોડાવી દ�ધા. અય 

મારા િશયાન કાશ તમે આજ આ�રુાના �દવસે હાજર હોત 

તો એવો આતમા વલોવી નાખનાર દશય જોતા ક� �ુ ંમારા 

તરસયા બાળક માટ� ક�વી ર�તે પાણી મા�ં ુ ં�.ં અને એ પતથર 

�દલના માનવીન ક�વી બે શરમી અને બેબાક�થી પાણી 

દ�વાનો ઈનકાર કર� છે. 

�ંુકમા ંએ ક� જનાબે ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહા, જનાબે સ�કના સલા�ુુ લાહ� અલયહા ને બાપની 
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છાતી પરથી સમ�વી ફોસલાવીને લઈ આવયા અને તેમને 

જનાબે �ુલ�મુને હવાલે કર�ને રાતનો પહ�રો ભરવા�ુ ંશ� 

કર� દ��ુ.ં ક�વી િવચીતતા  ! હ�ુ ગઈ કાલે રાતે તો શેર� 

�દલાવર આકા અબબાસ ખયમાનનો પહ�રો ભર� રરા હતા 

અને આ્ એ કામને બેક સો મજ�રૂ તેમની લાચાર બહ�ન 

જનાબે ઝયનબ ��મ આપી રરા ંછે.  

રાતનો કાફ� �હસસો િવતી ��ુા બાદ જનાબે 

ઝયનબે જો�ુ ંક� એક ઘોડ� સવાર આગળને આગળ આવી 

રરો છે. આપે આગળ વધીને પડકાય� અને ક ુ ંઅય સવાર 

અમે આલે ર�લુ છ�એ. અમારા નાના , મોટા, ઘરડા,ં �વુાન 

બધા આ્ કતલ થઈ ��ુા છે. અમારા નાના નાના બચચા ં

હ� હમણા ંજ રડતા ંરડતા ં�ઈૂ ગયા ંછે. અય સ વાર અગર 

અમને હ� �ુટંવાનો તારો ઈરાદો હોય તો ્ ુ ંસવાર� આવ્ 

અને ્ કંઈ અમારા પાસે બચી ગ�ુ ંહોય તો ્ ુ ંતે પણ �ુટં� 

લે ્ , અને મા� ંક ુ ંમાન અને અતયાર� �દુા ખાતર પાછો 
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ફર� �. બચચાનને ન સતાવ અને તેમને �વુા દ�. પણ 

સવાર� સાભંક�ુ ંન સાભંક�ુ ંહોય તેમ એક ધારો આગળ 

વધતો રરો. આખર� જનાબે ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા  

પણ શેર� �દુાના �તુી હતા ંએમણે આગળ વધીને ઘોડાની 

લગામ પકડ� લીધી અને બોુયા �ુ ંક�ુ ં� ંતે સભંળા્ ુ ંનથી  

? 

આપને આમ �સુસે થએલા જોઈને સવાર ઘોડા 

પરથી નીચે ઉતર� આવયા અને આપને છાતી સરસા ચાપંીને 

કહ�વા લાગયા. બેટા �ુ ંતારો બાપ અલી �.ં તમારા લોકોની 

�હફાઝત માટ� આવયો � ંઅય �ને િપદર ્ ુ ંબચચાન પાસે 

જતી રહ� �ુ ંતમાર� �હફાઝત કર�શ. તમારા પર ચોક� પહ�રો 

ભરતો રહ�શ. 

જનાબે ઝયન બ સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ  િપદર� 

��ુગરવારને જોઈને ફ�રયાદ અને કુપાતં કર�ને રડ� રડ� ને 

કરબલાની ક�ણ કહાની કહ� સાભંળાવી. 



િસરતે અઈમ્મા - 676                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

�ંુકમા ંજયાર� ગમ�ગેઝ રાત �રુ� થઈ અને 

સવાર પડ� એટલે લશકર�નએ ઉમર� સાઅદના �કુમથી 

આલે ર�લુને ઘરે� લીધા અને �ટોની �ુુ લી પીઠ પર સવાર 

થવા�ુ ંતેમને ક ુ.ં ર�લુ ઝાદ�નને લાચાર થઈને તેમ કર�ુ ં

પડ�ુ.ં હાલત એ હતી ક� માથા ંઉઘાડા ંહતાં , વાળ 

િવખરાએલા હતા , ુખોથી ુ� ુવહ� રરા ંહતા.ં ઈમામે 

ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ બીમાર�ના કારણે ઘણા ં

કમજોર થઈ ગયા હતા. એટલે એમને સવાર થવા મા ંજરા 

ઢ�લ થઈ તો શીમએ કોરડાથી આપને ઈ� પહ�ચાડ� , 

જનાબે �ફઝઝાએ દોડ�ને ઈમામ અલ�યહસસલામને સવાર 

થવામા ંમદદ કર� અને આપ �ટ પર સવાર થઈ ગયા, પણ 

અશ�ત થઈ ગયા હતા એટલે એની પીઠ પર પોતાની �તને 

સભંાળવા�ુ ંકામ એમના માટ� �શુક�લ હ્ ુ.ં એટલે ઈસલામના 

્ુશમનોએ એમના પગો �ટના પેટ સાથે બાધંી દ�ધા.  
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પછ� ઝાલીમો કાફલાને લઈને �ુફા રવાના થયા 

અને ગઝબ એ કય� ક� આ ર�લુ ઝાદ�નને મકતલથી પસાર 

કર�. ઈિતહાસકારો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� આ �સૈુની કાફલો ્વો 

મકતલમા ંપહ�ચયો , મહ�શર�ુ ંદશય ઉ�ુ ંથઈ ગ�ુ.ં જનાબે 

ઝયનબે �ટની પીઠ પરથી પછાડ� ખાધી અને ફ�રયાદો �ંગા 

કરવા લાગયા. આપે ક ુ.ં 

"અય મોહમમદ� �સુ્ફુા (સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમઅ.) ્ના પર આસમાનના ફ�રશતાન 

દો�દ મોકલે છે. �ુન આ �સૈુન લોહ� અને માટ�મા 

ખરડાએલા ંઅ�હ� પડ�ા છે. એમના શર�રના �ુકડ� �ુકડા આ 

િન�ન મેદાનમા ંઅહભ તહભ િવખરાએલા છે. આપની બેટ�ન 

અને નવાસીન બદં�વાન છે. આપની ઔલાદ મક્લુ છે 

અને તેમના પર માટ� ઉડ� રહ� છે. એ વખતે ્ુશમન લોકોને 

એ�ુ ંમેહ�સુ થ�ુ ંક� તેનએ ઘોર �ૃતય ક�ુ ુહ્ ુ.ં પણ હવે �ુ ં
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થઈ શક�  તેમ હ્ ું  ? દમએ સાહ�બામા ંલખ�ુ ંછે ક� જનાબે 

ઝયનબની ફર�યાદથી �નવરો પણ રડવા લાગયા.ં 

આ દદરનાક મરિસયો સાભંળ�ને દોસત ્ુશમન કોઈ 

એ�ુ ંનહો્ ુ ંક� ્ રડવા ન લાગ�ુ ંહોય. તેમની ુખોમાથંી 

પણ ુ� ુવહ�વા લાગયા ંએ જ ર�તે જનાબે ઉમમે �ુલ�મુ 

અને જનાબે સ�કના પણ રડ� રરા ંહતા.ં �તે ્ુશમનોએ 

તેમના પર સખતી કર� અને કાફલો આગળ વધયો. આલે 

ર�લુની લાશો કરબલામા ંકફન - દફન થયા વગર એમની 

એમ કરબલાની તપતી ર�તી પર પડ� રહ�. એક �રવાયત 

�જુબ થોડા �દવસ બાદ બની અસદના લોકોએ એમના પર 

નમાઝો પડ� અને તેમને માટ�મા ંદફનાવી દ�ધા. 

�તે અલી અલ�યહસસલામ અને ફાતેમા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાની બેટ�ન અને ર�લેુ અકરમ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની નવાસીનને 

�ટોની �ુુ લી પીઠો પર બેસાડ�ને �ુફાના દરબારમા ં
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લાવવામા ંઆવયા. એક અઠવા�ડ�ુ ં�ુફા ના ક�દખાનામા ં

રાખવામા ંઆવયા અને પછ� એ કાફલાને શામ પહ�ચાડ� 

દ�વામા ંઆવયો. એક વષર તયા ંતેમને �ધારા ક�દખાનામા ં

રાખવામા ંઆવયા અને પછ� તયાથંી �ટ�ને આલે ર�લુ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ ૨૦ સફર �હ.સ. 

૬૨મા ંકરબલા થઈને ૮મી રબીઉલ અવવલ �હ.સ. ૬૨ના 

મદ�ના પહ�ચયા. 

 

* * * * * 
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5ાઝરત ઈ્મ્ ઝય�લુ  બેમદન  

અલ�યાસસલમ્ 

નમ્ ાઝરત અલી અલ�યાસસલમ્  

િપતમ ાઝરત ઈ્મ્ �સુતન 

અલ�યાસસલમ્  

્મતમ જનમબે કા�રબમ�ુ ં�બનતે યઝદ� જદર   

દમદમ ાઝરત અલી ઇકને અ� ુતમ�લબ 

અલ�યાસસલમ્ 

દમદ� બીબી ફમતે્મ ઝારમ સલમ�સુલમા� અલયામ 
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લકબ ઝય�લુ  બેમદન, સયય્ુસ 

સમ�દ�ન, સજ�દ, સયય્ુસ 

સમલેા�ન, અ�લુ અઈમ્મ, ઇક�લુ 

ખયરતતન.  

�ુન િનયત અ� ુ્ોામ્દ, અ�લુ ાસન, 

અ�લુ કમિસ્. 

જન્ �કુવમર તમર�ખ ૧૫ ્મા� 

જ્મદ�લલ અવવલ માજર� સન ૩૮ 

જન્ 

સથળ  

્દ�ન હ �નુવવરમ  

વફમત કિનવમર તમર�ખ ૨૫ ્મા� ્ોારર્ 

માજર� સન ૯૫ 
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દફન 

સથળ  

્દ�ન હ �નુવવરમ (જન ન્લુ 

બક�અનમ કબસતમન્મ)ં 

વય ૫૭ વષર 

ઔલમદ (દ�કરમ) ઈ્મ્ ્ોામ્દ બમક�ર 

અલ�યાસસલમ્, અક્ુસલમ બમા�ર, 

અલી ાસન, અલ �સુતને અકબર, 

ઝયદ� કા�દ, લ્�લ અકરફ, અલ 

�સુતને અસગર, અક્ુર રા્મન, 

્ોામ્દ� અસગર, અલી. 

(દ�કર�) ખદ��, ફમતે્મ, અલીયમ, 

લમ્ે �ુલ�ુ્ . 
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ાઝરત ઈ્મ્ ઝય�લુ  બેદ�ન 

અલ�યાસસલમ્ 
હઝરત ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામના વા�લદ� મા�દ હઝરત ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામ અને વાલેદાએ મા્દા જનાબે શહ�રબા� ુ

હતા. આપના બાપ - દાદાની પેઠ� ઈમામે મન�સૂ , માઅ�મુ, 

આઅલમે ઝમાના , ઈુમ, ઝોહદ અને ઈબાદતમા ંઆપ 

હઝરત ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામની �વતી �ગતી 

તસવીર હતા. ઈબને �સુયયબ�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� અમે આપથી 

વધાર� અફઝલ અને વધાર� ઈબાદત �ઝુાર તથા �ફકહના 

�ણકાર માણસ જોયા નથી. એક માણસે કોઈ સાહ�બની વાત 

કરતા ંકરતા ંક ુ ંક� એ ઘણા પરહ�ઝગાર હતા. ઈબને 

�સુયયબે �છુ�ુ ંતમે ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામને જોયા છે ? એણે ક ુ ં"નહ�, એમણે જવાબ 
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આપયો ક� તેમનાથી વધાર� ��ુક� અને પરહ�ઝગાર માણસ 

કોઈને જોયા નથી. અુલામા દમીર� ફરમાવે છે ક� ઈમામે 

ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ હદ�સ કથનમા ંઘણા ં

િવ ાસપાત અને સાદ��ુરદવાયત હતા. આપ ઘણા મોટા ફક�હ 

અને અહલે બૈતમા ંબેિમસાલ અને અજોડ હતા. આપ એવા 

જમાલ અને જલાલથી ભર�રુ હતા , તેજસવી અને ક�ત�માન 

હતા ક� આપને ્ કોઈ જો્ ુ ંતો તાઅઝીમ કરવા પર મજ�રુ 

થઈ જતો હતો. 

આપ ૧૫મી જમા�દઉસસાની �હ.સ. ૩૮ના 

�ુમેરાતના �દવસે અને એક કથન �જુબ ૧૫ મી જમાદ�લ 

અવવલ �હ.સ. ૩૮ના �ુમેરાતના �દવસે મદ�નાએ 

�નુવવરામા ંપેદા થયા. અુલામા મજલીસી તેહર�ર ફરમાવે 

છે ક� જનાબે શહ�રબા� ુજયાર� ઈરાનથી મદ�ના રવાના થઈ 

રરા ંહતા ંતયાર� જનાબે �રસાલત મઆબે સવપનાની હાલતમા ં

એમનો અકદ ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ સાથે પઢ� દ�ધો 
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હતો અને જયાર� તેન મદ�ના વા�રદ થયા તયાર� એમને 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે , જનાબે ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામને હવાલે કર�ને ફરમાવ�ુ ં: આ એ ઈસમત 

પરવર બીબી છે ્મની �ુખેથી તમાર� પછ� અફઝલે 

અવિસયા અને અફઝલે કાએનાત થનાર બાળક પૈદા થવાનો 

છે. પણ અફસોસ ક� આપ આપની માતાના હાથે પરવ�રશ 

પામવાનો �તુફ પામી ન શ�ા. કારણ ક� જનાબે શહ�રબા� ુ

આપના પેદા થતાનંી સાથે �ંુક સમયમા ંવફાત પામી ગયા.ં 

જનાબે શહ�રબા� ુઉચચ �ુળના અને ઉ�મ નાર�નમાથંી 

હતા. શયખ �ફુ�દ તેહર�ર ફરમાવે છે ક� જનાબે શહરબા� ુ

ઈરાનના બાદશાહ યઝદ� જદર  �બન શહરયાર �બન પરવેઝ 

�બન હરમઝ �બન નવશેરવાને આદ�લ "�કસા ના �તુી હતા.ં  

આપ�ુ ંઈસમે �ગરામી અલી ઈમામ ઝય�લુ 

આબેદ�ન અલ�યહસસલામ અને �ુિ�રયત અ� ુમોહમમદ , 

અ�લુ હસન અને અ�લુ કાિસમ હતી. આપના અુકાબ 
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બે�મુાર હતા , ્માથંી ઝય�લુ આબેદ�ન , સયયે્ુસસા્દ�ન, 

સજ�દ અને આબીદ વધાર� �ણીતા છે.  

ઈમામે મા�લક�ુ ંકથન છે ક� આપ બ� ુજ 

ઈબાદત કરતા હતા તેથી આપને ઝય�લુ આબેદ�ન 

કહ�વામા ંઆવે છે. બનેં �ફરકાના આ�લમો�ુ ંકથન છે ક� એક 

રાતના ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ 

તહજ�ુદની નમાઝમા ંમશ�લુ હતા. તયાર� શયતાન મલઉને 

ઈબાદતમા ંખલેલ પહ�ચાડવાના ઈરાદાથી અજગરના �પમા ં

આવીને આપના પગના ��ઠુાને મોઢામા ંલઈને કરડવા 

લાગયો. ઈમામ અલ�યહસસલામ�ુ ં�ચ� અુલાહની ઈબાદતમા ં

એટ�ુ ંપરોવાએ�ુ ંહ્ ુ ંક� તેમના પર એના કરડવાની �દુલ 

અસર ન થઈ. કહો ક� આપને એ ખબર પણ ન પડ� ક� કોઈ 

તેમના �ગના કોઈ ભાગને ઈ� પહ�ચાડ� ર ુ ંછે. આપ એ  

જ હાલતમા ંનમાઝમા ંમશ�લુ રરા. �તે એ હાર� ગયો. 

એટલામા ંઆપે પણ નમાઝ �રુ� કર� લીધી એટલે આપે 
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સલામ ફ�રવીને તેને આ �ૃતય કરતો જોઈને એક તમાચો 

ચોડ� દ�ધો અને તેને તયાથંી હાકં� કાઢ�ો. એ વખતે હાતીફ� 

ગયબીની તણવાર િનદા આવી. "અનત ઝય�લુ આબેદ�ન 

એટલે ક� બેશક આપ ઇબાદત કરનારાનની શોભા અને 

શણગાર છો. તે �દવસથી આપનો એ લકબ થઈ ગયો. એ 

અજગરના દસ માથા ંહતા અને દાતં બ� ુજ િત�ણ હતા , 

ુખો લાલ �ગારા ્વી હતી , વળ� તે �સુુલા નીચેની 

ભ�યને ફાડ� તેમાથંી બહાર આવયો હતો. આ લકબ સબંધંમા ં

કહ�વામા ંઆવ�ુ ંછે ક� કયામતના �દવસે આપને એ જ નામથી 

�કુારવામા ંઆવશે.  

હઝરત ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામને સજ�દ એટલા માટ� કહ�વામા ંઆવે છે ક� 

આપ હર�ક કાર� ખયર પર િસજદો કરતા હતા. આપ �દુાની 

કોઈ નેઅમતની વાત કરતા તયાર� િસજદો કરતા , કલામે 

�દુાની આયતો િતલાવત ફરમાવતા તયાર� િસજદો કરતા. બે 
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માણસો વચચે �લેુહ કરાવી દ�તા તયાર� િસજદો કરતા. તે� ુ ં

પ�રણામ એ આવ�ુ ંક� �ટને ્વા ઢ�મણા પડ� �ય છે તેવા 

ઢભમણા પડ� જતા હતા અને પછ� તેને કપાવવા પડતા હતા. 

એટલા માટ� આપનો એક લકબ ઝિવસ સફનાન પણ હતો 

એટલે ક� ઢભમણાવાળા. 

* * * * * 
 

  



િસરતે અઈમ્મા - 689                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

ાઝરત ઈ્મ્ ઝય�લુ  બેદ�ન 

અલ�યાસસલમ્ની નસબી કરમફત 
નસબ અને નસલમા બાપના તરફથી જોવામા ં

આવે છે. ઈમામના વા�લદ� મા�દ હઝરત ઈમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામ, દાદા હઝરત અલી અલ�યહસસલામ , દાદ� 

હઝરત ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુુ લાહ� અલયહા  અને આપની 

વાલેદા જનાબે શહ�રબા� ુ�બનતે યઝ દ� જદર  હતા. આપ 

હઝરત પયગમબર� ઈસલામ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમના પમત અને નવશેરવાને આ�દલના નવાસા હતા. 

એ તે બાદશાહ છે ્ના રા�ય અમલ દરિમ યાન પેદા થવા 

પર પયગમબર� ઈસલામ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમે ઈઝહાર� �સુરરત ફરમાવી હતી. આ નસબના 

િસલિસલા સબંધંી અ�લુ અસવદ� પોતાના શેઅરોમા ંસપષટતા 

કર� છે ક� તેનાથી બેહતર નસબનો િસલિસલો ��ુમકન નથી.  



િસરતે અઈમ્મા - 690                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામની બીબીનમાથંી 

ઈમામ અલ�યહસસલામની માતા બનવાનો શરફ જનાબે 

શહ�રબા�નેુ નસીબ થયો. હઝરત ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામ તેમના પેટથી અવતયાર હતા.  

હઝરત ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ ફરમાવતા હતા ક� �દુાવદં� આલમે પોતાના 

બદંાનમાથંી બે પ� સ�હૂ (અરબ અને અજમ)ને સવ��મ 

ઠ�રવયા છે અને મ� અરબમાથંી �ુર�શને અને અજમમાથંી 

ફારસને પસદં કર� લીધા છે. હઝરત ઈમામે ઝય�લુ 

આબેદ�ન અલ�યહસસલામ અરબ અને અજમ�ુ ંએક�કરણ છે. 

એટલે આપને "ઈબ�લુ ખયરયન કહ�ને �કુારવામા ંઆવે છે.  

* * * * * 
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જનમબે કા�રબમ�નુી પઘરમ્રી 

સબંધંી ચચમર 
કહ�વાય છે ક� હ. ઉમરના દોરમા ંમદાયન ફતેહ 

થ�ુ.ં એ વખતે ્ �ીન ઈસલામી લશકરના હાથ લાગી તેમા ં

શહ�રબા� ુપણ હતા. તેમને તેમની બહ�નો સાથે મદ�ના 

મોકલી દ�વામા ંઆવયા. મદ�ના પહ�ચીને તે હઝરત ઈમામ 

�સૈુન અલ�યહસસલામની ઝવ�જયતથી �શુરર ફ થયા. 

(રબીઉલ અબરાર - ઝમખશર�) આ વાત તદન ગલત છે. 

કારણ ક� મદાયન ૧૬ મી યા ૧૭મી �હજર�ના સફર 

મહ�નામા ં�સુલમાનોના કબ�મા ંઆવ�ુ.ં આ વાત તાર�ખે 

અ�લુ �ફદા , તાર�ખે કાિમલ , મજમઉલ �ુુ દાન , ફત�લુ 

અજમ અને તાર�ખે ઈબને ખલ્ુનના વાચંન પરથી જણાઈ 

આવશે. આ ઈિતહાસના �સુતકોમા ંછે ક� શહ�રબા�નુા િપતા 

યઝદ� જદર  હતા અને તે �હ.સ. ૧૪ની શ�આતમા ંગાદ� પર 
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આવયા. તાર�ખે િતબર� , તાર�ખે કાિમલ અને તાર�ખે અ�લુ 

�ફદામા,ં તાર�ખે ઈબને ખલ્ુન અને ફાતેહાને ઈસલાિમયામા ં

છે ક� તખતનશીની વખતે એમની ઉમર ૨૧ વષરની હતી , આ 

�હસાબે મદાયન ફતેહ થ�ુ ંતયાર� �મર વ�મુા ંવ� ુ૨૨ 

વષરની હોઈ શક� છે. આવો એક અજમી ્ ગરમ �લુકમા ંન 

રહ�તો હોય તેની શાદ� એટલી નાની વયમા ંથઈ હશે ક� ્થી 

મદાયનની ફતેહના વખતે એટલે ૧૬ અથવા ૧૭ મી 

હ�જર�મા ંતેમને તયા ંશાદ� લાયક ઉમ રની છોકર� હોય. હવે 

આપણે માન�ુ ંપડશે ક� એમની ઉમ ર ૧૮ ક� ૧૯ વષરની થઈ 

હશે અને માની લેવામા ંઆવે ક� શહ�રબા� ુતેમની પહ�લી 

�દકર� હતા. તો પણ એ માન�ુ ંપડશે ક� મદાયનની ફતેહ 

વખતે એ �દકર�ની �મર ૫ થી ૬ વષરની હશે. વળ� ઈમામ 

�સૈુન અલ�યહસસલામની ઉમરને ધયાનમા ંલેવામા ંઆવે તો 

આ વાત ઠ�ક નથી લાગતી. ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામનો 

જનમ �હ.સ. ૪મા ંથયો હતો. આપ મદાયનની ફતેહ વખતે 
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નાબા�લગ હતા. આટલી વયે અને તે પણ ઈમામે હસન 

અલ�યહસસલામની શાદ� હ� થઈ નહોતી તે છતા ંહઝરત 

અલી અલ�યહસસલામ નાના �તુની શાદ� પહ�લા કર� લે તે 

ન સમ� શકાય તેવી વાત છે.  

િવખયાત ઈિતહાસકાર જનાબ િશબલીએ આ સબંધેં 

પોતાના િવચારો હ. ઉમરના �વન ��ૃાતંને લગતા તેમના 

�સુતકમા ંદશારવયા છે. તે જણાવે છે ક� અ�હ� શહરબા�નુો ્ 

�કસસો ખોટ� ર�તે મશ�રૂ થઈ ગયો છે તેનો ઉુલેખ કરવો 

જ�ર� છે. સામાનય ર�તે મશ�રુ એમ છે ક� જયાર� ફારસ દ�શ 

ફતેહ થયો તયાર� શહ�નશાહ યઝદ� જદરની �તુીન �ગરફતાર 

થઈને મદ�નામા ંઆવી. હ. ઉમર� તેમને સામાનય લ�ડ�યોની 

પેઠ� બ�રમા ંવેચી નાખવાનો �કુમ આપયો પણ હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામ� તેમને એ�ુ ંકરતા ંરો�ા અને ક ુ ંક� 

શાહની �તુીન સાથે આવો વતારવ � એઝ નથી. આ 

છોકર�નની �ક�મત ુકવામા ંઆવે પછ� એ છોકર�નની 
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સ�પણી કોઈને કર� દ�વામા ંઆવે. ્ તેમની યોગય વયવસથા 

કર� અને તે �જુબ થતા ંહઝરત અલી અલ�યહસસલા મે પોતે 

એમને પોતાની દ�ખર�ખ હ�ઠળ લઈ લીધી અને તેમાનંી એકને 

ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામને , એકને મોહમમદ �બન 

અબીબકરને અને એકને અબ્ુુલાહ �બન ઉમરને ઈનાયત 

ફરમાવી.  

આ ગલત �કસસાની હક�કત એ છે ક� ઝમખશર� 

્ને ઈિતહાસના ફન (િવદા) સાથે કંઈ જ િનસબત નથી. તેણે 

રબીઉલ અબરારમા ંઆ �કસસાને લખયો છે અને ઈબને 

ખલકાને હઝરત ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામના 

��ૃાતંમા ંઆ �રવાયત તેના હવાલાથી લખી લીધી પણ આ 

તદન ગલત વાત છે. પહ�લા ંતો ઝમખશર� િસવાય િતબર� , 

ઈબને અસીર , યાઅ�ુબી, કોલાઝર� ઈબને બતયબા 

વગેર�માથંી કોઈએ આ બનાવનો ઉુલેખ નથી કય�. 

ઝમખશર��ુ ંઈિતહાસ કાળમા ંસામાનય સથાન છે એ ઉપરાતં 
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 િતહાિસક �દા� અને અ�મુાનો પણ તેના �બલ�ુલ િવ�દ 

છે. હ. ઉમરના રા�ય અમલ દરિમ યાન યઝદ�  જદર  અને 

શાહ� ખાનદાન પર �સુલમાનોને સ�ંણૂર કા� ુહાિસલ થયો 

નથી. મદાયનની લડાઈમા ંયઝદ�  જદર  પોતાના બધા બાલ 

બચચાન સાથે પોતાની રાજધાનીથી નીકકયો અને હુવાન 

પહ�ચયો. �સુલમાનોએ હુવાન પર ચઢાઈ કર� તો એ 

નાસીને ઈસફહાન ચાુયો ગયો અને પછ� �કરમાન વગેર�મા ં

લપાતો �પાતો અને ઠોકરો ખાતો ફરતો રરો. મવરમા ં

પહ�ચયા બાદ �હ.સ. ૩૦ ક� ૩૧મા ંહ. ઉસમાનના ઝમાનામા ં

માય� ગયો. મને શકંા છે ક� ઝમખશર�ને એ પણ મા�મુ હ્ ુ ં

ક� ન�હ ક� યઝદ� જદર  કોના રા�ય અમલ વખતે મરાયો હતો. 

વળ� ્ આ બનાવનો વખત બતાવવામા ંઆવે છે તે વખતે 

ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામની વય ૧૨ વષરની હતી કારણ 

ક� આપ હ�જર�ના ચોથા વષ� જનમયા હતા. અને ફારસ �હ.સ. 

૧૭મા ંફતેહ થ�ુ ંહ્ ુ ંએટલે એ વાત પણ એટલી અક કલથી 
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્ુર અને નવાઈ ભર�લી લાગે છે ક� હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામે તેમની નાબાલીગીની હાલતમા ંતેમના પર 

આવી �તની ઈનાયત કર� હોય  ! વળ� એક શહ�નશાહની 

ઔલાદની �ક�મત ઘણી જ ભાર� �કાણી હશે અને હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામ ઘણી જ �હ�દાના અને ફક�ર� �જ�દગી 

ગાળતા હતા. આમ દર�ક દ�ષટએ જોતા ંઆ વાત કોઈ ર�તે 

ખર� હોવા�ુ ંમાની શકાય નહ�. 

 િતહાિસક સશંોધન પરથી ્ તારવણી કર� છે 

તે એ છે ક� હ. ઉસમાનના રાજઅમલ દરિમ યાન ફારસના 

લોકોએ બળવો કય� અને ફારસના વાલી ઉબય્ુુલાહ �બન 

મોઅમને માર� નાખયો, તેમજ ઈસલામી સેનાને પણ ફારસની 

હદમાથંી બહાર હાકં� કાઢ�. એ વખતે અસતખર ફારસની 

લશકર� છાવણી�ુ ંથા�ુ ંહ્ ુ.ં ઈરાનનો બાદશાહ યઝદ�  જદર  

ફારસના લોકો સાથે ભળ� ગયો હતો. હ. ઉસમાને, અબ્ુલલાહ 

�બન અમીરને બસરા અને ઉમમાન પર લશકર લઈને ફારસ 
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પર ચઢાઇ કરવા ક ુ.ં અસતખરની સીમામા ંભયકંર �દુ 

લડા�ુ ંઅને �સુલમાન �તયા અસતખર ફતેહ ક�ુ.ુ અસતખર 

ફતેહ થયા બાદ �હ.સ. ૩૧મા ંયઝદ�  જદર  અને પછ� તયાથંી 

�રુાસાન અને �રુાસાનથી મવર જઈ પહ�ચયો એની સાથે 

ચાર હ�ર બહા્ુર યોદા હતા. મવરમા ંખાકાને ચીનની 

કાવતરાખોર મદદના કારણે માય� ગયો અને અજમના 

શહ�નશાહોના કબસતાન "અસતખર મા ંએની દફન �કયા 

કરવામા ંઆવી. પછ� ઉસમાની દોર બદલાયો અને હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામનો દોર શ� થયો. 

જમલની લડાઈ બાદ ખોરાસાનમા ં�કુામ મવરમા ં

સખત બળવો થયો , એ વખતે ઈરાનમા ંરવઝ્સુસફા અને 

ઈરશાદ� �ફુ�દની �રવાયત �જુબ હર�સ �બન ��બર જોઅફ� 

ગવરનર હતા. હઝરત અલી અલ�યહસસલામે મવરના ઝઘડાને 

ખતમ કરવા ખાતર મદદ માટ� ખલીદ ઈબને �ુરાર યર�ઈુને 

મોકુયો. લડાઈ થઈ અને ઈસલામી લશકર �ત�ુ.ં હર�સ ઈબને 
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��બર જોઅફ�એ યઝદ�  જદર  ક� ્ ઉસમાની દોરમા ંમરાયો 

હતો તેની બે �તુીન શહ�રબા� ુઅને ગીહાનબા�નેુ સામાનય 

ક�દ�ન સાથે હઝરત અલી અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ં

મોકલી આપી. શેર� �દુા હઝરત અલી અલ�યહસસલા મે 

શહ�રબા�નેુ હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામની 

ઝવ�જયતમા ંઅને ગીહાનબા�નેુ મહમદ �બન અબીબકરને 

ઝવ�જયતમા ંઆપી. એ વખતે ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ 

તથા શહ�રબા�નુી કાફ� ઉમર થઈ �કુ� હતી અને ઈમામ 

હસન અલ�યહસસલામની શાદ� થઈ ગયા ને ઘણો વખત 

વીતી ��ુો હતો. હઝરત અલી અલ�યહસસલામની �ખલાફત 

�હ.સ. ૩૬ થી �હ.સ. ૪૦ �ધુી રહ�. જનાબે શહ�રબા�થુી 

�હ.સ. ૩૮મા ંઈમામ ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ અને 

ગીહાનબા�થુી કાિસમ �બન મોહમમદ પેદા થયા.  
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ઈ્મ્ ઝય�લુ  બેદ�ન 

અલ�યાસસલમ્નમ બમળપરનો હક 

બનમવ 
અુલામા મજલીસી લખે છે ક� ઈમામ ઝય�લુ 

આબેદ�ન અલ�યહસસલામ �બમાર પડ�ા તે વખતે આપ 

બાળક હતા. હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ� તેમને 

ફરમાવ�ુ ંબેટા , હવે તમાર� તબીયત ક�મ છે  ? અને કોઈ 

ચીઝની તમને ખવાહ�શ થતી હોય તો કહો ્થી એ ચીઝ 

મગંાવી આપવાનો બદંોબસત ક�.ં આપે જવાબમા ંઅરજ કર� 

બાબા�ન �દુાના ફઝલો કરમથી હવે માર� તબીયત સાર� 

છે અને માર� િસફર એક જ ખવા�હશ છે ક� �દુાવદં� આલમ 

માર� ગણના એ લોકોમા ંકર� ક� ્ પરવર�દગાર� આલમની 

કઝા અને કદના િવ�દ કોઈપણ ખવાહ�શ ન રાખતા હોય. 
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આપનો એ જવાબ સાભંળ� ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ 

ઘણા જ પસ� થઈ ગયા અને ફરમાવવા લાગયા તમે ઘણો 

જ આનદં ઉપ�વનારો અને માઅર�ફત ભય� જવાબ આપયો 

છે. તમારો જવાબ હઝરત ઈબાહ�મ અલ�યહસસલામના 

જવાબને મળતો જવાબ છે. હઝરત ઈબાહ�મ 

અલ�યહસસલામને િમનજનીકમા ં(ગોફણ)મા ંબેસાડ� ને 

આગમા ંફ�કવામા ંઆવયા અને આપ અધર હવામા ંઆગના 

તરફ ધક�લાઈ રરા હતા એ વખતે હઝરત �બઈલે એમને 

�છુ�ુ ંહ્ ુ ંક� તમાર� કોઈ હાજત છે  ? અને આપે તેનો એ 

જવાબ આપયો, હા, બેશક હાજત તો છે પણ તમારાથી ન�હ 

મારા પાલનહારથી છે.  

આપની િવલાદત હઝરત અલી અલ�યહસસલામના 

અહદ� ઈસમતમા ંથઈ પછ� ઈમામ હસન અલ�યહસસલામનો 

દોર અને તયાર બાદ બની ઉમયયાની ્ુનયવી ��ુુમતોનો દોર 

શ� થયો. �ુુ હ� ઈમામે હસન અલ�યહસસલામ પછ� �હ.સ. ૬૦ 
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�ધુી મોઆિવયા �બન અબી �ફુ યાનની ��ુુમત રહ� , તયાર 

બાદ �હ.સ. ૬૪ �ધુી રાજનો કતાર હતાર તેનો ફાિસક અને 

ફા�જર �તુ યઝીદ મલઉન રરો. �હ.સ. ૬૪ દરિમ યાન 

મોઆિવયા �બન યઝીદ �બન મોઆિવયા અને મરવાન �બન 

હકમ હા�કમો રરા. �હ.સ. ૬૫થી �હ.સ. ૮૬ �ધુી અબ્ુલ 

મ�લક �બન મરવાનના હાથમા ંરાજ લગામ રહ� , પછ� �હ.સ. 

૮૬ થી ૯૬ �ધુી વલીદ બીન અબ્ુલ મલીક� રાજ ચલાવ�ુ ં

અને એણે ઈમામ ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામને �હ.સ. 

૯૫મા ંદગાબા�થી ઝેર પાઈને શહ�દ કર� દ�ધા.  

(તમર�ખે અઈમ્મ ૩૯૩ સવમહક� ્ોાર�કમ, ��ુલ 

અબસમર) 

* * * * * 
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ઈ્મ્ ઝય�લુ  બેદ�ન 

અલ�યાસસલમ્�ુ ંબચપન અને ાજ� 

બય્સુલમા 
અુલામા મજલીસી તેહર�ર ફરમાવે છે ક� 

ઈબાહ�મ �બન અદહમ�ુ ંબયાન છે ક� �ુ ંએકવાર હજ કરવા 

જઈ રરો હતો. �ુદરતી હાજત કરવા જતા એ કાફલાની 

પાછળ રહ� ગયો. કાફલાને રવાના થવામા ંહ� થોડ�ક વાર 

થઈ હશે તયા ંતેણ ેએક નાની વયના �કશોરને જગંલનો પથં 

કાપતા ંજોયો. અ�યબીની વાત તો એ હતી ક� તે પગપાળા 

હતા. માણસો ક� કોઈ સામાન પણ ન હતો. તે કહ� છે ક� �ુ ં

આવા નાની વયના �કશોરને એકલા સફર કરતા જોઈને 

નવાઈ પામયો અને તરત જ એની પાસે જઇને મ� �છુ�ુ ં

"સાહ�બઝાદા, આ ભયકંર િન�ન વનમા ંતમે આમ એકલા 
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અ�ુલા ! મામલો �ુ ંછે  ? તમા� ભા�ુ ં�ા ંછે  ? તમાર� 

સવાર��ુ ં�નવર �ા ંછે  ? અને તમે �ા ંજઈ રરા છો  ? 

મને જરા બતલાવો તો ખરા.એ ઉગતા �વુાને ક ુ ં"મા� ં

ભા�ુ ંપરહ�ઝગાર� છે અને માર� સવાર�� ુ ં�નવર આ મારા 

બે પગો છે અને મારો મકસદ મારો પાલનહાર છે અને �ુ ંહજ 

કરવા જઈ રરો � ંમ� ક ુ ં: "તમે તો હ� કાચી વયના છો. 

હજ તમારા પર વા�બ નથી થઈ. એ નવ�વુાને ક ુ ં: 

"તમા� ંકહ�� ુ ંબેશક ્ુ �સત છે , પણ અય શયખ �ુ ંમારાથી 

નાની વયના �કશોરોને મરતા જો� � ંએટલે હજની ફરજ 

અદા કર� દ�વી �ુ ંજ�ર� સમ�ુ ં� ંક� �ાકં એ�ુ ંન થાય ક� 

હજ કયાર પહ�લા ંમા� મરણ િનપ્. મ� �છુ�ું , "અય 

સાહ�બઝાદા, તમે ખાવા પીવા�ુ ં�ુ ંકરો છો અતયાર� �ુ ંજોઈ 

રરો � ંક� તમાર� પાસે એની કોઈ જણસ નથી. એમણે 

જવાબ આપયો , "અય શયખ જયાર� તમે કોઈના મહ�માન 

થઈને �ન છો તયાર� ખાવા પીવાની જણસો સાથે લઈને 
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�ન છો ? મ� જવાબ આપયો ‘ના’ એણે ક ુ ં"તો પછ� 

સાભંળો, �ુ ંતો અુલાહનો મહ�માન બનીને જઈ રરો �.ં મારા 

ખાવા પીવાનો બદંોબસત એની �મમેદાર� છે. મ� ક ુ ંઆવી 

લાબંી મ�ંઝલ તમે પગપાળા ક�વી ર�તે કાપી શકશો  ? 

"એમણે જવાબ આપયો મા� કામ કોિશશ કરવા�ુ ંછે , મ�ંઝલે 

મક�દુ �ધુી પહ�ચાડ�ુ ં�દુા�ુ ંકામ છે. 

અમે આપસમા ંહ� આ �ફુત� ુકર� રરા હતા. 

તયા ંએક સફ�દ વ�ધાર� �બૂ�રુત �વુાન અચાનક આવી 

ચડ�ો. અને તેણ ેપેલા �કશોરને બોસો આપયો.  

મ� નવા આવનાર દ�ખાવડા �વુાનને �છુ�ુ ંક� આ 

�કશોર કોણ છે  ? એણે ક ુ ંએ ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામ બીન ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ બીન 

અલી ઈબને અબી તા�લબ છે. એ સાભંળ�ને �ુ ંપહ�લા 

દ�ખાવડા �વુાન સાથે જરા વાતચીત કર� પાછો ઈમામ 

અલ�યહસસલામ પાસે ગયો. તેમનાથી િવવેક ભર� વાત 
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કર�ને. �છુ�ુ ંક� ્ �બૂ�રુત અને સોહામણા �વુાન આપથી 

ગળે મકયા એ કોણ સાહ�બ હતા  ? આપે જવાબ આપયો: "એ 

�ખઝર નબી છે. એમને એ ફરજ સ�પવામા ંઆવી છે ક� તેન 

રોજ એક વાર અમાર� �ઝયારત (�લુાકાત) માટ� આવતા 

રહ�.  

પછ� મ� ફર� એક સવાલ આપને �છુયો : ‘આપ 

આટલો લાબંો અને ભયકંર પથં  તોશા ક� સવાર� વગર ક�વી 

ર�તે કાપી શકશો ? આપે જવાબમા ંફરમાવ�ુ ં: "�ુ ંસફર માટ� 

જ�ર� બધીય ચીઝો તોશો (ખાવા પીવાની ચીજ વસ્નુ) , 

સવાર� વગેર� માર� પાસે છે. અને તે ચાર ચીઝોમા ંસમાઈ 

�ય છે. (૧) ્ુિનયાની �દર ્ ્ મો�ુદ છે , તે તમામ 

�દુાની િમુકત છે. (૨) આખી મખ�કુ અુલાહના �લુામ 

અને બદંા છે. (૩) અસબાબ અને અર�ક , સાધનો અને 

�વન જ�ર�યાતો બધા �દુાના હાથમા ંછે. (૪) અુલાહની 

કઝા પતયેક �િુમ પર પવિત�ત છે.  
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આપની આ �બુારક બોધદાયક વાણીથી મારા 

કાનોને પાક કયાર બાદ મ� અરજ કર� ખર�ખર આપ�ુ ંભા�ુ ં

અને આપની સવાર� પિવત હસતીનની પવાસ સામગીન 

છે.  

* * * * * 
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 પનમ કર�રનો બમધંો 

આપનો રંગ ઘ�વણ� અને કદ મધયમ દર��ુ ં

હ્ ુ.ં આપ પાતળા અને ્ુબરળ બાધંાના હતા. આપ �પ 

સ�દયર તથા દ�ખાવ અને �બૂીનમા ંઅનયથી �ુદા તર� 

આવતા હતા. આપના ચહ�રા પર કોઈની નજર પડતી તો એ 

આપને માન આપવા અને તાઅઝીમ આપવા માટ� મજ�રુ 

થઈ જતો હતો. સાફ �થુરા કપડા ંપહ�રતા , ચાલતા તયાર� 

ઘણી જ નમતા સાથે ચાલતા , ચાલતા તયાર� આપના હાથ 

આપની આગળ લબંાતા ન�હ એટલે ક� આપ જોરથી હાથ 

હલાવી હલાવીને ચાલતા નહ�.  

* * * * * 
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વ� વખતે  પની ામલત 

ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ જયાર� 

�કુદમએ નમાઝ એટલે ક� વ�નો ઈરાદો ફરમાવતા તયાર� 

આપની રગે રગ અને �ગે �ગમા ખમફ� �દુાના �ચહો �હ�ર 

થવા લાગતા. મોહમમદ બીન તલહા શાફઈ લખે છે ક� આપને 

�છુવામા આવ�ુ ંક� આપ જયાર� વ�નો ઈરાદો કરતા અને 

વ� કરવા માટ� બેસતા હતા , તયાર� આપના ચહ�રાનો રંગ 

પીળો ક�મ પડ� �ય છે ? તો આપે ફરમાવ�ુ ં: એ વખતે મા� ં

સમગ ધયાન ખા�લકના તરફ થઈ �ય છે. તેની જલાલતના 

રોઅબથી માર� આ હાલત થઈ �ય છે.  

* * * * * 
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ન્મઝ્મ ં પની ામલત 

અુલામા તીબર� લખે છે ક� આપને ઈબાદત 

�ઝુાર�મા ંઈમતેયા્ કાિમલ હાિંસલ હતો. રાતોના ઉ�ગરા 

કરવાના કારણે આપ�ુ ંઆ�યુ શર�ર પીળાશ પડ્ ુ ંથઈ ગ�ુ ં

હ્.ુ અુલાહના ખમફમા ંએક ધા� રડ� રડ�ને આપની 

ુખોના ડોળા �લી જતા હતા. તેમજ નમાઝમા ંએક ધારા 

લાબંો વખત �સથર ઉભા રહ�વાના કારણે આપના પગો પર 

સો� ચડ� જતા હતા. પેશાની પર ઢભમણા રહ�તા અને 

નાકની અણી ઝખમાએલી રહ�તી. આપ નમાઝ પઢવા માટ� 

�સુુલા પર ઉભા થતા તયાર� શર�ર �જુવા લાગ્ ુ.ં આપના 

બદનમા ંકંપાર� અને �સમમા ં��ુર�ન�ુ ંલોકોએ કારણ 

�છુતા ંઆપે ઈરશાદ ફરમાવ�ુ ંક� �ુ ંતે વખતે �દુાની 

બારગાહમા ંહોવ �.ં એના જલાલ�ુ ંમને ભાન થવાની સાથે 



િસરતે અઈમ્મા - 710                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

�ુ ંએટલો ભયભીત થઈ �� � ંક� મા� ંશર�ર �જુવા લાગે 

છે. અને મારા તદન બદનમા ંકંપાર� �ટ� છે.  

એક વાર આપના ઘરમા ંઆગ લાગી. આપ એ 

વખતે નમાઝમા ંમશ�લુ હતા. આડોશી પાડોશી અને 

મોહુલાવાળાનએ ચીસા ચીસ કર� �કુ� અને આપને 

વારંવાર મોટા અવા્ સાદ કયાર ક� ��ુર આપના ઘરમા ં

આગ લાગી છે. પણ આપે બેિનયાઝના િસજદામાથંી સર� 

નીયાઝ ન ઉઠાવ�ુ.ં શાતં ચી� ેઅને એક ધયાન સાથે 

નમાઝમા ંમશ�લુ રરા. લોકોએ ભેગા મળ�ને ્મ તેમ 

કર�ને આગ હોલવી નાખી. આપ નમાઝ ખતમ કર� ��ુા 

તો લોકોએ આપને ક ું , આગનો મામલો હતો. અમે શોર 

મચાવયો, �મુરાણ કર� પણ આપે ધયાન �દુા ંન આપ�ુ.ં 

આપે ફરમાવ�ુ,ં "જહ�મની ભડભડતી આગના ડરથી નમાઝ 

તોડ�ને એ આગ તરફ �ુ ંધયાન ન આપી શ�ો. 
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આપ વ� કરવા બેસતા તયારથી જ �જુવા 

લાગતા. અને જયાર� હવા જોરથી �ંકાતી તયાર� આપ ખમફ� 

�દુાથી કમજોર થઈ ગયા હોવાના કારણે પડ� જઈને બેહોશ 

થઈ જતા. 

હઝરત ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ 

�સુાફર� અને ક�યામ બનેં હાલતોમા ંનમાઝ પડતા હતા અને 

કદ� પણ નમાઝ કઝા થવા દ�તા ન હતા. એક �દવસ 

નમાઝમા ંમશ�લુ હતા એ વખતે ઈમામે બા�કર 

અલ�યહસસલામ �ુવામા ંપડ� ગયા. �ુવો ઘણો �ડો હતો. 

બાળક �ુવામા ંપડ� જતા ંમા બ� ુજ વયા�ુળ થઈ ગયા અને 

રડવા લાગયા ંઅને કહ�તા ંહતા ંક� ઈબને ર�લુ મોહમમદ� 

બાક�ર �ુવામા ંપડ�ને ેુબી ગયા છે. ઈમામે ઝય�લુ 

આબેદ�ન અલ�યહસસલામને બાળક �ુવામા ંપડ� ગ�ુ ંતેની 

જરાય પરવાહ ન કર� અને િનરાતેં નમાઝે પઢતા રરા. 

નમાઝ �રુ� કર� લીધી તયાર બાદ આપ �ુવા પાસે ગયા અને 
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પાણી તરફ હાથ લાબંો કય� અને દોરડા વગર જ એ �ડા 

�ુવામાથંી બાળકને બહાર કાઢ� ુ.ં બાળક હસ ્ ુહસ્ ુબહાર 

આવ�ુ.ં �દુાની �ુદરત �ુન ક� બાળકના કપડાયં ભભ�યા 

નહોતા.  

તાઉસ કહ� છે ક� મ� એક રાતે ઈમામે ઝય�લુ 

આબેદ�ન અલ�યહસસલામને હજર� અસવદની પાસે જ 

ખા�લકની બારગાહમા ંવારંવાર સજદા કરતા જોયા, �ુ ંતયા ંજ 

ઉભો રહ� ગયો અને જો�ુ ંક� આપે એક સજદાને ઘણો ્લુ 

આપી દ�ધો તેથી મ� કાન માડં�ને સાભંક�ુ ંતો મારા કાન પર 

આપના આ શબદો અથડાયા "અબદોક બેગેનાએક િમસક�નોક� 

બેગેનાએક સાએલક બે ગેનાએક, ફક�રોક બે ગેનાએક. પછ� 

�દુાની કસમ મ� જયાર� આ કલમાના ઝર�યે મ� દોઆ માગંી 

તયાર� ફોરન ક�લુ થઈ ગઈ. 

* * * * * 
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ઈ્મ્ ઝય�લુ  બેદ�ન 

અલ�યાસસલમ્ની દરરોજ રમત - 

મદવસની હક ા�ર રકઅતો 
આલીમો�ુ ંબયાન છે ક� એક રાત અને �દવસમા ં

આપ એક હ�ર રકાત નમાઝ અદા કરતા હતા. આપ 

એટલા િસજદા કરતા હતા ક� ્નો કોઇ �મુાર નહોતો , એટલે 

િસજદામા ંઅવયવો ઘસાતા ઘસાતા ઢ�મણા ંપડ� જતા હતા 

અને તેને વષરમા ંક�ટલીકવાર કાપવામા ંઆવતા હતા. 

અુલામા મજલીસી લખે છે ક� આપના સજદાના સથાનોના 

ઢભમણા વષરમા ંબે વાર કાપવામા ંઆવતા હતા. દિમશકમા ં

ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામના નામની એક 

મસ�દ છે. ્ને �મે દિમશક કહ�વામા ંઆવે છે.  

* * * * * 
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ઈ્મ્ ઝય�લુ  બેદ�ન 

અલ�યાસસલમ્ ્નસબે ઈ્મ્ત પર 

ફમઈઝ થવમનમ પા�લમ ં
જો ક� આપણો અક�દો એ છે ક� ઈમામ માતાના 

પેટમાથંી જ ઈમામત માટ�ની બધી સલા�હયતો સાથે પ�ર�ણૂર 

ર�તે જનમે છે તે છતા ંકાય�ની અદાયગી સબધંી ફરજોની 

�ઝમમેદાર� ઝમાના ઈમામની હ�સીયતથી કામ સભંાળે છે 

તયાથંી શ� થાય છે. એટલે ક� આખાય આલમ પર એવો 

વખત આવે ક� જયાર� એમનાથી વધાર� ફઝીલતવાળ� , વધાર� 

ઈુમવાળ� અને વધાર� વય��ત મો�ુદ ન હોય તે વખતે 

ઈમામની ફરજો �ગેની �ઝમમેદાર� તેમના પર આવે છે. આ 

�તુ અ�સુાર ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ જો 

ક� િવલાદતના વખતથી જ ઈમામ હતા. પણ ઈમામ તર�ક�ની 
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આપની �ઝમમેદાર�ની અદાયગી આપ પર એ વખતે આવી ક� 

જયાર� આપના વા�લદ� - મા�દ હઝરત ઈમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામ શહાદત પર ફાએઝ થયા.  

ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામની 

િવલાદત �હ.સ. ૩૮મા ંથઇ. એ વખતે હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામનો ઝમાનો હતો. આપે બે વષર એમની ઝાહ�ર� 

�જ�દગીમા ંઆપના બાળ �વનનો કાળ વીતાવયો. પછ� �હ.સ. 

૬૦ �ધુી જનાબે ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામનો ઝમાનો 

આપને મકયો અને તયાર બાદ �હ.સ. ૬૧ના આ�રુાના �દવસ 

�ધુી ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ ઈમામતની ફરઝો અદા 

કરતા રરા. આ�રુાની બપોરથી ઇમામતની બધી ઝીમમેદાર� 

આપની ઉપર આવી. હઝરત અલી અલ�યહસસલામની 

�જ�દગીના છેુલા �દવસોમા ં્ બનાવો બનયા અને ઈમામે 

�સેુન અલ�યહસસલામ પર ્ િવતકો િવતયા તેની આપના 

મન પર �ડ� અસર થવી એક લાઝમી વાત છે. વળ� ઈમામે 
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�સૈુન અલ�યહસસલામ સાથે તો આપે ૨૨ - ૨૩ વષર �ઝુાયાર 

હતા. એટલે ખાતી�વૂરક કહ� શકાય છે ક� મોટા �દકરાની 

હ�સીયતથી આપે એમના બધા કામોમા ંસાથ આપયો , પણ 

હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામના મક સદને આગળ 

ધપાવવામા ંઆપે ઈમામતનો પદ સભંાળ� લીધા બાદ હદ 

ઉપરાતંનો કમાલ બતાવયો છે. 

* * * * * 
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કરબલમનમ િસલિસલમ્મ ંઈ્મ્ 

ઝય�લુ  બેદ�ન અલ�યાસસલમ્ની 

કમનદમર કમ્ગીર� 
૨૮ મી રજબ �હ.સ. ૬૦મા ંઆપ ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામની સાથે મદ�નાથી રવાના થઈને મકકા ગયા. 

તયા ંચાર મહ�ના રોકાયા બાદ તયાથંી રવાના થઈને બી� 

મોહરરમ સન ૬૧ �હજર�મા ંકરબલામા ંદાખલ થયા તયા ં

પહ�ચતાની સાથે જ અથવા તયા ંપહ�ચયાની પહ�લા ં�બમાર 

પડ�ા. �બમાર�એ એટ�ુ ંિતવ સવ�પ ધારણ કર� લી�ુ ંઅને 

એટલી લબંાણી ક� ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામ શહાદતને 

વયાર તયા ં�ધુી આપ એટલા તન્ુરસત ન થઈ શ�ા ક� રણ 

મેદાનમા ંઉતર� શહાદતનો દરજજો હાિસલ કરવાને કા�બલ 

બને, પણ તે છતા ંઆપે દર�ક અગતયના પસગેં �સુરતના 
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જઝબાની ભાવનાને �તૂર સવ�પ આપવાનો પયતન કય� હતો 

અને જયાર� પણ "મદદ માટ� �કુાર કરવામા ંઆવતા તયાર� 

આપ, �બમાર�ના કારણે અશકત બની ગયા હોવા છતા ંબેઠા 

થઈ જતા અને મેદાનમા ંજવા માટ� બેચને બની જતા. 

હઝરત ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામે છેુલી વાર જયાર� 

મદદનો પોકાર કય� તયાર� તો આપ ત�ંનુી બહાર નીકળ� 

આવયા હતા. હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામની 

અચાનક નઝર પડતા ંએમણે રણ મેદાનમાથંી જનાબે 

ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા ને સાદ કય� ક� બહ�ન સયયદ� 

સજ�દને રોકો , ન�હ તો ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમની નસલનો ખાતમો થઈ જશે. �કુમે 

ઈમામથી જનાબે ઝયનબે તેમને મેદાને જતા અટકાવયા. 

અગર ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ �બમાર�ના 

કારણે શહાદતથી બચી જવા પામયા ન હોત તો નસલે ર�લુ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમનો �ત આવી �ત , 
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ઈમામે શીબલ�ં પોતાની �કતાબમા ંલખે છે ક� આપ 

�બમાર�ના કારણે શહાદતના દરજ� પર ફાઈઝ ન થઈ 

શ�ા. 

હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામની શહાદત 

બાદ જયાર� ત�ંનુને આગ લગાડવામા ંઆવી તયાર� આપ 

એક ત�ંમુા પથાર�વશ હતા. અમાર� હ�ર �નો જનાબે 

ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા પર �ુરબાન ક� તેમણે પોતાની 

અહમ ફરઝોની અદાયગીના સીલસીલામા ંહઝરત ઇમામ 

ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામની હ�ફાઝત અને 

સભંાળની સમથી મહતવની ફરજને બધાથી પહ�લા બ�વી 

હતી અને ઈમામ અલ�યહસસલામને બચાવી લીધા હતા. રાત 

વીતી અને સવાર પડ� , ્ુશમનોએ ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામને એવી ક�ણતાથી ઢઢંોકયા ક� આપ હોશમા ં

આવવા માટ� મજ�રુ થઈ ગયા. આપને કહ�વામા ંઆવ�ુ ંક� 

બધાને �ટો પર બેસાડ�ને ઈબને �ઝયાદના દરબારમા ંલઈ 
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ચાલો. બધાને �ટો પર સવાર કર�ને આલે મોહમમદનો 

સારબાન �ઈન , બહ�નો અને બધી પરદાનશીન બીબીનને 

લઈને ઈબને �ઝયાદના દરબારમા ંગયા. ઔરતો અને 

બચચાનને રસસીનથી જકડવામા ંઆવયા હતા અને ઈમામને 

તમક, બેડ�ન અને જ�ંરો પહ�રાવેલી હતી  ! આપ અશ�ત 

બની ગયા હતા તેથી પોતાના શર�રને સભંાળ� ન શકવાથી 

તેમને ્ુશમનોએ �ટની પીઠ ઉપર બાધંી લીધા હતા. �ુફાના 

દરબારમા ંગયા પછ� આપને અને પરદાનશીન બા�નુને 

ક�દખાનામા ં�રુ� દ�વામા ંઆવયા. સાત �દવસ પછ� એ બધાને 

શામ મોકલી દ�વામા ંઆવયા. એમને લઈ જતો કાફલો ૧૯ 

મ�ંઝલો વટાવીને લગભગ ૩૬ �દવસમા ંશામ પહ�ચયો. આપ 

૧૬ મી રબીઉલ અવવલ �ધુવાર� દિમશક પહ�ચયા. અુલાહ 

ર� સબ ેઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ ! બહ�નો 

અને �ફ�નનો સગંાથ અને હોઠ પર શાતં ખામોશીની મહોર  

! આપ શામની હદમા ંદાખલ થયા તયારનો એક બનાવ એ 
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છે ક� આપના હાથમા ંહથક�ડયો, પગમા ંબેડ�ન અને ગળામા ં

કાટંાળો તમક, �ણે એ �રુતા ન હોય તેમ આપના પર લોકો 

આગ વરસાવી રરા હતા. એટલા માટ� જ કરબલાના 

હતયાકાડં પછ� એક સવાલના જવાબમા ંઅશશામ , અશશામ, 

અશશામ ્વા શબદો આપના મોઢામાથંી સર� પડ�ા હતા. 

શામ પહ�ચયા બાદ ક�ટલાક કલાકો અથવા 

ક�ટલાક �દવસ બાદ આપને આલે મોહમમદ અને શહ�દોના 

માથાન સાથે શામના રાજદરબારમા ંલાવવામા ંઆવયા અને 

પછ� તેમને ક�દખાનામા ં�રુ� દ�વામા ંઆવયા લગભગ એક 

વષર �ધુી ક�દની �સુીબતો વેઠ�. ક�દ પણ એવી હતી ક� તેમા ં

�રુજની ગરમીના કારણે આપના ચહ�રાનો રંગ બદલાઈ 

ગયો હતો. ક�દની �દુત �રુ� થવા બાદ આપ બધાને લઈને 

૨૦ સફર - �હ.સ. ૬૨મા ંકરબલા આવયા. �સૈુન 

અલ�યહસસલામ�ુ ંસર� �બુારક પણ આપની સાથે કર� દ�વામા ં

આવ�ુ ંહ્ ુ.ં ૮ મી રબીઉલ અવવલ �હ.સ. ૬૨ના રોજ આપ 
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ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામનો � ૂટંાયેલો કાફલો લઈને 

મદ�ના �નુવવરા પહ�ચયા. મદ�નામા ંલોકોએ આહોઝાર� અને 

ગમ સાથે આપ�ુ ંસવાગત ક�ુર. પદંર �દવસ �ધુી રાત - 

�દન નવહા અને માતમ થતા રરા.  

કરબલાના પાશવી હતયા કાડંની અસર આલે 

મોહમમદના દ�લો પર એવી થઈ હતી ક� જનાબે ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાના વાળ સફ�દ થઈ ગયા હતા અને 

તેમનો ચહ�રો એટલો બદલાઈ ગયો હતો ક� ન�કના સનેહ�ન 

પણ તેમને નળખી શ�ા નહ�. જનાબે �બાબે છાયંામા ં

બેસવા�ુ ંત� દ��ુ.ં ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામ �જ�દગીભર રોતા રરા. મદ�નાવાસીનએ 

યઝીદની બયઅતને ફગાવી દઈને તેના સામે બળવો પોકાય� 

હતો. �તે વાત હરારના બનાવ �ધુી પહ�ચી. 

* * * * * 
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ઈ્મ્તની સમ�બતી્મ ંઈ્મ્ 

ઝય�લુ  બેદ�ન અલ�યાસસલમ્ે 

કમકંર� પર ્ાોર ફર્મવી. 
ઉ�લેુ કાફ�મા ંછે ક� એક ઔરત ્ની ઉમર ૧૧૩ 

વષરની થઈ ગઈ હતી. હઝરત ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામ પાસે આવી. એની પાસે એ ક કાકંર� હતી 

્ના પર હઝરત અલી અલ�યહસસલામ , હઝરત હસન 

અલ�યહસસલામ, અને હઝરત �સૈુન અલ�યહસસલામની મોહર� 

ઈમામત લાગેલી હતી. એના આવતાનંી સાથે અને એ કંઈ 

કહ� તે પહ�લા આપે ફરમાવ�ું , તારા પાસે મારા િપતા - 

દાદાની ્ કાકંર� છે તે કાઢ એટલે �ુ ંપણ તેના ઉપર માર� 

મહોર માર� દ�. એણે કાકંર� આપી અને આપે તેના પર 

મહોર લગાડ�ને તેને પાછ� આપી દ�ધી અને સાથે સાથે 
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�દૃાવસથામાથંી એની જવાની પણ પલ ટાવી દ�ધી અને �શુ 

�શુ થતી ઘર� પાછ� ફર�.  

* * * * * 
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ારમરનો બનમવ અને ઈ્મ્ ઝય�લુ 

 બેદ�ન અલ�યાસસલમ્ 
કરબલાની બે�નુાહ કતલ અને અમા�િુષ હતયાકાડં� 

ઈસલામી જગતમા ંતહ લકો મચાવી દ�ધો. ખાસ કર�ને 

ઈરાનમા ંએક કમમી જોશ પેદા કર� દ�ધો , ્ણે આગળ જતા ં

બની અબબાસ અને બની ઉમયયાનો િવનાશ સ�વામા ંઘણો 

જ સહાય�તુ નીવડ�ો. યઝીદ બેનમાઝી શરાબી હતો. બહ�ન 

બેટ�નથી િનકાહ કરતો અને �ુતરાનથી ખેલ કરતો હતો. એ 

ના�સતકવાદ� આચાર િવચાર ધરાવતો હતો. ઉપરાતં નબીના 

નવાસા હઝરત ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામને શહ�દ કયાર 

હતા. એ કારણોસર મદ�નાવાસીનમા ંતેના િવ�દ એટલો 

જોશ પેદા થયો અને ફ�લા ણો ક� �તે તેના રાજપદનો ઈનકાર 

કર� દ�ધો અને �હ�ર કર� દ��ુ ંક� એ અમારો હાક�મ નથી. 

વળ� મદ�નાવાસીનએ અબ્ુુલાહ �બન હનઝલાને પોતા નો 
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સરદાર બનાવીને યઝીદના ગવનરર ઉસમાન �બન મોહમમદ 

�બન અબી �ફુયાનને મદ�નાથી કાઢ� ��ુો. 

સ�તુી તાર��લુ ખોલફામા ંલખે છે ક� ઈબને 

�સુયલ કહ� છે ક� યઝીદને હાક�મ �સવકાર�ુ ંતો આસમાન 

પરથી અમારા પર પથથરો વરસી પડશે એ વાતની ખાતી ન 

થઈ તયા ં�ધુી અમે યઝીદની �ખલાફતનો ઈનકાર ન હોતો 

કય�. આ ગઝબની વાત ન�હ તો બી�ુ ં�ુ ંછે ક� લોકો બહ�ન , 

બેટ�ન સાથે �ઝના કર� અને નમાઝો પડવી છોડ� દ� , ઉઘાડ� 

છોગે શરાબ પીએ અને અમે તેમને શીરછત તર�ક� માનય 

રાખીએ. 

યઝીદ� એક જગંી સેના સાથે ��ુસલમ �બન 

અકબાને મદ�ના મોકુયો. આ માણસે બ� ુજ �નૂર�ઝી 

કરવાના કારણે �સુ�રફના નામથી મશ�રૂ હતો. 

મદ�નાવાસીનએ બાબે તયયબા પાસે આવેલ હરાર નામના 

સથળે શામીનનો �કુાબલો કય�. ભયકંર લડાઈ થઈ , 
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મદ�નાવાસી �સુલમાનોની સખંયા શામીન કરતા ંનછ� હતી 

છતા ંતેમણે ઘણી જ બહા્ુર�થી સામનો કય� પણ �તે હાર 

પામયા. મદ�નાના �નુદંા બહા્ુરો , ર��ુ ુુ લાહ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના મોટા મોટા સહાબીન , 

અનસાર અને મોહા�ર બનેંમાથંી આ આફતભયાર �દુમા ં

શહ�દ થયા. શામીન શહ�રમા ં સુી આવયા, મઝારોને એમની 

ઝીનત અને આરાઈશના કારણે �બસમાર કયાર. હ�રો ઔરતો 

સાથે બદકાર� કર� , હ�રો �ુવાર�નની ઈસમતનો ભગં કય� , 

�ુટંફાટ ચલાવીને આખા શહ�રને �ટુ� ું , તણ �દવસ �ધુી 

કતલેઆમ ચલાવી. આ લડાઈમા ંદસ હ�ર મદ�નાવાસીન 

કતલ થયા. કતલ થનારાનમા ં૭૦૦ મોહા�ર અને અનસાર 

પણ હતા અને એટલી જ સખંયામા ં�ુરઆનના હા�ફઝો, હદ�સ 

વે�ાન, આલીમો અને નેક લોકો પણ હતા. હ�રો છોકરા 

છોકર�નને �લુામ બનાવી લેવાયા અને બચી ગયેલા 

બાક�ના લોકો પાસેથી �લુામી ક�લુ રાખવાની શર તે 
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યઝીદની બયઅત લેવામા ંઆવી. મસ�દ� નબવી અને હરમે 

મોહતરમમા ંઘોડા બધંાવયા ક� ્ના કારણે એ પિવત 

જગયાનમા ંલાદના ઢગલા થઈ ગયા.  

આ બનાવ ઈસલામી ઈિતહાસમા ં"હરારના નામથી 

મશ�રુ છે અને તે ૨૭મી ક� ૨૮મી �ઝલહજજના �દવસે બનયો 

હતો.  

મોલવી અમીરઅલી આ બનાવના બારામા ંલખે 

છે ક� �ુફ અને �તુપરસતીએ ફર� એકવાર ગુબો હાિસલ કર� 

લીધો અને એક �ફરંગી ઈિતહાસનવેશ લખે છે. �ુફ�ુ ંફર�થી 

જનમ લે�ુ ંઈસલામ માટ� ઘ�ુ ંજ ખોફનાક અને તબાહ� 

ઉપ�વના� ંસા�બત થ�ુ.ં બાક�ના બધા મદ�નાવાસીને 

યઝીદના �લુામ બનાવવામા ંઆવયા. ્ણે ઈનકાર કય� તે�ુ ં

મા�ુ ંઉતાર� લેવામા ંઆવ�ુ.ં યઝીદની �લુામીની �સવાઈથી 

માત બે જણ જ બચી જવા પામયા. ‘અલી બીન �સૈુન અને 
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અલી �બન અબ્ુુલાહ બીન અબબાસ ’ એમનાથી યઝીદની 

બયઅત લેવામા ંન આવી. 

આ બનાવ પછ� ખલીફાના અમલ દરિમ યાન 

મદ �સા, દવાખાના અને જન�હત અને �ખુાકાર�  માટ� ્ 

ઈમારતો બાધંવામા ંઆવી હતી તે યા  તો બધં કર� દ�વામા ં

આવી ક� પછ� પાડ� નાખવામા ંઆવી અને અરબસતાન ફર� 

એકવાર ઉજજડ દ�શ બની ગયો. આ બનાવને થોડ� �દુત 

િવતયા બાદ અલી �બન �સૈુનના પમત, હઝરત જઅફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ પોતાના જદે અમજદ અલીએ �તુરઝા 

અલ�યહસસલામ�ુ ંમકતબખા� ુમદ�નામા ંફર�થી �ર� ક�ુ.ુ 

પણ અરબસતાનના એ રણવગડામા ંઆ એક જ સચચાઈની  

વાડ� હતી, એની ચાર� બા�ુ �ુમત અને ઝલાલત- �ધકાર 

અને �મુરાહ� પવત� રહ� હતી.  મદ�ના તયાર પછ�થી કદ� 

પણ પગભર ન થ�ુ.ં વળ� બની ઉમયયાના રાજકાળમા ંએ 

એક ઉજજડ વસતી બની ગ�ુ ંહ્ ુ.ં 
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આપની પાસે એક ખબંા નામની નાનકડ� જગયા 

હતી, �યા ંખેતીવાડ��ુ ંકામ થ્ ુ ંહ્ ુ.ં હરારના બનાવ વખતે 

હઝરત ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ મદ�નાથી 

એ જગયાએ જતા રરા હતા. આ એ જ જગયા છે ્ને હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામે હ. ઉસમાનની �ખલાફતમા ંપોતા�ુ ં

રહ�ઠાણ બનાવ�ુ ંહ્ ુ.ં 

હરારના બનાવ વખતે મરવાનને પોતાની તથા 

પોતાના બાલ બચચાનની સલામતીનો ભય લાગયો કારણ ક� 

��ુુમતની નજર તેનાથી ફર� રહ� હતી અને તે રાજસ�ાની 

ખફગીમા ંઆવી ગયો હતો. આથી તે અબ્ુુલાહ �બન ઉમર 

પાસે પોતાના તથા પોતાના બાલ બચચાનંા રદણ કરવાની 

િવનતંી લઈને ગયો એણે ક ુ ંક� મને માર� ઔરતોની 

બે�રુમતીનો ડર છે. અબ્ુુલા બીન ઉમર� સાફ ઈનકાર કર� 

દ�ધો ક� મારાથી એ થઈ શકશે ન�હ. તયાથંી િનરાશ થઈને એ 

હઝરત ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ પાસે 
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આવયો. પોતે અને પોતાના બાલ બચચા ભયમા ંછે એ વાત  

આપ આગળ ધર�ને આપનાથી રદણની અઝર કર� , હઝરત 

�ણતા હતા ક� ખાનદાનનો આ �ુનો અને કટર ્ુશમન છે 

અને કરબલાના બનાવ વખતે ્ ્ુશમનાવટ ભય� ભાગ 

ભજવયો હતો તેનો ઘડ�ભર માટ� પણ મનમા ંખયાલ લાવયા 

વગર એની દરખાસત ઝટ �સવકાર� લીધી અને ફરમાવ�ુ ં‘વા� ં

તો બહ�તર તો એ થશે ક� તમે તમારા બાલ બચચાનંને માર� 

પાસે ખબંા મોકલી આપો. �યા ંમારા બચચા ંરહ�શે તયા ં

તમારા પણ બચચા ંરહ�શે. ’ એણે તેથી પોતાના બાલ બચચા ં

એમની પાસે મોકલી આપયા. તેમા ંહ. ઉસમાનની �તુી 

આયશા પણ હતા. અને આપે તેમની �રુતી �હફાઝત કર�. 

એક �દવસ ��ુસલમ �બન અકબાએ હઝરત ઈમામે 

ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામને બોલાવયા. આપ એની 

પાસે પહ�ચયા એ પહ�લા ંતેણ ેઆપની , તથા આપના 

ખાનદાનની �રુાઈ કર�ને ન �ણે �ુ ં�ુ ંબોલી નાખ�ુ ંપણ 
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અુલાહ ર� ! આપનો રોઅબ ક� ્વા આપ એની પાસે ગયા ક� 

તરત જ તાઝીમ માટ� ઉભો થઈ ગયો , વાતચીત કર� લીધા 

બાદ આપ ઉઠ�ને ચાુયા ગયા પછ� કોઈએ એને ક ું , ત� 

એમની એટલી શાનદાર તાઝીમ શા માટ� કર�  ? એણે જવાબ 

આપયો ક� મ� ઈરાદા�વૂરક તેમ નથી ક�ુર , એમના જલાલ અને 

રોઅબના કારણે મારાથી તાઝીમ થઈ ગઈ છે. 

* * * * * 
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ાઝરત ઈ્મ્ે ઝય�લુ  બેદ�ન 

અલ�યાસસલમ્થી બયઅત ક�્ ન 

લીધી ? 
ઈિતહાસકારો એ વાત પર એકમત છે ક� હરારના 

બનાવ પછ� યઝીદની બયઅત કર� લીધી ન હોય અને કતલ 

થવાથી બચી ગયો હોય એવો એક પણ મદ�નામા ં શોધયો 

જડ� તેમ ન હતો. પણ હઝરત ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામે યઝીદની બયઅત ન કર� હોવા છતા ંઆપ 

સલામત હતા. હક�કત એ છે ક� આપથી બયઅત તલબ 

કરવાની કોઈનામા ં�હ�મત નહોતી , અુલામા જલાલ �સૈુની 

િમસર� પોતાના �સુતક અલ �સૈુનમા ંલખે છે ક� યઝીદનો 

�કુમ હતો ક� બધાથી બયઅત લેવી પણ હઝરત ઈમામે 

ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામને આ સબંધંમા ં હ�રાન 
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કરવા ન�હ. ન�હ તો બયઅત તલબ કરવાથી �ાકં એ પણ 

�સૈુની �કરદાર અપનાવી લેશે અને એક નવો હગંામો ઉભો 

થઈ જશે.  

મદ�નાને ખેદાન મેદાન કર�ને ��ુસલમ �બન 

અકબા �હ.સ. ૬૨મા ંમદ�નાથી જવા નીકકયો. રસતામા ંએ 

�બમાર પડ�ો અને એ ્ુશમને એહલે બૈત જહ ન નમ વાસીલ 

થઈ ગયો. મરતી વખતે એ હસીન બીન નમીરને પોતા નો 

�નશીન બનાવતો ગયો. હસીન બીન નમીર� મકકા જઈને 

ખાનએ કાઅબા પર પથથર વરસાવયા અને તેન ેઆગ 

લગાડ� દ�ધી , પછ� શહ�રને ફરતો સખત ઘરેો ઘાુયો. 

અબ્ુુલા �બન �બેરને પકડ�ને તેનો એ વધ કરવા ચાહતો 

હતો. ઘરેો ઘાુયાને ચાલીસ �દવસ િવતયા હશે તયા ંતો યઝીદ 

પલીત જહન નમ વાિસલ થઈ ગયો. યઝીદના મરણથી ઈબને 

�બેર�ુ ંજોર વધ�ુ ંઅને તેણે ગુબો હાિસલ કર� લીધો અને 

નમીર� ઘરેો ઉઠાવીને તયાથંી નાસી જ�ુ ંપડ�ુ.ં 
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એ તયાથંી નાસીને મદ�ના આવયો. મદ�નામા ં

એના રહ�ઠાણ દરિમ યાન એ મલઉન એક રાતે અનાજ અને 

તેવી જ બી� સામગીન મેળવવા માટ� એ થોડાક ઘોડ� 

સવારો સાથે ગામડા તરફ ગયો. રસતામા ંએનો હઝરત 

ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ સાથે ભેટો થઈ 

ગયો. હઝરત ઈમામ અલ�યહસસલામ સાથે ક�ટલાક �ટો હતા 

્ના પર અનાજ લાદ�� ુ ંહ્ ુ.ં એમણે આપનાથી એ અનાજ 

ખર�દવા ચા ુ,ં આપે ફરમાવ�ુ ં્ ુ ંએમ જ લઈ �. અમે તેને 

વેચી શકતા નથી. (કારણક� તેન એ અનાજ મદ�નાના 

ગર�બ લોકોમા ંમફત તક સીમ કરવા માટ� લઈ જઈ રરા 

હતા.) એણે �છુ�ુ ંઆપ�ુ ંનામ �ુ ંછે  ? આપે ફરમાવ�ુ ં: 

અલી ઈબ�લુ �સૈુન. પછ� આપે તે�ુ ંનામ �છૂ�ું , તો એણે 

ક ુ ંમા� ંનામ હસીન બીન નમીર છે. અુલાહ  ર� આપની 

કરમનવાઝી-ઉદારતા ક� આપે એ �ણી લીધા છતા ંક� તે 

મારા બાપના કાિતલોમાથંી છે છતાયં આપે તેને બ�ુ ંઅનાજ 
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મફત આપી દ��ુ ં(અને ફક�રો માટ� અનાજનો બીજો 

બદંોબસત કય�.) એણે જયાર� આપની મહ�રબાની અને 

ઉપકારની આવી અ�પુમ ઉદારતા જોઈ અને આપને સાર� 

ર�તે નળખી લીધા તો કહ�વા લાગયો. યઝીદ તો જહ�મ 

વાસીલ થઈ ��ુો છે. �ખલાફતનો આપથી કોઈ વધાર� 

હકદાર નથી , આપ માર� સાથે શામ ચાલો �ુ ંઆપને 

�ખલાફતના તખત પર બેસાડ� આપીશ. આપે ફરમાવ�ુ ંક� �ુ ં

�દુા સાથે અહદ કર� ��ુો � ંક� "�ુ ંહવે ઝાહ�ર� �ખલાફત 

ક�લુ કર�શ ન�હ , એટ�ુ ંફરમાવીને આપ ઘરમા ંતશર�ફ 

લઈ ગયા. 

અુલામા ઈબને તુહા શાફઈ લખે છે ક� હઝરત 

ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ મદ�નાના સો 

ગર�બ ઘરોની પરવ�રશ ફરમાવતા હતા. અને બધી જ�ર� 

સામગીન એમના ઘર� �દુ પહ�ચાડ� આવતા હતા. એમાના ં

ક�ટલાક એવા ઘરો હતા ્ને આપ �ણવા �ધુધા ંદ�તા 
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નહોતા ક� રાતે કોણ એમના ઘર� પહ�ચાડ� �ય છે. આપ 

રોટલી અને લોટની બોર�ન પોતાની પીઠ પર લાદ�ને 

એમના ઘર� પહ�ચાડ� આવતા, આ િસલિસલો આપની હયાતી 

�ધુી �ર� રરો.  

મમ. ઝા�કર �સૈુન લખે છે ક� અબ્ુુલાહ ઈબને 

�બૈરને આલે મોહમમદ સાથે ્ુશમની હતી.  

હઝરત ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામની શહાદત 

બાદ એણે �ખલાફત માટ� સેવેલા ંસવપના �રૂા ંથતા ંલાગયા 

કારણ ક� �હ.સ. ૬૧મા ંમકકામા ંઅને �હ.સ.૬૨મા ંશામના 

ક�ટલાક ઈલાકા અને તે િસવાયના બી� બધા ઈસલામી 

દ�શોમા ંએની બયઅત કર� લેવામા ંઆવી. અક્ુલ ફર�દ 

અને મોરવવે�ુજ ઝહબમા ંછે ક� એ�ુ ંજોર ઘ�ુ ંવધી ગ�ુ ં

એટલે એણે �તુબામા ંહઝરત અલી અલ�યહસસલામ ની 

મ�ઝમમત કર� અને ૪૦ �દવસ �ધુી એણે �તુબામા ંદો�દ 

નહ�. વળ� એણે મોહમમદ� હન�ફયા, ઈબને અબબાસ તથા 
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બી� હાશમીનને બયઅત માટ� બોલાવયા. એમણે ઈનકાર 

કય� તો િમમબર પરથી એમના માટ� અયોગય શબદો વાપયાર , 

જયાર� પયગમબર સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ�ુ ં

નામ ન લેવા�ુ ંતો એતરાઝ કરવામા ંઆવયો તયાર� એણે 

એવો �લુાસો કય� ક� ર��ુ ુુ લાહ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ�ુ ંનામ �તુબામા ંલેવાય છે તેથી હાશમીન 

બ� ુ�લાય છે.  

મોહમમદ� હન �ફયા અને ઈબને અબબાસે 

બયઅતનો ઇનકાર કરવાથી એણે તેમના િવ�દ બળ 

વાપરવા�ુ ંનકક� ક�ુ.ુ અને એમને પદંર હાશમીન સાથે 

ક�દખાનામા ં�રુ� દ�ધા , પછ� ક�દખાનાના દરવા� પર 

બળતણની લાકડ�ન ખડક� અને તેમને ધમક� આપી ક� જો 

બયઅત ન�હ કરશો તો તમને બધાને બાળ� �કુ�શ. આવી જ 

ર�તે હાશમીનએ બયઅતનો ઈનકાર કરતા ંએક વાર પહ�લા 

પણ આ�ુ ંકરવામા ંઆવ�ુ ંહ્ ુ.ં 
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પણ તે આ કામ કર� શક� તે પહ�લા ં�ખુતાર� 

એમની મદદ માટ� એક સેના અબ્ુુલાહ જદલીની દોરવણી 

હ�ઠળ મોકલેલી. સેના તયા ંવખતસર આવી પહ�ચી અને તેણ ે

એ �ઝુગ�ને ્લોમાથંી છોડાવીને તાયફ પહ�ચાડ� દ�ધા.  

હઝરત ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ 

�ફતનાનો ઉુલેખ કરતા રહ�તા હતા , તે�ુ ંકારણ આ તેની 

સતામણીન હતી. અુલામા શબલન� લખે  છે ક� અ� ુહમઝા 

શેમાલી�ુ ંબયાન છે ક� �ુ ંએક �દવસ હઝરતની �લુાકાત 

કરવા એમના ઘર પર હાજર થયો પણ આપ ઘરના �દરના 

ભાગમા ંહતા. એટલે મ� અદબના િવ�દ ગણીને તેમને સાદ 

ન કય�. આપ થોડ�વાર પછ� �દુ બહાર તશર�ફ લાવયા અને 

મને સાથે લઈને એક તરફ રવાના થયા. રસતામા ંઆપે એક 

�દવાલ તરફ ઈશારો કર�ને ક ું , અ� ુહમઝા �ુ ંએક �દવસ 

સખત રંજ અને ગમની હાલતમા ંઆ �દવાલને અઢ�લી ઉભો 

હતો અને િવચાર કર� રરો હતો ક� એક �ફતનાથી બની 
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હાિશમને ક�મ બચાવવા. એટલામા ંએક સાફ �થુરા કપડા 

પહ�ર�લ શર�ફ અને �કુદસ ચહ�રાનો ��ુષ માર� પાસે આવયો 

અને કહ�વા લાગયો. તમે આમ ક�મ ફ�કરમા ંઉભા છો  ? મ� 

ક ુ ંમને આ �ફતનાએ ગમગીન બનાવી દ�ધા છે , એજ માર� 

�ચ�તા અને પર�શાની�ુ ંકારણ છે. એ �હ�મત આપતા બોુયા 

�ચ�તા કરવા�ુ ંછોડ� દો ્ �દુાથી મોહબબત કર�  છે �દુા 

એની અવશય મદદ કર� છે. ્ એનાથી તલબ કર� છે , એ તેને 

એ આપે છે. એમ કહ�ને એ �કુદસ ��ુષ માર� નઝરોથી 

ગાયબ થઈ ગયા. અને હાિતફ� ગયબે િનદા આપી ક� આ ્ 

��ુષ તમારાથી વાતો કર� રરો હતો તે હઝરત �ખઝર 

અલ�યહસસલામ હતા.                (��ુલ અકસમર, પમ. 

૧૨૯) 

* * * * * 
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યઝીદની કામની �તુની જબમની 

યઝીદના મરવા બાદ એના �તુ અ� ુલયલા 

મોઆિવયા બીન યઝીદને ખલીફા બનાવવામા ંઆવયો એ તે 

પદને �સવકારવા રા� નહોતો. કારણ ક� એ સવભાવથી 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામની મોહબબત પર પેદા થયો 

હતો અને તેમની ઔલાદને દોસત રાખતો હતો. હબી�સુ 

સૈરની �રવાયત �જુબ એણે લોકોને ક ું , "મારા માટ� 

�ખલાફત સઝાવાર અને �નુાિસબ નથી. �ુ ંજ�ર� સમ�ુ � ંક� 

આ બાબતમા ં�ુ ંતમાર� રહબર� ક� ંઅને તમને બતાવી આ�ુ ં

ક� એ મનસબ (પદ) કોના માટ� શોભાસપદ છે. સાભંળો હઝરત 

ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ મો�ુદ છે. એમની 

�દર કોઈ પણ પકારના એબ કાઢ� શ કાતા નથી. એ તેના 

ખરા હકદાર �સુતહક છે. તમે લોકો એમને મળો અને તેમને 
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એ પદ ક�લુ કરવા રા� કરો , જો ક� �ુ ં��ુ ં� ંક� તેન 

ક�લુ ન�હ કર�. 

મમ. ઝા�કર �સૈુન લખે છે ક� �હ.સ. ૬૪મા ંયઝીદ 

જહ�મ વાસીલ થયો તયાર� શામમા ંમોઆિવયા �બન 

યઝીદની બયઅત કરવામા ંઆવી. અબ્ુુલાહ �બન �બેરની 

હ��ઝ તથા યમનમા ંઅને ઉબય્ુુલાહ �બન �ઝયાદની 

ઈરાકમા ંિનમ�ુકં કરવામા ંઆવી. મોઆવીયા �બન યઝીદ 

નમ સવભાવનો , સરળ અને નેક �વુાન હતો. એ પોતાના 

ખાનદાનની ખતાન અને �રુાઈનને િતરસકારની નઝર� 

જોતો હતો. તેમજ હઝરત અલી અલ�યહસસલામ અને ઔલાદ� 

અલીને �ખલાફતના સાચા હકદાર ગણતો હતો. (તમર�ખે 

ઈસલમ્ પમ. ૩૭) સમકાલીન અુલામા લખે છે ક� �હ.સ. 

૬૪મા ંયઝીદ મય� એટલે તેના �તુ મોઆિવયાને ખલીફા 

બનાવવામા ંઆવયો. એણે ચાલીસ �દવસ અને ક�ટલાકના 

કથન �જુબ પાચં મહ�ના �ખલાફત ભોગવી. એ પછ� એણે 
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�દુ પોતે �ખલાફતનો તયાગ કય� અને પોતાની �તને 

�ખલાફતથી અલગ કર� દ�ધી. �ખલાફતની �હ�રાત તેણ ેઆ 

ર�તે કર�. એક �દવસ એ િમમબર પર ગયો અને થોડ�વાર 

�ધુી િમમબર પર ખામોશ બેઠો રરો , પછ� એણે બોલવા�ુ ં

શ� ંક�ુુ , "લોકો ! મને તમારા પર રા�ય કરવાની �તુલક 

ખવાહ�શ નથી, કારણ ક� તમાર� ્ વાતને નાપસદં ક� ં� ંતે 

સામાનય પકારની નથી બુક� ઘણી ભયકંર છે. એ માટ� ક� �ુ ં

તમારા લોકોની �ખલાફતથી મોટા અઝાબમા ં�બુતેલા �.ં 

અને તમે લોકો પણ માર� ��ુુમતના સબબે સખત �સુીબતમા ં

ફસાયા છો. સાભંળ� ુયો ક� આ �ખલાફત માટ� એ મહાન 

��ુગર હસતી સાથે લડાઈ કર� ક� ્ તેનાથી ક�ટલાક લોકોથી 

પણ વધાર� �સુતહક હતા અને તે હઝરત આ �ખલાફત માટ� 

માત બુક� બી� ક�ટલાક લોકોથી વધાર� અફઝલ હતા. 

એટલા માટ� ક� એ હઝરત ર��ુુુ લાહના કરાબતદાર હતા. 

હઝરતના ફઝાએલ ઘણા હતા. �દુાથી હઝરતને બધાથી 
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વધાર� િનકટતા હાિસલ હતી , હઝરત બધા સહાબીન 

�હુા�રોથી વધાર� અઝી�લુ કદ , બધાથી વધાર� બહા્ુર , 

બધાથી વધાર� ઈુમવાળા, બધાથી પહ�લા ઈમાન લાવનારા , 

બધાથી વધાર� �ચો અને અશરફ દરજજો ધરાવનારા અને 

બધાથી પહ�લા હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમથી સગંત રાખવાનો ફફ ધરાવનારા હતા. 

આ બધા ફઝાએલ ઉપરાતં એ જના બે ર��ુ ુુ લાહ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના િપતાઈ ભાઈ , 

જમાઈ, અને હઝરત ર�લેુ  �દુા  સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમના દ�ની ભાઈ હતા. ્મનાથી હઝરતે 

ક�ટલીકવાર ભાઈચારો ફરમાવયો. જનાબે હસનૈન જ ન નતના 

જવાનોના સરદાર અને ઉમમતમા ંબધાથી અફઝલ અને 

ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની ગોદમા ં

પરવર�શ પામેલા અને ફાતેમાએ બ્લુના બે ફરઝદં હતા. 

અથારત �રસાલત પાક અને પા�કઝા �દૃના બે �લ હતા. 



િસરતે અઈમ્મા - 745                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

એમના િપદર� ��ુગરવાર હઝરત અલી અલ�યહસસલામ હતા , 

આવા ��ુગર સામે ્ન મા�ુ ં�ચકવા ્ ર�તે તૈયાર થયા 

તેથી તમે લોકો સાર� પેઠ� વા�કફ છો. એના ઈરાદામા ં

કામયાબી મળ� અને એના ્ુિનયાના બધા કામો બની ગયા 

પણ જયાર� અજલ આવી ગઈ , અને મોતના પ�ંએ તેને 

પોતાની �ુગંલમા ંમજ�તુીથી જકડ� લીધો , તો એ પોતાના 

�ુ�ૃતયોમા ંએવી ર�તે �ગરફતાર થઈને રહ� ગયો ક� એકલો 

કબરમા ંપડ�ો છે , અને ્ ્ �ુમો કયાર હતા તે પોતાની 

સામે તેને જોઈ રરો છે. અને ્ સ�ાનો કોરડો એણે 

�ફરઔનીયત ભર� ર�તે ચલાવયો હતો તેની ભયકંરતા 

પોતાની નઝરો સામે ઉભેલી િનહાળ� રરો છે. એ �ખલાફત 

મારા બાપ યઝીદને �પુદ થઈ તો મારો બાપ યઝીદ એ 

�મુરાહ�મા ંપડ�ો અને તમો લોકોની ��ુુમત પોતાના હાથમા ં

લીધી. મારો બાપ એની અણઈસલામી ચેષટાન , જહાલતભર� 

પ�િૃ�ન અને કાળા ં�ૃતયોના કારણે ર�લેુ કર�મ સુલુલાહો 
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અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની ઉમમતનો ખલીફો અને 

સરદાર બનવા માટ� કોઈ ર�તે અહલ નહોતો પણ એ 

પોતાની નફસ પરસતીના સબબે �મુરાહ� કરવા પર આમાદા 

થઈ ગયો. એ પોતાના ખરાબ કામોને સારા સમ�યો અને આ 

તેની �ુસમજતાના કારણે એણે ્ુિનયામા ં્ �ધકાર ફ�લાવયો 

્ુિનયા તેનાથી વાક�ફ છે. એની નફફટાઈ એટલી વધી ગઈ ક� 

તે અુલાહથી �કુાબલો અને બડં કરવા  �ધુધાં  તૈયાર થઈ 

ગયો અને હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમથી એટલી બગાવત કર� ક� તેમની ઔલાદ�ુ ં�નૂ 

વહ�વડાવવા પર કમર ક સી લીધી. પણ એની રાજસ�ાનો 

દોર �ંુકો નીવડ�ો અને તેનો �ુમ ખતમ થયો. એણે કર�લા 

કાળા કામાનની તે મ� ચાખી રરો છે અને પોતાના કર�લા 

�નુા�હત �ૃતયોને કારણે કબરમા ંબલામા ંફસાઈને પડ�ો છે. 

અલબ� એના �નૂા મરક�ના પ�રણામો અને ર�ડ�લા લોહ�ના 

�ચહો હ� બાક� છે અને તે પણ એ જગયાએ પહ�ચયો ્ના 
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માટ� એણે પોતાના �ુકમ�ના ભડંોળ ભેગા કયાર હતા અને હવે 

પોતે બાધેંલા પાપના ભારાન માટ� પ્ાતાપ કર� રરો છે 

પણ �ાર� ક� જયાર� પ્ાતાપથી તેન ેકશો ફાયદો થવાનો 

નથી અને તે એવા અઝાબમા ંપડ� ગયો છે ક� અમે તેની 

મોતને �લુી ગયા અને તેની �ુદાઈ પર અમને અફસોસ 

નથી થતો. બુક� તે�ુ ં્ુ:ખ છે ક� હવે એ ક�વી મોટ� આફતમા ં

સપડાયો છે  ! કાશ , એ મા�મુ થઈ �ત ક� એણે તયા ં�ુ ં

બહા�ુ ંઘડ�ુ ંઅને પછ� તેને એ બહાનાનનો શો જવાબ 

મકયો. �ુ ંતેને તેના �નુાહોના અઝાબમા ંનાખી દ�વામા ં

આવયો અને તે પોતાના �રુા કામોની સ� ભોગવી રરો છે ? 

મા� ંતો અ�મુાન છે ક� એમજ થ�ુ ંહશે. 

આટ�ુ ંબોલી રરા પછ� એનો ેુમો ભરાઈ 

આવતા ંએ બોલતો બધં થયો અને ઘણીવાર �ધુી ચીસો 

પાડ�ને રડતો રરો. પછ� એણે ફર� બોલવા�ુ ંશ� ક�ુ ુઅને 

કહ�વા લાગયો. "હવે મને મારા ઝા�લમ ખાનદાનનો તીજો 
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ખલીફો બનાવવામા ંઆવયો છે અને ્ લોકો મારાથી રા� છે 

તેના કરતા ંમારા દાદા અને બાપના �ુમોના કારણે મારા 

પતયે �સુસો ધરાવનારા લોકોની સખંયા વધાર� છે. 

"ભાઈન, તમારા �નુાહોનો ભાર ઉપાડવાની 

મારામા ંતકાત નથી અને �દુા મને એ �દવસ ન દ�ખાડ� ક� �ુ ં

તમો લોકોની �મુરાહ�ન અને તમાર� �રુાઈનના ભારથી 

લદાએલો તેના દરબારમા પહ��ુ.ં  હવે તમો લોકોને તમાર� 

��ુુમતના બારામા ંઈખતીયાર છે ક� તે મારા પાસેથી લઈ લો 

અને ચાહો તેને હવાલે કર� દો. મે તમાર� ગરદન પરથી 

માર� બયઅત ઉઠાવી લીધી. "વસસલામ 

્ િમમબર પર બેસીને મોઆિવયા �બન યઝીદ 

�તુબો આપી રરો હતો તેના નીચે મરવાન બીન હકમ બેઠો 

હતો. �તુબો ખતમ થતાનંી સાથે એ બોુયો �ુ ંનવી ��ુોત 

�ર� કરવાનો ઈરાદો છે ? મોઆિવયાએ તેના જવાબમા ંક ુ,ં 

આપ માર� પાસેથી ભલા થઈને તશર�ફ લઈ �ન , �ુ ંમને 
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પણ મારા દ�નમા ંછેતરવા માગો છો  ? �દુાની કસમ �ુ ં

તમાર� �ખલાફતમા ંકોઈ મ� નથી પામી રરો , અલબ� 

એની કડવાશ સતત ચાખી રરો �.ં ્વા લોકો આગળના 

જમાનામા ંહતા તેવા જ લોકો માર� પાસે લઇ આવો. એ 

િસવાય ્ તાર�ખથી આ હઝરત અલી અલ�યહસસલામ ્વી 

��ુગર હસતી ્મની અદાલતમા ંકોઈપણ �તનો શક કોઈને 

પણ હોઈ શક� નહભ તેમને એનાથી હઠાવયા. �દુાની કસમ , 

અગર આ કોઈ નફાની ચીઝ છે તો મારા બાપે તેનાથી 

��ુસાન ઉપાડ�ુ ંઅને �નુાહોનો ભડંોળ જ ભેગો કય� અને 

અગર કોઈ �રુ� વબાલની ચીઝ છે તો મારા બાપને એનાથી 

્ટલી �રુાઈ હાિસલ થઇ બસ એ �રુતી છે !. 

આટ�ુ ંબોુયા પછ� યઝીદનો �તુ મોઆવીયા 

િમમબર પરથી ઉતર� ગયો પછ� એની મા ંઅને બી� સગા 

સબધંીન એની પાસે ગયા. એમણે જો�ુ ંક� બેઠો બેઠો રડ� 

રરો હતો. એની માએં તેને ક ુ ંક� કાશ, ્ ુ ંહયઝની હાલતમા ં
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ખતમ થઈ �ત તો સા� ંહ્ ુ ંક� માર� આ �દવસ જોવાનો 

વારો ન આવયો હોત. મોઅિવયાએ જવાબ આપયો. �દુાની 

કસમ, �ુ ંપણ એ જ તમન ના ક� ં�.ં પછ� એણે ક ું , "અગર 

મારા રબે મારા પર રહમ ન કર� તો મારો �ટકારો કોઈ ર�તે 

થઈ શકવાનો નથી. 

તેનએ તયાર પછ� મોઅિવયાના ઉસતાદ 

મક�સુને ક ુ ંએ ્ કંઈ અતયાર� કર� રરો છે. એ બધામા ં

વાકં તારો જ છે , ત� જ એને આવી વાતો શીખવી છે , ત� જ 

એને ��ુુમતથી અળગો થવા પયે� , ત� જ એના �દલમા ં

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ અને ઔલાદ� અલી 

અલ�યહસસલામની મોહબબતના બીજ વાવયા ંઅને મજ�તુ 

બનાવયા છે અને ત� જ આ �બદઅતોને એની નઝરમા ંપસદં 

કરવા લાયક ઠ�રવી છે ક� ્થી તેણે આવો �તુબો આપયો છે. 

મક�સેુ જવાબ આપયો ક� મારો એમા ં �દુલ હાથ નથી. એણે 

આ બ�ુ ંમાર� િશખામણ ક� િશદણથી નથી ક�ુ.ુ પરં્ ુએ તો 
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પેદા જ અલી અલ�યહસસલામની મોહબબત પર થયો છે અને 

બાળપણથી એમને પમે કરતો આવયો છે. પણ એ લોકોએ 

તેના બચાવને �બલ�ુલ ક�લુ ન રાખયો અને કબર ખોદ�ને 

તેને એમા ં�વતો દાટ� દ�ધો.    

       (તેાર�ફ� કામદતયન, પમ. 

૧૦૩) 

�ણીતા ઈિતહાસકાર મમ. ઝા�કર �સૈુન લખે છે ક� 

મોઆિવયા બીન યઝીદને ઝહ�ર આપવામા ંઆવ�ુ ંતેની ઉમર 

એકવીસ વષર અને અઢાર �દવસની હતી. તેની ��ુુમતનો 

સમય ચાર માસ અને એક �રવાયત �જુબ ચાલીસ �દવસની 

હતી. મરવાન તયાર બાદ ગાદ� પર આવયો. અને એક જ 

વષરમા ંમરણ પામયો તયાર બાદ તેનો �તુ અબ્ુલ મ�લક 

બીન મરવાન સ�ા�ઢ થયેલ. 

* * * * * 
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અક્ુલ ્�લક �બન ્રવમન અને 

ઈ્મ્ ાઝરત ઝય�લુ  બેદ�ન 

અલ�યાસસલમ્ 
�હ.સ. ૬૫મા ંમરવાનના મરણ બાદ એના �તુ 

અબ્ુલ મ�લકને શામનો બાદશાહ તસલીમ કર� લેવામા ં

આવયો. એ ઉમવીયતનો ખરો ન�નૂો હતો �ખુતાર �બન 

અબી ઉબયદા શકફ� અને અબ્ુુલાહ બીન �બેર એના 

માગરમા ં�તરાય સમાન હતા , એ ્ૂર થયા બાદ એટલે ક� 

�હ.સ. ૭૩ના જમાદ�સસાનીથી તે આખા ઈસલામી દ�શનો એક 

હથ� ુબાદશાહ બની ગયો. ઈબને �બૈર સાથે લડવામા ં

હજ�જ �બન ��ુફુ� ઘણો આગળ પડતો ભાગ ભજવયો હતો 

અને પોતાની વફાદાર�નો અ�કુ �રુાવો �રુો પાડ�ો હતો. 

એટલે અબ્ુલ મ�લક� તેને �હ�ઝનો ગવનરર બનાવી દ�ધો 
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અને �હ.સ. ૭૫મા ંપોતાની �વૂર �દશાની રાજધાની એટલે ક� 

ઈરાક, ફારસ, સીસતાન, �કરમાન, ખોરાસાન અને કા�લુ 

્મા ંમારવરાઉ�હરનો પણ ક�ટલોક ભાગ શાિમલ હતો , તેને 

હાક�મ બનાવી દ�ધો. 

હજ�્ પોતાના �હ�ઝના ગવનરર� દોર 

દરિમયાન મદ�નાવાસીન પર ઘણા ં�ુમો કયાર હતા. અને 

�ુમના ભોગ બનનારાનમા ંર��ુ ુુ લાહ સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમના સહાબીન પણ હતા. ઈરાકમા ંતેના 

૨૦ વષર ચાલેલ ગવનરર� દોર દરિમ યાન એણે લગભગ 

અુલાહના દોઢ લાખ બદંાન�ુ ં�નૂ ર�ડ� ુ ંહ્ ુ.ં મરણ વખતે 

્લમા ંસડતા પચચાસ હ�ર �ી ��ુષો એની �નને રડ� 

રરા હતા. તગં અને છત વગરના ક�દખાના એની ઈ�દ 

(શોધ) હતી. 

 (ઈકને ખસકમન) 
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ઈિતહાસકારો લખે છે ક� , અબ્ુલ મ�લક� 

હજ�જના હાથે મકકામા ંકાળો ક�ર વતારવયો તે વખતે એણે 

એવો ફરમાન �ર� કય� ક� , ઈમામે હઝરત ઝય�લુ 

આબેદ�ન અલ�યહસસલામને ક�દ કર�ને માર� પાસે શામમા ં

મોકલી દ�વામા ંઆવે. એ �જુબ તેમને �ગરફતાર કર�ને 

હથકડ�યો પહ�રાવીને મદ�નાના સીમાડામા ંએક ત�ંમુા ં

રાખવામા ંઆવયા. ઝહર��ુ ંબયાન છે ક� , �ુ ંતેમને વીદાય 

આપવા તેમની પાસે ગયો , માર� નઝર એમની હથકડ�ન 

અને બેડ�ન પર પડતા ંમાર� ુખમાથંી આ�ુ ંસર� પડ�ા.ં 

મ� એમને અરજ કર� , કાશ આ લોઢાના ઘર�ણા ંઆપના હાથ-

પગમા ંહોવા કરતા ંમારા હાથ-પગમા ંહોત તો વધાર� સા� ં

હોત ! આપે જવાબમા ંફરમાવ�ું , તમે માર� બેડ�ન , 

હથકડ�યો અને વજનદાર તમકને જોઈને ગભરાઈ ગયા. પણ 

સાભંળો મને એની જરા પણ દરકાર નથી. અુલામા તુહા 

બીન શાફઈ લખે છે ક� ઝહર� તયાર બાદ મ�લક પાસે ગયા 
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અને તેણે એમને ક ુ.ં અય અમીર હ ઝરત ઈમામે ઝય�લુ 

આબેદ�ન અલ�યહસસલામ પર કોઈ �તનો આરોપ નથી એ 

તાર� ��ુુમતના મામલાનમા ંજરા ્ટલી પણ �દલચશપી 

નથી લેતા , તેન તો ખા�લસ અુલાહવાળા છે અને �દુા 

િસવાય કોઈથી તેમને મતલબ નથી અને તેનને રાજના 

કામમા ંમા�ુ ંમારવાની લગીર પણ પડ� નથી. 

(્તમલે�સુસોલલ પમ. ૨૬૪) 

અુલામા ઈબને હજર� મક ક� લખે છે ક� ઝહર� એ 

વાત કયાર બાદ અબ્ુલ મ�લક ઈબને મરવાને હજ�જને 

લખી મોકલાવ�ુ ંક� બની હાિશમની પજવણી કરવા ક� તેમ�ુ ં

લોહ� ર�ડવાથી ્ૂર રહ�જો. અુલામા શબલ�ં લખે છે ક� 

બાદશાહ� હજ�જ �બન ��ુફુને તેમને ન�હ રં�ડવાના 

ફરમાન�ુ ંકારણ એ જણાવ�ુ ંહ્ ુ ંક� બની ઉમયયાના ઘણા ં

ખરા બાદશાહો એમને સતાવયાને કારણે જુદ� હલાક થયા 

છે. આ ફરમાન બાદ હઝરત અ� ુતા�લબની ઔલાદ 
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હજ�જના હાથથી �રુ�દત રહ�વા પામી હતી.   

(તમર�ખે ઈસલમ્ �. ૧/પમ�ુ-ં૧૪૧) 

* * * * * 
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ઈ્મ્ ાઝરત ઝય�લુ  બેદ�ન 

અલ�યાસસલમ્, કમઅબમહ 

્ોાતર્નો પમયો અને ાજર� 

અસવદની સથમપનમ 
અબ્ુલ મ�લક� �હ.સ. ૭૧મા ંઈરાક પર સેના 

મોકલી અને મ�અ્બ �બન �બેરનો ખાતમો કય� અને પછ� 

અબ્ુુલાહ બીન �બેરનો ખાતમો કરવા માટ� હજ�જ �બન 

��ુફુને એક જગંી સેના સાથે મકકા �હ.સ. ૭૨મા ંમોકુયો. 

ઈબને �બેર� હજ�જનો સખત �કુાબલો કય�. ઘણી લડાઈન 

થઈ, �તે �બેર ઘરેાયો અને કાઅબામા ંભરાઈ બેઠો. 

હજ�્ તેને બહાર કાઢવા માટ� કાઅબા પર પતથરોનો મારો 

ચલાવયો. એટ�ુ ંજ ન�હ બુક� , કાઅબાને જમીનદોસત કર� 
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દ�ધો. અને તેનો કાટમાળ વગેર� રસતા પર ફ�કાવી દ�ધો. તેને 

લોકો �ુટં� ક� ઉપાડ� ગયા. ઈબને �બેર �હ.સ. ૭૨મા ં

જમા�દઉલ આખરમા મરાયો તયાર પછ� કાઅબાને ફર�થી 

ચણાવવા તરફ હજ�્ ધયાન આપ�ુ.ં યોજના ઘડાઈ તે 

�જુબ કામ કરવા�ુ ંશ� કર� દ�વા�ુ.ં પણ હ� તો કામની 

શ�આત કરવામા ંઆવી તયા ંતો એક અજગર આવીને એ 

જગયા પર બેસી ગયો તેને હટાવયા વગર પાયો ખોદાય તેમ 

નહો્ ુ ંઅને તેને હટાવવાની કોઈ ��ુ�ત કાર�ગરોને ન 

�જુવાથી તેન હજ�જ પાસે ગયા. હજ�જ ગભરાયો અને 

લોકોને બોલાવીને મશવેરો કય� ક� , હવે �ુ ંકર�ું  ? લોકોને 

કાઈં �જુ પડ� ન�હ પણ તેમાનંા એક માણસને િવચાર 

આવયો ક� હ ઝરત ઈમામે હઝરત ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામ હાલ મકકામા ંછે અને એ જ�ર કોઈ રસતો 

બતાવી શકશે , એટલે તેણ ેપોતાનો િવચાર મજમાને 

જણાવયો. બધાને લાગ�ુ ંક� , તે જ ઠ�ક છે અને હજ�જને પણ 
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ઠ�ક લાગ�ુ ંએટલે તેણ ેએમને તયા ંપધારવાની તસદ� ફરમાવો 

એ�ુ ંકહ�ણ આપને મોકલાવ�ુ.ં આપ પધાયાર એટલે હજ�્ 

વાત માડં�ને કર� અને સામે આવેલી સમસયાનો ઉક�લ 

માગયો. આપે જવાબમા ંફરમાવ�ુ ંક� હજ�જ તમે લોકો 

કાઅબાને પોતાની િમરાસ સમ� લીધી છે, �બનાએ ઈબાહ�મ 

(કાઅબા)ને ઉખેડ�ને તેનો કાટમાળ રસતા પર ફગાવી દ�ધો 

અને લોકો તેને �ુટં� ક� ઉપાડ� ગયા , હવે �યા ં�ધુી એ માલ 

લોકો પાછો આપી ન �ય તયા ં�ધુી �દુા તને કાઅબા�ુ ં

નવેસરથી ચણતર કરવા દ�શે નહ�. હજ�્ આપનો જવાબ 

સાભંળ�ને �હ�રાત કર� ક� , ્ માણસ પાસે કાઅબાનો ્ કંઈ 

માલ સામાન હોય તે તેણ ેપાછા આપી જ�ુ ંઅને તેના 

ફરમાન પછ� લોકો માલ પાછો લાવયા બધો માલ , માટ� 

વગેર� પાછો આવી જતાં , આપ અજગર પાસે ગયા. અજગર 

હટ� ગયો અને આપે કાઅબાનો પાયો ઠ�ક કય� અને તેના 

પર ચણતર કરવા�ુ ંકાર�ગરોને ક ુ ં: ચણતર કામ જયાર� 
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એ તબક ક� પહ�ચ�ુ ંક� હજર� અસવદની સથાપના કરવામા ં

આવે તયાર� એ ્ુ ાચર� પેશ આવી ક� કોઈ આ�લમ , ઝાહ�દ ક� 

કાઝી તેને સથાપવા જતો તો પોતાના સથાને �સથર રહ�વાને 

બદલે હલતો રહ�તો હતો. આખર� ઈમામે હઝરત ઝય�લુ 

આબેદ�ન અલ�યહસસલામને બોલાવવામા ંઆવયા આપે 

"�બ�સમુલાહ કહ�ને તેન ેસથાિપત કર� દ�ધો અને લોકોએ 

"અુલાહો અકબરના નારા �લુદં કયાર.   (દમ હ સમક�બમ �. 

૨, પમ. ૪૩૭) 

આ�લમો અને ઈિતહાસકારો� ુ ંબયાન છે ક� 

હજ�જ બીન ��ુફુ� પણ યઝીદ બીન મોઆિવયાની પેઠ� 

િમનજિનક (ગોફણ) થી કાઅબા પર પતથર ફ��ા હતા.  

* * * * * 
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ઈ્મ્ ાઝરત ઝય�લુ  બેદ�ન 

અલ�યાસસલમ્ અને અક્ુલ ્�લક 

�બન ્રવમન ાજ્મ ં
ઈસલામી જગતનો ્ુનયવી બાદશાહ અબ્ુલ 

મ�લક �બન મરવાન પોતાની રાજધાનીમા ંથઈને મકકા 

મોઅઝઝમામા ંહજ કરવા આવયો. અને ઈસલામી જગતના 

દ�ની બાદશાહ ઈમામે હઝરત ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામ પણ મદ�નાથી નીકળ� મકકા શર�ફ હજ્ 

બય્ુુ લાહ અથ� પધાયાર. મનાિસક� હજના િસલિસલામા ં

બનેંનો સાથ થઈ ગયો. આપ આગળ હતા અને આપની 

પાછળ અબ્ુલ મ�લક હતો , તેના માટ� એ ઘણી નાગવાર 

બાબત હતી. �તે તેનાથી રહ�વા�ુ ંનહ�. એટલે એનાથી 

બોલી જવા�ુ ં�ુ ંતમારા બાપને મ� માર� નાખયો છે ક� , મારા 
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તરફ જોતા નથી ? આપે ઘણી જ નરમાશથી જવાબ આપયો, 

"્ણે મારા બાપને માયાર છે તેણ ેપોતાની ્ુિનયા અને 

આખેરતને ખરાબ કર� લીધી છે. ્ ુ ંપણ એ હ�સલો રાખતો 

હોય તેમ લાગે છે. એણે ક ુ ંના .... ના , એ�ુ ંનથી. આપને 

�છૂવાથી મારો મતલબ એ હતો ક� આપ માર� પાસે આવો 

તો આપને કંઈક પૈસાથી મદદ ક�.ં આપે જવાબ આપયો મને 

તારા ્ુિનયવી માલની જ�રત નથી મને દ�નારો �દુા છે. 

એટ�ુ ંકહ�ને આપે એ  જ જગયાએ પોતાની ર�દા (ચાદર)ને 

જમીન પર ફ�લાવી અને કાઅબા તરફ ઈશારો કર�ને ક ું , હ� 

મારા મા�લક આને ્ ુ ંભર� દ� , આપના મ�ઢામાથી શબદો 

બહાર પડવાની સાથે જ આપની ર�દાએ �બુારક મોતીનથી 

ભરાઈ ગઈ અને આપે તેને રાહ� �દુામા ંઆપી દ�ધી. 

     (જન્લુ ખો�દુ પમ. ૨૩) 

* * * * * 
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બદ મકરદમર અને મરયમકમર ામ�થની 

િકકલ 

હદ�સના ઈમામ ગણાતા ઝહર��ુ ંબયાન છે ક� , �ુ ં

એક વખતે હજના પસગેં ઈમામે હઝરત ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામની પાસે અરફાતના મેદાનમા ંઉભો હતો અને 

હા�નને જોઈ રરો હતો. અચાનક મારાથી બોલાઈ જવા�ુ ં

ક� મમલા , ક�ટલા લાખ હા�ન હજ કરવા માટ� આવયા છે  ! 

હઝરતે ફરમાવ�ુ ંજરા પાસે આવ. જયાર� �ુ ં�બલ�ુલ પાસે 

ગયો એટલે આપે મારા મોઢા પર હાથ ફ�રવીને ક ુ ંહવે 

�ુન, મ� જો�ુ ંતો આ વખતે લાખો માણસોમાથંી હ�ર�ક 

્ટલા માણસની િશકલના માણસો માર� નજર� પડ�ા. 

બાક�નાની િશકલો �ુતરા, ેુકકર અને વાદંરા, વ� અને અનય 

�તના જ બી� �નવરો ્વી મને દ�ખાણી. �ુ ંતો આ 
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જોઈને ડઘાઈ ગયો. આપે �લુાસો કરતા ંમને જણાવ�ુ ંક� ્ 

લોકો ખર� િનયયત અને અક�દાથી હજ નથી કરતા તેમનો 

આજ હાલ થાય છે. અય ઝહર� ખર� િનયયત. ખરો અક�દો 

અને અમાર� મોવદત (મોહબબત) વગર ્ ઈબાદત કરવામા ં

આવે છે તે એળે �ય છે. 

(તફસીર� ઈ્મ્ે ાસન અસકર� અલ�યાસસલમ્ 

અને દ�્હ સમક�બમ �. ર, પમ. ૪૩૮) 

* * * * * 
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ઈ્મ્ ઝય�લુ  બેદ�ન 

અલ�યાસસલમ્ અને હક ્દ� બસખી 

અુલામા શેખ તર�હ� અને અુલામા મજલીસી 

લખે છે ક� એક બુખનો રહ�વાસી માણસ આલે મોહમમદ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ સાથે ઘણી અક�દત 

ધરાવતો હતો. એ જયાર� પણ મકકા હજ કરવા જતો તયાર� 

મદ�ના ઈમામે હઝરત ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામની 

�ઝયારતનો શરફ હાિસલ કરવા જતો હતો. આપની 

�ઝયારતનો શરફ હાિંસલ કયાર વગર એ કદ� પોતાના ઘર� 

પાછો ફરતો નહ�. એક વખતે તેની પ�તનએ તેને ક ું , તમે 

જયાર� પણ હજ કરવા �ન છો તયાર� ઈમામે હઝરત 

ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામની સેવામા ંભેટ સોગાદ 

લઈ �ન છો પરં્ ુએમણે તમને આજ �દન �ધુી કંઈ  પણ 
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આપ�ુ ંનથી. એમ ક�મ  ? એણે પોતાની પ�તનને આવા શબદો 

મ�ઢામાથંી કાઢવા માટ� ઠપકો આપયો અને ક ુ ંક� તમબા કર , 

હવે પછ� એમની શાનમા ંઆવા વેણ કદ� ન�હ ઉચચાર�. ્ ુ ં

નથી �ણતી ક� એ ફરઝદં� ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ છે. અને દ�ન ્ુિનયાના મા�લક છે. 

એમનાથી મો વદત રાખવી આપણી ફરજ છે. એ સાભંળ�ને 

તેની પ�તનને પોતાની �લુ સમ�ઈ. એ પ�ચાતાપ કરવા 

લાગી.  

આ વખતે હજનો ઝમાનો આવયો એટલે એ હજ 

કરવા ગયો , અને રાબેતા �જુબ ઈમામની �ઝયારત કરવા 

મદ�ના ગયો અને આપના હાથ પગ �મુીને આપના કદમો 

પાસે બેસી ગયો. આપે તેના બેસવા બાદ ખા�ુ ંમગંાવ�ુ ંઅને 

ઈમામના �કુમને માન આપીને તે આપની સાથે જમવા બેઠો. 

જમી રરા પછ� પેલા બુખીએ આપના હાથ ધોવરાવવા 

ચારા, આપે ક ુ ં્ ુ ંમહ�માન છે, તા� ંએ કામ નથી પણ એણે 
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આગહ કર�ને ઈમામ અલ�યહસસલામના હાથ ધોવરાવયા. 

જયાર� હાથ ધોવા�ુ ંવાસણ પાણીથી ભરાઈ ગ�ુ ંએટલે આપે 

ફરમાવ�ુ ંજો તો આ �ુ ંછે  ? એણે ક ુ ંપાણી છે. આપે ક ુ ં

ન�હ લાલ યા�ુત છે. એણે ધયાન થી જો�ુ ંતો આખોય તશત 

(હાથ ધોવા�ુ ંવાસણ) લાલ રંગના યા�ુતોથી ભર��ુ ંહ્ ુ ંઅને 

પછ� એવી જ ર�તે એ નીલમ અને પોખરાજથી ભરાઇ ગ�ુ.ં 

એટલે તણવાર આમ થ�ુ ંએ જોઈને અજબ થઈ ગયો. 

હઝરતે તેને ફરમાવ�ુ ંઆ બ�ુ ંતમાર� સાથે લઈ �ન અને 

તમાર� બીબીને આપી દ�જો અને કહ�જો ક� બીજો કોઈ આ 

િસવાય અમાર� પાસે ્ુનયવી માલ નથી. આ માણસ આપની 

વાત સાભંળ�ને જરા ભ�ઠો પડ� ગયો અને ક ુ ંમાર� ઔરતે 

મને કહ�લી વાતની આપને ક�વી ર�તે �ણ થઈ  ? આપે 

ફરમાવ�ુ ંઅમને બ�ુ ંમા�મુ પડ� �ય છે. તયાર પછ� એ 

ઈમામ અલ�યહસસલામ પાસેથી િવદાય થઈને પોતાના ઘર� 

ગયો અને તેને એ ઝવેરાતો આપીને બધી વાત કર�. તેથી 
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ઔરતે ક ુ ંઆવતે વષ� તમાર� સાથે �ુ ંપણ હજ માટ� 

આવીશ અને ઈમામની �ઝયારતથી �શુરર ફ થઈશ. બી� વષ� 

બનેં પિત-પ�તન હજ માટ� ઘર�થી નીકકયા પણ રસતામા ં

ઔરતનો ઈનતેકાલ થઈ ગયો. એટલે તે માણસ રડતો 

પીટતો હઝરતની સેવામા ંહાજર થયો. હઝરતે બે રકાત 

નમાઝ પઢ�ને ફરમાવ�ું , તમે પાછા �ન તમાર� ઘરવાળ� 

�વતી થઈ ગઈ છે. એ પોતાના ઉતારા પર આવયો તો 

પ�તનને �વતી થયેલી જોઈ. બનેં પાછા હઝરતની 

�ખદમતમા ંઆવયા. તયાર� એની પ�તનએ ક ું , �દુાની કસમ 

એમણે જ મલે�ુલ મમતને એમ કહ�ને મને �વતી કર� હતી 

ક�, એ માર� ઝાએરા છે અને મ� �દુા પાસે એની ઉમર તીસ 

વષર વધાર� કરાવી છે.           

       (�નુતખ�લુ બેામર) 

* * * * * 
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ઈ્મ્ે ાઝરત ઝય�લુ  બેદ�ન 

અલ�યાસસલમ્નમ અયલમક 

ઈમામે હઝરત ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ 

ફરઝદં� ર�લુ હતા. એટલે તેમની �દર િસરતે મોહમમદ��ુ ં

હો� ુ ંલાઝીમ હ્ ુ.ં અુલામા મોહમમદ ઈબને તુહા શાફઈ લખે 

છે ક� એક માણસે આપને ��ુ ંભ�ુ ંક ું , આપે ફરમાવ�ુ ં: 

ભાઈ,મ� તા� ંકંઈ બગાડ�ુ ંનથી. હા , તાર� જો કોઈ હાજત 

હોય તો ્ ુ ંમને જણાવ એટલે �ુ ંતે �રુ� કર� આ�ુ ંએ 

શરિમનદો થઈ ગયો અને આપના અખલાકનો કલ મો પઢવા 

લાગયો. 

અુલામા હજર ઈબને મક ક� લખે છે ક� એક 

માણસે આપની �રુાઈ આપના મ�ઢા પર કર� આપે તેના પર 

ધયાન ન આપ�ુ.ં એટલે એણે ક ું , �ુ ંઆ બ�ુ ંતમારા માટ� 
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કહ� રરો �.ં આપે ફરમાવ�ુ ંક� �ુ ં�દુાના એ �કુમ પર ક� 

"�હ�લોની વાતની પરવા ન કરો, તેના પર અમલ ક� ં�.ં  

અુલામા શબલ�ં લખે છે ‘એક માણસે આપને 

આવીને ક ુ ંક� ફલાણો માણસ આપની �રુાઈ કર� છે. આપે 

ફરમાવ�ુ,ં મને એની પાસે લઈ ચાલો. તયા ંપહ�ચીને આપે 

પહ�લા ંમાણસને ક ુ ંજો મ� એ�ુ ંક�ુ ુહોય તો �દુા મને માફ 

કર� અને ન�હ ક�ુ ુતો �દુા તને માફ કર� ક� તે મારા પર 

બોહતાન લગાડ�ો છે.  

એક �રવાયતમા ંછે ક� આપ એકવાર મસ�દથી 

બહાર નીકકયા તો એક માણસ આપને સખત શબદોમા ં

ભાડંવા લાગયો , આપે ફરમાવ�ુ ંકોઈ હાજત રાખતો હોય તો 

બતાવ ક� �ુ ં�રુ� કર� આ�ુ.ં વા�, લે આ પાચં હ�ર �દરહમ. 

પેલો માણસ ભ�ઠો પડ� ગયો.  

એક �રવાયતમા ંછે ક� એક માણસે આપના પર 

બોહતાન બાધં�ુ.ં આપે ફરમાવ�ું, માર� અને જહ�મની વચચે 
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એક ખાઈ છે અગર �ુ ંએ ખાઈ વટાવી ગયો તો ચાહ� તે કહ� 

મને તેની પરવા નથી. અગર �ુ ંતેને વટાવી ન શ�ો તો ત� 

�રુાઈ કર� છે તેનાથી વધાર� �રુાઈનો �સુતહક �.ં  

અુલામા દમીર� લખે છે ક� એક શામી હઝરતને 

ગાળો દઈ રરો હતો. હઝરત ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામે તેન ેફરમાવ�ુ,ં ભાઈ તમે કોઈ પરદ�સી લાગો 

છો ? વા�,ં તો પછ� તમે માર� સાથે ચાલો. માર� તયા ંરહ�વા�ુ ં

રાખો અને ્ હાજત રાખતા હો તે બતાવો એટલે �ુ ં�રુ� કર� 

આ�ુ.ં એ માણસ શરિમનદો થઈને ચાુયો ગયો.  

અુલામા તબર� લખે છે ક� એક માણસે  આપને 

ક ુ ંક� ફલાણો માણસ આપને �મુરાહ અને �બદઅતી કહ� છે. 

આપે ફરમાવ�ુ,ં અફસોસ છે ક� તમે એની મૈતી અને સગંતનો 

ખયાલ ન કય� અને તેની મારા પાસે �રુાઈ કર� દ�ધી. 

સમ� લે ક� એ ગીબત છે. હવે પછ�થી એ�ુ ંન કરતા.  
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જયાર� પણ કોઈ માગંનારો આપના પાસે આવતો 

તો આપ ઘણા �શુ થઈ જતા અને ફરમાવતા હતા. �દુા 

તા� ંભ�ુ ંકર� , ્ ુ ંમા� ંઆખેરત�ુ ંભા�ુ ંઉપાડવા આવી ગયો 

છે. 

હઝરત ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ 

સહ�ફએ કામેલામા ંફરમાવે છે. "�દુાવદંા ્ ુ ંમારો કોઈ પણ 

દરજજો ન વધાર્ પણ એટ�ુ ંકર્ ક� �દુ માર� પાસે મને 

ઘટાવ્ અને મારા માટ� કોઈ ઝાહ�ર� ઈઝઝત ન પેદા કર્ 

પણ એ ક� મારા માટ� એટલી બાતેની �ઝુલત પેદા કર� દ�્. 

* * * * * 
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ાઝરત ઈ્મ્ ઝય�લુ  બેદ�ન 

અલ�યાસસલમ્ અને સા�ફહ કમ્ેલમ 

સહ�ફએ કામેલા આપની દોઆનનો અ� ૂુ ય 

સગંહ છે. તેની �દર બે�મુાર ઈુમો અનેક  લાભો સમાએલા 

છે. એ �હ.સ. ની પહ�લી સદ�ની �ૃિત છે. એને આ�લમોએ 

"ઝો�રુ� આલે મોહમમદ અને "ઈન�લે અહલેબૈત કહ� છે અને 

તેની સચચાઈથી ભર�લી સચોટ અને �ુદંર શૈલી , ફસાહત 

અને બલાગતને જોઈને તેને આસમાની �કતાબો અને અશર  

પરના લવહ� મહ��ઝમા ંલખાએલા સહ�ફાનનો દરજજો 

આપયો છે. એની ચાલીસ શરહ લખાઈ છે ્મા ં

ર�યા�સસાલેહ�ન માર� ન�ક બધાથી સરસ શરહ છે. 

* * * * * 
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ા કમ્ બીન અક્ુલ ્�લક અને 

ફરઝદક કમહરનો ઈ્મ્ 

અલ�યાસસલમ્ની કમન્મ ંકસીદો 

હશશામ, અબ્ુલ મ�લક બીન મરવાનનો �તુ 

હતો. �હ.સ. ૧૦પ મા ં�ખલાફતના તખત પર આવયો હતો. 

એક વખતે તેના બાપના રાજ અમલ દરિમ યાન તે હજ 

કરવા બય્ુુ લાહ ગયો. હજના મનાસીક અદા કરવાના 

િસલિસલામા ંતવાફથી ફાર�ગ થયા બાદ એ હજર� અસવદને 

બોસા દ�વા માટ� જવા લાગયો તો લોકો� ુ ંએટ�ુ ંમો�ંુ ટો�ં તયા ં

હ્ ુ ંક� ઘણી કોિશષ કરવા છતા ંહજર� અસવદ �ધુી 

પહ�ચવાનો તેને માગર ન મકયો.એટલે �તે થાક� હાર�ને તે 

એક �રુસી મગંાવીને ટો�ં ન� ંથાય તેની રાહ જોતો બેસી 
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રરો. એટલામા ંહઝરત ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામ પધાયાર અને તવાફ કર� લીધા બાદ હજર� 

અસવદ તરફ આગળ વયા , આપને જોઈને ટો�ં હટવા લાગ�ુ ં

અને બધાએ આપના માટ� માગર કર� આપયો. આપ જરા પણ 

�કાવટ વગર હજર� અસવદ �ધુી પહ�ચી ગયા અને તકબીર 

ફરમાવવા લાગયા. (હજર� અસવદને બોસો દ�ધો) હશશામ 

�રુસી ઉપર બેઠો બેઠો આ બ�ુ ંજોઇ રરો હતો. પોતે 

ખલીફાનો �તુ હોવા છતા ંતેન ેકોઈએ માગર નહોતો આપયો 

અને ઈમામ અલ�યહસસલામ આવયા તયાર� લોકોએ માન�વૂરક 

તેમના માટ� રસતો કર� આપયો એ જોઈને તેન ેખરાબ લાગ�ુ.ં 

હશશામ પતયે ભ��તભાવ ધરાવનારા ક� તેનાથી આશા રાખતા 

�શુામતખોરો�ુ ંટો�ં એની �રુસીને ઘરે�ને ઉ�ુ ંહ્ ુ.ં તેણે 

પણ આ દશય અ�યબી સાથે જો�ુ ંઅને બધાને એ 

�ણવાની ઉતકંઠા થઈ આવી ક� લોકો ્મને આટ�ુ ંમાન 

હશશામના �કુાબલામા ંઆપી રરા હતા , તે કોણ િવ�િુત છે  ! 
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તેમનામાનંા એક મોઢ� ચઢ�લાથી ન રહ�વા� ું , એટલે એ �છૂ� 

બેઠો ��ુર આ કોણ ��ુગર છે ્ને લોકો આટ�ુ ંમાન આપી 

રરા છે  ? હશશામ, હઝરત ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામને સાર� પેઠ� નળખતો હતો છતા ંએને લાગ�ુ ં

ક� જો એમ �ુ ંક�ુ ંક� ખાનદાને �રસાલતના ચશમો �ચરાગ છે 

તો મારા માનનારા પણ �ાકં એમના તરફ ઢળ� ન �ય 

એણે અ�ણયા બની જઈને ક ું , "�ુ ંનથી �ણતો. દરબાર� 

શાએર ફરઝદ પણ તયા ંઉભેલો હતો એનાથી રહ�વા�ુ ંન�હ. 

તેથી એણે શામીનને ક ુ,ં એ ભલે ન �ણે પણ �ુ ં��ુ ં� ંક� 

આ ��ુગરવાર કોણ છે  ! પછ� એણે તયાનેં તયા ંજ એક 

અઝી�શુશાન કસીદો પડ�ો. 

કસીદો સાભંળ�ને હશશામ �સુસાથી લાલ પીળો 

થઈ ગયો અને ફરઝદક�ુ ંનામ દરબાર� કિવનની ફ�હ�રસત 

(નામાવલી)માથંી કાઢ� નાખ�ુ ંતેમજ એને ગફસાન �કુામે 

ક�દમા ં�રુ� દ�ધો.  
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હઝરત ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામને જયાર� ફરઝદકને ક�દમા ં�રુ� દ�વાની 

વાતની �ણ થઈ તયાર� આપે તેની પાસે બાર હ�ર �દરહમ 

મોકલાવયા. ફરઝદક આ રકમ એમ કહ�ને પાછ� મોકલી ક� મ� 

્ુનયવી ઉજરત માટ� આ ક સીદો નથી કરો. આખેરતનો 

સવાબ કમાવવાની િનયયતથી કરો છે. હઝરતે ફરમાવ�ુ ં

આલે મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમનો 

એ ઉ�લુ છે ક� ્ વસ્ ુતેન કોઈને આપી દ� છે તે પાછ� 

લેતા નથી. તમે એ રકમ તમાર� પાસે રાખો. બાક� તમાર� 

િનયયતનો �દુા તમને અજર� અઝીમ આપશે એ બ�ુ ં�ણે 

છે. આપના આ કથન પર ફરઝદ ક� આપની ભેટ �સવકાર� 

લીધી. 

* * * * * 
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ાઝરત ઈ્મ્ ઝય�લુ  બેદ�ન 

અલ�યાસસલમ્ અને �યુતમર�  લે 

્ોામ્દ સસલસલમાો અલયા� વ 

 લેા� વસસલ્ 

અબ્ુલ મ�લક બીન મરવાનના રાજ  અમલ 

દરિમયાન જનાબે �ખુતાર ઈબને ઉબૈદા સકફ� હઝરત �સૈુન 

અલ�યહસસલામને શહ�દ કરનારાનથી �નૂનો બદલો લેવા 

મેદાને પડ�ા. અુલામા મસઉદ� લખે છે ક� એ હ�્  ુપાર 

પાડવાના આશયથી હઝરત ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામની બયઅત કરવા ચાહ� પણ આપે બયઅત 

લેવાનો ઈનકાર કય�. �રુવવે�ુઝઝહબ (�જ.૬ , પા. ૧૫૫)મા ં

અુલામા ��ુુલાહ �સુતર� શહ�દ� સા�લસ ફરમાવે છે  ક� 
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અુલામા �હુલીએ �ખુતારને મક�લુ લોકોમા ં�મુાર કયાર છે. 

હઝરત મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામે તમેના પર 

�કુતાચીની (ટ�કા-ટ�પપણી) કરવાથી રોક યા છે અને હઝરત 

ઈમામે જઅફર સા�દક અલ�યહસસલામે એમના માટ� રહમતની 

દોઆ ફરમાવી છે. (મ�લે�લુ મોઅમેનીન પા. ૩૪૬) 

અુલામા મજલીસી લખે છે ક� હઝરત ઈમામે ઝય�લુ 

આબેદ�ન અલ�યહસસલામે એમની કાર�ઝુાર�ના (્ કાય� 

��મ આપયા ંતે) સબંધંમા �દુાનો �કુ અદા કય�. 

જનાબે �ખુતાર , આલે મોહમમદ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના શયદાઈ અને �ુફાના રહ�વાસી 

હતા. જનાબે ��ુસલમ �બન અક�લને બધાથી પહ�લા પોતાના 

ઘર� મહ�માન રાખયા. ઈબને �ઝયાદ� તેમને આલે મોહમમદ 

પતયે મોહબબત રાખવાના કારણે ક�દમા ં�રુ� દ�ધા હતા. 

ક�દમાથંી �ટ�ા બાદ એમણે હઝરત ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામના �નૂનો બદલો લેવાનો દઢ િન�ચય કર� 
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લીધો અને �હ.સ. ૬૬ મા ંએક મોટ� ફોજ ભેગી કર�ને બહાર 

પડ�ા અને �ુફાની રાજસ�ા પર કબજો જમાવી લીધા બાદ 

લોકોથી �કતાબે ��ુ ત અને હઝરત ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામના �નૂનો બદલો લેવા માટ�� ુ ંકાયર ઘણા જ 

ખતં અને જોરશોરથી શ� કર� દ��ુ.ં િશમને જહ�મ વાિસલ 

કય�, �લુીને ઠાર કર�ને આગમા ંહોમી દ�ધો , તેમજ ઉમર 

�બન સાઅદ અને તેના �તુ હફસને પણ માય�.  

           

(તમર�ખે અ�લુ મફદમ) 

�ુુ લા �બુીન લખે છે ક� િશમને માર� નાખયા 

પછ� એની લાશને એવી ર�તે ઘોડાનના ટા�નુથી 

રગદોળાવી હતી ્વી ર�તે શીમ મલઉને ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામની લાશે �બુારકને પામાલ કર� હતી. �હ.સ. 

૬૭મા ંએમણે ઈબાહ�મ �બન મા�લક� અશતરની સરદાર� હ�ઠળ 

એક મો�ંુ લશકર ઈબને �ઝયાદને �ગરફતાર કરવા માટ� �સુલ 
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મોકુ�ુ.ં ઈબને �ઝયાદ એ વખતે �સુલનો ગવનરર હતો , 

સખત લડાઈ બાદ ઈબાહ�મે ઈબને �ઝયાદને ગીરફતાર કર� 

લીધો અને તે�ુ ંમા�ુ ંઉતાર�ને �ખુતાર પાસે મોકલાવી દ��ુ ં

અને શર�રને આગમા ંનાખી દ��ુ.ં પછ� �ખુતારના �કુમથી 

કયસ બીન અશઅસ�ુ ંમા�ુ ંકાપી નાખવામા ંઆવ�ુ.ં બજદલ 

�બન સલીમ (્ણે ઈમામે �સૈુન અલ�યહસસલામની ુગળ�ને 

એક વભટ� માટ� કાપી હતી.) તેના હાથ પગ કાપવામા ં

આવયા. પછ� હક�મ �બન ્ફુ�લ પર તીર વરસાવવામા ં

આવયા. એણે હઝરતે અબબાસે અલમદારને શહ�દ કયાર હતા. 

યઝીદ બીન સાલીક, ઉમર બીન ખા�લદ, અબ્ુુલાહ બજલી, 

અબ્ુુલાહ બીન કયસ , ઝરઆ બીન હ�ર�ક , અબીહ શામી 

અને િસનાન �બન અનસનો પણ તલવારથી ઘાટ ઘડ�ો. 

ઉમર બીન હજ�જ પણ �ગરફતાર થઈને મરાયો હતો. 

િમનાલ �બન ઉમર�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� �ુ ંએ ઝમાનામા ંહજ કરવા 

માટ� ગયો તો તયા ંહઝરત ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન 
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અલ�યહસસલામથી �લુાકાત થઈ. આપે મને સવાલ કય� ક� 

�રુમલા બીન કાહ�લ અસદ�નો �ુ ંહાલ થયો  ? મે ક ુ ં: એ 

તો સહ�સલામત છે ! આપે આસમાન તરફ હાથ �ચા કર�ને 

ફરમાવ�ુ.ં �દુાયા એને ્ ુ ંતલવારથી અને આગથી મ� 

ચખાડ પછ� જયાર� �ુ ં�ુફા પાછો ફય� અને �ખુતારને મકયો , 

તયાર� મ� તેમને આ વાત કર�. તો એમણે ઈમામ 

અલ�યહસસલામની ઈચછા �રુ� કરવા બદલ �કુનો િસજદો 

કય�.  

�ૂંકમા ંએ ક� જનાબે �ખુતા ર� હઝરત ઈમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામના બે�મુાર કાિતલોને મોતને ઘાટ ઉતાયાર. 

કાઝી મયબનદ�એ શહ� દ�વાને �તુરઝવીમા ંલખ�ુ ંછે ક� 

�ખુતાર� આલે મોહમમદના હાથે કતલ હઝરત ઈમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામના કાિતલોની સખંયા ૮૦ ,૩૦૩ ( શી હ�ર 

તણસો તણ) હતી. ઈિતહાસકારો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� જનાબે 

�ખુતારના સામે મલઉન ઈબને �ઝયાદ�ુ ંનાપાક મા�ુ ં
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�કુવામા ંઆવ�ુ ંતયાર� એક સપર આવીને એના મ�ઢામા ં સુી 

ગયો અને નાકમાથંી નીકકયો અને આમ તે ઘણીવાર �ધુી 

કરતો રરો અને તેન એ પણ લખે છે ક� જનાબે �ખુતાર� 

ઈબને �ઝયાદ�ુ ંમા�ુ ંહઝરત ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામની સેવામા ંમદ�ના મોકલી આપ�ુ.ં એ�ુ ંમા�ુ ં

મદ�ના પહ�ચ�ુ ંતયાર� આપે �દુાનો �કુ અદા કય� અને 

�ખુતારને દોઆ આપી. ઈિતહાસકારો એ પણ લખે છે ક� ્ 

ઔરતોએ કરબલાના હતયાકાડં પછ� માથામા ંતેલ ક� ુખમા ં

�રુમો લગાવવા�ુ ંબધં ક�ુર હ્ ુ ંતેમણે તેલ અને �રુમાનો 

ઉપયોગ તે જ વખતથી શ� કય�. 

�ૂંકમા,ં એ ક� જનાબે �ખુતાર� શહ�દોના �નૂનો 

ઈનતેકામ લેવામા ંઘણા �મુાયા કામો કયાર અને �તે ૧૪મી 

રમઝાન �હ.સ. ૬૭મા ંજ�ત નશીન થયા.  

* * * * * 
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ઈ્મ્ ઝય�લુ  બેદ�ન 

અલ�યાસસલમ્ લ્ર ઈકને અક્ુલ 

અઝીઝની નઝર્મ ં

અબ્ુલ મ�લક �બન મરવાન�ુ ં�હ.સ. ૮૬મા ં

અવસાન થતા ંએના �તુ વલીદને ખલીફો બનાવવામા ં

આવયો. એ હજ�જ �બન ��ુફુ ્વો ઘાતક� પકારનો આપ 

�દુ� માનસનો માણસ હતો. એના �મુરાહ� અને 

�ધકારભયાર શાસનમા ંએના કાકાનો છોકરો ભાઈ ઉમર બીન 

અબ્ુલ અઝીઝ �હ�ઝનો ગવનરર િનમાયો. એ ઘણો ઈનસાફ 

પસદં અને ઉદાર �િૃ�નો માણસ હતો. એમની ગવનરર�ના 

ઝમાનામા ંએટલે �હ.સ. ૮૭મા ંહઝરત ર�લેુ �દુા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના રોઝા �બુારકની 
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�દવાર પડ� ગઈ અને જયાર� તેને ફર�થી ચણવાનો સવાલ 

ઉભો થયો તો એ વાતની જ�રત મહ��સુ થઈ ક� કોઈ �કુદસ 

હસતીના હાથે તે� ુ ં ઉદાટન કરવામા ંઆવે. એ માટ� ઉમર 

બીન અબ્ુલ અઝીઝે હઝરત ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામને બી�ન કરતા ંવધાર� પસદંગી આપી.  

* * * * * 
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ઈ્મ્ ઝય�લુ  બેદ�ન 

અલ�યાસસલમ્ની કામદત 

ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ જો ક� 

ગોશાનશીની (એકાનતવાસ)ની �જ�દગી ��ુર� રરા હતા , 

પણ આપના �હાની ઈક તેદારના કારણે એ ઝમાનાના 

બાદશાહ વલીદ બીન અબ્ુલ મ�લક� આપને ઝેર અપાવ�ુ ં

અને આપ ૨૫મી મોહરરમ �હ.સ. ૯૫ ઈસવી  સન ૭૧૪ ના 

શહાદતના દરજ� પર ફાઇઝ થઈ ગયા. શહાદત વખતે 

આપની ઉમર ૫૭ વષરની હતી. હઝરત ઈમામે મોહમમદ 

બા�કર અલ�યહસસલામે નમાઝે જનાઝા પડાવી અને આપને 

મદ�નામા ંજ�્લુ બક�અમા ંદફન કરવામા ંઆવયા. 

અુલામા શબલ� , અુલામા ઈબને હજર , અુલામા ઈબને 

સલાહ માલેક� અને અુલામા િસબત ઈબને જવઝી લખે છે ક� 
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આપને ઝેર પાઈને શહ�દ કરનાર એ ઝમાનાનો ખલીફા 

વલીદ ઈબને અબ્ુલ મ�લક હતો. �ુુ લા �મી લખે છે ક� 

આપની શહાદત બાદ આપનો �ટ તણ �દવસ �ધુી રડતો 

રરો અને તણ �દવસ નાલા અને ફ�રયાદ કરતો કરતો મર� 

ગયો હતો.  

* * * * * 
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 પની ઔલમદ 

બનેં પદોના નલમાનો ઈ�ફેાક છે ક� આપને 

અગયાર સાહ�બઝાદા (�દકરા) હતા અને ચાર સાહ�બ ઝાદ�ન 

(�દકર�ન) હતી. અુલામા શયખ �ફુ�દ લખે છે ક� તે ૧૫ 

ઔલાદના નામ આ છે. (૧) હઝરત ઈમામે મોહમમદ� બાક�ર 

અલ�યહસસલામ. (૨) અબ્ુુલાહ (૩) હસન (૪) ઝયદ (પ) 

ઉમર (૬) �સૈુન (૭) અબ્ુરરહમાન (૮) �લેુમાન (૯) અલી 

(૧૦) મોહમમદ� અસગર (૧૧) �સૈુને અસગર (૧ર) ખદ�� 

(૧૩) ફાતેમા (૧૪) ઉુયા (૧પ) ઉમમે �ુુ�મુ   

    (ઈરકમદ� �ફુ�દ ફમરસી , પમ. 

૪૦૧) 

 

* * * * *
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6ાઝરત ઈ્મ્ ્ોામ્દ બમમકર 

અલ�યાસસલમ્ 

નમ્ ાઝરત ્ોામ્દ બમમકર  
અલ�યાસસલમ્  

િપતમ ાઝરત ઈ્મ્ અલી બીન �સુતન 

ઝય�લુ  બેદ�ન અલ�યાસસલમ્  

્મતમ જનમબે ફમતે્મ �બનતે ઈ્મ્ે ાસન 

અલ�યાસસલમ્  

દમદમ ાઝરત ઈ્મ્ �સુતન બીન અલી 
અલ�યાસસલમ્ 
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દમદ� જનમબે કા�રબમ�ુ ં�બનતે યઝદ� જદર  

લકબ બમમકર, ામદ�, કમમકર, અ્ીન. 

�ુિ�નયત અ� ુજઅફર. 

જન્ �કુવમર તમર�ખ ૧ ્મા� રજબ 

માજર� સન ૫૭ 

જન્ 

સથળ  

્દ�ન હ �નુવવરમ  

વફમત સો્વમર તમર�ખ ૭ ્મા� �ઝસાજ 

માજર� સન ૧૧૪ 

દફન 

સથળ  

્દ�ન હ �નુવવરમ (જ�્લુ 

બક�અનમ કબસતમન્મ)ં 
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વય ૫૭ વષર 

ઔલમદ (દ�કરમ) ઈ્મ્ જઅફર સમમદક 

અલ�યાસસલમ્, અક્ુસલમા, 

અફતા, ઈબમા�્, અલી, 

અક્ુસલમા. 

(દ�કર�) ઝયનબ, લમ્ે સલ્મ. 

 

 
 

* * * * * 
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ાઝરત ઈ્મ્ે ્ોામ્દ બમમકર 

અલ�યાસસલમ્ 

હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામ 

હઝરત મોહમમદ �સુ્ફુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમના પાચંમા �નશીન , આપણા પાચંમા ંઈમામ અને 

િસલિસલએ ઈસમતની ૭મી કડ� હતા. આપના વા�લદ� મા�દ 

સયયે્ુસસા્દ�ન હઝરત ઇમામે ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામ હતા અને વાલેદએ મા્દા ઉમમે અબ્ુુલાહ 

ફાતેમા �બનતે હઝરત ઈમામ હસન અલ�યહસસલામ હતા. 

આપ બાપ અને મા બનેં તરફથી અલવી અને ન���ુરફ�ન 

હતા. નસબનો એ શરફ કોઈને નથી મકયો.    (સવમહક� 

્ોાર�કમ પમ. ૧૨૦) 
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આપના બાપ દાદાનની પેઠ� ઈમામે મન�સુ , 

માઅ�મુ, આઅલમે ઝમાના અને અફઝલે કાએનાત હતા. 

એટલે ક� અુલાહના તરફથી આપ ઈમામ , માઅ�મુ અને 

પોતાના ઈમામતના દોરમા ંબધાથી વધાર� આ�લમ અને 

િવ�વમા ંસવરે ષેઠ હતા. આપ ઈબાદત, ઈુમ, તયાગ વગેર�મા ં

ઈમામે ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામની �વતી �ગતી 

તસવીર હતા. ઈુમ , ઝોહદ, તકવા, તહારત અને બી� 

�બુીન અને ફઝીલતોમા ંએટલા ઉચચ સથાન પર 

�બરાજમાન હતા ક� એ �ણુોને લીધે ખાસ િવિશષટતા પામયા. 
અતા�ુ ંબયાન છે આ�લમોને ઈુમની દ�ષટએ 

પોતાની �તને બી�થી એટલે દરજ્ ઉતરતી ગણતા ંમ� 
નથી જોયા ્ટ�ુ ંક� તેન ઈમામ મોહમમદ બા�કર 
અલ�યહસસલામની સામે પોતાની �તને ગણતા જોયા છે. મ� 
હકમ ્વા આ�લમને એમના સામે હિથયાર નાખી દ�ધેલા 
જોયા છે.      (અર�લલ ્તમ�લબ, પમ. ૪૪૬) 

* * * * * 
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 પની િવલમદતે બમ સ દત 

હઝરત ઈમામ મોહમંદ બા�કર અલ�યહસસલામ ૧ 

રજબ, �હ.સ. ૫૭ના �ુ�આ્ના �દવસે મદ�નએ �નુવવરામા ં

જનમયા. અુલામા મજલીસી લખે છે ક� આપ જયાર� િશકમે 

માદરમા ંતશર�ફ લાવયા તયાર� , આપના બાપ દાદાનના 

બારામા ંબન�ુ ંહ્ ુ ંતે જ ર�તે આપના ઘરમા ંગયબી અવાઝ 

આવવા લાગયા અને જયાર� નવ મહ�નાના થયા તયાર� 

ફ�રશતાનના પારાવાર અવાઝો આવવા લાગયા. િવલાદતના 

વખતે એક �રુ ચમ�ુ.ં િવલાદત બાદ આપે �કબલા તરફ 

મો�ુ ંરાખીને આસમાન તરફ જો�ુ ંઅને તણવાર છભક ખાધી 

અને હમદ� �દુા બ�વતા રરા. એક રાત અને એક �દવસ 

�ધુી આપના દસતે �બુારકથી �રુ ચમક્ ુ ંર ુ.ં આપ ખતના 

થએલ, ના�ભ કપાએલા , તમામ ન�સતોથી પાક સાફ 

હાલતમા ંજનમ પામયા.  
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આપ�ુ ંઇસમે �ગરામી લમહ� મહ�ઝ �જુબ અને 

સરવર� કાએનાતે નકક� કર�લ તે �જુબ "મોહમમદ ” હ્ ુ.ં 

આપની �ુિ�રયત અ� ુ�અફર હતી. આપના ઘણા ંઈુકાબ 

હતા ્મા ંબા�કર, શાક�ર અને હાદ� વધાર� મશ�રૂ છે. 

શહ�દ� સા�લસ અુલામા ��ુુલાહ �સુતર� 

(અ.ર.)�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમે ઈરશાદ ફરમાવ�ુ ંક� , હઝરત ઈમામ 

મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામ ઈુમ અને માઅર�ફતોને 

એવી ર�તે ફાડશે ્વી ર�તે ખેતરની જમીનને વાવેતર માટ� 

ખેડવામા ંઆવે છે.  

* * * * * 
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 પનમ ઝ્મનમ્મ ંથઇ ગયેલમ 

રમજવીથ 

આપ �હ.સ. ૫૭મા ંપેદા થયા. �હ.સ. ૬૦મા ં

યઝીદ બીન મોઆિવયાનો દોર ચાુયો અને �હ.સ. ૬૪મા ં

મોઆિવયા બીન યઝીદ અને મરવાન �બન હકમની 

બાદશાહતનો દોર ચાુયો. �હ.સ. ૬૫થી �હ.સ. ૮૬ �ધુી 

અબ્ુલ મ�લક બીન મરવાનની �ખલાફત રહ� અને �હ.સ. 

૮૬ થી �હ.સ. ૯૬ �ધુી વલીદ બીન અબ્ુુલાહ રાજકતાર 

રરો હતો અને તેણ ેઆપના વા�લદ� મા �દને શહ�દ કયાર 

હતા. �હ.સ. ૯૫થી આપની ઈમામતનો પારંભ થયો , અને 

આપ �હ.સ. ૧૧૪ �ધુી ઈમામતની ફરજો અદા કરતા રરા. 

એ દોરમા ંઉમર બીન અબ્ુલ અઝીઝ , યઝીદ બીન અબ્ુલ 
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મ�લક અને હશશામ �બન અબ્ુલ મ�લક એમ એક પછ� એક 

સ�ા પર આવયા હતા.  

* * * * * 
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ાઝરત ઈ્મ્ ્ોામ્દ બમમકર 

અલ�યાસસલમ્ કરબલમ્મ ં

આપની ઉમર તણેક વષરની થઈ તયા ંતો આપને 

હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ સાથે મદ�નાએ �નુવરા 

છોડ�ુ ંપડ�ુ ંઅને મદ�નાથી મકકા અને પછ� મકકાથી 

કરબલા �ધુી સફરની તકલીફો વેઠવી પડ�. પછ� એમણે 

કરબલાની �સુીબતો જોઈ. �ુફા અને શામના બ �રો તેમજ 

રાજદરબારોમા ંિવતેલા િવતકો જોયા. એક વષર ક�દમા ંગાક�ુ ં

અને તેમાથંી �ટકારો પામીને ૮મી રબીઉલ અવવલ , �હ.સ. 

૬૨મા ંમદ�ના �નુવવરા પાછા ફયાર તયાર� આપની �મર ચાર 

વષરની હતી.  

એક �દવસ સરવર� કાએનાત હઝરત ઈમામ 

�સૈુન અલ�યહસસલામને ખોળામા ંબેસાડ�ને પયાર કર� રરા 
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હતા તયા ંઅચાનક આપના ખાસ સહાબી ��બર બીન 

અબ્ુુલાહ તયા ંઆવી ચડ�ા. હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમે ��બરને જોઈને ક ુ ં��બર મારા આ 

ફરઝદંની નસલમાથંી એક એવો બાળક પેદા થશે ્ ઈુમ 

અને �હકમતથી ભર�રુ હશે. તમે એ ઝમાનો જોવા પામશો 

અને તયા ં�ધુી તમે �વતા રહ�શો. ��બર , તમે જયાર� એને 

મળો તયાર� મારા સલામ કહ�જો. 

એક �દવસ જનાબે ��બર બેઠા હતા. એટલામા ં

હઝરત ઈમામ ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ તશર�ફ 

લાવયા આપની સાથે આપના નેક ફરઝદં હઝરત ઈમામ 

મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામ પણ હતા. ઈમામ ઝય�લુ 

આબ�દન અલ�યહસસલામે પોતાના ફરઝદં હઝરત ઈમામ 

મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામને ક ુ ંબેટા કાકા ��બર 

બીન અબ્ુુલાહના માથાને બોસો આપો. એમણે તરત  જ 

�કુમ�ુ ંપાલન ક�ુ.ુ ��બર� તેમને છાતી સરસા લગાવયા 
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અને ક ુ ંયબન ર��ુલુલાહ આપને આપના નામદાર દાદા  

હઝરત મોહમમદ �સુ્ફુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમે સલામ ફરમાવયા છે. આપે જવાબ આપયો , ��બર 

એમના પર અને તમારા પર પણ મારા સલામ હો. પછ� 

��બર� આપથી શફાઅતની તથા ઝમાનતની દરખાસત કર� , 

આપે તે મં �ુર ફરમાવી લીધી અને જણાવ�ુ ંક� �ુ ંતમારા 

જ�મતમા ંજવાનો ઝામીન �.ં 

અુલામા મોહમમદ �બન તુહા શાફઈ�ુ ંબયાન છે 

ક� ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે એ 

પણ ફરમાવ�ુ ંહ્ ુ ંક� એમને મારો સદં�શો પહ�ચાડયા પછ� 

ઘણી �ૂંક� �દુત �ધુી જ �વતા રહ�શો અને થ�ુ ંપણ તેમજ. 

અુલામા �મી લખે છે ક� રાવી બયાન કર� છે ક� 

�ુ ંહજ કરવા જઈ રરો હતો , રસતો ઘણો ભયકંર અને 

�ધકાર ભય� હતો , જયાર� �ુ ંિન�ન વનમા ંપહ�ચયો તયાર� 

મને એક તરફથી પકાશના ક�ટલાક �કરણ આવતા જણાયા.ં �ુ ં
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એ તરફ જોઈ રરો હતો તેટલામા ંએક સાત વષરનો �કશોર 

માર� પાસે આવીને ઉભો અને મને સલામ કર�. મ� સલામનો 

જવાબ આપયા બાદ �છુ�ુ ંક� આપ કોણ છો , �ાથંી આવી 

રરા છો , �ાનંો ઈરાદો છે  ? અને આપની પાસે વાટ ખચ� 

અને ભા�ુ ં�ુ ંછે  ? તો આપે જવાબ આપયો �ુ ં�દુાના 

તરફથી આવી રરો � ંઅને �દુાના ઘર તરફ જઈ રરો �.ં 

માર� વાટ ખચ� અને ભા�ુ ં"તકવા છે. �ુ ંઅરબી નસલનો 

�ુર�શી ખાદાનનો અલવી �તુ �.ં મા� ંનામ મોહમમદ �બન 

અલી �બન �સૈુન �બન અલી બીન અબી તાલીબ છે  ! એટ�ુ ં

બોુયા પછ� તે ગાયબ થઈ ગયા અને પ�ો ન લાગયો ક� 

આકાશમા ંઉડ� ગયા ક� જમીનમા ંસમાઈ ગયા.  

(કવમા�્ ુ�જ�વુત પમ. ૧૮૩) 

* * * * * 
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ાઝરત ઈ્મ્ ્ોામ્દ બમમકર 

અલ�યાસસલમ્ અને ઈસલમ્નમ 

ચલરી િસકકમની ક� ત 

અબ્ુલ મ�લક બીન મરવાને �હ.સ. ૭૫મા ંઈમામ 

મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામની સલાહ �જુબ ઈસલામી 

ચલણી િસકકા �ર� કયાર. એ પહ�લા ંઈસલામી દ�શોમા ંરોમ 

અને ઈરાનનો ચલણી િસક કો ચાલતો હતો. આ ઘટનાની 

તફસીલ અુલામા દમીર�એ આપી છે. તે તેમના હવાલાથી 

અતે ર�ુ કરવામા ંઆવે છે. અુલામા દમીર� લખે છે ક� 

ખલીફા હા�ન રશીદ� એક �દવસ અુલામા �કસાઈને �છુ�ુ ંક� 

ઈસલામી દ�શોમા ં�દર હમ અને �દનારના ઈસલામી િસક કા 

�ારથી ચા� ુથયા અને ક�વી ર�તે એ િવષે તમે કંઈ �ણો 
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છો ? અુલામા �કસાઈ એ ક ુ ંહા �ુ ંઆ સબંધંમા ંએટ�ુ ં

��ુ ં� ંક� તેમનો �રવાજ અબ્ુલ મ�લકના સમયમા ંશ� 

થયો પણ આ સબંધંમા ંતે િસવાયની બી� િવગતોથી �ુ ંજરા 

પણ મા�હતગાર નથી અને એ વાત પણ નથી �ણતો ક� તે 

�ર� કરવાની જ�રત શા કારણે જણાઈ. 

ખલીફા હા�ને ક ુ ંતયાર� સાભંળો. એની િવગતો �ુ ં

તમને આ�ુ ં�.ં પછ� એણે શ�આત કર� "ઈસલામી દ�શોમા ં

આ િસક કા ચા� ુકરવામા ંઆવયા તયાર� તે જમાનામા ં્ 

કાગળો, દસતાવેજો વગેર� ચાલતા હતા તે મીસરમા ંતૈયાર 

થતા હતા. િમસર પર તે વખતે રોમન સ�ા ચાલતી હતી , તે 

નસરાની ધમર પાળતો હતો અને મીસર� પણ તે જ ધમર 

પાળતા હતા. મીસરમા ં્ દસતાવે� કાગળો તૈયાર કરવામા ં

આવતા તેના પર ્ છાપ મારવામા ંઆવતી હતી તેના પર 

િપતા-�તુ અને ��લુ�ુ્ુસ શબદો કોતરાએલા હતા અને આ 

શબદો નસરાની તસલીસી અક�દાના પિતક�પે વપરાતા શબદો 
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છે. મીસર પર ઈસલામી સ�ા �મયા પછ� પણ એ છાપ એક 

જમાના �ધુી ચા� ુરહ�. એ તરફ પહ��ુ ંધયાન અબ્ુરર હમાન 

ઈબને મરવાન�ુ ંદોરા�ુ.ં એણે આ શબદોનો તર�ુમો કરાવતા ં

તેના પર �ુ ંલખે�ુ ંછે એ �ણયા પછ� મીસરના ગવનરરને 

લખ�ુ ંક� એ છાપ મારવા�ુ ંબધં કર� દ�વામા ંઆવે , બુક� 

તેના પર હવેથી ્ છાપ મારાવામા ંઆવે તેના પર 

"શહ�દુલાહો અ�� ુલાઈલાહ ઈુલા� ુએ કલામની છાપ 

મારવી. એ ફરમાન �જુબ તયાર પછ� ્ કાગળો વગેર� 

તૈયાર કરવામા ંઆવતા તેના પર આ તસલીસ (તણ �દુા) 

નો અથર આપતી છાપના બદલે તવહ�દની (એક �દુાનો 

અથર આપતી) છાપ લગાવવામા ંઆવી. રોમના કયસરને 

તેની �ણ થતા ંતેને એ વાત સખત નાગવાર લાગી. તેથી 

એણે અબ્ુલ મ�લક �બન મરવાનને લખી મોકુ�ુ ંક� કાગળો 

વગેર� પર ્ રોમન છાપ મારવામા ંઆવતી તે રાબેતા 

�જુબ મારવામા ંઆવે અને તેને એ રા� કરવા માટ� ઘણી 
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મોટ� ભેટ સોગાદો પણ મોકલી પણ અબ્ુલ મ�લક� ભેટ 

સોગાદો અને નજરાણા ક�લુ ન કયાર અને પાછા મોકલાવી 

દ�ધા. કાગળનો જવાબ �ધુધા ંન આપયો. રોમના ક�સર� 

નજરાણાની સખંયા બેવડાવીને મોકલાવી અને લખ�ુ ંતમે 

માર� ભેટ સોગાદને નછ� ગણીને પાછ� ઠ�લી હશે એટલે �ુ ં

હવે તેને બમણી કર�ને તમાર� પાસે મોક�ુ ં�.ં અને તે ક�લુ 

કર� લો અને કાગળ પર ્ નવી છાપ મારવામા ંઆવે છે તે 

બધં કર�ને પહ�લા ્ રોમન છાપ મારવામા ંઆવતી તેનો 

�રવાજ ફર�થી ચા� ુકરો. 

અબ્ુલ મ�લક� આ વખતે પણ ન તેની ભેટ 

સોગાદો રાખી , ક� ન તેના કાગળનો કોઈ જવાબ આપયો. 

રોમના કયસર� તી�વાર કાગળ લખયો અને ભટે સોગાદો 

પણ મોકલી. પતમા ંઆ વખતે તેણ ેલખ�ુ ંહ્ ુ ંક� મ� તમને 

બબબે વખત કાગળો લખયા. ભેટ સોગાદો નજરાણા મોકુયા 

પણ ન તો તમે મારા કાગળનો કોઈ જવાબ આપયો ક� ન તમે 
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માર� માગંણી ક�લુ કર�. હવે �ુ ંફર�થી તમને જણા�ુ ં� ંક� 

આ પત મકયા પછ� તમે જો રોમન છાપને ફર�થી ચા� ુન 

કરવાના તમારા આગહને વળગી રહ�શો અને તવહ�દનો અથર 

આપતા શબદો એ છાપમાથંી તમે કાઢ� ન નાખશો તો �ુ ં

સોગદં ખાઈને ક�ુ ં� ંક� તમારા ર�લુને અણછાજતા 

શબદોવાળા �દર હમ અને દ�નારના િસક કા છપાવીને બધા 

ઈસલામી દ�શોમા ંચા� ુકર� દઈશ અને તમે કંઇ પણ કર� 

શકશો ન�હ�. મ� તમને આ ્ કંઈ લખ�ુ ંછે તે વાચંીને તમારા 

કપાળ પરથી પરસેવો �ુછં� નાખંો , અને �ુ ં્ કંઈ ક�ુ ં� ં

તેના પર અમલ કરો ક� ્ , આપણી વચચે મોહબબત અને 

દોસતીનો ્ િસલિસલો કાયમ થયો છે તે પહ�લાનંી ્મ 

કાયમ રહ�.  

અબ્ુલ મ�લક �બન મરવાને આ પત વાચંયો 

તયાર� તેના પગ તળેથી જમીન નીકળ� ગઈ. હાથ પગ ઢ�લા 

થઈ ગયા અને તેની નજરોમા ં્ુિનયા તાર�ક થઈ ગઈ. એણે 



િસરતે અઈમ્મા - 807                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

અતયતં ગભરાટની હાલતમા ંદ�શના આ�લમો , ફા�ઝલો અને 

િસયાસતદાનોને જમા કયાર અને તેમનાથી મ ફેરો  તલબ 

કય� અને બધાને ક ુ ંકોઈ ઉપાય શોધી કાઢો ક� સાપ મર� 

�ય અને લાઠ� પણ ન ્ટુ�. બધાએ �બુ િવચાર કય� પણ 

કોઇને એવી તદબીર ન ��ુ ક� ્ના પર અમલ કર� શકાય. 

બાદશાહ જયાર� એમના ઉપાયથી ક� કોઇ પણ �ચુનથી 

સતંોષ ન પામયો એટલે તેની પર�શાની ઔર વધી અને 

પોતાના �દલમા ંકહ�વા લાગયો , ‘પાલનહાર ! હવે �ુ ં�ુ ંક�.ં ’ 

હ� એ વાતની �ચ�તામા ંમશ�લુ બેઠો હતો તયા ંવઝીર� 

આઝમ ઇબને ઝનબાસ બોલી ઉઠ�ો. બાદશાહ મને યક�ન છે 

અને તમે �ણો છો ક� મહતવના પસગંોએ ઇસલામની ��ુશકલ 

�ુશાઇ કોણ કર� શક� છે  ? પણ તેમ છતા ંતમે �ણી જોઇને 

એમના તરફ �ખ નથી કરતા. બાદશાહ� ક ુ ં�દુા તારાથી 

સમ્, બતાવ તો સહ� ક� એ કોણ વય��ત છે ? વઝીર� 

આઝમે અરજ કર�. મારો ઇશારો એ કથનથી ફરઝદં� ર�લુ 
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હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર  અલ�યહસસલામ  તરફ છે. 

તેન જ ફ�ત આવા સકંટ સમયે તમને કામ આવી શક� તેમ 

છે. એ  જ તમને આ �ુઝંવણમાથંી ઉગારવાનો ખરો ઉપાય 

�ચુવી શક� તેમ છે. આપ�ુ ંનામ સાભંળતાનંી સાથે  જ એ 

બોલી ઉઠ�ો, "�દુાની કસમ ત� સા�ુ ંક ુ ંછે અને માર� સાચી 

ર�હબર� કર� છે. 

પછ� એણે એ  જ વખતે પોતાના મદ�નાના 

હાક�મને લખ�ુ ંક� આ વખતે ઇસલામ પર એક સખત આફત 

આવી પડ� છે અને એ આફતને ટાળવા�ુ ંહઝરત ઇમામ 

મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામની મદદ વગર શ� નથી. 

એટલે ્મ બને તેમ એમને રા� કર�ને માર� પાસે મોકલાવી 

આપ. આ સબંધમા ં્ કંઇ ખચર થશે તે ��ુુમતને �ઝમમે  

રહ�શે. 

અબ્ુલ મ�લક� આપને તેડાની દરખાસત મોકુયા 

બાદ, રોમના બાદશાહના એલચીને નઝરબધં કર� અને �કુમ 
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છોડ�ો ક� આ પ�નનો �ુ ંતોડ શોધી ન લ� તયા ં�ધુી એ 

રાજધાનીમાથંી જતો ન રહ� તેની તક�દાર� રાખવામા ંઆવે. 

 હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામની સેવામા ંઅબ્ુલ મ�લક �બન મરવાનનો 

સદં�શો પહ�ચતાની સાથે જ આપ જવા માટ� તૈયાર થઇ ગયા 

અને મદ�નાના હાક�મને ફરમાવ�ુ ંક� કામ ઇસલામ�ુ ંછે એટલે 

મારા બી� બધા કામો પર એને �ુ ંતર�હ આ�ુ ં�.ં એટલે 

્મ બને તેમ જુદ� સફરની તૈયાર� કરો. 

�ૂંકમા ંએ ક� આપ તયાથંી રવાના થઇને અબ્ુલ 

મ�લક પાસે પહ�ચયા. બાદશાહ ઘણો ગભરાએલો હતો, એટલે 

આપના આગમન અને આદર સતકાર બાદ એણે ્ વાત માટ� 

આપને બોલાવયા હતા તે એકદમ જણાવી દ�ધી. આપે તેની 

વાત સાભંળ�ને ક ુ ં: એમા ંગભરાવા ્�ુ ંકંઇ નથી. સાભંળો, 

ઇમામતના ઇુમથી �ુ ં��ુ ં� ંક� �દુાએ તઆલા રોમના 

કયસરને એની ધમક� અમલમા ં�કુવા ્ટલી શ��ત ન�હ 
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આપે અને તે પણ ખાસ કર�ને એ હાલતમા ંક� જયાર� એણે 

તને રોમના સમાટ સામે કામયાબ થવાની શ��ત પણ અપરણ 

કર� દ�ધી છે , એટલે એ તારાથી �કુાબલો કર� શકશે ન�હ. 

એણે અરજ કર� યબન ર��ુલુલાહ એ કઇ શ��ત છે ્ મને 

નસીબ થઇ છે અને ્ના કારણે �ુ ંતેના સામે કામયાબ થઇ 

શ�ંુ � ં? 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામે 

ફરમાવ�ુ ંતમે હાલને અતયાર� જ બીબા ઢાળનારા અને યતં�ુ ં

કામ �ણનારા કાર�ગરોને બોલાવો અને એમને �દનાર અને 

�દરહમ ઢાળવા�ુ ંકામ ચા� ુકરવા�ુ ંફરમાન કરો. િસક કા 

તૈયાર થયા બાદ ઇસલામી દ�શોમા ંતે ચાર� તરફ ફ�લાવી તે 

ચા� ુકરો. બાદશાહ� �છુ�ુ ંએ િસક કાનનો ઘાટ અને આકાર 

ક�વા હશે ? ક�વી ર�તે તે પાડવામા ંઆવશે  ? એના પર 

લખાણ વગેર� �ુ ંરહ�શે ? ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં

િસકકાની એક બા�ુ "કલમએ તવહ�દ�ુ ંલખાણ છાપવામા ં
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આવે, બી� બા�ુ "પયગમબર� ઇસલામ�ુ ંનામ અને તેની 

નીચે િસક કો �ાર� બહાર પાડવામા ંઆવયો તે દશારવતી 

તાર�ખ છાપવામા ંઆવે. અતયાર� િસકકા ચા� ુછે તેમાનંા 

બગલી િસકકા દસ િમસકાલના દસ િસકકા છે. બી� �મુર� 

ખફફાફ (હળવા) એ છ િમસકાલના દસ હોય છે , અને તી� 

પાચં િમસકાલના દસ  હોય છે. આ બધાનો સરવાળો એકવીસ 

મીસકાલ થયો. તેને તણે ભાગંી નાખતા સાત સાત િમસકાલનો 

એક ભાગ થયો. આ સાત િમસકાલમાથંી દસ િસકકા પાડવામા ં

આવે અને આ સાત િમસકાલના �ક�મતના સોનાના િસકકા 

પડાવો અને તેને વટાવતા ંદસ �દરહમ મળશે. �દરહમના 

િસકકાન પર છાપ ફારસી લીપીમા ંછે તે ફારસી લીપીમા ંજ 

રહ�વા દ�વામા ંઆવે અને દ�નારના િસકકાની છાપ રોમન 

લીપીમા ંછે તે રોમન લીપીમા ંજ રહ�વા દ�વામા ંઆવે. વળ� 

િસકકા પાડવાના બીબા સીસાના બનાવવામા ંઆવે ક� ્થી 

બધા િસકકા સરખા વજનના પડ�. 
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અબ્ુલ મ�લક� િસકકા ઢાળવા માટ� ફરમાન �ર� 

ક�ુ ુઅને તે �જુબ િસકકા પાડવામા ંઆવયા. આ સબંધંમા ં

બ�ુ ંકામ ઠ�કઠાક કરાવી લીધા બાદ અબ્ુલ મ�લક 

હઝરતની સેવામા ંઆવયો અને ક ુ ંિસકકા તો આપના કહ�વા 

�જુબ તૈયાર કરાવી લેવાયા છે. હવે શો �કુમ છે  ? આપે 

ફરમાવ�ુ ંઆ બધા િસકકા ઇસલામી દ�શોમા ંચા� ુકરાવી દો 

અને સાથે સાથે એક એ�ુ ંફરમાન બહાર પાડો ક� હવે પછ�થી 

આજ િસકકા ઇસલામી દ�શોના ચલણી િસકકા ગણાશે અને 

બધી લેવડ દ�વડ અને લે વેચ આ િસકકાનમા ંજ થશે તેમજ 

બધા ભરણા ંપણ એ જ િસકકામા ંભરવાના છે. રોમન 

િસકકાનને આજની તાર�ખથી ચલણમાથંી કાઢ� નાખવામા ં

આવયા છે અને તેનો ઉપયોગ ચલણ તર�ક� કોઇએ કરવાનો 

નથી. ્ કોઇ શખસ આ ફરમાન�ુ ંઉુલઘંન કરશે તેન ેસખત 

સ� કરવામા ંઆવશે. જ�ર જણાશે તો તેને મોતની સ� 

પણ કર� શકાશે. 
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અબ્ુલ મ�લક� આપના આ ઇરશાદને સ�ંણૂરપણે 

અમલી �પ આપયા બાદ રોમના એલચીને છોડ� ��ુો અને 

ક ુ ં� બાદશાહને જઇને કહ� દ� ક� અમે અમારા િસકકા ચા� ુ

કયાર છે અને તમારા િસકકાનને અમારા તાબા હ�ઠળના 

દ�શોમા ંગેરકા�નુી ઠ�રવયા છે. હવે તમારાથી થાય તે તમે 

કર� લેજો. 

રોમનો એલચી �ટકારો પામયા બાદ કયસર� રોમ 

પાસે ગયો અને તેણ ેબધી વાત કહ� સભંળાવી. વાત 

સાભંળ�ને બાદશાહ તઅજ�ુબમા ંપડ� ગયો અને ગરદન 

નમાવીને એ થોડ�વાર �પુ બેસી િવચાર કરતો રરો. લોકોએ 

તેને ક ું , બાદશાહ ત� એમ ક ુ ંહ્ ુ ંક� જો અબ્ુલ મલીક 

માર� વાત માનય ન�હ રાખે તો �ુ ં�સુલમાનોના 

પયગમબરના ખરાબ શબદો કોતર�લા િસકકા પડાવી ચા� ુ

કર�શ તે�ુ ંક�મ ? ્ ુ ંતાર� એ ધમક� પર અમલ કર� દ�. એણે 

ક ુ ંહવે તેના પર અમલ ક� ંતોય �ુ ંવળવા�ું  ? એવા 
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ખરાબ સીક કા છપા�ુ ંતો પણ એ ��ુસલમ દ�શોમા ંતો 

ચાલવાના જ નથી. કારણ ક� રોમના િસકકા ચલણમાથંી જ 

કાઢ� નાખવામા ંઆવયા છે અને તેનાથી લેણદ�ણ , લે-વેચ ક� 

ભર�ુ ંભરવા�ુ ંગેરકાયદ�સર ઠ�રવી દ�વામા ંઆવ�ુ ંછે. 

તાર�ખે અ�લુ �ફદામા ંછે ક� વલીદ �બન અબ્ુલ 

મ�લક �હ.સ. ૮૬મા ં�ખલાફતના તખત પર બેઠો. તાર�ખે 

કાિમલમા ંછે ક� એ �હ.સ. ૯૧મા ંહજ કરવા મકકા ગયો અને 

હજ કર�ને મદ�ના આવયો. મદ�નામા ંએક �દવસ એ મસ�દ� 

નબવીના િમમબર પર �તુબો પઢતો હતો તયાર� હઝરત ઇમામે 

હસનના ફરઝદં જનાબે હસને �સુ�ા જનાબે સયયદાના 

ઘરમા ંઆયનામા ંજોતા તેની નજર� પડ�ા. �તુબો �રુો કયાર 

બાદ એણે ઉમર ઇબને અબ્ુલ અઝીઝને બોલાવીને ક ુ ંક� 

તમે હસન �બન હસન વગેર�ને આ ઘરમા ંહ� �ધુી ક�મ 

રહ�વા દ�ધા છે અને તેમની આજ �દન �ધુી હકાલપટી ક�મ 

કરવામા ંનથી આવી ? હવે તેમને તયાથંી જુદ� હાકં� કાઢો, �ુ ં
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નથી ચાહતો ક� તેમને બી� વખતે એ ઘરમા ંજો�. જ�રત 

એ વાતની છે ક� તેમને તયાથંી હટાવી દ�વામા ંઆવે અને 

મકાન ખર�દ�ને મ�સજદ સાથે જોડ� દ�વામા ંઆવે. 

વલીદના �કુમ �જુબ એમને મકાન ખાલી કર�ને 

સ�પી દ�વા�ુ ંકહ�વામા ંઆવ�ુ.ં પણ જનાબે હસને �સુ�ા તથા 

જનાબે ફાતેમા �બન્લુ �સુયન અને તેમની ઔલાદ� આ 

મકાન ખાલી કર� આપવાની ના પાડ�. વલીદ� �કુમ કય� ક� 

મકાન એમના પર તોડ� પાડવામા ંઆવે. પછ� લોકોએ તેના 

�કુમથી બળ જબર�થી તેમનો સામાન બહાર રસતા પર ફ�ક� 

દ�ધો અને ઘરને ખેદાન મેદાન કર� નાખવા�ુ ંશ� ક�ુ.ુ 

એટલે લાચાર થઇને એ હઝરતોએ �ખુદરાતે આ�લયા સાથે 

જ ઘર�થી નીકળ� શહ�રની બહાર રહ�વા માટ� જતા રરા. 

* * * * * 
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ઇ્મ્ ્ોામ્દ બમમકર 

અલ�યાસસલમ્નમ વમલીદ� ્મ�દની 

વફમત 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામની 

�મર ૩૮ વષરની થઇ , એ વખતે વલીદ �બન અબ્ુલ મ�લક� 

આપના વા�લદ� મા �દ હઝરત ઇમામ ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામને �હ.સ. ૯૫મા ંઝહ�ર અપાવીને શહ�દ કયાર. 

એમની કફન દફનની �કયા �ગેની ફરજો આપે ��મ 

આપી અને આપે જ જનાઝાની નમાઝ પઢાવી. �ુુ લા �મી 

લખે છે ક� હઝરત ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામે પોતાના 

બાદ આપને વસી �કુરર ર ફરમાવયા. કારણ ક� તેમની બધી 

ઔલાદમા ંઆપ જ અફઝલ અને ઉચચતમ હતા. આ�લમો�ુ ં
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બયાન છે ક� આપ આપના વા�લદ� મા �દની વફાત બાદ 

ઇમામે ઝમાના બનયા અને આપના પર ઇમામતની ફરજોના 

પાલનની �ઝમમેદાર� આવી. 

* * * * * 
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ાઝરત ઇ્મ્ ્ોામ્દ બમમકર 

અલ�યાસસલમ્ની ઇસ્ી ા�સીયત 

ઇમામે ઝમાના ઇુમે લ્ુ�ી ધરાવતા હોય છે. એ 

�દુાની બારગાહથી ઇુમી સલા�હયતોથી પ�ર�ણૂર તવુ�દુ 

(પેદા) થાય છે. હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામ ઇમામે ઝમાના અને જનમથી જ માઅ�મુ 

હતા. એટલે આપની ઇુમી કમાલાતો , આપના ઇુમી 

કારનામાન અને આપની ઇુમી હ�સીયત�ુ ંસપ�ષટકરણ 

ના��ુમકન છે. તે છતા ંઆપના ઇુમી કારનામાનમાથંી 

થોડાક દાખલા અ�હ� આપવામા ંઆવે છે. 

ઇબને શહ�ર આશોબ લખે છે ક� હઝરતનો �દુનો 

ઇરશાદ છે ક� અમને પદીનની બોલી �ધુધા ંિશખવવામા ં
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આવી છે અને અમને હર ચીઝ�ુ ંઇુમ અતા કરવામા ંઆવ�ુ ં

છે. 

આપ�ુ ંકથન છે ક� "�દુાની કસમ અમે આકાશ 

અને પાતાળ વચચે �દુાના ઇુમના ખઝાનાન છ�એ. અમે જ 

ન�વુવતના વશં �દૃ અને હ�કમતની ખાણ છ�એ , વહ� 

અમાર� તયા ંઆવતી રહ� છે અને ફ�રશતાન અમાર� તયા ં

આવતા રહ� છે. એ  જ કારણે ્ુનયવી રાજસ�ાના લોભીન 

અમારાથી બળતા રહ� છે અને અમાર� ઇષાર કર� છે. 

"�લસા�લુ વાએઝીનમા ંછે ક� અ� ુમરયમ અબ્ુલ ગફફાર�ુ ં

કહ�� ુ ંછે ક� મ� એક �દવસ ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર થઇને અરજ કર� (૧) 

મમલા, �ો ઇસલામ બેહતર છે  ? આપે ફરમાવ�ું , ્નાથી 

�બરાદર� મોઅમીનને તકલીફ ન પહ�ચે. (૨) મ� �છૂ�ુ ં�ો 

�ુુ ક (વતરન) બેહતર છે  ? આપે ફરમાવ�ુ,ં ધમર અને દમા. 

(૩) મ� �છૂ�ુ ં�ો મોઅમીન બધી ર�તે કાિમલ છે  ? આપે 
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ફરમાવ�ુ,ં ્ના અખલાક સારા હોય. (૪) મ� �છૂ�ુ ં�ો ્હાદ 

બેહતર છે  ? આપે ફરમાવ�ું, ્મા ં્હાદ કરનાર�ુ ંપોતા�ુ ં

લોહ� વહ�. (૫) મ� �છૂ�ુ ંકઇ નમાઝ બેહતર છે  ? આપે 

ફરમાવ�ુ,ં ્મા ં�ુ�તુ લાબંી હોય. (૬) મ� �છૂ�ુ ં�ો સદકો 

બેહતર છે  ? આપે ફરમાવ�ું , ્મા ંનાફરમાનીથી �ટકારો 

થાય. (૭) મ� �છૂ�ુ ં્ુનયવી બાદશાહો પાસે જવા સબંધંી 

આપનો શો મત છે ? આપે ફરમાવ�ુ,ં �ુ ંએ કામને સા� ંનથી 

ગણતો. (૮) મ� �છૂ�ુ ંક�મ  ? આપે ફરમાવ�ું , ્ુનયવી 

બાદશાહો પાસે આવરો �વરો રાખવાથી તણ વાતો પેદા 

થાય છે: ૧. ્ુિનયાની મોહબબત , ૨. મોતને �લુી જ�ું , ૩. 

રઝાની કમી. (અુલાહની ��ુતુદ�મા ંકમી હોવી) (૯) પછ� મ� 

�છુ�ુ ંતયાર� માર� એમની પાસે નહભ જ�ું ? આપે ફરમાવ�ુ,ં �ુ ં

્ુિનયા તકર કર� દ�વા�ુ ંનથી કહ�તો , અલબ� �નુાહથી ્ુર 

રહ�વા�ુ ંક�ુ ં�.ં 
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અુલામા િતબર� લખે છે ક� એ સવરમાનય સતય છે 

અને મશ�રુ પણ છે ક� ઇુમ , ઝોહદ અને શરફમા ંઆપે 

આખી ્ુિનયામા ંેેષઠતા મેળવી છે. ઇુ�લુ �ુરઆન , ઇુ�લુ 

આસાર, ઇુ�સુ�નુન (�ુરઆન , હદ�સો અને પયગમબર 

સાહ�બના અમલને લગ્ુ ંઈુમ)મા ંકોઇપણ આપથી 

ચ�ઢયાતો નથી , એટલે �ધુી ક� આલે ર�લુમા ંપણ ઇુમના 

�ઝુાહ�રામા ંઆપની બરોબર કોઇ નથી થયો. મોટા મોટા 

સહાબીન, નામા�ંકત તાબેઇનો અને માનયવર ફક�હોએ 

આપની શા�ગદદ કર� અને જાનદાન મેળવ�ુ ંછે. આપને 

જનાબે �રસાલત મઆબ  સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમે ��બર �બન અબ્ુુલાહ અનસાર� મારફત સલામ 

કહ�વડાવયા હતા અને તે વખતે એવી ભિવષયવાણી ઉચચાર� 

હતી ક� મારો ફરઝદં "બાક��લ ન�મુ થશે. ઇુમની �ુચંોનો 

એવી ર�તે ઉક�લ કરશે ક� ્ુિનયા �ણીને હ�રાન રહ� જશે. 
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અુલામા ઇબને ખુકાન લખે છે ક� "ઇમામ 

મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામ , અુલામાએ ઝમાના અને 

સરદાર� કબી�શશાન હતા. આપ ઇુમોમા ંપારંગત હતા. 

અુલામા શબાવી લખે છે ઇમામ મોહમમદ બા�કરની ઇુમી 

યાદદાશતો મશ�રુ થઇ અને આપની મદહ અને સનામા ં

(તાર�ફ અને પસશંામા)ં સખંયાબધં કાવયો રચાયા. મ�લક 

જહનીએ આ તણ શેઅર આપની શાનમા ંકરા છે તેનો 

તર�ુમો અ�હ� આપવામા ંઆવે છે. 

"જયાર� લોકો �ુરઆન�ુ ંઇુમ હાિસલ કરવા ચાહ� 

તો �ુર�શનો સમગ કબીલો તે બતાવી શકશે ન�હ. કારણ ક� એ 

�દુ મોહતાજ છે અને જો ફરઝદં� ર�લુ ઇમામ મોહમમદ 

બા�કર અલ�યહસસલામના �ખેુથી કોઇ વાત નીકળ� �ય તો 

અસખંય ુક અને ગણતર� વગરના પ�નોનો ઢગ ખડકાઇ 

જશે. એ હઝરતો એવા તારલાન છે ્ દર�ક �તના 

�ધકારોમા ંપથગમન (પવાસ) કરનારાન માટ� ચમ�તા રહ� 
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છે અને પકાશના ં�કરણો વેરતા રહ� છે. લોકો એ પકાશ 

�કરણોની મદદથી પથં કાપે છે અને રસતો પામે છે અુલામા 

શહ�ર આશોબ લખે છે ક� માત એક રાવી મોહમમદ �બન 

અસલમે આપથી તીસ હ�ર હદ�સો �રવાયત કર� છે. 

* * * * * 
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 પનમ ક�રલમક ઇસ્ી ઇરકમદો 

અુલામા મોહમમદ તુહા શાફઇ લખે છે ક� �બીર� 

જોઅફ��ુ ંબયાન છે ક� �ુ ંએક �દવસ ઇમામ બા�કર 

અલ�યહસસલામને મકયો તો આપે ફરમાવ�ું , "હ� ��બર 

તમાર� �ણ�ુ ંજોઇએ ક� ્ુિનયા ત્લી સવાર� , ઉતાર��ુ ં

કપેુ,ં અને સોતેલી �ી છે. મોઅમીન ્ુિનયાની બકાથી 

સં્ ષુઠ નથી અને તેની જોએલી વસ્નુના કારણે �દુા�ુ ં�રુ 

એનાથી પોશીદા થઇ જ્ ુ ંનથી. મોઅિમને તકવા ઇશખતયાર 

કરવો જોઇએ , કારણ ક� એ તેને હર વખત ખબરદાર અને 

સ�ગ રાખે છે. સાભંળો , ્ુિનયા એક સરાએ ફાની (નાર 

થના� ંરહ�ઠાણ) છે એમા ંઆવવા જવા�ુ ંચા� ુજ રહ� છે , 

આ્ આવયા કાલે ગયા. વળ� ્ુિનયા એ સવપ�ુ ંછે , ્ 

�ઘમા ંઅવનવા દશયો ર�ુ કર� છે , પણ �ગો તો કંઇ હો્ ુ ં

નથી. આપે ફરમાવ�ુ ંતકબ�રુ ઘણી જ ખરાબ ચીઝ છે. 
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માણસની �દર એનો ્ટલો વધારો થશે તેની અ�લમા ં

તેટલો જ ઘટાડો થશે. કમીના માણસ�ુ ંહિથયાર અપશબદો 

છે, ઇબલીસ એક આ�લમની મોતને ને� ુ ંઆ�બદોના મોત 

કરતા ંવધાર� બેહતર ગણે છે. પોતાના ઇુમથી ફાયદો 

પહ�ચાડનાર આ�લમ એક હ�ર આ�બદોથી બેહતર છે. 

મારા માનનારા એ  જ છે ્ અુલાહની ઇતાઅત 

કર�, ુ�નુી ઘણી �કમત છે. રડનાર બખશાઇ �ય છે અને 

્ ગાલો પર ુ� ુવહ� છે તે ઝલીલ નથી થતો. �સુતી અને 

હદ ઉપરાતંની ઉતાવળ �રુાઇનની ચાવી છે. �દુાની પાસે 

ઉ�મ ઇબાદત પાક દામની છે. ઇનસાનને જોઇએ ક� તે 

પોતાના પેટ અને શરમની જગયાનને મહ�ઝ રાખે. ્ુઆથી 

કઝા પણ ટળ� �ય છે. નેક� બેહતર�ન ખયરાત છે , 

ઇનસાનનો બદતર�ન  બ એ છે ક� પોતાની ુખમા ંએને 

ક�ુ ંન દ�ખાય અને બી�ની ુખમા ંતણખ� ુપણ દ�ખાય 

�ય. અથારત પોતાના મોટા �નુાહોની લગીર� પરવા નથી 
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કરતો અને બી�નના મા�લુી એબ પણ તેને મોટા જણાય 

છે. વળ� �દુ અમલ ન કર� અને બી�ને િશખામણ આપે , ્ 

તમાર� સાર� �સથિતમા ંતમારો સાથ આપે અને તમાર� 

તગંદસતીમા ંતમારાથી ્ુર ભાગે એ તમારો સાચો દોસત 

નથી. 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામે 

ફરમાવ�ુ ંક� , "જયાર� તમે કોઇ નેઅમત પામો તો અલહમદો 

�લુલાહ કહો. તમને કોઇ તકલીફ પહ�ચે તો "લા હવલ વલા 

�ુવવતા ઇુલા �બુલાહ કહો. �દલને �દલથી રાહ હોય છે 

્ટલી લાગણી તમારા �દલમા ંહશે તેટલી લાગણી તમારા 

દોસત �બરાદરોના �દલમા ંપણ હશે. તણ ચીઝો �દુાએ તણ 

ચીઝમા ંપોશીદા રાખી છે. (૧) પોતાની રઝાને પોતાની 

ઇતાઅતમા.ં કોઇપણ ફરમાબરદાર�ને હુક� ન ગણો , બનવા 

જોગ છે ક� , એમા ંજ �દુાની રઝા (�શુી) હોય. (૨) પોતાના 

કોઇપણ �નુાહને મા�લુી ન સમજો , શાયદ એમાં  જ �દુા 
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નારાઝ થઇ �ય. (૩) પોતાની દોસતી અને પોતાના વલી , 

કોઇ માણસને હક�ર ન સમજો. બનવા જોગ છે ક� , એ માણસ 

વલી�ુુ લાહ હોય. 

ઇમામોની હદ�સોમા ંછે ક� , હઝરત ઇમામ 

મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે ક� , માણસને 

્ટલી અક કલ આપવામા ંઆવી છે તેના પમાણમા ંજ 

કયામતના �દવસે તેનાથી �હસાબ લેવામા ંઆવશે. 

આ�લમોની સગંતમા ંબેસ�ુ ંએક વષરની ઇબાદતથી બેહતર 

છે. �દુા એ આ�લમો પર રહમત ઉતાર� ક� , ્ ઇુમને 

સ�વન કર� છે અને તકવાને તરક ક� આપે છે. "ઇુમની 

ઝકાત એ છે ક� , મખ�કુ� �દુાને તાલીમ દ�વામા ંઆવે. 

�ુરઆને મ�દના બારામા ંતમે ્ટ�ુ ં�ણતા હો તેટ�ુ ંજ 

બયાન કયાર કરો. બદંાન પર �દુાનો એ હક છે ક� , બદંો 

્મા ં�ણતો હોય તે બતાવે અને ્મા ંન �ણતો હોય તેના 

જવાબમા ં�પુ રહ�. ઇુમ હાિસલ કયાર બાદ એનો ફ�લાવો 
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કરો, એટલા માટ� ક� ઇુમને �રુ� રાખવાથી શયતાનનો ગુબો 

થાય છે. "ઇુમ દ�નાર અને લેનાર બનેંનો સવાબ સરખો છે. 

આ�લમોથી બેહસ (વાદ િવવાદ) કર� , �હ�લો પર રોબ 

જમાવે અને લોકોને પોતાના તરફ માઇલ કર� તે જહ�મી છે , 

દ�ની રસતો દ�ખાડનાર અને દ�ની રસતો પામનાર બનેં 

સવાબના વજન અને માપની નજર� સરખા છે , ્ 

દ�િનયાતમા ં(દ�ની બાબતોમા)ં ગલત રહ�તો હોય તેને સહ�હ 

કરો. અુલાહની ઝાત એ છે ક� ્ ઇનસાનની અ કકલમા ંન 

સમાઇ શક� અને તેની ��ુધધની મયારદામા ંમયાર�દત ન થઇ 

શક�. અુલાહની ઝાત -સમજ અને ��ુધધના સપશરથી ઉચચતર 

છે. �દુા હમેંશાથી છે અને હમેંશા રહ�શે. �દુાની ઝાતના 

સબંધંમા ંવાદિવવાદ ન કરો , ન�હ તો ઉુઝનમા ંફસાઇ જશો. 

અજલના બે પકાર છે : અજલે મહ્મુ (�ર� કર�લી) અને 

અજલે મવ�ુફ (ઠ�રાવી રાખેલી). આ બી� પકારની અજલથી 

�દુા િસવાય કોઇ વા�કફ નથી. જમીન �દુાની �જુજત વગર 
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બાક� રહ� શ�તી નથી. ઇમામ વગરની ઉમમત , રખેવાળ 

વગરના ઘટેાનંા ટોળાની િમસાલ છે. 

ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામથી �હના 

બારામા ં�છુવામા ંઆવ�ુ ંતો આપે ફરમાવ�ું , �હ હવાની પેઠ� 

ગિતમાન છે. હવા માટ� �રહ શબદ છે , �હની ઉતપિ� પણ ર�હ 

છે. �હ ર�હની સહ�િત છે એટલે તેને �હ કહ�વામા ંઆવે છે. 

�હ ્ �વવાળ� મખ�કુ સાથે સબંધં ધરાવે છે તે બધી 

ર�હોથી પાક�ઝાતર છે... �હ� મખ�કુ એટલે પેદા કર�લી અને 

મસ�અુ એટલે ક� ઘડ�લી વસ્ ુછે. વળ� તે હા�દસ છે એટલે ક� 

િવકાર� અથવા ્ ચીઝ ્મા ંફ�રફાર થતો રહ� અને સથળ 

બદલતી રહ� એ ��ુમ વસ્ ુછે. ્મા ંનથી વજન , નથી 

હુકાપ�ુ ંક� નથી સગંીનતા અથવા નક કરપ�ુ.ં તેમજ એ 

સ�ળુ માળખામા ંઅ�લપત રહ�નાર� એક બાર�ક અને પાતળ� 

વસ્ ુછે. એની િમસાલ હવા ભર� શકાય એવી મશક ્વી છે , 

ક� ્મા ં્મ ્મ હવા ભરવામા ંઆવે તેમ તેમ એ હલતી 
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જશે પણ વજનમા ંવધશે ન�હ. �હ અમ છે એટલે ક� 

બદનમાથંી નીકળ� જવા બાદ તે ફના થઇ જતી નથી કાયમ 

રહ� છે. એ �રુ �ંકાશે તયાર� તે ફના થશે. 

આપથી �દુાવદં� આલમની િસફતોના બારામા ં

�છુવામા ંઆવતા ંઆપે ફરમાવ�ુ ંતે સમીઅ (સાભંળનાર) 

અને બસીર (જોનાર) છે. સાભંળવાના સાધન એટલે ક� કાન 

વગર સાભંળે છે અને જોવાના સાધન એટલે ક� ુખ વગર 

�ુએ છે. ઉમર �બન અબ્ુલ અઝીઝ નામના 

મોઅતઝેલાનના અગણીએ આપને �છુ�ું , "મયં યોહ�લલ 

અલયહ� ગઝબીથી કઇ �તનો ગઝબ �રુાદ છે  ? ફરમાવ�ુ,ં 

સ� અને અઝાબ તરફ અહભ ઇશારો છે , અ� ુખા�લદ 

કાબલીએ આપને �છુ�ુ ંઅુલાહના કમલ "ફઆમ� ુ�બુલાહ� 

વ ર�લેુહ� વન �રુુલઝી અનઝુનામા ં�રુથી �ુ ં�રુ �રુાદ 

છે ? આપે ફરમાવ�ુ,ં �દુાની કસમ �રુથી �રુાદ અમે આલે 

મોહમમદ છ�એ. આપથી દયાર્ત કરવામા ંઆવ�ુ ંક� , "યવમ 
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નદઉ �ુુલો નનાિસમ બે ઇમામે�હમ  થી �ા લોકો �રુાદ છે  

? આપે ફરમાવ�ું, એ ર��ુુુ લાહ અને તેમના પછ� એમના 

અઇમમા (ઈમામો) હશે , આયતમા ંતેમના તરફ જ ઇશારો છે 

અને ્ એમને દોસત રાખશે અને તેમની તસદ�ક કરશે તે  જ 

ન�ત પામશે અને ્ તેમની �ખુાલેફત (િવરોધ) કરશે તે 

જહ�મમા ંજશે. 

એક વાર તાઉસ યમાનીએ આપની સેવામા ંહાજર 

થઇને સવાલ કય� ક� એ કઇ વસ્ ુછે ્નો થોડો વપરાશ 

હલાલ અને વધાર� વપરાશ હરામ છે  ? આપે ફરમાવ�ુ ંક� 

નેહર� તા�તુ�ુ ંપાણી , ્નો માત એક � ૂુ �ુ ંપીવો હલાલ 

હતો અને તેનાથી વધાર� પીવો હરામ. એ �ો રોઝો હતો 

્મા ંખા�ુ ંપી�ુ ં�એઝ હ્ ું  ? આપે ફરમાવ�ું , બીબી 

મરયમનો �પુ  રોઝો. એ માત ન�હ બોલવાનો રોઝો હતો 

તેમા ંખા�ુ ંપી�ુ ંહલાલ હ્ ુ.ં એ કઇ ચીઝ છે ્ નછ� થાય 

છે પરં્ ુવધતી નથી  ? આપે જવાબ આપયો �મર. એ કઇ 
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ચીઝ છે ્ વધે છે પણ ઘટતી નથી  ? આપે ફરમાવ�ું , 

સ��ુ�ુ ંપાણી. એ કઇ ચીઝ છે ્ ફ�ત એકવાર ઉડ� અને 

પછ� કદ� પણ ન ઉડ� ? આપે ફરમાવ�ું , ્રુનો પહાડ ્ 

એકવાર અુલાહના �કુમથી ઉડ�ને બની ઇસરાઇલના 

માથાન ઉપર આવી ગયો હતો. એ કોણ લોકો છે ્ની સાચી 

ગવાહ�ને �દુાએ ખોટ� ઠ�રવી  ? આપે ફરમાવ�ુ,ં �નુા�ફકોની 

તસદ�ક� �રસાલત , ્ �દલથી ન હતી. બની આદમનો ૧/૨ 

ભાગ �ાર� હલાક થયો  ? આપે ફરમાવ�ુ,ં એ�ુ ં�ાર�ય નથી 

બન�ુ ંબુક� એમ �છુો ક� બની આદમનો ૧/૪ ભાગ �ાર� 

હલાક થયો  ? તો �ુ ંતેનો જવાબ આ�ુ ંક� જયાર� હા�બલે 

કા�બલ�ુ ં�નુ ક�ુ.ુ એ વખતે ્ુિનયા પર ફક ત ચાર ઇનસાન 

હતા. આદમ , હવવા, હાબીલ અને કાબીલ. તો પછ� 

ઇનસાનની નસલ ક�મ વધી  ? આપે જવાબ ફરમાવયો, નસલ 

હઝરત શીશથી વધી ્ હાબીલ અને કાબીલ પછ� હવવાના 

પેટથી જનમયા હતા. 
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અુલામા િશબલી લખે છે ક� ઇમામ અ� ુહનીફાએ 

આપની �ખદમતમા ંસાર� એવી �દુત વીતાવી અને હદ�સ 

તથા �ફકહને લગતી ઘણી �કમતી વાતો સાભંળ� અને શીખયા 

હતા. શીઆ અને ��ુી બનેં �ફરકાના લોકો માને છે ક� ઇમામ 

અ� ુહનીફા ની પાસે ્ મા�હતીનો ભડંાર હતો તે હઝરત 

ઇમામ અલ�યહસસલામની સોહબતના ફયઝ�ુ ંપ�રણામ હ્ ુ.ં 

એમણે ઇમામ અલ�યહસસલામ પાસેથી મળેલા જાનનો ઘણો 

લાભ ઉપાડ�ો હતો. એ વાતનો ઉુલેખ સામાનય ર�તે 

ઇિતહાસના �સુતકોમા ંજોવામા ંઆવે છે.  

(�ુથ સીર્�ુોપઅ્મન) 

અુલામા િશબાવી શાફઇ લખે છે ક� એક �દવસ 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામે અ� ુ

હનીફાને �છુ�ુ,ં મ� સાભંક�ુ ંછે ક� તમે કયાસ કરો છો �ુ ંએ 

વાત સાચી છે  ? એમણે જવાબ આપયો , બેશક એમ ક� ં� ં

અને તે�ુ ંકારણ અખબાર અને હદ�સો છે , હઝરતે ક ું, વા� ં
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તયાર� થોડાક સવાલ ��ુ ં�ં , તમે કયાસ કર�ને તેના જવાબ 

આપશો ? એમણે ક ુ ંભલે �છુો , આપે પ�ન કય� ક� કતલ 

મોટો �નુાહ છે ક� �ઝના  ? અ� ુહનીફાએ જવાબ આપયો ક� 

કતલ. ઈમામે ફરમાવ�ું , �ુ ંકારણ છે ક� �નુની સા�બતી માટ� 

ફ�ત બે ગવાહ �રુતા ગણવામા ંઆવયા છે અને �ઝનાના 

�રુાવા માટ� ચાર ગવાહો તલબ કરવામા ંઆવે છે. એ �પુ 

રરા, જવાબ ન આપી શ�ા અને આગહ કય� તો ક ુ ંક� �ુ ં

નથી �ણતો. પછ� આપે બીજો સવાલ કય� , નમાઝની 

અઝમત વધાર� ક� રોઝાની ? ઇમામે અ� ુહનીફાએ જવાબ 

આપયો : નમાઝની. આપે સવાલ કય� તો પછ� �ુ ંકારણ છે 

ક� માિસક અટકાવ વખતે નરતથી નમાઝ �ટ� �ય છે 

તયાર� તેના પર કઝા નથી અને રોઝા �ટ� �ય છે તો તેની 

કઝા છે. અ�હુનીફાને પોતાની લાઇુમી ક�લુવી પડ�. હવે 

આપે એક બીજો સવાલ કય� : પેશાબ વધાર� ન�સ છે ક� 

મની ? જવાબ આપયો : પેશાબ વધાર� ન �સ છે. હઝરતે 
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�છુ�ુ,ં તો પછ� �ુ ંકારણ છે પેશાબથી ફ�ત વ� ્ટુ� છે અને 

ફર�થી વ� કર�ુ ંપડ� છે જયાર� મની નીકકયા બાદ �સુલ 

વા�બ થઇ �ય છે ? આનો જવાબ પણ આપી શ�ા ન�હ. 

ઇમામ અ� ુહનીફા�ુ ંકથન છે ક� , ઇમામ 

અલ�યહસસલામ આ સવાલો �છુયા બાદ બી� કામોમા ંલાગી 

ગયા. તો મ� અરજ કર� : "ફરઝદં� ર�લુ આપે કર�લા 

સવાલોના બારામા ંજવાબોથી મને વા�કફ કર� માર� તશફફ� 

ફરમાવો. આપે જવાબ આપયો પણ એક શરત ક� તમે હવે 

પછ�થી કયાસ કરવાથી ્ૂર રહ�વાનો વાયદો કરો તો �ુ ંતેના 

જવાબો તમને બતા�ુ.ં મ� વાયદો કય� એટલે આપે ફરમાવ�ું , 

સાભંળો. 

(૧) �નુ કરનાર એક માણસ હોય છે એટલે બે માણસની 

ગવાહ� �રુતી લેખાય છે , પણ �ઝનામા ંબે વય��ત હોય છે 

એટલે ચાર ગવાહોની જ�રત રહ� છે. (૨) ઔરતને, માિસક 

અટકાવના કારણે વષરમા ંએકવાર રોઝા �ય છે અને તેની 
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કઝા આસાન છે , પણ નમાઝ તો દર મહ�ને �ટ� તો તેની 

કઝા જરા ��ુશકલ છે. એટલે �દુાએ નરતને એ સ�લુત 

આપી છે ક� રોઝાની કઝા તો તેના પર રાખી છે પણ 

નમાઝની કઝા રાખી નથી  (૩) પેશાબ માત મસાના 

(�તુાશય)માથંી નીકળે છે અને �દવસમા ંક�ટલીય વાર આવે 

છે. એટલે દર વખતે પેશાબ કયાર બાદ �સુલ કર�ુ ં્ુ  ા(ર 

છે. મની આખા શર�રમાથંી નીકળે છે બુક� એમ કહો ક� દર�ક  

વાળની જડમાથંી નીકળે છે અને �ાર�ક �ાર�ક નીકળે છે 

તેથી તેમા ં�સુલ કર�ુ ંઆસાન છે. તેથી મનીના ઉદભવ 

સથાનોને લદમા ંરાખીને તનેા નીકળવા પર �ુ સ લ વા�બ 

ઠ�રવવામા ંઆવ�ુ ંછે. ઇમામ અ� ુહિનફા કહ� છે ક� આ 

જવાબોથી મને �રુ� તસુલી થઇ ગઇ અને �ુ ંહઝરતને 

સલામ કર�ને મારા ઘર� પાછો ફય�. અુલામા દમીર�એ આ 

બનાવનો ઉુલેખ ઇમામે �અફર સા�દક અલ�યહસસલામના 

સબંધંમા ંકય� છે. 
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અુલામા �મી લખે છે ક� ઇનસાનની પેઠ� ��ાત 

પણ આપથી ઇુમી લાભ ઉપાડવા આપની પાસે આવતા 

હતા. �રવાયત કરનાર�ુ ંબયાન છે ક� મ� એક વખત આપની 

પાસે ક�ટલાક અ�ણયા માણસો જોઇને �છુ�ું , આ કોણ લોકો 

છે ? તો ઇમામ બા�કર અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ંએ ��ાત 

લોકો છે. માર� પાસે શરઇ મસઅલા �છુવા આવયા છે. 

્ ઝમાનામા ંહઝરત ઇમામ ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામનો ઇનતેકાલ થઇ ગયો તે વખતે આપ મ�સજદ� 

નબવીમા ંબીરાજમાન હતા. એટલામા ંમન�રુ દવાનક� અને 

દાઉદ �બન �લેુમાન મ�સજદમા ંઆવયા. મન�રુ આપથી જરા 

છેટ� બેઠો અને દાઉદ આપની પાસે આવીને બેઠો , આપે 

ફરમાવ�ુ:ં મન�રુ માર� પાસે ક�મ નથી આવતો  ? મન�રુ� 

કંઇક બહા� ુબતાવી દ��ુ.ં હઝરતે ફરમાવ�ુ ંએને કહ� દો ક� 

�ૂંક સમયમા ંએ આ ઝમાનાનો રા� થશે અને �વૂર તથા 

પ��ચમનો મા�લક બનશે. એ સાભંળ�ને મન�રુ આપની પાસે 
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આવયો અને કહ�વા લાગયો , આપના રોઅબ અને જલાલના 

કારણે �ુ ંઆપની પાસે આવી શ�ો ન�હ. પછ� આપે તેની 

��ુુમતની તફસીલ કહ� બતાવી અને બરાબર એ  જ પમાણે 

થ�ુ.ં 

અ� ુનસીરની ુખો જતી રહ�. એમણે આપને 

એક �દવસ ક ુ ંઆપ તો વા�રસે ��બયા છો. માર� ુખો�ુ ં

ગયે�ુ ં�રુ પુટાવી આપો , આપે તે  જ વખતે તેની ુખો 

પર હાથ ફ�રવીને તેને દ�ખતો કર� દ�ધો. 

* * * * * 
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 પની ઇબમદત �ઝુમર� અને  પની 

સમ્મનય ામલતો 

આપ આપના બાપ દાદાનની પેઠ� �બૂ  જ 

ઇબાદતો કરતા હતા. આખી રાત નમાઝ પઢવામા ંઅને 

આખો �દવસ રોઝાથી �ઝુારવો એ આપનો િનતય કમ હતો. 

આપ�ુ ં�વન ઝાહ�દો� ુ ં�વન હ્ ુ.ં આપ�ુ ંઆસન �ણુપાટ 

હ્ ુ.ં ્ને �બછાવીને આપ બેસતા હતા. આપની પાસે ્ટલા 

હ�દયા આવતા તે બધા ફક�રો અને િમસક�નોને ત કસીમ કર� 

દ�તા. આપ ગર�બો પર બ� ુમમતા ફરમાવતા , િવનય અને 

નમતા, સબ અને �કુ , �લુામનવાઝી અને િસલે રહમી 

વગેર�મા ંઆપ બેિમસાલ હતા. આપની બધી આવક ફક�રો 

પર ખચારતી હતી. આપ ફક�રોને બ� ુમાન આપતા હતા અને 

તેમને સારા નામોથી બોલાવતા હતા. આપના એક �લુામ 
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અફલહ�ુ ંબયાન છે ક� એક �દવસ આપ કાઅબા પાસે 

તશર�ફ લઇ ગયા. કાઅબા પર આપની નઝર પડતાનંી સાથે 

આપ ચીસો પાડ�ને રડવા લાગયા. મ� ક ુ ં��ુર બધા જોઇ 

રરા છે , જરા ધીમેથી �ગયાર ફરમાવો , લોકો આપના તરફ 

જોઇ રરા છે. આપે ઇરશાદ ફરમાવ�ું , "અય અફલહ, શાયદ 

�દુા પણ આ લોકોની ્મ મારા તરફ જોઇ લે અને માર� 

બદીશનો સહારો થઇ �ય. પછ� આપ િસજદામા ંતશર�ફ 

લઇ ગયા અને જયાર� મા�ુ ંિસજદાથી ઉચ�ુ ંતયાર� આખી 

જમીન ુ�નુથી �ભ��ઇ ગઇ હતી.           

(્તમલે�સુસોલલ, પમ. ૨૭૧) 

* * * * * 
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ઇ્મ્ ્ોામ્દ બમમકર 

અલ�યાસસલમ્ અને ા કમ્ �બન 

અક્ુલ ્�લક 

વલીદ �બન મ�લક �હ.સ. ૯૬મા ંમરણ પામયો 

અને તેનો ભાઇ �લેુમાન �બન અબ્ુલ મ�લક ખલીફા થયો. 

�હ.સ. ૯૯મા ંઉમર �બન અબ્ુલ અઝીઝ ખલીફા થયો , એણે 

ગાદ� પર આવતાની સાથે , ઉમવીનએ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામને અપશબદો બોલવાની પથા શ� કર� હતી , 

તેને શાહ� ફરમાનથી બધં કરાવી દ�ધી અને �મુસની રકમો 

બની હાિશમને દ�વા�ુ ંશ� ક�ુ.ુ ઉમર બીન અબ્ુલ અઝીઝના 

બાદ �હ.સ. ૧૦૦મા ંહશશામ �બન અબ્ુલ મ�લક ખલીફા 

બનયો. 



િસરતે અઈમ્મા - 842                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

હશશામ �બન અબ્ુલ મ�લક ચપળ , ચાલાક, 

કં�ુસ, કાચા કાનનો અને હદથી વધાર� વહ�મીલો માણસ હતો. 

એણે ખા�લદ �બન અબ્ુુલા કસર�ને �હ.સ. 

૧૦૫થી �હ.સ. ૧૨૦ �ધુી ઇરાકનો ગવનરર રાખયો , કસર�ની 

હાલત એ હતી ક� તે ર��ુ ુુ લાહ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમથી હશશામને અફઝલ બતાવતો હતો અને 

તેનો પચાર કરતો રહ�તો હતો. હશશામ આલે મોહમમદનો 

્ુશમન હતો. એણે જ જનાબે ઝૈદને ઘણી જ ખરાબ ર�તે કતલ 

કર�લ હતા. એણેજ પોતાની વલી અહદ�ના ઝમાનામા ંમશ�રૂ 

શાયર ફરઝદકને ઇમામે ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામની મદહ (તાઅર�ફ) કરવાના આરોપસર 

અસકાન �કુામે ક�દમા ંનખાવયો હતો. 

* * * * * 
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ા કમ્નો સવમલ અને તેનો જવમબ 

રાજગાદ� પર બેઠા પછ� હશશામ �બન અબ્ુલ 

મ�લક હજ કરવા માટ� ગયો , તયા ંએણે ઇમામ મોહમમદ 

બા�કર અલ�યહસસલામને મસ�્ુલ હરામમા ંબેસીને લોકોને 

ઇુમથી ્પૃત કરતા જોયા. એ જોઇને એની ્ુશમનીએ પડ�ુ ં

બદુ�ુ ંઅને એના �દલમા ંિવચાર આવયો ક� આપને ભાર� 

ઝલીલ કરવા, અને એ ઇરાદાથી એક માણસને આપની પાસે 

મોકુયો ક� ્ આપને જઇને કહ� ક� ખલીફા �છુાવે છે ક� 

હેના �દવસે આખર� ફ�સલાની પહ�લા ંલોકો �ુ ંખાશે પીશે. 

એણે ઇમામ અલ�યહસસલામ પાસે જઇને ખલીફાએ �છેુલો 

સવાલ ર�ુ કય�. આપે ફરમાવ�ુ ં�યા ંહે અને ને થશે તયા ં

ફળના ઝાડો અને નહ�રો પણ હશે. લોકો એ ઝાડના ફળ ખાશે 

અને નહ�રો� ુ ંપાણી પીશે. 
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બાદશાહ� જવાબ સાભંળ�ને ક ુ ંક� તદન ખોટ� 
વાત છે. કયામતમા ંલોકો પોતાની પર�શાનીન અને 
�સુીબતોમા ંપડ�ા હશે , ખાવા પીવાની તેમને ��ુધધ પણ 
�ાથંી હશે ? હઝરતે કાિસદને ક ુ,ં �, તારા બાદશાહને �છુ 
ક� ્ ુ ં�ુરઆન પણ પઢ�ો છે ક� ન�હ  ? અને જો પઢ�ો હોય 
તો તારા વાચંવામા ંએ આયત આવી છે ક� ન�હ  ? ક� ્મા ં
કહ�વામા ંઆવ�ુ ંછે ક� "જહ�મના લોકો જ�તના લોકોને કહ�શે 
ક� અમને પાણી અને બી� કંઇક નેઅમતો આપો તો ખાઇ પી 
લઇએ. તે વખતે જ�તના લોકો જવાબ આપશે ક� કાફરો પર 
જ�તની નેઅમતો હરામ છે (�ુન પા. ૮ , ��ુઅ ૧૨). તો 
જહ�મમા ંપણ લોકો ખાવા પીવા� ુ ં�લુી જશે ન�હ , તો હે 
અને નેમા ંક�વી ર�તે �લુી જશે ક� ્મા ંજહ�મ કરતા 
નછ� સખતીન હશે અને લોકો એ વખતે જ�તની આશા 
અને દોઝખના ડરની વચલી હાલતમા ંહશે. આ જવાબથી 
હશશામ ભ�ઠો પડ� ગયો. 

(ઇરકમદ� �ફુ�દ-૪૦૮) 

* * * * * 
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ઇ્મ્ ્ોામ્દ બમમકર 

અલ�યાસસલમ્ અને ા કમ્ની 

��ુ કલ�ુકમઇ 

એ �ુદ� વાત છે ક� ્ુશમનોએ આલે મોહમમદને 

�ણી�ઝુીને નઝર �દાઝ કયાર પણ કોઇ કઠણાઇનો મોકો 

આવે, કોઇ અગતયની બાબત હલ કરવાનો વખત આવે , 

તયાર� એમની ��ુશકલ �ુશાઇ વગર કોઇ રસતો મળતો નથી. 

આવો એક પસગં હશશામના વખતમા ંઉભો થયો હતો. ્ 

અતે એને અુલામા મજલીસીના શબદોમા ંર�ુ કરવામા ંઆવે 

છે. 

"શામ અને ઇરાકથી આવતા હા� લોકોને 

મકકાના રસતામા ંએક મ�ંઝલ આવતી હતી �યા ંપાણી ન 
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મળવાના કારણે તેમને પારાવાર �સુીબતોનો સામનો કરવો 

પડતો હતો. �બચારા હા� લોકોએ આ મ�ંઝલમા ંપાણી ન�હ 

મળશે એ ખયાલથી મ�ંઝલ બે મ�ંઝલ પહ�લા ંપાણીની 

અગવડ ન ભોગવવી પડ� એ માટ� �રુતો બદંોબસત કર� 

લેતા. પણ ઘણીવાર એમણે કર�લો પાણી બદંોબસત ખલાસ 

થતા ંઘણા ગર�બ �બચારા હા�ન મરણને શરણે થઇ જતા 

હતા. હા�નની આ ફર�યાદ કાયમી હતી. એ મ�ંઝલની 

આસપાસની જમીન હ��ઝની જમીન કરતા ંવધાર� પથરાળ 

હતી. એમાથંી પાણી કાઢ�ુ ંઆકાશથી પાણી લાવવા ્ટ�ુ ંજ 

��ુશકલ કામ હ્ ુ.ં 

�તે ��ુુમતે હા�નની આ તકલીફ પર ધયાન 

આપ�ુ ંઅને નકક� ક�ુ ુક� તયા ંએક મોટો �ુવો ખોદવામા ં

આવે. હશશામે તયા ં�ુવો ખોદાવવા�ુ ંકામ પોતાના માથે લી�ુ ં

અને એક મોટ� સખંયામા ંતયા ંકાર�ગરો અને મ�ુરો મોકલી 

આપયા. �ંુકમા ંકહો ક� શાહ� ઇમારતના બાધંકામ કરનાર 
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કાર�ગરો અને મ�ુરોના એક મોટા સ�હૂને મોકલવામા ં

આવયા. 

તેમણે કામ આરંભી દ��ુ ંપણ અરબસતાનની 

જમીન અને તે પણ અરબસતાનના �હ�ઝ પાતંની , �યા ં

�હ�ઝની, આખા �દવસ ભરની �વલેણ મહ�નત બાદ એક 

બે હાથ જમીન ખોદાઇ જવી એ પણ મ�ુરો માટ� ગનીમત 

વાત હતી. �દુા �દુા કર�ને ખોદકામ કરનારાનએ ખોદકામ 

પાણીની સપાટ� �ધુી પહ�ચાડ� દ��ુ ંતયા ંતો એમા ંએક 

અચાનક તડ પડ� અને તેમાથંી દઝાડ� નાખનાર� હવા 

નીકળવા લાગી અને એ વખતે ્ટલા મ�ુરો અને કાર�ગરો 

�ુવામા ંકામ કરતા હતા તે બધાને હલાક કર� દ�ધા. �ુવાના 

બહારના ભાગમા ં્ લોકો કામ કર� રરા હતા તેમને �ુવામા ં

�તૃ દશા ્વી હાલત જણાઇ. એટલે તપાસ માટ� માણસો 

�દર ઉતાયાર એ પણ પાછા ન ફયાર , એટલે બી�નને 

ઉતાયાર. 
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કામ કરનાર �કૂડ�ના પોણા ભાગના લોકો આમા ં

હલાક થઇ ગયા અને તેમના હલાક થઇ જવા�ુ ંકંઇ પણ 

કારણ ન જણા�ુ ંએટલે તેમણે �ુવા�ુ ંખોદકામ બધં કર� દ��ુ ં

અને હશશામની સેવામા ંઆવીને બધી બીના કહ� સભંળાવી. 

આવી ભયકંર વાત સાભંળ�ને દરબારમા ંસ �ાસટો છવાઇ 

ગયો અને પછ� બધા પોત પોતાની અક કલ, જાન અને 

આવડત �જુબ તેના કારણો શોધવા લાગયા. �તે હશશામે 

સશંોધન કરવા અને તે� ુ ંખ� ંકારણ શોધી કાઢવા તયા ંતપાસ 

�ુકડ� મોકલી આપી. પરં્ ુએ પણ નાકામ થઇ ગયા અને 

�ુવામા ંઉતરનારા ક�મ મર� �ય છે  ? તે�ુ ંકારણ �ણી ક� 

શોધી ન શ�ા. 

હશશામ આ પર�શાનીમા ંહતો તયા ંહજનો ઝમાનો 

આવી ગયો. એ દિમશકથી નીકળ� મકકાએ મોઅઝઝમા 

પહ�ચયો અને તયા ંપહ�ચી ને હર�ક મક તબે ખયાલના 
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માણસોને ભેગા કયાર. તેમની આગળ �ુવાવાળો બનાવ ર�ુ 

કય� અને તેમનાથી ��ુશકલ �ુશાઇની દરખાસત કર�. 

બાદશાહની વાત સાભંળ�ને બધા �પુ થઇ ગયા 

અને ઘણા જ તકર િવતક� કયાર પણ કોઇ નતી� પર પહ�ચી 

શ�ા ન�હ. એટલામા ંઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામ ્મને બાદશાહ� આમતંણ મોકુ�ુ ંહ્ ુ ંતયા ં

તશર�ફ લાવયા. આપે બધી વાત સાભંકયા પછ� ક ું , �ુ ંએ 

જગયાને જોયા પછ� જ કંઇ કહ�શ અને પછ� આપ એ જગયા 

જોવા માટ� પધાયાર અને તયાથંી પાછા ફર�ને આપે ક ુ ં: તમે 

કમમે આદનો �ઝક તો �ુરઆનમા ંવાચંયો હશે, તેમા ંઅહકાફના 

લોકો પણ હતા. �દુાએ તેમના પર અઝાબ ઉતાય� હતો. ્ 

જગયાએ �ુવો ખોદવામા ંઆવયો છે તે એ કોમના પર અઝાબ 

થયો હતો તે જગયા છે અને તેમાથંી ્ હવા નીકળે છે તે ર�હ� 

અક�મ છે , તે �થૃવીના સાતમા ંપડમાથંી નીકળે છે અને ્ 

તેની લપેટમા ંઆવે તેને ભ�સમત કર� દ� છે. કોઇ બચી શ�્ ુ ં
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નથી. એટલે એ જગયાને ઝટ �રુ� દ�વામા ંઆવે. અને આપે 

એક બી� જગયાનો િનદ�શ કર�ને ફરમાવ�ુ ંક� એ જગયાએ 

�ુવો ખોદવામા ંઆવે. આપના ઇરશાદ �જુબ કરવાથી 

લોકોની �નો પણ બચી ગઇ અને પાણીથી ભર� લો �ુવો 

તૈયાર થઇ ગયો. 

અુલામા રશી્ુદ�ન અ� ુઅબ્ુુલાહ મહમંદ 

બીન શહર આશોબે , હઝરત મોહમમદ બાક�ર 

અલ�યહસસલામના ્વો  જ ક�સસો અબબાસી રા�ય અમલ 

દરિમયાન હઝરત ઇમામ �સુીએ કાઝીમ અલ�યહસસલામના 

સબંધંમા ંલખયો છે. 

હશશામ �બન અબ્ુલ મ�લક પોતાના રાજ 

સાશનના આખર� સમયમા ંહજ્ બય્ુુ લાહ માટ� મકકાએ 

મોઅઝઝમા ગયો. હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામ અને હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક 

અલ�યહસસલામ પણ તયા ંપધાર�લા હતા. એક �દવસ હઝરત 
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ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામે આમ મજમામા ંએક 

�તુબો ઇરશાદ ફરમાવયો. એ �તુબામા ંબી� વાતો ઉપરાતં 

આપે એ પણ ફરમાવ�ુ ંક� અમે અુલાહની આ ધરતી પર 

અુલાહના ખલીફા અને અુલાહની �જુજત છ�એ. અમારો 

્ુશમન જહ�મમા ંજશે અને અમારો દોસત જ�તની 

નેઅમતોને પામશે. 

આ �તુબાની ખબર હશશામને આપવામા ંઆવી. 

એ મકકામા ંહતો તયા ં�ધુી તો એણે કંઇ ક�ુ ુન�હ , પણ 

દિમશક પહ�ચયા બાદ મદ�નાના વાલીને ફરમાન મોકુ�ુ ંક� 

મોહમમદ �બન અલી અને �અફર �બન મોહમમદ (બનેં 

ઇમામ અલ�યહસસલામ)ને માર� પાસે મોકલી આપો. એ 

�જુબ આપ બનેં હઝરતો દિમશક ગયા. હશશામે તણ �દવસ 

�ધુી તો તેમને "ઇઝને ��ુર� મળવા�ુ ંઆમતંણ ન આપ�ુ.ં 

ચોથા �દવસે દરબાર સાર� પેઠ� સ�વી લેવામા ંઆવયા બાદ 

આપને તેડાવયા. આપ હઝરત દરબારમા ંદાખલ થયા તો 
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ઝલીલ કરવા ખાતર તેણે ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામને ક ું, અનય તીર �દાઝોની પેઠ� આપ પણ 

તીર �દાઝીના કમાલ બતાવો. આપે જવાબમા ંફરમાવ�ુ ંક� 

�ુ ંહવે ઝઇફ થઇ ગયો �.ં મને તેથી માફ રાખ. એણે કસમ 

ખાઇને ક ુ ંએ બની શક� તેમ નથી. પછ� એક તીર કમાન 

આપના હાથમા ં�કુવામા ંઆવ�ુ.ં આપે ઠ�ક િનશાના પર તીર 

મા�ુ.ુ એ જોઇને તે હ�રાન રહ� ગયો. પછ� ઇમામે ફરમાવ�ુ:ં 

"બાદશાહ, અમે �રસાલતની ખાણ છ�એ , અમારો કોઇ પણ 

વાતમા ંકોઇ પણ માણસ �કુાબલો કર� શ�તો નથી. એ 

સાભંળ�ને હશશામને �સુસો ચઢ� ગયો અને બોુયો , આપ 

લોકો બ� ુમોટા મોટા દાવા કરો છો. આપના દાદા અલી 

ઇબને અબી તા�લબે ગયબના ઇુમ �દુાનંો દાવો કય� છે. 

આપે જવાબમા ંફરમાવ�ું , બાદશાહ �ુરઆનમા ંબધી ચીજો 

મમ�ુદ છે અને હઝરત અલી અલ�યહસસલામ ઇમામે મોબીન 

હતા. એમને દર�ક બાબતો�ુ ંઈુમ હ્ ુ.ં 
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અુલામા �ુલયની લખે છે ક� હશશામે 

દરબાર�નને �કુમ કય� ક� �ુ ંમોહમમદ ઇબને અલી (જ. 

મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામ)ને ભયાર દરબારમા ંઝલીલ 

કર�શ. તમે લોકો એમ કરજો ક� �ુ ંબોલતો અટ�ંુ અને �પુ 

થઇ �� એટલે તમાર� એમને ન શોભતા વચન કહ�વા અને 

એ �જુબ દરબાર�નએ ક�ુ.ુ �તમા ંહઝરતે ફરમાવ�ું , અય 

બાદશાહ યાદ રાખ ક� અુલાહ તઆલાએ અમને ્ ઇઝઝત 

આપી તેમા ંઅમે બી� બધાથી અનોખા અને એકલા છ�એ. 

કોઇ એમા ંશર�ક નથી અને એ પણ યાદ રાખ ક� આક�બત 

પરહ�ઝગાર લોકો માટ� છે. આપના આ શબદો સાભંળ�ને 

હશશામે આપને ્લમા ં�રુ� દ�વાનો �કુમ કય� અને તે �જુબ 

આપને ક�દમા ં�રુ� દ�વામા ંઆવયા. 

ક�દખાનામા ંજવા બાદ આપે ક�દ�નની સાથે એક 

મોઅ�ઝો દ�ખાડતી તકર�ર ફરમાવી. ્ના પ�રણામે 

ક�દખાનામા ંકોલાહલ મચી ગ�ુ.ં ્લના દારોગાએ હશશામને 
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ક ુ,ં અગર મોહમમદ �બન અલીને ્લમા ંવધાર� વખત 

રહ�વા દ�વામા ંઆવશે તો તા� ંરાજતતં પુટાઇ જશે. એમની 

તકર�રની અસર ક�દખાનાની �દવાલો ભેદ�ને આમ જનતા 

�ધુી પહ�ચી રહ� છે અને તેમને ક�દ કરવાથી જનતામા ં

ઉશક�રાટ ફ�લાઇ રરો છે. 

હશશામ આ સમાચારથી ચ�ક� અને ડર� ગયો અને 

એણે આપને �ટા કરવાનો �કુમ કર� દ�ધો , સાથે સાથે એ 

પણ �હ�રાત કરાવી દ�ધી ક� આપને ન તો કોઇ મદ�ના 

પહ�ચાડવા સાથે �ય ક� ન રસતામા ંઆપને કોઇ દાણો પાણી 

આપે. આથી તણ �દવસના �ખુયા પયાસા મદયનમા ંદાખલ 

થયા. 

તયા ંપહ�ચયા બાદ આપે ખાવા પીવાની ચીઝો 

મેળવવાની કોિશશ કર� પણ કોઇએ આપને ખાવા પીવાની 

ચીઝો આપી ન�હ. બ�ર હશશામના �કુમથી બધં હતા. એ 

હાલત જોઇને આપ એક પહાડ� પર ગયા અને તેના પર 
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ઉભા રહ�ને અુલાહના અઝાબનો હવાલો આપયો. આ 

સાભંળ�ને એક વયો�દૃ માણસ ભર બ�રમા ંઉભો રહ�ને 

કહ�વા લાગયો. ભાઇન , સાભંળો ઇમામ અલ�યહસસલામ ્ 

જગયા પર ઉભા રહ�ને અઝાબે ઇલાહ�ની વાત ફરમાવી રરા 

છે તે એ  જ જગયા છે �યા ંઉભા રહ�ને હઝરત શોએબ 

અલ�યહસસલામે અઝાબે ઇલાહ�ની ખબર આપી હતી અને 

બદતર�ન અઝાબ ના�ઝલ થયો હતો. માર� વાત માનો અને 

તમે પોતાને અઝાબમા ં�બુતેલા ન કરો. એ સાભંળ�ને બધા 

લોકો સેવામા ંહાજર થયા અને આપના માટ� ઘરના દરવા� 

�ુુ લા કર� દ�વામા ંઆવયા. (ઉ�લેુ કાફ�) અુલામા મજલીસી 

લખે છે ક� આ બનાવ બાદ હશશામે મદ�નાના વાલી ઇબાહ�મ 

�બન અબ્ુલ મ�લકને લખ�ુ ંક� ્ ુ ંઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામને ઝેર આપીને શહ�દ કર� દ�.     

                (�લમલલ થ�નુ, પમ. ૨૬૨) 

* * * * * 
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દિ્ કથી રવમનગી અને હક રમમાબ�ુ ં

�સુલ્મન થ�ુ.ં 

અુલામા મજલીસી લખે છે ક� હઝરત ઇમામ 

મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામ દિમશકના ક�દખાનામાથંી 

�ટ�ા પછ� મદ�ના તશર�ફ લઇ જઇ રરા હતા તયા ંરસતામા ં

આપને એક મજમો નજર� પડ�ો. આપે આટલા મોટા 

મજમાને અ�હ� એકઠા થવા�ુ ંકારણ �ણવા ચા ુ ંતો આપને 

કહ�વામા ંઆવ�ુ ંક� આ મજમો એક નસારાનના રાહ�બ માટ� 

એકઠો થયો છે. રાહ�બ મહ�નામા ંએકવાર પોતાની 

ઇબાદતગાહમાથંી બહાર આવે છે. આ્ તેના બહાર 

આવવાનો �દવસ છે. ઇમામ અલ�યહસસલામ પણ એ 

મજમામા ંભળ� ગયા અને એક સામાનય જગયાએ બેસી ગયા. 

રાહ�બ ક� ્ ઘણો જ ઝઇફ થઇ ગયો હતો. તે નકક� સમયે 
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ઇબાદતગાહમાથંી બહાર નીકકયો. એણે ચાર� બા�ુ નજર 

નાખયા પછ� ઇમામ અલ�યહસસલામથી �ખુાિતબ થયો અને 

ક ુ ં�ુ ંઆપ અમારાવાળાનમાથંી છો  ? આપે જવાબમા ં

ફરમાવ�ુ ં�ુ ંઉમમતે મોહમમદ�માથંી �.ં એણે બીજો સવાલ 

કય�. આપ આ�લમોમાથંી છો યા ��હલોમાથંી છો  ? આપે 

ફરમાવ�ુ ં�ુ ં��હલોમાથંી નથી. એણે �છુ�ુ ંતો �ુ ંમારાથી 

કંઇ દયારફત કરવા માટ� આવયા છો  ? આપે જવાબ આપયો 

ન�હ. એણે પ�ન કય� , આપ આલીમોમાથંી છો તો પછ� �ુ ં

આપને કોઇ સવાલ �છુવા ચા�ુ ંતો �છુ� શ�ંુ �ં  ? આપે 

ફરમાવ�ુ,ં જ�ર �શુીથી �છુો ્ �છુ�ુ ંહોય. 

એ સાભંળ�ને રા�હબે સવાલ કય� (૧) �દવસ અને 

રાતીમા ંએવો ક યો વખત છે ્ની ગણના ન તો �દવસમા ં

થાય છે ન રાતીમાં ? આપે જવાબ આપયો : એ વખત �રુજ 

નીકળવાની પહ�લાનો છે અને તે બરક તવાળો વખત છે ક� 

્મા ં�બમારોને ��ુધધ આવી �ય છે. દદરમા ંરાહત થાય છે. 
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્ રાતભર �ઇુ ન શ�ા હોય તેમને પણ મીઠ� �ઘ આવી 

�ય છે. આ વખત આખેરત પતયે રગબત રાખનારાન માટ� 

ખા�લુ ખાસ (મહતવનો) છે. 

એણે બીજો સવાલ કય� �ુ ંઆપનો અક�દો છે ક� 

જ�તમા ંપેશાબ પાયખાનાની જ�રત ન�હ હશે તો �ુ ં

્ુિનયામા ંએની કોઇ િમસાલ છે  ? આપે જવાબ ફરમાવયો , 

માના પેટમા ંબાળક પરવ�રશ પામે છે તેનો મળ�તુ ખાર�જ 

થતો નથી. (૩) તીજો સવાલ એણે એ �છુયો ક� 

�સુલમાનોનો અક�દો છે ક� જ�તના ફળો ખાવાથી નછા 

થશે ન�હ તેની અ�હ�યા કોઇ િમસાલ છે  ? આપે ફરમાવ�ુ,ં હા 

છે, એક દ�વાથી લાખો �દવા સળગાવવામા ંઆવે છતા ંતે 

દ�વાની રોશનીમા ંજરા ્ટલી પણ કમી નથી થતી. (૪) 

ચોથો સવાલ એણે એ કય� ક� બે ભાઇ છે ્ એક� સાથે અને 

એક જ સમયે પેદા થયા અને એક સમયે મયાર. તેમાનંા 

એકની ઉમર દોઢસો વષરની હતી અને બી�ની પ ચાસ 
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વષરની તો એ કોણ છે ? આપે જવાબમા ંફરમાવ�ુ ંતે બે ભાઇ 

અઝીઝ અને નઝેર પયગમબર હતા , એ બનેં એક જ �દવસે 

પેદા થયા અને એક  જ �દવસે મયાર. પેદા થવા પછ� તીસ 

વષર �ધુી સાથે રરા. પછ� �દુાએ નઝેર પયગમબરને માર� 

નાખયા તે વાતનો ઉુલેખ �ુરઆને મ�દમા ંમો�ુદ છે અને 

સો વષર પછ� પાછા સ�વન કયાર. તયાર બાદ તે પોતાના 

ભાઇ સાથે વીસ વષર �વતા રરા અને બનેં એક  જ �દવસે 

ઇનતેકાલ પામયા. 

એ સાભંળ�ને રાહ�બે પોતાના માનનારાન તરફ 

જો�ુ ંઅને કહ�વા લાગયો , �યા ં�ધુી આ સાહ�બ શામમા ંરહ�શે 

તયા ં�ધુી �ુ ંકોઇના સવાલનો જવાબ ન�હ આ�ુ.ં બધાને 

લા�ઝમ છે ક� આઅલમે ઝમાનાને સવાલ �છેુ અને તયાર 

બાદ તે �સુલમાન થઇ ગયો. 

* * * * * 
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ઇ્મ્ ્ોામ્દ બમમકર 

અલ�યાસસલમ્ની કામદત 

આપ જો ક� પોતાના ઇુમી ફયઝ અને બર કતોથી 

લોકોને માલામાલ કરતા રરા અને ઇસલામનો બરાબર 

વયવ�સથત ર�તે પચાર કર� રરા હતા અને ��ુુમતમા ં

કોઈપણ �તની દખલગીર� કરતા ન હતા , જરાય �દલચસપી 

લેતા ન હતા , તે છતા ંહશશામ �બન અબ્ુલ મ�લક� આપને 

ઝેર વડ� શહ�દ કરાવી દ�ધા. આપ ૭મી �ઝુહજ , �હ.સ. 

૧૧૪ના સોમવાર� મદ�ના �નુવવરામા ંઇનતેકાલ ફરમાવી 

ગયા. 

         (દમ હ સમક�બમ, કવમા�્ ુ ન �વુવા, રવઝ્ ુકોાદમ.) 

શહાદત પહ�લા ંઆપે હઝરત ઇમામ �અફર 

સા�દક અલ�યહસસલામને ઘણી ખર� બાબતો સબંધેં વસીયયત 
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કર� અને ફરમાવ�ું , બેટા મારા કાનમા ંમારા વા�લદ� 

મા�દના અવાજો આવી રરા છે અને તેન મને જુદ� 

બોલાવી રરા છે.      

                  (��ુલ અકસમર, પમ. ૧૩૧) 

આપે �સુલ અને કફન માટ� ખાસ �હદાયત કર� 

હતી ક� ઇમામને , ઇમામ િસવાય બીજો કોઇ �સુલ આપી 

શ�તો નથી. અુલામા મજલીસી લખે છે ક� આપે આપની 

વસીયયતોમા ંએક વસીયયત એ પણ કર� હતી ક� આઠસો 

�દરહમ માર� અઝાદાર� પર તમાર� ખચરવા અને માર� 

મઝ�િુમયત�ુ ંદસ વષર �ધુી હજના ઝમાનામા ંમીનામા ં

મારા પર માતમ થાય એવો બદંોબસત કરજો. આલીમો લખે 

છે ક� વસીયયતોમા ંએક વસીયયત એ પણ હતી ક� કબરમા ં

મારા શબને રાખયા બાદ કફનના બધં ખોલી દ�જો અને માર� 

કબર જમીનથી ચાર ુગળથી �ચી ન રાખતા. 

* * * * * 
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અઝવમજ અને ઔલમદ 

આપને ચાર બીબીન હતી અને તેમનાથી જ 

ઔલાદ થઇ. એક બીબી ઉમમે ફરવા �બનતે કાિસમ �બન 

મોહમમદ �બન અબીબકર હતા , તેમનાથી હઝરત ઇમામ 

�અફર સા�દક અલ�યહસસલામ તથા અબ્ુુલાહ અફતહ 

પેદા થયા. બી� બીબી ઉમમે હક�મ �બનતે અસદ �બન 

મોગીરા અકફ� હતા. ્મનાથી ઇબાહ�મ અને અબ્ુુલાહ 

થયા અને તી� બીબી લય લા હતા. તેમનાથી અલી અને 

ઝયનબ પેદા થયા. ચોથી બીબીથી ઉમમે સલમા પેદા થયા. 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામની નસલ 

હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામથી ચાલી. 

બી� �તુોને કોઇ ઔલાદ થઇ ન હતી. 

  

* * * * *
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7ાઝરત ઈ્મ્ જઅફર સમમદક 

અલ�યાસસલમ્ 

નમ્ ાઝરત જઅફર સમમદક 

અલ�યાસસલમ્  

િપતમ ાઝરત ઈ્મ્ ્ોામ્દ બમમકર 

અલ�યાસસલમ્  

્મતમ જનમબે લમ્ે ફરવમ �બનતે કમસી્ 

દમદમ ાઝરત ઈ્મ્ અલી ઝય�લુ 

 બેમદન અલ�યાસસલમ્ 
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દમદ� જનમબે ફમતે્મ �બનતે ઈ્મ્ ાસન 

અલ�યાસસલમ્ 

લકબ સમમદક, સમ�બર, ફમઝીલ, તમમાર. 

�ુિ�લયત અ� ુઅકદ�સલમા, અ� ુ�સૂમ, અને 

અ� ુઈસ્મઈલ. 

જન્ �કુવમર તમર�ખ ૧૭ ્મા� ર�કબલલ 

અવવલ માજર� સન ૮૩ 

જન્ 

સથળ  

્દ�ન હ �નુવવરમ  

વફમત સો્વમર તમર�ખ ૧૫ ્મા� કવવમલ 

માજર� સન ૧૪૮ 
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દફન 

સથળ  

્દ�ન હ �નુવવરમ (જ�્લુ 

બક�અનમ કબસતમન્મ)ં 

વય ૬૫ વષર 

ઔલમદ (દ�કરમ) ઈ્મ્ �સૂમ કમ�ઝ્ 

અલ�યાસસલમ્, ઈસ્મઈલ, ઇસામક, 

્ોામ્દ, અલી, અકબમસ, 

અક્ુસલમા. 

(દ�કર�)  લમ્ે ફરવમ, ફમતે્મ, 

અસ્મ. 

 
* * * * * 
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ાઝરત ઇ્મ્ જઅફર સમમદક 

અલ�યાસસલમ્ 

હઝરત ઇમામ જઅફર સા�દક અલ�યહસસલામ 
પયગમબર� ઇસલામ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 
વસુલમના છઠા �નશીન હતા. આપના વા�લદ� મા �દ 
હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામ અને 
વાલેદાએ મા્દા જનાબે ઉમમે ફરવા �બનતે કા સીમ �બન 

મોહમમદ �બન અબીબકર હતા. આપ આપના બાપદાદા -
પરદાદાનની ્મ ઇમામે મન�સુ , માઅ�મુ, આઅલમે 
ઝમાના અને અફ ઝલે કાએનાત હતા. અુલામા ઈબને હજર� 
મકક� લખે છે ક� , હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક 
અલ�યહસસલામ અફઝલ અને અકમલ હતા. એ  જ �બના પર 
આપ આપના વાલીદના ખલીફા અને વસી �કુરર ર થયા. 
અુલામા ઇબને ખુકાન લખે છે ક� , આપ સાદાતે 
અહલેબૈતમાથંી હતા અને તેમનો કરમ અને ફઝીલત 
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બયાનના મોહતાજ નથી. ઇમામે ફખ�દ�ન રાઝી તફસીર� 
કબીરમા ંઆયતે તતહ�રની તફસીરના સબંધંમા ંઅને આ�રફ� 
સમદાની અલી હમદાની મોવદ્લુ �ુબારમા ંતથા શાહ અબ્ુલ 
અઝીઝ તોહફએ ઇસનાઅશર�યામા ંલખે છે ક� આપ પણ 
આપના બાપદાદાનની પેઠ� માઅ�મુ અને મેહ�ઝ હતા. 
આપે �વનની શ�આતથી છેક �વનના �ત �ધુી કોઇ 

�નુાહ નથી કયાર અને એવા લોકોને જ માઅ�મુ અને મહ�ઝ 
કહ�વામા ંઆવે છે. ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામ 
�દુ ફરમાવે છે ક� અમે �દુાની વહ�ના તર�ુમાન અને અમે 
જ �દુાના ઇુમના ભડંાર , તેમજ અમે લોકો જ માઅ�મુ 
છ�એ. �દુાએ અમાર� ઇતાઅત કરવાનો �કુમ આપયો છે 
અને અમાર� નાફરમાની કરવાથી તમને રો�ા છે. 

�ુુ લા �મી લખે છે ક� , આપના ઇુમની સીમા 
અને સમજશ��ત ��ુધધના સપશરથી પણ જોજન ્ૂર હતી.  

(કવમા�્ ુ��વુવત પમ. ૧૮૦) 

* * * * * 
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 પની િવલમદતે બમ સ દત 
આપ ૧૭મી રબીઉલ અવવલ �હ.સ. ૮૩ (ઇ. 

૭૦૨)ના સોમવાર� મદ�ના-એ-�નુવવરા ખાતે તવુ�દુ થયા 

(જનમ પામયા) હતા. આપને જનમથી જ �દુાવદં� આલમે 
ઘણી ઇઝઝત બખશી હતી , એ �દવસે રોઝો રાખવાનો સવાબ 
એક સાલના રોઝા રાખવાના સવાબ બરાબર છે. િવલાદતના 
એક �દવસ બાદ ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામે 
ફરમાવ�ુ,ં મારો આ ફરઝદં થોડ�ક મખ�સુ હસતીનમાથંી છે. 
્મને પેદા કર�ને �દુાએ પોતાના બદંાન પર એહસાન 
ફરમાવયો છે અને તેન  જ મારા પછ� મારા �નશીન થશે. 
જયાર� માના પેટમા ંહતા તયાર� પણ કલામ ફરમાવતા હતા. 
પેદા થયા બાદ આપે કલમએ શહાદત તણ વાર ઝબાન પર 
�ર� કય� હતો. આપ નાફ કપાએલા અને ખતના થએલ 

હાલતમા ંપૈદા થયા હતા. 

* * * * * 
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ઇસ્ે �ગરમ્ી �ુિ��યત અને અસકમબ  

આપ�ુ ંઇસમે �ગરામી જઅફર હ્ ું , �ુિ�ય્ત અ� ુ

અબ્ુુલાહ, અ� ુઇસમાઇલ વગેર� હતી. આપના અુકાબ 

સા�દક, સા�બર, ફા�ઝલ, તાહ�ર વગેર� હતા. અુલામા 

મજલીસી લખે છે ક� , ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમે પોતાની �હ�ર� �જ�દગીમા ંહઝરત જઅફર 

�બન મોહમમદ અલ�યહસસલામને સા�દકના લકબથી યાદ 

ફરમાવયા હતા અને એ લકબ આપયો હતો અને તે� ુ ં�હ�ર� 

કારણ એ હ્ ુ ંક� , આસમાનવાળાનમા ંપહ�લાથંી જ આપનો 

લકબ સા�દક હતો. અુલામા ઇબને ખુકાન�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� , 

આપની સતય વાણીના કારણે "સા�દક ” શબદ આપના નામ 

સાથે જોડાય ગયો. 
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"જઅફર શબદના સબંધંમા ંઆલીમો�ુ ંબયાન છે 

ક�, જ�તમા ં‘જઅફર� સાની’ નામની એક મીઠ� નહ�ર છે એની 

�નુાસેબતથી આપ�ુ ંએ �બુારક નામ રાખવામા ંઆવ�ુ.ં 

આપનો ફ�ઝે આમ , વહ�તી નહ�ર સમાન �ર� હતો. એટલા 

માટ� આપ�ુ ંનામ "જઅફર� સાની” રાખવામા ંઆવ�ુ.ં 

અુલામા ઇબને હજર� મ કક� અને અુલામા 

શબલ�ં લખે છે ક� , ઇમામોના મોવડ�નમાથંી એક વગર ્વો 

ક�, યરા �બન સઇદ , ઇબને જર�હ , ઇમામ મા�લક , �ફુ યાન 

�રુ�, �ફુયાન �બન અયિનયા , ઇમામ અ� ુહનીફા , અય�બુ 

અને સતહયાનીએ આપથી હદ�સો લીધી છે. અ� ુહાિતમ�ુ ં

કથન છે ક� , ઇમામ જઅફર સા�દક અલ�યહસસલામ  એ ટલા 

િવ ાસ �કુત  રાવી છે ક� ્મના િવશે કોઇ �છુપરછ ક� 

તેહક�ક કરવાની જરા પણ જ�રત નથી. 

આપ �રયાસત તલબીથી બેિનયાઝ હતા અને 

હમેંશા ઇબાદત �ઝુાર�મા ંજ મશ�લુ રહ�તા હતા. ઉમર ઇબને 
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મકદામ�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� �ુ ંજયાર� ઇમામ જઅફર સા�દક 

અલ�યહસસલામને જો� � ંતો એ વખતે મને ખયાલ આવે છે 

ક� આપ જોહર� �રસાલતની અસલ �નુયાદ છે.  

          (સવમહક� ્ોાર�કમ) 

* * * * * 
 

  



િસરતે અઈમ્મા - 872                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

 પનમ સ્ય્મ ંથઇ ગયેલમ 

બમદકમાો 

આપની િવલાદત થઇ એ વખતે એટલે ક� �હ.સ. 

૮૩મા ં�ખલાફતની ગાદ� પર અબ્ુલ મ�લક �બન મરવાન 

હતો. પછ� વલીદ , �લેુમાન, ઉમર �બન અબ્ુલ અઝીઝ , 

યઝીદ �બન અબ્ુલ મ�લક , હશશામ �બન અબ્ુલ મ�લક , 

વલીદ �બન યઝીદ �બન અબ્ુલ મ�લક , યઝી્ુ�ા�કસ, 

ઇબાહ�મ �બન વલીદ અને મરવા�લુ હ�માર એમ એક પછ� 

એક �ખલાફતની ગાદ� પર બેઠા. મરવા�લુ હ�મારના 

વખતમા ંબની ઉમયયાની રાજ-સ�ાનો �દપક હોલવાઇ ગયો 

અને ��ુુમત પર અબબાસીનએ કબજો જમાવી લીધો. 

અબબાસીનમાથંી પહ�લો બાદશાહ અ�લુ અબબાસ સફફાહ 

અને બીજો બાદશાહ મન�રુ દવાનક� થઇ ગયો છે. (તાર�ખે 
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અઇમમા) આ મન�રુ�  જ પોતાનો દમર શ� થવાના બે વષર 

િવતયા બાદ ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામને ઝરે 

આપીને શહ�દ કર� દ�ધા. 

* * * * * 
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અક્ુલ ્�લક �બન ્રવમનનમ 

દોર્મ ં પનો હક �નુમઝરો 

હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામે 

બે�મુાર ઇુમી �નુાઝરા ફરમાવયા છે અને આપે દ�હર�યા , 

કદર�યા, કાફરો, ય�દુ�ન અને નસરાનીનને સજજડ ર�તે 

હરાવયા છે. એક�ય �નુાઝરામા ંઆપના પર કદ� કોઇ ગુબો 

પામયો નથી. અબ્ુલ મ�લકના રાજકાળની એક વાત છે , એક 

કદર�યા મઝહબનો માનવાવાળો �નુાઝરો કરનાર માણસ , 

અબ્ુલ મ�લકના દરબારમા ંઆવયો અને આલીમો સાથે 

�નુાઝરો કરવાની પોતાની ખવા�હશ જણાવી. બાદશાહ� તેની 

હમેંશની ટ�વ �જુબ પોતાના દરબાર� આ�લમોને બોલાવયા 

અને ક ુ ંઆની સાથે �નુાઝરો કરો. એ લોકોએ તેના સાથે 

�નુાઝરો કય� અને ઘ�ુ ંજોર લગાડ�ુ ંપણ એ તો 
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�નુાઝરાના મેદાનનો �ુનો અને પાવરધો ખેલાડ� હતો તેથી 

આલીમો એને ક�મેય કર�ને હરાવી ન શ�ા. બધા જ હાર�ને 

હતાશ થઇ ગયા. એમના હિથયારો હ�ઠા પડતા ંઅને એમને 

હારતા ંજોઇને અબ્ુલ મ�લક ઇબને મરવાને એક કાગળ 

લખીને તાબડતોડ ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામની 

સેવામા ંમોકુયો અને તેમા ંએણે �નુાઝરામા ંઆલીમોની હાર 

થઇ રહ� છે તે બાબતના ઉુલેખ સાથે આગહ કય� ક� આપ 

જ�ર જુદ� તશર�ફ લાવો. 

એનો કાગળ મળતા ંજ ઇમામ અલ�યહસસલામે , 

હઝરત ઇમામ જઅફર સા�દક અલ�યહસસલામને ફરમાવ�ું , 

બેટા �ુ ંહવે ઝઇફ થઇ ગયો �ં , માટ� તમે જ �નુાઝરા માટ� 

શામ ચાુયા �ન. હઝરત ઇમામ જઅફર સા�દક 

અલ�યહસસલામ , િપદર� ��ુગરવારના ફરમાન �જુબ 

મદ�નાથી રવાના થઇ શામ પહ�ચી ગયા. 
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અબ્ુલ મ�લક �બન મરવાને , હઝરત ઇમામ 

મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામના બદલે હઝરત ઇમામ 

�અફર સા�દક અલ�યહસસલામને આવેલા જોયા તો કહ�વા 

લાગયો ક� આપ હ� કમસીન છો અને ્ના સામે �નુાઝરો 

કરવાનો છે એ ઘણો ઘડાએલો અને �ુનો અ�ભુવી માણસ 

છે. મને ભય છે ક� એના ્વા �નુાઝરાના મહારથી સામે 

બી� આ�લમોની પેઠ� તમે પણ �ાકં હાર� જશો. એટલે 

�નુાઝરાની બેઠક ફર�થી ભરવા�ુ ં�ુ ં�નુાસીબ નથી 

સમજતો. આપે ફરમાવ�ું , બાદશાહ ્ ુ ંગભરા ન�હ. �દુાએ 

ચા ુ ંતો થોડ� જ િમિનટોમા ં�નુાઝરો ખતમ કર� દઇશ. 

આપના ઇર શાદને બી� દરબાર�નએ પણ ટ�કો આપયો 

એટલે તેણે �નુાઝરા માટ� સભા બોલાવી. 

બનેં પદો �નુાઝરાના મચં પર આવી ગયા અને 

�નુાઝરાની શ�આત થવા પહ�લા ંઆપે હર�ફને "�રુએ હમદ 

પઢવા માટ� ક ું , હવે વાત �ણે એમ છે ક� , કદર�યા 
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મઝહબના લોકોનો અક�દો છે ક� , ્ કંઇ કર� છે તે બ�ુ ંબદંો 

જ કર� છે , �દુા બદંાના કોઇ કામમા ંકશોજ દખલ કરતો ક� 

કર� શ�તો નથી. અથવા બી� શબદોમા ંકહ�એ તો �દુાની 

કઝા અને �દુાનો �કુમ તથા ક� અને ઇરાદાને બદંાનના 

કામમા ંકશો  જ દખલ નથી. હઝરતે તેને �રુએ હમદની 

િતલાવત કરવા�ુ ંક ુ,ં તેમા ંજ એના અક�દાનો જવાબ હતો. 

એ "�રુએ હમદ પઢતા ંપઢતા ંઆ આયત પર પહ�ચયો , 

"ઇયયાક નઅબોદો વ ઇયયાક નસતઇન એટલે આપે ફરમાવ�ુ ં

જરા થોભી �વ. પછ� આપે �છુ�ું , "�રુએ અલહમદની 

વાસતિવકતામા ંતો તમે માનો છો  ? એણે ક ુ ંહા, પછ� આપે 

ક ુ ંતમે ્ આયત િતલાવત કર� તેમા ંએમ કહ�લ છે ક� 

"અમે તાર� જ ઇબાદત કર�એ છ�એ અને તારાથી જ મદદ 

માગીએ છ�એ. તમારા પથંના લોકોનો તો અક�દો છે ક� , 

અુલાહને બદંાના કાયરમા ંદખલ દ�વાનો અિધકાર જ નથી તો 

પછ� જરા એ બતલાવશો ક� , અુલાહની ઇબાદત અને ફ કત 
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તેની જ ઇબાદત અને તેની મદદ અને ફક ત તેની જ મદદ 

માગંવાનો શો અથર  ? આપણે �નુાઝરો શ� કર�એ તે પહ�લા ં

મને ફકત એ જ વાતનો જવાબ આપો. આ સવાલ સાભંળ�ને 

એ�ુ ંમ��ુ ંિસવાય ગ�ુ ંઅને એ કોઇ જવાબ આપી ન શ�ો 

અને લાબંી �દુત �ધુી લબંાએલા એ �નુાઝરાનો થોડ�ક 

િમિનટોમા ંજ �ત આવી ગયો. તેથી મજ�લસે �નુાઝરા 

બરખાસત કર� દ�વામા ંઆવી અને બાદશાહ �બુ  જ �શુ થઇ 

ગયો. 

અ� ુશા�કર દસલાની એક લામઝહબ માણસ 

હતો. એક �દવસ હઝરત પાસે આવીને કહ�વા લાગયો �ુ ંઆપ 

�દુાથી મને પર��ચત કરાવી અને તેના તરફ માર� ર�હબર� 

ફરમાવી શકો છો  ? આપે જવાબમા ંમોર�ુ ંએક �ેુ હાથમા ં

લઈને ક ુ ં: આ �ડાની બહારની બા�ુની બનાવટ�ુ ંપણ 

બાર�ક�થી િન�રદણ કર� લો અને પછ� તેની �દર ્ પવાહ� 

ઝદદ અને સફ�દ� છે તેને પણ �બુ ધયાનથી જોઇ લો. એ 



િસરતે અઈમ્મા - 879                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

જોયા પછ� એ વાત પર િવચાર કરો ક� , �ડામા ંએક 

રંગબેરંગી પદી ક�વી ર�તે પેદા થઇ �ય છે  ? �ુ ંતમાર� 

અકકલ એ વાતને નથી તસલીમ કરતી ક�, આ �ડાને અનોખા 

�દાઝમા ંબનાવનાર અને તેની �દરથી ભાતભાતના 

રંગોવા�ં પદી પેદા કરનાર કોણ છે  ? એ સાભંળ�ને તે �પુ 

થઇ ગયો અને દહ��રયતથી બાઝ આવયો. 

આ દસલાનીના જ સબંધંમા ંએક બી� વાત પણ 

કહ�વામા ંઆવે છે અને તે એ ક� , એણે આપના એક સહાબી 

હશશામ �બન હકમની મારફતે સવાલ �છુાવયો ક� , �ુ ંએ વાત 

�મુક�ન છે  ? ક�, �દુા આખી ્ુિનયાને એક �ડાની �દર 

સમાવી દ� અને તે એ ર�તે ક� ન તો �ેુ વધી �ય ક� ન 

્ુિનયા ઘટ� �ય. આપે ફરમાવ�ુ ંબેશક  ! ��ુમકન છે. કારણ 

ક� �દુા હર ચીજ પર કા�દર છે. એણે �છુાવ�ુ ંકોઇ િમસાલ  ? 

િમસાલ માટ� ુખની નાની ક�ક� �રુતી છે. તેની �દર 
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આખી ્ુિનયા સમાઇ �ય છે છતા ંન ક�ક� વધે છે ન ્ુિનયા 

ઘટ� �ય છે. 

* * * * * 
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ઇ્મ્ �અફર સમમદક અલ�યાસસલમ્ 

અને ાક�્ ઇકને અયયમક કસબી 

હશશામ �બન અબ્ુલ મ�લક �બન મરવાનની 

હયાતીના સમયનો એક બનાવ એ છે ક� , હઝરત ઇમામ 

�અફર સા�દક અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ંએક માણ સે 

આવીને ક ુ ંક� , હક�મ �બન અયયાશ કુબી આપ લોકોની 

�રુાઇ કર� છે , આપે ફરમાવ�ું , અગર અમાર� �રુાઇ કરતો 

કોઇ કલામ તને યાદ હોય તો સભંળાવ. તેણે ક�ટલાક શેઅર 

સભંળાવયા. ્મનો સાર આ પમાણે છે : અમે ઝયદને 

ખ�ુરના ઝાડની ડાળ પર ફાસંી આપી. જો ક� અમે નથી જો�ુ ં

ક� કોઇ મહ�દ�ને ફાસંી પર ચઢાવવામા ંઆવયો હોય અને તમે 

તમાર� બેવ�ુફ�થી અલીને ઉસમાનના સાથે �કયાસ કર� 

લીધો. જો ક� અલીથી ઉસમાન વધાર� સારા અને વધાર� 



િસરતે અઈમ્મા - 882                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

પાક�ઝા હતા. એ શેઅરો સાભંળ�ને ઇમામ �અફર સા�દક 

અલ�યહસસલામે દોઆ કર� ક� , "બાર� ઇલાહા આ હક�મે કુબી 

�ુઠો છે , તો ્ ુ ંતાર� મખ�કુમાથંી એ કુબી પર કોઇ કુબ 

(તદન) �સુુલત કર� દ�. ઈમામની દોઆ ક�લુ થઇ અને 

હક�મ કુબીને રસતામા ંએક િસ�હ� હલાક કર� દ�ધો. (અસાબા 

ઇબને હજર� અસકલાની �. ૨ , પા, ૮૦) �ુુ લા �મી તેહર�ર 

ફરમાવે છે ક� હક�મ કુબીના હલાક થવાની ખબર જયાર� 

હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામને પહ�ચી તો 

આપે િસજદામા ંજઇને ક ુ ંક� , એ �દુાએ ��ુગરનો �કુ છે ક� 

્ણે અમારાથી ્ વાયદો કય� તે �રુો કય�. 

 (કવમા�્ ુ�ર�વુત-સવમહક� ્ોાર�કમ પમ. ૧૨૧) 

* * * * * 
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ઇ્મ્ �અફર સમમદક 

અલ�યાસસલમ્ની મા.સ. ૧૧૩્મ ંાજ 

અુલામા ઇબને હજર� મકક� લખે છે ક� આપે �હ.સ. 

૧૧૩મા ંહજ કર� અને �દુાથી દોઆ કર� અને �દુાએ મોસમ 

ન હોવા છતા ં��રુની ટોપલી અને બે ઉ�મ ચાદરો 

મોકલાવી. આપે પોતે પણ ખાધા અને લોકોને પણ 

ખવરાવયા અને ચાદરો એક સાઇલને આપી દ�ધી. 

આ બનાવની �ૂંકમા ંિવગતો આ �જુબ છે. ઉપર 

જણાવેલી �હ.સ. ૧૧૩મા ંબઅસ �બન સઅદ પણ હજ કરવા 

માટ� ગયા હતા. તે નમાઝે અસર પઢ�ને અ� ુ�ુબયસના 

પહાડ પર ગયા તયા ંપહ�ચીને એમણે જો�ુ ંક� એક ઘણા 

�કુદસ સાહ�બ નમાઝમા ંમશ�લુ છે. નમાઝ પઢ�ા બાદ 

િસજદામા ંગયા અને યા રબ , યા રબ કહ�ને ખામોશ થઇ 
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ગયા. પછ� એમણે યા હય , યા હય ક ુ ંઅને ખામોશ થઇ 

ગયા. પછ� એવી ર�તે યા રહ�મ , યા રહ�મ કહ�ને ખામોશ 

થઇ ગયા અને તયાર બાદ યા અરહમરારહ�મીન કહ�ને ખામોશ 

થઇ ગયા. �તમા ંએમણે ક ુ ંમને ��રુ જોઇએ છે અને 

માર� બે ચાદરો �રુાણી થઇ ગઇ છે એટલે બી� બે ચાદરોની 

મને જ�રત છે. હદ�સનો રાવી બઅસ કહ� છે ક� આપની 

દોઆના આ શબદો હ� તો અદા થયા ન થયા તયા ંતો એક 

��રુથી ભર�લી ટોકર� મો�ુદ થઇ ગઇ અને તેના પર બે 

ઉ�મ ચાદરો રાખેલી હતી. એ આ�બદ� ��રુ ખાવા ચારા 

તો મ� અરજ કર� ��ુર �ુ ંઆમીન કહ� રરો હતો મને પણ 

એ ��રુ ખાવા આપો. એમણે ર� આપી , મ� ખાવા શ� 

કયાુ. �દુાની કસમ આવા સરસ ��રુ મ� આખી �મર 

દરિમયાન �ાર�ય સવપનામાયં દ�ઠા ન હતા. પછ� આપે મને 

એક ચાદર આપી મ� ક ુ ંમને જ�રત નથી. તયાર બાદ એક 

ચાદર આપે પહ�ર� લીધી અને એક નઢ� લીધી. પછ� પહાડ 
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પરથી ઉતર�ને મકામે સઇ પર ગયા. �ુ ંએમના સાથે જ હતો. 

રસતામા ંએક સાઇલે ક ુ.ં મમલા મને ચાદર આપો �દુા 

આપને જ�તના �લબાસથી આરાસતા કરશે. આપે તે  જ 

વખતે એને બનેં ચાદરો આપી દ�ધી. મ� એ સાઇલને �છુ�ુ ંક� 

આ કોણ હઝરત છે ? એણે જવાબ આપયો ક� ઇમામે ઝમાના 

હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામ છે , આપ�ુ ં

નામ �ણીને �ુ ંઆપની પાછળ દોડ�ો પણ મારો ફર�થી 

�ાર�ય તેમની સાથે ભેટો ન થયો.   

    (સવમહક� ્ોાર�કમ પમ.૧૨૧) 

* * * * * 
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વલીદ �બન યઝીદ અને  લે 

્ોામ્દ 

હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામના 

વા�લદ� મા �દ હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામને શહ�દ કયાર પછ� , હશશામ �બન અબ્ુલ 

મ�લક �હ.સ. ૧૨૫મા ંજહ�મ વાિસલ થયો અને તેના 

 મરણ બાદ વલીદ �બન યઝીદ બીન અબ્ુલ મ�લક �બન 

મરવાનને �ખલાફતની ગાદ� પર બેસાડવામા ંઆવયો. આ 

ખ�લફાના અખલાક બ� ુજ ખરાબ હતા. એ ઘણો �ુમી અને 

ક��ાખોર માણસ હતો. 

ઇિતહાસનો એ મશ�રુ બનાવ છે ક� એક �દવસ 

એણે �ુરઆનમા ંફાલ ખોલી એમા ંઆયએ ખાબ "�ુુલો 

જબબા�રન અનીદ (બધા માથાભાર� આપ�દુ સ�ાિધકાર� 
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િનષફળ થયા)ની આયત નીકળ�. આથી રોષે ભરાઇને એણે 

�ુરઆને શર�ફની બે�રુમતી કર�. ઉપરાતં લ�ડ�ને નમાઝ 

પઢાવવા માટ� મોકલી. 

(તમર�ખે ખ્ીસ, ાબી�સુસેયર, ક�રમ્મ િસદ�ક 

ાસન) 

્ �ુરઆને મ�દનો પણ એહતરામ કરતો ન 

હોય એના �દલમા ંઅહલે બૈતનો એહતરામ તો �ાથંી હોઇ 

શક� ? 

જનાબે ઝયદ� શહ�દના ફરઝદં જનાબે યરાને 

�રુ� ર�તે શહ�દ કરાવયા અને પછ� એમ�ુ ંમા�ુ ંતેના 

દરબારમા ંઆવ�ુ ંતયાર� તેની બેઅદબી કર� અને એમના 

શબને �રુાસાનમા ં�ળુ� પર લટકાવવામા ંઆવ�ુ.ં 

(�ુથ તમર�ખે ઇસલમ્ �. ૧ પમ. ૪૮) 

* * * * * 
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ઇ્મ્ જઅફર સમમદક અલ�યાસસલમ્ 

અને અ� ુાનીફમ નોઅ્મન �બન 

સમ�બત �ુફ� 

ફરઝદં� ર�લુ હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક 

અલ�યહસસલામ આ�લમે ઇુમે લ્ુ�ી હતા. આપની સગંતના 

ફયઝથી �ુુ દશાળ�નએ ઘણા ઇુમો હાિસલ કયાર. આપની જ 

એક લ�ડ� �સુિનયયા�ુ ંનામ , આમ અને ખાસ લોકોની �ભે 

હ્ ુ.ં એ લ�ડ�� ુજાન એટ�ુ ંિવશાળ હ્ ુ ંક� એણે એ 

જમાનાના ખલીફાના દરબારમા ંચાલીસ આ�લમોની બોલતી 

બધં કર� દ�ધી હતી. 

ઇમામ અ� ુહનીફા નોઅમાન �બન સા�બતે પણ 

્ ઇુમી દરજ�ન હાિસલ કયાર હતા તે આપની સોહબતના 
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ફયઝ�ુ ંપ�રણામ હ્ ુ ંએ વાત હર કોઇ ઇિતહાસનો �ણકાર 

સાર� પેઠ� �ણે છે. 

નોઅમાન �બન સા�બત �હ.સ. ૮૦મા ં�ુફા �કુામે 

પેદા થયા હતા. એમની �ુિ�ાયત અ� ુહનીફા હતી , તે 

અજમી નસલના હતા. હા�ન રશીદના જમાનામા ંએ ઘણા 

ઉચચ સથાને પહ�ચયા હતા. (તાર�ખે-�ખુાર� પા. ૧૭૪ , 

સીર્�ુોઅમાન શીબલી ૫, ૧૦) એમને હશશામ �બન અબ્ુલ 

મ�લકના જમાનામા ંઇમામે આઅઝમનો �ખતાબ મકયો. 

એ  િતહાિસક હક�ક ત છે ક� ઇમામ અ� ુહનીફા 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામ અને હઝરત 

ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામના શા�ગદર  હતા. 

શમ�લુ નલમા અુલામા િશબલી નોઅમાની લખે છે ક� 

ઇમામ અ� ુહનીફા એક લાબંી �ુ્ ૃત �ધુી ઇમામ મોહમમદ 

બા�કર અલ�યહસસલામની સેવામા ંતેમના ઇુમનો લાભ 

ઉપાડવા હાજર રરા. એમણે �ફકહ અને હદ�સના સબંધંમા ં્ 
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મોટો ભડંોળ એકઠો કય� હતો તે ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામની ફયઝે સોહબતના ફયઝ�ુ ંપ�રણામ હ્ ુ.ં 

ઇમામ સાહ�બે (અ� ુહનીફાએ) તથા એમના ફરઝદં રશીદ� , 

હઝરત �અફર સા�દક અલ�યહસસલામની સોહબતના 

ફયઝનો પણ ઘણો લાભ ઉપાડ�ો હતો. ્નો ઉુલેખ 

સામાનય ર�તે ઇિતહાસમા ંમળ� આવે છે. 

એક વખત ઇમામ અલ�યહસસલામે અ� ુહનીફાને 

�છુ�ુ ં�દુાવદં� આલમે ુખોમા ંખારાશ , કાનમા ંકડવાશ , 

નાકમા ં�ચકાશ અને હોઠોમા ંમીઠાશ શા માટ� ��ુા છે. એમણે 

ઘણો િવચાર કયાર બાદ ક ુ ં: ��ુર એની મને ખબર નથી. 

આપે ફરમાવ�ુ ંમારાથી એના કારણો સાભંળો. ુખો 

ચરબીના લોચા છે , તેમા ંજો દાર પદાથર ન હોત અને 

ખારાશ ન રાખી હોત તો ચરબી નગળ� જવા પામત , 

કાનમા ંકડવાશ અને િતખખાપ�ુ ંએટલા માટ� રાખ�ુ ંછે ક� 

તેમા ં�કડા મકોડા અને એવા જ બી� �વજ ં્  ુ સુી ન �ય. 
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નાકમા ં�ચકાસ એટલા માટ� રાખી છે ક� હવાના આવવા 

જવામા ંસરળતા થાય , તેમજ �ગુધં અને ્ુગુધ મેહ�સુ 

થાય. હ�ઠમા ંિમઠા શ એટલા માટ� રાખી છે ક� ખાવા પીવામા ં

�લઝઝત આવે. 

પછ� આપે �છુ�ુ ંએ �ો ક લમો છે ્નો પહ�લો 

ભાગ �ુફ અને બીજો ભાગ ઇમાન છે. એમણે ક ુ ં: મને એ�ુ ં

ઇુમ નથી. આપે ફરમાવ�ુ ંએ તે ક લમો છે ્ તમે રાત 

�દવસ પઢતા રહો છો. સાભંળો લાઇલાહ તે �ુફ છે અને 

ઇુલુલાહ ઇમાન છે. 

પછ� આપે �છુ�ુ ંનરત કમજોર છે ક� મદર , વળ� 

એ ક� હમલની હાલતમા ંનરતને હ યઝ ક�મ નથી આવ્ું  ? 

એમણે જવાબ આપયો ક� એ તો �ુ ં��ુ ં� ંક� નરત કમજોર 

છે પણ એ નથી �ણતો ક� હમલની હાલતમા ંતેને હ યઝ ક�મ 

નથી આવ્ુ.ં આપે �છુ�ુ ંવા� જો નરત કમજોર છે તો 

પછ� મીરાસમા ંએનો �હસસો મરદ કરતા અધ� છે , એટલે ક� 
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મરદને બે �હસસા મળે છે અને નરતને એક ? એમણે જવાબ 

આપયો �ુ ંનથી �ણતો. આપે ફરમાવ�ુ ંનરતનો ખચર 

મરદના િશર� છે અને ખાવા પીવા�ુ ંઆપ�ુ ંએ મરદ�ુ ંકામ 

છે. એટલે મરદનો હ�સસો બેવડાવી દ�વામા ંઆવયો છે અને 

હમલમા ંનરતને હ�ઝ એટલા માટ� નથી આવ્ુ ંક� એ 

બચચાના પેટમા ંજઇને તેના ખોરાકની ગરજ સાર� છે. 

ઇબને ખુકાન લખે છે ક� એક �દવસ ઇમામ 

અલ�યહસસલામની સેવામા ંઅ� ુહનીફા આવયા તો આપે 

તેમને �છુ�ુ ંતમે એ �લુ કરનારના બારામા ં�ુ ંફતવો 

આપશો ક� ્ણે હજના એહરામની હાલતમા ંહરણના એ દાતં 

તોડ� નાખયા હોય ્ને �રબાઇ કહ�વામા ંઆવે છે. એમણે 

જવાબ આપયો ક� ફરઝદં� ર�લુ એ િવષેનો �કુમ મને ખબર 

નથી. આપે ફરમાવ�ુ ંહરણને �રબાઇયા હોતા જ નથી. 

પછ� આપે �છુ�ુ ંએ બતલાવો ક� અકકલમદં કોણ 

છે ? એમણે જવાબ આપયો ્ સારા નરસાની પીછાન કર� 
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શક� તેમજ દોસત ્ુશમન વચચે પરખ કર� શક�. આપે જવાબ 

આપયો આ �ણુ અને આવી િવવેક ��ુધધ તો જનાવરોમા ં

પણ હોય છે એ પણ પયાર કર� છે અને માર� છે , એટલે ક� 

સારા નરસાને �ણે છે. એમણે ક ુ ંતો પછ� આપ જ 

ફરમાવો. આપે ઇરશાદ ફરમાવ�ુ ંક� અક કલમદં એ છે ્ બે 

નેક�ન અને બે �રુાઇન વચચે એ ફરક �ણી શક� ક� એ 

બનેંમાથંી કઇ વધાર� પસદં કરવા લાયક છે અને બનેંમાથંી 

કઇ �રુાઇ નછ� ખરાબ છે અને કઇ વધાર� ખરાબ છે. 

* * * * * 
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ાઝરત ઇ્મ્ જઅફર સમમદક 

અલ�યાસસલમ્ની નસીાતો 

(૧) ભાગયશાળ� એ છે ્ એકાતંમા ંપોતાને 

આપતજનોથી બેિનયાઝ અને �દુા તરફ �ક�લો રાખે છે. (૨) 

્ માણસ કોઇ �બરાદર� મોઅિમનને �શુ કર� છે �દુાવદં� 

આલમ તેના માટ� એક ફ�રશતો પેદા કર� છે ્ તેના વતી 

ઇબાદત કરશે , કબરમા ંતેના સાથીની ગરજ સારશે , 

કયામતમા ંએની સા�બત કદમીનો સબબ બનશે , શફાઅતની 

મ�ંઝલમા ંશફાઅત કરશે અને જ�તમા ંપહ�ચવામા ંતેની 

ર�હબર� કરશે. (૩) નેક�નો કમાલ એ છે ક� તેમા ંજુદ� કરો 

અને તેને નછ� સમજો તથા તેને �પી ર�તે કરો. (૪) 

ખયરના (ભલાઈના) કામોને નેક િનયયતીથી કર� તેને 

સઆદત કહ�વામા ંઆવે છે. (૫) તમબામા ંઢ�લ કરવી નફસનો 
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ફર�બ છે. (૬) ચાર ચીજો એવી છે ક� ્ની �કુલત (નછપ)ને 

કસરત (વ�)ુ સમજવી જોઇએ. ૧. આગ , ૨. ્ુશમની , ૩. 

ફક�ર�, ૪. બીમાર�. (૭) કોઇના સાથે વીસ �દવસ �ધુી 

સહવાસ રાખવો એ સગપણ કરવા સમાન છે. (૮) 

શયતાનના ગલબાથી બચવા માટ� લોકો પર એહસાન કરો. 

(૯) જયાર� તમારા કોઇ ભાઇ પાસે �ન તયાર� �ખુય આસન 

પર બેસવા િસવાયની તેની દર�ક નેક ઇચછાને માનય રાખો. 

(૧૦) �તુી નેક� છે અને �તુ નેઅમત. �દુા હર�ક નેક� પર 

સવાબ આપશે અને હર�ક નેઅમત પર �છુાણ કરશે. (૧૧) ્ 

માણસ તમાર� ઇઝઝત કર� તો તમે તેની ઇઝઝત કરો અને 

તેને માન આપો અને ્ તમને ઝલીલ સમ્ તમે એની 

સાથે તમા� ંસનમાન જળવાય એ �તનો વહ�વાર રાખો. 

(૧૨) બખશીશથી રોક�ુ ં�દુાથી �ુશકંા રાખવા બરાબર છે. 

(૧૩) ્ુિનયામા ંલોકો બાપ-દાદાથી નળખાય છે અને 

આખેરતમા ંતેમના આમાલથી નળખાશે. (૧૪) ઇનસાનના 
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બાલ બચચા ંએના બદં�વાન અને ક�દ� છે. નેઅમતોની 

િવશાળતામા ંતેમને સાર� ર�તે પરવર�શ કરવી જોઇએ , ન�હ 

તો નેઅમત જતી રહ�વાનો �દ�શો છે. (૧૫) ્ કાય�થી 

ઇઝઝત વધે છે તેમાનંા તણ આ છે : ૧. ઝા�લમથી બદલો 

ન લેવો , ૨. િવરોધી પતયે ઉદારતા દાખવવી , ૩. હમદદર  ન 

હોય તેના પતયે હમદદદ બતાવવી. (૧૬) મોઅમીન એ છે ્ 

કોધના આવેશમા ંસચચાઇનો માગર છોડ� ન દ� અને �શુીની 

મસતીમા ંબાિતલની પેરવી ન કર�. (૧૭) ્ માણસ �દુાએ 

આપેલી નેઅમતો પર સતંોષ માની લેશે તે હમેંશા પરાયાની 

મોહતા�થી બચેલો રહ�શે. (૧૮) ્ માણસ બી�ની હાલત 

પર લાલચ ભર� નજર નાખશે તે હમેંશા �ભખાર� રહ�શે. (૧૯) 

્ અુલાહની રઝા પર રાઝી નથી તે �દુા પર તકદ�રનો 

આરોપ �કુ� રરો છે. (૨૦) ્ પોતાની �લૂને નજર �દાઝ 

કરશે તે બી�ની �લૂને પણ નજરમા ંન�હ લાવે. (૨૧) ્ 

માણસ બી� કોઇને ઉઘાડો કરવાની કોિશષ કરશે તે પોતે 
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ઉઘાડો થઇ જશે. (૨૨) ્ માણસ કોઇના પર નાહક તલવાર 

ઉગામશે પ�રણામે પોતે જ તલવારથી મરશે. (૨૩) ્ માણસ 

બી�ના માટ� ખાડો ખોદશે , પોતે જ એમા ંપડશે અથવા કહો 

ક� ખોદશે તે પડશે. (૨૪) ્ માણસ નાદાન સાથે દોસતી 

રાખશે તે માનહાની પામશે , ્ આ�લમોથી સગંત રાખશે તે 

માન પામશે અને ્ ખરાબ જગયાએ જોવામા ંઆવશે તે 

બદનામીને વરશે. (૨૫) માણસે હમેંશા સા�ુ ંબોલ�ુ ંજોઇએ 

ભલે પછ� તેનાથી એને લાભ થાય ક� હાની પહ�ચે. (૨૬) 

ચાડ� ખાવાથી બચતા રહો કારણ ક� તેનાથી લોકોના �દલમા ં

અદાવત અને ્ુશમનીના બીજ રોપાય છે. (૨૭) સારાથી 

સગંત રાખો, �રુાથી ્ુર ભાગો કારણ ક� તે એવો પથથર છે 

્માથંી શેર નથી �ટતી (અથારત લાભ નથી થતો) (૨૮) 

જયાર� કોઇ નેઅમતને પામો  તો  �બુ  જ �કુ કરો ક� 

નેઅમતમા ંવધારો થાય. (૨૯) જયાર� રોઝીમા ંતગંી આવે તો 

�બુ જ ઇસતીગફાર કરો ક� તેથી �રઝકના દરવા� �લુી 
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�ય. (૩૦) જયાર� રા� ક� રા�ય િસવાયના કોઇથી રંજ 

પહ�ચે તો "લમ ાવલ વલમ �ુવવત ઇસલમ �બસલમ માલ 

અઝી્” વધાર� પઢતા રહો ક� ્થી ગમમા ંઘટાડો અને 

�શુીમા ંવધારો થાય. 

* * * * * 
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 પની કરમ્તો 

અુલામા અરબલી લખે છે ક� એક �દવસ અ� ુ

બસીર હમામના ઇરાદાથી ઘર�થી બહાર નીકકયા. રસતામા ં

તેમનો ક�ટલાક માણસોથી ભેટો થયો. ્ ઇમામ �અફર 

સા�દક અલ�યહસસલામની �ઝયારત કરવા જઇ રરા હતા. 

અ� ુબસીર સહાબી પણ એ ખયાલથી સાથે થઇ ગયા ક� જો 

હમામ જઇ આવયા પછ� જઇશ તો �ઝયારતની �શુનસીબીમા ં

પાછળ રહ� જઇશ. તે એમની પાસે પહ�ચયા તો આપે 

ફરમાવ�ુ ંઇમામના ઘરમા ંજનાબતની હાલતમા ંદાખલ ન 

થ�ુ ંજોઇએ. અ� ુબસીર� માફ� માગંી લીધી અને હમામમા ં

�સુલ કરવા ચાુયા ગયા. 

��ુફુ �બન િતબયાન કહ� છે ક� એક �દવસ અમે 

લોકો હઝરતની સેવામા ંગયા. વાતચીત દરિમ યાન આપે 

ફરમાવ�ુ,ં જમીનના ખઝાના અમારા કબ� અને અિધકાર 
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તળે છે એમ કહ�ને આપે પગ વડ� જમીન પર એક ર�ખા દોર� 

અને વ�તભરનો એક ડબબો ઉપાડ�ને અમને દ�ખાડ�ો. તેની 

�દર �ધુધ સોનાની �ટો હતી. મ� અરજ કર� ક� મમલા 

આપના કબ�મા ંઘ�ુ ંબ�ુ ંછે પણ આપના માનવાવાળા 

તકલીફો ઉપાડ� રરા છે. આપે જવાબમા ંફરમાવ�ુ ંક� એમના 

માટ� જ�ત છે. 

* * * * * 
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 પનમ અવસમફ 

એક વખત એક હા� મદ�ના આવયો અને મ�સજદ� 

ર�લુમા ં�ઇુ ગયો. એક હ�ર �દનારની થેલી એની પાસે 

હતી. ુખ �લુી તો જો�ુ ંક� થેલી નથી. એને લાગ�ુ ંક� કોઇ 

લઇ ગ�ુ.ં આમ તેમ જો�ુ ંપણ કોઇ નજર� પડ�ુ ંન�હ. 

મ�સજદના એક �ણુામા ંહઝરત ઇમામ જઅફર સા�દક 

અલ�યહસસલામ નમાઝ પઢ� રરા હતા. આપની પાસે 

આવીને તે કહ�વા લાગયો ક� માર� થેલી તમે લઇ લીધી છે  ? 

હઝરતે ફરમાવ�ુ ંએમા ં�ુ ંહ્ ું  ? એણે ક ું , એક હ�ર 

દ�નાર. હઝરતે ફરમાવ�ુ ંમાર� સાથે મારા ઘર� ચાલો. એ 

આપની સાથે ગયો. આપે એક હ�ર દ�નાર તેને હવાલે કર� 

દ�ધા. એ પાછો મ�સજદ� ગયો અને પોતાનો સામાન ઉઠાવવા 

લાગયો તો એના �દનારની થેલી એ સામાનમા ંતેને નજર� 

પડ�. થેલી પોતાની પાસે હોવા છતા ંકોઇના પર આદેપ 
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��ુો એ �ણીને એને �બુ  જ ભ�ઠપ થઇ અને એ દોડતો 

દોડતો ઇમામ અલ�યહસસલામની પાસે ગયો અને માફ� 

માગંવા લાગયો. હઝરતે ફરમાવ�ું , અમે ્ કંઇ આપી દઇએ 

છ�એ તે પા� ંનથી રાખતા. 

એક વખતે આપના વક�લ મોઅકકલે આપને ક ુ ં

આપણા પાસે અનાજનો જથથો એટલો બધો મો�ુદ છે ક� 

લાબંા વખત �ધુી ચાલશે. એટલે ્ુકાળની અછત ક� 

મ�ઘારતની આપણને જરાય �ચ�તા કરવાની નથી. આપે 

ફરમાવ�ુ ંએ બ�ુ ંઅનાજ વેચી નાખો , એ પછ� ્ હાલ 

બધાના થશે તે આપણા પણ ભલે થાય. જયાર� બ�ુ ંઅનાજ 

વેચી દ�વામા ંઆવ�ુ ંતો આપે ફરમાવ�ુ ંક� હવે પછ�થી એકલા 

ઘ�ની રોટ� પકાવવામા ંન આવે , બુક� અધાર ઘ� અને અધાર 

જવની રોટ� પકાવવામા ંઆવે અને �યા ં�ધુી બની શક� તયા ં

�ધુી આપણે ગર�બોને સાથ દ�વો જોઇએ. 



િસરતે અઈમ્મા - 903                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

આપનો કાયદો હતો ક� આપ અમીરો કરતા ં

ગર�બોને વધાર� ઇઝઝત આપતા હતા. વેપાર પણ કરતા 

હતા અને પોતાના બાગોમા ંપોતે �તે મહ�નત મ�ુર� પણ 

કરતા હતા. એકવાર બેલચો લઇને આપ બાગમા ંકામ કર� 

રરા હતા. આપ�ુ ંઆ�ુ ંબદન પરસેવાથી તરબોળ થઇ ગ�ુ ં

હ્ ુ.ં આપને આ હાલતમા ંજોઇને એક જણે ક ું , લાવો 

બેલચો મારા હાથમા ંઆપો �ુ ંએ કામ કર� આ�ુ.ં હઝરતે 

ફરમાવ�ુ ંરોઝી તલબ કરવામા ંતડકા અને ગરમીની તકલીફ 

સહ�વી એ કંઇ એબની વાત નથી. 

�લુામો અને લ�ડ�ન પર એવી મહ�રબાની કરતા 

હતા ક� ્ આ ઘરાનાની ઉચચતમ િસફત હતી. એક હ�રત 

પમાડનારો દાખલો �ફુયાન �રુ�એ બયાન કય� છે. કહ� છે ક� 

�ુ ંએક �દવસ ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામની 

સેવામા ંહાજર થયો. જો� � ંક� ચહ�રા �બુારકનો રંગ 

બદલાય ગયેલો છે. મ� સબબ દયારફત કય� , આપે ફરમાવ�ુ ં
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મ� બધાને ક ુ ંહ્ ુ ંક� કોઇ મેડ� પર ન �ય. હમણા ં�ુ ં્વો 

તે ઘરમા ંગયો તો મ� એક લ�ડ�ને એક બાળકને ક�ડ� તેડ�ને ક� 

્ની દ�ખર�ખ એને સ�પવામા ંઆવી હતી તેને િસડ� પર 

ચડતી જોઇ. મને જોઇને તે એટલી ડર� અને ગભરાઇ ગઇ ક� 

બચ�ુ ંતેના હાથમાથંી સર� ગ�ુ ંઅને પડ�ને મર� ગ�ુ.ં મને 

બચચાના મર� જવાનો એટલો સદમો નથી ્ટલો રંજ એ 

વાતનો છે ક� આ લ�ડ� આટલી બધી મારાથી ક�મ ડર� ગઇ 

અને ગભરાઇ ગઇ. પછ� આપે એ લ�ડ�ને બોલાવી અને ક ુ ં

્ ુ ંડર ન�હ , મ� તને રાહ� �દુામા ંઆઝાદ કર� દ�ધી. 

તયારબાદ હઝરત બચચાની કફન દફનની �કયામા ંમશ�લુ 

થઇ ગયા. 

હઝરતને તયા ંક�ટલાક મહ�માન આવયા હતા. 

જમવા માટ� આપે આપની લ�ડ�ને ખા�ુ ંલાવવાનો �કુમ 

કય�. એ શાકનો એક મોટો ભર�લો પયાલો લઇને દસતરખાન 

પાસે આવી તો ઇ�ફેાકથી પયાલો તેના હાથમાથંી સર�ને પડ� 
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ગયો. એના પડવાથી ઇમામ અલ�યહસસલામ અને બી� 

મહ�માનોના કપડા ખરાબ થઇ ગયા. લ�ડ� �જુવા લાગી અને 

આપે �સુસો કરવાને બદલે રાહ� �દુામા ંએમ કહ�ને એને 

આઝાદ કર� દ�ધી ક� ્ ુ ંમાર� બીકથી �જુવા લાગી હતી, તને 

�ુ ંઆઝાદ કર�શ તો શાયદ તેનો એ કફફારો થઇ �ય. 

* * * * * 
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સમમદક�  લે ્ોામ્દ સસલસલમાો 

અલયા� વ  લેા� વસસલ્ની 

�ૃિતથ 

આપની �ૃિતનનો �મુાર નથી કર� શકાતો. 

ઇિતહાસોના વાચંન પરથી જણાય છે આપે બે�મુાર �કતાબો, 

લેખો અને �રસાલાનથી ્ુિનયાને ફ�ઝયાબ ફરમાવી છે. 

આપના જાનની કોઇ સીમા નહોતી એટલે આપની �કતાબો 

હર�ક િવષય અને િવદાના સબંધંમા ંમળ� આવે છે. આપે 

ઇુમે દ�ન , ઇુમે ક�િમયા , ઇુમે રજઝ , ઇુમે ફાલ , ઇુમે 

ફુસફા, ઇુમે તબઇયયાત (ફ��ઝ�સ) , ઇુમે હયઅત 

(ખગોળશા), ઇુમે મનિતક (લો�જક) , ઇુમે િતબ , ઇુમે 

સ�મમયાત (ઝેરને લગ્ુ ંઇુમ) , ઇુમે તશર��ુલ અજસામ વ 
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અફઆ�લુ આઅઝા (એનાટોમી અને ફ�ઝીયોલો�) , ઇુમે 

ઇલા�હયયાત (ઇ�વરવાદ િવષે�ુ ંઇુમ) અને માબાઅ્ુન 

તબઇયયાન (મેટ��ફ�ઝ�સ) વગેર� વગેર� પર કલમ ચલાવી છે 

અને લે કચરો આપયા છે. ્ની િમસાલ કયામત �ધુી મળ� 

શક� તેમ નથી. 

* * * * * 
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સમમદક�  લે ્ોામ્દ સસલસલમાો 

અલયા� વ  લેા� વસસલ્નમ 

કમ�ગદ� અને ્મન ્રતબો 

હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામના 

એટલા બધા શા�ગદર  હતા ક� તેમનો �મુાર થવો ��ુશકલ છે , 

અલબ� જયાર� જયાર� આ બાબતે લખાણ થાય છે તયાર� 

તેમના નામોનો પણ ઉુલેખ થઇ �ય છે. તેમ  જ અ�હ� પણ 

ઉુલેખ કરવામા ંઆવશે. ઇિતહાસકારોએ ક�ટલીક 

વય��તનના ��ુસુી ર�તે નામો આપીને અને આ 

િસલિસલાની હારમાળામા ંપરોવીને તેમને બ�મુાન 

આપવાનો પયતન કય� છે. દાખલા તર�ક� મતાલે�સુસોઉલ , 

સવાએક� મોહર�કા અને ��ુલ અબસાર વગેર�મા ંઇમામ અ� ુ
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હનીફા, યરા �બન સઇદ અનસાર� , ઇબને જર�હ , ઇમામ 

મા�લક, ઇબને અનસ , �ફુ યાન �રુ� , �ફુ યાન �બન 

અયિનયયા. અય�બુ સ �સતાની વગેર�નો આપના શા�ગદ� 

તર�ક� ખાસ ર�તે ઉુલેખ કય� છે. 

* * * * * 
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ઇ્મ�લુ ક�િ્યમ ��બર ઇકને ાયયમન 

એમ�ુ ં��ુ ંનામ અ� ુ�સુા ��બર �બન હયયાન 

�બન અબ્ુસસમદ અસ�ફુ� અ�ર્સુી અલ �ુફ� છે. એ ઇ. 

૭૪૨મા ંપેદા થયા અને ઇ ૮૦૬મા ંઅવસાન પામયા. 

ઇિતહાસના વાચંન પરથી જણાય છે ક� ��બર 

�બન હયયાને ઇમામ અલ�યહસસલામની અઝમતનો એતરાફ 

કરતા ંજણાવ�ુ ંછે ક� આખાય િવ�વમા ંકોઇ એ�ુ ંનથી ્ 

ઇમામ અલ�યહસસલામની પેઠ� બધી િવદાન પર બોલી શક�... 

તાર�ખે અઇમમામા ંહઝરત ઇમામ �અફર સા�દક 
અલ�યહસસલામે લખેલા �સુતકો વગેર�ના ઉુલેખ કરતા ં
જણાવવામા ંઆવ�ુ ંછે ક� એમણે ક�િમયા , જફર અને રમલ 
પર �સુતક રચ�ુ ંહ્ ુ.ં િવખયાત રસાયણ (ક�િમયા) શા�ી , 
�બીર બીન હયયાન ઇમામ અલ�યહસસલામના શા�ગદર  હતા. 

એ સાહ�બ �રુોપમા ંજબરના નામથી મશ�રુ છે. વળ� તેમને 
��બર �ફુ�નો પણ ઇુકાબ આપવામા ંઆવયો હતો. ��બર 
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પણ ��નુ િમસર�ની પેઠ� ઉ�મેુ બાિતન (�પુત િવદાન 
અથવા �હાની ઇુમો)નો શોખ ધરાવતા હતા. આ ��બર 
હયયાને હ�ર વરક (બે હ�ર પેજ) પર અવલ�ંબત એક 
�સુતક�ુ ંસપંાદન કય� હતો અને તેમા ંહઝરત ઇમામ 
�અફર સા�દક અલ�યહસસલામના પાચંસો �રસાલાનનો 
સગંહ કય� હતો. અુલામા ઇબને ખુકાન �કતાબે વ�હયયાિતલ 

આયાત (�. ૧-૧૩૦)મા ંહઝરત ઇમામ �અફર સા�દક 
અલ�યહસસલામનો ઉુલેખ કરતા ંજણાવે છે ક� "હઝરત ઇમામ 
�અફર સા�દક અલ�યહસસલામના ઇુમે ક�િમયા અને ઇુમે 
જફર તથા ફાલને લગતા લખાણો ઉપલબધ છે. ્ ઇમામ 
�અફર સા�દક અલ�યહસસલામના ��બર �બન હયયાન �ફુ� 
ત્ ુરસી નામે એક શા�ગદર  હતા. ્મણે આપના પાચંસો 
�રસાલાનનો એક સગંહ બે હ�ર પેજ પર અવલ�ંબત 
�સુતક�ુ ંસપંાદન ક�ુ ુછે. 

* * * * * 
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સમમદક�  લે ્ોામ્દ સસલસલમાો 

અલયા� વ  લેા� વસસલ્નમ ફયઝો 

અને બરકતો 

હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામને 

રાસે�નુ �ફલ ઇુમવાળાનમાથંી હોવાનો શરફ હાિસલ છે. ્ 

સાહ�બે ઇુ�લુ અવવલીન વલ આખેર�નથી વાક�ફ અને બધી 

ભાષાનના �ણકાર છે , આવી મહાન િવ�તૂીના બધા ઇુમી 

ફયઝો અને બરક તોનો આછો પણ પકાશ આ ��ુસતકામા ં

આપી શકાય તેમ નથી. અહભ ્ અપા�ુ ંછે તે માત તબ�ુર ક 

�પે છે. 

હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામના 

બારામા ંઇમામ મા�લક �બન અનસ લખે છે , "માર� ુખોએ 
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ઇુમ, ફઝીલત, તયાગ �િૃ� અને પાક�ઝગીમા ંઇમામ 

�અફર સા�દક અલ�યહસસલામથી બેહતર કોઇ વય��તને જોઇ 

જ નથી. ્મક� આ અગાઉ કહ�વામા ંઆવ�ુ ંછે ક� તે ઘણા 

મહાન લોકોમાથંી હતા. અને મહાન તયાગી ��ુષ હતા. 

�દુાથી હદ ઉપરાતં ડરતા હતા , અનહદ હદ�સો બયાન 

કરતા હતા. ઘણી પાક મજલીસવાળા અને હદ ઉપરાતં લાભ 

આપનારા ��ુગર હતા. આપની તહ�નાતમા ંરહ�ને પારાવાર 

લાભ ઉપાડવામા ંઆવતો હતો. 

* * * * * 
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ઇસ્ી ફયઝો પાહચમ્વમનમ અવસર 

એમ તો આપણા બધાએ અઇમમએ અહ લેબૈત 

અલ�યહસસલામ ઇુમી ફયઝો અને બરક તોથી ભર�રુ હતા. 

તેમજ ઇુમે અવવલીન વલ આખર�નના મા�લક હતા. પણ 

્ુિનયાવાળાનએ તેમના ઇુમોથી લાભ ઉપાડવાના બદલે 

ઇુમો અને િવદાનના ખ�નાન પર હથક�ડયો અને 

બેડ�નના નાગ બેસાડ� દ�ધા હતા. એટલે એ હઝરતના 

ઇુમી કમાલાતો જોઇએ તેટલા મઝંર� આલમ પર આવી 

શ�ા ન�હ, ન�હ તો આ્ ્ુિનયા કોઇ પણ ઇુમમા ંખાનદાને 

�રસાલત િસવાય કોઇની મોહતાજ ન રહ� હોત. 

ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામનો ઝમાનો 

(અવસાન �હ.સ. ૧૪૮) મઆ�રફ પરવર� (જાન પોષણ)ના 

લેહાઝથી એક સોનેર� સમય હતો. ્ �કાવટો આપના 

પહ�લાના અઇમમા માટ� �તરાય�પ થઇ જતી હતી તેમા ં



િસરતે અઈમ્મા - 915                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

આપના ઝમાનામા ંક�ટલાક �શે કમી હતી. ઉમવી ��ુુમતની 

તબાહ� અને અબબાસીનએ પોતાના �ળુ મજ�તુ કર� 

લેવાની પ�િૃ�નમા ંમશ�લુ રહ�� ું , આપને માટ� જરા અમન 

અને િનરાતંની વેળા આપવા�ુ ંસબબ બની અને આ સમય 

દરિમયાન અહલે બૈતનો મઝહબ અને અહલે બૈતનો પચાર 

તથા િવદા જાનના પસારણ અને ફ�લાવાનો ઘણો ઉ�મ 

અવસર આપને મકયો. લોકોને પણ હવે આ રબબાની 

આલીમોની તરફ ર�ુઆત કરવામા ંકોઇ ખાસ ઝેહમત પડતી 

ન હતી. પ�રણામે �હ�ઝ ઉપરાતં ઇરાક , શામ, �રુાસાન, 

કા�લુ, િસ�ધ, �હ�દ, રોમ તથા �ફ�રંગ વગેર� ્ુર ્ુર દ�શ 

િવદ�શના ઇુમનો શોખ ધરાવતા લોકો આપના ઇુમી 

ફયઝથી લાભ મેળવવા આપની સેવામા ંહાજર થવા લાગયા. 

આપના િવદાથ� ગણનો વ્ ુરળ ચાર હ�ર અસહાબ �ધુી 

પહ�ચી ગયો હતો. 
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આ સબંધંમા ંઅુલામા શૈખ �ફુ�દ અલ�યહસસલામ 
અ. ર. ફરમાવે છે "લોકોએ આપનાથી ઇુમો હાસીલ કયાર 
અને તેને ્ુર ્ુર �ધુી ફ�લાવી દ�ધા. પ�રણામે આપના 
કમાલોની ચચાર બધા શહ�રોમા ંથવા લાગી. આપનાથી 
આલીમોએ ્ટલા ઇુમો પાપત કયાર છે , અહલેબૈતમાથંી 
કોઇના પાસેથી એટલા ઇુમો તેમણે પાપત નથી કયાર. 

આપનાથી વાતો સાભંળ� �રવાયત કરનારા �ુદ� �ુદ� િવચાર 
ેેણીવાળા આધાર�તુ લોકોથી પણ હદ�સ કથનારાએ 
�રવાયત કર� છે અને તેમની સખંયા ચાર હ�ર છે. �બન 
અરબ િવદાથ�નમા ં�મી નસલના એક સાહ�બ �ઝશરા �બન 
અઇન (અવસાન �હ.સ. ૧૫૦) ઉુલેખનીય છે. ઝરારાના 
દાદા રોમના એક પિવત રાહ�બ હતા. ઝરારા તેમની ઇુમી 
�ખદમતોના કારણે ઇસલામી જગતમા ંઘણા મશ�રુ હતા. એ 
ગથંકતાર પણ હતા. " �કતા�લુ ઇસતેતાઅત વલ જબ એમનો 
�ણીતો ગથં છે. 

* * * * * 
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લ�લુી મકતમબો 

હઝરતના અસહાબમાથંી ચારસો એવા ગથં કતાર 

હતા ્મણે બી� િવદાન અને ઇુમો ઉપરાતં માઅ�મુ 

અલ�યહસસલામના કલામોને એકત કર�ને ચારસો ઉ �લુી 

�સુતકો�ુ ંસપંાદન ક�ુુ, ઉ�લુથી મતલબ હદ�સે અહલેબૈતના 

એવા સગંહો છે ક� ્મા ંઆપેલી હદ�સો , એ હદ�સોના સગંહ 

કરનાર� માઅ�મુ અલ�યહસસલામથી સીધે સીધી સાભંળ�ને 

લખી લીધી હોય. અથવા એવા �રવાયત કરનારથી સાભંળ� 

હોય ક� ્ણે તે હદ�સ �દુ માઅ�મુ અલ�યહસસલામના 

મ�ઢ�થી સાભંળ� હોય. આ �તના ગથંમા ંસગંહ કરનાર 

પોતાના ગથંમાથંી ઉતાર�લી હદ�સો મઅનઅન (ફલાણે 

ફલાણાથી સાભંળ�નો િસલિસલા સાથે) નથી આપતો. એટલે 

ક� એવી હદ�સો નથી આપતો ્મા ંકોના હવાલાથી આ હદ�સ 

આપવામા ંઆવે છે તે જણાવવાની જ�રત રહ�. બુક� એવી 
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હદ�સો જ આપે છે ્ તેણ ેપોતે �દુ માઅ�મુ 

અલ�યહસસલામના મ�ઢ�થી સાભંળ� હોય છે. એટલે આવા 

ગથંોમા ં�લુ�કુનો નછો સભંવ રહ� છે. ઉ�લુી �કતાબોના 

સપંાદનનો સમય અમી�લ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામથી 

માડં�ને ઇમામે અસકર� અલ�યહસસલામથી પ�ર�ચત છે. એટલે 

ક� તે�ુ ંસપંાદન આ ઝમાના દરિમ યાન થ�ુ ંછે. અને તેમા ં

માત એ  જ હદ�સો છે ્ યા તો લખનાર� �તે માઅ�મુ 

અલ�યહસસલામના મ�ઢ�થી સાભંળ� છે ક� પછ� એવા 

આધાર�તુ રાવીથી લીધી છે ક� ્ણે મ�ઢ� મ�ઢ આ હદ�સ 

માઅ�મુ અલ�યહસસલામથી �ણી છે. શૈખ અ� ુકાિસમ 

�અફર �બન સઇદ ઉફ� મોહ��ક� �હુલી પોતાના ગથં "અલ 

મોઅત�બરમા ંલખે છે. ઇમામ �અફર સા�દક 

અલ�યહસસલામે મસાઇલના આપેલા જવાબોને ઇમામ 

અલ�યહસસલામ ના ૪૦૦ અસહાબ ગથં કતારનએ લખીને 

�કુમમલ ર�તે તૈયાર કયાર છે. 
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અલ જવાદના િવદાન ગથં કતાર " �કતાબ અને 

�ુ્બુખાના નામક �સુતકના હવાલાથી લખે છે ક� �ર�લના 

ગથંોમા ંઇમામોના ્ અસહાબના અહવાલમા ંઆવેલ છે 

તેમની �ુલ સખંયા ચાર હ�ર પાચંસો છે અને આમાનંા ૪ 

હ�ર ઇમામ �અફર� સા�દક અલ�યહસસલામના અસહાબ 

હતા. આ ચાર હ�રમાથંી ક�ટલાક તો એવા પણ છે ્મણે 

એકલાએ સ�કડો �સુતકો લખયા છે. ફઝલ �બન શાઝાએ ૧૮૦ 

�સુતકો લખયા છે. ઇબને દવલે ૧૦૦ �સુતકો લખયા છે. એ  જ 

ર�તે બકદએ લગભગ ૧૦૦ , ઇબને અમીર� ૯૦ �સુતકો લખયા 

છે. એમના ઘણા ખરા સહાબીન તો એવા છે ક� ્મણે ૩૦ 

અથવા ૪૦ �સુતકો રચયા છે. �ંુકમા ંએ ક� આપના એક હ�ર 

તણસો અસહાબોએ, પાચં હ�ર �સુતકો રચયા છે. મજમઉલ 

બહરમા ંજબર શબદના મથાળા હ�ઠળ આપે�ુ ંછે ક� માત એક 

��બર જોઅફ� ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામથી 

સાભંળેલી તીસ હ�ર હદ�સોના હા�ફઝ હતા. તાર�ખે 
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ઇસલામમા ંછે (�. ૫ , પા.૪) ક� અબબાન �બન તગલબ �બન 

�રયાહ (અ� ુસઇદ) �ુફ� ઇમામ �અફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામની તીસ હ�ર હદ�સોના હા�ફઝ હતા. તેમણે 

રચેલા �સુતકોમા ંતફસીર� ગર��લુ �ુરઆન , �કતા�લુ 

�ફુ�રદ, �કતા�લુ ફઝાઇલ , અને �કતા�સુસીફફ�ન ઉુલેખ 

કરવાને લાયક છે. એ કાર� , ફક�હ, ભાષા શા�ી અને 

હદ�સવે�ા હતા. એમને ઈમામ ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામ તથા હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામના સહાબી હોવાનો પણ શરફ હાિસલ હતો. 

�હ.સ. ૧૪૧મા ંતેમ�ુ ંઅવસાન થ�ુ.ં 

* * * * * 
 

  



િસરતે અઈમ્મા - 921                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

ાઝરત સમમદક�  લે ્ોામ્દ 

સસલસલમાો અલયા� વ  લેા� 

વસસલ્ અને ઇસ્ે જફર 
હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામને 

ઇુમનો પચાર અને ફ�લાવો કરવાનો �ુદંર મોકો મળ� ગયો 

હતો. એટલે આપે ઇુમી ફાયદાનના દર�યા વહાવી દ�ધા. 

આપને �યા ંબી� ઇુમોમા ંકમાલ હાિસલ હતો અને આપે 

ઘણા ઇુમનો પચાર કય� હતો તયા ંઆપ ઇુમે જફરમા ંપણ 

યકતા (અનનય) હતા. આ ઇુમ પર પણ આપના �સુતકો છે. 

ઇુમે જફર કોને કહ�વામા ંઆવે છે તેના સબંધંમા ં

��ુનજદ નામના અરબી શબદકોષના સપંાદન અ� ુ�ઇુ અલ 

ય�ઇુ ��ુનજદમા ંએ શબદની વયાખયા આ ર�તે આપી છે. લખે 

છે ઇુમે જફરને ઇુમે હો�ફ ૪૧૫ (અદર-શ બદ) પણ 



િસરતે અઈમ્મા - 922                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

કહ�વામા ંઆવે છે. એ એ�ુ ંઇુમ છે ક� ્ની સહાયથી 

્ુિનયામા ંબનનારા બનાવો �ણી લઇ શકાય છે. મોલવી 

વહ�્ુઝઝમાન પોતાના �સુતક અનવા�લ �ગુાત (પા. 

૫૧)મા ંબહ�ર� મોહ�તના હવાલાથી લખે છે. ઇુમે જફર ક� ્ 

ઇુમે તક સીર (અદરો�ુ ંિવભાજન)�ુ ંબી�ુ ંનામ છે. આ 

ઇુમમા ંસવાલ કરનારના સવાલના અદરોની હ�રવણી 

ફ�રવણી અને તોડ જોડ કર�ને જવાબ મેળવવામા ંઆવે છે. 

મજમઉલ બહરયનમા ંજફર શબદના મથાળા હ�ઠળ આ 

લખાણ છે. ઇુ�લુ હો�ફના ઉ�લુ પર ્ુિનયામા ંબનનારા 

બનાવો �ણવા માટ�ની િવદા�ુ ંનામ ઈુમે જફર છે. તાર�ખે 

અઇમમામા ંઇબને ખુકાનના ઇિતહાસ (�. ૧- પા�ુ,ં ૧૦૫)ના 

હવાલા પરથી આપેલ છે ક� ઇમામ �અફર સા�દક 

અલ�યહસસલામે ક�મેસ્� પર તથા જફર અને રમલના િવષય 

પર પણ અ� ૂુ ય �સુતકો રચેલ છે. 

* * * * * 
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ાઝરત સમમદક�  લે ્ોામ્દ 

અલ�યાસસલમ્ અને માનદ� તબીબ 

અુલામા ઇબને બાબવયહ અલ�ુમમીએ �કતા�લુ 

ખસાઇલ (�. ૨૫. ૧૯ , પા. ૯૭-૯૯)મા ંલખે લ છે ક� 

�હન્ુસતાનનો એક િવખયાત તબીબ (વૈદ) મન�રુ દવાનક�ના 

દરબારમા ંબોલાવવામા ંઆવયો. બાદશાહ� તેની હઝરત સાથે 

�લુાકાત કરાવી. ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામે 

ઇુમે તશર��લુ અજસામ અને ઇુમે અફઆ�લુ આઅઝા 

(એનાટોમી અને ફ��ઝયોલો�)ના બારામા ંતેનાથી નગણીસ 

સવાલો કયાર. જો ક� એ વૈદક શ બદમા ંપારંગત અને મહા 

િનષણાતં હતા તેમ છતા ંઆપના સવાલના જવાબ તેનાથી 

આપી શકાયા નહભ અને તે છેવટ� ક લમો પઢ�ને �સુલમાન 

થઇ ગયો. અુલામા ઇબને શહર આશોબ લખે છે ક� એ 
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તબીબ સાથે હઝરત ઇમામ અલ�યહસસલામે વીસ સવાલ 

કયાર હતા ઉપરાતં એવા ઇુમથી છલોછલ ભર�લા અને 

જાન�ણુર �દાઝથી તકર�ર ફરમાવી ક� તેનાથી બોલાઇ 

જવા�ુ ં ‘હઝરત આપે આટ�ુ ંઉચચ અને �ેુ જાન �ાથંી 

હાિસલ ક�ુુ ?’ આપે ફરમાવ�ુ ંક� મારા બાપદાદાનથી ્મણે 

હઝરત મોહમમદ �સુતફા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ પાસેથી અને તેમણે �બઇલથી અને �બઇલે 

�દુાવદં� આલમ પાસેથી એ ઇુમ હાિસલ ક�ુ ુછે ક� ્ણે �હો 

અને �સમોને પેદા કયાર છે. �હનદ� તબીબ બોલી ઉઠ�ો  

સ્ૃ�ત આપે સા�ુ ંક ુ ંછે. આ�ુ ંઇુમ તો �દુાએ તઆલા 

પાસેથી જ મળ� શક�. અને પછ� એમ કહ�ને ક� તમે િવ�વમા ં

સમથી વધાર� જાની છો. કલમો પઢ�ને �સુલમાન થઇ ગયો. 

 (્નમમકબે ઇકને કા�ર  કોબ �. ૫, પમ. ૪૫) 

* * * * * 
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ાઝરત સમમદક�  લે ્ોામ્દ 

અલ�યાસસલમ્�ુ ંઇસ્ે �ુર ન 

�ૂંકમા ંએ ક� આપના ઇુમી કમાલો પર તો રોશની 

નાખ�ુ ં્ુ  ા◌ાર કામ છે.  ્મક� આગળ કહ�વાઇ ��ુુ ંછે. 

અલબ�ા અતે એક બાબત એટલે ક� આપના �ુરઆનના 

બારામા ંદ મ એ સાક�બા (પા.૪૮૭પર)મા ંઆપનો એક કોલ 

આપવામા ંઆવેલ છે તે અતે ર�ુ કરવામા ંઆવે છે. આપના 

એ કોલના આ શબદો છે , "�દુાની કસમ �ુ ં�ુરઆને મ�દને 

શ�આતથી �ત �ધુી એવી ર�તે ��ુ ં� ંક� મારા હાથમા ં

આસમાન અને જમીનની ખબરો છે અને એ ખબરો પણ એ 

છે ક� ્ બની ગયેલા બનાવો સબંધંી છે અને એ ખબરો પણ 

છે ્ બની રહ�લા બનાવોને લગતી છે અને ક�મ ન હોય 

કારણ ક� �ુરઆનમા ંબધી ચીઝો�ુ ંઇુમ છે અને તે એમના 
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પર સપષટ છે. એક જગયાએ આપે ફરમાવ�ુ ંક� અમે ��બયા 

અને ર�લુના ઇુમના વારસદાર છ�એ. 

* * * * * 
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ઇસ્ે ન�ુ્ (�યોિતષ કકદ) 

ઇુમે ન�ુમના બારામા ંઆપના કમાલાત જોવા 

હોય તો મોટા મોટા �સુતકો વાચંવા પડશે. આપે મોટા મોટા 

ન�ુમીન (�યોિતષો) સાથે બેહસો અને �નુાઝેરા કર�ને 

એમને દંગ કર� દ�ધા છે. બેહા�લ અનવાર , મના�કબે શહ�ર 

આશોબ તથા દ મ એ સાક�બા વગેર�મા ંઆપના એ �નુાઝરા 

આપેલ છે. આ�લમોનો ફ�સલો છે ક� ઇુમે ન�ુમ હક છે પણ 

એ�ુ ંખ� ંઇુમ અઇમમએ અહલે બૈત અલ�યહસસલામ િસવાય 

કોઇ ધરાવ્ ુ ંનથી. એ �ુદ� વાત છે એમના �લુામો એમના 

�રુ� �હદાયતથી, �રુ� માગરદશરનથી જાન પકાશ મેળવે. 

સા�દક� આલે મોહમમદ અલ�યહસસલામ પણ બી� 

ઇમામોની પેઠ� �નવરોની બોલીથી સ�ંણૂર ર�તે વા�કફ હતા. 

કોઇ પ�,ુ પદી ક� પાણી આપસમા ંવાત કરતા હોય તો આપ 
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તેમની વાતો સમ� જતા હતા અને કોઈ પસગં ઉભો થાય 

તો એમના સાથે વાતચીત પણ કર� લેતા હતા. 

એકવાર ચકોર નામ�ુ ંએક પદી કંઇક બોલી ર ુ ં

હ્ ુ.ં સા�દક� આલે મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમે એમના સહાબીનથી �છુ�ુ,ં �ણો છો આ ચકોર �ુ ં

કહ� ર ુ ંછે. સહાબીનએ ક ું , ના અમો �ણતા નથી પછ� 

આપથી �ણવા અરજ કર� ક� એ �ુ ંકહ� ર ુ ંછે  ? આપે 

ફરમાવ�ુ,ં એ કહ� ર ુ ંછે ક� "�દુાવદંા મોહમમદ અને આલે 

મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમથી �ગુઝ 

રાખનારાન પર તાર� લાઅનત વરસાવ. જયાર� ફાખતા 

બોલી ર ુ ંહ્ ું, તેને જોઇને આપે ફરમાવ�ુ ંક� એને ઘરમા ંન 

રહ�વા દો એ કહ� છે ક� ‘ફકદ્મુ’ �દુા તમને િનસત અને 

ના�દુ કર� દ�. 

* * * * * 
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સમમદક�  લે ્ોામ્દ સસલસલમાો 

અલયા� વ  લેા� વસસલ્ે 

જ�વત્મ ંઘર બનમવી  પ�ુ ં

એ સવરમાનય અને િસધધ હક�કત છે ક� જ�ત પર 

અહલેબૈત અલ�યહસસલામનો �રુ��રુો હક , સ�ા અને 

અિધકાર છે. �ુુ લા �મી લખે છે ક� એક માણસ હજ કરવા 

જતી વખતે આપને પૈસા આપતો ગયો ક� હઝરત �ુ ંહજ 

કર�ને પાછો ફ � ંએ �દુત દરિમ યાન આપ મારા રહ�વા માટ� 

ઘર ચણાવીને ક� પછ� ખર�દ�ને તૈયાર રાખજો. એ કામ માટ� 

હઝરતને દસ હ�ર �દરહમ રોકડા આપતો ગયો. જયાર� હજ 

કર�ને એ પાછો ફય� તયાર� આપે તેને ફરમાવ�ું , મ� તારા માટ� 

જ�તમા ંએક ઘર ખર�દ ક�ુ ુછે , ્ની ચાર �દશાન આ 
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�જુબ છે અને તેની ચ્સુ�માન બતાવયા બાદ આપે તેને 

એક નિવશતો (દસતાવેજ) આપયો. પછ� એ ઘર� ગયો. ઘર� 

જવા બાદ �બમાર પડ�ો અને મરવાની અણીએ પહ�ચયો , 

મરતા પહ�લા ંએણે વસીયત કર� ક� ઇમામ અલ�યહસસલામે 

આપેલો નિવશતો મારા કફનમા ંરાખવામા ંઆવે. લોકોએ 

તેની વસીયત �જુબ ક�ુ.ુ એને દફન કરવા પછ� બી્ 

�દવસે એ નિવશતો તેની કબર પર પડ�લો મળ� આવયો અને 

તેની પાછળ લખે�ુ ંહ્ ુ.ં સા�દક� આલે મોહમમદ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલ મે ્ વચન આપ�ુ ંછે તે સા�ુ ં

પડ�ુ ંછે અને મને જ�તમા ંમકાન મળ� ગ�ુ ંછે. 

* * * * * 
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દસતે સમમદક્મ ંઇબમા�્ી ્ોઅ�ઝો 

પયગમબર� �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમની મશ�રુ હદ�સ છે ક� માર� અહલે બૈત મારા 

િસવાયના બી� પયગમબરો કરતા ંફઝીલતમા ંવધાર� છે. એ 

�હસાબે કહ� શકાય ક� ્ મોઅ �ઝા પયગમબરો બતાવતા 

હતા તે આપની અહલેબૈત પણ દ�ખાડ� શકતી હતી. માત ફકર 

એટલો ક� પયગમબરોએ મોઅ�ઝા પયગમબર�ના �રુાવા �પે 

દ�ખાડતા હતા અને અહલેબૈત એ મોઅ�ઝા જ�ર પડ� ેશાને 

ઇસલામ બતાવવા માટ� દ�ખાડતા હતા. જનાબે સા�દક� આલે 

મોહમમદનો આવો એક મોઅ �ઝો �ુુ લા �મીએ ન� ધયો છે. 

તે જણાવે છે ક� એક માણસે આપથી સવાલ કય� ક� હઝરત 

ઇબાહ�મ અલ�યહસસલામે ્ પદીનને �વતા કયાર હતા તે 

એક જ �િતના હતા ક� �ુદ� �ુદ� �િતના  ? આપે તેનો આ 
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તાઅ�ુબી ભય� પ�ન સાભંળ�ને જવાબ આપયો ક� �ુન 

હઝરત ઇબાહ�મ આ ર�તે પદીનને �વતા કરતા હતા. 

પછ� આપે સાદ કય� ક� કાગડા અ�હ� આવ , મોર અ�હ� આવ , 

ક�તુર અ�હ� આવ, એ બધા પદીન આપનો સાદ સાભંળ�ને 

આપની પાસે આવયા. આપે ક ુ ંએ બધાને ઝબહ કર� નાખો 

અને તેમના માસંને પીસી નાખો. એ પમાણે કરવામા ંઆવયા 

બાદ એક પદીના માથા પર હાથ ફ�રવીને બોલાવ�ુ ંતો એ 

મા�ુ ંઉડ�ને એના િપસેલા માસં સાથે જોડાઇ ગ�ુ ંઅને પદી 

સ�વન થઇ ગ�ુ.ં આ જોઇને સવાલ કરનાર તા અ�ુબીમા ં

પડ� ગયો. 

* * * * * 
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ાઝરત ઇ્મ્ �અફર સમમદક 

અલ�યાસસલમ્ની ્ુરુદ�કી 

ઇિતહાસકારો લખે છે ક� બની અબબાસીન એ 

જયાર� બની ઉમયયાની ��ુુમતનો તખતો ઉથલાવી નાખવાની 

�હલચાલ શ� કર� તયાર� તેમને લાગ�ુ ંક� તેન પોતાની 

પ�િૃ�મા ંઆલે ર�લુના પદકારનો જભભો પહ�ર� લીધા વગર 

કામયાબ થશે ન�હ. આથી તેમણે એ પ�િૃ�ને આલે ર�લુના 

�નુનો ઇનતેકામ લેવાના નઠા હ�ઠળ ઉપાડ�. લોકોએ તેમની 

પ�િૃ�ને આલે મોહમમદ અને આલે ફાતેમાના �હતમા ંટ�કો 

આપીને લડત માડં� અને તેથી શીઆએ બની ફાતેમા તરફથી 

પણ તેમને સહકાર અને ટ�કો મળ� ગયો. આ સબંધંમા ંઅ� ુ

સલમા �અફર �બન �લેુમાન �ુફ�ને આલે મોહમમદ વતી 

વ�ર તર�ક� િનમ� ૂકં કર� હતી. એને આ માટ� ઇમામે 
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વકતની કશી પરવાનગી ન હતી. એ એક �મુાસતા તર�ક� 

કામ કર� રરો હતો અને બની ઉમયયાનો સામનો કરવામા ં

તેણે ઘણી જ સફળતા સાપંડ� હતી. જયાર� પ�ર�સથિત વધાર� 

લાભદાયક જણાઇ એટલે એણે હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક 

અલ�યહસસલામ તથા અ� ુમોહમમદ અબ્ુુલાહ �બન હસનને 

અલગ અલગ એક કાગળ લખયો ક� આપ અ�હ� આવી �ન 

ક� ્થી આપની બયઅત કર� લેવામા ંઆવે. 

ખેપીયા કાગળ લઇને િન�કુ ત સથાનોએ પહ�ચી 

ગયા. તેમાનંો એક ખેપીયો મદ�ના પહ�ચયો તયાર� રાત પડ� 

�કુ� હતી. એ ઇમામ અલ�યહસસલામની સેવામા ંઆવયો અને 

કાગળ આપતા ંઅરજ કર� ક� �ુ ંઅ� ુસલમાનો કાગળ લાવયો 

�.ં ��ુર તેને �લુાહ�ઝા ફરમાવે અને જવાબ આપે. આપે 

કાગળ તેના હાથમાથંી લઇ લીધો અને �દવો મગંાવીને 

કાગળને તે  જ વખતે બાળ� નાખયો. પછ� ખેપીયાને ક ુ ંક� 
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અ� ુસલમાને જઇને કહ�જો ક� તમારા કાગળનો આ જ જવાબ 

છે. 

હવે તે દરિમ યાન વાત એમ બની ક� કાગળ 

મદ�ના પહ�ચે તે પહ�લા ંજ ��ુુમતનો ફ�સલો થઇ ગયો હતો. 

એટલે ક� તી� તાર�ખ , રબીઉલ અવવલ �હ.સ. ૧૩૨ના 

�ુમ આના �દવસે સફફાહ અબબાસીને ખલીફા બનાવી દ�વામા ં

આવયો. 

* * * * * 
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ખલીફમ ્ન�રુ દવમનક� અને ાઝરત 

ઇ્મ્ �અફર સમમદક અલ�યાસસલમ્ 

ઇિતહાસ નવેશ અ�લુ �ફદા લખે છે ક� અ�લુ 

અબબાસ સફફાહ �બન અબ્ુુલા ચાર સાલ અને છ મહ�ના 

��ુુમત ભોગવીને �હ.સ. ૧૩૬ (ઇ. ૭૫૪)ના �ઝલહજજ 

મહ�નામા ંમરણ પામયો અને મરતી વખતે પોતાના ભાઇ 

મન�રુને પોતાનો ગાદ� નો વારસ બનાવતો ગયો. સફફાહ�ુ ં

મરણ થ�ુ ંતે વખતે મન�રુ હજ કરવા ગયો હતો. તયાથંી 

�હ.સ. ૧૩૭મા ંપાછા ફયાર બાદ તેણ ેરાજ લગામ પોતાના 

હાથમા ંલીધી હતી. 

જસટ�સ અમીરઅલી પોતાના �સુતકમા ંલખે છે ક� 

મન�રુ ઘણો ્ુર �દ�શ માણસ હતો. અબબાસી સુતનત 

લાબંી ચાલી અને રાજસ�ા હાથમાથંી ગયા બાદ પણ તેની 
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સ�ા ઘણા વખત �ધુી ટક� રહ� , તેમા ંમન�રુની આ ્ુર 

�દ�શી મોટ� ભાગે જવાબદાર હતી. ઇિતહાસ નવેશ િમ. 

ઝા�કર �સુયન લખે છે ક� , મન�રુ ઘણો િવચારશીલ અને 

વયવસથા શ��ત ધરાવનાર હોવા છતા ંઘણો જ શકંાશીલ 

હતો. ્ના િવશે એના મનમા ંજરા પણ એ વસવસો પેદા 

થઇ �ય ક� તે એના ક� એના �ુટંબ માટ� હાનીકારક છે તો એ 

તેને હરગીઝ �વતો રહ�વા દ�તો ન�હ. 

મન�રુ ઘણો કં�ૂસ રાજવી હતો. એક એક પાઇ 

અને એક એક દાગં (એક આની અથવા ૬ રતીભાર)નો પણ 

ખયાલ કરતો હતો. એટલી ચીજ પણ નછ� થાય તો એનો 

�વ અધધર થઈ જતો , એટલા માટ� તો તે� ુ ંનામ દવાનક� 

પડ�ુ ંહ્ ુ.ં હઝરત ઇમામ હસન અલ�યહસસલામ અને �સૈુન 

અલ�યહસસલામની ઔલાદ જો ક� બધી ્ુનયવી બાબતોથી ્ૂર 

જ રહ�તી હતી. તેમ છતા ંએમની �હાની સ�ા મન�રુના માટ� 

ઘણી મહતવની વાત હતી. કોઈપણ કારણ વગર એમનાથી 
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ખટકો લાગેલો રહ�તો હતો. પ�રણામે એ સાદાત સાથે �રુ��રુ� 

્ુશમની રાખતો હતો. 

ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામ અને 

આપના વા�લદ� મા �દ હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

અલ�યહસસલામે પોતાના ઈુમે ઇમામત એના હા�કમ 

બનવાની �શુખબર� આપી હતી. અને એ વખતે એણે 

આપના �બુ વખાણ પણ કયાર હતા. તે છતા ંરાજગાદ� પર 

આવયા પછ� એનો રવૈયો ઇમામ સાથે તો એવો જ હતો, ્વો 

સાદાતો સાથે હતો. 

�ુુ લા �મી અને ઇમામે શબલખી લખે છે ક� 

મન�રુ અબબાસીનો એક માનીતો દરબાર� �રવાયત કર� છે ક� 

મ� એક �દવસ મન�રુને ઘણો જ �ચ�તા્રુ બેઠ�લો જોઇને તે� ુ ં

કારણ �છુતા ંએણે ક ુ ંક� અુવીનના એક મોટા ભાગનો તો 

નાશ કર� દ�ધો. પરં્ ુએમના પેશવા હ� �ધુી મારા હાથથી 

બાક� રહ� જવા પામયા છે. મ� ક ુ ંએ કોણ છે  ? મન�રુ� 
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જવાબ આપયો �અફર �બન મોહમમદ. મ� ક ું, �અફર �બન 

મોહમમદ તો એક આબીદ માણસ છે. રાત �દવસ યાદ� �દુા 

અને ઇબાદતમા ંરચયા પચયા રહ� છે. ્ુિનયા સાથે કશો જ 

સબંધં નથી. મન�રુ� ક ુ ં�ુ ં��ુ ં� ંક� ્ ુ ં�દલમા ંએમની 

ઇમામત પર એઅતેકાદ રાખે છે પણ મ� કસમ ખાધી છે ક� 

આજની રાત થવા પહ�લા ંજ �ુ ંએમના તરફથી િનરાતં થાય 

એમ કર� લ�. એમ કહ�ને એણે જુલાદને �કુમ કય� ક� 

જયાર� �અફર �બન મોહમમદને લોકો હાજર કર� અને �ુ ં

મારા માથા પર હાથ રા�ુ ંએટલે , એને મારો ઇશારો સમ�ને 

તેમને એ જ વખતે કતલ કર� દ�જો. 

થોડ�વાર પછ� હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક 

અલ�યહસસલામ તશર�ફ લઇ આવયા. તેન એ વખતે કંઇક 

પઢ� રરા હતા. મન�રુની નજર એમના પર પડતાનંી સાથે 

એ કાપંવા લાગયો અને તેમને આવકાર�ને પોતાની મસનદ 

પર બેસાડ� દ�ધા. પછ� �છુ�ુ ંયબન ર��ુુુ લાહ આપ 
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તકલીફ લઈ અહભ પધાયાર છો તે�ુ ંકારણ  ? આપે જવાબ 

આપયો, "�ુ ંતો તેડાવયે આવયો �.ં મન�રુ� અરજ કર� "કોઇ 

હાજત હોય તો ફરમાવો. હઝરતે જવાબ આપયો હાજત એ  જ 

છે ક� હવે પછ� મને તલબ કરવામા ંન આવે , �ુ ંચા�ુ ંતયાર� 

આ�ુ ંએટ�ુ ંકહ�ને આપ તયાથંી ચાુયા ગયા.  

      

(કવમા�્ ુ� �વુત) 

જયાર� બની ઉમયયાની સુતનતનો દોર ખતમ 

થયો અને બની અબબાસની સુતનતનો દોર આવયો તયાર� એ 

લોકો તો બની ઉમયયા કરતા ંપણ સાદાતના વધાર� ્ુશમન 

સા�બત થયા. એમના જમાનામા ંતો સાદાત પર એવી 

તબાહ� આવી ક� ્�ુ ંબયાન કરવાથી બદનની �વાટં�ન 

ઉભી થઇ �ય છે. આવા ના �ુક દોરમા ંક�ટલી એહિતયાત 

સાથે હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામે �જ�દગી 

િવતાવી હશે ! �ુમ બરદાસત કરવાની પણ એક હદ હોય છે. 
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સાલોસાલથી ગર�બ સાદાતો, એક અજબ બેકસીની હાલતમા ં

�વન િવતાવી રરા હતા. આખર� એમના સીનામા ંપણ �દલ 

હ્ ુ ંઅને એક બહા્ુર ખાનદાન�ુ ંલોહ� તેમની નસોમા ંવહ� 

ર ુ ંહ્ ુ.ં રફતે રફતે એમનો �ુસસો ઉભય�. હઝરત ઇમામ 

હસન અલ�યહસસલામની ઔલાદમાથંી એમના એક પમત 

અબ્ુુલાહ મહઝ એક ઘણા જ નેક �દલ જોશીલા સયયદ 

હતા. એમને થ�ુ ંક� સાદાતને અબબાસીનના તાસથી કોઇ ન 

કોઇ ર�તે છોડાવવા જોઇએ. હઝરત ઇમામ �અફ ર� સા�દક 

અલ�યહસસલામે, તેમને એ ઇરાદાથી રોકવા ચા ુ ંપણ એમનો 

જોશ નછો ન થયો અને તે મન�રુના િવ �ધધ લોકોને 

ઉશક�રવા લાગયા. એમના બે �તુો હતા. એક�ુ ંનામ નફસે 

ઝ�કયયા અને બી��ુ ંનામ ઇબાહ�મ હ્ ુ.ં એમણે તેમની આ 

કોશીશોમા ં�રુતો સાથ આપયો. મન�રુને એમના ઇરાદાની 

�ણ થતા ંતેણ ેહસની સાદાતની ગીરફતાર� માટ� એક મોટ� 

સેના મોકલી અને લગભગ ૭૦ થી ૭૫ માણસો �ગરફતાર 
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કર� લેવામા ંઆવયા. ગીરફતાર થયેલાનમા ંકાચી વયના 

�કશોરો, નવ�વુાનો અને ઘરડા માણસો પણ હતા. �કતાબોમા ં

લખે�ુ ંછે ક� જયાર� આ િસતમ રસીદા કાફલો મદ�નાથી 

રવાના થયો તયાર� એમની બેક સી, મજ�રુ�, બે�નુાહ� અને 

બેક�રુ�ને જોઇને દર�ક જણ પોતપોતાની જગયાએ બેચનૈી 

અ�ભુવી રરો હતો અને ્ુ:ખના ુ� ુવહાવી રરા હતા. 

આહ એ ફઝલ અને કમાલના મા�લકો , �રુત અને સીરતમા ં

અજોડ એ વય��તન , ્મનામાનંો એક એક �વુાન �હમમત 

અને �દલેર�મા ંઆખાય અરબસતાનમા ંમશ�રૂ હતો. ગળામા ં

તમક, હાથોમા ંહથકડ�ન અને પગોમા ંબેડ�ન , શરમ અને 

�હ�બથી ઢળેલી ુખો , બેકસી અને બે બસીથી �ુક�લી 

ગરદનો, ્ુબળા �ટોની ઉઘાડ� પીઠ પર સવાર થઇને 

ર�લુના મદ�નાથી નીકળ� રરા હતા તે વખતે ક�� ુ ં

�દયભેદક અને �દલોને હચમચાવી �કૂ� તે� ુ ંદશય ઉ�ુ ંથ�ુ ં

હશે ! 
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તાર�ખે કાિમલમા ંછે ક� જયાર� હઝરત ઇમામ 

�અફર� સા�દક અલ�યહસસલામને ખાનદાનના માણસોની 

�ગરફતાર�ની �ણ થઇ તયાર� આપ �બુ જ બેચનૈ બની 

ગયા. મ�સજદ� નબવીના દરવા� પર ઉભા હતા એ વખતે 

તયાથંી મઝ�મુ સાદાતોનો કાફલો નીકકયો. કોઇના પગમા ં

બેડ�ન, કોઇના ગળામા ંતમક , કોઇના બા� રસસીથી 

બધંાએલા, કોઇ �ટની પીઠ સાથે બધંાએલા, આ દશય જોઇને 

આપ �સુક� �સુક� રડ�ા અને ફરમાવ�ું , �દુાની કસમ આ  જ 

પછ� �રુમતે હરમે �દુા વ ર�લુ મહ��ઝ ન�હ રહ�. �દુાની 

કસમ ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમથી 

અનસારની કોમે ્ અહદ કય� હતો (એટલે ક� તેન ર�લુ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ અને તેમની 

ઔલાદ�ુ ંરદણ કરશે) તે તેન �લુી ગયા. �દુાવદંા ્ ુ ં

અનસારથી સખત બદલો લે  ્. હઝરતની પર�શાનીનો એ 

વખતે એ આલમ હતો ક� આપની પાક ચાદર આપના ખભા 
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પરથી સર� પડ� હતી. એ પસગેં આપે જોએલા દશયની 

આપના �દલ પર એટલી �ડ� અસર થઇ ક� આપ તે  જ 

�દવસે �બમાર પડ� ગયા હતા અને લગભગ ૨૦ �દવસ �ધુી 

સખત તાવમા ંપટકાઇ પડ�ા અને તેનાથી એટલી તકલીફ 

આપને થઇ ક� �નના સાસંા પડ� ગયા હતા. હઝરતે આપના 

કાકા અબ્ુુલા મહ�ઝને મળવા ચા ુ ંક� મળ�ને તેમને 

તસુલી અને �દલાસો આપે પણ એ પતથર �દલના માણસો 

આપને તેમના �ધુી પહ�ચવા ન દ�ધા. 

મોહમમદ� નફસે ઝ�કયયા અને ઇબાહ�મ , એ 

જમાનામા ંસતંાઇ ગયા હતા અને રણવાસી અરબોનો �લબાસ 

ધારણ કર� લીધો હતો, એ જ બદલાએલા વેશમા ંએક �દવસ 

તેમણે એક મ�ંઝલ પર અબ્ુુલાહ મહ�ઝની �લુાકાત કર�. 

એમણે �તુોને ક ુ ંક� �ઝુલતની �જ�દગીથી ઇઝઝતની મોત 

બેહતર છે. 
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મન�રુ એ જમાનામા ં�ુફામા ંહતો. ક�દ�ન એની 

સામે ર�ુ કરવામા ંઆવયા. એણે તે બધાને સખત ક�દની સ� 

કર� અને એવી ક�દમા ં�રુાવયા ક� ્મા ંરોશની�ુ ંનામ િનશાન 

નહો્ ુ ંક� ન તા� હવા�ુ ંતેમા ં�ઝુર હ્ ુ.ં ક�દ�ન થોડા 

�દવસમા ંએક પછ� એક મરવા લાગયા. કયામત તો એ હતી 

ક� મર�લાનની લાશો પણ તયાથંી ખસેડવામા ંઆવતી ન હોતી 

એટલે લાશો તયા ંપડ� પડ� સડવા લાગી , પ�રણામે તયાનંી 

હવા બદ�દુાર , ગદં� અને ઝેહર�લી બની ગઇ. અને તેના 

કારણે બે ચાર ક�દ�ન રોજ મરવા લાગયા. 

હક�કત એ છે ક� સાદાતને કતલ કરવામા ંબની 

અબબાસીન, બની ઉમયયા કરતા ંઘણા આગળ વધી ગયા 

હતા. બની ઉમયયાએ સાદાતો પર ક હ�ર વરસાવયો હતો એ�ુ ં

કારણ એ હોઇ શક� ક� તે પરાયા હતા અને એમની તેમના 

સાથે �ુની અદાવત હતી. પરં્ ુઅબબાસીન તો પોતાના 

હતા અને સાદાત પણ કહ�વાતા હતા. માલ , દોલત, 
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્ુિનયાની મોહબબત , લોભ અને સ�ાએ તેમની ુખો પર 

એવો પડદો નાખી દ�ધો હતો ક� તેમની �દર નેક અને 

બદની તમીઝ બાક� નહોતી રહ�વા પામી. તેન ્ુિનયા 

મેળવવા પાછળ એટલા ગાડંા્રુ બની ગયા હતા ક� 

આખેરતને સદંતર �લુી ગયા. 

બહરહાલ ગર�બ સાદાત લોકો , એ ભયકંર ક�દમા ં

ઘણી જ ્ુદરશાભર� હાલત ભોગવી રરા હતા તે છતા ંએક 

પળ માટ� પણ �દુાથી ગા�ફલ ન હોતા રરા. એમને આખો 

�દવસ િતલાવતે કલામે પાકથી જ કામ રહ�્ ુ.ં સદા એની 

િતલાવતમા ંમશ�લુ રહ�તા. ક�દખા�ુ ંએટ�ુ ં�ધકારમય હ્ ુ ં

ક� �દવસનો કયો વખત થયો છે એ પણ �ણી શકા્ ુ ંન હ્ ુ.ં 

એટલે તેમણે પોતાની િતલાવતને પાચં �હસસામા ંવહ�ચી 

નાખી હતી અને તેના પરથી નમાઝના વખતોનો પ�ો 

લગાડતા હતા. ક�દખાનામા ંક�ટલાય �દવસો ફાકામા ંિવતતા 

અને કોઇ એમની હાલતનો �છુનાર તયા ંન હતો. ખાવાની 
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વાત જવા દો , પાણી �ધુધા ંપણ તેમને જ�રત �જુબ મળ્ુ ં

ન હ્ ુ.ં આહ, ક�વી બેકસી અને બેબસી ! 

હવે આ તરફની વાત સાભંળો. મોહમમદ નફસે 

ઝ�કયયાએ �ંુક �દુતમા ંએક સાર� એવી સેના જમાવી લીધી 

અને એમણે મન�રુ સામે લડાઇ �હ�ર કર� લીધી , તેમજ 

મદ�ના પર કબજો કર� લીધો , પણ થોડા �દવસ બાદ 

મન�રુની ફોજો આવી અને તેમને ઘરેામા ંલઇ લીધા. 

મોહમમદ એ ફોજો સામે ટક� ન શ�ા અને લડતા ંલડતા ં

શહ�દ થઇ ગયા. એમ�ુ ંમા�ુ ંકાપીને મન�રુ પાસે મોકલી 

દ�વામા ંઆવ�ુ.ં તેણ ેએમ�ુ ંમા�ુ ંએક થાળમા ંરાખીને એમના 

�ધૃધ િપતા અબ્ુુલાહ મહ�ઝ પાસે ક�દખાનામા ંમોકલી 

આપ�ુ.ં જનાબે અબ્ુુલાહ મહ�ઝ એ વખતે નમાઝ પઢ� રરા 

હતા. તયા ંએમના શહ�દ �તુ�ુ ંમા�ુ ંલાવીને �સુુલા પાસે 

રાખી દ�વામા ંઆવ�ુ.ં નમાઝથી ફા�રગ થયા બાદ એમણે 

જો�ુ ંતો જવાન �તુ�ુ ંમા�ુ ંપડ��ુ ંહ્ ુ.ં અચાનક સીનામાથંી 
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એક આહ નીકળ� ગઇ. માથાને છાતી સર�ુ ંચાપં�ુ ંઅને 

કહ�વા લાગયા , શાબાશ બેટા , બેશક તમે એ  જ વાયદો વફા 

કરનારાનમાથંી છો ્મના વખાણ �દુાએ �ુરઆનમા ંકયાર 

છે. બેટા તમે એવા જવાન હતા ક� તમને તમાર� તલવાર� 

�ઝુલતથી બચાવી લીધા અને તમાર� પરહ�ઝગાર�એ તમને 

�નુાહથી �રુ�દત બનાવી દ�ધા પછ� આપે મા�ુ ંલઇ 

આવનારને ક ુ ંક� મન�રુને જઇને કહ�્  ક� અમે તો કતલ થઇ 

��ુા હવે તારો વારો છે. એટ�ુ ંકહ�ને એક ઠંડો સાસં લીધો 

અને તેની સાથે જ આપે દમ દઇ દ�ધો અને �હ જ�તમા ં

પરવાઝ કર� ગઇ. 

હવે બી� ભાઇ ઇબાહ�મનો હાલ સાભંળો. એ 

લાબંા વખત �ધુી અહભ તહભ ભમતા રરા , �તે તે પણ એક 

સાર� એવી સેના એકઠ� કરવામા ંકામયાબ થયા અને 

િમસરનો ઇલાકો સર કર� લીધો. ્ જમાનામા ંનફસે ઝ�કયા, 

મન�રુ સાથે લડ� રરા હતા તે વખતે એમણે િમસર પર 
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કબજો જમાવી લીધો હતો અને તેમણે ભાઇની મદદ� જવાનો 

ઇરાદો કય� પણ મન�રુ� રસતા બધં કર� દ�ધા હતા. એટલે તે 

એમ કરવામા ંફાવયા ન�હ. મન�રુ� , મોહમમદ નફસે ઝ�કયાને 

પરા�ત અને કતલ કયાર બાદ ઇબાહ�મને પણ કતલ કર� 

દ�ધા. 

જયાર� ઇબાહ�મ લશકર લઇને �ુફા રવાના થયા 

તયાર� અલ હમરા નામની જગયાએ પડાવ નાખીને પડ�ા હતા 

તયા ંમન�રુની સેના પણ આવી પહ�ચી. બનેં સેનાન વચચે 

સખત �કુાબલો થયો. બનેં પદના સ�કડો સૈિનકો મરાયા. 

લડાઇમા ંઇબાહ�મ �તી જવાના �ચનહો દ�ખાવા લાગયા અને 

થોડ�વારમા ંતો સામા પદની સેના ભાગવા લાગી , 

ઇબાહ�મની સેનાએ તેનો પીછો કય� પણ નરમ �દલ 

ઇબાહ�મને તેમની �રુ� હાલત પર દયા આવી. પોતાની 

સેનાને પીછો કરવાથી રોક�. મન�રુની સેનાના સરદાર 

અયનીને પોતાની વેરણ છેરણ સેનાને એકઠ� કરવાની આ 
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ર�તે �ુદંર તક મળ� ગઇ અને તેણે એનો લાભ ઉપાડ�ો. 

સેનાને એકઠ� કર� એણે ઇબાહ�મની સેના પર અચાનક 

�મુલો કર� દ�ધો. ઇબાહ�મની સેના �તી હતી અને શશ ુ

સેનાને ભગાડ� �કુ� હતી એટલે તે હથીયાર ઉતાર�ને 

આરામથી બેઠ� હતી. હાર�લી સેના આમ અચાનક આવતી 

જોઇ એના �કુાબલા માટ� સેના તૈયાર ન થઇ શક� અને 

સૈિનકો અહભ તહભ નાસવા લાગયા. ઇબાહ�મ તેથી પોતે 

મેદાનમા ંઉતયાર અને લાબંા સમય �ધુી હાશમી બહા્ુર�ના 

જોહર દ�ખાડતા રરા. �તે ્ુશમનો વચચે ચાર� તરફથી ઘરેાઇ 

ગયા અને શહ�દ થયા. આ બનાવ ૨૫મી ઝીલકાદ �હ.સ. 

૧૪૫નો છે. 

ઇબાહ�મ પાચં વષર �ધુી �ટા રરા હતા અને 

મન�રુ િવશાળ સ�ા તેમજ સેના ધરાવતો હોવા છતા ંતેમને 

પકડ� શકયો નહોતો. 
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ઇબાહ�મ અને નફસે ઝ�કયયાને કતલ કયાર બાદ 

પણ સાદાત પરના �ુમો નછા ન થયા. અુલામા 

મજલીસી લખે છે ક� તેના જમાનામા ંબે�મુાર ઔલાદ� અલીને 

શહ�દ કર� દ�વામા ંઆવી અને ઘણાનને તો �દવાલમા ંચણી 

લેવામા ંઆવયા. મન�રુ એ �દવસોમા ંબગદાદમા ંએક મહ�લ 

ચણાવી રરો હતો. તેમા ં�યા ંબી�નને તેણ ે�વતા 

ચણાવી દ�ધા તયા ંએણે એક �સૈુની જવાનને પણ ચણી દ�વા 

માટ� મોકુયો. જવાન ઘણો �પાળો અને દ�ખાવડો હતો. 

મકાન ચણનાર એક ક�ડયાની તેના પર નજર પડતા ંએ�ુ ં

�દલ રેુ ંરેુ ંથઇ ગ�ુ.ં પણ શાહ� ફરમાન સામે તે લાચાર 

હતો, છતા ંએણે તેને એમાથંી બચાવી લેવાની એક ��ુ�ત 

િવચાર� લીધી અને જયાર� એ �વુાન �દવાલમા ંચણાઇ રરો 

હતો તયાર� લાગ જોઇને એણે તે જવાનના કાનમા ંકહ� દ��ુ.ં 

તમે ગભરાતા નહભ. �ુ ંતમાર� �દવાલમા ંહવા માટ� એક 

બાકો� ંરહ�વા દઇશ અને રાતે આવીને તમને કાઢ� લઇશ. 
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એણે રાતે તે પમાણે ક�ુ.ુ �દવાલની �ટો હટાવીને એ 

નવિનહાલ બાગે �રસાલતના �લ ્વા જવાનને બહાર 

કાઢ�ો અને ક ું , આપ માત એટ�ુ ંકરો ક� અ�હ�થી �ાકં 

એટલા ્ુર નીકળ� �ન ક� કોઇની નજર આપના પર પડ� 

ન�હ અને એવી ર�તે આપની �ન બચાવી લો , અને અય 

ફરઝદં� ર�લુ આપ આપના નાના મોહમમદ� �સુતફાથી માર� 

બખશીશ કરાવી દ�જો , એમણે એ કડ�યાનો આભાર માનયો 

અને પછ� ક ુ ં્ ુ ંમાર� �ુફો કાપી લે અને તે લઇને માર� 

્ુખીયાર� મા પાસે જઇને �ુ ં�વતો � ંએના �રુાવા�પે દઇ 

આવ્. જો એટ�ુ ં્ ુ ંકર� શક� તો તારો મોટો ઉપકાર. એણે 

તેમની આ દરખાસત �રુ� કર� અને �ુફો તેમની માતાને 

પહ�ચાડ� આપી , ્ તે વખતે �દકરાની �ુદાઇમા ંરડ� રહ� 

હતી. 

તાર�ખે હબી�સુસયરમા ંછે ક� �હ.સ. ૧૪૪મા ં

મન�રુ અબબાસી હજ કરવા માટ� ગયો. હજથી ફાર�ગ થયા 



િસરતે અઈમ્મા - 953                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

બાદ તેને એક માણસ મકયો. એ માણસે ક ુ ંક� ઇમામ 

�અફર સા�દક અલ�યહસસલામ , લોકોને તારા િવ ધધ ભભેંર� 

અને તેમની ઉશક�રણી કર� રરા છે. એણે ઇમામ 

અલ�યહસસલામને બોલાવીને ક ું , મારા �ણવામા ંએ�ુ ં

આવ�ુ ંછે ક� તમો માર� રાજસ�ા િવ�ધધ પચાર કર� રરા છો 

અને લોકોને કાન ભભેંરણી કર�ને તેમને મારા િવ�ધ ઉશક�ર� 

રરા છો. આપે જવાબમા ંફરમાવ�ુ,ં બાદશાહ એ મારા િવ�ધધ 

તદન ખો�ંુ બોહતાન લગાવે છે. જો તને માર� વાત 

માનવામા ંન આવતી હોય તો એ માણસને ્ ુ ંમાર� પાસે 

બોલાવ. મન�રુ� એ માણસને બોલાવયો. ઈમામે ક ુ ં: ્ ુ ંમારા 

પર શા માટ� ખો�ંુ બોહતાન બાધંી રરો  છે ? એણે જવાબ 

આપયો એ બોહતાન નથી હક�ક ત છે. મ� ્ ક ુ ંછે તે તદન 

સા�ુ ંછે. ઇમામ અલ�યહસસલામે ક ુ ં્ ુ ંએ વાત પર ક� ્ ુ ં્ 

કહ� રરો છે તે બોહતાન નથી પણ સતય છે તેની કસમ 

ખાવા તૈયાર છે  ? એણે હા કહ� અને �દુાની કસમ ખાધી. 
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આપે ક ું, ત� ્ ર�તે કસમ ખાધી તે ર�તે ન�હ પણ �ુ ંક�ુ ં

તેમ કસમ ખા અને પછ� આપે ફરમાવ�ુ ંક� , ્ ુ ંએમ કહ� ક� �ુ ં

�દુાની તાકાતથી હટ� જઇને મારા ભરોસા પર કસમ ખા� 

�.ં એણે પહ�લા તો જરા આનાકાની કર� પછ� આપે કરા 

�જુબ કસમ ખાધી. તે�ુ ંપ�રણામ એ આવ�ુ ંક� એ તે  જ 

જગયાએ પડ� જઇને હલાક થઇ ગયો. 

(સવમહક� ્ોાર�કમ પમ. ૧૨૦) 

* * * * * 
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ઇ્મ્ �અફર સમમદક 
અલ�યાસસલમ્ની મા�દ� તબીબ સમથે 
્ન�રુનમ દરબમર્મ ંિવચમરની  પ-

લે 
અુલામા રશી્ુદ�ન અ� ુમોહમમદ �બન અલી 

�બન શહર� આશોબ માઝનદરાનીએ દરબાર� મન�રુની એક 

અગતયની બીના લખેલી. ્મા ંતફસીલથી એ વાત સપષટ 

કર� ક� એક વખત હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામ મન�રુ� દવાનક�ના દરબારમા ંતશર�ફ ફરમા 

હતા. દરબારમા ંએક �હ�દ� તબીબ પણ હાજર હતો અને તે 

તીબના િવષય પર વાતો કર� રરો હતો. હઝરત તેની વાતો 

�પુચાપ બેસીને સાભંળ� રરા હતા. એણે ્ કહ�વા�ુ ંહ્ ુ ંતે 

કહ� ��ુા બાદ હઝરતથી �ખુાિતબ થઇને એણે ક ુ ંઆપને 
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કંઇ �છુ�ુ ંહોય તો આપ �શુીથી �છુ� શકો છો. આપે 

ફરમાવ�ુ ં�ુ ંતને �ુ ં��ુ ંતારા કરતા ંએ િવષયમા ં�ુ ંવધાર� 

��ુ ં�.ં તબીબે ક ુ ંઅગર એ વાત છે તો આપ જ કંઇક 

સભંળાવો. ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ંજયાર� કોઇ 

�બમાર��ુ ંજોર વધી �ય તો ઇલાજ તેનાથી િવ� ધધ �ણુની 

વસ્થુી કરવો જોઇએ. એટલે ક� ગરમીના રોગનો ઇલાજ 

ઠંડકનો �ણુ ધરાવતી વસ્થુી કરવો જોઇએ. �શુક�ના રોગનો 

ઇલાજ તર��ુ ં�ણુ ધરાવતી વસ્થુી કરવો જોઇએ અને દર�ક 

હાલતમા ં�દુા પર ભરોસો રાખવો જોઇએ. યાદ રહ� ક� બધી 

�બમાર�ન�ુ ંઘર પેટ (જઠર) છે , અને પરહ�ઝ સો દવાનની 

એક દવા છે. ્ વસ્થુી માણસ ટ�વાઇ �ય છે તે એની 

પ�ૃિતને અ��ુુળ બની �ય છે અને તેની તં્ ુ રસતીનો સબબ 

બની �ય છે. તબીબે ક ુ ંબેશક , આપે ્ કંઇ બયાન 

ફરમાવ�ુ ંતે િતબના �ળુ તતવ સમાન છે. અસલી વૈદક િવદા 

એ જ છે. 
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આપે ફરમાવ�ું, ્ મ� તને ક ુ ંતે બધા �સુતકો 

વાચંીને �ણ�ુ ંનથી પણ એ જાન મને �દુા તરફથી મક�ુ ં

છે. હવે બતલાવ ક� તા� ંતીબ�ુ ંજાન વધાર� છે ક� મા�ં  ? 

તબીબે જવાબ આપયો , મા�.ં વા� ંતો પછ� �ુ ંતને થોડાક 

સવાલ ��ુ ંતેના ્ ુ ંજવાબ આપ. એણે ક ું, �છુો. આપે ક ુ ં

(૧) �ચકણા પવાહ� પદાથર અને ુ�નુની જગયા માથામા ં

શા માટ� છે  ? (૨) માથા પર વાળ શા માટ� છે  ? (૩) કપાળ 

વાળથી ખાલી શા માટ� છે  ? (૪) કપાળ પર કરચલીન અને 

ર�ખાન શા માટ� છે ? (૫) બનેં ુખો પર પાપંણો શા માટ� છે 

? (૬) નાક બનેં ુખોની વચચે શા માટ� છે  ? (૭) ુખોનો 

ઘાટ બદામ આકારનો શા માટ� છે  ? (૮) નાક�ુ ંિછદ નીચેની 

તરફ શા માટ� છે  ? (૯) મ�ઢા પર બે હોઠો શા માટ� 

બનાવવામા ંઆવયા છે  ? (૧૦) સામેના દાતં ધારદાર અને 

દાઢો પ હોળ� (ચપટ�) ક�મ છે  ? (૧૧) અને તે બનેંની 

વચચેના દાતંો લાબંા શા માટ� છે ? (૧૨) બનેં હથેળ�ન વાળ 
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િવનાની શા માટ� છે ? (૧૩) મરદોને શા માટ� દાઢ� હોય છે ? 

(૧૪) નખ અને બાલ િનજ�વ શા માટ� છે  ? (૧૫) �દલ 

સનોબરના આકાર�ુ ંશા માટ� છે ? (૧૬) ફ�ફ�ુ ંબે ભાગમા ંશા 

માટ� વહ�ચી દ�વામા ંઆવ�ુ ંછે અને તે હમેંશા ચાલ્ ુ ંક�મ રહ� 

છે ? (૧૭) કલે� ઉપસેલી ક�મ છે  ? (૧૮) �દુારનો આકાર 

લો�બયાના દાણા ્વો શા માટ� છે  ? (૧૯) ગોઠણ આગળ 

ક�મ �ુક� છે , પાછળ ક�મ નથી �ુકતા ? (૨૦) બનેં પગના 

તળ�યા વચચેથી પોલાણવાળા શા માટ� છે ? 

�હ�દ� તબીબે ક ુ ંઆમાનંા એક�ય સવાલનો 

જવાબ મારા પાસે નથી. આપે ફરમાવ�ું , મારા પાસે છે. એણે 

ક ુ ંતો પછ� જણાવો. આપે જવાબ આપવા�ુ ંશ� ક�ુ:ુ 

(૧) માથામા ંઅગર �ચકણા અને પવાહ� પદાથ� 

તેમજ ુ�નુી જગયા ન હોત તો �શુક�ના કારણે તે ફાટ� 

�ત. (૨) માથા પર વાળ એટલા માટ� છે ક� તેમની 

જડોમાથંી �દમાગ �ધુી તેલ પહ�ચ્ ુ ંરહ� અને �દમાગની 
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ગરમી તેના મારફતે બહાર નીકળ� �ય તેમજ �દમાગ 

વધાર� ગરમી ક� શરદ�થી મેહ�ઝ રહ�. (૩) કપાળ પર વાળ 

એટલા માટ� નથી ક� તે જગયાએથી ુખોને �રુ પહ�ચે છે . 

(૪) કપાળ પર ર�ખાન અને કરચલીન એટલા માટ� છે ક� 

માથા પરથી પરસેવો ઉતર� તેમા ંઅટવાઇને એકઠો થાય , 

્વી ર�તે જમીન પર પાણી વહ� છે તો ખાડાનમા ંએકકંુ થઇ 

�ય છે. ્થી માણસ એ એકઠા થએલા પરસેવાને �છુ� 

નાખે અને ુખોમા ંન ઉતર�. (૫) ુખો પર પાપંણો એટલા 

માટ� છે ક� ુખો પર પડતા પકાશ�ુ ંતેનાથી િનયમન 

કરવામા ંઆવે અને ુખમા ંજ�રત �રુતો જ પકાશ દાખલ 

થઇ શક� અને માણસ જ�ર પડ�ે  પાપંણો બધં કર�ને ુખ�ુ ં

રદણ કર� શક�. વળ� �વુામા ંપણ તે મદદ�પ છે. તમે જો�ુ ં

હશે ક� માણસ જયાર� વધાર� પકાશમા ં�ચી જગયા જોવા ચાહ� 

છે તયાર� તે ુખો પર હાથથી છાયંો કર� લે છે , આજ કામ 

પાપંણો સામાનય �સથિતમા ંકર� છે. (૬) નાક બે ુખો વચચે 
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એટલા માટ� �કુવામા ંઆવ�ુ ંછે ક� પકાશના એક�કરણમાથંી 

પકાશ ર�ખાન સરખા ભાગમા ંવહ�ચાઇને બનેં ુખોમા ં

પહ�ચે. (૭) ુખનો ઘાટ બદામ આકારનો એટલા માટ� 

બનાવવામા ંઆવયો છે ક� ુખમા ંદવા ક� �રુમો નાખવો પડ� 

તો તેમા ંસરળતા રહ�. ુખ ચોરસ ક� ગોળાકાર હોત તો 

તેમા ંસલાઇ ફ�રવવી ��ુશકલ થાત અને દવા ુખમા ંઠ�ક 

ર�તે ન નાખી શકાત તથા ુખની �બમાર� ્ુર ન કર� 

શકાત. (૮) નાક�ુ ંિછદ નીચેની તરફ એટલા માટ� રાખેલ છે 

ક� �દમાગના �ચકણા પદાથ� તેમાથંી સરળતા�વુરક બહાર 

વહ� શક�. ઉપરના તરફ હોત તો એમ ન થઇ શકત અને કોઇ 

ચીઝની વાસ પણ �દમાગ �ધુી જુદ� ન પહ�ચી શક ત. (૯) 

હોઠ એટલા માટ� મ�ઢા પર રાખવામા ંઆવયા છે ક� ્ પવાહ� 

પદાથ� મગજમાથંી મોઢામા ંઆવે તે તયાજં રોકાએલા રહ� 

અને ખા�ુ-ંપી�ુ ંપણ માણસના અખતયારમા ંરહ� એટલે ક� 

ચાહ� તયાર� �કુમો ક� પવાહ� વસ્ ુ�ુકં� ક� બહાર કાઢ� શક�. 



િસરતે અઈમ્મા - 961                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

(૧૦) મરદોને દાઢ� એટલા માટ� હોય છે ક� �ી ��ુષનો ભેદ 

પારખી શકાય. (૧૧) આગલા દાતં એટલા માટ� ધારદાર છે ક� 

કોઇ ચીઝને સહ�લાઇથી કરડ� ક� તોડ� શકાય. દાઢને પહોળ� 

એટલા માટ� બનાવી છે ક� ખોરાકને પીસવા ક� પચાવવામા ં

આસાની પડ�. દાઢો અને વચચેના આગલા દાતંો એટલા માટ� 

લાબંા રાખવામા ંઆવયા છે ક� તે એ  જ કામ કર� છે ્ 

મકાનમા ંથાભંલાન કર� છે. એટલે ક� મકાનને ્મ 

થાભંલાની મજ�તુી મળે એમ આ લાબંા દાતંોથી આગલા 

દાતંો અને દાઢોને મજ�તુી મળે છે. (૧૨) હથેળ�ન પર 

વાળ એટલા માટ� નથી ક� તેમના વડ� વસ્નુની ગરમી , 

શરદ�, સખતી, નરમી વગેર� આસાનીથી �ણી શકાય. જો 

બાલ હોય તો આ વાત �ણી ન શકત. (૧૩) વાળ અને નખ 

િનજ�વ એટલા માટ� છે ક� એ ચીઝો ખરાબ લાગે છે અને 

�કુસાનકતાર નીવડ� છે, એટલે તેમને કાપ�ુ ંજ�ર� છે. હવે જો 

તેમા ં�વ હોત તો કાપવાથી ઇ� થાત. (૧૪) �દલ 
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સનોબરના આકાર�ુ ંમા�ુ ં(ઉપલો ભાગ) અને �છુેુ ં

(નીચલો ભાગ) (પહોળો) એટલા માટ� છે ક� આસાનીથી એ 

ફ�ફસાની વચચે રહ� શક� અને ફ�ફસાનથી હવા મેળવીને ઠંડક 

પામ્ ુ ંરહ�, એને હવા મળે તેથી દ�માગની �બમાર� થવા ન 

પામે. (૧૫) ફ�ફસાના બે ભાગ એટલા માટ� રાખવામા ંઆવયા 

છે ક� તે �દલની વચમા ંરહ� અને તેને હવા પહ�ચાડ�. (૧૬) 

�ગર (કલે�ુ)ં ઉપરથી એટલા માટ� ઉપસે�ુ ંછે ક� જઠરના 

ઉપર મજ�તુીથી પકડ જમાવી રાખે. પોતાના ભાર અને 

ગરમીથી ખોરાકને હજમ કર�. (૧૭) �રુદા લો�બયાના 

દાણાના આકારના એટલા માટ� બનાવવામા ંઆવયા છે ક� 

િવયર (ઇનસાનનો �તુફો) પાછલા ભાગથી એમા ંઆવે છે અને 

તેના �લવા અને સકંોચાવાના કારણે ધીમે ધીમે બહાર 

નીકળે છે ્ આનદં આપવામા ંપણ કારણ�તુ બને છે. (૧૮) 

ગોઠણ પાછળ તરફ એટલા માટ� �ુકતા નથી ક� ચાલવામા ં

સરળતા પડ�. અગર એમ ન થાત તો માણસ ચાલતી વખતે 
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વારંવાર પડ� �ત અને આગળની તરફ ચાલવા માટ� 

�શુક�લ થઈ �ય. (૧૯) બનેં પગના તળ�યા વચચે પોલાણ 

એટલા માટ� રાખવામા ંઆવી છે ક� પગની બનેં �કનાર�ન 

પર ભાર પડવાથી પગ આસાનીથી ઉપડ� શક�. અગર તેમ ન 

હોત તો આખા બદનનો બોજ પગો પર પડત અને તેને 

ઉપાડવા પગો માટ� ��ુશકલ બની �ત. 

આ જવાબો સાભંળ�ને �હ�દ� તબીબ નવાઈ પામી 

ગયો અને કહ�વા લાગયો ક� આપે આ ઇુમ કોનાથી હાિસલ 

ક�ુ ુછે. આપે જવાબમા ંફરમાવ�ું , �દુાથી. તો એણે કલમો 

પડ�ો, �ુ ંગવાહ� આ�ુ ં� ંક� , અુલાહ એક છે અને હઝરત 

મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ તેના 

ર�લુ અને ખાસ બદંા છે. અને એ પણ ગવાહ� આ�ુ ં� ંક� , 

આપ િવ�વમા ંબધાથી વધાર� જાન ધરાવનાર છો. 

* * * * * 
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ાઝરત ઇ્મ્ �અફર� સમમદક 

અલ�યાસસલમ્ને બમલબલચમથ સમથે 

બમળ� નમખવમની યોજનમ 

�હ�દ� તબીબની સાથે આપની �ફુત� ુબાદ 

આપની શોહરત-ખયાિત ચાર� તરફ ફ�લાઈ ગઈ. અને લોકોના 

�દલો પહ�લાની કરતા ંઆપના તરફ વધાર� માઇલ થઇ ગયા. 

દોસત ્ુશમન બધા આપના કમાલાતની ચચાર કરવા લાગયા. 

એ જોઇને ��ુુમતને ઇષાર પેદા થઇ. આપને �હ�રમા ંતો �બુ 

માન, પાન અને ઈઝઝત આબ� સાથે મદ�ના તરફ રવાના 

કયાર પણ �દરખાનેથી એણે મદ�નાના હા�કમ �સૈુન �બન 

ઝયદને ફરમાન મોકલાવ�ુ ંક� એમને એમના બાલ બચચાન 

સમેત, એમના ઘરમા ંબાળ� નાખવામા ંઆવે. મદ�નાના 
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હા�કમને આ �કુમ મળતાની સાથે એણે થોડાક બદમાશોથી 

મેળ કર�ને , આપના ઘરને આગ લગાવી દ�ધી. આગને 

��ુવવા માટ� આપના અસહાબો ઘણી કોિશશો કર� રરા 

હતા પણ આગ ક�મે કર�ને ��ુતી ક� કા�મુા ંઆવતી નહોતી. 

એટલે �તે આપ એ કહ�તાની સાથે ક� , અય આગ �ુ ંતે �ં , 

્ના બાપદાદા જમીન અને આસમાનની �નુયાદોના સબબ 

છે અને �ુ ંઇબાહ�મે ખલીલનો ફરઝદં �.ં આપ આગમાથંી 

નીકકયા અને પોતાની અબાના પાલવથી આગ હોલવી 

નાખી. 

(તઝક�ર્લુ ્મઅ�ુ્ ીન, લ�લેુ કમફ�’  કમહ 

�ુલયની અલ�યાસસલમ્ ર.નમ ાવમલમથી પમ. ૧૮૧) 

 

* * * * * 



િસરતે અઈમ્મા - 966                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

મા.સ. ૧૪૭્મ ં્ન�રુની ાજ અને 

ાઝરત ઇ્મ્ �અફર� સમમદક 

અલ�યાસસલમ્ 

અુલામા શબલખી અને અુલામા મોહમમદ �બન 

તુહા શાફઇ લખે છે ક�, �હ.સ. ૧૪૭મા ંમન�રુ હજ માટ� ગયો. 

ઇમામ અલ�યહસસલામના ્ુશમનો તરફથી તેને એ વાત 

વારંવાર કહ�વામા ંઆવી હતી ક� ઇમામ અલ�યહસસલામ તારો 

િવરોધ કર� રરા છે અને તાર� સુતનતનો તખતો ઉલટાવી 

દ�વા માટ� કોશીશો કર� રરા છે. એટલે હજથી ફાર�ગ થયા 

બાદ એ મદ�ના ગયો. મદ�ના આવયા બાદ એણે પોતાના 

ખાસ �ગત માણસ રબીઅને ક ું , ્ ુ ં�અફર �બન 

મોહમમદને બોલાવી લાવ. રબીએ બોલાવી આપવા�ુ ંવચન 
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આપ�ુ ંપણ ટાલ મટોલ કરતો રરો. એટલે એણે ફર� 

સખતીથી ક ુ ંએને જુદ� તેડાવ. �ુ ંક�ુ ં� ંક� , �દુા તને માર� 

નાખે અગર �ુ ંમાર� ન શ�ંુ. રબીએ હઝરત ઇમામ �અફર 

સા�દક અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર થઈને અરજ કર� 

મમલા આપને મન�રુ બોલાવી રરો છે અને તેના મ�ઢાના 

હાવભાવ બ�ુ  જ ખરાબ છે. મને ખાતી છે ક� તે આ 

�લુાકાતમા ંઆપને કતલ કર� દ�ધા વગર ન�હ રહ�. હઝરતે 

ફરમાવ�ુ,ં લમ ાવલ વલમ �ુવવત ઇસલમ �બસલમમાલ અલી યયલ 

અઝી્ અને પછ� ક ું , આ વખતે તેના માટ� એમ કર�ુ ં

અશકય છે. �ૂંકમા ંએ ક� રબીઅ આપને લઇને મન�રુના 

દરબારમા ંહાજર થઇ ગયો. મન�રુની નજર આપના પર 

પડતા ંએ રાતો પીળો થઇ ગયો અને એનો �સુસો ભ�કુ� 

ઉઠ�ો અને એ બકવા લાગયો અય ્ુશમન... તમને ઇરાકના 

લોકો ઇમામ માની રરા છે, ઝકાત વગેર� માલો આપે છે અને 

મારા તરફ એમ�ુ ંજરા પણ ધયાન નથી. યાદ રાખો આ્ �ુ ં
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તમારો વધ કર�ને જ રહ�શ અને તેમ કરવા માટ� મ� કસમ 

પણ ખાઇ લીધી છે. એનો આ રંગ ઢંગ જોઇને આપે ઇરશાદ 

ફરમાવ�ુ,ં અય અમીર જનાબે �લેુમાન અલ�યહસસલામને 

મહાન સુતનત આપવામા ંઆવી તો એમણે �કુ કય� , 

જનાબે અય�બુ અલ�યહસસલામને બલામા ં�બુતેલા કરવામા ં

આવયા તો એમણે સબ કય� , જનાબે ��ુફુ અલ�યહસસલામ 

પર �ુમ કરવામા ંઆવયો તો આપે ઝા�લમોને માફ કર� 

દ�ધા. અય બાદશાહ એ બધા નબીયો હતા અને તારો નસબ 

પણ એમના �ધુી પહ�ચે છે. તારા માટ� તો એમની પયરવી 

લા�ઝમ છે. એ સાભંળ�ને એનો �સુસો ઠંડો થઇ ગયો.  

      

   (��ુલ અકસમર) 

�હ.સ. ૧૪૭મા ંહજથી ફા�રગ થયા બાદ મન�રુ 

એના દા�લ �ખલાફા પહ�ચયો. એના મળતીયાનએ લાગ 

જોઇને ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામની વાત છેડ�. 
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મન�રુ એ દરિમ યાનમા ં�તે એમનાથી મળ�ને આવયો હતો 

તેણ ેતરત જ �કુમ �ર� કય� ક� , ઇમામ �અફર સા�દક 

અલ�યહસસલામને મદ�નાથી તરત જ બોલાવો. આપને ્વો 

પત મકયો ક� તરત જ મદ�નાથી નીકળ�ને એના દરબારમા ં

એવા વખતે પહ�ચયા , ક� જયાર� એક માખી તેને સતાવી રહ� 

હતી. એ તેને વારંવાર હાથથી ઉડાડતો હતો અને માખી ફર� 

ફર�ને એના મ�ઢા પર બેસતી હતી અને કોઇ ર�તે ્ુર થતી 

નહોતી. મન�રુ� ઇમામને આવતા જોઇને તેમના તરફ મ��ુ ં

કર�ને �છુ�ુ,ં �દુાએ માખીને શા માટ� પેદા કર� હશે  ? આપે 

જવાબ આપયો �દુાએ માખી એટલા માટ� પેદા કર� છે ક� 

તેના વડ� એ જબબાર અને ુધળા આપ�દુોને ઝલીલ કર� 

અને માથા ભાર� લોકોના માથા ંનીચા કર�. 

(��ુલ અકસમર) 

એક �દવસની વાત છે ક� , બા�લુથી િસ�ેર 

�્ુગરોને બોલાવીને દરબારમા ંબેસાડ�ા , પછ� તેમને ક ુ ં
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�ુ ં�ંુક વખતમા ંમારા એક ્ુશમનને બોલાવવાનો �.ં એ 

જયાર� અહભ આવે તો તમે એના પર કોઇ એવો �્ુઇ પયોગ 

કરજો ક� ્નાથી એ ઝલીલ થઇ �ય અને તેને ની�ુ ંજો� ુ ં

પડ�. તયા ંતો ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામ  તે ના 

તેડાવયા �જુબ દરબારમા ંઆવી પહ�ચયા. આપે જો�ુ ંક� 

િસ�ેર િસ�હો દરબારમા ંબેઠા છે , આપને એ જોઇને �સુસો 

આવી ગયો અને આપે એ િસ�હો તરફ જોઇને ક ુ ંતમારા 

બનાવનારને તમે તમારો કોળ�યો બનાવી દો. એ િસ�હોની 

તસવીરો ખરા િસ�હોની બની ગઇ અને તેમણે બધા �્ુગરોને 

હડપ કર� લીધા. એ જોઇને મન�રુ થરથર કાપંવા લાગયો. 

થોડ�વાર રહ�ને એ કહ�વા લાગયો , યબન ર��ુુુ લાહ િસ�હોને 

આજા કરો ક� તે �્ુગરોને પેટમાથંી પાછા કાઢ� આપે. આપે 

ફરમાવ�ુ ંએ ન�હ બની શક� , અગર �સુા અલ�યહસસલામની 

અસાએ સાપંોને પેટમાથંી પાછા બહાર કાઢ�ા હોત તો આ 

િસ�હો પણ તેમ કરત.      (દ�હ્સમક�બમ પમ.૫૧૩) 
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અુલામા દહરશતી અને અુલામા બરસી �ૃત 

�સુતક "મશાર��ુલ અનવારના હવાલાથી લખે છે ક�  અબબાસી 

ખલીફા આપની �હાિનયતથી ભય પામી ગયો પરં્ ુતે કોઇ 

પણ ર�તે આપને કતલ કરવામા ંફાવી ન શ�ો. એટલે એવા 

સો માણસો તલાશ કયાર ક� ્ તદન અણઘડ અને અનાડ� 

હતા, તેમજ કંઇ પણ વાત �ણતા ન હતા. એમને પૈસાની 

લાલચ આપીને એ વાત માટ� રા� કર� લીધા ક� જયાર� 

હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક અલ�યહસસલામ તરફ ઇશારો 

કરવામા ંઆવે તયાર� તેમને કતલ કર� નાખવા. આ યોજના 

નકક� કર� લીધા બાદ હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામને બોલાવવામા ંઆવયા. �કુમ એ હતો ક� 

આપ તદન એકલા પધારજો. એટલે આપ એકલા પધાયાર. 

આપ ્વા દરબાર ના �હૃમા ંદાખલ થયા અને એ લોકોની 

નજર આપના પર પડ� તયાર� એ બધા લોકોએ તલવારો 

જમીન પર ફ�ક� દ�ધી અને આપના કદમો પર પડ� ગયા. 
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આ હાલત જોઇને મન�રુ� ક ું , યબન ર��ુુુ લાહ રાતના 

વખતે આપ�ુ ંપધાર�ુ ંક�મ થ�ુ.ં આપે જવાબ આપયો ત� તો 

મને બોલાવયો છે અને પછ� ઉપરથી �છેુ છે રાતે ક�મ આવ�ુ ં

થ�ુ.ં એણે ક ુ ંમઆઝુલાહ એ�ુ ંતે કંઇ થઇ શક�  ? આપ 

તશર�ફ લઈ �ન અને ઘર� જઇ આરામ ફરમાવો. 

ઇમામ અલ�યહસસલામના ચાુયા જવા બાદ એણે 

પેલા ગમાર લોકોને �છુ�ુ ંતમે મારા �કુમનો ક�મ ભગં કય� 

અને તેમને �તલ ક�મ ન કયાર ? એમણે જવાબ આપયો એ તો 

જમાનાના ઈમામ છે ્ અમાર� રાત �દવસ ખબરગીર� કર� 

છે અને હમેંશા ઔલાદની ્મ અમાર� પરવ�રશ કર� છે. એ 

સાભંળ�ને એ િવચારથી મન�રુ ડર� ગયો ક� �ાકં આ લોકો 

મને જ ન માર� નાખે. એમને રાતોરાત તયાથંી રવાના કર� 

દ�ધા. અુલામા અરબલી કહ� છે આપને ક�દખાનામા ંઝેર 

આપવામા ંઆવ�ુ ંહ્ ુ.ં (કશ�લ �મુમા , પા. ૧૦૦) �રવાયતો 

પરથી જણાય છે ક� આપને ઘણીવાર ઝેર આપવામા ંઆવ�ુ ં
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હ્ ુ ંઅને �તે આપને ��રુમા ં્ ઝેર આપવામા ંઆવ�ુ ંહ્ ુ,ં 

તેનાથી આપ શહ�દ થઇ ગયા હતા.  

(�લમલલ થ�નુ) 

* * * * * 
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ાઝરત ઇ્મ્ �અફર સમમદક 

અલ�યાસસલમ્ની કામદત 
બનેં પદના આલીમો સહમત છે ક� આ પે ૧૫મી 

શવવાલ, �હ.સ. ૧૪૮મા ં૬૫ વષરની �મર� આ દાર� ફાનીથી 

�ુુ ક� �વેદાની તરફ ર�હલત ફરમાવી. આપની વફાત 

સોમવારના થઇ હતી. 

શીયા �ફરકાના બધા  જ આલીમોનો મત છે ક� 
મન�રુ દવાનક�એ આપને ઝેર અપાવીને શહ�દ કયાર હતા 
અને આપના જનાઝાની નમાઝ હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ 
અલ�યહસસલામે પઢાવી હતી. અુલામા �ુલયની અને 
અુલામા મજલીસી જણાવે છે ક� આપને ઘ�ુ ંજ �કમતી કફન 
પહ�રાવવામા ંઆવ�ુ ંઅને આપની વફાતની જગયાએ રોજ 
રાતે �ચરાગ રોશન કરવામા ંઆવતો હતો. 

* * * * * 
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 પની ઔલમદ 

આપની દસ ઔલાદ હતી. ્મા ંસાત સાહ�બઝાદા 

અને તણ સાહ�બઝાદ�ન હતી. સાહ�બઝાદાનના નામ આ છે 

: (૧) ઇસમાઇલ (૨) હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામ (૩) અબ્ુુલાહ (૪) ઇસહાક (૫) મોહમમદ  

(૬) અબબાસ (૭) અલી. સાહ�બઝાદ�નના નામ આ છે: (૧) 

ઉમમે ફરવા (૨) અસમા (૩) ફાતેમા. અુલામા શબલખીએ 

સાત ઔલાદ બતાવી છે. ્મા ંએક સાહ�બઝાદ� હોવા�ુ ં

જણાવેલ છે અને તે�ુ ંનામ ફરવા આપેલ છે. 

આપની જ ઔલાદમાથંી ફાતેમી ખલીફા થઇ 
ગયા. ્મની સુતનત �હ.સ. ૨૯૭ થી હ�. ૫૬૭ �ધુી એટલે 
ક� બસોને િસ�રે વષર �ધુી ચાલી. ઇસમાઇલી �ફરકો આપના 
ફરઝદં જનાબે ઇસમાઇલ તરફ મન�બુ છે. 

* * * * * 
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8ાઝરત ઈ્મ્ �સુમ કમ�ઝ્ 

અલ�યાસસલમ્ 

નમ્ ાઝરત �સુમ કમ�ઝ્ અલ�યાસસલમ્  

િપતમ ાઝરત ઈ્મ્ જઅફર સમમદક 

અલ�યાસસલમ્  

્મતમ જનમબે ા્ીદમ ખમ્નુ  

દમદમ ાઝરત ઈ્મ્ ્ોામ્દ બમમકર 

અલ�યાસસલમ્ 

દમદ� જનમબે લમ્ે ફરવમ 
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લકબ કમ�ઝ્, અક્ુસસમલેા, બમ�લુ 

ાવમહઝ, ઝય�લુ �જુતા�દ�ન.  

�ુિ�ાયત અ�લુ ાસન, અ� ુઈસ્મઈલ, અ� ુ

ઈબમા�્. 

જન્ રિવવમર તમર�ખ ૭ ્મા� સફર 

માજર� સન ૧૨૮ 

જન્ 

સથળ  

અબવમા (્કકમ અને ્દ�નમ 

વલચે�ુ ંહક સથળ) 

વફમત �કુવમર તમર�ખ ૨૫ ્મા� રજબ  

માજર� સન ૧૮૩ 

દફન 

સથળ  

કમઝ ત્ન (ઈરમક) 
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વય ૫૫ વષર 

ઔલમદ (દ�કરમ) ઈ્મ્ અલી રઝમ 

અલ�યાસસલમ્, ઈબમા�્, 

અકબમસ,   કમિસ્, ઈસ્મઈલ, 

જઅફર, ામ�ન, ાસન, અા્દ, 

્ોામ્દ, ામઝમ, અક્ુસલમા, 

ઇસામક, અબી્ુસલમા, ઝયદ, ફઝલે 

�સુતન, �લેુ્મન. 

(દ�કર�)  ફમતે્મ �ુબરમ, ફમતે્મ 

�ગુરમ, �ક�યયમ �ગુરમ, ાલી્મ, 

�ક�યયમ �ુલ�ુ્ , લમ્ે જઅફર 

લોબમબમ, ઝયનબ, ખદ��, 
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અલીયમ,  ્ેનમ, ાસનમ, બર�યમા, 

લમ્ે સલ્મ, ્ય�નુમ, લમ્ે 

�ુલ�ુ્ , લમ્ે અબીામ. 

 

 
 

* * * * *
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ાઝરત ઇ્મ્ �સુમ કમ�ઝ્ 

અલ�યાસસલમ્ 

હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામ , 

પયગમબર� ઇસલામ ર�લેુ અકરમ હઝરત મોહમમદ �સુતફા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના સાતમા �નશીન 

હતા. આપના વા�લદ� મા �દ હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક 

અલ�યહસસલામ અને આપની વાલેદા મા્દા જનાબે હમીદા 

ખા્નુ હતા. જનાબે હમીદા ખા્નુ બરબર અથવા સપેનના 

રહ�વાસી હતા. 

ઇમામ અલ�યહસસલામ પોતાના બાપ-દાદાનની 

્મ ઇમામે મન�સુ , માઅ�મુ, અઅલમે ઝમાના અને 

અફઝલે કાએનાત હતા. આપ બધા સદ�ણુોના ભડંાર હતા. 

્ુિનયાની બધી ભાષાન �ણતા હતા અને ઇુમે ગયબના 
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�ણનારા હતા. ઇુમ, માઅર�ફત, કમાલ અને ફઝલમા ંઆપ 

હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક અલ�યહસસલામના વારસદાર 

અને �નશીન હતા. આપ ્ુિનયાના આ�બદોમા ંબધાથી 

વધાર� ઇબાદત �ઝુાર , બધાથી વધાર� જાની અને બધાથી 

વધાર� સખી હતા.  

(સવમહક� ્ોાર�કમ) 

ઇબને તુહા શાફઇ લખે છે ક� આપ ઘણી ઇઝઝત 

અને �લુદં મરતબાના માલીક અને ઇમામ તેમજ હદ 

ઉપરાતં શાન અને શમક તવાળા �જુતહ�દ હતા. આપ 

ઇજતેહાદમા ંઅજોડ હતા. આપ ઇબાદતો અને ઇતાઅતોમા ં

મશ�રુ� જમાના અને કરામતોમા ંમશ�રુ� કાએનાત હતા , આ 

બાબતોમા ંઆપની િમસાલ કોઇ નહો્ ુ.ં આપ આખી આખી 

રાત ��ુઅ , િસજદા અને ક�યામમા ંિવતાવી દ�તા હતા અને 

�દવસો સદકા અને રોઝામા ં�રુા કરતા હતા. અુલામા 

િશબલી લખે છે ક� આપ ઘણી ઈઝઝત અને મ�ંઝલતવાળા 
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અને ્ુિનયામા ંઅજોડ ઇમામ અને �જુજતે �દુા હતા. 

નમાઝો માટ� આખી આખી રાત �ગતા હતા અને �દવસભર 

રોઝો રાખતા હતા. અુલામા ઇબને સબાગ માલક� લખે છે ક� 

આપ આપના જમાનાના બધાથી વધાર� આ�બદ અને બધાથી 

વધાર� જાની તેમજ બધાથી વધાર� સખાવત કરનાર અને 

��ુગર હતા. 

* * * * * 
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 પની િવલમદત 

હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામ ૭મી 

સફર, �હ.સ. ૧૨૮ (ઇ. ૭૪૫) શિનવારના �દવસે મકકા અને 

મદ�ના વચચે આવેલા અબવા નામના �કુામે પેદા થયા. 

પેદા થતાનંી સાથે આપે આપના હાથ જમીન પર ટ�કવીને 

આસમાન તરફ જો�ુ ંઅને �ભેથી તણ વાર શહાદતનો 

કલમો �ર� કય� , ્વી ર�તે હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે િવલાદત બાદ કલમો �ર� કય� 

હતો. આપના જમણા હાથ પર "તમમત કલેમતદન રબબક 

િસદકંવ વ અદલાનો ક લમો લખેલો હતો. આપ ઇુમે 

અવવલીન અને ઇુમે આખેર�નથી પ�ર�ણૂર તવુ�દુ થયા. 

આપની િવલાદતથી હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામને બેહદ �શુી થઇ હતી અને આપે મદ�ના 

જઇને મદ�નાવાસીનને જમણની િમજબાની આપી હતી. 
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(�લાઉલ ન�નુ-૨૭૯) આપ બી� ઇમામોની પેઠ� ખતના 

થએલ અને નાફ કપાએલ જનમયા હતા. 

* * * * * 
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ઇસ્ે �ગરમ્ી અને લકબો 
આપના વા�લદ� મા �દ હઝરત ઇમામ �અફર� 

સા�દક અલ�યહસસલામે આપ�ુ ંઅુલાહ પાક� નકક� કર�લ 

નામ "�સુા” રાખ�ુ.ં 

હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામની 

�ુિ�તયત અ�લુ હસન , અ� ુઇબાહ�મ , અ� ુઅલી , અ� ુ

અબ્ુુલાહ હતી અને આપના લકબો કા�ઝમ , અબદ� સાલેહ, 

નફસે ઝ�કયયા. સા�બર, અમીન, બા�લુ હવાએઝ વગેર� હતા. 

લોકોમા ંઆપ "કા�ઝમ ”ના લકબથી �બૂજ મશ�રૂ થયા. 

તે�ુ ંકારણ એ હ્ ુ ંક� આપ આપની સાથે બદસ�કુ� કરનાર 

પર એહસાન ફરમાવતા હતા અને આપની સતામણી 

કરનારને આપ માફ કર� દ�તા હતા. �સુસાને પી જતા હતા 

અને ઘણા ંજ હલીમ (સહનશીલ) હતા. 

* * * * * 
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બમ�લુ ાવમહઝ લકબ�ુ ંકમરર 

અુલામા ઇબને તુહા શાફઇ લખે છે ક� �બૂ  જ 

ઇબાદત કરવાના કારણે આપને "અબદ� સાલેહ ” કહ�વામા ં

આવે છે , અને �દુાથી તલબ કર�લી હાજતો �રુ� થવાનો 

ઝર�યો હોવાના કારણે "બા�લુ હવાએ ઝ” કહ�વામા ંઆવે 

છે. કોઇ પણ હાજત હોય આપના વાસતાથી તલબ કરવામા ં

આવે તો જ�ર �રુ� થઇ �ય છે. હઝરતનો લકબ બા�લુ 

હવાએઝ (એટલે ક� હાજતો �રુ� થવાનો દરવાજો) પણ હતો. 

હઝરતની હયાતી દરિમ યાન તો આપના વસીલાથી લોકોની 

હાજતો �રુ� થતી હતી, અને શહાદત પછ� પણ એ િસલિસલો 

�ર� રરો અને આ્ પણ �ર� છે. આ સબંધંમા ંપાયોિનયર 

અખબારમા ં૧૦મી નગષટ , ૧૯૨૮ના �કમા ંઆ મથાળા 

હ�ઠળ એક ખબર છપાઇ હતી ક� "હ ઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ 
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અલ�યહસસલામના રોઝા પર એક ુધળાને ુખો મળ� ્ની 

નીચે િવગત આપવામા ંઆવે છે. 

હાલમા ંકાઝમૈન શર�ફના રોઝામા ંક� ્ બગદાદ 

શહ�રની બહાર આવેલો છે એક મોઅ�ઝો �હ�ર થયો છે. 

એક ઘણો જ �ફુ�લસ વયો �ધૃધ નાબીના સૈયદ હરમ 

શર�ફમા ંદાખલ થયો અને હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામના રોઝાની કબરના તાવીઝને હાથ 

લગાડતાની સાથે જ જોર જોરથી પોકાર�ને કહ�વા લાગયો , 

"મને ુખની રોશની મળ� ગઇ , �ુ ંદ�ખતો થઇ ગયો �.ં 

એના આ પોકારો સાભંળ�ને લોકો� ુ ંએક ટો�ં તયા ંએકકંુ થઇ 

ગ�ુ ંઅને બધાએ તેને ઘરે� લીધો અને ઘણા ખરા માણસો તો 

એના કપડા તબ�રક ખાતર ઝડપો માર�ને લઇ ગયા. એને 

તણ વાર કપડા પહ�રાવવામા ંઆવયા અને દર�ક વખતે એના 

કપડાના લીરા લીરા થઇને �ુટંાઇ ગયા. રોઝા શર�ફના 
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ખાદ�મોએ વયો�ધૃધ સયયદના શર�રને કંઇ ઇ� ન પહ�ચી 

�ય એ ખયાલે એને એના ઘર� પહ�ચાડ� દ�ધો. 

��ુગર� ુ ંબયાન છે ક� �ુ ંબગદાદની હો�સપટલમા ં

માર� ુખોનો ઇલાજ કરાવી રરો હતો અને ડોકટરોએ મને 

હો�સપટલમાથંી એમ કહ�ને જયાર� કાઢ� ��ુો ક� તારો રોગ 

લાઇલાજ છે અને હવે તાર� ુખો સાર� થઇ શક� તેમ નથી , 

તયાર� �ુ ંિનરાશ થઇને હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામના પાક રોઝા પર હાજર થયો અને તયા ંમ� 

આપના વસીલાથી �દુા પાસે દોઆ કર� ક� બાર� ઇલાહા તને 

આ દફન થએલા ઇમામનો વાસતો આ�ુ ં� ંક� ્ ુ ંમને 

નવેસરથી ુખની રોશની આપ અને મને ફર�થી દ�ખતો કર� 

દ�. આટ�ુ ંકરા બાદ મ� રોઝાના તાિવઝને સપશર કય� તયા ંતો 

માર� ુખો સામે એક રોશની દ�ખાણી અને અવા જ આવયો ક� 

તને ફર�થી ુખની રોશની આપવામા ંઆવી છે. એ અવા જ 
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મારા કાન પર અથડાતાનંી સાથે જ મને બધી ચીજો દ�ખાવા 

લાગી. 

બધા લોકો આ ��ુગર સયયદની વાત ખર� 

હોવાની ખાતી આપે છે અને કહ� છે ક� ખર�ખર એ ુધળો 

હતો અને હવે દ�ખતો થઈ ગયો છે 

(અખબમર� ઇ�નકલમબ લમાોર , અખબમર� અાલે ાદ�સ , 

અ�તૃસર તમ. ૨૪ થગષર, ૧૯૨૮નમ ુક્મથંી લતમર�લ છે.) 

આપ �હ.સ. ૧૨૮મા ંમરવા�લુ ઉમવીના 

રા�યકાળ દરિમયાન પેદા થયા તયાર બાદ �હ.સ. ૧૩૨મા ં

સફફા અબબાસી �ખલાફતની ગાદ� પર આવયો. �હ.સ. 

૧૩૬મા ંમન�રુ દવાનક� અબબાસી ખલીફા થયો. �હ.સ. 

૧૫૮મા ંમહ�દ� �બન મન�રુ સુતનતનો મા�લક બનયો. �હ.સ. 

૧૬૯મા ંલોકો હાદ� અબબાસીની બયઅત કર�. �હ.સ. ૧૭૦મા ં

હા�ન રશીદ અબબાસી ઇબને મેહદ� તે જમાનાનો ખલીફા 
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બનયો. �હ.સ. ૧૮૩મા ંઝેર આપવાથી ઇમામ અલ�યહસસલામ 

મઝ�મુીની હાલતમા ંક�દખાનામા ંશહ�દ થયા. 

આપની �મરના વીસ વષર આપના વા�લદ� 

��ુગરવાર હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક અલ�યહસસલામના 

િશરછત તળે તર�બયતમા ંિવતયા. એક તરફ �દુાએ આપેલ 

કમાલના જોહર અને બી� તરફ એ બાપની તરબીયત ક� 

્ણે પયગમબર સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની 

અખલાક� �બુીનની �લુાએલી યાદ લોકોમા ંફર�થી એવી 

ર�તે તા� કર� બતાવી ક� તેને પોતાના બનાવી લીધા અને 

તે સબબ થક� "િમુલતે �અફર� નામ પડ� ગ�ુ.ં ઇમામ 

�સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામે જવાનીનો સારો એવો ભાગ 

િપતાની ‘�કુદસ આગોશ ’મા ંવીતાવયો. એટલે �ધુી ક� 

આપના પોતાના �ગત કમાલાતો અને ફઝીલતો લોકોની 

સામે રોશન થઇ ગયા અને ઇમામ �અફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામે આપના વડ�લબ�ં ુ(જ. ઈસમાઈલ) હોવા 
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છતા ંઆપને �નશીન �કુરર ર ફરમાવી દ�ધા , ઇમામતનો 

મનસબ િમરાસી (વારસાગત) નથી , એ વારસામા ંનથી 

મળતો પણ એ તો ઝાતી કમાલાતોના કારણે (ઈમામતનો 

મનસબ) મળે છે. ઇમામત ઝાતી કમાલાતોને શોધે છે. 

માઅ�મુીનના િસલિસલામા ંઇમામ હસન અલ�યહસસલામ 

પછ� એમની ઔલાદના બદલે ઇમામ �સુયન 

અલ�યહસસલામ�ુ ંઇમામ થ�ુ,ં હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામની નલાદમા ંમોટા �તુ (જ. ઈસમાઈલ) ના 

બદલે, નાના ભાઇ હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામ તરફ ઇમામત �નુત�કલ થવી એ �રુવાર કર� 

છે ક� ઇમામતના પમાણ ધોરણમા ંનસલી વારસાને મદે નઝર 

રાખવામા ંનથી આવયો. 

* * * * * 
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 પનમ બમળપરનમ ક�રલમક બનમવો 

િસધધ સતયોમાથંી છે ક� નબી અને ઇમામ બધી 

સલાહ�યતો સાથે લઇને જનમે છે. પાછળથી મેળવતા નથી. 

હઝરત ઇમામ �સુીએ કા�ઝમ અલ�યહસસલામ પણ સ�ંણૂર 

કમાલાતોથી પ�ર�ણૂર જનમયા હતા. તેનો ખયાલ આપવા માટ� 

એક વાત અત ેકહ�વામા ંઆવે છે. 

હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામ તણ 

વષરની ઉમરના હતા તયાર� સફવાન જમાલ નામે એક માણસે 

હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક અલ�યહસસલામની સેવામા ં

હાજર થઇને �છુ�ુ ંક� મમલા આપના પછ� ઇમામતની ફરજો 

કોણ અદા કરશે. આપે ઇરશાદ ફરમાવ�ું , સફવાન તમે આ 

જગયાએ બેસી �ન અને જોતા રહો ક� ્ બાળક આ 

ઘરમાથંી નીકળે અને તે બી� બાળકોની ્મ નકામા 
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ખેલ�ુદ પાછળ દોડતો ન હોય, તે�ુ ંદર�ક કામ અને �હલચાલ 

તેમજ વાતચીત માઅર�ફતે �દુાવદં�થી પ�ર�ણૂર હોય તો 

તમાર� સમ� લે�ુ ંક� ઇમામતની લગામ એના માટ� યોગય છે. 

પછ� એ તયા ંબેઠા રરા. થોડ�વાર ન�હ વીતી હશે તયા ંહઝરત 

�સુીએ કા�ઝમ અલ�યહસસલામ બકર��ુ ંએક બચ�ુ ંલઇને 

ઘરમાથંી બહાર આવયા અને બહાર આવીને તેને કહ�વા 

લાગયા, "પોતાના �દુાને સજદો કર. આ શબદો સાભંળ�ને 

હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક અલ�યહસસલામે તેમને છાતી 

સરસા ચાપંી લીધા. સફવાન કહ� છે ક� મ� આ જોઇને હઝરત 

�સુીએ કા�ઝમ અલ�યહસસલામને ક ુ ં"સાહ�બઝાદા , આ 

બકર�ના બચચાને કહો ક� મર� �. આપે ઇરશાદ ફરમાવ�ું , 

"વાય હો તમારા પર �ુ ંમોત અને હયાત મારા અિધકારની 

વાત છે ? 

ઇમામે અ� ુહનીફા એક �દવસ હઝરત ઇમામ 

જઅફર� સા�દક અલ�યહસસલામ પાસે દ�ની મસાઇલ �છુવા 
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રાબેતા �જુબ હાજર થયા. સજંોગવશાત ઇમામ 

અલ�યહસસલામ તે વખતે આરામ ફરમાવી રરા હતા. ઇમામ 

અ� ુહનીફા રાહ જોતા તયા ંબેઠા રરા , એટલામા ંહઝરત 

�સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામ ્મની ઉમર તે વખતે પાચં 

વષરની હતી �દરના ભાગમાથંી બહાર આવયા. ઇમામ અ� ુ

હનીફાએ તેમને સલામ કર� અને પછ� �છુ�ું , "સાહ�બઝાદા 

એ બતાવો ક� ઇનસાન પોતે ફાઇલે �ખુતાર છે ક� તે ્ કામ 

કર� છે તેનો કરનાર �દુા છે  ? એમનો સવાલ સાભંળ�ને 

આપ �ુઠંણભેર બેસી ગયા અને ફરમાવવા લાગયા, "સાભંળો, 

બદંાનના કામ તણ �રુતોથી ખાલી ન�હ હશે, યા તો એમના 

કામોનો કરનાર (ફાઇલ) �દુા હશે ક� પછ� બદંો �દુ પોતે 

હશે, અથવા તો એ બનેં�ુ ંમ�યા� ંકામ હશે. એટલે ક� 

બનેંએ ભાગીદાર બનીને એ કામ ક�ુ ુહશે. અગર પહ�લી 

�રુત છે તો �દુાને બદંા પર અઝાબ કરવાનો હક નથી, અને 

તી� �રુત હશે તો પણ એ ઇનસાનના �ખલાફ છે ક� બદંાને 
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તે એ કામ માટ� સ� કર� અને પોતાને તેથી બાકાત રાખે. 

કારણ ક� કામ કરવામા ંઆવ�ુ ંછે તે બનેંની શરા�તથી (બનેં 

મળ�ને) કરવામા ંઆવ�ુ ંછે. હવે પછ� રહ� �ય છે બી� 

�રુત અને તે  જ �રુત ઠ�ક છે. એટલે ક� બદંો પોતાના 

અિધકારથી કામ કર� અને અગર એ કામ ખરાબ હોય તો 

�દુા તેને સ� કર�. 

(બેામ�લ અનવમર �. ૧૧, પમ. ૧૮૫) 

હઝરત ઇમામે અ� ુહનીફા કહ� છે ક� મ� એ 

સાહ�બઝાદાને એવી ર�તે નમાઝ પઢતા જોયા ક� લોકો એમની 

સામેથી એકધારા પસાર થઇ રરા હતા. મ� આ વાત હઝરત 

ઇમામ �અફર� સા�દકઅ.પાસે કર� તો આપે હઝરત ઇમામ 

�સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામને સાદ કય� ક� "બેટા જરા અ�હ� 

આવો, આ �ુન ઇમામ અ� ુહનીફા �ુ ંકહ� રરા છે ? એ કહ� 

છે ક� તમે જયાર� નમાઝ પઢ� રરા હતા તયાર� લોકો તમાર� 

સામેથી પસાર થઇ રરા હતા. ઇમામ અલ�યહસસલામે અરજ 
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કર�, બાબા�ન લોકોના પસાર થવાથી નમાઝમા ંશા માટ� 

ખલલ પડ� ? એ આપણી અને �દુાની વચચે �તરાય�પ તો 

નથી બનયા. કારણ ક� �દુા તો "અકરબ િમન હબલીલ વર�દ 

(ગળાની ધોર� નસથી પણ વ� ુનઝદ�ક) છે. આપનો આ 

જવાબ સાભંળ�ને આપે તેમને ગળે લગાવયા અને ક ું , આ 

બાળકને શર�અતના રહસયો અતા થઇ ��ુા છે. 

(્નમમકબ) 

એક �દવસ અબ્ુુલાહ ઇબને �સુલીમ અને અ� ુ

હનીફા મદ�ના આવયા. અબ્ુુલાહ� ક ુ ંચાલો , હઝરત ઇમામ 

�અફર� સા�દક અલ�યહસસલામને મળ� અને તેમનાથી કંઇક 

લાભ હાિસલ કર�એ. પછ� એ બનેં જણ આપના દર� દમલત 

પર હાજર થયા. આવીને જો�ુ ંતો આપના અક�દતમદંોની 

ભીડ �મી હતી. એટલામા ંહઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામના બદલે , હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ  

અલ�યહસસલામ બહાર આવયા. લોકોએ ઉભા થઇને આપને 
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તાઅઝીમ આપી. જો ક� આપ કમિસન હતા છતાયં ઇુમોના 

દ�રયા વહાવવા લાગયા. અબ્ુુલાહ અને અ� ુહનીફા 

આપનાથી જરા છેટ� હતા , તો આપની પાસે જતા ંજતા ં

રસતામા ંઆપના માન અને મરતબા િવષે આપસમા ંવાત 

નીકળ�. ઇમામ અ� ુહિનફાએ ક ું, ચાલો �ુ ંહમણા ંજ એમને 

નીચે જોવડાવ�ુ.ં અબ્ુુલાહ� ક ું , એ તમારો ખયાલ ઠ�ક 

નથી. એમા ંખતા ખાશો એ ફરઝદં� ર�લુ છે. 

�ૂંકમા ંએ ક� બનેં �ખદમતમા ંહાજર થયા. અ� ુ

હનીફાએ હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામને �છુ�ુ ં

સાહ�બઝાદા, જરા એ તો બતલાવો ક� અગર તમારા શહ�રમા ં

કોઇ પરદ� શી �સુાફર આવી ચડ� અને તેને હાજત થાય તો 

એણે �ુ ંકર�ુ ંજોઇએ અને હાજતે જવા માટ� એના માટ� કઇ 

જગયા �નુાિસબ ગણાશે ? 

હઝરતે તરત જ જવાબ આપયો ક� પરદ� શી 

�સુાફરને ખયાલ રાખવો જોઇએ ક� તે ઘરોની �દવારો પાછળ 
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લપાઇને, પડોશીયોની નજર બચાવીને , નહ�રોના �કનારાથી 

્ુર રહ�ને, ્ જગયાએ ઝાડના ફળો પડ� છે તયાથંી પણ આઘા 

રહ�ને, તેમજ મકાનોના ુગણાથી પણ અળગો રહ�ને , 

મ�સજદોને છોડ�ને અને �કબલા તરફ મો�ુ ંક� પીઠ ન�હ કર�ને 

તથા પોતાના કપડા ંબચાવીને પછ� એને ફાવે તયા ંતેણ ેતેની 

હાજત કરવી. 

આપનો આ જવાબ સાભંળ�ને અ� ુહનીફા ચ �કત 

થઇ ગયા અને અબ્ુુલાહ કહ�વા લાગયા ક�મ �ુ ંનહોતો કહ�તો 

ક� એ ફરઝદં� ર�લુ છે , એમને તો બાળપણથી જ હર�ક 

પકાર�ુ ંઇુમ હોય છે. 

* * * * * 
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ાઝરત ઇ્મ્ �સુમ કમ�ઝ્ 

અલ�યાસસલમ્ની ઇ્મ્ત 

�હ.સ. ૧૪૮મા ંહઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામની વફાત થઇ. એ વખતે હઝરત ઇમામ �સુા 

કા�ઝમ અલ�યહસસલામ ઉપર ઇમામતની ફરજો અદા 

કરવાની �ઝમમેદાર� આવી પહ�ચી. ્ વખતે સુતનતના 

તખત પર મન�રુ દવાનક� હતો, તયાર� લાખો સાદાત �ુમના 

ભોગ બનયા હતા અને તલવારને આર� ઉતાર� દ�વામા ંઆવયા 

હતા. 

આ બધી બાબતોને ધયાનમા ંલેતા ંઆપના 

�નશીન માટ� તો ચોક કસ �દ�શો હતો ક� સુતનત એમને 

�વતા ન�હ રહ�વા દ�. એટલે હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક 

અલ�યહસસલામે એક નૈિતક બોજ સુતનતના ખભા પર 
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�કુવાનો છેવટનો િનણરય કય� અને તે એ ક� આપે આપની 

�યદાદ, ઘરબાર વગેર�ની વયવસથા માટ� પાચં માણસોની 

િનમ�કૂ કર� અને આ પાચંમા ંબધાથી પહ�લા �દુ ખલીફાએ 

વકત મન�રુ�ુ ંનામ હ્ ુ ંઅને તે િસવાયના શખસોમા ં

મદ�નાના હાક�મ મોહમમદ અને ઇમામ �સુા કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામના મોટાભાઇ તેમજ ઇમામની વાલેદા મા્દા 

હમીદા ખા્નુ પણ હતા. 

ઇમામ અલ�યહસસલામનો �દ�શો તદન ખરો હતો. 

આપ�ુ ંઆ �હફાઝત માટ�� ુ ંપગ�ુ ંકામયાબ �રુવાર થ�ુ ં

હ્ ુ.ં એ વાત પરથી જણાઇ આવશે ક� જયાર� મન�રુને 

આપની વફાતના સમાચાર મકયા તયાર� િસયાસી મસલેહતની 

નજર� એણે અફસોસ અને રંજ �હ�ર કય�. તણ વાર "ઇ �ા◌ા 

�લુલાહ� વ ઇ �ાં  એલયહ� રા્ઉન પઢ�ો અને તયારબાદ 

મદ�નાના હા�કમને લખીને �ણવા માગ�ુ ંક� ઇમામ �અફર� 

સા�દક અલ�યહસસલામે કોઇને પોતાના વસી નીમયા છે ? અને 
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જણાવ�ુ ંક� અગર નીમયા હોય તો તે� ુ ંસર કાપી માર� પાસે 

મોકલાવી આપ. મદ�નાના હા�કમે જવાબમા ંજણાવ�ુ ંક� આપ 

પોતાના પાચં વસી નીમી ગયા છે. ્માનંા એક આપ પણ 

છો. આ જવાબ મળતા ંએ થોડ�વાર �પુ થઇને િવચાર કરવા 

લાગયો. પછ� કહ�વા લાગયો આ �સથિતમા ંતો એ લોકોને કતલ 

કર� શકાય તેમ નથી. તયાર પછ� મન�રુ દસ વષર �વયો. 

�હ.સ. ૧૫૮મા ંમન�રુ� પણ આ ્ુિનયાથી �તે 

િવદાય લીધી અને તેનો �તુ રાજગાદ� પર આવયો. એણે 

ઇમામ �સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામના માન મરતબાને હાની 

પહ�ચે એ�ુ ંકોઇ કામ ક�ુ ુન�હ પણ થોડા �દવસ બાદ બની 

ફાતેમાના સામે િવ�ધધતાની લાગણીન ઉગ થઇ અને �હ.સ. 

૧૬૪મા ંએ હજ કરવા �હ�ઝ આવયો તયાર� , હઝરત ઇમામ 

�સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામને પાછા ફરતી વખતે તે 

પોતાની સાથે બગદાદ તેડતો ગયો અને તયા ંઆપને ક�દમા ં

�રુ� દ�ધા. એક વષર આપ તેની ક�દમા ંરરા. પછ� તેને 
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પોતાની �લુ જણાઇ અને હઝરતને મદ�ના જવા માટ� મોકો 

આપયો. મહ�દ� પછ� તેનો ભાઇ હાદ� �હ.સ. ૧૬૯મા ં

સુતનતની ગાદ� પર આવયો. એણે ફકત એક વષર અને એક 

મ�હના �ધુી રાજ ક�ુ.ુ પછ� આવયો હા�ન રશીદનો જમાનો. 

્મા ંહઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામને 

આઝાદ�નો  ાસ લેવા�ુ ંનસીબ ન થ�ુ.ં અુલામા િતબર� 

જણાવે છે ક� આપ જયાર� ઇમામતના મનસબ પર �બરાજમાન 

થયા તયાર� આપની ઉમર વીસ વષરની હતી. 

* * * * * 
 

  



િસરતે અઈમ્મા - 1003                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

ઇ્મ્ �સુમ કમ�ઝ્ અલ�યાસસલમ્ની 

ક�રલીક કરમ્તો : કફ�ક બલખીનો 

બનમવ 
અુલામા મોહમમદ �બન તુહા શાફઇ લખે છે ક� , 

આપની કરામતો એવી અલમ�કક છે ક� તેને જોઇ અક કલ 

હયરાન રહ� �ય છે. �હ.સ. ૧૪૯મા ંશફ�ક બલખી હજ કરવા 

માટ� ગયા એ હજના વખતે તેમણે હઝરત ઇમામ �સુા 

કા�ઝમ અલ�યહસસલામની કરામતો જોઇ હતી તે� ુ ંવણરન 

તેન આ શબદોમા ંકર� છે. ક� �ુ ંકાદિસયા પહ�ચયો તયા ંમને 

એક બ�ુ જ �બુ�રુત ઘ�વણાર રંગના નવ�ુવાન તરફ મા� ં

ધયાન ખ�ચા�ુ.ં એ એક મોટા ટોળાની વચચે બેસેલા હતા , 

તેમ�ુ ંશર�ર જરા કમ જોર હ્ ું , કપડા પર એમણે કામળો 

નઢ� લીધો હતો. પગમા ંજોડા હતા. થોડ�વાર બાદ એ 
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તયાથંી ઉઠ�ા અને ટોળાથી જરા છેટ� એક બા�ુ બેસી ગયા. 

મારા �દલમા ંિવચાર આવયો ક� કોઇ �ફુ� લાગે છે અને લોકો 

પર પોતાની વાટ ખચ� લાદ� દ�વા માગે છે. �ુ ંહમણા ંજઇને 

એવો તો ઠ�ક ક� ં� ંક� એ યાદ કરશે. �ંુકમા ંલાગ મળતા ં�ુ ં

એમની પાસે ગયો , હ� તો કંઇ ક�ુ ંએ પહ�લાં  જ એ બોલી 

ઉઠ�ા, અય શફ�ક કોઇના િવષે ખોટો �મુાન કરતા ન�હ , એ 

ટ�વ સાર� નથી અને પછ� એ ્રુત  જ તયાથંી ઉઠ�ને ચાલતા 

થયા. �ુ ંએમને જોતો જ રહ� ગયો. મને �દલમા ંખયાલ 

આવયો ક� આ કોણ સાહ�બ હશે ? એમણે મારા �દલના િવચારો 

પણ �ણી લીધા અને મા� ંનામ લઇને મને સબંો ધયો. જ�ર 

એ કોઇ અબદ� સાલેહ હોવા જોઇએ. મને થ�ુ ંક� , જો તે હવે 

મળે તો એમને થોડાક સવાલો ક�.ં એટલે તેમની શોધમા ં

નીકકયો પણ એ મને ન મકયા. 

અમે તયાથંી નીકળ�ને વાદ�એ �ફઝઝામા ંપહ�ચયા. 

તયા ંમને એ જવાને સાલેહ ફર�થી જોવામા ંઆવયા. એ 
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નમાઝમા ંમશ�લુ હતા અને તેમના શર�રના �ગો થરથર 

��ુ રરા હતા , ુખોમાથંી ુ�નુની ધારા વહ� રહ� હતી. 

�ુ ંએમ િવચાર� એમની પાસે ગયો ક� એમનાથી �ુ ંમાફ� 

માગી લ� પણ એ નમાઝથી ફા�રગ થતાનંી સાથે કહ�વા 

લાગયા અય શફ�ક �દુાનો કોલ છે ક� ્ તમબા કર� લે છે તેને 

�ુ ંબખશી દ� � ંઅને એટ�ુ ંકહ�ને આપ ફર�થી જતા રરા. 

હવે તો મને પાક� ખાતી થઇ ગઇ ક� એ આ�બદ કોઇ અબદાલ 

(અુલાહના વલી) છે. કારણ ક� , બી� વાર એમણે મારા 

ઇરાદાથી પોતાની �ણકાર� બતાવી હતી. આ વખતે પણ મ� 

એમને મળવાની બધી શક ય કોિશશ કર� �ટ�ો પણ માર� 

�રુાદ �રુ� ન થઇ. 

�ુ ંજયાર� મ�ંઝલે ઝબાલા પર પહ�ચયો તો જો� � ં

ક�, એ જ સાહ�બ �ુવા પર બેઠા છે. પછ� એમણે એક �ંુજો 

કાઢ�ને તેમણે �ુવામાથંી પાણી લેવા ચા ુ ંતયા ંએમના 

હાથમાથંી અચાનક �ંુજો �ુવામા ંપડ� ગયો. મ� જો�ુ ંક� , �ંુજો 
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પડ� જતા ંતે પોતા�ુ ંમો�ુ ંઆસમાન તરફ �� ુકર�ને 

બારગાહ� અહ�દયતમા ંકહ�વા લાગયા ક� , હ� મારા પાલનહાર , 

જયાર� �ુ ંપયાસો થા� � ંતયાર� ્ ુ ંજ મને સેરાબ કર� છે , અને 

�ખુયો થા� � ંતયાર� ્ ું જ મને ખાવા�ુ ંઆપે છે. �દુાયા આ 

�ંુજો પડ� જવા પછ� હવે માર� પાસે બી�ુ ંકોઇ પણ વાસણ 

નથી એટલે મારા મા�લક મને મારો �ંુજો પાણીથી ભ ર�લો 

પાછો બહાર કાઢ� આપ. આપ�ુ ંઆ કહ�� ુ ંહ્ ુ ંતયા ંતો �ુવા�ુ ં

પાણી કાઠંા �ધુી આવી ગ�ુ.ં આપે હાથ લબંાવીને પાણીથી 

ભર�લો �ુઝો લઇ લીધો અને વ� ફરમાવીને ચાર રકાત 

નમાઝ પઢ�. પછ� આપે એક �ઠુી ભર�ને ર�તી ઉઠાવી અને 

�ુઝામા ંનાખીને ખાવા�ુ ંશ� ક�ુ.ુ મ� આપને ખાતા ંજોઇને 

અરજ કર�, ��ુર મને પણ કંઇક ઇનાયત થઇ �ય. �ુ ંપણ 

�ખુયો �.ં એમણે �ુઝો મને સ�પી દ�ધો. મ� �ુઝામાથંી ખા�ુ ં

તો �દુાની કસમ એ મને એ�ુ ં�લઝઝતદાર સ� ુલાગ�ુ ંક� 

તેના ્�ુ ં�લઝઝતદાર સ� ુકદ� પણ મારા ખાવામા ંઆવ�ુ ં
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ન હ્ ુ.ં એ સ�નુી �લઝઝત ઉપરાતં બી� એક ખાસ વાત એ 

હતી ક� �ુ ં�યા ં�ધુી �સુાફર�મા ંરરો મને �ાર�ય ખાવાની 

હાજત ન થઇ. એ પછ� આપ માર� નજરોથી ગાયબ થઇ 

ગયા. 

�ુ ંજયાર� મકકા પહ�ચયો તયાર� આપને એક ર�તીના 

ઢગલા પાસે , એક �કનાર� ઉભા રહ�ને નમાઝમા ંમશ�લુ 

જોયા. આપની હાલત એ હતી ક� ુખથી ુ� ુવહ� રરા 

હતા અને શર�ર પર ખો� ુઅને ખો�અ (િવનય અને 

નમતા)ના �ચનહો નજર� પડ� રરા હતા. આપ નમાઝમા ં

મશ�લુ હતા તયા ંતો સવાર પડ� ગઇ. આપે નમાઝે �બુહ 

અદા ફરમાવી અને પછ� તવાફનો ઇરાદો કય�. સાત વાર 

તવાફ કર�ને એક �કુામ પર રોકાયા. મ� જો�ુ ંક� આપને 

આ�ુબા�ુથી ઘરે�ને બે�મુાર માણસો ઉભા છે અને બધા 

આપની બેહદ તા અઝીમ અને તકર�મ કર� રરા છે. લોકો 

ઇઝઝત અને માન આપી રરા છે. �ુ ં�સુાફર� દરિમ યાન 
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ક�ટલીય કરામતો જોઇ �કુ યો હતો એટલે મને હદ ઉપરાતં 

એ વાતની તાલાવેલી લાગી રહ� હતી ક� મા�મુ તો ક� ંક� એ 

��ુગર કોણ છે. એટલે �ુ ંએમની આ�ુબા�ુ ્ લોકો ભેગા 

થયા હતા તેમની પાસે ગયો અને �છુ�ું , "આ કરામતવાળા 

સાહ�બ કોણ છે  ? લોકોએ જવાબ આપયો ક� આપ ફરઝદં� 

ર�લુ હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામ છે. મ� ક ુ,ં 

બેલાશક, મ� ્ �તની કરામતો જોઇ છે તે આ  જ ઘરાનાના 

લોકો માટ� લાયક છે. 

ઇમામ શબલખી લખે છે ક� એક વખત ઇસા 

મદાએની હજ કરવા માટ� ગયા અને એક વષર મકકામા ંરહ�વા 

બાદ મદ�ના ચાુયા ગયા. એમનો િવચાર મદ�નામા ંપણ 

એક સાલ �ઝુારવાનો હતો. એટલે મદ�ના પહ�ચીને તેમણે 

અ�ઝુરના મકાન પાસે�ુ ંમકાન રહ�ણાક માટ� રાખી લી�ુ.ં 

મદ�ના આવયા બાદ તેમણે હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામ પાસે આવવા જવા�ુ ંશ� કર� દ��ુ.ં 
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મદાએની�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� એક રાત વરસાદ પડ� રરો હતો તે 

વખતે �ુ ંઇમામ અલ�યહસસલામની સેવામા ંઉપ�સથત હતો. 

મને તયા ંબેઠાને વધાર� વખત ન�હ થયો હોય તયા ંમને આપે 

ફરમાવ�ુ,ં ઇસા તમે ઝટ તમારા ઘર� પહ�ચી �ન. તમા� ં

ઘર તમારા સામાન પર પડ� ગ�ુ ંછે અને લોકો સામાન કાઢ� 

રરા છે. આપના બોલ સાભંળ�ને �ુ ંતરત  જ મારા મકાન 

તરફ ગયો. મે જઇને જો�ુ ંતો મકાન પડ� ગ�ુ ંહ્ ુ ંઅને 

લોકો મકાનમાથંી સામાન કાઢ� રરા હતા. 

બી્ �દવસે જયાર� આપની સેવામા ંહાજર થયો 

તયાર� આપે �છુ�ુ ંસામાન તો બધો સલામત મળ� ગયો છે ને 

? અને કોઇ ચીઝ ચોરાઇ તો નથી ગઇ  ને ? મ� જવાબ 

આપયો, મમલા બી� બધી ચીઝો તો મળ� ગઇ છે પણ એક 

લોટો નથી મળતો ્નાથી �ુ ંવ� કરતો હતો. આપે ક ુ ંએ 

ચોરાઇ નથી ગયો. તમે એને મકાન પડ�ા પહ�લા ં

પાયખાનામા ંલઇ ગયા હતા તયા ંજ પડ�ો છે. તમે �ન 
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અને મકાન મા�લકના છોકરાને કહો એ તમને લાવી આપશે. 

મ� પાછા ફર�ને મકાન માલીકના છોકરાને અરજ કર� અને 

લોટો મને મળ� ગયો. 

અુલામા �મી લખે છે ક� એક માણસે એક 

સહાબીના સાથે હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામની સેવામા ંનઝરાણા �પે સો �દનાર 

મોકલાવયા. એ તે લઇને મદ�ના પહ�ચયો. તેણે િવચા�ુ ુક� 

�દનાર ઇમામ અલ�યહસસલામના હાથોમા ંજશે માટ� પાક કર� 

લેવા જોઇએ. એણે એ �દનારોને ક� ્ અમાનત હતા ગણી 

જોયા તો સોના બદલે નવવા�ુ ંનીકકયા. એ કહ� છે ક� મ� તેથી 

એક દ�નાર માર� પાસેથી ઉમેર� દ�ધો , �ુ ંહઝરતની 

�ખદમતમા ંપહ�ચયો અને �દનાર આપને પેશ કયાર તો આપે 

ફરમાવ�ુ ંબધા �દનાર જમીન પર રાખી દો. મ� થેલી ખોલીને 

બધા �દનાર જમીન પર રાખી દ�ધા. આપે મારા બતાવયા 

વગર તેમાથંી મ� ્ મારો �દનાર નાખયો હતો તે કાઢ�ને મને 
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આપી દ�ધો અને ફરમાવ�ુ,ં મોકલનાર� સખંયાનો �લહાઝ નથી 

કય�, બુક� વજનનો �લહાઝ કય� છે અને વજન નવવા�ુથંી 

��ુ ંથઇ �ય છે. 

એક માણસ�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� મને અલી �બન યકતીને 

એક કાગળ આપીને ઇમામ અલ�યહસસલામ પાસે મોકુયો. 

હઝરતની સેવામા ંપહ�ચીને એ પત આપને આપયો. એમણે 

તેને વાચંયા વગર એક કાગળ કાઢ�ને મને આપયો ક� એમનો 

્ કાગળ ્ ુ ંલાવયો છે તેનો આ જવાબ છે. 

(કવમા�્ ુ�મ�વુવત) 

અ� ુબશીર�ુ ંબયાન છે ક� હઝરત ઇમામ �સુા 

કા�ઝમ અલ�યહસસલામ �દલની વાતો �ણતા હતા અને હર�ક 

સવાલનો જવાબ ધરાવતા હતા. તેમજ હર�ક �નદારની 

બોલી �ણતા હતા. અ� ુહમઝા બતાઇ�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� એક વાર 

�ુ ંઇમામ અલ�યહસસલામ સાથે હજ કરવા જઇ રરો હતો. 

રસતામા ંએક િસ�હ મકયો. એણે ઈમામના કાનમા ંકંઇક ક ુ.ં 
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આપે તેને તેની બોલીમા ંજવાબ આપયો અને આપનો જવાબ 

પામીને એ ચાલતો થયો. મ� આપને તે બાબતે �છુતાં , આપે 

જણાવ�ુ ંક� િસ�હ� એની એક તકલીફના બારામા ંમને �દુાની 

પાસે દોઆ કરવાની ખવાહ�શ કર�. મ� તેની ખવાહ�શ �જુબ 

તેના માટ� દોઆ કર� અને એ ચાુયો ગયો. 

મન�રુ દવાનક�ના મરણ બાદ �હ.સ. ૧૫૮મા ં

મેહદ�, તેની જગયાએ અબબાસી �ખલાફતની ગાદ� પર બેઠો 

અને એ �ંુ ક� �દુતમા ંજ પોતાના બાપદાદાનના પગલે 

ચાલીને મરણ પામયો. 

ઇિતહાસમા ંછે ક� એણે યા�ુબને ક� ્ ઝયદ� હતો 

તેને પોતાનો મોટો વઝીર બનાવીને લોક કુયાણના બધા 

કામો તેને હસતક સ�પી દ�ધા હતા તે છતા ંજયાર� એને 

મા�મુ પડ�ુ ંક� એ આલે મોહમમદ સાથે દોસતી રાખે છે તયાર� 

એ જ વખતે તેમને ્લમા ં�રુ� દ�ધા હતા અને તેમનો 

�ટકારો છેક હા�ન રશીદના જમાનામા ંથયો. 
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તાર�ખે હબી��ુસસયરના કતાર લખે છે  ક� યા�ુબ 

હમેંશાથી અહલે બૈત અલ�યહસસલામના દોસતોમાથંી હતો. 

યહયા �બન ઝયદ અને ઇબાહ�મ , �બરાદર� નફસે ઝ�કયયાના 

રફ�કોમાથંી હતા. મેહદ�એ એમને લાયક માણસ �ણીને 

વઝીર� આઝમ બનાવી દ�ધા , (તાર�ખે ઇસલામ) લોકોએ 

જયાર� એને એ વાતની ખાતર� કર� આપી ક� તે અહલે બૈત 

અલ�યહસસલામનો ખાસ શયદાઇ છે તયાર� એણે તમેની 

પર�દા કરવાના ખયાલથી ક ું , "તમે ક�દખાનામા ંજઇને 

ફલાણા અલવીને કતલ કર� નાખો. �ુ ંતેના બદલામા ંતમને 

એક બાગ, એક લ�ડ� અને એક લાખ �દરહમ આ�ુ ં�.ં એમણે 

આ બધી ચીજો લઇ લીધી અને લઇ લીધા પછ� તેણે પેલા 

બદં�વાન અલવીને ક�દમાથંી �કુ ત કર� અને તેને �રુતો 

માલ આપીને તેને ક ુ ંતમે અહભથી �ાકં ્ુર �કુામે ચાુયા 

�ન. 
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એને, મેહદ�એ ્ લ�ડ� આપી હતી તેણ ેથોડા 

�દવસ પછ� ખલીફા પાસે ચાડ� ખાધી ક� યા�ુબે પેલા 

અલવીને કતલ કરવાને બદલે તેને નસાડ� �કુ યો છે અને 

એટ�ુ ંજ ન�હ બુક� તારા આપેલા માલમાથંી એને  નવા�યો 

પણ છે. મહદ�એ તેમની તલાશી લીધી અને સાચી હક� કતનો 

પ�ો લગાડ�ો. વાત ખર� હતી એટલે તે �સુસે થયો અને 

યા�ુબને ક�દમા ં�રુ� દ�ધા અને મેહદ� �વયો તયા ં�ધુી એ 

ક�દમા ંસબડતા રરા. યા�ુબને એક એવા �ધારા �ુવામા ં

રાખયા હતા ્મા ંપકાશ�ુ ંઆ� ં�કરણ પણ પહ�ચ્ ુ ંન હ્ ુ.ં 

પ�રણામે યા�ુબની બનેં ુખો ચાલી ગઇ. �તે હા�ન 

રશીદનો જમાનો આવયો તયાર� એમાથંી �ટકારો પામયા. 

હા�ને તેમને મદ�ના મોકલાવી દ�ધા. �યા ંતે �હ.સ. ૧૮૭મા ં

વફાત પામયા. ઇ�ા �લુલાહ� વ ઇ�ા એલયહ� રા્�ન. 

(્ેરમ્લુ�નમન) 

* * * * * 
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ઇ્મ્ �સુમ કમ�ઝ્ અલ�યાસસલમ્ને 

બગદમદ બોલમવવમ 

એણે ઇમામ અલ�યહસસલામને મદ�નાથી બગદાદ 

બોલાવયા. બોલાવવામા ંએનો મક સદ આપને કતલ કરવાનો 

હતો. આપને તેેુ ંમક�ુ ંઅને આપ મદ�નાથી બગદાદ જવા 

નીકકયા. હવે અહભથી આગળની વાત અમે અુલામા 

શબલખી અને અુલામા �મીના શબદોમા ંર�ૂ કર�એ છ�એ , 

"આપ મદ�નાથી રવાના થઇને મ�ંઝલે ઝબાલા પર પહ�ચયા 

તો, તયા ંઆપની અ� ુખા�લદ સાથે �લુાકાત થઇ. અ� ુ

ખા�લદ કહ� છે ક� મ� હઝરત ઇમામ અલ�યહસસલામને એમને 

લેવા બગદાદથી મોકલેલા માણસોની �હરાસતમા ંજોયા. �ુ ં

આપની પાસે ગયો અને સલામ કર�. આપ મને જોઇને �શુ 

થયા અને મને ફરમાવવા લાગયા ક� ફલાણી ફલાણી ચીઝો 
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તમે લઇ અને તમાર� પાસે રાખજો. �ુ ંપાછો ફર�શ તો એ 

તમારા પાસેથી લઇ લઇશ. મ� જરા ્ુ:ખી સાદ� ક ુ ં"બેહતર 

છે. આપે મારો જવાબ સાભંળ�ને ક ુ ંઅય અ� ુખા�લદ �ચ�તા 

ન કરો. મ� ક ુ,ં મમલા, આપ ્ુશમનોના મ�ઢામા ંજઇ રરા છો 

અને મને ્ુ:ખ ન થાય એ બનવાજોગ છે  ? આપે ફરમાવ�ુ,ં 

ગભરાવ ન�હ �ુ ંઇનશાઅુલાહ પાછો આવીશ. અર� હા , અ� ુ

ખા�લદ જરા સાભંળતા �ન , �ુ ંફલાણી તાર�ખે સાજંના 

વખતે પાછો ફરવાનો �.ં તમે તે �દવસે માર� રાહ જ�ર 

જોજો અને પછ� આપ બગદાદના શાહ� માણસો સાથે ચાલી 

નીકકયા અને થોડ� �દુત બાદ બગદાદ જઇ પહ�ચયા. 

અુલામા તુહા અને અુલામા �મી લખે છે ક� બગદાદ 

પહ�ચતાની સાથે જ આપને ્લમા ંમોકલી દ�વામા ંઆવયા. 

અુલામા મજલીસી લખે છે ક� આપને થોડા �દવસ ક�દમા ં

રાખયા બાદ મેહદ�એ આપને કતલ કર� દ�વાનો ઇરાદો કય� 

અને એ ઇરાદાને અમલમા ં�કુવાના આશયથી એણે હમીદ 
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�બન કહિતયયાને અડધી રાતના વખતે પોતાની પાસે 

બોલાવયો અને તેને ક ું , તમે �ણો છો ક� મારા અને તમારા 

બાપ અને ભાઇન વચચે ક�વા સબંધંો હતા. સાભંળો, �ુ ંતમને 

એ વાતની યાદ એટલા માટ� અપા�ુ ં� ંક� માર� તમાર� 

પાસેથી એક અિત મહતવ�ુ ંકામ લે�ુ ંછે. તમે મા� ંએ કામ 

કર� આપશો ? એણે ક ુ ંક� ક�મ ન�હ જ�ર કર� આપીશ અને 

તેમ કરવા જતા ંમારો માલ , માર� ઔલાદ અને માર� �ન 

એટલે �ધુી ક� મા� ંઇમાન કામ આવી �ય તો તેની પણ �ુ ં

પરવા નથી કરવાનો એની ખાતર� રાખજો. 

મેહદ�એ ક ુ ં�દુા તમા� ંભ�ુ ંકર�. મને તમારાથી 

એ જ આશા હતી એટલે તો મ� તમને અડધી રાતે બોલાવયા 

છે. �ુન કામ એ છે ક� �સુા કા�ઝમને , તમે એમ�ુ ંઆ્ 

સવાર પડ�ા પહ�લા કામ ��ુ ંકર� નાખો, એણે ક ુ ંબેહતર છે 

અને વાત પાક� થઇ ગઇ. હમીદ સ�પેલા કામને અમલમા ં

�કુવા માટ�ની તૈયાર� કરવા પોતાના ઘ ર� ગયો. મેહદ� જરા 
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આરામ લેવા આડો પડ�ો. હ� તેની ુખ બીડાઇ ન�હ તયા ં

તો જનાબે અમી�લ મોઅમેનીન હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ તેના સવપનામા ંતશર�ફ લાવયા અને 

ફરમાવ�ુ ંક� �ુ ંતને ��ુુમત એટલા માટ� આપવામા ંઆવી છે 

ક� ્ ુ ંકરાબતદારોને પાયમાલ કર� દ�  ? હોશમા ંઆવ અને 

તારા નાપાક ઇરાદાને તારા �દલમાથંી કાઢ� નાખ.’ મેહદ� આ 

ખવાબ જોઇને ગભરાઇને �ગી ગયો અને તાબડતોડ હમીદને 

કહ�વરાવી દ��ુ ંક� મ� ્ કામ તને સ�પ�ુ ંછે આ્ તેના 

સબંધંમા ં્ ુ ંકંઇ ન કરતો. 

આ સવપનાના કારણે મેહદ�એ આપને ક�દથી �કુત 

કર� દ�ધા અને મદ�ના મોકલાવી દ�ધા. 

અુલામા �મી લખે છે ક� ઇમામ પાછા આવી 

રરા હતા પણ અ� ુખા�લદની ઝબાલામા ંિવ�ચત હાલત 

હતી. ્ �દવસથી ઇમામ અલ�યહસસલામ ઝબાલાથી તશર�ફ 

લઇ ગયા એમના �દવસો ��ુશકલથી વીતી રરા હતા. એ તો 
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કાગ ડોળે એ �દવસની રાહ જોઇ રરા હતા ્ �દવસે ઇમામ 

અલ�યહસસલામ પાછા પધારવા�ુ ંવચન આપતા ગયા હતા. 

આખર� એ �દવસ પણ આવયો અને અ� ુખા�લદ સાજં 

પડવાથી પણ ઘણા પહ�લા ંઘર�થી નીકળ� ગયા અને 

બગદાદના રસતા પર આપની રાહ જોતા ઉભા રહ� ગયા. 

એક એક પળ ��ુશકલથી વીતી રહ� હતી. છેવટ� ધીમે ધીમે 

�રુજ ઢળવા લાગયો અને એમની આ્રુ ુખોની બગદાદ 

તરફ મીટ મડંાઇ. પળો િવતતી ગઇ , છેવટ� �રુજ ેુબી ગયો. 

હ� ઇમામ અલ�યહસસલામના આવવાના કોઇ �ચનહ ન 

દ�ખાયા. સં ધયા�ુ ંઆ� ં�ધા� ્મ ્મ ફ�લા્ ુ ંગ�ુ ંઅ� ુ

ખા�લદ�ુ ંહય�ુ ંતેમ તેમ ેુબ્ ુ ંગ�ુ.ં �ુ ંઇમામ પર ખર�ખર 

કોઇ આફત આવી પડ� હશે  ? હ� તો એ િવચાર તેના 

મનમા ંઆવયો તયા ંતો સામેથી �ળુના ગોટા ઉડતા તેમની 

નજર� પડ�ા. થોડ�ક વારમા ંઇમામ અલ�યહસસલામ આવતા 

નજર� પડ�ા. અ� ુખા�લદ હષરના ઉમળકાથી ગાડંા્રુ બનીને 
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દોડ�ા. ઇમામ અલ�યહસસલામે તેમને જોઇને ક ું , ક�મ અ� ુ

ખા�લદ �ુ ંમારા કરા �જુબ વખતસર જ આવી ગયો �.ં 

�શુી સાથે અ� ુખા�લદથી જવાબમા ંમાત મા�ુ ંજ �ણુાવી 

શકા�ુ.ં આપે ઉમે�ુુ , "અ� ુખા�લદ આ વખતે તો �ુ ંપાછો 

આવયો � ંપણ એક �દવસ એવો આવવાનો છે ક� જયાર� �ુ ં

બગદાદ જઇને પાછો ન�હ ફ�.ં 

પછ� તયાથંી રવાના થઇને આપ મદ�ના પહ�ચયા 

અને ઇમામતના કામો રાબેતા �જુબ ��મ આપવા લાગયા. 

* * * * * 
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ાઝરત ઇ્મ્ �સુમ કમ�ઝ્ 

અલ�યાસસલમ્ ક�દ્મ ં

ઇિતહાસમા ંછે ક� મેહદ�ના પછ� તેનો �તુ હાદ� એ 

૨૨મી મોહરરમ �હ.સ. ૧૬૯મા ં�ખલાફતનો કારભાર સભંાકયો. 

હા�દને આલે મોહમમદ સાથે એ  જ અદાવત હતી ્ એના 

વડવાનને હતી. એની સુતનતમા ંઅને એના જ રાજઅમલ 

દરિમયાન મદ�નાના ગવનરર� હઝરત ઇમામ હસન 

અલ�યહસસલામની ઔલાદમાથંી ક�ટલાક લોકો પર ખોટો 

આરોપ �કુ�ને એમને માર ખ વરાવયો અને એમના ગળામા ં

રસસીન બધંાવીને મદ�નાની ગલીયો અને બ�રોમા ં

ફ�રવવામા ંઆવયા અને અસખંય બની હસનીને મરાવી 

નાખયા અને તેમની એક ખાસ વય��ત જનાબે હસન �બન 

�સુયન �બન અલી �બન હસને �સુલસ �બન હસને �સુ�ા�ુ ં



િસરતે અઈમ્મા - 1022                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

મા�ુ ંકપાવીને બગદાદ મોકલાવી દ��ુ ંઅને ઘાતક� 

સાદાતોને પાયમાલ કરતો રરો. 

અુલામા હજર ઇબને મક ક� લખે છે ક� ખલીફાએ 

હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામને ક�દ કર� દ�ધા 

અને આપ ક�દ બરદાશત કર� રરા હતા તે દરિમ યાન એક 

રાતે એના ખવાબમા ંહઝરત અલી અલ�યહસસલામે આવીને 

તેના સામે એક આયત પઢ�. ્નો મતલબ એ છે ક� "�ુ ં

એટલા જ માટ� તમે હા�કમ બનયા છો ક� ્ુિનયામા ંફસાદ 

બરપા કરો અને ક્એ્ન રહમ કરો આ ખવાબમાથંી �ગયા પછ� 

તેણ ેઆપને તરત જ ્લમાથંી �કુ ત કરવાનો �કુમ છોડ�ો 

હતો. 

* * * * * 
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ાઝઝરત ઇ્મ્ �સુમ કમ�ઝ્ 

અલ�યાસસલમ્નમ અયલમક અને 

 દતો 

સાતમા ઇમામમા ં�સુસો પી જવાની િસફત એટલી 

�મુાયા ંહતી ક� આપ "કા�ઝમ ” ના લકબથી મશ�રૂ થઈ 

ગયા. તેનો અથર �સુસો પી જનાર થાય છે. આપને કોઇએ 

મ��ુ ંબગાડ�ને ક� સખતીથી વાત કરતા જોયા નથી અને હદ 

ઉપરાતંની નાપસદં બાબતમા ંપણ આપ હસતા જ નજર� 

પડ�ા છે. 

મદ�નાના હાક�મથી આપને સખત તકલીફો પહ�ચી 

પણ આપે આપના અસહાબને તેને જવાબ આપવાથી રોક યા 

હતા. આપના સહાબી તેની �સુતાખીની બ� ુજ િશકાયત 
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કરવા લાગયા તયાર� પણ આપે તેમને એમ  જ ક ું, તમે કંઇ 

ન કહ�તા , �ુ ંજ તેનો તોડ કાઢ� લઇશ , આ ર�તે તેમને 

સમ�વી અને તેમની આવેશમય લાગણીનને શાતં કયાર 

બાદ હઝરત �તે એના ખેતર પર તશર�ફ લઇ ગયા અને 

તેના સાથે કંઇક એવો નેક સ�કુ ફરમાવયો ક� તે પોતાની 

�સુતાખી પર શરિમ�દો થઇ ગયો અને પોતાની વતર�ુકં 

બદલી નાખી. 

પછ� આપે આપના સહાબીનને બધી વાત કહ� 

અને �છુ�ુ,ં હવે બતાવો મ� તેના સાથે ્ ક�ુ ુતે વધાર� સા� ં

હ્ ુ ંક� ્વી ર�તે તમે તેના સાથે કરવા માગતા હતા તે સા� ં

હ્ ુ ં ? બધાએ એક� અવા્ ક ુ ંખર�ખર આપે ્ ક�ુ ુતે 

વધાર� સા� ંબુક� સવ��મ હ્ ુ.ં 

હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામ પણ 

મોહમમદ �બન ઇસમાઇલ સાથે ક� ્ �તે આપની શહાદતમા ં

જવાબદાર હતો. તેની સાથે બરાબર એહસાન કરતા રરા 
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અને તે એટલે �ધુીનો ક� એ આપની િશકાયત કરવા માટ� 

અબબાસી ખલીફા પાસે જઇ રરો હતો તયાર� �સુાફર�ના ખચાર 

માટ� �દુ હઝરતે એને ચારસો દ�નાર અને પદંરસો �દરહમ 

અતા ફરમાવયા હતા. 

આપને અિત ક�ઠન , ખરાબ અને હસદ ભય� 

જમાનો મકયો હતો. ન તો તેમા ંહઝરત ઇમામ �અફર� 

સા�દક અલ�યહસસલામે ્ ઇુમી દરબાર કાયમ કય� હતો તે 

કાયમ કર� શકાય તેમ હ્ ુ ંક� ન બી� ર�તે ક� બી� કોઇ 

ઝર�યાથી ઇસલામની તબલીગ અને ફ�લાવો ��ુમકન હતો. 

માત આપ�ુ ંએ ખામોશીભ�ુ ુવતરન હ્ ુ ંક� ્ ્ુિનયાને આલે 

મોહમમદની તાલીમાતથી પ�ર�ચત બનાવી શક ્ ુ ંહ્ ુ.ં આપ 

તદન �પુ રહ�તા. અને �યા ં�ધુી આપથી કોઇ બાબતસર 

સવાલ કરવામા ંન આવે આપ વાતચીતમા ંપણ પહ�લ 

નહોતા કરતા. એ છતા ંઆપની ઇુમી જલાલતનો િસક કો 

દોસત અને ્ુશમન બનેંના �દલ પર કાયમ હતો અને આપના 
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ચા�રતની ઉચચતા પણ સવરમાનય હતી. વળ� આપની 

રાતભરની ઇબાદતના કારણે આપને અબદ� સાલેહના નામથી 

યાદ કરવામા ંઆવતા હતા. આપની ઉદારતા અને સખાવત 

�બૂ જ મશ�રૂ હતી. આપ મદ�નાના ફક�રોની ખાનગીમા ં

સભંાળ રાખતા હતા. 

અુલામા શબલખી લખે છે ક� હઝરત �સુા 

કા�ઝમ અલ�યહસસલામનો એ રવૈયો હતો ક� આપ ફક�રોને 

શોધતા રહ�તા હતા અને ્ ફક�ર મળ� જતો તેને �પીયા 

પૈસા અશરફ�ન અને દાણો પાણી પહ�ચાડ� આપતા હતા. 

આ કામ રાતના વખતે કરતા. આપ મદ�નાના ક�ટલાય 

ફક�રોના ઘરની ખચ� ઉઠાવી રરા હતા. અને �તુફ એ છે ક� 

એ લોકોને ખબર પણ નહોતી ક� અમને ખચ� અને દાણો 

પાણી પહ�ચાડ� આપનાર કોણ છે. એ રાઝ , આપ જયાર� 

શહાદત પામયા તયાર� �ુુ યો. વળ� આપ હમેંશા �દવસના 

રોઝાથી રહ�તા હતા. રાતો ઇબાદતમા ંિવતાવતા હતા અને 
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અુલાહની ઇતાઅતમા ંએટલી હદ �ધુીની સખતી ઉઠાવતા 

હતા ક� ્ની કોઇ હદ નહોતી. એકવાર આપને મ�સજદમા ં

જોવામા ંઆવયા ક� આપે િસજદાને એટલો લબંાવયો ક� સવાર 

પડ� ગઇ. એક માણસ આપની હમેંશા �રુાઇન કરતો રહ�તો 

હતો. આપને ખબર પડ� તો આપે તેને ઇનામ �પે એક હ�ર 

અશરફ� તેના ઘર� મોકલાવી આપી. 

* * * * * 
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ાઝરત ઇ્મ્ �સુમ કમ�ઝ્ 

અલ�યાસસલમ્ની �ૃિતથ 

જો ક� આપને �ૃિતન રચવાનો મોકો મકયો ન 

હતો તે છતા ંઆપ એ તરફ મોતવજ્હ રરા છે. આપની 

એક �ૃિત મસનદ� હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામનો ઉુલેખ હાફ�ઝ અ�નુઇમ અસફહાનીના 

હવાલાથી કય� છે. આપનાથી ઘણી હદ�સો �રવાયત 

કરાએલી છે. એમાનંી એક આ છે. ુ હઝરત  સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ ફરમાવે છે "સતંાન�ુ ંમા-

બાપના ચહ�રા તરફ જો�ુ ંઇબાદત છે. અસતય અને 

અપમા�ણકતા િસવાયની દર�ક આદત મોઅિમન અખતયાર 

કર� શક� છે. ઇમામ અહમદ� હમબલ જણાવે છે ક� આપની 



િસરતે અઈમ્મા - 1029                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

�રવાયતનો િસલિસલો એટલો અહમ છે ક� પાગલ માણસ પર 

પડ�ને દમ કરવામા ંઆવે તો એ�ુ ંગાડંપણ જ્ ુ ંરહ�. 

૧૫-મી રબીઉલ અવવલ, �હ.સ. ૧૭૦મા ંમેહદ�ના 

�તુ અ� ુ�અફર હા�ન રશીદને ખલીફા બનાવી દ�વામા ં

આવયો. એણે યરા �બન ખા�લદને પોતાનો વઝીર� અઅઝમ 

બનાવયો અને ઇમામ અ� ુહનીફાના શા�ગદર  અ� ુ��ુફુને 

કાઝીએ �ુઝઝાતના (નયાયિધશ) પદ પર િનમયો. 

ઝહબીની �રવાયત �જુબ હા�ને ક�ટલાક સારા 

કામો કયાર છે, તે છતા ંએ�ુ ં�ખુય વલણ તો નાચ ગાન તરફ 

વધાર� હ્ ુ.ં ઇબને ખલ્ુન�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� એ પોતાના દાદા 

મન�રુના પગલે ચાલતો હતો અને તેની જ નીિત એણે 

અપનાવી હતી. ફકર માત એટલો જ હતો ક� એનો દાદો કં�ુસ 

હતો અને એ પોતે સખી અને દાનવીર હતો. 

હા�ન પહ�લો ખલીફા છે ્ણે સગંીત અને 

ગાયકના ધધંાને શર�ફ ધધંો ઠ�રવયો છે. સગંીત કળાનો 
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િવશારદ અ� ુઇસહાક ઇબાહ�મ �સુલી એનો દરબાર� હતો. 

હબી�સુસીયરમા ંછે ક� આ પહ�લો ��ુસલમ બાદશાહ હતો ્ણે 

મેદાનમા ંદડાબા� કર� , અને રમવાનો જબરો શોખીન હતો. 

બાપની લ�ડ� પર મોહ� પડ�લ હતો ્�ુ ંવણરન ઇિતહાસમા ં

સિવસતાર છે. 

તાર�ખે ઇસલામમા ંમીસટર ઝાક�ર �સૈુન સેહા�લુ 

અખબારના હવાલાથી લખે છે ક� હા�ન રશીદ સાદાતોનો વધ 

કરવામા ંએના દાદા મન�રુથી જરા પણ નછો ઉતર� તેવો ન 

હતો. એણે જ �હ.સ. ૧૭૬મા ંહઝરત નફસે ઝ�કયયાના ભાઇ 

યરાને �દવાલમા ં�વતા ચણાવી દ�ધા હતા , અને એણે જ 

હઝરત �સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામ ્વા અુલાહના વલીને 

એ �દ�શાથી ક� �ાકં મારા સામે બળવાનો ઝડંો ઉપાડ� ન લે 

તે માટ� પોતાની સાથે �હ�ઝથી બગદાદ લાવીને ક�દમા ં�રુ� 

દ�ધા. અને �હ.સ.૧૮૩મા ંઝેરથી હલાક કર� દ�ધા હતા. 

* * * * * 
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ામ�ન રકીદની પા�લી ાજયમતમ અને 

ાઝરત ઇ્મ્ �સુમ કમ�ઝ્ 

અલ�યાસસલમ્ની પા�લી ગીરફતમર� 

ઇિતહાસ નવેશ અ� ુઅનસાર લખે છે ક� રાજ 

લગામ હાથમા ંઆવયા બાદ �હ.સ. ૧૭૩મા ંહા�ન રશીદ હજ 

કરવા ગયો. અુલામા હજર ઇબને મક ક� લખે છે ક� જયાર� 

હા�ન રશીદ હજ કરવા ગયો તયાર� , લોકોએ હઝરત �સુા 

કા�ઝમ અલ�યહસસલામના બારામા ંતેની પાસે ચાડ� ખાધી ક� 

એમની પાસે ચાર� તરફથી માલ આવતો રહ� છે. એક �દવસે 

અચાનક હા�ન રશીદનો ઇમામ  અલ�યહસસલામ થી ખાનએ 

કાઅબા પાસે ભેટો થઇ ગયો. એણે આપને ક ું , તમે જ છોને 

્ �પી ર�તે લોકોથી બયઅત લઇ રરા છો  ? ઇમામ 
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અલ�યહસસલામે જવાબ આપયો, "અમે લોકોના �દલોના , અને 

તમે લોકોના �સમના ઇમામ છો. પછ� હા�ને ઇમામ 

અલ�યહસસલામને �છુ�ુ ંતમે કઇ દલીલથી કહો છો ક� અમે 

પયગમબર સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની 

��ર યત છ�એ. તમો તો અલીની ઔલાદ છો અને દર�ક 

માણસનો વશં એના દાદાથી લેખાય છે. નાનાથી નથી 

લેખાતો. હઝરત �સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ું , 

�દુાએ કર�મ �ુરઆને મ�દમા ંફરમાવે છે , "વિમન 

��ર યતેહ� દાઉદ વ �લુયમાન વ અય�બુ વ ઝક�રયા વ 

યરા અને એ �ણીતી વાત છે ક� હઝરત ઇસા , વગર બાપે 

પેદા થયા હતા અને ્વી ર�તે હઝરત ઇસા અલ�યહસસલામ 

તેમની માતા તરફથી પયગમબરોની ��ર યતમા ંજોડાએલ છે 

તેવી જ ર�તે અમે પણ અમાર� માદર� �ગરામી જનાબે ફાતેમા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા ની િનસબતથી હઝરત ર�લેુ �દુા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની ��ર યતથી છ�એ. 
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પછ� આપે એ વાત ઉમેરતા ંફરમાવ�ુ ંક� �બુાહ�લાના વખતે 

એ િવષે આયત "અબનાઅના વઅબનાઅ�ુમ આપે હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામ , હઝરત ફાતેમા  સલા�ુુ લાહ� અલયહા , 

હઝરત હસન અલ�યહસસલામ અને હઝરત �સૈુન 

અલ�યહસસલામ િસવાય કોઇને પોતાની સાથે નથી લીધા. એ 

�હસાબે અમે આપના વશં જ ઠર�એ છ�એ. 

(સવમહક� ્ોાર�કમ) 

અુલામા ઇબને ખુકાન લખે છે ક� હા�ન રશીદ 

હજ કર�ને મકકાથી મદ�ના આવયો અને �ઝયારત માટ� 

રવઝએ અકદસ પર હાજર� આપી. એ વખતે �ુરયશીન 

અને બી� કબીલાના લોકો એની આસપાસ એકઠા થયા 

હતા. વળ� હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામ પણ 

તેની સાથે હતા. હા�ન રશીદ� હાજર રહ�લા લોકો પર પોતાની 

સરસાઇ ફફ �પે �હ�ર કરવાના ઇરાદાથી કબર� �બુારક 

તરફ �ખુાિતબ થઇને ક ુ ંસલામ હોજો આપના પર અય 
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ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ , સલામ 

હોજો આપના પર અય મારા કાકાના �તુ અને મારા િપતાઇ 

ભાઇ, હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામે ક ુ ં

‘સલામ હો આપ પર અય મારા િપદર� ��ુગરવાર ’ એ 

સાભંળ�ને હા�નનો ચેહરો �ફક કો પડ� ગયો અને તેણ ેઇમામ 

અલ�યહસસલામને પોતાની સાથે બગદાદ લઇ જઇને તેમને 

ક�દમા ં�રુ� દ�ધા.          (તમર�ખે અા્દ�) 

અુલામા ઇબને શહ�ર આશોબ લખે છે ક� આપ 

હા�ન રશીદના ક�દખાનામા ંહતા તે વખતે આપની પર�દા 

લેવા ખાતર આપના પાસે એક ઘણી જ �પવતંી �ીને 

આપની સેવા કરવા માટ� ક�દખાનામા ંમોકલાવી. હઝરતે તેને 

પાછ� મોકલાવી દ�ધી અને એ લ�ડ�ને લઇ આવનાર સાથે 

હા�ન રશીદને કહ�વડાવી મોકુ�ું , ક� તમારા તોહફાની મોજ 

તમો જ માણો. પેલાએ હા�ન રશીદને આપના શબદો 

સભંળાવયા તો એણે લ�ડ�ને આપની પાસે ફર�થી લઇ જવા�ુ ં
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તેને ક ુ ંઅને ક ુ ંક� � એમને ્ ુ ંકહ� ક� અમો ન તો તમાર� 

મર�થી તમને ક�દ કયાર છે ક� ન તમાર� પાસે તમાર� 

મર�થી આ લ�ડ� મોકલી છે. માટ� �ુ ંતમને �કુમ આ�ુ ંતે 

કર�ુ ંપડશે. �ૂંકમા ંએ ક� લ�ડ� આપના પાસે જ રહ�. 

થોડા �દવસ પછ� તેણ ેએક માણસને મોકુયો ક� 

� ્લમા ં�ુ ંથાય છે તે જોઇને આવ. એ ગયો તેવો જ 

દોડતો પાછો આવયો અને કહ�વા લાગયો ક� એ લ�ડ�ની તો 

કાયા જ પલટાઇ ગઇ છે. એ તો જમીન પર િસજદામા ંજઇને 

"�બુ��ુનુ �ુુ�નુની તસબીહ કર� રહ� છે. હા�ને આજા કર� ક� 

એ લ�ડ�ને તેના સામે હાજર કરવામા ંઆવે. જયાર� એ 

લ�ડ�ને હા�ન સામે હાજર કરવામા ંઆવી તે �ચ� મ ્વી 

હાલતમા ંતેની સામે આવીને ખડ� થઇ ગઇ. એની હાલત 

કંઇક ઔર જ હતી. ખલીફાએ તેની આ હાલત જોઇને ક ુ ંક� 

વાત �ુ ંછે ? લ�ડ�એ અરજ કર� આપના ફરમાવયા �જુબ �ુ ં

ઇમામ અલ�યહસસલામની પાસે ગઇ અને ક ુ ંક� �ુ ંઆપની 
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સેવા માટ� હાજર �.ં તો આપે એક તરફ ુગળ� ચભધી અને 

મને ક ું , આ જો  ! મ� જો�ુ ંતો શણગાર�લી જ�ત છે તેમા ં

�રુો અને �ગુમાનો મો�ુદ છે. આપે મને ક ુ ંજયાર� આ બધા 

મો�ુદ છે તો પછ� મને તારો શો ખપ છે  ? એ જોઇને મારા 

પર એક અ�બ હાલત તાર� થઇ ગઇ અને �ુ ંમાર� �ત પર 

કા� ુ�મુાવીને સજદામા ંપડ� ગઇ. તયારથી હવે મને ઇબાદત 

િસવાય કોઇ ચીઝમા ંલઝઝત નથી આવતી. અય બાદશાહ 

મ� ક�દખાનામા ંએવા ંદષયો જોયા ંછે ક� ન �છુો વાત. 

બાદશાહ� ક ુ ંત� એ બ�ુ ંસવપનામા ંજો�ુ ંહશે. 

એણે ક ું , બાદશાહ એમ નથી , એ બ�ુ ં�ગતી હાલતમા ં

માર� સગી ુખે જો�ુ ંછે અને તેમા ંમને જરા પણ શકંા 

નથી. 

બાદશાહને લાગ�ુ ંક� આ લ�ડ� લોકો સામે આવે તે 

ઠ�ક નથી. કારણ ક� તે લોકોને આ બધી વાતો કહ� દ�શે. એણે 

તેથી �કુમ કય� ક� તેને કોઇ એકાતં અને �રુ�દત જગયાએ 
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મોકલી દ�વામા ંઆવે. ્થી આ બનાવની વાત કોઇને પણ 

કહ� નહભ. રાવી�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� આ બનાવ પછ� એ �વી તયા ં

�ધુી ઇબાદતમા ંજ મશ�લુ રહ� અને તેનાથી કોઇ એની 

નમાઝો અને ઇબાદત વગેર� બારામા ં�છુતા તો એક જ 

જવાબ આપતી મ� અબદ� સાલેહ હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામને આવી ર�તે ઇબાદત કરતા જોયા છે... આ 

નેક નરત હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામની 

વફાતના થોડા �દવસ પહ�લા ંઆ ્ુિનયાથી �ુચ કર� ગઇ 

હતી. 

(્નમમકબે કા�ર  કોબ �.૫, પમ. ૬૩) 

* * * * * 
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ક�દખમનમથી  પની ર�ામઇ 

આપ ક�દખાનાની તકલીફો ઉઠાવી રરા હતા. 

આપના પર દર�ક પકારની સખતીન કરવામા ંઆવી રહ� 

હતી. એ દરિમયાનમા ંબાદશાહ� એક સવપ�ુ ંજો�ુ.ં ્ના કારણે 

આપને ક�દથી �કુ ત કરવા માટ� મજ�રુ થયો. આ સવપ�ુ ં

અુલામા હજર ઇબને મક ક�એ લખ�ુ ંછે. સવપ�ુ ંએ હ્ ુ ંક� 

હા�ન રશીદ� હઝરત અલી અલ�યહસસલામને હાથમા ં�ુહાડ� 

લઇને આવેલા જોયા. આપ ફરમાવી રરા હતા મારા 

ફરઝદંને ર�હા કર� દ� , ન�હતર �ુ ંતને તારા ઠ�કાણે પહ�ચાડ� 

દઇશ. આ સવપ�ુ ંજોયા બાદ એણે આપની �રહાઇનો �કુમ 

આપી દ�ધો અને આપને ક�દથી �કુ ત કયાર બાદ ક ું , અગર 

આપ અહભ રહ�વા ચાહો તો અહભ રહો અને મદ�ના જવા ચાહો 

તો �શુીથી તશર�ફ લઇ જઇ શકો છો. હઝરત ઇમામ �સુા 

કા�ઝમ અલ�યહસસલામે એ  જ રાતે હઝરત ર�લેુ �દુા 



િસરતે અઈમ્મા - 1039                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને સવપનામા ંજોયા 

હતા. 

* * * * * 
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ાઝરત ઇ્મ્ �સુમ કમ�ઝ્ 

અલ�યાસસલમ્ અને અલી �બન 

યકતીન બગદમદ� 
ઇમામ અલ�યહસસલામ બગદાદથી નીકકયા અને 

મદ�ના પહ�ચયા પછ� રાબેતા �જુબ ઇમામતના કામમા ં

�ુથંાઇ ગયા. 

હા�ન રશીદ� અલી �બન યક તીન નામે તેના એક 

દરબાર�ને કોઇ કામથી રા� થઇને ઘણી ચીજો ઇનામ તર�ક� 

આપી. એ ચીજોમા ંએક કાળા રંગનો જર�નો �ગુો પણ હતો 

્ના પર જર�ના �લો હતા. અલી �બન યક તીનને, હા�ન 

રશીદ તેની કામગીર�ના કારણે પોતાના ખાસ માણસોમા ં

ગણતો હતો , પણ અલી �બન યક તીનને ઇમામ 

અલ�યહસસલામ પર ભાર� અક�દત હતી. એણે હા�ને આપેલી 
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ચીજોમા ંબી� ચી જો ઉમેર�ને નઝરાણા તર�ક� આપની 

સેવામા ંમોકલાવી , ઇમામ અલ�યહસસલામે એ બધી ચીઝો 

રાખી લીધી , પરં્ ુપેલો �ક�મતી જ ર�નો �ુગંો એમ કહ�ને 

પાછો મોકલાવી દ�ધો ક� આને તમાર� પાસે સભંાળ�ને 

રાખજો, એ �વના જોખમ વખત કામમા ંઆવશે. અલી �બન 

યકતીન ઇમામ અલ�યહસસલામના ઇશારાનો ખરો અથર તો ન 

સમ� શક યા પણ એણે ઇમામ અલ�યહસસલામ�ુ ંફરમાન 

હ્ ુ ંએટલે તેણે એ સભંાળ�ને રાખી દ�ધો. 

થોડા વખત બાદ અલી �બન યક તીન કોઇ 

કારણસર પોતાના �લુામથી ખફા થયો અને તેને ઘરમાથંી 

કાઢ� �કુયો. �લુામે ખલીફા પાસે જઇને ચાડ� ખાધી ક� અલી 

�બન યકતીન ઇમામને બ� ુજ માને છે. આપે એને ્ ઇનામ 

ઇકરામ આપયા હતા તે બધો જ સામાન ઇમામ 

અલ�યહસસલામને આપી દ�ધેલ છે. હા�ન રશીદ આ વાત 

સાભંળ�ને �સુસાથી લાલ પીળો થઇ ગયો અને એણે 
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િસપાહ�ને �કુમ કય� ક� તમે અલી �બન યક તીનને એ ્ 

હાલતમા ંહોય પકડ�ને સતવર� માર� પાસે હાજર કરો. અલી 

�બન યકતીનને જયાર� પકડ�ને તેની પાસે લાવવામા ંઆવયા 

તયાર� એણે તેનાથી પહ�લો સવાલ એ કય�: મારો આપેલો 

�ુગંો �ા ંછે  ? એણે ક ુ ંમાર� પાસે છે. એણે ક ુ ં�ુ ંતેને 

જોવા મા�ુ ં� ંઅને બરાબર સાભંળ� લો ક� જો તમે અતયાર� 

જ એ ન દ�ખાડ� શક યા તો �ુ ંતમાર� ગરદન ઉડાવી દઈશ. 

અલી �બન યક તીને જવાબ આપયો , બાદશાહ �ુ ંહાલમા ંજ 

તમને એ પેશ કર� દ� �.ં પછ� એમણે ક ુ ંક� મારા ઘર� 

જઇને મારા ફલાણા ખડંમાથંી માર� ફલાણી પેટ� લઇ આવ. 

એ તે પેટ� લઇ આવયો. અલી �બન યક તીને તેના પર 

લાગેલી મહોર તોડ� અને તેમાથંી �ુગંો કાઢ� બાદશાહની 

સામે રાખી દ�ધો એમ કહ�તાની સાથે ક� ુયો આ જ છે ને તમે 

આપેલો �ુગંો ? 
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હા�ને પોતાની ુખેથી જયાર� �ગુો જોઇ લીધો 

તયાર� એનો �સુસો ઠંડો થઇ ગયો અને �શુ થઇને કહ�વા 

લાગયો હવે તમારા બારામા ંકાઇં પણ કોઇ કહ� તે �ુ ંન�હ 

મા�ુ.ં (શવાહ�્ ુ��વુવત) , અુલામા શબલખી જણાવે છે ક� 

તયાર બાદ હા�ન રશીદ� તેને ઘણી બદીશો આપીને માલ 

સાથે વાપસ કયાર અને પેલા �ગુલખોર �લુામને કોરડા 

મારવાનો �કુમ કય�. તે કોરડાના સબબે મર� ગયો. 

અુલામા િતબર� અને અુલામા શહ�ર આશોબ 

લખે છે ક� અલી �બન યક તીને હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામને એ મતલબનો એક કાગળ લખયો ક� 

અમાર� વચચે એ વાતના બારામા ંબહ�સ થઇ રહ� છે ક� 

પગનો મસો  ુટં�ના હાડકાથી ુગળા �ધુી ક� ુગળાથી 

 ુટં�ના હાડકા �ધુી કરવો જોઇએ  ? આપ તેની ચોખવટ 

ફરમાવો. 
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હઝરતે આ કાગળનો િવ�ચત જવાબ આપયો. 

આપે તેમા ંફરમાવ�ુ ંતમને મારો કાગળ મકયા પછ� જયાર� 

વ� કરો તયાર� આવી ર�તે વ� કરવાનો ખયાલ રાખવો. 

તણવાર કોગળા કરવા , તણવાર નાકમા ંપાણી નાખ�ું , 

તણવાર મો�ુ ંધો�ું , તણવાર દાઢ� સાર� ર�તે �ભ�જવવી , 

આખા માથાનો મસહ કરવો , �દર બહાર કાનનો મસહ 

કરવો અને તણવાર પગ ધોવા અને �ુવો મારા આ �કુમ 

િવ�ધધ હરગીઝ ન કરતા. 

આ પત વાચંીને અલી �બન યકતીન હયરાન રહ� 

ગયા. પણ એ સમ�ને ક� મમલાએ ્ ક ુ ંછે તેની �ડાણ�ુ ં

એમને ઇુમ હશે એટલે આપના �કુમ પર અમલ કરવા�ુ ં

એમણે શ� કર� દ��ુ.ં 

�રવાયત કરનાર�ુ ંબયાન છે ક� અલી �બન 

યકતીનની દરબારમા ંસતત િવરોધતા થતી રહ�તી હતી. 

લોકો બાદશાહના કાન એમની િવ� ધધ હરહમેંશ ભભેંરતા 
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રહ�તા અને મોકો મળતા ંતેમની ખોદણી કરવા�ુ ં�ુકતા ન�હ. 

અને બાદશાહને ઠસાવવા પયતન કરતા રહ�તા ક� અલી �બન 

યકતીન આપથી �ખલાફ છે. એક �દવસ બાદશાહ� તેના 

મસલિતયાનને ક ું, અલી �બન યકતીનની હવે મારા પાસે 

બ� ુિશકાયતો થઇ �કુ� છે , લોકો કહ� છે ક� એ ઇમામને 

માનનારો છે. હવે �ુ ં�તે તપાસ કર�ને તેની ખાતી કર� લેવા 

મા�ુ ં�.ં પછ� એણે એક �દવસ લપાઇને તેમને એમના 

�જુરામા ંવ� કરતા જોયા તો એમને પોતાની ્મ વ� 

કરતા જોયા, એટલે મનને સતંોષ થઇ ગયો ક� એના િવ� ધધ 

્ વાતો છે તે ખોટ� ્ુશમનાવટના કારણે છે , અને તેથી 

એમના િવ�ધધ કોઇની વાત માનતો ન હતો. 

આ બનાવના ફમરન બાદ અલી �બન ય કતીન 

પાસે આપનો કાગળ પહ�ચયો ્મા ંલખે�ુ ંહ્ ુ ં્ ભય હતો 

તે ્ુર થઇ ગયો છે. માટ� હવેથી તમાર� પહ�લાની ્મ વ� 

કર�ુ.ં તમે ્ સવાલ �છુાવયો હતો તેનો જવાબ એ છે ક� 
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ુગળાનના ટ�રવાથી  ુટં�ના હાડકા �ધુી મસહ કરવો 

જોઇએ. 

ઇિતહાસોમા ંછે ક� બગદાદનો િવકાસ અને બી� 

�ુુ ક� કામકાજોમા ંબાદશાહ પ��ૃ રહ�વાના કારણે થોડા 

વખત �ધુી સાદાતની સતામણી તરફ એ બરોબર ધયાન 

આપી શક યો ન હતો. થોડા વખત પછ� પોતાના હાક�મોને 

એવો �કુમ આપયો હતો ક� તેમણે તમામ સાદાતોને પકડ�ને 

તેમાનંા એકને પણ �વતો જવા ન દ�વો. 

એના જમાનામા ંસાદાતોની હતયા ક�ટલી હદ �ધુી 
પહ�ચી હતી તેને લગતો એક બનાવ અુલામા મજલીસી , 
અબ્ુુલાહ બઝાર નેશા�રુ�ના હવાલાથી આપે છે. હમીદ 

�બન કહતબા નામે એક ઇરાનના હા�કમે નમાઝ પઢવા�ુ ં
અને બી� સારા કામો �કુ� દ�ધા હતા. એ કહ�તો હતો ક� મને 
ઇુમ છે ક� �ુ ંકોઇપણ હાલતમા ંબદાવાનો નથી. �તે જ�ર 
જહ�મમા ંજવા�ુ ંછે એટલે નમાઝ રોઝાથી મને શો લાભ 
થવાનો છે. આ �રવાયત કરનાર અબ્ુુલાહને તે�ુ ંકારણ 
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આપતા ંએણે ક ુ ંઅબ્ુુલાહ તમને �ુ ં�ુ ંબતા�  ? બાદશાહ 
્સુ આવયો તયાર� અનાયાસે �ુ ંપણ ્સુ પહ�ચયો. એણે મને 
એક રાતે બોલાવયો અને આજા કર� ક� લે આ માર� તલવાર 
અને આ �લુામને પણ તાર� સાથે લેતો �. એ તને ્ કહ� 
તે તાર� કરવા�ુ ંછે. �લુામ મને એક એવા મકાનમા ંલઇ 
ગયો �યા ંસાદાતોને �રુ� રાખવામા ંઆવેલ હતા. �લુામે 

એક કમરાનો દરવાજો ખોુયો અને મને ક ું , આ કમરામા ં
્ટલા ક�દ�ન છે તે બધાને કતલ કર�ને એમને �ુવામા ંનાખી 
દ�. પછ� તયા ંકામ પતી જતા ંએણે બી� કમરાનો દરવાજો 
ખોુયો. એમા ં�રુાએલા ક�દ�ન સાથે પણ એમ જ કરવા�ુ ં
મને ક ુ ંઅને તયાર બાદ તી� કમરાનો દરવાજો પણ એણે 
ખોુયો અને મને ક ું, આ કમરાના ક�દ�નને પણ પેલાનની 
્મ કતલ કર�ને �ુવામા ંફ�ક� દ� , અને અબ્ુુલાહ મ� આ તણે 
કમરાનના ક�દ�નને તેના કહ�વા પમાણે કતલ કયાર. મારા 
હાથે આ ર�તે કતલ પામનારા લોકોની �ુલ સખંયા ૬૦ હતી. 
એમા ં�ઢુા, જવાન, બચચા દર�ક ઉમરના અને સાદાત હતા. 

�ુ ંછેુલા એટલે ક� તી� કમરાના ક�દ�નને કતલ કર� રરો 
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હતો તયાર� એક ઘણા જ �રુાની ચેહરાના ��ુગર માર� સામે 
આવીને ઉભા થઇ ગયા અને મને કહ�વા લાગયા અર� ઝા�લમ 
�ુ ંર��ુ ુુ લાહ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને 
મો�ુ ંનથી દ�ખાડ�ું  ? અને �દુાની બારગાહમા ંતાર� નથી 
જ�ુ ંક� ્ ુ ંઆ ઘાતક� �ૃતય કર� રરો છે , તે� ુ ંપણ તને ભાન 
નથી ? એની વાત સાભંળ�ને મા� ંકલે�ુ ં�જુવા લાગ�ુ ંઅને 

મારો હાથ તેમના પર ન ઉઠ�ો. મને અવાચક ઉભેલો જોઇને 
પેલા �લુામે ધમકાવીને ક ું , �કુમે અમીર બ�વી 
લાવવામા ંક�મ ઢ�લ કર� રરો છે  ? એના આ કહ�વાથી મ� 
ગભરાઇ જઇને એ ��ુગરને પણ તલવાર� દ�ધા. તમે 
બતલાવો ક� આવા કાળા કામો કયાર પછ� માર� નમાઝ , મારા 
રોઝા મને �ુ ંકામ આવવાના હતા ? 

(�લમલલ થ�નુ-૨૭૮) 
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ાઝરત ઇ્મ્ �સુમ કમ�ઝ્ 

અલ�યાસસલમ્ની બી�વમર 

�ગરફતમર� 

અુલામા ઇબને શહ�ર આશોબ , અુલામા તબરસી 

અને અુલામા શબલખી લખે છે ક� �હ.સ. ૧૬૯-૭૦મા ંહાદ� 

પછ� હા�ન રશીદ �ખલાફતના તખત પર બેઠો. 

હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામની 

સાવધાની �ણૂર ખામોશીની નીિત અને બી� તરફ 

સુતનતની ુતર�ક �શુક�લીનના કારણે બાદશાહને નવ 

વષર �ધુી ઇમામ અલ�યહસસલામ સામે કોઇ સખતાઇ ભ�ુ ુ

પગ�ુ ંલેવાની તક સાપંડ� ન�હ. 



િસરતે અઈમ્મા - 1050                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

આ દરિમયાન અબ્ુુલાહ �બન હસનના ફરઝદં 

યરાવાળો બનાવ બની ગયો. એમને અમાન આપયા બાદ 

બધા વચનો અને ક�લુાતો ફોક કર�ને એમને દદરનાક ર�તે 

ક�દમા ં�રુ� દઇને �દલ �વી �ય તે ર�તે કતલ કર� દ�વામા ં

આવયા. યરાના મામલાની સાથે હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ  

અલ�યહસસલામનો કોઇ પણ ર�તે સબંધં ક� સરોકાર ન હોવા 

છતા,ં અને ઉુ�ંુ આપ યરાને સથાિપત રાજસ�ાનો િવરોધ 

કરવાથી રોકતા રરા હતા. તેની સ�તુી હોવા છતાં , યરાએ 

��ુુમતના સામે િવરોધતાનો ઝડંો ઉપાડ�ો હતો. તેના બહાને 

બની ફાતેમા પતયેની ્ુશમનાવટનો �ુનો ભાવ ઉભર� ગયો 

હતો તેની ઝપટથી ઇમામ અલ�યહસસલામ પણ �રુ�દત ન 

રહ� શ�ા. અ�રુામા ં��ુ ંયરા �બન ખા�લદ બમરક� ્ 

વડાપધાન હતો તેણ ેબાદશાહના ફરઝદં અમીનના િશદક 

�અફર �બન મોહમમદ અશઅસની ્ુશમનીમા ંએના પર 

એવો આળ ઉપ�વી કાઢ�ો ક� એ હઝરત ઇમામ �સુા 
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કા�ઝમ અલ�યહસસલામના પયરવોમાથંી છે અને એમના 

ઇકતેદારનો ખવા�હશમદં છે. તે ચાહ� છે ક� તેન રાજસ�ા પર 

આવે. 

અબ્ુુલાહ �બન હસનના ફરઝદં યરાવાળો 

બનાવ અને તયારપછ� યરા �બન ખા�લદના આડ કતર� 

ભભેંરણીના કારણે બાદશાહના �દલમા ંબની ફાતેમા પતયે 

અદાવત પેદા થઇ અને આવી મનોદશામા ંએ હજ કરવા 

મકકા મોઅઝઝમા આવયો. એવામા ંઇમામ અલ�યહસસલામ 

પણ તે વરસે મકકા હજ પઢવા પધાયાર. લોકોના ટોળે ટોળા ં

ઇમામ તરફ જતા હતા અને તેમને માન આપી રરા ંહતા.ં તે 

એણે પોતાની ુખે જો�ુ ંઅને �સુમલાનોના �દલમા ંતેમની 

આટલી બધી અઝમત અને લોકિપયતાને જોઇને તેની 

અદ�ખાઇ વધી ગઇ. હઝરત ઇસમાઇલ, ઇમામ �અફર સા�દક 

અલ�યહસસલામના મોટા ફરઝદં હોવાથી સામાનય ર�તે 

લોકોની ધારણા એ હતી ક� તેન ઇમામ અલ�યહસસલામના 



િસરતે અઈમ્મા - 1052                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

કાયમ મકામ થશે. પણ તેમનો ઇનતેકાલ હઝરત ઇમામ 

અલ�યહસસલામની હયાતીમા ંજ થઇ ગયો હતો અને લોકોની 

ધારણા ખોટ� પડ� હતી તે છતા ંક�ટલાક ભોળા સહાબીન 

તેમની એ માનયતાને વળગી રરા હતા ક� ઇમામતનો હક 

ઇસમાઇલ અને તેની ઔલાદનો હતો. આથી તેમણે હઝરત 

ઇમામ �સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામની ઇમામતનો �સવકાર ન 

કય�. પ�રણામે તેમણે મહમંદની સરદાર� હ�ઠળ ઇસમાઇલીયા 

�ફરકાની સથાપના કર�. 

બાદશાહને લાગ�ુ ંહ્ ુ ંક� ઇમામ અલ�યહસસલામનો 

ઘાટ ઘડવામા ંકોઇ માણસ હઝરત અ� ુતા�લબની 

ઔલાદમાથંી મળ� �ય તો એ કામમા ંજરા વધાર� �ગુમતા 

પડ�. એણે આ વાત યરા બમરક�ને કર�. યરા જરાય નછો 

ઉતર� તેવો ન હતો. એણે બાદશાહને મોહમમદ �બન 

ઇસમાઇલ�ુ ંનામ �ચુવ�ુ.ં �ણે ક� ભાવ્ ુ ંહ્ ુ ંઅને વૈદ� 
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બતાવ�ુ.ં એણે તરતજ મોહમમદ �બન ઇસમાઇલને પોતાની 

પાસે આવી જવા માટ� કાગળ લખીને મોકુયો. 

બાદશાહ તરફથી કાગળ મળતા ંએને પોતાની 

્ુનયવી કામયાબીનો મોટામા ંમોટો ઝર�યો સમ�ને એણે 

બગદાદ વહ�લી તક� ઉપડ� જવાનો પાકો િનધારર કર� લીધો. 

એ �દવસોમા ંએના હાથ �બલ�ુલ ખાલી હતા. તેની પાસે 

એટ�ુ ંના�ુ ંન હ્ ુ ંક� પવાસનો સામાન તૈયાર કર�. મજ�રુન 

તેને તેજ દ�વડ� પર આવ�ુ ંપડ�ુ ંક� �યા ંકરમ અને અતામા ં

દોસત અને ્ુશમન વચચે કોઇ ભેદભાવ રાખવામા ંઆવતો ન 

હતો. ઇમામ અલ�યહસસલામ પાસે આવીને એણે બગદાદ 

જવાનો ઇરાદો �હ�ર કય�. ��ુર સાર� પેઠ� �ણતા અને 

સમજતા હતા ક� બગદાદના પવાસની ખર� �નુયાદ શી હતી , 

પણ �જુજત તમામ કરવા ખાતર આપે તેને બગદાદની સફર 

ખેડવા�ુ ંકારણ �છુ�ુ.ં એણે પોતાની કથળેલી હાલત અને 

પર�શાનીની દાસતાન સભંળાવી અને ક ુ ંક� ઘ�ુ ંકઝર થઇ 
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ગ�ુ ંછે. ખયાલ ક� ં� ંક� શાયદ તયા ં�� તો ભરણ પોષણનો 

કોઇ રસતો નીકળ� આવે અને કઝર પણ �કુવી દ�વાય. હઝરતે 

ફરમાવ�ુ ંક� તમે બગદાદ ન �ન અ�હ� જ રહો. �ુ ંતમારો 

બધો કરજો �કુવી આપીશ અને બની શક� તયા ં�ધુી તમાર� 

�વન જ�ર�યાતો પણ �રુ� કરતો રહ�શ. 

અફસોસ ક� આપે તેને આટલો સહારો આપવા�ુ ં

ક ુ ંછતા ંએણે બગદાદ જવાનો પોતાનો ઇરાદો પડતો ન 

��ુો અને કઈ ર�તે પડતો �કુ� એની તો તયા ંજવામા ં

િનયયત કંઇ ઔર હતી. તે બનાવટ ખાતર જતી વખતે ઇમામ 

અલ�યહસસલામ પાસે ગયો અને ક ું , મને તયાનંા સબંધેં કંઇ 

�હદાયત કરવામા ંઆવે , હઝરતે તેનો કંઇ જવાબ ન આપયો 

પણ જયાર� એ આગહ કરવા લાગયો તયાર� આપે ફરમાવ�ું , 

એટલો ખયાલ રાખજો ક� મારા �નુમા ંશર�ક ન થતા અને 

મારા બચચાનંની યતીમી�ુ ંકારણ ન બનતા. મોહમમદ� 

વારંવાર ક ુ ંક� તે કઇ વાત છે ્ મને કહ�વામા ંઆવે છે. 
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બી� કંઇ �હદાયત ફરમાવો. હઝરતે તેના િસવાય બી�ુ ંકંઇ 

કહ�વાનો ઇનકાર કય�. આપે તેને આ બગદાદ જવા વાટ ખચ� 

માટ� સાડા ચારસો દ�નાર અને પદંરસો �દ રહમ અતા કયાર. 

પ�રણામ એ જ આવ�ુ ં્ હઝરતની નજર સામે હ્ ુ.ં 

મોહમમદ બગદાદ પહ�ચયો અને વઝીર� આઝમ યરા 

બમરક�નો મહ�માન થયો અને પછ� યરા સાથે હા�ન રશીદના 

દરબાર� ગયો. ખાસ માણસનો ્ ર�તે સતકાર થાય છે અને 

માનપાન મળે છે એ સતકાર અને માનપાન તે પામયો. હા�ને 

મદ�નાનો હાલ �છુયો. મોહમમદ� મદ�નાનો હાલ કહ�વામા ં

ઘણી ગલત બયાનીથી કામ લી�ુ ંઅને કહ�વા લાગયો , મ� તો 

આજ �દવસ �ધુી ન જો�ુ ંક� ન સાભંક�ુ ંછે ક� એક દ�શના બે 

રા� હોય. હા�ને ક ું, "�ુ ંમતલબ ? મોહમમદ� ક ુ,ં બસ એ 

જ ક� તમે અ�હ� બગદાદમા ંરાજ કર� રરા છો �બલ�ુલ એ  જ 

ર�તે હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલા મે મદ�નામા ં

પોતાની ��ુુમત કાયમ કર�લ છે. અને આ�ુબા�ુના 
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પદ�શમાથંી મહ��લુ એમને મળે છે. એ આપના �કુાબલાના 

દાવેદાર છે અને એમણે તીસ હ�ર અશરફ�ની એક જમીન 

ખર�દ� છે ્�ુ ંનામ સય�રયા છે. 

યરા બમરક�એ હક�ક તમા ંમોહમમદને પસદં કયાર 

હતા તે�ુ ંકારણ એ હ્ ુ ંક� તે આપમેળે આવી મનઘડત વાતો 

કરશે અને તે આવી વાતો કરશે તો બાદશાહના �દલમા ંઆલે 

મોહમમદ સામે ્ હસદની આગ બળ� રહ� છે તેમા ંઘી 

હોમાશે અને થ�ુ ંપણ તેમજ. હા�નનો �સુસો છેક છેુલી હદ� 

જઇ પહ�ચયો. એણે મોહમમદને દસ હ�ર �દનાર બદીશ�પે 

આપીને રવાના કય�. �દુા�ુ ંક ુ ંક� મોહમમદના ગળામા ંતેજ 

રાતે �વલેણ પકાર�ુ ંદદર  ઉઠ�ુ ંઅને સવાર થતા થતામા ંએ 

્ુિનયાથી િસધાવી ગયો. એ મોતની હા�ન રશીદને �ણ 

થતા ંઆપેલી રકમ તો પાછ� મગંાવી લીધી પણ મોહમમદ� 

કર�લી વાતો એના �દલ પર એટલી �ડ� અસર કર� ગઇ હતી 

ક� એ �હ.સ. ૧૬૯મા ંમકકા મોઅઝઝમા ગયો તયાર� હઝરત 
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ઇમામ અલ�યહસસલામને ગીરફતાર કરાવી લેવાના ઇરાદાથી 

મદ�ના એક �દવસ માટ� ગયો. 

એના �કુમથી ઇમામ અલ�યહસસલામને �ગરફતાર 

કરવા તેના માણસો ઇમામ અલ�યહસસલામના ઘર� ગયા અને 

તયા ંપહ�ચીને મા�મુ પડ�ુ ંક� આપ ર��ુુુ લાહ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના રોઝા પર ગયા છે. એટલે તે 

તયા ંગયા. એ લોકોએ હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમની �રુમતનો પણ કંઇ ખયાલ ન કય� 

અને હઝરત ્ તે વખતે કબે ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ પાસે નમાઝ પઢ� રરા હતા તેમને 

નમાઝની હાલતમા ંજ ક�દ કર� લીધા. ર�લુ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના રોઝા પરથી આવી ર�તે 

હ�રો લોકોના દ�ખતા ંપકડ� લેવામા ંઆવે અને પોતાને 

�સુલમાન કહ�વડાવતા લોકો �ુ ંક� ચા ં�ધુધા ન કર� તે ક�ટલી 

હદ �ધુી�ુ ંએ બે�હસપ�ુ ં(િનદરયતા ભ�ુ)ુ કહ�વાય. 
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હા�ન રશીદને ભય હતો ક� ઇમામ �સુા કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામની ર�હાઇ માટ� લોકો કોિશશ કરશે. એટલે તે 

બાબતે એણે સાવચેતીના તક�દાર� ભયાર પગલા ંલીધા હતા. 

બે મેહિમલો તૈયાર કરાવી હતી. બનેં સાથે ભાર� સેના રાખી 

હતી. એકમા ંઇમામ અલ�યહસસલામ હતા. તેને તો બસરા 

રવાના કર� અને બી� ખાલી હતી તેને બગદાદ રવાના કર�. 

જો ક� તેની સાવચેતી સવાભાિવક હતી. એ �ણતો હતો અને 

સાર� પેઠ� �ણતો હતો ક� લોકોના �દલ ઇમામ 

અલ�યહસસલામ તરફ હતા. પણ તે લોકો એમની ધરપકડ 

રવઝએ ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમમા ં

કરવામા ંઆવી તેની સામે પડકાર તો �ુ ંિવરોધના બે બોલ 

પણ ન કરા તે સ�ાનો લો�હયાળ સામનો �ુ ંકરવાના હતા ? 

તેની આ તક�દાર��ુ ંએક ક�ણાજનક પ�રણામ એ 

આવ�ુ ંક� ઇમામ અલ�યહસસલામની �ખસતી વખતે અહલે 

હરમ અને બચચાનં એમને મળ� ક� જોઇ �ુ ધધા ન શ�ા. 



િસરતે અઈમ્મા - 1059                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

હરમસરામા ંતો માત એ  જ સમાચાર પહ�ચાડ� દ�વામા ં

આવયા ક� ��ુુમતે હઝરત ઇમામ અલ�યહસસલામની ધરપકડ 

કર� અને તેમને �ાકં લઇ ગયા છે. આ સમાચારથી હરમમા ં

કોહરામ મચી ગયો. ઇમામ અલ�યહસસલામને જતી વખતે 

બચચાનંથી િવદાય થવાનો ક� �લુાકાતનો મોકો પણ ન 

આપવાથી �દલને ્ આઘાત અને ્ુ:ખ પહ�ચ�ુ ંહશે તે સહ�્  

સમ� શકાય તેવી વાત છે , પણ આપના સયંમ અને સબ 

સામે હર ��ુશકલ આસાન હતી ! 

ખબર નથી ક� ક�ટલા આડા અવળા ચક કર લઇને 

ક�વા ક�વા વાકંા �કુા માગરથી પથં કાપવામા ંઆવયો હશે. 

આપને લઇને જતા કાફલાએ મદ�નાથી એક મહ�ના અને 

સ�ર �દવસ બાદ આપને ૭મી �ઝલહજ�ના �દવસે બસરા 

પહ�ચાડ�ા હતા. આપને બસરામા ંએક સાલ ક�દમા ં

રાખવામા ંઆવયા. 
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બસરાનો હા�કમ ઇસા �બન �ફર હા�નનો િપતાઇ 

ભાઇ હતો. શ�આતમા ંતો એણે બાદશાહના �કુમની 

તાબેદાર� કર� હતી પણ ધીમે ધીમે તે વાતનો એના મનમા ં

િવચાર આવવા લાગયો ક� આપને ક�દ કરવાનો સબબ શો 

હતો ? ઇમામ અલ�યહસસલામની આ ક�દની �દુત દરિમ યાન 

એને ઇમામ અલ�યહસસલામના ચા�રત, અખલાક અને �ણુોથી 

પણ પ�ર�ચત થવાનો મોકો મળ� ગયો હતો અને તેમનાથી 

્મ ્મ વ� ુિનકટ આવતો ગયો , તેના મન પર આપના 

િવ�ધુધ ચા�રતની વ� ુઅને વ� ુ�ડ� છાપ પડતી ગઇ. એના 

�દલ પર પડ�લી છાપથી એણે હા�નને પણ વાક�ફ કર�લ પણ 

તેના પર તેની �ધી અસર થઇ. એ ઇસાથી બદ�મુાન થઇ 

ગયો એટલે તેણ ેઇમામ અલ�યહસસલામને બસરા તેની પાસે 

રાખવાના બદલે બગદાદ બોલાવી લીધા અને ફઝલ �બન 

રબીઅની દ�ખર�ખ હ�ઠળ આપને ક�દમા ંરાખયા અને ફઝલ�ુ ં

વલણ ઇમામ તરફ� જણાતા ંયરા બમરક�ની દ�ખર�ખમા ં



િસરતે અઈમ્મા - 1061                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

આપને �કુ યા. એમ જણાય છે ક� ઇમામના અખલાક અને 

ચા�રતના આકષરણ બધાના �દલો પર પોતાની અસર કયાર 

વગર રહ�તા નહોતા. આથી બાદશાહ� વારંવાર આપના પર 

ચોક� રાખનારાનને બદલવા પડતા હતા. બધાથી છેુલે 

એણે િસ�દ� �બન શાહકના પહ�રા હ�ઠળ આપને �કુયા એ િસ�દ� 

ઘણો િનદરય અને પતથર �દલનો માણસ હતો. 

* * * * * 
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ક�દ્મ ંઇ્મ્ અલ�યાસસલમ્ની ીમન 

કસોર� અને  પે કર�લો ઇસ્ે 

ગયબનો �ઝુમા�રો 

અુલામા શબલ�ં જણાવે છે ક� ્ જમાનામા ં

આપ ક�દખાનાની સખતીન સહન કર� રરા હતા, ઇમામ અ� ુ

હનીફાના િશષયો અ� ુ��ુફુ અને મોહમમદ �બન હસન એક 

રાતે ક�દખાનામા ંઆપની પાસે એટલા માટ� આવયા ક� લાવોને 

જોઇએ ક� આપ ઇુમની બાબતમા ંક�ટલા �ણકાર છે તેથી 

આપના ઇુમનો તાગ કાઢવા. ક�દખાનામા ંપહ�ચયા અને 

પરસપર સલામની આપ લે કયાર બાદ કંઇ �છેુ તે પહ�લા ં

્લમાનંો એક નોકર પોતાની ડ�ટુ� ખતમ થઇ હોવાથી ઘર� 

જઇ રરો હતો તે આપની પાસે એમ કહ�વા આવયો ક� માર� 
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ડ�ટુ� ખતમ થઇ છે. એટલે �ુ ંઘર� જઇ રરો �ં , આપને કોઇ 

ચીજની જ�રત હોય તો �ુ ંકાલે આ�ુ ંતયાર� લેતો આ�ુ.ં આપે 

તેને ક ુ ંકશી ચી જની જ�રત નથી. એટલે એ ચાલતો થયો 

એના જવા પછ� આપે અ� ુ��ુફુ અને મહમંદથી �ખુાિતબ 

થઇને ક ું, આ �બચારો મને કાલે કોઇ ચી જની જ�રત હોય 

તો લેતા આવવા માટ� �છુવા આવયો હતો પણ એ �બચારાને 

ખબર નથી ક� એ કાલની સવાર નથી જોવાનો. રાતે જ તે�ુ ં

મોત આવી જશે. આપની આ વાત સાભંળ�ને બનેં સાહ�બો 

આપને કંઇ પણ �છુયા વગર ચાુયા ગયા અને બહાર 

નીકળ�ને આપસમા ંકહ�વા લાગયા , આપણે તો ઇમામ 

અલ�યહસસલામ પાસે હરામ-હલાલ વા�બ અને ��ુલત 

સબંધંી સવાલો કરવા આવયા હતા પણ એ તો આપણને 

ગયબની ખબરો આપવા લાગયા. 

આપે આગલી રાતે ્ વાત પેલા ્લના કમરચાર� 

િવષે કર� હતી તે વાત સાચી પડતા ંએ લોકો ખર�ખર 
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તા�ુબીમા ંપડ� ગયા. અુલામા અરબલી લખે છે ક� એ પછ� 

તે બનેં સાહ�બો ફર� ઇમામ અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર 

થયા અને અરજ કર� ક� અમે તો આજ �દન �ધુી એમ  જ 

સમજતા હતા ક� , આપ હરામ, હલાલના સબંધંમા ંછેુલી હદ 

�ધુી�ુ ંઇુમ ધરાવો છો પણ આપે પેલા ્લના કમરચાર� 

િવષે ્ વાણી ઉચચાર� તેના પરથી િસ ધધ થાય છે ક� આપ 

ઇુમે ગયબના પણ મહારથી છો , આપે જવાબમા ંફરમાવ�ુ ંક� 

ઇુમે ગયબ અમારા માટ� મખ�સુ છે એની તાલીમ ર�લેુ 

�દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ , એ હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામને આપી હતી અને હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ પાસેથી અમારા �ધુી પહ�ચી છે. 

* * * * * 
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ાઝરત ઇ્મ્ �સુમ કમ�ઝ્ 

અલ�યાસસલમ્ની કામદત 

અુલામા શબલખી લખે છે ક�, હા�ન રશીદ� ઇમામ 

અલ�યહસસલામને એક વષર બસરામા ંક�દ રાખયા બાદ 

બસરાના વાલી ઇસા �બન �અફર બીન મન�રુને લખવામા ં

આવ�ુ ંક� ્ ુ ંઇમામ અલ�યહસસલામને કતલ કર� દ�. તો એણે 

પોતાના હમદદર  ભાઇ દોસતોથી મ ાેરો  કર�ને બાદશાહને 

લખ�ુ ંક� , મ� હઝરત ઇમામ અલ�યહસસલામમા ંએક વષર 

દરિમયાન કોઇ પણ �રુાઇ જોઇ નથી. એ આખો �દવસ રોઝા 

અને આખી રાત , નમાઝ અને ઇબાદતમા ંમશ�લુ રહ� છે. 

જનતા અને રા�ય માટ� તેન દોઆએ ખયર કરતા રહ� છે. 

તેમજ �ુુ કની તર કક� માટ� ઉત�કુ છે. ભલા આવી નેક 

વય��તને કતલ કર�ને માર� આક�બત બગાડ� લ� એ કામ 
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મારાથી તો ન�હ બની શક�. મને તો એ �નુાહ� અઝીમથી માફ 

જ રાખ બુક� આજા આપ ક� , �ુ ંતેમને કયદ� મશકકતથી ર�હા 

કર� દ�. 

આ કાગળ મળતાની સાથે જ બાદશાહ� , હઝરત 

ઇમામ અલ�યહસસલામને બસરાથી બગદાદ બોલાવી લીધા 

અને �તમા ંઆપને િસ�દ� �બન શાહકને હવાલે કર� દ�ધા. 

્ણે આપને ઝેર અપાવીને શહ�દ કરાવી દ�ધા. આપને ઝેર 

આપયા પછ� તણ �દવસ �ધુી તડપતા રરા અને એ  જ 

હાલતમા ંશહાદત પામયા. 

અુલામા �મી લખે છે ઝેર ખાધાની સાથે જ 

આપે કહ� દ��ુ ંક� આ્ મને ઝેર આપવામા ંઆવ�ુ ંછે. કાલે 

મા� ંબદન પી�ં પડ� જશે અને પરમ �દવસે કા�ં અને તે  જ 

�દવસે �ુ ંઆ ્ુિનયાથી �ચૂ કર� જઇશ. 

આપની શહાદત સબંધેં આ�લમોએ ્ કંઇ લખ�ુ ં

છે તે આ �જુબ છે. અુલામા હજર ઇબને મક ક� લખે છે ક� , 
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બાદશાહ� આપને બગદાદના ક�દખાનામા ંરાખયા હતા. આપ 

�જ�દગીભર ક�દ મા ંરરા. આપની હથકડ�યો આપની વફાત 

પછ� જ ઉતારવામા ંઆવી હતી. આપ�ુ ંમોત િસ�દ� �બન 

શાહકના હાથે અપાએલા ઝેરથી િનપ��ુ ંહ્ ુ.ં આપને 

ખાણામા ંક� ખ�ુરમા ંઝેર આપવામા ંઆવ�ુ ંહ્ ુ.ં અને તેના 

પ�રણામે આપ તણ �દવસ �ધુી તડપી તડપીને મરણ 

પામયા હતા. અુલામા અ�લુ �ફદા લખે છે ક� , આપને શાહ� 

�કુમથી તેના વડા વઝીર યરા �બન ખા�લદ બમરક�એ ઝેર 

આપીને શહ�દ કયાર હતા. 

અુલામા �મી લખે છે ક� , આપને ��ુુમતના 

મોટા વઝીર યરા �બન ખા�લદ બમરક�ની મારફતે ક�દખાનામા ં

ઝેર અપાવ�ું, ્ના પ�રણામે આપ વફાત પામયા. અુલામા 

મજલીસી લખે છે ક� , આપને એકથી વધાર� વખત ઝેર 

આપવામા ંઆવ�ુ ંહ્ ુ ંપણ દર�ક વખતે તેમાથંી બચી ગયા 

હતા. એક વખત આપને ્ ખ�ુરમા ંઝેર આપવામા ંઆવ�ુ ં
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હ્ ુ ંતેની એક પેશી જમીન પર ફ�ક� દ�ધી અને બાદશાહનો 

�ુતરો તે ખાઇને મર� ગયો. બાદશાહને �ુતરાના મરણની 

ખબર પડતા ંતેને સખત સદમો થયો હતો અને તેણ ેનોકરની 

સખત ખબર લીધી હતી. 

* * * * * 
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 પની વફમતની તમર�ખ 

આપની વફાત ૨૫મી રજબ , �હ.સ. ૧૮૩મા ં

�ુ�આ્ના �દવસે થઇ હતી. આપની �મર તે વખતે પચંાવન 

વષરની હતી. 

વફાત પછ� આપની લાશ �બુારકને બેડ�યો અને 

હથક�ડયો સાથે બહાર કાઢવામા ંઆવી હતી અને બગદાદના 

�લુ પર રાખી દ�વામા ંઆવી હતી. તેમજ આપને તથા 

આપના માનવાવાળાનને ઘણા ંઅપમાનજનક શબદો સાથે 

યાદ કરવામા ંઆવયા હતા. બાદશાહના ડરથી લોકો �ુુ લી 

ર�તે િવરોધ કરવાની �હમમત કર� શક તા નહોતા પણ 

છેવટમા ંએક ટોળાએ �હમમત કર�ને લાશ �બુારકને 

્ુશમનના હાથમાથંી છ�નવી લઇને �સુલ અને કફન દફનનો 

બદંોબસત કય�. અઢ� હ�ર�ુ ં�ક�મતી કફન આપને 

પહ�રવવામા ંઆવ�ું , ્ના પર આ�ુ ં�ુરઆન શર�ફ લખે�ુ ં
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હ્ ુ.ં ઘણી  જ શાનો શમક ત અને દબદબાથી જનાઝો 

ઉપાડવામા ંઆવયો. જનાઝા સાથે જનારા લોકોના ગમે 

ઇમામે મઝ�મુમા ંગર�બાન ચાક હતા. ઉપરાતં ગમ અને 

અલમ સાથે જનાઝાને �ુર�શોના મકબરામા ંલઇ જવામા ં

આવયો. નમાઝે જનાઝા અને દફન �કયા માટ� મોઅ�ઝાથી 

હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામ મદ�નાથી બગદાદ 

આવી પહ�ચયા હતા. આવીને આપે નમાઝે જનાઝા પઢાવી 

અને આપના વા�લદ� મા�દને ��ુદુ�  ખાક ફરમાવયા. 

કફન દફનની �કયા આટોપાઇ જવા બાદ હઝરત 

ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામ મદ�ના વાપસ તશર�ફ લઇ 

ગયા હતા. મ�દનાવાસીનને આપની શહાદતની ખબર 

મળતા કોહરામ બરપા થઇ ગયો અને �રુસો આપવાનો તથા 

માતમદાર�નો િસલિસલો લાબંી �દુત �ધુી ચા� ુરરો હતો. 

અુલામા મોહમમદ �બન તુહા શાફઇ લખે છે  ક� 

આપના દફન થયાની એક લાબંી �દુત બાદ લોકોના 
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આગેવાનોમાથંી એક માણસ મરણ પામયો. લોકોની ખવા�હશ 

પરથી એને આપના મકબરામા ંદફન કરવામા ંઆવયો. એક 

રાતે આપે મકબરાના ખા�દમને ખબર આપી એણે જો�ુ ંક� , 

મકબરામા ંઆગ લાગેલી છે અને તેનો �મુાડો તેમજ ્ુગુધ 

ફ�લાઇ રહ� છે. સવાર� એણે તે વખતના બાદશાહને ખબર 

આપી. બાદશાહ� કબર ખોદાવી તો તેમા ંઆગ લાગયાના 

�ચનહો મો�ુદ હતા , કબરમા ંમયયતનો વ�ુદ બાક� રહ�વા 

પામયો નહોતો એ બળ�ને રાખ થઇ ગઇ હતી. 

* * * * * 
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ઔલમદની સયંયમ 

સવાએક� મો હર�કામા ંછે ક� , આપની ઔલાદની 

સખંયા ૩૭ હતી. અુલામા િતબરસી અને અુલામા અરબલી 

અને અુલામા શયખ �ફુ�દ લખે છે ક� , આપની ઔલાદમા ં

૧૯ સાહ�બઝાદા અને ૧૮ સાહ�બઝાદ�ન હતી. 

સાહ�બઝાદાના નામ આ �જુબ છે. (૧) હઝરત 

ઇમામ અલીરઝા અલ�યહસસલામ (૨) ઇબાહ�મ (૩) અબબાસ 

(૪) કાિસમ (૫) ઇસમાઇલ (૬) �અફર (૭) હા�ન (૮) 

અહમદ (૯) હસન (૧૦) મોહમમદ (૧૧) હમઝા (૧૨) 

અબ્ુુલાહ (૧૩) ઇસહાક (૧૪) ઉબય્ુુલાહ (૧૫) ઝયદ 

(૧૬) હસન (૧૭) ફઝલ (૧૮) �સૈુન (૧૯) �લુયમાન, 

સાહ�બઝાદ�નના ંનામ. (૧) ફાતેમા �ુબ રા (૨) ફાતેમા 

�ગુરા (૩) �કયયા (૪) હક�મા (૫) �કયયા �ગુરા (૬) �ુલ�મુ 

(૭) ઉમમે �અફર (૮) લબાબા (૯) ઝયનબ (૧૦) ખદ�� 
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(૧૧) આ�લયા (૧૨) આમેના (૧૩) હસના (૧૪) �મેુહા (૧૫) 

ઉમમે સલમા (૧૬) મય�નુા (૧૭) ઉમમે અબીહા એક કથન 

�જુબ ઉમમે અબ્ુુલાહ અને બી� એક કથન �જુબ ઉમમે 

અસમા. 

(ક �લ �મુ્મ ૧૦૯) 
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9ાઝરત ઈ્મ્ અલી રઝમ 

અલ�યાસસલમ્ 

નમ્ ાઝરત અલી રઝમ અલ�યાસસલમ્  

િપતમ ાઝરત ઈ્મ્ �સુમ કમ�ઝ્ 

અલ�યાસસલમ્  

્મતમ જનમબે લમ�લુ બનીન નજ્મ 

ખમ્નુ  

દમદમ ાઝરત ઈ્મ્ જઅફર સમમદક 

અલ�યાસસલમ્ 
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દમદ� જનમબે ા્ીદમ ખમ્નુ  

લકબ રઝમ, સમ�બર, ફમ�ઝલ, રઝી, ઝક�. 

�ુિ�દયત અ�લુ ાસન, અ� ુઅલી. 

જન્ ��ુવમર તમર�ખ ૧૧ ્મા� �ઝસકમદ 

માજર� સન ૧૪૮ 

જન્ 

સથળ  

્દ�નમ �નુવવરમ 

વફમત �કુવમર તમર�ખ ૧૭ ્મા� સફર 

માજર� સન ૨૦૩ 

દફન 

સથળ  

્કાદ� �કુદસ, �રુમસમન (ઈરમન) 
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વય ૫૫ વષર 

ઔલમદ (દ�કરમ) ઈ્મ્ ્ોામ્દ તક� 

અલ�યાસસલમ્, જઅફર, ઈબમા�્, 

ાસન, �સુતન. 

(દ�કર�)   યકમ. 

 

 
 

* * * * * 
 



િસરતે અઈમ્મા - 1077                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

ાઝરત ઇ્મ્ અલી રઝમ 

અલ�યાસસલમ્ 

હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામ , ર�લેુ 

�દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના આઠમા 

�નશીન હતા. આપના વા�લદ� મા �દ હઝરત ઇમામ �સુા 

કા�ઝમ અલ�યહસસલામ અને વાલેદા મા્દા ઉમ�લુ બનીન 

ઉફ� નજમા  ખા્નુ  હતા. જનાબે નજમાના સબંધંમા ં

આ�લમો�ુ ંબયાન છે ક� આપનો �મુાર અજમના બધાથી 

વધાર� અશરાફોમા ંથતો હતો. આપ ��ુધધ અને દ�નદાર� 

તથા દયાનતમા ંઅફઝ��ુીસા હતા. હઝરત હમીદા ખા્નુ 

એટલે ક� હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામના 

વાલેદા મા્દા�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� મ� ઉમ�લુ બનીનથી બેહતર કોઇ 

ઔરત જોઇ નથી. અલી �બન હાશીમ કહ� છે ક� જનાબે હમીદા 
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ખા્નુને હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમે સવપનામા ંઆવીને �કુમ કય� ક� ઉમ�લુ બનીન 

નજમાની શાદ� હ ઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામ 

સાથે કર� દો. કારણ ક� તેમનાથી એક એવો ફરઝદં પેદા 

થવાનો છે ્ ્ુિનયામા ંપરવ�રશ પામતા બધા ફરઝદંોથી 

બેહતર હશે. અુલામા મોહમમદ રઝા લખે છે ક� ઉમ�લુ 

બનીન ઝોહદ અને તકવામા ંબ� ુજ મશ�રૂ હતા. 

હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામ પોતાના બાપ 

દાદાનની પેઠ� ઇમામે મન�સુ , માઅ�મુ, આઅલમે ઝમાના 

અને અફ ઝલે કાએનાત હતા. અુલામા ઇબને હજર� મક ક� 

લખે છે ક� આપ બધા લોકોમા ંજલી�લુ ક� અને અઝી�લુ 

મત�બત હતા. અુલામા અબ્ુરર હમાન �મી લખે છે ક� 

આપની વાતો �હકમત ભર�લી , આપનો હર અમલ ્ુ �સત, 

�લુ�કુથી �રુ�દત હતો. આપ �હકમતનો ભડંાર હતા અને 

�થૃવી પર આપની િમસાલ ન હતી. અુલામા ઉબય્ુુલાહ 
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કહ� છે ક� ઇબાહ�મ �બન અબબાસ�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� મ� એમનાથી 

કોઇ મોટો આ�લમ જોયો જ નથી. અુલામા શબબીર લખે છે 

ક� આપ જમાનાના અશરફ� મખ�કુ હતા. આપને ઇુમે માકાન 

વમાય �ુન (તીકાળ જાન) બાપ દાદાનથી વારસામા ંમક�ુ ં

હ્ ુ.ં આપ દર�ક ભાષાના બધાથી વધાર� ફસીહ અને મદ� 

દાના હતા. ્ માણસ ્ ભાષામા ંવાતો કરતો હતો આપ તે  

જ ભાષામા ંએને જવાબ આપતા હતા. અુલામા શાફઇ લખે 

છે ક� આપ બાર ઇમામોમા ંતી� "અલી” છે, આપ�ુ ંઇમાન 

હદથી વધે�ુ ંઅને આપની શાન ઉચચતાની છેુલી ટોચ �ધુી 

પહ�ચેલી હતી. આપની ફ�ઝલતનો મહ�લ ઘણો જ બલદં 

હતો. આપના કરમના ઇમકાનો ઘણા જ િવશાળ હતા. આપના 

મદદગાર બે�મુાર આપની શરાફત અને ઇમામતના પતયદ 

�રુાવા ઘણા ંજ રોશન હતા. એ  જ કારણે ખલીફા મા�નેુ 

પોતાની ��ુુમતમા ંશર�ક ઠ�રવયા. ��ુુમતના ખલીફા બનાવયા 

અને પોતાની �તુી સાથે શાદ� કર� આપી. આપના મના�કબ 
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અને િસફતો ઘણા ંજ બલદં અને આપના અખલાકની �બુીન 

ઘણી જ અઝીમ હતી. બસ �ંુકમા ંએટ�ુ ંક� સદ�ણુોની ્ટલી 

મ�ંઝલો હતી તેમા ંઆપનો દરજજો બધાથી બલદં હતો. 

પાદર� ર�વરનડ એડવડર સીલ ડ�.ડ�. લખે છે ક� ઇમામ �સુા 

કા�ઝમ અલ�યહસસલામે ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામને 

પોતાના વારસદાર એટલા માટ� િનમયા ક� તેન એમને 

ઇમામતના મનસબ માટ� બધાથી વધાર� અહલ સમજતા હતા. 

ઇમામ �સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે ક� મારો આ 

ફરઝદં માર� સાથે �મે જફરને જોતો હતો અને તેને 

સમજતો હતો ક� ્ને નબી અને વસી િસવાય કોઇએ જોએલ 

નથી. મસનદ� ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામમા ંછે ક� જમાનાના 

બધાથી વધાર� ઇુમ ધરાવનાર અને ઘણી  જ ઇબાદત 

કરનાર અને રોઝા રાખનાર સાહ�બ હતા. 
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ઇ્મ્ અલી રઝમ અલ�યાસસલમ્ની 

િવલમદતે બમ સ દત 

આપ ૧૧મી �ઝલકાદ , �હ.સ. ૧૫૩ના �ુમેરાતના 

�દવસે મદ�ના �નુવવરામા ંપેદા થયા. આપના િવલાદતના 

સબંધંમા ંઅુલામા મજલીસી અને અુલામા પારસા લખે છે 

ક� જનાબે ઉમ�લુ બનીન�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� ઇમામ રઝા 

અલ�યહસસલામ �યા ં�ધુી મારા પેટમા ંરરા તયા ં�ધુી મને 

હમલનો ભાર જરાપણ મેહ�સુ નહોતો થયો. �ુ ંઅક સર 

તસબીહ, તેહલીલ અને તમ�દના અવાજો સાભંળતી રહ�તી 

હતી. જયાર� ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામ પેદા થયા તો હાથ 

જમીન પર ટ�કવી દ�ધા અને આપ�ુ ંસર �બુારક આસમાન 

તરફ �લુદં કર� દ��ુ.ં આપના �બુારક હોઠો ��ંબશ કરવા 

લાગયા. એ�ુ ંજણાઇ ર ુ ંહ્ ુ ંક� �ણે આપ �દુાથી નજવા 
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(કંઇક વાતો) કર� રરા છે. એ  જ દરિમયાનમા ંઇમામ �સુા 

કા�ઝમ અલ�યહસસલામ તશર�ફ લાવયા અને મને ઇરશાદ 

ફરમાવ�ુ ંક� તમને �દુાવદં� આલમની આ ઇનાયત �બુારક 

હો. પછ� મ� એ મમ�દુ� મ સ ઉદને આપની આગોશમા ંઆપી 

દ�ધા. આપે તેમના જમણા કાનમા ંઅઝાન અને ડાબા કાનમા ં

એકામહ કહ� તયાર બાદ આપે ફરમાવ�ુ ંએને લો એ જમીન 

પર �દુાની િનશાની અને મારા બાદ �જુજ્ ુુ લાની ફરજોનો 

�ઝમમેદાર છે. ઇબને બાબવયહ ફરમાવે છે ક� આપ બી� 

ઇમામોની પેઠ� મખ્નુ અને નાફ �રુ�દા (ખતના થએલા અને 

નાફ કપાએલા) પેદા થયા હતા. 

* * * * * 
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નમ્, �ુિ�1યત અને ઇસકમબ 

આપના વા�લદ� મા �દ હઝરત ઇમામ �સુા 

કા�ઝમ અલ�યહસસલામે લવહ� મહ�ઝમા ંલખયા �જુબ અને 

ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલ મે નકક� 

કયાર �જુબ આપ�ુ ં"અલી ” નામ રાખ�ુ.ં આપ આલે 

મોહમમદમા ંતી� અલી છે. આપની �ુ િ�.યત હસન હતી. 

આપના અુકાબ ‘સા�બર’, ‘ઝક�’, ‘વલી’, ‘રઝી’, ‘વસી’ હતા. 

મશ�રુ તર�ન લકબ અર રઝા હતો. 

અુલામા િતબર� લખે છે આપને રઝા એટલા 

માટ� કહ�તા હતા ક� આસમાન અને જમીનમા ં�દુાવદં� આલમ, 

ર�લેુ અકરમ , અઇમમએ તાહ�ર�ન તેમજ બધા દોસત અને 

્ુશમન આપથી રા� હતા. અુલામા મજલીસી લખે છે ક� 

બઝનતીએ લોકોમા ં્ વાતો ચાલતી હતી તેનો હવાલો 

આપીને હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામને ક ુ ં
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ક� આપના વા�લદ� મા �દને મા�નેુ રઝાનો લકબ આપયો 

હતો. આપે જવાબમા ંફરમાવ�ુ ં: હરગીઝ ન�હ , એ લકબ 

�દુા અને ર�લુની રઝાનો જુવાબર દાર છે અને ખાસ વાત 

એ છે ક� આપના ચાહકો અને િવરોધીન બનેં આપથી રા� 

હતા. 

 

* * * * * 
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 પની તરબીયત 

આપની પરવ�રશ અને તર�બયત આપના વા�લદ� 

મા�દ હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામની 

છતછાયા તળે થઇ. એ  જ પિવત વાતાવરણમા ંઆપે 

બાુયાવસથા, �કશોરાવસથા અને ભર�ુવાનીનો કાળ િવતાવયો 

અને �જ�દગીના તીસ વષર ગાકયા. અલબ� આ તીસ વષરના 

ગાળાના છેુલા ક�ટલાક એવા વરસો હતા જયાર� ઇમામે �સુા 

કા�ઝમ અલ�યહસસલામ ક�દખાનાની સખતી ઉપાડ� રરા હતા , 

પણ એ પહ�લાના ૨૪-૨૫ વષર આપને આપના િપદર� 

��ુગરવાર સાથે એકધાયાર રહ�વાનો મોકો મકયો. 

* * * * * 
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હ્નમ સ્ય્મ ંથઇ ગયેલમ બમદકમા 

આપે આપની ઝાહ�ર� �જ�દગી દરિમ યાન ઘણા 

બાદશાહોનો જમાનો જોયો. આપ પેદા થયા તયાર� એટલે ક� 

�હ.સ. ૧૫૩મા ંમન�રુ દવાનક�ની ��ુુમત , તયાર બાદ �હ.સ. 

૧૫૮મા ંમેહદ� અબબાસીનો દોર અવયો. પછ� અ�કુમે �હ.સ. 

૧૬૯મા ંહાદ� અને તયાર બાદ �હ.સ. ૧૭૦મા ંહા�ન રશીદ 

અબબાસી અને ૧૯૪મા ંઅમીન અબબાસી , ૧૯૮મા ંમા�નુ 

રાજગાદ� પર આવયો. આપ એ દર�કના દોરમા ંઆપના 

િપદર� ��ુગરવાર તેમજ અુવી અને ફાતેમી ઔલાદ સાથે ્ 

કાઇં થ�ુ ંતે પોતાની સગી ુખે જોતા રરા હતા અને તે 

એટલે �ધુી ક� આપને ઝેર આપીને શહ�દ કર� દ�વામા ં

આવયા. 

* * * * * 
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�નકીની 

આપના િપદર� ��ુગરવાર હઝરત ઇમામ �સુા 

કા�ઝમ અલ�યહસસલામ �ણતા હતા ક� જમાનાની ��ુુમત ક� 

્ની લગામ હા�નના હાથમા ંહતી તે પોતાને આઝાદ�નો 

 ાસ લેવા દ�શે ન�હ અને પોતાની આખર� �મર ્લમા ં

જવાની છે તે વખતે એવી હાલત પેદા થશે ક� અહલે બૈતના 

દોસતોને તેમનાથી મળવાનો મોકો પણ ન�હ મળે અને 

પાછળથી કોણ રહ��મુા હશે તે �ણવા�ુ ંપણ તેમના માટ� 

અશકય બની જશે. એટલે આપને ્ �દવસોમા ંક�ટલાક �શે 

િનરાતં હતી તે દરિમ યાન અહલે બૈતના પયરવોને પોતાની 

બાદ થનારા ઇમામથી પ�ર�ચત કરવાની આપને જ�રત 

મહ��સુ થઇ. આથી આપે ઔલાદ� અલીને ફાતેમાથી એવા 

સ�ર માણસો ્ સવતતં હ�િસયત ધરાવતા હતા એમને જમા 

કર�ને તેમની સામે હઝરત અલીરઝા અલ�યહસસલામની 
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ઇમામતની �હ�રાત ફરમાવી દ�ધી અને એક લે�ખત 

વિસયયતના�ુ ં�કુમમલ ક�ુ.ુ ્ના પર મદ�નાના સાઇંઠ 

દ�નદાર માણસોની ગવાહ� પણ લખાવી. બી� ઇમામો માટ� 

આવો એહતેમામ કરવામા ંઆવયો નથી , અને તે�ુ ંકારણ 

સપષટ છે ક� એમની સામે ્ ��ુસુી હાલત આપની વફાત 

વખતે ઉભી થવાની હતી તેવી હાલત બી� ઇમામોને દરપેશ 

આવવાની ન હતી. 

�હ.સ. ૧૮૩મા ંઇમામ �સુા કાઝીમ 

અલ�યહસસલામ લાબંી ્લ ભોગવીને ્લમા ંજ શહાદત 

પામયા હતા. એમની વફાત વખતે ઇમામે ઝમાના હઝરત 

ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામની �મર તીસ વષરની હતી. 

વા�લદ� મા �દના ઇનતેકાલ બાદ ઇમામતની �ઝમમેદાર� 

આપના તરફ �નુત�કલ થઇ. આ તે સમય હતો જયાર� બની 

ફાતેમા માટ� પર�સથિત ઘણી વણસેલી અને િવરોધાભાસી 

હતી. 
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હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામની 

વફાત બાદ દસ વષર �ધુી હા�ની દમર રરો. એ હઝરત 

ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામના વા�લદ� મા�દના વ�ુદને 

સાખંી શકતો ન હોતો. તેવી જ ર�તે તેમનો વ�ુદ પણ ભાર� 

હતો પણ યા તો એટલા માટ� ક� ઇમામ �સુા કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામ પર ્ �ુમો અને સખતીન કરવામા ંઆવી 

અને તેના પ�રણામે આપ ક�દખાનામા ંજ ્ુિનયાથી �ખસત 

થવાથી જનતાની �દર ��ુુમતની બદનામી થઇ ગઇ હતી. 

તેથી ક� પછ� �દુ તેનને તેની બદ સ�કુ�નનો  એહસાસ 

થયો હોય ક� ગમે તે કારણ હોય. ઇમામ �સુા કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામની વફાત બાદ હઝરત ઇમામ રઝા 

અલ�યહસસલામના િવ� ધધ �ુુ લી કોઇ કાયરવાહ� કરવામા ં

આવી ન હતી , પણ તે પહ�લાના સમયમા ંતો આપની 

સતામણી કરવામા ંકંઇ પણ ક સર બાક� રહ�વા દ�ધી નથી. 

બુક� હઝરતે ઇમામત�ુ ંપદ સભંાક�ુ ંતયાર� જ આપ�ુ ંઘર 
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�ુટં� લી�ુ ંઅને ઔરતોના ઝેવર તથા કપડા ં� ુ ધધા લઇ 

લીધા. આ બનાવની િવગત નીચે �જુબ છે :- 

તાર�ખે ઇસલામમા ંછે ક� હાક�મે એ બહા�ુ ંઆગળ 

ધ�ુ ુક� મોહમમદ �બન �અફર� સા�દક અલ�યહસસલામે તનેી 

��ુુમત અને �ખલાફતનો ઇનકાર કર� દ�ધો છે. તેથી એક 

મોટ� સેના ઇસા જ�દુ�ની સરદાર� તળે મદ�ના એ �કુમ 

આપીને મોકલી ક� અલી અને ફાતેમાની ઔલાદને �બલ�ુલ 

તબાહ કરવામા ંઆવે ક� રાજ સ�ાનો સામનો કરવાનો હોશ 

જ બાક� ન રહ�. વળ� મોહમમદ �બન �અફરને �ગરફતાર 

કર�ને માર� નાખવામા ંઆવે. 

ઇસા જ�દુ�એ એ �કુમ પર અમલ કરવા માટ� 

�રુતી કોિશશ કર� અને દર�ક ર�તે બની ફાતેમાને તબાહ 

તથા બરબાદ કયાર. હઝરત મોહમમદ �અફર� સખત 

�કુાબલો કય� પણ છેવટ� �ગરફતાર થઇ ગયા અને ખલીફા 

પાસે પહોચાડ� દ�વામા ંઆવયા. ઇસા જ�દુ�એ સાદાતને �ુટં� 
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લીધા બાદ હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામના 

દોલતખાના પર પહ�ચયો અને હા�ન રશીદના �કુમ �જુબ 

આપના દોલતખાનામા ંદાખલ થઇને પોતાના હાથે ઔરતોના ં

કપડા,ં ઝેવરાતો વગેર� ઉતારવા ચા ું , ઇમામ 

અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ંએમ નથી થઇ શક્ ુ.ં �ુ ંપોતે તમને 

બધો સામાન લાવી આ�ુ ં�.ં પહ�લા ંતો એ તે માટ� તૈયાર 

નહોતો પણ પછ�થી કહ�વા લાગયો , ભલે તયાર� એમ જ કરો , 

આપ જ ઉતાર� લાવો. આપ ઘરમા ંતશર�ફ લઇ ગયા અને 

બધા ઝેવરો-ઝવેરાતો અને કપડા ં(બદન ઢાકંવા �રુતી એક 

એક ચાદર િસવાય) લાવીને તેના હાથમા ંઆપી દ�ધા. 

ઘરનો બધો સામાન , જણસ, વસ્ ુરોકડ એટલે �ધુી ક� 

બચચાનંના કાનના �ુદંા �ુ ધધા તેને હવાલે કર� દ�ધા. એ 

મલઉન તે બધો સામાન લઇને બગદાદ રવાના થઇ ગયો. 

આ બનાવ આપની ઇમામતના શ�આતના જમાનાનો છે. 
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મોહમમદ �અફર હા�નની સામે પડ�ા , બનાવ 

સાથે હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામને કંઇ જ 

સબંધં નહોતો. ઉુ�ંુ એ તો પોતાના કાકા હઝરત મોહમમદ 

�બન �અફર� સા�દક અલ�યહસસલામને ખામોશી અને સબની 

તુક�ન ફરમાવતા હતા અને તે પોતે પણ સ�ાને પડકાર 

કરવાના બદલે ખામોશ �વન ગાળતા હતા. પણ એક �દવસ 

તેમણે કોઇ નાસબીએ લખેલા છાપા મદ�નાની �દવાલો પર 

લાગેલા ંજોયા.ં હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ 

અને જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુુ લાહ� અલયહાના સબંધંમા ં

ઘણા અણછાજતા �રુા શબદો લખયા હતા. એમને સ�ાનો 

સામનો કરવામા ંતે છાપા કારણ�તુ થયા. એમની બયઅત 

હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલ�યહસસલા ના શબદોથી 

કરવામા ંઆવી. અ�લુફ� મતાલે��ુાલેબીનમા ંલખે છે ક� 

હઝરત મોહમમદ �બન �અફર અલ�યહસસલામ ઘણા જ 
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પરહ�ઝગાર માણસ હતા. એ નમાઝ પઢવા નીકળતા હતા 

તયાર� એમની સાથે સાલેહ અને પરહ�ઝગાર માણસો રહ�તા. 

અુલામા શબલ�ં લખે છે ક� અફવાન �બન 

યરાએ હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામને ક ુ ંક� 

મમલા અમને આપના બારામા ંહાક�મથી બ� ુભીિત રહ� છે ક� 

એ આપના સાથે એવો સ�કુ ન કર� ્ આપના વા�લદ� 

મા�દ અલ�યહસસલામ સાથે કય� હતો. આપે ફરમાવ�ુ ંતમે 

એ ડર તમારા �દલમાથંી કાઢ� નાખો. એ તો ્ કરવાનો છે 

તે કરશે જ પણ ફાવશે ન�હ અને થ�ુ ંપણ એ�ું  જ ક� હાલત 

એવી ઉભી થઇ ક� એના હાથ જ બધંાઇ ગયા અને એનાથી 

કંઇ કર� શકા�ુ ંન�હ. એની મજ�રુ�નો એ પરથી ખયાલ 

આવી શક� છે ક� ખા�લદ �બન યરાએ તેને ઉશક�રવા પયતન 

કય� અને ક ુ ંક� આ ઇમામ રઝાએ પણ પોતાના બાપની 

્મ પોતાની ઇમામતની �હ�રાત કર� છે અને પોતાને 

જમાનાના ઇમામ કહ� રરા છે. તેણે ક ુ ંક� તાર� એથી �ુ ં
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મતલબ છે એ  જ ને ક� અમે એ બધાને કતલ કર� નાખીએ. 

પણ સાભંળ� લે હવે �ુ ંએમ નથી કરવાનો. 

જો ક� ખલીફાએ સજંોગોને કારણે લાચાર બનીને 

કોઇ પગ�ુ ંલેવા તૈયાર ન હોવા છતા ંસાદાત પતયે એની 

સખત ્ુશમની અને આજ �દન �ધુી ્ વતારવ કય� હતો તેના 

કારણે એના કમરચાર�ન અને અિધકાર�ન તેમજ બી� લોકો 

્ હ�ુમતને રા� રાખવાની ખવાહ�શ ધરાવતા હતા તે 

અહલેબૈત સાથે સારો વતારવ રાખવા તૈયાર ન હોય એ 

સમ� શકાય તેવી વાત છે અને તેથી તેન આઝાદ�ની સાથે 

ઇમામ પાસે ઇુમનો લાભ મેળવવા માટ� આવતા જતા થઇ 

શ�ા ન હતા , તેમજ ઇમામ અલ�યહસસલામને પણ 

ઇસલામના સાચા અહકામ યા પચારના મોકાન પણ જોઇએ 

તેવા �ટથી હાિસલ થઇ શ�ા નહોતા. 

હા�નની હાલત એના બનેં �તુો અમીન અને 

મા�નુ વચચેની આપસની હર�ફાઇ અને વેરઝેરના કારણે 
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ઘણીજ બે�તુફ�મા ંવીતી. અમીન એની પહ�લી પ�તનથી થયો 

હતો. ્ શાહ� ખાનદાનની એટલે ક� મન�રુ દવાનક�ની પમતી 

હતી. એટલે આરબ સરદારો બધા એના તરફદાર હતા. 

મા�નુ એક અજમી લ�ડ�ના પેટ� પેદા થયો હતો એટલે 

દરબારના અજમી લોકો તેના હ�માયતી હતા. બનેં વચચેની 

ખ�ચતાણ હા�નના માટ� માથાના ્ુ:ખાવા�ુ ંકારણ બની ગ�ુ.ં 

એમાથંી બચવા માટ� એણે પોતાની સમજ �જુબ આ માગર 

કાઢ�ો. રાજને બે ભાગમા ંવહ�ચી દ��ુ.ં રાજધાની બગદાદ 

અને તેની આ�ુબા�ુનો અરબી પદ�શ ્વા ક� શામ , િમસર, 

�હ�ઝ, યમન વગેર� એણે અમીનના નામ પર કર� દ�ધા 

અને �વુરના દ�શો ્વા ક� ખોરાસાન , ્કુરસતાન વગેર� 

મા�નુના નામ પર કર� દ�ધા. 

આ વહ�ચણી એ વખતે કારગર ઠરત ક� બનેં પદો 

"�વો અને �વવા દોની નીિતને વર�લા ક� અ�સુરતા હોય , 

પણ �યા ંસ�ા�ખુ જ �વનનો �ખુય આશય હોય અને �યા ં
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બની ફાતેમાના િવ�ધધ દર�ક પકારના અતયાચાર� �ૃતયો અને 

�ુમોની �ુ�ંઇશ પેદા થતી હોય તયા ં�દુ બની અબબાસના 

એક ઘરમા ંબે ભાઇન એક બી�ની સામે આથડ� અને એક 

બી� સામે આકમક પગ�ુ ંભરવા તૈયાર થઇ �ય તયાર� 

પ�રણામ ખરાબ જ આવી શક�. 

પ�રણામ એ આવ�ુ ંક� અ�હ હા�નની ુખ બધં 

થઇ અને તયા ંબનેં ભાઇન વચચે ખાના જગંીના ભડકા ભ�કુ� 

ઉઠ�ા. �તે ચાર વષરની �નુર�� પછ� મા�નુ કામયાબ થયો 

અને તેનો ભાઇ અમીન �હ.સ. ૧૯૮ના મોહરરમ મહ�નામા ં

તલવારનો ભોગ બની ગયો અને મા�નુની સ�ા તમામ 

અબબાસી રાજપદ�શો પર સથાિપત થઇ ગઇ. 

એ હક�ક ત છે ક� આપની ઇમામતના દસ વષર 

હા�ન રશીદના સમયમા ંિવતયા હોવા છતા ંપણ ઇસા 

જ�દુ�ની �ુટં બાદ એણે આપના તરફ તદન મમન ધારણ 

કર� લી�ુ ંહ્ ુ ંઅને આપને રં�ડ�ા ન હતા. બુક� ખ� ંકહ�એ 
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તો એ રં�ડ� શક� તેવી હાલતમા ંન હતો અને તેના બે 

કારણો હોવા�ુ ંજણાય છે. એક બાર અને એક ુત�રક. 

બાર કારણ એ ક� આ દસ વષરના શ�આતના 

જમાનામા ંએ બરમક� ખાનદાનની જડ ઉખેડ� નાખવાના 

કામમા ંગકર થઇ ગયો હતો. પછ� રાફ�આ �બન લયસ �બન 

તૈયારનો બળવો શમાવવામા ંએ એટલો વયસત થઈ ગયો 

હતો ક� બી� કોઇ કામ તરફ ધયાન આપવાની પણ તેને 

�રસદ નહોતી. આ બળવો સમરકંદમા ં�ગયો અને તેની 

આગ છેક માવરા ઉ�હર અને અરબી ઇલાકાન �ધુી ફ�લાઇ 

ગઇ હતી. 

ુત�રક કારણ એ છે ક� પોતાના બનેં �તુો વચચે 

સુતનતની વહ�ચણી કર� આપવા બાદ માત નામનો જ 

બાદશાહ રહ�વા પામયો હતો અને એટલો મજ�રુ બની ગયો 

હતો ક� કોઇ કામ પોતાના ઇશખતયારથી કર� શક તો નહોતો. 

વળ� ઘણી કફોડ� અને તગંીની દશામા ંએ પોતાની �જ�દગીના 
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દહાડા કાપી રરો હતો. સેબાહ િતબર��ુ ંબયાન છે ક� હા�ન 

ખોરાસાન જઇ રરો હતો તયાર� �ુ ંનહ�રવાન �ધુી તેને 

વળાવવા ગયો. રસતામા ંએણે મને ક ું , સેબાહ હવે પછ� �ુ ં

તમને �વનમા ંતો ન�હ મ�ં. મ� ક ુ ંઆપ એવો ખયાલ ન 

કરો. ઇનશાઅુલાહ તમે જ�ર સફરથી હ�મખેમ પાછા 

પધારશો. એણે મને તેના જવાબમા ંક ુ ં્ ુ ંએટલા માટ� આમ 

કહ� છે ક� કદાચ તને માર� ખર� હાલતની �ણ નથી. આવ 

તને �ુ ંકંઇક બતા�ુ.ં પછ� રસતો કાપીને મને એક ઝાડ તળે 

લઇ ગયો અને પોતાના માણસોને જતા કયાર બાદ પોતાના 

શર�ર પર�ુ ંકપેુ ંહટાવીને મને પોતા�ુ ંપેટ દ�ખાડ� ુ.ં પેટ 

પર એક ર�શમના કપડાનો �ુકડો વભટાએલો હતો અને તેનાથી 

આ�ુ ંબદન એણે કસી લી�ુ ંહ્ ુ.ં એ બતાવીને એણે મને 

ક ુ,ં �ુ ં�દુતથી �બમાર �ં , મારા આખા બદનમા ંદદર  ઉઠ� છે. 

પણ કોઇને મારો હાલ કહ� શ કતો નથી. મારા બનેં �તુો 

તરફથી તેમનો એક એક કા�રનદો મો�ુદ છે. મા�નુ તરફથી 
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મસ�ર અને અમીન તરફથી બખતી�અુ. આ લોકો  ાસ 

�ધુધાની ગણતર� રાખે છે. ્ ુ ંમાનતો ન હોય તો તને એનો 

હમણા ંજ પતયદ �રુાવો આપીશ. જો ્ �ુ ંમારા ચાકરોને 

ઘોડો લાવવા કહ�શ. "એ લોકો એક કમજોર ઘોડો મારા માટ� 

લાવશે ્ના પર બેસીને �ુ ંનર �બમાર થઇ ��. એટ�ુ ં

કહ�ને તેણ ેઘોડો મગંાવયો તો ખર�ખર એણે ક ુ ંહ્ ુ ંતેવો જ 

માદંલો અને મરયલ ઘોડો તેન લઇ આવયા. ્ના પર એ �ુ ં

ક� ચા ંકયાર વગર બેસી ગયો અને મને તયાથંી િવદાય કર�ને 

��ન તરફ રવાના થઇ ગયો. 

(�મુ અ્ઝુ�ઝયમ) 

બહરહાલ હા�ન રશીદની મજ�રુ�ન હતી ક� એ 

ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામ સામે િવરોધી કાયરવાહ� 

કરવા અશકત હતો. આખર� �હ.સ. ૧૯૩ની શ�આતમા ંમરણ 

પામયો. 
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અમીન અને મા�નુ સબંધેં ઇિતહાસ નવેશો�ુ ં

કહ�� ુ ંછે ક� મા�નુ તો કંઇક �શે સમજ�ઝુ ધરાવતો અને 

સારા ચા�રતનો માણસ હતો પણ અમીન તો �બૂ  જ 

એશઆરામ કરનાર અને ખરાબ પ�ૃિતનો હતો. એણે તો 

રાજગાદ� પર આવતાની સાથે દ�શભરમાથંી દર�ક �તના 

બા�ગરો, િવ્ુષકો, ન�ુમીન અને જોશીનને બોલાવીને 

પોતાની પાસે એકઠા કર� દ�ધા. �પવાન ઔરતો , �ુદંર 

ગાિયકાન, �હજડાન વગેર�ને ભાર� ભાર� રકમો આપીને 

પોતાની તહ�નાતમા ંરાખી લીધા. 

* * * * * 
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ઇ્મ્ અલી રઝમ અલ�યાસસલમ્ 
અને ામ�ન રકીદ અકબમસી 
હા�ન રશીદના જમાનામા ંઇમામ અલી રઝા 

અલ�યહસસલામ હજ કરવા મકકા તશર�ફ લઇ ગયા. એ વષ� 

હા�ન પણ હજ કરવા આવેલ. ખાનએ કાઅબામા ંદાખલ 

થયા બાદ હા�ન એક દરવા્થી બહાર નીકળેલ અને આપ 

બી� દરવા્થી. ઇમામ અલ�યહસસલામે તેન ેજોઇને 

ફરમાવ�ુ,ં આ બી્ દરવા્થી નીકળનાર ્ અમારાથી ્ુર 

જઇ રહ�લ છે તે �ંુક વખતમા ંએ અને �ુ ંબનેં ્સુમા ંએક 

જગયાએ હ�ુ.ં �સુા �બન ઇમરાન�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� એ  જ વરસે 

હા�ન રશીદ મદ�ના �નુવવરા ગયો અને ઇમામ 

અલ�યહસસલામે તેન ે�તુબો આપતા સાભંળ�ને ક ુ ંક� �ંુકમા ં

જ અમે બનેં એક જ મકબરામા ંદફન થ�ુ.ં 

* * * * * 
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ાઝરત ઇ્મ્ અલી રઝમ 

અલ�યાસસલમ્ ્ઝાબે ઇ્મિ્યમનમ 

�જુદ�દ ાતમ 

હદ�સોમા ંછે ક� દર સો વરસે એક �જુ�દદ �હ�ર 

થાય છે. �ુુ �ુ ંછે ક� ્ ઇસલામના �જુ�દદ હશે તેના બધા 

માનનારા એના મસલક (પથં) પર ચાલતા હશે તેમજ એના 

ઉ�લુ અને ��અને વખાણનારા હશે. �જુ�દદનો ્ �નુયાદ� 

મઝહબ હશે , એના માનનારાનનો પણ એ  જ મઝહબ હશે. 

હઝરત ઇમામ અલી રઝા  અલ�યહસસલામ  ખર�ખર ફરઝદં� 

ર�લેુ ઇસલામ હતા. તે એ  જ મસલક પર ચાલતા હતા ક� ્ 

મસલકની �નુયાદ પયગમબર� ઇસલામ અને હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામે કાયમ કર� હતી. 
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અુલામા ઇબને અસીર �ુઝર� પોતાના �સુતક 

�મેઉલ ઉ�લુમા ંલખે છે ક� હઝરત ઇમામ અલી રઝા 

અલ�યહસસલામ તી� સદ�ના અને અુલામા �ુલયની ચોથી 

સદ� હ�જર�મા ંમઝહબે ઇમાિમયાના �જુ�દદ હતા. અુલામા 

કમનવી અને �ુુ લા �બુીને તેમને બી� સદ� હ�જર�ના લખયા 

છે. મોહ�દસે દહ�ુ વી , શાહ અબ્ુલ અઝીઝ ઇબને અસીરના 

કથનને ટાકં�ને જણાવે છે ક� �મેઉલ ઉ�લુના કતાર ઇબને 

અસીર �ુઝર�એ ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામને 

ઇમાિમયા મઝહબના તી� હ�જર� સદ�ના �જુ�દદ કરા છે. 

બાઅઝ અહલે ��ુ તના આ�લમોએ આપને બી� અને તી� 

સદ� �હજર�ના �જુ�દદ બતાવયા છે. બનેંની વાત સહ� છે. 

કારણ ક� બી� સદ�મા ંઆપની િવલાદત અને તી� સદ�મા ં

આપની વફાત થઇ. 

* * * * * 
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ાઝરત ઇ્મ્ અલી રઝમ 

અલ�યાસસલમ્ની  દતો 

અુલામા શબલખી ઇબાહ�મ �બન અબબાસ 

જણાવે છે ક� હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામે કદ� 

પણ કોઇની સાથે વાતચીતમા ંસખતી નથી કર� અને કોઇની 

વાત કાપી નથી. વાત કરનાર જયાર� પોતાની વાત �રુ� કર� 

લે તયાર� જ પોતે શ� કરતા , કોઇની હાજત �રુ� કરવામા ં

�રુતી કોિશશ કરવામા ંકમી ન કરવી , કોઇ સાથે બેઠ�લા 

માણસ સામે પોતાના પગ લાબંા કર�ને ન બેસ�ું , મહ�ફ�લ 

બેઠ� હોય તયાર� તક�યો લગાડ�ને ન બેસ�ુ.ં આ બધી આપના 

આચાર અને ટ�વોની �બુીન હતી. આપે પોતાના નોકરને 

કદ� હલકા શબદો નથી કરા , બી� વાતો તો જવા દો , મ� 

કદ� આપને �ું કતા ક� નાક સાફ કરતા પણ નથી જોયા , 
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�ાર�ય જોરથી હસતા ન�હ. હસવાનો પસગં હોય તો આપ 

ફકત તબસ�મુ ફરમાવતા. �શુ અખલાક� , િવનય અને 

નમતાની એ હાલત હતી ક� દરબાન અને ગાડ� હાકંનાર 

�ધુધાને સાથે દસતરખાન પર બેસાડતા. રાતે ન� ં�તુા 

અને વળ� રાતોમા ંસાજંથી સવાર �ધુી શબબેદાર� કરતા. 

ઘણીવાર રોઝાથી જ રહ�તા , પણ દર મહ�નામા ંતણ રોઝા 

રાખવા એવા છે ક� �ણે હમેંશા રોઝા રાખયા. આપ �ષુકળ 

ખયરાત કરતા અને આ નેક��ુ ંિપય કામ મોટા ભાગે રાતના 

�ધકારમા ંજ આટોપતા. ગરમીમા ંઆપ�ુ ંબીછા�ુ ં્ના પર 

આપ બેસીને ફતવો આપતા ક� મસાઇલ બયાન ફરમાવતા તે 

�ણુપાટ�ુ ંરહ�્ ુ ંઅને શરદ�મા ંકામળો રહ�તો. આપ 

��ુુમતના વલી અહદ થયા તયાર� પણ આપની રહ�ણી-કરણી 

એ �જુબ જ હતી. ઘરમા ંઆપ �ડા અને બરછટ કપડા 

પહ�રતા અને કોઇ કામ માટ� બહાર જતા તયાર� સારો પહ�રવેશ 

રાખતા. એક વખત આપને કોઇએ ક ું , ��ુર આટલો ઉમદા 
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�લબાસ ક�મ રાખો છો  ? આપે �દરનો �લબાસ બતલાવીને 

ક ુ ંક� સારો �લબાસ ્ુિનયાવાળાન માટ� અને કામળો �દુા 

માટ� છે. 

અુલામા મો�ફુ ફરમાવે છે ક� એક વખત આપ 

હમામમા ંતશર�ફ લઇ ગયા. એક લશકર� માણસ હમામમા ં

આવયો. એણે પણ નાવા�ુ ંશ� ક�ુ.ુ �સુલ દરિમ યાન એણે 

હઝરત ઇમામ અલ�યહસસલામને ક ું , જરા મારા બદન પર 

પાણી ર�ડો તો. આપે તેમ કર�ુ ંશ� ક�ુ ુતયા ંતો એક માણસે 

ક ુ,ં ન લશકર� , �ુ ંફરઝદં� ર�લુથી સેવા લઇ રરો છે  ? 

અર� આ તો ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામ છે. એ 

સાભંળતાનંી સાથે એ આપના પગમા ંપડ� ગયો અને માફ� 

માગંવા લાગયો. 

એક મદ� બુખી �રવાયત કર� છે ક� �ુ ંએક 

�સુાફર�મા ંહઝરતની સાથે હતો. એક જગયાએ અમે જમવા 

બેઠા તો આપે બધા �લુામોને ક� ્મા ંહબશી પણ હતા તેમને 
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બોલાવીને સાથે એક જ દસતરખાન પર બેસાડ�ા. મ� ક ું , 

મમલા એમને અલગ બેસાડવામા ંઆવે તો કંઇ હર કત છે ? 

આપે ફરમાવ�ુ ંશા માટ� એમને અલગ બેસાડવા. આપણે 

બધા સરખા છ�એ, બધાના મા-બાપ એક છે. એટલે ક� આદમ 

અને હવવા પણ એક જ છે. જઝા સઝા આમાલ પર મો�ુફ છે 

તો પછ� ભેદભાવ શા માટ�  ? આપના એક ખા�દમ યાિસર�ુ ં

કહ�� ુ ંછે ક� આપનો એવો તાક�દ� �કુમ હતો ક� �ુ ંઆ�ુ ંઅને 

કોઇ ખા�દમ ખાતો હોય તો તેણ ેખાતા ખાતા હરગીઝ માર� 

તાઅઝીમ માટ� ઉભા થ�ુ ંનહભ. 

મોઅમમર �બન ખાલીદ�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� જયાર� પણ 

દસતરખાન �બછાવવામા ંઆવ્ુ ંતો આપ દસતરખાન પર 

આવેલી દર�ક વાનગીમાથંી એક એક �કુમો અલગ કાઢ� 

લેતા અને તે િમસક�નો અને યતીમોને મોકલી દ�તા હતા. 

શયખ સ્ુક લખે છે ક� આપે એક જણના સવાલના જવાબમા ં

લખ�ુ ંહ્ ુ ંક� "��ુગ� તકવાથી છે. ્ મારાથી વધાર� ��ુક� 
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છે તે મારાથી વધારો સારો છે. એક માણસે આપથી દરખાસત 

કર� ક� આપ મને આપની હ�િસયત �જુબ ઇનાયત ફરમાવો. 

આપે ફરમાવ�ુ,ં ��ુશકલ છે. પછ� એણે અરજ કર� વા� ંમાર� 

હ�િસયત �તુા�બક આપો. આપે ફરમાવ�ુ ંક� એ શ કય છે અને 

પછ� આપે તેને બસો અશરફ�ન આપી. એક વખત આપે 

નવમી �ઝુહજ એટલે ક� અરફાના �દવસે રાહ� �દુામા ંપોતા�ુ ં

આ�ુ ંઘર �ટુાવી દ��ુ ંએ જોઇને મા�નુના વઝીર ફઝલ 

�બન �હુયલે ક ું , હઝરત આ તો પોતાને �ુ કસાન 

પહ�ચાડવા ્�ુ ંછે. આપે જવાબમા ંફરમાવ�ુ ંગરામત નથી. 

ગનીમત (ઇનામ) છે. �ુ ંતેના બદલામા ં�દુાથી નેક� અને 

"હસના લઇશ. આપના �લુામ યાિસર�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� એક 

�દવસ અમે બધા ફળ અધાર ખાઇને ફ�ક� દ�તા હતા. અમાર� 

આ ખાવાની ર�ત જોઇને ફરમાવ�ું , "અુલાહની નેઅમતો 

ઝાયેઅ (બરબાદ) ન કરો , ઠ�ક ર�તે ખાન અને બચી �ય 

તે કોઇ મોહતાજને આપી દો. 
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આપ ફરમાવતા ક� મ�ુરથી પહ�લા મ�ુર� નકક� 

કર� લો. કારણ ક� ઠ�રવેલી મ�ુર� ઉપરાતં ્ કંઇ �કુવવામા ં

આવશે તે તેને ઇનામ સમજશે. �લુી�ુ ંબયાન છે ક� આપ 

��ુરુમા ંમોટા ભાગે �હ�દ� �દ (લોબાન)નો ઉપયોગ કરતા 

હતા. તેમજ �શુક અને �લુાબ�ુ ંપાણી વપરાશમા ંલેતા હતા. 

�શુ�નુા પણ આપ ઘણા શોખીન હતા. સવારની નમાઝ 

અવવલ વખતે પઢતા હતા. તયાર બાદ સજદામા ંચાુયા જતા 

અને તેને બ�ુ  જ ્લુ આપતા હતા. તયાર બાદ લોકો સમદ 

બોધ અને િશખામણની વાતો કહ�તા. �લેુમાન �બન 

�અફર�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� આપ આપના બાપ દાદાનની પેઠ� 

ખ�ુરને બ� ુપસદં ફરમાવતા. આપ રાત �દવસમા ંહ�ર 

રકાત નમાઝ પઢતા હતા. આપ �બસતર પર જયાર� પણ 

લેટતા તયાર� ુખ િમ�ચાઇ �ય તયા ં�ધુી �ુરઆને મ�દ 

પઢતા રહ�તા હતા. �સુા �બન અયયાન�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� રોજ 

મગર�બના સમયે ઇમામે વ કતની પાસે મોહ�બ અને 
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દોસતોના આમાલ પેશ થાય છે. અગર કોઇ �નેુહગાર હોય છે 

તો ઇમામ અલ�યહસસલામ  તે ના માટ� ઇસતેગફાર કર� છે. 

અુલામા િતબી કહ� છે ક� આપની સામે જયાર� પણ કોઇ 

આવ્ુ ંતો આપ નળખી લેતા ક� મોઅિમન છે ક� �નુા�ફક. 

અુલામા મોહમમદ રઝા લખે છે ક� આપ પતયેક સવાલનો 

જવાબ �ુરઆને મ�દથી આપતા હતા. 

એક �દવસ હઝરત ઇમામ અલી રઝા 

અલ�યહસસલામે અમીન અને મા�નુ પર નઝર કર�ને 

ફરમાવ�ુ,ં �ંુક વખતમા ંમા�નુ અમીનનો વધ કરશે અને થ�ુ ં

પણ તેમજ. અમીન અબબાસી ૨૩ મોહરરમ �હ.સ. ૧૯૮મા ં

ચાર વષર આઠ મહ�ના રાજપદ ભોગવીને મા�નુ રશીદના 

હાથે કતલ થયો. 

�સૈુન �બન �સુા�ુ ંબયાન છે ક� અમે એક જગયાએ 

વાતો કરતા બેઠા હતા. એટલામા ં�અફર �બન ઉમર અલ-

અબદ� તયા ંથઇને નીકકયો. અમે તેની િશકલ શબાહત જોઇને 
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તેના િવષે વાતો કરવા લાગયા. હઝરત ઇમામ અલી રઝા 

અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ું , �ંુક વખતમા ંએ દોલતમદં અને 

રઇસ બની જશે અને એની હાલત તદન બદલાઇ જશે અને 

તેમજ થ�ુ.ં તે એક મહ�નાની �દર મદ�નાનો ગવનરર બની 

ગયો. 

�અફર �બન સોહ�લથી આપે ફરમાવ�ું , તાર� 

�ીને બે જો�ડયા બાળકો અવતરશે. એક�ુ ંનામ અલી અને 

બી��ુ ંનામ ઉમમે ઉમર રાખ્. પછ� એમ  જ થ�ુ ંએટલે 

�અફર� પોતાની માને ક ું , આ ઇમામ અલી રઝા 

અલ�યહસસલામે શા માટ� ઉમમે ઉમર નામ ક ુ ંહશે  ? એણે 

ક ુ,ં તાર� દાદ��ુ ંએ નામ હ્ ુ.ં હઝરતે એના નામ પર તે�ુ ં

નામ રાખવા�ુ ંફરમાવ�ુ ંછે. 

આપે એક માણસ તરફ જોઇને ફરમાવ�ું , એને 

માર� પાસે લઇ આવો. જયાર� લાવવામા ંઆવયો તો આપે 

તેને ક ું , ્ ુ ંવસીયયત કર� લે અને અમર� હતમી (મોત) 
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માટ� તૈયાર થઇ �. આપના આ ફરમાવયાના તી� �દવસે 

એ માણસ મર� ગયો. 

અુલામા અબ્ુરર હમાન લખે છે ક� એક માણસ 

�રુાસાન જવાનો ઇરાદો કર�ને ઘર�થી નીકકયો , જતી વખતે 

એની છોકર�એ તેને પોશાક  આપયો ક� તેને વહ�ચીને એક 

ફ�રોઝો લાવવા ક ુ ંએ કહ� છે ક� �ુ ંમકામે મરદતયન 

પહ�ચયો તો ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામના એક ખા�દમે 

મને ક ુ ંક� અહલે બૈતના એક દોસતદાર�ુ ંમરણ થઇ ગ�ુ ંછે. 

એટલે તારો પોશાક મને વેચાતો આપ ક� ્થી �ુ ંકફનમા ં

તેનો ઉપયોગ ક�.ં એ મદ� �ુફ�એ ક ુ ંમાર� પાસે વેચવા માટ� 

કોઇ પોશાક નથી. ખા�દમે ઇમામ અલ�યહસસલામને વાત 

કર�. ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ંહ્ ુ,ં એની પાસે ફર�થી 

�, મારા સલામ આપ અને કહ� ક� તાર� છોકર�એ પોશાક 

વહ�ચીને ફ�રોઝો ખર�દવા માટ� ્ �ુુ લો આપયો છે તે 

વેચાતો આપી દ�. જયાર� તેણ ેએ પમાણે ક ુ ંતો એ ઘણો જ 
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અજબ થયો અને �ુુ લો વેચાતો આપી દ�ધો. એ �ુફ��ુ ંકહ�� ુ ં

છે ક� મ� એમ િવચાર�ને ક� તે ઘણા સાહ�બે કમાલ છે , 

એમનાથી ક�ટલાક સવાલો �છુવા�ુ ંમને મન થ�ુ ંપણ 

એમના દર� દવલત પર લોકોની એટલી ભીડ લાગેલી હતી ક� 

�ુ ંદરવા� �ધુી પહ�ચી શ�ો ન�હ અને ્ુર ઉભો ઉભો 

િવચાર કર� રરો હતો તયા ંએક �લુામે આવીને કાગળ મારા 

હાથમા ં�ુકયો અને ક ુ:ં ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ંછે 

ક� ્ ુ ંસવાલો �છુવા માગતો હતો તેના આ કાગળમા ંજવાબો 

લખેલા છે. મ� જયાર� એ કાગળ જોયા તો ખર�ખર મ� �છુવા 

ધાર�લા બધા સવાલોના તેમા ંજવાબ મો�ુદ હતા. 

રયયાન �બન સલત�ુ ંબયાન છે ક� �ુ ંઇમામ રઝા 

અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર થયો. મારા �દલમા ંએમ 

હ્ ુ ંક� �ુ ંઆપની પાસેથી પોતાના માટ� પહ�રણ અને એ 

�દરહમો માગીશ ક� ્મના પર આપ�ુ ંનામ કોતર��ુ ંહોય. 
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મારા હાજર થવાની સાથે જ આપે �લુામને ફરમાવ�ુ,ં આમને 

બે પહ�રણ અને મારા નામ કોતર�લા િસકકા આપો. 

એક વેપાર�ને �કરમાનમા ંડા�ુનએ પકડ� લીધો 

અને મોઢામા ંએટલો બરફ ભર� દ�ધો ક� તે� ુ ંજડ�ુ ંબેકાર 

બની ગ�ુ.ં એણે ઘણા ઇલાજ કયાર પણ જડબા સારા ન જ 

થયા. એક �દવસ એના �દલમા ંિવચાર આવયો ક� માર� જનાબે 

ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામની સેવામા ંજઇને ઇલાજની 

અરજ કરવી. એ િવચારમા ંને િવચારમા ંજ રાતે �ઇુ ગયો. 

એ કહ� છે ક� મને ખવાબમા ંએમ લાગ�ુ ંક� �ણે �ુ ંસેવામા ં

ઉપ�સથત � ંઅને આપ મને ફરમાવી રરા છે. ક�નુી, શાતરા 

અને િનમક પલાળ� એના તણ ચાર વાર કોગળા કરો તો 

ઇનશાઅુલાહ જડબા સારા થઇ જશે. પછ� �ુ ંખવાબમાથંી 

�ગીને હઝરતની સેવામા ંહાજર થયો તયાર� હઝરતે મને 

ફરમાવ�ુ,ં તમને ખવાબમા ંબતાવવામા ંઆવયો એ  જ તમારો 

ઇલાજ છે. એણે ક ુ ંકહ� ક� મ� મારા ખવાબની વાત આપના 



િસરતે અઈમ્મા - 1115                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

પાસે નહોતી કર�લ તે છતા ંઆપે ઉપર �જુબનો જવાબ 

આપયો હતો. અુલામા અરબલી લખે છે ક� આપે ્ દવા 

બતાવી તેમા ંઆ ચીજો હતી : ઝીરા�કરમાની , શાતરા અને 

િનમક. 

અ� ુઇસમાઇલ િસ�ધી�ુ ંબયાન છે ક� મ� આપની 

સેવામા ંઅરજ કર� ક� મમલા મને અરબી ભાષા નથી 

આવડતી. આપે મારા હોઠ પર દસતે �બુારક ફ�રવીને મને 

અરબી બોલતો કર� દ�ધો. 

એક હા�એ આપને ઘણા સવાલો કયાર. આપે 

બધા સવાલોના જવાબ આપયા બાદ ફરમાવ�ુ ંતમને 

એહરામના �લબાસ િવષે શકંા હતી એ સવાલ તો તમે �છુયો 

જ ન�હ. એણે ક ું , અર� હા , મમલા એ તો �ુ ં�છુવા�ુ ંસાવ 

િવસર� ગયો. આપે જવાબ આપતા ંફરમાવ�ુ ંએ મખ�સુ 

�લબાસમા ંએહરામ ્ુ�સત છે. 
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આપે જમીનની માટ� � ુઘંીને પોતાની કબરની 

જગયા બતાવી દ�ધી. 

એક િવ�વસનીય માણસ�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� ચકલાન�ુ ં

એક �ડં આપની પાસે ચીચયાર�ન પાડ� ર ુ ંહ્ ુ.ં �ુ ંતે 

વખતે આપની પાસે ઉભો હતો. ઇમામ અલ�યહસસલામે મને 

�છુ�ુ ં�ણો છો આ ચકલા ં�ુ ંકહ� રરા ંછે  ? મ� જવાબ 

આપયો એ તો �દુા , તેના ર�લુ અને ર�લુના ફરઝદં જ 

�ણી શક� છે. આપે ક ુ ંએ �ડં�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� એક સપર 

આવયો છે અને તે અમારા બચચાનંને ખાઇ જવા માગે છે. 

આપ �વ એને શોધીને માર� નાખો. એટલે �ુ ંતે જગયાએ 

ગયો અને સપરને માર� નાખયો. 

અુલામા રઝા લખે છે ક� એક વખત ્ુકાળ 

પડ�ો. આપે ્ુઆ કર� , વાદળા થયા. લોકો જોઇને �શુ થઇ 

ગયા. આપે ફરમાવ�ું, વાદળનો કટકો ફલાણી જગયા માટ� છે 
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અને આમ ક�ટલીયવાર થ�ુ.ં આખર� જયાર� વાદ�ં આવ�ુ ં

તયાર� આપે ક ુ ંએ અ�હ વષરશે અને તેમજ થ�ુ.ં 

અુલામા િતબર� લખે છે ક� એક �દવસ આપ 

આપની ખેતીની જમીન પર તશર�ફ લઇ ગયા. જતી વખતે 

સાથીનને ક ુ ંવરસાદનો સામાન સાથે લઇ જવો. હસન 

�બન �સુાએ ક ુ,ં ��ુર સખત ગરમી પડ� રહ� છે. વરસાદનો 

તો કોઇ અણસાર �ધુધા ંનથી જણાતો. આપે ફરમાવ�ુ ંજ�ર 

વરસાદ થશે અને તયા ંપહ�ચયા બાદ ્રુત જ વરસાદ પડવો 

શ� થઇ ગયો. 

* * * * * 
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ાઝરત ર�લેુ �દુમ સસલસલમાો 

અલયા� વ  લેા� વસસલ્ અને 

ાઝરત અલી રઝમ અલ�યાસસલમ્ની 

૧૮ ખમર�ક 

અુલામા ઇબને હજર� મક ક� અુલામા શબલ�ં 

અને અુલામા અબ્ુુલાહ લખે છે ક� મોહમમદ �બન ઇસા 

�બન હબીબ�ુ ંબયાન છે ક� મ� હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને મારા શહ�રની ્ મસ�દમા ં

હા� ઉતર� છે અને નમાઝ વગેર� પઢ� છે તયા ંસવપનામા ં

જોયા. મ� હઝરતને સલામ કર�. હઝરત પાસે એક થાળ 

જોયો ્મા ંઘણીજ ઉમદા ખ�ૂર રાખેલી હતી. મારા સલામ 

પર હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 
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વસુલમે તેમાથંી ખ�ૂરના અઢાર દાણા ઉપાડ�ને મને 

ઇનાયત ફરમાવયા. આ સવપના પરથી મ� સમ� લી�ુ ંક� �ુ ં

અઢાર વષર �વતો રહ�શ. 

આ સવપ�ુ ંઆવયાના વીસ �દવસ બાદ હઝરત 

ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામ મદ�નાથી તશર�ફ લાવયા. 

આપ એ મસ�દમા ંઉતયાર. સવપનામા ંમ� �યા ંહઝરત ર�લેુ 

�દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને જોયા હતા 

તયા ંલોકો હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામને સલામ 

કરવા દોડ�ા , �ુ ંદોડ�ો , જો� � ંતો હઝરત એ  જ જગયાએ 

તશર�ફ ફરમા હતા �યા ંમ� હઝરત �રસાલત મઆબને 

સવપનામા ંતશર�ફ ફરમાવેલા જોયા હતા. આપની પાસે પણ 

એક થાળ હતો. આપે મને પાસે બોલાવીને થાળમાથંી એક 

�ઠુીભર ખ�ૂર આપી. મ� ગણી તો સખંયામા ંએટલી જ હતી 

્ટલી મને �રસાલત મઆબ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમે આપી હતી. મ� અરજ કર� ��ુર થોડ�ક નર 
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મરહમત થાય. આપે ફરમાવ�ું , અગર ર�લેુ �દુા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલ મે તમને એથી વધાર� 

આપી હોત તો �ુ ંપણ વધાર� આપત. 

* * * * * 
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ાઝરત ઇ્મ્ રઝમ અલ�યાસસલમ્નો 

ઇસ્ી ક્મલ 

મોહમમદ �બન ઇસા ય કતી�ુ ંબયાન છે ક� મ� 

ઇમામ અલ�યહસસલામથી ્ મસઅલા લખીને �છુાવેલા હતા 

અને આપે તેના ્ જવાબ આપયા હતા તેની ગણતી કર� તો 

તેની સખંયા અઢાર હ�ર જણાઇ. �મુ અ્ઝુઝેયાના �તાર લખે 

છે ક� હઝરાત અઇમમએ તાહ�ર�નની ખ�િુસયાતોમા ંઆ વાત 

 િતહાિસક �રુાવા તથા હદ�સ અને �વન ચ�રતના 

�સુતકોની િવ ાસપાત સનદો પરથી સા�બત થાય છે ક� 

્ુિનયાવાળાનને આપ હઝરતોની તકલીદ અને એહકામની 

અ�સુરણીનો ઘણો નછો શરફ હાસીલ હતો તે છતા ં દર�ક 

પોતાનો અને પરાયો આપ હઝરાતને બધા �દુાઇ ઇુમો અને 

અસરાર� ઇલાહ�ના ભડંાર સમજતો હતો. વળ� ્ આલીમો 
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અને ફા�ઝલ લોકો આપના સમદ હોવાનો દાવો કરતા હતા 

તેન પણ ઇુમી બેહસો અને મજ�લસોમા ંઆપની સામે 

અદલના પિતક�પે  ુટંણ ટ�કવીને ઇુમી મસાઇલ હાિસલ 

કરતા હતા. �બીર �બન અબ્ુુલાહ અનસાર� અને હઝરત 

ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામની સેવામા ંહદ�સ 

સાભંળવાના બનાવો હદ�સની બધી �કતાબોમા ંમહ�ઝ છે. એ 

જ ર�તે અ� ુ્ફુયલ આમર� તથા સઇદ �બન ખબીર 

(આખર� સહાબી)ના તફસીલી �તૃાતંો ્ આ લોકોના 

એહવાલમા ંમળ� આવે છે તે �વન ચ�રતના અને 

ઇિતહાસના �સુતકોમા ંલખેલા અને �ણીતા છે. સહાબીન 

પછ� તાબેઇન અને તબેતાબેઇન આવે છે અને એ લોકોની 

ફ�ઝયાબીની એ જ હાલત છે. શોઅબી, ઝહર�, ઇબને �ુતયબા, 

�ફુયાન �રુ� , ઇબને શયબા , અબ્ુરર હમાન, અકરમા, હસન 

બસર� વગેર� વગેર�. તેનને હાલના જમાનાની ઇસલામી 

્ુિનયામા ંદ�િનયાતના પેશવાન અને �કુદસ સમજવામા ં
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આવે છે તે બધાના બધા જ એ હઝરતોના ફ�ઝના 

ઝરણાનંથી ઇુમ હાસીલ કરનારા હતા. 

ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામને સારા સજંોગવશાત 

પોતાના ઇુમ અને ફઝલને �હ�ર કરવાના વધાર� મોકા 

મકયા હતા , કારણ ક� મા�નુ પાસે આપ �યા ં�ધુી પાયે 

તખત મરવમા ં�બરાજમાન રરા. તયા ં�ધુી મોટા મોટા 

આ�લમો, ફા�ઝલોથી િવિવધ િવદાનમા ંઆપની �ણકાર� 

અને ફઝીલતનો �દાઝો કરાવવામા ંઆવયો અને કંઇ 

ઇસલામના આ�લમો પર જ મો�ુફ નથી. ય�દુ� અને નસારાના 

આ�લમોથી પણ આપનો �કુાબલો કરાવવામા ંઆવયો. તે 

બધા �નુાઝેરા અને બેહસોમા ંએ તમામ લોકો પર આપની 

ફઝીલત ને સરસાઇ સા�બત થઇ. �દુ મા�નુ પોતે અબબાસી 

ખલીફાનમા ંબધાથી વધાર� જાની અને �ફકહનો �ણનાર 

હતો. એ છતા ંઆપના ઇુમનો ઇકરાર કરતો અને તેનો 

�સવકાર અને એકરાર કરતો હતો. 
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અુલામા ઇબને હજર સવાએક� મો હર�કામા ંલખે છે 

ક� આપ જલાલત અને ક� , ઇઝઝત અને શરફમા ં�ણીતા 

અને ઉુલેખિન ય છે. એ  જ કારણે આપને મા�નુ પોતાના 

ખોળ�યાના આતમાને સથાને ગણતો હતો. એણે ુ હઝરત 

અલ�યહસસલામ સાથે પોતાની ્ુખતરના િનકાહ કર� આપયા 

તેમજ દ�શના રાજતતંમા ંપોતાના ભાગીદાર ગણયા. મા�નુ 

હમેંશા દ�નના આ�લમો અને શર�અતના ફક�હોને ઇમામ રઝા 

અલ�યહસસલામના �કુાબલામા ંબોલાવતો અને �નુાઝેરા 

કરાવતો, પણ આપ હમેંશા એ લોકો પર ગા�લબ રહ�તા. �દુ 

ઇરશાદ ફરમાવતા હતા ક� �ુ ંમદ�નામા ંહઝરત ર�લેુ �દુા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના રોઝા પાસે 

બેસતો. તયાનંા ઘણા ખરા આલીમો જયાર� કોઇ ઇુમી 

મસઅલામા ંલાચાર થઇ જતા ંઅને તેમની કંઇ કાર� ફાવતી 

ન�હ તો એકમતે માર� તરફ ર�ુઆત કરતા અને �ુ ંતેમને 

�રુતા જવાબો આપીને તસુલી કર� દ�તો. અ�લુ સુલત 
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ઇબને સાલેહ કહ� છે ક� હઝરત અલી રઝા અલ�યહસસલામથી 

વધાર� જાની માણસ મારા જોવામા ંનથી આવયા અને મારા 

પર જ કંઇ મો�ુફ નથી ્ કોઇ આપની �ઝયારતથી �શુરર ફ 

થશે તે માર� પેઠ� જ આપના સવરે ષેઠ જાની હોવાની સાદી 

�રુશે. 

* * * * * 
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ઇ્મ્ રઝમ અલ�યાસસલમ્ને 

િનકમાનમ સ્ય િવષે સવમલ 

ઉ�લેુ કાફ�ના કતાર િસ�્લુ ઇસલામ અુલામા 

�ુલયની લખે છે ક� ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામથી મા�મુ 

કરવામા ંઆવ�ુ ંક� િનકાહ કયા વખતે કરવા જોઇએ  ? આપે 

ફરમાવ�ુ,ં િનકાહ રાતે કરવા ��ુકત છે. એટલા માટ� ક� રાત 

લઝઝત, મઝા અને આરામ માટ� બનાવાવમા ંઆવી છે અને 

�ી, ��ુષ માટ� મઝા, લઝઝત અને રાહત�ુ ંક�ન� છે. 

* * * * * 
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ાઝરત ઇ્મ્ રઝમ અલ�યાસસલમ્ની 

ક�રલીક મરવમયતો અને ક�રલમક 

ઇરકમદો 

હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામથી બે�મુાર 

હદ�સો �રવાયત કરવામા ંઆવેલ છે. ્માથંી ક�ટલીક આ છે: 

(૧) બાળકો માટ� માના ્ુધથી વધાર� સરસ કોઇ ્ુધ નથી. 

(૨) િસક� ઉ�મ ચીઝ છે , ્ના ઘરમા ંિસક� હશે તે મોહતાજ 

ન�હ થશે. (૩) દર�ક અનાજમા ંએક દાણો જ �શતનો હોય છે. 

(૪) �નુકકા િપ�ને ઠ�ક કર� છે , બુગમને ્ુર કર� છે. જાન 

તં્ નુને મજ�તુ કર� છે. નફસને પાક�ઝા બનાવે છે અને 

રંજ તથા ગમને ્ુર કર� છે. (૫) મધમા ંિશફા છે. અગર કોઇ 

માણસ મધનો હદ�યો મોકલે તો પાછો ન ફ�રવતા. (૬) 
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�લુાબ જ �રતના �લો�ુ ંસરદાર છે. (૭) બનફશા�ુ ંતેલ 

માથામા ંનાખ�ુ ંજોઇએ. એની તાસીર શરદ�મા ંગરમ અને 

ગરમીમા ં સદર  છે. (૮) ્ માણસ ઝે્નુ�ુ ંતેલ ચોપડશે ક� 

ખાશે તેની પાસે ચાલીસ �દવસ �ધુી શયતાન ન�હ આવે. 

(૯) િસલે રહમી (સગા સાથે સારો ��ુકુ) અને પાડોશીન 

સાથે સારો વતારવ રાખવાથી માલમા ંવધારો થાય છે. (૧૦) 

તમારા બચચાનની સાત �દવસની �દર ખતના કરાવો. (૧૧) 

�ુમ આના �દવસે રોઝો રાખવો બી� દસ �દવસ રોઝા 

રાખવા બરાબર છે. (૧૨) ્ માણસ નરતને મેહર ન આપે 

ક� મ�ુરની મ�ુર� રોક� રાખે અથવા કોઇ માણસને વેચ ેતેને 

બખશવામા ંન�હ આવે. (૧૩) �ુરઆન પઢવા, મધ ખાવા અને 

્ુધ પીવાથી યાદ શ��ત વધે છે. (૧૪) ગોશત ખાવાથી સા� 

થવાય છે અને �બમાર� ્ુર થાય છે. (૧૫) નમકથી ખાવાની 

શ�આત કરવી, કારણ ક� તેનાથી િસ�ેર �બમાર�નથી રદણ 

મળે છે ્મા ંર�તિપ�ની બીમાર� પણ શાિમલ છે.  (૧૬) ્ 
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્ુિનયામા ં�બુ ખાશે તે કયામતમા ં�ખુયો રહ�શે. (૧૭) મ�રુ 

િસ�રે નબીયોનો મનપસંદ ખોરાક છે , તેનાથી �દલ નરમ 

થાય છે અને ુ� ુસ�રય છે. (૧૮) ્ માણસ ચાલીસ �દવસ 

�ધુી ગોશત ન�હ ખાય તે બદઅખલાક (ખરાબ સવભાવનો) 

થઇ જશે. (૧૯) ભોજન ઠંેુ કર�ને લે� ુ ંજોઇએ. ૨૦. ખા�ુ ં

પયાલાના �કનારાથી ખા�ુ ંજોઇએ. (૨૧) લાબંી �ઝ�દગી માટ� 

સારો ખોરાક ખાવો , સારા �ટુ પહ�રવા અને અિત સભંોગથી 

બચ�ુ ંલાભકારક છે. (૨૨) સારા અખલાકવાળો માણસ 

કયામતમા ંપયગમબર સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ સાથે હશે. (૨૩) જ � તમા ં��ુક� , સાર� 

ચાલચલગત અને સારા આચારવાળા માણસોની બ�મુિત 

હશે અને જહ �ામમા ંખાઉધરા લપંટોની બ�મુિત હશે. ૨૪. 

ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ ના કાિતલોને બખશવામા ંન�હ 

આવે, આપનો બદલો �દુ �દુા લેશે. (૨૫) ઇમામ હસન 

અલ�યહસસલામ અને �સૈુન અલ�યહસસલામ જ �મતના 
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જવાનોના સરદાર છે અને તેમના િપદર� ��ુગરવાર એ 

બનેંથી બેહતર છે. (૨૬) અહલે બૈતની િમસાલ �હુની કશતી 

્વી છે. ન�ત એ  જ પામશે ્ એમા ંસવાર થશે. (૨૭) 

જનાબે ફાતેમા અશરનો પાયો પકડ�ને કયામતના �દ વસે 

કરબલાનો ફ�સલો ચાહશે તે �દવસે એમના હાથમા ં �સૈુન 

અલ�યહસસ� ુલોહ�થી ખરડાએ� ુપહ�રણ હશે. (૨૮) �ુદાથી 

રોઝી સદકો આપીને માગંો. (૨૯) બધાથી પહ�લા  જ�કતમા ં

શોહદા અને બાલ બચચાવંાળા જશે ્ પરહ�ઝગાર હશે અને 

બધાથી પહ�લા જહ �ે મમા ંઅનયાયી શાસકો અને માલદારો 

જશે. (૩૦) કોઇ ન કોઇ પાડોશી દર�ક મોઅિમનને ઇ� 

પહ�ચાડવામા ંકારણ�તૂ જ�ર હશે. (૩૧) બાલની સફ�દ��ુ ં

માથાના આગલા ભાગથી શ� થ�ુ ંભાગયશાળ�ની દલીલ છે , 

ગાલ અને દાઢ�ની આ�ુબા�ુથી શ� થ�ુ ંસખાવતની િનશાની 

છે, �ુફોમાથંી શ� થ�ુ ંબહા્ુર�ની િનશાની છે અને �દુ� 

(ગરદનની પાછળના ભાગ) તરફથી શ� થ�ુ ંન�સુત છે. 
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(૩૨) કઝા અને કદરના બારામા ંઆપે ફઝીલ સોહયલના 

જવાબમા ંફરમાવ�ુ ંક� ઇનસાન ન તો �બલ�ુલ મજ�રુ છે ક� 

ન �બલ�ુલ આઝાદ છે. 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામ 

અને મજ�લસે શહ�દ� કરબલા 

અુલામા મજલીસી બેહા�લ અનવારમા ંલખે છે ક� 

આલે મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના 

શાએર દોઅબલ �ખઝાઇ�ુ ંબયાન છે ક� એક વખત આ�રુાના 

�દવસે હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર 

થયો તો જો�ુ ંક� આપ અસહાબના હુકામા ંહદ ઉપરાતં 

ગમગીન અને રં�દા હાલતમા ંબેઠ�લા હતા. મને આવતો 

જોઇને ફરમાવ�ુ,ં આવો અમે તમાર� જ રાહ જોઇ રરા હતા. 

પાસે પહ�ચયો તો આપના પડખે મને જગયા આપીને 

ફરમાવ�ુ,ં દોઅબલ આ્ આ�રુાનો �દવસ છે અને એ �દવસ 

અમારા માટ� હદ ઉપરાતં ગમનો �દવસ છે એટલે તમે મારા 

મઝ�મુ દાદા ઇમામ �સુયન અલ�યહસસલામના સબંધંમા ં
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મરિસયાના શેર કહો. અય દોઅબલ ્ માણસ અમાર� 

�સુીબત પર રડ� ક� રડાવે છે તેનો અજર �દુા પર વા�બ 

છે. અય દોઅબલ ્ની ુખો અમારા ગમમા ં�ભ��ય , 

કયામતના �દને તેનો હે અમાર� સાથે થશે , અય દોઅબલ 

્ માણસ અમારા નામદાર દાદા હઝરતે સયયે્ુશશોહદા 

અલ�યહસસલામના ગમમા ંરહ�શે �દુા તેના �નુાહ બદી 

આપશે. 

એ ફરમાવીને ઇમામ અલ�યહસસલામે પોતાની 

જગયા પરથી ઉઠ�ને પડદો ખ�ચયો અને �ખુદરાતે ઇસમતને 

બોલાવીને તયા ંબેસાડ�ા પછ� આપ માર� તરફ �ખુાિતબ 

થઇને કહ�વા લાગયા. દોઅબલ હવે મારા જદે અમજદનો 

મરિસયો શ� કરો. દોઅબલ કહ� છે ક� મા� ંહ�� ુભરાઇ આવ�ુ ં

અને માર� આખમાથંી ુ� ુનીકળ� પડ�ા અને એ હાલતમા ં

મ� મરિસયો પડવો શ� કય�. માર� ુખમાથંી ુ� ુવહ� રરા 

હતા અને આલે મોહમમદમા ંઅઝીમ કોહરામ બપાર હતો. 
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દોઅબલનો મરિસયો સાભંળ�ને ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામ  

એટ�ુ ંરડ�ા ક� આપને ગશ આવી ગયો. 

આવી ર�તે સ�હૂમા ંભેગા થઈને �ઝક� �સૈુન 

અલ�યહસસલામ કરવામા ંઆવે તેને મજ�લસ કહ�વાય છે. આ 

મજ�લસના �રવાજનો િસલિસલો ઇમામ રઝા 

અલ�યહસસલામના દોરમા ંમદ�નાથી શ� થઇને છેક મવરમા ં

પણ કાયમ રરો. અુલામા અલી નક� સાહ�બ લખે છે ક� હવે 

હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામને તબલીગે હક માટ� 

ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામના નામથી પચાર કાયરને વેગ 

આપવાનો �રુ��રુો મોકો પાપત થઇ ગયો હતો. ્ની �નુયાદ 

અગાઉ હઝરત ઇમામ મોહમમદ� બા�કર અલ�યહસસલામ અને 

ઇમામ �અફર� સા�દક અલ�યહસસલામ કાયમ કર� ��ુા 

હતા. પણ એ બનેંનો જમાનો એવો હતો ક� ઇમામ 

અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ંએ  જ લોકો હાજર થતા હતા 

્ આપનાથી ઇમામ અથવા એક આ�લમની હ�િસયતથી 



િસરતે અઈમ્મા - 1135                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

અક�દત રાખતા હતા અને અ�હ� તો ઇમામ અલી રઝા 

અલ�યહસસલામ ઇમામે �હાની પણ હતા અને સુતનતના 

વલી અહદ પણ હતા. એટલે આપના દરબારમા ંહાજર 

થનારાન�ુ ંવ્ ુરળ ઘ�ુ ંમો�ંુ હ્ ુ.ં મવર ઇરાનની લગભગ 

મધયમા ંઆવેલ શહ�ર છે. બધી તરફના લોકો તયા ંઆવતા 

જતા હતા. અહભ તેથી એવી �સથિત પેદા થવા પામી હતી ક� 

મોહરરમનો ચાદં દ�ખાય અને બધાની ુખોમા ંુ� ુ�ર� 

થઇ �ય. બી�નને પણ પેરણા આપવામા ંઆવતી હતી ક� 

આલે મોહમમદના મસાએબ યાદ કરો અને ગમની અસર 

�હ�ર કરો. 

એ પણ ઇરશાદ થયેલ છે ક� ્ લોકો આવી 

મજ�લસોમા ંબેસે છે ક� �યા ંઅમાર� વાતો �વતં કરવામા ં

આવતી હોય તે�ુ ં�દલ એ �દવસે હરગીઝ �દુાર થશે નહભ , ક� 

્ �દવસે બધાના દ�લ �દુાર હશે. ઇમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામની યાદ માટ� ્ મજમો થાય તે�ુ ંઇસતેલાહ� 
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નામ મજ�લસ આપવામા ંઆવ�ુ.ં આ ઇમામ અલી રઝા 

અલ�યહસસલામની હદ�સથી લેવામા ંઆવેલ છે. આપે અમલી 

ર�તે �દુ પોતે પણ મજ�લસો શ� કર� , ્મા ંકદ� આપ પોતે 

ઝા�કર બનતા અને બી� સાભંળનારા , ્મક� રયયાન �બન 

શોએબની હાજર�ના પસગેં આપે ઇમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામના મસાએબ બયાન ફરમાવયા. તે પછ� 

અબ્ુુલાહ �બન સા�બત અથવા દોઅબલ �ખઝાઇ ્વા 

શાયરની હાજર�ના પસગેં એ શાએરને �કુમ ફરમાવવામા ં

આવયો ક� તમે �ઝક� �સૈુન અલ�યહસસલામમા ંશેઅર પઢો અને 

તે ઝા�કર બનયો અને હઝરત સાભંળનારાનમા ંશર�ક હતા. 

ખલીફા હા�ન રશીદ� હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામને �હ.સ. ૧૮૩મા ંઝેરથી શહ�દ કરાવયા બાદ 

�હ.સ. ૧૯૩મા ંમરણ પામયો અને તે  જ વષરના 

જમા�દઉસસાનીમા ંતેનો છોકરો અમીન ખલીફા થયો. હા�ન 

રશીદ પોતાના �તુો વચચે સુતનત વહ�ચણી કર� ��ુો હતો 
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અને વહ�ચણીની ર�ખા દોર� દ�ધી હતી. એટલે એકના બદલે 

બે રા�ન રા�યની સીમામા ંરાજ કરવા લાગયા. અમીનને 

મળેલ િવશાળ સ�ાના કારણે મા�નુ પર અતયાચાર કરવા�ુ ં

શ� ક�ુ.ુ �તે બનેં ભાઇન વચચે લડાઇ થઇ અને અમીન 

ચાર વષર આઠ મહ�ના સુતનત ભોગવીને ૨૩મી મોહરરમ 

૧૯૮મા ંકતલ કર� દ�વાયો. 

અમીનને કતલ કયાર બાદ મા�નુ ચાર વષર �ધુી 

મવરમા ંરરો. સુતનતનો કારોબાર તો ફઝલ �બન સોહયલને 

સ�પી રાખયો હતો અને પોતે �દુ આલીમો અને ફા�ઝલો સાથે 

ક� ્ એના દરબારમા ંભયાર રહ�તા હતા. તેનની સાથે 

�ફલોસોફ�ને લગતી ચચારનમા ંઅને ઇુમી બેહસોમા ંમશ�લુ 

રહ�તો હતો. તેથી ઇરાકનો ગવનરર ફઝલના ભાઇ હસન �બન 

સોહયલને બનાવી દ�ધો હતો. અલ જઝીરામા ંનસર �બન 

શીસ અક�લીએ બળવો જગાડ�ો અને તે પાચં વષર �ધુી 

શાહ� ફોજો સાથે લડતો રરો. ઇરાકમા ંબ્ુ લોકોએ લફંગા 
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અને બદમાશોને મેળવીને હસન �બન સોહયલના િવ� ધધ 

બળવો પોકાર� દ�ધો. એ �સથિત જોઇને હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામને જનાબે �અફર� તૈયારના બલદં નઝર 

નવિનહાલોને પણ કદાચ એ િવચાર આવયો ક� એમના હ કકો 

પાછા મેળવવાનો વખત આવી ગયો છે અને અ� ુ

અબ્ુુલાહ મોહમમદ �બન ઇબાહ�મ �બન ઇસમાઇલ �બન 

ઇબાહ�મ અલ મઆ�ક તબાતબાઇ �બન હસન �બન અલી 

�બન અબી તા�લબ અુવી ્ ઝયદ� વશંમાથંી હતા , 

જમાદ�ઉસસાની �હ.સ. ૧૯૯મા ંમેદાને પડ�ા �ુફા પર 

તાટ�ા. તેમજ લોકોને આલે ર�લુની બયઅત અને પયરવી 

કરવાની દાવત આપી. એમની મદદ બની શયબાનનો 

માનયવર સરદાર અ� ુસરાયા સહ� �બન મન�રુ શયબાની ક� 

્ હરસમાના ફો� સરદારોમા ંહતો તે પણ તૈયાર થઇ ગયો. 

એમણે બનેંએ પોતાની સ�ં ુ કત સેના વડ� હસનની સેનાને 

�ુફાની બહાર હાર આપીને �ુફાના આખાય દ�દણ પદ�શ પર 
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પોતાનો કબજો જમાવી દ�ધો. ફતેહના બી્ જ �દવસે 

મોહમમદ �બન ઇબાહ�મ અચાનક મરણ પામયા. અ�સુ 

સરાયાએ તેમની જગયાએ મોહમમદ �બન ઝયદ શહ�દને 

અમીર બનાવી લીધા. હસને બી�વાર તેમના સામે સેના 

મોકલી. અ� ુસરાયાએ તેને પણ માર�ને ભગાવી દ�ધી. એ 

દરિમયાનમા ંઅુવીન ચાર� તરફથી અ� ુસરાયાની મદદ 

માટ� એકઠા થઇ ગયા અને ઠ�ર ઠ�ર શહ�રોમા ંફ�લાઇ ગયા. 

અ� ુસરાયાએ �ુફામા ંહઝરત ઇમામ અલી રઝા 

અલ�યહસસલામના નામના �દ રહમ અને �દનારના િસકકા 

પડાવયા અને બસરા માગ� મદાયનમા ંસેના મોકલી તેમજ 

ઇરાકના ઘણા ગામડા અને શહ�રો કબ્ કર� લીધા. 

અુવીનની તાકાત અને ખયાિત �બુ વધી ગઇ. એમણે 

�ુફામા ંઅબબાસીનના ્ ઘરો હતા તે �ંક� દ�ધા ને ્ 

અબબાસી મકયો તેન ેઠાર કર� દ�ધો. પછ� આવી હજની 

મોસમ એટલે અ� ુસરાયાએ �સૈુન �બન હસન �બન હઝરત 
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ઇમામ ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામને મકકાના ગવનરર 

�કુરર ર કયાર. ઇબાહ�મ �બન હઝરત ઇમામ �સુા કા�ઝમ 

અલ�યહસસલામને યમનના આમીલ અને ઈસમાઈલ બીન 

ઈમામ �સૂા કાઝીમને ફારસના આિમલ િનમયા અને મોહમમદ 

�લુયમાન બિન દાઉદ �બન હસને �સુ�ાને મદાયન તરફ 

મોકલી આપયા અને �કુમ કય� ક� �વુર તરફથી બગદાદ પર 

�મુલો કરવો. આ ર�તે અ� ુસરાયાનો સ�ા િવસતાર ઘણો 

િવશાળ બની ગયો. 

ફઝલ �બન સહલ હરસમાને , અ� ુસરાયાને ્ર 

કરવા માટ� મોકુયો , અને તેના વચચે નહ�રવાનમા ંલડાઇ 

થઇ. અ� ુસરાયા હાય� અને તેના હાથે મરાયો. મોહમમદ 

�બન મોહમમદ ઝયદને મા�નુ પાસે મોકલી દ�વામા ંઆવયા. 

અ� ુસરાયા મરાયા પછ� �હ�ઝના લોકોએ મોહમમદ �બન 

�અફરને અમી�લ મોઅમેનીન બનાવયા. અફસરોએ પણ 

એમની બયઅત કર� લીધી. યમનમા ંઇબાહ�મ �બન �સુા 
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કા�ઝમ અલ�યહસસલામે મા�ુ ં�ચ�ુ.ં આમ ઇરાનની 

સરહદથી યમન �ધુી આખા દ�શમા ં આપસ આપસમા ંલડાઇ 

સળગી ઉઠ�. 

હરસમા, અ� ુસરાયાનો વધ કયાર બાદ પ��ચમ 

રા�ય પદ�શમા ં્ �સથિત પવિત� રહ� હતી તેનાથી મા�નુને 

વા�કફ કરવા બાદશાહની સેવામા ંમવર ગયો અને બાદશાહને 

તેથી વા�કફ કયાર. વઝીર બાદશાહથી એ બધી વાતો �પાવી 

રાખતો હતો. આ બધો અહ�વાલ આપીને એ પાછો ફર� રરો 

હતો તયાર� વઝીર� તેને રસતામા ંમરાવી નાખયો. આ બનાવ 

�હ.સ. ૨૦૦નો છે. 

હરસમા�ુ ં�નુ થયાના સમાચાર સાભંળ�ને 

બગદાદના સૈિનકો ્ એના પતયે પેમભાવ ધરાવતા હતા 

તેમણે બડં કર�ને હસન �બન સોહ�લને હાકં� કાઢ�ો અને તેને 

સથાને મન�રુ �બન મ�હદ�ને પોતાનો ગવનરર બનાવી દ�ધો. 
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મા�નુને જયાર� બડંખોર અને ફસાદ 

કરનારાનનો દ�શમા ંવધારો થયાની �ણ થઇ અને 

અહલેબૈત પોતાનો હક માગવા ઉઠ�ા છે એવા સમાચાર 

મકયા તયાર� એ ગભરાઇ ગયો અને તેણ ેડહાપણ એમા ંજો�ુ ં

ક� ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામને પોતાના વલી અહદ 

બનાવી દ�. એટલે તેણે તેમને બી� રમઝાન �હ.સ. ૨૦૧ (ઇ. 

૮૧૬)મા ંમદ�નાથી મવર બોલાવયા �બૂ  જ આનાકાની કયાર 

છતા ંએમને તેણ ેપોતાના વલી અહદ �હ�ર કયાર અને 

પોતાની �તુી ઉમમે હબીબા સાથે શાદ� કર� આપી , એમ�ુ ં

નામ ચલણી િસકકાન પર છપાવ�ુ ંતેમજ શાહ� વદદ 

અબબાસીનના પિતક �પ કાળા રંગની હતી તે બદલીને 

લીલા રંગમા ં્ આ્ આલે ફાતેમાનો પિતક હતો તે રાએજ 

કરાવયો. 

મા�નેુ પ�ર�સથિતના પકાશમા ંએ િનધારર કર� 

લીધા બાદ ક� તે ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામને પોતાના વલી 
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અહદ બનાવશે. પોતાના વઝીર ફઝલ �બન સોહ�લને 

બોલાવયો અને તેણે ક ું , અમારો મત છે ક� અમે અમારા 

વલી અહદ ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામને ફ�રવીએ. તમે પણ 

આ વાત પર સોચ િવચાર કરો અને તમારા ભાઇ હસનથી 

પણ એ િવશેનો મ ોેરો  કરો. એ બનેંએ આપસમા ંિવચારની 

આપ-લે કયાર પછ� મા�નુ પાસે આવયા. એમનો મ કસદ હતો 

ક� મા�નુ આ પગ�ુ ંન ભર� , ન�હ તો �ખલાફત આલે 

અબબાસના હાથમાથંી િનકળ�ને આલે મોહમમદના હાથમા ં

ચાલી જશે. એ લોકોએ �ુુ લી ર�તે તો િવરોધતા ન કર�, પણ 

આડકતરા શબદોમા ંપોતાની નારાઝગી �હ�ર કર� દ�ધી , 

તયાર� મા�નેુ કહ� દ��ુ ંક� મ� ્ િનધારર કય� છે તે અટલ છે 

અને �ુ ંતમને આજા ક� ં� ંક� તમે લોકો મદ�ના જઇને ઇમામ 

રઝા અલ�યહસસલામને તમાર� સાથે મવર લઇ આવો. બનેંને 

મદ�ના જ�ુ ંપડ�ુ.ં મદ�ના જઇને તેન ઇમામ 

અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર થયા અને તેમને 
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બાદશાહનો સદં�શો કરો. હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામે 

એમની દરખાસત નામ�ુંર રાખી અને ફરમાવ�ુ ંક� આ કામ 

માટ� �ુ ંમાર� �તને ર �ુ કરવા અશકત �.ં પણ બાદશાહનો 

�કુમ હતો ક� ગમે તેમ કર�ને જ�ર તેમને સાથે લઇને 

આવજો. એટલે આ લોકોએ હદ ઉપરાતં આગહ કય� અને 

આપની પાછળ પડ� ગયા તેથી આપે શરતી તોર પર 

જવાનો વાયદો કર� ન લીધો તયા ં�ધુી આપનો ક�ડો ��ુો 

ન�હ. 

તાર�ખે અ�લુ �ફદામા ંછે ક� અમીનના કતલ થવા 

પછ� મા�નુ અબબાસી સુતનતનો સવતતં બાદશાહ બની 

ગયો. આગળ કહ�વાઇ ��ુુ ંછે ક� અમીન મોસાળ પદે અરબ 

વશંનો અને મા�નુ મોસાળ પદે અજમી હતો. અમીન�ુ ં�નુ 

થવાના કારણે ઇરાકની અરબ પ� અને રાજના સથભંોના 

�દલ સાફ થઇ શક� તેમ ન હતા , બુક� તેન રોષ અને 

્ુ:ખની લાગણીન અ�ભુવી રરા હતા. વળ� બી� તરફથી 
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અબબાસીનનો એક મોટો વગર ્ અમીનનો તરફદાર હતો 

તેનાથી પણ મા�નુને ભય હતો. આ િસવાય બની ફાતેમાથી 

્ લોકો પસગંોપાત અબબાસી સ�ાના સામે બહાર પડતા 

હતા તે ભલે મરાયા હોય ક� દ�શવટો ભોગવી રરા હોય ક� 

ક�દમા ંસડ� રરા હોય તો પણ એમનો ચાહક વગર હતો. એ 

વગર જો ક� રા�ય�ુ ંકાઇં બગાડ� શક� એટલો બળવાન તો ન 

હતો, પણ �દલમા ંતો અબબાસી ��ુુમત તરફ તેને જ�ર વેર 

હ્ ુ.ં વળ� અ� ુ��ુસલમ ખોરાસાનીએ જયાર� બની ઉમયયા 

સામે �બેંશ ઉપાડ� તયાર� તેણ ેઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ 

અને બની ફાતેમા પર ્ �ુમો ઉમવી લોકોએ કયાર હતા 

તેની લોકોને યાદ અપાવીને તેમને ઉમવીન િવ� ધધ ઉશક�યાર 

હતા. એટલે ઇરાનીનના �દલોમા ંબની ફાતેમા પતયે 

સહા��ુિુતની લાગણી જનમી હોય એ સહ�્  હ્ ુ ંઅને તેનો 

ખોટો લાભ ઉપાડ�ને જ બની અબબાસે તેમની મદદથી 

ઉમવીનને ઉથલાવી પાડ�ને મેળવેલી સ�ા પચાવી પાડ� 
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હતી. તેને એક �દુત િવતી ગઇ હતી પણ એટલી �દુત 

દરિમયાન ઇરાનીનની ુખ જ�ર �લુી ગઇ હશે અને 

એમને કહ�વામા ં�ુ ંઆવ�ુ ંહ્ ુ ંઅને કરવામા ં�ુ ંઆવ�ુ.ં કોના 

માટ� રાજસ�ા ઉમવીનથી છ�નવાની હતી અને કોણે એ 

સ�ા હાથ કર� લીધી હતી એ વાત તેન સાચી ર�તે �ણી 

��ુા હશે. તેના કારણે એમ�ુ ંવલણ બની ફાતેમા તરફ 

ખ�ચા�ુ ંહ્ ુ ંઅને આ સબંધંી ચચાર વહ�તી �કુાઇ હતી. 

સભંિવત છે ક� કદાચ મા�નુ એથી વાક�ફ હોય. 

અમીનના કતલ પછ� એ અરબ પ� અને બની 

અબબાસના ખાદનાન પર ભરોસો રાખી શ�તો ન હતો અને 

એ લોકો તરફથી એને બળવાની ધાસતી સદા રહ�તી હતી. એ 

હાલતમા ંરાજ�કય ડહાપણ એમા ંજ રહ�� ુ ંતેને જણા�ુ ંક� 

અરબોની સામે અજમીનને અને બની અબબાસની સામે 

બની ફાતેમાને પોતાના બનાવી લેવામા ંઆવે. 
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આ િસલિસલામા ંજનાબે શયખ સ્ુક અઅુલાહો 

મકામ� ુલખે છે ક� આ િસલિસલામા ંમા�નેુ એની એક 

મ�હતની વાતને વહ�તી �કુ�. મ� ત સબંધંમા ંએણે 

જનતાને સબંોધીને જણાવ�ુ ંક� જયાર� અમીને સામનો કય� 

હતો એ હાલત ઘણી ના�ુક હતી. બરાબર એ  જ વખતે માર� 

સામે �કરમાન અને િસસતાનમા ંબળવો �ગયો હતો. 

ખોરાસાનમા ંપણ લોકોમા ંઅશાિંત ફ�લાઇ હતી. સેના તરફથી 

પણ મને ઇતમીનાન ન હ્ ુ.ં આવા સકંટ અને �શુક�લીભયાર 

વાતાવરણમા ંમ� �દુાથી ઇુતે� કર� અને મ� ત માની ક� 

અગર આ બધા ઝગડા મારા લાભમા ંપતી �ય અને �ુ ં

�ખલાફતના તખત �ધુી પહ��ુ ંતો �ખલાફતને એના �ળુ 

હકદારો એટલે ઔલાદ� ફાતેમાને ક� ્ન એના અહલ હતા 

પહ�ચાડ� આ�ુ.ં આ માનતા પછ� મારા બધા કામો સરળ 

બનવા લાગયા. મારા બધા પાસા સીધા પડવા લાગયા અને 

�તે �ુ ંમારા બધા ્ુશમનો પર િવજય પામયો. 
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ખર�ખર આ નજરની વાત મા�નુ તરફથી એટલા 

માટ� જનતામા ંવહ�તી �કુવામા ંઆવી હતી ક� તેણ ે

અહલેબૈતના સામે ્ નીિત અપનાવી હતી તેની �િુનયાદ 

��ુસુ પર રચાઈ હતી એમ લોકો સમજતા થઇ �ય. પણ 

િશયયતનો અથર ક�વળ એ  જ નથી ક� અહલે બૈતની અઝમત 

અને ફઝીલત �સવકાર� લેવામા ંઆવે. અહલે બૈતની અઝમત 

અને ફઝીલતને એમના ્ુશમનો �ધુધા ં�સવકારતા હતા અને 

તેની સતયતાથી સા ર� ર�તે વા�કફ હતા. ખર� િશયયત તો 

એમા ંછે ક� તેમનાથી મોહબબત રાખવામા ંઆવે. મા�નેુ 

આપને �હ�રમા ંતો વલી અહદ ઠ�રવયા પરં્ ુ�દર ખાનેથી 

એ વલી અહદ તર�ક�ની બધી સ�ાન અને અિધકાર 

તેમનાથી લઇ લીધા હતા , અને આપને મજ�રુ બનાવી 

દ�વામા ંઆવયા હતા. 

હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામે પણ 

મા�નુની વલી અહદ� પોતાની રા� �શુીથી નહોતી ક�લુ 
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કર� તે વાત પરથી સાર� પેઠ� જણાઇ આવે છે ક� મદ�નાથી 

�રુાસાન રવાના થતી વખતે આપ બેહદ બેચને અને 

ગમગીન બનેલા જણાયા હતા. વળ� ર�લેુ �દુા સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના રોઝાથી િવદાય થતી વખતે 

આપની એ જ હાલત હતી ્ ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામની 

હાલત મદ�નાથી િવદાય થતી વખતે હતી. જોનારા લોકો� ુ ં

કહ�� ુ ંછે ક� આપ બેતાબ થઇને રોઝાની �દર �ય છે. નાલા 

અને આહ સાથે ઉમમતની િશકાયત કર� છે , પછ� બહાર 

નીકળે છે. ઘર� જવાનો ઇરાદો કર� છે પણ �દલ નથી માન્ ું , 

પાછા જઇને રોઝાને થામી લે છે અને વળગી પડ� છે અને 

આમ ક�ટલીય વાર તેમણે કયાર ક�ુ.ુ �રવાયત કરનાર કહ� છે 

ક� �ુ ંહઝરતની પાસે ગયો તો આપે ફરમાવ�ું , અય મહવવલ, 

મને મારા જદે અમજદના રોઝાથી બળજબર�થી િવ�ટુો પાડ� 

રરા છે હવે મને અહભ આવ�ુ ંનસીબ ન�હ થાય ! 
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આ પછ� આપ દોલતસરા તશર�ફ લઇ આવયા 

અને બધાને ભેગા કર�ને જણાવ�ુ ંક� �ુ ંસદા માટ� તમારાથી 

િવદાય થઇ રરો �.ં આપના આ બોલ સાભંળ�ને ઘરમા ં

અઝીમ કોહરામ મચી ગયો. નાના મોટા બધાજ ચીસો પાડ�ને 

રડવા લાગયા. આપે બધાને તસુલી આપી અને થોડાક 

�દનાર અઝીઝોમા ંત કસીમ કર� આપ સફર માટ� રવાના 

થયા. એક �રવાયત �જુબ ખાનએ કાઅબાનો તવાફ કર�ને 

આપે મકકાથી પણ િવદાય લીધી. 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામ�ુ ં

નેશા�રુમા ંતશર�ફ લાવ�ુ ં

હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામ માહ� રજબમા ં

�હ.સ. ૨૦૦ના મદ�ના �નુવવરાથી નીકળ�ને �રુાસાન તરફ 

ઉપડ�ા. બાલ બચચા અને ઘરના માણસોને મદ�ના જ �ુકતા 

ગયા. મદ�નાથી રવાનગી વખતે �ુફા અને �ુમનો સીધો માગર 

છોડ� દઇને બસરા અને અહવાઝનો અ�ણયો માગર એ 

ધાસતીના લીધે ધારણ કરવામા ંઆવયો ક� �ાકં ઇમામ 

અલ�યહસસલામના અક�દતમદંો �તરાય ઉભા ન કર�. 

આપની પિવત સવાર� નેશા�રુ પહ�ચી તયાર� 

શહ�રના બધા આ�લમો અને ફા�ઝલો શહ�ર બહાર ઇસતેકબાલ 

કરવા આવયા અને આપને ભાવભીનો સતકાર આપયો. આપ 

શહ�રમા ંપધાયાર તયાર� બધા નાના , મોટા, �વુાન અને �દૃ 
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આપના �દદાર કરવાની હ�શે ઘરોમાથંી બહાર નીકળ� પડ�ા 

અને બધા રસતાન લોકોથી ઉભરાઇ પડ�ા. આપની સવાર� 

જયાર� શહ�રના ચોક પાસે પહ�ચી તયાર� માણસોની મેદની 

એટલી વધી ગઇ હતી ક� પગ રાખવા ્ટલી પણ જગયા ન 

હતી. એ વખતે હઝરત મેહમીલ પર સવાર હતા ્ના પરનો 

બધો સામાન �પાજડ�ત હતો. ખચચર પર �બાડ� હતી અને 

તેની બનેં તરફ પડદા પડ�લા હતા અને એક �રવાયત �જુબ 

તેના પર છતી હતી. એ વખતે નામા�ંકત હદ�સ વે�ાન અ� ુ

ઝઆર અને મોહમમદ �બન અસલમ ્સુી આગળ આવયા. 

તેમની પાછળ એહલે ઇુમ અને હદ�સની એક અઝીમ 

જમાઅત આવી અને તેમણે આવીને આ શબદોમા ંઆપથી 

�ખતાબ કય�. હ� બધા સાદાતના સરદાર  ! હ� બધા ઇમામોના 

ઇમામ ! હ� પાક�ઝગીના મરકઝ. આપને ર�લેુ કર�મ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમનો વાસતો , આપ 

આપના દાદાનના સદકામા ંઆપના �દદારથી અમાર� 
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ુખોને ઠંડ� કરો અને આપની �બુારક ઝબાનથી હદ�સ 

સાભંળવાનો મોકો આપો. 

આ શબદો ઉચચાયાર બાદ આ�લમોની 

જમાઅતમાથંી મોહમમદ �બન રાફ�અ , અહમદ �બન હા�રસ , 

યરા �બન યરા અને ઇસહાક �બન રાહિવયાએ આગળ વધીને 

આપની સવાર�� ુઝીન અને લગામ થામી લીધી. એમની 

િવનવણી સાભંળ�ને આપે સવાર�ને રોકવાનો ઇશારો કય� 

અને ઇર શાદ ફરમાવ�ુ ંક� પડદા �ચા કર� લેવામા ંઆવે. 

સતવર� આજા�ુ ંપાલન થ�ુ ંઅને હાજર રહ�લાનએ જયાર� 

પોતાના પયારા ર�લુના ફરઝદંને જોયા તો સીનામા ં�દલો 

બેતાબ થઇ ગયા. બધા ચીસો પાડ� પાડ�ને રડવા લાગયા. 

ઘણાનએ તો પોતાના કપડા ં �ધુધા ંફાડ� નાખયા , ક�ટલાક 

જમીન પર પડ�ને આળોટવા લાગયા, ક�ટલાક આ�ુબા�ુ ગોળ 

ગોળ ફરવા લાગયા અને પિવત સવાર�ની ઝીન અને લગામ 

�મુવા લાગયા. હ�રો લોકો આપની સવાર�ના કદમ �મુવા 
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માટ� એકદમ ધસારો કરવા લાગયા , બધા જ આગળ આવવા 

પડાપડ� કર� રરા હતા. આ�લમો અને ફા�ઝલોએ લોકોને 

મોટ�થી સાદ કર�ને ક ું , �સુલમાનો જરા ખામોશ રહો , 

ફરઝદં� ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ માટ� 

આઝાર ન બની �ન. એમની િવનવણીના પ�રણામે કંઇક 

શોર બકોર નછો થયો એટલે ઇમામ અલ�યહસસલામે ઇરશાદ 

ફરમાવ�ુ,ં "મારા િપદર� ��ુગરવાર હઝરત ઇમામ �સુા 

કા�ઝમ અલ�યહસસલામે મને બયાન ફરમાવ�ુ ંઅને તેમને 

હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક અલ�યહસસલામે , તેમને 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર અલ�યહસસલામે , અને તેમને 

હઝરત ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામે અને તેમને 

હઝરત ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામે, અને તેમને હઝરત 

અલીએ �ુ્ ુરઝા અલ�યહસસલામે , અને તેમને ર�લેુ કર�મ 

મોહમમદ� �સુતફા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે , 

અને તેમને �બઇલે અને તેમને �દુાવદં� આલમે ઇર શાદ 
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ફરમાવ�ુ ંક� "લાઇલાહ મારો �કુલો છે , ્ એને �ભેથી �ર� 

કરશે તે મારા �કુલામા ંપવેશ પામી જશે અને ્ માર� 

રહમતના �કુલામા ંપવેશ પામી જશે ત ેમારા અઝાબથી 

ઉગર� જશે. 

આટ�ુ ંકહ�ને આપે પડદા ખ�ચાવી લીધા અને 

થોડાક કદમ આગળ વધીને પછ� ફરમાવ�ુ ંક� , "લાઇલાહ 

કહ�નારો ન�ત જ�ર પામશે , પણ તેના કહ�વા અને ન�ત 

પામવા માટ� ક�ટલીક શરતો છે. ્માનંી એક શરત �ુ ંપણ � ં

એટલે આલે મોહમમદની મોહબબત �દલમા ંન�હ હશે તો 

‘લાઇલાહ ઇુલુલાહ’ કહ�� ુ ંકાફ� નથી. 

ઇિતહાસ નવેશોના અને આ�લમોના બયાન �જુબ 

આ હદ�સ લખવામા ંવય��તગત ર�તે શાહ�ના ખડ�યા 

ઉપરાતં ચોવીસ હ�ર કલમદાન ઉપયોગમા ંલેવાયા હતા. 

અહમદ �બન હમબલ�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� આ હદ�સને ્ સનદો અને 

નામોથી �રવાયત કરવામા ંઆવી છે અગર તેને પઢ�ને ગાડંા 
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માણસ પર દમ કરવામા ંઆવે તો એ�ુ ંગાડંપણ જ�ર ્ુર 

થઇ તે સાજો થઇ જશે. અુલામા શબલ�ં ��ુલ અબસારમા ં

અ�લુ કાસમ કશર�ના હવાલાથી લખે છે ક� સમાનાના 

ક�ટલાક રઇસમાથંી એક� આ હદ�સ ્ િસલિસલા સાથે સાભંળ� 

તેને સોનાના પાણીથી લખાવીને પોતાની પાસે રાખી લીધી 

અને મરતી વખતે વસીયત કરતો ગયો ક� તેને મારા કફનમા ં

રાખવામા ંઆવે અને એ પમાણે કરવામા ંઆવ�ુ.ં દફન થયા 

બાદ એણે સવપનામા ંઆવીને ક ુ ંક� �દુાવદં� આલમે મને એ 

નામોની બર કતથી બખશી આપયો છે અને �ુ ંઘણી જ 

આરામની જગયામા ં�.ં 

* * * * * 
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�રુાસાન શહ�રમા ંઆપ�ુ ંઆગમન 

�સુાફર� દરિમયાન આપ �રુાસાન પહ�ચયા તયાર� 

�દવસ ઢળ� �ુકયો હતો. એટલે આપ ઝોહરની નમાઝ અદા 

કરવા માટ� સવાર�થી નીચે ઉતયાર અને આપે ��ુ કરવા માટ� 

પાણી તલબ ફરમાવ�ું , અરજ કરવામા ંઆવી મમલા આ 

વખતે પાણી નથી. આપે એ સાભંળ�ને જમીન પર પડ�લા 

પતથર નીચેથી ચશમો �ર� ફરમાવયો અને વ� કર� નમાઝ 

અદા ફરમાવી. 

આ પવાસમા ંઆગળ ચાલતા ંચાલતા ંઆપ ્સુ 

શહ�રમા ંપહ�ચયા. તયા ંજો�ુ ંક� લોકો એક પહાડમાથંી પતથર 

તોડ� રરા હતા. એ લોકો પહાડના એ પતથરમાથંી ખાવા-

પીવા અને રાધંવાના ઉપયોગમા ંઆવતા વાસણો બનાવતા 

હતા. આપ એ પહાડને અઢ�લીને થોડ�વાર ઉભા થઇ ગયા 

અને એ પતથર નરમ બનવાની આપે દોઆ ફરમાવી. તયાનંા 
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રહ�વાસીન�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� એ પહાડના પતથર તયાર પછ�થી 

તદન નરમ બની ગયા અને તેમાથંી ઘણી જ આસાનીથી 

પતથર તરાશવા લાગયા. 

્સુ શહ�રથી રવાના થઇને આપ સનાબાદના 

ગામડ� પહ�ચયા. તયા ંઆપ નમખા ંમોહુલામા ંઉતયાર અને 

કપડા ંઉતાર�ને ધોવા માટ� મોકલાવયા. હમીદ �બન કહતબા� ુ

બયાન છે ક� આપના પહ�રણના �ખસસામાથંી કનીઝને એક 

દોઆ લખેલો કાગળ મકયો. મ� તે હઝરતને પહ�ચાડ� દ�ધો 

અને અરજ કર� એ દોઆથી શો ફાયદો થાય છે  ? આપે 

ફરમાવ�ુ ંએ દોઆ બદમાશોના શરથી બચાવનાર કવચ છે. 

પછ� હા�ન રશીદના �ુબબામા ંતશર�ફ લઇ ગયા અને જમીન 

પર ર�ખા દોર�ને આપે ફરમાવ�ું , �ુ ંઆ જગયાએ દફન થઇશ 

અને આ જગયા માર� �ઝયારતગાહ બનશે. પછ� આપે નમાઝ 

અદા કર�ને તયાથંી આગળ રવાના થયા. 
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ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામ મ�ંઝલો કાપતા 

અને પવાસ કરતા મવર પહ�ચયા. મવર શહ�ર િસકંદર� 

�ુકરનયને વસાવ�ુ ંહ્ ુ.ં ઇમામ તયા ંપહ�ચયા તયાર� એ 

મા�નુની સુતનત�ુ ંરાજનગર હ્ ુ.ં મા�નેુ થોડા �દવસ 

�ધુી �ઝયાફત અને માનપાનની રસમો અદા કયાર બાદ 

આપની સામે �ખલાફત ક�લુ કરવાનો પસતાવ �ુ કયો. 

હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામે એમની સામે 

ચોથા પસગેં �ખલાફતનો પસતાવ �કુવામા ંઆવતા ં્ ર�તે 

નકાય� હતો એ  જ ર�તે ઇમામે પણ મા�નેુ આપની સામે 

�કુ�લા �ખલાફતના પસતાવનો ઇનકાર કર� દ�ધો. મા�નુને 

હક�કતમા ં�ખલાફતથી હાથ ઉપાડ� લેવાની જરા ્ટલી પણ 

ઇચછા ન હતી. ન�હ તો એણે આપની સામે �કુ�લો પસતાવ 

ક�લુ કરવા માટ� આપને મજ�રુ કરત. એટલે હઝરત 

�ખલાફતના પસતાવનો ઇનકાર કરતા એણે ્રુત આપની 

સામે વલી અહદ�ની વાત પેશ કર�. હઝરત એનો શો ��મ 
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થવાનો હતો તેનાથી અ�ણ ન હતા. વળ� આવી ��ુુમત 

તરફથી મળતા કોઇ મનસબને રા��શુીથી �સવકાર� લે� ુ ં

આપના મઝહબી ઉ�લુ િવ� ધધ હ્ ુ.ં એટલે હઝરતે તેની એ 

વાત પણ ક�લુ ન રાખી. આ બાબતમા ંમા�નુનો આગહ 

જબરદસતીની હદ �ધુી પહ�ચી ગયો અને તેણ ેસાફ શબદોમા ં

કહ� દ��ુ ંક� અગર આપ તેને �સવકારશો ન�હ તો આપને 

આપની �નથી હાથ ધોવા પડશે. �નની �હફાઝત ઇસલામી 

શર�અતનો �નુયાદ� ઉ�લુ છે , તેથી ઇમામ અલ�યહસસલામે 

ફરમાવ�ુ ંક� મજ�રુ�થી તમારો પસતાવ ક�લુ રા�ુ ં� ંપણ 

રા�યના કામકાજ સાથે સબંધ ન�હ રા� ુ.ં અલબ� મારાથી 

સલાહ મ જેરો �છુવામા ંઆવશે તો �ુ ંનેક સલાહ ક� 

મ નેરો આપીશ. મા�નુને આમા ંજરાય વાધંો ન હતો. વલી 

અહદ�નો પસતાવ એ તો એની એક રાજ�કય ચાલ હતી. 

ઇમામ અલ�યહસસલામ�ુ ંકામ આપના �રુોગામી 

હઝરત અલીએ �ુ્ ુરઝાના કામ ્�ુ ંજ હ્ ુ.ં હઝરત અલી 
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અલ�યહસસલામે પોતાના જમાનાની રાજસ�ા સામે ્ નીિત 

અખતયાર કર� એટલે ક� તેમનાથી અમલી ર�તે અળગા રહ�� ુ ં

અને જ�ર પડ� તો ઇસલામના �હત ખાતર પસગંોપાત સલાહ 

માગંવામા ંઆવે તયાર� સાચી અને નેક સલાહ આપતા રહ�� ુ.ં 

એ જ ર�ત હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામે પણ 

અપનાવી હતી. 

ઇિતહાસમા ંઉુલે�ખત છે ક� મા�નેુ હઝરત ઇમામ 

રઝા અલ�યહસસલામની શરતો ક�લુ કર� તયાર બાદ આપે 

આપના બનેં હાથો આસમાન તરફ �ચા કર�ને બારગાહ� 

અહ�દયયતમા ંઅરજ કર� , "પરવર�દગારા, ્ ુ ં�ણે છે ક�  મ�  

આ વાતને મજ�રુ� અને લાચાર�થી ક�લુ કર� લીધેલ છે. 

�દુાવદંા, ્ ુ ંમારા આ ફ�લ પર એવી ર�તે મારાથી �છુપરછ 

ન�હ કર્ ્વી ર�તે ત� ��ુફુ અલ�યહસસલામ અને દાનયાલ  

અલ�યહસસલામને �છુપરછ કર� હતી. પછ� આપે ફરમાવ�ું , 

"મારા પાલનહાર  ! તારા અહદ િસવાય બીજો કોઇ અહદ 
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નથી. ્ ુ ંમને તારા દ�ન પર કાયમ રહ�વા અને તારા નબીની 

��ુ ત પર બાક� રહ�વાની તમફ�ક ઇનાયત ફરમાવ. 

ખવા� મોહમમદ પારસા�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� વલી અહદ� 

ક�લુ કરતી વખતે આપ રડ� રરા હતા. �ુુ લા �સૈુન કહ� છે 

ક� વલી અહદ� ક�લુ કરવા માટ� મા�નુનો આગહ અને 

આપના તરફથી ઇનકારનો િસલિસલો બે મહ�ના �ધુી �ર� 

રરો હતો. 
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વલી અહદ�નો જુસો 

�હ.સ. ૨૦૧ના રમઝાનની પહ�લી તાર�ખે વલી 

અહદ�નો જુસો કરવામા ંઆવયો. વલી અહદ�નો પસગં ઘણી 

જ શાનો શમ કત અને ઠાઠમાઠ સાથે આટોપવામા ંઆવયો. 

બધાથી પહ�લા ંમા�નેુ પોતાના �તુ અબબાસને ઇશારો કય� 

અને તેણે બયઅત કર� , પછ� બી� લોકો બયઅતથી 

શરફયાબ થયા. સોના ચાદં�ના િસકકા આપના સર� �બુારક 

પરથી નયોછાવર કરવામા ંઆવયા અને બધા રા�યના 

અમલદારોને ઇનામ ઇકરામથી નવા ઝવામા ંઆવયા. મા�નેુ 

આજા કર� ક� આપના નામના િસકકા પડાવામા ંઆવે અને તે 

�જુબ �દરહમ અને �દનાર પર આપ�ુ ંનામ છાપીને તૈયાર 

કરવામા ંઆવયા અને તે આખી સુતનતમા ંમોકલી દ�વામા ં

આવયા. �ુ મ આના �તુબામા ંહઝરત�ુ ંનામ શામીલ કર� 

દ�વામા ંઆવ�ુ.ં 
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હઝરતના નામનો િસ કકો આપના અક�દતમદંો 

માટ� તબ�રક અને ઝમાનતની હ�સીયત રાખતો હતો. આ 

િસકકાને સફર અને હઝર (પવાસ અને ઘર� હોવાની) બનેં 

હાલતોમા ંતેને �વન કવચ તર�ક� સાથે રાખ�ુ ંયક�નની 

બાબત હતી. જ�ા ્લુ ખો�દુના કતારએ દ�રયા અને જમીન 

પરના પવાસમા ંઆપના વસીલાનો ઉુલેખ કય� છે એની 

યાદગાર �પે આ્ પણ આપણે �સુાફર�મા ંજતા ં�હફાઝત 

માટ� ઇમામ ઝામીન બાધંીએ છ�એ. 

અુલામા િશબલી લખે છે ક� ત�તીસ હ�ર 

અબબાસી �ી-��ુષોની હાજર�મા ંઆપને �ખલાફતના વલી 

અહદ બનાવી દ�વામા ંઆવયા. તયાર બાદ એણે દર�કથી 

હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામ માટ� બયઅત લીધી અને 

દરબારનો �લબાસ "કાળાના બદલે લીલો ધારણ કરવામા ં

આવયો, ્ સાદાત �ફરકાનો ઇમતેયાઝી �લબાસ છે. સેનાનો 

પોશાક પણ બદલી દ�વામા ંઆવયો. આખાય રા�યમા ંશાહ� 
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ફરમાનો �ર� થયા ક� મા�નુ પછ� રાજ િસ�હાસનના મા�લક 

ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામ છે. અને તેમનો લકબ 

"અરરઝા �બન આલે મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ છે. હસન �બન સોહ�લના નામે પણ ફરમાન ગ�ુ ંક� 

ઇમામ અલ�યહસસલામ માટ� આમ લોકોથી બયઅત લેવામા ં

અને સેનાના લોકો અને બની હાિશમના અગણીન લીલી 

કબાન અને �ુલાહો (ટોપીન) પહ�રવા�ુ ંશ� કર�. 

અુલામા શર�ફ ��રનીએ લખ�ુ ંછે ક� વલી 

અહદ� ક�લુ કરવા માટ� ્ લખાણ ઇમામ અલ�યહસસલામે 

મા�નુને લખ�ુ ંતેનો મઝ�નુ એ હતો ક� , "મા�નેુ અમારા એ 

હકકો ક�લુ કર� લીધા છે ક� ્ હ કકો એમના બાપ દાદાએ 

પીછાણયા ન હતા. તેથી કર�ને મ� વલી અહદ�નો પસતાવ 

ક�લુ કર� લીધો. જો ક� જફર� �મેઅથી જણાય છે ક� એ કામ 

��મને ન�હ પહ�ચે. 
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અુલામા શબલ�ં લખે છે ક� વલી અહદ�ના 

�સવકાર સબંધંી આપે ્ કંઇ લખ�ુ ંહ્ ુ ંતેના પર ફઝલ �બન 

સોહ�લ, સોહ�લ �બન ફઝલ , યરા �બન અકરમ , અબ્ુુલાહ 

�બન તાહ�ર , સમામા �બન અસરસ , બશર �બન મોઅતમર , 

હ�માદ �બન નોમાન વગેર�એ દસતખત કયાર હતા , અુલામા 

મો�ફુ� એ પણ લખ�ુ ંછે ક� ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામે આ 

વલી અહદ�ના જુસામા ંહાજર થયેલા પોતાના 

અક�દતમદંોને પાસે બોલાવીને કાનમા ંફરમાવ�ુ ંહ્ ુ ંક� આ 

જશનથી તમારા �દલમા ં�શુીને જગયા ન આપતા. 

(�ુથ સવમહક� ્ોાર�કમ) 

* * * * * 
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ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામની 

વલીઅહદ�ની ્ુશમનો પર અસર 

તાર�ખે ઇસલામમા ંછે ક� ઇમામ રઝા 

અલ�યહસસલામની વલી અહદ�ની ખબર સાભંળ�ને 

અબબાસીન ઘણા બળ�-ઝળ� ગયા. એમને લાગ�ુ ંક� 

�ખલાફત અમારા ખાનદાનમાથંી ચાલી જવાનો વખત આવી 

ગયો છે. તેથી એમણે ઇબાહ�મ �બન મેહદ�ને બગદાદની 

ગાદ� પર બેસાડ� દ�ધો અને મોહરરમ �હ.સ. ૨૦૨મા ંમા�નુને 

પદ ષટ કયારની �હ�રાત કર� દ�ધી. બગદાદ અને તેની 

આ�ુબા�ુમા ંઅવયવસથા અને �ધા�ુધંી વયાપી ગઇ , �ુડંા 

અને �ચુચા લફંગા માણસો �દન દહાડ� �ુટંમાર કરવા 

લાગયા. દ�દણ ઇરાક અને �હ�ઝમા ંપણ હાલત બગડતી 

ચાલી. ફઝલ આ બધી ખબરો બાદશાહથી �પાવી રાખતો 
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હતો. પણ ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામે તેને ખબરદાર કર� 

દ�ધો. અને જયાર� આ �ધા�ુધંી અને �ુટંમારની ખબર પડ� 

એટલે તે ફઝલથી બદ�મુાન થઇ ગયો અને બગદાદ તરફ 

રવાના થયો. સરખરામા ંપહ�ચીને વઝીર� સ ુ તનત ફઝલને 

હમામમા ંમરાવી નાખયો. િશબલી નોઅમાની ઇમામ રઝા 

અલ�યહસસલામની વલી અહદ�ના બનાવનો ઉુલેખ કરતા ં

લખે છે ક� આ અનોખી આજાથી બગદાદમા ંભયકંર રોષ પેદા 

કર� દ�ધો અને મા�નુથી િવરોધતાનો પયાલો છલોછલ 

ભરાઇ ગયો. 

(અસ્મ�નુ પમ. ૮૨) 

ઇિતહાસ નવેશો લખે છે ક� આ વલી અહદ�ના 

કારણે ઇમામ અલ�યહસસલામ પતયે લોકોના �દલમા ંઘણો જ 

વેરભાવ અને �કનો પેદા થઇ ગયો અને તે મા�લુીમા ં

મા�લુી વાતોમા ંએમને એ અદ�ખાઈ વય કત કરવા લાગયા. 

અુલામા ઇબને તુહા શાફઇ લખે છે ક� ઇમામ રઝા 
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અલ�યહસસલામ ઘણીવાર મા�નુને મળવા તશર�ફ લાવતા 

હતા અને થ્ ુ ંએ ક� આપ દ�હલીઝ �ધુી પહ�ચતા એટલે 

બધા દરવાનો અને ખા�દમો આપને તા અઝીમ કરવા ઉભા 

થઇ જતા અને સલામ કર�ને પડદો �ચો કર� દ�તા. એક 

�દવસ બધાએ મળ�ને નકક� ક�ુ ુક� કોઇએ પરદો �ચો કરવો 

નહભ. મતલબ એ ક� તેથી આપની માનહાની થશે અને પછ� 

ઇમામ અલ�યહસસલામ જયાર� પધાયાર તો કોઇએ પડદો �ચો 

ન કય� પણ એમને ખબર ન હતી ક� અુલાહના વલીને કોઇ 

�ાથંી ઝલીલ કર� શકવાનો હતો. એમણે પડદો ન �ચ કયો 

તો તેઝ હવાએ જોરથી �ંકાઇને પડદો �ચો કર� દ�ધો અને 

આ�ુ ંક�ટલીયવાર થ્ ુ ંર ુ.ં એટલે આખર� તેમના હાથ હ�ઠા 

પડ�ા અને શરમભદા થઇ પહ�લાનંી ્મ ઇમામની �ખદમત 

કરવા�ુ ંશ� કર� દ��ુ.ં 

* * * * * 
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હઝરત અલી રઝા અલ�યહસસલામ 

અને ઇદની નમાઝ 
આપ વલી અહદ �કુરર ર કરાયાને હ� વ� ુ

�દવસો ન�હ િવતયા હતા તયા ંઇદનો મોકો આવયો. મા�નેુ , 

હઝરતને કહ�ણ મોકુ�ુ ંક� આપ સવાર� પર બેસીને ઇદગાહ 

�ન અને ઇદની નમાઝ લોકોને પઢાવો. હઝરતે ફરમાવ�ું , 

બાદશાહત અને ��ુુમતના કોઇ પણ કામકાજમા ંતમે મને 

નાખશો ન�હ અને �ુ ંતેમા ં�હસસો ન�હ લ� , ક� એની પાસે 

ફરક�શ �ધુધા ંન�હ એ વાત વલી અહદ�ની પહ�લી શરત 

તર�ક� મ� તમાર� પાસેથી ક�લુાવી લીધી છે અને તેથી તમે 

મને આ ઇદની નમાઝના કામથી પણ માફ જ રાખો. પણ 

મા�નેુ બ�ુ જ આગહ કય� અને િવનવણીન કર� તો હઝરતે 

ક ુ,ં મને તમે માફ રાખો તો બેહતર છે , ન�હ તો જો માર� 

ઇદની નમાઝ પઢાવવા જ�ુ ંજ પડશે તો �ુ ંએવી ર�તે જઇશ 
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્વી ર�તે મારા જદે અમજદ હઝરત મોહમમદ� �સુ્ફુા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ ઇદની નમાઝ 

પઢાવવા જતા હતા. મા�નેુ કહ�વરાવ�ુ ંતમને ઈશખતયાર છે 

ચાહો તે ર�તે �ન , પણ આ વખતે નમાઝ તો તમાર� જ 

પઢાવવી પડશે અને પછ� એણે ઘોડ� સવાર અને પાયદળની 

�ુકડ�નને �કુમ આપયો ક� આપના દરવા� પર હાજર થઇ 

�ય. 

લોકોને જયાર� એ વાતની ખબર પડ� ક� આ 

વખતે ઇદની નમાઝ પઢાવવા ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામ 

જશે. આથી લોકો આપની સવાર�ની શાન જોવા સડકો પર 

એકઠા થવા લાગયા અને થોડા વખતમા ંલોકોની ભીડ �મી 

ગઇ. નરતો અને બચચાન બધાને આપની �ઝયારત 

કરવાની આર� હતી એટલે તેન આવીને ઘરોની છતો પર 

બેસી ગયા. આપે �રુજ નીકકયા બાદ ઇદ�ુ ં �સુલ ફરમાવ�ુ,ં 

કપડા બદુયા સફ�દ અમામો માથા પર બાં ધયો, અ�ર 
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લગાડ�ુ ંઅને હાથમા ંઅસા લઇને ઇદગાહ જવા તૈયાર થઇ 

ગયા, આપે તૈયાર� કર� લીધા બાદ નોકરો અને �લુામોને 

�કુમ કય� ક� તમે પણ �સુલ કર� કપડા બદલીને તૈયાર થઇ 

�ન, આપણે બધાએ પગપાળા ઇદગાહ તરફ જવા�ુ ંછે. એ 

બધા જ તૈયાર થઇ ગયા. હઝરત ઘર�થી બહાર નીકકયા 

ઇ�ર થોડ� �ચી ચડાવી લીધી. ઉઘાડા પગે બે તણ ડગલા 

ચાલીને થોભી ગયા અને આસમાન તરફ મો�ુ ં��ુ ંકર�ને 

બલદં અવા જથી ક ું , અુલાહો અકબર , અુલાહો અકબર. 

હઝરતની સાથે �લુામો , નોકરો અને સૈિનકો પણ તકબીર 

કહ�વા લાગયા. �રવાયત કરનાર�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� જયાર� ઇમામ 

રઝા અલ�યહસસલામ તકબીર કહ�તા હતા તયાર� અમને લાગ્ ુ ં

હ્ ુ ંક� ઘરો અને �દવારો તથા આસમાન અને જમીનમાથંી 

તકબીરના જવાબો સભંળાઇ રરા હતા. આ �શય જોઇને 

બધાની અજબ હાલત થઇ ગઇ. લોકો અને સૈિનકો �ધુધા ં

જમીન પર પડ� ગયા અને બધાએ પોતાના જોડાના તસમા 
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(દોર�) કાપી નાખયા અને જુદ� જુદ� જોડા પગમાથંી કાઢ� 

નાખીને ઉઘાડા પગે થઇ ગયા. આખા શહ�રમા ંલોકો પોક�પોક� 

રડવા લાગયા. કોહરામ મચી ગયો. મા�નુને આની ખબર 

પહ�ચી, એના વઝીર ફઝલ બીન સોહ�લે એને ક ું , અગર 

ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામ આ હાલતમા ંઇદગાહ �ધુી 

પહ�ચયા તો ન �ણે ક�વોય �ફતનો અને હગંામો બરપા થઇ 

જશે અને �દુા �ણે આપણે કઇ ર�તે બચી શક��ુ.ં વઝીરની 

આ વાતથી ચેતી જઇને મા�નેુ પોતાના ખાસ માણસ સાથે 

કહ�વડાવ�ુ ંક� આપને ઇદગાહ જવા�ુ ંકહ�વામા ંમાર� �લુ થઇ 

છે. મને �ણવા મળેલ છે ક� તેનાથી આપને ઝેહમત થઇ રહ� 

છે અને �ુ ંઆપની મશ કકતને પસદં નથી કરતો. માટ� 

બેહતર છે ક� આપ પાછા સીધારો. મા�નુનો આ પયગામ 

મળતા,ં આપ પાછા ઘર� તશર�ફ લાવયા. નમાઝ પઢાવી ન 

શકયા. મા�નેુ ઇદગાહ જઇ નમાઝ પઢાવી. 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામની 

મદહ સરાઇ 

દોઅબલ અરબોના મશ�રૂ શાયર હતા. એમ�ુ ં

��ુ ંનામ અ� ુઅલી દોઅબલ �બન અલી �બન ઝર�ન છે. એ 

�હ.સ. ૧૨૮મા ંજનમયા અને �હ.સ. ૨૪૬મા ંમરણ પામયા. 

બી� એક �ણીતા શાયર અ� ુનવાસ હતા. એમ�ુ ં��ુ ંનામ 

અ� ુઅલી હસન �બન હાની ઇબને અબ્ુલ અવવલ ખઝાઇ 

બસર� બગદાદ� છે. એમનો જનમ �હ.સ. ૧૩૬મા ંથયો અને 

મરણ �હ.સ. ૧૮૬મા ંથ�ુ.ં અ� ુદોઅબલ આલે મોહમમદની 

તાઅર�ફ કરતા હતા અને અ� ુનવાસ હા�ન રશીદ અને 

મા�નુના દરબાર� હતા. દોઅબલે સખંયાબધં કસીદાન આલે 

મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની શાનમા ં

કહ�લા છે. ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામ રા�યના ગાદ� 
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વારસના પદ પર હતા તે જમાનામા ંદોઅબલ રા�યના 

પાયતખત મવરમા ંઆપને મળવા આવયા અને અરજ કર� ક� 

��ુર આપની મદહમા ંમ� ૧૨૦ શેઅરોનો એક કસીદો રચયો 

છે. માર� તમ �ાઅ છે ક� બધાથી પહ�લા ંઆપને �ુ ંએ કસીદો 

સભંળા�ુ.ં હઝરતે ફરમાવ�ુ,ં બેહતર છે સભંળાવો. 

દોઅબલે આપને એ કસીદો સભંળાવયો. કસીદો 

�રુો થયો એટલે ઇમામ અલ�યહસસલામે સો અશરફ� તેમને 

આપી. દોઅબલે પાછ� આપવાની કોિશશ કરતા ંઅરજ કર� ક� 

મમલા �ુ ંકોઇ બખશીશ નથી ચાહતો, �દુાએ મને ઘ�ુ ંઆપેલ 

છે. આપ ��ુર અગર પોતાના �ુના �રુાણા કપડામાથંી કોઇ 

કપેુ ંઇનાયત ફરમાવશો તો એ માર� ખવા�હશ �જુબની 

વાત થશે. આપે એક ઝભભો તેને ઇનાયત કય� અને ક ુ ં

રકમ પણ તમાર� પાસે જ રાખો, તમને કામ આવશે. 

થોડા વખત બાદ દોઅબલ એક કાફલા સાથે 

ઇરાક રવાના થયા. રસતામા ંડા�ુનએ કાફલાને �ટુ� લીધો 
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અને ક�ટલાક માણસોને �ગરફતાર પણ કર� લીધા. �ટુાએલા 

અને �ગરફતાર થએલા માણસોમા ંદોઅબલ પણ હતા. 

ડા�ુનએ માલની વહ�ચણી કરતી વખતે દોઅબલનો એક 

શેઅર પઢ�ો. દોઅબલે ક ુ ં�ણો છો એ કોનો શેઅર છે  ? 

ડા�ુનએ ક ુ,ં હશે કોઇનો. દોઅબલે ક ું, એ મારો શેઅર છે. 

તયાર પછ� એણે આખો કસીદો સભંળાવયો. એ લોકોએ 

દોઅબલના સદકામા ંબધાને છોડ� દ�ધા અને બધાનો �ટુ�લો 

માલ પાછો આપી દ�ધો. વાત વાતમા ંઇમામ 

અલ�યહસસલામના ઝભભાની પણ વાત નીકળ� અને ચોરોએ 

તે ખર�દવા ચારો. દોઅબલે ક ું , એ તો મ� માર� પાસે 

તબ�રકન રાખયો છે. એને �ુ ંવેચવાનો નથી. �તે વારંવાર 

�ગરફતાર થયા બાદ તેને એક હ�ર અશરફ�મા ંવેચી 

નાખયો. 

દોઅબલે આ કસીદો જયાર� ઇમામ 

અલ�યહસસલામને સભંળાવયો તયાર� ઇમામ અલ�યહસસલામ 
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રડ�ા હતા. વળ� એ કસીદાની બે કડ�ન સબંધંી ક ુ ંક� તે 

ઇુહામી (�દુા-પેર�ત) છે. કસીદામા ંનફસે ઝ�કયયાનો 

ઉુલેખ આવતા ંઆપે શેઅર પોતાના તરફથી આપીને ક ું , 

આની તેમા ંઉમેરણી કરો. એ શેઅરમા ં્સુની એક કબનો 

ઉુલેખ હતો. એટલે દોઅબલથી ગભરાટમા ં�છુાઇ જવા�ું , 

મમલા આ કોની કબ થવાની છે , ્ના તરફ ��ુર ઇશારો 

ફરમાવી રરા છે. આપે ફરમાવ�ું , અય દોઅબલ એ માર� 

કબ હશે અને �ુ ં�ંુક વખતમા ંપરદ�શમા ંશહ�દ થઇશ. જયાર� 

ક� મારા બાલ બચચા ંમદ�નામા ંહશે અને મને એ કબમા ં

દફન કરવામા ંઆવશે. અય દોઅબલ ્ માર� �ઝયારત માટ� 

આવશે તે જ�ે તમા ંમાર� સાથે હશે. અ� ુનવાસે પણ ઇમામ 

અલ�યહસસલામની શાનમા ંમદહ કર�લ છે. 

* * * * * 
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નસારા આ�લમ સાથે �નુાઝેરો 

મા�નુ રશીદના રા જયકાળ દરિમ યાન એક 

નસરાની આ�લમ ઈુમી �નુાઝરા માટ� પકંાતો હતો. તે� ુ ં

નામ �સલીક હ્ ુ.ં �સુલમાન મોતકુલેમીન સાથે વાદ 

િવવાદ કરતો તયાર� એમને �પુ કર� દ�વા માટ� એક ��ુ�ત 

શોધી કાઢ� હતી. એ તેમને કહ�તો આપણે બનેં ઇસાની 

ન�વુવત પર સહમત છ�એ અને એ વાત પણ બનેંને માનય 

છે ક� હઝરત ઇસા અલ�યહસસલામ આસમાન પર હયાત અને 

મો�ુદ છે. આપણા વચચે ઇખતેલાફ છે તો તે ફ કત મોહમમદ 

�સુતફા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની 

ન�વુવતના બારામા ંછે. તમે તેમની ન�વુવતમા ંયક�ન રાખો 

છો, અમે તેમની ન�વુવતનો ઇનકાર કર�એ છ�એ. એમની 

વફાત િવષે પણ આપણા વચચે મતભેદ નથી. એટલે એમની 

વફાત બાદ હવે હયાત નબી હઝરત ઇસા અલ�યહસસલામ છે. 
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બતાવો તેનો તમાર� પાસે શો જવાબ છે  ? કોઇ દલીલ 

�જુજત બની શક� છે. 

અને આ દલીલબા�થી ઘણા ખરા �નુા�ઝર 

(�નુાઝરો કરવાવાળા) �પુ થઇ જતા. મા�નુનો ઇશારો 

પામીને નસરાની એક �દવસ ઇમામ અલ�યહસસલામ સાથે 

હમકલામ થયો, એણે આપને �નુાઝરાના પસગેં ક ુ ંપહ�લા ં

આપ એ ફરમાવો ક� હઝરત ઇસા અલ�યહસસલામની ન�વુવત 

અને તેમની �કતાબ બનેં પર આપ અક�દો ધરાવો છો ક� ન�હ  

? આપે જવાબમા ંફરમાવ�ુ ંક� �ુ ંઇસા અલ�યહસસલામની 

ન�વુવત પર યક�ન અને અક�દો રા�ુ ં�ં , ક� ્મણે હઝરત 

મોહમમદ �સુતફા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના 

આગમન અને ન�વુવત િવષે પોતાના હવાર�નને બશારત 

�પે ખબર આપી હતી અને એ �કતાબની પણ તસદ�ક ક� ં� ં

ક� ્મા ંઆ બશારત પણ આપવામા ંઆવી છે. આપનો આ 
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જવાબ સાભંળ�ને �સલીક�ુ ંમ��ુ ંિસવાય ગ�ુ ંએ �દગ�ઢુ 

બનીને આપની સામે જોવા લાગયો. 

એને �પુ રહ�લો જોઇને આપે ફરમાવ�ું , ક� અય 

�સ�લક અમે હઝરત ઇસા અલ�યહસસલામને ક� ્મણે 

હઝરત મોહમમદ �સુતફા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમની ન�વુવતની ખબર આપી બરહક નબી �ણીએ 

અને માનીએ છ�એ પણ તમે એમની ન�વુવતને ઘટાવો છો 

અને તે ખામીવાળ� હતી એ�ુ ંબતાવો છો , કારણ ક� તમે કહો 

છો ક� તે નમાઝ રોઝાના પાબદં ન હતા. 

�સ�લક� ક ું , અમે તેમ નથી કહ�તા અમે તો 

કહ�એ છ�એ ક� કાએ�લુ લયલ (ઇબાદત માટ� રાત આખી 

�ગનારા) અને સાએ�નુ નહાર (દ�વસના રોઝા રાખનારા) 

હતા. આપે ફરમાવ�ું , તમારા અક�દા �જુબ હઝરત ઇસા 

મઆઝુલાહ �દુા હતા તો પછ� તેન નમાઝ રોઝા કોના 

માટ� કરતા હતા. એનો �સ�લક પાસે કોઇ જવાબ ન હતો. 
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પછ� જરા રહ�ને એણે કંઇક િવચાર� દલીલ કરતા ંક ું , "્ 

મહા િવ�તુી ર કત િપતયાને સા� કર� દ� , ુધળાને દ�ખતા 

કર� દ� અને પાણી પર ચાલે �ુ ંએવાની ��ુ કરવી અને 

તેને માઅ�દુ માન�ુ ંયોગય નથી  ? અલયસઅ પયગમબર 

પાણી પર ચાલતા હતા. આપે ફરમાવ�ુ ંુધળાને દ�ખતા 

કરતા હતા કો�ઢયા અને ર કતિપ�યાને સા� કર� દ�તા હતા. 

એ જ ર�તે �હઝક�લ પયગમબર� પાતંીસ હ�ર માનવીનને 

સાઇઠ વષર બાદ સ�વન કર� દ�ધા હતા. બની ઇ સરાઇલના 

ક�ટલાક લોકો મરક�ના રોગનો ઉપદવ થતા ંભય પામીને 

પોતાની જગયા છોડ�ને બી� જગયાએ નાસીને જતા હતા , 

�દુાએ એક જ વખતમા ંઅને એક પળમા ંહલાક કર� દ�ધા 

હતા. એમના ્ હાડપભજરો પડ�ા હતા તેમના પાસેથી થઇને 

નીકકયા તો �દુાએ તઆલાએ તેમના પર વહ� ના�ઝલ કર� 

ક� તમે એ હાડપભજરોને બોલાવો. આપે એ �જુબ સાદ કય� ક� 

હ� �ણર થઇ ગએલા હાડપભજરો, �દુાના �કુમથી �વતા થઇ 
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�વ. અને તેન સ�વન થઇ ગયા. એવી જ ર�તે હઝરત 

ઇબાહ�મ અલ�યહસસલામે પદીનને સ�વન કરવાના , 

હઝરત �સુા અલ�યહસસલામે ્રુના પહાડ પર જવાના અને 

ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે 

�ડુદાનને �વતા ફરમાવી દ�ધાના એક પછ� એક દાખલા 

ટાકં� બતાવીને ક ુ ંક� આ બધા બનાવોની ગવાહ� ઇન�લ 

અને �ુરઆનમા ંમો�ુદ છે. અગર મર�લાનને સ�વન 

કરવાથી ઇનસાન �દુા બની જતો હોય તો આ બધા નબીયો 

પણ �દુા કહ�વડાવવાના હકદાર છે. આ સાભંળ�ને તે �પુ 

થઇ ગયો અને ઇસલામ �સવકારવા િસવાય કોઇ ઇલાજ ન 

હતો. 

* * * * * 
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ય�દુ�થી �નુાઝેરો 

ય�દુ�નનો એક આ�લમ રા�લુ ��તુ પોતાના 

ઇુમ પર ઘણો ગવર અને નાઝ કરતો હતો , એક �દવસ એનો 

�નુાઝેરો ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામથી થઇ ગયો. આપથી 

�ફુત� ુકયાર બાદ એણે પોતાના ઇુમની હક� કત �ણી અને 

સમ� ગયો ક� પોતે આજ �દન �ધુી �દુ ફર�બીમા ં�બુતેલા 

હતો. 

ઇમામ અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર થયા 

બાદ એણે પોતાના ખયાલ �જુબ આપને ઘણા ંસખત સવાલો 

કયાર, ્ના સતંોષકારક જવાબોથી એ �શુ થયો , એ બધા 

સવાલો કર� �ુ કયો એટલે ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં

રા�લુ ��તુ તમે તમર�તની આ ઇબારતનો શો અથર 

સમજયા છો  ? ક� �રુ આવ�ુ ંસીનાથી , રોશન થયો જબલે 
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(પહાડ) સાઇરથી અને �હ�ર થયો ફારાનથી. એણે ક ુ ંઅમે 

એ ઇબારત વાચંી જ�ર છે પણ એની હક�કતથી વાક�ફ નથી. 

આપે ઇરશાદ ફરમાવ�ું , �રુથી �રુાદ વહ� છે 

અને ્રુ� સીનાથી એ પહાડ �રુાદ છે ્ના પર હઝરતે �સુા 

અલ�યહસસલામ �દુાથી કલામ કરતા હતા. જબલે સાઇરથી 

�રુાદ ઇસા અલ�યહસસલામની જગયા છે , કોહ� ફારાનથી 

મકકાનો પહાડ �રુાદ છે , ્ મકકા શહ�રથી એક મ�ંઝલના 

ફાસલા પર આવેલ છે. 

પછ� આપે ફરમાવ�ું , �સુા અલ�યહસસલામની એ 

વસીયત તમાર� નજરથી �ઝુર� હશે ક� ્મા ંલખે�ુ ંછે ક� 

તમાર� પાસે બની ઇખવાનમાથંી એક નબી આવશે. એ આવે 

તયાર� એની વાત માનજો અને તેની તસદ�ક કરજો. 

સદાકતની સાદી આપજો. એણે ક ુ ંમારા જોવામા ંજ�ર 

આવી છે. આપે �છુ�ુ ંબની ઇખવાનથી કોણ �રુાદ છે ? એણે 

ક ુ,ં "ખબર નથી. આપે ફરમાવ�ુ ંઔલાદ� ઇસમાઇલ. કારણ 
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ક� ઇસમાઇલ હઝરત ઇબાહ�મ અલ�યહસસલામના ફરઝદં અને 

બની ઇ સરાઇલના વડા વારસદાર હઝરત ઇસહાક 

અલ�યહસસલામના ભાઇ છે અને તેમનાથી હઝરત મોહમમદ 

�સુતફા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ છે અથવા 

બી� શબદોમા ંબની ઇખવાનના નબીથી �રુાદ હઝરત 

મોહમમદ �સુતફા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ છે. 

એ પછ� જબલે ફારાનવાળ� ઇબારતની શરહ 

કરતા ંઆપે ફરમાવ�ુ ંક� શ અયા નબીનો કોલ તવર�તમા ં

આપેલ છે. એ કથનમા ંછે ક� મ� બે સવાર� પર બેઠ�લા ��ુગ� 

જોયા. ્મના �કરણોના પકાશથી ્ુિનયા રોશન થઇ ગઇ. 

તેમાનંા એક ખચચર પર સવાર હતા અને એક �ટ પર. 

રા�લુ ��તુ તમે બતાવી શકો છો ક� એ બનેંમાથંી કોણ 

��ુગ� �રુાદ છે  ? રા�લુ ��તેુ ક ુ ંના �ુ ંનથી બતાવી 

શકતો. આપે ફરમાવ�ુ ંખચચર સવારથી �રુાદ હઝરત ઇસા 
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અલ�યહસસલામ છે અને �ટ સવારથી �રુાદ હઝરત 

મોહમમદ �સુતફા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ છે. 

પછ� આપે ફરમાવ�ુ ંતમે હઝરત હય�ુક નબીના 

આ કોલથી વાક�ફ છો ? �દુા પોતા�ુ ંબયાન જબલે ફારાનથી 

લાવયો અને અહમદની તસબીહ એમની આ સમાની ઉમમત 

પર હશે. એમ�ુ ંલશકર �શુક� અને તર� (જમીન તથા સ��ુ) 

પર લડશે , એમના પર એક �કતાબ આવશે અને આ બ�ુ ં

બય્લુ �કુદસની ખરાબી પછ� થશે. 

તયાર પછ� ઇરશાદ ફરમાવ�ુ,ં તમારા પાસે હઝરત 

�સુા અલ�યહસસલામની ન�વુવતની શી દલીલ છે  ? એણે 

ક ુ ંએમના પર એ વાતો �હ�ર થઇ ્ એમનાથી પહ�લા થઇ 

ગએલા નબીન પર �હ�ર નહોતી થઇ. દાખલા તર�ક� નીલ 

નદ�ના પાણી�ુ ંબે ભાગમા ંવહ�ચાઇ જ�ુ ંઅને વચચેથી માગર 

નીકળવો, અસા�ુ ંસાપના �પમા ંફ�રવાઇ જ�ું , એક 
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પતથરમાથંી બાર ઝરણાન�ુ ં�ર� થ�ુ ંઅને યદ� બયઝા 

વગેર�. 

આપે ફરમાવ�ુ ંક� ્ કોઇ આવા મોઅ�ઝા 

બતાવતા હોય , ન�વુવતના દાવા કરતો હોય તેની 

ન�વુવતની તસદ�ક કરવી જોઇએ ક� ન�હ  ? એણે જવાબ 

આપયો ‘ન�હ.’ આપે ફરમાવ�ુ,ં કારણ ? એણે જવાબ આપયો 

ક� �સુા અલ�યહસસલામને ્ �ુ રબત અને મનઝેલત હક 

તઆલાથી હાિસલ હતી તે બી� કોઇને હાિસલ નથી થઇ. 

એટલે અમારા પર વા�બ ઠર� છે ક� �યા ં�ધુી કોઇ �બલ�ુલ 

એ જ મોઅ્ઝા અને કરામતો ન બતાવે તયા ં�ધુી અમે તેની 

ન�વુવતનો ઈકરાર ન કર�એ. 

આપે ઇરશાદ ફરમાવ�ુ ંતો પછ� તમે �સુા 

અલ�યહસસલામથી પહ�લા થઇ ગએલા �દુા તરફથી મોકલેલા 

નબીનની ન�વુવતનો કઇ ર�તે ઈકરાર કરો છો  ? જયાર� ક� 

ન તો કોઇ નદ�ને ફાડ� , ક� ન કોઇ પતથરમાથંી ઝરણા �ર� 
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કયાર, ન તેમનો હાથ રોશન થયો , ન એમની અસા 

અઝદહાના �પમા ંફ�રવાઇ ગઇ. 

રા�લુ ��તેુ જવાબ આપયો ક� જયાર� એમનાથી 

કોઇ એવા અદ�તુ �ચનહો ક� ચમતકાર�ક બાબતો �હ�ર થાય 

ક� ્ બાબતો કર� બતાવવાથી આખી મખ�કુ આ�ઝ હોય 

પછ� અગર તે ચમતકારો �સુા અલ�યહસસલામે બતાવેલ 

ચમતકારો ્વા ન હોય તો પણ એમની ન�વુવતની તસદ�ક 

અમારા પર વા�બ થઇ જશે. 

હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામે 

ફરમાવ�ુ ંહઝરત ઇસા અલ�યહસસલામ પણ મર�લાનને 

સ�વન કરતા હતા. જનમથી ુધળાનને દ�ખતા કર� દ�તા 

હતા. કોઢ�યાનને સા� કર� દ�તા હતા. માટ�ના ચકલા 

બનાવીને તેમને હવામા ંઉડતા કર� દ�તા હતા. આ એવી 

બાબતો છે ્ સામાનય માનવી માટ� શ કય નથી તો પછ� 

તમે એમને પયગમબર ક�મ નથી માનતા ? 
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રા�લુ ��તેુ ક ુ ંલોકો કહ� છે ક� તેન આવા 

ચમતકારો બતાવતા હતા. અમે તેમને એ ચમતકારો બતાવતા 

નજરો નજર જોયા નથી , તેથી તેન એમ કરતા હતા એ 

વાત ક�મ માનય રખાય. 

આપે ફરમાવ�ુ ંતો �ુ ં�સુા અલ�યહસસલામના 

મોઅ�ઝા અને અદ�તુ િનશાનીન તમે નજરો નજર 

નીહાળ� છે  ? એ વાતો પણ આખર� તો તમે િવ ાસપાત 

માણસોથી સાભંળ� હશે. અને તેમ એ વાતો તમે માની લીધી 

તો પછ� હઝરત ઇસા અલ�યહસસલામના ચમતકારની વાતો 

તમે િવ ાસપાત માણસોથી સાભંળ� તેન ેમાનીને હઝરત 

ઇસા અલ�યહસસલામની ન�વુવત પર તમાર� ઇમાન લાવ�ુ ં

જોઇએ. અને �બલ�ુલ એ  જ ર�તે તમાર� હઝરત મોહમમદ 

�સુતફા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની 

�રસાલતનો એકરાર આવી િનશાનીન અને મોઅ �ઝાનની 

રોશનીમા ંકર� લેવો જોઇએ. વળ� આપનો એક �વતં 
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મોઅ�ઝો �દુ �ુરઆને મ�દ મા ંતમાર� સામે મમ�ુદ છે , ્ 

પતયદ �રુાવા સમાન છે. એ �દુાઇ �કતાબની ફસાહત અને 

બલાગતનો ્ુિનયામા ંકયામત �ધુી કોઇ જવાબ પેદા થઇ 

શક� તેમ નથી. ભલે પછ� બધી ્ુનયવી શ��તન ્ુિનયા 

કાયમ રહ� તયા ં�ધુી પયતનો કર�. 

આ દલીલનો એની પાસે કોઇ જવાબ નહોતો 

એટલે એને �પુ રહ�� ુ ંપડ�ુ.ં 

મ�સીન (અગની �જુકો)નો હરબઝાક�ર નામે 

એક આલીમ આપની સેવામા ંઇુમી વાતચીત કરવા માટ� 

હાજર થયો. આપે તેણ ેકર�લા સવાલોના સ�ંણુર જવાબો 

ઇનાયત ફરમાવયા. પછ� આપે એનાથી સવાલ કય� , તમારા 

પાસે ઝરદસતની ન�વુવતની શી દલીલ છે  ? એણે ક ુ ં

એમણે અમાર� એવી ચીઝો તરફ રહબર� ફરમાવી ક� એમના 

પહ�લા ંકોઇએ અમાર� રહ�બર� નહોતી કર�. અમારા �વુરજો 

કહ�તા હતા ક� ઝરદસતે અમારા માટ� એ વસ્નુ �બુાહ 
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�યઝ ઠ�રવી છે ્ને એમનાથી પહ�લા ંકોઇએ �બુાહ નથી 

કર�. આપે ફરમાવ�ુ ંતમાર� પાસે કોઇ નબી અને ર�લુની 

ફઝીલતો અને કમાલાતો તમારા પર રોશન કર� તો તેમને 

આનાકાની કયાર વગર માની લેવામા ંવાધંો �ુ ંછે  ? આપના 

સવાલના જવાબમા ંતે ખામોશ રરો. 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામ 

અને ઇસમતે અ�મબયા 

અલયહ��સુસલામ 

અ�મબયાએ �કરામ અને બાર ઇમામો તથા જનાબે 

મરયમ અને જનાબે ફાતેમાની ઇસમતનો અક�દો િસધધ અને 

સવર માનય હક� કતોમાથંી છે. પણ કમનસીબે ક�ટલાક લોકોએ 

સમ�યા વગર ઇનકાર કર�લ છે. 

અલી �બન જહમ કહ� છે ક� મા�નેુ હઝરત ઇમામ 

રઝા અલ�યહસસલામથી દયારફત ક�ુ ુક� જયાર� �દુાવદં� 

આલમે હઝરતે આદમ અલ�યહસસલામ માટ� સપષટ શબદોમા ં

ફરમાવ�ુ ંછે ક�, "ફ અસા આદમ રબબ� ુફ ગવા (પછ� આદમે 

તેના રબ�ુ ંન માન�ુ ંઅને ભટક� ગયા) તો પછ� એ માઅ�મુ 
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�ાથંી રરા ? આપે ફરમાવ�ુ ંઆ આયતને તમે સમજવામા ં

�લુ કરો છો. તમે જો િવચાર કરશો તો સમ�શે ક� �દુાએ 

આ આયતમા ં્ ઇશારો કય� છે તે સબંધંમા ં્ �કુમ આપયો 

તે િવષે અ�હ� એમ છે ક� આપે તેના પર અમલ ન કય� તે એ 

હતો અય આદમ તમે બનેં પણ જ �ુ તમા ંરહો અને ચાહો તે 

ખાન પીન "વલા તકબા હાઝે �હશ શજરત ફત�ુના મેનઝ 

ઝાલેમીન (પણ આ ઝાડની પાસે ન જતા , જશો તો તમા� ં

પોતા�ુ ં� ુ કસાન કરશો.) એટલે ક� તેમા ંએમ નહો્ ુ ં

ફરમાવવામા ંઆવ�ુ ંક� આ ઝાડ ક� તે જ ઝાડ અને તે �તના 

બી� ઝાડોમાથંી કોઇ ફળ ખા�ુ ંન�હ. વળ� એમને એ મના 

કર�લા ઝાડ�ુ ંફળ ખા�ુ ંપણ નહો્ ુ ંપણ શયતાનના વસવસા 

અને ભરમાવયાથી એના ્વા  જ એક બી� ઝાડ�ુ ંફળ ખાઇ 

લી�ુ ંહ્ ુ.ં કારણ ક� શયતાને તેમને બતાવેલ ક� �દુા 

તઆલાએ તમને એ ખાસ ઝાડના ફળ ખાવાની મના કર� 

હતી એની �તના બી� ઝાડોના ફળ ન�હ , તેમજ એ બી� 
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ઝાડો પાસે જવાની પણ મનાઈ નથી ફરમાવી. ખાવા ન 

ખાવા સબંધંી તો ઇ રશાદ� ઇલાહ�મા ંઉુલેખ જ નથી. વળ� 

શયતાને કસમ ખાધી ક� �ુ ંતમારો �ુ ભેચછક અને િમત �.ં 

આદમ અને હવવાએ આ પહ�લા ંકોઇને ખોટા સોગધં ખાતા 

સાભંકયા નહોતા એટલે તેન એના પર એતબાર કર� બેઠા 

અને એ કામ તેમનાથી થઇ ગ�ુ ંઅને આ �ૃતય પણ આપને 

ન�વુવત મળ� તે પહ�લા ંથ�ુ ંહ્ ુ.ં તેમજ એ કબીરા �નુાહ 

પણ ન હતા ક� ્ કરવા થક� માણસ જહ �ણમને લાયક ઠર� 

છે. એ માત મવ�બુા (નાની-મા�લુી વાત) હતી ્ 

અ�મબયાનથી વહ� ઉતયાર પહ�લા �યઝ છે , જયાર� �દુાએ 

તેમને બર�ઝુીદા કયાર અને નબી ગણયા અને પમાણયા તો 

હવે માઅ�મુ ઠયાર. એ હઝરતોએ નાના ક� મોટા કોઇ પણ 

�નુાહ કયાર ન હતા. ્મક� અુલાહ તઆલા ઇરશાદ ફરમાવે 

છે "પછ� �દુાએ તેમને બર�ઝુીદા કયાર અને તેમની તમબા 

ક�લુ કર�. 
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અુલામા િતબરસી ફરમાવે છે ક� મવ�બુા 

સગાએર (સહજ નાની �લુો)થી �રુાદ તક� અવલા છે ્ 

અ�મબયાન માટ� વહ� ઉતાયાર પહ�લા ં�યઝ છે. વળ� "નહય 

(મનાઇ �કુમ)ના બે પકાર છે : ‘નહયે તનઝીહ�’ અને ‘નહયે 

તહર�મી.’ એટલે ક� એવા કોઇ કામ માટ� એવો �કુમ ક� તેને 

કર�ુ ંબેહતર છે. તે નહયે તનઝીહ� કહ�વાય છે અને એવો 

�કુમ ક� ્ કર�ુ ંહરામ છે તેને નહયે તહર�મી કહ�વાય છે. 

"લા તકરબામા ં્ "નહય મનાઇ �કુમ છે તે તનઝીહ� છે , 

તહર�મી નથી. એટલે ક� તે� ુ ંકર�ુ ંહરામ નથી , પણ ન 

કરવામા ંઆવે તો બહ�તર છે. કારણ ક� આયતનો બીજો એક 

ભાગ છે "ફત�ુના મેનઝઝાલેમીન પણ જો કર� બેઠા તો તમે 

તમા� ંજ �કુસાન કર� બેસશો. 

ઇમામ અલ�યહસસલામે આ િસવાય હઝરત 

ઇબાહ�મ અલ�યહસસલામ , હઝરત �સુા અલ�યહસસલામ , 

હઝરત ��ુફુ અલ�યહસસલામ, અને હઝરત મોહમમદ �સુતફા 
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સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની ઇસમત પર પણ 

રોશની નાખી અને ફરમાવ�ુ ંક� આ નબીયોમા ં�નુાહ કરવાની 

શ��ત હોવા છતા ં�નુાહો તેમનાથી થવા મહાલ (અશ�) 

અને અસભંિવત હતા અને તેમનાથી કોઇપણ સગીરા ક� 

કબીરા �નુાહ સા�દર થયા નથી. 

* * * * * 
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આપની ગથં �ૃિતન 

આ�લમોએ સહ�ફ્રુરઝા , સહ�ફ્રુ �રઝિવયયા , 

િતબ�રુરઝા અને મસનદ� ઇમામે રઝાને આપના ગથંો બતાવયા 

છે. સહ�ફ્રુરઝાનો ઉુલેખ અુલામા મજલીસી , અુલામા 

િતબસી અને અુલામા ઝમખશર�એ કય� છે. 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામ 

અને ગાલીચા પર િસ�હ�ુ ં�ચત 

હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામના વલી 

અહદ�ના જમાનામા ંએકવાર સખત ્ુકાળ પડ�ો. એટલે 

મા�નુ હઝરતની સેવામા ંઆવીને અરજ કરવા લાગયો ક� હવે 

તો �ુુ કની હાલત બ�ુ જ ખરાબ થઇ ગઇ છે અને લોકો �ખુ 

અને પયાસથી મરવા લાગયા છે. માટ� આપ �દુાવદં� આલમ 

પાસે દોઆ કરો ક� તે વરસાદ મોકલે. આપે ફરમાવ�ુ ંઅય 

બાદશાહ ગભરાન ન�હ. �ુ ંસોમવાર� વરસાદ માટ� દોઆ 

કરવા િનકળ�શ અને પરવર�દગારથી આશા છે ક� 

ઇનશાઅુલાહ જ�ર વરસાદ થશે , અને અુલાહની મખ�કુની 

પર�શાની ્ુર થશે. પછ� આપે નકક� કર�લ �દવસે વરસાદ 

માટ� દોઆ કરવા જગંલ તરફ ગયા અને �સુુલો બીછાવીને 
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બારગાહ� અહ�દયતમા ંદોઆ માટ� હાથ �ચા કયાર. હ� 

દોઆના વાકયો પણ �રુા થયા ન�હ તયા ંતો વાદળા ઘરેાવા 

લાગયા અને વરસાદના �ણા �ણા છાટંા પડવા લાગયા અને 

એટલો વરસાદ વરસયો ક� જલથલ થઇ ગ�ુ.ં બાદશાહ �શુ 

થયો અને રયયતની પણ પર�શાની ્ુર થઇ. 

આપની આ ખાસ દોઆના કારણે ઘણા હસદખોર 

લોકોના �દલ બળ�ને રાખ થઇ ગયા. એક �દવસ દરબાર 

આરાસતા હતો તયાર� એ હસદખોરોમાનંા એક� ક� ્�ુ ંનામ 

હમીદ બીન મહસરાન હ્ ુ ંતે ઠાવ�ંુ મો�ુ ંરાખીને આપને 

કટાદથી કહ�વા લાગયો "આ લોકોને તો �ુન આપના 

સબંધંમા ં�ત�તની જોડ� કાઢ�લી વાતોના ગપગોળા હાં કતા 

રહ� છે અને આપને મહાન કર� દ�ખાડવાની કોિશશો કરતા રહ� 

છે. એ બધા એમજ ચાહ� છે ક� આપને બાદશાહ કરતાયં 

ઉચચતર કર�ને દ�ખાડ�. આ પેલી વરસાદ વ રસવાવાળ� 

વાતને જ ુયો ને. આપે દોઆ કર� તયાર� જ વરસાદ આવયો , 
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એમ તે લોકો કહ� છે , અને તેને આપની કરામત એ લોકો 

બતાવે છે. પણ વરસાદ તો ઘણા �દવસ �ધુી ખ�ચાઇ ગયો 

હતો તે આપ દોઆ કરત ક� ન કરત તો પણ જ�ર વહ�લો 

મોડો આવવાનો હતો. આ એક આક�સમક સયંોગ હતો ક� આપે 

દોઆ કર� તે વખતે વરસાદ આવયો , તો આ લોકો બધાને 

એમ કહ� રરા છે અને માનવા પેર� રરા છે ક� એ આપની 

દોઆ�ુ ંપ�રણામ હ્ ુ ંઅને એ આપની દોઆની કરામત છે. 

હવે આવી વાતને કરામત ક�મ કહ�વાય. કરામત તો અજબ 

ગજબ વાત બને , ન બનવાની વાત બને , તેને કહ�વાય. 

વરસાદ મોડાને બદલે જરા વહ�લો વરસી �ય એને તે વળ� 

કંઇ કરામત કહ�વાય. હા, આ સામે મસનદ પર ્ ગાલીચો છે 

અને તેના પર િસ�હની આ�ૃિત દોર�લ છે. અગર આપ તેને 

�વતો �ગતો િસ�હ બનાવી દો અને તેને કહો ક� ્ ુ ંઆને 

આવીને (એટલે ક� મને) ફાડ� ખા અને જો તે એમ કર� તો એ 
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કરામત કહ�વાય. એટ�ુ ંકહ�ને એ હાજર�ન સામે ખધંી અને 

અથર �ચુક નજર� જોઇ રરો. 

હઝરતે તેને ક ુ ંભલા માણસ મ� કોઇને નથી ક ુ ં

ક� માર� કરામતો બયાન કર� અથવા મને મોટો દ�ખાડવાના 

પયતનો કર�. હવે વરસાદ વ રસવાની વાત તો એ �દુાની 

મહ�રબાની અને ઇનાયતથી બની હતી અને ્ુિનયાએ તે 

જોઇ, પણ એ માટ� મારા વખાણ કોઇ કર� એ બ�ુ ં�દુાની 

ઇનાયત�ુ ંપ�રણામ હ્ ુ.ં હા , અલબ� તને જો એ વાત 

જોવાની હ�શ છે ક� �ુ ંઆ િસ�હની આ�ૃિતને �વતો �ગતો 

િસ�હ બના�ુ ંઅને તને ફાડ� ખાય, તો લે તાર� એ હ�શ �ુ ં�રુ� 

કર� આ�ુ ં�.ં આટ�ુ ંબોલીને આપે િસ�હની આ�ૃિત તરફ જો�ુ ં

અને ફરમાવવા લાગયા આ ફાિસક અને ફા�જરને એવી ર�તે 

ચીર� ફાડ�ને ખાઇ � ક� તે� ુ ંનામ િનશાન �ધુધા ંબાક� ન 

રહ�. આપના આ શબદો મોઢામાથંી બહાર પડવાની સાથે બનેં 

િસ�હની આ�ૃિતન અસલી િસ�હોના �પમા ંપ લટાઇ ગઇ અને 
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ગ�ના કર�ને પેલા કાફર� અઝલી પર �મુલો કર� દ�ધો અને 

ફાડ� ખાધો. મા�નુ આ દશય જોઇને બભેાન થઇ ગયો. મા�નુ 

હોશમા ંઆવયો તયાર� હઝરતે એ િસ�હોને �કુમ કરતા ં�ળુ 

આ�ૃિતમા ંપલટાઇ ગયા. 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામ 

સાથે મા�નુની �તુી ઉમમે હબીબાની 

શાદ� 

મા�નેુ �વુર�િુમકા તૈયાર કરવા ઇરાકનો પવાસ 

કરવાનો ઇરાદો કય� તે પહ�લા ંએણે ઇમામ 

અલ�યહસસલામના િનકાહ પોતાની �તુી સાથે ભરદરબારમા ં

હ�રો લોકોની હાજર�મા ંકર� આપયા. 

વહ�્ુઝઝમાન હ�દરાબાદ� લખે છે ક� રાજસ�ા 

હાિસલ કરવામા ંબાપ બેટાની અને બેટો બાપની પણ 

પરવાહ નથી કરતો , બુક� �ાર�ક એમ પણ બને છે ક� બેટો 

બાપને માર�ને પોતે બાદશાહ બની બેસે છે. આ ��ુુમતની 

હવસ અને આ સ�ા �ખુને કોઇ મઝહબ ક� અક�દા સાથે કંઇ 
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લેવા દ�વા નથી હો્ ુ.ં દર�ક માણસ પછ� તે ગમે તે મઝહબ ક� 

અક�દા સાથે સબંધં ધરાવતો હોય એના �દલમા ંસ�ા �ખુ 

�ગે તયાર� આવા બધા ્ુષટ કામો કરવા માટ� તૈયાર થઇ 

�ય છે. 

હઝરત ઇમામ  રઝા અલ�યહસસલામની શહાદત 

૨૩મી ઝીુકાદ �હ.સ. ૨૦૦૩મા ં(ઇસવી સન ૮૧૮)ના 

�ુ�આ્ના �દવસે ્સુમા ંથઇ હતી. એ વખતે આપની પાસે 

સગાસનેહ�ન અને ઔલાદ વગેર�માથંી કોઇ ન હ્ ુ.ં એક તો 

આપ મદ�નાથી ગર��લુ વતન થઇને આવયા હતા , બી�ુ ંએ 

ક� રાજધાની મવરમા ંઆપ વફાત નહોતા પામયા , બુક� 

�સુાફર�ની હાલતમા ં�રુબતના આલમમા ંવફાત પામયા 

હતા, એટલે આપને ‘ગર��લુ ગોરબા’ કહ�વામા ંઆવે છે. 

ઇિતહાસ નવેશ ઝા�કર �સેુને આપની વલી 

અહદ�થી માડં� શહાદત અને તયાર પછ�ના થોડાક બનાવો 
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ઘણા સ�ંદપતમા ંઆપયા છે. તેમના ઇિતહાસના એ ભાગનો 

અતે ઉતારો આપવામા ંઆવે છે. 

આપની વલી અહદ�ની �હ�રાતના પતયાઘાત �પે 

બગદાદ અને તેના આ�ુબા�ુના પદ�શમા ં�ધા�ુધંી ફ�લાઇ 

ગઇ. �ચુચા લફંગા અને �ુડંા લોકો ધોળે દહાડ� �ટુમાર 

કરવા લાગયા. દ�દણ ઇરાક અને �હ�ઝમા ંપણ પ�ર�સથિત 

વણસી હતી. ફઝલ બધી વાતો બાદશાહથી �પાવી રાખતો 

હતો. પણ ઇમામે રઝા અલ�યહસસલામે તેને બાખબર કર� 

દ�ધો. આથી બાદશાહ વઝીરથી બદઝન (નારાજ) થઇ ગયો. 

બગદાદમા ં�ગેલ ્ફુાનને ડામવા બાદશાહ બગદાદ ગયો. 

સબખસમા ંપહ�ચીને એણે વઝીર ફઝલને હમમામમા ંમાર� 

નખંાવયો. પછ� ્સુ પહ�ચયો તયાર� ઇમામ રઝા 

અલ�યહસસલામને વલી અહદ બનાવયાના કારણે બગદાદમા ં

ખળભળાટ મચી ગયો હતો , મા�નેુ ��રુમા ંઝેર આપીને 

આપને શહ�દ કયાર પણ �હ�રમા ંમાતમ ક�ુ.ુ દફન કર�ને 
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મકબરો બધંાવયો અને એમની વફાતનો અહ�વાલ બગદાદ 

લખી મોકલાવયો. ્થી તયા ંફર� શાિંત સથપાઇ ગઇ. મા�નુ 

આગળ વધયો અને મદાયન પહ�ચીને તયા ંઆઠ �દવસ 

રોકાયો. મદાયનમા ંબગદાદના જગંી સરદારો , રઇસો અને 

બની અબબાસીનએ તેનો સતકાર કય� અને તેણ ેક�ટલાક 

સુતનતના સતભંોની દરખાસતને માન આપીને પાછો બની 

અબબાસનો એ કાળો �લબાસ અપનાવી લીધો. મા�નુના 

આવવાના સમાચાર મળતા ંઇબાહ�મ �બન મેહદ� અને તેના 

પદકારો અને સાથીન તયાથંી ભાગી ગયા પણ પાછળથી 

ઇબાહ�મ પકડાઇને તેની પાસે આવયો. 

(તમર�ખે ઇસલમ્, �. ૧, પમ. ૬૧) 

અુલામા અબ્ુરર હમાન �મી લખે છે ક� અ� ુ

સલત હરવી�ુ ંબયાન છે ક� હઝરત ઇમામ રઝા 

અલ�યહસસલામે એક �દવસ મને ફરમાવ�ુ ંક� "હા�ન રશીદની 

પાએંતીની માટ� લઇ આવો. �ુ ંમાટ� લાવયો તો આપે તેને 
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�ુઘંી અને ફ�ક� દ�ધી અને ફરમાવ�ુ ંક� "�ંુક વખતમા ંમાર� 

કબર માટ� એ જમીન ખોદવામા ંઆવશે અને તેમાથંી એવો 

પતથર નીકળશે ક� ્ કોઇથી કાપી ક� ઉખેડ� શકાશે ન�હ. પછ� 

આપે ફરમાવ�ુ ં"હા�ન રશીદના િસરહાનાની માટ� લાવો. �ુ ં

માટ� લાવયો �ુઘંીને આપે ફરમાવ�ુ ંઆ જગયાએ જ માર� 

કબર બનશે. પછ� આપે ફરમાવ�ુ ંઅ� ુસલત કાલે મને 

મા�નુ તેડાવશે. સાભંળો જયાર� �ુ ંજવા લા�ુ ંતયાર� એ જોઇ 

લે�ુ ંક� મારા માથા પર કોઇ ચાદર ્વી ચીઝ હોય તો તમાર� 

મારાથી વાત ન કરવી, અગર ન હોય તો પછ� મારાથી વાત 

કરવી. અ� ુસલત કહ� છે ક� પરોઢ�યાના સમયે ઇમામ 

અલ�યહસસલામ ફરાઇઝથી ફા�રગ થયા બાદ મા�નુના 

તેડાની રાહ જોતા બેઠા રરા. એટલામા ંમ� જો�ુ ંક� મા�નુનો 

ખાદ�મ આવી ગયો છે. થોડ�વાર બાદ ઇમામ અલ�યહસસલામ 

તેની સાથે જવા નીકકયા. જયાર� આપ બહાર નીકકયા તયાર� 

આપના િશર �બુારક પર �ુવાલ ્�ુ ંકંઇક કપેુ ંહ્ ુ.ં એટલે 
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મ� આપના �કુમ �જુબ આપથી વાત ન કર�. આપ જયાર� 

દરબારમા ંમા�નુ પાસે પહ�ચયા તયાર� મા�નુની સામે 

��રુનો ભર�લો એક થાળ રાખેલો હતો. એણે તા અઝીમ 

તવાઝોની રસમ અદા કયાર બાદ આપને ક ુ ં"યબન ર�લુ , 

આપે આનાથી વધાર� સરસ ��રુ કદ� જોયા છે  ? પછ� 

મા�નેુ તેમાથંી એક દાણો ઉપાડ�ને ક ુ ંલો તના�લુ 

ફરમાવો. આપે ફરમાવ�ું , બાદશાહ અતયાર� એ ખાવાને મા� ં

�દલ નથી ચાહ્ ુ ંએટલે મને માફ કર. �ુ ંઅતયાર� ન�હ 

ખાઇશ, મા�નેુ સખત આગહ કરતા ંક ું , ક�મ ખાતા નથી  ? 

�ુ ંતમને મારા પર િવ ાસ નથી મારાથી બદ�મુાની કરો છો 

? એમ કહ�ને મા�નેુ ��રુનો એક �ચુછો ઉપાડ�ો અને તેને 

ખાવા લાગયો. પછ� એક બીજો �ચુછો ઉપાડ� ઇમામ 

અલ�યહસસલામને આપતા ંકહ�વા લાગયો ુયો , તના�લુ 

ફરમાવો. એના સખત આગહને વશ થઇને ઇમામ 

અલ�યહસસલામે તેન ેલઇ લીધો અને તેમાથંી તણ દાણા 
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ખાધા. એ ��રુ ખાવાની સાથે જ આપના જવહર� ��ુુદમા ં

ઇનક�લાબ પેદા થઇ ગયો. આપની હાલત બદલાઇ ગઇ , 

બાક�ના ��રુના દાણા ફ�ક� દઇને આપ ઉભા થઇ ગયા અને 

જવા લાગયા, મા�નેુ ક ુ,ં "�ા ંતશર�ફ લઇ જઇ રરા છો  ? 

આપે ફરમાવ�ુ ં�યા ંમોકલી રહ�લ છે તયા ંજઇ રરો �.ં પછ� 

આપ િશર �બુારક પર ચાદર નાખીને ચાલતા થયા. 

અ� ુસલત હરવી કહ� છે ક� , ઇમામ 

અલ�યહસસલામ દરબારથી નીકળ�ને ઘર� પધાયાર અને મને 

ફરમાવ�ુ ંદરવાજો બધં કર� દો. મ� દરવા જો બધં કર� દ�ધો. 

પછ� આપ �બછાના પર �ઇુ ગયા. અને �ચ�તાનએ આવીને 

ઘરે� લીધા. તર�હ તર�હના િવચારો આવવા લાગયા અને �ુ ં

સખત હ�રાન પર�શાન થઇ ગયો. ઇમામ અલ�યહસસલામ 

�બમાર�ના �બછાના પર �તુા હતા અને �ુ ંદરવા � પર રંજ 

અને ગમની હાલતમા ંબેઠો હતો. અચાનક માર� નજર �દર 

બેઠ�લા એક �પાળા તેજસવી નવ�વુાન પર પડ�. મ� �દર 
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જઇને તેમને �છુ�ુ ંઆપ કોણ છો અને દરવા જો બધં હોવા 

છતા ંઆપ ઘરની �દર ક�વી ર�તે પવેશી ગયા અને આપને 

�દર કોણ લઇ આવ�ું  ? આપે ફરમાવ�ુ ં"�ુ ં�જુજતે �દુા 

મોહમમદ� તક� �.ં મને બધં મકાનમા ંએ  જ લઇ આવયો ્ 

મને ુખના પ લકારમા ંમદ�નાથી અ�હ�યા લઇ આવયો. �ુ ં

મારા િપદર� ��ુગરવારની સેવા કરવા માટ� આવયો �.ં એમ 

કહ�ને આપ ઇમામે રઝા અલ�યહસસલામ પાસે જવા આગળ 

વધયા, મને કહ�વા લાગયા "તમે પણ માર� સાથે ચાલો. �ુ ં

આપની સાથે ઇમામે રઝા અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર 

થયો. ઇમામ અલ�યહસસલામે આપને જોતાની સાથે ્રુત જ 

છાતી સરસા ચાપંયા , કપાળ પર �ુબંન ક�ુ ુઅને પછ� ધીમે 

ધીમે આપથી કંઇક વાતો કર�. થોડ� વાર બાદ ઇમામ 

અલ�યહસસલામની �હ આપના �સમથી પરવાઝ કર� ગઇ 

અને આપ વફાત પામયા. 
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આપના વફાત ફરમાવયા બાદ હઝરત મોહમમદ 

�બન અલી અલ�યહસસલામે આપના �સુલ કફન , ��ુતુ અને 

દફનની વયવસથા કર�. પછ� �ુદરતી તા�તુ મગંાવીને 

નમાઝ અદા કયાર બાદ આપના પા�કઝા શબને તેમા ંરાખ�ુ.ં 

થોડ�વાર પછ� એ તા�તુ આકાશ તરફ ચાુ�ુ ંગ�ું , અ� ુ

સલત કહ� છે ક� આપ�ુ ંશબ તા�તુમા ંઆકાશ તરફ જ્ ુ ં

જોઇને મ� અઝર કર� "મમલા મા�નુ વગેર� આવશે �ુ ંતેમને �ુ ં

જવાબ આપીશ  ? આપે ક ું , તા�તુ હમણા ંપાછો ફરશે. 

પછ� પહ�લાનંી ્મ છત �લુી ગઇ અને તા�તુ આવી ગયો. 

આપે રાબેતા �જુબ ઇમામ અલ�યહસસલામને �બછાના પર 

�વુાડ� દ�ધા અને �કુમ ફરમાવયો , દરવાજો ખોલી નાખો. મ� 

દરવાજો ખોુયો એટલે મા�નુ વગેર� ઘરમા ંદાખલ થયા 

અને બધા હાય  ! અફસોસ  ! કરવા લાગયા અને રડવા 

લાગયા. પછ� કફન દફનનો નવેસરથી ઇનતેઝામ થયો અને 

આપને હા�ન રશીદના િસરહાને દફન કર� દ�વામા ંઆવયા. 
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(કવમા�્ ુ� �્વુવત, પમ. ૩૦૨) 

અહલે ��ુ તની �કતાબોમા ંઆપની શહાદતનો 

બનાવ આપવામા ંઆવયો છે અને ઘણી ખર� �કતાબોમા ંતો 

િવગતો અને તફસીલ સાથે આપવામા ંઆવેલ છે અને તેમા ં

ઝેર ખવડાવવાની વાત પણ લખેલ છે. ઘણી ખર� �કતાબોમા ં

આપને ઝેર આપયાની વાત ઇશારા અને �પુત ર�તે 

�કનાયાથી ઉુલેખી છે. �કતાબના નામ નીચે �જુબ છે. 

(૧) તાર� ખે રવઝ્સુસફા �.૩ , પા.૧૬, (૨) 

તાર�ખે શવાહ�્ ુ��વુવત, પા. ૨૦૨, (૩) તાર�ખે કાિમલ �. 

૬, પા.૧૧૯, (૪) તાર�ખે મોરવવે�ુઝઝહબ મસઉદ� �.૯ , 

પા.૩૩, (૫) તાર�ખે ��ુલ અબસાર , પા. ૧૪૪ , (૬) તાર�ખે 

અલ ફખર� પા. ૧૬૩ , (૭) મતાલે�સુસોઉલ, પા. ૨૮૮, (૮) 

તાર�ખે હબી�સુસેયર �. ૨ , ભા ૧ , (૯) તાર�ખે આલે 

મોહમમદ, પા. ૬૪, (૧૦) રવાએ�લુ �સુતફા, પા. ૧૭૪, (૧૧) 

�કતાબે અનસાબ સ�આ્ની , (૧૨) �લુાસએ તઝહ�બે 
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તેહઝી�લુ કમાલ, (૧૩) �ખુબ�લ અખબા�લ ખોલફા , (૧૪) 

તાર�ખે િતબી ફારસી �. ૪, પા. ૭૮૬. 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામની 

ઔલાદની સખંયા 

હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામની ઔલાદની 

સખંયામા ંસખત ઇખતેલાફ છે. અુલામા મજલીસીએ બેહા�લ 

અનવાર �. ૧૨ , પા. ૨૬ ઉ૫૨ ક�ટલાક કથનોના ઉતારા 

આપયા બાદ લખે છે ક� આપના બે ફરઝદંો હતા. એક હઝરત 

ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામ અને બી� �સુા. 

અનવાર� નોઅમાિનયામા ંપા. ૧૨૭ પર છે ક� આપની તણ 

ઔલાદ હતી પણ નસલ માત હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક�  

અલ�યહસસલામથી ચાલી. સવાએક� મોહર�કા પા. ૧૨૩ પર છે 

ક� આપના પાચં ફરઝદં અને એક સાહ�બઝાદ� હતી. ્મના 

નામો આ છે , જનાબે ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામ , 

હસન, �અફર, ઇબાહ�મ, �સૈુન, આઇશા. રવઝ્શુશોહદા , 
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પા. ૪૩૮ પર છે ક� આપના પાચં ફરઝદંો હતા. ્મના નામો 

આ છે. ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામ , હસન, 

�અફર, ઇબાહ�મ, �સૈુન, અકબ. તેનમા ંસમથી મોટા ફરઝદં 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામ હતા. ્નાથી 

આપની નસલ ચાલી. જ �ા્ ્લુ ખો�દુ પા. ૩૨ પર છે ક� 

આપના પાચં ફરઝદં અને એક સાહ�બઝાદ� હતા. રવઝ્લુ 

અહબાબમા ંછે ક� આપના પાચં ફરઝદંો હતા. કશ�લ �મુમા 

પા. ૧૧૦ પર આપેલ છે ક� આપની છ ઔલાદ હતી. પાચં 

સાહ�બઝાદા અને એક સાહ�બઝાદ�. આ જ વાત 

મતાલે�સુસોઉલમા ંપણ છે. �ુન પા. ૨૮૮. 

પણ મોહદેસીનના ઇમામ અને મોહ કક�ક�નના 

તાજ સમાન હઝરત અુલામા મોહમમદ �બન નોઅમાન 

બગદાદ� ્મનો લકબ શયખ �ફુ�દ (અ.ર.) છે. તેન 

�કતાબે ઇરશાદ ૩૪૫ અને ૪૭૧ પર અને તા�ુલ મોફસસેર�ન 

અમી�દુ�ન હઝરત અ� ુઅલી ફઝલ �બન હસન �બન ફઝલ 
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િતબરસી અલ મશહદ� મજમઉલ બયાનના કતાર, �કતાબે 

આઅલા�લુ વરા પા. ૧૯૯ પર લખે છે ક� હઝરત ઇમામ 

રઝા અલ�યહસસલામને હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામ િસવાય બી� કોઇ ઔલાદ નહોતી અને આજ 

વાત ઉમદ્�ુા�લબ પા. ૧૮૬ પર છે. 

અુલામા શયખ �ફુ�દ (અ.ર.)ના સબધંમા ં

અુલામા સૈયદ ��ુુલા �સુતર� શહ�દ� સા�લસ �કતાબે 

મ�લે�લુ મોઅમેનીન પા. ૨૦૦ પર લખે છે ક� તેન 

�જુતહ�દ� �ુદસી , જમીન પર મોતક�ુલમે બેનઝીર , પછ� 

�લુાસ્લુ અકવાલના હવાલાથી પા. ૨૦૬ પર લખે છે ક� 

શયખે મવ�ફુ પોતાના જમાનામા ંબધાથી વધાર� આધાર�તુ 

અને મોઅતબર અને સમ થી મહાન આ�લમ હતા. આપની 

વફાત પર ઇમામે ઝમા ના હઝરત સાહ��લુ અસ 

અલ�યહસસલામે મરસીયો કહ�ને મોકલાવયો હતો અને એ 

મરિસયાના થોડાક શેઅરો શયખ અલય�હરરહમાની કબર 
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પર કોતર�લા છે. એ  જ ર�તે અુલામા તબરસીના સબંધંમા ં

લખે છે ક� આપનો �મુાર ઘણા મોટા આ�લમોમા ંથતો હતો 

તે તફસીર� મજમઉલ બયાનના કતાર અને �ફુસસીર છે અને 

એ �કતાબની ેેષઠતા આપના બલદં મકામ હોવાનો �રુાવો 

છે. 

* * * * * 
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10હઝરત ઈમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામ 

નમ્ ાઝરત ્ોામ્દ તક� 

અલ�યાસસલમ્  

િપતમ ાઝરત ઈ્મ્ અલી રઝમ 

અલ�યાસસલમ્  

્મતમ જનમબે �ખઝરમન ખમ્નુ  

દમદમ ાઝરત ઈ્મ્ �સુમ કમ�ઝ્ 

અલ�યાસસલમ્ 
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દમદ� જનમબે નજ્મ ખમ્નુ  

લકબ તક�, જવમદ, કમનેઅ, �તુરઝમ, 

�નુતખબ, �યુતમર,  �લ્. 

�ુિ�,યત અ� ુજઅફર, અ� ુફમ�ઝલ, અ� ુ

અલી. 

જન્ �કુવમર તમર�ખ ૧૦ ્મા� રજબ 

માજર� સન ૧૯૫ 

જન્ 

સથળ  

્દ�નમ �નુવવરમ 

વફમત ્ગંળવમર તમર�ખ ૨૯ ્મા� �ઝસકમદ 

માજર� સન ૨૦૩ 
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દફન 

સથળ  

કમઝ ત્ન (ઈરમક) 

વય ૨૫ વષર 

ઔલમદ (દ�કરમ) ઈ્મ્ અલી નક� 

અલ�યાસસલમ્, અને �સુમ. 

(દ�કર�)  ફમતે્મ, અ્મ્મ. 

 

 
 

* * * * * 
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હઝરત ઈમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામ 
  હઝરત  ઈમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામ 

પયગમબર� ઇસલામ હઝરત મોહમમદ �સુ્ફુા સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના નવમા ં�નશીન, આપણા 

નવમા ંઈમામ અને િસલિસલએ ઇસમતની અગયારમી કડ� 

હતા. આપના વાલીદ� મા�દ હઝરત ઈમામ અલી રઝા 

અલ�યહસસલામ હતા. અને આપના વાલેદા મા્દા જનાબે 

ખીઝરાન ઉફ� સક�ના હતા. આ�લમો�ુ ંબયાન છે ક� આપ 

ઉમ�લુ મોઅમેનીન મા�રયા �ક�બતયા એટલે ક� જનાબે 

ઇબાહ�મ �બન ર�લેુ કર�મ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમના ખાનદાનથી હતા. 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામ 

પોતાના બાપ દાદા , પર દાદાનની ્મ ઇમામે મન�સુ 
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આલમે જમાના અને અફઝલે કાએનાત હતા. આપ તમામ 

િસફાતે હસનામા ંજગત ેેષઠ, અનોખા, અ�પુમ અને િવિશષટ 

હતા. અુલામા ઇબને તુહા શાફઇ લખે છે ક� હઝરત ઇમામ 

મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામ બધા માઅ�મુીનમા ંસવરથી 

નછ� વયના હતા પણ આપની ક� અને મ�ંઝલત, માન 

અને મરતબો આપના બાપ દાદા , પર દાદાનની પેઠ� ઘણો 

જ અઝીમ હતો અને આપનો બલદં તઝક�રો જગતની �ભના 

ટ�રવે હતો. 

અુલામા તબર� લખે છે ક� આપ અ કકલની 

સ�ંણુરતા અને ફઝલ , ઇુમ તથા �હકમત અને અદબમા ં

પ�ર�ણુરતાના એ દરજ� પર ફાઇઝ હતા ક� ્ દરજ�ને 

આપની નાની વય છતા ંબી� કોઇ પણ સાદાત ક� બીન 

સાદાત બરાબર� કર� શક્ ુ ંનહભ. 

* * * * * 
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ઇમામ અલ�યહસસલામની િવલાદતે 

બા સઆદત 

ઇમા�લુ ��ુક�ન હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામ �હ.સ. ૧૯૫ (�તુા�બક ઇ. ૮૧૧) રજબની 

૧૦મી તાર�ખે �ુ�આ્ના �દવસે મદ�નાએ �નુવવરામા ંજનમ 

પામયા હતા. અુલામા જનાબે શયખ �ફુ�દ અ . ર. ફરમાવે 

છે ક� હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામને કોઇ 

ઔલાદ (આપની િવલાદત પહ�લા) થઇ ન હતી એટલે લોકો 

મેણા ંમારતા હતા ક� ઇમામ િનવશુ છે. આપ જયાર� એ 

સાભંળતા તો ફરમાવતા : "ઔલાદ�ુ ંથ�ુ ંએ અુલાહની 

ઇનાયત સાથે સબંધં ધરાવે છે. એણે મને સા�હબે ઔલાદ 

કય� છે અને �ંુકમા ંજ માર� તયા ંમસનદ� ઇમામતનો 

વારસદાર પેદા થશે અને તયાર બાદ હઝરત ઇમામ મોહમમદ 
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તક� અલ�યહસસલામ ની િવલાદતે બા સઆદત થઇ. 

 

ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ંમાર� તયા ં�ંુક 

વખતમા ં્ બાળકનો જનમ થવાનો છે તે અઝીમ બર કતોનો 

હાિમલ હશે. િવલાદતના પસગં સબંધેં લખેલ છે ક� હઝરત 

ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામના બહ�ન જનાબે હક�મા 

ખા્નુ ફરમાવે છે ક� એક �દવસ મારા ભાઇએ મને 

બોલાવીને ક ુ ંઆ્ તમે મારા ઘર� રોકાઇ જજો કારણ ક� 

આ્ રાતે �ખઝરાનના પેટ� �દુાએ તઆલા મને એક ફરઝદં 

અતા ફરમાવશે. �ુ ં�શુીની સાથે આપના એ �કુમને આધીન 

થઇ. રાત પડ� એટલે ક�ટલીક પાડોસણ બાઇનને પણ 

તેડાવી લેવામા ંઆવી. અધ� રાત િવતયા બાદ બાળક પેદા 

થવાના ક�ટલાક �ચનહો એકાએક જણાયા. તેથી �ુ ં�ખઝરાનને 

�જુરામા ંલઇ ગઇ અને �ચરાગ કય�. થોડ�વાર પછ� હઝરત 

ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામ િશકમે માદરમાથંી 
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પરદએ ઝો�રુ પર તશર�ફ લાવયા તે મખ્નુ અને નાફ 

�રુ�દા હતા. િવલાદત પછ� મ� આપને પાણીના થાળામા ં

બેસાડ�ા. બ�ી ્ બળ� રહ� હતી તે �ુ �ઇ ગઇ તે છતા ં

�જુરામા ંએટ�ુ ંઅજવા�ં હ્ ુ ંક� �ુ ંઆસાનીથી બાળકને 

નવરાવી શક�. થોડ� વાર પછ� મારા ભાઇ હઝરત ઇમામ 

રઝા અલ�યહસસલામ પણ તયા ંપધાયાર. મ� ઘણી  જ ઝડપથી 

સાહ�બઝાદાને કપડામા ંિવ�ટાળ�ને આપના હાથમા ં� ુ કયા. 

આપે માથા અને ુખો પર �ુબંન કયાર અને પછ� બાળક 

મને સ�પી દ�ધો. હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામની ુખો બે �દવસ �ધુી બધં રહ�. તી્ 

�દવસે જયાર� ુખો �લુી તયાર� આપે બધાથી પહ�લા 

આસમાન તરફ નજર કર� અને ડાબે , જમણે જોઇને પછ� 

શહાદતના બનેં ક લમા ઝબાને અકદસથી �ર� ફરમાવયા. 

આ જોઇને �ુ ંઘણી અચરજ પામી અને મ� બધો માજરો મારા 

ભાઇ પાસે બયાન કય� , આપે ફરમાવ�ુ ંઅચરજ પામવાની 
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તેમા ંકોઇ વાત નથી. મારો આ ફરઝદં �જુજતે �દુા અને 

વાર�સે ર�લેુ �દુા છે. એનાથી અલમ�કક અને અ�યબી ભર� 

વાતો �હ�ર થાય તેમા ંતાઅ�ુબ પામવા ્�ુ ં�ુ ંછે ? 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામના 

બનેં ખભાન વચચે ઇમામતની મોહર હતી ક� ્વી મોહર 

બધા ઇમામોના ખભા પર હતી. 

* * * * * 
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નામ, �ુિ�1યત અને અુકાબો 

આપ�ુ ંનામ આપના વા�લદ� મા �દ હઝરત 

ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામે લ વહ� મહ��ઝ અ�સુાર 

મોહમમદ રાખ�ુ.ં આપની �ુ િ� યત અ� ુ�અફર હતી અને 

આપના અુકાબો જવાદ , કાનેઅ અને �તુરઝા હતા અને 

મશ�રૂ લકબ "તક� હતો. 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામની 

િવલાદત �હ.સ. ૧૯૫મા ંથઇ. એ વખતે અમીન �બન હા�ન 

રશીદ અબબાસી બાદશાહ હતો. �હ.સ. ૧૯૮મા ંમા�નુ �બન 

હા�ન રશીદ અબબાસી બાદશાહ થયો. �હ.સ. ૨૧૮ મા ં

મોઅતિસમ અબબાસી રાજગાદ� પર બેઠો. અને આપને �હ.સ. 

૨૨૮મા ંઝેરથી શહ�દ કરાવયા. 

એ એક હસરતનાક બનાવ છે ક� હઝરત ઇમામ 

મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામને ઘણી  જ કાચી વયમા ં
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�સુીબતો અને પર�શાનીનથી �કુાબલો કરવા માટ� તૈયાર 

થ�ુ ંપડ�ુ ંહ્ ુ.ં આપને બાપની મોહબબત અને લાગણીભયાર 

િશરછત તળે ઇતમીનાન અને શાિંત સાથે �વન ��ુરવાની 

�બૂ જ થોડ� પળો મળ� શક� હતી. આપ પાચં જ વષરના 

હતા તયાર� હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામને મદ�નાથી 

�રુાસાનની �સુાફર� કરવાની ફરજ પાડવામા ંઆવી હતી. 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામે વખતે આપથી 

�ુદા થયા તયાર બાદ િપતા �તુને �જ�દગીમા ં�લુાકાત 

કરવાનો મોકો મકયો નહોતો અને હઝરત ઇમામ મોહમમદ 

તક� અલ�યહસસલામથી �ુદા થયાના તણ વષર બાદ હઝરત 

ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામની વફાત થવા પામી હતી. 

્ુિનયાવાળાન તેથી એમજ માનતા થઇ ગયા હશે ક� હઝરત 

ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામને ઇુમ અને અમલની 

બલદં�યો પર પહ�ચાડવાનો કોઇ ઝર�યો રરો ન હતો. એટલે 

બનવા જોગ છે ક� હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક 
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અલ�યહસસલામની ઇુમી મ સનદ ખાલી પડ�લી જોવામા ં

આવે, પણ મખ�કુ� �દુાએ એ કાચી વયના બાળકને થોડા  જ 

�દવસ બાદ મા�નુના પડખે બેસીને મોટા મોટા આ�લમો 

સાથે �ફકહ , હદ�સ, તફસીર અને કલામના િવષયો પર 

�નુાઝરો કરતા અને તે બધાનને કાઇલ થઇ જતા જોયા તો 

તેની હયરતની કોઇ ઇનતેહા ન રહ�. એમની એ હયરત તયા ં

�ધુી ્ુર થવી ��ુમકન ન હતી �યા ં�ધુી તે માદ� કાયર 

કારણની પરંપરાથી પેલી પાર એક ખાસ �દુાવદં� તાલીમ 

અને શાળા હોવાના કાયલ ન બની �ય. કારણ ક� �યા ં�ધુી 

આવા મદ �સાનો તે �સવકાર ન કર� લે તયા ં�ધુી આ સમસયા 

ન ઉક�લાઇ છે ક� ન ઉક�લાઇ શકશે. 

અમારો આથી મકસદ એ વાત જણાવવાનો છે ક� 

ઇમામ�ુ ંઇુમ , ઇુમે લ્ુ િ�  હોય છે. એ નબીયોની પેઠ� 

લખેલ, પઢ�લ અને બધી સલા�હયતોથી પ�ર�ણુર પેદા થાય 

છે. એમણે જગતના લોકોની પેઠ� કોઇના ચરણ �મુયા નથી ક� 
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ન કોઇ ઉસતાદ પાસેથી તાઅલીમ લેવાની જ�રત હતી. એ 

વાતના પણ મોહતાજ નહોતા ક� એમના બાપ દાદાન તેમને 

િશદણ આપે. એ વાત ઔર છે ક� ઇુમ અને શરફની 

અ�ભ��ૃધધ ્વો અથર કર� દ�વામા ંઆવે અથવા મખ�સુ 

ઇુમની તાઅલીમ દ�વામા ંઆવી હોય. 

* * * * * 
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વા�લદ� મા�દના માયા� િશરછતથી 

મહ�મી 

એમ તો ્નો બાપ મર� �ય તે વાતસુયભયાર 

િશરછતથી વ�ંચત થઇ �ય છે. પણ ઇમામ 

અલ�યહસસલામને તો વા�લદ� મા �દની હયાતીમા ંજ તેમના 

િશરછતથી વ�ંચત બનાવી દ�વામા ંઆવયા હતા. હ� તો 

આપની ઉમર છ વષરની પણ થઇ નહોતી તયા ંમા�નુ રશીદ� 

પોતાના કાયર માટ� હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામને 

મદ�નાથી �રુાસાન બોલાવી લીધા અને સાથે શરત એ પણ 

લગાડ� દ�ધી ક� આપ એકલા આવશો અને આપના 

બાલબચચા અને �ુ�ંુબના માણસો મદ�નામા ંજ રહ�શે. તેમને 

સાથે લાવવા ન�હ. એટલે આપે બધાને "ખયરાબાદ �ખેુ 

રહ�જોની છેુલી સલામ કર�ને �રુાસાન તશર�ફ લઇ ગયા 



િસરતે અઈમ્મા - 1232                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

હતા. આપ તયાથંી પાછા ફયાર નહોતા બુક� �રુાસાનમા ંબધા 

આપતજનોથી ્ુર એકલા હતા અને �રુબતની હાલતમા ં

ઝેરથી શહ�દ થઇને ્ુિનયાથી િસધાવી ગયા હતા. 

હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામ મદ�નાથી 

તશર�ફ લઇ જવાથી ખાનદાનના બધા લોકો પર એ અસર 

થઇ ક� તેમની શાિંત અને �દલના ચેન હરાયા. બધા પોતાની 

હાલત �વતા કબરમા ંહોય તેવી સમજવા લાગયા. �તે 

વાત એટલે �ધુી પહ�ચી ક� એક �દવસ આપની હમશીરા 

જનાબે ફાતેમા ક� ્મને "માઅ�મુાએ �ુમના લકબથી યાદ 

કરવામા ંઆવે છે , ભાઇનો િવયોગ સહન ન થવાથી હદ 

ઉપરાતં બેચનેી ભર� હાલતમા ંભાઈ પાસે મદ�નાથી 

�રુાસાન જવા ઉપડ�ા. એક  જ તાલાવેલી એમના મનમા ં

હતી ક� ઝટ �રુાસાન પહ�ચીને મા�યાને મ�ં. એક 

�રવાયતમા ંછે ક� આપ જયાર� સાદા �કુામે પહ�ચયા તયાર� 

�બમાર થઇ ગયા. આપે �છુ�ુ ંઅ�હ�થી �ુમ ક�ટ�ુ ં્ુર છે  ? 



િસરતે અઈમ્મા - 1233                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

લોકોએ ક ુ ંક� �ુમનો રસતો અ�હ�થી દસ ફરસખ ્ુર છે , આપે 

એવી ઇચછા �હ�ર કર� ક� કોઇ પણ �રુતથી મને તયા ં

પહ�ચાડ� આપવામા ંઆવે. આપની આ ઇચછા �રુ� કરવામા ં

આલે સઇદના રઇસે માથે લી�ુ ંઅને તેની કોશીષોથી આપ 

�ુમ પહ�ચયા. એ  જ જગયાએ ભાઇને રોતા પીટતા સ�ર 

�દવસની �બમાર� ભોગવીને આ ્ુિનયાથી િવદાય થઇ ગયા , 

આપને બાબેલાન નામના �કુામે દફન કરવામા ંઆવયા. આ 

બનાવ �હ.સ. ૨૦૧મા ંબનયો હતો. પરં્ ુબી� એક મશ�રૂ 

�રવાયત �જુબ આપ જયાર� �રુાસાન પહ�ચયા તયાર� ભાઇ 

શહ�દ થઇ ��ુા હતા અને લોક આપને દફન કરવા માટ� 

કાળા અલમો સાથે જઇ રરા હતા. પાછળથી આપ �ુમમા ંજ 

વફાત પામયા હતા. 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામ માટ� 

�ણે બાપની �ુદાઇ�ુ ં્ુ:ખ ન� ંહોય તેમ વળ� આ ફોઇના 

માયા�ં િશરછતથી પણ તેન વ�ંચત થઇ ગયા. આપણા 
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ઇમામ અલ�યહસસલામના સાથે કમસીનીમા ંપડ�લ આ બે 

સદમાન હદ ઉપરાતં ્ુ:ખદાયક હતા પણ અુલાહની 

મર�મા ંકોઇ ચારો નથી. આપને બધા ્ુ:ખોનો અને 

�સુીબતોનો સામનો થયો અને આપે તે બધા ્ુ:ખો અને 

�સુીબતો સબ અને સહનશીલતા સાથે સહન કયાર. 

હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામની શહાદત 

બાદ મા�નેુ હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામને 

ગમે તે કારણ માટ� પોતાની પાસે બગદાદ બોલાવવા માટ� 

પત લખયો ક� ્ શહ�રને એણે ઇમામ અલી રઝા 

અલ�યહસસલામની શહાદત બાદ પોતા�ુ ંપાયતખત 

(રાજધાની) બનાવી લી�ુ ંહ્ ુ ંઅને આપને પણ તેણ ેઇમામ 

રઝા અલ�યહસસલામની પેઠ� મજ�રુ કર�ને બોલાવયા હતા. 

* * * * * 
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ઇમામ અલ�યહસસલામ અને 

માછલીનો બનાવ 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામની 

ઉમર એ વખતે લગભગ નવ વષરની હતી. એક �દવસ 

બગદાદની કોઇ ગલીમા ંઉભા હતા. ક�ટલાક છોકરાન તયા ં

રમી રરા હતા. અચાનક મા�નુની સવાર� આવતી જણાઇ. 

બધા છોકરાન ડર�ને ભાગી રરા હતા પણ હઝરત ઇમામ 

મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામ પોતાની જગયાએ જ ઉભા 

રરા. મા�નુની સવાર� તયા ંપહ�ચી તો તેણ ેહઝરત ઇમામ 

મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામથી �ખુાિતબ થઇને �છુ�ું , 

‘સાહ�બઝાદા છોકરાન ભાગી ગયા તમે પણ એમની સાથે 

ક�મ ભાગી ન ગયા  ?’ એમણે જરા પણ અચકાયા વગર 

જવાબ આપયો , ‘મારા ઉભા રહ�વાથી રસતો કંઇ �ંુકાઇ ગયો 
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નહોતો ક� હટ� જવાથી પહોળો થઇ જવાનો નથી. વળ� મ� કંઇ 

�નુાહ નહોતો કય� ક� ડ�.ં ’ મા�નુને ઇમામ 

અલ�યહસસલામનો �દાઝે બયાન બ� ુજ ગમી ગયો. 

પછ� મા�નુ તયાથંી આગળ વ ધયો. એની સાથે 

િશકાર� બાજ પણ હતા. એ આબાદ�થી બહાર નીકળ� ગયો 

તો એણે બાજને ચકોર પર છોડ�ો. બાજ નજરથી દ�ખાતો 

બધં થયો અને પાછો ફય� તયાર� એની ચાચંમા ંએક �વતી 

માછલી હતી. ્ને જોઇને મા�નુ ઘણો  જ અજબ થયો , 

થોડ�વાર પછ� જયાર� તે એ જગયાએ પાછો ફય� �યા ંતેનો 

ઇમામ અલ�યહસસલામ સાથે ભેટો થયો હતો એણે ઇમામ 

અલ�યહસસલામને તયાજં જોયા. છોકરાન મા�નુની સવાર� 

જોઇને ફર� પાછા ભાગી ગયા પણ ઇમામ અલ�યહસસલામ 

પહ�લાનંી ્મજ ઉભા રરા. મા�નુ આપની પાસે આવયો 

તયાર� એ �ઠુી બધં કર�ને કહ�વા લાગયો , સાહ�બઝાદા બતાવો 

માર� �ઠુીમા ં�ુ ંછે  ? આપે ફરમાવ�ું , ‘અુલાહ તઆલાએ 
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પોતાની દર�યાએ �ુદરતમા ંનાની માછલીન પેદા કર� અને 

�ુુ તાનો પોતાના બાજોથી એ માછલીનના િશકાર કર�ને 

અહલેબૈતે �રસાલતના ઇુમ�ુ ંઇમતેહાન લે છે. એ સાભંળ�ને 

એણે ક ુ ંબેશક  ! તમે અલી �બન �સુા રઝાના ફરઝદં છો. 

એ પછ� એમને પોતાની સાથે તેડતો ગયો. 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામનો ઇસલામના 

આ�લમોથી �નુાઝેરો 

ઇસલામના આ�લમો�ુ ંબયાન છે ક� "બની 

અબબાસ માટ� મા�નેુ હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામને 

પોતાના વલી અહદ બનાવયા તે તદન અસર બીના હતી. 

હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામની વફાતથી એ બાબતે 

તો ક�ટલીક હદ �ધુી તેમને િનરાતં થઇ અને તેમણે મા�નુ 

પાસેથી એમની મર� �જુબ એના ભાઇ મોઅત િસમને વલી 

અહદ�ની �હ�રાત પણ કરાવી લીધી ક� ્ પાછળથી 

મોઅતિસમ �બુલાહના નામથી ખલીફો મ�ંર રખાયો હતો. 

અબબાસીનનો મખ�સુ પિતક "કાળા કપડાને તકર કર�ને 



િસરતે અઈમ્મા - 1239                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

"લીલા કપડાનો �રવાજ ચા� ુકરાયો હતો. તેને મન�ખુ 

કરાવીને ફર� "કાળા કપડાનો �રવાજ અમલમા ં�કુવામા ં

આવયો ક� ્થી બની અબબાસની �ુની પણા�લકા મહ�ઝ રહ�. 

મા�નુ પાસેથી આ બ�ુ ંપોતે ધાયાર પમાણે કરાવી 

લીધાથી બની અબબાસને એમ લાગ્ ુ ંહ્ ુ ંક� મા�નુ તેમના 

�રુા કબ�મા ંઆવી ગયો છે પણ મા�નેુ હઝરત ઇમામ 

મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામને પોતાના જમાઇ બનાવવાનો 

ઇરાદો �હ�ર કરતા ંએ લોકો ફર� પાછા �ચ�તામા ંપડ� ગયા 

અને એક પિતિનિધ મડંળના �પમા ંમા�નુને મળ�ને પોતાની 

લાગણીન આ સબધંમા ંવય કત કર�. એમણે સાફ સાફ 

શબદોમા ંતેને ક ુ ંક� હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામ 

સાથે તમે ્ રવયયો રાખયો હતો , તેને એમને આગળ 

વધારવાના પયતન કયાર હતા તે જ અમને પસદં ન હ્ ુ.ં પણ 

તેન પોતાના �ણુ અને કમાલોને કારણે માનને લાયક કહ� 

શકાય તેવા હતા. પણ આ એમના �તુ તો હ� નાની વયના 



િસરતે અઈમ્મા - 1240                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

છે. એક બાળકને મોટા મોટા આ�લમો અને માનનીય લોકો 

પર સરસાઇ આપવી તે એક ખલીફાને શોભ્ ુ ંનથી. વળ� 

ઉમમે હબીબાના િનકાહ હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામ 

સાથે કરવાથી આપણને શો લાભ થયો હતો ક� હવે ઉમમે 

ફઝલના િનકાહ મોહમમદ �બન અલી સાથે કરવામા ંઆવી 

રરા છે. 

મા�નેુ એમના ભાષણનો જવાબ એ ર�તે આપયો 

ક� મોહમમદ કમસીન જ�ર છે પણ મ� સાર� પેઠ� �દાજો કર� 

લીધો છે ક� સીફાતો અને કમાલોમા ંએ પોતાના િપતાના ખરા 

અથરમા ં�નશીન છે , એટલે ક� બાપની બધી �બુીન તેમની 

�દર સ�ંણુરપણે મો�ુદ છે અને ઇસલામના મહાન આ�લમો 

પણ તેમના ઇુમનો �કુાબલો કર� શક� તેમ નથી , તમે 

ચાહતા હો તો આજમાઇશ કર� �ુન , મને ખાતી છે ક� તેમ 

કરવાથી તમને માર� વાતની આપમેળે ખાતી થઇ જશે. 
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મા�નુ, અબબાસી �લુતાનોમા ંએક ખાસ 

��ુિુસયતનો મા�લક હતો. એટલે ક� તે બધા કરતા ંવધાર� 

જાની હતો. બધા ઇિતહાસકારો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� મા�નુના 

�ફકહના �ણકારોમા ં�મુાર થતો હતો. એણે ્ મત હઝરત 

ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામ માટ� ઉચચાય� તે કંઇ 

નછો �ુુ યવાન નહતો છતા,ં અબબાસીન તેના મતને �રુતો 

ન�હ લેખીને બગદાદના બધાથી મોટા આ�લમ ગણાતા યરા 

�બન અકસમને હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામથી બહ�સ કરવા માટ� પસદં કય�. 

મા�નેુ આ �નુાઝેરા માટ� એક ભવય જુસો 

ગોઠવયો. તેની �ષુકળ �હ�રાત કરાવી. એક કમિસન બાળક 

અને એક પાકટ વયના માનેલા મોટા આ�લમ અને 

કાઝીનના કાઝી વચચેના �હ�રમા ંજણાતા મહતવના 

�નુાઝેરાને સાભંળવા માટ� લોકો આ્રુ હતા. 
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ઇિતહાસકારો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� , રા�યના સથભંો સમાન 

મનાતા અમીરો અને માનદ વય��તન ઉપરાતં નવસો 

આ�લમો અને ફા�ઝલો માટ� ખાસ �રુસીન અનામત કર� 

દ�વામા ંઆવી હતી. એ જમાનો અબબાસી સુતનતની ભર�રુ 

�ખલેલી જવાનીનો કાળ હતો અને ઇુમી તર કક�ની ��ષટએ 

તો "સોનેર� �ગુ હતો. બગદાદ ક� ્ પાયતખત હ્ ુ ંતયા ં

દર�ક િવદા અને કળાના પવીણ લોકો ્ુિનયાના �ણેુ �ણેુથી 

આવીને એકઠા થયા હતા. 

મા�નેુ હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામ માટ� પોતાની બા�ુમા ંજ મસનદ �બછાવી 

અને હઝરતના સાથે યરા �બન અકસમની બેઠક ગોઠવવામા ં

આવી હતી. ચોતરફ િનરવ શાિંત પથરાએલી હતી. આખો 

મજમો એક કાન થઇને �ફુત� ુસાભંળવાની આ્રુતાથી રાહ 

જોઇ રરો હતો. યરાએ મા�નુને સબંોધીને ક ુ,ં 
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"��ુર ! �ુ ંમને એ વાતની ર� છે ક� , �ુ ંઅ� ુ

�અફરથી કોઇ સવાલ ��ુ ં? 

મા�નેુ ક ું, "આ ઇ�ઝત તમાર� �દુ એમનાથી 

માગંવી જોઇએ. એટલે તેણે હઝરતને �છુ�ું , "આપ મને એ 

વાતની ર� આપો છો ક� �ુ ંઆપથી કંઇ દયારફત ક� ં? 

ઇમામ અલ�યહસસલામે જવાબ આપયો યરા તમે 

્ કંઇ �છુવા ચાહતા હો તે �શુીથી �છુ� શકો છો. 

યરાએ સવાલ કય� , ફરમાવો, "અગર કોઇ 

માણસ એહરામની હાલતમા ંિશકાર કર� તો તેના માટ� શો 

�કુમ છે ? 

યરાએ કર�લા સવાલ પરથી જણાઇ આવે છે ક� 

એ ઇમામોના ઇુમની ખર� મ�ંઝલથી તદન અ�ણ હતો , એ 

એમ જ કદાચ માનતો હતો ક� ઇુમ �મર અને અભયાસથી 

મળે છે. કારણ ક� તેણે એ  જ ર�તે ઇુમ હાિસલ કર��ુ ંહ્ ુ.ં 

એને ખબર નહોતી ક� ઇમામો�ુ ંઇુમ �ળુ ઇુમ હોય છે અને 



િસરતે અઈમ્મા - 1244                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

ઇુમની પ�ર�ણુરતા સાથે જ તેન જનમે છે , એટલે ક� આ 

્ુિનયામા ંઈુમ હાિસલ કરતા નથી. ઇુમ સાથે પેદા થાય 

છે. આ અજાનતાના કારણે એને ઘમડં હતો ક� �ુ ંમોટ� વયનો 

� ંઅને મારો અભયાસ તેમનાથી વધાર� છે , વળ� તે એ  જ 

કારણે એમ માનતો હોવા�ુ ંપણ જણાય છે ક� ઇમામ 

અલ�યહસસલામ રોઝા નમાઝના િનતયના જ�ર� મસાઇલથી 

તો વા�કફ હોય તો પણ હજ વગેર� ના શરઇ અહકામો અને 

તેમાયં ખાસ કર�ને એહરામની હાલતમા ં્ બાબતોની મના 

છે તેના કફફારાનની વાતથી ભલા �ાથંી વા�કફ હશે !!! 

ઇમામ અલ�યહસસલામે તેના સવાલથી તેની આ 

અજાનતાનો �દા જો કર� લીધો હશે. કારણ ક� તેમણે એ 

સવાલનો જવાબ આપવા પહ�લા તે સવાલના �ગે પેદા 

થતા �દુા એવી ર�તે ર�ુ કયાર ક� સભાજનો પર તેથી આપના 

જાન�ુ ં�ડાણ અને િવશાળતા મસ અલાનો જવાબ આપયા 
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પહ�લા ંજ િવ�દત થઇ ગઇ અને યરાને પણ પોતાની 

કમઇુમી�ુ ંભાન થઇ ગ�ુ.ં 

આપે ફરમાવ�ું , યરા તમારો સવાલ તદન 

અસપષટ અને કંઇક �શે અથરહ�ન પણ છે. તમે �છેુલા 

સવાલમા ંક�ટલાક �દુાન �પાએલા છે અને તેન ેપહ�લા 

ધયાનમા ંલેવા જ�ર� છે અને તેની ચોખવટ કયાર વગર 

સવાલ સપષટ થતો નથી. 

પહ�લો �દુો એ છે ક� િશકાર કઇ હાલતમા ંકરવામા ં

આવયો હતો ? એટલે ક� િશકાર �હલ (હરમથી બહાર હોવાની 

હાલત)મા ંકરવામા ંઆવયો હતો ક� હરમમાં , બીજો �દુો એ ક� 

િશકાર કરનાર આ સબંધંના મસ અલાથી વાક�ફ હતો ક� 

નાવા�કફ ? તીજો �દુો એ ક� તેણ ેિશકાર થયેલ �નવરને 

ઇરાદા �વૂરક અને �ણી �ુ �ને માર� નાખ�ુ ંહ્ ુ ંક� �લુ 

�લુમા ંઆ કામ તેનાથી થઇ ગ�ુ ંહ્ ુ.ં ચોથો �દુો એ ક� 

િશકાર કરનાર આઝાદ હતો ક� �લુામ , પાચંમો �દુો એ ક� 
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નાની વયનો હતો ક� �ખુત ઉમમરનો  ? છઠો �દુો એ ક� એણે 

પહ�લીવાર આ ક�ુ ુહ્ ુ ંક� તેની પહ�લા ંપણ આ�ુ ંકર� ��ુો 

હતો ? સાતમો �દુો એ ક� િશકાર પદીનો હતો ક� તે 

િસવાયના કોઇ નાના ક� મોટા �નવરનો ? આઠમો �દુો એ ક� 

પોતાના આ ફ�લ પર આગહ� હતો ક� પશેમાન  ? નવમો �દુો 

એ ક� રાતના �પી ર�તે િશકાર કર�લ હતો ક� ધોળે દહાડ� અને 

છડ� ચોક, એહરામ ઉમરાનો હતો ક� હજનો  ? �યા ં�ધુી આ 

બધા �દુા િવષે ચોખવટ કરવામા ંન આવે અને �રુતી 

તફસીલ સાથે સવાલ �છુવામા ંન આવે આ મસઅલાનો કોઇ 

સહ� જવાબ આપી શકાય ન�હ. એટલે પહ�લા એનો �લુાસો 

કરો. 

યરા પોતાને ગમે તેટલો મોટો આ�લમ અને 

�ફકહનો �ણકાર ગણતો હોય છતા ંએટ�ુ ંતો ચો કકસ ક� 

ઇમામ અલ�યહસસલામે સવાલમાથંી નીકળતા �દુા બતાવયા 

તેના પરથી એટ�ુ ંતો એનાથી સમ�ઇ ગ�ુ ંક� આ� ુઅદ�તુ 
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ઇુમ ધરાવનાર હસતીનો �કુાબલો કરવો એ એના ્વા માટ� 

કંઇ આસાન કામ ન હ્ ુ ંઅને પોતાની એ હારના �ચનહો એના 

ચેહરા પર પેદા થયેલા હાવભાવ પરથી બધાને વતારઇ ગયા. 

આપના જાનની િવશાળતાએ તેન ેતો �દગ�ઢુ બનાવી દ�ધો 

અને તેની �ભ �બલ�ુલ િસવાઇ ગઇ. એનાથી કંઇ જવાબ 

આપી શકાયો ન�હ ક� એનો સવાલ ખર�ખર એ �દુાનમા ં

જણાવેલી કઇ �સથિતમા ંહતો. મા�નેુ એના ચહ�રા પર 

પગટ�લા ભાવ જોઇને બ�ુ ં�ણી લી�ુ ંહ્ ુ.ં એટલે કંઇ 

કહ�વા�ુ ંબેકાર સમ�ને એણે આપને અરજ કર� ક� , બધા 

�દુાનમા ંજણાવેલ હાલત સબંધંી ્ શરઇ અહકામ હોય તે 

�ણવા લાભદાયી અને રસપદ હોય આપ જ બયાન 

ફરમાવો. 

આપે ફરમાવ�ુ ંસાભંળો , અગર એહરામ બાધંયા 

પછ� �હલમા ંિશકાર કર� અને તે િશકાર પાખંવા�ં �નવર 

હોય અને મો�ંુ પણ હોય તો તેનો કફફારો એક બકર� છે. 
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અગર આવો િશકાર હરમમા ંકરવામા ંઆવયો હોય 

તો બે બકર�. અગર નાના પરવાળા નાના �નવરનો 

(પદીનો) �હલમા ંિશકાર કય� તો ્ુમબા�ુ ંએક બચ�ુ ં્ણે 

પોતાની મા�ુ ં્ુધ પીવા�ુ ંછોડ� દ��ુ ંહોય એ કફફારામા ં

આપશે, અને જો આવો િશકાર હરમમા ંકય� તો એ પરવાળા 

�નવરની �ક�મત અને એક ્ુમબો આપશે. અગર એ િશકાર 

ચાર પગવાળા જનાવરનો હોય તો એના ક�ટલા પકારો છે  ? 

અગર જગંલી ગધેેુ ંછે તો એક ગાય , અગર શાહ�ગૃ છે તો 

એક �ટ, અગર હરણ છે તો એક બકર�નો કફફારો આપશે. 

આ કફફારો તો તયાર�  જ વા�બ છે ક� �હલમા ંિશકાર કરવામા ં

આવયો હોય, પણ જો હરમમા ંકરવામા ંઆવયો હોય તો આવા 

જ બમણા કફફારાન આપવાના રહ�શે. અગર એહરામ 

ઉમરાનો હતો તો ખાનએ કાઅબા �ધુી તેને પહ�ચાડશે અને 

મકકામા ં�ુરબાની કરશે અને અગર એહરામ હજનો હતો તો 

મીનામા ં�ુરબાની કરશે અને આ કફફારાનમા ં��હલ અને 
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આ�લમ બનેં સરખા છે અને ઇરાદા�વૂરક િશકાર કરનાર� 

કફફારો આપવો પડશે તે છતા ં�નેુહગાર ઠરશે , અલબ� 

�લુથી થઇ ગયેલ િશકારમા ં�નુાહ નથી. આઝાદ પોતાનો 

કફફારો �દુ પોતે આપશે અને �લુામનો કફફારો એનો 

મા�લક આપશે. નાના બચચા પર કોઇ �તનો કફફારો નથી. 

બા�લગ પર કફફારો દ�વો વા�બ છે અને ્ માણસ પોતાના 

એ ફ�લ પર ના�દમ થશે અને પ�ચાતાપ કરશે તે આખેરતના 

અઝાબથી બચી જશે અને ્ શખસ એ �નુાહ કરવા પર 

ઇસરાર કરશે તેના પર આખેરતનો અઝાબ પણ થશે. 

આ િવગતવાર અને તફસીલથી ભર�રુ જવાબ 

સાભંળ�ને યરા તો હ કકો બ કકો થઇ ગયો અને આખા 

મજમામા ંચોમેરથી �બુહાનુલાહ , �બુહાનુલાહના અવા જો 

બલદં થયા. 

મા�નેુ ઇમામ અલ�યહસસલામને અરજ કર� હવે 

અગર �નુાિસબ સમજો તો આપ પણ યરાથી કોઇ સવાલ 
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�છુો. હઝરતે સભયતા ખાતર યરાને �છુ�ું , �ુ ંપણ તમને 

કોઇ સવાલ �છુ� શ�ંુ �ં ? એણે ક ુ ં��ુર દયારફત ફરમાવો, 

અગર �ણતો હોઇશ તો અરજ કર�શ. 

હઝરતે સવાલ કય� એ માણસ માટ� �ુ ંકહો છો ક� 

્ણે એક ઔરત તરફ નજર કર� તયાર� એના માટ� હરામ 

હતી, �દન ચઢ� ેહલાલ થઇ ગઇ , ફર� પાછ� ઝોહરના વખતે 

હરામ થઇ ગઇ, અસરના વખતે પાછ� હલાલ થઇ ગઇ, અધ� 

રાતે હરામ થઇ ગઇ અને સવારના વખતે ફર� પાછ� હલાલ 

થઇ ગઇ , બતાવો એક ઔરત આ માણસ માટ� આટલીવાર 

કઇ ર�તે હરામ અને હલાલ થતી રહ� હશે ? 

ઇમામ અલ�યહસસલામનો આ સવાલ સાભંળ�ને 

યરા �બન અકસમ નવાઈ પામી ગયો અને કોઇ જવાબ દઇ 

ન શ�ો. �તે �બૂ  જ આ�� સાથે ક ું , ફરઝદં� ર�લુ 

આપજ તેની છણાવટ ફરમાવો. 
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ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ું , સાભંળો એ 

ઔરત કોઇની લ�ડ� હતી. તેના તરફ કોઇ અજબનીએ નજર 

કર�, એ તે વખતે તેના માટ� હરામ હતી, �દન ચઢતા તેણે એ 

લ�ડ�ને ખર�દ કર� લીધી , એ હલાલ થઇ ગઇ , ઝોહરના 

વખતે એણે તેને આઝાદ કર� દ�ધી એ હરામ થઇ ગઇ , 

અસરના વખતે એણે તેનાથી િનકાહ કર� લીધા એ હલાલ 

થઇ ગઇ , મગ�રબના વખતે એણે ઝેહાર કય� , એટલે ફર� 

પાછ� એ હરામ થઇ ગઇ અને ઇશાના વખતે ઝેહારનો 

કફફારો અદા કય� એટલે તે હલાલ થઇ ગઇ , અધ� રાતે એ 

માણસે તેને રજઇ તલાક આપી એટલે ફર� હરામ થઇ ગઇ , 

સવાર� એ તલાકથી એણે રો�ુઅ કર� લીધી એટલે ફર� પાછ� 

હલાલ થઇ ગઇ. 

આ મસઅલાનો જવાબ સાભંળ�ને યારા જ ન�હ 

પણ આખો મજમો અચરજમા ંેુબી ગયો અને બધાના ચહ�રા 

પર �શુીની લહ�ર દોડ� ગઇ. મા�નુને પોતાની વાત �ચી 
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રહ�વાની �શુી હતી. એણે બધા સભાજનોને સબંોધીને ક ું , 

�ુન �ુ ંનહોતો કહ�તો ક� આ તે ખાનદાન છે ્મને �ુદરતે 

ઇુમના મા�લક બનાવયા છે , એમના એક બાળકનો પણ કોઇ 

�કુાબલો કર� શ�્ ુ ંનથી. 

સભાજનો બ�ુ જ �શુ થઇ ગયા અને તેમણે એક� 

અવા્ ક ું , "ઇમામ અલ�યહસસલામનો કોઇ સમોવડ�યો 

નથી. 

(સવમહક� ્ોાર�કમ પમ. ૧૩૩) 

આ અઝી�શુશાન �નુાઝરામા ંહઝરત ઇમામ 

મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામની શાનદાર કામયાબીએ 

મા�નુને ચાહક અને તેમનો પશસંક બનાવી દ�ધો. આપના 

ફઝલ તથા કરમના તેના �સવકારની મ�ંઝલમા ંહદ ઉપરાતં 

બલદં� પેદા થઇ ગઇ. આપ એ મ�નઝલની ઘણી ઉચચ કદાએ 

હતા તે હવે �દલથી માનવા લાગયો. આપના પતયેની તેની 

ભલી લાગણીનમા ંપિતિતના પાણ �રુાઇ ગયા. આ�લમો�ુ ં
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કહ�� ુ ંછે ક� આ પછ� પોતાની �દલી �રુાદને અમલી �પ 

આપવામા ંજરા ્ટલો િવલબં પણ તેને �ચયો ન�હ. એણે 

તેથી એ  જ સભામા ંહઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામ સાથે પોતાની �તુી ઉમ�લુ ફઝલના િનકાહ 

કર� આપયા. �શુીની હાલતમા ં�રુતી ઉદારતાથી કામ લી�ુ.ં 

રયયતને ઇનામ ઇકરામ અને બશખશશોથી માલામાલ કર� 

દ�વામા ંઆવી. 

િનકાહ બાદ સવાર� લોકો ઇમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામને મળવા આવયા. તેમા ંમોહમમદ �બન અલી 

હાશમી નામે એક સાહ�બ પણ હતા. તેમ�ુ ંબયાન છે ક�, "મને 

એકાએક સખત તરસ લાગી , �ુ ંઅદબના ખયાલથી પેરાઇને 

હ� િવચાર કર� રરો હતો ક� માર� પાણી માગ�ુ ંક� ન માગં�ુ ં

તયા ંતો આપે મારા ચેહરા તરફ જોઇને ફરમાવ�ુ,ં તમે તરસયા 

દ�ખાવ છો, એટલે તમારા માટ� પાણી મગંાવી આ�ુ ં�.ં પછ� 

આપે �કુમ કય� અને ઠંેુ પાણી આવ�ુ.ં થોડ�વાર પછ� ફર� 
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એ જ બનાવ બનયો. એટલે ક� મને તરસ લાગી અને આપે 

માગયા વગર પાણી મગંાવી આપ�ુ.ં હઝરત�ુ ંઆ �તર જાન 

અને મનના િવચારો �ણી લેવાની શ��તથી � ુઘણો જ 

પભાિવત થઇ ગયો અને મને એ વાતની ખબર પડ� ગઇ ક� 

ઇમાિમયા લોકો આપને તમામ પકારના ઇુમ હોવા�ુ ંમાને 

છે તે �બલ�ુલ સા�ુ ંછે. 

* * * * * 
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ઉમ�લુ ફઝલની િવદાય, ઇમામ 

મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામ�ુ ં

મદ�ના તશર�ફ લાવ�ુ ં

આ શાદ�નો હ�્  ુગમે તે હોય પણ મા�નેુ ઘણા 

અ�તા �દાઝથી પોતાની �તુીને હઝરત ઇમામ મોહમદ તક� 

અલ�યહસસલામ સાથે પરણાવી. ઇમામ અલ�યહસસલામે તયાર 

બાદ એક વષર �ધુી બગદાદમા ંિનવાસ રાખયો. મા�નેુ 

આપના િનવાસ દરિમ યાન આપની ઇઝઝત અને તમક�રમા ં

જરા પણ કમી થવા દ�ધી ન�હ. �તે ઉમ�લુ ફઝલ સાથે 

મદ�ના પધાયાર. 

ઇમામ અલ�યહસસલામ પોતાની બીબીને લઇને 

મદ�ના તશર�ફ લઇ જઇ રરા હતા. આપના સાથે ઘણા લોકો 
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હતા. પવાસ કરતા કરતા આપ સાજંના વખતે �ુફા પહ�ચયા. 

તયા ંઆપ જનાબે �સુયયબના ઘર� ઉતયાર અને મગ�રબની 

નમાઝ પઢવા માટ� તયાનંી એક ઘણી �ુની મસ�દ� પધાયાર. 

વ� માટ� પાણી મગંાવ�ુ.ં પાણી આવયા પછ� આપ એવા 

ઝાડની નીચે વ� કરવા બેઠા ક� ્ ઝાડ �કુાઇને કુંકંુ બની 

ગ�ુ ંહ્ ુ.ં આપ નમાઝથી ફા�રગ થયા બાદ ઉતાર� પાછા ફયાર 

અને તયાથંી કાયરકમ �જુબ રવાના થયા. 

આપ તશર�ફ તો લઇ ગયા પણ પોતાની પાછળ 

એક અઝીમ િનશાની �ુ કતા ગયા. ્ �કુાએલા ઝાડના 

થાળામા ંઆપે વ� ફરમાવ�ુ ંહ્ ુ ંતે ઝાડ તદન લી�ુછંમ થઇ 

ગ�ુ.ં પાદંડાન અને ફળોથી છવાઇ ગ�ુ ંહ્ ુ.ં 

આપ મદ�ના �નુવવરા પહ�ચયા બાદ ઇમામતના 

કામકાજોમા ંમશ�લુ થઇ ગયા અને નસીહત , શીખામણ, 

તબલીગ અને �હદાયત ઉપરાતં આપે અખલાકના અમલી 

બોધપાઠો આપવા�ુ ંશ� કર� દ��ુ.ં આપની ખાનદાની આદત 
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�જુબ બધાને �ુક�ને મળ�ુ,ં હાજતમદંોની હાજત �રુ� કરવી, 

સમાનતા અને સાદગીને હર હાલતમા ંનજર સમીપ રાખ�ું , 

ગર�બોની ખાનગીમા ંદ�ખર�ખ રાખતા રહ�� ું , દોસતો ઉપરાતં 

્ુશમનો સાથે પણ મીઠો સ�કુ કરવો. 

્ુિનયાવાળા ્ આપના નફસની �લુદં�નો �રુો 

ખયાલ ધરાવતા નહોતા અને ્મને તેનો ખરો �દા જો 

નહોતો એમને એ કુપના જ�ર આવતી હતી ક� કાચી વયના 

�કશોર�ુ ંએક આલીશાન �સુલમાની સુતનતના 

શહ�નશાહના જમાઇ બની જવાથી િન��ચત તેમની હાલચાલ 

અને તેમના તમર તર�કાને બદલી નાખશે અને તેમ�ુ ં�વન 

બી� જ બીબામા ંઢળાઇ જશે. બની ઉમયયા ક� બની 

અબબાસના બાદશાહોને આલે ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમની ઝાતથી એટલી િવ�ધધતા નહોતી ્ટલી 

ક� એમના સદ�ણુોથી હતી. એ હમેંશા એ વાતની પાછળ 

પડ�લા રહ�તા ક� અખલાકની બલદં� અને ઇનસાનીયતની 
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મેઅરાજ (ચડતીની પ�રસીમા)નો એ મરકઝ ્ મદ�ના 

�નુવવરામા ંકાયમ છે અને ્ સુતનતના જડવાદ� (માદ�) 

�ુુ યાકંનોના સામે એક આદશર �હાની મરકઝ બનીને ઉભો છે 

તે કોઈપણ ર�તે ્ટુ� �ય  એટલા માટ� એ બહાવરા બનીને 

વારંવાર �ત�તની તરક�બો અજમવાતા રહ�તા હતા. 

હઝરત ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામથી બયઅત તલબ 

કરવી એ તેવો  જ એક પયાસ હતો. હઝરત ઇમામ રઝા 

અલ�યહસસલામની વલી અહદ� તે એ જ પયાસનો એક બીજો 

પકાર હતો. એક િવરોધના અને ્ુશમનીના �પમા ંહતો. બીજો 

મૈતી અને અક�દતમદં�ના �પમા ંહતો પણ એ બનેં �પોની 

પાછળ કામ કર� રહ�લો ભાવ ક� ઉદેશ �ળુમા ંએક  જ હતો. 

હઝરત ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામે બયઅત ન કર� તો 

આપને શહ�દ કર� દ�વાયા. તે  જ ર�તે હઝરત ઇમામ અલી 

રઝા અલ�યહસસલામને વલી અહદ બનાવયા પછ� હમેંશના 

માટ� ખામોશ કર� દ�વાયા. 
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હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામને વલી 

અહદ બનાવવાની ��ુ�તમા ંમા�નુ રશીદને ્ િનષફળતા 

મળ� તેને એ િનરાશ થવા માટ�નો સબબ નહોતો ગણતો. 

કારણ ક� હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામની �જ�દગી એક 

ઉ�લુ પર �સથર થઇ �કુ� હતી અને એ ઘર�ડ પર ચાલી રહ� 

હતી, તેમા ંઅગર ફ�રબદલી ન થઇ તો તેથી એ જ�ર� નહો્ ુ ં

ઠર્ ુ ંક� હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામ આઠ  

નવ વષરની કાચી ઉમરમા ંરાજ મહ�લના વાતાવરણમા ંમોટા 

થાય તે પણ એમના બાપદાદાનના િસધધાતંો પર કાયમ 

રહ�, એ એની માનયતા હતી. 

્ લોકો આ ખાસ હ�સતનના �દુાદાદ કમાલોથી 

�રુા પ�ર�ચત હોય તે િસવાયનો દર�ક માણસ મા�નુના 

િવચાર સાથે સહમત હશે. પણ ્ુિનયા હયરત પામી ગઇ 

જયાર� એણે જો�ુ ંક� નવ વષરના �કશોર ્ને શહ�નશાહનો 

જમાઇ બનાવવામા ંઆવે છે આવી કાચી વયમા ંપણ 
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પોતાના ખાદાનનો રખ રખાવ અને ઉ�લુોના એટલા પાબદં 

છે ક� શાદ� થયા બાદ શાહ� મહ�લમા ંરહ�વાનો ઇનકાર કર� દ� 

છે. એ વખતે પણ જયાર� તે બગદાદમા ંિનવાસ કર� છે તયાર� 

પણ એક નોખા �કુામે વસવાટ કર� છે. આનાથી પણ ઇમામ 

અલ�યહસસલામની મકકમ ઇચછા શ��તનો �દાજો કર� શકાય 

છે. �તુીવાળા જયાર� પૈસે ટક� જરા પણ ઉ�ુ ંસથાન ધરાવતા 

હોય તો સામાનય ર�તે પોતે �યા ંરહ�તા હોય તયાજં પોતાના 

જમાઇને રાખવા�ુ ંપસદં કર� છે, એક ઘરમા ંન�હ તો નછામા ં

ન� ંએક શહ�રમા ંતે રહ� એમ તેન ચાહ� છે. પણ હઝરત 

ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામે શાદ�ના એક વષર પછ� 

મા�નુને તેમને �હ�ઝ જવા દ�વાની પરવાનગી આપવા માટ� 

મજ�રુ કય�. મા�નુ ્વા એક સ�ાશાળ� �તુીને ચાહનાર 

બાપ માટ� એ એક નાપસદં વાત હતી. પણ એણે �તુીનો 

િવયોગ ક�લુ રાખવો પડ�ો. 
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મદ�ના તશર�ફ લાવયા પછ� દ�વડ�નો એ  જ 

આલમ હતો ્ પહ�લા હતો , ન કોઇ પહ�ર�દાર ક� ન આવવા 

જવા માટ� કોઇ �તની રોકટોક , ન કોઇ �હોજલાલીનો 

પબધં, ન �લુાકાતનો કોઇ ચો કકસ વખત ક� ન �લુાકાતે 

આવનારાન પતયેની વતર�ુકંમા ંકોઇ ભેદભાવ. મોટા ભાગે 

બેઠક મ�સજદમા ંરહ�તી હતી. �યા ં�સુલમાનો હઝરતની 

િશખામણની વાતો અને બોધ વચનોને શાતં�ચ� ેસાભંળતા 

હતા. હદ�સ �રવાયત કરનારાન હદ�સ દયારફત કરતા હતા , 

િવદાથ�ન મસઅલા �છુતા હતા. નર� ુખે દ�ખાય આવ્ુ ં

હ્ ુ ંક� હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામના 

�નશીન અને હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામના ફરઝદં 

ઇુમની મસનદ પર બેસીને �હદાયત�ુ ંકામ ��મ આપી 

રરા હતા. 

ઘરના કામકાજો અને વયવસથા તથા સસંા�રક 

�વન જોતા ંએ જણાઇ આવ્ુ ંહ્ ુ ંક� આપના વડ�લોએ 
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પોતાની બીબીનને ્ હદ મયારદામા ંરાખી હતી તેવી જ 

મયારદામા ંઆપે ઉમ�લુ ફઝલને રાખી હતી. એ વાતની �દુલ 

પરવા ન કર� ક� આપની બીબી એક શહ�નશાહની �તુી છે. 

આપે અમમાર� યાસીરની નસલની એક કનયા સાથે લગન પણ 

કયાર અને �ુદરતને ઇમામતની નસલ આ બીબીથી 

ચલાવવા�ુ ં મ�ુંર હ્ ુ.ં એટલે એમનાથી જ હઝરત ઇમામ 

અલી નક� અલ�યહસસલામ નો જનમ થયો. ઉમ�લુ ફઝલે આ 

બાબતની િશકાયત પોતાના બાપને લખી હતી. મા�નુ�ુ ં�દલ 

આપના આ બી� લગનથી ઘ�ુ ં્ુભા�ુ,ં પણ પોતે ્ ક�ુ ુહ્ ુ ં

તેને એણે િનભાવ�ુ ંહ્ ુ ંએટલે તેણે ઉમ�લુ ફઝલની 

િશકાયતના જવાબમા ંલખ�ુ ં: "મ� તાર� શાદ� અ� ુ�અફર 

સાથે એટલા માટ� નથી કર� ક� એમના પર કોઇ હલાલે �દુાને 

�ુ ંહરામ કર� દ�. ખબરદાર  ! હવે પછ�થી માર� પાસે આવી 

િશકાયત ન કર્. 
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આ જવાબ આપીને એણે પોતાની ભ�ઠપ િમટાવી 

હતી. ન�હ તો આપણા સામે ક�ટલાય એવા દાખલા મો�ુદ છે 

ક� મઝહબી નજર� કોઇ માનનીય �ી સાથે લગન કરવામા ં

આવયા હોય તયાર� એ �ીની હયાતી દરિમ યાન િનકાહ નથી 

કરવામા ંઆવતા. ્મક� પયગમબર� ઇસલામ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ માટ� જનાબે ખદ�� અને 

હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ માટ� જનાબે 

ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુુ લાહ� અલયહા , પણ કોઇ �ીને 

ઇમતેયાઝી દરજજો માત એટલા માટ� આપવો ક� એ 

બાદશાહની �તુી છે એ વાત ઇસલામની �એ િવ� ધધ છે. 

એટલે જ તો ઇમામ અલ�યહસસલામે પોતાની એક ફરજ 

સમ�ને આ બી� િનકાહ કયાર હતા. 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામ અને �થૃવીની 

પદ�દણા 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામ 

મદ�નામા ંરહ�તા હોવા છતા ંપણ ફરજોની િવશાળતાએ 

આપને મદ�નાની સીમાનમા ંપ�ર�ચત રહ�વા દ�ધા નહોતા. 

બુક� મદ�ના આપ�ુ ંમરકઝ માત હ્ ું , �યાથંી આપ 

્ુિનયાના �ણુાનમા ંવસતા આપના અ�કદતમદંોની ખબર 

અને સભંાળ રાખતા હતા. એ પણ જ�ર� નહો્ ુ ંક� ્ને આપ 

કરમની નવા�ઝશ ફરમાવતા તે આપને �ણતો હોય. 

અક�દાના સબંધં �દલ સાથે છે એ શકલ �રુતથી નળખ 

િપછાણનો મોહતાજ નથી. એટલે ક� ્ના પતયે એને અક�દત 
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હોય અને તેને નજર� નળખતા ન હોય પણ �દલના �ડાણથી 

તેના પતયે ભ��તભાવ ધરાવતો હોય એટ�ુ ંજ �રુ્ ુ ંછે. 

એ િસધધ હક�કત છે ક� આખી કાએનાત ઇમામોના 

તાબામા ંહોય છે. એમને એ જ�ર� નથી ક� તેન કોઇ જગયાએ 

જવા માટ� ચાલીને �તર કાપે , એ તો �યા ંચાહ� તયા ંપળમા ં

પહ�ચી શક� છે. �ુ ધધીથી પણ આ અશ કય કામ નથી. વળ� 

અુલાહના ખાસ બદંાન આવી ર�તે કરતા હતા તેના 

�ુરઆનમા ંપણ દાખલા મો�ુદ છે. આિસફ �બન બર�ખયા , 

હઝરત �લેુમાનઅ.ના વસીએ ુખ બધં કર�ને ઉઘાડ� 

એટલી વારમા ં�બુક�સનો તખત લાવીને હાજર કયારની બીના 

બધા �ણે છે. આ�લમોએ હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામના સબંધંમા ંપણ આવા બનાવોનો ઉુલેખ 

કય� છે. તેમનો એક બનાવ નીચે �જુબ છે. 

એક પસગેં આપ મદ�ના �નુવવરાથી શામ ગયા. 

�યા ંહઝરત ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ�ુ ંમા�ુ ં
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લટકાવવામા ંઆવ�ુ ંહ્ ુ.ં એ જગયાએ એક માણસને 

ઇબાદતમા ંમશ�લુ જોયો. આપે એને ક ુ ંમાર� સાથે ચાલો 

અને તે આપની સાથે થઇ ગયો. હ� થોડા કદમ ન�હ ચાુયા 

હશે તયા ં�ુફાની મ�સજદમા ંજઇ પહ�ચયા. તયા ંનમાઝ અદા 

કયાર બાદ થોડ�ક િમિનટોમા ંમદ�ના �નુવવરા અને તયાથંી 

રવાના થયા પછ� થોડ� જ પળોમા ંમકકા મોઅઝઝમામા ં

આગમન થ�ુ.ં તવાફ અને બી� ઇબાદતો બાદ એને આપે 

પળમા ંશામની મ�સજદમા ંપહ�ચાડ� દ�ધો અને નજરથી 

ગાયબ થઇ ગયા. 

બી� વરસે પણ આપ તયા ંતશર�ફ લાવયા. એને 

સાથે આવવા�ુ ંક ુ.ં ગયા વષરની ્મ બધા સથળોની 

�ઝયારત કરાવીને પાછા એને તેના �કુામે પહ�ચાડ� દ�ધો. 

આ વરસે શામ પહ�ચતાની સાથે એણે આપનો દામન પકડ� 

લીધો. કારણ ક� ગયા વરસે ્ બનાવ બનયો હતો તેનાથી એ 

માણસ આપનાથી ઘણો જ પભાિવત થયો હતો અને આપને 
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કસમ આપી �છુ�ુ ં: "આ અઝીમ કરામતના મા�લક આપ 

કોણ છો ? આપે ઇરશાદ ફરમાવ�ુ ં: "�ુ ંમોહમમદ �બન અલી, 

ઇમામે મોહમમદ તક� �.ં 

આપના ચાુયા જવા બાદ આ ખબર બધે વીજળ� 

વેગે ફ�લાઇ ગઇ. શામના વાલીને આ વાતની ખબર પહ�ચી 

અને એ પણ તેના �ણવામા ંઆવ�ુ ંક� લોકો આ બનાવથી 

ઘણા પભાિવત થયા છે , એટલે તેણ ેએ માણસ ન�વુવતનો 

દાવો કરતો હોવાનો આરોપ �કુ� તેને ક�દ કર� લીધો અને 

શામની ્લમાથંી તેની ફ�રવણી કર�ને ઇરાકની ્લમા ંતેને 

મોકલી આપયો. 

એણે શામના વાલીને ક�દખાનામાથંી કાગળ લખયો 

ક� �ુ ંિનદ�ષ �ં , મને છોડ� �કુવામા ંઆવે. વાલીએ કાગળની 

પાછળ લખી મોકુ�ુ ં: ્ માણસ તને શામથી �ુફા , �ુફાથી 

મદ�ના અને મદ�નાથી મકકા પહ�ચાડ� શક� છે , તો તારા 

�ટકારા માટ� ્ ુ ંએના તરફ ર�ુઆત કર. 
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આ જવાબ મકયાના બી્ �દવસે ્લ મા ંપર 

સખત પહ�રા હોવા છતા ંએ ્લમાથંી ગાયબ થઇ ગયો. અલી 

બીન ખા�લદ�ુ ંબયાન છે ક� એનો કોઇ સથળે પ�ો લાગયો 

નહભ. બધા પહ�ર�દાર સખત હ�રાન અને પર�શાન હતા. 

અુલામા �ફુ�દ અલ�યહસસલામ  (અ.  ર. ) લખે છે ક� અલી 

�બન ખા�લદ બી� પથંનો હતો તે િશયા પથંનો અક�દો 

ધરાવતો થઇ ગયો. 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામની ક�ટલીક કરામતો 

(૧) મા�નુ રશીદના ઇનતેકાલ બાદ હઝરત 

ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામે ક ુ ંક� તીસ મ�હના 

બાદ મારો પણ ઇનતેકાલ થશે અને એમજ થ�ુ.ં (૨) એક 

માણસે આપની સેવામા ંહાજર થઇને અરજ કર� એક 

�ીએ(તે�ુ ંનામ ઉમ�લુ હસન હ્ ુ)ં આપથી દરખાસત કર� છે 

ક� આપ આપનો કોઇ �ુનો �મો (�લબાસ) આપશો ક� ્ને �ુ ં

મારા કફનમા ંરા�ુ.ં આપે ફરમાવ�ું , હવે �ુના �માની તેને 

કંઇ જ જ�રત નથી. રાવી કહ� છે ક� �ુ ંપાછો ફય� તયાર� મને 

�ણવા મક�ુ ંક� એ બાઇ �જુર� ગઇ છે. (૩) એક માણસ 

(ઉ�મમયા �બન અલી) કહ� છે ક� �ુ ં , ઇસા �બન �હમાદ સાથે 

�સુાફર�એ જવાનો હતો. સફર પર જવા પહ�લા ંિવદાય લેવા 
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અમે ઇમામ અલ�યહસસલામની સેવામા ંગયા. એમણે અમને 

ફરમાવ�ુ ં: આ્ જવા�ુ ં�લુતવી રાખો. મ� આપના ફરમાવયા 

�જુબ ક�ુ.ુ પણ �હમાદ� ક ું , હવે �સુાફર�નો બધો સામાન 

તૈયાર છે એટલે સફર �લુતવી રાખવા�ુ ંમને તો ઠ�ક નથી 

લાગ્ ુ.ં એમ કહ�ને એ તો �સુાફર�એ ઉપડ� ગયો. એ પવાસ 

કરતા કરતા એક વાદ�મા ંપહ�ચયો. રાતીના જબ� ં�રુ આવ�ુ ં

અને બધા માણસો તેમા ંતણાઇ ગયા. (૪) મોઅમમર �બન 

ખાલીદ�ુ ંબયાન છે ક� આપે એક �દવસ મદ�નાએ 

�નુવવરામા ંમને ક ું , માર� સાથે ચાલો. આપ એ વખતે 

ઘણી જ નાની વયના હતા. �ુ ંતેમની સાથે ગયો. મદ�નાથી 

બહાર એક વાદ�મા ંપહ�ચયા બાદ આપે મને ફરમાવ�ું , તમે 

અહભ જરા રોકાન �ુ ંહમણા ંજ આ�ુ ં� ંઅને આમ માર� 

નજરોથી ગાયબ થઇ ગયા અને થોડ� વારમા ંજ પાછા ફયાર. 

પાછા ફયાર તયાર� આપના ચહ�રા પર રંજ અને ગમના આસાર 

હતા. મ� અરજ કર� : "ફરઝદં� ર�લુ આપના ચહ�રા પર �ુ ં
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રંજ અને મલાલના આસાર જોઇ રરો � ંતે�ુ ંકારણ �ુ ંછે  ? 

આપે ફરમાવ�ુ:ં "�ુ ંહમણા  જ બગદાદથી આવી રરો �.ં તયા ં

મારા વા�લદ ઇમામ અલી રઝા અલ�યહસસલામને ઝેર આપી 

શહ�દ કર� દ�વામા ંઆવયા છે. �ુ ંએમની નમાઝ અદા કરવા 

માટ� ગયો હતો. (૫) કાિસમ અબ્ુરર હમાન�ુ ંબયાન છે ક� �ુ ં

બગદાદમા ંહતો તયાર� એક માણસ પાસે ઘણા લોકોને 

એકધારા આવ-�વ કરતા જોઇને મ� લોકોને �છુ�ુ ં: "આ 

કોણ સાહ�બ છે  ? ્ની પાસે એકધારા લોકો આવી જઇ રરા 

છે. લોકોએ ક ુ ં: "અ� ુ�અફર �બન અલી અલ�યહસસલામ 

છે. હ� આ વાતો થઇ રહ� હતી તયા ંઆપ પોતે �ટ પર 

સવાર થઇને તયાથંી નીકકયા. એમને જોઇને મ� ક ુ:ં એ 

લોકોય ક�ટલાક બેવ�ફૂ છે ક� આપની ઇમામતના કાઇલ છે 

અને આપની ઇઝઝત અને તમક�ર કર� છે. આ તો એક બાળક 

છે. મારા �દલમા ંએમની કોઇ ઇઝઝત મેહ�સુ ન થઇ. મારા 

�દલમા ંઆમ િવચારો ચાલી રરા હતા તયા ંઆપે માર� પાસે 
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આવી ફરમાવ�ુ ં: "કાિસમ �બન અબ્ુરર હમાન  ! ્ માણસ 

અમાર� ઇતાઅતથી ્ુર ભાગે છે તે જહ ન ન મમા ંજશે. 

આપના આ ફરમાવયા પરથી મને ખયાલ આવયો ક� એ કોઇ 

�્ુગર લાગે છે. ્ણે મારા �દલના િવચારો �ણી લીધા. આ 

િવચાર ્વો મારા મનમા ંઆવયો ક� તરત  જ આપે મને 

ફરમાવ�ુ ં: "તમારો ખયાલ �બલ�ુલ ગલત છે તમે તમારા 

અક�દાની ઇસલાહ કરો આ સાભંળ�ને મ� આપની ઇમામતનો 

એકરાર કર� લીધો અને માર� માન�ુ ંપડ�ુ ંક� આપ 

�જુજ્ ુુ લાહ છો. (૬) કાિસમ ઇબ�લુ હસન�ુ ંબયાન છે ક� 

એક કંગાલ હાલતના માણસે મારા પાસે ભીખ માગી. મ� તેને 

રોટ�નો એક �ુકડો આપયો. થોડો વખત િવતયા બાદ 

જબરદસત ુધી આવી અને માર� પાઘડ� ઉડાવી લઇ ગઇ. 

પાઘડ�ની મ� ઘણી શોધ કર� પણ મારા હાથમા ંન આવી. �ુ ં

મદ�ના પહ�ચયો અને હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર થયો. આપે મને સવાલ 



િસરતે અઈમ્મા - 1273                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

કય�: "કાિસમ ! હવા તમાર� પાઘડ�ને ઉડાવી લઇ ગઇને  ? 

મ� અરજ કર� : "� , હા ��ુર.’ આપે �લુામને �કુમ કય� ક� 

એમની પાઘડ� લઇ આવો. �લુામે પાઘડ� હાજર કર�. �ુ ં

ઘણો તાઅ�ુબ થયો અને �છુ�ુ:ં "��ુર  ! આ પાઘડ� અહભ 

ક�વી ર�તે પહ�ચી ગઇ  ? આપે ફરમાવ�ુ ં: કાિસમ  ! તમે રાહ� 

�દુામા ંરોટ�નો ્ �ુકડો આપયો હતો તે �દુાએ ક�લુ 

ફરમાવયો છે. કાિસમ ! �દુાવદં� આલમ એ નથી ચાહતો ક� ્ 

એની રાહમા ંસદકો આપે તેને એ �કુસાન પહ�ચવા દ�. 
 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામની �હદાયત અને 

ઇરશાદો 

એ એક સવરમાનય હક� કત છે ક� ઘણા ખરા મોટા 

મરતબાના આ�લમોએ આપથી અહલેબૈતના ઇુમોની તાલીમ 

હાિસલ કર� છે. આપના જદે ��ુગરવાર હઝરત અમી�લ 

મોઅમેનીન અલ�યહસસલામના નસીહતના બોલો અને �ંુકા 

બોધ વચનો ્વા જ આપના બોધ વચનો પણ ઘણી મોટ� 

સખંયામા ંમળ� આવે છે. હઝરત અમીર અલ�યહસસલામના 

બોધ વચનો પછ� હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામનો એક ખાસ દરજજો હાિસલ છે. ક�ટલાક 
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આ�લમોએ આપના બોધવચનોની સખંયા અ�કુ હ�ર 

બતાવી છે. 

(૧) હઝરત ઇમામ મોહમમદ� તક� અલ�યહસસલામનો 

ઇરશાદ છે ક� �દુાએ તઆલા બદંાને સથાયી નેઅમત આપે 

છે પણ બદંો હકદારોનો હક ન આપીને તેને બરબાદ કર� દ� 

છે. (૨) �દુાની દર�ક નેઅમતમા ંમખ�કુનો �હસસો છે , જયાર� 

�દુા પોતાના બદંાને અઝીમ નેઅમતો આપે છે તો લોકોની 

હાજતોમા ંપણ વધારો થાય છે. એ પસગેં અગર નેઅમત 

પામનાર (પૈસાવાળો માણસ) પોતાની �ઝમમેદાર� સમ�ને 

હક અદા કર� તો ઠ�ક છે ન�હ તો નેઅમતનો ઝવાલ લાઝમી 

છે. (૩) ્ માણસ ્ને મોટો ગણે છે તેનાથી ડર� છે. (૪) 

્ની ખવા�હશો વધાર� હોય તે�ુ ંશર�ર મો�ંુ હશે. (૫) 

�સુલમાનની �વન �કતાબના ટાઇટલ પેજ�ુ ંમથા�ં 

સદાચાર છે. (૬) ્ �દુાના ભરોસે લોકોથી બેિનયાઝ બની 

જશે, લોકો તેના મોહતાજ બની જશે. (૭) ્ �દુાથી ડરશે 
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લોકો તેને દોસત રાખશે. (૮) ઇનસાનની બધી �બુીન�ુ ંક�ન� 

�ભ છે. (૯) ઇનસાની કમાલોનો આધાર કાિમલ અક કલ છે. 

(૧૦) ઇનસાનની કંગાલીયતની શોભા ઇફફત છે , �દુાઇ 

પર�દાની શોભા �કુ છે, �ુળની શોભા િવનય અને દ�નતા છે, 

કલામની શોભા ફસાહત છે. �રવાયતની શોભા યાદ શ��ત છે , 

ઇુમની શોભા િવનયશીલતા છે , પરહ�ઝગાર�ની ઝીનત 

અદબ�ુ ંપાલન છે , સતંોષની શોભા હસ્ ુ ંમ��ુ ંછે. 

પરહ�ઝગાર�ની શોભા બધા િનરથરક કાય�થી ્ુર� છે. (૧૧) 

ઝા�લમ, ઝા�લમને મદદ આપનાર અને ઝા�લમને વખાણનાર 

બધા એક  જ ટોળાના માણસ છે. એટલે ક� બધા એક  જ 

કોટ�ના માણસ છે. (૧૨) ્ �વતો રહ�વા ચાહ� તેને જોઇએ ક� 

બધી �સુીબતો સહન કરવા ્ટલી �દલમા ંધીરજ શ��ત 

ક�ળવી લે. (૧૩) �દુાની રઝા હાિસલ કરવા માટ� તણ ચીઝો 

હોવી જ જોઇએ. અવવલ ઇસતેગફાર , બી�ુ ંદ�નતા , તી�ુ ં

સદકાની અિધકતા. (૧૪) ્ ઉતાવળાપ�ુ ંન�હ બતાવે અને 
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લોકોથી સલાહ લેશે તેમજ �દુા પર ભરોસો રાખશે તેને કદ� 

શરમાવાનો વખત ન�હ આવે. (૧૫) જો અજાન મો�ુ ંબધં 

રાખે તો િવરોધતાન પેદા ન થાય. (૧૬) તણ વાતોથી 

�દલને માર� શકાય છે. સામા�જક વયવહારમા ંઇનસાફથી , 

�સુીબતમા ંહમદદદથી અને પર�શાનીમા ં�દલાસાનથી. (૧૭) 

્ કોઇ ખરાબ વાતને સાર� બતાવશે તે તેમા ંભાગાદ�ર 

ગણાશે. (૧૮) નેઅમતની ના�કુ� કરનાર �દુાની નારાઝગીને 

િનમતેં છે. (૧૯) ્ કોઇ તમાર� ભેટ પર આભાર દશારવશે 

તેણ ે�ણે ક� તેનાથી સવા�ુ ંઆપ�ુ.ં (૨૦) ્ કોઇ પોતાના 

ભાઇને ખાનગીમા ંિશખામણ આપશે તે એના પર ઉપકાર કર� 

છે અને ્ તેને �હ�રમા ંિશખામણ આપશે એ �ણે ક� તેની 

�રુાઇ કર� છે. (૨૧) અકકલ અને �ખુારઇ ઇનસાન �વુાન થાય 

તયા ં�ધુી તેના પર કા� ુમેળવવા મથતી રહ� છે , જયાર� 

અઢાર વષર �રુા થઇ �ય એટલે તેમા ં�સથરતા આવે છે અને 

માગર નકક� થઇ �ય છે. (માણસ અઢાર વષરનો થાય તયા ં
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�ધુી તે અ કકલ અને નાદાની વચચે જોલા ખાતો રહ� છે. 

અઢાર વરસે તે મા ંવતરનમા ં�સથરતા આવે છે. એ કા ંતો 

અકકલમદં નીવડ� છે કા ંતો �ખુારઇનો માગર ધારણ કર� લે 

છે.) (૨૨) જયાર� કોઇ બદંા પર અુલાહની નેઅમત ના�ઝલ 

થાય તો એમ સમ્ ક� એ �દુાની ઇનાયત અને મહ�રબાની 

છે અને �દુાવદં� આલમનો �કુ અદા કયાર પહ�લાં  જ એ�ુ ં

નામ �કુ કરનારાનમા ંલખી લે છે અને જયાર� એ કોઇ 

�નુાહ કરતાનંી સાથે જ મેહ�સુ કર� ક� �ુ ં�દુાના હાથમા �.ં 

અને એ મને જયાર� ચાહ� તયાર� અઝાબ કર� શક� છે તો 

�દુાવદં� આલમ તે મગફ�રત માગેં તે પહ�લા ંજ બખશી દ� છે. 

(૨૩) �ુલીન એ છે ્ જાની છે , અને અકકલમદં એ છે ક� ્ 

પરહ�ઝગાર છે. (ઇુમમા ંશરાફત અને અક કલમા ં

પરહ�ઝગાર� છે) (૨૪) કોઇ કામ પ�ર�ણુર થઇ ગયા પહ�લા ં

ઉતાવળા બનીને નાહક હોહા ન કર� �કુો. (૨૫) પોતાની 

ખવા�હશોને એટલી ન વધારો ક� તગં �દલ બની �ન. (૨૬) 
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તમારા કમજોર ભાઇન પર દયા ��ષટ રાખો અને તેમના 

પતયે બતાવેલી દયા દારા તમારા માટ� �દુા પાસે ર�હમતની 

યાચના કરો. (૨૭) સામાનય મોતમા ંખરાબ મોત એ છે ક� ્ 

�નુાહ થક� િનપ��ુ ંહોય અને સામાનય �જ�દગીમા ંભલાઇ 

અને બરકતવાળ� �જ�દગી બહ�તર છે. (૨૮) �દુાની �ુ � ુદ� 

માટ� પોતાના ભાઇને લાભ પહ�ચાડવો જ � તમા ંપોતાના 

માટ� ઘર બનાવયા સમાન છે. (૨૯) ્ �દુા પર ભરોસો રાખે 

અને એના પર જ તવક કલ કર� તો �દુા તેને દર�ક �રુાઇથી 

બચાવે છે અને દર�ક પકારના ્ુશમનોથી તેની રદા કર� છે. 

(૩૦) દ�ન ઇઝઝત છે, ઇુમ ખ�નો છે અને ખામોશી �રુ છે. 

(૩૧) તયાગની પ�રિસમા પરહ�ઝગાર� છે. (૩૨) દ�નને તબાહ 

કર� નાખનાર વસ્ ુ�બદઅત છે.  (૩૩) ઇનસાનને પાયમાલ 

કર� નાખનાર વસ્ ુલાલચ છે.  (૩૪) હા�કમની સલા�હયત 

(�પુાતતા) રઇયતની �શુહાલીનો આધાર છે. (૩૫) દોઆ 

દર�ક બલા�ુ ંમારણ છે. (૩૬) ્ ધીરજ અને સયંમ સાથે 
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અમલના મેદાનમા ંઉતરશે તો કામયાબી તેના કદમ �મુતી 

આવશે. (૩૭) ્ ્ુિનયામા ંપરહ�ઝગાર�ના બીજ વાવશે તે 

આખેરતમા ં�દલી �રુાદો�ુ ંફળ પામશે. 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� 
અલ�યહસસલામની �ગરફતાર� 
ઉમ�લુ ફઝલ સાથે આપની શાદ� થયા બાદ આપ 

અ�કૂ �શે શાતં �વન ગાળ� રરા હતા. મ કસદ એ છે ક� 

આપને હવે ��ુુમત તરફથી એ ધાસતી ન હતી ક� ્ આપના 

બાપ દાદાનને હર વખત રહ�તી હતી અને ્ના પ�રણામે 

તેનને શહાદતનો દરજજો નસીબ થતો રહ�તો હતો. આપને 

માત ઉમ�લુ ફઝલના િશકાયતી કાગળોની તકલીફ હતી. જો 

ક� મા�નુ ��ુધધશાળ� હતો. તેણ ેપતો પર કંઇ જ ધયાન ન 

આપ�ુ.ં પણ મા�નુ પછ� આવનાર ખલીફાએ તેની વાતને 

અગતયની ગણી આપ�ુ ંકામ તમામ કર� દ��ુ.ં 

અુલામા અલી નક� લખે છે ક� મા�નુ �હ.સ. 

૨૧૮મા ં્ુિનયાને ખયર બાદ કહ�ને હમેંશના માટ� િવદાય 

થયો. હવે મા�નુનો ભાઇ અને ઉમમે ફઝલનો કાકો 
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મોઅતિસમ ક� ્ને હઝરત ઇમામ રઝા અલ�યહસસલામના 

બાદ વલી અહદ િનમવામા ંઆવયો હતો તે મોઅતિસમ 

�બુલા�ુ ંનામ ધારણ કર�ને સુતનતની ગાદ� પર બેઠો 

હતો. ગાદ� પર બેસતાનંી સાથે જ ઉમ�લુ ફઝલે િશકાયતોના 

પતો મોકલવા�ુ ંશ� ક�ુ.ુ 

મોઅતિસમ હઝરત ઇમામ રઝા 

અલ�યહસસલામની વલી અહદ�નો ગમ પોતાની છાતીએ ખાઇ 

��ુો હતો અને પોતે ઉમ�લુ ફઝલની શાદ� બાબતે િવ� ધધ 

હતો તેના વયાજબીપણાને સગંીન ટ�કો મળ� જતો હતો. પણ 

એની િવ�ધધતા�ુ ં�ખુય કારણ તો ઇમામ અલ�યહસસલામની 

લોકિપયતા હતી. આ બધા તો ક�વળ તેના માટ� સામાનય 

બહાના હતા. આ લોકિપયતા આપના ઇુમ અને આપના 

અખલાકના કારણે આપ લોકોના પીિત પાત હતા. આપના 

અખલાક અને ઇુમની શોહરત હ��ઝથી છેક ઇરાક �ધુી 

પહ�ચી હતી. આ સામેની િવરોધતા એને એકલાને જ ન હતી , 
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એ તો એના બાપદાદાના વખતથી ચાલી આવતી હતી. આ 

ઘરાનાની ઇઝઝત લોકોના �દલો પરથી �ુસંી નાખવા માટ� 

ઘણા પયતનો કરવામા ંઆવયા. મા�નેુ આ સબંધંમા ંલીધેલા 

બનેં પગલાનંી િનષફળતાનો અમે આગળ ઉુલેખ કર� ��ુા 

છ�એ. 

આ બધા કારણોને લઇને મોઅતિસમ આપની 

�ખુાલેફત માટ� તૈયાર થઇ ગયો. એ ગાદ� પર આવતાનંી 

સાથે જ બી� જ વરસે હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામને મદ�નાથી બગદાદ પરાણે તેડાવયા અને 

એમને તાબડતોબ બગદાદ મોકલી આપવા માટ� મદ�નાના 

હાક�મ અબ્ુલ મ�લકને સખત તાક�દ� પત મોકુયો. હઝરત 

ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામ પોતાના ફરઝદં હઝરત 

ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ અને તેમની વાલેદા 

મા્દાને મદ�નામા ંરાખીને બગદાદ જવા રવાના થયા. 
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�ુુ લા મોહમમદ �બુીન �ફરંગી મેહલી કહ� છે ક� : 
"મા�નુના પછ� મોઅતિસમ �ખલાફતની ગાદ� પર આવયો 
તયાર� હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામની 
ખયાિતનો શોહરો સાભંળ�ને હસદથી પેરાઇ આપને મદ�નાથી 
બગદાદ તલબ કયાર. ઇમામે મદ�નાથી નીકળતી વખતે 
પોતાના ફરઝદં હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામને 

પોતાના વસી અને ખલીફા �કુરર ર કયાર તેમજ અુલાહના 
ઇુમની બી� �કતાબો તથા આસાર� જનાબે �રસાલત મઆબ 
સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ તેમને ��ુદુર  કયાર. 
મદ�નાથી નીકળ� આપ ૯મી મોહરરમ �હ.સ. ૨૨૦મા ં
બગદાદમા ંપહ�ચયા. મોઅતિસમે એ વરસે ઈમામને શહ�દ 
કર� દ�ધા. 

(વસીલ્�ુ �ત) 

 
* * * * * 
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હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામ નઝર ક�દમા ંઅને 

શહાદત 

મદ�નાથી ર��ુ ુુ લાહ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમના ફરઝદંને બોલાવવા પાછળ કોઇ નેક 

િનયયત ન હતી. પ�રણામે આપનો અઝી�શુશાન શરફ છતા ં

આપને ��ુુમતની કોઇ પણ �ટછાટ ન મળ� શક�. 

મોઅતિસમે આપને બગદાદ બોલાવી ક�દ કયાર. અુલામા 

અરબેલીએ આજ શબદોમા ંએ વાતનો ઉુલેખ કય� છે. એક 

વષર ્લખાનાની સખતીન આપે એ  જ કારણસર ભોગવી ક� 

આપ ઇમામતના કમાલો શા માટ� ધરાવતા હતા ! અને 

આપને �દુાએ આ શરફ શા માટ� અતા કય�  ! ક�ટલાક 
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આ�લમો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� આપના પર એટલી સખતી કરવામા ં

આવી અને આપના પર એટલો સખત �પતો રાખવામા ં

આવયો ક� આપ �ાર�ક �ાર�ક  �જ�દગીથી બેઝાર થઇ જતા 

હતા. આખર� એ વખત પણ આવી ગયો જયાર� આપ માત 

૨૫ વષર ૩ મહ�ના અને ૧૨ �દવસની વયે ૨૯ �ઝુકાદ , 

�હ.સ. ૨૨૦મા ંક�દખાનામા ંઝેરથી શહ�દ કરવામા ંઆવયા. 

શહાદત પછ� હઝરત ઇમામ અલી નક� 

અલ�યહસસલામ કફન દફનમા ંશર�ક થયા અને આપની 

નમાઝે જનાઝા અદા કર�ને આપના દાદા હઝરત ઇમામ 

�સુા કા�ઝમ અલ�યહસસલામની પડખે �ુર�શના મકબરામા ં

��ુદુ�  ખાક કયાર. આપના દાદાનો લકબ કા�ઝમ અને આપનો 

લકબ જવવાદ હતો. આપ બનેંની શરાફતના કારણે શહ�રને 

કાઝમયન અને સટ�શનને આપના દાદાની પહ�ચાનથી 

"જવવાદયન નામ આપવામા ંઆવ�ુ.ં 
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આ �ુરયશોના મકબરા ક� ્ને કાઝમયનના 

નામથી નળખવામા ંઆવે છે. તેમા ં�હ.સ. ૩૫૬મા ં(ઇ. 

૯૯૮)મા ંમોઇ�દવલા નામના બોયા ખાનદાનના બે શાહોને 

તેમની અક�દતમદં�ના કારણે દફનાવવામા ંઆવયા હતા. 

કાઝમયનમા ં્ શાનદાર રોઝાની ઇમારત ચણવામા ંઆવી 

છે તેના પર ઘણા ચણતર કામ થયા છે , પણ એના 

ચણતર�ુ ંકામ શાહ ઇસમાઇલ સફવીએ �હ.સ. ૯૬૬મા ં��ુ ં

કરાવ�ુ ંહ્ ુ.ં અને �હ.સ. ૧૨૫૫મા ંમોહમમદ શાહ કાચાર� તેના 

પર જવાહ�રાત મઢાવયા હતા. 

* * * * * 
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આપની બીબીન અને ઔલાદ 

હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામની 

બીબીનમા ંઉમ�લુ ફઝલ �બનતે મા�નુ અને સમાના ખા્નુ 

યાસર� �મુાયા સથાન ધરાવતા હતા. જનાબે સમાના ખા્નુ 

હઝરત અમમાર� યાિસરની ઔલાદમાથંી હતા. એમના િસવાય 

બી� કોઇ બીબીથી આપને ઔલાદ નથી થઇ. 

આપની ઔલાદમા ંબે સાહ�બઝાદાન અને બે 

સાહ�બઝાદ�ન એમ �ુુલે ચાર હતા. એમના નામ નીચે 

�જુબ છે : હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ , 

જનાબે �સુા, જનાબે ફાતેમા, જનાબે એમામા. 

* * * * * 
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11હઝરત ઈમામ અલી નક� 

અલ�યહસસલામ 

નમ્ ાઝરત અલી નક� અલ�યાસસલમ્  

િપતમ ાઝરત ઈ્મ્ ્ોામ્દ તક� 

અલ�યાસસલમ્  

્મતમ જનમબે સ્મના (સ્મનમ) ખમ્નુ  

દમદમ ાઝરત ઈ્મ્ અલી ઇકને  �સુમ 

રઝમ અલ�યાસસલમ્ 

દમદ� જનમબે ખીઝરમન ખમ્નુ  
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લકબ નક�, ામદ�, અ્ીન, ફમકા, તતયયબ, 

ઇકને રઝમ, નમસેા. 

�ુિ�,યત અ�લુ ાસને સમલેસ (અ�લુ ાસને 

સમલીસ) 

જન્ �કુવમર તમર�ખ ૫ ્મા� રજબ 

માજર� સન ૨૧૪ 

જન્ 

સથળ  

્દ�નમ �નુવવરમ 

વફમત સો્વમર તમર�ખ ૧ ્મા� રજબ 

માજર� સન ૨૫૪ 

દફન 

સથળ  

સમ્રમર (ઈરમક) 
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વય ૪૦ વષર 

ઔલમદ (દ�કરમ) ઈ્મ્ ાસન અસકર� 

અલ�યાસસલમ્, ્ોામ્દ, �સુતન, 

જઅફર. 

(દ�કર�)  લકબમા. 

 

 
 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ અલી નક� 

અલ�યહસસલામ 

હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ હઝરત 

મોહમમદ �સુતફા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના 

દસમા �નશીન , આપણા દસમા ઇમામ અને િસલિસલએ 

ઇસમતની બારમી કડ� છે. આપના વા�લદ� મા �દ હઝરત 

ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામ હતા અને વાલેદા 

મા્દા જનાબે સમાના ખા્નુ હતા. આપ આપના બાપદાદા 

પરદાદાનની પેઠ� ઇમામે મન�સુ , માઅ�મુ, આઅલમે 

જમાના અને અફઝલે કાએનાત હતા. તેમજ જાન , દાન, 

નફસની પાક�ઝગી , ચા�રતની ઉચચતા અને સદ�ણુોમા ં

આપના વા�લદ� મા�દની �વતી તસવીર હતા. 
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આપ પાચંમી તાર�ખ રજબ �હ.સ. ૨૧૪ના 

મગંળવારના �દને મદ�ના �નુવવરા ખાતે પેદા થયા હતા. 

* * * * * 
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નામ, �ુિ�1યત અને લકબ 

આપ�ુ ંઇસમે �ગરામી આપના વા�લદ હઝરત 

ઇમામે મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામે અલી રાખ�ુ.ં એને આ 

ર�તે સમજ�ુ ંજોઇએ. સરવર� કાએનાતે પોતાના બાર� 

�નશીનો પોતાની હયાતીના જમાનામા ંજ નકક� કર� દ�ધા 

હતા. તેમાનંા એક આપની ઝાતે �ગરામી હતી. આપના 

વા�લદ� મા�દ� આપ�ુ ં્ નામ ઇમામો નકક� કરતી વખતે 

સરવર� કાએનાત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમએ 

રાખ�ુ ંહ્ ુ ંતે  જ નામ આપના વા�લદ� મા �દ� આપના જનમ 

વખતે રાખ�ુ,ં અુલામા િતબર�સી લખે છે ક� ચમદ માઅ�મુીન 

અલ�યહસસલામના નામો લવહ� મહ�ઝમા ંલખેલા છે. સરવર� 

કાએનાતે એ �જુબ તેમના ંનામો નકક� ફરમાવયા હતા. 
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આપની �ુ િ�ે યત અ�લુ હસન હતી. આપના 

ઘણા ઇુકાબો છે. ્માનંા નક� , નાસેહ, મોતવ��લ, �રુ્ઝુા 

અને અસકર� વધાર� �ણીતા છે. 

* * * * * 
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આપના �વનકાળ દરિમયાન થઇ 
ગયેલા બાદશાહો 

આપ �હ.સ. ૨૧૪મા ંપેદા થયા એ વખતે બાદશાહ મા�નુ 

રશીદ હતો. �હ.સ. ૨૧૮મા ંમા�નુ રશીદ મરણ પામતા ંએની 

જગયાએ મોઅતિસમ ખલીફા થયો. �હ.સ. ૨૨૭મા ંવાિસક 

બીન મોઅતિસમને ખલીફા બનાવવામા ંઆવયો. �હ.સ. 

૨૩૨મા ંવાિસક મરણ પામયો અને મોતવ��લ અબબાસીને 

ખલીફા બનાવવામા ંઆવયો. �હ.સ. ૨૨૭મા ં�નુતસર �બન 

મોતવ��લ, અને �હ.સ. ૨૪૮મા ં�સુતઇન , અને �હ.સ. 

૨૫૨મા ં�બયર ઇબને મોતવ��લ , �ુિ�૨યત 

મોઅતઝ�બુલાહ અને તયાર બાદ એક પછ� એક ખલીફા 

બનાવવામા ંઆવયા. �હ.સ. ૨૫૪મા ંમોઅતઝમના ઝેર 

આપવાથી ઇમામ શહાદત પામયા. 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામનો બગદાદનો પવાસ 

અને ઇમામ અલી નક� 

અલ�યહસસલામની વલી અહદ� 

મા�નુ રશીદના મરણ બાદ મોઅતિસમ �બુલાહ 

ખલીફા બનતા ંએણે પણ પોતાના ભાઇના �તરવયને વખાણયો 

અને એ પણ એના ખાનદાનની પણા�લકાને અ�સુય�. એના 

�દલમા ંપણ આલે મોહમમદ માટ� એ જ હસદની આગ સળગી 

રહ� હતી ્ એના બાપ દાદાનના �દલમા ંસળગી રહ� હતી. 

ગાદ� પર બેસતાનંી સાથે જ તેણ ેહઝરત ઇમામ મોહમમદ 

તક� અલ�યહસસલામને મદ�નાથી બોલાવીને ક�દમા ં�રુ� 

દ�ધા. હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામ પો તાના 
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બાપ દાદાનની પેઠ� કયામત �ધુી �ુ ં�ુ ંબનાવો બનવાના 

હતા તેનાથી સ�ંણુરપણે વા�કફ હતા. આપ તેથી મદ�નાથી 

રવાના થતી વખતે પોતાના ફરઝદંને પોતાના �નશીન 

�કુરર ર કરતા ગયા અને બધા તબ�રકાતો આપ હઝરત ઇમામ 

અલી નક� અલ�યહસસલામ ને ��ુદુર  કરતા ગયા. આપ 

મદ�નાથી રવાના થઇને �હ.સ. ૨૨૧ના ઝીલકાદ મ હ�નાની 

૧૨મી તાર�ખે બગદાદ પહ�ચયા. આપને બગદાદ ગયાને 

એક વષર વીત�ુ ંતયા ંમોઅતિસમ અબબાસીએ આપને 

ઝીુકાદની ૧૯મી તાર�ખે �હ.સ. ૨૨૧મા ં�દને ઝેરથી શહ�દ 

કર� દ�ધા. 

 

ઉ�લેુ કાફ�મા ંછે ક� હઝરત ઇમામ મોહમમદ તક� 

અલ�યહસસલામને ખલીફા તરફથી તેેુ ંઆવતા ંપહ�લીવાર 

મદ�ના �નુવવરાથી બગદાદ ગયા , તયાર� એ િવશે અ�હ� 

આપેલી ખબરની �રવાયત કરનાર ઇસમાઇલ �બન મેહરાન 
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આપની સેવામા ંહાજર થયો અને અઝર કર� : "મમલા આપને 

તેડાવનારો માણસ આલે મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમનો કટર ્ુશમન છે , �ાકં એ�ુ ંન થાય ક� 

અમે બધા ઇમામ િવહોણા થઇ જઇએ  ? આપે ફરમાવ�ુ ં: 

"અમને ઇુમ છે તમે ગભરાન ન�હ , આ સફરમા ંએ�ુ ંકંઇ 

ન�હ બને. ઇસમાઇલ કહ� છે ક� જયાર� બી�વાર આપને 

મોઅતિસમે બોલાવયા તયાર� પણ �ુ ંઆપની સેવામા ંફર� 

પાછો હાજર થયો અને અઝર કર� : "મમલા આ સફર ક�વી 

રહ�શે ? આ વખતે આપ મારા સવાલનો જવાબ ુ�નુની 

ધારાથી આપયો અને ભભ�એલી ુખે અને ગદગદ કંઠ� આપે 

ફરમાવ�ુ ં: "ઇસમાઇલ મારા પછ� હઝરત અલી નક� 

અલ�યહસસલામને તમારા ઇમામ માનવા અને ધીરજ અને 

�દલ પર કા� ુરાખીને કામ લેજો. 

* * * * * 
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ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ�ુ ં

ઇુમે લ્ુિ�ન અને બાળપણનો એક 

બનાવ 

આપણે લોકો એક પતયદ ર�તે િસધધ થયેલ એ 

િસધાતંનો �સવકાર કર�એ છ�એ , ક� આપણા ઇમામો ઇુમે 

લ્ુિ�િ◌ ધરાવે છે. તે અુલાહની બારગાહથી ઇુમ અને 

�હકમત પામીને દર�ક િવદા અને કળામા ંિન�ણુર અને દર�ક 

ર�તે પ�ર�ણુર બનીને આ ્ુિનયામા ંતશર�ફ લાવતા રરા છે. 

એમને કોઇથી ઇુમ હાિસલ કરવાની જ�રત નથી હોતી અને 

તેમણે ્ુિનયામા ંકોઇ માણસના એ બાબતમા ંચરણ �મુયા 

નથી, ક� ન તેમણે ઝાતી ઇુમ અને �હકમત ઉપરાતં બી� 

શરફ અને કમાલ એમણે પોતાના બાપ દાદા પરદાદાથી 



િસરતે અઈમ્મા - 1301                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

હાિસલ કયાર છે. એ  જ કારણ છે ક� કાચી વયમા ંપણ તે 

્ુિનયાના મોટા મોટા આ�લમોને હરાવવામા ંહમેંશા સફળ 

થયા છે અને કોઇએ પોતાને તેમનાથી ચડ�યાતો ગણયો તો 

તેને ની�ુ ંજો� ુ ંપડ�ુ ંછે. 

અુલામા મ�ઉ્દ��ુ ંબયાન છે ક� હઝરત ઇમામ 

મોહમમદ તક� અલ�યહસસલામની વફાત વખતે ઇમામ અલી 

નક� અલ�યહસસલામની ઉમર માત છ ક� સાત વષરની હોવા 

છતા ંઆપ , લોકોના િપતી પાત અને આકષરણ�ુ ંક�ન� બની 

��ુા હતા. લોકોની ઇુમી, દ�ની અને દર�ક પકારની હાજતો 

�રુ� કરનારા ઠર� ��ુા. અસખંય લોકો તેમના પાસે પોતાના 

પ�નો લઇને આવતા અને સં્ ષુટ થઇને પાછા જતા. 

્ લોકો આલે મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ સાથે �દલી ્ુશમની રાખતા હતા તેન 

િવચારવા લાગયા ક� આપની આ ઉચચતા અને લોકોના 

આકષરણ ક�ન�ને ક�વી ર�તે નષટ કર� દ�વામા ંઆવે. તે માટ� 
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તેનને એક માગર �ુ જયો અને તે એ ક� તેમના સાથે કોઇ 

એવો મોઅ�ુલમ લગાડ� દ�વામા ંઆવે ્ એમને િશદણ પણ 

આપે અને પોતાના ઉ�લુ �જુબ તરબીયત આપે અને 

સાથેસાથે એમના �ધુી લોકોને પહ�ચતા અટકાવવાની ગરજ 

પણ સાર�. 

આ લોકો એ િવશે જ મન�બુાન ઘડ� રરા હતા 

તયા ંઉમર �બન ફરજ રજઇ હજથી ફરાગત પામીને મદ�ના 

આવયો. લોકોએ તેની પાસે પોતાના મનમા ં્ િવચારો 

ઘોળાતા હતા તેની વાત ર�ુ કર�. �તે રા�યના દબાણથી 

એવી વયવસથા કરવામા ંઆવી ક� હઝરત ઇમામ અલી નક� 

અલ�યહસસલામને તાલીમ આપવા માટ� ઇરાકના બધાથી 

મોટા આ�લમ અને અદ�બ ઉબય્ુુલાહ �ુનયદ�ને એ કામ 

માટ� િનમવામા ંઆવે. �ુનયદ� આલે મોહમમદ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ પતયેની ્ુશમની માટ� �બુ 

�ણીતો હતો. એને ઇમામ અલ�યહસસલામને તાલીમ આપવા 
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માટ� રોક� લીધા બાદ એવી તાક�દ અને �ચુના આપવામા ં

આવી ક� "ઇમામ અલ�યહસસલામ �ધુી તેમના ચાહકો 

પહ�ચવા ન પામે એ બાબત�ુ ંતેણ ેખાસ ધયાન રાખ�ુ.ં 

�ુનયદ�એ આપને પોતાના મહ�લમા ંરાખયા અને એ મહ�લના 

દરવા� રાત પડતા ંજ બધં કર� દ�વામા ંઆવતા. �દવસના 

ભાગમા ંપણ લોકોને આપનાથી મળવાની પરવાનગી ન 

હતી. પ�રણામે લોકો આપની �ઝયારત અને ફયઝથી મેહ�મ 

થઇ ગયા. 

રાવી�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� મ� એક �દવસ �ુનયદ�ને ક ુ ં

હાશમી �લુામ (બાળક)નો શો હાલ છે  ? એણે ક ુ ંએમને 

�લુામે હાશમી (હાશમી બાળક) ન કહો એ રઇસે હાશમી છે. 

�દુાની કસમ, એ આવી કાચી વયમા ંપણ મારાથી જાનમા ં

ચઢ�યાતા છે. સાભંળો , �ુ ંમાર� �રુતી કોિશષો બાદ અદબ 

(સા�હતય)નો કોઇ િવભાગ એમની સામે પેશ ક� ં� ંતો તે 

એના એટલા િવભાગો ખોલી દ� છે ક� �ુ ંઆ�ચયરથી દ�ગ�ઢુ 
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બની �� �.ં લોકો એમ સમ� રરા છે ક� �ુ ંતેમને તાલીમ 

આપી રરો � ંપણ �દુાની કસમ �ુ ંતેમનાથી તાલીમ હાિસલ 

કર� રરો �.ં મારા ગ�ની વાત નથી ક� �ુ ંતેમને તાલીમ 

આપી શ�ંુ. �દુાની કસમ તેન માત હા�ફઝે �ુરઆન જ નથી 

તેમની તાવીલ અને તનઝીલ (આયતો �ાર� , �ા સબંધંમા ં

ઉતર�) એ પણ �ણે છે. �ંુકમા ંએટ�ુ ંજ કહ�શ ક� આ 

્ુિનયામા ંવસતા બધા લોકોથી તે વધાર� ફઝીલત અને 

જાનવાળા છે. 

હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામે 

લગભગ ૨૯ વષર �ધુી મદ�નાએ �નુવવરામા ંકયામ રાખયો. 

આપે આ �દુત દરિમ યાન ક�ટલાય બાદશાહોના દોર જોયા. 

લગભગ બધા આપના તરફ �ખ કરવાથી ્ુર જ રરા. એ  જ 

કારણ છે ક� આપને ઇમામતના કામકાજો આટોપવામા ંઘણી 

સફળતા સાપંડ� હતી. એટલે ક� દ�નની તબલીગ , દ�ન�ુ ં
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રદણ અને આપના ચાહકો અને િમતોની રાહબર� કરવામા ં

સ�ંણુર ર�તે ફળ��તુ થયા હતા. 

આપ આપના બાપદાદાનની પેઠ� ઇુમે બાિતન 

અને ઇુમે ગયબ પણ ધરાવતા હતા. એટલે આપ પોતાના 

માનનારાનને ભિવષયમા ંથનારા બનાવોથી બાખબર કર� 

દ�તા હતા અને પયતન કરતા રહ�તા ક� બની શક� તયા ં�ધુી 

કોઇને હાની ન પહ�ચવા પામે. 

આ સબંધંમા ંઆપની બે�મુાર કરામતો છે 

્માનંી ક�ટલીક કરામતો અત ેર�ુ કરવામા ંઆવે છે. 

(૧) મોહમમદ �બન ફરજ રજહ��ુ ંબયાન છે ક� 

હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામે મને લખ�ુ ંક� , 

"તમે તમારા બધા મામલા અને કામકાજો ઠ�ક અને ઘરની 

વયવસથાને ્ુ�સત કર� ુયો તેમજ તમારા હથીયારો સભંાળ� 

લો. મ� તેમના �કુમ �જુબ બ�ુ ં્ુ�સત કર� લી�ુ.ં પણ �ુ ં

સમ� ન શ�ો ક� આ �કુમ ઇમામ અલ�યહસસલામે શા માટ� 
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આપયો હશે ? પણ થોડા �દવસ બાદ િમસરની પોલીસ માર� 

તયા ંઆવી અને માર� પાસે ્ કંઇ હ્ ુ ંએ બ�ુ ંલઇ લી�ુ ં

અને મને ્લમા ં�રુ� દ�ધો. �ુ ંઆઠ વષર �ધુી ્લમા ંરરો. 

એક �દવસ ઇમામ અલ�યહસસલામનો કાગળ મને મકયો તેમા ં

મને આપે લખ�ુ ંહ્ ુ ંક� , "મોહમમદ �બન ફરજ , તમે 

નાર�યાનની તરફ ન જતા ્ મગર�બની તરફ છે. કાગળ 

મળતા ંમાર� હયરાનીની કોઇ હદ ન રહ�. મારા મનમા ંએ  જ 

વાત �ુ ંિવચારતો રરો ક� �ુ ંતો ્લમા ં�.ં માર� માટ� તો 

�ાયં જવા�ુ ંશ� ન હ્ ુ ંજયાર� મને મગર�બના તરફ જતો 

રોકવાથી ઇમામ અલ�યહસસલામનો શો મતલબ હશે  ? 

આપનો કાગળ આવયો ને બેચાર �દવસ ન�હ થયા હશે તયા ં

તો મને ્લમાથંી છોડ� �કુવાનો �કુમ આવયો. ્લમાથંી 

�ટ�ા પછ� ઇમામ અલ�યહસસલામે ્ માગરથી જવાની મનાઇ 

ફરમાવી હતી તે તરફ �ુ ંન ગયો અને ઘર� પહ�ચયા પછ� મ� 

ઇમામ અલ�યહસસલામને કાગળ લખીને જણાવ�ુ ંક� , "�ુ ં
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્લથી �ટ�ને ઘરે આવી ગયો � ંઅને આપને આ�� કર� 

ક� હવે આપ �દુા પાસે દોઆ ફરમાવો ક� મારો બળજબર�થી 

છ�નવી લીધેલો માલ મને પાછો મળ� �ય. આપે જવાબમા ં

જણાવ�ુ ંક�, "�ંુક �દુતમા ંજ તમારો બધો માલ મળ� જશે. 

(૨) એક �દવસ હઝરત ઇમામ અલી નક� 

અલ�યહસસલામ અને અલી �બન હસીબ નામે એક માણસ 

રસતામા ંસાથે જઇ રરા હતા. અલી �બન હસીબ આપથી 

થોડા કદમ આગળ વધી ગયા અને આપને અરજ કર� ક� , 

"આપ પણ જુદ� કદમ ઉપાડ� મારા સાથે થઇ �ન. 

હઝરતે ફરમાવ�ુ:ં "ઇબને હસીબ તમે �ન , તમાર� પહ�લા ં

જવા�ુ ંછે. આ બનાવના ચાર �દવસ બાદ ઇબને હસીબનો 

ઇનતેકાલ થઇ ગયો. 

(૩) મોહમમદ બીન બગદાદ�એ , હઝરત ઇમામ 

અલી નક� અલ�યહસસલામને લખ�ુ ં: "માર� પાસે એક ્ુકાન 

છે તેને �ુ ંવેચવા ચા�ુ ં�.ં આપે તેના કાગળનો કંઇ જવાબ 
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ન આપયો. એ માણસ કહ� છે ક� જવાબ ન મળવાથી મને બ� ુ

અફસોસ થયો પણ જયાર� બગદાદ પાછો ફય� તયાર� આગ 

લાગવાથી એ ્ુકાન બળ� �કુ� હતી. 

(૪) અ� ુઅય�બુ નામે એક માણસે ઇમામ 

અલ�યહસસલામને લખ�ુ ંક� "માર� પ�તન પેટથી છે , આપ 

દોઆ ફરમાવો ક� તેનાથી દ�કરો પેદા થાય. આપે જવાબમા ં

ફરમાવ�ુ,ં "ઇનશાઅુલાહ એને દ�કરો જ થશે. એ�ુ ંનામ 

મોહમમદ રાખ્. પછ� દ�કરો પેદા થયો અને તે� ુ ંનામ 

મોહમમદ રાખ�ુ.ં 

(૫) યરા બીન ઝકર�યા�ુ ંબયાન છે ક� મ� હઝરત 

ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામને લખ�ુ ંક� "માર� ઘરવાળ� 

પેટથી છે , આપ દોઆ ફરમાવો ક� છોકરો પેદા થાય. આપે 

જવાબમા ંફરમાવ�ુ,ં ક� ક�ટલીક છોકર�ન, છોકરા કરતા ંસાર� 

હોય છે. પછ� માર� તયા ંછોકર� પેદા થઇ. 
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(૬) અ� ુહાશમ�ુ ંબયાન છે ક� �હ.સ. ૨૨૭મા ં

એક �દવસ �ુ ંઇમામ અલ�યહસસલામની સેવામા ંબેઠો હતો 

તયા ંકોઇએ બહારથી આવીને ક ુ ંક� ્કુર  લોકોની સેના અ�હ� 

થઇને જઇ રહ� છે. ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ું , અ� ુ

હાશમ ચાલો આપણે એમની �લુાકાત કર�એ. �ુ ંહઝરત 

સાથે લશકર પાસે ગયો. હઝરતે એક �લુામ (�વુાન 

છોકરા)થી એની મા્ ૃભાષા ્કુદમા ં�ફુત� ુકર� અને તેના 

સાથે આપ ઘણીવાર �ધુી વાતો કરતા રરા. એ ્કુર સૈિનક� 

આપના કદમોનો બોસો લીધો. મ� એને �છુ�ુ ંએવી તે કઇ 

ચીઝ હતી ્ણે તને ઇમામનો ચાહક બનાવી દ�ધો છે ? એણે 

ક ુ ંઇમામે મને એ નામથી બોલાવયો ક� ્ને મારા બાપ 

િસવાય કોઇ �ણ્ુ ંન હ્ ુ.ં 

(૭) અ� ુહાશમ કહ� છે ક� �ુ ંએક �દવસ હઝરતની 

સેવામા ંહાજર થયો તયાર� આપે મારા સાથે �હ�દ�મા ંવાત કર�. 

�ુ ંતેનો જવાબ ન આપી શ�ો તો આપે ફરમાવ�ું , �ુ ંતને 
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બધી ભાષાનનો �ણકાર બનાવી દ� �.ં એટ�ુ ંકહ�ને આપે 

એક કાકંર� જમીન પરથી ઉપાડ� અને તેને પોતાના મ�ઢામા ં

�કુ� પછ� તેન ેમોઢામાથંી કાઢ�ને મારા હાથમા ં� ુ કતા ક ુ ં

આને �સુો. મ� તેને મોઢામા ંરાખીને સાર� પેઠ� �સુી. 

પ�રણામ એ આવ�ુ ંક� �ુ ંત�તેર ભાષાનનો �ણકાર બની 

ગયો. ્મા ંહભદ� ભાષા પણ શાિમલ હતી. તયાર બાદ મને 

કોઇપણ ભાષા બોલવા ક� સમજવામા ંતકલીફ પડ� ન�હ. 

(૮) ઇમામો�ુ ંનલીલ અમ હોવા પર �ુરઆને 

મ�દની નસસે સહ�હ મો�ુદ છે. એમના હાથો અને ઝબાનમા ં

�દુાએ એવી તાસીર �કુ�લી છે ક� ્ કહ� તે થઇ �ય અને ્ 

ઇરાદો કર� તે �રૂો થઇ �ય , ્ �કુમ આપે તેની બજવણી 

થાય. અ� ુહાશમ�ુ ંબયાન છે ક� મ� એક �દવસ ઇમામ 

અલ�યહસસલામ પાસે મારો હાથ તગં હોવા બાબતે વાત કર�. 

આપે ફરમાવ�ુ ંતદન મા�લુી વાત છે , તમાર� તકલીફ ્ુર 

થઇ જશે. પછ� આપે �ઠુીભર ર�તી જમીન પરથી ઉપાડ�ને 
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મારા પાલવમા ંભર� દ�ધી અને ક ુ ંએને ધયાન�વૂરક �ુન 

અને પછ� એમા ંતમા� ંકામ ચલાવો. અ� ુહાશમ કહ� છે 

�દુાની કસમ મ� જયાર� એને જોઇ તો એ ર�તી ન�હ પણ 

�ધુધ સો�ુ ંહ્ ુ.ં મ� જઇને તેને બ�રમા ંવેચી નાખ�ુ.ં 

હઝરતે િસક્લુ ઇસલામ અુલામા �ુલયની ઉ�લેુ 

કાફ�મા ંલખે છે ક� હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામે 

ફરમાવ�ુ ંઈુમે આઅઝમના ત�તેર� અદરો છે. ્માનંો માત 

એક જ અદર હઝરત �લેુમાન અલ�યહસસલામના વસી 

આિસફ �બન બર�ખયાને આપવામા ંઆવયો હતો. ્ની 

મારફતે એમણે પળવારમા ંસ બાના દ�શમાથંી �બુક�સનો 

તખત મગંાવયો હતો અને તેમા ંથ�ુ ંએ હ્ ુ ંક� જમીન 

સકંોચાઇને તખતને પાસે કર� દ��ુ ંહ્ ુ.ં અય નોફલી �દુાવદં� 

આલમે અમને ઇુમે આઅઝમના બ�તેર અદરો શીખવયા છે 

અને એક અદર પોતાના માટ� રાખયો છે , ્ ઇુમે ગયબ 

સાથે સબંધં ધરાવે છે. મ�ઉ્દ��ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� તયારબાદ ઇમામ 
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અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ું , �દુાવદં� આલમે પોતાની �ુદરત 

પોતાના ઇઝન (પરવાનગી) અને ઇુમમાથંી એવી ચીજો 

અતા કર� છે ્ અદ�તુ અને અલમ�કક છે. મતલબ એ ક� 

ઇમામો ્ ચાહ� તે કર� શક� છે. એમના માટ� કોઇ ચીજ 

�કાવટ નથી હોઇ શ�તી. 

(૧૧) ઇસહાક �બન અબ્ુુલાહ અુવી , હઝરત 

ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામના �રુયા (મદ�ના) �કુામે 

હાજર થયા. ઇમામ અલ�યહસસલામે એમને જોઇને ક ું , �ુ ં

��ુ ં� ંક� તમારા બાપ અને તમારા કાકા વચચે આ વાત 

પર બહ�સ થઇ છે ક� સાલના એ �ા રોઝા છે ્મને 

રાખવાથી ઘણો જ સવાબ મળે છે અને તમે એ વીશે �છુવા 

આવયા છો ! એણે જવાબ આપયો , હા મમલા બસ એ માટ� જ 

આવયો �.ં આપે ક ુ ંસાભંળો એ ચાર રોઝા ્ને રાખવાની 

તાક�દ કરવામા ંઆવી છે. (૧) ૧૭મી રબબી ઉલ અવવલ 

એટલે ક� ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 
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વસુલમની િવલાદતના �દવસનો રોઝો, (૨) ૨૭મી રજબનો 

રોઝો એટલે ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમની બેઅસત થઇ અને આપ મેઅરા્ ગયા તેનો 

રોઝો, (૩) ૨૫મી ઝીલકાદનો રોઝો એટલે ક� દહ�લુ અઝર 

અથારત કાઅબાની નીચેથી જમીન ફ�લાવવામા ંઆવી અને ્ 

�દવસે હઝરત �હુ અલ�યહસસલામની કશતી �ુદ�ના પહાડ 

પર �સથર થઇ, (૪) ૧૮મી �ુહજનો રોઝો એટલે ક� ્ �દવસે 

હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલ મે 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામના �નશીન હોવા�ુ ંએલાન 

ક�ુ,ુ અય ઉર�ઝી �વુાન આ �દવસોમાથંી કોઇપણ �દવસે 

રોઝો રાખવામા ંઆવે તો તેનો સવાબ તેના સાઇંઠ અને 

િસ�રે સાલના �નુાહ માફ થાય છે. 

* * * * * 
 



િસરતે અઈમ્મા - 1314                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

હઝરત ઇમામ અલી નક� 

અલ�યહસસલામ અને મોતવ��લની 

તખતનશીની 

એ માનેલી વાત છે ક� હઝરત મોહમમદ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ તથા આલે મોહમમદ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ એ બધી બાબતોથી 

વાક�ફ હોય છે , એ બાબત �યા ં�ધુી બનીને પતયદ નજર 

સામે આવી ન �ય તયા ં�ધુી સામાનય જનતા તેનાથી 

અ�ણ હોય છે. અતતી નામે વાિસકનો એક મ�ઢ� ચડાવેલ 

સોહબતી એક �દવસ ઇરાકથી મદ�ના આવયો , તયાર� એ 

ઇમામ અલ�યહસસલામને પણ મકયો. આપે ખૈ�રયત �છુયા 

પછ� ક ું , વાિસક �બુલાની હાલત ક�મ છે  ? એણે ક ું , �ુ ં
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આવયો તયાર� એ સાર� હાલતમા ંહતો અને તે તદન 

ખૈ�રયતથી છે , �ુ ંતેની પાસેથી આ�ુ ં�.ં આપે ક ુ ંક� લોકો 

કહ� છે ક� તે મર� ગયો છે. શૈબાનીએ મમન ધારણ ક�ુ.ુ એને 

થ�ુ ંક� આપે ફરમાવ�ુ ંતે ઇુમે ઇમામતથી ફરમાવ�ુ ંછે. 

બનવા જોગ છે ક� એ સા�ુ ંહોય. પછ� આપે �છુ�ું , વા� ંએ 

તો બતલાવો ક� ઇબને �ઝયાત ક�મ છે  ? એણે ક ું, મ�મા ં

અને સાર� હાલતમા ંછે. આજકાલ તો એના નામનો ડકંો વાગે 

છે. આપે ફરમાવ�ું , સેબાતી સાભંળો �કુમે �દુાને કોઇ ટાળ� 

શક્ ુ ંનથી અને �ુદરતની કલમને કોઇ નથી રોક� શ ક્ ુ.ં 

વાિસક મરણ પામયો અને મોતવ��લ �ખલાફતની ગાદ� પર 

બેસી ગયો છે તેમજ ઇબને �ઝયાતને માર� નાખવામા ંઆવયો 

છે. શૈબાની ચ�ક� પડ�ો અને �છુ�ુ ંઆ બ�ુ ં�ાર� થઇ ગ�ું  

? �ુ ંતયાથંી નીકકયો તયાર� બધા સહ� સલામત અને સાર� 

હાલતમા ંહતા. આપે ફરમાવ�ું , તમારા ઇરાકથી નીકળવાના 

છ �દવસ બાદ આ બધી ઉથલ પાથલ થઇ છે. તયાર બાદ 
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સેબાતી ઉઠ�ો અને આપથી િવદાય થઇને શહ�રમા ંબી� 

કોઇને તયા ંજ રરો. થોડા �દવસ બાદ મોતવ��લનો ખેપીન 

મદ�ના પહ�ચયો તયાર� આપે ્ વાતો બતાવી હતી તે બધી 

બાબતો તેણે જણાવી. ઇિતહાસનવેશ ઇબ�લુ વદદ પોતાના 

ઇિતહાસમા ંલખે છે ક� આ બનાવ �હ.સ. ૨૩૨મા ંબનયો હતો. 

તાર�ખે ઇસલામમા ંમી. ઝા�કર �સૈુન લખે છે ઇબને �ઝયાત 

વઝીર હતો એ�ુ ં�નુ થયા બાદ મોતવ��લે ફતહ ઇબને 

ખાકાનને પોતાનો વઝીર બનાવયો. 

* * * * * 
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ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામના 

બાપદાદાનની કબરો સાથે 

મોતવ��લ અબબાસીનો ��ુકુ 

હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ 

મદ�નામા ંહતા તે વખતે ઝીુહજ �હ.સ. ૨૩૨મા ંઅ�લુ 

ફઝલ �અફર મોતવ��લ અબબાસી �ખલાફતની ગાદ� પર 

બેઠો. એણે ગાદ� પર બેસવાની સાથે એવી હર કતો શ� કર� 

દ�ધી ક� યઝીદ પણ શરમાય �ય. મોતવ��લના સબંધંમા ં

ઇબને અસીર લખે છે ક� હઝરત અલી ઇબને અબી તા�લબ 

અને તેમની અહલે બૈત પતયે તે ઘણી ્ુશમનાવટ રાખતો 

હતો. તાર�ખે અ�લુ �ફદામા ંછે ક� મોતવ��લે ઇબને સક�ન 

નામના કિવની �ભ તાળવાથી એટલા માટ� ખ�ચી કઢાવી 
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હતી ક� મોતવ��લે જયાર� એને �છુ�ુ ંક� મારા છોકરા 

મોઅતઝ અને મોવયયદ સારા છે ક� અલી અલ�યહસસલામના 

છોકરા હસન અલ�યહસસલામ અને �સૈુન અલ�યહસસલામ 

તયાર� એ, કિવએ િનડરતા �વુરક જવાબ આપયો હતો ક� તારા 

છોકરાનને તો �ુ ંઅલી અલ�યહસસલામના �લુામ કમબરના 

બરાબર પણ નથી સમજતો. 

મોતવ��લ પોતાની મેહફ�લોમા ંપોતાના 

હ�ુ�રયાન અને સલાહકારોના સાથે નાપસદં હર કતો અને 

ર�જુો કરતો હતો. �ાર�ક િસ�હોને સભાજનો પર છોડ� �ુ કતો 

અને �ાર�ક કોઇની બાયંમા ંસપર ચડાવી દ�તો અને કરડ� તો , 

સપરના ઝેર ઉતારવાની દવા પણ તેના માટ� તૈયાર રખાવતો, 

�ાર�ક માટલામા ંવભછ�ન ભર�ને તેને દરબારમા ંછોડ� 

�કુતો. વભછ� દરબારમા ંફ�લાઇ જતા. તેની આ છ�છર� 

હરકતો સામે �ુ ંક� ચા ંકરવાની કોઇની મ�લ ન હતી. 
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"�લુઝાર� શાહ�ના કતાર લખે છે ક� મોતવ��લના 

વખતમા ં�બચારા સાદાતોએ �સુીબતના માયાર આપમેળે 

દ�શવટો લઇ લીધો. કરબલાના ્ રોઝા ઉમર �બન અબ્ુલ 

અઝીઝે બધંાવી આપયા હતા તે અને તેની આ�ુબા�ુ ્ 

મકાન હતા તે બધા મોતવ��લે �બસમાર ખડં�ર બનાવી 

દ�ધા. �ઝયારત કરવા પર તેણ ેપિતબધં ��ુો. આ સબંધંમા ં

હબી�સુસયરના કતાર લખે છે ક� ��ુવક�લે �હ.સ. ૨૩૬મા ં

ફરમાન બહાર પાડ� ુ ંક� હયદર� કરારર અલ�યહસસલામ અને 

તેમની ઔલાદના મઝારોની કોઇએ �ઝયારત કરવા ન જ�ુ.ં 

આ િસવાય એણે એ પણ �કુમ કય� હતો ક� કરબલાના 

શહ�દોના મઝારોને જમીનદોસત કર� તેના પર વાવેતર કરવા 

માટ� તેના પર પાણી છોડ�ુ.ં તાર�ખે કાિમલમા ંછે ક� 

મોતવ��લે �કુમ કય� હતો ક� હઝરત ઇમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામના મઝાર અને તેની આ�ુબા�ુના મકાનો 

વગેર� તોડ�ને જમીનને એક સરખી બનાવીને તેના પર ખેતી 
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કરવામા ંઆવે અને લોકોને તયા ંજવા માટ� મનાઇ �કુમ 

બહાર પાડ�ો. ્મા ંજણાવવામા ંઆવ�ુ ંહ્ ુ ંક� આ ફરમાન 

િવ�ધધ ્ કોઇ જશે તેને ક�દ કર� લેવામા ંઆવશે. 

ઇિતહાસોમા ંછે ક� એ મઝારો પર પાણી �ર� 

કરવાની અનથક કોિશષો કયાર છતાં, પાણી એ પાક શહ�દોની 

કબરો �ધુી ગ�ુ ંન�હ. આ જોઇને તમામ મખ�કુ હયરત 

પામી અને તે  જ �દવસથી એ  જ સબબથી મરકદ� મોકદસ�ુ ં

"હાઇર” નામ પડ� ગ�ુ.ં 

મોતવ��લની આ હર કતથી �સુલમાનોને ઘણો 

સદમો થયો. બગદાદવાસીનએ તો પોતાના ઘરની �દવાલો 

પર એના િવ� ધધ અપશબદો લખીને પોતાના ગમો �સુસાની 

હયયા વરાળ કાઢ�. એણે બની ફાતેમા પાસેથી બાગે �ફદક 

પણ છ�નવી લીધો હતો. 

મોતવ��લના જમાનામા ંમોટ� મોટ� આફતો 

નાઝીલ થઇ. ઘણા ંખરા ઇલાકાનમા ંધરતીકંપો આવયા , 
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ઝમીનો બેસી ગઇ. �યા ંતયા ંઆગ લાગી , આસમાનથી 

ભયકંર અવા જો સભંળાયા. બાદ� સ�મુ (ગરમ હવા) 

�ંકાવાથી હ�રો માણસો અને જનાવરો હલાક થયા , 

આસમાનથી તીડની ્મ તારા ્ટુ�ા અને દસ દસ રતલના 

પતથરો જમીન પર પડ�ા. 

(તમર�ખે ઇસલમ્ �.૨, પમ.૭૫) 

મોતવ��લ ગાનાર� ઔરતોનો રિસયો હતો. એણે 

એક �દવસ એક એવી ગાનાર�ને બોલાવી ક� ્નાથી એ �બુ  

જ મા�સુ(પ�રચીત) હતો. એ તે વખતે હાજર નહોતી. 

લોકોએ ક ુ ંક� એ થોડ�વારમા ંઆવી જશે તયા ં�ધુી બી� 

નરતોથી કામ લેવામા ંઆવે , પછ� એ થોડ�વાર બાદ આવી 

તો મોતવ��લે �છુ�ુ,ં �ા ંગઇ હતી ? એણે ક ુ ંહજ કરવા. 

મોતવ��લે ક ું , માહ� શાઅબાનમા ંતે વળ� કોઇ હજ કર્ ુ ં

હશે ? સા�ુ ંબતાવ ્ ુ ં�ા ંગઇ હતી  ? એણે જવાબ આપયો 

હઝરત ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામના રોઝાની �ઝયારત 
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કરવા ક�ટલીક નરતો સાથે ગઇ હતી. એ સાભંળ�ને 

મોતવ��લનો �સુસો ભ�કુ� ઉઠ�ો અને એણે તે ગાનાર�ને 

્લમા ં�રુાવી દ�ધી. તેનો બધોય માલ સામાન જપત કર� 

લીધો. લોકોને �ઝયારત કરવાથી એણે રોક� દ�ધા અને તણ 

�દવસ ઢઢં�રો િપટાવીને બધાને ખબર આપી દ�ધી ક� ્ 

કોઇપણ માણસ હઝરત �સૈુન અલ�યહસસલામની �ઝયારત 

કરવા જશે તેને ્લની સઝા કરવામા ંઆવશે. 

તયાર બાદ એણે દ�રજ નામના એક નવ��ુસલમ 

ય�દુ�ને �કુમ આપયો ક� કરબલા જઇને હઝરત �સૈુન 

અલ�યહસસલામની કબર�ુ ંિનશાન િમટાવી દ� અને એ 

જગયાને ખેડાવીને તેના પર વાવેતર કરાવી દ� , તેમજ 

"ઝર�હને ઉખેડ�ને કોઇ જગયાએ ફ�કાવી દ�. એ નવ��ુસલમ 

ય�દુ� ્ ઇસલામ અને ઇસલામના બાનીનથી હ� �રુો 

મા�હતગાર પણ થયો ન હતો તે ઇમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામની ફઝીલત તો �ાથંી �ણતો હોય. �કુમ 
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મળતા ંએ તયાથંી તરત  જ કરબલા જવા માટ� ઉપડ�ો. તયા ં

પહ�ચીને એણે જમીન ખેડાવી નાખી અને જયાર� ઇમામ 

�સૈુન અલ�યહસસલામની કબર પર હળ ચલાવવા માટ� ક ુ ં

તો લોકોએ તેમ કરવાથી ઇનકાર કર� અને ક ુ ં: "આ હઝરત 

ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના ફરઝદં છે , 

તે ઉપરાતં વળ� તેન શહ�દ પણ છે અને �ુરઆને શર�ફ 

તેમના �વતા હોવા�ુ ંબતાવે છે એટલે આ�ુ ંના�યઝ કામ 

અમારાથી હરગીઝ ન�હ થઇ શક�. જયાર� દ�રજને લાગ�ુ ંક� 

આ કામ �સુલમાનો ન�હ કર� એટલે તેણે ય�દુ�નની 

મદદથી નહ�ર ખોદાવી અને કબર� �નુવવરને પાણીથી ના�દુ 

કરવા ચા ું , પણ લાખો પયતનો કયાર છતા ંકબ પર પાણી 

ચઢ�ુ ંન�હ , બુક� એની આ�ુબા�ુ થઇને આગળ વ�ું , �તે 

એ થા કયો અને હાય�. હવે �યા ંપાણી ફ�લા�ુ ંહ્ ુ ંતે � ુ ં

“હાયર” નામ પડ�ુ.ં 
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સ�તુી લખે છે ક� હઝરત ઇમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામની કબરને તોડ� નાખવાનો બનાવ �હ.સ. 

૨૨૬મા ંબનયો હતો. કબર ઉખેડ� નાખવાનો અને તેની 

િનશાની પણ બાક� ન રહ� એવી ર�તે િમટાવી દ�વાનો �કુમ 

મોતવ��લે કય� હતો. એણે એ �કુમ કય� ક� તેની આ�ુબા�ુ 

્ મકાનો છે તે પણ તોડ� નાખીને એ જગયાને ઉજજડ અને 

વેરાન બનાવી દ�વામા ંઆવે , તેમજ તયા ંવાવેતર કરાવામા ં

આવે લોકોને ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામની �ઝ યારત 

કરવાથી સખત ર�તે રોક� દ�વામા ંઆવે. પછ� સ�તુી લખે છે 

ક� મોતવ��લ એક મોટો નાસબી હતો. તેના આ �ૃતયથી 

�સુલમાનોમા ં�બુ જ ખળભળાટ મચી ગયો હતો. 

શયખ ્સુીના ‘અમાલી’ નામક �સુતકમા ંછે ક� 

મોતવ��લના �કુમથી મોકલેલ માણસે લોકોને �ઝયારત 

કરવાથી રોકવા માટ� કરબલા આવયો તો તયાનંા લોકોએ તેના 

એ �કુમને માનવાનો સાફ ઇનકાર કર� દ�ધો. ઉુ�ંુ તેને રોકડ� 
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રોકેુ ંપરખાવી દ��ુ ંક� "અગર મોતવ��લ અમો લોકોને 

કાપી નાખે તો જ આ �ઝયારતનો િસલિસલો કદાચ બધં થઇ 

શક� તેમ છે. પણ અમારા �વતા ંતો હર�ગઝ ન�હ જ થઇ 

શક�. એણે મોતવ��લને જઇને આ વાત કહ� તો એ �હ.સ. 

૨૪૭ �ધુી તો �પુ જ રરો. 

ઇિતહાસના �સુતકોમા ંછે ક� સેનાના સરદાર� 

ખલીફાના �કુમ �જુબ કરબલાવાળાનને �ઝયારતથી રોકવા 

ચા ુ ંતો લોકો સેનાને જોઇને ડર� જવાને બદલે �કુાબલો 

કરવા તૈયાર�ન કરવા લાગયા અને પોતાની �ન પર જઇને 

આ�ુબા�ુના દસ હ�ર માણસોને એકઠા કયાર. પછ� સેનાની 

સામે આવીને ક ુ ં: "અગર મોતવ��લ અમારામાનંા એક� 

એકને કતલ કરશે તો પણ આ િસલિસલો બધં થશે ન�હ. 

અમારા સતંાનો અને સતંાનોના સતંાનો આ �ઝયારતની 

��ુ તને સતત અદા કરતા રહ�શે. સાભંળો , અમારા 

બાપદાદા એ  જ કરતા આવી રરા હતા ્ અમે કર� રરા 



િસરતે અઈમ્મા - 1326                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

છ�એ. તમે અમને તેથી રોકવાની નાહક કોિશશ ન કરો અને 

મોતવ��લને જઇને કહ� દો ક� નશામા ંમદમસત થઇને આવી 

હરકતો ન કર� અને આવા ગાડંપણભયાર ફરમાનો બહાર ન 

પાડ� અને તેને સમ�વો ક� તારા �કુમ પર ફર�થી ઠંડ� કલે્ 

િવચાર કર�ને તેને પાછો ખ�ચી લે , ન�હ તો તે� ુ ંપ�રણામ 

તારા માટ� ગભંીર આવશે. 

સેનાનો વડો પાછો ફય� અને આખી દાસતાન 

મોતવ��લ સામે દોહરાવી દ�ધી. મોતવ��લ એ �દવસે 

સામરા શહ�રની બાધંણીના કામમા ંમશ�લુ હતો એટલે એ 

લગભગ દસ વષર માટ� �પુ રરો. 

મોતવ��લ �હ.સ. ૨૩૨મા ં�ખલાફતની ગાદ�એ 

બેઠો અને �હ.સ. ૨૩૬મા ંએણે ઇમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામની કબ સાથે પહ�લી બેઅદબી કર� પણ એમા ં

તેને �રુતી સફળતા ન મળ�. એટલે તેના �દલમા ંઆલે 

મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ પતયે ્ 
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્ુશમની હતી તેને લઇને એની નજર ઇમામ અલી નક�  

અલ�યહસસલામ તરફ દોરાણી , અને �હ.સ. ૨૩૬થી એણે 

આપની પજવણી શ� કર�. એણે તેની શ�આત મદ�નાના 

હાક�મ અબ્ુુલાહ �બન મોહમમદને ખાનગી �કુમ મોકલાવીને 

કર�. �કુમ એ હતો ક� ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામને 

રં�ડવામા ંકંઇ બાક� ન રહ�વા દ�� ુ.ં મદ�નાના હાક�મે તેની 

આજા�ુ ંઅદરશ પાલન ક�ુ ુઅને પોતા�ુ ંબ�ુ ંધયાન એમા ં

ક��નદત કર� દ��ુ ંઅને આપને એટલા સતાવયા ક� ્ટ�ુ ં

મોતવ��લ �દુ નહોતો સતાવી શ કતો. વળ� આ ન�ધણી 

દફતરમા ંરહ� એ ખાતર આપના િવ� ધધ લેખીત િશકાયતો 

બગદાદ મોકલતો રરો. 

અુલામા શબલખી લખે છે ક� ઇમામ 

અલ�યહસસલામને એ વાતની ખબર પડ� ગઇ ક� મદ�નાનો 

ગવનરર આપના િવ� ધધ કાવાદાવા કર� રરો છે અને એણે 

આપના બારામા ંબગદાદ િશકાયતો લખી મોકલવા�ુ ંશ� ક�ુ ુ
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છે. એટલે આપે પણ મોતવ��લને એક િવગતવાર કાગળ 

લખયો ્મા ંઆપે મદ�નાના હા�કમની વધાર� પડતી 

પેશકદમીન અને અતયાચારોનો ખાસ તોરથી ઉુલેખ કય� 

હતો. 

મોતવ��લે આપનો કાગળ વાચંયો , જવાબમા ં

આપને પોતાની પાસે આવવા�ુ ંલખ�ુ ંતેમજ મદ�નાના 

હા�કમના વતરન બદલ ઉજરખાહ� પણ કર� ક� એ ્ કર� રરો 

છે તે ઠ�ક નથી કર� રરો. એણે પતમા ંએટલી નમતા 

બતાવી હતી ક� એક બાદશાહ પણ આવી નમતા કદ� નથી 

કરતો. પણ તેની આ નરમી આપને સામરાર બોલાવવા 

માટ�ની એક ચાલાક� હતી. અુલામા મજલીસી જણાવે છે ક� 

એણે એક કાગળમા ંએમ પણ લખ�ુ ંહ્ ુ ંક� આપના ખાતર 

અબ્ુુલા �બન મોહમમદને પદ ષટ કર�ને તેની જગયાએ 

મોહમમદ �બન ફઝલની િનમ�ુકં કર� રરો �.ં 
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અુલામા અદર બેલી લખે છે ક� મોતવ��લ માત 

કાગળમા ંજ આપને સામરાર આવી જવા માટ� નહો્ ુ ંલખ�ુ ં

બુક� એમને સામરાર લઇ આવવા યરા �બન હરસમાને 

તણસોની એક લશકર� �ુકડ� સાથે મદ�ના મોકલવાનો પણ 

બદંોબસત કય� હતો. યરા �બન હરસમા�ુ ંબયાન છે ક� મને 

ઇમામ અલ�યહસસલામને તેડ� લાવવા માટ� �કુમ મળતા ં�ુ ં

તણસોની ફોજ લઇને તરત  જ મદ�ના ઉપડ�ો. ફોજમા ંએક 

�નુશી પણ હતો. �નુશી ઇમાિમયા મઝહબનો હતો. અમે લોકો 

જુદ� મદ�ના પહ�ચી ઇમામ અલ�યહસસલામને બગદાદ સાથે 

લાવીને મોતવ��લની સામે ર�ુ કર� દ�વા માગંતા હતા , 

એટલે ઝડપી પવાસ કર� રરા હતા. અમારા સાથે ્ �નુશી 

હતો તે આખા રસતામા ંઅમારા સાથે મઝહબી �નુાઝેરા 

કરતો રરો હતો. અમે રસતામા ંએક િવરાન વાદ�મા ંપહ�ચયા 

ક� ્ની આ�બુા�ુ માઇલો �ધુી આબાદ��ુ ંનામ િનશાન ન 

હ્ ુ ંઅને એ વાદ� એટલી ભયકંર હતી ક� એકલા માણસે તો 
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એને વટાવ�ુ ંઘ�ુ ં��ુશકલ કામ હ્ ુ.ં કારણ ક� જરા ્ટલી 

લીલોતર� ક� ટ��ુ ંપાણી પણ તયા ંમળ� શક� તેમ ન હ્ ુ.ં 

અમાર� ફોજ જયાર� આ વાદ�મા ંદાખલ થઇ તયાર� માર� 

લશકર� �ુકડ�ના સેના નાયક ક� ્�ુ ંનામ "શાદ� ” હ્ ુ ંઅને 

્ પેલા �નુશી સાથે �નુાઝેરો કરતો રહ�તો હતો તેણ ે�નુશીને 

ક ુ ં: "�નુશી તમારા ઇમામ હઝરત અલી અલ�યહસસલામ�ુ ં

કથન છે ક� તે ્ુિનયામા ંકોઇ એવી વાદ� ન�હ હશે ્મા ં

એકાદ માણસની પણ કબર ન હોય ક� �ંુક વખતમા ંતયા ંકબર 

ન બની �ય ! �નુશીએ ક ુ ં: "બેશક ઇમામ અલ�યહસસલામે 

સહ�હ ફરમાવેલ છે. શાદ�એ ટકોર કરતા ંક ુ ં: "બતાવો 

આવી જગયાએ કોઇની કબર હોઇ શક�  ? હરસમા કહ� છે ક� તે 

જરા મઝાક� સવભાવનો માણસ હતો એટલે મ� જરા મઝાક 

કર� અને બધા હસી પડ�ા. �નુશી બાપડો શરિમનદો થઇ 

ગયો. 
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આમ વાતો કર્ ુ ંઅને ઝડપી કદમે પથંો કાપ્ ુ ં

લશકર મદ�ના પહ�ચ�ુ.ં યરા સીધો ઇમામ અલ�યહસસલામની 

સેવામા ંહાજર થયો અને મોતવ��લનો કાગળ તેમના 

હાથમા ંઆપયો. ઇમામ અલ�યહસસલામે કાગળ વાચંયો અને 

લશકરની �ુકડ� સાથે એ કાગળ મોકલવામા ંઆવયો હતો 

એટલે આપને સમજતા વાર ન લાગી ક� "દાળમા ંકંઇક કા�ં 

છે. આપે તેથી ફરમાવ�ુ ં: "ઇબને હરસમા �ુ ંતૈયાર �ં , પણ 

સફરની ક�ટલીક જ�ર� તૈયાર�ન માટ� બે �દવસની મોહલત 

જ�ર� છે. હરસમાએ જવાબ આપયો , "ઘણી �શુી સાથે આપ 

બધી તૈયાર� કર� લો. પછ� આપ મને �કુમ ફરમાવો એટલે 

�ુ ંહાજર થઇશ , ઇબને હરસમા લખે છે ક� આપે માર� 

હાજર�મા ંપોતાના નોકરોને ક ુ ંક� , "દર�ને બોલાવી લો 

અને તેને કહો ક� સામરાર જ�ુ ંછે માટ� ગરમ કપડા ંઅને ગરમ 

ટોપીન સીવીને જુદ�થી તૈયાર કર�. �ુ ંઇમામ 

અલ�યહસસલામથી ર� લઇને મારા ઉતારા પર ગયો તયાર� 
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આખા રસતામા ંએ જ િવચાર મારા મનમા ંઆવી રરો હતો ક� 

ઇમાિમયા લોકો પણ ક�ટલા બેવ�ુફ છે. આવા એક માણસને 

તેન પોતાના ઇમામ માને છે ્ને (મઆઝુલા) એ વાતની 

તમીઝ નથી ક� ગરમીનો જમાનો છે ક� સરદ�નો  ? આટલી 

સખત ગરમીના �દવસોમા ંએ શરદ�ના કપડા ંસીવડાવી રરા 

છે, અને તેને સાથે લઇ જવા માગે છે ! �ંુકમા ં�ુ ંવળતે દહાડ� 

આપની સેવામા ંહાજર થયો તયાર� શરદ�ની મોસમના ઘણા 

કપડા િસવેલા તયા ંરાખેલા મ� જોયા અને આપ સફરનો 

સામાન ્ુ�સત ફરમાવી રરા હતા અને પોતાના નોકરોને 

કહ�તા જતા હતા, "�ુન ચા� ુવરસાદ� પહ�રવાની ટોપી અને 

કોટ રહ� ન જવા પામે. બ�ુ ંસાથે બાધંી લેવા�ુ ં�લુી ન 

જતા. મને આવેલો જોઇને આપે ક ુ ં: "�ન ઇબને હરસમા 

તમે પણ જઇને સામાન બાધંી લો ક� �નુાિસબ વખતે 

નીકળવામા ં�ગુમતા રહ�. સાથે શરદ� અને વરસાદ માટ�નો 

સામાન લેવો �ુ કતા ન�હ. �ુ ંતયાથંી બહાર નીકકયો. મનમા ં
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િવચારતો હતો ક� આવી ગરમીના �દવસોમા ંઆટલી 

ચીવટભર� ર�તે શરદ� અને વરસાદનો સામાન સાથે લઇ 

જવા બધંાવી રરા છે અને �કુમ દઇ રરા છે ક� તમે આવો 

સામાન સાથે લઇ લેજો. 

�ંુકમા ંએ ક� સામાન વગેર� બાધંીને તૈયાર કર� 

લેવાયા પછ� અમે રવાના થયા. મારા સાથે આવેલી લશકર� 

�ુકડ�એ આપને ઘરેામા ંલઇ લીધા હતા. અમે બધા પથં 

કાપતા કાપતા એ  જ વાદ�મા ંપહ�ચયા �યા ં"શાદ� અને 

�નુશી વચચે અહભ કોની કબર હશે એ સબંધંી ચચાર થઇ હતી. 

અમારા વાદ�મા ંદાખલ થવાની સાથે કયામત આવી ગઇ. 

વાદળા ગરજવા લાગયા અને જોર જોરથી વીજળ� ચમકવા 

લાગી. ખર� બપોર� એટ�ુ ં�ધા� ંથઇ ગ�ુ ંહ્ ુ ંક� એકબી�ને 

અમે જોઇ શ કતા ન હતા. પછ� જોરથી વરસાદ ્ટુ� પડ�ો. 

એવો અનરાધાર વરસાદ અમે �ાર�ય અમાર� હયાતીમા ં

વરસતો જોયો ન હતો. વરસાદના �ચનહો દ�ખાયાની સાથે  જ 
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ઇમામ અલ�યહસસલામે આજા આપી ક� બધા વરસાદની 

ટોપીન નઢ� લો અને વરસાદ� કોટથી શર�ર ઢાકં� લો. એક 

વરસાદ� ટોપી અને વરસાદ� કોટ મને પણ આપયો. �બુ 

વરસાદ વરસયો અને તેના થભંી જવા પછ� એવી ટાઢ પડ� 

ક� �નના લાલા પડ� ગયા. વરસાદ થભંી ગયો અને વાદળા 

િવખરાઇ ગયા. તયાર બાદ મ� જો�ુ ંતો માર� ફોજના  સી 

માણસ મર� ગયા હતા. આપે મને તે વખતે ફરમાવ�ુ:ં "ઇબને 

હરસમા તમારા મરણ પામેલા માણસોના શબોને દફન કર� 

દો અને �ણી લો ક� �દુાવદં� તઆલા આવી ર�તે જમીનના 

�ુકડાનને કબરોથી ભર� છે. આપના એ બોલો સાભંળ�ને �ુ ં

મારા ઘોડાની પીઠ પરથી નીચે ઉતર� પડ�ો અને આપના 

કદમ �મુી લીધા પછ� મ� અરજ કર� : "મમલા �ુ ંઆપની 

સામે �સુલમાન થા� � ંઅને પછ� આ ર�તે ક લમો પઢ�ો : 

અ ાદો અન લમઇલમા ઇસલસલમા વ અ ાદો અ �ન 

્ોામ્દન અકદો� ુવ ર�લુોા વ અ � �ુ્ �સુફમલસલમા ફ� 
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અરઝેા. અને યક�ન સાથે ક�લુ કર� લી�ુ ંક� આપ લોકો જ 

જમીન પર �દુાના ખલીફા છો અને મનમા ંિવચારવા લાગયો 

ક� ઇમામ અલ�યહસસલામે પોતાની સાથે શરદ� અને 

વરસાદનો સામાન ન લીધો હોત તો �ુ ંથાત અને મને ન 

આપયો હોત તો માર� શી વલે થાત  ? પછ� તયાથંી રવાના 

થઇને અસકર પહ�ચયો અને �વતો રરો તયા ં�ધુી આપની 

ઇમામતનો કાઇલ રરો તેમજ આપના જદે નામદારનો કલમો 

પઢતો રરો. 

અુલામા શબલખી અને અુલામા �મી લખે છે 

ક� એમને ઘરેામા ંરાખીને લઇ આવતી ફોજ આપને લઇને 

સામરાર પહ�ચી. સામરારમા ંઆપના ઉતારા માટ� કોઇ 

બદંોબસત કરવામા ંઆવયો ન હતો. બ લક� મોતવ��લનો 

�કુમ હતો ક� ્ જગયાએ ફક�રોને રાખવામા ંઆવે છે તે 

જગયાએ આપને ઉતારો આપવામા ંઆવે. એ ઘણી ખરાબ 

જગયા ગણાતી હતી અને તયા ંશર�ફ લોકો જતા �ધુધા ંન�હ. 
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એક �દવસ આપને માનવાવાળો સાલેહ �બન સઇદ નામે એક 

માણસ આપની સેવામા ંહાજર થઇને અરજ કરવા લાગયો ક� , 

"મમલા આ માણસો આપની કદર અને મ�ંઝલત પર પડદો 

નાખીને �રુ� �દુાને �પાવવાની ક�ટલી કોિશષો કર� રરા છે  

? �ા ં��ુુર� અકદસની ઝાત અને �ા ંઆ ઉતારો  ? આપે 

ફરમાવ�ુ ં: "સાલેહ �દલમા ંઅફસોસ ન કરો , �ુ ંએમની 

ઇઝઝત અફઝાઇનો �ખુયો નથી. �દુાવદં� કર�મે આલે 

મોહમમદને ્ દરજજો આપયો અને ્ �કુામ અતા ફરમાવ�ુ ં

છે તેને કોઇ છ�નવી શક્ ુ ંનથી. સાલેહ �બન સઇદ, મને તમે 

આ સથાને જોઇને પર�શાન થઇ ગયા છો તેથી તમાર� 

પર�શાની ્ુર કરવા માટ� ક�ુ ં� ં્ુ:ખી ન થાન. આ જગયાએ 

પણ �દુાએ મારા માટ� જ �ાત ્વો આરામનો બદંોબસત 

ફરમાવયો છે. એમ કહ� આપે ુગળ� વતી ઇશારો કય� અને 

સાલેહની નજર સામે મનહર બાગો, ભવય મહ�લાતો અને મધ 
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ઝરતા �ુદંર ઝરણા વગેર�ના દશયો ઉભા થઇ ગયા. સાલેહ�ુ ં

બયાન છે ક� એ જોઇને મારા મનને કંઇક િનરાતં થઇ. 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ અલી નક� 

અલ�યહસસલામ નજર ક�દમા ં
હઝરત ઇમામ  અલી નક� અલ�યહસસલામને 

દગાબાઝી કર�ને પહ�લા ંઆપને ખાને સઆલીક અને પછ� 

એક બી� જગયાએ નજર ક�દ રાખવામા ંઆવયા. અુલામા 

હજર ઇબને મ કક� લખે છે ક� મોતવ��લે આપને 

બળજબર�થી બોલાવીને સામરારમા ંનજર ક�દ રાખયા હતા. 

આપ તયાથંી �જ�દગીભર ન નીકળ� શ�ા. 

મદ�નાથી સામરાર આવયા બાદ પણ આપના પાસે 

આવનારા લોકોની સખંયા અગ�ણત રહ�વા પામી હતી. લોકો 

આપની પાસે લાભ ઉપાડવા આવતા રરા અને દ�ની તેમજ 

્ુનયવી કામોમા ંઆપથી મદદ પામતા અને આપ દર�કની 

�શુક�લીનો તોડ લાવવામા ંએમને કામ આવતા રરા. 
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ઇસલામના આ�લમો લખે છે ક� સામરારમા ંઆપની 

નજરક�દના જમાનામા ંજયાર� આપના પર સખત �પતો 

નહોતો તયારની એક વાત છે. આપ એક �દવસ સામરાર પાસે 

આવેલા એક નાનકડા ગામડામા ંતશર�ફ લઇ ગયા. આપના 

ગયા બાદ એક સાઇલને ખબર પડ� ક� આપ ગામડામા ં

તશર�ફ લઇ ગયા છે એટલે એ પણ આપની પાછળ એ 

ગામડામા ંગયો અને તયા ંજઇ આપને મકયો. એણે અરજ 

કર�: "મમલા  ! �ુ ંગર�બ માણસ �.ં દસ હ�ર �દરહમનો 

મારા પર કરજો થઇ ગયો છે અને તેને �કુવવાનો કોઇ રસતો 

નથી. મમલા  ! �દુા ખાતર માર� મદદ કરો અને મને એ 

બલાથી �ટકારો અપાવો. હઝરતે તેને સયારો આપતા ં

ફરમાવ�ુ ં: "�દુા બધા સારાવાના કરશે અને તમારો કરજો 

�કુવી દ�વાનો બદંોબસત થઇ જશે. 

એ સાઇલ રાતે આપની સાથે જ રરો. સવારના 
વખતે આપે તેને ક ુ ં: �ુ ંતમને ક�ુ ંતેના પર તમાર� અમલ 
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કરવો અને �ુન ્ બાબતમા ં�ુ ંક�ુ ંતેનાથી જરા પણ 
�ખલાફ ન�હ કરતા. એણે વચન આપ�ુ ંક� આપ ્ ફરમાવશો 
તે �જુબ જ કર�શ , એટલે આપે એને એક �ચઠી લખીને 
આપી. �ચઠીમા ંલખેલ હ્ ુ ંક� , "�ુ ંઆ �ચઠી લાવનારને દસ 
હ�ર �દરહમ �કુવી આપીશ. પછ� આપે તેને ફરમાવ�ુ:ં 
"કાલે સામરાર પાછો ફર�શ તમે તયા ંએ વખતે માર� પાસે 

આવજો ક� જયાર� માર� પાસે મોટા મોટા માણસો બેઠા હોય 
અને મારાથી �િપયાનો તકાજો કરજો. મ� ક ુ ં: "��ુર એ 
ક�વી ર�તે બની શક� ક� લોકોની વચચે � ુઆપની તમહ�ન ક�ં ? 
હઝરતે ફરમાવ�ુ ં: "એમ કરવામા ંકોઇ હરજ નથી. તમાર� �ુ ં
ક�ુ ં� ંતેમજ કર�ુ.ં 

�ૂંકમા ંએ જ ક� સાઇલ ચાુયો ગયો. આપ જયાર� 
સામરાર પધાયાર તયાર� નામાં �કત લોકો આપને મળવા આવયા. 
આપ એ લોકો સાથે વાતોમા ંમશ�લુ હતા. એ વખતે પેલો 
સાઇલ આપના ફરમાવયા �જુબ પહ�ચી ગયો અને રકમનો 
તકાઝો કરવા લાગયો. આપે તેને નરમીથી પાછો કાઢવાની 

કોિશશ કર�, પણ તયાથંી ખસયો ન�હ અને રકમ માટ� માગંણી 
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ચા� ુજ રાખી. પછ� �તમા ંઆપે તેને તણ �દવસમા ંરકમ 
�કુવી આપવા�ુ ંવચન આપીને તેને જતો કય�. 

બાદશાહને આ વાતની ખબર થતા ંતેણ ે�ુલ તીસ 
હ�ર �દરહમ આપની સેવામા ંમોકલાવી આપયા. તી્ 
�દવસે એ સાઇલ આવયો તો આપે ક ુ ં: "આ તીસ હ�ર 
�દરહમ લો અને �વ. એણે ક ુ:ં "મમલા  ! મારા પર �ુુલે 

દસ હ�ર �દરહમનો કરજો છે અને આપ મને તીસ હ�ર 
�દરહમ દઇ રરા છો  ? આપે ફરમાવ�ુ ં: "કરજો �કુવી 
આપયા પછ� ્ રકમ બચે એ તમારા બચચા ંપર ખચરજો. 
સાઇલ બ� ુજ �શુ થઇ ગયો અને એ કહ�તો હતો ક� 
"અુલાહો યાઅલમો હયસો યજઅલો �રસાલતે. ’ ‘અુલાહ 
સાર� પેઠ� �ણે છે �રસાલતના કોણ અહલ છે. ’ તયાર બાદ 
તયાથંી નીકળ�ને પોતાના ઘર� ચાલતો થયો. 

(કવમા�્ ુ�ળ�વુવા પમ. ૨૦૭) 

* * * * * 
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ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ 

સામરાર પહ�ચયા બાદ 

ઇમામ અલ�યહસસલામને સામરાર બોલાવવામા ં

મોતવ��લની દાનત ખરાબ હતી. એ વાત તેણ ેઆપના તયા ં

પહ�ચયા બાદ પોતાના વતરનથી બતાવી આપી. એટલે ક� 

આપના િવ� ધધ તેની ્ુશમનાવટની હયયા વરાળ પોતાના 

્ુષટ વતરનથી કાઢવા લાગયો પણ અુલાહની લાઠ�મા ંઅવાજ 

નથી. અુલાહ� તેને કર્તુોની મઝા ચખાડ� અને તે એવી 

ર�તે ક� તેની �જ�દગીમા ંએવા �ચનહો બતાવયા ક� ્થી એ 

�ણી લે ક� એ ્ કર� રરો હતો તેને અુલાહ પસદં નથી 

કરતો. મોટા ઇિતહાસનવેશો લખે છે ક� મોતવ��લના 

જમાનામા ંમોટ� મોટ� આફતો ના�ઝલ થઇ. આગ લાગી , 

ભયકંર અવાજો આસમાનથી સભંળા યા, ગરમ હવાન 
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ચાલવાથી ઘણા ં�નવરો અને માણસો હલાક થયા. 

આસમાનથી તીડની પેઠ� તારાન ્ટુ�ા , દસ દસ રતલના 

પતથરો આસમાનથી વરસયા. �હ.સ. ૨૪૩મા ંહલબમા ં

કાગડાથી પણ મો�ંુ પદી ઝાડ પર આવીને બેકુ ંઅને �મુો 

પાડ� "અયયોહ�ાસ ઇ��ુુલાહ અુલાહ અુલાહ લોકો 

અુલાહથી ડરો, અુલાહથી અુલાહથી. ચાલીસ વખત આવા 

અવાજો કાઢ�ને એ ઉડ� ગ�ુ.ં 

(તમર�ખે ઇસલમ્ �જ. ૧, પમ. ૬૫) 

* * * * * 
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ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ 

અને િવજળ� વેગે ચાલતી સવાર� 

અુલામા તબરસી લખે છે ક� ઇમામ અલી નક� 

અલ�યહસસલામ મદ�નાથી સામરાર તશર�ફ લઇ ગયા બાદ 

એક �દવસ અ� ુહાિશમે ક ુ ં: "મમલા  ! મા� ં�દલ નથી 

ચાહ્ ુ ંક� એક પણ �દવસ �ુ ંઆપની �ઝયારતથી મેહ�મ ર�ું , 

બુક� �દલ ચાહ� છે ક� દરરોજ આપની સેવામા ંહાજર થયા 

ક�.ં હઝરતે ફરમાવ�ુ ં: "એમા ંતમારા માટ� કઇ ચીઝની 

�કાવટ છે ? એમણે અરજ કર� ક� "મારો કયામ બગદાદમા ં

છે અને સવાર� કમજોર છે. આપે ફરમાવ�ુ ં: "�ન , હવે 

તમાર� સવાર��ુ ં�નવર તાકાતવા�ં બની જશે અને તેની 

ચાલવાની ગિતમા ંપણ ઝડપ આવી જશે. તેન કહ� છે ક� 

હઝરતના ઇરશાદ બાદ બન�ુ ંએ ક� �ુ ંરોજ સવારની નમાઝ 
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બગદાદમા,ં ઝોહર�નની નમાઝ સામરાર અસકર�યનમા ંઅને 

મગ�રબની નમાઝ બગદાદમા ંપઢવા લાગયો. 

* * * * * 
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કાઝીને નહદા પરથી ઉતાર� દ�વાની 

વાતની બે મહ�ના પહ�લા ખબર 

અુલામા �મી અલ�યહસસલામ અ.ર. લખે છે ક� 

આપના એક માનવાવાળાએ આપને પોતાની તકલીફ બયાન 

કરતી વખતે બગદાદના શહ�ર કાઝી િવશે િશકાયત કર�. એણે 

ક ુ ં: "મમલા ! એ ઘણો �ુમી માણસ છે અને અમને લોકોને 

બેહદ સતાવે છે. આપે ફરમાવ�ુ ં: "ગભરાવ નહભ એ બે 

મહ�ના બાદ બગદાદમા ંનહ� હોય. રાવી�ુ ંબયાન છે ક� બે 

મહ�ના �રુા થયા તયા ંતો કાઝીને તેના પદ પરથી ઉતાર� 

દ�વામા ંઆવયો. 

* * * * * 
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આપનો એહતેરામ �નવરોની 

નજરમા ં

અુલામા મો�ફુ એ પણ લખે છે ક� મોતવ��લે 

ઘણી બતકો પાળ� હતી , જયાર� કોઇ એના પાસે જ્ ુ ંતયાર� 

એટલો ગોક�રો કરતી ક� કાને પડ�ો અવાજ સભંળાતો નહોતો 

પણ જયાર� ઇમામ અલ�યહસસલામ તશર�ફ લાવતા તયાર� 

બધીય �પુ થઇ જતી અને આપ �યા ં�ધુી તયા ંરહ�તા હતા 

તયા ં�ધુી અવાજ �ધુા ંકાઢતી ન હતી. 

* * * * *
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ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ 

અને ખવાબની તાબીર 

અહમદ �બન ઇસા અલ કાિતબ�ુ ંબયાન છે ક� મ� 

એક રાતે સવપનામા ંજો�ુ ંક� હઝરત મોહમમદ �સુતફા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ તશર�ફ લાવયા છે 

અને �ુ ંઆપની સેવામા ંબેઠો �.ં હઝરતે મારા તરફ ુખ 

�ચી કર�ને જો�ુ ંઅને પોતાના �બુારક હાથે એમની સામે 

રાખેલા એક થાળમાથંી �ઠુ� ભર�ને મને ખ�ુરો ઇનાયત 

ફરમાવી. મ� ગણી જોઇ તો પચચીસ નીકળ�. મને સવપ�ુ ં

આવયાને હ� બે  એક �દવસ િવતયા તયા ંમને મા�મુ થ�ુ ંક� 

હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ સામરારથી તશર�ફ 

લાવયા છે. એટલે �ુ ંએમની �ઝયારત માટ� હાજર થયો. મ� 

જો�ુ ંક� હઝરતની સામે એક થાળ રાખેલો હતો અને તેમા ં
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ખ�ુર હતી. મ� હઝરતને સલામ કર� , હઝરતે સલામનો 

જવાબ દ�ધા બાદ એક �ઠુી ભર�ને મને ખ�ુરો આપી. મ� 

�મુાર કર� તો પચચીસ નીકળ�. મ� અરજ કર� , "મમલા થોડ� 

વધાર� ખ�ુરો મળ� શકશે  ? આપે જવાબમા ંફરમાવ�ું , 

હઝરત અગર વધાર� ખ�ુરો સવપનામા ંઆપી હોત તો �ુ ંપણ 

તમને આપેલી ખ�ુરોમા ંવધારો કર� આપત. 

(દમ હ સમક�બમ �જ. ૩ , પમ. ૧૨૪)  જ પકમરનો 

હક બનમવ ાઝરત ઇ્મ્ �અફર સમમદક અલ�યાસસલમ્ 

્મર� પર જોવમ્મ ં વેલ છે.) 

 

* * * * * 
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ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ 

અને �સુલમાનોના ફક�હો 

એ તો સતય હક� કત છે ક� આલે મોહમમદ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ  એ માઅ�મુો છે 

્મના ઘરમા ં�ુરઆને મ�દ ના�ઝલ થ�ુ ંછે. �ુરઆને 

પાકને ન તો કોઇ એમનાથી બેહતર ર�તે સમજનારો છે ક� ન 

તેની તફસીર �ણનારો છે. આ�લમો�ુ ંબયાન છે ક� જયાર� 

મોતવ��લને ઝેર આપવામા ંઆવ�ુ ંતયાર� એણે નઝર માની 

ક� અગર સાજો થઇ ગયો તો �દુાની રાહમા ં"માલે કસીર 

આપીશ. પછ� સાજો થયા બાદ એણે પોતાના ઇસલામી 

આ�લમોને ભેગા કયાર અને તેમને પોતાની નજર સબંધંી વાત 

જણાવયા પછ� "માલે કસીરની તફસીલ �ણવા ચાહ� , એને 

એક બી�થી �ત �તના �ુદા �ુદા જવાબો મકયા. એક 
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ફક�હ� ક ુ ંક� માલે કસીરથી એક હ�ર �દરહમ , બી� ફક�હ� 

ક ુ ંદસ હ�ર �દરહમ , તી� ફક�હ� ક ુ ંએક લાખ �દરહમ 

�રુાદ લેવી જોઇએ. મોતવ��લે દર�ક ફક�હનો �ુદો �ુદો 

જવાબ સાભંળ� જરા �ફકરમા ંપડ� ગયો અને િવચાર કરવા 

લાગયો ક� હવે �ુ ંકર�ુ ંઅને એ કોઇ છેવટના પ�રણામ પર 

આવે તે પહ�લા ંએને �ચ�તા્રુ બનેલો જોઇને એક દરવાને 

તેની પાસે આવીને અરજ કર� ક� ��ુરનો �કુમ હોય તો �ુ ં

તેનો ખરો જવાબ લાવી આ�ુ.ં એ દરવાન�ુ ંનામ હસન હ્ ુ.ં 

મોતવ��લે ક ુ ંબેહતર છે જવાબ લઇ આવ. પણ સાભંળ� 

લે અગર ્ ુ ંસાચો જવાબ લઇ આવયો તો �ુ ંતને દસ હ�ર 

�દરહમ ઇનામમા ંઆપીશ પણ જો તારો જવાબ સતંોષકારક 

ન�હ હશે તો સો ફટકા માર�શ. દરવાને ક ુ ં"મને મ�ુંર છે. 

એમ કહ�ને એ શાહ� મહ�લથી નીકકયો અને સીધો ઇમામ 

અલ�યહસસલામની સેવામા ંઆવયો. ઇમામ અલ�યહસસલામ તે 

વખતે નજર ક�દ�ુ ં�વન ગાળ� રરા હતા , દરવાનને જોઇને 
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આપે ફરમાવ�ુ ં: "માલે કસીરની તફસીલ �છુવા માટ� આવયો 

છે ? �, મોતવ��લને જઇને કહ� ક� માલે કસીરથી �રુાદ 

 સી �દરહમ છે દરવાને મોતવ��લને એ  જ ક ું , 

મોતવ��લે ક ુ ં: "� જઇને દલીલ મા�મુ કર� આવ. એ 

હઝરત પાસે ફર� હાજર થયો. આપે ફરમાવ�ુ:ં "�ુરઆને 

મ�દમા ંુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમે ફરમાવ�ુ ંછે ક� "લકદ નસરકો�ુુ લાહો ફ� મવાતેન 

કસીરહ એટલે ક� અુલાહ� કસીર (ઘણી) જગયાએ તમાર� 

મદદ કર� છે. જયાર� અમે એ જગયાનની ગણતર� કર� �યા ં

�દુાએ આપની મદદ ફરમાવી છે તો તેની સખંયા  સી થઇ. 

એટલે જણા�ુ ંક�  સીના ુકડા પર " કસીર શબદ લા� ુપડ� 

છે. એ સાભંળ�ને મોતવ��લ બ�ુ  જ �શુ થઇ ગયો. એણે 

 સી �દરહમનો સદકો કય� અને દરવાનને દસ હ�ર 

�દરહમ ઇનામમા ંઆપયા. 
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બીજો એક બનાવ પણ એ  જ પકારનો છે. 

મોતવ��લના દરબારમા ંએક એવા નસરાનીને ર�ુ કરવામા ં

આવયો ્ એક �સુલીમ નરત સાથે �ઝના કરતો પકડાયો 

હતો. એને દરબારમા ંલાવવામા ંઆવતા ંએણે ક ુ ં: મારા 

પર હદ �ર� કરવામા ંન આવે તો �ુ ં�સુલમાન થઇ �� 

�.ં એ પરથી કાઝી યરા �બન અ કસમે ક ુ ં: "એને છોડ� 

દ�વો જોઇએ કારણ ક� �સુલમાન થઇ ગયો. બી� ફક�હ� ક ુ ં

: "ન�હ , એને જતો કરવો ન જોઇએ પણ હદ �ર� કરવી 

જોઇએ, કહ�વાનો મતલબ એ ક� ફક�હો વચચે ઇખતેલાફ થઇ 

ગયો. મોતવ��લે જો�ુ ંક� મસ અલો હલ થતો નજર� પડતો 

નથી તયાર� એણે �કુમ કય� ક� ઇમામ અલી નક� 

અલ�યહસસલામને કાગળ લખીને એનો હલ તેમનાથી 

માગંવામા ંઆવે. પછ� એ મસ અલો લખીને ઇમામ 

અલ�યહસસલામને જવાબ માટ� મોકલવામા ંઆવયો. આપે 

જવાબમા ંલખ�ુ ંક� "એને એટલો મારવો જોઇએ ક� તે મર� 
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�ય આ જવાબ જયાર� મોતવ��લના દરબારમા ંવાચંીને 

સભંળાવવામા ંઆવયો તયાર� રા�યના ફક�હ અને શહ�ર કાઝી 

યરા �બન અકસમે અને ક�ટલાક બી� ફક�હોએ ક ુ ંક� એની 

કોઇ સા�બતી �ુરઆને મ�દમા ંનથી. એટલે તેમણે આપને 

કાગળ લખીને જણાવ�ુ ંક� "આપે ્ જવાબ આપયો છે તેની 

ચોખવટ માટ� �ુરઆનની આયતથી સા�બતી ટાકંવામા ંઆવે. 

આપે તેમનો કાગળ વાચંીને ્ આયત ટાકં� બતાવી તેનો 

તર�ુમો આ છે : 

 

"જયાર� કાફરોએ અમાર� સખતી જોઇ તો તેમણે 

ક ુ ં: "અમે અુલાહ પર ઇમાન લાવીએ છ�એ અને અમારા 

�ુફથી તમબા કર�એ છ�એ. એમ�ુ ંઆ કહ�� ુ ંએમના માટ� 

લાભકતાર ન નીવડ�ુ ંન એમ�ુ ંઇમાન લાવ�ુ ંએમને કામ 

આવ�ુ.ં આ આયત પડ�ા બાદ મોતવ��લે બધા ફક�હોના 
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ફ�સલા રદ કર� દ�ધા અને �કુમ કય� ક� "નસરાનીને એટલો 

માર મારવામા ંઆવે ક� એ મર� �ય. 

* * * * * 
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શાહ� �મને, ઇમામ અલી નક� 

અલ�યહસસલામનો જવાબ 

અુલામા મોહમમદ બા�કર નજફ� લખે છે ક� �મના 

બાદશાહ� ખલીફાએ વકતને લખ�ુ ંક�, "મ� ઇન�લમા ંવાચં�ુ ંછે 

ક� ્ માણસ એ �રુાની િતલાવત કરશે ્ની �દર આ સાત 

અદર ન હોય "સે , �મ, ખય, ઝે, શીન, ઝોય અને ફ� તે 

જ� તમા ંજશે. આથી મ� તમર�ત અને ઝ�રુને સાર� પેઠ� 

ધયાનથી વાચેંલ છે પણ તે બનેંમા ંઆવા કોઇ �રુા મારા 

વાચંવામા ંન આવયા. બનવા જોગ છે ક� તમાર� �કતાબ 

�ુરઆને મ�દમા ંહોય. માટ� તમારા આ�લમોથી તેહક�ક 

કર�ને મને જણાવવા �ૃપા કરો ક� તેની �દર આવા કોઇ �રુા 

છે ? શાહ� �મનો આ કાગળ મળતા ંમોતવ��લે બધા 

આ�લમોને એકઠા કર�ને તેમને ક ુ ં: "એવા કોઇ �રુા છે ક� 
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ન�હ, તેના િવષે �ણતા હો તો અને ન �ણતા હો તો તપાસ 

કર�ને મને જણાવો. બધાએ �બુ િવચાર કય� પણ તેમને કંઇ 

�ઝુ ન પડ�. મોતવ��લે જયાર� બધા આ�લમોથી મા�સુ 

થઇ ગયો એટલે ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ તરફ 

ધયાન દોડાવ�ુ ંઅને આપને દરબારમા ંતેડાવયા. આપ 

તશર�ફ લાવયા એટલે આપના સામે શાહ� �મે �છેુલો સવાલ 

ર�ુ કરવામા ંઆવયો. આપે તે જ વખતે જરા પણ િવલબં 

કયાર વગર ફરમાવ�ુ ં: "�રુ� હમદ જયાર� એ �રુામા ંઉપરો કત 

અદર િવષે તપાસવામા ંઆવ�ુ ંતો તેમા ંશાહ� �મે જણાવેલા 

સાતે અદર નહોતા. બાદશાહ� અરજ કર� : "યબન ર��ુુુ લાહ 

! ક�� ુ ંસા� ંથતે અગર આપ એ બતલાવી આપતે ક� આ 

અદરો એ �રુામા ંનથી તેનો સબબ શો છે  ? આપે ફરમાવ�ુ:ં 

�રુ� હમદ રહમત અને બર કતનો �રુો છે તેમા ંઆ અદરો 

એટલા માટ� નથી આવયા ક� તે બધા રહમત અને બર કતના 

ભાવને બાધ કતાર છે. ક�વી ર�તે ત� સાભંળો , ‘સે’ થી સબર 
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(હલાકત, તબાહ�, બરબાદ�)�ુ ંસબંોધન થાય છે , ‘�મ’ થી 

જહ�મ (જહ �્ મ)�ુ,ં ‘ખય’ થી ખયબત (�ુ �સાન, 

િનષફળતા,) ‘ઝે’ થી ઝ ક�ુમ (થોર) , ‘શીન’ થી શકાવત 

(્ુભારગયતા), ‘ઝોય’ થી �ુમત (�ધકાર) , ‘ફ�’ થી � રકત 

(િવયોગ)નો અથર થાય છે. ધયાન એ કુપનાન તરફ દોરાય 

છે અને બધી ચીઝો રહ�મત અને બર કતના િવરોધી ભાવ 

દશારવનાર� અને તેને બાધકતાર છે. 

ખલીફાએ વકતે આપનો િવગત�ણુર જવાબ શાહ 

�મને મોકલી આપયો. તેને વાચંીને એ ઘણો �શુ થયો અને 

એ જ વખતે ઇસલામ લઇ આવયો અને �જ�દગીભર �સુલમાન 

રરો. 

(દમ હ સમક�બમ �જ. ૩, પમ. ૧૪૦ અ� ુફોરમસની, 

કા� કમફ�યમનમ ાવમલમથી.) 

* * * * * 
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મોતવ��લના કહ�વાથી ઇબને સક�ત 

અને ઇબને અકસમે ઇમામ અલી નક� 

અલ�યહસસલામને કર�લા સવાલ 

આ�લમો�ુ ંબયાન છે ક� એક �દવસ મોતવ��લ 

દરબારમા ંબેઠો હતો. બી� કામોથી ફાર�ગ થયા બાદ ઇબને 

સક�ત તરફ જોઇને તેણ ેક ુ ં: "અ�લુ હસનથી જરા સખત 

સવાલ કરો. ઇબને સક�ત પોતાની કાબે�લયત પમાણે આપથી 

સવાલ કય�. ઇમામ અલ�યહસસલામને બધા સવાલોના 

િવગતવાર અને સ�ંણૂર જવાબ આપયા. શાહ� કાઝી ઇબને 

અકસમે ક ુ ં: ઇબને સક�ત , તમે વયાકરણ, કાવયશા�ી અને 

ભાષાશા�ી છો, તમને તે વળ� �નુાઝેરા�ુ ં�ુ ંભાન અને �ુ ં

�દલચશપી હોઇ શક� ? �ુ ંતેમનાથી સવાલો ક� ં�.ં એટ�ુ ંકહ� 
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એણે એક પ�નાવલી કાઢ� ્ એણે પહ�લાથી તૈયાર કર�ને 

પોતાની પાસે રાખી લીધી હતી અને તે હઝરતના હાથમા ં

�કુ�. હઝરતે તે  જ વખતે એમા ં�છેુલા પ�નોના જવાબ 

લખવા�ુ ંશ� ક�ુ ુઅને તેના સ�ંણૂર જવાબો આપયા ક� શહ�ર 

કાઝીએ �તુવ��લને કહ�� ુ ંપડ�ુ ંક� એને �પાવી રાખવામા ં

આવે, ન�હ તો િશયાનનો નર હ�સલો વધી જશે. આ 

સવાલોમા ંએક સવાલ એ પણ હતો ક� �ુરઆને મ�દમા ં

સાત સ�દુો અને કલેમા્ ુુ લાહનો ઉુલેખ છે તેથી કયા સાત 

સ�દુો અને કયા કલેમા્ ુુ લાહ �રુાદ છે  ? આપે તેના 

જવાબમા ંલખ�ુ ંસાત સ�દુો આ છે : (૧) અય�લુ �કબીત 

(૨) અય�લુ યમન (૩) અય�લુ બર�તુ (૪) અય�લુ 

તીબીયા (૫) અય�સુ સયયેન (૬) અય�લુ ઇફ�કા (૭) 

અય�લુ યા�રુાન અને કલેમા્ ુુ લાહથી �રુાદ મોહમમદ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ અને આલે મોહમમદ 
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સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ છે. ્મની 

ફઝીલતની ગણતર� ના��ુમકન છે. 

કઝા અને કદના બારામા ંમોટા ભાગના �ફરકાન 

એઅતેદાલના માગરથી હટ�લા નજર� પડ� છે. એમાનંો કોઇ 

�ફરકો જબનો કાઇલ દ�ખાય છે. કોઇ સવાધીનતા પર ઇમાન 

રાખતો દ�ખાય છે. આપણા ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ� 

પોતાના બાપદાદાનની પેઠ� તેની ચોખવટ આ શબદોમા ંકર� 

છે. ઇનસાન ન તો �બલ�ુલ મજ�રુ છે ક� ન સ�ંણુર ર�તે 

આઝાદ છે. 

બુક� બનેં હાલતોની વચચે છે એનો મતલબ �ુ ંએ 

સમ�યો � ંક� ઇનસાન અસબાબ અને અઅમાલમા ંતદન 

આઝાદ છે પણ પ�રણામ ઉપ�વવામા ં�દુાનો મોહતાજ છે. 

હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામે ઇરશાદ 

ફરમાવ�ુ ંક� અમારા આ�લમો કાએમે આલે મોહમમદ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ ની ગયબતના 
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જમાનામા ંદ�નના રદક તથા ઇુમ અને યક�નના રહબર 

હશે. પયરવો માટ� એમની િમસાલ �બલ�ુલ એવી હશે ્વી 

વહાણમા ંવહાણના નાિવકની. એ અમારા કમઝોરોના �દલોને 

તસુલી આપશે. તેન લોકોમા ંબધાથી વધાર� ફઝીલતવાળા 

અને િમુલતના અગણી હશે. 

* * * * * 
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ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામના 

ઘરની તલાશી 

ઇિતહાસ નવેશો�ુ ંબયાન છે ક� હ�. ૨૪૩મા ં

ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામને સામરાર લઇ જઈને તયા ં

નજર ક�દ કર� દ�વામા ંઆવયા. આમ છતા ંએ હાલતમા ંપણ 

આપ ઇમામતની ફરજો અદા કરવામા ંજરા પણ અચકાયા 

નહોતા. બુક� ઇમામ તર�ક� દ�નની તબલીગ કરવાની આપની 

્ ફરજ હતી તેને આપ અ�કુ અદા કરતા રરા. આપ 

ફરઝદં� ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ અને 

આપના જમાનાના ્ુિનયાના બધા આ�લમોથી વધાર� ઇુમ 

ધરાવતા હતા એટલે લોકોની નજરોમા ંઆપનો વકાર 

રોઝબરોઝ વધતો ગયો. આપ લોકોને ઉ�લેુ ઇસલામની અને 

ઇબાદતની તાલીમ ફરમાવતા હતા. પોતે પણ રાત �દવસ 
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અુલાહની ઇબાદતમા ંમશ�લુ રહ�તા હતા. આપે મ કકમ 

િનધારર કર� લીધો હતો ક� રાજના કોઇ પણ મામલામા ંજરા 

પણ દખલ ન દ�વી અને પોતાની �તને હર વ કત 

ઈબાદતમા ંમશ�લુ રાખવી , આપ આપના એ િવચારને 

વળગી રરા અને તે �જુબ વતરતા રરા પણ 

્ુિનયાવાળાનએ �ાર� કદ� કોઇ અુલાહવાળાને ચેનથી 

રહ�વા દ�ધો છે ? લોકો એ વાત પણ જોઇ ન શકયા ક� ઇમામ 

ઇઝઝત, વકાર, ચૈન અને �હ�ર� ઇતમીનાનની �જ�દગી બસર 

કર�. તેથી મોતવ��લ પાસે આપની �ગુલી કરવી શ� કર� 

અને એને એટલી હદ �ધુી બહ�કાવી ��ુો ક� આપની 

હયિસયતને પણ ખયાલ ન કય� અને આપના ઘરની તલાશી 

લેવા માટ� તૈયાર થઇ ગયો. ઇબને ખુકાન લખે છે ક� ક�ટલાક 

માણસોએ મોતવ��લના કાન ભયાર ક� હઝરત અલી નક� 

અલ�યહસસલામના ઘરમા ંએમના પયરવોએ મોકલેલા 

હિથયારો અને કાગળો મો�ુદ છે , વળ� એના �દલમા ંએ પણ 
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વહ�મ નાખી દ�ધો ક� તે પોતાના માટ� અમ ે�ખલાફતના 

તલબગાર છે. એટલે એણે આપના ઘરની તલાશી લેવા અને 

આપને ગીરફતાર કર�ને એની પાસે લાવવા માટ� રાતના 

વખતે થોડાક િસપાઇન આપના ઘર� મોકુયા. િસપાઇન 

અચાનક આપના ઘર� પહ�ચયા તો જો�ુ ંક� તેન ઉન�ુ ં

ખમીસ પહ�ર� �ફુની ચાદર નઢ� અને એકલા પોતાના 

�જુરામા ંર�તી અને કાકંર�નના ભ�યત�ળયા પર બેઠા હતા 

અને �કબલા તરફ મો�ુ ંરાખીને ધીમે સાદ� �ુરઆને મ�દની 

િતલાવત ફરમાવી રરા હતા. િસપાઇનએ તેમને એ  જ 

હાલમતા ંગીરફતાર કર� લીધા અને મોતવ��લ પાસે ર�ુ 

કર� દ�ધા. આપને િસપાઇન તેની પાસે લઇ આવયા એ 

વખતે તેના હાથમા ંશરાબનો �મ હતો અને તે બેઠો બેઠો 

શરાબ પી રરો હતો. આપને જોઇને એણે ઉઠ�ને આપની 

તાઝીમ કર� અને પોતાની બા�ુમા ંઆપને બેસાડ�ા. 

િસપાઇનએ તેને જણાવ�ુ ંક� , "એમના ઘરની તલાશી લેતા 
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કાગળો ક� હથીયારો ્વી ચીઝ અમને તયા ંદ�ખાણી ક� જડ� 

નથી અને એવી કોઇ શકંાસપદ ચીઝ હાથ લાગી નથી ક� ્ના 

કારણે એમના પર કોઇ �તનો આરોપ �કુ� શકાય. 

િસપાઇનની આ વાત સાભંળ� લીધા બાદ એણે 

શરાબનો ્ �મ તેના હાથમા ંહતો તે એણે હઝરતના તરફ 

લબંાવયો. આપે ફરમાવ�ુ ં- "મા� ંલોહ� ક� ગોશત શરાબથી 

અભડા�ુ ંનથી. મને ્ ુ ંએનાથી માફ રાખ. મોતવ��લે ક ુ ં: 

"શરાબ ન પીન તો થોડાક અશઆર સભંળાવો. આપે 

ફરમાવ�ુ ં: "મને શાએર�થી ઘણી નછ� �દલચસપી છે. 

મોતવ��લ ન માનયો અને ક ુ ં"જ�ર કંઇક સભંળાવો. 

ઇમામ અલ�યહસસલામે મજ�રુ થઇને થોડાક અશઆર 

ઇરશાદ ફરમાવયા ્નો સાર આ છે :- 

"્ લોકો પોતાના રદણ અથ� પહાડના �ચા 

િશખરો પર રહ�વા ચાુયા ગયા તેમને પણ મોતે ન છોડ�ા , 

અને ઇઝઝતની �લુદં� પરથી �ઝુલતની ખાક પર પછાડ�ને 
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કબરમા ંધક�લી દ�ધા. તયાર બાદ ગેબી અવા્ તેમને સાદ 

કય� ક� હ� કબરવાળાન ! �ા ંગયા તમારા તખત અને તાજ  

? �ા ંછે તમારા �ુદંર પોષાકો ? અને �ા ંગયા એ નાઝમા ં

પરવ�રશ પામેલા ચહ�રા ક� ્મના માટ� ત�ંનુ તાણવા અને 

પડદાન ખ�ચવામા ંઆવતા હતા ? એ વખતે તેમના તરફથી 

કબર� જવાબ આપયો ક� તે ્ુિનયામા ંએક વખત �ધુી ખાતા 

પીતા રરા અને �તે એક �દવસ તે �દુ પોતે માટ�ના 

�કડાનના કોળ�યા બની ગયા હવે તેના પર �કડાન ચાલી 

રરા છે. 

ઇમામ અલ�યહસસલામના આ અશઆર સાભંળ�ને 

મોતવ��લ અને બી� તયા ંહાજર રહ�લા લોકો પર હદ 

ઉપરાતંની �ર કકત તાર� થઇ ગઇ અને મોતવ��લ એટલો 

રડ�ો ક� તેની દાઢ� ુ�નુથી ભભ�ઇ ગઇ. તયાર બાદ તેણે 

�કુમ કય� ક� શરાબની �રુાહ� તયાથંી ઉપાડ� લેવામા ંઆવે. 

* * * * * 
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ખાનદાને ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમને બદનામ કરવાની 

કોિશશ 

અુલામા તબસી જણાવે છે ક� મોતવ��લ હઝરત 

ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામને શરાબ પીવડાવવામા ં

કામયાબ ન થયો એટલે તે એક �દવસ પોતાના િમત મડંળને 

કહ�વા લાગયો , "મ� ઘ�ુ ંચા ુ ંક� હઝરત ઇમામ અલી નક� 

અલ�યહસસલામ પણ મારા સાથે શરાબ પીયે , કારણ ક� જો 

તેમને �ુ ંમાર� સાથે શરાબ પીવડાવવામા ંકામયાબ થઇ �ત 

તો ઘણા મસઅલાનનો ઉક�લ થઇ �ત. પણ �ુ ંતેમને કોઇ 

ર�તે એ માટ� તૈયાર કર� શ�ો ન�હ. હવે માર� �ુ ંકર�ુ ં

જોઇએ ક� ્થી કર�ને એમની અને એમના ખાનદાનની 
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બદનામી થાય. એના િમત મડંળમાથંી એક� ક ુ ં: "મને તેના 

માટ� એક ��ુ�ત �ઝુી છે. એમના એક ભાઇ �સુા છે તે શરાબ 

પીએ છે. એને મદ�નાથી બોલાવી લે અને તાર� શરાબની 

મેહ�ફલમા ંતેને શર�ક કર અને પછ� લોકો તાર� સાથે એમની 

શરાબ પીવાની વાતનો હવાલો આપીને લોકોમા ંમશ�રૂ 

કરાવી દ� ક� ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામના ભાઇ શરાબ 

પીએ છે. આવા પચારથી લોકો એમના ખાનદાન અને ઇમામ 

અલી નક� અલ�યહસસલામ િવષે પણ એ�ુ ંજ અ�મુાન 

બાધંતા થઇ જશે. બાદશાહને તેની સલાહ બ�ુ  જ ગમી. એણે 

તેથી તેમને દાવતના�ુ ંમોકલી આપ�ુ.ં એ શરાબી હતા 

એટલે ઝટ એણે મોતવ��લની દાવતને લબબેક કહ� દ�ધી 

અને મદ�નાથી રવાના થઇ ગયા. ઇમામ અલી નક� 

અલ�યહસસલામ તેમને શહ�ર બહાર મકયા અને એમને તયા ં

બોલાવવા પાછળ મોતવ��લનો ્ ખરાબ આશય હતો 

તેનાથી એમને વા�કફ કર�ને ક ુ ંક� "તમે શરાબ ન પીતા 
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એમણે આપની વાત માનવાની ચોખખી ના પાડ�. હઝરતે 

ફરમાવ�ુ ં: "જયાર� તમે માર� વાત નથી માનતા તો મારા 

વેણ પણ સાભંળ� લો. ઇનશાઅુલાહ મોતવ��લથી તમાર� 

�લુાકાત પણ ન�હ થઇ શક�. અને થ�ુ ંપણ તેમજ તે તણ 

વષર તયા ંરોકાઇને પાછા ચાુયા ગયા. મોતવ��લથી તેમની 

�લુાકાત �ધુધા ંન થઇ શક�. 

(અઅલમ�લુ વરમ પમ. ૨૦૯) 

* * * * * 
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ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ 

અને ગાલીચાનો િસ�હ 

�ુુ લા �મી લખે છે ક� એક �દવસ મોતવ��લે 

એક �હ�દ� �્ુગરને દરબારમા ંબોલાવયો. એણે ઘણા �્ુઇ 

ખેલ બતાવયા. મોતવ��લે ક ુ ં: "થોડ� વારમા ંમારા 

દરબારમા ંએક ઘણો જ શર�ફ માણસ આવવાનો છે. અગર 

્ ુ ંતારા �્ુઇ ખેલથી એને શરમભદો કર� દ� તો તને �ુ ંએક 

હ�ર અશરફ� ઇનામમા ંઆપીશ. એણે ક ુ ં: "તે આવે તયાર� 

મને બતાવી દ�જો. પછ� આપ જયાર� આવયા એટલે ખાવા�ુ ં

લાવવામા ંઆવ�ુ ંઅને બધા ખાવા બેઠા , ઇમામ 

અલ�યહસસલામ ્વો પોતાના મોઢામા ંકોળ�ન �કુવા ગયા 

તયા ંપેલા �્ુગર� �્ુના જોર� એને ઉઠાવી દ�ધો. આમ તણ 

વખત થ�ુ.ં આખો મજમો હસવા લાગયો. ઇમામ 
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અલ�યહસસલામે તેથી એક ગાલીચા તરફ નજર કર� ્ 

�દવાલ પર લટકાવેલો હતો અને ્ના પર િસ�હ�ુ ં�ચત 

દોર��ુ ંહ્ ુ.ં આપે તે ગાલીચાના િસ�હને �કુમ કય� ક� "આ 

અઝલી કાફરને ્ ુ ંઆખો ગળ� લે. આપનો �કુમ થતા ંિસ�હ�ુ ં

�ચત �જુસસમ િસ�હ બની ગયો અને ગાલીચામાથંી બહાર 

આવીને �હ�દ� �્ુગર પર તાટ�ો અને તેન ેઇમામ 

અલ�યહસસલામના ફરમાવયા �જુબ આખોને આખો ગળ� 

ગયો. િસ�હને જોઇને દરબારમા ંખલબલી મચી ગઇ. લોકો 

અહભ તહ� ભાગવા લાગયા. �તુવ��લે શમર સાથે ઇમામ 

અલ�યહસસલામને િવનવણી કર� ક� , "પેલો �્ુગર ્ને િસ�હ� 

ગળ� લીધો છે તેને પેટમાથંી �વતો કાઢ� આપે એવો તેને 

�કુમ ફરમાવો. આપે ફરમાવ�ુ ં"એ હર�ગઝ થઇ શક� ન�હ 

અને આપ ઉઠ�ને ચાલતા થયા. એક �રવાયતમા ંછે ક� આપે 

જવાબ આપયો ક� અજગર બનેલી �સુા અલ�યહસસલામની 



િસરતે અઈમ્મા - 1373                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

અસાએ પેટમા ંઉતાર�લા �્ુગરોને બહાર કાઢ�ા હોત તો 

એમ થઇ શકત. 

અુલામા અદર બેલી લખે છે ક� એક �દવસ 

મોતવ��લે ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામને ભર 

દરબારમા ંકતલ કરવાનો િન�ચય કર�ને તેને દરબારમા ંલઇ 

આવવા માણસ મોકુયો. આપ સવાર� પર તશર�ફ લાવયા. 

અબ્ુરર હમાન િમસર��ુ ંબયાન છે ક� એ વખતે તે સામરારમા ં

હતો. મને એ વાતની �ણ થઇ ક� આ્ મોતવ��લના 

દરબારમા ંકોઇ અુવીને કતલ કરવામા ંઆવશે. �ુ્હુલતાથી 

પેરાઇને એ કોણ અુવી છે તે જોવા �ુ ંદરબારના �ખુય 

દરવા� પાસે રાહ જોતો ઉભો રરો. થોડ�વાર બાદ મને એક 

સવાર� પર આવેલા માણસ માટ� મને કોઇએ બતાવીને ક ુ ં

આ તે અુવી છે. ્ને આ્ દરબારમા ંકતલ કરવામા ંઆવશે. 

મ� એના તરફ જો�ુ ંતો મને એના પર દયા આવવા લાગી. 

મ� મનમા ં�દુા પાસે દોઆ કર� ક� �દુાયા  ! આવા નેક 
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ચેહરાના અુવી સાહ�બને ્ ુ ંમોતવ��લના શરથી મહ�ઝ 

રાખ્. �ુ ં�દલમા ંદોઆ કર� રરો હતો તયાર� એ માર� પાસેથી 

થઇને નીકકયા અને મને ક ુ ં: "અબ્ુરર હમાન તમાર� દોઆ 

ક�લુ થઇ ગઇ છે. આપ દરબારમા ંગયા તો કોઇનો હાથ 

એમના પર ઉઠ�ો ન�હ. મને તે વખતે જણા�ુ ંક� એ અુવી 

અનય કોઇ ન�હ �દુ ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ હતા. 

�ુ ંતે  જ સમયથી આપનો મો�હબ થઇ ગયો. જયાર� આપ 

દરબારમાથંી બહાર આવયા તયાર� માર� પાસે આવીને મને 

દોઆ આપી અને �ુ ંઆપની દોઆની બર કતથી માલ અને 

ઔલાદથી માલામાલ થઇ ગયો. 

આલીમો�ુ ંબયાન છે ક� એક �દવસ મોતવ��લ 

દરબારમા ંબેઠો હતો તે વખતે એક �બુ�રુત જવાન નરત 

આવીને ક ુ ં: "� ુઝયનબ �બનતે અલી અને ફાતેમા � ં

મોતવ��લે ક ુ ં"્ ુ ંતો જવાન નરત છે અને ઝયનબ તો 

પેદા થયા અને મર� ગયા એને તો જમાનો વીતી ગયો અગર 
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તને ઝયનબ તર�ક� ક�લુ રાખવામા ંઆવે તો એ ક�વી ર�તે 

માનવામા ંઆવશે ક� ઝયનબ આટલી �મર �ધુી જવાન ક�મ 

રહ� શક� છે. એણે ક ુ ં: "મને ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમે દોઆ આપી હતી ક� ્ ુ ંહર ચાલીસ 

વરસે નવેસરથી જવાન થઇ જશે. મોતવ��લે દરબાર� 

આ�લમોને એકઠા કર�ને આ ક�સ તેમના સામે ર�ુ કય�. 

બધાએ ક ુ ં"એ �ુઠી છે. ઝયનબને મય� તો વરસો થઇ 

ગયા. મોતવ��લે દરબાર�નને ક ું , એ તો બ�ુ ંઠ�ક પણ 

તમે કોઇ એવી દલીલ આપો ક� ્નાથી �ુ ંતેને �ુઠ� સા�બત 

કર� શ�ંુ. બધાએ લાચાર�નો એકરાર કર� લીધો. 

મોતવ��લના વઝીર ઇબને ખાકાને ક ુ ં: "આ મસ અલાને 

ઇબ�રુરઝા ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ િસવાય કોઇ 

ઉક�લી શક� તેમ નથી. એટલે તેમને બોલાવવામા ંઆવે. 

મોતવ��લે હઝરતને તશર�ફ લઇ આવવાની ઝેહમત આપી. 

આપ દરબારમા ંપધાયાર તયાર� મોતવ��લે આપની સામે 
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ઉપરોકત મસઅલો પેશ કય�. ઇમામ અલ�યહસસલામે ક ુ ં: 

"એ નરત �ુઠ� છે. મોતવ��લે ક ુ ં"એમ ન�હ તમે કોઇ 

એવી દલીલ બતાવો ્થી �ુ ંતેને �ુઠ� ઠ�રવી શ�ંુ. ’ આપે 

ફરમાવ�ુ ં: "મારા જદે નામદારનો ઇ રશાદ છે ક� , િશકાર� 

જનાવરો પર માર� ઔલાદ�ુ ંલોહ� હરામ છે, એટલે બાદશાહ 

્ ુ ંએને �હ�સક પ�નુના પભજરામા ં�રુ� દ�. અગર એ સાચી 

હશે તો , ઝયનબ હોવાની વાત તો દર �કનાર , એ જો 

સયદાણી હશે તો �હ�સક પ�નુ તેને કંઇ ન�હ કર� પણ જો તે 

સાદાતમાથંી ન�હ હોય તો એ �નવરો તેને ફાડ� ખાશે. 

આપ આ વાત કર� રરા હતા તયાર� દરબારમા ં

ઇશારાબા� થવા લાગી અને પછ� બધા ્ુશમનોએ ભેગા 

મળ�ને ક ુ:ં આ વાત ખર� છે ક� ખોટ� તેની પર�દા હઝરત 

ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામથી જ લેવામા ંઆવે. જો એ 

ખર� હશે તો �હ�સક પ�નુથી તેમને કંઇ જ �ુ કસાની ન�હ 

પહ�ચે. એ માનતા હતા ક� એ હદ�સ સતય નથી એટલે 
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હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ �હ�સક પ�નુના 

િપ�જરામા ંદાખલ થતાનંી સાથે તે એમને ફાડ� ખાશે. આપણો 

આશય પણ �રુો થઇ જશે અને કોઇ દોષ પણ ન�હ આપી 

શક� અને જો એ હદ�સ સાચી હશે અને �હ�સક પ�નુ ઇમામ 

અલ�યહસસલામને કંઇ હાની ન�હ કર� તો ઝયનબે કઝઝાબાના 

કારણે ્ ઉુઝન (�ુઝંવણ) છે તે ્ુર થઇ જશે. 

મોતવ��લને આ વાત ગમી ગઇ. એણે ક ુ:ં "યબ�રુરઝા , 

ક�ટ�ુ ંસા� ંથશે ક� આપ પોતે જ િસ�હના િપ�જરામા ંજઇને 

સા�બત કર� આપો ક� ફાડ� ખાનાર �નવરો પર આલે 

ર�લુ�ુ ંગોશત હરામ છે. ઇમામ અલ�યહસસલામ તૈયાર થઇ 

ગયા. આથી મોતવ��લે ઇમામ અલ�યહસસલામને િપ�જરામા ં

દાખલ કર�ને તે�ુ ંફાટક બધં કરાવી દ��ુ.ં પોતે ઇમારતની 

છત પર ચઢ�ો ્થી નીચે �ુ ંથઇ ર  ુછે તે આસાનીથી જોઇ 

શક�. 
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અુલામા હજર ઇબને મકક� લખે છે ક� �નવરોએ 

દરવાજો �લુવાનો અવાજ સાભંકયો તો �પુ થઇને બેસી 

ગયા. આપ નસર�મા ંપહ�ચીને સીડ� પર ચડવા લાગયા. 

આપને જોઇને �હ�સક પ�નુ આપની પાસે આવયા ્મા ંતણ 

અને (દ�એ્ સાક�બાની �રવાયત) �જુબ છ િસ�હ હતા તે 

આપની સામે આળોટવા અને આ�ુબા�ુ ફરવા લાગયા. આપ 

આપની આસતીન �બુારક તેમના માથા પર પેમ�વુરક 

ફ�રવતા રરા પછ� બધા �હ�સક જનાવરો  ુટંણ ટ�કવીને 

આપની સામે બેસી ગયા. 

મોતવ��લ છત પર બેઠો બેઠો બ�ુ ંજોઇ રરો 

હતો. થોડ�વાર તયા ંરોકાયા બાદ આપ નસર�મા ંઆવયા 

અને દરવાજો ખોલીને આપને બહાર લઇ લેવામા ંઆવયા. 

લોકોએ મોતવ��લને ક ુ:ં "્ ુ ંપણ આ�ુ ંકર� બતાવ. એણે 

ક ુ ં"�ુ ંતમે બધા મને મરાવી નાખવા ચાહો છો  ? અુલામા 

મોહમમદ બાકર લખે છે ક� ઝયનબે કઝઝાબાએ આ બ�ુ ં
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નજરો નજર જોઇને પોતે �ુકંુ બોલી હોવાની ક�લુાત કર� 

લીધી. એક �રવાયત �જુબ તેને તમબાની �હદાયત આપીને 

જતી કરવામા ંઆવી અને બી� �રવાયત �જુબ મોતવ��લે 

એને �હ�સક પ�નુના પભજરામા ંફ�કાવી દઇને ફાડ� ખવરાવી. 

અુલામા હજર ઇબને મ કક��ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� હા�ન રશીદ 

અબબાસીના જમાનામા ંજનાબ યરા �બન અબ્ુુલાહ �બન 

હસને �સુ�ાજ �બન ઇમામ હસન અલ�યહસસલામના સબંધંમા ં

પણ આ�ુ ંથ�ુ ંહ્ ુ.ં 

* * * * * 
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ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ 

અને મોતવ��લનો ઇલાજ 

અુલામા અબ્ુરર હમાન �મી લખે છે ક� ્ 

જમાનામા ંહઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ નજર 

ક�દમા ં�વન ગાળતા હતા તયાર� મોતવ��લને બેઠકની 

જગયાએ એટલે ક� કમર નીચે શર�રના પાછલા ભાગ પર એક 

ઝેર��ુ ં�મુેુ ંનીકળ� આવ�ુ.ં ઘણા ઇલાજો કયાર પણ કોઇ 

ર�તે એ �મુેુ ંસા� ંથવાની આશા દ�ખાતી નહોતી. એ કારણે 

તેની �જ�દગી ભયમા ંઆવી ગયા�ુ ંજણાતા ંમોતવ��લની 

માએ માનતા માની ક� અગર મોતવ��લ�ુ ં�મુેુ ંસા� ંથઇ 

�ય અને તન્ુરસત થઈ હરતો ફરતો થઇ �ય તો �ુ ંહઝરત 

ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામની બારગાહમા ંમોટ� 

રકમ�ુ ંનઝરા�ુ ંપેશ કર�શ. મોતવ��લના વઝીર ફતહ �બન 
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ખાકાને મોતવ��લને ક ુ ં: "જો તમાર� ર� હોય તો �ુ ં

હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામની સેવામા ંજઇને 

તમાર� �બમાર�ની િવગતો તેમને જણાવીને તમારા માટ� કોઇ 

યોગય દવા તજવીજ કરવાની અરજ ક�.ં મોતવ��લે તેને 

ર� આપી. ફતહ �બન ખાકાને આપની સેવામા ંહાજર થઇ 

�બમાર�ની િવગતો જણાવીને કોઇ દવા તજવીજ કરવા માટ� 

અરજ કર�. આપે ફરમાવ�ુ ં"�ુસબે ગનમ (બકર�ના આગળના 

પગથી �દંાએલી �લ�ડ�ન) તેના માટ� �લુાબ જળમા ંવાટ�ને 

�મુડા પર લગાડ� દો. ઇનશાઅુલાહ �મુેુ ંમટ� જશે. એણે 

જઇને ઇમામે બતાવેલો ઇલાજ જણાવયો. લોકો આપે 

�ચુવેલો ઇલાજ સાભંળ�ને પહ�લા ંતો �બુ હસવા લાગયા 

પછ� કહ�વા લાગયા. ઇમામ થઇને દવા ક�વી તજવીજ 

ફરમાવી છે  ! વઝીર� ક ુ ં: "અય ખલીફા તજ�બો કરવામા ં

હરકત �ુ ંછે  ? અગર �કુમ હોય તો વયવસથા ક�.ં ખલીફાએ 

�કુમ આપયો અને દવા લગાડવામા ંઆવી. �મુેુ ં�ંટ� ુ.ં 
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મોતવ��લની બળતરા અને બેચનેી ્ુર થઇ અને રાહત 

મળ�, રાતે તે ઘસઘસાટ �ઘી ગયો અને તણ �દવસમા ંહરતો 

ફરતો થઇ ગયો. મોતવ��લ તદન સાજો થઇ જવા બાદ 

એની માએ ઇમામ અલ�યહસસલામની સેવામા ંદસ હ�ર 

અશરફ�નની સીલબધં થેલી મોકલાવી. 

(કવમા�્ ુ�ી�વુવત) 

* * * * * 
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ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામના 

ઘરની બી�વાર તલાશી 

�હ�સક પ�નુએ આપના કદમ �મુયા અને 

મોતવ��લ�ુ ં�મુેુ ંઆપની બતાવેલી દવાથી સા� ંથઇ 

ગ�ુ.ં એ એવી શાનદાર કામયાબીન હતી ક� હાિસદોના 

�દલમા ંલાગેલી આગ નર ભ�કુ� ઉઠ�. પ�રણામ એ આવ�ુ ં

ક� મોતવ��લ આપના ઇલાજથી સાજો થયો તેથી આપનો 

�ણી બનીને આપના તરફ ઢળવો જોઇતો હતો. તેના બદલે 

આપના પતયેની એની ્ુશમનાવટમા ંનર વધારો થયો. 

�ુુ લા �મી અલ�યહસસલામ (અ.ર.) લખે છે થોડા 

�દવસની �દર ક�ટલાક લોકોએ મોતવ��લને આપના 

િવ�ધધ ભભેંરવો શ� કય�. લોકોની ભભેંરણીથી તેના મનમા ં

એ વાત ઠસી ગઈ ક� ઇમામ અલ�યહસસલામે પોતાના ઘરમા ં
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હિથયારો એકઠા કરાવી લીધા છે અને થોડા વખતમા ં

પોતાના �હમાયતીના ભરોસે તારા સામે બહાર પડ�ને તાર� 

��ુુમતનો તખતો ઉુટ� નાખશે. એ તે લોકોની ભભેંરણીમા ં

આવીને �બુ ભડક� ગયો અને સઇદને બોલાવીને �કુમ કય� 

ક� "્ ુ ંઅધ� રાતે ઇમામ અલ�યહસસલામના ઘરમા ંઅચાનક 

 સુીને તેના ઘરની તલાશી લે અને ્ કંઇ તને હાથ લાગે તે 

માર� સામે લાવીને ર�ુ કર� દ�્. 

સઇદ�ુ ંબયાન છે ક� �ુ ંતેના �કુમ �જુબ 

હઝરતના ઘરમા ંદાખલ થવા માટ� ઉપરની જગયા ઉપર 

ગયો પણ તયા ં�ધા� ંએટ�ુ ંહ્ ુ ંક� મને રસતો જડતો નહતો , 

એટલે અહભ તહભ ફાફંા માર� રરો હતો. તયા ંઇમામ 

અલ�યહસસલામનો મને સાદ સભંળાયો. આપ ફરમાવી રરા 

હતા ક� "સઇદ �ધા� ંછે �ાકં ઠોકર લાગી જશે. જરા 

રોકાન તો �ુ ંફાનસ લઇને આ�ુ ં�.ં આપે મને ફાનસ 

બતાવ�ુ ંતયાર� �ુ ંજોઇ શ�ો ક� આપે મને સાદ કય� તયાર� 
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મકાનના �દરના ભાગમા ંબીછાવેલા �સુુલા પર બેઠા હતા. 

ઘરની તલાશી લેતા ંજો�ુ ંક� એક તલવાર િસવાય બી�ુ ંકોઇ 

હિથયાર ન હ્ ુ ંઅને મોતવ��લની માએ મોકલેલી 

અશરફ�ની થેલી પડ� હતી. મ� આ ચીઝો લાવીને મોતવ��લ 

પાસે ર�ુ કર� દ�ધી. એણે તે ચીઝો વાપસ કર� દ�ધી અને 

ઘણો જ શરમભદો થયો. 

(કવમા�્ ુ�થ�વુવત) 

અુલામા મજલીસી�ુ ંબયાન છે ક� હવે આપના 

પર �રુતા જોરશોર સાથે સખતી કરવા�ુ ંશ� ંથ�ુ ંઅને 

આપને ક�દમા ં�રુ� દ�ધા. પહ�લા ંઝરારફાની અને પછ� 

રઝઝાક�ની ક�દમા ંઆપને રાખયા તેમજ આપને મળવા 

આવનાર પર સ�ંણૂર પાબદં� કર� દ�ધી અને �કુમ છોડ�ો ક� 

આપની પાસે કોઇ ફરક� પણ ન શક� તેની �રુતી સાવચેતી 

રાખવામા ંઆવે. 
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હઝરતની રહ�ણી કરણી અને અખલાક તથા 

કમાલાત એ  જ હતા ્ આ િસલિસલએ ઇસમતના દર�ક 

ઇમામના સમયમા ંખ�સુી ઇમતેયાઝો �પે હમેંશા પતયદ થતા 

આવતા હતા. ક�દની હાલત હોય , ક� પછ� આઝાદ�ની હાલત 

હોય દર�ક હાલતમા ંયાદ� ઇલાહ� , ઇબાદત, ખુક� �દુાથી 

બેિનયાઝી, મકકમ અડગતા , ધીરજ અને અટલ િન�ચય , 

પર�શાની વખતે કપાળ પર કરચલી �ધુધા ંન પડવા દ�વી , 

્ુશમનો સાથે િવનયશીલ વતારવ અને �રુવવતથી કામ લે�ું , 

મોહતાજો અને જ�રતમદંોની મદદ કરવી એ આપના 

સદ�ણુો હતા. 

આપના ક�દ� અવસથાના જમાનામા ંઆપ �યા ં

પણ રરા �સુુલાની સામે જ એક કબર ખોદ�લી હમેંશા 

તૈયાર રહ�તી હતી. જોનારાનએ તેના પર તા�ુબી અને 

દ�હશત �હ�ર કર� તો આપે ફરમાવ�ુ:ં "મોતનો ખયાલ 
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�દલમા ંસદા કાયમ રાખવા અથ� �ુ ંઆ કબર માર� નજરો 

સામે રા�ુ ં�.ં 

મોતવ��લ આપની દર�ક �હલચાલ પર નજર 

રાખવા ચાલાક ��સુ ગોઠવી દ�ધા હોવા છતા ંઆપે રા�ય 

િવ�ધધ પગ�ુ ંલેવા ક� �હલચાલ કયારનો કોઇ પણ આરોપ 

આપના સામે સા�બત થઇ શ�ો ન�હ અને આપના વખતમા ં

સ�ા પર આવનારા કોઇ બાદશાહને આપના િવ� ધધ સખત 

પગલા લેવાની કોઇ દલીલ ક� બહા�ુ ંમળ� શ�ુ ંનથી અને 

આ બ�ુ ંએ સમયમા ંક� જયાર� અબબાસી સુતનતના પાયા 

હલી ગયા હતા, રોજ નવા નવા �ફતના ઉઠતા અને નવા નવા 

કાવતરા ઘડાઇ રરા હતા. 

મોતવ��લ સાથે એના �તુની �ખુાલેફત , તેનો 

માનીતો અઝીઝ �લુામ તથા બાબર �મીની તેનાથી ્ુશમની, 

�નુતિસરના પછ� એના રા�યના ઉમરાવોની વેરણ છેરણતા , 

આખર� મોતવ��લના �તુોની �ખલાફતથી મેહ�મીનો ફ�સલો 
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�સુતઇનના રા�ય અમલ દરિમ યાન યરા �બન ઉમર �બન 

યરા �બન �સેુન �બન ઝયદ અલવીનો �ુફામા ંબળવો. 

"દાઇ�લુ હકનો લકબ ધરાવતા હસન �બન ઝયદનો 

તબીસતાન પર કબજો અને સવતતં રા�યની સથાપના , 

રાજધાનીમા ં્કુદ �લુામો�ુ ંબી�વાર બડં , �સુતઇન�ુ ં

સામરારથી બગદાદ ભાગીને �કુલામા ંભરાઇ જ�ું , �તે 

��ુુમત પરથી હાથ ઉપાડ� લેવા પર મજ�રુ થ�ુ ંઅને થોડા 

�દવસ પછ� મોઅતઝ �બુલાની તલવાર� મરા� ું , પછ� 

મોઅતઝ �બુલાના જમાનામા ં�મીનએ સામનો કરવા માટ� 

તૈયાર�ન કરવી, મોઅતઝ �બુલાને �દુ પોતાના ભાઇનથી 

ખતરા�ુ ંમહ��સુ થ�ુ,ં મોઅયયદની �જ�દગીનો �ત, મવ�ફક�ુ ં

બસરામા ંક�દ થ�ુ ંઆ બધી ઘટનાન , અશાિંતન અને 

ઝઘડાનમાથંી એકમા ંપણ ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામે 

ભાગ લીધો હોય તેવી શકંા પણ ન પેદા થવી , �ુ ંઆપ�ુ ંઆ 

વતરન ્ લોકો આવી બાબતોમા ંલાગણીવશ બનીને કામ લે 
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છે તેમનાથી તદન ઉુ�ંુ નથી જણા્ ું  ? અને તે પણ એક 

એવી રાજ સ�ા પતયે , ્ને તેન હક અને ઇનસાફની દ�ષટએ 

ગેરકાયદ�સરની રાજ સ�ા ગણે છે , બુક� ્ના હાથે તેમણે 

દ�શવટા, ્લ અને અપમાનજનક ્ુ:ખો સહન કરવા પડ�ા ં

છે. પણ આપ તો લાગણીનની દોરવણીથી ઉચચતર અને 

નફસની મોટાઇના કાિમલ મઝહર સમાન હસતીનમાથંી હતા. 

્ુનયવી હગંામાન, સમયની આક�સમક તકો અને અણધાયાર 

પસંગોથી કોઇ �તનો લાભ ઉપાડવો , પોતાની હ કકાિનયત 

અને પહાડથી પણ વધાર� વજનદાર સદા કતના િવ� ધધ 

સમ્ છે અને પિતસપધ� પર પીઠ પાછળથી ઘા કરવાને 

પોતાના ઉચચ દ�ષટ �બ�્ ુ  અને કાયર પદિત , મેઅયાર� 

અમલના �ખલાફ ગણીને તેનાથી હમેંશા છેટ� રહ� છે. 

* * * * * 
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�હ.સ. ૨૪૭મા ંકબ ે�સૈુનની સાથે 

બી�વાર મોતવ��લની બેઅદબી 

ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામને ક�દ કર� 

લીધા બાદ બી�વાર મોતવ��લે ઇમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામની કબર ખોદાવી નાખવાની વાત પોતાના 

મન પર લીધી અને તે� ુ ંનામો િનશાન િમટાવી દ�વાનો 

ઇરાદો કય�. 

ઇિતહાસ નવેશો લખે છે ક� મોતવ��લને એ 

વાતની �ણ થતા ંક� ્ુિનયાના �ણેુ �ણેુથી કબ ે �સૈુન 

અલ�યહસસલામની �ઝયારત માટ� આવનારા અસખંય લોકોની 

અ્ટુ ધારા ચા� ુછે અને બે�મુાર માણસો આપની 

�ઝયારતનો લાભ ઉપાડવા આવતા રહ� છે , તેથી એના 

હસદની આગ ભ�કુ� ઉઠ� અને એ િસલિસલાને સદા માટ� 
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ખતમ કર� દ�વા તેણ ેમકકમ િન�ચય કર� લીધો. એણે એટ�ુ ં

પણ ન િવચા�ુ ુક� તે એ  જ દરગાહ છે ્ના તરફ , શયખ 

અબ્ુલ કાદર �લાનીની તેહક�ક �જુબ િસ�રે હ�ર 

ફ�રશતાન આસમાનથી ઉતર� ખાનએ કાઅબાનો તવાફ 

કર�ને �ય છે અને હઝરત ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામની 

�ઝયારત અને ��ુવેરતની ફરજો િનતય �દન અદા કર� છે. 

(�નુય્-ુતમલેબીન-્જ્લલ બારયન પમ. ૨૦૨) 

શેખ ્સુીના ‘અમાલી’ નામે �સુતકમા ંઅને 

‘�લાઉલ ન�નુ’ નામે �સુતકમા ંછે ક� મોતવ��લે �ઝયારત 

કરવાથી રોકવા અને નહર� અુકમાને કાપીને તે� ુ ંપાણી 

કબર પરથી વહાવવા માટ� એણે સેના �ુકડ�ન મોકલી. વળ� 

એ�ુ ંફરમાન બહાર પાડ� ુ ંક� ્ કોઇ પણ માણસ �ઝયારત 

કરવા આવે તેને માર� નાખવામા ંઆવે. ક�ટલાક આ�લમોના 

બયાન �જુબ ફરમાન એ હ્ ુ ંક� પહ�લા હાથ કાપવો તે છતા ં
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તે ન માને અને �ઝયારત કરવાથી બાઝ ન આવે તો એને 

�નથી માર� નાખવો. 

આ એક એ�ુ ંફરમાન હ્ ુ ં્ણે હઝરત ઇમામ 

�સૈુન અલ�યહસસલામના માનનારાનને બેચને બનાવી દ�ધા. 

હઝરત ઝયદ� મજ�નુ ્ આલે મોહમદ અલ�યહસસલામના 

દોસતોમાથંી હતા આ ફરમાનનો ભગં કરવા છેક મીસરથી 

પગ પાળા �ુફા આવયા. તયા ંતે બેહ�લુ દાનાને મકયા 

(્મણે મસલેહતથી ગાડંપણ ધારણ ક�ુ ુહ્ ુ)ં બનેંએ 

આપસમા ંિવચારોની આપ-લે કર� અને બનેં તે પછ� 

�ઝયારત માટ� કરબલા સાથે ઉપડ�ા. બનેંએ આપસમા ંનકક� 

કર� લી�ુ ંહ્ ુ ંક� હાથ કપાવવા પડ� તો કપાવી�ું , કતલ થ�ુ ં

પડ� તો થઇ જ�ુ ંપણ �ઝયારત કર��ુ ંઅને જ�ર કર��ુ.ં આ 

િન�ચય કર�ને તેન કરબલા પહ�ચયા તયાર� એમણે જો�ુ ંક� 

નહર� અુકમા�ુ ં�ખ કબર તરફ ફ�રવી દ�વામા ંઆવ�ુ ંહ્ ુ ં

અને કબર પર તે પાણી ફર� વળે અને કબરને પોતાની તળે 
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દાટ� દ� એના માટ� કોિશષો કરવામા ંઆવી રહ� છે પણ 

નહ�ર�ુ ંપાણી ક�મેય કર�ને કબર પરથી પસાર થવાની 

બેઅદબી માટ� તૈયાર નહો્ ુ ંજણા્ ુ.ં એ કબરની ન�ક 

આવતાની સાથે જ બે ભાગમા ંફંટાઇ જ્ ુ ંઅને બા�ુ પરથી 

થઇને અને કબરને સપશર �ુબંન કર�ને આગળ વધી જ્ ુ ંહ્ ુ.ં 

આ હાલત જોઇને એ બનેંનો પમેભાવ ઉભરાયો 

અને હ� તેન આ નહ�રના પાણીના વતરનને જોઇ રરા હતા. 

કબર પર પહ�રો ભરવા �કુ�લો એક માણસ તેમની પાસે 

આવયો અને �છુ�ુ:ં "તમે અ�હ� શા માટ� આવયા છો  ? બનેંએ 

એક સાથે જવાબ આપયો ક� �ઝયારત માટ�. એણે ક ુ ં: 

"તમને માર� જણાવી દ�� ુ ંજોઇએ ક� અ�હ� ્ લોકો �ઝયારત 

કરવા આવે તેમને કતલ કર� દ�વાનો �કુમ આપયો છે. તે 

બનેંએ ક ુ ં: "અમે આવયા પણ એટલા માટ� છ�એ ક� અમને 

કતલ કર� દ�વામા ંઆવે. 
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એ માણસ એ બનેંનો જવાબ સાભંળ�ને આપના 

પગમા ંપડ� ગયો અને પોતાના કામથી તમબા કર� અને 

મોતવ��લ પાસે ગયો. મોતવ��લે એને કતલ કર�ને �ળુ� 

પર ચઢાવી દ�ધો અને પછ� પગમા ંરસસી બાધંીને બ�રોમા ં

એના શબને ઢસડાવ�ુ.ં ઝયદ� મજ�નુને એ વાતની �ણ 

થતા ંતેન તરત જ સામરાર ગયા. એ માણસની પહ�લા ંતો 

લાશ હાથ કર� અને પછ� તેને દફનાવી દ�ધો અને તેના પર 

�ુરઆન શર�ફની િતલાવત કર�. 

હ� ઝયદ સામરારમા ંહતા તે દરિમ યાન એક 

જનાઝાને ઘણી ધામ �મુ સાથે લઇ જવાતો એમના જોવામા ં

આવયો. જનાઝાની સાથે કાળા અલમ હતા. પાયદસતમા ં

રા�યના અગણીન અને �ખુય અિધકાર�ન પણ હતા. આવી 

ધામ�મુ અને આવા મોટા માણસો એ જનાઝા સાથે જતા 

જોઇને ઝયદ સમ�યા ક� મોતવ��લ મર� ગયો , પણ 

દરયાફત કરતા ં�ણવા મક�ુ ંક� મોતવ��લની એક શામળ� 
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લ�ડ� મરણ પામી હતી અને તેના જનાઝામા ંઆ બધી 

ધામ�મુ હતી. એ �ણીને હઝરત ઝયદ� એક ઠંડો િનસાસો 

ભય� અને અફસોસ �પે બોુયા , "અુલાહ ! અુલાહ ! એક 

મન�સુ લ�ડ�ની દફનિવધી માટ� આટલી ધમાલ  ! અને 

ફરઝદં� ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ 

કરબલામા ંતણ �દવસના �ખુયા અને તરસયા શહ�દ થયા 

તેમના પર કોઇ રડનાર નથી , એટ�ુ ંજ ન�હ� બુક� એમની 

કબર �ધુધા�ં ુ ંિનશાન િમટાવી દ�વા માટ� લોકો પાછળ પડ�ા 

છે. તયાર બાદ એ  જ મતલબની ક�ટલીક કાવય પ�ં�તન 

લખીને તેમણે મોતવ��લ પાસે મોકલાવી દ�ધી. એણે તેમને 

્લમા ં�રુ� દ�ધા પણ રાતે એના સવપનામા ંકોઇ મદ� 

મોઅમીને આવીને ક ુ ં: "્ ુ ંઝયદને આ ઘડ�એ જ ્લમાથંી 

છોડ� �કુ , જો ્ ુ ંતેમ ન�હ કર� તો �ુ ંતને જરા પણ િવલબં 

વગર હલાક કર� દઇશ. સવપનામા ંમળેલી ધમક�થી 
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ગભરાઇને એણે તે  જ વખતે જનાબે ઝયદને ્લ �ુ કત કર� 

દ�ધા. 

* * * * * 
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મોતવ��લ�ુ ં�નુ 

લોકો મોતવ��લના �ુમ અને અતયાચારથી 

બેઝાર થઇ ગયા હતા. હવે તો તેની એ હાલત થઇ ગઇ હતી 

ક� તે છડ�ચોક આલે મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમની શાનમા ં�સુતાખી કરવા લાગયો હતો. એક �દવસ 

એણે પોતાના છોકરા �નુતિસરના સામે હઝરત ફાતેમા ઝહ�રા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાની શાનમા ંઅણછાજતા શબદો ઉચચાયાર. 

�નુતિસર� આ�લમોથી દયારફત ક�ુ ુક� "્ માણસ �બનતે ર�લુ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની શાનમા ંઆવા 

અણછાજતા શબદો મ�ઢ�થી કાઢ� તેના માટ� શો �કુમ છે  ? 

આલીમોએ જવાબ આપયો: "આવા માણસને કતલ કર�ુ ં

વા�બ ઠર� છે. તાર�ખે અ�લુ �ફદામા ંછે ક� �નુતિસર� 

મોતવ��લ એકલો હતો તે વખતે અ�કૂ માણસોની મદદથી 
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એ�ુ ં�નુ કર� દ��ુ.ં દ મ એ સાક�બામા ં(પા. ૧૪૭ પર) છે ક� 

એ�ુ ં�નુ ચોથી શવવાલ, �હ.સ. ૨૪૭મા ંથ�ુ ંહ્ ુ.ં 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ અલી નક� 

અલ�યહસસલામની શહાદત 

મોતવ��લના મરણ બાદ તેનો �તુ �નુતિસર 

અને પછ� �હ.સ. ૨૫૨મા ંમોઅતઝ �બુલાહ �બન 

મોતવ��લ �ખલાફતની ગાદ� પર બેઠો. એણે પોતાના 

બાપના નકશે કદમ પર ચાલીને ઇમામ અલ�યહસસલામ સાથે 

સખતીનો વતારવ કય�. �તે એણે જ આપને ઝેર આપ�ુ.ં ઇબને 

ઝવઝી તઝક�ર્લુ ખાસમા ંલખે છે ક� આપને મોઅતઝના 

જમાનામા ંશહ�દ કરવામા ંઆવયા અને આપની શહાદત 

ઝેરથી થઇ હતી. અુલામા શબલખી પણ લખે છે ક� આપની 

શહાદત ઝેરથી થઇ હતી. 

દમ એ સાક�બામા ંછે ક� આપે ઇનતેકાલ પહ�લા ંજ 

ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામને મવાર�સે અ�મબયા 
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વગેર� ��ુદુર  ફરમાવયા હતા. વફાત બાદ હઝરત ઇમામ 

હસન અસકર� અલ�યહસસલામે ગર�બાન ચાક ક�ુ ુતો લોકોએ 

એઅતરાઝ કરતા ંઆપે ફરમાવ�ુ ંક� "એમ કર�ુ ંનબીયોની 

��ુઝત છે. હઝરત �સુા અલ�યહસસલામે , હા�નની વફાતના 

વખતે પોતા�ુ ંગર�બાન ચાક ક�ુહુ્ ુ.ં 

(દમ હ સમક�બમ) 

આપના પર હઝરત ઇમામ હસન અસકર� 

અલ�યહસસલામે નમાઝ પઢ� અને આપને સામરારમા ંજ ��ુદુ�  

ખાક કરવામા ંઆવયા, અુલામા મજલીસી લખે છે ક� આપની 

વફાત ઘણી જ એકાતંની હાલતમા ંથઇ હતી. વફાતના વખતે 

આપની પાસે કોઇ નહો્ ુ.ં 

(�લમલલ થ�નુ) 

* * * * * 
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આપની ઔલાદ 

�દકરા : ્મના નામો આ છે : (૧) હઝરત ઇમામ 

હસન અસકર� અલ�યહસસલામ , (૨) �સુતન (૩) મોહમમદ, (૪) 

�અફર,  

�દકર� : ઉકબાહ. 

 

  

* * * * *
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12હઝરત ઈમામ હસન અસકર� 

અલ�યહસસલામ 

નમ્ ાઝરત ાસન અસકર� 

અલ�યાસસલમ્  

િપતમ ાઝરત ઈ્મ્ અલી નક� 

અલ�યાસસલમ્  

્મતમ જનમબે ાદ�સમ ખમ્નુ  

દમદમ ાઝરત ઈ્મ્ ્ોામ્દ તક� 

અલ�યાસસલમ્ 
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દમદ� જનમબે સ્મના (સ્મનમ) ખમ્નુ 

લકબ અસકર�, ામદ�, ઇકને રઝમ, નક�, 

સમ્ીત, રફ�ક. 

�ુિ�,યત અ� ુ્ોામ્દ. 

જન્ �કુવમર તમર�ખ ૧૦ ્મા� રકબીલલ 

 ખર માજર� સન ૨૩૨ 

જન્ 

સથળ  

્દ�નમ �નુવવરમ 

વફમત �કુવમર તમર�ખ ૮ ્મા� રકબીલલ 

અવવલ માજર� સન ૨૬૦ 

દફન 

સથળ  

સમ્રમર (ઈરમક) 
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વય ૨૮ વષર 

ઔલમદ (દ�કરમ) ઈ્મ્ ્ાદ� સમા��લુ 

અસેી વઝઝ્મન અજજલસલમાો 

ત લમ ફરજ� ુકર�ફ. 

( પને ્મત હક જ ફરઝદં ાતમ 

કોઈ ્ુયતર ન ાતી.) 

 

 
 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ હસન અસકર� 

અલ�યહસસલામ 

હઝરત ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામ 

પયગમબર� ઇસલામ મોહમમદ �સુતફા સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમના અગયારમા ં�નશીન, આપણા અગયારમા 

ઇમામ અને ઇસમતના િસલિસલાની તેરમી કડ� છે. આપના 

વા�લદ� મા �દ હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ 

હતા અને વાલેદા મા્દા હઝરત હદ�સા ખા્નુ હતા. 

હઝરત ઇમામ અલ�યહસસલામ આપના 

બાપદાદાનની પેઠ� ઇમામે મન�સુ , માઅ�મુ, આઅલમે 

જમાના અને અફઝલે કાએનાત હતા. અુલામા મોહમમદ 

�બન તુહા શાફઇ�ુ ંબયાન છે ક� આપને �દુાવદં� આલમે 

દાયમી મના�કબ , ફઝાઇલ અને કમાલાતથી સરફરાઝ 
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ફરમાવયા હતા. એ બધા મના�કબ ફઝાઇલ અને કમાલાત 

અમ છે. તેમજ તેમને નજર �દાઝ કર� શકાય તેમ નથી. 

આપનો એક મહતવનો શરફ એ છે ક� હઝરત ઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામ આપના ફરઝદં છે. ્મને �દુાવદં� આલમે 

ઘણી લાબંી ઉમર આપી છે. 

આપની િવલાદત �હ.સ. ૨૩૨ના ૧૦ રબીઉસસાની 

અને �ુ મ આના �દવસે સવારના વખતે જનાબે હદ�સા 

ખા્નુના પેટ� મદ�નાએ �નુવવરામા ંથઇ. આપની િવલાદત 

બાદ હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામે , હઝરત 

મોહમમદ �સુતફા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલ મે 

રાખે�ુ ંનામ "હસન” રાખ�ુ.ં 

આપની �ુ િ�મયત અ� ુમોહમમદ હતી અને 

આપના લકબ બે�મુાર છે. ્મા ંઅસકર� , હાદ�, ઝક�, 

ખા�લસ, િસરાજ અને ઇબ�રુરઝા વધાર� �ણીતા છે. આપનો 

લકબ "અસકર�” વધાર� એટલા માટ� મશ�રૂ થયો ક� આપ 
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સામરારના ્ મોહુલામા ંરહ�તા હતા તે "અસકર ” કહ�વાતો 

હતો. એ મોહુલા�ુ ંનામ "અસકર” એટલા માટ� પડ�ુ ંહ્ ુ ંક� 

મોઅતિસમ �બુલાહ� અ�હ� પોતા�ુ ંલશકર રાખ�ુ ંહ્ ુ ંઅને 

પોતે પણ તયા ંરહ�તો હતો તયાર� એ નામ લોકોની �ભે ચડ� 

��ુુ ંહ્ ુ.ં ખલીફા મોતવ��લે હઝરત ઇમામ અલી નક� 

અલ�યહસસલામને મદ�નાથી બોલાવીને અહભ રહ�વાની ફરજ 

પાડ� હતી , વળ� ખલીફા મોતવ��લે હઝરત ઇમામ અલી 

નક� અલ�યહસસલામને પોતા�ુ ંને� ુ ંહ�ર માણસો� ુલશકર 

આ જગયાએ દ�ખાડ� ુ ંહ્ ુ ંઅને તેના જવાબમા ંઆપે આપની 

બે ુગળ�ન વચચે તેને પોતાના �દુાઇ લશકર�ુ ંદશરન 

કરાવ�ુ ંહ્ ુ ંએ કારણે પણ તે જગયા�ુ ંનામ "અસકર ” પડ� 

ગ�ુ ંહ્ ુ.ં 

હ�જર� સન ૨૩૨મા ં�ખલાફતની ગાદ� પર વાિસક 

�બુલાહ �બન મોઅતિસમ હતો. એ �ખલાફતની ગાદ� પર 

�હ.સ. ૨૨૭મા ંઆવયો હતો. �હ.સ. ૨૩૨મા ંમોતવ��લ 
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ખલીફા બનયો. એ હઝરત અલી અલ�યહસસલામ અને તેમની 

ઔલાદ પતયે ઘણો જ વેરભાવ ધરાવતો હતો. હઝરત ઇમામ 

�સૈુન અલ�યહસસલામની �ઝયારતને એણે  જ �નુોહ ઠ�રવયો 

હતો અને એણે જ આપના મઝારનો નાશ કરવાના પયતનો 

કયાર હતા. એણે હઝરત ઇમામ  અલી નક� અલ�યહસસલામને 

મદ�નાથી સામરાર બોલાવયા હતા અને આપને ગીરફતાર 

કરાવીને આપની ઘરની ઝડતી લીધી હતી. �હ.સ. ૨૪૭મા ં

�સુતનિસર �બન મોતવ��લ ખલીફા થયો. �હ.સ. ૨૪૮મા ં

�સુતઇન ખલીફા બનયો તયાર બાદ �હ.સ. ૨૫૨મા ંમોઅતઝ 

�બુલાહ ખલીફા થયો. એના જમાનામા ંહઝરત ઇમામ અલી 

નક� અલ�યહસસલામને ઝેરથી શહ�દ કર� દ�વામા ંઆવયા. 

પછ� �હ.સ. ૨૫૫મા ંમેહદ� �બુલાહ ખલીફા થયો. તયાર બાદ 

�હ.સ. ૨૫૬મા ંમોઅતમદ �બુલાહ ખલીફા થયો , એના 

જમાનામા ં�હ.સ. ૨૬૦મા ંહઝરત ઇમામ હસન અસકર� 

અલ�યહસસલામ ઝેરથી શહ�દ થયા. 
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હઝરત ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામની 

ઉમર લગભગ ચાર મહ�નાની થઇ એ વખતે આપના વા�લદ� 

મા�દ હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામે પોતાના 

બાદ ઇમામતના મનસબની વસીયયત આપના સબંધંમા ંકર� 

અને ફરમાવ�ુ ંક� મારા પછ� તેન  જ મારા �નશીન થશે 

અને તે બાબતમા ંઘણા માણસોને ગવાહ પણ બનાવયા. 

અુલામા ઇબને હજર� મકક��ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� હઝરત ઇમામ હસન 

અસકર� ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામની ઔલાદમા ં

બધાથી વધાર� તેજસવી , બધાથી વધાર� ઉચચ અને બધાથી 

વધાર� ફઝીલતવાળા હતા. 

મોતવ��લ અબબાસી હમેંશથી આલે મોહમમદ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમનો ્ુશમન હતો. એણે 

આપના વા�લદ� ��ુગરવાર હઝરત ઇમામ અલી નક� 

અલ�યહસસલામને �હ.સ. ૨૩૬મા ંસામરાર બોલાવી લીધા તે 

વખતે આપને પણ એ હઝરતની સાથે સામરાર જ�ુ ંપડ�ુ.ં એ 
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વખતે આપની ઉમર ચાર વષર અને અ�કુ મહ�નાની હતી 

તયાર� 

હઝરત ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામ ન 

�ણે ક�વી ર�તે પોતાના ઘરના �ુવામા ંપડ� ગયા. આપના 

�ુવામા ંપડ� જવાથી ઔરતોમા ંરડા�ુટ શ� થઇ ગઇ. હઝરત 

ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ  તે  વખતે નમાઝમા ં

મશ�લુ હતા. આપના પર તેમના �ુવામા ંપડ� જવા તથા 

ઔરતોના રડવાની કશી અસર થઇ ન હતી. આપ એક જ 

�ચ� ેનમાઝમા ંમશ�લુ રરા હતા. નમાઝ ખતમ કર� લીધા 

બાદ આપે ઘરના લોકોને તસુલી આપતા ંફરમાવ�ુ ં: 

"ગભરાન ન�હ �જુજતે �દુાને કોઇ વસ્ ુઇ� પહ�ચાડ� 

શકતી નથી. એ  જ દરિમયાનમા ં�ુવા�ુ ંપાણી �ચે આવ્ુ ં

જોવામા ંઆવ�ુ ંઅને હઝરત ઇમામ હસન અસકર� 

અલ�યહસસલામ પાણીમા ંરમી રહ�લા નજર� પડ�ા. 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ હસન અસકર� 

અલ�યહસસલામની નાનપણમા ં

િવચારોની ઉચચતા 

આલે મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ �ુરઆનની સમજ અને િવચારની બલદં�મા ંિવિશષટ 

સથાન ધરાવે છે અને આવી બલદં� ધરાવનારાનમા ંએક 

હઝરત ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામ પણ હતા. એક 

�દવસ આપ એવી જગયાએ ઉભા હતા �યા ંક�ટલાક બચચાન 

રમવામા ંમસ�ફ હતા. સજંોગ વશાત આલે મોહમમદ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના આિશક બેહ�લેુ 

દાના તયા ંઆવી ચઢ�ા અને જો�ુ ંક� બધા બચચા ંતો 

રમવામા ંમશ�લુ છે, પરં્ ુએક ઘણો જ �બુ�રુત અને �ખુર 
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સફ�દ રંગનો બાળક ઉભો ઉભો રડ� રરો છે , તે એની પાસે 

ગયા અને ક ુ ં: "અય નવિનહાલ , મને ઘણો અફસોસ થાય 

છે �ુ ંઆપ એટલા માટ� રડ� રરા છો ક� આ બચચાન પાસે 

્ રમકડા ંછે તે તમાર� પાસે નથી  ? �ુ ંહમણા ંતમારા માટ� 

રમકડા લઇને આ�ુ ં� ંએની આ વાત સાભંળ�ને આપની 

તદન કાચી વય હોવા છતા ંઆપે તેમને ફરમાવ�ુ ં: "અર� 

ભલા સાહ�બ આપણને રમવા માટ� પેદા નથી કરવામા ં

આવયા. આપણને ઇુમ હાિસલ કરવા અને ઇબાદત કરવા 

માટ� પેદા કરવામા ંઆવયા છે. બેહ�લેુ �છુ�ુ:ં તમે ક�વી ર�તે 

�ણ�ુ ંક� ઇનસાનને પેદા કરવાનો હ�્  ુઇુમની પા�પત અને 

ઇબાદત છે ?’ આપે ફરમાવ�ુ ં: એ વાત તરફ �ુરઆને મ�દ 

ર�હબર� કર� છે. �ુ ંતમારા પઢવામા ંઆ આયત નથી આવી ? 

પછ� આપે તે આયત િતલાવત ફરમાવી ક� "�ુ ંતમે એમ 

સમ� બેઠા છો ક� અમે તમને ખેલ�ુદ માટ� ફોગટના પેદા 

કયાર છે, અને �ુ ંતમે પાછા અમાર� તરફ પલટવાના નથી  ? 
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અને આ આયત િતલાવત ફરમાવીને આપ રડવા લાગયા. 

બેહ�લુ આપની વાતો અને �દન સાભંળ�ને િવચારતા થઈ 

ગયા. પછ� એમણે આપને ક ુ ં: "ફરઝદં તમને આ �ુ ંથઇ 

ગ�ુ ંછે, તમે તો હ� એટલા નાના છો ક� તમારા સબધંમા ંતો 

�નુાહની કુપના �ધુધા ંકર� ન શકાય  ? આપે જવાબ 

આપયો, "નાની ક� મોટ� �મરનો શો સવાલ છે. વળ� મ� 

એકવાર માર� વાલેદાને આગ ચેતાવતા જોયા. એ મોટ� 

લાકડ�નને બાળવા માટ� નાની લાકડ�નનો ઉપયોગ કર� 

રરા હતા. મને ડર એ વાતનો છે ક� �ાકં જહ �ોમમા ંમોટા 

બળતણને ચેતાવવા માટ� અમે નાના બળતણના ખપમા ં

આવતા �ાકં બળ� ન જઇએ. 

ઇમામ અલ�યહસસલામના નેક અખલાકો અને 

સદ�ણુોના પતાપે બાદશાહોને હમેંશા એ ભય રહ�તો હતો ક� 

તેન �ાકં તેમની ્ુનયવી સુતનત ન છ� નવી લે , જો ક� 

આલે મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલ મે 
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�ાર�ય તેમ કરવાની જરા ્ટલી પણ ઇચછા બતાવી 

નહોતી. વળ� લોકો તેમને ્ુનયવી બાદશાહો કરતા ંપણ 

વધાર� અને સાચા �દલથી માન અને ઇઝઝત આપતા હતા. 

તેની પણ એ બાદશાહને બળતરા થતી હતી અને 

બાદશાહોના �દલો તેથી હસદની આગમા ંહમેંશા બળતા 

રહ�તા હતા. તેનને એ વાતની પણ �ણ હતી ક� હઝરત 

ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ તેમના વશંમાથી જ થવાના છે 

ક� ્ સુતનતોમા ંઇનક�લાબ લાવશે. આ બધા કારણોના લીધે 

બાદશાહોએ તે પાક હસતીનને સતાવતા , તેમના પર 

�સુીબતોની ઝડ� વરસાવતા અને તેમને કોઇપણ ર�તે 

ચેનથી ન�હ બેસવા દ�વા માટ� હમેંશા પયતનશીલ રહ�તા હતા. 

આપના વા�લદની શહાદત હઝરત ઇમામ હસન 

અસકર� અલ�યહસસલામ માટ� એક અઝીમ �સુીબત હતી. 

�સુીબતે આપને લગભગ હતાશ કર� દ�ધા. વળ� આપ 

તેમની શહાદત પછ� ચાર� તરફથી ખતરાનમા ંઘરેાઇ ગયા , 
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રાજસ�ાએ પોતા�ુ ંબ�ુ ંધયાન એમની એકલી ઝાત પર 

ક�ન��ત કર� દ��ુ ંક� ્નો આપને પહ�લેથી જ ખટકો હતો. 

મોઅતઝે એક શક�અ ઇબને યાર�શની હ�રાસતમા ંઆપને 

નજર ક�દ કરાવીને એમના ઉપર ��ુુમતની સખતાઈ શ� કર�. 

એણે આપને સતાવવા અને આપના પર િસતમોની ઝડ� 

વરસાવવામા ંકંઇ કચાશ ન રહ�વા દ�ધી. શ કય એટલી હદ� 

સતામણી પણ કય� રાખી , પણ વાહ ર� આપના અખલાકની 

બલદં� ક� એ પણ આપના તાબે થઇ ગયો અને આપના 

ચાહકોમા ંશામીલ થઈ ગયો આપના પતયેની અક�દતમદં�ના 

હારનો એક મણકો બની ગયો. ખ� ં�છુો તો આપની 

ઇબાદતની એના પર એટલી �ડ� અસર થઇ ક� એક �દવસ 

આપની સેવામા ંમા�ુ ંનમાવીને આપનાથી પોતાના �ુમી 

વતારવ માટ� માફ� ચાહ�. એટ�ુ ંજ ન�હ પણ આપને આપના 

ઘર �ધુી પહ�ચાડ� આવયો. 
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એ જ �દવસોમા ંઆપે અલી �બન �ઝયાદને એક 

કાગળ લખયો. અલી �બન �ઝયાદ�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� આપે તે 

કાગળમા ંમને ઘર� બેસી જવાની ભલામણ કર� હતી અને 

કારણ આપતા ંફરમાવ�ુ ંહ્ ુ ંક� એક અઝીમ �ફતનો �ંુક 

વખતમા ં�ગવાનો છે. 

આપે કાગળમા ંઇશારો કયાર �જુબ �ફતનો �ંુક 

વખતમા ંજ ઉઠ�ો અને હજ�જ �બન �ફુયાને મોઅતઝ�ુ ં

�નુ કર� નાખ�ુ.ં 

તયાર બાદ મેહદ� �બુલાહનો જમાનો આવયો તો 

એ પણ એના વડવાનની ��ુ ત પર કાયમ રહ� આપને 

સતાવવાના કાય�ને દર�ક ર�તે �ર� રાખયા. એક �દવસ એણે 

આપને સાલેહ �બન વસીફ નામે એક નાસબીને હવાલે કર� 

દ�ધા. સાલેહ �બન વસીફના મકાન પાસે એક ઘણી જ ખરાબ 

કોટડ� હતી. આપને કોટડ�મા ંક�દ� તર�ક� રાખવામા ંઆવયા. 

એ બદબખતે �યા ંઆપને સતાવવાના બી� તર�કા 
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અખતયાર કયાર ઉપરાતં આપને ખાવા-પીવાની ચીજ વસ્નુ 

મળતી તેમા ંપણ ઘટાડો કય�. એ બનેં ચીઝો તે એટલી 

નછ� �રુ� પાડતો ક� આપ ઘણીવાર તદન �ખુયા રહ� જતા 

અને ઘણીવાર પાણીના અભાવે તયમ�મુ કર�ને નમાઝ અદા 

કરતા. તેના આ ઘાતક�પણાથી તાસ પામીને એની પ�તનથી 

પણ એક �દવસ કરા વગર રહ�વા�ુ ંન�હ ક� અય અુલાહના 

્ુશમન, ફરઝદં� ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ સાથે આવી સખતી ન કર , કંઇક તો �દલમા ંખમફ� 

�દુા રાખ અને દયા દાખવ. પણ એ મલઉનના �દલ પર 

તેની કશી જ અસર ન થઇ. એની �ીની વાત જરા પણ મન 

પર ન લીધી. સતામણી કરવામા ંઔર વધાર� સખત બની 

ગયો. 

આપના પર વરસાવવામા ંઆવતી િસતમની 

ઝડ�નથી પણ અબબાસી ��ુુમતની આલે ર�લુ પતયેની 

્ુશમનાવટનો ભાવ સતંોષાયો ન�હ અને સાલેહની 
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સતામણીને �રુતી ન ગણીને ક�ટલાક અબબાસીન તેને કહ�વા 

આવયા ક� તેમના પર ્ ુ ં્ સખતીન કર� રરો છે તે �રુતી 

નથી. તેમા ંઔર વધાર� તે� કર. એણે ક ુ ં: "�ુ ંતો એમને 

બની શક� તેટલી વધાર� સતાવવાની કોિશષ ક� ં�ં , એટલા 

માટ� તો મ� એવા બે માણસ રાખયા છે ક� �ુમીનમા ંતેમનો 

કોઇ જવાબ નથી. પણ થાય �ુ ંઇમામ અલ�યહસસલામની 

પરહ�ઝગાર� અને ઇબાદતનો �્ુ કંઇ એવો છે ક� આ લોકો�ુ ં

ઘાતક�પ�ુ ંતેમણે નગાળ� નાખ�ુ ંછે. એમનાથી મ� તેમના 

સાથે નરમ વતરન ચલાવવા માટ� જવાબ માગંયો તો એમણે 

પોતાની કુબી મજ�રુ�ન ર�ુ કર�. એટલે �ુ ંતો એમને �બુ  

જ તકલીફ આપવા ચા�ુ ં� ંપણ માર� કાર� ફાવે તો ને  ? 

એમના સદાચાર� મને લાચાર અને હ�રાન બનાવી �ુ કયો છે. 

એના આ જવાબ પછ� અબબાસીન એમ સમ� ગયા ક� 

એથી િવશેષ કંઇ ન�હ થઇ શક� અને તેથી હતાશ થઇને પાછા 

ચાુયા ગયા. 
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�ંુકમા ંમેહદ�નો �ુમ અને સખતી �બુ વધી ગઇ 

હતી. એ ઇમામ અલ�યહસસલામ સાથે જ સખતી નહોતો કરતો 

પણ ઇમામ અલ�યહસસલામના માનનારાનની પણ એકધાર� 

કતલ ચલાવી રરો હતો. તેના તાસથી કંટાળ�ને આપના એક 

મો�હબબે કાગળમા ંતેની આ સખતીનની ફર�યાદ કર�. આપે 

તેના જવાબમા ંતેને સધયારો આપીને ઉમે�ુ ુક� , "ગભરાન 

ન�હ હવે વધાર� વખત �ધુી એના હાથે તમાર� �ુમ સહ�વા�ુ ં

નથી. એના દહાડા ભરાઇ ગયા છે અને ફકત પાચં જ 

�દવસની �દર તેનો ખાતમો થઇ જશે. આપે આ કાગળ 

લખયાના છઠા �દવસે ઘણી જ �ઝુલત ને ઘાતક� ર�તે એ�ુ ં

�નુ થ�ુ.ં 

મેહદ�ના જમાનામા ંઆપને જયાર� ક�દમા ંલઇ 

જવામા ંઆવયા તે વખતે આપે ઇસા �બન ફતહને ફરમાવ�ુ ંક� 

અતયાર� તમાર� �મર ૬૫ વષર એક મહ�નો અને બે �દવસ છે. 

એણે પોતાની ન�ધપોથી કાઢ�ને જો� ુ ંતો આપે ્ �મર 
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બતાવી હતી તેટલી જ નીકળ�. પછ� આપે તેને ફરમાવ�ુ ં

�દુાવદં� કર�મ તમને એક ફરઝદં આપશે. એ �શુ થઇને 

કહ�વા લાગયો, મમલા, �ુ ંઆપને �દુાવદં� કર�મ ફરઝદં ન�હ 

આપે ? આપે ફરમાવ�ું, આપશે અને તે પણ �ંુક વખતમા ં

મારો એ ફરઝદં એવો હશે ક� આખી કાએનાત પર ��ુુમત 

કરશે અને ્ુિનયાને અદલ ઇનસાફથી ભર� દ�શે. 

મોઅતિમદ ગાદ� પર આવયો એના જમાનામા ં

ઇમામ અલ�યહસસલામ પર અતયાચારો અને �ુમોનો ખાતમો 

થયો. 

હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામે 

પોતાના ફરઝદં હઝરત ઇમામ હસન અસકર� 

અલ�યહસસલામની શાદ� જનાબે નર�સ ખા્નુથી કર� હતી. 

્ નર�સ ખા્નુ રોમના કયસરની પમતી અને હઝરત ઇસા 

અલ�યહસસલામના વસી શમ ઉનના ખાનદાનથી હતા. હઝરત 
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ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ તયાર બાદ ૩� રજબ 

�હ.સ. ૨૫૪મા ંશહાદતના દરજ� પર ફાઇઝ થયા. 

આપના પછ� હઝરત ઇમામ હસન અસકર� 

અલ�યહસસલામની ઇમામતની શ�આત થઇ. આપના બધા 

માનવાવાળાનએ આપને �બુારકબાદ� આપી અને 

આપનાથી ફયઝ હાિસલ કરવા લાગયા. 

અુલામા �મી લખે છે ક� એક માણસને તણસો , 

અને તેના બાપને પાચંસો �દરહમની જ�રત હતી. એટલા 

�દરહમ મળ� �ય તો તેમની માનયતા હતી ક� તેમના બધા 

કામ થઇ �ય અને આ રકમ ઇમામ અલ�યહસસલામ પાસેથી 

મેળવવાની ઇચછા થઇ , બનેંમાથંી કોઇ ઇમામ 

અલ�યહસસલામને જોયે નળખ્ુ ંનહો્ ુ ંપણ તે બનેં ઇમામ 

અલ�યહસસલામના આવવા જવાના માગર પર બેસી ગયા. એ 

�યા ંબેઠા હતા તયા ંઇમામ અલ�યહસસલામ તેમની પાસે 

આવયા અને ક ુ ં: "તમને આઠસો �દરહમની જ�રત છે તો 
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માર� સાથે આવો. �ુ ંતમને એ રકમ આ�ુ.ં બનેં ઇમામ 

અલ�યહસસલામ સાથે ગયા અને એ રકમ હાિસલ કર� લીધી 

પણ તેમને એ વાતની �ણ ન થઇ ક� એ રકમ આપનાર 

ઇમામ અલ�યહસસલામ હતા. 

આવી જ ર�તે એક બી� માણસે ઇમામ 

અલ�યહસસલામ પાસેથી મદદ ચાહ� એ ્લમા ંહતો અને 

એનો હાથ પણ ઘણો તગં હતો. એણે આપને પત લખયો , 

્મા ં્લની �સુીબતનો ઉુલેખ કય� પણ શરમના કારણે 

પોતાની તગંદસતીની હાલતનો તેમા ંઉુલેખ ન કય�. આપે 

તેને જવાબમા ંલખ�ુ ં: "આ્ ્ ુ ં્લમાથંી �ટ� જઇશ અને 

તારા ઘર� પહ�ચતાનંી સાથે �ુ ંસો દ�નાર મોકલી આપીશ. 

એક માણસે આપની પાસે પોતાની તગંદસતીની 

િશકાયત કર�. આપે જમીન ખોદ� તેમાનંી એક થેલી તેને 

હવાલે કર�, એ થેલીમા ંસો દ�નાર હતા. 
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એક માણસે આપને કાગળમા ંિમશકાતનો અથર 

�છુયો અને વધારામા ં�ણવા માગ�ુ ંક� માર� ઔરત હામેલા 

છે તેને �તુ થાય તો તે� ુ ં�ુ ંનામ રા�ું  ? આપે જવાબમા ં

િમશકાતના અથર સબંધંી જણાવ�ુ ંક� , "તેથી �રુાદ હઝરત 

મોહમમદ �સુતફા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ�ુ ં

�દલ છે અને �તુના સબંધંમા ંઆ વા કય લખ�ુ.ં �દુા તને 

અજર આપે અને તેના બદલે તેનાથી વધાર� સરસ ચીઝ 

આપે. પત લખનાર જણાવે છે ક� માર� તયા ંમર�લો છોકરો 

પેદા થયો અને બી� વખતે �વતો છોકરો પેદા થયો. 

અુલામા અરબલી લખે છે ક� હસન �બન ઝર�ફ� 

આપને કાએમે આલે મોહમમદ અલ�યહસસલામ પોશીદા થયા 

પછ� કયાર� �હ�ર થશે તે �છુ�ુ.ં તયાર� આપે તેને જવાબમા ં

લખ�ુ,ં ક� "જયાર� �દુાની મસલેહત થશે તયાર� અને આપે 

ઉમે�ુ ુક� તમે મારાથી ચોિથયા તાવ િવશે �છુવા માગતા 

હતા એ તો તમે તદન �લુી ગયા તો સાભંળો , ્ માણસ એ 
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તાવમા ંપીડાતો હોય તો આ આયત "યા નારો �ુિન બદરવ ંવ 

સલામન અલા ઇબાહ�મ એક કાગળ પર લખીને તેના 

ગળામા ંલટકાવી દ� તો �દુાના �કુમથી શફા પામશે. 

અલી �બન ઝયદ �બન �સૈુન�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� �ુ ંએક 

ઘોડા પર બેસીને હઝરતની સેવામા ંહાજર થયો તો આપે 

ફરમાવ�ુ ં: "આ ઘોડાની �જ�દગીમા ંફ કત એક રાત બાક� 

રહ�વા પામી છે. એ ઘોડો વળતી સવાર� મર� ગયો. 

ઇસમાઇલ �બન મોહમમદ કહ� છે ક� �ુ ંહઝરતની 

સેવામા ંહાજર થયો અને આપની પાસે અરજ કર� ક� , "�ુ ં

કસમ ખાઇને ક�ુ ં� ંક� માર� પાસે એક �દ રહમ પણ નથી. 

આપે હસીને ફરમાવ�ુ:ં "ઇસમાઇલ કસમ ન ખાન , તમારા 

ઘરમા ંબસો �દનાર દાટ�ને રાખી �કુ�લા છે. �ુ ંતો આ 

સાભંળ�ને દંગ થઇ ગયો. પછ� આપે �લુામને �કુમ કય� ક� 

તેમને સો અશરફ�ન આપી દો. 
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અુદ� �રવાયત કર� છે ક� �ુ ંમારા છોકરાને �બમાર 

છોડ�ને બસરાથી સામરાર ગયો અને તયા ંહઝરતને લખી 

જણાવ�ુ ંક� , "મારો છોકરો �બમાર છે. આપ તેની િશફા માટ� 

દોઆ ફરમાવો. આપે જવાબમા ંલખ�ુ ં: "�દુા તેના પર 

રહમત ના�ઝલ કર�. અને ્ �દવસે આ કાગળ મકયો તે  જ 

�દવસે એનો છોકરો મરણ પામી �કુયો હતો. 

�અફર �બન મોહમમદ�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� �ુ ંએક �દવસ 

હઝરતની સેવામા ંબેઠો હતો તે વખતે મારા �દલમા ંખયાલ 

આવયો ક� માર� નરત હામેલા છે એને છોકરો થાય તો ક�� ુ ં

સા� ંથાય ? આપે મને ફરમાવ�ુ:ં "છોકરો ન�હ છોકર� થશે. 

અને તેમજ થ�ુ.ં 

�અફર �બન શર�ફ �ુ�રની લખે છે ક� , �ુ ંહજથી 

ફરાગત પામયા બાદ હઝરતની �લુાકાતે ગયો અને અરજ 

કર� ક� , "મમલા �ુ�ુ રનવાસીન એ વાતની ઈચછા અને આશા 

રાખે છે ક� આપ �ુ�રન પધાર� તેમને આપના દ�દારનો શરફ 
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બખશો. આપે ક ુ ં: "તમે એક સો ને� ુ ં�દવસ બાદ �ુ�રન 

પહ�ચશો અને ્ �દવસે તમે પહ�ચશો તે  જ સાં્  �ુ ંપણ 

�ુ�રન પહ�ચીશ. તમે એમને મારા આવવાની ખબર કર� 

દ�જો. �ુ ંઆપના કરા �જુબ બરાબર એક સો ને�ુ ં�દવસ 

બાદ �ુ�રન પહ�ચયો અને તયા ંપહ�ચયા બાદ મ� મારા 

દ�શબ�ંનુને જણાવ�ુ ંક� , આ્ સાં્  ઇમામ અલ�યહસસલામ 

પધારશે અને આપ તે  જ સાં્  �ુ�રન પધાયાર. બધાએ 

�ઝયારતનો શરફ હાિસલ કય�. એક પછ� એક બધા લોકો 

પોતાની �શુક�લીન ર�ુ કરવા લાગયા અને આપ બધાને 

�તુમઇન કરતા ગયા. આ િસલિસલામા ંનસર �બન ��બર� 

પોતાના છોકરાને પેશ કય�. એ �ધ હતો. આપે તેના ચહ�રા 

પર પોતાનો �બુારક હાથ ફ�રવતા ંએ દ�ખતો બની ગયો. 

આપ તે જ �દવસે તયાથંી પાછા ફયાર. 

એક માણસે એ પસગેં શાહ� વગરનો એક કાગળ 

લખયો. આપે એણે �છેુલા સવાલનો જવાબ ઇનાયત 
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ફરમાવયો અને તે�ુ ંનામ તથા તેના વા�લદ�ુ ંનામ પણ 

લખ�ુ.ં એ માણસ આપની એ કરામત જોઇને ઇસલામથી 

�શુરર ફ થયો. 

અુલામા �ુલયની અને અહલે ��ુ તના ઇમામ 

અુલામા �મી લખે છે ક� એક �દવસ હઝરત ઇમામ હસન 

અસકર� અલ�યહસસલામ પાસે એક �બુ�રુત યમની �વુાન 

આવયો. એણે આપને એક પથથરનો �ુકડો પેશ કય� અને 

ખવા�હશ કર� ક� "આપ તેના પર આપની ઇમામતની 

તસદ�કની મોહર લગાડ� આપો. હઝરતે મહોર કાઢ� અને 

લગાડ� આપી. આપના નામની છાપ તેના પર એ ર�તે 

ઉભર� આવી ્ ર�તે મીણ પર મહોર લગાવ વાથી મહોરની 

છાપ ઉપસી આવે છે. આ �વુાન એ  જ પથથર લઇ આવયો 

હતો ્ના પર તેના ખાનદાનની એક ઔરતે તમામ 

ઇમામોથી મોહર લગડાવી હતી. એનો તર�કો એ હતો ક� કોઇ 

ઇમામતનો દાવો કરતો તો આ પથથર લઇને તે તેની પાસે 
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પહ�ચી જતી. અગર એ દાવો કરનાર તેના પર મહોર 

લગાવી આપે તો એ સમ� જતી ક� તે ઇમામે ઝમાના છે. જો 

તેમ ન કર� શક� તો તેને નઝર �દાઝ કર� દ�તી. એણે એ 

પતથર પર ક�ટલાય ઇમામોની મહોર લગાડાવી હતી. 

અુલામા �મી લખે છે ક� જયાર� મહજમએ મહોર 

લગડાવી તયાર� એને �છુવામા ંઆવ�ુ ંક� એ પહ�લા ંઇમામ 

અલ�યહસસલામને �ણતો હતો  ? તો એણે જવાબ આપયો 

ન�હ. પણ બન�ુ ંએમ ક� �ુ ંએમની રાહ જોઇને બેઠો હતો તયા ં

આપની પધરામણી થઇ , પણ �ુ ંઆપને નળખતો ન હતો 

એટલે �ુ ં�પુ બેસી રરો. એ વખતે એક અ�ણયા માણસે 

માર� સામે આવીને ક ુ ં: "આજ હસન ઇબને અલી છે.. રાવી 

હાિશમ બયાન કર� છે ક� જયાર� એ જવાન આપના દરબારમા ં

આવયો તયાર� મને થ�ુ ંક� ક�� ુ ંસા� ંથતે ક� �ુ ં�ણતો હોત ક� 

એ કોણ છે  ? મારા �દલમા ંએ િવચાર આવતાનંી સાથે 

હઝરત ઇમામ અલ�યહસસલામે ક ુ:ં "મારા બાપ દાદાનની 
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્ પતથર પર મહોર લાગેલી છે તેને લઇને એ માર� પાસે 

મહોર લગાવવા આવયો છે. અને હક� કતમા ંએ માણસે 

આવીને આપની સામે મહોર લગાવવા માટ� એક પતથર ર�ુ 

કય� ્ના પર બી� ઇમામોની મહોરો લાગેલી હતી. આપે 

પણ તેના પર પોતાની મહોર લગાવી દ�ધી એટલે તે એ 

પતથર લઇને ચાલતો થયો. 

હઝરત ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામને 

સીધી ક� આડ કતર� ર�તે બની અબબાસીનના સાત ઝા�લમો 

સાથે વાસતો પડ�ો હતો અને તેમના જો�કુમીભયાર 

અતયાચારો સહ�વા પડ�ા હતા , કયાર�ક આપના વા�લદ� 

મા�દને ક�દ કર� લેવામા ંઆવયા , કયાર�ક આપના ઘરની 

જડતી લેવામા ંઆવી , કયાર�ક આપને ક�દમા ં�રુ� દ�વામા ં

આવયા, કયાર�ક આપને નજર ક�દ�ુ ં�વન ��ુરવાની ફરજ 

પાડવામા ંઆવી. �ૂંકમા ંએ ક� આપની �જ�દગીની કોઇ પણ 

ઘડ� શાિંતમય અને �ખુચેનથી નથી વીતી અને તે િસવાય 
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આપ માત અઠાવીસ વષરની �મર પામયા હતા. એ  જ કારણે 

આપના ઇુમી કમાલાતો સ�ંણુર �હ�ર ન થયા. 

આપના ઇુમી કારનામાનમા ંએક અહમ કારના�ુ ં

�ુરઆને મ�દની તફસીર છે , ્ આપના જ નામથી મશ�રુ 

છે. એ તફસીર એટલે ક� તફસીર� હઝરત ઇમામ હસન અસકર� 

અલ�યહસસલામ ્ �ુરઆની ઇુમો અને નબવી �હકમતોથી 

છલોછલ ભર�લી છે. 

આપે આપની ક લમી કાબે�લયતનો યોગય પસગેં 

ઉુલેખ કય� છે. આપ�ુ ંઆ સબંધંી કથન છે ક� અમે તે છ�એ 

્ને �દુાએ કલમના સવામી ઠ�રવયા છે. આ�લમો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� 

લખતા ંલખતા ંનમાઝનો વખત થઈ જતા ંઆપ નમાઝ 

પઢવા ચાુયા જતા તયાર�, આપની કલમ ચા� ુજ રહ�તી અને 

�દુાના �કુમથી આપના �તરની વાતો કલમ દારા કાગળ 

પર લખાતી રહ�તી હતી. 
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અુલામા શયખ �ફુ�દ ઇસબા્લુ હોદાના 

હવાલાથી લખે છે ક� આપ ઇુમ , ફઝલ, ઝોહદ, તકવા, 

અકકલ, ઇસમત, ��ુઅત, કરમ, આમાલ અને ઇબાદતમા ં

અહલે જમાનાથી અફઝલ હતા. િસ ક્લુ ઇસલામ અુલામા 

�ુલયની�ુ ંબયાન છે ક� ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામ 

પોતાના બાપ દાદાનની પેઠ� ્ુિનયાની બધી ભાષાન 

�ણતા હતા. 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ હસન અસકર� 

અલ�યહસસલામે એક જબરદસત 

�ફલોસોફરને િશકસત આપવી 

ઇિતહાસકારો�ુ ંબયાન છે ક� ઇરાકના એક 

જબરદસત �ફલોસોફર ઇસહાક કનદ� ને �ુરાને મ�દમા ંપરસપર 

િવરોધાભાસી આયતો શોધવા�ુ ંગાડંપણ �ુ જ�ુ.ં એણે 

�ુરઆનમા ંએવી આયતો તલાશ કર� , ્ની �દર કહ�લી 

વાત બી� આયત સાથે ટકરાતી હોય તેવી આયતો ભેગી 

કરવી શ� કર� અને એ જ મકસદને સથાયી �પ આપવા માટ� 

તનાક��લ �ુરઆન (�ુરઆને મ�દમા ંપરસપર િવરોધાથ� 

આયતો)ના નામથી એક ગથં લખવામા ંપરોવાઇ ગયો. એ 
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કામમા ંએટલો મગન થઇ ગયો ક� લોકોથી મળવા ક� �ાયં 

આવવા જવા�ુ ંપણ તેણ ેતદન મો�ુફ કર� દ��ુ.ં 

હઝરત ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામને 

આ વાતની ખબર પડતા ંતેના એ ગાડંપણને ્ુર કરવા અને 

સાન ઠ�કાણે લાવવાનો ઇરાદો કય�. આપને ખયાલ આવયો ક� 

તેના માટ� બેહતર વાત એ છે ક� તેના સામે એવો સવાલ 

કરવામા ંઆવે ક� ્થી તેને આપમેળે પોતાની �લુ સમ�ઇ 

�ય. ઇ�ફેાકથી કનદ�◌ાનો એક શા�ગદર  એક �દવસ આપની 

સેવામા ંહાજર થયો. વાતવાતમા ંઆપે તેને ક ુ ં: "તમારામા ં

એવો કોઇ નથી ્ તમારા ઉસતાદ ઇસહાક કનદ�◌નેે "તનાક��લ 

�ુરઆન લખવાનો તેનો ઇરાદો પડતો �કુાવી શક�  ? એણે 

નકારમા ંમા�ુ ં�ણુાવ�ુ.ં આપે ફરમાવ�ુ:ં "તમે જ આ નેક કામ 

ક�મ નથી કરવાની �હમમત કરતા  ? એણે અરજ કર� , "માર� 

હ�િસયત તેના પાસે એક શા�ગદરની છે. આપે ફરમાવ�ુ ં: 

"વા�,ં વાત ઠ�ક છે , પણ તમે એટ�ુ ંતો કર� શકશો ને ક� �ુ ં
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્ વાત ક�ુ ંતે તમે તેના �ધુી પહ�ચાડ� આપો  ? એણે 

જવાબ આપયો, "હા, એ તો �ુ ંઆસાનીથી કર� શ�ંુ �.ં 

આપે ફરમાવ�ુ ં: "પહ�લા તમે એક કામ કરો. 

એનાથી �બુ જ મોહબબત પેદા કરો અને તેના પર તમારો 

�રુતો એઅતબાર જમાવો. એ જયાર� તમારાથી સાર� પેઠ� 

મા�સુ (પ�રચીત) થઇ �ય અને તમારો એટલો એતબાર 

તેના �દલમા ંપેદા થઇ �ય ક� એ તમાર� વાત ધયાનથી 

સાભંળે તયાર� એને જરા ધીર�થી કહ�� ું , મારા મનમા ંએક શકંા 

પેદા થઇ છે. તમે એને ્ુર કર� આપો. જયાર� એ કહ� ક� 

બયાન કરો ક� તમાર� કઈ શકંા છે , તયાર� તમાર� કહ�� ુ ંક� 

અગર આ �સુતકનો એટલે �ુરઆને મ�દનો મા�લક તમાર� 

પાસે �ુરઆન લાવે તો �ુ ંએ શ કય નથી ક� એમા ંઆપેલા 

કલામનો એ ્ મતલબ કાઢ� , એ તમે ્ એનો અથર કાઢ�ો 

હોય, ક� ્ મતલબ તમે સમ�યા હો તેનાથી �ુદો ક� ઉુટો જ 

હોય ? એ ચકોર �ુ �ધધનો માણસ છે એટલે તરત  જ કહ�શે , 
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બેશક એ શ� છે એટલે તમે તેને કહ�જો તો પછ� તનાક��લ 

�ુરઆન લખવાનો શો અથર ક� લાભ છે  ? કારણ ક� તમે એના 

્ અથ� સમ�ને તેના પર એતરાઝ કરો છો , �દુાએ ્ અથર 

કરવા ચારો છે અથવા �દુાનો તેનાથી ્ આશય છે તેનાથી 

તદન ઉુટો હોય. આવી �રુતમા ંતમાર� કર�લી બધી મહ�નત 

�ળુધાણી થઇ જશે. કારણ ક� િવરોધાથર તો તયાર� જ સા�બત 

થઇ શક� છે ક� તમે ્ બે આયતોના અથર લીધા હોય તે ખરા 

હોય અને �દુાના આશય અ�સુાર હોય , તે છતા ંપરસપર 

િવ�ધધ હોય, જયાર� આમ િન�ચયાતમક ર�ત ન હોય તો પછ� 

િવરોધાથ� પ�ુ ં�ાથંી ર ુ ં? 

�ંુકમા ંકહ�વા�ુ ંએ ક� કનદ� ના શાગીદ� , ઇમામ 

અલ�યહસસલામે બતાવેલી ર�તે તેન ેસવાલ કય�. શાગીદરનો 

સવાલ સાભંળ�ને ઇસહાક કનદ�ત થોડ�વાર માટ� િવચારમા ંપડ� 

ગયો અને પછ� એણે ક ુ ં: "તમારો સવાલ જરા ફર�થી કહો 

તો. એણે સવાલ દોહરાવયો. ઇસહાકને લાગ�ુ ંક� ભાષા અને 
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િવચારની દ�ષટએ આવા સવાલ સભંિવત છે પણ આ સવાલ 

કોઇ મહા ��ુધધશાળ�ને જ �ુ્ . એના શાગીદર� ુ ંએટ�ુ ંગ�ુ 

નથી ક� એ બાર�ક� તેના ધયાનમા ંઆપમેળે આવે. એને તેથી 

ખાતર� થઇ શક� ક� તેને એ સવાલ બતાવનારા કોઇ 

મહાજાની ��ુષ હોવા જોઇએ. એણે તેથી તેને કસમ આપીને 

�છુ�ુ ંક�, "્ ુ ંસાચો સાચ મને બતાવ ક� આ સવાલ તને કોણે 

બતાવયો છે, કોણે એના તરફ તાર� રહ�બર� કર� છે ? એણે ્ 

ખર� વાત હતી તે કહ� દ�ધી ક� "મને આ સવાલ તમારાથી 

�છુવા�ુ ંહઝરત ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામે ક ુ ં

છે. એણે ક ુ ં: "હવે વાત મારાથી સમ�ણી , આવો સવાલ 

અને આવા એઅતેરાઝ ખાનદાને �રસાલતના જાનમાથંી 

િનતર� ક� ઝર� શક� છે. પછ� તેણે આગ મગંાવી અને એણે 

તનાક��લ �ુરઆનનો ્ટલો �સુવવેદો લખયો હતો તે આગને 

હવાલે કર� દ�ધો. 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ હસન અસકર� 

અલ�યહસસલામ અને મઝહબી 

��ુિુસયાતો 

હઝરત ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામનો 

ઇરશાદ છે ક� અમારા મઝહબમા ંએ લોકોનો �મુાર થશે ક� ્ 

ઉ�લુ અને ��અ અને બી� લા�ઝમ બાબતો સાથે , આ દસ 

ચીઝોના કાઇલ (માનય રાખનાર) બુક� આિમલ (અમલ 

કરવાવાળા) હોય : 

(૧) રાત અને �દવસમા ંએકાવન રકાત નમાઝ 

પઢવી, (૨) કરબલાની માટ� પર િસજદો કરવો , (૩) જમણા 

હાથમા ંવભટ� પહ�રવી , (૪) અઝાન અને એકામતના ક લમા 

બબેવાર કહ�વા , (૫) અઝાન અને એકામતમા ં"હયયા અલા 
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ખય�રલ અમલ કહ�� ું , (૬) નમાઝમા ં"�બ�સમુલાહ જોરથી 

પઢ�ુ,ં (૭) બી� રકાતમા ં�ુ�તુ પઢ�ું , (૮) �રુજમા ં

પીળાપ�ુ ંઆવે તે પહ�લા ંઅસરની અને તારાન આથમી 

જવા પહ�લા ંસવારની નમાઝ પઢવી, (૯) માથા અને દાઢ�મા ં

�ખઝાબ લગાડવો, (૧૦) મયયતની નમાઝમા ંપાચં તકબીરો 

કહ�વી. 

* * * * * 
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આપના બોધ વચનો 

(૧) બે ઉ�મ આદતો આ છે. અુલાહ પર ઇમાન 

રાખ�ુ ંઅને લોકોને ફ�ઝ પહ�ચાડવો , (૨) સારાનથી દોસતી 

રાખવામા ંસવાબ છે, (૩) િવનય અને દ�નતા એ છે ક� જયાર� 

કોઇના પાસેથી નીકળ�ુ ંતો સલામ કરવી અને મજ�લસમા ં

મા�લુી જગયાએ બેસ�ું , (૪) િવના કારણ હસ�ુ ં��હલપ�ુ ં

બતાવે છે , (૫) પાડોશીનની સાર� વાતો �પાવી દ�વી અને 

ખરાબ વાતોનો ઢઢં�રો પીટવો દર�ક માણસ માટ� કમર તોડ� 

નાખનાર� �સુીબત અને બેચારગી છે. (૬) ઇબાદત એ  જ 

નથી ક� નમાઝ રોઝા કરતા રહો , બુક� એ પણ અહમ 

ઇબાદત છે ક� અુલાહના બારામા ંિવચાર કરતા રહો. (૭) એ 

માણસ બદતર�ન છે , ્ બે મ�ઢાવાળો અને બે �ભવાળો 

હોય, જયાર� િમત સામે આવે તયાર� મીઠ� મીઠ� વાતો કર� અને 

જયાર� ચાુયો �ય તયાર� એને ખાઇ જવાની તદબીરો સોચે. 
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જયાર� િમતને કંઇ મળે તો તેની ઇષાર કર� , અને જયાર� તેના 

પર �સુીબત આવે તયાર� પાસે પણ ન ફરક� , (૮) કોધ દર�ક 

�રુાઇની ચાવી છે. (૯) ઇષાર� અને �કન નાખોર માણસને કદ� 

મનની શાિંત નસીબ થતી નથી , (૧૦) પરહ�ઝગાર એ છે ક� 

્ શકંા સમયે થભંી �ય છે , (૧૧) સવ�તમ ઇબાદત �ઝુાર 

એ છે ક� ્ પોતાની બધી ફરજો અદા કર� છે , (૧૨) સવ��મ 

પરહ�ઝગાર અને તયાગી એ છે ્ હરામ ન આચર� , (૧૩) 

નેક�મા ંખરો પયતનશીલ એ છે ્ �નુાહથી સદંતર ્ુર રહ�. 

(૧૪) ્�ુ ંવાવશો તે� ુ ંલણશો , (૧૫) મમત તમાર� પાછળ જ 

લાગેલ છે , નેક� કરશો તો નેક� પામશો , બદ� કરશો તો 

નદામત (શરમભદગી) પામશો , (૧૬) લોભ અને લાલચથી 

કંઇ લાભ થવાનો નથી , ્ટ�ુ ંમળવા�ુ ંછે તેટ�ુ ંજ મળશે. 

(૧૭) એક મોઅિમન બી� મોઅિમન માટ� બર કત છે. (૧૮) 

બેવ�ુફ�ુ ં�દલ એની �ભમા ંઅને અ કકલમદંની �ભ એના 

�દલમા ંહોય છે. (૧૯) તહારતમા ંશકંાભર� અિતશયતા 
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વખાણને લાયક નથી. (૨૦) ્ુિનયા ખાતર કોઇ ફરઝ વાતને 

છોડ� દ�તા ન�હ. (૨૧) ગમે તેટલો મોટો માણસ હોય પણ તે 

જો હક વાતને ત� દ�શે તો ઝલીલ થઇ જશે. (૨૨) સામાનય 

માણસ સાથે હક હોય તો એ  જ મોટો માણસ છે. (૨૩) 

��હલની દોસતી �સુીબત છે , (૨૪) ગમગીન સામે હસ�ુ ં

બેઅદબી છે , (૨૫) એ ચીઝ �જ�દગાનીથી બેહતર છે ્ના 

કારણે તમે �જ�દગાનીને ખરાબ સમજો , (૨૭) ��હલની 

�ધુારણા અને તેના સાથે ��ુરો કરવો એ એક ચમતકાર 

સમાન છે. (૨૮) િવનય એવી નેઅમત છે ્ના પર ઇષાર કર� 

શકાતી નથી , (૨૯) કોઇની પડ�લી આદત છોડવવી એ પણ 

એક મોઅ �ઝા ્વી વાત છે , (૩૦) પોતાના ભાઇને 

ખાનગીમા ંનસીહત કરવી એની શોભાનો સબબ બને છે. 

(૩૧) એવી ર�તે કોઇની તાઝીમ ન કરો ક� તે ��ુ ંસમ્ , 

(૩૨) કોઇની �હ�રમા ંનસીહત કરવી �રુાઇની �વુર �િુમકા 

છે, (૩૩) �ુ ંમારા માનનારાનને વસીયત ક� ં� ંક� 
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અુલાહથી ડર� , દ�નની બાબતોમા ંપરહ�ઝગાર�ને �વનમતં 

બનાવી લે , �દુાના સબંધંમા ં�રુતી ર�તે પયતનશીલ રહ� 

અને તેના અહકામની પયરવીમા ંકચાશ ન રહ�વા દ�. સા�ુ ં

બોલે, અમાનતો ક� ્ મોઅિમનની હોય ક� કાફરની તેને અદા 

કર�, પોતાના સજદાનને ્લુ આપે, સવાલોના મીઠા જવાબો 

આપે, �ુરઆને મ�દની િતલાવત કરતો રહ� , મોત અને 

�દુાના �ઝકથી કદ� પણ ગા�ફલ ન રહ�. (૩૫) ્ માણસ 

્ુિનયાથી �દલનો ુધળો મરશે તે આખેરતમા ંપણ ુધળો 

જ ઉઠશે , �દલ�ુ ંુધ�ં થ�ુ ંઅમાર� મવદતથી ગફલતમા ં

રહ�વા બરાબર છે. �ુરઆને મ�દમા ંછે ક� કયામતના �દવસે 

ઝા�લમો કહ�શે અમારા પાલનહાર ્ુિનયામા ંતો અમે દ�ખતા 

હતા, અ�હ� ુધળા ક�મ ઉઠાવયા ? તો જવાબ મળશે અમે ્ 

િનશાની મોકલી હતી તમે તેને નજર �દાઝ કર� હતી. અય 

લોકો, અુલાહની િનશાનીન અમે આલે મોહમમદ છ�એ. 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામની િવલાદતે 

બાસઆદત 

પદંરમી શાઅબાન �હ.સ. ૨૫૫ના જનાબે નર �સ 

ખા્નુના પેટ� કાએમે આલે મોહમમદ મહદ� 

અલ�યહસસલામની િવલાદતે બા સઆદાત થઇ. હઝરત 

ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામે ્ુશમનોના ડરથી 

આપની િવલાદતને �હ�ર ન થવા દ�ધી. �ુુ લા �મી લખે 

છે ક� ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામની િવલાદત બાદ �બઇલ 

અલ�યહસસલામ તેમના લાલન પાલન અને ઉછેર માટ� 

ઉઠાવીને લઇ ગયા.(શવાહ�્ ુ �ન�વુવત પા. ૨૧૩) અુલામા 

અરબેલી લખે છે ક� આપ તણ વષરની �મરના હતા તયાર� 
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જોવામા ંઆવયા અને આપે �જુજ્ ુુ લાહ હોવાનો ઇઝહાર 

કય�. 

�હ.સ. ૨૫૬મા ંમોઅતમદ અબબાસી �ખલાફતની 

ગાદ� પર બેઠો. ્રુત  જ ઇમામ અલ�યહસસલામને ક�દ કર� 

અલી �બન ઔતાશ નામે એક નાસબીને �સુુલત કર� દ�ધો 

્ આલે મોહમમદ અને આલે અ� ુતા�લબનો �ની ્ુશમન 

હતો અને તેને કહ�વામા ંઆવ�ુ ંક� તારા મનમા ં્ આવે તે 

તેમના સાથે કર�ુ.ં ઇબને ઔતાશ �ચુના �જુબ આપના પર 

તર�હ તર�હની સખતીન કરવા�ુ ંશ� કર� દ��ું , એને ન તો 

�દુાનો ખોફ આવયો ન તો પયગમબરનો લેહાઝ કય� ક� ્ના 

પર એ �ુમોની ઝડ� વરસાવે છે તે પયગમબરની ઔલાદ 

છે. પણ અુલાહ ર� , આપનો ઝોહદ અને તકવા બે ચાર 

�દવસમા ં્ુશમન�ુ ં�દલ મીણ ્�ુ ંનરમ થઇ ગ�ુ.ં એ 

હઝરતના પગમા ંપડ� ગયો અને તે આપનો માનવાવાળો 

બની ગયો. 
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અ� ુહાિશમ �બન કાિસમ�ુ ંબયાન છે ક� �ુ ંઅને 

માર� સાથે હસન �બન મોહમમદ અુફતક� અને મોહમમદ 

�બન ઇબાહ�મ તથા બી� ક�ટલાક અસહાબો એ  જ 

ક�દખાનામા ંક�દ હતા, એ ક�દખા�ુ ંહબસે સાલેહ �બન વસી�લ 

અરહમના નામથી મશ�રૂ હ્ ુ.ં અમને એ ક�દખાનામા ંઆલે 

મોહમમદની મોહબબતના કારણે સ� ભોગવવા માટ� ધક�લી 

દ�વામા ંઆવયા હતા. અચાનક અમને �ણવા મક�ુ ંક� 

અમારા ઇમામે ઝમાના હઝરત ઇમામ હસન અસકર� 

અલ�યહસસલામ પણ તશર�ફ લાવી રરા છે. અમે એમને 

સતકાયાર. એ ક�દખાનામા ંપધાર�ને અમાર� પાસે બેસી ગયા 

અને બેસવાની સાથે જ એક ુધળા તરફ ઇશારો કર�ને 

ફરમાવ�ુ,ં ક� "અગર આ માણસ અ�હ� ન હોત તો �ુ ંતમને 

બતાવી આપત ક� �દરનો મામલો ક�વો છે અને તમે �ાર� 

�ટકારો પામશો. આથી લોકોએ પેલા ુધળાને ક ુ ં: "તમે 

થોડ�વાર માટ� અ�હ�થી ્ુર હટ� �ન. એ હટ� ગયો. એના 
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ચાુયા જવા બાદ આપે ફરમાવ�ુ ં: "આ ુધળો ક�દ� નથી 

પણ તમારા પર રાજ તરફથી ચાપંતી નજર રાખનારો 

��સુ છે. એના ગજવામા ંએવા કાગળો છે ્ એ વાતના 

�રુાવા સમાન છે ક� તે તમાર� ��સુી કર� છે. આથી લોકોએ 

તેની તલાશી લીધી અને વાત તદન સાચી હોવા�ુ ંજણા�ુ.ં 

અ� ુહાિશમ કહ� છે ક� એક �દવસ �લુામ સાજં�ુ ં

ખા�ુ ંલઇ આવયો. આપે તે લેવાની ના પાડ� અને ફરમાવ�ુ ં: 

"�ુ ંસમ�ુ ં� ંક� માર� ઇફતાર� આ્ ્લ બહાર થશે અને 

થ�ુ ંપણ તેમજ , કારણ ક� આપને અસરના વખતે છોડ� 

�કુવામા ંઆવયા. 

ઇમામ અલ�યહસસલામ ્ �દવસોમા ં્લમા ંહતા 

તે દરિમ યાન સામરારમા ંછેુલા તણ વષરથી ્ુકાળ પડ�ો 

હતો. તેના કારણે ભયકંર �સથિત ઉભી થવા પામી હતી. લોકો 

મરવાની હાલત �ધુી પહ�ચી ગયા હતા. સખત �ખુ અને 

પયાસે તેમને �જ�દગીથી લાચાર બનાવી દ�ધા હતા. એ 
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હાલત જોઇને ખલીફા મોઅતમદ અબબાસીએ �કુમ કય� ક� 

તણ �દવસ શહ�ર બહાર જઇને નમાઝે ઇિસતસકા પઢવામા ં

આવે. બધાએ તે પમાણે ક�ુુ , પણ વરસાદ વરસયો ન�હ�. 

ચોથે �દવસે નસારાનની જમાત બહાર મેદાનમા ંગઇ અને 

તેમના એક રા�હબે આસમાન તરફ પોતાનો હાથ �ચો કય�. 

હાથ �ચો થવાની સાથે જ આકાશ પર વાદળા ઘરેાઇ આવયા 

અને વરસાદ શ� થઇ ગયો. બી્ �દવસે પણ મજ�ુર રા�હબે 

એ જ અમલ કય� અને બી્ �દવસે પણ અુલાહની 

રહમતનો નો�લ થયો. આથી ઘણા ંલોકોને તા�ુબી થઇ અને 

ક�ટલાક ��હલ માણસોના �દલમા ંઇસલામની સચચાઇ સબંધંી 

શકંા પેદા થઇ ગઇ, બુક� ક�ટલાક કાચા અક�દાના માણસો તો 

�રુતદ થઇ ગયા. ખલીફાને એ વાતથી ભાર� ખેદ થયો અને 

તેણ ેહઝરત ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામને તડેાવીને 

ક ુ:ં "અ� ુમોહમમદ તમારા નાનાના ક લમાગોની ખબર લો. 

ઇમામ અલ�યહસસલામે ક ુ:ં "વા�ં , એ રાહ�બને �કુમ 
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કરવામા ંઆવે ક� કાલે ફર� એ મેદાનમા ંવરસાદ માટ� દોઆ 

કરવા આવે. ઇનશાઅુલાહ લોકોના �દલમા ં્ ઇસલામ સબંધંી 

શકંાન પેદા થઇ છે તે�ુ ં�ુ ંિનવારણ એ વખતે કર� આપીશ. 

"તમે રા�હબનો હાથ પકડ�ને તેમા ં્ કાઇં હોય તે 

લઇ લો. રા�હબના હાથમા ંદબાવે�ુ ંએક હાડ�ંુ હ્ ુ ંતે લઇને 

ઇમામ અલ�યહસસલામ પાસે ર�ુ કર� દ��ુ.ં આપે તયાર બાદ 

રા�હબને ક ુ ં: "હવે ્ ુ ંહાથ �ચા કર�ને �દુા પાસે વરસાદ 

માટ� દોઆ માગં , એણે તેમ ક�ુુ , પણ વરસાદ વ રસવાના 

બદલે ઉુ�ંુ આકાશ સાફ થઇ ગ�ુ ંઅને તડકો નીકળ� આવયો. 

લોકોને ઘણી તા�ુબી થઇ , ખલીફા મોઅતમદ� ઇમામ 

અલ�યહસસલામને �છુ�ુ ં: "અ� ુમોહમમદ આ �ુ ંચીઝ છે  ? 

આપે ફરમાવ�ુ:ં "એ એક નબી�ુ ંહાડ�ંુ છે, ્ના કારણે રા�હબ 

પોતાની દોઆમા ંકામયાબ થતો રરો , કારણ ક� નબીના 

હાડકાની એ અસર છે ક� જયાર� તે આસમાન તળે �ુુ �ુ ં

કરવામા ંઆવે તો રહમતનો વરસાદ જ�ર ના�ઝલ થશે. ’ 
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આપની આ વાત સાભંળ�ને લોકોએ હાડકાની પર�દા કર� 

જોઇ તો એની તે જ તાસીર જણાઇ ્ ઇમામ અલ�યહસસલામે 

બયાન ફરમાવી હતી અને લોકોના �દલમા ં્ શકંાન પેદા 

થઇ હતી તે ્ુર થઇ ગઇ. પછ� ઇમામ અલ�યહસસલામે 

હાડકાને લઇને પોતાની કયામગાહ� તશર�ફ લઇ ગયા. 

�હ.સ. ૨૫૬ના �તમા ં્ુકાળના બનાવ બાદ 

હઝરત ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામની વાતો ઠ�ર ઠ�ર 

થવા લાગી. બધા �વુા�ફક અને �ખુા�લફ લોકો�ુ ંવલણ 

આપના તરફ ઢળવા લાગ�ુ ંહ્ ુ.ં આપના એ માનનારાન 

્મના �દલોમા ંઆપની મોવદત કમાલ હદ �ધુી પહ�ચેલી 

હતી તેન આપની સેવામા ંહાજર થઇને આપને હઝરત 

ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામની િવલાદતની �બુારકબાદ� 

પેશ કરવા બેચનૈ થઇ રરા હતા પણ મોકો મળતો ન હતો. 

કારણ ક� ઇમામ કાં  તો ક�દમા ંહોય કા ંતો પહ�રા તળે. એમને 

મળવાની કોઇને પરવાનગી નહોતી મળતી પણ ્ુકાળના 
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બનાવ પછ� એટ�ુ ંથ�ુ ંક� આપ લગભગ એક વષર �ધુી 

્લથી બહાર રરા. આ �દુત દરિમ યાન ્ લોકોને મસાઇલ 

વગેર� �છુવા હતા તેમણે આપથી મસાઇલ વગેર� દયારફત 

કયાર. ્ લોકો �ઝયારતના �શુતાક હતા તેમણે �ઝયારત કર� 

અને ્ લોકો હઝરતે �જુજતની િવલાદત માટ� ખાનગીમા ં

�બુારકબાદ� પેશ કરવા ચાહતા હતા તેનએ �બુારકબાદ� 

પેશ કર�, અુલામા મોહમમદ� બા�કર લખે છે ક� �હ.સ. ૨૫૭મા ં

લગભગ િસ�રે માણસો મદાયનથી કરબલા થઇને સામરાર 

પહ�ચયા અને હઝરત ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામની 

સેવામા ંહાજર થઇને �બુારકબાદ� પેશ કર�. હઝરતની ુખો 

એ વખતે ુ�થુી છલકાઇ ગઇ અને એ  જ ુ�નુથી આપે 

તેમને સતકાયાર તેમજ એમના સવાલોના જવાબ આપયા. 

અક�દતમદંોના આવવાનો અ્ટુ િસલિસલો ચા� ુ

થઇ ગયો હતો. મોઅતમદ ખલીફાએ આપની �હલચાલ પર 

ચાપંતી નજર રાખવા માટ� ��સુોની �ળ �બછાવી દ�ધી. 
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હઝરતને તો ��ુુમતની દાનતની સાર� પેઠ� �ણ હતી એટલે 

આપ ગોશાનશીનીની �જ�દગી �ઝુારવા લાગયા, આપને �હ.સ. 

૨૫૭ �ધુી તો તકલીફની કોઇ વાત ન બની પણ ખ�લફાને 

ઇતમીનાન નહો્ ુ ંઅને એણે તેની ટ�વ �જુબ ફર� પાછ� 

રોકટોક શ� કર� અને આપની �મુસની આવક બધં કરવાની 

શ�આત કર�. 

* * * * * 
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ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામ 

અને મોઅતમદ અબબાસીના વઝીર 

નબે્ુુલાહ 

આ જમાનામા ંએક �દવસ હઝરત ઇમામ હસન 

અસકર� અલ�યહસસલામ મોતવ��લના વઝીર ફતહ �બન 

ખાકાનના �તુ નબે્ુુલાહ �બન ખાકાનને ક� ્ 

મોઅતમદનો વઝીર હતો તેને મળવા માટ� પધાયાર. એણે 

આપની હદ ઉપરાતં તાઝીમ કર� અને એ આપના સાથે 

વાતોમા ંમશ�લુ હતો. તે દરિમ યાન મોઅત િમદના ભાઇ 

મવ�ફક દરબારમા ંઆવયો તયાર� એણે તેની કોઇ પરવા ન 

કર�. આ હઝરતની જલાલત અને �દુાએ તેમને આપેલી 

ઇઝઝતનો નતીજો હતો. અમે એ બનાવને નબે્ુુલાહના 
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�તુ અહમદ ખાકાનની �ભે બયાન કર�એ છ�એ. મોઅતબર 

�કતાબોમા ંછે ક� ્ જમાનામા ંઅહમદ ખાકાન ��ુુમતનો 

વાલી હતો. તે વખતે એના દરબારમા ંબેઠ�લા માણસો વચચે 

અલવીનની વાતો નીકળ� , જો ક� તે આલે મોહમમદના 

્ુશમન હોવામા ંિમસાલી હ�સીયત ધરાવતો હતો , તે છતા ં

એને ક�લુ કર�ુ ંપડ�ુ ંહ્ ુ ંક� માર� નજરમા ંઇમામ હસન 

અસકર� અલ�યહસસલામથી વધાર� સાર� કોઇ હસતી નથી. 

એમની ્ ઇઝઝત એમના માનનારાન અને રા�યના સથભં 

સમાન મોવડ�નની નજરોમા ંહતી તે એમના જમાનામા ં

કોઇને નસીબ નથી થઇ. એણે આ સબંધંમા ંિવગતો આપતા ં

ક ુ ં: સાભંળો "એક વખત �ુ ંમારા િપતા નબે્ુુલાહ ઇબને 

ખાકાનની પાસે ઉભો હતો તયા ંઅચાનક દરબાને આવીને 

ખબર આપી ક� ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામ તશર�ફ 

લાવયા છે અને �દર આવવાની ર� માગેં છે. આ સાભંળ�ને 

મારા વા�લદ� જોરથી સાદ કય� ક� ઇબ�રુરઝાને �દર આવવા 
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દ�વામા ંઆવે. મારા િપતાએ આવનારને �ુિ� યતથી સબંોધયા 

હતા. તેથી મને ભાર� અ�યબી થઈ , કારણ ક� આવી ર�તે 

ખલીફા ક� તેના વલી અહદ િસવાય બી� કોઇને સબંોધવામા ં

આવતા ન હતા , પછ� એક માણસને મ� પવેશતા જોયા. 

એમણે લીલો પોષાક પહ�ર�લો હતો. એ �બુ�રુત અને ના�ક 

બાધંાના નવ�વુાન હતા. એમના ચહ�રા પર રોઅબ અને 

જલાલ ઝળહળ� રરા હતા. એમને જોતાનંી સાથે જ મારા 

વા�લદ ઉભા થઇ આગળ આવીને તેમને સતકાયાર તેમજ 

એમને ગળે લગાડ�ને છાતી અને કપાળ પર �ુબંન કયાર. 

આપના સાથે ઘણી  જ અદબ�વુરક વાતો કરતા રરા અને 

વાત વાતમાં , માર� �ન આપના પર �ુરબાન થાય અય 

ફરઝદં� ર�લુ એમ કહ�તા જતા હતા. 

એ દરિમ યાનમા ંદરબારમા ંખલીફાનો ભાઇ 

મવ�ફક આવયો. મારા વા�લદ� તેના તરફ �બલ�ુલ ધયાન ન 

આપ�ુ.ં જો ક� એને સામાનય ર�તે એ ર�તે માન આપવાનો 
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િશરસતો હતો ક� એ દરબારમા ંઆવે તયારથી માડં�ને ચાુયો 

�ય તયાર �ધુી લોકો મા�ુ ંનમાવી ખડ� પગે ઉભા રહ�તા. 

મારા બાપને મવ�કફના દરબારમા ંઆવયાની ખબર તયાર� જ 

પડ� જયાર� મવ�ફકના ખાસ �લુામ એની નજર� પડ�ા તયાર� 

એણે હઝરતની સેવામા ંઅરજ કર� :"યબન ર��ુુુ લાહ , 

અગર આપ ર� આપો તો �ુ ંમવ�ફકથી બે વાતો કર� લ�. 

હઝરતે તયાર� તયાથંી જવાનો પોતાનો ઇરાદો �હ�ર કય� , 

મારા વા�લદ� એમને છાતીએ લગાડ�ા અને દરબાનોને �કુમ 

આપયો ક� "આપને બે કતારો વચચેથી લઇ �ન ક� ્થી 

મવ�ફકની નજર આપના પર ન પડ�. પછ� આપ એ  જ ર�તે 

પાછા તશર�ફ લઇ ગયા. 

એમના જવા પછ� મ� �લુામને �છુ�ુ ં: "તમારા 

પર વાય થાય , તમે �ુ િ�તયતથી ્ માણસને સબંો ધયા અને 

મારા વા�લદ પાસે ્ને લઇ આવયા હતા એ કોણ માણસ 

હતો ? એ લોકોએ ક ુ ં: "એ અ લવી સાદાતોમાથંી એક 
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સાહ�બ હતા. એમ�ુ ંનામ હસન �બન અલી છે અને �ુ િ� યત 

ઇબ�રુરઝા છે. 

એ સાભંળ�ને મારા ગમને �સુસાની કોઇ હદ ન 

રહ�. મારા બાપે અ લવી સાદાતોને આટ�ુ ંમાન આપ�ુ.ં એ 

�સુસાની આગમા ં�ુ ંઆખો �દવસ બળતો રરો , કારણ ક� 

�દવસભરમા ંમાર� તેમનાથી �લુાકાત ન થઇ શક�. �તે રાતે 

એ નમાઝ પઢ� રરા હતા તયાર� એ તક ઝડપીને �ુ ંતેમની 

પાસે ગયો. ઇશાની ફરઝ અદા કયાર પછ� મને ઉભેલો જોઇને 

�છુ�ુ ં: "અહમદ અતયાર� મારા પાસે આવવા�ુ ંકંઇ કારણ  ? 

મ� ક ુ ં: "ર� આપો તો �ુ ંકંઇક ��ુ.ં એમણે જવાબ આપયો, 

"તાર� ્ �છુ�ુ ંહોય એ �છુ� લે. એટલે મ� ક ુ ં: "આપની 

પાસે ્ માણસ આ્ સવારના વખતે આવયો હતો એ કોણ છે 

ક� આપે એની આટલી બધી તાઝીમ કર� અને વાતવાતમા ં

એના પરથી આપ આપના મા-બાપને �ુરબાન કરતા હતા  ? 

એણે જવાબ આપયો: "બેટા, એ રાફ�ઝયોના ઇમામ છે, એમ�ુ ં



િસરતે અઈમ્મા - 1457                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

નામ હસન ઇબને અલી અને એમની વ� ુ�ણીતી �ુ િ� યત 

ઇબ�રુરઝા છે. ’ એટ�ુ ંબોલીને જરા થોભી ગયા. પછ� એણે 

ફર� કહ�વા�ુ ંશ� ક�ુ:ુ "બેટા , એ કાિમલ ઇનસાન છે અગર 

અબબાસી સુતનત ચાલી �ય તો ચા� ુજમાનામા ં્ુિનયામા ં

એ ��ુુમતનો એમનાથી વધાર� હ કદાર કોઇ માનવી નથી. એ 

માણસ પારસાઇ , ઝોહદ, કસરતે ઇબાદત , અખલાક, નેક�, 

તકવા વગેર�મા ંબધા બની હાિશમ કરતા ંઅફઝલ અને 

ઉચચતમ છે. બેટા , અગર ્ ુ ંએમના વા�લદ� ��ુગરવારને 

જોતે તો દંગ રહ� જતે ક� તે એટલા બધા સાહ�બે કરમ અને 

અફઝલ હતા ક� તેની િમસાલ મળ� શક� તેમ નથી. 

બાપની આ વાતો સાભંળ� �ુ ંમનમા ંતો �બુ જ 

બળ� જળ� રરો હતો પણ અદબના કારણે ખામોશ રરો. 

મનમા ંમારા બાપ પર �બુ  જ નારાજ થયો અને તેમનાથી 

સખત નારાજ રહ�વા લાગયો , વળ� મ� માર� ર�તે ઇબ�રુરઝા 

િવશે ખણખોદ કરવા�ુ ંકામ �ર� જ રાખ�ું , બુક� એમના 
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ચા�ર�ય સબંધંી તપાસને મ� મારો �વનમતં બનાવી દ�ધો. 

આ સબંધંમા ંમ� બની હાિશમ , લશકરના અમીરો , દફતરના 

�નુશીન, કાઝીન અને ફક�હોના ખાતાના માણસો અને �દુ 

ફક�હો અને કાઝીયો અને આમ જનતાના લોકો પાસે આપના 

સબંધંમા ં�છુપરછ કરતો રરો. બધા તરફથી એક જ જવાબ 

મળતો. હઝરત ઇબ�રુરઝા જલીલ્લુ ક� હસતી છે અને દર�ક 

ર�તે અઝીમ છે. બધાએ મને એ  જ ક ુ ંક� એમના ્વો 

મરતબો અને એમના ્વી �બુીન ધરાવતો માણસ કોઇ 

ખાનદાનમા ંનથી. 

જયાર� મ� જો�ુ ંક� હઝરનતા અખલાકની �બુીન 

સબંધંી દોસત અને ્ુશમન દર�કના પાસેથી ભારોભાર 

વખાણના શબદો સાભંકયા તયાર� મને ખાતર� થવા લાગી ક� 

તેન મહાન છે અને �ુ ં�દલમા ંતેમનો માનવાવાળો બની 

ગયો. આ્ તેમના માટ� મારા �દલમા ં�બૂ જ મોહબબત અને 

ઇઝઝત છે. 
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એની વાત સાભંળ�ને દરબારમા ંબેઠ�લા બધા 

લોકો �પુ થઇ ગયા. અલબ� એક માણસ બોલી ઉઠ�ો , 

"અહમદ તમારો એમના ભાઇ �અફર સબંધંી શો મત છે  ? 

એણે ક ુ ં: "એમના �કુાબલામા ંએની તે વળ� શી વાત  ? 

એ તો છડ�ચોક �ફસકો ફો�ુર (્ુરાચાર) આચરતો હતો. રાત 

અને �દવસ દા� પીને નશામા ંમસત રહ�તો હતો. અ કકલનો 

પણ નછો હતો. વળ� �ત�તના રંગરાગ અને મોજશોખમા ં

મશ�લુ રહ�તો હતો. ઇબ�રુરઝા બાદ એણે તેમની �નશીનીનો 

ખલીફા મોઅતમદ પાસે દાવો કય� તો મોઅતમદ� તેના 

હલકા ચા�ર�યના કારણે તેને દરબારમાથંી હાકં� કાઢ�ો. 
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ઇમામ હસન અસ કર� 

અલ�યહસસલામની બી�વાર 

�ગરફતાર� 

મોઅતમદ� આપને �હ.સ. ૨૫૮મા ંફર� પાછા ક�દ 

કર� દ�ધા. આ વખતે તેની દાનત તદન ખરાબ હતી. ક�દમા ં

આપના પર ઘણી જ સખતી કરવામા ંઆવી. 

એક �ુમી ્�ુ ંનામ "નહર�ર ” હ્ ુ ંતેને 

બોલાવીને ક ુ ં: "ઇમામ અલ�યહસસલામને ્ ુ ંતાર� 

િનગરાનીમા ંલઇ લે અને તારાથી બની શક� તેટલી હદ �ધુી 

તેમને તાસ આપ. ’ અને આ �કુમ મળતાનંી સાથે જ એણે 

સખતીમા ંઔર વધારો કર� દ�ધો. પાણી અને પકાશ ્વી 

ચીઝોથી પણ આપને મહ�મ કર� દ�ધા. એમને ્ કોટડ�મા ં
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રાખવામા ંઆવયા હતા તે એટલી �ધાર� હતી ક� આખો 

�દવસ �ધકારના કારણે �દવસ છે ક� રાત એ પણ �ણી 

શકા્ ુ ંન હ્ ુ.ં એની બૈર�એ તેને ક ુ ં: "ઇમામ 

અલ�યહસસલામ સાથે તારો આ વતારવ ઠ�ક ન કહ�વાય. એણે 

ક ુ ં: "આ તો હ� કંઇ નથી. એમને તો �હ�સક �નવરો પાસે 

ફડાવી નાખવામા ંઆવશે. 

એણે પછ� પરવાનગી મેળવીને હઝરત ઇમામ 

હસન અસકર� અલ�યહસસલામને �હ�સક �નવરોના િપ�જરામા ં

ધક�લી દ�ધા. િસ�હ અને બી� �હ�સક પાણીનની નજર 

આપના પર પડતા ંએમણે ્રુત  જ �જુજતે �દુાને નળખી 

લીધા અને આપને ફાડ� ખાવાને બદલે એમના કદમ પર 

પોતાના ંમાથા ંરાખી દ�ધા.ં ઇમામ અલ�યહસસલામે તેમની 

વચચે �સુુલો �બછાવીને નમાઝ પઢવી શ� કર� દ�ધી. એક 

�ચી જગયાએથી ્ુશમનો આ બધો હાલ જોઇ રરા હતા. તે 
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આથી ઘણા ભ�ઠા પડ� ગયા અને ઇમામ અલ�યહસસલામની 

ફ�ઝલતનો �સવકાર કર� લીધો. 

આ બનાવથી આપની ફઝીલતની ્ વાત દાબી 

દ�વાઇ હતી તે વ� ુસપષટ થઇ અને આપની કરામતની ઠ�ર 

ઠ�ર વાતો થવા લાગી. એટલે હવે મોઅતમદ માટ� એક  જ 

માગર આપની લોકિપયતાનો �ત આણવા માટ� રહ� ગયો 

અને એ ક� ્મ તેમ જુદ�થી આપને આ ફાની ્ુિનયાથી 

રવાના કર� દ�વા. પછ� એણે આપને એક એવા ક�દખાનામા ં

�રુ� દ�ધા ્મા ંરહ�વા કરતા ંમર�ુ ંબેહતર હ્ ુ.ં 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ હસન અસ કર� 

અલ�યહસસલામની શહાદત 

અગયારમા ઇમામ હઝરત હસન અસકર� 

અલ�યહસસલામ ક�દમા ં�વન ગાળતા હતા તે દરિમ યાન 

આપે એક �દવસ આપના ખા�દમ અ�લુ અદયાનને ફરમાવ�ુ ં

ક�, "તમે ૧૫ �દવસ બાદ તમાર� મદ�યનની �સુાફર�થી 

પાછા ફરશો તયાર� મારા ઘરમાથંી રડવા પીટવાના અવાજો 

સાભંળશો. વળ� આપે એ પણ ફરમાવ�ુ ંહોવાની �રવાયત 

આપવામા ંઆવેલી છે ક� �હ.સ. ૨૬૦મા ંમારા માનનારાનની 

વચચે એક મહાન ઇ�નકલાબ આવશે. 

મોઅતમદ અબબાસીએ આપને �હ.સ. ૨૬૦ના 

રબીઉલ અવવલની પહ�લી તાર�ખે ઝેર અપાવી દ��ુ ંઅને એ  

જ મહ�નાની ૮મી તાર�ખ અને �ુ મ આના �દવસે સવારની 
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નમાઝના વખતે વફાત પામયા. વફાત પામયા પહ�લા ંઆપે 

તબ�રકાત હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામને હવાલે કર� 

દ�ધા હતા. વફાતના વખતે આપની ઉમર ૨૮ વષરની હતી. 

િશયા �િુ�હ બનેં પદના આલીમોનો ઇ�ફેાક (એકમત) છે ક� 

આપ હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ િસવાય કોઇ પણ 

ઔલાદ આપની પાછળ �કુતા ગયા નથી. 

આપની વફાતના સમાચાર મળતાનંી સાથે દર�ક 

ઘરમાથંી માતમના અવાજો ઉઠવા લાગયા. દર�કના �દલમા ં

ગમની લેહરો ઉભરાવા લાગી. સામરારની ગલીન કયામતનો 

મનઝર પેશ કરવા લાગી. 

અુલામા મજલીસી લખે છે ક� અ�લુ અદ યાન 

સામરાર પાછો ફય� તયાર� ઇમામ અલ�યહસસલામના ઇ રશાદ 

�જુબ સામરારમા ંઆપ શહ�દ થઇ ��ુા હતા. સમગ સામરાર 

શહ�ર માતમકદા બની ગ�ુ ંહ્ ુ.ં ઇમામ શબલ�ં આ 

સબંધંમા ંલખે છે ક� આપની વફાતના સમાચાર મળતાનંી 
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સાથે જ ચાર� તરફથી રોવા પીટવાના અવાજો �લુદં થવા 

લાગયા. આખા શહ�રની ્ુકાનો ફટોફટ બધં થઇ અને 

બ�રોએ પણ સદંતર કામકાજ બધં કર� દ��ુ ંઅને તમામ 

લોકો પોતાનો ધધંો રોજગાર છોડ�ને આપના જનાઝામા ં

શર�ક થવા દોડ� આવયા. આપના જનાઝામા ંરા�યના ઉચચ 

અમલદારો, અમીર ઉમરાવો , કાઝીયો, ફક�હો, સરકાર� 

ખાતાના �નુશીન , સામાનય જનતા ઉપરાતં ઘણી મોટ� 

સખંયામા ંમાણસો શર�ક થયા હતા. સામરાર શહ�રમા ંતે �દવસ 

કયામતનો હતો. 

�ંુકમા ંઆપનો જનાઝો ઘણી ધામ�મુ અને �હ�ર� 

શાનો શમકત સાથે ઉપાડવામા ંઆવયો અને �યા ંનમાઝે 

જનાઝા પઢવાની હતી તયા ંરાખવામા ંઆવયો. પછ� ઇસા 

�બન મોતવ��લ ્ સામાનય ર�તે જનાઝાનની નમાઝ 

પઢાવવા�ુ ંકામ કરતો હતો તે મોઅતમદના �કુમથી આગળ 

વધયો અને આપના પરથી કફન હટાવીને બની હાિશમ , 
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અલિવ, અબબાસી, અમીરો, કા�ઝયો, �નુશીન અને શહ�રના 

લોકોને બતાવવા માટ� ક ુ ં: "�ુન આ �ુદરતી મોતે મયાર છે 

કોઇએ કંઇ ખવડાવ�ુ ંનથી. 

તયાર બાદ �અફર� કઝઝાબ નમાઝ પઢાવવા 

આગળ આવયા અને તકબીર્લુ એહરામ કહ�વા ન પામયા 

તયા ંતો આપના ફરઝદં , અુકાએ�લુ મહદ� , ��હર થઇને 

સામે આવી ગયા અને પોતાના કાકાને હટાવીને નમાઝે 

જનાઝા પઢાવી, તયાર બાદ આપને હઝરત ઇમામ અલી નક� 

અલ�યહસસલામના રોઝામા ં��ુદુ�  ખાક કરવામા ંઆવયા. 

આપની કરામતોમા ંએ પણ આપની એક 

ખાનદાની કરામત છે ક� આપના રોઝા �બુારક પર ક�તુરો 

ચરક કરતા નથી. 

અુલામા મજલીસી લખે છે  ક� હઝરત ઇમામ 

હસન અસકર� અલ�યહસસલામની દફન �કયા પતી જવા બાદ 

ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામની તપાસ માટ� ઇમામતના 
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ઘરની તલાશી લેવામા ંઆવી અને આપના ઘરની નરતોને 

�ગરફતાર કર� લેવામા ંઆવી. મ કસદ એ હતો ક� ઇમામ 

મહદ� અલ�યહસસલામને �ગરફતાર કર�ને તેમ�ુ ં�નુ કર� 

દ�વામા ંઆવે ્થી ખાનદાને �રસાલતનો ખાતમો થઇ �ય , 

પણ �દુાવદં� આલમે પોતાના વાયદા �જુબ એ ઝા�લમોના 

હાથથી આપને મહ�ઝ કર� દ�ધા અને હવે જયાર� �કુમે �દુા 

થશે તયાર� ઇનશાઅુલાહ આપ ��રૂ ફરમાવશે. 

 

 

* * * * * 
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13હઝરત ઈમામ મહદ� સાહ��ઝુઝમાન 

અલ�યહસસલામ 

નમ્ ાઝરત ્ોામ્દ અલ�યાસસલમ્  

િપતમ ાઝરત ઈ્મ્ ાસન અસકર� 

અલ�યાસસલમ્  

્મતમ જનમબે નર�સ ખમ્નુ 

દમદમ ાઝરત ઈ્મ્ અલી નક� 

અલ�યાસસલમ્ 

દમદ� જનમબે ાદ�સમ ખમ્નુ 
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લકબ કમહ્ે  લે્ોાં્દ, �જુજ્સુલમા, 

્ાદ�, �નુતઝર, સમા��લુ અસ્, 

સમા��ઝુઝ્મન. 

�ુિ�� યત અ�લુ કમિસ્, અ� ુઅક્ુસલમા, 

અબમ સમલેા. 

જન્ �કુવમર તમર�ખ ૧૫ ્મા� કમબમન 

માજર� સન ૨૫૫ 

જન્ 

સથળ  

સમ્રમર (ઈરમક) 

ગયબત �કુવમર તમર�ખ ૧૫ ્મા� કમબમન 

માજર� સન ૩૨૯ થી  પની 

ગયબતે �ુબરમ ક� થઇ. તે પા�લમ 
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 પ ગયબતે �ગુરમ્મ ંાતમ. 

ગયબતે �ગુરમ ૫ વષરની વય ાતી 

તયમરથી ક� થઇ ાતી. 

ગયબત�ુ ં

સથળ  

સમ્રમર (ઈરમક) 

��રુનો 

સ્ય  

અલ ઇસ્ો ઇનદસલમા 

 
 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ 

હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ પયગમબર� 

ઈસલામ હઝરત મોહમમદ �સુ્ફુા સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમના બારામા ં�નશીન , આપણા બારમા 

ઈમામ અને ઈસમતના િસલિસલાની ચમદમી કડ� છે. આપના 

વા�લદ� મા �દ ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામ અને 

વાલેદા મા�દા નર�સ ખા્નુ હતા. 

આપ આપના બાપદાદાનની પેઠ� ઇમામે મન�સુ , 

માઅ�મુ, આઅલમે જમાના અને અફઝલે કાએનાત છે. 

આપ બાળપણથી ઇુમ અને �હકમતથી ભર�રુ હતા. આપને 

પાચં વષરની �મરમા ંએવી જ �હકમત અપાઇ �કુ� હતી , 

્વી �હકમત જનાબે યરાને મળ� હતી અને આપ માના 

પેટમા ંએવી ર�તે ઇમામ �કુરર ર થયા હતા ્વી ર�તે હઝરત 
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ઇસા અલ�યહસસલામ માના પેટમા ંનબી �કુરર ર થયા હતા. 

(કશ�લ �મુમા , પા. ૧૩૦) આપ નબીયોથી બેહતર છે. 

આપના બારામા ંહઝરત ર�લેુ કર�મ  સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમે બે�મુાર ભિવષયવાણીન ફરમાવી છે અને 

એ વાતની વઝાહત કર� છે ક� આપ ��ુર સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની ઇતરત અને હઝરત ફાતેમા 

ઝહ�રા સલા�ુુ લાહ� અલયહા ની ઔલાદમાથંી હશે. (�ુન 

�મેઅ સગીર સી�તુી , મસનદ� ઇમામે અહમદ �બન હમબલ , 

િમશકાત શર�ફ.) આપે એ પણ ફરમાવ�ુ ંછે ક� ઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામનો ��રુ આખર� જમાનામા ંથશે અને હઝરત 

ઇસા અલ�યહસસલામ તેમની પાછળ નમાઝ પઢશે. 

(�ુથ સા�ા �ખુમર� પમરમ ૧૪, પમ. ૩૦૯) 

આ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમે ફરમાવ�ુ ંક� ઇમામ મહદ�નો ઝ�રુ મારા ખલીફા 

તર�ક� થશે અને ્ ર�તે દ�ને ઇસલામની મારા ઝર�યાથી 
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શ�આત થઇ તેવી જ ર�તે એમના ઝર�યાથી તેમના પર 

ખતમ થવાની મહોર માર� દ�વામા ંઆવશે. આપે એ વાતની 

પણ ચોખવટ કર� છે ક� ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ�ુ ંનામ 

મારા નામ પર "મોહમમદ ” અને એમની �ુ િ� યત માર� 

�ુિ�ોયત પર "અ�લુ કાિસમ ” હશે અને તેન ��રૂ થશે 

તયાર� ્ુિનયાને એવી ર�તે અદલ ઇનસાફથી ભર� દ�શે ્વી 

ર�તે તેમના પહ�લા ંઅનયાય અને અતયાચારથી ભર� હશે. 

(�ુન �મેઅ સગીર પા. ૧૧૪, �સુતદ�રક ઇમામે હા�કમ પા. 

૫૨૨ અને ૬૧૪) ��રૂ બાદ તરત જ એમની બયઅત કરવી 

જોઇએ. કારણ ક� તેન �દુાના ખલીફા હશે. 

(�નુને ઇકને ્મ� લ્ુર  કરમચંી્મ ંછપમહલ પમ. 

૬૨૧) 

ઇિતહાસકારો એક મત છે ક� આપની િવલાદતે બા 

સઆદત �હ.સ. ૨૫૫ના શાબાન મહ�નાની ૧૫મી તાર�ખે 

�ુમ આના �દવસે સવાર ઉગતાનંી સાથે જ થઇ હતી. 
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હઝરત ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામના 

ફોઇ જનાબે હક�મા ખા્નુ�ુ ંબયાન છે ક� એક �દવસ �ુ ં

ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામની પાસે ગઇ. આપે 

ફરમાવ�ુ ં: "ફોઇમા આ્ આપ અમારા ઘર�  જ રોકાઇ �ન. 

�દુાવદં� તઆલા આ્ મને એક વા�રસ અતા કરવાનો છે. મ� 

ક ુ ં: "કોના પેટથી  ? આપે ફરમાવ�ુ:ં "નર �સ ખા્નુના 

પેટથી. મારાથી �છુાઇ જવા�ુ ં"નર �સના પેટમા ંબચ�ુ ં

હોવાનો કોઇ અણસાર �ધુધા ંનજર� પડતો નથી. આપે 

ફરમાવ�ુ ં: "ફોઇમા નર �સની િમસાલ �સુા 

અલ�યહસસલામની મા ્વી છે. ્ ર�તે હઝરત �સુા 

અલ�યહસસલામ પેટમા ંરરાની વાત આપ પેદા થયા તયાર�  જ 

�હ�ર થઇ, એ જ ર�તે મારા આ ફરઝદં પેટમા ંરરાની વાત 

એ સમયે જ �હ�ર થશે. 

�ંુકમા ંએ ક� �ુ ંઇમામ અલ�યહસસલામના ફરમાનને 

માન આપીને રાત ેતેમના ઘર� જ રોકાણી. અડધી રાત િવતી 
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એટલે �ુ ંતહજ�ુદની નમાઝ પઢવા �ગી. નર�સ પણ 

મારા સાથે જ �ગી અને અમો બનેં તહજ�ુદની નમાઝમા ં

મશ�લુ થઇ ગયા. સવારનો વખત �બલ�ુલ ન�ક આવી 

ગયો. છતા ંબચ�ુ ંપેદા થવાના કોઇ પણ આસાર દ�ખાણા 

ન�હ એટલે મારા મનમા ંએ બાબતે જરા િવચાર આવયો. હ� 

તો એ િવચાર આવયો ન આવયો તયા ંતો ઇમામ 

અલ�યહસસલામનો અવાજ મારા કાને પડ�ો , "�ઇમા ઉતાવળ 

ન કરો , ��ુતે �દુાના જનમનો વખત તદન નઝદ�ક છે. 

આથી �ુ ંઉઠ�ને નર �સના �જુરા તરફ વળ� , જો�ુ ંતો 

એમની હાલત બદલાએલી હતી. એમ�ુ ંશર�ર કંપી ર ુ ંહ્ ુ.ં 

આથી મ� તેમને માર� છાતી સાથે વળગાડ� અને �રુએ 

�ુલહોવુલાહ, ઇ�ા  અનઝલના અને આયતલ �ુરસી પઢ�ને 

એમના પર દમ કય�. �ુ ંજયાર� આ �રુા પઢ� રહ� હતી તયાર� 

પેટમાથંી પણ એ �રુા પઢવાનો અવા જ આવી રરો હતો. 

પેટમા ં્ બાળક હતા તે �રુાન પઢ� રરા હતા. તયાર પછ� 
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મ� જો�ુ ંક� આખો �જુરો �રુથી ઝળહળ� ઉઠ�ો. હવે �ુ ંજો� � ં

તો એક નવજનમીત �રુાની બાળક સજદામા ંપડ�લા છે. મ� એ 

�બુારક અને �રુાની બાળકને માર� ગોદમા ં�ચક� લીધા. 

હઝરત ઇમામ અલ�યહસસલામે મને સાદ કય�. �ઇમા મારા 

ફરઝદંને માર� પાસે લાવો. �ુ ંતેમને એમની પાસે લઇ ગઇ. 

આપે તેમને પોતાના ખોળામા ંબેસાડ�ા અને પછ� મ�ઢામા ં

પોતાની �ભ આપી દ�ધી. અને ક ુ ં: "અય ફરઝદં �દુાના 

�કુમથી કંઇક વાત કરો. બાળક� આ આયત , 

"�બ�સમુલા�હરર હમા િનરરહ�મ. વ નોર�દો અ �્ ��ુ  

અલુલઝીનસ ્ઝુએફ �ફલઅઝ� વનજઅલ�મુ અઇમમતદન 

વનજઅલહો�લુ વાર�સીનની િતલાવત ફરમાવી. 

્નો અથર "શ� ક� ં� ંઅુલાહના નામથી ક� ્ 

રહમાન અને રહ�મ છે અમે એ લોકો પર નવા�ઝશ કરવા 

ચાહ�એ છ�એ ક� ્ને �થૃવી પર કમઝોર બનાવી દ�વામા ં
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આવયા છે અને અમે તેમને ઇમામ બનાવીને ્ુિનયાભરના 

વા�રસ ઠ�રવ�ુ.ં 

તયાર બાદ ક�ટલાક લીલા રંગના પદીનએ 

આવીને અમને ઘરે� લીધા. ઇમામ અલ�યહસસલામે એક 

પદીને બોલાવીને તેન ેબાળકની સ�પણી કર�ને ફરમાવ�ુ ં: 

"�દુા એના બારામા ંકોઇ �કુમ આપે તયા ં�ધુી એને લઇ 

જઇને તેની �હફાઝત કરો. કારણ ક� �દુા પોતાનો �કુમ �રુો 

કર�ને જ રહ�શે. મ� ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામને 

�છુ�ુ ં: "એ પદી કોણ હ્ ુ ંઅને બી� પદીન કોણ હતા  ? 

આપે ફરમાવ�ુ:ં એ પદીના �પમા ં�બઇલ હતા અને પેલા 

બી� પદીન રહમતના ફ�રશતા હતા. પછ� આપે ફરમાવ�ુ:ં 

"�ઇમા તમે આ બાળકને એની મા પાસે લઇ �ન ક� તેને 

જોઇને એની ુખો ઠંડ� થાય અને તેન ગમગીન અને 

રં�દા ન થાય અને એ �ણી લે ક� �દુાનો વાયદો સાચો છે 
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પણ ઘણા લોકો એ નથી �ણતા. પછ� એ મો�દુ� મ સ �દને 

એમની માતા પાસે પહ�ચાડ� દ�વામા ંઆવયા. 

આપ પેદા થયા તયાર� મખ્નુ અને નાફ �રુ�દા 

(ખતના થએલા અને નાફ કપાએલા) હતા અને આપની 

જમણી બા�ુ પર આ આયત ન કશ કર�લી હતી "�અલહકકો 

વઝહકલ બાતેલો ઇ �કલ બાતેલો કાન ��રૂા અથારત "હક 

આવયો અને બાિતલ �ુસંાય ગયો અને બાિતલ તો �ુસંાય જ 

છે. 

મોહદ�સે દ�હુવી શયખ અબ્ુલ હક , મના�કબે 

અઇમમએ અતહારમા ંલખે છે ક� જનાબે હક�મા ખા્નુ , જયાર� 

જનાબે નર�સ ખા્નુ પાસે આવયા તયાર� જો�ુ ંક� બાળકને 

તેમણે જનમ આપયો છે, તે નાફ કપાએલા તથા ખતના થએલા 

હતા અને બાળકને ્ના કારણે �સુલ આપવાની જ�રત પડ� 

છે તેનાથી એ પાક સાફ હતા. જનાબે હક�મા ખા્નુ બાળકને 

ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામ પાસે લઇ ગયા. ઇમામ 
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અલ�યહસસલામે બચચાને તડે� લી�ુ ંઅને તેની �કુદસ પીઠ 

અને પાક ુખો પર હાથ ફ�રવયો અને પોતાની પિવત 

ઝબાન એમના મોઢામા ંઆપી. જમણા કાનમા ં ‘અઝાન’ અને 

ડાબા કાનમા ં‘એકામત’ કહ�. 

આપની િવલાદતની વાત �પાવવામા ંઆવી અને 

�રુ� કોિશષ કરવામા ંઆવી ક� એની �ણ કોઇને પણ થવા 

પામે નહભ. 

એ જમાનાનો બાદશાહ �રુ� તાકાત સાથે આપની 

તલાશમા ંહતો. તલાશ પાછળ મ કસદ એ હતો ક� હઝરતે 

�જુજતને કતલ કર�ને �રસાલતની નસલનો ખાતેમો કર� દ�વો. 

તાર�ખે અ�લુ �ફદામા ંછે ક� તે વખતે મોઅતઝ �બુલાહ 

બાદશાહ હતો. તઝક�રએ ખવા�લુ અઇમમામા ંછે ક� એના 

રા�ય કાળમા ંઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામને ઝેર 

આપવામા ંઆવ�ુ ંહ્ ુ.ં અુલામા િસ�તુીની તાર��લુ 

ખોલફાના તર�ુમામા ંછે ક� એણે પોતાની સ�ા દરિમ યાન 
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પોતાના ભાઇને વલી અહદ�ના પદ પરથી હટાવી દઇને તેને 

કોરડા મારવાની સ� કર� હતી અને �જ�દગીભર ્લમા ં�રુ� 

રાખયો હતો. ઘણા ઇિતહાસોમા ંછે ક� એ વખતનો બાદશાહ 

મોઅમતમદ �બન મોતવ��લ હતો. ્ણે જનાબે ઇમામ 

હસન અસકર� અલ�યહસસલામને ઝેરથી શહ�દ કયાર. તાર�ખે 

ઇસલામમા ં(�જ. ૧ , પા. ૬૭) છે ક� ખલીફા મોઅતમદ 

કમઝોર, ફાટંાબાજ, એશપસદં માણસ હતો. એ  જ �સુતકમા ં

પા. ૨૯ પર છે ક� મોઅતમદ� હઝરત ઇમામ હસન અસકર� 

અલ�યહસસલામને શહ�દ કયાર બાદ હઝરત ઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામ ને કતલ કરવા પાછળ પડ� ગયો હતો. 

* * * * * 
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આપ�ુ ંનસબના�ુ ં

આપના વા�લદ પદે નસબના�ુ ંઆ �જુબ છે. 

મોહમમદ �બન હસન �બન અલી �બન મોહમમદ �બન અલી 

�બન �સુા �બન �અફર �બન મોહમમદ �બન અલી �બન 

�સૈુન �બન અલી વ ફાતેમા �બનતે ર��ુ ુુ લાહ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ. એટલે આપ ફરઝદં� ર�લુ , 

�દલબદં� અલી, �રુ� નઝર� બ્લુ અલયહ��સુસલામ છે. ઇમામ 

અહમદ �બન હમબલ�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� આ નસબના િસલિસલામા ં

જણાવેલ નામો પઢ�ને અગર કોઇ ગાડંા માણસ પર દમ 

કરવામા ંઆવે તો તે ખાતર��વુરક સાજો થઇ જશે. 

આપની વાલેદાના નસબનો િસલિસલો હઝરત 

શમઉન �બન હ��ુસુસફા વસીયયે હઝરત ઇસા 

અલ�યહસસલામ �ધુી પહ�ચે છે. અુલામા મજલીસી અને 

અુલામા ્સુી લખે છે ક� આપની વાલેદા જનાબે નર �સ 



િસરતે અઈમ્મા - 1482                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

ખા્નુ હતા. ્મ�ુ ંએક નામ મલીકા પણ હ્ ુ.ં જનાબે 

નર�સ ખા્નુ ય�આુના �તુી હતા ્ રોમના કયસરના 

ફરઝદં હતા. ્મના નસબનો િસલિસલો હઝરત ઇસા 

અલ�યહસસલામના વસી હઝરત શમઉન �ધુી પહ�ચે છે. 

જનાબે નર�સ ખા્નુ જયાર� તેર વષરની વયના હતા તયાર� 

કયસર� �મની ઇચછા પોતાના ભતી� સાથે એમની શાદ� કર� 

દ�વાની હતી પણ ક�ટલીક એવી �ુદરતી બાબતો પેદા થઇ 

ગઇ ક� ્થી કર�ને એ પોતાની ઇચછાને અમલી�પ આપી 

શ�ો ન હતો. �તે એક એવો વખત આવી ગયો ક� હઝરત 

ઇસા અલ�યહસસલામ , જનાબે શમઉન , હઝરત મોહમમદ 

�સુતફા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ , હઝરત 

અમી�લ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ તથા જનાબે ફાતેમા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા  આલમે અરવાહમા ંક સે  કયસર �કુામે 

એકઠા થયા. જનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ, નર�સ 

ખા્નુને ઇસલામની તલક�ન કર� અને ુ હઝરત 
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સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલ મે હઝરત ઇસા 

અલ�યહસસલામ મારફતે જનાબે શમઉનથી નર �સ ખા્નુને 

હઝરત ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામ માટ� માગંી 

લીધા. સગાઇની િવધી કર� લીધા બાદ , હઝરત મોહમમદ 

�સુતફા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ એક �રુ� 

િમમબર પર બેસીને અ કદ પઢ�ા અને એ આનદંની મેહ�ફલ 

�શુીના વાતાવરણમા ંબરખાસત થઇ. ્ની ખબર જનાબે 

નર�સ ખા્નુને સવપના દારા આપવામા ંઆવી. �તે એ 

વખત પણ આવી ગયો જયાર� જનાબે નર �સ ખા્નુ 

હઝરત ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામના પાસે આવી 

ગયા અને આપના �બુારક પેટથી �રુ� �દુાનો જનમ થયો. 

(મકતમબે �લમલલ થ�નુ) 

આપ�ુ ંનામે નામી ઇસમે �ગરામી ‘મોહમમદ’ અને 

મશ�રૂ લકબ "મહદ� છે. આલીમો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� આપ�ુ ંનામ 

�ભેથી �ર� કરવાની �મુાનેઅત (મનાઈ) છે. અુલામા 
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મજલીસી એ વાતને ટ�કો આપતા ંજણાવે છે ક� તેનો સબબ 

�પો અને નામા�મુ છે. આપ�ુ ંનામ �દુ મોહમમદ �સુતફા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલ મે રાખે�ુ ંહ્ ુ.ં ુ 

હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલ મે ફરમાવ�ુ ંક� 

મારા બાદ મારા બાર ખલીફા �ુર�શમાથંી થશે. આપે ફરમાવ�ુ ં

છે ક� આખર� જમાનામા ંજયાર� અતયાચારો અને ્ુરાચારોથી 

્ુિનયા ઉભરાશે તયાર� માર� ઔલાદમાથંી "મહદ�” થશે અને 

તે ્ુિનયા પરથી ્ુરાચાર અને અતયાચારને ્ુર કર�ને 

્ુિનયાને અદલ ઇનસાફથી ભર� દ�શે. િશકર અને �ુફને 

્ુિનયાથી ના�દુ કર� દ�શે. તે� ુ ંનામ ‘મોહમમદ’ અને લકબ 

‘મહદ�’ હશે. હઝરત ઇસા અલ�યહસસલામ આસમાનથી 

ઉતર�ને તેમની �સુરત કરશે અને તેમની પાછળ નમાઝ 

પઢશે. આપ દજ�લનો વધ કરશે. 

* * * * * 
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આપની �ુિ�-યત 

આપની �ુ િ�-યત "અ�લુ કાિસમ "અબા 

સાલેહ” અને "અ� ુઅબ્ુુલાહ” છે અને એ વાત પર પણ 

એક મત છે ક� "અ�લુ કાિસમ ” �ુ િ�છયત �દુ સરવર� 

કાએનાત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની 

તજવીજ કર�લી છે. 

આપના અુકાબ "મહદ� ”, "�જુજ્ ુુ લાહ”, 

"ખુ�સસાલેહ”, "સાહ��લુ અ�્”, "સાહ��લુ અમ ”, 

"વઝઝમાન”, "અલ કાએમ”, "અલબાક�” અને “અલ 

�નુતઝર” છે. હઝરત દાિનયાલ નબીએ હઝરત ઇમામ 

મહદ� અલ�યહસસલામની િવલાદતના ૧૪૨૦ વષર પહ�લા ં

આપનો લકબ "�નુતઝર” કરાર દ�ધો હતો. આપ મદ�નાના 

સરદાબમા ંએટલે ક� તેહખાનામા ંગાયબ થઇ ગયા. 
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સરવર� કાએનાત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમનો ઇ રશાદ છે ક� ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ 

િશકલ શબાહત (ચહ�ર� - મોહર�) , અખલાક, ચેહરો અને 

હાવભાવ, વાતચીત અને કાય�મા ંમારો �શુાબેહ (આબે�બૂ) 

હશે. 

�ુુ લી જ વાત છે ક� ્ બાળક િવલાદતના વખતે 

કમાલ કર� ��ુુ ંહોય અને ્ની પરવ�રશ �બઇલ ્વા 

�કુરરબ ફ�રશતો કરતો હોય એના �દર તણ વષરની ઉમર� 

�જુજ્ ુુ લાહની સલા�હયત પેદા થઇ ગઇ તેમા ંશકંાને �દુલ 

સથાન નથી અને તે એ �મર� બેશક �જુજ્ ુુ લાહ પોતાને 

પોતાની �ભે કહ� શક� છે. 

અુલામા અદરબેલી લખે છે ક� અહમદ �બન 

ઇસહાક અને સઅ્ુલ અસકર� એક �દવસ હઝરત ઇમામ 

હસન અસકર� અલ�યહસસલામ પાસે એ ખયાલથી આવયા 

હતા ક� આ્ આપણે ઇમામ અલ�યહસસલામથી દરયાફત 
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કર��ુ ંક� આપના પછ� �જુજ્ ુુ લાહ �ફલ અઝર કોણ થશે  ? 

જયાર� ઇમામ અલ�યહસસલામથી �લુાકાત થઇ તયાર� હઝરત 

ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: "અહમદ તમે ્ ખયાલ 

�દલમા ંલઇને આવયા છો �ુ ંતમને તેનો જવાબ આ�ુ ં�.ં 

એટ�ુ ંફરમાવીને આપ આપની જગયા પરથી ઉઠ�ા અને 

ઘરમા ંગયા. પાછા ફયાર તયાર� આપના ખભા પર એક �બૂ જ 

�રુાની ચેહરા�ુ ં�બુ�રુત બાળક હ્ ુ.ં તેની ઉમર તણ 

વષરની હતી. આપે ફરમાવ�ુ:ં ‘મારા પછ� આ બાળક �દુાની 

�જુજત થશે. એ�ુ ંનામ મોહમમદ અને �ુ િન ન યત અ�લુ 

કાિસમ છે. એ �ખઝરની ્મ લા�ં ુ�વન પામેલા છે અને 

તેમની ્મ �વન �વશે તથા િસકંદરની પેઠ� આખી ્ુિનયા 

પર રાજ કરશે. 

અહમદ �બન ઇસહાક� ક ુ ં: "મમલા કોઇ એવી 

િનશાની બતાવો ક� ્થી કાિમલ (સ�ંણૂર) ઇતમીનાન થઇ 

�ય. 
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આપે ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામને સબંોધીને 

ક ુ ં: "બેટા આનો જવાબ તમે જ આપો. ’ ઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામ કમિસન હોવા છતા ંતેમણે છટાદાર ભાષામા ં

ફરમાવ�ુ ં: "અના �જુજ્ ુુ લાહ , અના બ�કય્ ુુ લાહ. "�ુ ં

અુલાહની �જુજત � ંઅને અુલાહના �કુમથી બાક� રહ�વાનો 

�.ં એક �દવસ એવો આવશે જયાર� અુલાહના ્ુશમનોથી �ુ ં

બદલો લઇશ. 

યાઅ�ુબ �બન મન�ુશ , મોહમમદ �બન ઉસમાન 

ઉમર�, અબી હાિશમ �અફર� તથા �સુા �બન �અફર �બન 

વહબ બગદાદ��ુ ંબયાન છે ક� અમે હઝરત ઇમામ હસન 

અસકર� અલ�યહસસલામની સેવામા ંહાજર થયા અને અરજ 

કર� ક� "મમલા આપના બાદ અમ ેઇમામત કોને સ�પાશે અને 

કોણ �જુજતે �દુા ઠરશે ? 
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આપે ફરમાવ�ુ ં: મારો ફરઝદં "મોહમમદ મારા 

પછ� �જુજ્ ુુ લાહ �ફલ અઝર (જમીન પર અુલાહની �જુજત) 

થશે. 

અમે અરજ કર� : મમલા અમને તેમની �ઝયારત 

અને દ�દાર કરાવી આપો. 

આપે ફરમાવ�ુ ં: સામે ્ પડદો લટક� રરો છે 

તેને �ચો કરો. અમે પડદો �ચો કય� તો તેમાથંી એક પાચં 

વષરની �મરનો એક ઘણો જ તેજસવી અને �બુ�રુત બાળક 

બાહર નીકકયો અને નીકળ�ને તરત જ ઇમામ હસન અસકર� 

અલ�યહસસલામના પાસે ગયો અને તેમના ખોળામા ંબેસી 

ગયો. 

ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં: "મારો આ 

ફરઝદં મારા પછ� ‘�જુજ્ ુુ લાહ’ થશે. મોહમમદ �બન ઉસમાન 

કહ� છે ક� તે વખતે અમે ચાલીસ જણ તયા ંહાજર હતા. અમે 

બધાએ આપના દ�દાર કયાર. 
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હઝરત ઇમામ અલ�યહસસલામે પોતાના એ 

�બુારક ફરઝદંને �દર જવા�ુ ંક ુ.ં એમના ગયા પછ� આપે 

લોકોને ક ુ ં: "આજ પછ� તમે એમને જોઇ ન�હ શકો અને 

થ�ુ ંપણ તેમજ, કારણ ક� થોડા દ�વસ બાદ ગયબત શ� થઇ 

ગઇ. 

અુલામા િતબસી ‘આઅલા�લુ વરા ’ નામની 

�કતાબ (પા. ૪૪૩)મા ંફરમાવે છે ક� "અઇમમાની નઝદ�ક 

મોહમમદ અને ઉસમાન સે કકા (ભરોસાપાત) છે પછ� તે 

�કતાબના એ  જ પાના પર મવ�ફુ અુલામા લખે છે ક� , 

"અ� ુહા�ન�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� મ� બાળપણમા ં

"સાહ��ઝુઝમાન”ને જોયા છે. એમનો ચેહરો ચમદમી રાતના 

ચાદં ્ટલો રોશન હતો. 

અુલામા િતબસી હઝરત માઅ�મુીનના 

હવાલાથી લખે છે ક� , "હઝરત ઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામ” મા ંઘણા નબીનના હાલાત અને ક��ફયતો 
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નજર� પડ� છે અને ્ ્ બાબતો �ુદા �ુદા નબીનમા ં�ુદ� 

�ુદ� નજર� પડતી હતી તે આપની વખાણને પાત ઝાતમા ં

બધી એકતીત નજર� પડતી હતી. દાખલા તર�ક� હઝરત 

ઇબાહ�મ અલ�યહસસલામ , હઝરત �સુા અલ�યહસસલામ , 

હઝરત ઇસા અલ�યહસસલામ , હઝરત અય�બુ 

અલ�યહસસલામ, હઝરત ��ુફુ અલ�યહસસલામ, હઝરત ��ુસુ 

અલ�યહસસલામ અને હઝરત મોહમમદ� �સુતફા સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના �વનને જરા બાર�ક નજર� 

�ુન તો આપને હઝરત �હુ અલ�યહસસલામની લાબંી 

�જ�દગી મળ� , હઝરત ઇબાહ�મ અલ�યહસસલામની પેઠ� 

આપની િવલાદત �પાવી રાખવામા ંઆવી , આપે લોકોથી 

કનારાકશ થઇ �પુતવાસ લેવો પડ�ો. હઝરત �સુા 

અલ�યહસસલામની પેઠ� �થૃવી પરથી ઉઠ� જવાનો ભય ઉભો 

થયો અને એમની િવલાદતની ્મ આપની િવલાદત પણ 

�પી રાખવામા ંઆવી અને એમના માનવાવાળાનને એમની 
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ગયબતમા ંસતાવવામા ંઆવયા. તેવી જ ર�તે આપના 

માનવાવાળાનને પણ સતાવવામા ંઆવયા. હઝરત ઇસા 

અલ�યહસસલામની પેઠ� આપના સબંધેં લોકો વચચે મતભેદ 

પેદા થયો. હઝરત અય�બુ અલ�યહસસલામની પેઠ� આપની 

બધી કસોટ�ન કરાવી લીધા બાદ �ુશાદગી હાિસલ થશે. 

હઝરત ��ુફુ અલ�યહસસલામની પેઠ� આપ હર ખાસ અને 

આમથી ગાયબ થયા. હઝરત ��ુસુ અલ�યહસસલામની પેઠ� 

ગયબતના બાદ આપનો ��રુ થશે , જનાબે ��ુસુ 

અલ�યહસસલામ તે મની કોમથી �વુાનીમા ંગાયબ થઇને 

�ઢુાપા છતા ં��રુ વખતે નવ�ુવાન હતા. તેવી જ ર�તે 

આપ પણ ��રુ વખતે ચાલીસ વષરના �વુાન હશે અને 

હઝરત મોહમમદ �સુતફા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમની પેઠ� ��ુફકારના માલીક હશે. 

અુલામા ઇબને તાઉસનો ઇરશાદ છે ક� , "૮મી 

રબીઉલ અવવલના હઝરત ઇમામ હસન અસકર� 
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અલ�યહસસલામની વફાત થઇ અને ૯મી રબીઉલ અવવલથી 

હઝરત �જુજત અલ�યહસસલામની ઇમામતની શ�આત થઇ. 

એ જ કારણે આપણે ૯મી રબીઉલ અવવલના �દને �શુી 

મનાવીએ છ�એ. 

અુલામા મજલીસી લખે છે ક� , "૯મી રબીઉલ 

અવવલના �દવસે ઉમર �બન સાઅદ , �ખુતાર� આલે મોહમમદ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના હાથે જહ �હમ 

વાસીલ થયો. 

ઉમર �બન સાઅદ નબય્ુુલાહ �બન �ઝયાદનો 

િસપેહસાલાર હતો , ્ના કતલ થવા બાદ આલે મોહમમદ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમે સ�ંણૂર �શુી મનાવી 

હતી. 

હઝરત ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામે 

�હ.સ. ૨૫૯મા ંપોતાની વાલેદાને હજની અદાયગી માટ� 

મોકલી આપયા હતા અને ફરમાવી દ��ુ ંહ્ ુ ંક� , "�હ.સ. 
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૨૬૦મા ંમાર� શહાદત થઇ જશે. એ  જ સાલમા ંઆપે બધા 

તબ�રકાત હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામને હવાલે કર� 

દ�ધા હતા અને ઇસમે અઅઝમ વગેર� પણ િશખવી દ��ુ ંહ્ ુ.ં 

હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામને સ�પેલા તબ�રકાતમા ં

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે જમા કર�લ �ુરઆન પણ હ્ ુ ં્ 

સરવર� કાએનાત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની 

હયાતી દરિમ યાન ના�ઝલ થ�ુ.ં એને કમ અ�સુાર જમા 

કરવામા ંઆવેલ હ્ ુ ંઅને હઝરત અલી અલ�યહસસલામે 

પોતાની �ખલાફત દરિમ યાન એટલા માટ� પચ�લત ક�ુ ુન 

હ્ ુ ંક� બે �ુરઆન પચ�લત થવાથી ઇસલામમા ંતફક� (ફાટંો) 

પડ� જશે. આ વષર દરિમયાન જનાબે હઝરત નર�સ ખા્નુ 

વફાત પામયા છે અને આ વષર દરિમ યાન આપ હઝરતે 

ગયબત અખતયાર ફરમાવી. 

૨૩મી રમઝાન �હ.સ. ૨૫૮ના સરદાબમા ં

પવેશીને ગાયબ થઇ ગયા હતા. એટલે આપ મોઅતમદની 
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પોલીસના હાથમા ંન આવયા. એના પતયાઘાત �પે એણે 

હઝરત ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામની બધી 

બીબીનને પકડાવી અને એ વાતની તપાસ કરાવી ક� 

એમાનંી કોઇ સગભાર તો નથી  ? અને અગર સગભાર જણાય 

તો એના ગભરને પાડ� નાખવામા ંઆવે , તેવો એણે �કુમ 

આપી દ�ધો હતો. એના બધા ધમપછાડા એટલા માટ� હતા ક� 

ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલ મે 

ફરમાવેલી ભિવષયવાણીથી ડર�લો હતો ક� આખર� જમાનામા ં

મારો એક ફરઝદં થશે ્�ુ ંનામ મહદ� હશે. કાએનાતે 

આલમના �ળુ�તુ ફ�રફારો લાવનારો હશે. વળ� તેને એ પણ 

�ણવા મક�ુ ંહ્ ુ ંક� એ ફરઝદં હઝરત ઇમામ હસન અસકર� 

અલ�યહસસલામની ઔલાદમાથંી હશે. એટલે જ તે આપની 

તલાશ માટ� આટલા બધા ધમપછાડા માર� રરો હતો. 

તાર�ખે ઇસલામ (�જ. ૧ , પા. ૩૧)મા ંછે ક� ઇમામ 

હસન અસકર� અલ�યહસસલામની શહાદત બાદ મોઅત મીદ� 
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હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામને કતલ કરવા માટ� 

માણસો મોકુયા તો આપ સામરારના સરદાબમા ંચાુયા ગયા, 

એહલે ��ુ તના ક�ટલાક મોટા આ�લમો પણ આ સબંધંમા ં

શીઆનની ્મ એકમત છે. દાખલા તર�ક� �ુુ લા �મીએ 

‘શવાહ�્ ુ� �વુવત’મા,ં ઇમામ અબ્ુલ વહાબ શેઅરાનીએ 

‘લવાક��લુ અનવાર ’ અને ‘અલયવાક�ત વલ જવાહ�ર ’મા,ં 

શયખ અહમદ મોહય�દુ�ન ઇબને અરબીએ ‘ફો્હુાતે 

મ��યા’મા,ં ખવા� પારસાએ ‘ફસ�લુખેતાબ’મા,ં અબ્ુલ 

હકક મોહ�દસે દ�હુવીએ ‘�રસાલએ અઇમમએ તાહ�ર�ન ’મા,ં 

જમા�દુ�ન મોહ�દસે દહ�ુ વીએ ‘રવઝ્લુ અહબાબ ’મા,ં અ� ુ

અબ્ુુલાહ શામીએ (�કતા��ુા�લબના કતાર) ‘�કતા�િુ�બયાન 

ફ� અખબા�રઝઝમાન ’મા,ં િસબતે ઇબને ઝવ� ‘તઝ�કરતે 

ખવા�લુ ઉમમા ’મા,ં ઇબને િસબાગ ��ુદ�ન અલી માલ�કએ 

‘ફો��ુલુ મો�હમમા ’મા,ં કમા�દુ�ન ઇબને તુહા શાફઇએ 

‘મતાલે�સુસોઉલ’મા,ં શાહ વલીઉુલાહ� ‘ફઝ�લુમોબીન’મા ં
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તથા શયખ �લેુમાન હનફ�એ ‘યનાબીઉલ મોવદત ’મા ંઅને 

બી� પણ ક�ટલાક આ�લમોએ એમજ લખ�ુ ંછે અને ્ લોકો 

એમની લાબંી ઉમર માટ� નવાઈ પામે છે અને આવી લાબંી 

�દુત કોઇની હોવાનો ઇનકાર કર� છે તેમને આ લોકો જવાબ 

આપે છે ક� �દુાની �ુદરતથી કંઇ પણ અશ� નથી. ્ણે 

આદમને મા-બાપ વગર અને હઝરત ઇસાને વગર બાપે 

પેદા કયાર. વળ� બધા અહલે ઇસલામ હઝરત �ખઝર 

અલ�યહસસલામને તથા જનાબે ઈદર�સ અલ�યહસસલામને 

આ્ પણ હયાત હોવા�ુ ંમાને છે અને ઈસા 

અલ�યહસસલામને આસમાન ઉપર �વતા હોવા� ુ ંમાને છે. 

તો પછ� �દુાએ આલે મોહમમદમાથંી કોઇને લાબંી ઉમર 

અતા કર� તો તા અ�ુબ પામવા ્�ુ ં�ુ ંછે  ? વળ� અહલે 

ઇસલામ દજ�લના મવ�ુદ હોવાની અને કયામત ન�ક 

આવશે તયાર� તેના �હ�ર થવાની વાતને પણ માને છે. 

* * * * * 
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ગયબતે ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ 

િવષે �િુ�  આ�લમોનો ઇજમાઅ 

લોકો ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામના વ�ુદને 

તસલીમ કર� છે તેમા ં� ુ િ�સ િશઆનો કોઇ સવાલ નથી. બધા 

�ફરકાના આ�લમો માને છે ક� આપ પેદા થઇ ��ુા છે અને 

મો�ુદ છે. અમે અતે �ુ િ�ે  આ�લમોમાથંી અ�કુ નામો અને 

્ �કતાબોમા ંતેમણે આ બાબતનો ઉુલેખ કય� છે અને તેમા ં

આપેલા ઉુલેખનો અ�કુ ભાગ અતે આપીએ છ�એ. 

(૧) અુલામા મોહમમદ �બન તુહા શાફ�ઇ 

મતાલે�સુસોઉલમા ંફરમાવે છે ક� ઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામ સામરારમા ંપેદા થયા છે. સામરાર બગદાદથી 

વીસ ફરસખ છે�ંુ છે. (૨) અુલામા અલી �બન મોહમમદ �બન 

સેબાગ માલીક� " �કતાબે ફસ�લુ મો�હમમામા ંલખે છે ક� 
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ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામ ૧૧મા ઇમામ છે , અને 

આપે પોતાના ફરઝદં ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામની 

િવલાદત એ સમયના બાદશાહના ભયથી �પી રાખી હતી. 

(૩) અુલામા શયખ અબ્ુુલાહ �બન અહમદ ખશશાબના 

�સુતક "તાર�ખે મવાલીદમા ંછે ક� ઇમામ મહદ��ુ ંનામ 

‘મોહમમદ’ અને �ુિ�ેયત ‘અ�લુ કાિસમ’ છે. આપ આખર� 

જમાનામા ં��રુ ફરમાવી ખો�જ (ચઢાઈ) કરશે. (૪) 

અુલામા મોહય�દુ�ન ઇબને અરબી હમબલીના �સુતક 

"ફો્હુાતમા ંછે ક� જયાર� ્ુિનયા અનયાય અને અતયાચારથી 

ભરાઇ જશે તયાર� ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ ��રુ 

ફરમાવશે. (૫) અુલામા શયખ અબ્ુલ વહાબ શેઅરાનીના 

�સુતક "અલયવાક�ત વલ જવાહ�રમા ંછે ક� ઇમામ મહદ� 

૧૫મી શાબાન �હ.સ. ૨૫પમા ંપેદા થયા અને આ સમયે 

એટલે ક� �હ.સ. ૯૫૮મા ં(તેમણે �સુતક લખ�ુ ંતે સમયે) 

એમની ઉમર ૭૦૩ વષરની છે. આ  જ વાત અુલામા 
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બદખશાનીના "િમફતા�ુ ન ન �ત નામના �સુતકમા ંપણ 

આપેલ છે. (૬) અુલામા અબ્ુરર હમાન �મી હનફ�ના �સુતક 

શવાહ�્ ુ ન ન �વુવતમા ંછે ક� ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ 

સામરારમા ંપેદા થયા છે. એમની િવલાદત �પુત રાખવામા ં

આવી છે. આપ ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામની 

હયાતીમા ંજ ગાયબ થઇ ગયા છે. એ �સુતકમા ંિવલાદત�ુ ં

આ�ુ ંવણરન જનાબે હક�મા ખા્નુના શબદોમા ંઆપવામા ં

આવ�ુ ંછે. (૭) અુલામા અબ્ુલ હક મોહ�દસે દહ�ુ વીના 

�સુતક "મનાક��લુ અઇમમામા ંછે ક� ઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામ ૧૫મી શાઅબાન �હ.સ. ૨૫૫મા ંપેદા થયા. 

ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામે એમના કાનમા ંઅઝાન 

અને એકામત કહ� અને થોડા અરસા બાદ આપે ફરમાવ�ુ ંક� 

તેન મા�લકને ��ુદુર  થઇ ગયા છે ્મની પાસે હઝરત �સુા 

બાળપણમા ંહતા. (૮) અુલામા જમા�દુ�ન મોહ�દસના 

�સુતક "રવઝ્લુ અહબાબમા ંછે ક� ઇમામ મહદ� 
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અલ�યહસસલામ ૧૫મી શાબાન �હ.સ. ૨૫૫મા ંપેદા થયા અને 

મોઅતમદ અબબાસીના ડરથી સામરાર �કુામે સરદાબમા ં

લોકોની નજરોથી ગાયબ થઇ ગયા. (૯) અુલામા 

અબ્ુરર હમાન �ફુ�ના �સુતક "િમઅર્લુ અસરારમા ંછે ક� આપ 

હઝરત નર�સના પેટ� ૧૫મી શાબાન �હ.સ. ૨૫૫મા ંપેદા 

થયા. (૧૦) અુલામા શહા�દુ�ન દોલતાબાદ�, ‘તફસીર� બેહર� 

મવાજ’ના �સુતક " �કતાબે �હદાય ્સુસઆદાઅમા ંછે ક� 

�ખલાફતે ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામના ઝર�યાથી ઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામ �ધુી પહ�ચી અને આપ જ આખર� ઇમામ છે. 

* * * * * 
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હઝરત ઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામની ગયબત અને ��રુ 

�ુરઆનની રોશનીમા ં

હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામની ગયબત 

અને આપના મવ�ુદ હોવાની , તેમજ લાબંી ઉમર તથા 

આપના ��રુ તથા બધા દ�નને એક કર� દ�વા સબંધંી 

�ુરઆને મ�દમા ં૯૪ આયતો મો�ુદ છે. ્માનંી ઘણી ખર� 

આયતો આ સબંધંમા ંહોવાની િશયા- �િુ�બ બનેં પદને માનય 

છે. આ િસવાય તે સબંધંમા ંઘણી મહતવની હદ�સો પણ છે. 

આપની ગયબત સબંધંમા ં"અલીફ લામ-મીમ 

ઝાલેકલ ક�તાબો લા રયબ ફ�હ� હોદલ �લુ��ુક�નુલઝીન 

�અુમે�નુ �બલ ગયબ છે. હઝરત મોહમમદ �સુતફા 
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સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ ફરમાવે છે ક� , 

"ઇમામ �બલ ગયબથી �રુાદ ઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામની ગયબત છે. નેક બખત લોકો એ છે ક� ્ 

એમની ગયબત પર સબ કરશે અને �બુારકબાદ�ને કા�બલ 

એ સમજદાર લોકો છે ્ ગયબતમા ંપણ એમની મોહબબત 

પર કાયમ રહ�શે. 

(યનમબીલલ ્ોવદત પમ. ૩૭૦) 

* * * * * 
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આસમાની �કતાબોમા ંઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામ સબંધંી ઉુલેખ 

હઝરત દાઉદ અલ�યહસસલામની આસમાની 

�કતાબ ઝ�રુ, ફસલ ૯૭ આયત ૪મા ંછે ક� આખર� જમાનામા ં

ઇનસાફ માટ� ્ હ�સત આવશે એના માથા પર વાદળા ંહમેંશા 

છાયંો કરતા ંરહ�શે. શ અયા પયગમબરના સહ�ફાની ફસલ 

૧૧મા ંછે ક� જયાર� �રુ� �દુાનો ��રુ થશે તયાર� અદલ અને 

ઇનસાફનો ડકંો વાગશે. વાઘ , બકર� એક ઘાટ� પાણી પીશે. 

વાઘ, બકર��ુ ંબચ�ુ ંભેગા ચરશે , વાછરેુ ંઅને િસ�હ હળ� 

મળ�ને રહ�શે , �ચ�ો અને બકર��ુ ંબચ�ુ ંભેગા ચરશે. મરઘી 

અને બીલાડ� સાથે રહ�શે. ્ુધ પી્ ુ ંબચ�ુ ંસપરના રાફડામા ં

હાથ નાખશે અને સપર તેને કરડશે નહભ. 
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એ જ સહ�ફાની ૨૭મી ફસલમા ંછે ક� એ �રુ� �દુા 

જયાર� �હ�ર થશે તયાર� તલવાર વડ� બધા ્ુશમનોથી બદલો 

લેશે. આપના �હ�ર થયા બાદ ્ુિનયાના �તુો િમટાવી 

દ�વામા ંઆવશે. ઝા�લમો અને �નુા�ફકોને ખતમ કર� દ�વામા ં

આવશે. આ ��રુ થનારો કનીઝ (ન ર�સ)નો ફરઝદં હશે. 

તમર�તના સફર� અ�મબયામા ંછે ક� મહદ� અલ�યહસસલામ ��રુ 

થશે. અને જનાબે ઇસા આસમાનથી ઉતરશે અને દજ�લને 

કતલ કરશે. એ  જ ર�તે તે�ુ ંસ�ંણૂર વણરન ઇન�લ �કતાબે 

દાનયાલ પકરણ-૧૨, ફસલ ૯, આયત ૨૪, રોયાઅમા ંઆપ�ુ ં

છે અને તેમા ંહઝરત ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામની શહાદત 

અને ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામના ��રુ તરફ ઇશારો છે. 

 

હવે સવાલ બાક� રહ� છે , ઇમામે ઝમાન 

અલ�યહસસલામની ગયબતની જ�રતનો તો તે િવષે અરજ એ 

છે ક� : (૧) આ ્ુિનયાને બનાવનાર અને આલમના પેદા 
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કરનાર મા�લક� એણે પેદા કર�લી મખ�કુની �હદાયત માટ� 

એક લાખ ચોવીસ હ�ર પયગમબરો અને એ પયગમબરોના 

વસીયો ઘણી મોટ� સખંયામા ંમોકુયા હતા. ��ુ ર� અકરમ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ એક લાખ તેવીસ 

હ�ર નવસો નવવા�ુ ંપયગમબરના પછ� તશર�ફ લાવયા 

હતા. એટલે એ �ુુલે નબીયોના બધા કમાલાતો �દુાએ 

તઆલાએ આપની �દર એકત કર� દ�ધા હતા , બુક� 

આપની �દર તેમની બધી િસફતોના જુવા બતાવી દ�ધા 

હતા, એટ�ુ ંજ ન�હ પણ આપની ઝાતને મઝહર ઠ�રવી હતી. 

આપને પણ ઝાહ�ર� (સ�ળુ) નજર� આ ્ુિનયામાથંી જવા�ુ ં

હ્ ુ,ં એટલે આપની હયાતી દરિમ યાન હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામને બધા કમાલોથી ભર�રુ કર� દ�ધા હતા. 

એટલે હઝરત અલી અલ�યહસસલામ પોતાના ઝાતી 

કમાલાતો ઉપરાતં ન બવી કમાલાતોથી પણ �ુ મતાઝ હતા. 

સરવર� કાએનાત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના 
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બાદ કાએનાતે આલમમા ંમાત અલી  અલ�યહસસલામ  એક 

એવી હસતી હતા ્ અ�મબયાના કમાલાતની કાિમલ તસવીર 

હતા. 

આપના પછ� આપના એ બધા કમાલો અને એ 

બધી િસફતો આપના વસીયોમા ંઅને આખર� ઇમામ હઝરત 

મહદ� અલ�યહસસલામમા ંઆવી. એમના જમાનાનો બાદશાહ 

તેમને કતલ કરવા ચાહતો હતો. અગર આપ કતલ થઇ �ત 

તો ્ુિનયાથી અ�મબયા અને અવિસયા�ુ ંનામ િનશાન પણ 

�ુસંાઇ �ત અને એ બધાની યાદગાર તલવારના એક 

પહારથી ખતમ થઇ �ત અને �દુાવદં� આલમની નળખ આ 

નબીયો અને વસીયો મારફતે થઇ હતી એટલે તેનો �ઝક પણ 

સાથે સાથે ખતમ થઇ �ત. એટલે જ�રત એ વાતની હતી ક� 

એક એવી હસતીને મહ�ઝ રાખવામા ંઆવે ્ બધા અ�મબયા 

અને અવિસયાની યાદગાર હોય અને બધા કમાલોની મઝહર 

હોય. 
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�દુાવદં� આલમ �ુરઆને મ�દમા ંઇરશાદ 

ફરમાવે છે "વજઅુહા કલમતદન બાક�યતદન ફ� અકબેહ 

અમે તેની (ઇબાહ�મ અલ�યહસસલામની) નસલમા ંક લમએ 

બા�કયા ઠ�રવયો છે. ઇબાહ�મ અલ�યહસસલામની નસલ તેમના 

બે ફરઝદંોથી ચાલી. ઇસહાક અલ�યહસસલામ અને ઇસમાઇલ 

અલ�યહસસલામ અલ�યહસસલામ , ઇસહાક અલ�યહસસલામની 

નસલમાથંી �દુાવદં� આલમે હઝરત ઇસા અલ�યહસસલામને 

બાક� અને �વતા રાખીને આ સમાન પર મહ�ઝ કયાર. 

ઇનસાફના તકાઝા માટ� જ�ર� હ્ ુ ંક� હઝરત ઇસમાઇલ 

અલ�યહસસલામની નસલમાથંી પણ એકને તે બાક� અને 

�વતં રાખે અને તે પણ જમીન પર. કારણ ક� આસમાન પર 

એક બાક� મો�ુદ છે , તેથી મહદ�  અલ�યહસસલામ ને ્ 

હઝરત ઇસમાઇલ અલ�યહસસલામની નસલમાથંી હતા ્મને 

�વતા અને બાક� રાખયા અને તેમને પણ હઝરત ઇસા 

અલ�યહસસલામની ્મ ્ુશમનોના શરથી મહ�ઝ કર� દ�ધા. 
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એ ઇસલામી સવરમાનય િસધધાતં છે ક� ્ુિનયા 

�જુજતે �દુા અને ઇમામે જમાનાથી ખાલી નથી રહ� શ કતી. 

(ઉ�લેુ કાફ�) એ જમાનામા ંઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ 

િસવાય કોઇ અુલાહની �જુજત ન હોતા તેમને કતલ કર� 

દ�વા માટ� ્ુશમનો �ચા નીચા થઇ રરા હતા એટલે તેનને 

�પાવીને મહ�ઝ કર� દ�વામા ંઆવયા. �જુજતે �દુા દારા 

રોઝી તકસીમ થાય છે અને એમના કારણે વરસાદ પડ� છે. 

કયામત�ુ ંઆવ�ુ ંસવરમાનય વાત છે અને 

કયામત આવવાના સબંધંમા ંઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ 

નો �ઝક બતાવે છે ક� આપની ગયબત મસલેહત ે�દુાવદં�ની 

�બના પર થઇ છે. 

�રુએ "ઇ�ાબ અનઝુના પરથી જણાય છે ક� શબે 

ક�ના ફ�રશતાન ના�ઝલ થતા રહ� છે અને ઝા�હર છે ક� 

મલાએકા, પયગમબરો અને વસીયો પર જ ના�ઝલ થાય છે. 

ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામનો વ�ુદ એટલા માટ� કાયમ 
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રાખવામા ંઆવયો છે ક� ફ�રશતાનના ના�ઝલ થવાનો 

મતલબ �રુો થતો રહ� અને શબે ક�મા ંએમના પર 

ફ�રશતાનનો નો�લ થઇ શક� , હદ�સમા ંછે ક� ક�ની રાતે 

ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામને સાલભરની રોઝી પહ�ચાડ� 

દ�વામા ંઆવે છે અને તે જ એની વહ�ચણી કર� છે. 

* * * * * 
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ગયબતે ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ 

જફર� �મેઅની રોશનીમા ં
અુલામા �લેુમાન કન દોઝી હનફ� લખે છે ક� 

�દુ�ર સૈરફ��ુ ંબયાન છે ક� અમે અને �ફુઝઝલ �બન ઉમર 

અ� ુબશીર અબાન �બન તગલબ એક �દવસ સા�દક� આલે 

મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની સેવામા ં

ગયા તો જો�ુ ંક� આપ જમીન પર બેઠા છે અને આપની 

ુખોમાથંી ુ�નુની ધારા વહ� રહ� છે અને આપના 

મોઢામાથંી ઉદગારો નીકળ� રરા છે. "અય મોહમમદ , તાર� 

ગયબતની ખબર મને વયા�ુળ બનાવી રહ� છે. 

મ� અરજ કર� : "�દુા આપની ુખોને કદ� ન 

રડાવે, વાત �ુ ંછે  ? ફરમાવ�ુ ં: "અય �દુ�ર મ� આ્ ‘જફર� 

�મેઅ’મા ંસવારના વખતે ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામની 

ગયબતનો �તુાલેન કય� છે. અય �દુ�ર આ તે �કતાબ છે 
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ક� ્મા ંતમામ બનાવોની ન�ધણી છે. અને કયામત �ધુી ્ 

્ બનાવો બનવાના છે તે બધા એમા ંઆપવામા ંઆવયા છે. 

અય �દુ�ર મ� એ �કતાબમા ંજો�ુ ંછે ક� અમારા વશંમાથંી 

ઇમામ મહદ� થશે અને પછ� તેન ગાયબ થઇ જશે. એમની 

ગયબત તેમજ એમની �મર લાબંી હશે. એમની ગયબતમા ં

મોઅિમન �સુીબતોમા ં�બુતેલા રહ�શે તેમજ તેમની કસોટ�ન 

થતી રહ�શે. વળ� ગયબતમા ંઢ�લ થવાથી એમના �દલમા ં

શકંાન પેદા થશે. પછ� આપે ફરમાવ�ુ ં: "અય �દુ�ર  ! 

સાભંળો, એમની િવલાદત હઝરત �સુા અલ�યહસસલામની 

િવલાદતની પેઠ� થશે અને એમની ગયબત હઝરત ઇસા 

અલ�યહસસલામની પેઠ� થશે તેમજ એમના ��રુની હાલત 

હઝરત �હુ અલ�યહસસલામની હાલત ્વી રહ�શે અને 

એમની �મર હઝરત �ખઝર ્ટલી હશે. 

(યનમબીલલ ્ોવદત) 

* * * * * 
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ગયબતે �ગુરા અને �ુબરા તથા 

આપના એલચીન 

આપની ગયબતના બે પકાર હતા. એક  ગયબતે 

�ગુરા અને બી�  ગયબતે  �ુબરા. ગયબતે �ગુરાની �દુત 

૭૩ થી ૭૫ વષરની હતી. તયાર બાદ ગયબતે �ુબરા શ� થઇ 

ગઇ. ગયબતે �ગુરાના જમાનામા ંઆપનો એક નાયબે ખાસ 

રહ�તો હતો. ્ની દ�ખર�ખ હ�ઠળ તતં ચાલ્ ુ ંહ્ ુ.ં 

સવાલ,જવાબ, �મુસ, ઝકાત અને બી� �દુાન એમના દારા 

તય કરવામા ંઆવતા હતા. ખાસ (તાબાના) ખાલસા 

પદ�શોમા ંએમની િસફા�રશ અને ઝર�યાથી એલચીન �કુરર ર 

કરવામા ંઆવતા હતા. 

સમથી પહ�લા ં્ સાહ�બને નાયબ બનવાની 

સઆદત નસીબ થઇ તેમ�ુ ં�બુારક નામ ઉસમાન �બન સઇદ 
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ઉમર હ્ ુ.ં આપ હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�યહસસલામ 

અને હઝરત ઇમામ હસન અસકર� અલ�યહસસલામના ખાસ 

િવ ા� ુઅને �શુખલસ અસહાબમાથંી હતા. આપનો સબંધં 

બની અસદના કબીલાથી હતો. આપ સામરારના અસકર નામે 

ગામડાના રહ�વાસી હતા. વફાત બાદ આપને બગદાદમા ં

હબલા દરવા� પાસે આવેલી મ�સજદમા ંદફન કરાયા છે. 

આપની વફાત બાદ આ અઝીમ મ�ંઝલત, આ 

મહાન અને ગમરવશાળ� પદ પર આપના ફરઝદં હઝરત 

મોહમમદ �બન ઉસમાન �બન સઇદની િનમ� ૂકં થઇ. એમની 

�ુિ�દયત અ� ુ�અફર હતી. એમણે એમની વફાતના બે 

મહ�ના પહ�લા ંપોતાની કબર ખોદાવી હતી. આપ�ુ ંકહ�� ુ ંહ્ ુ ં

ક� �ુ ંઆ કામ ઇમામ અલ�યહસસલામના કહ�વા �જુબ કર� 

રરો �.ં �ુ ંમારા મોતના સમયથી વાક�ફ થઇ ��ુો �.ં 

એમની વફાત જમાદ�લ અવવલ �હ.સ. ૩૦૫મા ંથઇ અને 
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પોતાની માની કબર પાસે �ુફાના દરવા� પાસે રસતાની 

ન�ક દફન થયા છે. 

એમની વફાત બાદ ઇમામ અલ�યહસસલામના 

�કુમથી હઝરત �સૈુન �બન રવહ આ અઝીમ મનસબ પર 

ફાઇઝ થયા. �અફર �બન મોહમમદ �બન ઉસમાન સઇદ�ુ ં

કહ�� ુ ંછે ક� મારા વા�લદ મોહમમદ �બન ઉસમાન સામે હઝરત 

�સૈુન �બન રવહના સબંધંમા ંઇમામ અલ�યહસસલામને એ 

સદં�શો પહ�ચાડ�ો હતો ક� આ મનસબની �ઝમમેદાર� તેમને 

સ�પવામા ંઆવે. હઝરત �સૈુન �બન રવહની �ુિ��યત અ�લુ 

કાિસમ હતી. તે મોહુલા નવબખતના રહ�વાવાળા હતા. આપ 

ખાનગી ર�તે દર�ક ઇસલામી �ુુ કોનો પવાસ કરતા રહ�તા 

હતા. તે બનેં �ફરકાનમા ં િવ ા� ુસાલેહ અને અમીન તર�ક� 

ક�લુ રખાયા છે. એમની વફાત શાબાન �હ.સ. ૩૨૬મા ંથઇ 

છે. તેન �ુફાના નવબખત મોહુલામા ંદફન થયા છે. 
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એમની વફાત બાદ હઝરત અલી �બન મોહમમદ 

અસસમર� ઇમામ અલ�યહસસલામના �કુમથી આ નહદા પર 

�બરાજમાન થયા હતા. એમની �ુિ�મયત અ�લુ હસન હતી. 

આપ આપના નહદાની ફરજો અદા કર� રરા હતા એવામા ં

આપનો વખત ન�ક આવયો તયાર� ઈમામ અલ�યહસસલામને 

કહ�વામા ંઆવ�ુ ંક� "આપ આપના માટ� નાયબનો ઇનતેઝામ 

કરો. આપે ફરમાવ�ુ ં: "ભિવષયમા ંએ િસલિસલો કાયમ રહ�શે 

ન�હ. 

�ુુ લા �મી પોતાના �સુતક શવાહ�્ ુ �ે�વુવતના 

પા. ૨૧૪ પર લખે છે ક� મોહમમદ અસસમર�ના ઇનતેકાલના 

૬ �દવસ પહ�લા ઇમામ અલય�હસસલામ�ુ ંએક ફરમાન 

"ના�હયએ �કુદસા બહાર પડ�ુ.ં તેની �દર તેમની વફાત 

અને એલચીનનો િસલિસલો ખતમ કર� દ�ધાની વાત 

જણાવેલી હતી. ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામના કાગળમા ં

આ �ળુ શબદો હતા. 
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�બુસ્સલમ મારર ા્મ િનરર ા�્ 

"અય અલી �બન મોહમમદ �દુાવદં� આલમ 

તમારા બારામા ંતમામ ભાઇન અને દોસતોને અજર� જમીલ 

અતા ફરમાવે. તમે છ �દવસ બાદ વફાત પામવાના છો. તમે 

તમારો બદંોબસત કર� લો અને આઈનદા માટ� તમારો કોઇ 

નાયબ તલાશ ન�હ કરતા, કારણ ક� ગયબતે �ુબરા અમલમા ં

આવી �કુ� છે અને હવે "ઇઝને �દુા વગર મારો ��રુ 

ના�મુક�ન છે. આ ��રુ ઘણો લાબંો કાળ િવતયા બાદ થશે. 

કહ�વાનો મતલબ એ ક� ૬ �દવસ િવતયા બાદ 

હઝરત અ�લુ હસન અસસમર� ૧૫મી શાબાન �હ.સ. ૩૨૯મા ં

વફાત પામયા અને તયાર બાદ કોઇ પણ ખાસ એલચી �કુરર ર 

કરવામા ંઆવયો નથી. અહભથી આપની ગયબતે �ુ બરા શ� 

થઇ ગઇ. 
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ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામની 

ગયબત બાદ 
ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામની ગયબત �દુાવદં� 

આલમના �કુમથી ખાસ મહ�રબાની�પે અમલમા ંઆવી હતી. 
આપ �દુાઇ �ખદમતમા ંમશ�લુ થઇ ગયા અને ગાયબ થવા 
બાદ દ�ને ઇસલામની �ખદમત શ� ફરમાવી દ�ધી એટલે ક� 
�સુલમાનો, મોઅિમનો વગેર�ના કાગળોના જવાબો આપવા , 

જ�રતના વખતે એમ�ુ ંમાગરદશરન કર�ું , એમને સાચો માગર 
દ�ખાડવો વગેર� કામો અને ફરજો અદા કરવા�ુ ંઆપે શ� ંકર� 
દ��ુ.ં ગયબતે �ગુરાના જમાનામા ંઆપ એલચીન મારફતે 
આડકતર� ર�તે ક� સીધી ર�તે જ�ર� �ખદમતો ��મ દ�તા 
હતા, પરં્ ુગયબતે �ુબરાના જમાનામા ંસીધી ર�તે ��મ 
આપવા�ુ ંશ� ક�ુ.ુ 

* * * * * 
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આપે �હ.સ. ૩૦૭મા ંહજર� અસવદને 

નસબ કર�ુ ં

અુલામા અરબલી લખે છે ક� �સૈુન �બન રવહ 

અ�લુ કાિસમની નયાબતના દમરમા ં�અફર �બન મોહમમદ 

�બન કો�યુા હજના ઇરાદાથી બગદાદ ગયા અને બગદાદથી 

મકકા મોઅઝઝમા હજ કરવા જવા�ુ ંતેમણે નકક� કર��ુ ંહ્ ુ.ં 

પણ બગદાદ પહ�ચીને તે સખત �બમાર પડ� ગયા , એ જ 

જમાનામા ંએમણે સાભંક�ુ ંક� કરામતાએ હજર� અસવદ કાઢ� 

નાખયો છે અને તે ્ુ �સત કર�ને પાછો તેની જગયાએ 

બેસાડવાના છે. �અફર �બન મોહમમદ �કતાબોમા ંપઢ� 

�કુ�લા હતા ક� હજર� અસવદ માત નબી ક� ઇમામે જમાના જ 

નસબ કર� શક� છે , ્વી ર�તે પહ�લા ુ હઝરત સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલ મે નસબ કય� હતો , પછ� 
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હજ�ઝના જમાનામા ંઇમામ ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામે નસબ કય� હતો. એમના આ જાનને કારણે 

એક કાગળ લખીને પોતાના એક "કરમ ફમાર ઇબને હશશામને 

આપયો ક� ્ સાહ�બે હજર� અસવદ નસબ કર� તેને આપજો. 

હજર� અસવદને એની જગયાએ બેસાડવા લોકો 

પયતન કર� રરા હતા પણ એ �સથર થતો ન હતો. તયા ંતો 

એક �બુ�રુત �વુાન સામેથી આવયા અને આવીને તેને 

સરખી ર�તે બેસાડ� દ�ધો , અને તે પોતાની જગયાએ �સથર 

થઇ ગયો. જયાર� તે તયાથંી રવાના થયા તયાર બાદ હશશામ 

એમની પાછળ ગયો. રસતામા ંઆપ પાછા ફયાર અને ક ુ ં: 

"્ ુ ં�અફર �બન મોહમમદનો કાગળ મને આપી દ�. એણે 

મને �છુ�ુ ંછે ક� એ �ા ં�ધુી �વતો રહ�શે  ? તો એમને તમે 

કહ� દ�જો તે હ� ૩૦ વષર �ધુી �વ શે એટ�ુ ંકહ�ને આપ 

ગાયબ થઇ ગયા. ઇબને હશશામે બગદાદ જઇને આખો �કસસો 
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�અફરને કહ� સભંળાવયો. �ંુકમા ં�અફર તયાર પછ� ૩૦ 

વષર �વતા રરા. 

અુલામા અબ્ુરર હમાન �ુુ લા �મી લખે છે ક� 

ઇસમાઇલ �બન હસન હરકલી નામે એક માણસ ક� ્ 

�હુલાના પરામા ંરહ�તો હતો તેની �ંઘ પર એક ઝખમ 

(�મુેુ)ં નીકળ� આવ�ુ.ં ઝખમ વસતં ૠ્મુા ંથ્ ુ.ં એણે 

્ુિનયાભરના તબીબોના ઇલાજ કયાર પણ ઝખમ સા� ંથ્ ુ ંન 

હ્ ુ.ં એ એક �દવસ પોતાના �તુ શમ�દુ�નને લઇને સયયદ 

રઝીઉદ�ન અલી �બન તાઉસના પાસે ગયો. એમણે પણ ઘણી 

કોિશશ કર� , પણ કોઇ પણ ઇલાજ કારગર ન થયો. એક 

ઇલાજ નશતર �કુવાનો હતો પણ ઝખમ અકહલ રગ પર 

હ્ ુ.ં એટલે નશતર �કુ� શકાય તેમ ન હ્ ું , કારણ ક� તબીબી 

મત હતો ક� તેમા ં�ન�ુ ંજોખમ છે. એટલે છેુલે નકક� થ�ુ ં

ક� ઇલાજ અશ� છે. 
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ઇસમાઇલ�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� જયાર� �ુ ંઇલાજથી તદન 

નાઉમમીદ થઇ ગયો એટલે છેવટની કોિશશ તર�ક� સામરારના 

સરદાબ પાસે ગયો અને હઝરત સાહ��લુ અમ તરફ નજર 

લબંાવી. એક રાતે દજલા નદ�એથી નાઇને ઘર તરફ પાછો 

ફર� રરો હતો તયાર� રસતામા ંચાર ઘોડ� સવાર માર� નજર� 

પડ�ા. તેમાનંા એક� માર� પાસે આવીને મારા ઝખમ પર હાથ 

ફ�રવયો. હાથ ફ�રવતાનંી સાથે મા� ંઝખમ સા� ંથઇ ગ�ુ.ં મને 

તેથી તાઅ�ુબી થઇ, મારા ચહ�રા પર પણ તાઅ�ુબીના ભાવ 

જોઇને એ સવારોમા ંએક સફ�દ દાઢ�વાળા સાહ�બે ક ુ ં: 

"તાઅ�ુબ ન થા , તારા ઝખમને સા�ુ કર� દ�નાર ઇમામ 

મહદ� અલ�યહસસલામ છે. એ સાભંળ�ને મ� આપના કદમને 

બોસો આપયો અને તે લોકો ગાયબ થઇ ગયા. 

(કવમા�્ ુ�ો�વુવત પમ. ૨૧૪) 

* * * * * 
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ઇસહાક �બન યાઅ�ુબના નામે ઇમામે 

અસા નો કાગળ 

અુલામા િતબી , મોહમમદ �બન યાઅ�ુબ 

�ુલયનીના હવાલાથી લખે છે ક� ઇસહાક �બન યાઅ�ુબે , 

મોહમમદ �બન ઉસમાન ઉમર� મારફતે હઝરત ઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામની સેવામા ંએક કાગળ મોકુયો. ્મા ંક�ટલાક 

સવાલો �છેુલા હતા. એ બધા સવાલોના જવાબ આપે 

પોતાના હસતાદરોમા ંઆપયા હતા. ્ આ �જુબ છે : (૧) ્ 

અમારો �નુક�ર છે તે અમારામાથંી નથી. (૨) મારા 

અઝીઝોમાથંી ્ મારો િવરોધ કર� છે એમની િમસાલ �હુ 

અલ�યહસસલામના �તુ અને ��ુફુ અલ�યહસસલામના ભાઇન 

્વી છે. (૩) �કાઅ અથારત જવ�ુ ંશરાબ પી�ુ ંહરામ છે. (૪) 

અમે તમારો �મુસનો માલ એટલા માટ� ક�લુ કર�એ છ�એ ક� 
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તમે પાક થઇ �ન અને અઝાબથી ન�ત હાિસલ કર� શકો. 

(૫) મારા ��રુ કરવા ન કરવાનો તાઅુ�કુ �દુા સાથે છે. 

્ લોકો ��રુનો વખત �કુરર ર કર� છે તે ગલતી પર છે અને 

�ુકંુ બોલે છે. (૬) ્ લોકો એમ કહ� છે ક� ઇમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામ કતલ નથી થયા તે કાફર , �ુઠા અને �મુરાહ 

છે. (૭) તમામ બનનારા બનાવો અને હાદ�સાનની બાબતમા ં

મારા એલચીન પર ભરોસો કરો એ લોકો મારા તરફથી 

તમારા માટ� �જુજત છે અને �ુ ં�જુજ્ ુુ લાહ �.ં (૮) મોહમમદ 

�બન ઉસમાન , અમીન અને િવ ા� ુછે. અને તેમ�ુ ંલખાણ 

મા� ંલખાણ છે. (૯) મોહમમદ �બન અલી મહ�રયાર 

અહવાઝી�ુ ં�દલ ઇનશાઅુલાહ ઘ�ુ ંસાફ થઇ જશે અને 

તેમની બધી શકંાન ્ુર થઇ જશે. (૧૦) ગાનાર��ુ ં

મહ�નતા�ુ ંક� �ક�મત હરામ છે. (૧૧) મોહમમદ �બન શાદાન 

�બન નઇમ અમારા િશઆનમાથંી છે. (૧૨) અ�લુ ખેતાબહ 

મોહમમદ �બન અબી ઝયનબ અજદઅ મલઉન છે અને તેને 
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માનવાવાળા પણ મલઉન છે. �ુ ંઅને મારા બાપદાદાન 

તેનાથી અને તેના બાપદાદાનથી હમેંશા બેઝાર રરા છ�એ. 

(૧૩) ્ લોકો અમારો માલ ખાય છે તે પોતાના પેટમા ંઆગ 

ભર� રરા છે. (૧૪) �મુસ અમારા સાદાત શીયાન માટ� 

હલાલ છે. (૧૫) ્ લોકો દ�ને �દુામા ંશકંા કર� છે તે 

પોતાના �દુ �ઝમમેદાર છે. (૧૬) માર� ગયબત શા માટ� થવા 

પામી એ વાત �દુાની મસલેહત સાથે સબંધં ધરાવે છે. તેના 

બારામા ંસવાલ કરવો બેકાર છે. મારા બાપદાદાન 

્ુિનયાવાળાનના ફાસંામા ં( િશકં�) હમેંશા ફસાએલા રરા 

છે, પણ �દુાએ મને એ ફાસંાથી બચાવી લીધો છે. �ુ ંજયાર� 

��રુ થઇશ તયાર� તદન આઝાદ હોઇશ. (૧૭) ગયબતના 

જમાનામા ંમારાથી શો લાભ છે  ? એ સબંધંમા ંએટ�ુ ંસમ� 

લે�ુ ંબસ છે ક� માર� ગયબતની િમસાલ વાદળમા ં�પાએલા 

�રુજ ્વી છે. �ુ ંિસતારાનની ્મ �થૃવીવાસીન માટ� 

અમાન �.ં તમે લોકો ગયબત અને ��રુને લગતા 
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સવાલોનો િસલિસલો બધં કરો. અને �દુાવદં� આલમની 

બારગાહમા ં્ુઆ કરો ક� એ વહ�લી તક� મારા ��રુનો �કુમ 

કર�. અય ઇસહાક તમારા પર અને એ લોકો પર મારા સલામ 

હો ક� ્ન �હદાયતના પગલે ચાલે છે. 

(અઅલમ�લુ વરમ-૨૫૮) 

* * * * * 
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શયખ મોહમમદ �બન મોહમમદના 

નામ પર ઇમામે જમાનાનો ગીરામી 

પત 

આ�લમો�ુ ંબયાન છે ક� હઝરત ઇમામ અસ  

અલ�યહસસલામે જ શયખ �ફુ�દ અ� ુઅબ્ુુલાહ મોહમમદ 

�બન મોહમમદ �બન નોઅમાનના નામ પર એક કાગળ 

મોકલાવયો. કાગળમા ંઆપે શયખ �ફુ�દની મદહ ફરમાવી 

અને ઘણાખરા બનાવોથી આપને આગાહ ફરમાવયા. આપના 

એ �ક�મતી કાગળનો તર�ુમો આ છે : 

મારો નેક �બરાદર અને લાયક મો�હબ , તમારા 

પર મારા સલામ હો , તમને દ�ની મામલામા ં��ુસુ હાિસલ 

છે અને તમે અમારા બારામા ંકાિમલ યક�ન રાખો છો. અમે 
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એ �દુાની તાર�ફ કર�એ છ�એ ્ના િસવાય કોઇ માઅ�દુ 

નથી અને દો�દ મોકલીએ છ�એ હઝરત મોહમમદ �સુતફા  

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ પર અને તેમની 

આલે પાક અલ�યહસસલામ પર , અમાર� દોઆ છે ક� તમાર� 

દ�ની તમફ�ક હમેંશા કાયમ રાખે અને તમને હમેંશા હકની 

�સુરત તરફ સદા મોતવજ્હ રાખે. તમે અમારા બારામા ં

સાચી વાતો કહ�તા રરા છો અને િસદક બયાની કરતા રરા 

છો. �દુા તમને તેનો અજર અતા ફરમાવે. તમે અમાર� સાથે 

પત વયવહારનો ્ િસલિસલો કાયમ રાખયો છે અન ેદોસતોને 

લાભ પહ�ચાડ�ો એ વખાણને લાયક છે. અમાર� દોઆ છે ક� 

�દુા તમને ્ુશમનોના �કુાબલામા ંકામયાબ રાખે. 

હવે જરા થોભો , અને અમે તમને કહ�એ છ�એ 

તેના પર અમલ કરો. જો ક� અમે ઝા�લમોના ઇમકાનોથી ્ુર 

છ�એ, છતા ંપણ અમારા માટ� એ �દુા કાફ� છે ્ણે અમને 

અમારા િશયા મોઅમેનીનની બેહતર� માટ� ઝર�યા દ�ખાડ�ા 



િસરતે અઈમ્મા - 1529                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

છે. �યા ં�ધુી ્ુિનયાની દોલત ફાસીકોના હાથમા ંરહ�શે , 

અમને તમાર� ખબરો પહ�ચતી રહ�શે. તમારા મામલાન 

સબંધંી કોઇ પણ વાત અમારાથી �પી ન�હ રહ�. અમે એ 

લગઝીશો �ણીએ છ�એ ્ લોકોથી પોતાના �વુરજો િવ� ધધ 

�હ�ર થઇ રહ� છે. (કદાચ આથી આપે આપના કાકા �અફર 

તરફ ઇશારો કય� છે) તેમણે પોતાના અહદોને (વચનોને) 

પોતાની પીઠ પાછળ નાખી દ�ધેલ છે. �ણે ક� તેન કંઇ  જ 

�ણતા નથી. છતા ંઅમે તેમની �ટછાટોને છોડ� દ�વાના 

નથી ક� ન તેમની યાદને �લુાવી દ�વાના છ�એ. અગર એમ 

થતે તો એમના પર �સુીબતો ના�ઝલ થઇ જતે. તેથી તમે 

એમને કહો ક� �દુાથી ડરો અમ અને ન�હની �હફાઝત કરો 

અને અુલાહ પોતાના �રુને કાિમલ કરવાનો જ છે. ચાહ� 

કાફરો ક�ટલીય કરાહત ક�મ ન કર�. ત�કયયાને પકડ� રાખો. ્ 

�દુાની મર�ને રસતે ચાલશે �ુ ંતેની ન�તનો ઝામીન �.ં 

આ વષ� જમા�દલ ઉલાનો મહ�નો આવશે તો એમા ં્ 
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બનાવો બનશે તેનાથી ઇબત હાિસલ કરજો. તમારા માટ� 

આસમાન અને જમીનથી રોશન િનશાનીન �હ�ર થશે , 

ઇરાકની �દર ��ુસલમ લોકો ્ુ:ખ અને સકંટોમા ંસપડાશે. 

તેમની બદઆમા�લયોના કારણે �રઝકમા ંતગંી થઇ જશે. 

તયાર બાદ �ઝુલત અને �સુીબત શર�રોની હાલાક� પછ� ્ુર 

થઇ જશે, નેક અને પરહ�ઝગાર લોકો �શુ થઇ જશે. લોકોને 

જોઇએ ક� તેન એવા કામ કર� ્ના કારણે અમારા �દલમા ં

તેમના માટ� મોહબબત વધે. એ �ણ�ુ ંજોઇએ ક� જયાર� મોત 

અચાનક આવી જશે તયાર� તમબાનો દરવાજો બધં થઇ જશે 

અને �દુાઇ કહ�રથી ન�ત ન�હ મળે. �દુા તમને નેક� પર 

કાયમ રાખે અને તમારા પર રહમત ના�ઝલ કર�. 

મારા મત �જુબ આ કાગળ ગયબતે �ુબરાના 

વખતનો છે. કારણ ક� શયખ �ફુ�દનો જનમ ૧૧મી ઝીુકાદ 

�હ.સ. ૩૩૬મા ંથયો અને વફાત ૩� રમઝાન �હ.સ. ૪૧૩મા ં
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થઇ અને ગયબતે �ગુરા ૧૫મી શાબાન , �હ.સ. ૩૨૯મા ં

ખતમ થઇ છે. 

અુલામા કબીર હઝરત શહ�દ� સા�લસ ��ુુલાહ 

�સુતર� મ�લે�લુ મોઅમેનીનમા ંલખે છે ક� અુલામા શયખ 

�ફુ�દના ઇનતેકાલ પછ� ઇમામે જમાના અલ�યહસસલામે તણ 

શેઅર મોકુયા ્ મર�મુની કબ પર કોતર�લ છે. 

* * * * * 
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્નએ ગયબતે �ગુરામા ંઇમામ 

અલ�યહસસલામને જોયા છે તેમના 

નામો 

ચાર ખાસ વક�લો અને સાત સામાનય વક�લો 

િસવાય ્ લોકોએ ઇમામે અસય અલ�યહસસલામને જોયા 

તેમાનંા થોડાક નામો આ છે : (બગદમદનમ રા�વમસીથ) (૧) 

અ�લુ કાિસમ �બન રઇસ (૨) અ� ુઅબ્ુુલાહ ઇબને ફ�રખ 

(૩) મસ���બાખ (૪-૫) અહમદ અને મોહમમદ હસનના 

ફરઝદંો (૬) ઇસહાક કાિતબ નવબખત (૭) સાહ��લુ ફરા (૮) 

સાહ��સુ�રુર િતલ મખ્મુા (૯) અ�લુ કાિસમ �બન અબી 

જલીસ (૧૦) અ� ુઅબ્ુુલાહ અ ુકન દ� (૧૧) અ� ુ

અબ્ુુલાહ અલ-�ુનેદ� (૧૨) હા�નલ ફરાઝ (૧૩) 
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અલયનલી (હમદાનના) (૧૪) મોહમમદ �બન કશમ� (૧૫) 

�અફર �બન હમદાન (દ��રુનમ રા�વમસીથ્મથંી) (૧૬) 

હસન �બન હરાવન (૧૭) અહમદ �બન હરાવન (ઇસફ�હાનથી) 

(૧૮) ઇબને બાઝ શાલા (ઝમીરથી) (૧૯) ઝયદાન (�ુમથી) 

(૨૦) હસન �બન નસર (૨૧) મોહમમદ �બન મોહમમદ (૨૨) 

અલી �બન મોહમમદ ઇસહાક (૨૩) મોહમમદ �બન ઇસહાક 

(૨૪) હસન �બન યાઅ�ુબ (૨૫) કસમ �બન �સુા (૨૬) 

કસમ �બન �સુાના ફરઝદં (૨૭) ઇબને મોહમમદ �બન હા�ન 

(૨૮) સાહ��લુ �સુાત (૨૯) અલી �બન મોહમમદ (૩૦) 

મોહમમદ �બન યાઅ�ુબ �ુલયની (૩૧) અ� ુ�અફર 

અરરકાઅ (કઝવયન) (૩૨) િમરવાસ (૩૩) અલી �બન 

અહમદ (ફારસ) (૩૪) અલ મજ�હ (શહઝોર) (૩૫) ઇબ�લુ 

જમાલ (�ુ્ુસ) (૩૬) મજ�હ (મવર) (૩૭) સાહ��લુ 

અુફદ�નાર (૩૮) સાહ��લુ માલે વ�ર કકિતલ બયઝા (૩૯) 

અ� ુસા�બત (નેશા�રુ) (૪૦) મોહમમદ �બન શોઅયબ �બન 
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સાલેહ (યમન) (૪૧) ફઝલ �બન યઝીદ (૪૨) હસન �બન 

ફઝલ (૪૩) �અફર� (૪૪) ઇબ�લુ અજમી ૪૫. શમશાતી 

(િમસર) (૪૬) સાહ��લુ મમ�દુયન (૪૭) સાહ��લુ માલ (૪૮) 

અ� ુરઝા (નસીબયન) (૪૯) અ� ુમોહમમદ ઇબ�લુ વજના 

(અહવાઝ) (૫૦) અલ હસની. 

* * * * * 
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�ઝયારતે ના�હયા અને ઉ�લેુ કાફ� 

ગયબતે �ગુરાના જમાનામા ંના�હયા �કુદસમાથંી 

એક એવી �ઝયારત �હ�ર થઇ ક� ્ની �દર કરબલાના 

બધા શહ�દોના નામ અને તેમને શહ�દ કરનાર કાિતલોના 

નામ આપેલા છે. આ �ઝયારતને ના �હયા �કુદસ�ુ ંનામ 

આપવામા ંઆવ�ુ ંછે , અને તે "�ઝયારતે ના �હયા” ના 

નામથી મશ�રૂ છે. એવી જ ર�તે એમ પણ કહ�વામા ંઆવે છે 

ક� ઉ�લેુ કાફ� ક� ્ હઝરત સે ક્લુ ઇસલામ અુલામા 

�ુલયની (વફાત �હ.સ. ૩૨૮) એ ૨૦ વષરની મહ�નત પછ� 

સપંા�દત કર�લ �કતાબ છે. તે જયાર� ઇમા મે અસવ 

અલ�યહસસલામની �ખદમતમા ંપેશ કરવામા ંઆવી તો આપે 

ફરમાવ�ુ,ં "હાઝા કા�ફન લે શીઅતેના ” તે અમારા િશઆ 

માટ� �રુતી છે. �ઝયારતે ના�હયાની તવસીક (ખર� હોવાની 

ખાતી) ઘણા આ�લમોએ કર� છે. આ તવસીક કરનાર 
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આ�લમોમા ંઅુલામા િતબસી અને અુલામા મજલીસી પણ 

છે. દોઆએ સબાસબ પણ આપથી �રવાયત કરવામા ંઆવી 

છે. 

* * * * * 
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ગયબતે �ુબરામા ંઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામ 

હઝરત ઇસા અલ�યહસસલામ , હઝરત ઇ��સ 

અલ�યહસસલામ, હઝરત ઇુયાસ અલ�યહસસલામ અને હઝરત 

�ખઝર અલ�યહસસલામની ્મ ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ 

પણ હયાત અને બાક� છે અને દજ�લ , યા�ુજ-મા�ુજ અને 

ઇબલીસ લઇન પણ એમ તો હયાત છે. આ બધાના મરકઝી 

�કુામો મો�ુદ છે �યા ંતેન રહ� છે. દાખલા તર�ક� હઝરત 

ઇસા અલ�યહસસલામ ચોથા આસમાન પર , હઝરત ઇ��સ 

અલ�યહસસલામ જ�જતમા,ં (�ુરઆને મ�દ) હઝરત ઇુયાસ 

અને હઝરત �ખઝર અલ�યહસસલામ મજમઉલ બહરયન (બે 

સ��ુના સગંમ)મા ંએટલે ક� રોમ અને ફારસના સ��ુોના 

સગંમના પાછલા ભાગમા ંઆવેલ બે પહાડોની વચચે પાણીના 
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મહ�લમા,ં દજ�લ બ�ાલ િતબસતાનમાં , ઇબલીસ ્ુિનયા�ુ ં

ઘડતર થઇ ર ુ ંહ્ ુ ંતયાર� તેના પાયતખત �લુતાનમા ં 

(મકતમબે ઇરકમદ-અસલમ્મ  �ુદં) 

હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામનો પણ કોઇ 

મરકઝી �કુામ હોવો જ�ર� છે. �યા ંઆપ તશર�ફ ફરમા હોય 

અને તયાથંી આખી કાએનાતના કામો અને તે �ગેની પોતાની 

ફરજો ��મ આપતા હોય , એટલા માટ� લખવામા ંઆવે છે 

ક� ગયબતના જમાનામા ંએક �રવાયત �જુબ હઝરત ઇમામ 

મહદ� અલ�યહસસલામ જઝીરએ �ખઝરા અને બેહર� 

અબયઝમા ંપોતાની ઔલાદ અને અસહાબ સાથે કયામ ફરમા 

છે અને તયાથંી બધા કામો ��મ આપતા રહ� છે અને દર�ક 

જગયાએ �ય આવે છે. આ જઝીરો રાજધાની ઉન્ુ�સુ 

(સપેઇન)ના દ �રયા વચચે આવેલ છે. આ ટા� ુઆબાદ અને 

માણસોની આબાદ�વાળો પદ�શ છે. આ દ�રયાના બદંર 

�કનારા પર એક ગામ ટા�નુા આકારમા ંઆવે�ુ ંછે. સપેઇનના 
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લોકો તેને રફઝા બેટ કહ� છે. કારણ ક� તેમા ંવસતા બધા  જ 

લોકો િશઆ છે. આ વસતી માટ� �વન જ��રયાતની બધી જ 

વસ્નુ વષરમા ંબે વખત જઝીરએ �ખઝરાથી બેહર� અબયઝ 

મારફતે મોકલવામા ંઆવે છે. ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ 

પ��ચમી દ�શોના છેડાના પદ�શમા ંહોવા િવષે તથા એ શહ�રો 

પર તેમનો કબજો અને ભોગવટો હોવા સબંધંી િવગતો ઘણી 

�કતાબોમા ંજોવામા ંઆવી છે. અુલામા શબલખી , અુલામા 

અબ્ુલ મોઅિમને પણ પોતાના �સુતક "��ુલ 

અબસારમા"ં�મેઉલ ફો�નુ નામના �સુતકના હવાલાથી એ 

બાબતે ઇશારો કર�લ છે. 

હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામની 

કયામગાહ જઝીરએ �ખઝરામા ં્ લોકો પહ�ચયા છે તેમા ં

શયખ સાલેહ , શયખ ઝય�દુ�ન અલી �બન ફા�ઝલ 

માઝનદરાની�ુ ંનામ વધાર� �ુદ� ર�તે તર� આવ્ુ ંનજર� પડ� 

છે. આપની ઇમામ અલ�યહસસલામ સાથેની �લુાકાતની 
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વાતની તસદ�ક ફઝલ �બન યરા �બન અલી તબીઇ �ુફ� 

તથા શયખ આ�લમ આિમલ શયખ શમ�દુ�ન ન�હ �હુલી 

તથા શયખ જલા�દુ�ન અબ્ુુલા �બન અવામ �હુલીએ 

ફરમાવી છે. અુલામા મજલીસીએ પવાસનો સમગ અહ�વાલ 

આપતો એક �રસાલો તૈયાર કય� છે , અને તેની બધી િવગતો 

બેહા�લ અનવારમા ંઆપેલ છે. 

હઝરતની િવલાદત , હઝરતની ગયબત અને 

હઝરતનો ��રુ વગેર� બધી બાબતો ્મ રાઝમા ંરાખવામા ં

આવી છે તેવી જ ર�તે આપના રહ�ઠાણની વાત પણ એક 

રાઝ છે અને તેની મા�હતી સામાનય હોવી જ�ર� નથી. 

કોલમબસે અમેર�કા શોધી કાઢ� ુ ંતે પહ�લા ંપણ અમેર�કાનો 

ખડં તો �થૃવીના પટ પર અ�સતતવ ધરાવતો જ હતો એ વાત 

ધયાનમા ંરહ�. 

હદ�સોથી સા�બત છે ક� ઇમામ અલ�યહસસલામ ક� 

્ મઝહ�લ અ�એબના પમતા છે. હર�ક જગયાએ પહ�ચે છે 
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અને તેમના હર�ક માનનારા�ુ ંકામ કર� આપે છે. આ�લમોએ 

લખ�ુ ંછે ક� આપ જ�રતના પસગેં મઝહબી લોકોને મળે છે 

અને લોકો એમને �ુએ છે , એ વાત અલગ છે ક� લોકો તેમને 

નળખી ન શક�. 

એ �સુુલેમાતમાથંી છે ક� હઝરત ઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામ દર વરસે મકકએ મોઅઝઝમા હજ કરવા એ 

ર�તે તશર�ફ લઇ �ય છે ્ ર�તે �ખઝર અલ�યહસસલામ 

તથા ઇુયાસ અલ�યહસસલામ �ય છે. અલી �બન અહમદ 

�ુફ��ુ ંબયાન છે ક� �ુ ંકાઅબાના તવાફમા ંમસ�ફ અને 

મશ�લુ હતો તયા ંતો માર� નજર એક ઘણા �બુ�રુત જવાન 

પર પડ�. મ� �છુ� ુ: "આપ કોણ છો ? અને �ાથંી તશર�ફ 

લાવયા છો ? આપે ફરમાવ�ુ ં: "અનલ મહદ� , અનલ કાઇમ 

"�ુ ંમહદ� આખે�ઝઝમાન અને કાએમે આલે મોહમમદ �.ં 

ગાનમ �હ�દ�� ુ ંબયાન છે ક� �ુ ંઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામની શોધમા ંએક વાર બગદાદ ગયો. �લુ 
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પરથી ઉતરતી વખતે એક સાહ�બથી મારો ભેટો થયો. એ મને 

એક બાગમા ંલઇ ગયા અને ફરમાવ�ુ ં: "આ વષ� હજ પઢવા 

ન �ન, જશો તો તમને �ુ કસાન પહ�ચશે. મોહમમદ �બન 

શાઝાન�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� �ુ ંએક વખતે મદ�નામા ંદાખલ થયો 

તયાર� હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામથી માર� �લુાકાત 

થઇ. એમણે મા� ંનામ લઇને મને બોલાવયો. મારા �રુા 

નામથી કોઇ વા�કફ ન હ્ ું , એટલે મને તાઅજ�ુબી થઇ. મ� 

એમને �છુ�ુ ં: "આપ કોણ છો  ? આપે ફરમાવ�ુ ં: "�ુ ંઇમામે 

ઝમાના �.ં અુલામા શયખ �લેુમાન કનદોઝી બુખી લખે છે 

ક� અબ્ુુલાહ ઇબને સાલેહ� ક ુ ં: "મ� ગયબતે �ુ બરા પછ� 

હઝરતને હજર� અસવદની પાસે લોકોના ટોળા વચચે 

ઘરેાએલા ઉભેલા જોયા છે. 

(યનમબીલલ ્ોવદત) 
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ગયબતે �ુબરાના જમાનામા ંઇમામ 

અલ�યહસસલામની બયઅત 

હઝરત શયખ અબ્ુલ લતીફ હલબી હનફ��ુ ં

કહ�� ુ ંછે ક� મારા વા�લદ શયખ ઇબાહ�મ �સૈુનનો �મુાર 

મોટા શયખોમા ંથતો હતો. તે કહ�તા હતા ક� મારા િમસર� 

ઉસતાદ� બયાન ક�ુ ુક� મ� હઝરત ઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામના હાથ પર બયઅત કર�લી છે. આપણા ઘણા 

ખરા આ�લમો ઇુમી પ�નો અને મઝહબી મસાઇલ અને 

સામા�ક બાબતોના ફ�સલા હઝરત ઇમામે જમાનાથી જ 

કરાવતા આવયા છે. �ુુ લા મોહમમદ બા�કર દામાદ ્ 

આપણા અઝી�લુ ક� �જુતહ�દ હતા. તેમના સબંધંમા ંછે ક� 

એક રાતે મ સઅલો કાગળ પર લખીને નજફ� અશરફની 

ઝર�હમા ંનાખી દ�ધો. તેના પર જવાબમા ંલખાઇને આવ�ુ ં: 
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"અતયાર� તમારા ઇમામે જમાના �ુફાની મ�સજદમા ંનમાઝ 

પઢ� રરા છે માટ� તમે તયા ં�ન. એ તયા ંગયા અને મ�સજદ 

પાસે આવતા ંમ�સજદના દરવા� આપોઆપ �લુી ગયા. તે 

�દર ગયા અને �છેુલા મસઅલાનો જવાબ મેળવીને બહાર 

આવયા. 

કરબલાએ મોઅુલાના �જુતહ�દ� અઅઝમ 

જનાબે આકાએ સયયદ મહદ� બહ�લ ન�મુ "તઝક�રામા ં

લખેલ છે ક� એક રાત તે હરમના �દરના ભાગમા ંનમાઝમા ં

મશ�લુ હતા. એટલામા ંઇમામે અસઝ અલ�યહસસલામ 

પોતાના દાદાની �ઝયારત માટ� પધાયાર. એમના પધારવાના 

કારણે જનાબે બહ�લ ન�મુની ઝબાનમા ંજરા �કુનત 

આવી ગઇ. �ભ થોથરાવા લાગી અને શર�રમા ંકમકમાટ�ની 

એક ��ુર� વ�ટ�. એમ�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� જયાર� હઝરત ઇમામ 

અલ�યહસસલામ તયાથંી તશર�ફ લઇ ગયા તયાર� મારા પર ્ 

કય�ફયત તાર� થઇ ગઇ હતી તે ્ુર થઇ ગઇ. 
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સયયદ બાક� �બન અતવા ઇમાિમયા મઝહબના 

હતા અને એમના િપતા અતવા ઝય�દયા િવચારના હતા. 

અતવા સખત �બમાર પડ�ા. એક �દવસે તેમણે ક ુ ં: "�ુ ંબ� ુ

�બમાર થઇ ગયો � ંઅને દર�ક �તનો ઇલાજ કર� ��ુો � ં

અને બચવાની કોઇ ઉમમીદ નથી. અય �રુ� નઝર �ુ ંતમને 

વચન આ�ુ ં� ંક� અગર તમારા ઇમામે શફા આપી દ�ધી તો 

�ુ ંઇમાિમયા મઝહબ ઇખતેયાર કર� લઇશ. એ કહ�ને રાતે તે 

�બસતર પર ગયા તયાર� ઇમામે જમાના અલ�યહસસલામ 

તેમના પર �હ�ર થયા અને �બમાર�ની જગયાએ પોતાના 

હાથથી સપશર કય�. એ �બમાર� જતી રહ�. અતવાએ તે  જ 

વખતે મઝહબે ઇમાિમયા ઇખતેયાર કર� લીધો અને રાતે 

જઇને પોતાના ફરઝદં સયયદ બાક� અ લવીને એ વાતની 

�શુખબર� આપી દ�ધી. 

આપની �દની �હદાયતના સબંધંમા ંએક એવો જ 

બીજો �કસસો "જવાહ��લ બયાનમા ંઆપવામા ંઆવયો છે. 
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બહરયનનો વાલી નસરાની અને તેનો વઝીર 

ખાર� હતો. વઝીર� બાદશાહની સામે ક�ટલાક તા� દાડમ 

ર�ુ કયાર. દાડમ પર ક�ટલાકં નામ કમવાર કોતર�લા હતા. 

એણે આ દાડમ ર�ુ કર�ને રા�ને યક�ન કરાવી આપવા 

ચા ુ ંક� પોતે ્ મઝહબ પર હતો તે સાચો છે. 

બાદશાહના �દલમા ંઆ વાત એવી ર�તે બેસી ગઇ 

ક� તે એમ સમજવા પર મજ�રુ થઇ ગયો ક� વઝીરનો 

મઝહબ સાચો છે અને ઇમાિમયા ખોટા માગર પર ચાલી રરા 

છે. તેથી તેણ ેબધા ઇમાિમયા આ�લમોને ક� ્ તેના રા�યમા ં

વસતા હતા તેમને તેડાવી મગંાવયા અને તેમને દાડમ 

બતાવીને ક ુ ંક� , "આનો રદ�યો આપવા માટ� કોઇ માઅ�ુલ 

દલીલ લાવો, ન�હતર અમે તમને કતલ કર� નાખી�ુ.ં એમને 

એક રાતની મોહલત આ માટ� આપવામા ંઆવી. 

આ ફરમાનથી આ�લમોમા ંખળભળાટ મચી ગયો. 

�તે બધા આ�લમોએ આપસમા ંભેગા થઇ મ રેરો   કયાર 
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બાદ બધાથી વધાર� પરહ�ઝગાર દસ આ�લમોને �કુરર ર કયાર 

ક� તેમણે રાતે એક પછ� એક ઇમામે જમાનાની મદદ માગવા 

જગંલમા ંજ�ુ.ં પર�શાની�ુ ંવધાર� કારણ તો એ હ્ ુ ંક� ફ કત 

એક રાતની મોહલત મળ� હતી. નકક� કયાર �જુબ એક પછ� 

એક આ�લમ ઇમામ અલ�યહસસલામ પાસે ફ�રયાદ કરવા 

જગંલમા ંજવા લાગયા. બે આ�લમો પાછા ફયાર બાદ તી� 

આ�લમ મોહમમદ �બન અલીનો વારો આવયો. એમણે 

જગંલમા ંજઇને �સુુલો �બછાવયો. નમાઝ બાદ ઇમામે 

જમાનાને પોતાના તરફ મોતવજ્હ કરવાની કોિશશ કર�. 

િનષફળ થયા બાદ તે પણ પાછા ફર� રરા હતા તયાર� 

રસતામા ંએક માણસ મકયો. તેણ ેએમની પર�શાની�ુ ંકારણ 

�છુ�ુ:ં એમણે ક ુ ં: "ઇમામે જમાનાની તલાશ છે. એ માણસે 

ક ુ ં: "�ુ ંઇમામે જમાના �ં , કહો તમાર� કઇ હાજત છે  ? 

મોહમમદ �બન અલીએ ક ુ ં: "અગર આપ સાહ��લુ અસક છો 
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તો આપને હાજત બયાન કરવાની કશી જ જ�રત નથી. 

આપ �દુ �ણો છો ક� અમાર� શી હાજત છે ? 

આપે જવાબમા ંફરમાવ�ુ ં: "સાભંળો  ! વઝીરના 

ઘરના ફલાણા નરડામા ંએક લાકડાની પેટ� છે. એમા ં

માટ�ના ક�ટલાક સચંા રાખેલા છે. દાડમ જયાર� ના�ુ ંહોય 

તયાર� વ�ર તેના પર એ સચંા ચઢાવી દ� છે અને દાડમ મો�ંુ 

થાય છે તયાર� તેના પર નામ ઉપસી આવે છે. મોહમમદ �બન 

અલી તમે બાદશાહને સાથે લઇ જઇને આ બતાવીને 

વઝીરની ફર�બબાઝી છતી કર� નાખો એટલે એ પોતાના 

િવચારને પડતો �કુ� દ�શે અને વઝીરને સ� કરશે અને 

એમજ થ�ુ.ં 

હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામથી �છુવામા ં

આવ�ુ ંક� કાફ , હા, યા, અયન, �વુાદનો શો મતલબ છે  ? 

આપે ફરમાવ�ુ ં: કાફથી કરબલા , હા થી �રુાદ હલા કતે 

ઇતરત. યે થી �રુાદ યઝીદ� મલઉન, અયનથી �રુાદ અતશે 
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(પયાસ) �સૈુન અને �વુાદથી �રુાદ સબે આલે મોહમમદ. 

પછ� આપે ફરમાવ�ું , આયતમા ંજનાબે ઝક�રયા 

અલ�યહસસલામનો �ઝક કરવામા ંઆવેલ છે. જયાર� 

ઝક�રયાને કરબલાના બનાવની �ણ થઇ તયાર� એ તણ 

�દવસ �ધુી સતત રડતા રરા. 

(તફસીર� સમફ�) 

* * * * * 
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ઇ્મ્ ્ાદ� અલ�યાસસલમ્ની લમબંી 

લ્ર સબંધંી ચચમર 

ક�ટલાક આ�ષુય િવદાના િનષણાતો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� 

્ માણસના આચાર િવચાર સારા અને રહ�ણી કરણી િનમરળ 

હોય તેવા લોકો એકંદર� લાબંી ઉમર �ધુી �વે છે. એ  જ 

કારણ છે ક� આ�લમો , ફક�હો અને નેક લોકોની ઉમર મોટા 

ભાગે લાબંી હોય છે અને ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામની 

લાબંી ઉમર�ુ ંઆ પણ એક કારણ હોઇ શક� છે. એમની 

પહ�લા ં્ ઇમામો થઇ ગયા છે તેમને શહ�દ કર� દ�વામા ં

આવયા હતા. ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ ્ુશમનોના હાથની 

પહ�ચથી ્ુર રરા છે એટલે હ� �ધુી બાક� છે. 

ઇિતહાસ અને હદ�સો પરથી જણાય છે ક� �દુાવદં� 

આલમે ક�ટલાક માણસોને ઘણી લાબંી ઉમરો આપી છે. લાબંી 
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ઉમર મસલેહતે �દુાવદં�ને તાબે છે. એણે પોતાના દોસત , 

્ુશમન બનેંને આ બાબતમા ંનવા�યા છે. દોસતોમા ંહઝરત 

ઇસા, હઝરત ઇદર�સ , હઝરત �ખઝર , હઝરત ઇુયાસ અને 

્ુશમનોમા ંઇબલીસે લઇન , દજ�લ, બ�ાલ, યા�ુજ-મા�ુજ 

વગેર� છે અને કયામત�ુ ંઆવ�ુ ંઇસલામની ઉ�લુી 

માનયતાનો એક અ્ટૂ �ગ છે. કયામતના આગમન પહ�લા ં

ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામનો ��રુ એક ખાસ હયસીયત 

રાખે છે અને આપને બાક� રાખવા પાછળ આ પણ એક 

મકસદ હોય એટલે બની શક� છે ક� એમની લાબંી ઉમર િવષે 

એઅતરાઝો રફ� દફ� કરવા માટ� સખંયાબધં માણસોને લાબંી 

ઉમર આપી હોય. 

લોકોની લાબંી ઉમરો જોયા બાદ એ હર�ગઝ કહ� 

નથી શકા્ ુ ંક� માણસ આટલી લાબંી ઉમર પામતો નથી. 

ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામની ઉમર આ્ �હ.સ. ૧૪૨૫મા ં



િસરતે અઈમ્મા - 1552                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

માત ૧૧૭૦ વષરની થાય છે. જનાબે �કુમાન અને 

�લકરનયનની ઉમર કરતા ંઆપની ઉમર ઘણી નછ� છે. 

�ૂંકમા ં�ુરઆને મ�દ , આ�લમોના કથનો અને 

હ�દસોથી સા�બત છે ક� ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ પેદા 

થઇને ગાયબ થઇ ગયા છે , અને કયામત પહલા ં��રુ 

ફરમાવશે અને આપ ગયબતમા ંપણ એવી જ ર�તે �જુજતે 

�દુા છે ્વી ર�તે ક�ટલાક નબીયો પોતાની ન�વુવતના 

સમય દરિમયાનમા ં�જુજત હતા , અને અકકલ પણ એમજ 

કહ� છે ક� આપ �નદા, બાક� તથા મવ�ુદ છે. કારણ ક� 

આપના પેદા થવા પર આ�લમોનો એક મત છે અને વફાત 

િવષેનો કોઇ એક પણ આ�લમ કાઇલ નથી. વળ� લાબંી 

ઉમરના માણસો હોવાના દાખલા મો�ુદ છે તો એમના 

મવ�ુદ અને બાક� હોવા�ુ ંખાતર� �વૂરક માન�ુ ંપડશે. 

ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામના ��રુના પહ�લા ં

બે�મુાર િનશાનીન �હ�ર થશે. �વૂર અને પ��ચમ પર 
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આપની ��ુુમત હશે. �થૃવી પર જમીનમા ંદટાએલી વસ્નુ 

આપમેળે બહાર આવશે. �થૃવીના પટ પર કોઇ એવી �િુમ 

ન�હ હશે ્ને આપે આબાદ ન�હ કર� હોય. 

* * * * * 
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��રુની થો્�ક િનકમનીથ   �જુબ 

છે 

(૧) નરતો મરદો ્વી બની જશે. (૨) મરદો 

નરતો ્વા બની જશે. (૩) નરતો ગાદ�વાળા એટલે ક� 

ઘોડા, સાઇકલ વગેર� પર સવાર� કરવા લાગશે , (૪) લોકો 

નમાઝો �ણી જોઇને કઝા કરવા લાગશે. (૫) લોકો નફસાની 

ખવા�હશાતોને અ�સુરતા થઈ જશે , (૬) �નુ કર�ુ ંન�વી 

બાબત ગણવામા ંઆવશે , (૭) વયાજ�ુ ંજોર હશે , (૮) 

વય�ભચાર સવર સામાનય બની જશે. (૯) સાર� સાર� ઇમારતો 

બનવા લાગશે, (૧૦) ખો�ંુ બોલ�ુ ંહલાલ સમજવામા ંઆવશે, 

(૧૧) � થત સામાનય બની જશે. (૧૨) નફસાની શેહવતોને 

અ�સુરવામા ંઆવશે , (૧૩) દ�નને ્ુિનયાના માટ� વ હ�ચી 

નાખવામા ંઆવશે. (૧૪) સગપણની પરવાહ કરવામા ંઆવશે 
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ન�હ, (૧૫) �ખુારનને રા�યના કમરચાર�ન બનાવવામા ં

આવશે. (૧૬) ધીરજ અને ગભંીરતાને , કમઝોર� અને 

�ઝુ�દલી સમજવામા ંઆવશે. (૧૭) અતયાચાર બડાઇની 

વાત ગણીને કરવામા ંઆવશે. (૧૮) રાજવીન અને અમીરો 

ફાિસક અને ફા �ર હશે. (૧૯) વઝીરો �ુઠા હશે. (૨૦) 

અમાનતદારો ખ યાનત કરનારા હશે. (૨૧) દર�કના 

મદદગારો અતયાચાર પોષક હશે. (૨૨) અતયાચાર અને 

અનયાય સામાનય બની જશે. (૨૩) �ુરઆનના કાર� ફાિસક 

હશે. (૨૪) તુલાકો �બુ વધી જશે , (૨૫) �ફસક અને ��ુર , 

(પાપ અને ્ુરાચાર) ઠ�ર ઠ�ર નજર� પડશે , (૨૬) ફર�બીની 

ગવાહ� ક�લુ કરવામા ંઆવશે , (૨૭) શરાબનોશી સામાનય 

બની જશે, (૨૮) ��ુષોમા ંસ�િતય સભંોગ �બુ જોર પકડશે, 

(૨૯) �ી બી� �ી સાથે (પરસપર) િવષય �ખુ સતંોષશે , 

(૩૦) અુલાહ અને ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમના માલને માલે ગનીમત સમજવામા ંઆવશે , (૩૧) 
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સદકા અને ખયરાતનો ના�યઝ ફાયદો ઉપાડવામા ંઆવશે , 

(૩૨) શરારતીન (તોફાની-બદમાશો)ની �ભના ભયથી નેક 

બદંાન મો�ું બધં રાખશે. (૩૩) શામ દ�શથી �ુફયાની બહાર 

પડશે, (બળવો કરશે) (૩૪) યમનથી યમની ઉઠશે , (૩૫) 

મકકા અને મદ�ના વચચે �દુ �કુામે જમીન �દર ઘસી જશે, 

(૩૬) �કન અને �કુામ વચચે આલે મોહમમદની એક 

મોહતરમ વય��ત�ુ ં�નુ થશે (��ુલ અબસાર પા. ૧૫૫) 

(૩૭) બની અબબાસ વચચે સખત િવરોધતા �ગશે , (૩૮) 

૧૫મી શાબાનના �દવસે �રુજ ગહણ થશે અને એ  જ 

મહ�નાની આખરમા ંચદં ગહણ થશે , (૩૯) ઝવાલના વખતે 

�રુજ અસરના વખત �ધુી કાયમ રહ�શે , (૪૦) પ��ચમથી 

�રુજ�ુ ંનીકળ�ું , (૪૧) નફસે ઝ�કયયા અને િસ�રે 

સાલે�હન�ુ ં�નુ થ�ું, (૪૨) �ુફાની મ�સજદની �દવાલ ખરાબ 

કર� દ�વામા ંઆવશે , (૪૩) �રુાસાનની બા�ુએથી કાળા ઝડંા 

નીકળશે. (૪૪) િમસરમા ંએક મગરબી દ�ખા દ�શે. (૪૫) ્કુર  
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જઝીરામા ંહશે , (૪૬) રોમ રમલામા ંપહ�ચી જશે , (૪૭) 

�વુરમા ંએક તારો નીકળશે , ્ની રોશની પ��ચમ �ધુી 

ફ�લાશે, (૪૮) એક લાલાશ �હ�ર થશે ્ આસમાન અને 

�રુજ પર ગા�લબ આવી જશે , (૪૯) �વુરમા ંએક ભયકંર 

આગ સળગી ઉઠશે , ્ તણ અથવા સાત �દવસ �ધુી 

સળગતી રહ�શે , એ આગ પ��ચમ �ધુી ફ�લાઇને ્ુિનયાને 

ન�હવત બનાવી દ�શે. (૫૦) આરબ લોકો �ુદા �ુદા દ�શો 

પોતાના કબ�મા ંકર� લેશે અને અજમના બાદશાહને હરાવી 

દ�શે, (૫૧) િમસર�ન પોતાના હાક�મ અને બાદશાહ�ુ ં�નુ 

કરશે, (૫૨) શામ દ�શ તબાહ અને બરબાદ થઇ જશે , (૫૩) 

ક�સ અને અરબના ઝડંા િમસર પર ફરકશે , (૫૪) �રુાસાન 

પર કંદા બનીનો વાવટો ફરકશે. (૫૫) �રાત�ુ ંપાણી એટ�ુ ં

�� ુચડશે ક� �ુફાની ગલીન પાણીથી ભરાઇ જશે , (૫૬) 

ન�વુવતના ૬ દાવેદારો બહાર પડશે , (૫૭) અ�તુા�લબની 

ઔલાદમાથંી બાર જણ ઇમામતનો દાવો કરશે. (૫૮) બની 
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અબબાસનો એક મોટો માણસ ��ુલુા અને ખાનક�ના સથ ળોને 

આગમા ંબાળ� નાખવામા ંઆવશે , (૫૯) બગદાદમા ંકરખ 

્વો �લુ બનાવવામા ંઆવશે , (૬૦) કાળ� ુધી�ુ ંઆવ�ું , 

(૬૧) ધરતી કંપો થવા , (૬૨) ઘણી જગયાનએ ધરતી�ુ ં

�દર ઘસી જ�ું , (૬૩) અચાનક મોતની સખંયામા ંવધારો 

થવો, (૬૪) �ન , માલ અને ફળોની તબાહ�  (૬૫) �કડ�ન 

અને તીડોનો વધારો ક� ્ ખેતીનને ખાઇ �ય , (૬૬) 

અનાજનો નછો પાક, (૬૭) આપસમા ં�નુા મરક�મા ંવધારો, 

(૬૮) પોતાના સયયદો (સરદારો)થી લોકોએ નાફરમાન બની 

જ�ુ,ં (૬૯) પોતાના સરદારોના �નુ કરવા , (૭૦) ક�ટલાક 

લોકસ�હુો�ુ ંવાદંરા અને ેુ કકરોના �પમા ંિવ�ૃતી પામ�ું , 

(૭૧) આસમાનથી એક અવા જ�ુ ંઆવ�ુ ં્ બધા 

�થૃવીવાસીન સાભંળશે , (૭૨) આસમાની અવાજો દર�ક 

ભાષાવાળા પોતાની ભાષામા ંસાભંળશે.  (૭૩) ક�ટલીક 

�રુતો�ુ ં�રુજની �દર દ�ખાવ�ું , (૭૪) વરસાદ�ુ ંલગાતાર 
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વરસ�ુ.ં (૭૫) જમીન �વતી થઇને પોતાની બધી મા�મુાતો 

�હ�ર કરવી (કશ�લ �મુમા ૧૩૪) (૭૬) ભલાઇ અને �રુાઇ 

સમાન નજર� જોવામા ંઆવશે , (૭૭) પોતાની નલાદને 

�રુાઇનો �કુમ કરવામા ંઆવશે અને ભલાઇથી રોકવામા ં

આવશે. (૭૮) લાલચના કારણે બાિતન ખરાબ થઇ જશે , 

(૭૯) �દુાનો ખોફ �દલથી નીકળ� જશે , (૮૦) �ુરઆન�ુ ં

માત િનશાન બાક� રહ� જશે , (૮૧) મ�સજદો આબાદ પણ 

�દુાના �ઝકથી ખાલી હશે, (૮૨) ફક�હો �ફતનાખોર હશે, (૮૩) 

નરતોથી સલાહ લેવામા ંઆવશે , (૮૪) �નુાહ અને 

પાપાચાર ઉઘાડ� છોગે કરવામા ંઆવશે. (૮૫) વચનભગં 

સામાનય બાબત બની જશે , (૮૬) નરતોને વેપારમા ં

ભાગીદાર બનાવવામા ંઆવશે. (૮૭) નીચમા ંનીચ માણસ 

કોમનો સરદાર હશે , (૮૮) ગાનાર�ન�ુ ંજોર હશે , (૮૯) એ 

જમાનાના લોકો એમની પહ�લાના લોકો પર ગાળો અને 

લાનતો વરસાવશે. (૯૦) ખોટ� સાદીન દ�વામા ંઆવશે , 
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(૯૧) હક ખતમ થઇ જશે , બાિતલ પગિત પામશે , (૯૨) 

�ુરઆનને એક �ુની �રુાણી �કતાબ ગણી લેવામા ંઆવશે , 

(૯૩) બદકાર� વાજતે ગાજતે કરવામા ંઆવશે , (૯૪) 

બદકાર� અને પાપના કામો માટ� વખાણ કરવામા ંઆવશે એ 

તેથી �શુ થશે , (૯૫) છોકરાનને બદલો આપીને ઔરતોની 

્મ વાપરવામા ંઆવશે , (૯૬) �નુાહના કામો પાછળ ખચર 

કરનારને ટોકવામા ંન�હ આવે, (૯૭) પાડોશી, પાડોશીને ઇ� 

પહ�ચાડશે, (૯૮) નેક� કરવા�ુ ંકહ�નારને હુકો ગણવામા ં

આવશે, (૯૯) દ�નને ુધળો કર� દ�વામા ંઆવશે , (૧૦૦) 

નેક�ના માગ� છોડ� દ�વામા ંઆવશે , (૧૦૧) બય્ુુ લાહને 

કામ વગર�ુ ંબનાવી દ�વામા ંઆવશે. (૧૦૨) નરતો 

અન�ુમનો કાયમ કરશે. (૧૦૩) ��ુષો નરતોની પેઠ� વાળમા ં

કાસંક� કરશે , (૧૦૪) ��ુષોને તેમના �પુત �ગની �ક�મત 

આપવામા ંઆવશે , (૧૦૫) મોઅિમન કરતા ંમાલદારની 

વધાર� ઇઝઝત થશે , (૧૦૬) નરતો પોતાના પિતનને 
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મરદો સાથે બદફ�લી કરવા માટ� મજ�રુ કરશે , (૧૦૭) 

નરતોની દલાલી કરનારા આબ�દાર માણસો ગણાશે , 

(૧૦૮) મોઅિમન ઝલીલ અને ગમગીન હશે , (૧૦૯) હરામને 

હલાલ ઠ�રવી દ�વામા ંઆવશે. (૧૧૦) દ�નમા ંપોતાનો 

અ�ભપાય (પોતાની વાત) ચલાવવામા ંઆવશે , (૧૧૧) 

�નુાહના કામો માટ� રાતનો પડદો જ�ર� ન�હ રહ�શે , (૧૧૨) 

માલની મોટ� મોટ� રકમો �દુાની નાફરમાનીના કામોમા ં

ખચારશે, (૧૧૩) હાક�મો �દનદાર માણસોથી ્ુર ભાગશે , 

(૧૧૪) નયાયાધીશો �કુાદો �  ાત ખાઇને આપશે , (૧૧૫) ્ 

નરતો હરામ છે (્વી ક� મા , બહ�ન િવગેર�) તેનાથી ઝીના 

કરવામા ંઆવશે , (૧૧૬) ધણી પોતાની નરતની હરામ 

કમાઇ ખાશે , (૧૧૭) નરતો પોતાના મરદો પર ��ુુમત 

કરશે, (૧૧૮) ધણી પોતાની નરતને અને મા�લક પોતાની 

લ�ડ� પાસેથી લોહ�નો વેપાર કરાવશે , (૧૧૯) ��ુસલમ 

નરતો પોતા�ુ ં�ગ કાફરોને પણ સ�પશે , (૧૨૦) ખેલ�ુદ 
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સવર સામાનય બની જશે. (૧૨૧) શર�ફને ઝલીલ ગણવામા ં

આવશે, (૧૨૨) હાક�મોમા ં્ આલે મોહમમદને �રુા કહ�શે 

તેની જ ઇઝઝત થશે, (૧૨૩) �ુરઆન�ુ ંપઢ�ુ ંઅને સાભંળ�ુ ં

એક બો� �પ લાગશે. (૧૨૪) �ગુલખોર� આમ હશે, (૧૨૫) 

ગીબતને સાર� વાત સમજવામા ંઆવશે , (૧૨૬) હજ અને 

્હાદ �દુાના માટ� ન�હ બી� મ કસદો હાિસલ કરવા માટ� 

કરવામા ંઆવશે, (૧૨૭) બાદશાહ એટલે સવ�પ�ર રાજસ�ા 

ધરાવનાર વગર મોઅિમનને કા�ફરના ખાતર હુકો પાડશે , 

(૧૨૮) ઉજજડ જગયા આબાદ�મા ંફ�રવાઇ જશે , (૧૨૯) માપ 

તોલમા ંચોર� , લોકોની �વાઇ�ુ ંસાધન બની જશે. (૧૩૦) 

લોકો રાજસ�ા મેળવવા માટ� પોતાને આખાબોલા અને 

બદઝબાન તર�ક� મશ�રૂ કરશે ક� ્થી કર�ને બીકના માયાર 

��ુુમત એમને �પુદ કર� દ�વામા ંઆવે , (૧૩૧) નમાઝને 

તદન હળવી બનાવી દ�વામા ંઆવશે. (૧૩૨) �ષુકળ દોલત 

હોવા છતા ંઝકાત કાઢવામા ંન�હ આવે , (૧૩૩) મયયતને 
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કબરમાથંી કાઢવામા ંઆવશે, (૧૩૪) કબરમાથંી કફન ચોર�ને 

વેચવામા ંઆવશે , (૧૩૫) માણસ સવાર સાજં નશામા ંજ 

હશે, (૧૩૬) ચોપગા �નવરો સાથે બદફ�લી કરવામા ં

આવશે, (૧૩૭) ચારપગા �નવરો , ચારપગા �નવરોને 

ફાડ�ને ખાઇ જશે , (૧૩૮) લોકો �સુુલા પર નગન જશે , 

(૧૩૯) લોકોના �દલ સખત થઇ જશે , (૧૪૦) લોકોની ુખો 

બેહયાઇ કરશે , (૧૪૧) અુલાહનો �ઝક ભાર ્વો ગણાશે , 

(૧૪૨) હરામનો માલ આમ બની જશે , (૧૪૩) નમાઝ માત 

�રયાકાર� અને દ�ખાડવા માટ� પઢવામા ંઆવશે , (૧૪૪) ફક�હ 

લોકો દ�ન માટ� ન�હ પણ બી� કામે �ફકહનો અભયાસ કરશે , 

(૧૪૫) લોકો બળ�યાનો સાથ આપશે , (૧૪૬) હલાલ રોઝી 

કમાનારની વગોવણી કરવામા ંઆવશે , (૧૪૭) હરામ તલબ 

કરનારના વખાણ કરવામા ંઆવશે , (૧૪૮) હરમયન 

શર�ફયનમા ંએવા અમલ કરવામા ંઆવશે ્ અુલાહના 

�કુમ િવ� ધધના હશે. (૧૪૯) ગીત-સગંીતના સાધનો 
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મદ�નામા ંવેચવામા ંઆવશે. (૧૫૦) હકની �હદાયત કરવાની 

મનાઇ કરવામા ંઆવશે , (૧૫૧) લોકો એક બી�ની દ�ખા 

દ�ખી કરશે અને ગામના લોકોની પયરવી કરશે, ભલે પછ� તે 

ચાહ� તે કરતા હોય. (૧૫૨) નેક�ના રસતા િન�ન બની જશે. 

(૧૫૩) મર�લા માણસની મ�ક ઉડાડવામા ંઆવશે , (૧૫૪) 

દર વરસે �રુાઇનમા ંવધારો થતો જશે. (૧૫૫) સભાનમા ં

માત માલદારોને માન આપવામા ંઆવશે. (૧૫૬) ફક�રોને 

મઝાક �પે માલ આપવામા ંઆવશે , (૧૫૭) આસ માની 

બલાનનો જરા પણ ડર ન�હ રહ�શે , (૧૫૮) �ી-��ુષો 

પોતાની હવસની આગ બધાના દ�ખતા �ુ �વશે. (૧૫૯) 

પોતાની ઇઝઝતના ખયાલથી કોઇ પણ શર�ફ માણસ બી�ને 

રોકટોક કરશે નહભ , (૧૬૦) �નુાહના કામોમા ંમાલ �શુીથી 

ખચર કરવામા ંઆવશે પણ �દુાની રાહમા ંમાલ �બલ�ુલ 

ખચરવામા ંન�હ આવે. (૧૬૧) મા-બાપ તરફથી નલાદને 

આક કર� દ�વા�ુ ંઆમ બની જશે, (૧૬૨) મા બાપ નલાદની 
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નજરમા ંહલકા હશે , (૧૬૩) નલાદ પોતાના મા બાપ 

િવ�ધધ ખોટ� વાત જોડવામા ંઆનદં પામશે , (૧૬૪) નરતો 

દ�શ અને રા�ય પર સ�ા જમાવી લેશે , (૧૬૫) છોકરો 

પોતાના મા બાપ પર બોહતાન બાધંશે , (૧૬૬) છોકરો મા 

બાપ માટ� બદ્ુઆ કરશે , (૧૬૭) છોકરો જુદ� મર� તેની 

તમ�ા◌ ુકરશે. (૧૬૮) માણસ ્ �દવસે કોઇ �નુાહ ન�હ કર� 

તે �દવસે ગમગીન રહ�શે , (૧૬૯) બાદશાહ મ�ઘારત પેદા 

કરવા માટ� માલ સગંહ કરશે , (૧૭૦) સગાનના માલની 

તકસીમ ધોકાબા�થી કરવામા ંઆવશે , (૧૭૧) �ુગાર 

રમવામા ંઆવશે , (૧૭૨) દા�થી દરદોનો ઇલાજ કરવામા ં

આવશે, (૧૭૩) ભલાઇ અને �રુાઇની તલક�ન સરખી કોટ�ના 

રહ�શે, (૧૭૪) �નુા�ફક અને �દુાના ્ુશમનોની વાત માનય 

રહ�શે, સતયવાદ�નને દબાવી દ�વામા ંઆવશે , જોર �ુમ 

��ુરશે, (૧૭૫) વળતર લઇને અઝાન દ�વામા ંઆવશે અને 

પગાર મેળવીને નમાઝ પઢાવવામા ંઆવશે , (૧૭૬) �દુાથી 
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ન�હ ડરનારાનનો મ�સજદ પર કબજો હશે , (૧૭૭) મ�સજદોમા ં

નાઅહલ આનદં કરવા ભેગા થશે , (૧૭૮) નશામા ંચક�રુ 

માણસ �રવા� ર�તે જમાઅતમા ંઉભો રહ�ને નમાઝ પઢશે , 

(૧૭૯) યતીમોનો માલ હડપ કર� જનારાના વખાણ થશે , 

(૧૮૦) કાઝી અુલાહના �કુમ િવ�ધધ ફ�સલો આપશે. (૧૮૧) 

હાક�મો લાલચના કારણે ખયાનત કરનારા પર ભરોસો કરશે. 

(૧૮૨) વારસો બદકાર�મા ંખચારશે. (૧૮૩) િમમબરો પર 

પરહ�ઝગાર�ની વાતો કરવામા ંઆવશે પણ વાએઝ કરનાર 

પોતે એના પર અમલ ન�હ કરતો હોય , (૧૮૪) નમાઝના 

વખતોની પરવાહ કરવામા ંઆવશે ન�હ , (૧૮૫) સદકો અને 

ખયરાત �દુાની �શુ�દુ� માટ� ન�હ માત િસફા�રશ પર 

આપવામા ંઆવશે, (૧૮૬) દોસત સાથે દગો કરવામા ંઆવશે, 

(૧૮૭) માણસ�ુ ં�વન ધયેય પેટની ��ૂ અને મોજશોખ 

બની જશે. (૧૮૮) હકની િનશાનીન � ૂસંાઈ જશે - િમટાવી 

દ�વામા ંઆવશે. (૧૮૯) ભાઈ ભા ઈથી હસ દ કરશે.  (૧૯૦) 
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�દલોમા ંમોટાઈ ઝેરની ્મ પસર� જશે , (૧૯૧) તયાગ �િૃ� 

નષટ પામશે. (૧૯૨) લોકોના �દલ તો ઇનસાનના હશે પણ 

કાળ� શેતાનના હશે , (૧૯૩) �મર �ૂંક� અને આશા લાબંી 

હશે, (બેહા�લ અનવાર �જ. ૧૭૪) (૧૯૪) લ�ડ�નથી મ  ેરો

   કરવામા ંઆવશે , (૧૯૫) ફાસીકો િમમબર પર 

બેસશે, (૧૯૬) હાક�મો એવા હશે ક� કોઇ તેમનાથી વાત કરશે 

તો તેને માર� નાખવામા ંઆવશે , (૧૯૭) હાક�મો શર�ફોના 

માલને પોતાનો ગણી લેશે , (૧૯૮) નરતોની આબ� 

�ુટંવામા ંઆવશે. (૧૯૯) ક�ટલીક વસ્નુ �વુરથી અને 

ક�ટલીક પ��ચમથી લાવવામા ંઆવશે , ્નાથી અમાર� 

ઉમમતની કસોટ� કરવામા ંઆવશે , (૨૦૦) મ�સજદોને 

�ચતકામથી શોભાયમાન બનાવવામા ંઆવશે , (૨૦૧) 

�ુરઆને મ�દને �શુો�ભત બનાવવામા ંઆવશે , (૨૦૨) 

મ�સજદોના મીનારા �ચા બાધંવામા ંઆવશે , (૨૦૩) મરદો 

સોનાનો ઉપયોગ કરતા થઈ જશે , (૨૦૪) ર�શમી કપડા ં
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પહ�રવા�ુ ંશ� કરશે , (૨૦૫) �ચ�ાની ખાલ�ુ ંપથર�ુ ં

બનાવશે, (૨૦૬) વયાજખોર� �ુુ લી ર�તે કરવામા ંઆવશે , 

(૨૦૭) બદમાશ માણસો હા�કમ બનશે , (૨૦૮) શરઇ હદ 

�ર� કરવામા ંનહભ આવે , (૨૦૯) માલદાર વગરના લોકો 

તફર�હ માટ� , ગર�બ વગરના લોકો દ�ખાડવા ખાતર અને 

મધયમ વગરના લોકો વેપાર અથ� હજ કરશે. (૨૧૦) �ુરઆને 

મ�દ રાગથી પઢવામા ંઆવશે , (૨૧૧) હરામના બાળકોની 

સખંયા વધી જશે , (૨૧૨) �શુામદનો �રવાજ �બુ જ વધી 

જશે. (૨૧૩) કપડા પર ફફ કરવામા ંઆવશે , (૨૧૪) અમીરો 

શતરંજ રમશે, (૨૧૫) �ુરઆનના કાર�ન અને હાફ�ઝો એક 

બી� પર લાનત કરશે , (૨૧૬) માલદારો ફક�રોથી ્ુર 

ભાગશે, (૨૧૭) દ�શના તતં અને કારભારમા ંએ લોકોની 

દખલગીર� હશે ્ને એ કામની ગતાગમ ન�હ હશે , (૨૧૮) 

જમીન એના �કનારાના �ણુાનથી �દર બેસી જશે, (તફસીર 

અલી �બન ઇબાહ�મ �ુમમી પા. ૬૨૯) (૨૧૯) ફાડ� ખાનાર 
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જનાવરો માણસોથી વાતો કરશે , (૨૨૦) લોકોથી એમના 

ચા�કુો અને જોડા વાતો કરતા બની જશે , (૨૨૧) માણસના 

સાથળો બોલવા લાગશે અને તે ઘરના લોકો ્ કરતા હશે તે 

ઘરના મા�લકોને બતાવવા લાગશે (યનાબીઉલ મોવદહ પા. 

૪૩૧ િતરિમઝીના હવાલાથી) (૨૨૨) �ુફયાની, ખોરાસાની, 

યમાનીનો ખો�જ એક જ �દવસ , એક જ મહ�ના અને એક જ 

વષરમા ંથશે , (૨૨૩) શામની ��ુુમત , દમીશકનો �ુુ ક અને 

હમસ, પેલસેટાઇન, ઉ્ુરન કનસર�ન વગેર� પર કબજો કર� લેશે , 

(૨૨૪) મોઅમેનીનની ક સોટ�, ભય, �ખુ, માલમા ંખોટ , 

�નની �વુાર� , ખેતીવાડ�ની માલની પેદાશમા ંઘટાડો 

વગેર�થી થશે , (૨૨૫) તોફાન�ુ ંજોર વધશે , (૨૨૬) વાદ�એ 

યા�બસ (�કુ� ખીણ)માથંી ઇબને આક�લ્લુ અકબાદ (કલે� 

ખાનારાનનો �તુ) ખો�જ કરશે , (૨૨૭) શામ દ�શ�ુ ંગામ 

��બયા જમીનમા ંધસી જશે. (૨૨૮) નફસે ઝ�કયયાના કતલ 

પછ� ૧૫ �દવસ બાદ ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામનો ��રુ 
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થશે. (આઅલા�લુ વરા િતબસી પા. ૨૬૨) (૨૨૯) ્ુિનયામા ં

દંગો ફસાદ �બુ વધી જશે , (૨૩૦) નવા નવા �ફતના પેદા 

થશે, (૨૩૧) હજ માટ� આવવા જવાના માગ� બધં થઇ જશે. 

(૨૩૨) લોકો એક બી�ને �ુટંવા લાગી જશે (અર્�લુ 

મતા�લબ પા. ૪૭૨) (૨૩૩) ��ુષોની સખંયામા ંઘટાડો અને 

�ીનની સખંયામા ંવધારો થશે , (૨૩૪) �હ�ઝથી આગ 

નીકળશે. (૨૩૫) મ�સજદોમાથંી �ચા અવાજો નીકળશે , 

(૨૩૬) ��ુષો ર�શમી કપડા પહ�રવા લાગશે. (૨૩૭) �વૂર 

પ��ચમ અને અરબ ુદપકુપની જમીનો �દર ધસી જશે , 

(૨૩૮) યમન અને અદનથી આગ ભ�કુ� ઉઠશે. (િમશકાત 

૪૬૧) (૨૩૯) સારા માણસો ખતમ થઇ જશે અને ખરાબ 

માણસોનો વધારો થશે. (૨૪૦) અુલાહના �કુદરોની 

�ખુાલેફત થશે, (૨૪૧) માલ લઇ જવા�ુ ંકામ કરનારા લોકો 

માલમા ંચોર� કરશે , (૨૪૨) હરામખોર� આમ બની જશે , 

(૨૪૩) મ�ઘવાર� હદ ઉપરાતં વધી જશે , (૨૪૪) નદ�ન 
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�કુાઇ જશે, (૨૪૫) વરસાદ બધં થઇ જશે , (૨૪૬) બરબરના 

લોકો પીળો ઝડંો લઇને િમસ પહ�ચી જશે , (૨૪૭) સખરની 

નલાદમાથંી એક માણસ ખો�જ કરશે (બળવો કરશે) (૨૪૮) 

સર�આમ રસતા પર �ીનના સતનોથી રમત રમવામા ં

આવશે, (૨૪૯) સફ�દ િપ�ડ�વાળ� નવ�ી નરતો સડકો પર 

ફરતી મળશે , (૨૫૦) એક યમની બાદશાહ હસન યમનથી 

ખો�જ કરશે (બળવો કરશે) (૨૫૧) ઇમામ �અફર સા�દક 

અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે ક� �યુરના ગોળા પાસે આકાશ પર 

એક હાથ �હ�ર થશે , (૨૫૨) હજનો રસતો બધં કર� દ�વામા ં

આવશે, (૨૫૩) ��ુષો સાથે બદફ�લી કરવા માટ� તાકાતની 

દવાન ખાવામા ંઆવશે , (૨૫૪) દોલતના બળે ��ુુમત 

હાિસલ કરવામા ંઆવશે, (૨૫૫) ખોટા સોગદં ખાવા ફ�શનમા ં

ગણાશે, (૨૫૬) સગંહખોર� કરવામા ંઆવશે , (૨૫૭) મ�સજદ� 

બરાસા ્ હઝરત અલી અલ�યહસસલામે નહ�રવાનની 

લડાઇના વખતે રાહ�બ થક� બનાવી હતી તે તબાહ કર� 
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દ�વામા ંઆવશે , (૨૫૮) કઝવીનમા ંએક કા�ફરની ��ુુમત 

હશે, (૨૫૯) તકર�તમા ંએક એફમ સુમા નામે એક માણસ 

બળવો જગાડશે , (૨૬૦) ક�ક ય �કુામે જબરદસત લડાઇ 

લડાશે, (૨૬૧) ્કુર  લોકો મેદાને જગંમા ંઉતર� આવશે , 

(૨૬૨) ના�ુસ (શખં) વાળા નસારા લોકોની ��ુુમત ્ુિનયા 

પર ફ�લાઇ જશે , (૨૬૩) ઇસલામી �ુુ કોમા ંબે�મુાર �ગ�રન 

બાધંવામા ંઆવશે. 

હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમે ફરમાવ�ુ ંક� , ઇમામ મહદ� �ુઆર ગામથી (્ 

મદ�નાથી મકકા તરફ જતા રસતા પર તીસ માઇલના �તર 

પર આવેલ છે) નીકળ� અને મ કકએ મોઅઝઝમામા ં��રુ 

ફરમાવશે. એમણે માર� ઝીરાહ પહ�ર�લી હશે અને મારો 

અમામો બાધેંલ હશે. એમના માથા પર વાદળા છાયંો કરતા 

હશે અને ફ�રશતો સાદ કર� રરો હશે ‘આ જ ઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામ છે, તેની પયરવી કરો.’ 
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માઅ�મુ�ુ ંફરમાવ�ુ ંછે ક� ઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામના ��રુનો કોઇ વખત �કુરર ર કરવો પોતાને 

�દુાના ઇુમે ગયબમા ંભાગીદાર ઠ�રવવા બરાબર છે. એ 

મકકામા ંવગર ખબર� ��રુ કરશે. એમના માથા પર લીલા 

રંગનો અમામો હશે. બદન પર �રસાલત મઆબ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની ચાદર અને પગમા ંઆપના  

જ નઅલયન �બુારક હશે. એમને કોઇ નળખી શકશે ન�હ. 

અને એ જ અપ�ર�ચત �સથિતમા ંએકલા અ�ુલા કોઇ પણ 

રફ�ક ક� સાથી વગર કાઅબ્ુુ લાહમા ંઆવી પહ�ચશે. ્ 

વખતે આ�ુ ંઆલમ રાતની કાળ� ચાદર નઢ� લેશે , લોકો 

પોઢ� જશે તે વખતે ફ�રશતાનની કતારો ને કતારો તેમના 

પર ઉતરશે અને હઝરત �બઇલ અને હઝરત મીકાઇલ 

તેમને અુલાહ તરફથી વધામણી આપશે ક� તેમનો �કુમ 

આખા આલમ પર �ર� કરવામા ંઆવયો છે. આ બશારત 

મળતાની સાથે ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ �કુર� �દુા 
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બ�વી લાવશે , અને �કને હજ�લ અસવદ અને મકામે 

ઇબાહ�મ વચચે ઉભા રહ�ને િનદા કરશે ક� અય �ગરોહ ્ 

મારા મખ�સુો અને ��ુગ�થી હોય, અને અય તે લોકો ્મને 

�દુાએ �થૃવીના પટ પર મારા �હ�ર થવાની પહ�લા ંમાર� 

મદદ માટ� જમા કયાર છે તે બધા માર� પાસે આવી �ન. 

હઝરતની આ સદા એ લોકો �વૂરમા ંહોય ક� પ��ચમમા ંહોય 

તેમના �ધુી પહ�ચી જશે , અને તે લોકો એને સાભંળ�ને 

ુખના પ લકારામા ંઇમામ પાસે આવીને ભેગા થઇ જશે. 

તેન બધા સખંયામા ં૩૧૩ જણ હશે અને ઇમામના નક�બ 

ઈમામ તરફથી (સરદાર) કહ�વાશે. એ  જ વખતે એક �રુ 

જમીનથી આસમાન �ધુી બલદં થશે ્ ્ુિનયાના પટ પર 

આવેલ હર�ક ��ુસલમના ઘરમા ંદાખલ થશે અને તેમના 

�દલોને આનદંથી ભર� દ�શે અને એમની તબીયત �શુ થઇ 

જશે પણ મોઅમેનીનોને એ વાતની �ણ ન�હ થશે ક� ઇમામ 

અલ�યહસસલામ ��રુ પામી ��ુા છે. 
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સવારના વખતે ઇમામ અલ�યહસસલામે તણસો 

તેર માણસો ્ રાતના વખતે આપના પાસે આવયા હશે 

તેમને સાથે લઇને કાઅબામા ંપધારશે. પછ� પોતાનો �બુારક 

હાથ ખોલશે ્ યદ� બયઝાની ્વા હશે અને ફરમાવશે ્ 

આ હાથ પર બયઅત કરશે એણે �ણે ક� અુલાહના હાથ 

પર બયઅત કર�. બધાથી પહ�લા ં�બઇલ બયઅતના 

શરફથી �શુરર ફ થશે એમના પછ� ફ�રશતાન બયઅત કરશે. 

અને તયાર બાદ ૩૧૩ ક�બો (સરદારો) બયઅત કરશે. આ 

સમાચાર પસરતા ંમકકામા ંહલચલ મચી જશે અને લોકો 

હયરત પામીને આપસમા ં�છુવા લાગશે ક� આ કોણ માણસ 

છે. આ બધા કામો �રુજ નીકકયા ંપહ�લા ંજ આટોપાઇ જશે. 

પછ� �રુજ �ચે ચડશે તયાર� �રુજના ગોળા સામે 

આસમાનમા ંએક �નુાદ� કરનાર �હ�ર થશે અને તે �ચા 

સાદ� પોકાર કરશે ‘અય પેદા થયેલી તમામ મખ�કુ આ 

મહદ�એ આલે મોહમમદ છે , એમની બયઅત કરો. ’ પછ� 
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મલાએકા અને ૩૧૩ નક�બો એ વાતની તસદ�ક કરશે. પછ� 

્ુિનયાના દર�ક� દર�ક �ણેુથી લોકોના ટોળે ટોળા આપની 

�ઝયારત માટ� નીકળ� પડશે અને આલમ પર �જુજત કાયમ 

થઇ જશે. તયાર બાદ દસ હ�ર માણસો આપની બયઅત 

કરશે, તેમજ કોઇ ય�દુ� અને નસરાનીને બાક� રહ�વા દ�વામા ં

ન�હ આવે. ફ કત અુલાહ�ુ ંનામ હશે અને મહદ� 

અલ�યહસસલામ�ુ ંકામ હશે. ્ િવરોધતા કરશે આસમાનથી 

તેના પર આગ વરસશે અને તેને બાળ�ને ભસમ કર� દ�શે. 

(��ુલઅકસમર) 

આપની સેવામા ંક�ટલાક �ખુલીસો �ુફાથી આવશે 

્ને હાક�મ બનાવવામા ંઆવશે. �કતાબે �નુતખબે 

બસાઇરમા ંતેમના આ નામો આપવામા ંઆવયા છે. �શુઅ 

�બન �નુ, સલમાને ફારસી, અ� ુદજ�ના અનસાર�, િમકદાદ 

�બન અસવદ, મા�લક� અશતર, �સુા અલ�યહસસલામની કોમના 
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પદંર માણસો અને સાત અસહાબે કહફ. 

 

અુલામા અબ્ુરર હમાન �મી�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� �ુતબે 

અબદાલ અને આ�રફ લોકો બધા આપની બયઅત કરશે. 

આપ �નવરોની બોલીથી પણ વા�કફ હશે. તેમજ આપ 

ઇનસાનો, ��ાઅતો વચચે અદલ ઇનસાફ કરશે. અુલામા 

િતબસી�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� આપ હઝરત દાઉદ અલ�યહસસલામના 

ઉ�લુ પર અહકામ �ર� ફરમાવશે. આપને સાદીનની 

જ�રત ન�હ હશે , આપ અુલાહ તરફથી મળેલા ઇુહામના 

કારણે દર�કના અમલથી વા�કફ હશે. ઇમામ શબલ�ં શાફઇ�ુ ં

બયાન છે ક� જયાર� ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામનો ��રુ 

થશે તયાર� ખાસ અને આમ બધા વગરના �સુલમાનો આનદં 

પામશે. એમના ક�ટલાક વઝીરો હશે ્ આપના �કુમો �જુબ 

લોકો પાસે અમલ કરાવશે. 
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અસહાબે કહફ આપના વઝીરો હશે (સીરતે 

હલ�બયયા) આપના �સમનો સાયો ન�હ હશે. હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ�ુ ંફરમાવ�ુ ંછે ક� મહદ� અલ�યહસસલામના 

અનસાર અને અસહાબ ખા�લસ અુલાહવાળા લોકો હશે અને 

આપની આ�ુબા�ુ એવી ર�તે જમા થઇ જશે ્વી ર�તે 

મધમાખીન તેમના યાઅ�બુ (મધમાખીનનો રા�) ની 

આ�ુબા�ુ જમા થઇ �ય છે. 

* * * * * 
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ઇ્મ્ ્ાદ� અલ�યાસસલમ્નમ 

��રુનો સવમલ 

ખુલાક� આલમે પાચં બાબતો�ુ ંઇુમ પોતાના 

માટ� મખ�સુ રાખ�ુ ંછે. ્માનંી એક બાબત કયામત છે. 

ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામનો ��રુ કયામતનો એક 

લાઝમી �ગ છે. એટલે આપ �ાર� ��રુ ફરમાવશે , કઇ 

તાર�ખ હશે ? �ુ ંવષર હશે  ? એ વાતો�ુ ંઇુમ પણ �દુાને 

જ છે. તે છતા ંમાઅ�મુીનની હદ�સો ્ �ુરઆન અને 

ઇુહામથી તારવેલી હોય છે તેમની �દર ઇરશાદો મો�ુદ છે. 

અુલામા શયખ �ફુ�દ , અુલામા સયયદ અલી , 

અુલામા િતબસી અને અુલામા શબલ�ં લખે છે ક� હઝરત 

ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામે એ વાતની વઝાહત 

કર� છે ક� આપ એક� વષરમા ં�હ�ર થશે એટલે ક� ્ ૧, ૩, ૫, 



િસરતે અઈમ્મા - 1580                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

૭, ૯થી બનશે. દાખલા તર�ક� તેરસો , પદંરસો, નગણીસસો, 

એક હ�ર, પાચં હ�ર, સાત હ�ર, નવ હ�ર એની સાથે 

સાથે જ આપે ફરમાવ�ુ,ં ઇસમે �ગરામીની �હ�રાત �બઇલની 

મારફતે ૨૩મી તાર�ખે કર� દ�વામા ંઆવશે અને ��રુનો 

�દવસ "યવમે આ�રુા હશે ક� ્ �દવસે હઝરત ઇમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામ કરબલામા ંશહાદત પામયા હતા. 

(કા� ઇરકમદ� �ફુ�દ) 

ઇમામ �અફર સા�દક અલ�યહસસલામનો ઇરશાદ 

છે ક� ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામનો ��રુ અ સ ના વખતે 

થશે અને તેથી એ પસગં "વલ અ સેન ઇ �ે લ ઇનસાન લફ� 

�સુ�રનની આયતથી �રુાદ છે. 

ઇમામ અલ�યહસસલામના ઝડંા પર "અલબયઅતો 

�લુલાહ લખેલ હશે અને આપ આપના હાથ પર અુલાહ 

માટ� બયઅત લેશે તથા કાએનાતમા ંફ કત દ�ને ઇસલામનો 

ઝડંો જ લહ�રાશે. 
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��રુ બાદ ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ 

કાઅબાની �દવાલનો ટ�કો લઇને ઉભેલા હશે. આપના �બુારક 

સર પર અબનો સાયો હશે. આસમાનથી અવાજ આવી રરો 

હશે "આજ ઇમામ મહદ� છે તયારબાદ આપ એક િમમબર પર 

તશર�ફ ફરમાવશે. લોકોને �દુાના તરફથી દાઅવત આપશે 

અને દ�ને હક તરફ આવવાની �હદાયત ફરમાવશે. આપની 

બધી સીરત પયગમબર� ઇસલામની સીરત હશે અને આપ 

તેમના તર�કા પર જ અમલ કરતા હશે. આપનો �તુબો �ર� 

હશે તે દરિમ યાન �બઇલ અને મીકાઇલ આસમાન પરથી 

ઉતર�ને આપની બયઅત કરશે , તયારબાદ હ�રો 

મલાએકાની બયઅત લેવાશે અને પછ� એ ૩૧૩ મોઅિમનો 

બયઅત કરશે ્ આપની �ખદમતમા ંહાજર થઇ ��ુા હશે , 

પછ� આમ બયઅતનો િસલિસલો શ� થશે , દસ હ�ર 

માણસોની બયઅત લીધા બાદ આપ સમ પહ�લા ં�ુફા તશર�ફ 

લઇ જશે અને આલે મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 
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વસુલમના ્ુશમનોને કતલ કરશે. આપના હાથમા ં�સુા 

અલ�યહસસલામની "અસા” હશે ્ અઝદહા�ુ ંકામ કરશે. 

તલવાર મયાનમા ંહશે. આપ જયાર� �ુફા પહ�ચશે તયાર� 

ક�ટલાક હ�ર�ુ ંએક ટો�ં આપનો સામનો કરવા નીકળ� 

પડશે અને કહ�શે ક� બની ફાતેમાની જ�રત નથી. આપ તે 

બધાને કતલ કરશે. જયાર� આલે મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમનો એક�ય ્ુશમન ક� કોઇ �નુા�ફક બાક� 

ન�હ રહ� તયાર� આપ એક િમમબર પર તશર�ફ લઇ જશે અને 

કરબલાના બનાવનો �ઝક કરશે એ પસગેં લોકો રડવા 

લાગશે અને કલાકો �ધુી રડવાનો િસલિસલો �ર� રહ�શે. 

પછ� આપ �કુમ ફરમાવશે ક� મરકદ� �સૈુન અલ�યહસસલામ 

�ધુી �રાતની નહ�ર કાપીને લાવવામા ંઆવે અને એક 

મ�સજદ બાધંવામા ંઆવે ્ના એક હ�ર દરવા� હોય, પછ� 

તે �કુમ�ુ ંપાલન કરવામા ંઆવશે. તયાથંી પરવાર�ને આપ 

મદ�ના �નુવવરા તશર�ફ લઇ જશે. 
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શાહ રફ�ઉદ�ન લખે છે ક� હઝરત ઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામ ઇુમે લ્ુિ� થી ભર�રુ હશે. મકકાથી જયાર� 

આપનો ��રુ થશે અને તેની શોહરત ્ુિનયાના �ણેુ 

�ણુાન �ધુી પહ�ચશે તયાર� મદ�ના અને મકકાની ફોજો અને 

શામ ઇરાક અને યમનના અબદાલ અને અવ�લયા આપની 

�ખદમતમા ંહાજર થશે. તેમજ અરબસતાનની બધી ફોજો 

આપના ઝડંા તળે એકઠ� થઇ જશે. આપ એ બધાને 

કાઅબામાથંી નીકળેલા ખ�નામાથંી માલ આપશે. કાઅબાની 

્ જગયાએથી ખ�નો નીકળશે તેને "તા�ુલ કાઅબા ” 

કહ�શે. 

એ જ અરસામા ંએક �રુાસાની જબરદસત સેના 

લઇને હઝરતની મદદ કરવા મકકા મોઅઝઝમા આવવા 

નીકળશે. રસતામા ંએની સેનાની હરાવલ �ુકડ�ના સેનાનાયક 

"મન�રુ” સાથે નસરાની સેનાની ટ કકર થશે. �રુાસાની 

સેના નસરાની સેનાને માર�ને પીછેહઠ કરાવશે અને 
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હઝરતની સેવામા ંપહ�ચી જશે. તયાર પછ� એક �ુ ફયાની 

શખસ ્ બની તગલબમાથંી હશે હઝરતની સામે લડવા માટ� 

એક જગંી સેના મોકલશે , પણ એ સેના મકકા મોઅઝઝમા 

અને ખાનએ કઅબાની વચચેના પદ�શમા ંપહ�ચશે અને 

પહાડ�મા ંપડાવ નાખીને પડ� હશે તયાર� �દુાના �કુમથી તે 

તયાજં ધરતીમા ંસમાઇ જશે. તયારબાદ એ �ુ ફયાની ક� ્ 

આલે મોહમમદનો ્ુશમન હશે નસારા સાથે મળ�ને એક 

જબરદસત સેના ઉભી કરશે. નસરાની અને �ુ ફયાની સેના 

પાસે  સી િનશાન હશે. દર�ક િનશાન સાથે બાર હ�રની 

�ુકડ� હશે. એમ�ુ ંપાયતખત શામ હશે. ઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામ પણ મદ�ના �નુવવરા થઇને ઝડપી ચાલે 

શામ પહ�ચશે. આપના �બુારક કદમ શામની ધરતીને પાક 

કરશે તયાર� આલે મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમનો ્ુશમન �ુ ફયાની અને ઇસલામ ્ુશમન નસરાની 

આપની સામે સેના લઇને મેદાને જગંમા ંઉતર� પડશે. આ 
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લડાઇમા ંબને પદના સખંયાબધં માણસો મરાશે. �તે ઇમામ 

અલ�યહસસલામનો સ�ંણૂર િવજય થશે અને શામની સર 

જમીન પર એક પણ નસરાની બાક� ન�હ રહ�વા પામે. 

તયારબાદ ઇમામ અલ�યહસસલામ પોતાની સેનાના માણસોમા ં

ઇનામની વહ�ચણી કરશે અને ્ �સુલમાનો નસરાની 

રા�ના અતયાચાર અને તાસથી મદ�ના ચાુયા ગયા હશે 

તેમને પાછા શામમા ંબોલાવીને તયા ંવસાવી દ�શે. તયારબાદ 

આપ મકકા મોઅઝઝમા વાપસ તશર�ફ લઇ જશે અને 

મ�સજદ� સહલામા ંકયામ ફરમાવશે એ પછ� મ�સજ્ુલ 

હરામને નવેસરથી બધંાવશે. ્ુિનયાની બધી મ�સજદોને શરઇ 

ઉ�લુ �જુબની બનાવી દ�શે. દર�ક બીદઅતને ખતમ કર� દ�શે 

અને હર�ક ��ુ તને �ર� અને કાયમ કરશે. ્ુિનયાના 

વયવસથા તતં અને ધોરણને ્ુ�સત કરશે. શહ�રો પર વયવસથા 

�ળવવા સેનાન અને રાજ કારભાર ચલાવવા માટ� 

વઝીરોને મોકલશે. 
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તયારબાદ કાિમલ મોઅમીનોને અને કટર કાફરોને 

સ�વન કરશે. મોઅમીનોને એટલા માટ� ક� ઇસલામની 

તરકક� જોઇને તેમના �દલ �શુ થાય અને કટર કાફરોને 

એટલા માટ� ક� એમની કરણીનની તેમને �રુતો બદલો 

આપવામા ંઆવે અને ્ ્ �ુમો તેમણે કયાર હતા તેની 

મ� તેમને ચખાડવામા ંઆવે. ગર�બો બેકસો પર �ુમ થયા 

હશે તેની ઝા�લમોને સઝા કરવામા ંઆવશે. બધાથી પહ�લા ં

્ને લાવવામા ંઆવશે તે યઝીદ �બન મોઆિવયાહ હશે , 

હઝરત ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ પણ તશર�ફ લાવશે. 

દજ�લ�ુ ં�ળુ નામ સાફઇ છે. બાપ�ુ ંનામ 

સાઇદ અને મા�ુ ંનામ હબતા અથવા કોતામા છે. એ �રસાલત 

મઆબના જમાનામા,ં મદ�ના �નુવવરાથી તણ માઇલ છેટ� 

આવેલા તીહ નામે ગામમા ંપેદા થયો છે. એ પેદા થવાની 

બાદ ઘડ�ક વારમા ંવધવા લાગયો હતો. એની જમણી ુખ 

�ટ�લી હતી અને ડાબી ુખ કપાળ પર ચમક� રહ� હતી. એ 
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થોડા �દવસની �દર સ�ંણૂર પમાણમા ંમોટો થઇ અને 

�દુાઇનો દાવો કરવા લાગયો. સરવર� કાએનાત સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ ક� ્મને એ બધા અહ�વાલો 

પહ�ચતા રહ�તા હતા આપ સલમાને ફારસી અને બી� 

થોડાક સહાબીનને સાથે લઇને તીહ ગામે ગયા અને તયા ં

પહ�ચીને તેને તબલીગ કરવા ચાહ� , પણ એણે આપની 

તબલીગનો જવાબ અપશબદોથી આપયો અને ઘ�ુ ંભ�ુ ં��ુ ં

ક ુ ંઅને આપના પર �મુલો કરવાનો પયતન કય� પણ 

સહાબીનએ બચાવ કર� લીધો. 

આપે તેને ફરમાવ�ુ ંહ્ ુ ંક� , "�દુાઇ દાવો કરવા�ુ ં

છોડ� દ� અને માર� ન�વુવતનો સવીકાર કર� લે. 

આ�લમો�ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� દજ�લની પેશાની પર 

‘અલ કા�ફરો �બુલાહ’ લખે�ુ ંછે. 

�ૂંકમા ંઆપ તયાથંી મદ�ના �નુવવરા પાછા 

તશર�ફ લઇ જવા લાગયા તયાર� તેણ ેએક પહાડ ્વો મોટો 
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વજનદાર પથથર આપના માગરમા ંઉભો કર� દ�ધો. �બઇલે 

આસમાનથી આવીને તેને હટાવી દ�ધો. આપ હ� મદ�ના 

પહ�ચયા તયા ંતો દજ�લ મો�ંુ લશકર લઇને મદ�ના પહ�ચી 

ગયો હતો. તેથી હઝરતે બારગાહ� અહ�દયયતમા ંઅરજ કર� 

ક� "�દુાયા  ! એને તાર� �યા ં�ધુી �વતો રાખવો મ ક�દુ 

હોય તયા ં�ધુી તેને ક�દ કર� દ�. આપની દોઆના પ�રણામે 

�બઇલ આવયા અને એમણે તનેે પાછળથી �ચક� લીધો 

અને તેને િત�બસતાનના બેટમા ંલઇને ક�દ કર� દ�ધો. ર�જુ 

પમાડ� તેવી વાત તો એ છે ક� �બઇલ તેને �ચક� 

એટલીવારમા ંતો એણે બનેં હાથની બાચકો માર�ને બે 

�ઠુીભર માટ� તહ્સુસરા (પાતાળ)માથંી લઇ લીધી અને 

એણે િત�બસતાનમા ંનાખી દ�ધી. 

�બઇલે સરવર� કાએનાતના જવાબમા ંજણાવ�ુ ંક� 

આપની વફાત બાદ ૯૭૦ વષર પછ� એ માટ� આખા િવ�વમા ં

ફ�લાશે અને તે જ વખતથી કયામતના આસાર શ� થઇ જશે. 
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પયગમબર� ઇસલામનો ઇ રશાદ છે ક� દજ�લ 

િત�બસતાનમા ંક�દ કર� દ�વામા ંઆવયા બાદ તેને તમીમ 

દારમીએ ક� ્ પહ�લા ંનસરાની હતા િત�બસતાનમા ંપોતાની 

સગી ુખે જોયો છે. 

દજ�લ હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામના 

��રુ ફરમાવયાના ૧૮ �દવસ બાદ નીકળશે. ��રુ� ઇમામ 

અલ�યહસસલામ અને ખો�્ દજ�લના તણ વષર પહ�લા ં

સખત ્ુકાળ પડશે. પહ�લા ં વષ� અધ� વરસાદ પડશે અને 

અધ� પાક ખલાસ થઇ જશે. બી્ વષ� આસમાનની અને 

જમીનની બરકત અને રહમત ખતમ થઇ જશે. તી્ વષ� એક 

છાટંો પણ પાણી વ રસશે નહભ અને આખી ્ુિનયાના માણસો 

મોતના �ખુમા ંભરખાઇ જવાની અણી પર આવી જશે. આખી 

્ુિનયા �ુમો , અતયાચારો, અપરાધો, વયાધીન અને 

પર�શાનીન�ુ ંધામ બની જશે. ઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામના ��રુ બાદ એ બધી આપિ�નમાથંી 
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માણસો �ટશે અને ્ુિનયા પોતાની િનરાતંની હાલત ઉપર 

પાછ� આવી રહ� હશે તયા ંદજ�લ �હ�ર થવાનો શોરબકોર 

ઉઠશે. એ �હન્ુસતાનના એક પવરત પર દ�ખાશે અને તયાથંી 

ઘોષણા કરશે , "�ુ ંમહાન �દુા �ં , માર� તાબેદાર� કરો. આ 

ઘોષણા �વૂર અને પ��ચમ �ધુી પહ�ચી જશે , તયારબાદ એ 

પવરત પર એક �રવાયત �જુબ તણ �દવસ અને એક 

�રવાયત �જુબ એકવીસ �દવસ રોકાઇને લશકર ભે�ુ ંકરશે. 

પછ� શામ અને ઇરાક થઇને એ અસફાનના એક "ય��ુદયા 

નામે ગામડામા ંપહ�ચશે અને તયાથંી ખો�જ કરશે. એની સાથે 

ઘ�ુ ંમો�ંુ લશકર હશે. સી�ેર લાખ માણસો લખેલ છે. આ 

ઉપરાતં ��ા.ત, �તુ, પર�યો અને શેતાનો પણ હશે. તેણે 

એક કાબર�ચતા રંગના ગધેડા પર સવાર� કર� હશે. એના 

શર�રનો ઉપલો ભાગ લાલ રંગનો , આગલા અને પાછલા 

પગ ગોઠણ �ધુી કાળા અને ખર�ન સફ�દ હશે. એના બનેં 

કાનો વચચે ચાલીસ માઇલનો ફાસંલો હશે. એ એકવીસ 
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માઇલ �ચો, ને� ુ ંમાઇલ લાબંો હશે. એના બનેં કાનો વચચે 

મોટ� સખંયામા ંમખ�કુ બેઠ�લી હશે. એ�ુ ંએક ડગ�ુ ંએક 

માઇલ લા�ં ુહશે. ચાલવામા ંએના વાળમાથંી હર�ક પકારના 

વાજભતોના અવાજો નીકળતા હશે. દજ�લ એક ગધેડા પર 

બેસીને રવાના થશે તયાર� એની જમણી બા�ુ એક પહાડ તેના 

સાથે ચાલતો હશે. ્ની �દર નેહરો , મેવાન અને હર�ક 

પકારની નેઅમતો હશે અને ડાબી બા�ુ એક પહાડ સાથે 

ચાલતો હશે. એની �દર દર�ક �તના સપર , વી� ંવગેર� હશે. 

એ લોકોને આ ચીઝો વડ� ડરાવશે , બહ�કાવશે અને કહ�શે ક� �ુ ં

�દુા � ં્ �કુમ માનશે તેને જ �ાતમા ંરાખીશ અને ્ મારો 

�કુમ નહભ માને તેને �ુ ંજહ�ામમા ંનાખીશ. 

આવી ર�તે એ આખી ્ુિનયાનો ચાલીસ �દવસમા ં

ચકકર લગાવીને , બહ�કાવીને અને ઇમામ અલ�યહસસલામની 

યોજનાને �ધી વાળવાના પયતનો કરશે. તેના એ પયતનોમા ં

કાઅબાની બરબાદ� પણ હશે. કાઅબાને તોડ� નાખવા , 
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મદ�નાને તબાહ અને બરબાદ કરવાનો �કુમ આપીને એક 

મો�ંુ લશકર રવાના કરશે અને પોતે �ુફાને પોતા�ુ ંિનશાન 

બનાવશે. કારણ ક� તયા ંઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ હશે. 

તેથી તેને �દુ તબાહ કરવા ચાહશે. પણ �દુા �ુ ંકર� છે તે 

�ુન ક� એ �ુફા પાસે પહ�ચશે તયાર� ઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામ �દુ એનો �યા ંપડાવ હશે તયા ંપહ�ચી જશે 

અને તેની જડ �નુયાદ �ધુધાનેં ઉખેડ� નાખશે. �બુ જ 

ઘમસાણની લડાઇ ચાલશે અને તેના શામ �ધુી ફ�લાએલા 

લશકર પર ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ જબરદસત �મુલો 

કરશે. એ મલ�નમા ંઆપના વારનો સામનો કરવાની 

તાકાત ન�હ રહ� અને છેવટ� એ �ુ મ આના �દવસે તણ ઘડ� 

�દન ચઢ� ેઅકબએ રફ�ક અને �દુ નામના �કુામે માય� 

જશે. તે , તેના ગધેડા અને લશકર�ુ ંએટ�ુ ંબ�ુ ંલોહ� ર�ડાશે 

ક� તેનો પવાહ દસ માઇલ �ધુી જમીન પર વહ�તો ચાલી 

જશે. 
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દજ�લને માયાર બાદ ઇમામ અલ�યહસસલામ 

તેના લશકર�ન પર જબરદસત �મુલો કરશે અને બધાને 

કતલ કર� નાખશે. એ વખતે કોઇ કાફર ્ુિનયાના કોઇ પણ 

�ણુામા ંભરાઇ જશે તો તયાથંી અવા જ નીકળશે ક� ફલાણો 

કા�ફર �પાએલો છે અને ઇમામ અલ�યહસસલામ તેન ેકતલ 

કર� નાખશે. છેવટ� �થૃવી પર દજ�લને માનવાવાળો એક 

પણ માણસ રહ�વા પામશે નહભ. 

* * * * * 
 

  



િસરતે અઈમ્મા - 1594                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

ાઝરત ઇસમ અલ�યાસસલમ્�ુ ં

 સ્મનથી �થૃવી પર લતર�ુ ં

હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ ��ુ તને 

કાયમ કરવા અને �બદઅતને િમટાવવા તેમજ િવ�વના તતં 

અને ઇનતેઝામના કામોમા ંમશ�લુ હશે એ દરિમ યાનમા ંએક 

�દવસ સવારના વખતે અને એક �રવાયત �જુબ અસરના 

વખતે હઝરત ઇસા અલ�યહસસલામ બે ફ�રશતાનના ખભા 

પર હાથ રાખીને દિમશકની �ુ મ આ મ�સજદના ઉગમણી 

બા�ુના િમનારા પરથી ��ુલ (ઉતરાણ) ફરમાવશે. હઝરત 

ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ તેમનો ઇસતેકબાલ કરશે. 

ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ ઇમામત કરશે અને હઝરત 

ઇસા અલ�યહસસલામ તેમની પાછળ નમાઝ પઢશે અને 

તેમની તસદ�ક કરશે. એ વખતે હઝરત ઇસા 
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અલ�યહસસલામની ઉમર ચાલીસ વષરની હશે. તે આ 

્ુિનયામા ંશાદ� કરશે અને તેમને બે ફરઝદંો થશે. એક�ુ ં

નામ અહમદ અને બી��ુ ંનામ �સુા હશે. 

તયારબાદ હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ 

તથા હઝરત ઇસા અલ�યહસસલામ ઇસલામી દ�શોનો દવરો 

(પવાસ) કરવા અને હાલાતનો �યઝો લેવા બહાર નીકળશે 

તેમજ દજ�લ મલ�ને િનપ�વેલા �ુ કસાનો અને તેણ ે

કર�લી બદતર�ન હાલતને ઉચચ�મ સપાટ� પર લાવશે. 

હઝરત ઇસા અલ�યહસસલામ �ખનઝીરો (�ુફફાર)ને કતલ 

કરવા, સલીબો (કોસ)ને તોડવા અને લોકો ઇસલામ ક�લુ કર� 

એ માટ�ની જ�ર� વયવસથા કરશે. મહદવી અદલના કારણે 

આલમમા ંઇસલામનો ડકંો વાગશે. 

* * * * * 
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ઇ્મ્ ્ાદ� અલ�યાસસલમ્�ુ ં�ુસ્નુ 

્નુયમ ફતેા કર�ુ ં

�રવાયતોમા ંછે ક� ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ 

�ુસ્નુ્નુયા, ચીન અને જબલે દ�લમ ફતેહ કરશે. આ તે  જ 

�ુસ્નુ્નુયા છે ્ને ઇસત�ંલુ કહ�વામા ંઆવે છે. તેના પર એ 

વખતે નસારા લોકોનો કબજો હશે. ચીન અને જબલે દ�લમ 

પર પણ તેમનો જ કબજો હશે અને ઇમામ મેહદ� 

અલ�યહસસલામ �રુતી તૈયાર� સાથે �કુાબલો કરશે. 

ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ �ુસ્નુ્નુયા શહ�ર 

ફતેહ કરવા તેના પર ચઢાઇ કરશે. એમની સાથે બ� ુ

ઇસહાકના નવ�વુાનો હશે. રોમન સ��ુના �કનારા પર 

ઉતાયાર બાદ તેમને શહ�ર ફતેહ કરવાનો �કુમ આપવામા ં

આવશે. તયા ંપહ�ચીને �કુલાની ફસીલ પાસે તકબીરનો નારો 
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લગાવશે તો આપોઆપ માગર નીકળ� આવશે અને એ માગ� 

થઇને તે શહ�રમા ંદાખલ થઇને તેને �તી લેશે. 

* * * * * 

  



િસરતે અઈમ્મા - 1598                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

યમ�ુજ ્મ�ુજ 

કયામતે �ગુરા એટલે ��રુ� કા એમે આલે 

મોહમમદ અને કયામતે �ુબરાના વચચેના ગાળામા ંદજ�લ 

પછ� યા�ુજ મા�ુજ સદે િસકંદર� (િસકંદર� બાધેંલી અવરોધક 

�દવાલ) તોડ�ને બહાર આવશે અને આખી ્ુિનયામા ંફ�લાઇ 

જશે અને ્ુિનયાના અ મનો અમાનને (�ખુ - શાિંત) તબાહ 

અને બરબાદ કરવાના બધાજ પયાસો કર� �ટશે. 

યા�ુજ મા�ુજ હઝરત �હુ અલ�યહસસલામના 

ફરઝદં યા�ફસની નલાદમાથંી છે. એ લોકો ચારસો 

કબીલાના સરદાર છે. એમની ગણતીનો કોઇ પણ �દાઝો 

લગાવી શકાતો નથી. મખ�કુાતમા ંફ�રશતાન બાદ તેમને 

અિતશયતા (અિધક સખંયા) આપવામા ંઆવી છે. એમાનંો 

કોઇ પણ જણ એવો નથી ્ની ઔલાદ એક હ�રથી નછ� 
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હોય, એટલે ક� તેમને તયા ંએક હ�ર બહા્ુરો પેદા ન કર� લે 

તયા ં�ધુી તે મરતા નથી. 

યા�ુજ મા�ુજના તણ પકારના લોકો છે. એક તો 

તાડ કરતા વ�ુ ં�ચા લાબંા છે. બી� એ ક� ્ માપમા ં�ચા 

પહોળા છે. એમની િમસાલ મોટા હાથીથી આપી શકાય, તી� 

એ ક� ્ પોતાનો એક કાન �બછાવે છે અને બીજો નઢ� છે. 

એમની સામે લો�ું , પતથર ક� પહાડ કોઇ ચીઝ નથી. એ �હુ 

અલ�યહસસલામના આખર� જમાનામા ંએ જગયાએ પેદા થયા 

�યાથંી �રુજ પહ�લા ંનીકકયો હતો. જમાનએ ફતરત (બે 

પયગમબરો વચચેનો ગાળો)મા ંપહ�લા ંએ લોકો પોતાના 

રહ�ઠાણની જગયાએથી નીકળ� પડતા હતા અને આ�ુબા�ુના 

પદ�શની બધી ચીજો હડપ કર� જતા એટલે ક� હાથી , ઘોડા, 

�ટ, માણસ, જનાવર, ખેતીવાડ�મા ંવાવેલી બધી ચીઝો ક� ્ 

કંઇ નજર� ચડ� હજમ કર� જતા હતા. એ પદ�શના લોકો 

એમનાથી બ� ુકંટાળ� ગયા હતા. આમ જમાનએ ફતરતમા ં
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હઝરત ઇસા અલ�યહસસલામ બાદ િસ�કદર તયા ંપહ�ચયા તયાર� 

એ વાતની �ણ થઇ અને તયાનંી વસતીએ એમને દરખાસત 

કર� ક� અમને યા�ુજ મા�ુજથી �ટકારો અપાવો. એમણે બે 

પહાડો વચચેના માગરને �યાથંી આવતા હતા તેન ે�દુાના 

�કુમથી લોઢાની �દવાલ ઉભી કર�ને બધં કર� દ�ધો. એમણે 

ઉભી કર�લી એ દ�વાલ બસો વાર �ચી અને પચાસથી સાઇંઠ 

વાર પહોળ� હતી. આ દ�વાલને સદે િસ�કદર� કહ�વામા ંઆવે 

છે, કારણ ક� �લકરનય�ુ ં�ળુ નામ મહાન િસ�કદર હ્ ુ.ં સદે 

િસ�કદર� ઉભી કર� દ�વાયા પછ� યા�ુજ મા�ુજનો ખોરાક 

સાપં ઠ�રવવામા ંઆવયો ્ આસમાનથી વરસે છે. 

યા�ુજ મા�ુજ ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામના 

��રુ �ધુી આ દ�વાલમા ં�રુાએલા રહ�શે. એ લોકો આ 

દ�વાલને ્ુર કરવા માટ� એ માગર અખતયાર કયાર છે ક� એને 

આખી રાત �ભેથી ચાટ�ને કાપતા રહ� છે , જયાર� સવાર પડ� 

છે અને તડકો નીકળે છે તયાર� એ લોકો તયાથંી હટ� �ય છે. 
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રાત પડ� તયા ં�ધુી ચાટ�લી દ�વાલમા ં્ કાપા પડ� ગયા 

હોય તે �રુાઇ �ય છે. એ તેને ફર�થી ચાટ�ને કાપવા�ુ ંશ� 

કર� છે. આમ તેન ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામનો ��રુ 

થશે તયા ં�ધુી કરતા રહ�શે. 

ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામના ��રુ બાદ એ 

લોકો દ�વાલ કાપવામા ંસફળ થશે અને દ�વાલ કપાતા ંતેન 

તેમાથંી બહાર નીકળ� આવશે અને પોતાની બધી સખંયા 

સાથે આખી ્ુિનયામા ંફ�લાઇ જઇને તેને તારાજ કરવા�ુ ંશ� 

કર� દ�શે. લાખો �નો બરબાદ થઇ જશે અને ્ુિનયાની 

કોઇપણ ખાવા પીવાની એવી ચીઝ ન�હ હશે ્ના પર તેનો 

હાથ પહ�ચયો ન�હ હોય , એ જબરા લડાયક લોકો હશે. 

્ુિનયાને માર�ને ભરખી જશે અને પોતાના તીરો આસમાન 

તરફ ફ�ક�ને આસમાનની મખ�કુને પણ ખાઇ જવાનો હ�સલો 

બતાવશે અને આસમાનથી �દુાના �કુમથી તીર લોહ�થી 

ભરાઇને પા� ંજમીન પર પડશે તયાર� એ લોકો �બુ �શુ થશે 
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અને આપસમા ંકહ�શે હવે આપણી સ�ા જમીનથી આગળ 

વધી અને આસમાન �ધુી લબંાણી છે. 

એ દરિમ યાનમા ંહઝરત ઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામની બર કત અને હઝરત ઇસા 

અલ�યહસસલામની દોઆથી �દુાવદં� આલમ એક �બમાર� 

મોકલશે. તે મરક� (પલેગ)ની પેઠ� એક જ રાતમા ંએમ�ુ ં

બધા�ુ ંકામ તમામ કર� નાખશે. પછ� એમના મડદાનને 

ખાવા માટ� �મુા નામે પદી પેદા કરવામા ંઆવશે ્ 

જમીનની એ ગદંક�ને સાફ કર� દ�શે. પછ� માણસો તેમના 

તીર કામઠા ંઅને બાળવા લાયક લડાયક હિથયારોને સાત 

વષર �ધુી બળતણ તર�ક� ઉપયોગમા ંલેશે. 

(તફસીર� સમફ� િ્ કમત) 

હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામ�ુ ંપાયતખત 

(રાજધાની) �ુફા હશે. મકકામા ંઆપનો નાયબ રહ�શે. આપ�ુ ં

દ�વાનખા�ુ ં(આપના �કુમો �ર� કરવાની જગયા) �ુફાની 
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મ�સજદ રહ�શે. મ�સજદ� સહલામા ંબય્લુ માલ રાખવવામા ં

આવશે અને �ખલવત કદા (ખાનગી જગયા) નજફ� અશરફ 

હશે. આપના રા�ય કાળ દરિમ યાન સ�ંણૂર શાિંત અને 

સલામતી�ુ ંસામા�ય હશે. બકર�, વ� અને િસ�હ, માણસ અને 

સપર, �બલાડ� અને �દર બધા એક બી�થી બેખમફ હશે. 

�નુાહો થવા�ુ ંતદન બધં થઇ જશે. બધા લોકો શર�ફ બની 

જશે. આ �ઝ અને કમઝોરની દાદ સાભંળવામા ંઆવશે. 

્ુિનયા પરથી �ુમ �ુસંાઇ જશે. ઇસલામના �વ વગરના 

ખો�ળયામા ં�હ �ંકાઇ જશે. ્ુિનયાના બધા મઝહબો ખતમ 

કર� આપ તલવારથી મઝહબનો પચાર કરશે , ્ આપનો 

સામનો કરશે તેને કતલ કર� દ�વામા ંઆવશે. જ�ઝયો મો�ુફ 

થઇ �દુાના �કુમથી મકકા શહ�રના હર�યાળા મેદાનમા ં

મહ�માની થશે. �ૂંકમા ં્ુિનયા અદલ ઇનસાફથી છલોછલ 

ભરાઇ જશે. 
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્ુિનયાના બધા મઝ�મુોને બોલાવી તેમના પર 

�ુમ કરનારને હાજર કરવામા ંઆવશે , એટલે �ધુી ક� આલે 

મોહમમદ પણ તશર�ફ લાવશે અને તેમના પર િસતમના 

પહાડો તોડનારને પણ તેડાવવામા ંઆવશે. હઝરત ઇમામ 

મહદ� અલ�યહસસલામ મઝ�મુોની દાદરસી (ફ�રયાદ 

સાભંળ�) નયાય ફરમાવશે. ઝા�લમોને તેમની કરણીના ફ�્ 

પહ�ચાડશે. હઝરત મોહમમદ �સુતફા સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ આ બધી બાબતોમા ંિનગરાનીની ફરજ 

અદા કરવા �બરાજમાન હશે. આ દરિમ યાનમા ંહઝરત ઇસા 

અલ�યહસસલામ પોતાની �તૂકાળની તેતીસ વષરની ્ુનયવી 

હયાતીમા ંસાત વષરને વધાર� થશે અને ચાલીસ વષરની વયે 

ઇનતેકાલ કર� જશે અને આપને હઝરત મોહમમદ �સુતફા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના રોઝામા ંદફન 

કરવામા ંઆવશે. 
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તયાર બાદ ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામની 

��ુુમત પણ ખતમ થશે અને હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામ કાએનાત�ુ ંતતં ચલાવશે. તે િવશે �ુરઆને 

શર�ફમા ં"દાબબ્લુ અઝરથી ઇશારો કરવામા ંઆવયો છે. 

હવે રહ� ગયો એ સવાલ ક� ઇમામ મહદ� 

અલ�યહસસલામનો રા�ય કાળ ક�ટલી �દુતનો હશે  ? આના 

સબંધંમા ંઘણો જ ઇખતેલાફ છે. કોઇ વીસ વષર પણ બતાવે 

છે. 

�ૂંકમા ંએ ક� આપની વફાત પછ� �સુલ , કફન 

હઝરત ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ આપશે અને નમાઝ 

પઢાવીને દફન ફરમાવશે. 

ઇમામ મહદ� અલ�યહસસલામના ઝો�રુના 

વખતમા ંલોકો કબરમાથંી �વતા થઇને બહાર આવવાને 

રજઅત કહ�વામા ંઆવે છે. આ રજઅત ઇમાિમયા મઝહબની 

ખાસ માનયતાનમાથંી છે. 
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આ અમલ દરિમ યાન ઝા�લમોએ કર�લા �ુમોનો 

બદલો અને મઝ�મુોને ઇનતેકામ લેવાનો મોકો આપવામા ં

આવશે અને ઇસલામને એટલી તર કક� આપવામા ંઆવશે ક� 

્ુિનયામા ંફકત એક જ દ�ને ઇસલામ રહ� જશે. 

ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામના �નુનો �રુ��રુો 

બદલો લેવામા ંઆવશે અને આલે મોહમમદના ્ુશમનોને 

કયામતના અઝાબે અકબર પહ�લા ં્ુિનયામા ંઅઝાબે અદના 

ચખાડવામા ંઆવશે. શયતાન હઝરત સરવર� કાએનાત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના હાથે �રાતની 

નહ�રના �કનાર� સખત લડાઇ બાદ કતલ થશે. અઇમમએ 

તાહ�ર�ન અલ�યહસસલામના દર�ક જમાનાના સારા માણસોને 

સ�વન કરવામા ંઆવશે. ્ લોકોને સ�વન કરવામા ં

આવશે તેની સખંયા ચાર હ�ર હશે. શહ�દોને પણ 

રજઅતના જમાનામા ં�હ�ર� �જ�દગી આપવામા ંઆવશે ક� 

્થી તેના પછ� તેમને મોત આવે અને તેનાથી આયતના 
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�કુમની તકમીલ થાય. આ રજઅતમા ં�ુરઆનમા ંઅપાયેલા 

વાયદા �જુબ આલે મોહમમદને આખાય જગત પર રાજસ�ા 

આપવામા ંઆવશે અને ્ુિનયાનો કોઇ એવો ભાગ ન�હ હોય 

્ના પર તેમની ��ુુમત નહભ હશે. આના સબંધંમા ં�ુરઆને 

મ�દમા ંછે "ઇ�શલ અઝર એબાદ�યસસાલે�નુ”. 

હવે રહ� ગઇ એ વાત ક� કાએનાતની �હ�ર� 

��ુુમત અને િવરાસત આલે મોહમમદના પાસે �ા ં�ધુી રહ�શે 

? તો આ સબંધંમા ંએક �રવાયત આઠ હ�ર વષર બતાવે છે 

અને એમ જણાય છે ક� હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામ, હઝરત મોહમમદ �સુતફા સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમની દ�ખર�ખ હ�ઠળ રાજ ચલાવશે અને 

બી� અઇમમએ તાહ�ર�ન અલ�યહસસલામ તેમના વઝીરો અને 

એલચીન તર�ક� ્ુિનયાના દ�શોનો કારભાર ચલાવશે અને 

વયવસથા કરશે. હઝરત અલી અલ�યહસસલામના ઝો�રુ અને 

્ુિનયાના તતં પર તેમની સવ�પર� સ�ા સબંધંી વાત 
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�ુરઆનમા ંસપષટ શબદોમા ંછે. ઇરશાદ થાય છે "અખરજના 

લ�મુ દાબબતમ મેનલ અઝર. 

બનેં પદો એટલે શીયા �ુ િ�  આ�લમોનો ઇ�ફેાક 

(એકમત) છે ક� આ આયતથી �રુાદ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ છે. 

હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલ�યહસસલામ સફા 

અને મરવાના વચચેથી �હ�ર થશે , એમના હાથમા ંહઝરત 

�લેુમાનની ��ઠુ� અને હઝરત �સુાની અસા હશે. કયામત 

ન�ક આવશે તયાર� આપ દર�ક મોઅમીનના કપાળ પર હાઝા 

મોઅમે�નુ હ કકા અને કા�ફરના કપાળ પર "હાઝા કાફ��ન 

હકકા લખાઇ જશે. 

અુલામા બગવી િમશકા્લુ મસાબીહમા ંલખે છે ક� 

દાબબ્લુ અઝર બપોરના વખતે નીકળશે અને જયાર� આ 

દાબબ્લુ અઝરનો અમલ ચા� ુથશે તયાર� તમબાના દરવા� 

બધં થઇ જશે અને તે વખતે કોઇ પણ માણસ�ુ ંઇમાન 
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લાવ�ુ ંતેના માટ� લાભકતાર નહભ હશે. હઝરત ઇમામ �અફર 

સા�દક અલ�યહસસલામ ફરમાવે છે ક� એક વખત હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામ મ�સજદમા ં�ઇુ રરા હતા એટલામા ં

હઝરત ર�લેુ કર�મ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ 

તશર�ફ લાવયા. આપે ફરમાવ�ુ ં: "�ુમ યા દાબબ્ ુુ લાહ એ 

પછ� એક �દવસ ફરમાવ�ુ ં: "અય અલી  ! જયાર� ્ુિનયાનો 

આખર� જમાનો આવશે તયાર� �દુાવદં� આલમ તમને ઝો�રુ 

કરશે અને એ વખતે તમે ્ુશમનોની પેશાનીન પર િનશાન 

લગાવશો. 

બી� બધી �રવાયતોથી જણાય છે ક� આલે 

મોહમમદની �કુમરાની ્ને ‘અર્�લુ મતા�બલ ’ના કતારએ 

બાદશાહ� લખી છે , તે ્ુિનયા ખતમ થવાને ચાલીસ �દવસ 

બાક� હશે તયા ં�ધુી કાયમ રહ�શે. (ઇ રશા્ુલ �ફુ�દ-૧૩૭) 

એનો મતલબ એ થયો ક� ચાલીસ �દવસની �દુત કબરોમાથંી 

મયયતો નીકળવા અને કયામતે �ુ બરાની હશે. હે , ને, 
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�હસાબ, �કતાબ, �રુ�ુ ં�ંકા� ુ ંઅને બી� કયામતે �ુ બરાની 

લા�ઝમ વાતો તેમા ંબનશે. તયાર બાદ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ લોકોને જ �ાતનો પરવાનો આપશે. લોકો 

તેને લઇને �લેુ સેરાત પસાર કરશે (સવાએક� મોહર�કા-૭૫) 

આપ હોઝે કમસરની િનગરાની કરશે. ્ ્ુશમને આલે 

મોહમમદ હોઝે કમસર પર આવશે તેને આપ ભગાવી �કુશે. 

પછ� આપ લેવાએ મોહમમદ� એટલે મોહમમદ� ઝડંો લઇને 

જ�લત તરફ ચાલશે. પયગમબર� ઇસલામ આગળ હશે અને 

પાછળ નબીન , શહ�દો, નેક લોકો અને બી� આલે 

મોહમમદના માનવાવાળાન હશે. પછ� આપ જ �લતના 

દરવા� પર જશે અને પોતાના દોસતોને �હસાબ વગર 

જ�પતમા ંદાખલ કરશે અને ્ુશમનોને જહ �ોમમા ંફ�ક� દ�શે. 

એટલા માટ� જનાબે હઝરત મોહમમદ �સુતફા સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ ખરા સહાબીનને ભેગા કર�ને 

ફરમાવી દ��ુ ંક� અલી ્ુિનયા અને આસમાનવાળાન વચચે 
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મારા વઝીર છે. અગર તમે લોકો �દુાને રા� કરવા માગતા 

હો તો અલીને રા� કરો. કારણ ક� અલીની ર� �દુાની ર� 

છે. અલીનો ગઝબ �દુાનો ગઝબ છે. અલીની મોહબબતના 

બારામા ંતમે બધાએ �દુાને જવાબ આપવો પડશે અને તમે 

અલીની મર� વગર જ� તમા ંન�હ જઇ શકો. 

 

* * * * *  
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14જનમબે ઝયનબ સલમ�સુલમા� અલયામ 

નમ્ જનમબે ઝયનબ સલમ�સુલમા� 

અલયામ  

િપતમ ાઝરત અલી ઇકને અ� ુતમ�લબ  

્મતમ ખમ્નેુ જ�તત બીબી ફમતે્મ ઝારમ 

સલમ�સુલમા� અલયામ  

દમદમ ાઝરત અ� ુતમ�લબ ઇકને અક્ુલ 

��ુલીબ  

દમદ� બીબી ફમતે્મ �બનતે અસદ  
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નમનમ ાઝરત ્ોામ્દ �સુ્ફુમ સસલસલમાો 

અલયા� વ  લેા� વસસલ્ 

નમની બીબી ખદ�જ્લુ �ુબરમ �બનતે 

ખોવતલદ  

લકબ સમબેરમ, ્ઝ�ુ્ મ, સમનીહ ઝા�રમ 

જન્ ૧ કમબમન અને બી� મરવમયત 

�જુબ ૬ કમબમન, માજર� સન ૬  

જન્ 

સથળ 

્મદનમ હ �નુવવરમ 

વફમત ૭ જ્મદ�લલ  ખર  

દફન કમ્ (િસર�યમ) 
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સથળ 

ઔલમદ (દ�કરમ) ઔન, ્ોામ્દ, અકબમસ, 

અલી. 

(દ�કર�) લમ્ે �ુલ�ુ્   

 

 
* * * * * 
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બીબી ઝયનબે ખમ્નુ સલમ�સુલમા� 

અલયામ 

�ી �તની ફ�તરત 
�ી �તમા ંએવી �ીન ઘણી નછ� થઇ છે, બુક� 

એમ પણ કહ� શકાય ક� એવી થઇ નથી ક� ્મણે પોતાના 

ઉપર ્ બોજ નાખવામા ંઆવયો હોય છે તે બોજને સ�ંણુરપણે 

ઉઠાવી લીધો હોય , કારણ ક� �ીને ફ�તરતના હ�સાબે લતીફ 

તબીયત, ના�ક અને જુદ�થી અસર લઇ લે એવી 

તબીયતની �ુદરતે બનાવી છે. બ�ુ  જ થોડ� બાબતમા ંબ� ુ

વધાર� �શુી થઇ �ય અથવા બ�ુ જ નાની બાબતમા ંબ�ુ જ 

વધાર� ગમગીન થઇ �ય એ તેના સવભાવમા ંછે. 
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�ીનો સબંધં પોતાના ઘર સાથે હોય છે. તેણી�ુ ં

�ુ�ંુબ તેણીની એક કોલોની છે , �ુ�ંુબની હયાતી અને 

તરકક�મા ંફ�તરત (પ�ૃિત)ના હ�સાબે તેણી પોતાની હયાતી 

સમ્ છે , અમન અને અમાનમા ંતેણી સહનશીલ છે અને 

તેણી પોતાની ઝબાનને પણ એ વખતે કા�મુા ંરાખે છે પણ 

દહ�શત અને આફતના વખતે તેણી ડરના લીધે પર�શાન અને 

�ુદા જ સવભાવની થઇ �ય છે. 

 પરં્ ુ ભાર�વુરક કહ� શકાય ક� �સુીબતના 

જમાનામા ંબીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ ્ સબ , 

�હ�મત અને ્ બહા્ુર�થી પોતાની ફર જને સ�ંણૂર ર�તે 

બ�વી તેવી વતર�ુકં દાખવવા વાળ� �ી ઇિતહાસના પાના 

ઉપર બી� કોઈ નથી. 

સબ અને ધીરજ , �ખુ તથા પયાસમા ંઆસાન 

નથી. પરં્ ુસગા ંસનેહ�ન , અઝીઝો, ફરઝદંો અને ભાઇની 

લાશો નજર સામે તરફડતી હોય તે વખતે સબ અને 
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ધીરજથી કામ લે�ુ ંએ મહતવની બાબત અને જવાબદાર� 

ભ�ુ ુકામ છે. આ કતરવય પાલનમા ંકામયાબ થ�ુ ંતે નાની 

�નુી વાત નથી. 

અસીર�ના બધંનોમા ંક�દ થ�ુ ંએ પણ કંઇ આસાન 

વાત નથી. પરં્ ુ  અસીર�ના બધંનોમા ંજકડાએલા રહ� 

હક�કતનો પચાર કરવો અને તેવા વખતે હાજર રહ�લા લોકો 

ઉપર અસરકારક ર�તે રોબ બેસાડ� તેમના ઉપર કા� ુ

મેળવવો, અને તે  જ હાલતમા ંઘાતક� ્ુશમનોના 

ઘાતક�પણાની પરવા કયાર વગર સતયના પચાર માટ� પયાસો 

કરવા એ એક મહાન કાયર છે. 

ઘણી એવી �ીન છે , ઘણી એવી વીરનાર�ન છે 

ક� ્ન આસાઇશ અને અમનના વખતે ક� જયાર� એમના 

મદદગારો તેમજ નઝદ�કવાળાન પણ સાથે હોય , તયાર� 

છટાથી બોલી શક� છે , પરં્ ુસખતીમા ંતેણી લાચાર થઇ �ય 

છે, સહન શ��ત ખોઇ બેસે છે  અને પોતા ઉપર કા� ુ�ળવી 
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શકતી નથી. બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા �ીનની 

�ફતરત અને આદત િવ� ધધ, તે �ીનમાથંી એક નીશાની 

હતા,ં એક આયત હતા ંક� ્મના �વન પસગંોથી ્ુિનયાની 

�ીન ફફ કર� શક� અને મદ�મા ંપણ પોતાની ઝાતમા ંપેદા 

થએલી આ વીરનાર� માટ� નાઝ કર� શક�  ! આવી એક �ી 

આ મહાન બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા તે કોણ છે ? 

* * * * * 
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બીબી ઝયનબ સલમ�સુલમા� 

અલયામની િવલમદત 

આ બાબતમા ંઇિતહાસ લખનારાન એકમત છે ક� 

બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાની િવલાદત હ�જરતની 

બાદ થોડા વષ� પછ� મદ�નએ �નુવવરામા ંથઇ હતી. અને 

આ બાબતમા ંપણ બધા એકમત છે ક� આપની િવલાદત 

ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામની િવલાદતની પછ� થઇ , પરં્ ુ

કઇ સાલમાં, �ા મહ�નામાં, અને �ા �દવસે િવલાદત થઇ 

એ બાબતમા ં�ુદા �ુદા મત છે. 

ઇિતહાસ લખનારાનની બધી િવગતો જો �ુ ંઅતે 

ટાકં� એ વાતની બાર�ક�મા ં��, અને કઇ વાત માનવી અને 

કઇ વાત નહભ માનવી એ બાબતની દલીલોના �ડાણમા ં

ઉત� ંતો આ �સુતક પોતાના મ કસદની હદ નળંગી જશે , 
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પરં્ ુમારો નમ મકસદ એ છે ક� બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાની િવલાદતની એક તાર�ખ નકક� કરવામા ંઆવે ક� 

્ �દવસે �શુહાલી ઉજવવામા ંઆવે  ! આ મ કસદના �ગે 

ઇિતહાસના �સુતકો પર નજર નાખવા બાદ તેમજ તેમા ં

લખેલ બાબતો ઉપર િવચાર કયાર બાદ મને એમ લાગ�ુ ંક� 

ઇમામ �સેુન અલ�યહસસલામની િવલાદત ૩� શાબાન , સન 

ચાર હ�જર�ના �દવસે થએલ છે. બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાની િવલાદત બે વષર પછ� એટલે ક� ૬ હ�જર�મા ં

અવવલે શાબાનના રોજ થઇ હોય એ વ� ુબનવાજોગ છે , 

્મક� ક�ટલાક ઇિતહાસકારોએ લખેલ છે ક� યા તો તેમની 

િવલાદત શાબાનની પહ�લી તાર�ખે અથવા પહ�લેથી પાચં યા 

છ તાર�ખની �દર થઇ હોવી જોઇએ. િવલાદત વગેર� 

બાબતમા ં્મક� હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામ તેમજ 

ક�ટલાક અઇમમહ અલ�યહસસલામની િવલાદત અને વફાતની 

તાર�ખોમા ંપણ ઘણે ઠ�કાણે મતભેદ દ�ખાય છે. પરં્ ુિવચાર 
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કયાર બાદ , તેમજ ઇિતહાસ ઉપર નજર નાખયા બાદ અ�કુ 

તાર�ખ નકક� કરવી જ�ર� છે , અને આ હ�સાબે મારા મત 

પમાણે શાબાનની પહ�લી તાર�ખ બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહા માટ� �નુાસીબ આવે છે. મ કસદ એ છે ક� આ 

ઉપરથી બીબી ઝયનબની િવલાદતની તાર�ખ ૧લી શાબાન 

હ�. ૬ એમ નકક� કરવામા ંઆવે છે , અને ઉમમીદ છે ક� 

અમાર� બહ�નો અને ભાઇન શાબાનની પહ�લી તાર�ખે બીબી 

ઝયનબની િવલાદતની �શુાલી ઉજવે અને આ �દવસને 

�કુદસ �દવસ સમ્ અને ્મ અનય િવલાદતના �દવસોએ 

કર� છે તેમ બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાની ��ુગ�ને 

નજરમા ંરાખી પોતાની હ�સીયત પમાણે નેક કામોમા ંપસાર 

કર�, અને યથાશ��ત �જુબ મોહતાજો અને ગર�બોની હાજતો 

�રુ� કર�. 

જયાર� બીબી ઝયનબે �ુબરા સલા�ુુ લાહ� અલયહા 

આ ્ુિનયામા ંઆવયા અને પોતાના �રુથી ્ુિનયાને રોશન 
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કર� તે વખતે જનાબે ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ મસ�દમા ંતશર�ફ લઇ ગયા હતા. જનાબે 

સલમાને ફારસી , બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાની 

િવલાદતની �શુખબર� લઇ ર�લેુ કર�મ પાસે મસ�દમા ં

ગયા અને બશારત આપી. ર�લેુ �દુાએ જયાર� આ ખબર 

સાભંળ� તો તેનની ુખોમા ંુ� ુઆવયા , ર�લેુ �દુાએ 

ફરમાવ�ુ ં: "અય સલમાન ! આ બીબી ્ પૈદા થઇ છે એના 

બારામા ંજનાબે �બઇલ તરફથી સમાચાર મકયા છે ક� 

આપના ઉપર ઘણી �સુીબતો પડશે. બી� ર�વાયત એમ 

પણ છે ક� િવલાદત વખતે હઝરત અલી અલ�યહસસલામ ઘર 

તરફ આવતા હતા અને ઇમામ �સેુન અલ�યહસસલામ આગળ 

ગયા અને પોતાના િપતાને ક ુ ંક� "અય બાબા  ! અુલાહ� 

મને એક બહ�ન આપી છે. તે વખતે ઇમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામની વય બે વષરની અથવા થોડ� વધાર� હશે. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામે જયાર� આ વાત સાભંળ� તયાર� 



િસરતે અઈમ્મા - 1623                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

આપની ુખોમા ંપણ ુ� ુભરાઇ આવયા.ં �સૈુન 

અલ�યહસસલામે �છુ�ુ ં"અય બાબા , માર� �ન તમારા પર 

ફ�દા, તમાર� ુખોમા ંુ� ુક�મ આવયા  ? હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામે, ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામને ગોદમા ં

લીધા અને ક ુ ં"અય માર� ુખોના �રુ  ! આ ુ�નુનો 

ભેદ થોડા જ વખતમા ં�હ�ર થશે. 

જનાબે સલમાને ફારસીએ ખબર આપી ક� તરત  

જ હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ ઘર� આવયા અને પોતાની �તુીને ક ું , "અય માર� 

બેટ� ! પૈદા થએલ માર� નાની દ�કર� મને આપ. પછ� 

હઝરતે તે બાળક�ને પોતાના હાથોમા ંલીધી અને પોતાના 

ગાલ તેના ગાલથી લગાડ�ા , પયાર કય� અને તયાર બાદ તે  

જ હાલતમા ંજોરથી રડવા લાગયા તયા ં�ધુી ક� ુ�નુ દાઢ� 

�બુારક પર પણ દ�ખાણા. 
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બીબી ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહા એ જયાર� આ 

હાલત જોઇ તયાર� તેમણે ક ું, "અય બાબા�ન ! �દુા તમને 

કદ� પણ ન રોવરાવે. તમો ક�મ રડો છો  ? ર�લેુ કર�મે ક ું, 

"અય માર� બેટ�  ! સાભંળ , ક� આ તાર� દ�કર� ઉપર માર� 

અને તાર� પછ� ઘણી �સુીબતો આવી પડશે. જયાર� બીબી 

ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ વાત પોતાના િપતાથી 

સાભંળ� તયાર� રડવા લાગયા. 

તયારબાદ આદાબે િવલાદત ્ ��ુ ત હતા તે 

સઘળા બ�વી લાવવામા ંઆવયા અને આપના નામ ધરવા 

બાબત �રવાયત છે ક� જનાબે �બઇલે હાજર થઇ ર�લેુ 

કર�મને આ બીબી�ુ ંનામ ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા 

રાખવા ક ું , આથી એ �બુારક બાળક��ુ ંનામ ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા રાખવામા ંઆવ�ુ.ં 

આ ઉપરાતં આ બીબીને સીદક�એ �ગુરા , 

આક�લા, ઉમ�લુ મસાએબ , આલેમા ગયર� મોઅુલેમાહ , 
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મક�લુ્લુ �સુ્ફુા, શર�ક્લુ �સૈુન િવગેર� �બુારક નામથી 

પણ નળખવામા ંઆવે છે. અને આપનો �ખતાબ (�ુિ� યત) 

ઉમ�લુ હસન છે, હોિશયાર�, સમજદાર� અને અકકલના લીધે 

આપને "અક�લ્લુ �ુર�શ” પણ કહ�વામા ંઆવેલ છે. 

�રવાયતમા ંવાર�દ છે ક� જયાર� ઇબને અબબાસ 

્વાન પણ આપની હદ�સ બયાન કરતા હતા તયાર� કહ�તા 

હતા ક� અમાર� "અક�લા ”એ આવી ર�તે બયાન કર�લ છે 

ક�... 

* * * * * 
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બીબી ઝયનબ સલમ�સુલમા� અલયામ�ુ ં

બયમન 

બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા દ�ખાવમા ં

પોતાની દાદ� બીબી ખદ�� અલ�યહસસલામની તસવીર હતા. 

પહ�લા �દવસે ક� જયાર� હઝરત ર�લેુ કર�મ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલ મે આપને હાથમા ંલીધા તે �દવસે 

જ આપે ફરમાવ�ુ ંક� આ બાળક� બીબી ખદ��ની તસવીર છે. 

ક�ટલીક હદ�સોમા ંએમ પણ છે ક� આપ પોતાની માસી ઉમમે 

�ુલ�મુના ્વા ંહતા. તેમ�ુ ંકદ �� ુઅને બાધંો મજ�તુ 

હતો. 

કલામ કરતી વખતે આપની વાક છટા હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામને મળતી આવતી હતી. અને �તુબો 

કહ�તી વખતે સાભંળનારાન એમ સમજતા ક� હઝરત અલી 
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અલ�યહસસલામ બોલી રરા છે. આપના કલામમા ં�ેુ રહસય , 

મીઠાશ અને અસર હતા.ં 

* * * * *
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બીબી ઝયનબ સલમ�સુલમા� 

અલયામની �જ�દગીનો અા�વમલ 

બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા પાચં સાલની 

આસપાસ હઝરત ર�લેુ કર�મ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ અને બીબી ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહા  

સાથે રરા. �વનમા ંસારામા ંસારો સમય તેમના માટ� એ  જ 

�ઝુય�. ર�લેુ કર�મના સાયામા ંઆપને આરામ હતો અને 

આપને લોકો ઇઝઝત અને �રુમતથી જોતા , કારણક� આપની 

પરવર�શ ર�લેુ કર�મના એ ઘરમા ંથઇ હતી ક� ્ ઘરમા ં

અુલાહ તરફથી વહ� નાઝીલ થતી અને �ુરઆને કર�મ તયા ં

ના�ઝલ થ્ ુ ંહ્ ુ.ં મલાએકા એ ઘરની નીગરાની કરતા અને 

જનાબે �બઇલ વહ� લઇ નાઝીલ થતા. 
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તે વખતે ્ુર અને નજદ�કથી આવી , લોકો ર�લેુ 

કર�મના ઘરના આસતાના પર પોતા�ુ ંમા�ુ ં �ુકાવતા અને 

એ ઘરના આસતાનેથી પોતાની ઉમમીદો અને હાજતો મેળવતા 

અને �શુહાલ થતા. 

આ અરસા દરિમયાન માતાની મીઠ� મોહબબતથી 

પણ આપ નવાઝેલા ંહતા ંઅને એમની પરવર�શ એ સમય 

�ધુી બ�ુ જ સાર� ર�તે થઇ. પરં્ ુ જમાનાનો એ ઉ�લુ છે ક� 

કોઇપણ વસ્નેુ એક  જ હાલતમા ંતે રહ�વા દ�તો નથી. 

ફ�રફાર, ચઢતી પડતી, ઇનક�લાબ, બધીએ �દશામા ંજ�ર થાય 

છે, જો ક� હઝરત ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ ્વી હસતીથી આપના સબંધંો હતા , છતા ંએમની 

�ુદાઇ થક� એ બીબી ઉપર પણ પર�શાની છવાઇ ગઇ. ર�લેુ 

કર�મ માદંગીના બીછાને હતા અને જયાર� સોમવાર ૨૮ 

સફર, હ�. ૧૧ના દ�વસે ર�લેુ કર�મ વફાત પામયા , તયાર� 

આપની પર�શાની બેહદ હતી. ખાસ કર�ને જયાર� લોકો બીબી 



િસરતે અઈમ્મા - 1630                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહાના ઘર� જબરદસતી દાખલ થયા 

અને બળજબર� સાથે , જનાબે અમીર અલ�યહસસલામને 

બયઅત માટ� મસ�દમા ંખ�ચી ગયા અને આપની માતા 

બીબી ફાતેમાનો વારસો બાગે ફ�દક હતો તે છ�નવી લીધો. 

આ બધા બનાવો બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા માટ� 

�સુીબતોની શ�આત ઇબતેદામા ંહતી , ક� ્ પોતાના મા તા 

િપતાની હયાતીમા ંતેમને ઉપાડવા પડ�ા. ર�લેુ કર�મની 

વફાત પછ� પચંોતેર દ�વસ �ધુી ક� ્ �દવસો બીબી ફાતેમા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા એ બેચનેી અને ગમગીનીમા ંપસાર 

કયાર. આ મજ�ુર �દવસોમા ંબીબી ઝયનબ પણ બેકરાર�મા ં

શર�ક હતા.ં 

એ સમયની �સુીબતો એટલી ગભંીર અને 

દદરનાક હતી ક� મજ�ુર ્ુ:ખ અને �સુીબતો�ુ ંવણરન કર�ુ ંએ 

કલમ માટ� શ કય નથી. આ બધી �સુીબતોના સબબે બીબી 

ઝયનબના ંવાલેદા બીમાર પડ�ા અને પાચં વષરની 
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કમસીનીમા ંઆ બધી �સુીબતો સાથે માતાની ગભંીર 

બીમાર�, બીબી ઝયનબ માટ� ભાર� ્ુ:ખ�પ હતા. 

 

બીબી ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ મરણ 

પથાર� પર , હઝરત અલી અલ�યહસસલામને વસીયત કર� 

હતી ક� માર� બહ�ન ઝયનબની દ�કર� અમામહ માર� લાડક� 

છે ક� ્ને ર�લેુ �દુા પણ બ� ુચાહતા હતા , અને વળ� તેણી 

મારા ફરઝદંોથી �ડ� મહોબબત ધરાવે છે. તમો તેણી સાથે 

િનકાહ કરશો. હઝરત અલી અલ�યહસસલામ ઉપર આ 

વસીયતથી લાઝીમ થ�ુ ંક� એ િનકાહ કર� અને એ વસીયત 

�જુબ આપે એ િનકાહ કયાર. િનકાહના વખતે બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાની વય છ વષરની આસપાસ હતી. 

અમામહ બ�ુ જ ભલી બા� ુહતા ંઅને તેન બીબી 

ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહા ના ફરઝદંો સાથે બ�ુ  જ 

મહોબબતથી વતરતા.ં બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા 
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એવી ર�તે પોતાના િપતાના ઘરમા ંઇમામતના સાયા હ�ઠળ 

�મરલાયક થયા ંતયા ં�ધુી પરવર�શ પામયા.ં 

* * * * * 
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બીબી ઝયનબ સલમ�સુલમા� 

અલયામનમ લલન 

ખાનદાને ર�સાલતની તરબીયતની અસર 

અલબ� બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાની �સમાની 

પરવર�શ ઉપર પણ જ�ર હતી , અને જો ક� આપ બી� 

�ુમાર�કાનની ્મ પરવર�શ પામયા ંછતા ંએમના �વનમા ં

ક�ળવણી અને તરબીયતના લીધે ખાસ ��ુસુીયત 

(િવશીષટતા) હતી. 

જયાર� આપ ઉમર લાયક થયા ંતયાર� એમના માટ� 

માગંાન આવવા લાગયા. અસાસ ઇબને કયસ ક� ્ અરબના 

સરદારોમાથંી હતા એમણે બીબી ઝયનબના હાથની માગંણી 

કર�. હઝરત અલી અલ�યહસસલામ આ માગંણીથી ખફા થયા 

અને અસાસ ઇબને કયસને આ માગંણીની �ુરઅત કરવા માટ� 
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ઠપકાના બે બોલ પણ કરા. હક� કતમા ંહઝરત અલી 

અલ�યહસસલામની નજર આ બાબતમા ંતેમના ભતી� 

અબ્ુુલાહ બીન �અફર� તૈયાર ઉપર હતી. ખાસ ર�લેુ 

�દુાના કહ�વાથી આ કામ થ�ુ ંજોઇએ એમ લાઝીમ પણ હ્ ુ.ં 

કારણ ક� એક �દવસે ર�લેુ કર�મની નજર ઇ�ેફાકથી ઔલાદ� 

�અફર� તૈયાર અને ઔલાદ� હઝરત અલી અલ�યહસસલામ 

પર પડ�. આપે ફરમાવ�ું , "અમાર� દ�કર�ન અમારા 

દ�કરાન માટ� છે અને અમારા દ�કરાન અમાર� દ�કર�ન 

માટ� છે. જો ક� જનાબે હઝરતે અમીર અલ�યહસસલામ આ 

બાબતથી �ણકાર હતા. 

અબ્ુુલા ઇબને �અફર� તૈયાર માટ� માગંણી 

મોકલી. ભતી� માટ�ની આ માગંણી હઝરતે અમીર 

અલ�યહસસલામને પસદં પડ� , અને િનકાહ માટ� તૈયાર�ન 

થઇ એ વખતે બીબી ઝયનબની ઉમર ૧૧ સાલની હતી. 

બનવાજોગ છે ક� િનકાહ સન હ�. ૧૬મા ંકરવામા ંઆવયા 
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હોય. િનકાહ બાદ પણ હઝરત અલી અલ�યહસસલામનો 

ઇમામતનો સાયો પોતાની દ�કર� તેમજ તેણીના શવહર 

ઉપર તેવો જ હતો ક� ્વો તે પહ�લા ંહતો. 

તે સમયમા ંક� જયાર� હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ ખીલાફતે ઝાહ�ર�ના સજંોગોને લીધે મદ�નાથી 

�ુફ� ગયા તે વખતે બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા અને 

આપના શવહર� પણ �હજરત કર� અને તે સમય �ધુી ક� 

જયાર� હઝરત અલી અલ�યહસસલામ શહ�દ થયા , પોતાના 

િપતાની બાદશાહતના સાયામા ં�ુફામા ંરરા. હઝરતે અમીર 

અલ�યહસસલામની શહાદત પછ� આપના પર પાછ� 

�સુીબતોની ઝડ�ન વરસવા લાગી. પોતાના બે ભાઇ તેમજ 

શવહર અને બી� અહલે બૈત સાથે �ુફ�થી મદ�ને પાછા 

આવયા. 

મદ�નામા ંતેમણે તયા ં�ધુી િનવાસ કય� ક� �યા ં

�ધુી કરબલાની સફર માટ� ઉપડવાનો વખત આવયો. એ 
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સજંોગોમા ંઇસલામની ખીદમત કરવા અથ� તેમજ ભાઇની 

મદદ માટ� અને તેમના પર િનસાર થવા કા્ કરબલાની 

સફર માટ� પોતાના શવહરથી તેમણે ઇ�ઝત માગંી અને 

ભાઇ સાથે રવાના થયા. 

* * * * * 
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બીબી ઝયનબ સલમ�સુલમા� 

અલયામનમ કવાર 

�અફર ઇબને અબી તાલીબ ક� ્ન હઝરતે 

ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાના કાકા થતા હતા તેમને 

અસમાઅ બીનતે ઉમયસથી તણ �તુો થયા. સમથી મોટા�ુ ં

નામ અબ્ુુલાહ હ્ ુ.ં અબ્ુુલાહની �ુિ�યુત અ� ુ�અફર 

હતી. 

�અફર ઇબને અ� ુતાલીબ એ શખસ હતા ંક� 

્ન ઇસલામ સવીકારવામા ંતી� ��ુષ હતા. ન�વુવતના 

પાચં સાલ બાદ ર�લેુ કર�મ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમના �કુમથી આશર� ૮૦ જણ સાથે �ુફફારોના 

�ુમના લીધે �ફર ઇબને અબી તાલીબ "હબશ તરફ 

�હજરત કર� ગયા. તેમ�ુ ં�ુ�ંુબ પણ તેની સાથે હ્ ુ.ં અસમાઅ 
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બીનતે ઉમયસથી તેમને "હબશમા ંઅબ્ુુલાહની િવલાદત 

નસીબ થઇ. 

હ�જર� સન ૭મા ં�અફર પાછા મદ�ના ગયા , 

અને તે  જ �દવસે જગેં ખૈબરથી ર�લેુ �દુા સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ ફાર�ગ થયા હતા , હઝરત 

�ફરને જોઇ એટલા �શુ થયા ક� તેમણે ક ુ ંક� "ખયબરના 

�તવાની �શુી મના�ુ ંક� �અફરના આવવાની , અને �શુી 

થઇ તે  જ �દવસે તેમણે �અફરને "નમાઝે �અફરની 

તાલીમ આપી ક� ્ નમાઝની ઘણી ફઝીલતો છે. 

હ�જર� સન ૮મા ંજમાદ�ઉલ અવવલમા ંશામ અને 

બય્લુ �કુદસ વચચે થએલ જગેં મવતાહમા ં�અફર શહ�દ 

થયા. આ જગં ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ ઇુમે ન�વુવતથી મદ�નામાથંી જોઇ રરા હતા , 

અને આસપાસ ઉભેલાનને સઘળ� વાતોથી વાક�ફ કરતા 

હતા. જનાબે �અફરના બે હાથો લડાઇમા ંકાપી નાખવામા ં
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આવયા તયાર� હઝરતે લોકોને ક ુ ંક� આ હાથોના બદલામા ં

અુલાહ પાક તેમને જ �હતમા ંબે પાખંો આપશે અને તેન 

મલાએકા સાથે જ �લતમા ંઉડશે. આ માટ� તેનને "જઅફર� 

તૈયાર” (ઉડવાવાળા �અફર) કહ�વામા ંઆવે છે. જયાર� 

આપે જનાબે �અફરને શહ�દ થતા જોયા તયાર� ઘ�ુ ંજ રડ�ા 

અને તયાર બાદ તેમના �ુ�ંુબીન પાસે જઇ �દલાસો આપયો 

અને બચચાનંને બાથમા ંલઇ એમના માથા ઉપર હાથ 

ફ�રવયા અને એમના મોટા �તુ અબ્ુુલાહને ઉપાડ�ને ક ુ ં"હ� 

અુલાહ ! જઅફરના �ુ�ંુબની હ�ફાઝત કર્ અને આ 

અબ્ુુલાહના દર�ક કામમા ંબરકત આપ્. 

ર�લેુ કર�મ સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમ અબ્ુુલાહ સાથે મોહબબત રાખતા હતા અને 

પોતાની સાથે તેમને મસ�દમા ંલઇ જતા અને ઘરે પાછા 

�કુ� જતા. તણ �દવસ �ધુી ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમના ઘર� �અફર�ુ ં�ુ�ંુબ જ્ ુ ંહ્ ુ ંઅને 
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ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ પોતે 

પણ તેમના ઘરે જતા હતા. ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમની ્ુઆથી અબ્ુુલાહ ઇસલામના મહાન 

��ુગ�માથંી થયા. 

બચપણમા ંએક વખતે ર�લેુ કર�મે જો�ુ ંક� 

અબ્ુુલાહ એક ્ંુબાને ખર�દ કર� રરા છે તયાર� આપે ્ુઆ 

ફરમાવી "હ� અુલાહ  ! અબ્ુુલાહની લેણદ�ણમા ંબર કત 

આપ અને તે પછ� અબ્ુુલાહ� કદ� પણ એવી લેવડદ�વડ ન 

કર� ક� ્મા ંફાયદો ન થયો હોય. ર�લેુ �દુા સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની ્ુઆથી અબ્ુુલાહ દોલતમદં 

થયા. 

ર�લેુ કર�મે માત ચાર બચચાનથી જ બયઅત 

લીધી હતી અને એ ચાર બચચા ંતે હઝરતે હસન , હઝરતે 

�સૈુન, જનાબે અબ્ુુલાહ ઇબને �અફર અને જનાબે 
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અબ્ુુલાહ બીન અબબાસ (ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમના િપતાઇ ભાઇ) હતા. 

આ ચાર� બચચાનએ ઇસલામમા ંઅને �દલાવર� 

(બહા્ુર�)મા ંનામના કાઢ� છે. આ તે �લુદં� હતી ક� ્ 

�લુદં� થક� અબ્ુુલાહ ઇબને જઅફર� તૈયાર હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામના જમાઇ થવા માટ� લાયક થયા. અબ્ુુલાહ 

ઇબને �અફર એટલા બધા સખી હતા ક� અરબો તેમને 

"�ુત�સુસખા” (એટલે ક� સખાવતના દાએરાના મરકઝ) 

કહ�તા. 

એક વખત ખલીફાએ તેમની ઉપર દસ લાખ 

�દરહમની નવા�ઝશ કર�. લોકોએ એઅતેરાઝ કય� ક� તમે શા 

આધાર� એ રકમ એમને આપી દ�ધી  ? ખલીફાએ જવાબ 

આપયો ક� અબ્ુુલાહને એટલા માટ� આપી ક� તમામ 

મદ�નાને એમના થક� એ મળ� શક�. 
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અબ્ુુલાહ, બની હાશમમા ંબ�ુ  જ �બુ�રુત , 

નેકચાલ, સારા અખલાકના અને માલદાર હતા. અબ્ુુલાહની 

શકલ, �રુત પયગમબર� �દુાના વાલીદ જનાબે અબ્ુુલાહ 

અલ�યહસસલામ સાથે મળતી �ુલતી હતી. એમ પણ કહ�વામા ં

આવે છે ક� આ કારણસર એમ�ુ ંનામ પણ અબ્ુુલાહ 

રાખવામા ંઆવ�ુ.ં હઝરતે અમી�લ મોઅમેનીન 

અલ�યહસસલામ અબ્ુુલાહ ઉપર હમેંશા મહ�રબાન રહ�તા. 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ સાથે આપ ઘ�ુ ંમેલજોલ 

રાખતા અને ઇુમ પણ હાસીલ કરતા. અબ્ુુલાહ પોતાના 

કાકા હઝરત અલી અલ�યહસસલામ તરફથી કાગળ પતો પણ 

લખતા. જગેં જમલમા ંહઝરત અલી અલ�યહસસલામે આપની 

સરદાર� હ�ઠળ દસ હ�ર�ુ ંસૈનય મોકલેલ. જગેં સીફફ�નમા ં

પણ તેન મમ�ુદ હતા. હઝરત અલી અલ�યહસસલામની 

શહાદત બાદ ઇમામ હસન અને ઈમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામ સાથે તેન પણ મદ� ના પાછા ગયા. ખલીફા 



િસરતે અઈમ્મા - 1643                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

મોઆવીયાએ જનાબે અબ્ુુલાહને પોતાની તરફ ખ�ચવા 

માટ� ઘ� ુક�ુ ુપણ અબ્ુુલાહ� તે વાત ્ચુછકાર� કાઢ�. 

હઝરત ઇમામ હસન અલ�યહસસલામની તેન પૈરવી કરતા 

હતા અને ઇમામ હસન અલ�યહસસલામ બાદ ઇમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામની પૈરવી પણ કરતા હતા , અને પોતાના બે 

ફરઝદં ઔન અને મોહમમદને ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ 

પર �ંનીસાર કરવા કરબલા મોકુયા અને જયાર� એ બનેં 

ફરઝદંોની શહાદતના સમાચાર સાભંકયા તયાર� આ �ુરબાની 

માટ� �શુ થઈ �દુાનો �કુ બ�વી લાવયા. 

જનાબે અબ્ુુલાહનો �લુામ અ�સુલાસીલે 

જયાર� એમ ક ુ ંક� તમારા ફરઝદંોની �ુદાઇ અને �સુીબત 

માટ� ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ જવાબદાર છે તયાર� 

જનાબે અબ્ુુલાહને બ�ુ  જ લાગી આવ�ુ ંઅને તેન બ�ુ  જ 

કોધે ભરાયા અને એને સઝા કર�. તેનએ કસમ ખાઇને ક ુ ં
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ક� જો �ુ ંહાજર હોત તો મને પણ શહાદત નસીબ થતે , પણ 

માર� ગેરહાજર�મા ંમારા �તુોને મ� �ુરબાન કયાર. 

જનાબે અબ્ુુલાહ કરબલામા ંશર�ક ન થઇ 

શ�ા તેના માટ� મહતવના કારણો જ�ર હોવા જોઇએ. ્મક� 

જનાબે મોહમમદ� હનફ�યાહ ક� ્ન બહા્ુર� અને ��ુઅત 

માટ� મશ�રુ છે તેન પણ ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામના 

ભાઇ હોવા છતા ંપણ બીમાર�ના લીધે સાથ ન આપી શ�ા. 

જનાબે અબ્ુુલાહની વય ૮૮ વષરની થઇ અને 

સન ૮૦ હ�જર�મા ંવફાત પામયા અને મદ�ના શર�ફમા ં

જ�બ્ લુ બક�અમા ંદફન થયા. અ�કુ ઇિતહાસ 

લખવાવાળાનએ એમ પણ લખેલ છે ક� તેન મકકા અને 

મદ�ના વચચે દફન થયા છે. 
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બીબી ઝયનબ સલમ�સુલમા� 

અલયામની ઔલમદ 

બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાને પાચં 

ઔલાદ થઇ હતી , ચાર દ�કરાન અને એક દ�કર�. 

દ�કરાનના નામ ઔન, મોહમમદ, અબબાસ અને અલી, અને 

દ�કર��ુ ંનામ ઉમમે �ુલ�મુ હ્ ુ ંક� ્ના િનકાહ જનાબે 

અબ્ુુલાહના ભાઇ મોહમમદના ફરઝદં કાસીમ સાથે થયા 

હતા. મઝ�ુર ચાર દ�કરાનમાથંી ઔન અને મોહમમદ 

પોતાના મામા હઝરત ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ પર 

કરબલામા ં�ુરબાન થયા હતા , ્ના િવષે વ� ુ�લુાસો હવે 

પછ� આવશે. અબબાસ િનવુશ હતા , એટલે ક� તેમને કોઈ 

ઔલાદ ન હતી. ફ કત અલીથી વશં ચા� ુરરો ્ "અલીયે 

ઝયનબીયયહ”ના નામથી નળખાય છે. આ અલીનો વશં 
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એમના ફરઝદંો મોહમમદ ક� ્ન એક મશ�રુ રઇસ હતા , 

અને ઇસહાક� અશરફથી ચાુયો. મઝ�ુર બેઉ ફરઝદંોની માતા 

�બુાબહ હતી ક� ્ન હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના િપતાઇ ભાઇ અબ્ુુલાહ ઇબને 

અબબાસના �તુી થતા હતા. "અલ અદલો વશશાહ�દ નામે 

�સુતકના હવાલાથી એમ જણાય છે ક� બીબી ઝયનબની 

ઔલાદની ગણતર� હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમ અને હઝરત અલી �ુ્ ુરઝા 

અલ�યહસસલામની ઔલાદમા ંથાય છે. 

* * * * * 
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જનમબે ઝયનબ સલમ�સુલમા� 

અલયામની �તુી તથમ જ્મઇ 

બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા ને માત એક  

જ દ�કર� હતા ક� ્મ�ુ ંનામ ઉમમે �ુલ�મુ હ્ ુ.ં તેન �ચા 

મરતબા અને ખાનદાનના હોઇ એમના માટ� ઘણા માગંા 

આવયા હતા. મોઆવીયાહ ખીલાફતના નશામા ંપોતાને કંઇક 

સમજતો હોવાથી તેને એમ લાગ�ુ ંક� તે ન�વુવતના 

ખાનદાનના આ મોતીને પોતાના નાલાયક �તુ યઝીદ માટ� 

ખર�દ� શકશે. સુતનતની �મુાર�મા ંઅને પોતાની મહાન 

��ુુમતના ભરોસે તે એમ સમજતો ક� તે પોતા� ુ ંધા�ુ ુકર� 

શકશે. સુતનતની �મુાર�એ તેની અકકલની ુખો પર પદ� 

પાડ�ો હતો. તે એવા ખયાલમા ંરાચતો હતો ક� જયાર� 

જગતના મોટા માણસો મારો બોલ ઉઠાવે છે , તો અહભ પણ 
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તેની વાત ક�લુ રખાશે અને તેની નાપાક ઇચછા �રુ� થશે. 

આથી તેણ ેપોતાના મદ�ના ખાતેના હાક�મ મરવાન બીન 

હકમને લખી જણાવ�ુ ંક� તમે અબ્ુુલાહ પાસે જઈ તેમની 

�તુી ઉમમે �ુલ�મુ માટ� મારા �તુ યઝીદ�ુ ંમા�ં ુલઇ �ન 

અને ્ મહ�ર તે માગેં તે ક�લુ કરો. મરવાન ઇબને હકમે 

મોઆવીયાહનો કાગળ જનાબે અબ્ુુલાહ ઇબને જઅફરને 

વાચંી સભંળાવયો, પછ� તેણે જનાબે અબ્ુુલાહને ક ુ ંક� આ 

સગાઇના સબબે બે કબીલાના દરિમયાન એટલે બની હા િશમ 

અને બની ઉમયયાહ વચચે મહોબબતની ગાઠં બધંાશે. 

અબ્ુુલાહ ઇબને જઅફર ક� ્ન હમેંશા ઇમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામના મ રતબાનો ખયાલ કરતા હતા અને એ 

હઝરતની સલાહ વગર કોઇ પણ અગતય�ુ ંકામ કરતા ન 

હતા તેમણે જવાબ આપયો ક� ઉમમે �ુલ�મુના બારામા ંબધી 

સ�ા ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામને છે , અને એમને �છુયા 
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વગર �ુ ંકંઇ પણ કર� શ�ંુ તેમ નથી. તેન હાલ "યબંોહ ” 

ગયેલ છે, એમના પાછા ફયાર પછ� �ુ ંજવાબ આપીશ. 

મરવાન હકમે આ વાત ક�લુ કર� અને પાછો 

ફય�. પછ� જયાર� હઝરત �સૈુન અલ�યહસસલામ પાછા 

આવયા તો જનાબે અબ્ુુલાહ ઇબને જઅફર તેમની 

ખીદમતમા ંગયા અને બધી હક�કત સભંળાવી. મરવાન ઇબને 

હકમ પણ હઝરત ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામની 

ખીદમતમા ંહાજર થયો અને મોઆવીયાની ઇચછા સભંળાવી. 

હઝરતે ફરમાવ�ુ ંક� �ુ ંઆ બારામા ંઅુલાહની દરગાહમા ં

ઇસતેખારો કર�શ , અને પછ� તેમણે ઉમમે �ુલ�મુના માટ� 

્ુઆએ ખયર કર�. તયાર પછ� તેન પોતાની શર�ફ ભાણેજ 

ઉમમે �ુલ�મુ પાસે ગયા અને ક ુ ંક� "વહાલી દ�કર�  ! તારા 

કાકાનો દ�કરો કાસીમ બીન મોહમમદ બીન જઅફર બીન 

તાલીબ તમારા માટ� લાયક છે. બનવાજોગ છે ક� મરવાન મ� 

માગંી મહ�ર આપવાની કર�લી �હ�રાત તરફ તમા� ંલદ 
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ખ�ચાય, પણ તેમ ન થવા પામે એ માટ� "�ગુય બગાત �ુ ં

તમને બખશીશ ક� ં�.ં 

બી્ �દવસે જયાર� લોકો મસ�દ� નબવીમા ંજમા 

થયા તો મરવાન પણ તયા ંબી� લોકો સાથે આવયો અને 

હઝરત ઇમામ �સુયન અલ�યહસસલામની પાસે બેઠો , એ 

ઉમમીદમા ંક� જનાબે ઉમમે �ુલ�મુના નીકાહ યઝીદ સાથે તયા ં

કરવામા ંઆવશે. પરં્ ુનતીજો તેની ધારણાની િવ� ધધ 

આવયો. વાત એમ બની ક� જયાર� મરવાને તયા ંઆવી આ 

�જુબ વાત કરવાની શ�આત કર� ક� , "મોઆવીયાએ મને 

�કુમ આપયો છે ક� તેના �તુ યઝીદ માટ� �ુ ંઉમમે �ુલ�મુની 

આપ પાસે માગંણી ક�ં, અને ્ મહ�ર તે કહ� અને તેના િપતા 

ચાહ� એ આપવામા ંઆવશે , અને આ સગપણના લીધે બની 

હાિશમ અને બની ઉમયયાના કબીલાનમા ંમહોબબતની ગાઠં 

બધંાશે. વળ� જનાબે અબ્ુુલાહના માથે ્ટ�ુ ંપણ કઝર હશે 

તે પણ અદા કરવામા ંઆવશે , અને �ુ ંએ પણ ��ુ ં� ંક� 
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યઝીદ બ�ુ  જ લાયક �વુક છે , અને તેની જોડ ્ુિનયામા ં

�ાયં મળે તેમ નથી. એની એવી શાન છે ક� વાદળાન 

તેનાથી અસર લે છે અને દ� છે. મરવાને આ �જુબ તઅર�ફ 

�રુ� કયાર બાદ હઝરત ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામે 

અુલાહની તઅર�ફ અને હઝરત ર�લેુ કર�મ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ પર સલામ મોકલી �તુબો પઢ�ા 

બાદ મરવાનને નીચે �જુબ જવાબ આપયો :- 

"મહ�રની બાબત ઉમમે �ુલ�મુના િપતા �કુરર ર 

કર� એમ ્ ત� ક��ુ ંછે તે અમારા ખાનદાની �રવાજની 

િવ�ધધ છે, ્ કા�નુ હઝરત ર�લેુ કર�મ સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલ મે પોતાની દ�કર�ન અને �ીન માટ� 

�ર� કર�લ તે  જ કા�નુ પર અમે ચાલ�ુ ંઅને હર�ગઝ 

તેનાથી બહાર અમો જઇ�ુ ંનહભ. અને તે ક ુ ંક� અબ્ુુલાહ 

ઇબને જઅફર�ુ ંકરઝ અદા કર� દ�વામા ંઆવશે. તો �ુ ં��ુ ં� ં

ક� કદ� અમાર� દ�કર�નએ પોતાના િપતાનના કરઝા 
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�કુવયા છે ? અને ત� ક��ુ ંક� આ સબંધંથી બની હા િશમ અને 

બની ઉમયયાના કબીલાનમા ંમહોબબતની ગાઠં બધંાશે તો ્ ુ ં

�ણી લે ક� અમો તમો લોકોને માત �દુાના લીધે  જ ્ુશમન 

ગણીએ છ�એ , અને ્ુિનયાદાર�ની ખાતર અમો �લુોહ કર� 

શકતા નથી, અને ્ ત� ક��ુ ંક� વાદળાન યઝીદથી અસર લે 

છે અને દ� છે તો ્ ુ ંસમ� લે ક� હઝરત ર�લેુ કર�મ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ િસવાય આ વસ્ ુ

બી� કોઇ માટ� હોઇ શ કતી નથી. ્ ુ ં્ કહ� છે તે વાત ખોટ� 

છે. પછ� ઇમામ અલ�યહસસલામે િનકાહ શ� કરતા ંફરમાવ�ુ ંક� 

તમે સમ સાદી રહ�જો ક� મ� અબ્ુુલાહ ઇબને જઅફરની દ�કર� 

ઉમમે �ુલ�મુ તેણીના કાકાના દ�કરા કાસીમ ઇબને મોહમમદ 

બીન જઅફર� તૈયારના િનકાહમા ંઆપી , અને એવી મહ�ર 

ઇસલામમા ં્ ��ુાત છે તે �કુરર ર કર�. અને તેણીને માર� 

જમીનોમાથંી એક તે જમીન બખશીશ તર�ક� આ�ુ ં� ંક� ્ની 

વાિષ�ક આવક આઠ હ�ર દ�નાર (આજના �હસાબે �. એક 
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લાખ અને છ હ�ર) ્ટલી થાય છે , અને ઇનશાઅુલાહ 

આટલી આવક એમના �વન િનવારહ માટ� બસ છે. 

મરવાન આ બાબત બનવાથી બ�ુ  જ ઝલીલ 

થયો અને તેની ��ુુમતની મોટાઇને ભાર� નીચે જોવા ્�ુ ં

થ�ુ.ં પછ� ઉમમે �ુલ�મુના લગન કાસીમ સાથે થયા. અુલાહ 

પાક� ઉમમે �ુલ�મુને એક દ�કર� આપી ક� ્ દ�કર� 

�મરલાયક થઇ તયાર� તેના લગન તલહા ઇબને ઉમર ઇબને 

અબ્ુુલાહ તમીમીની સાથે કર� આપવામા ંઆવયા અને 

તેમને ્ ફરઝદં થયો તે�ુ ંનામ ઇબાહ�મ હ્ ુ.ં 

* * * * * 
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બીબી ઝયનબ સલમ�સુલમા� 

અલયામની કરમ્ત 

નબીન અને ઇમામોથી પ�ૃિત િવ� ધધ ્ બનાવો 

તેમની પોતાની ઇચછાથી બનયા અને ્મા ંતેમનો હ�્  ુલોકોને 

સતયના માગ� લાવવાનો હતો તેવા બનાવોને "મોઅ �ઝા” 

તર�ક� નળખવામા ંઆવે છે , જયાર� ્ અ�યબી ભયાર 

બનાવો ઇમામઝાદાન, ��ુગ� અને નેક લોકોના �વનમા ં

બનેલા જોવામા ંઆવે છે તેને "કરામત” તર�ક� નળખવામા ં

આવે છે. 

જનાબે બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાથી 

પણ ક�ટલીક કરામતો ��હર થઇ છે , ્માથંી એક કરામત 

હા� િમઝાર �સૈુન �રુ�એ �કતાબ "દા�સસલામ”ના આધાર� 
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નકલ કર�લ છે, અને તે �કતાબ "�લુઝાર� અકબર�”મા ંપણ 

મન�ુલ થયેલ છે તે આ �જુબ છે :- 

હા� સયયદ મોહમમદ બા�કર �ુુ તાનાબાદ�એ 

નકલ કર�લ છે ક� ્ જમાનામા ં�ુ ં��ુજદર  શહ�રમા ંદ�ની 

તઅલીમ હાિસલ કરતો હતો તયાર� �ુ ં(ુખની) સખત 

બીમાર�મા ંસપડાયો, તેથી �ુ ંમારા વતન �ુુ તાનાબાદ પાછો 

આવયો. પણ વતનમા ંપહ�ચતા �સુાફર�ની તકલીફથી 

ુખની બીમાર�મા ંઘણો વધારો થઇ ગયો. િપતાએ હક�મોને 

બોલાવયા, ્નએ ક ુ ંક� ુખની બીમાર� ગભંીર પકારની 

છે, અને તેથી તેનો ઇલાજ લાબંા સમય �ધુી કરવો પડશે. 

આ પહ�લા ં�ુ ંઘણા ંઇલાજો કરાવી ��ુો હતો , 

તેથી હક�મોનો આ અ�ભપાય સાભંળ� �ુ ંઘણો િનરાશ થઇ 

ગયો, અને �ચ�તા્રુ રહ�વા લાગયો , મારા દોસતો પણ ઘણા 

�દલગીર થયા. તેમાનંા એક� મને ક ુ ંક� �ુ ંનવ વષરથી 

બીમાર હતો. માર� એ બીમાર� સયયે્ુશશોહદા હઝરત ઇમામ 
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�સૈુન અલ�યહસસલામની �ઝયારતના સદકામા ં્ુર થઇ ગઇ. 

માટ� તમે પણ �ઝયારત કરવા �વ. એ  જ રસતો લો. તમાર� 

બીમાર�નો પણ ઇલાજ �ઝયારત છે. મને તેની આ સલાહ 

ઠ�ક લાગી અને તેથી માર� ુખની બીમાર� ભાર� સખત હોવા 

છતા ંઇરાકની �સુાફર� માટ� તૈયાર થયો. મારા દોસતો મને 

વળાવવા આવયા, અને �ુ ંઇરાક તરફ રવાના થયો. જયાર� �ુ ં

બી� મ�ંઝલ ઉપર પહ�ચયો તો માર� ુખ�ુ ંદદર  ઘ�ુ ંવધી 

ગ�ુ ંહ્ ુ.ં મ� ુખ પર પટી બાધંી �ઘી જવાની કોિશશ કર�. 

�ુ ં�ઘથી હાલતમા ંસવપનામા ંજો�ુ ંક� બીબી ઝયનબે �ુબરા 

િસદ�કએ �ગુરા મારા ઉતારામા ંદાખલ થયા ંઅને મારા 

િસરહાને આવી પોતાની ચાદરના છેડાની �કનાર� માર� 

્ુખતી ુખમા ંફ�રવી. �ુ ંતરત  જ �ગી ગયો અને એવો 

ભાસ થયો ક� માર� ુખ�ુ ંબ�ુ ંદદર  ખર�ખર ્ૂર થઇ ગ�ુ ંછે , 

અને મને �બૂ જ શાિંત હાિસલ થઇ ્ુ:ખ દદર� ુ ંનામ િનશાન 

બાક� ર ુ ંનથી. જયાર� સવાર પડ� તો મ� માર� આ હક� કત 
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મારા સફરના સાથી ઝવવારોને કહ� સભંળાવી. તેનએ માર� 

ુખ પરની પટી ખોલી નાખી તો તેમણે માર� ુખને 

�બલ�ુલ સાર� થઇ ગયેલી જોઇ. ુખમાનંી રતાશ , સોજો 

વગેર� ્ુર થયેલો જોયો. પછ� મ� માર� મઝ�ુર દદરવાળ� 

ુખ તપાસી, તો જો�ુ ંક� એ ુખ તથા બી� સા� ુખમા ં

કંઇ પણ તફાવત નથી. બેઉ ુખોથી મને સર�ુ ંદ�ખા�ુ.ં 

બધા ઝવવારો ભેગા થઇ ગયા અને બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાની એ કરામતથી ઘણા �શુ થયા અને 

�ુ ંપણ �દુાના આ ફઝલો કરમથી અને જનાબે ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાની ઇનાયતથી બેહદ �શુ થયો અને �કુ 

બ�વી લાવયો. 

* * * * * 
 



િસરતે અઈમ્મા - 1658                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

બીબી ઝયનબ સલમ�સુલમા� 

અલયામની ફઝીલત અને ��ુગગ 

જનાબે ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાને પોતાની 

વાલેદા જનાબે ફાતેમ્ઝુઝહરા સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ પાસેથી લજ� , પિવતતા અને પરદાદાર� 

વારસામા ંમકયા હતા. બોલવાની છટા એમણે પોતાના 

િપતાેી પાસેથી મેળવી હતી. સબ અને સહનશીલતા 

પોતાના ભાઇ ઇમામ હસન અલ�યહસસલામ પાસેથી મેળવયા 

હતા, જયાર� બહા્ુર� અને આતમે ધધા ઇમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામ પાસેથી શીખયા હતા. આતમજાનીન�ુ ંકથન 

છે ક�, "નેક સીફત, ફરઝદંમા ંતેમજ ફરઝદંોના ફરઝદંમા ંપણ 

પોતાની અસર આપે છે. બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા 

હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 
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વસુલમની દ�કર�ની દ�કર�, ઇમામની દ�કર� અને ઇમામની 

બહ�ન તથા ઈમામની �ઇ થતા હતા. મહાન શ��તન ્વી ક� 

ન�વુવતની મહાન સીફતો અને ઇમામતની �હાની તા કતો 

તેમનામા ંમવ�ુદ હતી. બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા 

જનાબે ફાતેમા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની 

પછ�, બધી નેક સીફતોમા ં્વી ક� અ કકલ, હોશ, બહા્ુર�, 

સબ, અમલ, અખલાક, હયા, ��ુગ�, સતંોષ, �રઝા, તવક�ુલ 

વગેર�મા ં્ુિનયાની બધી �ીન કરતા ંઉ�મ હતા.ં 

હક�કતમા ંઅુલાહ તઆલા માટ� ઘણી આયતો છે, 

િનશાનીન છે, અને ્ુિનયાની તમામ ��ુગર હસતીન મઝ�ુર 

િનશાનીનનો ઇઝહાર કર� છે અને એ બધામાથંી બીબી 

ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા એ ક અનોખી િનશાની છે ક� 

એમની �જ�દગીનો ઇિતહાસ �દુ એ વાતની સાદી આપે છે. 

હક�કતમા ં જનાબે ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા અુલાહ 

તઆલાના મહાન ભેદો અને �પુત રાઝોના આઇનાનમાનંો 



િસરતે અઈમ્મા - 1660                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

એક આઇનો હતા ક� ્મણે કરબલાના મમકા વખતે પોતાની 

અસરને �હ�ર કર�. તેમનામા ંએવી એક �હાની શ��ત હતી ક� 

્ ઇનસાનની શ�લમા ં�હ�ર થઇ અને તેમના �ત:કરણમા ં

અુલાહ તઆલાના એ ભેદ અને રાઝો �પાયેલા હતા ક� ્ 

�હ�ર કરવા માટ� તેમને બશરના �પમા ંઅુલાહ તઆલાએ 

�હ�ર કયાર. એમની �હાની તા કત અને એમની પાક�ઝા 

સીફતો સમજદારો અને અ કકમદંોને હયરતમા ંનાખયા છે , 

અને દર�ક �બુીમા ંએમણે પોતાની વાલેદા બીબી ફાતેમા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાની પૈરવી કર� ને એમના મરતબાને 

નીભાવયો છે. �ીન માટ� આ એક ફફ�ુ ંકારણ છે ક� તેમની 

ઝાતમાથંી આવી એક મહાન બીબી થવા પામી અને તેમને 

લાઝીમ છે ક� �જ�દગીની સખત ુધીનમા ંઆ બીબીની સબ 

અને સહનશીલતા�ુ ંતેન અ�કુરણ કર� અને સબના સબકને 

પોતાની રગેરગમા ંવહ�તા �નુ સાથે ભેળવે. આપની 

ર�તભાતની, આપના કાય�ની, આપના અખલાકની પૈરવી કર� 
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અને આપના ન કશે કદમ પર અમલ કર� , એટલા માટ� ક� 

તેન પોતે એ લાયકાત પૈદા કર� શક� ક� ્થી તેનની 

પોતાની ગણતી �ી �િતની ખર� હક� કતનો મરતબો પામી 

શક� ! 

તેનએ પાપત કર�લ િવલાયતના એ મરતબાની 

તે બર કત હતી ક� કદ� પણ ખમફ તે મહાન બીબીના પાસે 

ફરક� શ�ો નહભ , ્મ અુલાહ પાક� કલામે શર�ફમા ં

ફરમાવ�ુ ંછે "અલા ઇ �  અવ�લયા  અુલાહ� લા ખવ�ન 

અલયહ�મ વલા �મુ યહઝ�નુ” 

િવલાયતનો મરતબો આસાન નથી , માત દાવો 

કરવાથી િવલાયત પાપત થઇ શક� નહભ , વળ� એ મરતબો 

કોઇને આપવો એ કંઇ ઇનસાન�ુ ંકામ નથી. એ મરતબાની 

�લુદં�ને પામ�ુ ંકંઇ રમત વાત નથી. અુલાહ તઆલાની 

�શુ�દુ� પૈદા કર� , તેની મરઝીમા ંરાઝી રહ� તેના �કુમોને 

માથે ચઢાવી તેની �શુ�દુ� પાપત કર� ધીર� ધીર� �લુદં� 
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પાપત કરવા પછ� િવલાયતના દરજ�ની આશા રાખી 

શકાય. 

આ બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાની 

િવલાયતની �ચી મઝંીલ હતી ક� ્ની �લુદં� એટલી વધેલી 

હતી ક� બબબે �તુોની લાશો નજર સામે પડ�લી જોવા છતા ં

તેમજ કરબલાની અનય ભયાનક �સુીબતોનો �કુાબલો છતા ં

આપની હ�મમત એવીને એવી  જ રહ�. �દુાએ પાકના 

્ુશમનોને નીચા દ�ખાડ�ા અને હઝરત ર�લેુ �દુા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના ખાનદાનની 

�હાની �ુવવતની તાકતોને સા�બત કર� આપી. 

�લુદં મરતબાવાળ� આ બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ હક�કતમા ંફ�દાકાર�ની મઝંીલમા ં

ઇસલામ અને શર�અતને �વતદાન આપવા માટ� પોતાના બે 

વહાલા લાડલાનને �ુરબાન કરતી વખતે આહ પણ ભર� 

નહભ અને પોતાના દ�લબદંો� ુ ંનામ પણ લી�ુ ંનહભ. 
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હઝરતે �સુાની માતા માત એક ફરઝદંને �ુદો 

થતા ન જોઇ શક� જયાર� કરબલાની આ વીરનાર�એ અસખંય 

હાશમી જવાનોને પોતાની નજર સામે શહ�દ થતા ંજોયા. 

જનાબે ઇમરાનની દ�કર� જનાબે મર�યમે હકની 

હ�ફાઝત માટ� હઝરત ઇસાને સાથે લીધા અને મીસર તરફ 

ઝા�લમ બાદશાહના �ુમથી બચવા માટ� ચાુયા ગયા. 

જયાર� મરયમે કરબલા અથારત જનાબે ઝયનબે �ુબરા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ હકની હ�ફાઝત માટ� ઇસાએ કરબલા 

(અથારત હઝરત ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામને) તયા ંજ �કુ� 

પોતે શામ તરફ �ખુ ફ�રવી તે તરફ આગળ વ ધયા ંઅને 

ઝાલીમ બાદશાહની સામે �બ� થઇ તેનો સામનો કય�. 

ઇસાએ મર�યમ અને ઇસાએ ઝયનબ એ બનેંને ક�વી ર�તે 

સરખાવી શકાય ? �ા ંતે અને �ા ંએ ? 

અય અુલાહ ! મારા સલામો આજથી કયામતના 

�દવસ �ધુી એ મહાન વીરનાર�ની દ રગાહમા ંપહ�ચાડ. અય 



િસરતે અઈમ્મા - 1664                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

અુલાહ ! તને તે સીદ�કએ �ગુરાની �ુ ંકસમ આ� ુ� ંમને 

સખતીમા,ં ્ુિનયામા ંતેમજ આખેરતમાં , ખાસ કર�ને 

સકરાતના કઠ�ન સમયે અને કબરના �ધારામા ંઅને આલમે 

બરઝખમા ંઅને કયામતના �દવસે મને બચાવ અને 

કયામતના �દવસ �ધુી મોકલેલ સલામોને ઝયનબે �ુબરા 

�ધુી પહ�ચાડવાની �ૃપા કર ! 

* * * * * 
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બીબી ઝયનબ સલમ�સુલમા� 

અલયામનો ઇસ્ી ્રતબો 

�ણ�ુ ંજોઇએ ક� અહલે બૈતે ર�સાલત�ુ ંઇુમ 

અુલાહ પાક તરફથી છે , અને તેન તરબીયત માટ� 

્ુિનયાના મોઅુલીમોના મોહતાજ નથી. �તુ અને ભિવષયથી 

તેન �ણકાર હતા , અને તેથી  જ ભિવષયમા ંથનાર 

બનાવોની આગાહ� ઘણી વખત તેન આપતા , અને લોકોને 

તેજ �હસાબે �હદાયત કરતા. 

એ વાતમા ંકંઇ પણ શક નથી ક� બીબી ફાતેમ્ઝુ 

ઝહ�રા સલા�ુુ લાહ� અલયહાનો ઇુમી મરતબો પણ તેટલો જ 

�લુદં હતો, ્ટલો બી� અઇમમા અલયહ��સુસલામનો હતો , 

અને આવી એક માતાની દ�કર� બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાનો પણ બાતેની, ઝાહ�ર� વગેર� ઇુમનો ખઝાનો. જો ક� 
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તે માતાની બરાબર તો ન�હ  જ, પણ તો યે તે કાઇં કમ હતો 

નહભ. મોઅુલીમ અને િશદક વગર તેમન ેઅુલાહ પાક 

તરફથી �ડા ઇુમની નવા�ઝશ થઈ હતી અને તેમ�ુ ંઇુમ 

બ� ુજ �ેુ ંહ્ ુ.ં જયાર� બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા 

�ુફામા ં�તુબો પઢ�ા તયાર� જનાબે ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામે ક ુ ંક� , અય �ફ� "બે હમદ�ુલાહ અનત 

આલી�નુ ગયર �અુુલમહ વ ફહ�મ્નુ ગયર� �ફુહહ�મહ 

"�કુ �દુા નો ક� તમે આલી મા છો કોઇ આલીમની મદદ 

િવના, અને સમજદાર છો , કોઇ સમ�વનારની મદદ વગર 

બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા તે જમાનામા ંક� જયાર� 

�ુફામા ંરહ�તા હતા તે સમય દરિમ યાન �ુફાની �ીનને 

�ુરઆને કર�મની તફસીર શીખવતા ંહતાં , અને એક 

ઝમાનામા મજલીસની તાલીમ પણ આપતા હતા, એક વખતે 

એમ બન�ુ ંક� હઝરત અલી અલ�યહસસલામ ઘર� આવયા. 

સાભંક�ુ ંતો બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા બી� 
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નરડામા ં�ીનની મજલીસમા ં ‘કાફ’ ‘હા’ ‘યા’ ‘અયન’ 

‘સવાદ’ની તફસીર બયાન કર� સમ�વતા ંહતા.ં મજલીસ 

ખતમ થયા બાદ જનાબે અલી અલ�યહસસલામે ક ું , ક� આ્ 

તમે તફસીર� ‘કાફ’ ‘હા’ ‘યા’ ‘અયન’ ‘સવાદ’ િવષે 

મજલીસમા ંબયાન કરતા હતા ? બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાએ જવાબ આપયો, "� હા.ં બાબા�ન આપ પર ફ�દા 

થા� તે પછ� હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ંક� આ 

આયત એક રાઝ છે ક� ્ રાઝ તમો ઇતરતે પયગમબર પર 

્ �સુીબતો આવવાની છે તેને �પુત ર�તે સમ�વે છે. તયાર 

બાદ હઝરત અલી અલ�યહસસલામે બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાને ્ �સુીબતો તેમના પર પડવાની 

હતી તે કહ� સભંળાવી. 

શેખ સ્ુકથી ર�વાયત કર�લ છે ક� ઇમામે ગાએબ  

અલ�યહસસલામથી બયાન છે ક� આપે ‘કાફ’ ‘હા’ ‘યા’ ‘અયન’ 

‘સવાદ’ની આયતની તઅવીલ કર� છે. આપે ક ુ ંછે ક� આ 
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હરફો અુલાહ પાક તરફથી પોશીદા ગયબી હરફો છે. 

અુલાહ પાક� પોતાના નબી ઝકર�યા ઉપર આ શબદોનો 

�લુાસો સમ�વેલ. જયાર� ઝકર�યાએ અુલાહ પાકથી અઝર 

કર� ક� મને પજંતને પાકના નામ �બુારકથી વાક�ફ કર તો 

અુલાહ પાક� �બઇલને મોકલી તેમન ેએ નામોથી વાક�ફ 

કયાર. જયાર� જનાબે ઝકર�યા હઝરત મોહમમદ �સુતફા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ , હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ, બીબી ફાતેમ્ઝુઝહ�રા સલા�ુુ લાહ� અલયહા 

અને ઇમામ હસન અલ�યહસસલામ�ુ ંનામ લેતા તયાર� બ�ુ ં

્ુ:ખ �લુી જઇને અને �શુ�શુ થઇ જતા. અને જયાર� ઇમામ 

�સૈુન અલ�યહસસલામને યાદ કરતા તયાર� તેમ�ુ ં�દલ ભરાઇ 

આવ્ુ,ં અને પર�શાન થતા. આથી જનાબે ઝકર�યાએ 

અુલાહ પાકની દરગાહમા ંસવાલ કય� ક� હ� અુલાહ  ! 

પજંતને પાકના જયાર� �ુ ંપહ�લા ચાર નામો લ� � ંતયાર� 

�શુી થાય છે અને મારા રંજ અને ગમ ્ુર થાય છે , પણ 
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જયાર� જનાબે �સૈુન અલ�યહસસલામ�ુ ંનામ લ� � ંતયાર� ન 

�ણે શા માટ� મારાથી જોરથી રડાઇ જવાય છે અને મા� ં�દલ 

ભરાઇ આવે છે. પછ� અુલાહ પાક� જનાબે ઝકર�યાને બધા 

વાક�આથી ખબરદાર કયાર. "કાફ” થી કરબલા તરફ ઇશારો 

છે. "હા” થી હલા કતે ઇતરત માટ� ઇશારો છે. "યા ” થી 

યઝીદ છે. ક� ્ ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ પર �ુમની 

ઝડ�ન વરસાવશે. "અયન ” અતશ (પયાસ) માટ� ઈશારો 

છે, ્ ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામની પયાસને સમ�વે છે 

અને "સવાદ” ઇમામે �સૈુન અલ�યહસસલામના સબ માટ� છે. 

જનાબે ઝકર�યાએ જયાર� આ સાભંક�ુ,ં તયાર� ક ુ ંતણ �દવસ 

�ધુી તેમને કોઇ મળવા આવે ન�હ , અને એ તણે �દવસ 

તેમણે ગમે �સૈુન  અલ�યહસસલામ મા ંરડવામા ંગાકયા અને 

બોુયા ક� "હ� �દુા ! �ુ ં્ ુ ંતારા સમથી ેેષઠ બદંાના ફરઝદંને 

આવી સખત �સુીબતમા ંનાખશે  ? �ુ ં્ ુ ંઆવી સખત 

�સુીબત તેના ઘર ઉપર નાઝીલ કરશે  ? �ુ ંઅલી 
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અલ�યહસસલામ અને ફાતેમ્ઝુ ઝહ�રા સલા�ુુ લાહ� અલયહાને 

આવી સખત �સુીબત�ુ ંપયરહન ્ ુ ંપહ�રાવશે ? 

બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાનો ઇુમી 

મરતબો એટલો �લુદં હતો ક� તેન પોતાના ભાઇ તરફથી 

નાએબ તેમજ વસી થયા હઝરત ઇમામ ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામ બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાથી 

�રવાયત નકલ કરતા હતા. "ઇકબાલે દ�ને શેખે સ્ુક” અને 

"ક�બલે ગયબતે શેખે ્સુી”થી �રવાયત કરવામા ંઆવી છે, 

્નો �લુાસો આ છે ક� અહમદ ઇબને ઇબાહ�મ (સન ૨૮૨ 

હ�જર�) બીબી હક�મા (ઇમામ હસન અસકર� 

અલ�યહસસલામના �ઇ)થી ઘણી વાતો સાભંળ�. ્માનંી એક 

આ પણ છે ક� �સેુન ઇબને અલી અલ�યહસસલામે પોતાની 

બહ�ન બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાથી �ુુ લી ર�તે 

વસીયત કર� અને ્ ઇુમ ઇમામ ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામથી �હ�ર થ્ ુ ંતેની બીબી ઝયનબ 
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સલા�ુુ લાહ� અલયહા સાથે નીસબત આપવામા ંઆવતી , અને 

તે એ માટ� ક� ઇમામ અલ�યહસસલામની હ�ફાઝત થઇ શક�. 

આ વાતથી ઇમામતના મ રતબાને કંઇ પણ હાની પહ�ચતી 

નથી, ક�મક� ઇમામ અલ�યહસસલામનો મ કસદ મમકાને 

અ�સુર� ખીદમત કરવાનો તેમજ પોતાના ઇુમથી અસર 

પહ�ચાડવાનો હોય છે. 

�કતાબ "તરા�લ મઝહબ”મા ંક�તાબ "મજલીસે 

��ુક�ન”થી નકલ કરવામા ંઆવેલ છે ક� શહ�દ� આલીમે 

(કઝવીની) તે �સુતકમા ંલખે છે ક� બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાની મઅર�ફત અને તવહ�દની મ�ંઝલે 

ઇમામતની નઝદ�ક હતી. 

અજબ પમાડનાર� આ વાત છે ક� જયાર� બીબી 

ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાની વય માત છથી સાત વષરની 

હતી તયાર� તેમની ઇુમી કાબેલીયત અને યાદદાશત એટલી 

િવશાળ અને તીવ હતી ક� જયાર� હઝરત ફાતેમ્ઝુ ઝહ�રા 
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સલા�ુુ લાહ� અલયહા પોતાના િપતાની બાદ �સુીબતમા ં

�બુતીલા થયા અને તેમના ઉપર �ુમ �ઝુારવામા ંઆવયા 

તયાર� તેમણે મસ�દ� નબવીમા ંજયાર� મસ�દ �હુા �રો અને 

અનસારોથી ખીચોખીચ ભર�લી હતી , તે સમયે પરદો બધંાવી 

તેની પાછળ રહ� એક એ�ુ ંપવચન ક�ુ ુક� તેની અસરથી 

લોકોમા ંહલચલ મચી ગઇ અને સાભંળનારાન દંગ થઇ 

ગયા. મઝ�ુર િવવેચન આશર� બે કલાક �ધુી ચાુ�ુ.ં તે 

વખતે અરબ �ીન પણ મસ�દમા ંહતી અને અહલે બૈત 

અલ�યહસસલામ પણ બીબી ફાતેમ્ઝુઝહ�રા સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાની સાથે હતા. અજબ છે ક� તે સમયે બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાની વય ફ કત સાત વષરની હોવા છતા ં

તેમને એ પવચન બરાબર યાદ રહ� ગ�ુ.ં જયાર� પણ એ 

પવચન (�તુબા)ની નકલ કરવી પડતી તયાર� દર�ક જણ 

બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાથી એ �રવાયત કરતો. 
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બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાની માઅર�ફત 

એટલી �ડ� હતી ક� બચપણના જમાનામા ંપોતાના િપતા 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામથી સવાલ કય� ક� "હ� બાબા  ! 

આપ મને દોસત રાખો છો  ? જવાબ આપયો "હા, બેશક માર� 

ુખોના �રુ ! બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ ક ુ ંક� 

"િપતાેી ! એક દ�લમા ંબે મોહબબત ક�મ રહ� શક�  ? 

અુલાહની મોહબબત તેમ ફરઝદંની પણ મોહબબત  ! પછ� 

પોતે જ બોુયા ક� "નીખાલસ મોહબબત માત અુલાહ માટ�  

જ હશે , જયાર� ફરઝદંોની મોહબબત અુલાહના �કુમ �ગે 

હશે, અને તયાર�  જ તમે અમારા ઉપર મોહબબત રાખો છો એ 

સવભાિવક જ છે ્મ બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા 

બચપણમા ંઆવી અ કલી વાતો કરતા તેમ અહલે બૈતના 

બધા ફરઝદંો પણ એ જ પમાણે સવાલ જવાબ કરતા. ્મ ક� 

એક વખતે હઝરત અલી અલ�યહસસલામે , જનાબે અબબાસ 

અલ�યહસસલામને તઅલીમ આપતા ંક ુ ંક� "અબબાસ  ! કહો 
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વાહ�દ-એક અબબાસ અલ�યહસસલામે ક ુ ં"વાહ�દ-એક તયાર 

પછ� હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ક ું , કહો, ઇસનૈન-બે. 

હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામે ક ુ ંક� િપતા� , ્ 

ઝબાનથી મ� "વાહ�દ-એક ક ુ ંતે ઝબાનથી "ઇસનૈન-બે ક�મ 

ક�ુ ં? આ હતી અહલેબતૈના બાળકોની તવહ�દની તઅલીમ ! 

* * * * * 
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બીબી ઝયનબ સલમ�સુલમા� 

અલયામની ઇબમદત અને પરા�ઝગમર� 

યાદ રાખ�ુ ંજોઇએ ક� બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાની �હાની તા કત તેમને તેમના વાલેદા જનાબે 

ફાતેમ્ઝુઝહ�રા સલા�ુુ લાહ� અલયહાથી મળેલ હતી ક� ્મણે 

ન�વુવતના મહાન મકામથી એ �હાની તા કત હાસીલ કર� 

હતી. ્વી ર�તે સીદ�કએ �ુબરા બીબી ફાતેમ્ઝુ ઝહ�રા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ છેુલી ઘડ� �ધુી ઇબાદત , બદંગી 

અને પરહ�ઝગાર�મા ં�વન િવતાવ�ું , તેવી જ ર�તે બીબી 

ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ પણ �વન આ�ુ ંઇબાદત 

અને પરહ�ઝગાર�મા ંગાક�ુ.ં 

�રવાયતોથી સા�બત છે ક� બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા બદંગી , ઇબાદત અને તકવા 
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પરહ�ઝગાર�મા ંએટલા પાબદં હતા ક� �ુફા અને શામની સફર 

દરિમયાન ક� ્ �સુીબતના જમાનામા ંતેમણે અસીર� અને 

કયદના બધંનોમા ંજકડાએલા હતા , તેવા કઠણ અને સખત 

સજંોગોમા ંપણ વા�બાતો , ��ુાતો, નફ�લો તેમજ નમાઝે 

શબ કદ� પણ તકર કયાર નહભ. 

"ક�બર�તે અહમર”ના કતારથી �રવાયત છે ક� , 

ઇમામ ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામથી �રવાયત છે ક� 

્નો �લુાસો આ છે, ક� તે હઝરતે ફરમાવ�ુ ંક� "શામ”ની એ 

સફર દરિમ યાન અનહદ સકંટો , આફતો, �સુીબતો અને 

તકલીફોનો સામનો થવા છતા ંઅમાર� ફોઇ બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ કદ� પણ નમાઝે શબ તકર કર� ન�હ. 

સફર દરિમયાન વળ� �ાર�ક એમ પણ બન્ુ ંક� 

જયાર� ્ુશમનોની સખતી અને સફરની ઝહ�મતોના લીધે 

જનાબે ઝયનબ થાક� જતા, અને અશ��તના લીધે તેન ઉભા 

રહ� નમાઝ પઢ� શ કતા નહભ , તો બેઠાબેઠા પણ નમાઝો 
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બ�વી લાવતા, અગરચે એ નમાઝે ��ુ ત પણ કા ંન હોય. 

"ક�તાબે ખસાઇસ”મા ંમન�ુલ છે ક� � ુ િ�◌  અને શીયાનની 

અહાદ�સની �કતાબોથી માઅ�મુ પડ� છે ક� �ુર�શની તેમજ 

બની હા શીમની બધી �ીનથી બુક� અબ્ુલ ��ુલીબના 

વશંમાનંી બધી દ�કર�ન કરતા ંબીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહા ઇબાદત , હયા, અકકલમદં�, નેક અખલાક , અદબ, 

શાન અને ��ુગ�ના જલાલમા ંવધાર� ફઝીલત ધરાવતા 

હતા. એથી જ તો �રવાયતમા ંઆવેલ છે ક� આખર� વ કતે 

�સુીબતોની એવી હાલતમા ંક� ્મા ંઇનસાનના હોશ હવાસ 

ઠ�કાણે રહ� શક� ન�હ હઝરત ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામે 

િવદાય થતી વેળા , પોતાના ઇમામતના મ રતબા�ુ ંજાન 

હોવા છતા ંબીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાને િવનતંી 

કર� ક� "યા ઉખતા  ! લા ્નુસીની ફ� નાફ�લિતુલયલ ” હ� 

બહ�ન ! નમાઝે શબમા ંમને �લુતા નહભ. 

* * * * * 
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બીબી ઝયનબ સલમ�સુલમા� અલયામ 

�ુરબમનીનમ  લ્્મ ં

ફ�દાકાર� અને �ુરબાની એ દર�ક ઇનસાન�ુ ંકામ 

નથી. પોતા�ુ ંસવરસવ આપ�ું , સતંાનોથી હાથ ધોઇ નાખવા , 

્ુિનયાની મીઠ� મ� ્ુર રહ�� ું , એ બ�ુ ં�હાની �લુદં� અને 

ુત�રક �હમમત િસવાય શકય નથી. 

ઇનસાન�ુ ંમન પોતાના માટ� , પોતાના બાલ 

બચચાન માટ� ઔલાદ પોતાના �ુ�ંુબ કબીલા માટ� એશ 

આરામ, અને �ખુ તથા આનદંની ઇચછા રાખે છે , પણ ્ 

વય��ત આ વસ્નુથી નજર ફ�રવી લેવા માગેં છે , તેના માટ� 

જ�ર� થઇ �ય છે ક� તે ફનાનો , સતય અને રાસતીનો , 

��ુવવતનો, સતંોષનો, મોહબબત અને બદંગીનો, �રુમત અને 

ઇનસાનીયતનો પહ�લે �લુામ બની �ય. 
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્ુિનયાના મહાન ��ુષો પણ જયાર� આ મયદાને 

અમલમા ંપાછા પડ�ા અને પડ� છે તયાર� �ીનની તે શી 

િવસાત ? પરં્ ુજયાર� ્ુિનયાના પરદા પર અુલાહ પાકની 

ઝાતે પોતાની િનશાનીન �હ�ર કર�લ છે , તેને લીધે એવી 

ક�ટલીક વય��તન, �ીન અને ��ુષોમા ંઅલબ� થઇ ગઇ છે 

ક� ્મણે ્ુિનયાને (મનેચછાન અને મનોિવકારને) પોતાની 

પીઠ પાછળ ફ�ક� દ�ધી અને રાહ� મમલામા ંપોતા�ુ ંસવરસવ 

�શુીની સાથે અપરણ કર� દ��ું , અને એવા કારનામાન કર� 

બતાવયા ક� ્મા ંબધા માટ� માઅર�ફત અને �ુરબાનીના 

સબક સમાયેલા છે. અગરચે આવા કારનામાન �ીનથી 

થોડા જ પમાણમા ં�હ�ર થયા છે , તો પણ ્મનાથી થયા તે 

બધા ઇનસાનની મ�ંઝલથી બ� ુજ આગળ વધેલા હતા. 

તવાર�ખે ઇસલામમા ંઆ્ તેરસો ને ચ�સઠ વષર 

દરિમયાન બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા  એ  બી� 
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વીરનાર� છે , ક� ્ ફ�દાકાર�મા ંએક અજોડ અને અનમોલ 

ન�નુો બની ગયા. 

* * * * * 
 

  



િસરતે અઈમ્મા - 1681                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

બીબી ઝયનબ સલમ�સુલમા� અલયામ 

કરબલમનમ સફર ્મર� ઇ�ઝત ્મગેં 

છે 

બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાને ઇમામ 

�સૈુન અલ�યહસસલામથી બ�ુ  જ મોહબબત હતી. બચપણના 

જમાનામા ંપણ એ બહ�ન, ભાઇને જયાર� જોતી તયાર� તેના �ખુ 

ઉપર રોનક આવતી અને જયાર� તેમને ન જોતી તો ગમગીન 

અને ઉદાસ રહ�તી. આ બાબતથી બીબી ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાએ હઝરત ર�લેુ અકરમ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમને પણ વા�કફ કયાર હતા. આપ એ જ કારણે 

તેન ભાઇની �ુદાઇ સહન કર� શકતા ન હતા. 
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હ�જર� સન ૬૧મા ંજયાર� મોઆવીયા જહ � મ 

વાસીલ થયો , અને યઝીદ� હઝરત ઇમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામ પાસેથી કોઇપણ ભોગે બયઅત લેવા માટ�નો 

મકકમ ઇરાદો કય� , તયાર� ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામે 

મકકા જવાનો ઇરાદો કય�. જનાબે ઝયનબે �ુબરા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાથી એ ક�મ �મુક�ન હ્ ુ ંક� તેન પોતાના 

ભાઇને છોડ� શક�  ? �ુ ંકદ� શ� છે ક� પત�ંગ�ુ ંપકાિશત 

�દવો છોડ� દ�  ? �ુ ં�ાર�ય એમ થ�ુ ંછે ક� મીણબ�ી બળતી 

રહ� અને પત�ંગ�ુ ંન બળે  ? કરબલાના �દપકના પત�ંગયા 

સમા બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાને જયાર� �ણવામા ં

આવ�ુ ંક� ભાઇ કરબલાની સફર� જવાના છે તો તેન બ�ુ  જ 

બે ઇખતીયાર થઇ ગયા , અને રડવા લાગયા. તેમના શવહર 

અબ્ુુલાહ ઇબને જઅફર� જયાર� એમની આ હાલત જોઇ તો 

બોુયા, તમાર� ુખોને �દુા �ાર� પણ ન રડાવે. તમને �ુ ં

થાય છે  ? બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા એ જવાબ 
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આપયો ક� "મારા ભાઇએ �સુાફર�એ જવા�ુ ંનકક� કર�લ છે , 

અને તમે તેમના તરફની માર� મોહબબતથી �રુા વા�કફ છો. 

માર� હાલત એવી છે ક� એક ઘડ� પણ તેમની �ુદાઇ મારાથી 

સહન થઇ શકશે નહભ , અને જયાર� પતનીન પોતાના પિતની 

ઇ�ઝત વગર �ાયં જઇ શ કતી નથી , તો એ માટ� �ુ ં

આપની પાસે ઇ�ઝત મા�ુ ં�.ં 

અબ્ુુલાહ રડવા લાગયા , ુ�નુ સર� પડ�ાં , 

અને બોુયા "્વી તમાર� ઇચછા , શવહર તરફથી ઇ�ઝત 

મળતા ંબીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા ઘણા  જ �શુી 

થયા ંઅને ભાઇ સાથે સફર પર જવા તૈયાર થયા.ં 

* * * * * 
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બીબી ઝયનબ સલમ�સુલમા� 

અલયામની ાઝરત �સુતન 

અલ�યાસસલમ્ સમથે ્કકમ તરફ 

રવમનગી 

૨૯મી રજબ, �હ.સ. ૬૦ની તે તાર�ખ હતી, જયાર� 

હઝરત �સૈુનનો કાફલો તવહ�દની �નુમા ં �ુમતો મ કકાએ 

મોઅઝઝમા તરફ તેમજ કાઅબએ મક�દુ તરફ રવાના થવા 

આગળ વ ધયો. હાશમી ખાનદાનના જવાનો જનાબે અલી 

અકબર, હઝરત  અબબાસ, જનાબે કાસીમ, જનાબે અહમદ, 

જનાબે મોહમમદ અને જનાબે ઔન વગેર�એ અહલે બૈતની 

ખા્નુોને તરતીબવાર સવાર કયાર. ઇમામતના આફતાબની 

શમા અથારત હઝરત ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામે પોતાના 
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પરવાના બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાને પોતાના 

હાથે સવાર કયાર , અને એક ખાસ તરતીબથી અહલે બૈતે 

ન�વુવતનો આ કાફલો મકકા તરફ રવાના થયો. મકકા 

પહ�ચયા બાદ લગભગ ચાર મહ�ના �ધુી તેન તયા ંરરા. 

* * * * * 
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�ુફમ તરફ રવમનગી 

જયાર� બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા �ુફા 

જવા માટ� તૈયાર થયા તયાર� તેન ઇમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામના �કુમનો ઇનતેઝાર કરતા હતા. �હજર� સન 

૬૦ માહ� �ઝુહજની ૮મી તાર�ખે ખાનએ �દુાની �રુમતની 

રદા માટ� (ક� ્ �રુમત ઇમામ અલ�યહસસલામ�ુ ં�નુ કરવા 

માટ� યઝીદ તરફથી �ટ�લા �કુમથી બ�ુ  જ ગભંીર બની 

હતી) હજને ઉમરામા ંફ�રવી નાખયો અને અહલેબૈતના કાફલા 

સાથે મ કકાથી બહાર નીકકયા. મ�ંઝલ પછ� મ�ંઝલ રસતો 

કાપતા ંજયાર� મ�ંઝલે �જુલીયહ પર પહ�ચયા તયાર� ઇમામ 

અલ�યહસસલામ તયા ંઆગળ બચચાન સાથે એક દ�વસ ને 

એક રાત રરા. 

* * * * * 
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અાલેબતત�ુ ંકરબલમ પાહચ�ુ ં

ક�ટલાક ્ુ:ખો અને કષટો વેઠ�ને અહલે બૈત 

અલ�યહસસલામનો કાફલો કરબલા પહ�ચયો. તયા ંપહ�ચતા ંજ 

બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા એ �દલમા ંબેચૈની 

મહ��સુ કર� અને તેન બ�ુ  જ ગમગીન રહ�વા લાગયા. તે 

�દવસે હ�જર� ૬૧ , મોહરરમની બી� તાર�ખ હતી. ઇમામ 

�સૈુન અલ�યહસસલામે ખયમાન ઉભા કરવાનો �કુમ આપયો , 

અને હથીયારો સ�વવામા ંસમ મશ�લુ થયા. ઇમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામ એ  સમયે અ�કુ અશઆર પઢતા હતા ્ 

સાભંળ� બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા સમ� ગયા ક� 

એમા ંઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ પોતાની શહાદતની તરફ 

ઇશારો કર� રરા છે. બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા બ� ુ

જ રડવા લાગયા અને ભાઇ પાસે અઝર કર� , "માર� ુખોના 

�રુ ! કાશ માર� �જ�દગીનો �ત આવી ગયો હોત. હ� 
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�તુકાળના ગએલાનમાથંી બાક� રહ�લા અને બાક� 

રહ�લાનને પનાહ દ�નારા  ! �ુ ંતમે તમાર� શહાદતના 

સમાચાર સભંળાવી રરા છો  ! ઇમામે ફરમાવ�ુ ં" બહ�ન સબ 

કરો, ને સબનો પાલવ હાથમાથંી �ટવા ન પામે. �ણો ક� 

આસમાનવાળાન પણ મરણ પામે છે અને જમીનવાળાન 

પણ હમેંશા રહ�વાવાળા નથી અને અુલાહની ઝાત િસવાય 

બ�ુ ંફના થનાર છે , અને બધા ંતેની તરફ ર�ુ થનાર છે. 

પછ� ઇમામ અલ�યહસસલામે તેમને વ� ુસરળ વાતો 

સમ�વતા ક ુ ંક� " બહ�ન ! �ા ંછે આપણા નાના અને �ા ં

છે આપણા િપતા  ! ક� ્ન મારા કરતાયં ઘણા સારા હતા. 

સા� ંઅ�કુરણ કર�ુ ંદર�ક �સુલમાનને માટ� જ�ર� છે. 

જયાર� હઝરત ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામે આવી 

ર�તે ફરમાવ�ુ ંતો તે શબદોથી જનાબે ઝયનબના �દલ પર 

ખાસ અસર થઇ અને બેઇખતીયાર ર�તે એમની ુખો 

ુ�નુથી ભરાઇ ગઇ. ઇમામ �સેુન અલ�યહસસલામ પોતાની 
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શહાદતની ખબર આ બધા �દવસો દરિમ યાન આપતા રરા , 

અને એક વખત ઇમામ અલ�યહસસલામે બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાને આ પણ ક ુ ંક� " બહ�ન મારા કતલ 

પછ� તમે તમા� ંગીર�બાન ફાડશો ન�હ , મોઢા ંઉપર તમાચા 

મારશો ન�હ, બુક� બધી ર�તે સબ કરશો. 

નવમી મોહરરમની સાજંના જયાર� ્ુશમન લશકર� , 

ખયમા પર �મુલો કય� તયાર� ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ 

પોતાના ખયમામા ંહતા , અને હથીયાર સજતા ંતેમને �ઘ�ુ ં

ઝ��ુ આવી ગ�ુ ંહ્ ુ.ં 

લશકરના િસપાહ�નનો પગરવ જયાર� બીબી 

ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાના કાન ઉપર અથડાયો તો 

તેમણે દોડ� જઇ ભાઇને જગાડ�ા. ્ુશમન લશકરના 

આવવાની તેમને ખબર આપી. ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામે 

ક ુ ંક� હમણાં  જ મ� નાના હઝરત ર�લેુ કર�મ , બાબા 

અમી�લ મોઅમેનીન , મા્ ુે ી તેમજ ભાઇ હસન 
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અલ�યહસસલામને સવપનામા ંજોયા. તેન બધા મને પોતાની 

તરફ બોલાવી રરા હતા. આ સાભંળ� બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા રોવા લાગયા અને બ�ુ  જ પર�શાન 

થયા. ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ંક� "�દુા તમાર� 

પર રહ�મ કર� , આ �નુાસીબ નથી ક� તમારા રડવાનો અવાજ 

્ુર �ધુી �ય , અને તે સાભંળ� ્ુશમનો �શુ થાય. હઝરત 

અબબાસ અલ�યહસસલામે ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામની 

ઇ�ઝતથી ્ુશમન પાસેથી ખાસ ઇબાદત માટ� એક રાતની 

મોહલત માગંી , અને તે આખી રાત અહલે બૈત અને તેમના 

વફાદાર સાથીન, કરબલાના મયદાનમા ંઇબાદતમા ં�ઝુાર�. 

આ�રુાના �દવસે ઘણા બનાવો બનવા પામયા , ્માનંા 

ઘણાખરા બનાવોમા ં જનાબે ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા ને 

અગ ભાગ ભજવવો પડ�ો. આ�રુાના �દવસે �ુમની 

ઝડ�ન અને સીતમોના ્ વાદળા ંઅહલે બૈતના ખયમાન 

ઉપર વરસી ગયા ંતે� ુ ંવણરન કર�ુ ંઅશ કય છે. તે વેળા 
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બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા એવી હ�મમતથી સા�બત 

કદમ રરા ક� તેની મીસાલ ્ુિનયામા ંનથી. એમની નજરની 

સામે એક પછ� એક હાશમી ખાનદાનના સભયો મયદાને 

જગંમા ંશહ�દ થયા , તે વેળા �ુ�ંુબના વડ�લ તર�ક� બધાને 

હ�મમત આપવા�ું , સમ�વવા�ુ ંતેમજ ભાઇની હ�મમત 

વધારવા�ુ ંકામ તેમના એકલા ઉપર હ્ ુ.ં 

એ વાતમા ંશક નથી ક� આટલી હદ બહારની 

�સુીબતોની અસર ઇનસાનના �ગરમા ંએક �તની એવી 

ગરમી પેદા કર� છે ક� ્થી ઇનસાનને પયાસ લાગે છે અને એ 

પયાસને �ુ�વવા તે પાણી વગેર� પીએ છે. પરં્ ુઅહભ તો 

ુ�નુના �મ િસવાય કંઇ નહો્ ુ.ં જનાબે ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાની આવી હાલત થવા છતા ંતેમણે 

પોતાના �દલ ઉપર કા� ુરાખયો. એ સવાભાિવક છે ક� જયાર� 

કોઇ �ુ�ંુબ પર કોઇ આફત આવી પડ� છે તયાર� તેની સમ વ� ુ

અસર �ુ�ંુબના વડા ઉપર થાય છે. 
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ઇમામ �સેુન અલ�યહસસલામે એક પછ� એક 

જવાન અને ��ુગર સહાબીને લડાઇની ઇ�ઝત આપી અને 

તેન બધા તેમની  જ નજર સામે શહ�દ થઇ ગયા. એ બધા ં

�શયોથી ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામના �દલમા ં બેચૈની 

ઉદભવી, અને પોતાના ભાઇની આ �સુીબત જોઇ બીબી 

ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા ઉપર પણ તેની ગેહર� અસર 

થઇ. જયાર� શહાદતનો દમર અહલે બૈતના સભયો પર આવયો 

તયાર� જનાબે ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાને એક નવી 

પકારની તજુલી પાપત થઇ. ઝયનબે �ુબરા સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાના �ગરમા ંઅલબ� એક આગ ભડક� રહ� હતી. 

પરં્ ુતેમણે પોતાની �હાની તાકતના સહાર� મઝ�ુર આગની 

અસર ચેહરા ઉપર ઝાહ�ર થવા દ�ધી નહભ. ્�ુ ંપ�રણામ એ 

આવ�ુ ંક� એમની ��ુઅત અને સબના સાયામા ંઅહલે બૈતના 

ઘરવાળાનને, બેવા બીબીન અને યતીમ બાળકોને તસુલી 

મળ� અને ઇમામ �સેુન અલ�યહસસલામની હ�મમત પણ ઘણી 
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વધવા પામી. બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાની ��ુગ� 

અને મહાનતા તેમણે ્ હમદદદ બતાવી તે થક� �હ�ર થઇ. 

હક�કતમા ંમહાન એ જ છે ક� ્ નાના અને મોટા બધા સાથે 

��ુગ�ને શોભે એ�ુ ંવતરન રાખે છે. �ુ�ંુબના નાના અથવા 

મોટાના �ગરમા ંકોઇ પણ પકાર�ુ ંદદર  પેદા થાય તે સમથી 

પહ�લે મઝ�ુર ��ુગ�ના �દલમા ંપેદા થ�ુ ંજ�ર� છે. �ુ ં

ઝયનબે �ુબરા સલા�ુુ લાહ� અલયહાને એ વાતની ખબર ન 

હતી ક� આ બધી �સુીબતોનો ભાર અને �ઝમમેદાર� છેવટ� 

તેણી એકલીના માથા ઉપર આવવાનો હતો  ? હા ! તેન આ 

બ�ુ ં�ણતા હતા , જો ક� હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામની 

શહાદત તેમજ તેમના ભાઇ અબ્ુુલાહ , જઅફર અને 

ઉસમાનની શહાદતોથી આપ�ુ ં�ગર બેચૈનીની આગથી 

બળ્ુ ંહ્ ુ ંતો પણ સબ ને ઝબત કર� �ુ ંતેમની માતા 

ઉમ�લુ બનીન (ફાતેમા) સાથે હમદદદ અને હ�મમતથી પેશ 

ન આવયા ં? જનાબે કાસીમની શહાદત આ કબીલા ઉપર એક 
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એવી મોટ� આફત હતી ક� ્ આફતની આગના ભડકાન 

��ુવવાની હ�મમત ન હતી. માત હઝરત કાસીમની માતા 

"નજમા”�ુ ં�ગર એ આગથી ન બક�ું , બુક� �ુ�ંુબના 

સરદાર બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાના �તરમા ંપણ 

એ શહાદતના લીધે એક જબરદસત આગ ભડક� ઉઠ� અને 

તેમના �ગરને વલોવી નાખ�ુ.ં આવી હાલત ક�મ ન થાય  ? 

કારણ ક� આપ�ુ ં�દલ તેમજ ઇમામ અલ�યહસસલામ�ુ ં�દલ 

એક ગાઠં� બધંાયેલ હતા. ઇમામ �સેુન અલ�યહસસલામ જયાર� 

હઝરત કાસીમની લાશ પર વષારના ંવાદળની પેઠ� ઝાર ઝાર 

રડ�ા, તો બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા એ પસગેં ક�મ 

ુ�નુ ન સાર�  ? ક�મ ન રડ�  ? અજબ છે અને ખર�ખર આ 

તઅજ�ુબની વાત છે ક� આમ થવા છતા ંપણ બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ  પોતાના પયારા દ�કરાન મોહમમદ 

અને ઔનને , લડાઇના હથીયારોથી સજજ કયાર , જગંમા ં

લડવા તેમને હ�મમત ભેર તૈયાર કયાર અને એક વીરનાર�ને 
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છા્ તે હ�મમતથી તેમને પોતાના જ હાથે સ�વયા. વળ� 

બી� તરફ જયાર� હઝરત અલી અકબરની શહાદતની ખબર 

તેમના કાને પહ�ચી તયાર� તેન વયા�ુળ બની ગયા. ભાઇના 

જવાન દ�કરાની શહાદતથી વયા�ુળ બનનાર આ �ુ�ંુબની 

સરદાર પોતાના હાથે પોતાના �ગરના �ુકડાનને લડાઇ 

માટ� તૈયાર કર� છે  ! આફર�ન ન ઝયનબે �ુબરા  ! આફર�ન 

આપની ��ુઅત પર ! 

તઅજ�ુબ છે ક� ્ માતા પોતાના દ�કરાના 

પગમા ંકાટંો લાગવાને બરદાશત ન કર� શક� તે  જ માતા 

પોતાના બે વહાલસોયા �તુોને પોતાના જ હાથે જગં માટ� 

સ�વી પોતાના ભાઇની સામે હા જર કર� છે અને સબ , 

નીખાલસતા અને હ�મમતથી મઝ�ુર �ુરબાનીન તેમની સામે 

પેશ કર� છે ! 

ભાઇના દરબારમા ંએ �ુરબાનીન ક�લુ થઇ. 

પહ�લે "મોહમમદ ”નો જગંમા ં�ુદવાનો વારો આવયો. 
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મયદાનમા ંજઇ તે બહા્ુર� �રવાજ �જુબ "રજઝ ” પડ�ા , 

અને જગંમા ંઅસખંય ્ુશમનોને જહ� મ વાસીલ કયાર. અમીર 

બીન નહ�શલ નામના એક ્ુશમને તેમના ઉપર તાપ માર� 

તેમને શહ�દ કયાર , તે વ ખતે બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાના બી� ફરઝદં જનાબે ઔન મયદાનમા ં�ુદ� પડ�ા 

અને બહા્ુર�થી લડ� તણ સવારો તેમજ અઢાર પાયદળને 

જહ�થમ વાસીલ કયાર , એટલામા ંઅબ્ુુલાહ ઇબને �ુનલ 

તેમના ઉપર અચાનક �મુલો કર� અને તેમને શહ�દ કયાર. 

ઇિતહાસમા ંએવો એક પણ બનાવ લખવામા ં

આવયો નથી ક� ્મા ંએમ હોય ક� બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહા પોતાના વહાલસોયા �તુોની લાશો પર આવીને 

રડ�ા હોય , જયાર� બી� તરફ અલી અકબર શહ�દ થયા , 

તયાર� ઇમામ �સેુન અલ�યહસસલામ તયા ંપહ�ચી શક� તે પહ�લા ં

આ બહા્ુર વીરનાર� પોતાના ભાઇની જવાન �ુરબાની પાસે 

પહ�ચી ગયા.ં જો ક� ઇમામે �સેુન અલ�યહસસલામ સવાર હતા 
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અને જડપથી તયા ંપહ�ચવા ચાહતા હતા ંપણ બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા તેમની અગાઉ એ જગયાએ પહ�ચી 

ગયા, અને પોતાના ભાઇની �વનભરની કમાઇને ર�તી પર 

આળોટતી નજર� જોઇ. ક�મ કર� શકય થઇ શક� ક� આવી સખત 

ગરમીની ૠ્મુા ંઅને તે પણ હદ બહારની પયાસ સાથે 

ઇનસાન આ�ુળ વયા�ુળ ન થઇ �ય , અને પોતાના �દલ 

પરનો કા� ુ�મુાવી ન નાખે  ? હા ! આ વાત કદાચ શ� છે 

ક� અલી અકબર અને પોતાના જવાનોના ઝખમોની યાદમા ં

કદાચ એ મહાન વીરનાર� પયાસની સખતીને �લુી જવા 

પામી હોય.  હા ! ખયમામાનંા નાના બચચાનંની "અલ 

અતશ”, અલ અતશની અવાજો શ� છે ક� આપને પયાસનો 

એહસાસ થવા દ�ધો ન હોય. હા  ! બચચાનંની પયાસના 

અવાજની અસરથી ્ ગરમી તેમના �ગરમા ંપજળ� ઉઠ� 

હતી તે ગરમીની પરવા નહભ કરતા ંઆપે માઅ�મુ પયાસા 

બચચાન તરફ ધયાન આપ�ુ.ં મયદાને બલામા ંઆપની એક 
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આર� અને તમ �ા- હતી ક� પોતાના ભાઇ ઇમામે �સૈુન 

અલ�યહસસલામના છ મહ�નાના �લુાબના �લ ્વા ના �ુક 

અને કોમળ માઅ�મુ બાળક અલી અસગરને આપ એક ટ��ુ ં

પાણી પણ પહ�ચાડવા સફળ થાય. પયાસનો આ સારાયે 

�ુ�ંુબ ઉપર તીજો �દવસ પસાર થતો હતો , ગરમીના 

�દવસોમા ંરણની સખતીનથી સમ કોઇ વાક�ફ છે. �ુ ંઆ વાત 

પણ માની શકાય એવી નથી ક� જયાર� ઇમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામે ખયમામા ંઆવી અલી અસગરને પાણી 

પીવરાવવા લઇ જવા માટ� માગંણી કર� તયાર� બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાને તસુલી મળ� હશે ક� હાશ  ! માર� 

આર� હવે �રુ� થાય છે  ! પણ બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાની એ ઇચછા �રુ� ન થઇ શક�  ! પરં્ ુતેણીએ એમ 

તો કદ� ધા�ુ ુનહ�  જ હોય ક� એક  ુટં પાણીના બદલામા ં

થોડા જ સમય બાદ આ માઅ�મુ બચચાને મઝ�મુ બાપ 

પોતાના હાથોમા ંલોહ�થી ભર�લો ખયમામા ંપાછો લાવશે. 
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�રુમલાના તીર� , માત અલી અસગરની ના �ુક ગરદન વભધી 

નહભ બુક� એ તીર� તો ખયમામંાના બધા નાના અને 

મોટાનના, બીબીન અને બાળકોના માઅ�મુ બાળકની 

વયા�ુળ માના અને બેચનૈ બહ�ન નાની એવી બાળક� 

સક�નાના �ગરને ચારણીના િવ�ધાનની ્મ છલની કર� 

નાખ�ુ ં ! આ બનાવની એ અસર થઇ ક� આસમાનામા ં

ફર�શતાન કાપંી ગયા. ્ ્ુ:ખની આગ અલી અસગરની આ 

શહાદતથી ખયમામા ંલાગી હતી તે માત એમની શહાદતના 

લીધે લાગી ન હતી , જવાનો અને બી� શહ�દો તો 

મયદાનમા ંગયા હતા ્હાદ કરવા , મારવા અને મરવા , 

પરં્ ુઆ માઅ�મુ બચચાના ંહાથ અને પગો તો કપડામા ં

વભટાળેલા હતા. જગં માટ� એણે કંઇપણ તૈયાર� નહોતી કર�. 

માત પયાસ ��ુવવા માટ� પાણીની માગંણી કરવા અને સતય 

હક�કત ્ુશમન ઉપર �હ�ર કરવા તે બાળક ગ�ુ ંહ્ ુ.ં જયાર� 

આવા એક મઅ�મુ િનદ�ષ બાળકને ખયમામા ંલોહ� �હુાણ 
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હાલતમા ંલાવવામા ંઆવ�ુ ંતયાર� �સુીબતથી અહલે બૈતના 

�દલ હલી ગયા અને એક કયામત બરપા થઇ ગઇ ! 

* * * * * 
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બીબી ઝયનબ સલમ�સુલમા� 

અલયામની કસોર� 

હ� અુલાહ  ! મને ખબર નથી ક� ઝયનબે �ુબરા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાની પાસે એક દ�લ હ્ ુ ંક� એક દ�લની 

્ુિનયા તેમના દ�લમા ંહતી. આવી �સુીબતોના અને આવી 

સખતીના સમયમા ંપણ હઝરત ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામ ક� ્ બીમાર�ની પથાર�એ હતા તેમની 

સારવાર માટ� તે વારંવાર દોડ� જતા હતા. ઇમામે �સેુન 

અલ�યહસસલામને એ ખબર હતી ક� પોતાના ફરઝદંની હવે 

તેન બી� �લુાકાત લઇ શકશે નહભ. ખયમા તરફ તેન 

વકયા જનાબે ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા બીમારની 

સેવામા ંમશ�લુ હતા. જયાર� બીમાર� કરબલાએ પોતાના 

િપતાેીને આવતા જોયા તો તેમની તરફ તેમણે મો�ુ ંફ�રવ�ુ.ં 
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ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના 

ફરઝદં ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામને આવતા જોઇ તેમણે 

તઅઝીમ માટ� ઉઠવાની કોશીશ કર� , પણ અશ��તના લીધે 

ઉઠ� શ�ા નહભ. તે વખતે તેમણે પોતાની ફોઇ બીબી 

ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાને િવનતંી કર� ક� મને તમારા 

ટ�કાથી �ૃપા કર� બેસાડો. બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાએ તેમ ક�ુ.ુ ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ આવી 

પહ�ચયા. હઝરત ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામે િપતાને 

અઝર કર� ક� , "િપતા� ! તમાર� અને કમમની વચચે આ્ �ુ ં

�ુ ંથ�ુ ં? ઇમામે જવાબ આપયો ક� "શયતાન આ કમમ ઉપર 

ગાલીબ થયો છે અને �દુાની યાદ તેનના �દલમાથંી 

િવસરાઇ ગઇ છે. લડાઇની આગ ભડક� ઉઠ� છે અને અમારા 

અને તેમના �નુથી જમીન રંગાઇ ગઇ છે. 

હઝરત ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામે આમ 

સવાલો �છુયા તે�ુ ંકારણ એ છે ક� તેન બેહોશ હતા , તેમને 
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ખબર ન હતી ક� તે �દવસે �ુ ં�ુ ં�સુીબતો પડ� �કુ� છે. 

તેમણે ફર� �છુ�ુ ંક� "િપતા  ! કાકા અબબાસ �ા ંછે  ! આ 

સવાલથી બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા�ુ ંદ�લ ભરાઇ 

આવ�ુ ંઅને પોતાના ભાઇની સામે જોઇ રરા ક� તેન �ુ ં

જવાબ આપે છે. સવાલો અને જવાબો થતા રરા ક� તેન �ુ ં

જવાબ આપે છે. છેવટ� જનાબે ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામ રડતા રડતા બેહોશ થઇ ગયા. ફર� હોશમા ં

આવી બી� સવાલો �છુયા. ઇમામે �ંુકમા ંજવાબો આપયા 

અને ક ુ ં"દ�કરા  ! ખયમામા ંમારા અને તમારા િસવાય 

અનય કોઇપણ ��ુષ હવે બાક� રહ�વા પામયો નથી. જનાબે 

ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ આ�ુળ વયા�ુળ થઇ ગયા 

અને એમની પર�શાનીની હદ ન રહ�. પછ� તેન બીબી 

ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા તરફ �ખુ કર�ને બોુયા , "�ફ� 

અમમા ! માર� લાકડ� અને તલવાર મને આપો ક� લાકડ�ના 

ટ�કાથી ઉભો રહ� , તલવારથી જગં કર� મારા ��ુગર િપતાની 
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મદદ ક�.ં ઇમામ �સેુન અલ�યહસસલામે પોતાના આ ૨૧ 

વષરના જવાન દ�કરાને છાતીથી લગાડ�ા અને તેમને આરામ 

કરવા ફરમાવ�ુ.ં તે વખતે ઇમામ �સેુન અલ�યહસસલામ 

યક�નન �ણતા હતા ક� પોતાના દ�કરા સાથે આ એમની 

આખર� બગલગીર� છે. બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા 

હસરત ભર� નજરથી આ િપતા અને �તુની બગલગીર� જોઇ 

રરા હતા. તયારબાદ ઇમામે પોતાના ફરઝદંને ફરમાવ�ુ ંક� 

"માર� બાદ મારા અહલો  અયાલ  માટ� �નશીન રહ�વો 

જોઇએ. તે વખતે આપે અહલે બૈતને ફરમાવ�ુ ંક� આ મારો 

દ�કરો મારા પછ� તમારો ખલીફા છે, અને આ તે ઇમામ છે ક� 

્ની ફરમાબંરદાર� સમ ઉપર વા�બ છે. ઇમામ પોતાના 

શીઆન સાથેના સબંધં સાર� ર�તે �ણતા હતા અને તેમની 

ન�ત માટ� �ંનીસાર� પણ કર� દ�ખાડ�. પોતાના ફરઝદંને 

ફરમાવ�ુ ંક� "અય મારા ફરઝદં  ! મારા શીઆનને મારા 

સલામ પહ�ચાડજો અને તેમને કહ�જો ક� મારા િપતા 
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�રુબતની હાલતમા ંશહ�દ થયા. તેમના ઉપર ુ� ુ

વહાવજો અને કહ�જો ક� જયાર� ઠંેુ પાણી પીન તો માર� 

પયાસને યાદ કરજો ! 

તયારબાદ ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ મયદાને 

જગંમા ંગયા. ્ વસ્એુ બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાના �ગરને પાર િવનાનો રંજ પહ�ચાડ�ો તે ઇમામ 

અલ�યહસસલામે એક �ુ�ુ ંપહ�રણ માગં�ુ ંતે હ્ ુ.ં ઇમામ 

અલ�યહસસલામની આ માગંણીથી બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહા બ�ુ  જ પર�શાન થયા. એ બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા માટ� બ�ુ  જ કપરો સમય હતો. આ 

મમકામા ંમને યક�ન છે ક� બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહા એ  વાત માટ� તૈયાર હતા ક� પોતાની �ન આપે. 

પરં્ ુઇમામ અલ�યહસસલામની ઇતાઅત વા�બ હોવાથી 

�ુ�ુ ંપહ�રણ હાજર ક�ુ.ુ ઇમામે એ પહ�રણને ક�ટલેક ઠ�કાણેથી 

ફાડ� નાખીને પહ�� ુ ુઅને મયદાનમા ંગયા. આ ફાટ��ુ ંપહ�રણ 
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પહ�રવાનો હ�્  ુકા ંતો એ હતો ક� તીર અને નેઝાથી કપડા ં

ફાટ�ા છે અથવા હાથે ફાડ�લા કપડાનની આ િનશાનીન છે 

તેવી કોઇને ખબર પડ� ન�હ અથવા તો તેનો હ�્  ુએ હતો ક� 

�ુના ફાટ�લા કપડા ંજોઇ કોઇપણ ્ુશમન ઇમામના બદનને 

લીબાસની ક�મત ઉપ�વવા માટ� ઉઘાેુ ંકર� ન�હ. જો ક� 

સફરની શ�આતથી જ બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા  

ઉપર �સુીબતો વધતી જતી હતી , પરં્ ુઆખર� િવદાયના 

મમકામા ંતેમની �સુીબતે એક એ�ુ ંગભંીર �પ પકડ�ુ ંક� ્�ુ ં

વણરન કરવાની કોઇમા ંપણ તાકત નથી. 

* * * * * 
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્યદમને કરબલમની �સુીબતો 

તયાર પછ� ઇમામે બીબીન અને બચચાનને 

પોતાની પાસે બોલાવયા અને બોલાવીને ક ુ ં"યા ઝયનબ  ! 

યા ઉમમે �ુલ�મુ , યા �કુ�ના, યા રબાબ.... તમો બધા ંઉપર 

મારા સલામ હોજો  ! �ુ ંઆ શ� છે ક� તે વખતની હાલત�ુ ં

�રુ���ુ ં�ષય કોઇ ખ�ચવા માગેં તો ખ�ચી શક�  ? અહલેબૈતના ં

નાના ંમોટા ંબધા આ�ુળ વયા�ુળ હાલતમા ંબળતા �ગરની 

સાથે પરવાનાની ્મ ઇમામતની શમાની આસપાસ એકઠા 

થઇ ગયા, અને પોતાની �દલી હાલત �ભ થક� �હ�ર કર� ક� 

"અમો તમારા માટ� બળ�ને રાખ થવા સા� ંસ�રયા છ�એ. 

આપ �ા ંફના થવા માટ� �ન છો  ? અહલેબૈતના દર�ક 

સભયે તેમની આસપાસ જમા થઇ બળતા �ગર� અને 

હસરતભર� નજર� એ ��ુગર ઇમામ અલ�યહસસલામના 
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આખર� દ�દાર કયાર. આ બધા ં�શયો અને આ બધા 

હસરતભયાર આખર� દ�દારની તૈયાર�નનો નતીજો માત 

�ુદાઇમા ંઆવયો. ઇમામ અલ�યહસસલામને ખબર હતી ક� 

સફર નઝદ�ક છે , તાખીર કરવાનો સમય નથી. અહલે બૈત 

અલ�યહસસલામ તરફ તવજજોભર� નજર કર� અને તેમને 

સબ કરવાની નસીહત કર� અને બોુયા , "�સુીબત માટ� 

તૈયાર રહો �ુ ંઆ કોઇ માટ� શ� છે ક� તે પોતાના ફર ઝદંો 

અને બા�નુને �સુીબત માટ� તૈયાર રહ�વા કહ�  ? હા, ઈમામ 

�સૈુન અલ�યહસસલામ માટ� આ શ� હ્ ુ ંક� ્મણે ઇસલામને 

બાક� રાખવા માટ� આ બ�ુ ંકરવા યોગય ધા�ુ.ુ તેમણે ફર�થી 

ક ુ ંક� "�ણી લો ક� અુલાહ તમારો રદણ કતાર છે અને 

્ુશમનોની અદાવત અને દગાથી એ  જ તમને ન�ત-��ુ�ત 

આપનાર છે અને તમારો ��મ બખૈર કરનાર છે અને 

તમારા ્ુશમનોને �ુદ� �ુદ� બલાનમા ંગીરફતાર કરવાવાળો 

છે અને એ તમને નેઅમત અને મ રતબો બખશવાવાળો છે , 
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એટલે તમે કોઇ પાસે પણ તેની ફ�રયાદ કરશો ન�હ. તમાર� 

ઝબાનથી એ�ુ ંકાઇં પણ બોલાઇ ન �ય ક� ્થી તમાર� 

કદર નછ� થવા પામે. 

એમા ંશક નથી ક� આવા ભયાનક �ુદાઇના પસગેં 

બચચાન અને �ીનના ચહ�રાનનો દ�ખાવ એવો ક�ણ હોય 

ક� માનવ સવભાવને જોતા ંગમે તેવો �રુવીર પણ મયદાનમા ં

જતા ંઅટક� �ય. પણ વાહ ર� ઇમામ �સુયન 

અલ�યહસસલામ ક� તેન �દલને મઝ�તુ રાખી ઘોડા ઉપર 

સવાર થઇ ઝડપભેર મયદાન તરફ દોડાવી ગયા. એ સમયે 

બીબી ઝયનબ  સલા�ુુ લાહ� અલયહા ને કંઇક યાદ આવતા ં

તેમણે ભાઇને અવાજ આપી. ઇમામ અલ�યહસસલામે પોતાની 

પાછળ એક િનબરળ અવા જ સાભંકયો, ઇમામ અલ�યહસસલામે 

પાછળ ફર�ને જો�ુ ંતો બહ�ન ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાને 

જોઇ, ્ અવાજ દ�તી હતી. બહ�નના િનબરળ અવા્ ઇમામ 

અલ�યહસસલામને કમઝોર બનાવયા. તેમણે બહ�નને ક ુ ંક� , 
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"અય માર� બહ�ન તમો શા માટ� ખયમામાથંી બહાર આવયા  ! 

આ બા�નુ આ દ�કર�ન અને આ બાળકોને તસુલી કોણ 

આપશે ! બહ�ન ! આપણા દાદા, આપણા િપતા, આપણી મા, 

આપણા ભાઇ મારા કરતા ંવધાર� ફઝીલતવાળા હતા. તેન 

પણ ગયા ! તમો આટલા પર�શાન ક�મ છો  ? બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા બોુયા ક� "�ુ ંબાહ�ર એટલા માટ� આવી 

� ંક� મને માની એક વસીયત યાદ આવી છે  ! ઇમામે જયાર� 

મા�ુ ંનામ સાભંક�ુ ંતો રડવા લાગયા  ! અને બહ�ન પાસે 

આવયા. બહ�ને ક ુ ંક� "ભાઇ  ! માતાની એ વસીયયત હતી ક� 

તમારા ગળાની ્ જગાએ ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ �ુબંન લેતા હતા તે જગાએ માર� આખર� 

�ુદાઇ વખતે �ુબંન લે�ુ.ં ઇમામે પોતા�ુ ંગ�ં આગળ ધ�ુ ુ

અને બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ રડતા ંરડતા ં

ગળાનો એ ભાગ �મુયો. પછ� ભાઇ બહ�ન એકમેકને વળગી 

પડ�ા ંઅને બેહદ રડ�ા.ં અને છેવટ� "ફ� અમાનીુલાહ કહ� 
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તેન �ટા ંપડ�ા.ં ઇમામ મયદાન તરફ રવાના થયા. ભાર� 

જગં ખેલાયો. ઘણા જણને જહ �રમ વાસીલ કયાર. એટલામા ં

એક તીર ઇમામના સીના પર લાગ�ુ.ં ્થી તેન બ�ુ  જ 

અશકત થઇ ગયા. ઘોડો ઝખમી થઇ જમીન પર બેસી ગયો. 

આસમાન અને જમીનના રંગો બદલાઇ ગયા. ધરતીકપ અને 

ગ�નાન સભંળાઇ , ્ુશમનોએ ખયમા તરફ �મુલો કય� , 

ઇમામ ગોઠણે ગોઠણે આગળ વધયા અને બોુયા ક� "ઝાલીમો  

! તમોને મારા �નુથી મતલબ છે , અમારા �ુ�ંુબની 

બા�નુએ તમા� ં�ુ ંબગાડ�ુ ંછે. એટલામા ંશીમના �કુમથી 

્ુશમનોએ આપને ઘરે� લીધા. ઇમામનો ઘોડો ખયમા તરફ 

ખાલી પાછો ફય�. બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા 

ખયમામા ંપાછા ફયાર હતા અને તયા ંબધાને �દલાસો આપતા 

હતા અને સમ�વતા હતા. બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહા માટ� બી�ુ ંકંઇ ન બદુ�ુ ંહશે , પરં્ ુ જમાનો તો 

બદલાઇ જ ગયો. એકાએક ભાઇના ઘોડાનો અવા જ બીબીએ 
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સાભંકયો. એમ લાગ�ુ ંક� હ� �ધુી બહ�ન ભાઇના �વતા 

હોવાની આશામા ંહતી. તેમને હ� એવી ઉમમીદ હતી ક� 

બચચાનના �કુા ગળા પાણીથી તર થશે , એટલે બીબી 

સક�નાને ફરમાવ�ુ ંક� "�ન તમારા િપતા પાણી લાવયા 

લાગે છે. પાણીની આશમા ંબીબી સક�ના બાહર આવયા. 

ઘોડાને જોયો, પણ તેના સવાર વગરનો. ઘોડા�ુ ંઝીન નીચે 

લટક��ુ ંહ્ ુ.ં અને તે ્ુ:ખી અવાજથી રડતો હતો. ઘોડાની 

પેશાની �નુથી રંગીન હતી. હરમની પરદા નશીન બા�નુ 

પણ ઘોડાની આસપાસ જમા થઇ. દર�ક� પોતપોતાના �ખેુથી 

કંઇક ક ુ ંઅને ુતર�ક અને ઝાહ�ર� બનેં વાચાન ઝબાનથી 

સરવા લાગી, એક� ક ુ ંક� "મારા પીદરને લઇ ગયો તો ખરો , 

પણ પાછો ક�મ ન લાવયો  ? બી� બીબીએ ક ુ ં"�ા ંલઇ 

ગયો ? તી� બીબીએ �છુ�ુ ં"તેમને પાણી આપવામા ંઆવ�ુ ં

ક� ન�હ ? ઘોડો પર�શાન થઇ ગયો અને મયદાન તરફ પાછો 

ફય�. બા�નુ અને બીબીન કતલગાહ તરફ ગઇ. એટલામા ં
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અબ્ુુલાહ ઇબને હસન ક� ્ન ઇમામ હસન 

અલ�યહસસલામના એક નાના બાળક હતા , બ� ુ જ પર�શાન 

થઇ ગયા , ઇમામે અવાજ આપી ક� "બહ�ન ઝયનબ  ! 

અબ્ુુલાહને થોભી ુયો , કારણ ક� ઝાલીમો નાના ક� મોટાનો 

બીલ�ુલ લીહાઝ કરતા નથી. ઝયનબે �ુબરા સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાએ તે બાળકને થોભી લીધો અને ખયમા તરફ લઇ 

જવા લાગયા. પણ બાળક ઝટકો માર� ફોઇના પાસેથી છટક� 

જઇ કાકા �યા ંપડ�લા હતા ંતયા ંદોડ� ગ�ુ ંઅને તેમનો દામન 

પકડ� લીધો, એટલામા ંએક ઝાલીમ તયા ંઆવી પહ�ચયો અને 

ઇમામ અલ�યહસસલામને મારવાને તલવાર ઉગામી. તે 

બાળક ક� ્ ઇમામના દામન પર બેઠો હતો અને 

�ુરબાનગાહમા ંઆવયો હતો તે �ુરબાન થયા વગર એમજ 

પાછો ક�મ �ય  ? તેણ ેપોતાના હાથ આડા કર� લીધા અને 

ક ુ ંક� "ખબીસની ઔલાદ  ! મારા કાકાને મારવા માગે છે  ? 

એ ઝાલીમની તલવાર� એ બાળકના હાથ કાપી નાખયા , અને 
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બાળક પોતાના �નુમા ંના ુ.ં બાળક� પોતાની માતાને ચીસ 

માર�. ઇમામે બાળકને પોતાની છાતી સાથે ચાપંી લીધો , 

એટલામા ંએક ઝાલીમે આવી તે બાળક �ટંવી લી�ુ ંઅને 

ઇમામ અલ�યહસસલામની સામે જ તેન ેશહ�દ ક�ુ ુ! 

િનદરય ઝાલીમોએ ઇમામને ઘરે� લઇ તેમને 

સતાવવા લાગયા. કોઇ પતથરથી માર્ ુ ંતો કોઇ ત લવારથી, 

કોઇ ભાલાથી તો કોઇ નેઝાથી , એવી ર�તે ઇમામ 

અલ�યહસસલામને ઇઝા પહ�ચાડવા લાગયા. અહલે બૈત બધા 

કતલગાહમા ંધસી ગયા. શીમ તે વખતે ઇમામ 

અલ�યહસસલામ પાસે મવ�ુદ હતો. ઝયનબે �ુબરા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા એ ખબીસની તરફ મો�ુ ંફ�રવી બોુયા , 

"ઝાલીમ ! મારા ભાઇથી ્ૂર થા , ક� અમો તેની સાથે િવદાય 

થઇએ. ્ ુ ં્ુર થા , ક� અમે તેમના ઝખમો પર ુ�નુના 

મરહમ લગાડ�એ. ્ ુ ંહટ� � , ક� અમે તેમના શર�રને 

તડકાથી બચાવીએ. 
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એમા ંશક નથી ક� બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહા બ�ુ  જ સબ કરવાવાળા હતા , પરં્ ુભાઇને આવી 

ર�તે બેહાલ જોઇ તેમણે બે ઇશખતયાર�થી ચીસ પાડ� "વા 

અખા ! વા સૈયદા  ! વા અહલે બૈતા ! કાશ આસમાન જમીન 

ઉપર આવી જતે, કાશ પહાડો ફાટ� જઇ �ુકડ� �ુકડા થઇ �તે. 

ઇમામ અલ�યહસસલામ તદન અશકત િનબરળ થઇ ગયા હતા. 

તેમણે ુખો ખોલી બહ�નને ક ુ ં" બહ�ન ! ખયમામા ંપાછા 

�ન. આથી બહ�ન ઇમામના �કુમને અ�સુર� ખયમા તરફ 

પાછા ફયાર. જતાં જતા ંતેમણે એક �ચી જગયાએથી જો�ુ ંતો 

�ુ ં�ુએ છે ક� તલવાર �પી વીજળ�ન ભાઇ ઉપર ચમક� રહ� 

છે. બહ�ન બ�ુ  જ આ�ુળ વયા�ુળ થઇ ગઇ અને બનેં હાથ 

માથા ઉપર રાખીને બોલી "અર� કોઇ છે ક� અમાર� મદદ કર�  

? એટલામા ંતેમણે જો�ુ ંતો ્ુશમનનો સરદાર ઉમર ઇબને 

સાદ તેમની નજર� પડ�ો ક� તે સોનેર� છતીની છા�મા ંઉભો 

હતો. બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા તેની તરફ જોઈને 
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ક ુ ંક� "ઇબને સાદ  ! ઇમામ �સેુન અલ�યહસસલામ કતલ થઇ 

રરા છે અને ્ ુ ંજોઇ રરો છે  ? આ સાભંળ� ઇબને સાદની 

ુખોમા ંુ� ુભરાઇ આવયા.ં તે રડવા લાગયો , અને �કુમ 

આપયો ક� ઇમામ�ુ ંમા�ુ ંજુદ�થી કાપી નાખવામા ંઆવે અને 

ઇમામને જુદ� શહ�દ કરવામા ંઆવે. 

તયારબાદ ઝાલીમો ખયમા તરફ દોડ� ગયા અને 

ર�સાલતના ખાનદાનના ખયમાન �ુટંવા લાગયા. એટલામા ં

એક શખસ ઇમામ ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામના 

ખયમામા ંદાખલ થયો , ઇમામ બીમાર�થી બ�ુ  જ અશ કત 

થઇ ગયા હતા. છતા ંતેમને બીછાના પરથી જમીન ઉપર 

ફ�ક� દ�ધા  ! પછ� એ  જ ઝાલીમની ુખોમા ંુ� ુભરાઇ 

આવયા. આ�ુ ંકારણ જયાર� �છુવામા ંઆવ�ુ ંતો તે મલઉન 

બોુયો ક� તમાર� આ હાલત જોઇ મને રડ�ુ ંઆવે છે. આથી 

બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ બ� ુ જ �સુસે થઇને 

ક ુ ંક� "�દુા તારા હાથ અને પગને નાશ કર� અને 



િસરતે અઈમ્મા - 1717                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

જહ�ામની આગમા ંનાખે , તે પહ�લા ંતને ્ુનીયામા ંપણ 

આગથી બાળે. ખર�ખર તે ઝા�લમને જનાબે �ખુતારના 

જમાનામા ંએ  જ સઝા મળ�. બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહા પાસે એક  જ �ન હતી. તે એક �નની તેમણે 

નીગેહબાની કર�. એટ�ું  જ ન�હ બુક� નવ ઇમામોની પણ 

તેમના થક� જ હ�ફાઝત થઇ. જો ઇમામ ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામ અને ઇમામ મોહમમદ બાકર અલ�યહસસલામ 

(ક� ્મની ઉમ તે વખતે ચાર વષરની હતી તેન) બનેં 

કરબલામા ંશહ�દ થઇ ગયા હોત તો �ુ ંઇમામત પોતાની 

સ�ંણુર મ�ંઝલે પહ�ચી શક� હોત ? 

ખયમાની �ુટંફાટ દરિમ યાન શીમ મલઉને 

જનાબે ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામના ખયમામા ં

દાખલ થઈ તેમને શહ�દ કરવાનો ઇરાદો કય�. બીબી 

ઝયનબે ખા્નુ ઇમામતના �ચરાગને રોશન રાખવા માટ� 

પોતે આગળ ધસી આવયા , અને પોતાના શર�રને ઢાલ 
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બનાવી ક ુ ંક� , �યા ં�ધુી �ુ ંકતલ થઇ ન �� તયા ં�ધુી 

એમને કતલ કર�ુ ંશ� નથી. આવા પકારની �ંનીસાર� 

બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાની ઘણે ઠ�કાણે �હ�ર 

થઇ. ્ વખતે ખયમાને આગ લગાડવામા ંઆવી હતી અને 

"�ન બચાવવી વા�બ છે એવો �કુમ ઇમામે આપી બધાને 

ખયમાની બાહર નીકળ� જવાનો �કુમ કય� તે સમયે બીબી 

ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા ઇમામના ખયમાથી બાહ�ર 

નીકકયા નહભ. જયાર� મલઉન નમ�દની આગના ભડકાન 

�લુદં થયા તયાર� ખલીલ બેહોશ થઇ ગયા હતા, પરં્ ુજયાર� 

બની ઉમયયાની આગના ભડકાન કરબલાના ખયમાનમા ં

�લુદં થયા તો બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા 

કરબલામા ંમવ�ુદ ન હોત તો ન�વુવતના ખાનદાનને બની 

ઉમયયા પાયમાલ કયાર િવના રહ�ત ન�હ. હમીદ ઇબને �સુલીમ 

્ ઉમર� સાદના લશકરમા ંહતો તે મયદાનમા ંપણ હા જર 

હતો, તે�ુ ંકથન છે ક� આગના ભડકા બીબી ઝયનબ 
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સલા�ુુ લાહ� અલયહાની નઝદ�ક પહ�ચી જતા હતા , પણ 

તેન તેની કશી પરવા કરતા ન હતા. 

અગીયારમી રાતના જનાબે ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાએ ઉમમે �ુલ�મુને ક ુ ંક� બધી રાતીનએ તો 

આપણા શેર� �દલાવર આપ�ુ ંરદણ કરતા રરા , પણ આ્ 

આપણી અહલે બૈતની હ�ફાઝત આપણા માથે છે , એટલે 

આપણે બનેં રાતભર �ગી પહ�રો ભર��ું, અને તેનએ પહ�રો 

ભય� પણ. 

૧૧ મી તાર�ખે જયાર� �ુફા તરફ જવા માટ� 

ઝાલીમોએ તૈયાર�ન કર� અને તયાથંી રવાના થવા લાગયા 

તયાર� અહલેબૈત એક પછ� એક પોતાના પયારાનની લાશને 

વળગી રડ�ા અને કહ�વા લાગયા , "અમારા મા બાપ ફ�દા તે 

વીર નર ઉપર ક� ્ને સોમવારના દ�વસે આવી બલામા ં

�બુતીલા કરવામા ંઆવયો. અમારા મા બાપ ફ�દા હો તેના 

ઉપર ક� ્ના ખયમાન�ુ ંરંગ�પ બદલી નાખવામા ંઆવ�ુ.ં 
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અમારા મા બાપ ફ�દા હો તે �સુા�ફર ઉપર ક� ્�ુ ંપા� ં

આવ�ુ ંશકય નથી. અમારા મા બાપ તે ઝખમી ઉપર ફ�દા હો 

ક� ્ના ઝખમોનો ઇલાજ અશ કય હતો  ! અમારા મા બાપ 

તેના ઉપર ફ�દા હો ક� ્ણે ગમ અને રંજમા ંપોતાની �જ�દગી 

�ઝુાર�. અમારા મા બાપ તેના ઉપર ફ�દા હો ક� ્ણે 

્ુિનયામા ંતરસની હાલતમા ંશહાદત સવીકાર�. અમારા મા 

બાપ તેના ઉપર ફ�દા હો ક� ્ના માથામા ંલાગેલ ઝખમ�ુ ં

લોહ� વહ�વાથી તેનો ચહ�રો �નુથી �ખુર થઇ ગયો. અમારા 

મા બાપ તેના ઉપર ફ�દા હો ક� ્ના નાના ર�લેુ �દુા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ હતા , ્ની નાની 

બીબી ખદ�� અલ�યહસસલામ હતા , ્ના િપતા અલી એ 

�ુ્ ુરઝા હતા, અને ્ની માતા ફાતેમ્ઝુઝહરા સયયેદ્િુ�ીસા 

હતા. બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાના આ શબદોથી 

બધા જોરજોરથી રડવા લાગયા. 
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બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા ભાઇની 

લાશને હાથ ઉપર લઇને બોુયા "�દુાવદંા  ! આલે મોહમમદ 

તરફથી આ �ુરબાની ક�લુ ફરમાવ. 

તયાર પછ� અહલેબૈતને �ુફા લઇ જવા માટ� સવાર 

કરવામા ંઆવયા. હઝરત ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામને પણ સવાર કરવામા ંઆવયા , પરં્ ુતેમની 

હાલત ઘણી જ ખરાબ અને �ચ�તાભર� હતી. જનાબે ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ જયાર� આ હાલત જોઇ તો તેમણે 

ફરમાવ�ુ ંક� "હ� મારા દાદા , મારા બાબા, માર� મા અને મારા 

ભાઇની યાદગાર ! �ુ ંઆ �ુ ંજોઇ રહ� �ં  ? જનાબે ઝય�લુ 

આબેદ�ન અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ંક� "�ુ ંક�વી ર�તે સાજો 

થઇ શ�ંુ જયાર� ક� મારા િપતા  મારા સરદારને ઘાતક� ર�તે 

માર� નાખવામા ંઆવયા છે , મારા સગા સનેહ�નની લાશો 

બેગોરો કફન જગંલમા ંપડ� છે અને તેમની લાશો સાથે 

બે�રુમતી ર�તે વતરન કરવામા ંઆવે છે ! બીબી ઝયનબે ક ુ ં



િસરતે અઈમ્મા - 1722                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

ક� તમે ્ કાઇં �ુન છો તેથી દ�લગીર ન થાન. અુલાહના 

સોગદં આ બનાવ બનવા માટ� તારા નાના , િપતા અને કાકા 

વચચે અહદ થયેલ , અને ફરમાવ�ુ ંક� "�દુાવદં� તઆલા એક 

કોમના લોકો મારફત આ બધા શહ�દોને દફન કરાવશે અને 

આ શહ�દોની કબો આબાદ થશે અને તેમની િનશાનીન 

હમેંશા બાક� રહ�શે, અને ્ટલી તેમને મીટાવવા માટ� કોશીશ 

કરવામા ંઆવશે તેટલી જ તે વ� ુને વ� ુયાદગાર બનશે. 

ઇમામ અલ�યહસસલામે બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાને 

હદ�સ સભંળાવવા િવનતંી કર� , તો બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા �સુીબતની આવી સખત હાલતમા ંપણ 

ઉમમે અયમન તરફની એ હદ�સ કહ� સભંળાવી , ્ તેમણે 

હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમથી ર�વાયત કર� હતી. એ હદ�સનો �લુાસો આ 

�જુબ છે : 
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બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ હઝરત 

ઇમામ ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામને ક ુ ંક� , જનાબે 

ઉમમે અયમને આ હદ�સ સભંળાવી ક� એક �દવસ હઝરત 

ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ જનાબે 

ફાતેમ્ઝુ ઝહ�રા સલા�ુુ લાહ� અલયહા ને મળવા આવયા. 

જનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ પોતાના િપતા માટ� 

હર�રો (એક �ત�ુ ંખા�ુ)ં બનાવયો. હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામે ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમની સામે ખ�ુરથી ભર�લો એક થાળ ��ુો અને મ� 

(અથારત ઉમમે અયમને) એક પયાલો ્ુધ તથા પનીર ર�ુ 

ક�ુ.ુ હઝરત ર�લેુ �દુા , જનાબે અલી , જનાબે ફાતેમા , 

જનાબે હસન તથા જનાબે �સૈુન અલ�યહસસલામે એ હર�રો , 

ખ�ુર તથા પનીર ખા�ુ ંઅને ્ુધ પી�ુ.ં જયાર� તેન ખાઇ 

��ુા તો હઝરત અલી અલ�યહસસલામે , હઝરત ર�લેુ �દુા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના હાથ ધોવરાવયા. 
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હાથ ધોયા પછ� ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમે પોતાના હાથ પોતાના ચેહરા પર ફ�રવયા. તયાર 

પછ� તેમણે હસતા ચેહર� હઝરત અલી , જનાબે ફાતેમા , 

હઝરત હસન અને �સૈુન અલ�યહસસલામ તરફ હાથ ફ�લાવી 

્ુઆ પડ�ા. તયારબાદ િસજદામા ંગયા. પછ� તેમને એટ�ુ ં

બ�ુ ંરડ� ુઆવ�ુ ંક� રડવાની અવાજ �લુદં થઇ અને 

ુખોમાથંી ુ�નુી ધારા વહ�વા લાગી. તેમણે જયાર� 

િસજદામાથંી મા�ુ ં�ચ�ુ ંતો અમે જો�ુ ંક� તેમની ુખોમાથંી 

વરસાદની ્મ ુ�નુ વરસે છે. �ુ ંઅને અહલે બૈત આ 

હાલત જોઇ બેચનેીમા ંગરકાવ થઇ ગયા. અમે ુ હઝરત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમનો પભાવ જોઇ 

અમને એ બાબત�ુ ંકારણ �છુવાની �હમમત થઇ નહભ , પણ 

જયાર� થોડોક સમય િવતી ગયો તો હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ તથા જનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહા 

ુ હઝરત સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમને 
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સબંોધી બોુયા , "�દુા તમાર� ુખોને કદ� રડાવે નહભ. 

ફરમાવો આ્ તમને રડ�ુ ંક�મ આવ�ું  ? તમાર� આ હાલત 

જોઇ અમારા �દલને સદમો થાય છે હઝરત ર�લેુ �દુા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલ મે હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામને જવાબમા ંફરમાવ�ુ ંક� "મારા ભાઇ ? જયાર� 

મ� તમારા આ �ુ�ંુબને સાથે જોયા તો મને એટલી બધી �શુી 

ઉપ� ક� તેવી �શુી આ પહ�લા ંકદ� થઇ ન હતી. �ુ ંજયાર� 

�દુા તઆલાની અતા કર�લી આ નેઅમત બદલ તેની હમદો 

સના (વખાણ) કરતો હતો તયાર� �બઇલે ના�ઝલ થઇ મને 

ખબર આપતા ંક ુ ંક� , "હ� મોહમમદ  ! �દુાવદં� તબારક વ 

તઆલાએ કમ�ુબભક �ણુરતાથી ઉપ્લ તમારો આનદં જોયો 

અને પોતાની નેઅમત તમારા માટ� �ણુર કર� અને તમે પગટ 

કર�લી �શુહાલીને પસદં કર� અને એ�ુ ંનકક� ક�ુ ુક� આ 

લોકો (અહલે બૈત) તથા તેમની ��ર યયત તેમજ તેમના 

મો�હબબો તથા શીઆન તમાર� સાથે જ �નતમા ંહશે. તમાર� 
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અને તેમની વચચે �ુદાઇ થશે નહભ. ્ માન તમને મળશે તે 

તેનને પણ નસીબ થશે, અને ્ કંઇ પણ વસ્ ુતમને અતા 

કરવામા ંઆવશે તે તેનને પણ આપવામા ંઆવશે , એટલે 

�ધુી ક� તમે �શુ �શુ થઇ જશો , બુક� તેથી પણ વધાર� તે 

આ માટ� ક� આ લોકો (અહલેબૈત) ્ુિનયામા ંઘણા ંબધા ્ુ:ખો 

અને કષટો એ લોકોથી વેઠશે ક� ્ન તમાર� િમુલતમા ં

હોવાનો દાવો કરતા હશે , અને પોતાને તમારા ઉમમતીન 

તર�ક� નળખાવતા હશે , જયાર� હક� કતમા ંતેન તમારાથી 

તેમજ �દુાથી ્ુશમની કરનાર હશે. તેનના હાથે તમારા 

અહલેબૈત ઠ�રઠ�ર કતલ થશે અને તેમની કબો પણ ઠ�ર ઠ�ર 

બનશે, અને અુલાહ� તમારા માટ� ્ કાઇં િનમારણ ક�ુ ુતે 

માટ� તેના વખાણ કરો અને તેની મરઝીને આિધન થાન. 

અુલાહ� તેન (તમારા અહલે બૈત)ના માટ� એ બધા ્ુ:ખો 

અને કષટો એટલા માટ� પસદં કયાર છે ક� એના પતાપે તેમના 

મરતબા �લુદં થાય. માટ� તમે અુલાહ તઆલાનો �કુ અદા 
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કરો અને તેની મરઝીને આિધન રહો. તયાર પછ� હઝરત 

ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ 

અુલાહની હમદ (તઅર�ફ) બ�વી લાવયા અને અહલે બૈતના 

માટ� �દુાએ ્ કાઇં િનમારણ ક�ુ ુતેનો �શુીથી સવીકાર કય�. 

તયાર પછ� �બઇલે અઝર કર� ક� , હ� મોહમમદ  ! તમારા 

(મરણ) પછ� તમારા ભાઇ હઝરત અલી અલ�યહસસલામ 

ઘણી �સુીબતોમા ં�ગરફતાર થશે અને ઉમમત તેમના ઉપર 

તકલીફો અને �બૂ  જ ્ુ:ખો પહ�ચાડશે , એટલે �ધુી ક� 

્ુિનયાનો સમથી વ� ુમલ�ન શખસ તેમને કતલ કરશે. એ 

મલ�નની િમસાલ એ મલ�નના ્વી છે ક� ્ણે હઝરત 

સાલેહ અલ�યહસસલામની �ટણીના પગ કાપી નાખયા હતા. 

(અને તેમના કતલનો) આ બનાવ તેન ્ શહ�રમા ંચાુયા 

જઇ વસયા હશે અને ્ તેમના શીયાન અને તેમની 

ઔલાદ�ુ ંવતન હશે તયા ંથશે. એ  જ શહ�રમા ંતેન ઉપર 

વખતોવખત �સુીબતો આવી પડશે. અને તમારો આ નવાસો 
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હઝરત �સૈુન અલ�યહસસલામ તમારા અહલે બૈત અને 

��ર યયતમાના ંઘણા જણ તેમજ ઉમમતમાનંા નેક લોકો સાથે 

�રાત નદ�ના �કનાર� એ �િુમ ઉપર કતલ થશે ક� ્�ુ ંનામ 

કરબલા હશે. તમારા અને તમાર� ��ર યયતના ્ુશમનો એવા 

�ુમો કરવા બદલ એવી કારમી સખતીનમા ંસપડાશે ક� 

્નો �ત હશે નહભ. અને ્ સરજમીન પર તે હઝરત �સૈુન 

અલ�યહસસલામ શહ�દ થશે તે સમથી વ� ુ�કુદસ અને 

એહતેરામને પાત થશે , અને તેની ગણતી જ �ે તની 

ઝમીનોમા ંથશે. અને જયાર� તે �દવસ આવશે તયાર� તમારા 

નવાસા તથા તેની ��ર યતને કતલ કરવામા ંઆવશે. કા�ફરો 

અને મલ�નો તમાર� �રદયતને ઘરે� લેશે. �થૃવી અને 

પવરતો કંપી જશે , સ��ુના મો�ંનમા ંઉુકાપાત �ગશે , 

આકાશો અને આકાશવાસીન આ�ુળ-વયા�ુળ થશે. આ બ�ુ ં

એટલા માટ� થશે ક� તેન (કા�ફરો-મલઉનો)એ , તમે એમની 

સાથે મેહરબાનીથી પેશ આવયા છતાં , તમો પર તેમજ 
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તમાર� �રદયત પર �ુમ અને િસતમના પહાડો તોડ�ા અને 

ઘાતક� અતયાચારો આદયાર. તે �દવસે �દુાની ખુકત તમારા 

આ મઝ�મુ અહલે બૈતની મદદ� જવા દ�વા માટ�ની આ �ઝી 

કરશે. અને આ અહલેબૈત તે છે ક� ્ તમાર� પછ� ્ુિનયામા ં

અુલાહની �જુજત છે. તયાર પછ� અુલાહ તઆલાએ 

આકાશો, �થૃવી, પહાડો, દ�રયાન અને ્ કંઇ તે બધામા ંછે 

તેમને વહ� કર� ક� , બેશક �ુ ંઅુલાહ એ  જ સવરશ��તમાન 

શહ�નશાહ � ંક� માર� સુતનતથી કોઇ પણ ભાગીને બાહ�ર 

જઇ શકનાર નથી અને કોઇ પણ વસ્ ુમને અશ કત કરનાર 

નથી. અને �ુ ંગમે તેની ગમે તે સમયે મદદ કરવા ચા�ુ ંક� 

બદલો લેવા ચા�ુ ંતો તેમ કર� શ�ંુ �.ં �ુ ંમાર� ઇઝઝત અને 

જલાલના સોગદં ખાઇને ક�ુ ં� ંક� �ુ ંજ�ર તે શખસને 

અઝાબની મઝા ચખાડ�શ ક� ્ણે અમારા ર�લુ  અમાર� 

પસદંગી પામેલ (બદંા)ના તે ફરઝદંને કતલ કય� ક� ્ના 

લોહ�ની બરાબર� કર� શક� એ�ુ ંબી�ુ ંકોઇ લોહ� નથી. અને 
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તે ઝા�લમે તેની �રુમત અને તેના મર તબાનો �લહાઝ કય� 

નહભ. અને તે હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમની આલને કતલ કર� , ર�લુ સાથે કર�લ 

અહદ તોડ� નાખંયો અને તેના અહલે બૈત ઉપર �ુમ 

�ઝુાય�. હવે �ુ ંતેન (ઝા�લમો) ઉપર એવો અઝાબ ના�ઝલ 

કર�શ ક� તેના ્વો બી� કોઇ ઉપર નહભ કય� હોય. પછ� તે 

સમયે ્ કાઇં આસમાન અને જમીનમા ંછે તે સવ� એ 

ઝા�લમો ઉપર, તેનએ તમાર� આલ ઉપર �ુમો �ઝુારવા 

અને તમાર� બે�રુમતી કરવાને �એઝ ઠરાવવા બદલ �લુદં 

અવાજથી લઅનત કરશે. પછ� જયાર� આ ટો�ં 

(કરબલામાનંા અસહાબે �સૈુન) શહાદતના દરજ�એ પહ�ચશે 

તો તે મમકા પર �દુ અુલાહ તઆલા એમની �હો કબઝ કયાર 

પછ� સાતમા આસમાનથી ફ�રશતાન યા�ુત અને નીલમના 

વાસણોમા ંજ�રત�ુ ંપાણી લાવી તે વડ� એ શહ�દોને �સુલ 

આપશે. તેમજ ��ુતુ તથા કફન આપશે , અને સફો બાધંી 



િસરતે અઈમ્મા - 1731                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

નમાઝ પઢશે. (આ બ�ુ ં�હાની તર�કાથી થશે.) પછ� 

અુલાહ તઆલા એ શહ�દોની મયયતોને દફન કરવા સા� 

એવા લોકોને મોકલશે ક� ્નને કા�ફરો સાથે કશો સબંધં હશે 

નહભ, તેમજ ્નએ શહ�દોના �નુમા ંવાણી િવચાર ક� 

વતર�ુકં વડ� ભાગ લેવાથી ્ુર રરા હશે. તેન એ રણમા ં

સયયે્ુશશોહદા હઝરત ઇમામ �સૈુન અલ�યહસસલામની કબ�ુ ં

િનશાન કાએમ કરશે ક� ્થી તે સથળ હક પરસતો માટ� 

િનશાની બની રહ� અને મોઅિમનો માટ� ન�ત મેળવવા�ુ ં

કારણ બને. દરરોજ રાતે એક લાખ ફ�રશતાન આસમાનથી 

આવી તે સથળને ઘરે� લેશે અને તેની �ઝયારત કરશે તથા 

(�સૈુન પર) સલવાતો મોકલશે અને અુલાહ તઆલાની 

તસબીહ કરશે અને ( હઝરત �સૈુન અલ�યહસસલામના) 

ઝવવારોના હકમા ંમગફ�રતની ્ુઆ કરશે. અને તમાર� 

ઉમમતમાથંી ્ લોકો અુલાહની તેમજ તમાર� �શુ�દુ� અથ� 

એ �બુારક કબની �ઝયારત માટ� આવશે તેનના પોતાના , 
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તેનના બાપ-દાદાનના , તેનના કબીલાનના તેમજ 

તેમના વતન�ુ ંનામ એ ફ�રશતાન ન�ધશે અને તેનના માટ� 

�દુાના અશરના �રુ વડ� (તેમની પેશાની પર) િનશાન કરશે 

ક� "આ શખસ શહ�દોમાનંા ેેષઠ શહ�દ અને નબીનમાનંા 

ેેષઠ નબીના ફરઝદંની કબનો ઝવવાર છે. પછ� જયાર� 

કયામતનો �દવસ આવશે તયાર� એ ઝવવારોની પેશાનીન 

પર કર�લ િનશાનવાળ� જગયાએથી એ�ુ ં�રુ પગટશે ક� 

્નાથી લોકોની ુખો ��ઇ જશે , અને લોકો તેમને એ 

�રુથી નળખી લેશે. અને �બઇલ અલ�યહસસલામે અઝર કર� 

ક� યા મોહમમદ  ! �ુ ંજો� � ંક� તે �દવસે તમે મારા અને 

મીકાઇલની વચચે હશો અને અલી આપણા આગળ હશે અને 

આપણી સાથે બે�હસાબ ફ�રશતાન હશે. એ સમયે અમે એકઠ� 

થયેલ મખ�કુાતે �દુામાથંી એવા લોકોને �ુટં� લઇ�ુ ંક� 

્મના ચેહરાન ઉપર તે �રુની િનશાની હશે. અુલાહ 

તઆલા એ લોકોને એ �દવસના ખમફ અને �સુીબતોથી 
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ન�ત આપશે. અને આ વાત (હ� મોહમમદ  !) અુલાહ 

તઆલાના �કુમથી છે. �દુાની બખશીશ છે એ લોકોના માટ� 

ક� ્ન �દુાની �શુ�દુ� ખાતર તમાર� કબની , તમારા ભાઇ 

(હઝરત અલી અલ�યહસસલામ)ની કબની તથા તમારા બનેં 

નવાસાન (હ ઝરત હસન અને �સૈુન અલ�યહસસલામ)ની 

કબની �ઝયારત કરશે. અને આ વાત પણ બનનાર છે ક� એક 

એ�ુ ંટો�ં પેદા થનાર છે ક� ્ના ઉપર અુલાહનો અઝાબ 

તથા લાઅનત વા�બ થશે. તેન મઝ�ુર કબના િનશાન 

તથા તેની અસરને ના�દુ કરવાની કોિશશો કરશે , પરં્ ુ

અુલાહ તબારક વ તઆલા પોતાની �ુદરતથી એમના હ�્ નેુ 

િનષફળ કરશે. આટ�ુ ંકહ� હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલ મે, હઝરત અલી અલ�યહસસલામ 

વગેર�ને ફરમાવ�ુ ંક� મને ્ બાબતથી સદમો થયો અને રડ�ો 

તે આ વાત હતી, ક� ્ મ� કહ� સભંળાવી 
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જનાબે ઝયનબે �ુબરા બયાન કર� છે ક� જયાર� 

મારા િપતા હઝરત અલી અલ�યહસસલામને ઇબને �ુુ �મે 

તલવારનો વાર કય� અને તેના પ�રણામમા ંતેન મરણ 

પથાર�એ પડ�ા અને મમતની િનશાનીએ તેમના ચેહરા પર 

દ�ખાવ દ�ધો તયાર� મ� અઝર કર� ક� "િપદર� ��ુગરવાર  ! ઉમમે 

અયમને માર� પાસે એક હદ�સ આવી ર�તે બયાન કર� , અને 

માર� ઇચછા છે ક� એ હદ�સ �ુ ંતમારા �ખેુ પણ સાભં�ં 

ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ંક� , "વહાલી દ�કર�  ! ત� ્ 

ર�તે, ઉમમે અયમને કહ�લ હદ�સ સભંળાવી તે �બલ�ુલ સહ�હ 

છે, અને �ુ ંપોતે પણ હમણા ં(એ ભાિવ બનાવ) જોઇ રરો � ં

ક� આએ જ �ુફા શહ�રમા ંતને તેમજ અહલે બૈતની બી� 

બીબીનને �ઝુલત અને બે�ુરમતીની હાલતમા ંક�દ કર�લ છે , 

અને તમારા સમ પર ડર છવાઇ ગયો છે ક� તે ઝા�લમો તમને 

�ુટં� લેશે , પછ� તમારા માટ� સબ કરવા િસવાય બીજો કોઇ 

ચારો નથી. અને કસમ તે અુલાહની ક� ્ણે બીજ ચી�ુ ુઅને 
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ખુકત પેદા કર� , ક� તે �દવસે અુલાહ તઆલાની નઝદ�ક 

તમે અને તમારા શીયાન િસવાય અનય કોઇ દોસત નથી. 

હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલ મે 

અમોને જયાર� આ હદ�સથી વા�કફ કયાર તયાર� આ પણ 

ફરમાવી દ��ુ ંક� "શયતાન પોતાના સાથીનને આવી ર�તે 

�શુખબર� આપશે ક� , હ� મારા સાથીન  ! આદમના �તુોને 

�મુરાહ તથા હલાક કરવાની ્ માર� તમ �ાન હતી તે આ્ 

(આ�રુના �દવસે) �રુ� થઇ , અને મ� છેવટ� તેનમાનંા બધા 

(ઝા�લમો)ને જહ�ીમી બનાવી દ�ધા. અને તેન (આદમના 

�તુો)માથંી કોઇના માટ� ન�ત નથી , િસવાય ક� ્ન 

અહલેબૈતની મહોબબતની રસસીને વળગી રરા હોય. માટ� (હ� 

મારા સાથીન  !) તમે કોિશશ કરો ક� લોકો અહલે બૈતના 

સબંધંમા ંશકંાિશલ થાય , તેમજ અહલે બૈત તથા તેમના 

મો�હબબોથી ્ુશમની કર� ક� ્થી �ુફ અને જહાલત મઝ�તુ 

બને અને ન�ત મેળવવા કોઇ ભાગયશાળ� થાય નહભ. 



િસરતે અઈમ્મા - 1736                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

પછ� હઝરત અલી અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ંક� , 

બેશક �ુઠ બોલનાર શયતાને આ વખતે ્ કંઇ ક ુ ંતે સા�ુ ં

ક ુ.ં પછ� આપે જનાબે ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાને 

સબંોધીને ફરમાવ�ુ ંક� , "દ�કર� ! તાર� સાથે ્ુશમની 

રાખનારને તેના નેક કાય� કંઇ ફાયદો આપશે નહભ , અને 

તેવી જ ર�તે તાર� મહોબબત અને દોસતી ધરાવનારને તેના 

�નુાહ �ુ કસાન નહભ પહ�ચાડ� , િસવાય ક� તે મોટા �નુાહ 

હોય. 

* * * * * 
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ઝયનબે �ુબરમ સલમ�સુલમા� અલયામ 

�ુફમ્મ ં

�ુફાના હાક�મ ઇબને ઝીયાદ� �ુફામા ંદસ હ�ર 

સીપાહ�ન ગોઠવી એવો બદંોબસત કય� ક� કોઇપણ માણસ 

પોતાની સાથે હથીયાર રાખે ન�હ , કારણ ક� તેને અહલે બૈત 

પર ��ુર�લા સીતમના લીધે ધાસતી લાગી હતી. મોહરરમની 

અગીયારમી તાર�ખે �હ.સ. ૬૧ના તેન �ુફા પહ�ચયા. 

ર�સાલતના ખાનદાનનો �ુટંાએલો કાફલો �ુફામા ંદાખલ 

થયો. જયાર� �ુફાવાસીનએ હઝરત ર�લુ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના ખાનદાનને આવી હાલતમા ં

જોયા તો તેન પ�ચાતાપ કર� રડવા લાગયા. લશકરમાથંી 

ઘણાનએ પ�ચાતાપ કય�. ઇમામ ઝય�લુ આબેદ�ન 

અલ�યહસસલામે ધીમા સાદ� ફરમાવ�ુ ંક� "તમો અમારા માટ� 
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રડો છો અને ગીર�યાઝાર� કરો છો , તો પછ� અમોને 

પાયમાલ કોણે કયાર ? 

�ુફા શહ�રમા ંતે �દવસે બ�ુ  જ ધમાલ મચી રહ� 

હતી. અહલેબૈતના કાફ�લાને જોવા માટ� ્ુર્ુરથી લોકો જમા 

થઇ ગયા હતા. કોઇ મા�ુ ં�ુટ્ ું , કોઇ રડ્ ું , કોઇ પોતાના 

ગાલો પર તમાચા માર્ ુ ંહ્ ુ.ં એવી ર�તે દર�ક જણ આ�ુળ 

વયા�ુળ હતા. બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા આ બ�ુ ં

જોઇ રરા હતા , ્ શહ�રમા ંતેન એક સમયે બાદશાહની 

દ�કર� તર�ક� રહ�તા હતા ંઆ્ એ  જ શહ�રમા ંતેન ક�દ� 

તર�ક�ની હાલતમા ંપસાર થતા ંહતા.ં 

* * * * * 
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�ુફમ્મ ંબીબી ઝયનબ સલમ�સુલમા� 

અલયામનો �તુબો 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામની ઢબથી , મીઠા 

શબદોમા ંબીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા એ આવી ર�તે 

�તુબો શ� કય�:- 

"અલ હમદો લીુલાહ� વસસલાતો અલા અબી 

મોહમમદ વ આલેહ�ત તયયબેીનલ અખયાર , અમમા બાદ, હ� 

�ુફા વાળાન  ! હ� મકર અને ફર�બવાળાન  ! હ�ુ �ધુી 

અમાર� ુખોમા ંુ�નુ બાક� છે અને તે �કુાઇ ગયા નથી  

! હ� �ધુી અમારો  ાસ હ�ઠો પડ�ો નથી. બેશક તમારો 

દાખલો એવી એક �ી ્વો છે , ક� ્ પોતાના હાથથી એક 

દોર� મઝ�તુ વણે છે, અને પછ� પોતાના જ હાથે તે દોર�ના 

વળ ખોલી નાખે છે  ! તમાર� કસમો તમો એ માટ� ખાન છો 
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ક� ્થી તમો તમાર� ખ યાનતમા ંવધારો કરો  ! ખોટ� ખોટ� 

વાતો બતાવવા િસવાય , હડહડતા �ુઠાણા િસવાય , ખોટ� 

�શુામદ િસવાય અને શશતૂા અને દષેભાવ િસવાય તમો 

બી�ુ ં�ુ ંકર� શકો છો ? 

"અથવા તમારો દાખલો એક એવા ખેતર ્વો છે, 

ક� ્ ખેતર મળ�તુથી ભર�રુ છે. યા તમારો દાખલો એવા 

એક સફ�દ ચોપડ�લા �નુા ્વો છે ક� ્ કબ ઉપર 

લગાડવામા ંઆવેલ હોય ! 

"ખબરદાર ! આગાહ થઇ �ન ક� તમારા નફસે 

તમારા માટ� ્ કંઇ પણ આગળ મોકલે�ુ ંછે , તે બ�ુ જ ��ુ ં

છે. બેશક અુલાહનો ગઝબ તમારા ઉપર છે , અને તે હમેંશા 

રહ�શે ! અુલાહના સોગદં ! તમો રડો અને પેટ ભર�ને રડો  ! 

અને ન� ંહસો ! બેશક તમો લોકો બદનામી અને હલકાઇમા ં

ગીરફતાર થયા છો  ! અને બદતર�ન બદનામી તમોએ 
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તમારા પર વહોર� લીધી છે , અને એ બદનામીના દાગને 

હરગીઝ તમો ધોઇ શકશો નહભ !! 

"તમોએ ખાતે�ુ�ધ�વુવતના રહસયને ના�દુ કય� 

છે. તમોએ તેને કતલ કય� છે , ક� ્ ર�સાલતની ખાણ હતો , 

અને ્ જ �કતના જવાનોનો સરદાર હતો , અને ્ તમારા 

્ુ:ખોના સમયે તમાર� સભંાળ રાખનાર હતો , તમાર� 

સમજનો તે મદદગાર હતો , સલાહના મમકામા ંતમોને તે ટ�કો 

આપનાર હતો , ગીરફતાર�ના સમયમા ંતમારો તે આસરો 

હતો, અને તમારા ફસાદોના સમયમા ંતે તમારો લવાદ હતો , 

અને તમાર� દલીલોની તે તસુલી હતો, અને તમાર� દલીલો 

માટ� તે એક �રુ હતો. 

"ખબરદાર ! હ� �ુફાવાળાન ! આગાહ થઇ �ન 

બ� ુ જ ભ યાનક છે તે ચીઝ ક� ્ તમોએ તમારા અગાઉ 

મોકલી છે, અને ્ �નુાહ તમોએ કયાર , તે �નુાહ રોઝે હે 
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માટ� બ�ુ  જ ભાર� �નુાહ છે , હલાકત અને બરબાદ� િસવાય 

તમારા માટ� બી�ુ ંકાઇં નથી. 

"નાશ !! નાશ  !! બેશક તમાર� કોશીશો બધી 

વેડફાઇ ગઇ છે અને તમારા હાથો કપાઇ ગયા છે. �ુ કસાન 

િસવાય બી�ુ ંકંઇ પણ તમોએ નથી વહોર� લી�ું  ! અુલાહના 

ગઝબને તમોએ આમતંણ આપ�ુ ંછે અને ઝીુલત અને 

નાકામી તમોએ તમારા હાથે તમારા પર લીધી છે. �ુ ંતમો 

એ �ણો છો ક� ્ �ગર હઝરત મોહમમદ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના લીધે હ્ ુ ંતેને તમે કતલ કય� 

છે. �ુ ંતમને ખબર છે, ક� ક�વા એક અહદ�ુ ંતમે ખડંન ક�ુ ુછે 

? �ુ ંતમો �ણો છો ક� તમો એ ક�વી પરદાનશીનોને પરદા 

વગરની કર� છે ? �ુ ંતમને એ પણ ખબર છે ક� તમોએ ક�વી 

એક ઇઝઝત અને �રુમતને બરબાદ કરવાની કોશીશ કર� છે  

? �ુ ંતમને ખબર છે ક� ક�વા ક�વા �નુો તમોએ વહાવયા છે ? 
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"તમોએ એ�ુ ંનીચ �ૃતય ક�ુ ુક� ્થી આસમાનો 

ફાટ� જવાની, જમીન ચીરાઇ જવાની અને પહાડો ઉુટા થઇ 

જવાની અણી પર હતા ! ઘણી જ ભયાનક વસ્ ુતમે કર� છે  

! ઘણી જ ભ યાનક !! એવી ભ યાનક ્ની અસર આસમાન 

અને જમીન પર પડ� છે. �ુ ંતમો આ વાતથી અજબ થાન 

છો ક� , આસમાનથી લોહ�નો વરસાદ વરસયો  ! બેશક 

આખેરતનો અઝાબ તેનાથી પણ વધાર� સખત અને ગભંીર 

છે. જયાર� તે આવશે તયાર� કોઇ પણ મદદગાર મળશે ન�હ. 

્ મોહલત તમને આપવામા ંઆવી છે , તેનાથી �શુ થઇ 

�લાન ન�હ. અુલાહ પાક બદલો લેવામા ંઉતાવળ કરતો 

નથી અને અુલાહને એ ધાસતી પણ નથી, ક� સમય વહ� જશે 

! બેશક અુલાહ પાકની ઝાત અમારો બદલો લેવા માટ� 

તમાર� તરફ તાક� રહ� છે. 

�તુબો �રુો થયો અને બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહા ખામોશ થયા. જયાર� બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 
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અલયહા આ તકર�ર કરતા હતા તયાર� લોકો ઝાર ઝાર રડતા 

હતા. 

બશીર બીન હઝીમ અસદ� કહ� છે ક� , અુલાહના 

સોગદં મ� કોઇ પણ �ીને આટલી �ટ અને છટાથી બોલતા ં

�ાર�ય પણ સાભંળ� નથી. તેણી�ુ ંબોલ�ુ ં�ણે જનાબે 

અમી�લ મોઅમેનીન�ુ ંબોલ�ુ ંહ્ ુ.ં �ુફાના શહ�ર�ન પોતાના 

મરણ પામેલ બાળક ઉપર રડ� તેમ તેન રડતા હતા. માર� 

પડોશમા ંએક શેખ (મહાન ��ુષ)ને મ� જોયો ક� , તે ચોધાર 

ુ�નુએ રડતો હતો. તેનો ચેહરો ુ�નુથી તરબોળ થઇ 

ગયો હતો અને તેની દાઢ� ુ�થુી ભભ�ઇ ગઇ હતી. હાથ 

�ચા કર� તે કહ�તો હતો ક� બેશક તમા� ંખાનદાન સમથી �� ુ

ખાનદાન છે, તમારા જવાનો સમથી ઉમદા જવાન છે , તમારા 

�ધૃધો સમથી વ� ુેેષઠ � ૃધધો છે, તમાર� ફઝીલતની બરાબર 

કોઇની ફઝીલત નથી, તમારો મરતબો બ� ુજ �લુદં છે. 

* * * * * 
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બીબી ઝયનબ સલમ�સુલમા� અલયામ 

દરબમર� ઇકને ઝીયમદ્મ ં

જયાર� અહલેબૈત દરબાર� ઇબને ઝીયાદમા ંદાખલ 

થયા તયાર� બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા સમથી 

આગળ હતા. તેન આગળ જઇ એક જગાએ બેઠા અને 

તેમની આસપાસ અહલેબૈત બેઠા. એ મર્ુદનો દરબાર �ુદ� 

�ુદ� �કસમના ંમાણસોથી ચી કકાર હતો. લશકરના સરદારો , 

અમલદારો અને મોટા નહદ�દારો તયા ંહા જર હતા. જયાર� 

બધા ક�દ�ન દાખલ થયા તો બધાની નઝર તેમના તરફ 

પડ�. આવા એક સથળે જયાર� કોઇ દાખલ થાય અને ખાસ 

કર�ને આવી હાલતમા ંતયાર� તે ગભરાઇ �ય છે. ખાસ કર�ને 

દાખલ થનાર જો એક �ી હોય અને તે �ુએ ક� સથળ 

��ુષોથી ચીકકાર છે, અને જો એ �ી ક�દ�ની હાલતમા ંહોય 
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તો પછ� તેણીની હાલત�ુ ંતો �છુ�ુ ંજ �ું  ? બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા ક� ્ એક જમાનામા ંએ જ �ુફા શહ�રની 

શેહઝાદ� હતા ંઅને ્ને વઝીરો અને નહદ�દારો સાર� ર�તે 

નળખતા હતા , તેમની હાલત વ� ુખરાબ થાય અને તેન 

આવા સજંોગોમા ંઆ�ુળ-વયા�ુળ થઇ �ય એ સવભાિવક છે. 

પરં્ ુઆ�ુળ-વયા�ુળ ક�મ થાય  ? આ�ુળ વયા�ુળ 

થવાની તેમની આદત જ નહતી. બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહા ��ુવુવતના ્ુધથી પોષાઇ હતી અને િવલાયતના 

હાથોમા ંમોટ� થઇ હતી અને ઇુમી તથા �હાની ખઝાનાથી 

માલામાલ હતી , ક�મ કર� શ� છે ક� તેણી પર�શાન અને 

આ�ુળ-વયા�ુળ થઇ �ય ? 

બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા પોતાની 

મ�ંઝલને પણ સમજતા ંહતા ંઅને દરબારમા ંહા જર 

રહ�લાનને પણ સાર� ર�તે �ણતા ંહતા.ં ઇનસાને કામીલ , 

અને ફાડ� ખાનારા �નવરોનો તયા ં�કુાબલો હતો  ! તેમણે 
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કાઇં પણ પરવાહ કર� ન�હ. કમાલ અને રોબથી તેન 

એકદમ શાતં અને ગભંીર હતાં , અને એ પણ સમજતા હતા 

ક� આ પહ�લો દરબાર� આમ છે , ક� �યા ંતેનને તેવા માણસો 

સામે એક ક�દ� તર�ક� હાજર કરવામા ંઆવયા છે ક� ્ન 

નાલાયાક અને હયવાન સમાન છે. 

બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા બ�ુ  જ સાર� 

ર�તે એ �ણતા ંહતા ંક� ઇબને ઝીયાદ�ુ ંકા�ં �ત:કરણ 

ક�ટલી હદ �ધુી નાપાક અને ્ુષટ છે , એની ઇષાર તથા 

્ુશમનાવટથી અહલે બૈતને બચાવવા માટ� તેન બધી ર�તે 

તૈયાર હતા.ં 

ઇબને ઝીયાદની નીચતામા ંએ કાબેલીયત ન હતી 

ક� તે તકબ�રુ અને રોબમા ંરહ�લો તફાવત સમ� શક�. એટલે 

તેણે જનાબે ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા િવષે �છુ�ુ ં"મન 

હાઝે�હલ �તુકબબેરહ” આ મગ�ર �ી કોણ છે  ? કોઇએ 

જવાબ ન આપયો. ફર� તેણે એ જ �છુ�ુ,ં પણ કોઇએ જવાબ 
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ન આપયો. તી� વખત જયાર� તેણ ે�છુ�ુ ંતો ક�દ�નમાનંી 

એક કનીઝે જવાબ આપયો ક� , "હાઝેહ� ઝયનબો �બનતે 

અલ�યયન” આ હઝરતે અલી અલ�યહસસલામની દ�કર� 

બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા છે. જો  ક� ઇબને ઝીયાદ 

હઝરત અલી અલ�યહસસલામની સુતનતને જોઇ ��ુો હતો 

અને તેનો બાપ ઝીયાદ , હઝરત અલી અલ�યહસસલામનો 

"સરસ” અને "શીરાઝ” નામે શહ�રોનો હાક�મ હતો. એથી 

તેના ઉપર લાઝીમ હ્ ુ ંક� આ શહઝાદ�ની ઇઝઝત અને 

એહતેરામ કર� , પરં્ ુતેના હલકટપણાએ તેમ કરવા દ��ુ ં

ન�હ અને ઝખમો ઉપર તેણ ેનમક છાટં� ુ ંઅને બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાને સબંોધીને એ નાલાયાક અિવવેકાઇથી 

બોુયો, "અય ઝયનબ ! તે �દુાની તાઅર�ફ ક� ્ણે તમને 

�સવા અને હલાક કયાર અને તમારા �ુઠાણાને સા�બત કયાર. 

વાચંકો ! �ુ ંતમે એમ ધારો છો ક� બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા ઇબને �ઝયાદની આ બે�દુ� બકવાસ 
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સાભંળ� ખામોશ રરા હશે , ક�મક� તેન અસીર� અને ક�દ�ની 

હાલતમા ંહતા, પણ નહભ, તેમની ગયરત જોશમા ંઆવી અને 

આ �જુબ જવાબ દ�ધો :- 

"સવર તાઅર�ફ તે અુલાહ માટ� છે ક� ્ણે અમને 

પોતાના નબી હઝરત મોહમમદ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમ થક� ઇઝઝત બખશી અને અમને પાક અને 

પાક�ઝા કયાર. બેશક ્ ફાસીક છે એ  જ �સવા થનાર છે , 

અને ્ ્ુષટ છે એજ �ુકંુ બોલે છે. હ� અુલાહના ્ુશમન  ! 

અને તે લોકો (્ન અુલાહ પાસે �સવા થનાર છે તે) બી� 

જ છે, અમો નથી. 

આ સણસણતો જવાબ સાભંળ� ઇબને ઝીયાદ 

બેહદ �સુસામા ંઆવયો , અને બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાને વ� ુરંજ પહ�ચાડવા તેણ ેક ુ ંક� , "તમારા ભાઇ 

સાથે અુલાહ� તે વતર�ુકં કર� તે તમને ક�વી લાગી  ? બીબી 

ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા એ ગભંીરપણે જવાબ આપયો , 
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"અુલાહની તે વતર�ુકંમા ંમ� �બુી િસવાય અનય કંઇ ન 

જો�ુ.ં તે એક એવો વગર હતો ક� ્ના માટ� અુલાહ પાક� 

શહાદત પસદં કર� હતી અને એ લોકો શહાદતના ંપતાપથી 

પોતાના શાિંત સથળે પહ�ચયા , અને તેને અને તે લોકોને એક 

�દવસ �દુા એકઠો કરનાર છે , પછ� તે વખતે સવાલ જવાબ 

થશે, અને તારાથી બદલો લેવામા ંઆવશે. અય ઇબને 

ઝીયાદ ! તારા માટ� બેશક જવાબ આપવાનો એક સમય 

આવવાનો છે , તે જવાબની જગયાએ ઉભા રહ� જવાબ 

આપવા માટ� તારો જવાબ તૈયાર કર  ! પણ તાર� પાસે 

જવાબ છે જ �ાં  છે ? તે �દવસે કામયાબી અને ન� કત 

કોના માટ� છે  ? અય મર�નના દ�કરા  ? તાર� મા તાર� 

મયયત પર (રડતી) બેસે !! 

ઇબને ઝીયાદ� જયાર� આવો જવાબ સાભંકયો તો 

�સુસાના આવેશમા ંલાલચોળ થઇ ગયો અને તેણે બીબી 

ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાને કતલ કરવાનો ઇરાદો કય�. 
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અમ બીન �ુરયશે ક ુ ંક� "�ીની વાતો સાભંળ� બદલો લેવો 

એ આપણી રસમ નથી. ’ આથી ઇબને ઝીયાદનો બળાપો 

વધયો અને ફર�થી તેણ ેજનાબે ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાને સબંોધીને ક ુ ંક� "અુલાહ� અમારા દ�લને �સૈુન 

્વા મગ�રને કતલ કરાવીને અને તમારા ્વા બળવાખોર 

ખાનદાનને હલાક કરવાથી આનદં આપયો છે. બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા આ ્ુ:ખદાયક શબદોથી બેચને થઇ 

રડવા લાગયા પણ ગયઝમા ંઆવી બોુયા ં"અમારા ��ુષોને 

બેશક ત� માર� નાખયા , અમાર� પદરગીને બે પરદા કર� , 

અમાર� જડને કાપી નાખી અને અમારા પાદંડાનને પણ ત� 

કાપી નાખયા.ં ્ ુ ં્ને આનદં કહ� છે તે જો આ એ  જ આનદં 

છે, તો �, તને આનદં મળ� ��ુો  ! અને એ પણ �ણી લે 

ક� કયામતના �દવસે આનો જ�ર બદલો લેવામા ંઆવશે. 

તયારબાદ ઇબને ઝીયાદ એક પછ� એક ક�દ� િવષે 

�છુવા લાગયો. જયાર� ઇમામની વાર� આવી તયાર� જવાબમા ં
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બતાવવામા ંઆવ�ુ ંક� , "એમ�ુ ંનામ અલી ઇ�બનલ �સૈુન છે. 

ઇબને ઝીયાદ� �છુ�ુ ં�ુ ંઅુલાહ� અલી ઇ�બનલ �સૈુનને નથી 

માર� નાખયો ? 

ઇમામે જવાબ આપયો ક� , "મારો એક બીજો ભાઇ 

હતો ્�ુ ંનામ અલી હ્ ુ.ં લોકોએ તેને માર� નાખયો. ઇબને 

ઝીયાદ� ક ુ,ં "(લોકોએ નહભ) બુક� �દુાએ તેને માર� નાખયો. 

ઇમામ અલ�યહસસલામે તેના જવાબમા ંઆ આયત સભંળાવી 

: "અુલાહો યતવફફલ અનફોસ હ�ન મવતેહા ”. એટલે 

"�દુા મમતના વકતે �ન લેનાર છે. ઇબને ઝીયાદ ગયઝમા ં

આવયો અને બોુયો "માર� સામે બોલવાની તારામા ં�સુતાખી 

છે ? અને ઇબને ઝીયાદ� ઇમામને કતલ કરવાનો �કુમ આપયો. 

ઇમામ અલ�યહસસલામ બોુયા , "�ુ ં્ ુ ંમને માર� નાખવાની 

બીકથી ડરાવે છે ? અર� ! મર�ુ ંએ તો અમાર� આદત છે !! 

જયાર� બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ 

જો�ુ ંક� અલી ઇબને �સૈુનને કતલ કરવા માટ� લઇ જવામા ં
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આવે છે તો બેઇખતીયાર આપને પોતાની આગોશમા ંલઇ 

લીધો અને પોતાની ગરદન એમની ગરદનમા ંનાખી દ�ધી 

અને ઇબને ઝીયાદને ક ુ ં: "અમા� ં્ �નુ ત� વહાવ�ુ ંછે , તે 

બસ છે. અુલાહની સોગદં , �ુ ંઆનાથી �ટ� થવાની નથી , 

�યા ં�ધુી મને માર� નાખવામા ંન આવે. ઇબને ઝીયાદ�ુ ં

પતથર ્�ુ ં�ગર પણ નરમ પડ�ુ ંઅને ઇમામ ઝય�લુ 

આબેદ�ન અલ�યહસસલામને છોડ� દ�ધા. 

અ�કુ દ�વસ �ધુી અહલે બૈત અલ�યહસસલામ 

�ુફામા ં ક�દ� રરા ંઅને યઝીદનો �કુમ મળતા ંતેમને શામ 

તરફ રવાના કરવામા ંઆવયા. 

* * * * * 
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બીબી ઝયનબ સલમ�સુલમા� અલયામ 

કમ્ની સફર્મ ં
શામની આ કઠણ સફરમા ંએવી તે કઇ �સુીબત 

હતી ક� ્ અહલે બૈત અલ�યહસસલામે �લી ન હોય  ? અને 

એવી તે કઇ સખતીન હતી ક� ્ તેમણે સહન ન કર� હોય  ? 

અને એવી તે કઇ બલા હતી ્ તેમની ઉપર ન પડ� ! ઇમામ 

ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામને જયાર� �છુવામા ંઆવ્ુ ં

ક� તમો પર સમથી વધાર� �સુીબત �ા ંપડ�  ? તયાર� કહ�તા 

"અશશામ ! અશશામ ! (શામમા ં!  શામમા ં! ) બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ શામની આ કઠ�ન સફરમા ંએવી 

�ંનીસાર� દ�ખાડ� ક� �હાની આલમોમાથંી , "આફર�ન ! 

આફર�નની અવા જો આવવા લાગી  ! જો બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા શામની સફરમા ંન હોત , તો �ુ ંએ 
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�મુક�ન હ્ ુ ંક� અહલે બૈત અલ�યહસસલામ સહ�સલામત પાછા 

આવી શકત ? 

ર�લુના ખાનદાનના આ નબીરાનને એક 

ગામથી બી્ ગામ , એક શહ�રથી બી્ શહ�ર , ક�દ�ની 

હાલતમા ંફ�રવવામા ંઆવયા અને �ુફ�થી એ લોકો સમથી પહ�લે 

કાદ�સીયાહા પહ�ચયા , પછ� તયાથંી �સુલ , િતકર�ત, વાદ�એ 

નખલા, બલદએ �બુા , નસીબૈન, અય�લુ વદર , દશાવાત, 

ક�િ�હસર�ન, શયરઝ, સે�રુ, હોમાહ, ક�મસ, બાઅલબક, 

દયર� રાહ�લ , હરરાન (અને તેમા ંકલલ શહ�ર પણ શામીલ 

છે) એવી ર�તે અનેક જગયાએ અહલે બૈતને ફ�રવવામા ં

આવયા. 

રસતામા ંઅહલે બૈત અલ�યહસસલામથી ઘણી 

અસરો પેદા થઇ. તેમણે ઘણા પવચનો કયાર અને મમકો 

મળતા ખર� હક�કતોથી લોકોને �ણકાર કયાર. ઝયનબે �ુબરા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ આ સફરમા ંઅહલે બૈતના પાણ 
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પોતાના પાણ બદલ ખર�દ� લીધી. જયાર� તે લોકો ઉપર 

ચા�કુ અને તાઝીયાના મારવામા ંઆવતા તયાર� આપ વચમા ં

પડ� ઢાલ બની જતાં , અને અહલે બૈતની હ�ફાઝત કરતા.ં 

જયાર� શામથી બાર માઇલ ્ુર કાફલો આવી પહ�ચયો તયાર� 

યઝીદના �કુમથી અહલે બૈતને તયા ંરોકવામા ંઆવયા. આ 

મ�ંઝલને જયાર� તે લોકોએ �કુ� અને શામ તરફ રવાના થયા 

તયાર� લોકો અહલે બૈતના ક�દ�નનો તમાશો જોવા હ�રોની 

સખંયામા ંઆવયા હતા, કોઇ મશકર� કર્ ુ,ં કોઇ ગાળો આપ્ુ,ં 

તો કોઇ હસ્ ું , કોઇ બે�ુ રમતી કર્ ું , તો કોઇ સતાવ્ ુ.ં 

પરદાર�નો ખયાલ હોવાના લીધે બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાએ શીમને ફરમાવ�ુ ંક� શહ�દોના સરોને થોડ� ્ુર એ 

માટ� લઇ જવામા ંઆવે ક� લોકોની નજર તયા ંખ�ચાઇ રહ� , ક� 

્થી અહલેબૈતની બેપરદા બીબીન તેમની નજરોથી બચવા 

પામે ! પરં્ ુશીમે તેથી ઉલ�ંુ જ ક�ુ.ુ શહ�દોના સરોને 

બીબીનની મહ�મીલોની છેક નઝદ�ક લઇ આવયો. 
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ન�વુવતના ક�દ�નને "બા�સુસાઆત ” નામના 

દરવા્થી શામમા ંદા ખલ કરવામા ંઆવયા. તઅજ�ુબની 

વાત છે ક� તે વખતના �સુલમાનો આ વાતથી �બલ�ુલ 

ગા�ફલ રરા હતા ક� તેન પોતે �સુલમાન છે , અને ્મને 

તેન સતાવી રરા છે તેન તેમના પોતાના ર�લુના 

ખાનદાનના નબીરાન છે. 

શામમા ંઅહલે બૈતને મસ�દ� �મેઅ પાસે લઇ 
જવામા ંઆવયા અને થોડા વખત પછ� તેમને યઝીદના 
દરબારમા ંલઇ જવામા ંઆવયાં , એ દરિમ યાન ઇમામ 
ઝય�લુ આબેદ�ન સાથે અ�કુ ઘટનાન બની , ક� ્મા ંખર� 
હક�કત �ણતા ંઘણાન હ�દાયત પામયા , ઇમામ �સૈુન 
અલ�યહસસલામના �બુારક માથા પર રસતામા ંએક ઘર 

ઉપરથી પતથર મારવામા ંઆવયો. પતથર વાગતાનંી સાથે  જ 
તે ઘર જમીન દોસત થઇ ગ�ુ ંઅને ઘરમા ંરહ�તા પાચં 
માણસો મરણ પામયા. 

* * * * * 
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બીબી ઝયનબ સલમ�સુલમા� અલયામ 

યઝીદનમ દરબમર્મ ં

દરબાર� યઝીદ ખીચોખીચ ભરાએલો હતો. તેમા ં

બની ઉમયયાના સરદારો અને અમલદારો , મોટાન અને 

નાનાન, �સુલમાનો અને ગૈર�સુલમાનો , ય�દુ�ન અને 

નસારાન હ�રોની સખંયામા ંહાજર હતા. 

હઝરત ઇમામ ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામ 

ફરમાવે છે ક� "યઝીદના દરબારમા ંઅમોને એવી ર�તે લઇ 

જવામા ંઆવયા ક� અમો બધા એક  જ રસસીમા ંબધંાયેલા 

હતા. મા� ંગ�ં રસસીના એક છેડાથી , જયાર� બી� છેડાથી 

ઉમમે �ુલ�મુ�ુ ંગ�ં બાધેં�ુ ંહ્ ુ.ં બીબી ઝયનબ અને બીબી 

સક�નાના હાથો પણ એક રસસીથી બધંાયેલા હતા , અને 

બાક�ના ક�દ�નની પણ તેવી  જ હાલત હતી. દરબારમા ંલઇ 
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જતી વખતે અમારામાથંી કોઇથી જરાક પણ કંઇ કમી થઇ 

જતી તો અમોને ચા�કુથી મારવામા ંઆવતાં , અને આવી 

લાચાર�ની હાલતમા ંઅમોને યઝીદના સ�વેલા દરબારમા ં

લઇ જવામા ંઆવયા. દરબારમા ંએક �ણુામા ંજઇ અમો બેઠાં  

! 

લખવામા ંઆવ�ુ ંછે ક� દરબારનો દમામ બ�ુ  જ 

ભભકાદાર હતો અને ચારસો �ુરસીનશીનો દરબારમા ં

બીરા્લા હતા. ઇમામ ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામને 

યઝીદની સામે રસસીથી બાધેંલી હાલતમા ંઉભા કરવામા ં

આવયા હતા , અને એક થાળમા ંઇમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામ�ુ ં�બુારક સર રાખવામા ંઆવ�ુ ંહ્ ુ.ં યઝીદ 

તે વખતે �ુગાર રમવામા ંમશ�લુ હતો. જયાર� જયાર� તે 

દાવ �તતો તયાર� તે �શુીના આવેશમા ંશરાબનો �મ 

ગટગટાવતો ! ઇમામ ઝય�લુ આબેદ�ન અલ�યહસસલામે 

યઝીદને ક ુ ં"અય યઝીદ  ! જો આજ વેળા આ દરબારમા ં
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ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ મમ�ૂદ 

હોત તો તેન તાર� આવી હર કત જોઇ �ુ ંફરમાવતે  ? આ 

શબદોથી બેહયા યઝીદ પર અસર થઇ અને તેણ ે ક�દ�નની 

રસસીન ખોલી નાખવાનો �કુમ કય�. 

જયાર� બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ 

જો�ુ ંક� યઝીદ , ભાઇના સર �બુારક સાથે છડ�થી બે અદબી 

કર� રરો છે તયાર� બે ચૈન થઇ ગયા ંઅને બોલી ઉઠ�ાં , "યા 

�સૈુન ! યા હબીબે ર��ુ ુુ લાહ ! હ� મકકા અને મીનાના સ�તુ 

! હ� �ીનની સરદાર બીબી ફાતેમ્ઝુ ઝહ�રના લાડલા  ! હ� 

�સુ્ફુાના ફરઝદં  ! હ� �ુ્ ુરઝાના લાડલા સતંાન  ! જો ક� 

સીદ�કએ �ગુરાના આ ઉદગારો , ઈમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામના માથા સાથે યઝીદ� કર�લી બે �રુમતીના 

લીધે તેમના દ�લને ્ ્ુ:ખ થ�ુ ંતેના સબબે નીકકયા હતા 

ક� ્ ્ુ:ખથી તેમ�ુ ંદ�લ હચમચી ગ�ુ ંઅને એ બીબીથી 

�લુદં અવા જ નીકળ� ગઇ અને પોતાના વડવાનને યાદ 
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કયાર. પરં્ ુ , ઇનસાફની દ�ષટએ �ુ ંઆ વાત કહ� શકાય ક� 

આવી એક મહાન વીરનાર�ની ફ�રયાદ પણ અનય �ીનની 

ફ�રયાદોની ્મ �સુીબતો સહન ન કરવાના સબબે નીકળેલા 

પોકારો હતા  ?? બીબી ઝયનબ ્વી મહાન વીરનાર� માટ� 

આ કદ� પણ �મુક�ન નથી. એમની એ પોકારનો મ કસદ બ�ુ 

જ �ડો અને આમ દરબારને ખર� હક� કતથી વા�કફ કરવાનો 

હતો. એમણે ફ�રયાદ જ�ર કર� , રડ�ા પણ , બોુયા પણ 

પરં્ ુનતી�મા ંતેમણે યઝીદને �સવા કય�. બની ઉમયયાના 

તખતને ��ુવી દ��ુ.ં જયાર� તેમણે એમ ક ુ ંક� , "ઇબને 

મકકા વ મીના (મકકા અને મીનાના �તુ  ! ) તયાર� 

દરબારના લોકો ક� ્ન આ ક�દ�નને નળખતા ન હતા 

તેમને સતેજ કર� દ�ધા , અને જયાર� એમ ક ુ ંક� , "ઇબને 

ર��ુ ુુ લાહ અને ઇબને ફાતેમ્ઝુ ઝહ�રા તયાર� નકક�પણે 

દરબારને જણાવી દ��ુ ંક� ક�દ�ન હઝરત ર�લુના 

ખાનદાનમાથંી છે. આવા શબદોની ધીમી અસર એ થઇ ક� 
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ધીર� ધીર� યઝીદના દરબારના દરબાર�નનો �દય પુટો 

થયો. 

અહલેબૈતના ક�દ�નને જયાર� યઝીદના દરબારમા ં

લાવવામા ંઆવયા હતા તયાર� તે દરબારમા ંદમામ એટલો 

બધો ભવય અને હયબત પમાડનાર હતો ક� મોટા મોટા �ગર 

વાળાન એક શબદ પણ બોલવાની �હ�મત કર� શક� નહભ. 

પરં્ ુએવા વખતે પણ સતય માટ� મર� 

ફ�ટનારાનના ંદ�લ કદ� કોઇ પણ તા કતથી ગભરાતા ંનથી 

તે બીબી ઝયનબે સા�બત કર� દ�ખાડ� ું  ! તેન છડ� ચોક ્ 

હક�કત હતી તે �હ�ર કર� , અને પોતે કોણ હતાં , ક�ટલા 

િનદ�ષ હતા ંઅને ક�ટલી હદ �ધુી સતય પર હતા ંએ બ�ુ ં

લેશમાત ડયાર વગર ન�વુવતના ખાનદાનને શોભે એવી 

ભાષામા ં� ુુ લી ર�તે �હ�ર ક�ુુ , એમને કોઇથી પણ ડરવાની 

જ�ર જ ન હતી, કારણ ક� એમનો મઅર�ફતનો દરજજો એટલો 

�લુદં હતો ક� તેમને બી� કોઇની બીક જ ન હતી. અને 
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હક�કતને સા�બત કરવા માટ� તૈયાર હતા.ં તેમણે યઝીદના 

દરબારને સબંોધીને ્ ભાષણ ક�ુ ુતે એક યાદગાર ભાષણ 

છે, અને એ ભાષણના શબદો એમની મઅર�ફતની �લુદં� 

આપણને કંઇક �શે સમ�વશે. 

* * * * * 
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દરબમર� યઝીદ્મ ંજનમબે ઝયનબ 

સલમ�સુલમા� અલયામની તકર�ર 

"અલહમદો �લુલાહ� રશબબલ આલમી ન. 

વસસલામો અલા ર�લેુહ� વ આલેહ� અજમઇન. સદકુલાહો 

કઝાલેક �મુમ કાન આક�બ્ ુુ લઝીન કઝઝ� ુઆયાિતુલાહ� 

વ કા� ુબેહા યસતહઝે�ન”. 

ઉપલી આયતની શ�આતથી બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ પોતાનો �તુબો શ� કય� અને ક ુ ં

"અય યઝીદ ! �ુ ંતારો એ �મુાન છે ક� અમારા માટ� અમારા 

કામો સખત થાય  ! �ુ ં્ ુ ંએમ ધાર� છે ક� આસમાન અને 

જમીનના રસતાન ્ ુ ંઅમાર� ઉપર બધં કર� શકશે  ? �ુ ં

તાર� ધારણા એવી છે ક� ્ સુતનત પર અમારો કબઝો છે તે 

સુતનત તારા કબઝામા ંસ�ંણુર ર�તે આવી �ય ? અને એમ 
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કરવાથી �ુ ં્ ુ ંએમ ધાર� છે ક� તમામ ્ુિનયાના સામાન તારા 

એશ અને ઇશરત માટ� માત તારા જ કબઝામા ંરહ�  ? અમો 

પાક અહલે બૈતને ત� એક શહ�રથી બી્ શહ�ર , એક ગામથી 

બી્ ગામ , એક મં �ઝલથી બી� મં �ઝલ ક�દ�ની હાલતમા ં

ફ�રવી ત� પોતા�ુ ં�દલ �શુ ક�ુુ , અને આમ કર� સુતનતના 

નશામા ં્ ુ ંગવર કર� છે અને અમાર� સામે મગ�ર�થી �ુએ છે  

! �ુ ં્ ુ ંએમ �મુાન કર� છે ક� અુલાહ પાક તને દોસત રાખે 

છે અને અમને ્ુશમન અને ઝલીલ  ? હ� યઝીદ જરા થભંીને 

! ઉતાવળ ન કર  ! �ુ ં્ ુ ંઆ આયતને �લુી ગયો છે ક� 

"કાફરોને �ણ�ુ ંજોઇએ ક� ્ મોહલત તેમને આપવામા ં

આવે છે તેનાથી �શુ ન થાય , બુક� એ મોહલત એ માટ� 

આપવામા ંઆવે છે ક� એમના �નુાહોમા ંવધારો થાય , અને 

તેન માટ� દદરનાક અઝાબ છે. 

અય તેના દ�કરા ક� ્ને અમારા વડ�લોએ 

ઉદારતાથી આઝાદ કય� ! �ુ ંઇનસાફ અને અદાલત આને કહ� 
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છે, ક� ્ ુ ંપોતાના ઘરની �ીનને તો પરદામા ંરાખે અને 

ર�લુના ખાનદાનની બા�નુને શહ�ર� શહ�ર ફ�રવે અને તેમનો 

પરદો છ�નવી લે ? અને તેનને એવી ર�તે દરબદર ફ�રવયા ં

છે ક� , નીચ અને ઉચચ, મોટા ને નાના , સારા અને નરસા, તે 

બધાય તેમની બેપદરગીનો તમાશો જોયા કર�  ? અને તે પણ 

એ હાલતમા ંક� જયાર� તેમની સાથે તેમની િનગેહબાની માટ� 

કોઇ પણ મદદગાર ન હોય ? 

તારા ્વા (ફાસીક અને ફા�ર) પાસેથી હમદદદ 

અને મોહબબતની આશા ક�વી ર�તે રાખી શકાય ? જયાર� �દુ 

તાર� દાદ� (�હનદા-મોઆવીયાની માતા) એ હતી ક� ્ણે એ 

હસતી�ુ ંઅથારત (પયગમબર સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમના કાકા હઝરત હમઝા�ુ)ં કાળ�ુ ચાવ�ું, ્ આઝાદ 

અને તમહ�દ પરસત હતાં , અને જયાર� તા� ંઆ�ુ ંશર�ર 

(હઝરત હમઝા ્વા) શહ�દોના �નુથી પરવર�શ પામ�ુ ંછે , 

ઇમામ �સેુનના સર� �બુારકની સાથે છડ�થી બે અદબી કરવી 
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અને તેમ કરતા ંઅશઆર બોલી તારા કાફ�ર વડ�લોની 

તાર�ફ કરવી એ તે �સુીબતોના બયાનમા ંકાઇં પણ નથી ક� 

્ �સુીબતો અમો અતયાર �ધુી સહન કરતા ંઆવયા ંછ�એ. 

્ શખસે મોટા મોટા �નુાહો ક�ધા હોય તેની પાસે 

લાકડ�થી સર� �બુારક� �સેુન અલ�યહસસલામ સાથે રમત 

રમી, હાસંી ઉડાવવી એ કંઇ મોટ� વાત નથી. અને તે પોતાને 

આ કાયર માટ� બીલ�ુલ �નેુહગાર ન સમ્ એ વાતમા ંપણ 

કંઇ નવાઇ ્�ુ ંનથી. અને ્ ુ ંએમ શા માટ� ન કર� ? ્ ુ ંએ જ 

છે ક� ્ણે પોતાના ર�લુની �રદયત અને �ુ�ંુબીનના �નુથી 

જમીનને રંગી નાખી છે , અને તેને �નુથી સયરાબ કર� છે. 

અય યઝીદ ! થોભ! રાહ જો !! ્ુર નથી ક� ્ ુ ંપોતે પણ તેજ 

શરબત (મોત) ચાખશે ક� ્ શરબત તે લોકોએ ચાખયો. એક 

જ સથળે તમો બધાને ભેગા કરવામા ંઆવશે અને તે વેળા 

તને જ�ર એમ લાગવા�ુ ંજ ક� , કાશ ! ્ બોલ�ુ ંવયાજબી ન 
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હ્ ુ ંતે �ુ ંન બોુયો હોત ! અને કાશ ! મને ્ ન કર�ુ ંજોઇ્ ુ ં

હ્ ુ ંતે મ� ન ક�ુ ુહોત ! 

અય અમારા પરવરદ�ગાર  ! અમારા હક એની 

પાસેથી વ�લુ કર  ! અને અમારા તરફથી તેમની પાસેથી 

બદલો લે  ! આ ઝાલીમો પાસેથી ક� ્મણે અમારા �નુ 

વહાવયા ંછે , ગઝબ નાઝીલ કર  ! અને તેનને અઝાબમા ં

ગરક કર !!! 

અુલાહના સોગદં  ! હ� યઝીદ  ! તારા શર�રની 

ચામડ�ને ચીર� નાખ , અને તારા માસંના ્ ુ ં�ુકડ� �ુકડા કર 

અને કાપી નાખ. અને તે દ�વસે ક� જયાર� અુલાહ તઆલા 

�લુદં આસમાન પર પોતાના ર�લુને અને તેની ઇતરતને 

ભેગા કરશે અને તેમની ઉપર �ુમ કરનારાથી �ુમનો 

બદલો લેશે તયાર� યાદ રાખ ! હ� યઝીદ ! તાર� પણ તે વખતે 

હાજર રહ�� ુ ંપડશે ! તેના (ર�લેુ કર�મના) ફરઝદંો�ુ ં�નુ ત� 

નાહક વહાવ�ુ ંછે , અને તેમની �રુમતના પરદાના ત� 
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ચીર�ચીરા કર� નાખયા છે , અને એમની અહલે બૈતને ક�દ�ની 

હાલતમા ંત� દરબદર ફ�રવયા છે , અને તે દ�વસે ક� જયાર� 

અુલાહ તઆલા હાક�મ હશે અને ્ �દવસે હઝરત મોહમમદ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ ��ુૂમત કરશે અને 

જનાબે �બઇલ તેમની મદદ કરવામા ંમશ�લુ હશે ક� ્ 

લોકોએ તને મદદમા ંસાથ આપયો છે તેન પોતાની આક�બત 

અને પોતાનો ��મ સપષટ નીહાળ� લેશે , અને તે લોકો પણ 

િનહાળશે ક� ્નએ તને �સુલમાનોની ગરદન પર ખલીફા 

તર�ક� સવાર કય� છે , અફસોસ ! અફસોસ  ! ક�વા એક 

નાલાયક શખસને �સુલમાનોએ પોતાના સરદાર તર�ક� 

�કુરર ર કય�. 

તારા ્વા સાથે વાત કરવા માટ� મને બ�ુ  જ 

નફરત થાય છે અને મને તાર� વાતોથી બ�ુ  જ ્ુ:ખ થાય 

છે, અમાર� ુખોમાથંી તારા કાય�ને જોઇ ુ�નુની ધારા 

વહ� છે અને તારા �ૃતયોથી અમારા �ગરમા ંઆગના શોલાન 
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ભડક� છે. ખર�ખર અય યઝીદ  ! ક�વી તઅજ�ુબની વાત છે ક� 

અુલાહ�ુ ંલશકર શૈતાનના લશકરથી નાશ પામે!  ! હ� �ધુી 

તારા હાથ ઉપરથી અમારા લોહ�ના દાગ �સૂાયા નથી અને 

તારા મ�ઢામાથંી અમારા ગોશતના �કૂડા બહાર નીકળ� રરા 

છે ! 

અને હ� યઝીદ ક�ટ�ુ ંદદરનાક છે ક� કરબલાની 

ર�તીના રણમા ંતે પાક અને પાક�ઝા લાશો , હ� �ધુી જગંલી 

�નવરોના માગરમા ંએમને એમ પડ� છે. હ� યઝીદ જો આ્ 

ત� અમારા ઉપર �હ�ર� ફતેહ અને �ત મેળવી છે અને એ 

ફતેહથી ્ ુ ંફાયદાન ઉપાડ� રરો છે તો તે સમય પણ બ�ુ  

જ નઝદ�ક છે ક� જયાર� તેની �ુ કસાનીનનો પણ તાર� 

સામનો કરવો પડશે  !! અને ્ કંઇ પણ ત� આગળ મોકુ�ુ ં

છે તેના િસવાય અનય બી�ુ ંકંઇપણ ્ ુ ંતયા ંપામીશ નહભ , 

અને વળ� યાદ રાખ ક� , અુલાહ પોતાના બદંાન ઉપર કદ� 

પણ �ુમ કરનાર નથી. અને હ� યઝીદ  ! અમાર� ેધધા 
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માત અુલાહની ઝાત ઉપર છે  !! હવે હ� યઝીદ ત� ્ ચીઝ 

માટ� ઇરાદો કય� છે તેને �રુો કરવામા ં્ ુ ંઢ�લ ન કર અને 

એક પળ માટ� પણ તારા ઇરાદાને તારા ખયાલથી ્ૂર ન કર 

હ� યઝીદ ! ત� અમા� ંઘ�ુયં બરબાદ ક�ુુ , પરં્ ુ

એ બ�ુયં બરબાદ કરવા છતા ંઅુલાહના ંસોગદં  ! તારામા ં

એ શ��ત નથી ક� ્ ુ ંતારા �દલથી અમાર� િનશાનીનને ્ુર 

કર� શક� , અને ્ કાઇં વહ� દારા અમારા ખાનદાનને નસીબ 

થ�ુ ંછે તેને ્ ુ ંહરગીઝ મીટાવી શક�શ નહભ અને અમારા 

મરતબાને ્ ુ ંનછો કર� શક�શ નહભ અને તારા પોતા ઉપર 

્ કલકંના દાગ ત� લગાડ�ા છે તેને ્ ુ ંહરગીઝ ધોઇ શકશે 

નહભ. 

�હ�ર છે ક� તાર� સમજ શ��ત નછ� છે અને 

તારા �દવસો ભરાઇ ગયા છે અને તાર� એકઠ� કર�લી આ 

બધી જમાત �કૂડ� �કૂડા થઇ અલગ અલગ થઇ જશે. એક 
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સમયે એક અવા જ સભંળાશે "અલા લઅન્ુુ લાહ� 

અલલકવિમઝ ઝાલેમીન”. 

તઅર�ફ છે તે અુલાહ માટ� ક� ્ણે અમાર� 

શ�આત નેક� અને �બૂીથી કર� અને ્ણે ��મમા ંશહાદત 

અને રહમતથી અમને નવાઝયા અને અુલાહ તઆલાથી �ુ ં

્ુઆ �ઝુા� ં� ંક� અમારા શહ�દોને શહાદતનો નેક બદલો 

આપે, અને �દન પિત�દન તેમના એ નેક બદલામા ંવધારો 

કર� ! અને અમારા �નશીનો અને અમારા માટ� નેક� અતા 

કર�. "હસબોનુલાહો વ નેઅમલ વક�લ ” (યક�નન) અમારા 

માટ� અુલાહ કાફ� છે અને તે ેેષઠ મદદગાર છે. 

યઝીદના દરબારમા ંઆ �તુબાથી ભ યાનક શાિંત 

વયાપી અને યઝીદની ઝબાન બધં થઇ ગઇ. તેનો ચહ�રો 

ઝાખંો પડ� ગયો અને સાચા શબદોની અસરથી તે �પુ થઇ 

ગયો. 
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જો કોઇ પણ શખસ જનાબે ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહા�ુ ંઆ ભાષણ વાચંી તે ઉપર મનન કર� અને એમા ં

ઉચચાર�લ ઉઉારો ઉપર �ત:કરણની ુખોથી નજર નાખે તો 

તેને ખાતર� થશે ક� બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાની 

�હાની તાકત અને તેમની મઅર�ફતની મં �ઝલ બ�ુ જ �લુદં 

અને અફઝલ હતી. તેમણે માત યઝીદના અને તેના 

વડવાનના પરદા ફાડ� તેમના �ુકમ� �હ�ર કર� દ�ધા. 

એટ�ુ ંજ નહભ પરં્ ુ્ કંઇ ભિવષયમા ંથવા�ુ ંહ્ ુ ંતે પણ 

�ુુ લી ર�તે �હ�ર કર� દ��ુ.ં તેની બાક� રહ�લી થોડ� �જ�દગી 

અને તેની જમાતના �કૂડ� �કૂડા થવાની આગાહ� બરાબર 

શબદ�શબદ સાચી પડ�. અમ �બન મઅ�ફ બ�વી લાવયા અને 

નહ� અનીલ �નુકર પર અમલ કરવા લોકોને દઅવત આપી. 

�રસાલતના ખાનદાનનો મરતબો તેમણે �લુદં 

કય� તથા લોકોને મરતબો સમ�વયો. �રસાલતના 

ખાનદાનના નબીરાનની િનદ�ષતા સા�બત કર� અને અ� ુ
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�ફુયાનના �ુમની તેમજ યઝીદના ગેર ઇનસાફની �ુુ લી 

દલીલો પેશ કર� , અને ્વી ર�તે યઝીદને તેના પોતાના 

દરબારમા ં�રસાલત અને ઇમામતના આસારની અમતાની 

પેશીનગોઇ કર� તે બ�ુ ંબનીને પણ ર ુ.ં 

�ા ંછે તે મર્ુદ યઝીદ અને �ા ંછે તેની િનશાનીન? 

"�નક� ્ા�લહ્ે ાઝમરહ રંગ ક� ફમ�સુ થે 

 જ લનક� કબક� નમ્ોિનકમ ં�ુછ ભી ના� 

�ા ંછે તે સઘળાન ? તેન આ્ પણ �ુએ છે ક� 

�સૈુન અલ�યહસસલામની યાદગાર �વતં છે અને યઝીદની 

િનશાનીન ક�વી ર�તે બરબાદ થઇ પડ� છે  ! �ા ંછે તે લોકો 

્ન ઘમડં ધરાવતા હતા ક� �સૈુન અલ�યહસસલામને કતલ 

કર� તેન ખાનદાને �રસાલતને ના�દુ કર� શકશે  ! તેન 

આવે અને પોતાની નજર� �ુએ અને પોતાના કાને સાભંળે ક� 

હઝરત �સૈુન અલ�યહસસલામની દરરોજ ક�ટલી મજલીસો 

થાય છે અને હઝરત �સૈુન અલ�યહસસલામ�ુ ંનામ લાખો 
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માણસો અદબ અને એહતેરામની સાથે ઝબાન પર �ર� કર� 

છે અને હર સાલ લાખો માણસો �દવાના થઇ હઝરતે �સૈુન 

અલ�યહસસલામના દરબારમા ંજઇ તેમની �ઝયારત કરવામા ં

પોતાના નસીબની �લુદં� સમ્ છે. 

�દુાવદંા ! તને કસમ આ�ુ ં� ંક� પં્ તને પાકની 

અને હઝરત �સૈુન અલ�યહસસલામની �હાનીયત તેમજ 

હક�કતની ક� આ િનશાની અમારાથી ક�લુ ફરમાવ અને 

અમાર� આક�બત ને બખૈર ફરમાવ અને અમાર� સકરાતને 

સહ�લ અને આસાન કર તથા બરઝખ અને કયામતમા ં

અમારો હે , �કુદસ હસતીન સાથે કર  ! અને અમારા મા-

બાપને આ સવાબમા ંભાગીદાર બનાવ  ! અને વાચંકોથી 

�ઝુાર�શ છે ક� તેન બદંગીમા ં્ુઆ વખતે મહ�રબાનીની રાહ� 

મારા હકમા ંપણ નેક ્ુઆ કર�. 

* * * * * 
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કમ્્મ ંઅાલેબતત અલ�યાસસલમ્નો 

�યુતસર અા�વમલ 

અહલેબૈત અલ�યહસસલામ અને યઝીદ વચચે 

ઘણી વાર વાદિવવાદો થયા અને વળ� ઝયનબે �ુ બરા 

સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ સખતીથી ઘ�ુયં તેની સામે બયાન 

ક�ુ.ુ વળ� એ વખતે એમ પણ બન�ુ ંક� યઝીદ ઇમામ 

ઝય�લુ આબે�દન અલ�યહસસલામને કતલ કરવા માટ� તૈયાર 

થયો, પરં્ ુબીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાની બહા્ુર� 

અને ફ�દાકાર�નો તે નતીજો હતો ક� ઇમામને તે કંઇ કર� 

શકયો નહભ. અહલેબૈતની ક�દખાનાની �સુીબતો ઇમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામની મઅ�મુ બાળક�ની વફાત , સૈયદ� 

સજ�દનો મ�સજદનો �તુબો વગેર� એવા ઘણા ંવાક�આન પેશ 
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આવયા ક� ્ની અસર એ થઇ ક� શામના લોકોમા ં�દુબ�દુ 

ધીર� ધીર� પુટો થવા પામયો. 

�લુાસો એ છે ક� છેવટ� શામના લોકો ગફલતની 

�ઘમાથંી બેદાર થયા. તે લોકોને ખબર પડ� ક� ક�વી એક 

આગ તેનએ સળગાવી હતી અને અહલે બૈતના નબીરાન 

ઉપર ક�વા ભયાનક �ુમો િસતમ તેનએ �ઝુાયાર હતા , અને 

ધીર� ધીર� લોકો એ બનાવો ઉપર ગભંીર ર�તે િવચાર કરવા 

લાગયા. 

યઝીદ પોતે પણ બ�ુ  જ ભયભીત થયો અને 

પસતાવા લાગયો અને ગદં� ચાલબા� તેણ ેત� દ�ધી અને 

્ �ુમો િસતમ વરસાવવામા ંઆવયા હતા તે સઘળાનો 

ટોપલો ઇબને �ઝયાદના માથા ઉપર નાખયો અને પોતાના 

ઉપર લાગેલ કલકંને ્ુર કરવા માટ� કોિશશો કરવા લાગયો 

અને અહલે બૈતને અઝર કર� ક� "્ કંઇ પણ તમાર� હાજત 

હોય તે કહો �ુ ંતેને �રૂ� કર�શ તેણ ે�તૂકાળની વાતોને �લૂી 
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જવા કોિશશ કરો. શામમા ંરહ�વા માટ� જો તમે ઇચછા રાખતા 

હો તો ઇઝઝત સાથે રહ�વા માટ� તમારા માટ� બદંોબસત �ુ ં

કર� આપીશ અને જો મદ�ના જ પાછા જવાનો ઇરાદો હોય 

તો �રૂમત અને એહતરામ સાથે તમોને તયા ંપહ�ચાડવાનો 

બદંોબસત કર�શ. 

જયાર� ઝયનબે �ુ બરા સલા�ુુ લાહ� અલયહા અને 

અહલેબૈતની બી� વય��તનએ આ વાત સાભંળ� તયાર� તે 

લોકો મદ�નાની તીવ યાદથી બ�ુ  જ બેચનૈ થયા ંઅને 

મદ�ના જવા માટ� ખવાહ�શ દ�ખાડ�, અને એમ ક ુ ંક� "અમોને 

હ� �ધુી ્ુશમનોની બીકના લીધે દ�લ ભર�ને અમારા 

શહ�દો ઉપર રડવાનો મમકો નથી મકયો , તો તે મમકો અમને 

આપવામા ંઆવે. અમાર� એ ઇચછા છે ક� અમોને શહ�દોની 

અઝાદાર� માટ� એક મજલીસ કરવાની ઇ�ઝત મળે ક� ્ 

મજલીસમા ંઅમો �ુુ લા �દલે અમારો ગમ �હ�ર કર�એ. 
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યઝીદ� આ વાત માનય રાખી અને તેમને એક ઘર 

એ માટ� સ�પ�ુ.ં ખાસ કર�ને અહલે બૈતની બીબીનએ કાળા 

કપડા ંપહ�યાુ અને મજલીસ બરપા થઇ. મઝ�રૂ મજલીસમા ં

શામની બા�નુ હઝારોની સખંયામા ંહાજર થઇ અને ્ન 

�ુર�શી અને હાશમી ખાનદાનના હતા તેન સઘળા શામીલ 

થયા. તે મજલીસમા ંબીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા 

બયાન કરવામા ં�ખુય હતા ંઅને બી� બા�નુએ પણ 

પોતાનો ગમ �હ�ર કર� �દલ ખાલી કયાર. નવહા  સરાહ� 

કાયમ કરવામા ંઆવી અને બરાબર સાત �દવસ �ધુી આ 

અઝીમ મજલીસનો દોર રરો. હ�રોની સખંયામા ંશામના 

રહ�વાસીન એ મજલીસમા ંશર�ક થયા અને સારાય શહ�રમા ં

એ મજલીસોએ ઇનક�લાબ બરપા કય�. મજલીસમા ં

ગીર�યાઝાર�ની અવાજો આસમાન �ધુી પહ�ચવા લાગી અને 

એની અસર શામના શહ�રમા ંએટલી બધી તીવ અને સચોટ 
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હતી ક� શહ�રના �ણેૂ �ણૂામા ંએ મજલીસોએ ઇનક�લાબ બરપા 

કય�. 

* * * * * 
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અાલેબતત અલ�યાસસલમ્ની ્દ�નમ 

તરફ રવમનગી 

એ સવા�ભવક હ્ ુ ંક� આ બ�ુ ંજોઇ યઝીદને 

ગભરાટ થાય અને તેથી એ ચાહતો હતો ક� અહલે બૈતને ્મ 

બને તેમ જુદ�થી મદ�ના રવાના કર� દ�. તેથી તેણ ેસફરનો 

સામાન તૈયાર કરવાનો �કૂમ આપયો અને બધી તૈયાર�ન 

�રૂ� થઇ. જયાર� કાફલાનો ઉપડવાનો સમય નઝદ�ક આવયો 

તો બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ ફરમાવ�ુ ંક� 

અમાર� મહ�મીલો અને ક�વાન ઉપર કાળા કપડા ંનાખો ક� 

્થી એમ �હ�ર થાય ક� અમો સોગમા ંછ�એ અને અમો 

રં�દા થઇ પાછા ફર�એ છ�એ , બીબી ઝયનબની આ 

ફરમાઇશને પણ �રૂ� કરવામા ંઆવી. 
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શામની �ીનએ અહલે બૈતને ગમગીની અને 

સોગ સાથે િવદાય આપી અને કાળા કપડાન પહ�ર� તેન 

પણ ગમગીનીમા ંશર�ક થઇ. તે વખતનો દ�ખાવ એક 

ભયાનક, ગભંીર દ�ખાવ હતો. કારણ ક� અહલે બૈતના તા� 

ઝખમોએ શામવાળાન ઉપર એટલી �ડ� અસર કર� હતી ક� 

શામ વાસીનના �દલોમા ંયઝીદ પતયે નફરત પેદા થઈ. 

યઝીદ પોતે અહલે બૈતને એહતેરામ �વૂરક પહ�ચતા કરવા 

માટ� તેમની સગંાથે નોઅમાન બીન બશીર સહાબીને પાચંસો 

સવાર સાથે રવાના કયાર. ્ણે સફર દરમયાન અહલે બૈતની 

ઘણી સાર� સેવા કર� અને ઇઝઝતની સાથે પેશ આવયા. 

જયાર� ચેહ�મુના �દવસે અહલે બૈતનો કાફલો 

કરબલા પહ�ચયો તયાર� તયા ંતેમની �લુાકાત જનાબે �બીર 

ઇબને અબ્ુુલા અનસાર� સાથે થઇ , ક� ્ન હઝરત ઇમામ 

�સૈુન અલ�યહસસલામની �ઝયારત કરનારાનમા ંપહ�લા 

ઝાઇર હતા. તયા ંજનાબે �બીરની �લુાકાત થતા ંમળતા 
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કરબલાના મયદાનમા ંએક કયામત બપા થઇ અને એટલી 

�ગર�યાઝાર� થઇ ક� ્ની કોઇ હદ નથી. પછ� તયાથંી બધા 

મદ�ના તરફ રવાના થયા. 

* * * * * 
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અાલેબતત અલ�યાસસલમ્�ુ ં્દ�નમ્મ ં

દમખલ થ�ુ ં
્ુિનયાનો �રવાજ છે ક� જયાર� કોઇ �સુાફર 

પોતાના વતનની નઝદ�ક પહ�ચે છે તયાર� તે� ુ ં�તર 

�શુીથી �દૂવા લાગે છે અને તેના ચહ�રા પર રોનક આવે છે 

અને તેની �શુી વધતી �ય છે. તેના પગોમા ંવ� ુઅને વ� ુ

જોમ આવતો �ય છે , તેની ઉમગંનો પાર રહ�તો નથી. વળ� 

આ �સુાફરો તો એ હતા ક� તેમને પોતાના વતનની નઝદ�ક 

આવતા ંપાર િવનાની �શુી થવી જોઇતી હતી, કારણ ક� તેન 

ક�દથી �ટ�ને વતન સહ�સલામત પાછા જતા હતા , પરં્ ુ

અહભ તો �સથિત કંઇક �ુદ� હતી. આ �સુાફરો જો ક� વતન 

પાછા ફરતા હતા , પરં્ ુવતન એ ઘરોથી ખાલી હ્ ુ ંક� �યા ં

પોતાને ચાહનાર પોતાના �ુ�ંુબીનની �લુાકાત કર� શક� , 

એહલો અયાલથી તેમના ઘરો ખાલી હતા. માત દરો�દવાર 
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બાક� હતા, તેમના સવજનો હયાત હતા ન�હ. બીબી ઝયનબે 

જયાર� ્ૂરથી મદ�ના જો�ુ ંતયાર� પોકાર� ઉઠ�ા ક� "હ� અમારા 

નાનાના મદ�ના ! અમોને ્ ુ ંક�લુ ના કર�શ  ! હલાકત અને 

ગમમા ંેબેૂલા અમો તાર� તરફ પાછા ફયાર છ�એ ! 

વળ� એમ પણ ક ુ ંક� "હ� વતન  ! જયાર� અમો 

અહભથી રવાના થયા તયાર� આબાદ અને �શુહાલ હતા , 

અમારા જવાનો �વતા હતા અને અમારા બચચાનં હયાત 

હતા, અમારા મદદગારો અમાર� સાથે હતા અને અમારા 

�દલો ભર�લા હતા , આવી લાચાર�ની હાલતમા ંપાછા ફરતા 

અમોને શમર આવે છે , અમારા �ગર ફાટ� �ય છે. અમોએ 

અમારા જવાનો ખોઇ નાખયા અને અમારા સરદાર �મુાવી 

દ�ધા ! અમો હય� ભય� બગીચો લઇને િનકકયા હતા , પરં્ ુ

ખાલી હાથે પાછા ફયાર છ�એ. 

ઇમામ ઝય�લુ આબેદ�ને બશીર ઇબને જઝલમને 

ક ુ ંક� "મદ�નામા ંદાખલ થઇ લોકોને ખબર કરો ! 
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અહલેબૈતે મદ�નાની બાહર ખયમા કાયમ કયાર. 

બશીર ઇબને જઝલમે મ�સજદ� નબવીમા ંદદરનાક અવા્ 

�ુટંાએલા કાફલાના આવવાની ખબર લોકોને કર� તયાર� 

મદ�ના શહ�રમા ંસોગ અને ગમગીનીના વાદળો ઘરેાઇ ગયા.ં 

મદ�નાના રહ�વાસીનના ગમનો પાર ન હતો. 

તેમના �તરમા ંગમગીની છવાઇ ગઇ હતી. પોતાના ર�લુ�ુ ં

ખાનદાન આવી ર�તે તારાજ થયે�ુ ંસાભંળ� તેમની 

ુખમાથંી ુ� ુવહ�વા લાગયા. શહ�રમા ંકોલાહલ મચી ગયો. 

જવાનો, �ધૃધો, ગર�બો, અમીરો, નાના-મોટા બાળકો અને 

બચચાનંના �દલોમા ંઇનક�લાબ �ગી ઉઠ�ો અને અહલે બૈત 

અલ�યહસસલામને �રુસો આપવા માટ� તૈયાર�ન કર�. 

જયાર� મદ�નાવાળાન અહલે બૈતના કાફલાને 

મળવા આવયા તયાર� તેનએ પોતાના ગીર�બાનોને ફાડ� નાખંી 

પોતાના મ�ઢા અને માથા ઉપર માટ� નાખીને  ઉઘાડા માથે 

અને ઉઘાડા પગે રડતા  મા� ુ�ટૂતા  માતમ કરતા હ�રોની 
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સખંયામા ંનાના , મોટા, જવાનો, �ધૃધ, �લુામ, આઝાદ, �ી, 

��ુષો, શહ�રના ંરહ�વાસીન મોટ� સખંયામા ંબહાર આવયા 

અને અહલેબૈત પતયે મહોબબત, હમદદદ અને �દલાસો પગટ 

કય�. 

જયાર� લોકો ભેગા થયા તયાર� ��ુષો ઇમામની 

આસપાસ અને �ીન બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાની 

આસપાસ જમા થઇ ગઇ. 

જયાર� બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાને 

પોતાની આપિવતી િવશે કહ�વામા ં�છૂવામા ંઆવ�ુ ંતયાર� 

તેમણે ક ુ ંક� �ુ ંકઇ ર�તે બયાન કર� શ�ંુ , મારામા ંએ 

કહ�વાની ક� બયાન કરવાની શ��ત નથી , હ� �ુર�શની �દકર�ન 

અને બની હા િશમની બા�નુ  ! તમે અમાર� તબાહ� અને 

બરબાદ�ની વાત સાભંળશો, તમારા કાનો કદાચ એ સાભંળશે 

પરં્ ુજો �ુ ંબધા બયાનો સભંળા�ુ ંતો તમે પોતે મને મહ��ુ ં

મારશો ક� તમો એકલા �વતા ક�મ રરા  ? પછ� બીબી 
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ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ અહ�વાલ સભંળાવયો. ્ 

સાભંળ�ને એક કયામત બરપા થઇ ગઇ. માતમ અને 

રડવાના અવા જો �લુદં થયા પછ� લોકો અહલે બૈત 

અલ�યહસસલામને મદ�નામા ંદાખલ થવાની િવનતંી કર�. 

તે �ુ�આ્નો �દવસ હતો જયાર� મદ�નામા ં

અહલેબૈત અલ�યહસસલામ દાખલ થયા, તો શહ�રમા ંકોલાહલ 

મચી ગયો, માતમ અને શોર બરપા થયો. 

અહલેબૈત, હઝરત ર�લુ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલમના રોઝા તરફ આગળ વધયા અને બીબી 

ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા રોઝાના દરવા�ની બાહર 

ઉભા રહ� બનેં હાથ ટ�કવીને અઝર કર� "અય નાના�ન �ુ ં

આવી � ંઅને તમને એ સમાચાર સભંળા�ુ ં� ંક� મારા ભાઇ 

�સૈુનને શહ�દ કરવામા ંઆવયા , અમારા જવાનો અને 

બચચાનંને પણ શહ�દ કરવામા ંઆવયા અને અમા� ંઘર 

િવરાન થઇ ગ�ું  ! લખે છે ક� જનાબે ઉમમે સલમાએ 
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અહલેબૈતને �દલાસો આપયો અને પોતાના ઘર� ચાલવા ક ુ.ં 

પણ બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાએ ક ુ ંક� "�ા ંછે 

હવે અમા� ંઘર ? અમા� ંઘર તો બરબાદ થઇ ગ�ુ ં! 

પદંર �દવસ �ધુી મદ�ના શહ�રમા ંસઘળે 

ગમગીની છવાઇ રહ�. અહલેબૈત, કરબલા, �ુફા અને શામની 

�સુીબતો �ાર�ય પણ �લૂી શ�ા નહભ. બધાયની હાલત 

બ� ુ જ ્ુ:ખદાયક હતી. બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાની કમર ્ટૂ� ગઇ હતી. તેમની �જ�દગી રડવામા ંજ 

પસાર થઇ. તેમના ુ�નુ �કૂાતા ંનહભ , તેમને હવે �દવસો 

પસાર કરવા �શુક�લ થઇ ગયા. તેમણે થોડા સમય �ધુી 

પોતાના શવહર જનાબે અબ્ુુલાહ સાથે �જ�દગી બસર કર� , 

તેન તેમને બ�ુ જ �દલાસો આપતા. થોડા સમય પછ� તેન 

શામ ગયા �યા ંતેન વફાત પામયા. 

* * * * * 
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બીબી ઝયનબ સલમ�સુલમા� 

અલયામની વફમત િવષે 

વાચંકો ઉપર લાઝીમ છે ક� ઇિતહાસમા ંઆવેલ 

મતભેદો વાચંી પોતાના િવચારો ખરાબ ન કર�. જમાનામા ં

થતા ઇનક�લાબોના લીધે તાર�ખ લખવાવાળાન પોતપોતાના 

અ�ભપાયોમા ંમતભેદો �ુએ છે. ્મ પોતાને ઠ�ક લાગે તેમ 

લખે છે અને પેશ કર� છે. ઇિતહાસના એક વા� માટ� 

ઇિતહાસકારોમા ં�ુદા�ુદા અ�ભપાયો હોય છે. 

મઝહબી �રવાયતો તેમજ હદ�સોમા ંપણ ઘણી 

બાબતોમા ંમતભેદ છે. પરં્ ુજયાર� એના મતભેદો 

�જુતહ�દોની નજર સામે આવે છે તયાર� તે �જુતહ�દ બધા 

પહ�થૂી (��ષઠકોણથી) તેના તરફ નીગાહ કર� છે અને પછ� 

કા�નુના �હસાબે ્ની વાત વ� ુમોઅતબર જણાય તેને 
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માનય રાખે છે. તેવી  જ ર�તે ઇિતહાસકારોમા ંપણ જયાર� 

મતભેદ થાય છે તયાર� નલમાએ તાર�ખ (ઈિતહાસના 

આ�લમો) તે શખસની વાત વ� ુમાનય રાખે છે ક� ્ના 

લખવા ઉપર દલીલ સાથે વ�મુા ંવ� ુએઅતબાર હોય  ! 

જયાર� આમ છે તયાર� ઇિતહાસના આવા ઇખતેલાફોના લીધે 

જ�ર� છે ક� વાચંક મજ�રૂ બાબતોના લીધે પોતાના િવચારોને 

ખરાબ ન કર� ! 

મહાન વય��તનની વફાતની યાદગાર કાયમ 

કરનારા મકામો એ માટ� છે ક� અુલાહની િનશાનીન આબાદ 

રહ�, અમાર� �જ�દગી ઉપર એમની યાદથી અસર પડ� , અમો 

પણ સારા ંકાય� તરફ પરેાઇએ , અને આખેરતમા ંસારો 

નતીજો હાિસલ કર�એ ! 

મકકા, મદ�ના, ઇરાક, ઇરાન, શામ અને િમસર 

િવગેર�મા ંઇમામની ઔલાદના દફનની જગયાનમા ંઅને 

બી� �કુદસ જગયામા ંઘણાય મતભેદો છે અને એ મતભેદો�ુ ં
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કારણ પણ �ુુ �ુ ંછે. કારણ ક� ઘણાયં ઇમામની ઔલાદ એક  

જ નામ ધરાવતી , દાખલા તર�ક� અઇમમા અલ�યહસસલામની 

ઔલાદમા ં�દુ બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાના 

નામની ઘણીય બીબીન હતી. ્મ �દુ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામની �તુીનમા ંપણ ઉમમે �ુલ�મુ એક કરતા ં

વ� ુબીબીન�ુ ંનામ હ્ ુ.ં તેથી જો િમસરવાળાન અ�કુ 

�કુદસ સથળને બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા સાથે 

સબંધં આપી તેની એઅતેકાદથી �ઝયારત કર� તો તેની 

િનયયતના �હસાબે તેન પણ સવાબ મેળવે છે. "તરા�લ 

મઝહબ” નામના �સુતકમા ંલખે�ુ ંછે ક� િમસરમા ંએવા 

ઘણાયં રોઝાન છે ક� ્ને બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાના નામ સાથે સબંધં આપવામા ંઆવેલ છે. "અ�કુ 

લોકોએ બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાની દફનની 

જગયા મદ�નામા ંલખેલ છે. પરં્ ુતેમના દફનની મશ�રુ 

જગયા શામમા ંછે. 
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વફાતની તાર�ખ બાબતમા ં્ મતભેદો છે તે પણ 

આવા સજંોગોને આધીન છે. હઝરતે ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાની વફાતની તાર�ખ ઇિતહાસ લખનારાન �ુદ�  �ુદ� 

ર�તે બયાન કર� છે. 

આબીદ અલી નસસાબાની �કતાબ 

"અખબા�ઝઝયનબીયા”થી લખવામા ંઆવેલ છે ક� બીબી 

ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહા હ�. ૬૧મા ંકરબલાના બનાવ 

પછ� સાડા અ�ગયાર મ�હના �ધુી હયાત હતા. આ ગણતીથી 

વફાતની તાર�ખ શાયદ ૧૬ મી �ઝુહજ થાય છે અને એ 

તાર�ખને એટલે માહ� �ઝુહજ ૧૬ મી તાર�ખને બીબી 

ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાની વફાતની તાર�ખ નકક� 

કરવામા ંઆવે છે. �ુ ંદ�ની ભાઇનને અપીલ ક� ં� ંક� આ 

તાર�ખ બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� અલયહાની વફાતની 

તાર�ખ નકક� કર� અને ગમ મનાવે તથા તેમની યાદગાર 

કાયમ કર�. ્થી એ મહાન બીબીએ ્ ્ �ુરબાનીન આપી 
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છે અને ઇસલામની �ખદમત કર� છે તેની અસર લઇ આપણા 

પોતાના �વનમા ંપણ તેના પિતબભબ પડ� અને તેમની 

�જ�દગીમાથંી આપણે પણ સબક લઇ ્ુિનયા તેમજ 

આખેરતમા ંનેક� પામવા ભાગયશાળ� થઇએ. 

* * * * * 
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યમદગમર� અાલેબતત અલ�યાસસલમ્ 

કલામે શર�ફમા ંઆયત છે ક� "વમયં યોઅઝઝી 

મશઆએરુલાહ� ફઇ � હા િમન તકવલ �ુ�બુ ” ્ન 

પરવર�દગારની િનશાનીનની તઅઝીમ કર� છે તો તે 

તઅઝીમ �ત:કરણની પરહ�ઝગાર�નો નતીજો છે. 

ઇમામ અલ�યહસસલામથી �રવાયત વાર�દ છે ક� 

્ લોકો અમારા ગમથી ગમગીન થાય છે તે લોકોનો હે 

અમાર� સાથે થશે. એટલે લા�ઝમ છે ક� મો�હબબાને અહલેબૈત 

એ વાતની કોિશશ કર� અને અહલે બૈતની �શુીના પસગંોમા ં

�શુી �હ�ર કર� અને તેમના ગમના પસગંોએ ગમગીની 

�હ�ર કર�. 

�શુી અને ગમના ઇઝહાર માટ� �ુદા �ુદા દ�શોમા ં

�ુદા �ુદા તર�કાન ઇખતેયાર કરવામા ંઆવે છે. આપણા 

ચા� ુજમાનામા ં�શુીના ંસજંોગોમા ંરાત ેવ� ુપમાણમા ં
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રોશની કરવાનો �રવાજ છે. તેવી જ ર�તે ગમીના સજંોગોમા ં

રાતે રોશનીન થોડ�ક િમિનટ �ધુી �ુ �વી નાખવામા ંઆવે 

તો તે �નુાિસબ દ�ખાશે અને આ અમલની અસર જમાના પર 

ધીર� ધીર� પણ સચોટ ર�તે થતી જશે એમા ંશક નથી. 

આવી ર�તે �શુી અને ગમ મનાવવાથી કોમમા ં

�ઝનદાદ�લી અને બેદાર� પેદા થશે , અને કમમના બાળકો 

તેમજ �ીન તથા ��ુષો , જવાનો, મોટા તથા નાના બધાય 

મઝહબ તરફ રગબત કરશે અને તેમ થવાથી તેમની �જ�દગી 

પર એ અમલની બ� ુજ સાર� અને સગંીન અસર થશે. 

્ કમમ પોતાની અઝીમ હસતીનની યાદગાર 

કાયમ કરવાનો �ુસસો નથી ધરાવતી તે કમમ ધીર� ધીર� 

બરબાદ થાય છે , તેની ગયરત ધીમે ધીમે દફન થતી �ય 

છે અને તેના �વનમા ંમઝહબી આસાર બાક� રહ�તા નથી. 

જો બાળકોના �મૂળા મગજ ઉપર એહલે બૈત 

અલ�યહસસલામ ્વી હસતીનના �વનના પરાકમોની 
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અસરની છાપ શ�આતથી જ નાખવામા ંઆવે તો 

ઇનશાઅુલાહ તે બાળકો ભિવષયમા ંએક એવી કમમ તર�ક� 

�હ�ર થશે ક� તેમના થક� દ�નની ઇઝઝત ને �રૂમત વધવા 

પામશે અને તેમની તર કક� અને �લુદં�ના ્ુિનયાના �ણેૂ 

�ણૂામા ંડકંાન વાગશે. આવી ર�તે યાદગારો કાયમ કરવાથી 

મઝહબનો બ�ુ  જ આસાનીથી સચોટ ર�તે ્ુિનયામા ંપચાર 

થતો રહ�શે અને એ પચાર માટ� આખેરતમા ંતેનને નેક 

બદલો જ�ર મળશે. 

અમો �ુબંઇમા ંમો�હબબાને અહલે બૈત 

અલ�યહસસલામ તેમની �શુહાલીના પસગંોમા ંરાતે બરાબર 

સાડા આઠ વાગે , પાચં િમિનટ માટ� ઘરની તમામ બ�ીન 

રોશન કર�એ છ�એ. અને અહલે બૈત અલ�યહસસલામ ની 

ગમની રાતોમા ંબરાબર સાડા આઠ વાગે ઘરની બધી 

રોશનીન એક િમિનટ માટ� �ુ �વી નાખીએ છ�એ અને એ 
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બનેં મોકાનમા ંતેમના �વન પર મનન કરવાની કોિશશ 

કર�એ છ�એ. 

આજ પમાણે અનય સથળોએ પણ આવી યાદગાર 

કાયમ કરવામા ંઆવે અને તે પણ એવા વખતે ક� જયાર� 

ઘરમા ંબાળકો હાજર હોય તયાર� એની અસર થશે અને 

અુલાહ પાક એ યાદગાર કાયમ કરવા માટ� ્ુિનયા તેમજ 

આખેરતમા ંનેક બદલાન આપશે. ઇનશાઅુલાહ. 

* * * * * 
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બીબી ઝયનબ સલમ�સુલમા� 

અલયામનમ ામલ પર ર્વમનો સવમબ 
એમા ંશક નથી ક� ર�લેુ કર�મ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના ખાનદાનની �સુીબત પર 

ુ�નુ સારવાથી તેમની યાદગાર હમેંશ માટ� કાયમ થાય 

છે. અને તેનો બદલો અુલાહ પાક પાસેથી અઝાદારોને જ�ર 

મળે છે. 

�રવાયતમા ંવાર�દ છે ક� ખાનદાને ર�લુ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના ગમમા ંગમી 

કરવી અને �શુહાલીમા ં�શુી મનાવવી તેનો સવાબ એ છે ક� 

મઝ�ુર અમલ કરનારાનનો હે ખાનદાને ર�લુ સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની પિવત હસતીન સાથે 

કયામતાના �દવસે થશે. "તરા�લ મઝહબ” નામે �કતાબમા ં

પાના ૪૬ પર �રવાયત છે ્મા ંબીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 
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અલયહાની �સુીબતો પર રડવાનો સવાબ લખવામા ંઆવેલ 

છે. એનો �લુાસો એ છે ક� જયાર� બીબી ઝયનબ સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાની િવલાદત થઇ તયાર� ર�લેુ �દુા સુલુલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ બીબી ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� 

અલયહાના ઘર� આવયા અને બીબી ઝયનબને પોતાની 

આગોશમા ંલીધા અને પોતાના સીનાથી લગાવીને બ�ુ  જ 

રડવા લાગયા, એટલા બધા રડ�ા ક� ુ� ુચેહરા પર વહ�વા 

લાગયા, જયાર� જનાબે ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહા એ 

રડવા�ુ ંકારણ �છુ�ુ,ં તો ર�લેુ કર�મ સુલુલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસુલ મે ્ ્ �સુીબતો બીબી ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા પર પડવાની હતી તે બયાન કર� , અને 

બીબી ફાતેમા સલા�ુુ લાહ� અલયહા પણ એ સાભંળ�ને �બુ  

જ રડ�ા , તયાર પછ� િપતાને �છુ�ુ ં"્ લોકો ઝયનબ પર 

ુ�નુ સારશે તેનો સવાબ �ુ ંછે  ? ક ુ ં"અય લખતે �ગર 

અને અય �રુ� નઝર  ! ્ કોઇપણ એની �સુીબત પર રડશે 
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યા રડાવશે તો તેને એ સવાબ હાસીલ થશે ક� ્ તેણીના બે 

ભાઇન (ઇમામ હસન અને ઇમામ �સૈુન)ની �સુીબત પર 

રડવાથી તેનને મળતો હોય. 

અુલાહ પાક અમો સમને તવફ�ક આપે ક� અમો 

આ ��ુગર બીબીના આસારોને ઝભદા રાખવામા ંઆપણાથી 

બનતા બધા જ પયાસ કર�એ. ઇનશાઅુલાહ રોઝે હે તેનો 

નેક અજ યક�નન મળશે. 

 

કેખ  ય્સુલમા ્ાં્ દ�સેુન નજફ� સમા�બની 

મકતમબ "બીબી ઝયનબ”્મથંી સમભમર સકંલન 

 

 

 

* * * * * 
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હરે  પ�ુ ંસર, �રુમવ�ુ ંઘર, કા� તે �ુ ંક�ુર ? 

તેગની સમ્ે ધયમર હરે િપસર તે �ુ ંક�ુર ? 

બેર�થ હની અર� થઇ દરબદર તે �ુ ંક�ુર ? 

હરે ખપમવ�ુ ંદ�ન કમ� ઘર�ુ ંઘર તે �ુ ંક�ુર ? 
 

* * * * *



િસરતે અઈમ્મા - 1803                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

 

15ાઝરત અકબમસ અલ�યાસસલમ્ 

નમ્ ાઝરત અકબમસ અલ�યાસસલમ્ 

િપતમ ાઝરત અલી ઇકને અ� ુતમ�લબ  

્મતમ જનમબે ફમતે્મ �બનતે ા�ઝમ્ 

(ક�લમ�બયમ ખમનદમન) 

દમદમ ાઝરત અ� ુતમ�લબ ઇકને અક્ુલ 

��ુલીબ  

દમદ� બીબી ફમતે્મ �બનતે અસદ  

નમનમ ાઝરત ા�ઝમ્ �બન ખમ�લદ 
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લકબ  પનમ ્ક�રુ લકબો (લપનમ્ો) 

અલ્દમર, અલ્બરદમર, બમ�લુ 

�રુમદ, ક્ર� બની ામિક્, 

અફઝ� ુકોાદમ, સયય્ુલ �રમસમન, 

રઈ� ુક� ન, સકકમહ ાર્, 

સકકમહ સક�નમ. 

�ુિ�,યત અ�લુ ફઝલ. 

જન્ ્ક�રુ તમર�ખ ૪ કમબમન માજર� 

સન ૨૬ (ઈ.સ. ૬૪૫) અથવમ ૭ 

રજબ.   િસવમય અનય તમર�ખોની 

મરવમયતો પર છે � િવષે  ગળ 

લેખ્મ ંજો�ુ.ં 



િસરતે અઈમ્મા - 1805                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

જન્ 

સથળ 

્મદનમ હ �નુવવરમ (અરબસતમન) 

કામદત  ૧૦ ્મા� ્ોારર્ માજર� સન ૬૧ 

(ુગે� તમર�ખ ૧૨/૧૦/૬૮૦)  

દફન 

સથળ 

કરબલમહ ્ોઅસલમ (ઈરમક) 

વય ૩૨ વષર  

ઔલમદ (દ�કરમ) ફઝલ, કમિસ્. 

દ�કર� હક 

 
* * * * * 
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ાઝરત અકબમસ અલ�યાસસલમ્ 

વમરસ, વફમને વીરતમનમ ાઝરતે અકબમસ છે 

હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામ�ુ ંસથાન અને 

માન શીઆ સપંદાયમા ંતદન અનો�ુ ંઅને નીરા�ં છે. ઘણાને 

ઇમામોના નામ પણ �રુા નહભ આવડતા હોય પણ હઝરત 

અબબાસના નામથી નાના મોટા બધાય વા�કફ હશે. ઘણા 

ગામો એવા મળ� આવશે ક� ્મા ંઅુલાહ�ુ ંઘર (મ�સજદ) 

નહભ મળે પણ હઝરત અબબાસ�ુ ંમકાન , િમમબર, રોઝો ક� 

ઇમામવાડો ન હોય એ�ુ ંકોઇ નાનામા ંના�ુ ંગામ નહભ મળે 

અને હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામનો અલમ �બુારક , 

પજંો િવ ગેર� તો વય��તગત ર�તે ઘરોમા ંપણ મળ� આવશે. 

અને આપના આટલા માન પાન અસથાને ક� અયોગય પણ 

નથી. 
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ફ�ત કરબલાના એક પસગંમા ંજ આપે આપની 

સીરત ચા�ર�ય ના એટએટલા પાસા ઉપસાવી બતાવયા ક� 

્નાથી આપે નાના મોટા સમના �દલો પર �બૂ  જ અસર 

કર�. તેમાયં �વુાનોના �દલ પર તો ખાસ અસર કર�. કારણ 

ક� આપ પોતે ૩૨ વષરના ભર�રુ યમવનમા ંહતા અને આપના 

�તરમા ંઅનેક અરમાનો �ગડાઇ લેતા હતા , પરં્ ુઇમામ 

અલ�યહસસલામના આદ�શ આગળ �ગત ઇચછાનની કોઇ 

પરવા ન કર� અને સમથી વ� ુબહા્ૂર� , સબ અને તાબેદાર� 

બતાવી. 

આપના મોટા ભાગના આિશકો અને અક�દતમદંો 

આપના િવષે કરબલાથી આગળ કાઇ �ણતા નથી અથવા 

તો બ� ુથોેુકં જ �ણે છે. હક� કતમા ં�વનના દર�ક દેતમા ં

અને દર�ક �ણુમા ંઆપ એવા ચમકદાર મોતી હતા ક� 

માઅ�મુીન અલ�યહસસલામ િસવાય બી� કોઇમાથંી આપની 

િમસાલ ન મળ� શક�. ્મક� ઇુમ , ઇબાદત, અખલાક, �હ�ર� 
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સ�દયર, વફા, વીરતા િવગેર�મા ંઆ બાબતમા ંમારા મ ર�મુ 

િપતાેી ્રુાબીની એક કતાઅ યાદ આવે છે : 

�ુ ંવફમ, સ�દયરને �ુ ંહ ઇબમદતની અદમ 

બમપની કઇ વમતથી અકબમસને કા�કો �ુદમ ? 

છો બ�ુ ંકા�તમ, ન કા�કો હક અલીનમ ા્ કકલ, 

સમભંળ� �કે �સુતર� તો વળ� કા�કે �દુમ ! 

આવા અજોડ , અ�પુમ જનાબે હઝરત અબબાસ 

અલ�યહસસલામના આ�ષુયના અનય પાસાન પર પકાશ 

પાડતો એક લેખ � ’ફર� નબઝરવર (�ગલીશ)ના માચર 

૯૬ના �કમા ંપગટ થયેલ એક લેખનો તર�ુમો અતે પસ્તુ 

છે. 

* * * * * 
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 પનમ જન્ સમથે જો્મયેલી �રીતી 

બમબતો 

્ ર�તે હઝરત યરા અલ�યહસસલામનો જનમ 

જનાબે ઝક�રયા પયગમબર અલ�યહસસલામની ઇચછા અને 

્ુઆના જવાબ �પે થયેલો (્ની િવગત �ુ રએ મર�યમની 

શ�આતમા ંછે) અને ્ ર�તે હઝરત અલી અલ�યહસસલામનો 

જનમ આપની માતા જનાબે ફાતેમા �બનતે અસદની ્ુઆના 

જવાબ �પે થયેલો (�ુન મનાક�બે ઇબને શહ�ર આશોબ 

ભાગ. ૧) તે  જ ર�તે હઝરત ર�લેૂ �દુા સુલુલાહો અલયહ� 

વ આલેહ� વસુલમની ્ુઆના જવાબ �પે પણ હતો. 

વજઅુલી િમુલ્ુનક �ુુ તાન�ાસીરા (�રુએ બની ઇસરાઇલ 

૧૭, આ. ૮૦) "મને તાર� તરફથી (વારંવાર) મદદ કરનાર 

શ��ત અપરણ કર. તે  જ ર�તે હઝરત અબબાસ 
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અલ�યહસસલામનો જનમ હઝરત અલી અલ�યહસસલામની 

ખાસ તમન ના  તથા દોઆના જવાબમા ંથયેલો. (્ તમ ન ના  

નીચેની ર�તે વયકત થયેલી) 

એકવાર હઝરત અલી અલ�યહસસલામે પોતાના 

ભઇ અક�લ ક� ્ પોતે બહા્ુર હતા તેમજ બહા્ુરો તથા 

તેમના ખાનદાનોનો સારો પ�રચય ધરાવતા હતા , તેમને ક ુ ં

ક� "ભાઇ અક�લ  ! તમો કોઇ એવા બહા્ુર અને નામવર 

ખાનદાનની એવી �ણુવાન કનયા તલાશ કરો ક� ્ની સાથે 

�ુ ંશાદ� ક� ંતો તેનાથી એવો બહા્ુર �તુ થાય ક� ્ 

કરબલામા ં�સૈુન અલ�યહસસલામને કામ આવે , મદદ કર� 

તથા મા� ંપિતિનિધતવ કર�. 

બે વસ્ ુયાદ રાખવાને પાત છે. પહ��ુ ંતો એ ક� 

મમલાએ આ ફરમાઇશ જનાબે સયયદા અલ�યહસસલામની 

વફાતના બાદ વય કત કર�લી અને બી�ુ ંએ ક� આપે આ 

ફરમાઇશ ઘરના ખાનગી �ણેુ નહભ પણ મ�સજદના �હ�ર 
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માહોલમા ંજણાવેલી. આ�ુ ંકારણ એ હ્ ુ ંક� આપ એ ર�તે 

લોકોને કરબલાના બનાવથી આગાહ અને તૈયાર કરવા 

માગતા હતા. અને સમને પોતપોતાની ર�તે િવચાર કરવા 

અને અમલ કરવાનો પયગામ પહ�ચાડવા માગતા હતા. 

પરં્ ુજનાબે અક�લ િસવાય કોઇએ પરેણા લીધી નહભ. 

જનાબે અક�લે િવચા�ુ ુક� �દુ મમલા ્ 

જગતભરની �શુક�લો હલ કર� છે અને ્ુિનયા આખીની 

�રુાદો �રુ� કર� છે તે પોતે જયાર� કોઇ તમ ન ના  વયકત કર� 

અને તે માટ� પયતન કર� તયાર� એ નાનો �નુો ક� નછા 

મહતવનો હ�્  ુકદ� ન હોય. આથી તેમણે પોતે પણ એવી 

ઇચછા રાખી ક� તેનને એક એવો ફરઝદં અુલાહ તઆલા 

અતા કર� ક� ્ કરબલામા ં હઝરત ઈમામ  �સૈુન 

અલ�યહસસલામને કામ આવે અને મદદ કર�. અુલાહ� એ 

બનેંની આર� એ ર�તે �રુ� કર� ક� મમલા અલી 
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અલ�યહસસલામને તયા ંહઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામનો 

તથા જનાબે અક�લને તયા ંજનાબે ��ુસલમનો જનમ થયો. 

મમલા�ુ ંફરમાન થતાં જ જનાબે અક�લે શોધ કર� 

અને એક અતયતં બહા્ુર અને નામવર ખાનદાનની કનયાની 

શોધ કર� લાવયા. ્મ�ુ ંનામ ફાતેમા �બનતે હ�ઝામ હ્ ુ.ં આ 

કલાબીયા ખાનદાનની કનયા હતી. ્ના પરથી આપ ફાતેમા 

કલા�બયાના નામે ઇિતહાસમા ંમશ�રૂ થયા. આપ�ુ ં

કલાબીયા ખાનદાન એટ�ુ ંમશ�રૂ અને ઉમદા હ્ ુ ંક� હાશમી 

ખાનદાન પછ� બીજો નબંર એમનો આવતો. વળ� , આપ�ુ ં

ખાનદાન બહા્ૂર� અને વીરતા માટ� પિસ ધધ હ્ ુ.ં આ 

ખાનદાનમા ંમોટા મોટા નામવર બહા્ુરો પાક�લા. તેમજ 

પોતે પણ �શુીલ અને ઉચચ સસંકાર ધરાવતા ��ૃહણી હતા.ં 

જનાબે અક�લે મમલા અલી અલ�યહસસલામને 

આપના નામ�ુ ં�ચૂન ક�ુુ , મમલાએ તે મં �ુર ક�ુ.ુ આથી 

આપે જનાબે ફાતેમાના િપતા હ�ઝામ �બન ખા�લદ પાસે મમલા 
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વતી મા�ં ુનાખ�ુ.ં હ�ઝામે ક ુ ંક� �ુ ંમાર� �તુી (ફાતેમા)ને 

�છૂ� જો� તે ક�લુ રાખે તો મને મ�ુંર છે. આપે �દર જઇ 

ફાતેમાને મમલાની માગંણીની વાત કર�. જનાબે ફાતેમાએ 

ક ુ ંએ�ુ ં�શુનસીબ કોણ હોય ક� ્ને નબીએ કર�મ 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમની દ�કર��ુ ંઘર 

સભંાળવા મળે અને એમના સતંાનોની સેવાના ંસોનેર� 

સદભાગય સાપંડ� ? આમ કહ� આપે �કુનો સજદો અદા કય�. 

આખર� િનકાહ પણ થયા અને જનાબે ફાતેમા 

મમલાના ઘર� તશર�ફ લાવયા પણ આપ આવતા વ�ત ઘરની 

ચોખટ પર બેસી ગયા અને તેને સલામ કર�. મમલા અલી 

અલ�યહસસલામે હસનૈન અલ�યહસસલામને ફરમાવ�ુ ંક� તમાર� 

અમમી�ુ ંસવાગત કરો અને સલામ કરો. હસનૈન 

અલ�યહસસલામે ‘મા’ કહ�ને સલામ કર�. 

જનાબે ફાતેમા તેમના કદમોમા ંપડ� ગયા ંઅને 

અરઝ કર� ક� "એ શાહઝાદાન અને એ ર�લેૂ �દુા 
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સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના ફરઝદંો  ! મને 

‘મા’ ન કહ�શો. �ુ ંમા થઇને નથી આવી પણ આપ સમની એક 

અદના કનીઝ અને દાસી બનીને આવી �.ં ઇિતહાસ સાદી છે 

ક� આ શબદો જનાબે ફાતેમાની �દલી લાગણીના પડઘા હતા. 

્ના પર એમણે આખી �જ�દગી અમલ કય�. એટ�ું  જ નહભ, 

પોતાના સતંાનોને (ખાસ કર�ને હઝરત અબબાસને) પણ 

એમણે એવી તાલીમ આપી ક� તેન હઝરત ઈમામ  �સૈુન  

અલ�યહસસલામને કદ� ભાઇ ન કહ�તા , હમેંશા આકા (મા�લક) 

કહ�ને જ બોલાવતા. છેક મરણની છેુલી ઘડ�એ પણ હઝરત 

ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામના ખાસ આગહ અને 

ભાર�વૂરકની ફરમાઇશથી તેમની આમનયા રાખવા માટ� 

પહ�લી અને છેુલી વખત એકવાર ભાઇ કહ�ને બોલાવયા અને 

પછ� હમેંશને માટ� ુખો બધં કર� દ�ધી. 

* * * * * 
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ાઝરત અકબમસ અલ�યાસસલમ્ની 

િવલમદત 

આખર� મમલા ��ુશકલ �ુશાની �રુાદ પણ �રુ� થઇ 

અને હઝરત અબબાસનો જનમ થયો. પરં્ ુઆ �બુારક 

�દવસ �ો હતો એ િવષે િવધવાનો અને ઇિતહાસકારોમા ં

ઇખતેલાફ (મતભેદ) છે. ક�ટલાકના મતે આપનો જનમ ૧૯  

જમાદ�લ અવવલ , ઘણા ૭ રજબ તથા ૧૮ રજબ લખે છે. 

અને જવાહ��લ બયાનમા ંમોહરર �ુલ ફવાએદના હવાલાથી 

િવલાદતની તાર�ખ ૨૬ જમાદ�લ આખર છે. જયાર� ઇરાની 

ઇિતહાસકારો અને લેખકોના મતે આપનો જનમ ૪  થી 

શાબાનના રોજ થયેલો. (િનદાએ તર કક�ના �હ.સ. ૧૩૫૦ના 

માહ� શાબાનના �કમા ંપેજ ૨૨૭) આ બધી તાર�ખોમા ંચોથી 

શાબાન સમથી વ� ુશ� અને આધાર�તુ જણાય છે. કારણ 
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ક� (૧) ઇરાન સ�હત ્ુિનયાના ઘણા ભાગોમા ંઆ તાર�ખ 

મનાવવામા ંઆવે છે. (૨) કરબલા કાડંમા ંભાગ લેનાર મોટા 

ભાગની હસતીન ્મ ક� જનાબે કાિસમ , જનાબે અલી 

અકબર, જનાબે અલીઅસગર, જનાબે સક�ના તેમજ �દુ 

હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ અને જનાબે ઝયનબો 

ઉમમે �ુુ�મુ �ધુધાનંી મશ�રૂ જનમ તાર�ખો જોઇએ તો એ 

આ�ચયર કારક ર�તે માહ� રજબના છેુલા અઠવાડ�યાથી લઇ 

માહ� શાબાનની ૧૦ તાર�ખ �ધુીમા ંજ આવે છે. તો હઝરત 

અબબાસ અલ�યહસસલામની િવલાદતની તાર�ખ માટ� આ 

�દવસોની વચચેની જ �રવાયત મળતી હોય તો સવાભાિવક 

ર�તે એ  જ માનવા�ુ ંવ� ુમન થાય. વળ� મશ�રુ 

નલમાનની આધાર�તૂ શોધખોળ પણ આ  જ બાબત�ુ ં

સમથરન કર� છે. ્મક� હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામ િવષે 

એક �બુ આધાર�તૂ ને સશંોધનાતમક �કતાબ "�ઝ�લ 

અબબાસ”ના કતાર મમલાના સૈયદ નજ�લુહસન સાહ�બે 
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તેહક�કથી સા�બત ક�ુ ુછે ક� આપની િવલાદત ચોથી 

શાબાનના રોજ થયેલ છે. આ સશંોધનને મોટા ભાગના શીઆ 

આલીમોએ માનય રાખ�ુ ંછે. ્મા ં�ખુય છે મમ. સૈયદ 

અલીહ�દર સાહ�બ (ઉ્ૂર -ઇસલાહ) , મો. સૈયદ આ�બદ�સૈુન 

સાહ�બ (�સુલીમ �રવ� ુ�ગલીશ માિસકના મા� તતંી). તદ 

ઉપરાતં શીઆ સપંદાયના �ખુય મથક એવા લખનમ તેમજ 

અનેક જગયાએ આ જ તાર�ખે આપની િવલાદત મનાવવામા ં

આવે છે. 

વળ� એક વસ્ ુનકક� અને સવર સમંત છે આપની 

િવલાદત મદ�નામા ંથઇ ક� એ વખતે �હ.સ. ૨૬ (ઇ. ૬૪૫) 

હતી (અબસા�લ આઇન અને તનક�હલ મકાલ) હઝરત 

અલીને હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામની િવલાદતની 

ખબર મળ� ક� તરત જ આપે �કુનો િસજદો કય�. 

(મરયમ�લ �ુદસ પેજ ૬૭) 

* * * * * 
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હક ઇિતામસ�ુ ં�નુરમવતરન 

મશ�રૂ છે ક� હઝરત અલી અલ�યહસસલામનો 

જયાર� ખાનએ કાબામા ંજનમ થયો તયાર� તણ �દવસ �ધુી 

આપે ુખ ખોલી નહ� અને જયાર� હઝરત ર�લેુ �દુા 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલ મે આપને હાથોમા ં

લીધા તયાર� આપે ુખો ખોલી અને સમ પથમ ુ હઝરત 

સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમના ચહ�રા �બુારકની 

�ઝયારત કર�. એ  જ ર�તે હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામે 

પણ �યા ં�ધુી હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ આવયા 

નહ� અને આપને પોતાના હાથોમા ંલીધા નહભ તયા ં�ધુી 

હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામે પણ ુખો ખોલી નહભ અને 

્વા હઝરત ઈમામ  �સૈુન અલ�યહસસલામે આપને પોતાના 

હાથોમા ંલીધા ક� તરત  જ આપે ુખો ખોલી અને સમ  પથમ 

આપના ચહ�રા �બુારકની �ઝયારત કર�. આ પછ� હઝરત 
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ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામે આપના જમણા કાનમા ંઅઝાન 

અને ડાબા કાનમા ંએકામત કહ�. 

* * * * * 
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ાઝરત અકબમસ અલ�યાસસલમ્નો 

લછેર તથમ તમઅલી્ 

્ બાળકની તાલીમ અને ઉછેરની શ�આત એ 

ર�તની હોય ક� �દુ હઝરત ઈમામ  �સૈુન અલ�યહસસલામ 

્વી હસતી એમના કાનોમા ંઅઝાન અને એકામત કહ� તયાર 

પછ� આગળની તાઅલીમ અને ઉછેરની �ણુરતા�ુ ં�ુ ંકહ�� ું  ? 

્ ર�તે હઝરત અલી અલ�યહસસલામની સ�ંણુર તાલીમ અને 

તરબીયત હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમના હાથે અને િનગરાનીમા ંથઈ એ  જ ર�તે હઝરત 

અબબાસ અલ�યહસસલામની તાલીમ અને તરબીયત સ�ંણુર 

ર�તે હઝરત ઈમામ  �સૈુન અલ�યહસસલામના �બુારક હાથે 

અને �તી દ�ખર�ખ નીચે થઈ. ્મક� લખે છે ક� ઉપરના જ 

(અઝાન-એકામત વાળા) પસગંોમા ં હઝરત ઈમામ  �સૈુન 
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અલ�યહસસલામ પોતાના િપતા  હઝરત  અલી 

અલ�યહસસલામની �ખદમતમાં  હઝરત  અબબાસ 

અલ�યહસસલામને હાથોમા ંલઇ હાજર થાય છે. અને અરજ 

કર� છે : "બાબા અગર આપ ઇ�ઝત આપો તો આપની પાસે 

એક ચીજ મા�ં ુ

હવે જગત ભરના ��ુશકલ �ુશા અને તે પણ એવા 

ક� ્ના દરવા્થી (ફ�રશતા �ધુધા)ં કોઇ ખાલી હાથે પા� ંન 

�ય એની પાસે એમના જ લાડલા શેહઝાદા અને તે પણ 

એવા ક� ્ જ ન ન તના જવાનોના સરદાર હોય તે આપની 

પાસે કંઇક હાસીલ કરવા ઇ�ઝત માગેં  ! મમલાએ 

કાએનાતની ુખમા ંઝળઝ�ળયા ંઆવી ગયા.ં "બેટા �ુ ં

તમાર� પણ માગંવા માટ� ઇ�ઝત લેવાની હોય  ? માર� કઇ 

ચીજ તમાર� નથી ? છતા ંકહો, �ુ ંમાગવા ચાહો છો ? 

તયાર� હઝરત ઈમામ  �સૈુન અલ�યહસસલામે 

પોતાના હાથોમા ંરહ�લા હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામ 
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ઉપરથી કપેુ ંહટાવીને ક ુ ં"મારા આ નવ�ત ભાઇને મને 

સ�પી દો મમલાની ુખમા ંફર� કરબલાનો બનાવ તાજો થઇ 

આવયો અને ુખોમા ંઅઅનુા �રુ ઉમટ�ા. આપે ફરમાવ�ું , 

બેટા આ�ુ ંતો સ�ન જ તમારા માટ� થ�ુ ંછે. અને મ� ખાસ 

તમારા માટ�  જ મારા પરવર�દગાર પાસેથી માગંીને લીધેલ 

છે. આજથી આ બાળક આપ�ુ ંથઇ ગ�ુ.ં શ�આતથી જ 

આપને હઝરત ઈમામ  �સૈુન અલ�યહસસલામે તાલીમ , 

તરબીયત, અ�ભુવ િવગેર� આપવા�ુ ંશ� ક�ુ.ુ 

* * * * * 
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 પનમ �વનને તર તબકકમ્મ ં

વા�ચી કકમય 

હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામ  એ  હસતી હતા 

્ને તણ મા�મુોની છતછાયા નીચે તાલીમ અને તરબીયત 

પાપત થઇ. આપ ૧૪ વષરના થયા તયા ં�ધુી મમલાએ 

કાએનાત હઝરત અલી અલ�યહસસલામની િનગરાની નીચે 

મોટા થયા અને તયાર પછ�ના ૧૦ વષર હઝરત ઈમામ હસન 

અલ�યહસસલામના હાથ નીચે ઉછેર પામયા અને �વનના 

છેુલા ૮-૯ વષર હઝરત ઈમામ  �સૈુન અલ�યહસસલામની 

સાથે દર�ક પસગેં તેમના �ુવવતે બા� (હાથોની તાકાત) 

બની રરા. આપના બાળપણ , �કશોર અવસથા અને 

જવાનીના ક�ટલાક પસગંો આ �જુબ છે. 

* * * * * 
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ાઝરત અકબમસ અલ�યાસસલમ્ની 

્મઅર�ફત 

એક વખત સાવ નાની વયમા ંઆપ આપના 

િપતા હઝરત અલી અલ�યહસસલામના ખોળામા ંબેઠા હતા 

અને આપ તેમને સાદ� ગણતર� શીખવાડ� રરા હતા. આપે 

ક ુ,ં "કહો બેટા એક તો હઝરત અબબાસે તરત ક ુ ં"એક 

પછ� આપે ફરમાવ�ુ ં"કહો બેટા બે તો હઝરત 

અબબાસ કંઇ ન બોુયા. ફર� મમલાએ ફરમાવ�ું , કહો બેટા બે. 

તો પણ હઝરત અબબાસ કંઇ ન બોુયા. આથી ફર� એક વાર 

મમલાએ ફરમાવ�ુ:ં "બેટા બે કહો, ક�મ નથી કહ�તા ? 

આના જવાબમા ંહઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામે 

નમતાથી અરજ કર� ક� "બાબા ્ �ભથી એક વાર એક ક ુ ં

એ જ �ભે હવે બે ક�મ ક�ું  ? આટલી નાની વયમા ંપણ 
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આપની માઅર�ફત સમજદાર� િવ ગેર� ક�વા હતા તેનો આ 

ઉ�મ દાખલો છે. અને આ આપના એકવચની પણાનો 

બોલતો �રુાવો છે. એનો મતલબ એમ થયો ક� ્ �ભે 

એકવાર એક વાત કર� તેને હવે ફ�રવી ક�મ ના�ું  ? અને 

બીજો અથર એ થાય ક� ્ �ભે અને �દલે અુલાહને એક 

માનયો અને જણાવયો એ જ �ભ અને �દલથી હવે બે તો ક�મ 

કહ�વાય ? 
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ાઝરત અકબમસ અને સકકમઇ 

એક બીજો પસગં પણ એવો છે ્ કરબલાના 

પસગંની આગાહ� આપે છે. લખે છે ક� એક વાર હઝરત 

અબબાસ અલ�યહસસલામ પોતાના અ�કુ અસહાબો (સાથીન) 

સાથે મ�સજદ� �ફૂામા ંબેઠા હતા. ્મા ં હઝરત ઈમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામ પણ તયા ં મમ�ૂદ હતા. એ વખતે હઝરત 

અબબાસ અલ�યહસસલામની ઉમર ઘણી નાની હતી. એવામા ં

હઝરત ઈમામ  �સૈુન અલ�યહસસલામને તરસ લાગી અને 

તેમણે પાણી પીવાની ઈચછા વય કત કર� (૨-૩ ર�વાયતો 

પરથી જણાય છે ક� હઝરત ઈમામ  �સૈુન અલ�યહસસલામ�ુ ં

શાર��રક બધંારણ કંઇક એ�ુ ંહ્ ુ ંક� એમને તરસ જુદ� 

લાગતી યા ઘણી લાગતી. કરબલામા ંબધાની પયાસને યાદ 

કર�એ છ�એ તયાર� હઝરત ઈમામ  �સૈુન અલ�યહસસલામની 

આ પયાસની િવિશષટતાને પણ ખાસ ખયાલમા ંરાખવા ્વી 
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છે. શાયદ એ પણ કારણ હોય ક� આપે મોિમનોને 

(શીયાનને) પાણી પીતી વખતે પોતાની પયાસને યાદ 

કરવાની વસીયત કર� હશે !  

આથી મમલાએ કમબરને પાણી લાવવાનો �કુમ 

કય�. પરં્ ુહ� કમબર ઉઠ� એ પહ�લા ંતો હઝરત ઈમામ  

�સૈુનની પાસે બેઠ�લા નાનાભાઇ જનાબે અબબાસ તરત  જ 

ઉભા થઇ ગયા અને જુદ�થી પાણીનો �ુજો યા મટક� ભર� 

પોતાના માથા ઉપર �કુ� , તેને બે હાથે પકડ�ને ઉતાવળ� 

ચાલે આવવા લાગયા. દશય એ�ુ ંહ્ ુ ંક� જનાબે અબબાસના 

માથા ઉપર પાણી�ુ ં્ ઠામ હ્ ુ ંતેમાથંી પાણી છલકાઇને 

તેમના કપડા ંશર�ર બધાને પલાળ્ ુ ંહ્ ુ.ં 

આ આ�ુ ંદશય હઝરત અલી અલ�યહસસલામ ઘડ� 

ભર જોઇ રરા અને પછ� તરત  જ એમની ુખોમાથંી 

ુ�નુ વહ�વા લાગયા. અસહાબોએ �છૂ�ુ ં"મમલા  ! બે 
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ભાઇનની મોહબબત�ુ ંઆ દષય તો ઘ�ુ ં�દયગમય છે. આમ 

રોવા�ુ ં�ુ ંકારણ છે. 

મમલાએ ફરમાવ�ુ,ં માર� ુખો ્ જોઇ રહ� છે એ 

તમે પણ જોતા હોત તો તમે હ�યા ફાટ �દન કરત. 

અસહાબોએ �છુ�ુ ં"મમલા ! એ�ુ ંતે �ુ ંછે ? 

તયાર� મમલાએ જવાબ આપયો ક� આ્ તો અબબાસે 
કપડા ંઅને શર�ર ફ કત પાણીથી જ પલાકયા છે. પણ એક 
�દવસે કરબલામા ંજયાર� આ  જ �સૈુન અલ�યહસસલામ અને 

તેમના બચચાનં ૩ �દવસના �ખુયા તરસયા હશે , તયાર� 
તેમના માટ� પાણી લાવતા હશે. પણ એ વખતે એ�ુ ંશર�ર 
અને કપડા ંપાણીથી નહ� , એના પોતાના �નૂથી રંગાઇ જશે. 
આ પસગં ઉપરથી કરબલાના બનાવની આગાહ� ઉપરાતં 
હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામને જનાબે અબબાસ 
ક�ટલા ચાહતા અને એમની નાનામા ંનાની �ખદમત કરવા 
માટ� પણ ક�વા ખડ� પગે તૈયાર રહ�તા એનો દાખલો મળે છે. 

* * * * * 
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હક પસગં  પની બામ્ુર� અને 

�ંફ�કમનીનો પર જોઇ લઇહ. 

ાઝરત અકબમસ અલ�યાસસલમ્ જગેં િસફફ�ન્મ ં

હઝરત અલી અલ�યહસસલામ અને મોઆિવયા 

વચચે �હ.સ. ૩૭મા ંએક મોટ� લડાઇ થયેલી ્ ઘણા 

મહ�નાન �ધુી ચાલેલી અને બનેં પદે હ�રોની �વુાર� 

થયેલી. લખે છે ક� એ વખતે હઝરત અબબાસની ઉમર ફ કત 

૧૧ વષરની હતી. આમ છતા ંઆપ�ુ ંકદ એ વખતે એટ�ુ ં

�લુદં, પડછદં હ્ ુ ંક� �ખુત જવાન લાગતા. (મ કતલે 

અવા�લમ અબસા�લ આઇન અને તોહફએ �સૈુનીયાહ) આ 

સમય �ધુીમા ંઆપે હઝરત અલી અલ�યહસસલામના એક 

બી� બહા્ુર બેટા મોહમમદ� હનફ� યા પાસેથી જગંની 
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કળાન અને શ�ોના ઉપયોગની તાલીમ લીધેલી , કારણ ક� 

મોહમમદ� હનફ�યા આ બાબતના િનષણાતં ગણાતા. 

જગેં િસફફ�નમા ંઆપને આપની આ કલાના 

જોહર દ�ખાડવાનો ઉ�મ મોકો મળેલો. એમાનંો એક અતયતં 

રસ�ણૂર અને નેત દ�પક પસગં લખતા ંઅુલામા મોહમમદ 

બાકર ખવારઝમી નીચે �જુબ જણાવે છે. 

મોઆિવયા એ પોતાની સેનામા ંેેષઠ પહ�લવાનો , 

બહા્ુરો અને િનશાનબાજોને ભરતી કર�લા. એક �દવસ એક 

પડછદં ��ુષ ઘોડા પર બેસેલો ્ના ચહ�રા પર નકાબ 

નાખેલો હતો તે  હઝરત  અલી અલ�યહસસલામની સેનામાથંી 

બહાર આવયો અને ્ુશમનની સેનામાથંી કોઇ બહા્ુરને 

પોતાની સામે લડવા માટ� ક ુ.ં 

હવે ઉપર ક ુ ંતેમ મોઆિવયાની સેનામા ંઘણા 

પખયાત પહ�લવાનો હતા. એમાથંી ઇબને શાઅસા નામનો 

સમથી વ� ુબળવાન અને કદાવર પહ�લવાન ્ િસર�યાનો 
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હતો અને ઘણો નામવર હતો તેને આ �ુવાનના �કુાબલે 

જવા�ુ ંકહ�વામા ંઆવ�ુ.ં તેણ ેઅહકંારમા ંનાક�ુ ંટ�ર�ુ ંચડાવી 

જણાવ�ુ ંક� મારા ૭ બહા્ુર �તુો છે એમાથંી કોઇ એક પણ 

આ જવાનને પછાડ� નાખવા માટ� કાફ� છે આમ કહ� તેણ ે

પોતાના એક �તુને આ જવાનની સામે લડવા જવા �કુમ 

કય�. 

પરં્ ુપેલા �ુવાને તરત જ પહ�લવાનના �દકરા�ુ ં

કામ તમામ કર� નાખ�ુ.ં આથી પહ�લવાને તેના બી� �તુને 

મોકુયો તેના પણ એ  જ હાલ થયા. એમ કરતા થોડ� જ 

વારમા ંતેના સાતેય �દકરાન એની અસલ જગયાએ પહ�ચી 

ગયા. હવે ઇબને શાઅસાની ુખે �ધારા ફર� વકયા ંઅને 

ુખોમા ં�નૂ ઉતર� આવ�ુ ંઅને િવફર�લા વાઘની ્મ �ુકંાર 

કરતો તે પણ જવાન સામે મેદાને જગંમા ંઉતર� આવયો. અને 

થોડ� વારમા ંએના પણ એ જ હાલ થયા. 
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જયાર� મહા મોટા નામી પહ�લવાનોના એક 

જવાનના હાથે આવા હાલ જોયા તયાર� લશકરમા ંસ ન ના ટો 

વયાપી ગયો. હવે કોઇ પહ�લવાન એકલો તેની સામે જવાની 

�હ�મત ન કરતો. લોકોમા ંચચાર અને ચણભણાટ થવા લાગયા 

ક� "આ તો હઝરત અલી ઇબને અ�તુા�લબ અલ�યહસસલામજ 

છે. તેથી મોઆિવયાના મનમા ંપણ ડર પેઠો. તેણે ક ુ ં"જોઇ 

�ુ ંરરા છો ? દર�ક જગયાએથી બધા એક સામટો હુલો કરો. 

આથી તેનમા ંથોડ� �હ�મત આવી અને ચાર� 

બા�ુથી બધાએ એક સામટો હુલો શ� કર� દ�ધો. પણ 

જવાન ્�ુ ંનામ  ! ભાગવા�ુ ંક� પીછેહઠ તો �ુ ંએનો એક� 

પગ પણ એની જગયાએથી હલે નહભ. �ણે સી�ુ ંપાયેલી 

દ�વાલ! "ક અન ન �મુ �નુયા�મુ મર�સૂ” ! અને તયા ં�ભા 

�ભા એવો સપાટો બોલાવયો ક� માથાનનો �ણે વરસાદ 

વરસવા લાગયો. લોકો ્ ઝડપથી ધસયા હતા એના કરતા ં

બેવડ� ઝડપે અલઅમાન અલઅમાનની અવા જ આપતા 
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પાછા ભાગવા લાગયા અને શોર ઉઠ�ો ક� "હાઝા અ�લ િયબને 

અબી તા�લબ અલ�યહસસલામ ”  આ તો હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ જ છે.  

બરાબર એ  જ વખતે એક જગયાએથી હઝરત 

અલી અલ�યહસસલામ આ જવાન પાસે આવીને તેની પીઠ 

થાબડ� એહસનત. (શાબાશ)ની અવાજ આપી. આથી લોકો 

નર �ુઝંવણમા ંપડ�ા ક� જો હઝરત અલી અલ�યહસસલામ 

આ હોય તો પછ� એ વય��ત કોણ  છે ? અને મમલા પણ 

તેમની �ુઝંવણ સમ� ગયા અને એનો ઉપાય કરવા 

જવાનના ચહ�રા પરથી નકાબ હટાવી ફરમાવ�ુ ંક� "હાઝા 

કમર� બની હાિશમ ” ! યાને ક� આ હઝરત અલી 

અલ�યહસસલામ નહભ પણ બની હાિશમના ચાદં હઝરત 

અબબાસ અલ�યહસસલામ છે. 
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આ આખા પસગંને મારા મર�મૂ વા�લદ સાહ�બે 

એક જ શેરમા ંઠ�ઠ તળપદ� �જુરાતી ભાષામા ંઆ ર�તે ર�ૂ 

કરવા કોિશશ કર� છે. 

તમતી તલવમરો બધી   ક�્ ચમચંી થઇ ગઇ ? 

કોર ્યદમને પ્�ુ ં�્મ ંઅલીનો ભમસ છે. 

ચ�ં ઝળાળતો �સુતની  ભનો અકબમસ છે ! 

 

* * * * * 
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ાઝરત અલી અલ�યાસસલમ્ની 

કામદત વખતે 

ઘણો મશ�રૂ પસગં છે અને ઝા�કરો મસાએબમા ં

એનો �બૂ ઉપયોગ કર� છે અને એમા ંપણ કરબલાના 

વાક�આની ભિવષયવાણી તથા ભર�રુ મસાએબ છે. �હ.સ. 

૪૦મા ંમાહ� �બુારકની ૨૧મી તાર�ખે જયાર� આપ ઇબને 

�ુુ �મની તલવારના વારને કારણે શહાદતના �બસતર પર 

હતા તયાર� આપ પોતાના તમામ �ુ�ંુબીજનો તથા સતંાનોથી 

િવદાય લઇ રરા હતા તયાર� આપે હઝરત અબબાસ 

અલ�યહસસલામ િસવાય પોતાના બધા �તુોના હાથ હઝરત 

ઈમામ હસન અલ�યહસસલામના હાથમા ંસ�પયા તયાર� હઝરત 

અબબાસ અલ�યહસસલામની માતા જનાબે ઉમ�લુ બનીન 

(ફાતેમા ક�લા�બયા)એ રડ� અરજ કર� ક� આપે મારા 
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અબબાસને ક�મ હ ઝરત ઈમામ  હસન અલ�યહસસલામને ન 

સ�પયા ? �ુ ંએનાથી કોઇ �લૂ થઇ છે ? 

મમલાએ એમને સાતંવન આપ�ુ ંઅને હઝરત 

અબબાસ અલ�યહસસલામને નઝદ�ક બોલાવી તેમનો હાથ 

હઝરત ઈમામ  �સૈુન અલ�યહસસલામના હાથમા ંઆપી 

ફરમાવ�ુ ં"બેટા ! આ બાળકને તમે માર� પાસેથી બચપણથી 

જ માગંી લીધેલ છે અને મ� પણ ખાસ તમારા માટ� જ 

અુલાહ પાસેથી માગેંલ છે. તો આ્ હવે ફર�થી (સ�ાવાર 

ર�તે) તમોને સ�� ુ� ંઅને પછ� આપે હઝરત અબબાસ 

અલ�યહસસલામને ફરમાવ�ુ ંક� કરબલામા ંજયાર�  હઝરત 

ઈમામ �સૈુન પર �સુીબતનો વખત આવે તો તમે મારા 

વતી એની મદદ કરજો અને �ન �ુરબાન કરજો. આમ 

કહ�તા ંજ આપની નજર સમદ કરબલાનો સમગ પસગં તર� 

આવયો અને આપ રડવા લાગયા. અને આ મઝંર જોઈને 

આથી બધા  જ રડવા લાગયા. (�રયા�લ �ુદસ �લુાસ્લુ 



િસરતે અઈમ્મા - 1837                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

મસાએબ અને ફઝાએ� ુશશોહદા) હઝરત અબબાસ 

અલ�યહસસલામે આ આજા�ુ ંપાલન ક�વી ર�તે ક�ુ ુતે આપણે 

ઇ.અ. છેુલે જોઇ�ુ.ં 

* * * * * 
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 પની કમદ� અને સતંમનો 

્મ આપણે જો�ુ ંક� અબબાસ અલ�યહસસલામની 

તમામ જવાબદાર� બચપણથી જ  હઝરત ઈમામ  �સૈુન 

અલ�યહસસલામે સવીકાર�લી તો એમા ંશાદ� પણ આવી �ય 

છે. આપની માતા જનાબે ઉમ�લુ બનીને હઝરત ઈમામ  

�સૈુન અલ�યહસસલામ ને માટ� દર�ક �ટ આપેલી , બુક� આપે 

પોતે િવનતંી કર� ક� હઝરત ઈમામ  �સૈુન અલ�યહસસલામ 

સમથી યોગય સથળે જનાબે અબબાસની શાદ� કરાવી દ�. આથી 

હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામે હઝરત ર�લેૂ�દુા તથા  

હઝરત અલી અલ�યહસસલામના ખાસ સહાબી તથા મશ�રૂ 

�ફુ�સસર ઇબને અબબાસના �તુ નબૈ્ુુલાહની �તુી �બુાબા 

સાથે િનકાહ કરાવી આપયા. ક�ટલાક ઇિતહાસકારોના મતે 

�બુાબા કરબલામા ંહાજર હતા , એટ�ુ ંજ નહભ આપના �તુ 

મોહમમદ પણ હતા ્ શહ�દ થયેલા. 
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હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામને ક�ટલા સતંાનો 
હતા એ બાબતે ઇિતહાસકારોના મત �ુદા �ુદા છે. (૧) 
નાસે��ુવાર�ખના કતાર લખે છે ક� �બુાબા દારા હઝરત 
અબબાસ અલ�યહસસલામને બ ે�તુ થયા જનાબે ફઝલ (ક� 
્ના નામથી આપ અ�લુ ફઝલની �ુ િન ન યતથી મશ�રૂ 
થયા) અને નબે્ુુલાહ (૨) અલ મઆ�રફના કતારના મત 

�જુબ હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામને ફ કત એક જ �તુ 
હતો. (૩) મમલવી ઔલાદ હ�દર ફમક �બલ �ગરામી તેમની 
�કતાબ �ઝબહ� અઝીમમા ંજણાવે છે ક� હઝરત અબબાસને બે 
�તુ જનાબે ફઝલ અને ઔબે્ુુલાહ અને એક �તુી હતા 
જયાર� (૪) મમલાના સૈયયદ  નજ�લુ હસન તેમની મશ�રૂો 
માઅ�ફ �કતાબ �ઝ�લ અબબાસમા ંલખે છે ક� એક સા�બત 
થયેલ વાત છે ક� હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામનો એક 
�તુ મદ�નામા ંહતો. જયાર� બી� બે �તુો કરબલામા ંહતા 
અને શહાદત પામેલા. 

* * * * * 
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 પ�ુ ંઇસ્, ફઝલ, તકવમ વગેર� 

હઝરત અબબાસને આમ લોકો એક બહા્ુર , 

બાવફા અને અલમદાર તર�ક� વ� ુનળખે છે. અને આપના 

�વનના અનય પાસાન ્મક� ઇુમ , ઇબાદત, તકવા 

િવગેર�થી િવશેષ વાક�ફ નથી. પરં્ ુહક� કતમા ંહઝરત 

અબબાસ એ હસતી હતા ક� જનમથી લઇ �વનના આખર� 

 ાસ �ધુી દર�ક સાર� બાબતમા ંસારા કાય�મા ંઆપ �બૂ  જ 

આગળ હતા. 

આપણે આગળ જો�ુ ંક� આપની શ�આતની 

તાલીમ, તરબીયત મમલા અલી અલ�યહસસલામ અને હઝરત 

ઈમામ હસનૈન અલ�યહસસલામ ્વી માઅ�મુ અને અજોડ 

હસતીન દારા કરવામા ંઆવી. �ધુધકલા અને શ�િવદા ્વી 

બાબતોની તાલીમ આપને જનાબે મોહમમદ� હનફ�યાએ 

આપી. આપ વયવહાર ને આપસી મોઆમેલાતમા ં�સુત પણે 
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ઇસલામી આદ�શો અને તાઅલીમાત�ુ ંપાલન કરતા અને 

કોઇની ઝરાર બરાબર પણ હક તલફ� ન થાય એનો ખયાલ 

રાખતા. (અને આ  જ તકવાનો �ળૂ મ કસદ છે) આપ�ુ ં��ુ ં

�વન �ુરઆની આદ�શો અને હદ�સના ફરમાનો અ�સુાર 

આપે વીતાવ�ુ.ં આપના બોલવા ચાલવાથી પણ કોઇ�ુ ંજરાય 

�દલ ન ્ુભા ય એનો બરાબર ખયાલ રાખતા. આપના 

િવચારવાણી અને વતરન (અમલ)મા ંહમેંશા એ ક �ુ તતા 

જોવા મળતી , યાને ્ િવચારતા તે  જ બોલતા અને ્ 

બોલતા તે  જ આપનો અમલ રહ�તો. (એક�મા ંિવરોધાભાસ 

જોવા ન મળતો) અને આ જ તો મમલાએ કાએનાતની હદ�સ 

�જુબ ઇમાન છે. 

અુલામા મામકાનીના જણાવયા �જુબ હઝરત 

અબબાસ અલ�યહસસલામ "ઇુમે �ર�લ ”ના �બુ �ણકાર 

િવધવાન હતા. ઇુમે �ર�લ એ�ુ ં શા� છે ક� ્ના વડ� 

કોઇપણ હદ�સ ક� , �રવાયત ક�ટલી સાચી ક� આધાર�તૂ છે તે 
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પારખી શકાય. એટ�ું  જ નહભ આપ ઇુમે �ફકહ યાને 

ઇસલામી કા�નૂ , મસઅલા, મસાએલની બાર�ક�નના પણ 

સારા �ણકાર હતા. અને હઝરત ઈમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામના તો એટલા આિશક અને ફરમાબંરદાર હતા 

ક� આપનો પડ�ો બોલ �લતા. એટ�ું જ નહભ આપ બોલ 

પડ�ા પહ�લા ંઅમલ કરતા યાને ઇશારામા ંસમ� જતા. 

* * * * * 
 

  



િસરતે અઈમ્મા - 1843                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

�ુ ંાઝરત અકબમસ અલ�યાસસલમ્ 

્મઅ�ુ્  ાતમ ? 
માઅ�મુની વયાખયા એવી છે ક� જનમથી લઇ 

મરણ �ધુી �ણીને ક� �લૂમા ંકોઇ �નુાહ ન કર� તે માઅ�મુ 

છે અને આ વસ્ ુઆમ ઇનસાન માટ� શ� નથી. "ઝાલેક 

ફઝ�ુુ લાહ� �અુતીહ� મયંયશાઅ ” આ તો અુલાહની એક 

બદીશ છે ્ને ચાહ� તેને અપરણ કર� અને ખાસ કર�ને 

પોતાના ખાસ બદંાન અને હોદેદારો , નબી, ઇમામ વગેર�ને 

આપે છે. 

શીયા પથંની એક મોટામા ંમોટ� િવિશષટતા એ છે 

ક� તે દર�કની મયારદાને માને છે. કોઇને હદથી વધાર� નથી 

દ�તા ક� કોઇની ગમે તેટલી મહાન ેેષઠતા ખર�ખર હોય તો 

સવીકારવાથી ખચકાતા નથી. તે  જ ર�તે કોઇ ગમે તેટલી 

મહાન હસતી હોય પણ એ�ુ ંકોઇ પગ�ુ ંક� કાયર ખો�ંુ , ખરાબ 
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ક� હકથી હટ�ને હોય તો એની ટ�કા, િવરોધ ક� બરાઅત (્ૂર�) 

અખતયાર કરતા ંડરતા નથી. 

એ �જુબ હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામ , 

જનાબે અલી અકબર અલ�યહસસલામ , જનાબે  ઝયનબ 

સલા�ુુ લાહ� અલયહા અને મા�મૂએ �ુમ િવગેર� ઇસલામની 

એવી અજોડ અને ઉ�મ હસતીન છે ક� ્નો કોઇ જોટો તો ન 

જડ� પણ એમના �વનમા ં�લૂ ક� �નુાહ શો ધયા ના જડ�. 

એટલે શા�બદક વયાખયામા ંતો માઅ�મુ ગણી શકાય. 

શીયાનને તેમની સાથે મોહબબત અને અક�દત પણ અજોડ 

છે. આમ છતા ંઆ લોકો અુલાહના કોઇ હોદા પર નહોતા. 

એમને શરઇ અક�દતમા ંમાઅ�મુ ગણવા ગણાવવાની કોઇ 

�હ�મત કર્ ુ ંનથી. હા , એને માટ� બીજો શબદ છે અને તે 

"મહ��ઝ પણ મા�મૂ  ૧૪ એટલે ચમદ બસ પદંરમો કોઇ 

નથી. 
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આમ છતા ંઅ�કુ સા�બતીનના આધાર� ક�ટલાક 

લોકોએ હઝરત અબબાસને લગભગ માઅ�મૂ �ધુી કહ�વાની 

કોિશષ કર� છે. પણ અલબ� એ માટ� માઅ�મુ 

અલ�યહસસલામના કલામના હવાલા સાથે ્મક� અુલામા 

મજ�લસી અ. ર. અને મોહમમદ બાકર �રુાસાની જણાવે છે ક� 

હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામની શહાદત ઉપર હઝરત 

ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામે ્ વા� ફરમાવ�ુ ંક� 

"અ�આ્ન ઇન કસરર ઝહર� યાને આ ઘડ�એ માર� કમર 

્ટુ� ગઇ અને ઇલાજનો રસતો બધં થઇ ગયો. એ હઝરત 

ઈમામ �સૈુનના કલામ છે ્ હઝરત અબબાસ પર અલબ� 

ઝાહ�ર� ર�તે ક�ટલો આધાર અને િવ ાસ હતો તે જણાવે છે. 

અને એ કલામ હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામને 

ઇસમતની એ �ચાઇન ઉપર પહ�ચાડ� છે ક� �યા ંમાઅ�મુ 

અને ગૈર માઅ�મુ વચચે તફાવત કરવો �શુક�લ બનાવે છે. 

અને એ જ ર�તે અુલામા દરબદં� કહ� છે ક� માઅ�મુો દારા 
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રચાયેલી ક�ટલીક �ઝયારતોમા ંહઝરત અબબાસ િવષે એવા 

કલામ મળે છે ક� આપણને લાગે ક�  હઝરત અબબાસ 

અલ�યહસસલામ ફ કત માઅ�મુ હતા એટ�ુ ંજ નહભ પણ 

આપને ઇલાહ� ઇુમ પણ હ્ ુ.ં 

(ઇસમલ� કામદા પેજ-૩૭૦) 

પરં્ ુઉપર જણાવ�ુ ંતેમ બાક�ના મોટા ભાગના 
તમામ િવધવાનો, લેખકો િવગેર� એ મતના છે ક� હઝરત 
અબબાસ અલ�યહસસલામની ઇસમત (પિવતતા) માઅ�મુોના 

દરજ� અને પમાણની ન હતી પણ ફ કત એટ�ુ ંક� આપ 
�નુાહોથી ર�દત યાને મેહ�ઝ હતા અને માઅ�િૂમયતની 
લગભગ ન�ક હતા. 

(્ૌલમનમ સતયયદ નજ�લુ ાસન સમા�બ �ઝ�લ 

અકબમસ્મ)ં 

 

* * * * * 
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 પની ાઝરત ઈ્મ્ �સુતન 

અલ�યાસસલમ્ પતયે વફમદમર� 

અુલાહ પાસે હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામને 

ખાસ ્ હ�્  ુમાટ� મમલા અલી અલ�યહસસલામે માગી લીધેલા 

તે હ�્  ુ(યાને હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામનો સાથ 

અને મદદ માટ�) આપે ક�વી �બૂી અને િનષઠાથી �રુો પાડ�ો 

ક� એનો ઇિતહાસમા ંદાખલો મળવો �શુક�લ છે. સમથી 

ન�ધપાત તો એ વસ્ ુછે ક� ્ બાબત માટ� આપ જગમશ�રૂ 

હતા ્ના અવવલથી આખર �ધુી ચચાર હતી એ વસ્નેુ તો 

હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામ હમેંશા શરતો અને 

બધંનોમા ંજ જકડતા રરા અને એના પગટ કરવાનો કોઇ 

મમકો હઝરત અબબાસને મકયો નહભ. યાને ક� આપની વીરતા 

અને બહા્ૂર�એ આ બધંનોને આપે સવેચછાએ એક અદર 
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બોુયા વગર સવીકાયાર અને ઇમામ અલ�યહસસલામની 

ઇતાઅતનો અજોડ અને અ�પુમ દાખલો �રુો પાડ�ો. 

હઝરત ર�લેુ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસુલમ  

િવગેર�  ની હદ�સ �જુબ તો એ જ સાચી બહા્ુર� છે. 

૨૮ રજબ �હ.સ. ૬૦ અને મગંળવારથી બુક� એ 

પહ�લેથી જ આપ હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામની 

સાથે પડછાયાની ્મ સાથે રરા. આપને બહા્ૂર� 

બતાવવાના ઘણા મમકા મકયા , પરં્ ુઇમામ અલ�યહસસલામ 

દર�ક વખતે આપની બહા્ૂર�ને બધંનોની બેડ�ન પહ�રાવતા 

ગયા. અને હઝરત અબબાસ સર �કાવીને સવીકારતા રરા.ં 

આ પસગંોની �ૂંક� યાદ� આ �જુબ છે : 

(૧) મદ�નામા ંમરવાને દરબારમા ં ઈમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામને બોલાવી બયઅત કરવા ક ુ ંતે પસગં. 

(૨) મકકામા ંહા�નના વેશમા ંઇમામ 

અલ�યહસસલામના કતલ�ુ ંકાવત�.ં 
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(૩) �ુફાના રસતામા ં�રુનો �કુાબલો અને 

બેઅદબી 

(૪) કરબલાના રસતે જતા ંરસતામા ં જનાબે 

��ુસલમના કતલની ખબર મળવી. ( જનાબે ��ુસલમ , હઝરત 

અબબાસઅ.ના સગા બનેવી હતા.) 

(૫) કરબલામા ં�રાતના કાઠં�થી �રુ� ઇમામ 

અલ�યહસસલામના ખયમા હટાવવા િવષે કહ�� ુ.ં કરબલામા ંતો 

ઉપરા ઉપર અનેક પસગંો આવયા. ્મક� પાણી પર પહ�રા 

બેસાડવાથી લઇ શબે આ�રૂના ર�તસર કરાયે�ુ ંઆકમણ 

અને રોઝે આ�રૂ તો ર�તસરની જગં  જ છેડાઇ ગઇ અને 

ઇમામ અલ�યહસસલામ ના ઉ�મો�મ અસહાબો , અઝીઝો 

િવગેર� શહ�દ થવા લાગયા. હ ઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામ 

જયાર� પણ જગંની ર� માગંતા તો ઇમામ અલ�યહસસલામ  

એમ કહ� અટકાવી દ�તા ક� તમે તો મારા લશકરના સરદાર 

અને અલમદાર છો. 
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આમ હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામે 

હઝરત અબબાસને તેમની ��ૂઅત અને (બહા્ુર�) 

તલવારના જોહર બતાવવાનો એક પણ અવસર આપયો નહભ 

અને હમેંશા આ બહા્ૂર�ને તાબેદાર�ની બેડ�નમા ંબાધંી 

રાખી અને હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામે એક પણ હરફ 

બોુયા વગર ક� જરાય નારાજ થયા વગર એ ક�લૂ ક�ુ.ુ 

હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામની બહા્ુર�નો 

્ુશમન ફમજમા ંપણ ડકંો વાગતો હતો. ્ુશમનો આપના 

નામથી થરથર કાપંતા હતા અને એટલા માટ� તો આપને 

હઝરત ઈમામ �સૈુન અલ�યહસસલામનો સાથ છોડ� દઈ 

યઝીદ (લઅન.)ના લશકરમા ંલાવવાના અનેક પયતનો થયા. 

્મક� લખે છે ક� ૯મી મોહરરમની રાતે શીમ મલ�ન હઝરત 

અબબાસ અલ�યહસસલામ તથા તેમના તણ ભાઇન 

(અબ્ુુલાહ, �અફર અને ઉસમાન)ને યઝીદ (લઅન.)ની 

ફમજમા ંજોડાઇ �ય તો રદણ તથા સરદાર�ની લાલચ 
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આપી, તયાર� હ ઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામ �સુસે થઇ 

ગયા અને ફરમાવ�ુ ં"તારા હાથ ભાગેં , �દુા લાનત કર� તારા 

પર અને તારા અમાન નામા પર �ુ ંઅબબાસને માટ� અમાન 

અને હઝરત ર�લેૂ �દુા સુલુલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસુલમના ફરઝદં માટ� કોઇ અમાન નહભ  ? આમ કહ� 

એમણે શીમ (લઅન.)ને કાઢ� ��ુો. આ માટ� શીમ (લઅને) 

એવી ��ુતી કર�લી ક� પોતાને હઝરત અબબાસનો મામો 

બતાવયો. જો ક� હક�કતમા ંફકત તે હઝરત અબબાસની માતા 

(જનાબે ઉમ�લુ બનીન)ના ગામનો હતો યા બ� ુબ� ુતો એ 

(કલા�બયા) �ુ�ંુબનો હતો. પરં્ ુહ ઝરત અબબાસે તેની કોઇ 

પરવા ન કર� અને તેને હડ�તુ કર� ભગાડ� ��ુો. 

તયાર પછ� બી� વખતે પયાસ કરનાર માણસ તો 

ખર�ખર હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામનો મામો હતો. તે એ 

ર�તે ક� તે જનાબે ઉમ�લુ બનીનનો િપતરાઇ ભાઇ થતો હતો. 

્ ઇબને ઝીયાદ (લઅન)નો દરબાર� હતો. તેણે ઇબને ઝીયાદ 
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(લઅન) પાસેથી હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામ તથા 

તેમના તણે સગા ભાઇન માટ� અમાનના�ુ ંલખાવી લી�ુ ં

એમ કહ�ને ક� એ મારા ભાણેજ છે. અને વળ� એ ક� જો તેન 

આપણા પદે આવી �ય તો હઝરત ઈમામ  �સૈુન 

અલ�યહસસલામ�ુ ંબળ તથા દળ બનેં ભાગંી પડ�. તે� ુ ંનામ 

જર�ર ઇબને અબ્ુુલાહ હ્ ુ.ં તેણે હઝરત અબબાસની સેવામા ં

એક � કકો (પત) લખાવીને મોકુયો ક� તમે માર� બહ�નના 

દ�કરા છો અને �ુ ંનથી ઇચછતો ક� હઝરત ઈમામ  �સૈુન 

અલ�યહસસલામની પડખે રહ� તમારો ક�મતી �વ �મુાવો. 

આથી મ� ઇબને ઝીયાદ પાસેથી તમો ચાર� ભાઇન માટ� રદણ 

મેળવી લી�ુ ંછે. તો તમો આવી �ન તો તમારો �વ પણ 

બચે અને સરદાર� પણ મળે. 

આ સાભંળ�ને હઝરત અબબાસને જલાલ (�સુસો) 

આવી ગયો અને ફરમાવવા લાગયા "�વ  ? �વનો મોહ 

કોને છે  ? �ન તો મારા આકા હઝરત ઈમામ  �સૈુન 
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અલ�યહસસલામ અને ઇસલામ પર �ુરબાન કરવા માટ� જ છે 

અને મદદ ફકત અમે અુલાહથી જ માગંીએ છ�એ. 

(નમસે��ુવમર�ખ ભમગ-૨ , �લમલલ થ�નૂ , 

તમર�ખે  અસ્ે �ફૂ� , ્કતલે અવમ�લ્ , તોાફહ 

�સુતિનયયમા અને તમર�ખે તબર� ભમગ ૬, પેજ ૩૭) 

હઝરત  અબબાસને હઝરત ઈમામ  �સૈુન 

અલ�યહસસલામની તરફદાર�થી ્ૂર કરવાના ્ુશમનના હર 

પયાસ િનષફળ ગયા. પચડં ુધીનમા ંશાખ (ડાળ�) પર 

િતતલી (પત�ંગ�ુ)ં એક �લને વળગી રહ� તે ર�તે આપ �રુ� 

િનષઠા, વફાદાર� અને ��ુઅતથી હઝરત ઈમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામની પડખે પડછાયાની ્મ સાથે રરા. આપની 

િનષઠા અને વફાદાર� ્ુશમનોને �ણે લલકાર�ને કહ�તી હોય 

:- 

�લુસે �લપર� �ઇુ િતતલીકો લ્મકર દ�ખો, 

�િધયો ્ ુ્ ને દરયતહકો લખમ્મ ાોગમ 
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અને છેવટ� આપની �ન ઇસલામ પર �ુરબાન 

કર� દ�ધી. ફ કત આપ એક  જ નહભ પણ આપના ભાઇ , 

ભાણેજ બનેવી િવગેર� સમ ઇસલામ પર �ુરબાન થઇ ગયા. 

લખે છે ક� હઝરત અબબાસને બી� તણ સગા 

ભાઇ અને એક સગી બહ�ન હતી. ્મને જનાબે �સુલીમ ઇબને 

અક�લ સાથે પરણાવેલ હતા અને તેમના ચાર �તુો હતા. 

ઇિતહાસ સાદી છે ક� જનાબે ��ુસલમ તેમજ તેમના બે �તુો 

(મોહમમદ અને ઇબાહ�મ) �ુફામા ંશહ�દ થયેલા. જયાર� 

બાક�ના બે �તુો કરબલામા ંશહ�દ થયેલા. આમ ચાર� 

ભાઇન ઇસલામ પર કામ આવેલા અને એ  જ ર�તે હઝરત 

અબબાસ તથા તેમના તણ ભાઇન અબ્ુુલાહ , ઉસમાન અને 

�અફર એ ચાર�ય કરબલામા ંહ ઝરત ઈમામ  �સૈુન 

અલ�યહસસલામ પર �ુરબાન થઇ ગયા. 

‘��ૂલ અયન’ અને ‘�લુાસ્લુ મસાએબ’મા ંછે ક� 

હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામે સમપથમ પોતાના તણે 



િસરતે અઈમ્મા - 1855                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

ભાઇનને એક પછ� એક એમ રણ મેદાનમા ંમોકુયા અને 

પછ� પોતાના બનેં �તુો ફઝલ (અને અ�કુ ઇિતહાસકારોના 

મતે મોહમમદ) તથા કાિસમને લડવા મોકુયા ્ દર�ક� �બુ  

જ બહા્ુર�થી ્ુશમનોનો સફાયો કર� અને શહાદતનો દરજજો 

પાપત કય�. પરં્ ુએ વસ્ ુખાસ ન�ધપાત છે ક� ્ ર�તે દર�ક 

શહ�દ ખાસ લડવાની ર� લઇ હિથયાર િવગેર� બાધંી 

મેદાનમા ંગયા છે તેવી ર� હઝરત ઈમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામે હઝરત અબબાસને �ાર�ય પણ આપી નથી. 

આપ જયાર� ર� માગંતા તયાર� ઇમામ અલ�યહસસલામ  એમ 

કહ�ને બેસાડ� દ�તા ક� "તમે તો મારા લશકરની શોભા છો , 

અલમદાર છો , સબ કરો”. આપણે બનેં ભાઇ સાથે મળ� 

જગં કર��ુ.ં 

છેવટ� આ�ુ ંલશકર ખતમ થઇ ગ�ુ ંઅને હવે 

ઇમામ અલ�યહસસલામ પાસે કોઇ કારણ ન ર ુ ંતો ઇમામ 

અલ�યહસસલામે આજા કર� ક� પહ�લા ંતમો તરસયા બાળકો 
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માટ� પાણીની સબીલ (વયવસથા) કરો. ઇમામ અલ�યહસસલામે 

આપની પાસેથી ત લવાર લઇ લીધી અને સવરદણ માટ� 

ફકત નેઝો (ભાલો) લઇ જવા ર� આપી. તયારબાદ હઝરત 

અબબાસે જનાબે સક�નાની �કુ� મશક ખભેં ભરાવી તથા એક 

હાથમા ંઅલમ તથા એક હાથમા ંનેઝો સભંાળ� �રાતના 

�કનારા તરફ રવાના થયા. એક �રવાયત �જુબ અલમ 

�બુારક અને પાણી લાવવા માટ�ની મશક િસવાય કોઈપણ 

�ત�ુ ંહિથયાર નહો્ ુ.ં 

�કનારા પર ધમસાણ �ુ ધધ મચ�ુ.ં ફ કત એક 

નેઝાના સહારાથી આપે કંઇ સ�કડોને જહ ન ન મ વાિસલ કયાર 

અને જયાર� શશનુ�ુ ંકંઇ ન ચાુ�ુ ંતો પોતાનો �વ 

બચાવવા બધા �કનારો છોડ� ્ૂર ્ૂર ભાગી ગયા. (�કનાર�સે 

�કનારા કર ગએ સાર�.) હઝરત અબબાસે ઘોડાને પાણીમા ં

ઉતાય� મશક ભર� લીધી. પછ� ઘોડાની લગામ ઢ�લી છોડ� 

્થી તે પાણી પીવે, ઘોડો પણ હઝરત અબબાસ ્વા વફાના 



િસરતે અઈમ્મા - 1857                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

પરવર�દગારનો ઘોડો હતો. તેણ ેપાણીની સામે પણ ન જો�ુ.ં 

આથી હઝરત અબબાસે ક ુ ં�ુ ં��ુ ં� ંક� ્ ુ ંપણ ઘણો 

તરસયો છે અને મને ખબર છે ક� મારા પીધા વગર ્ ુ ંપણ 

પાણી નહભ પીએ. તો લે જો �ુ ંપણ પી� � ંઅને ્ ુયં પી , 

આમ કહ� હઝરત અબબાસે પાણી�ુ ંએક �ચુ�ુ ંભ�ુ ુ(ઘણા 

કહ� છે ક� આ ર�તે ઘોડાને સમ�વવા પાણી ભ�ુ.ુ ઘણા કહ� છે 

ક� ્ુિનયાને દ�ખાડવા માટ� ભ�ુ ુક� �ુન પાણી પર કબઝો 

કરવો અમારા માટ� કોઇ �શુક�લ કામ નથી અમારા માટ� ડાબા 

હાથનો ખેલ છે.) ગમે તેમ પણ ન ઘોડાએ પાણી પી�ું , ન 

હઝરત અબબાસે પાણી પી�ુ.ં અને આપ ભર�લી મશક લઇ 

તરસયા જ પાછા ફયાર. 

આ દરિમયાન ્ુશમનો ચાર� તરફથી એકઠા થઇ 

ગયા અને એક સામટો �મુલો કય� અને પછ� તે દગાથી 

વારા ફરતી આપના બનેં હાથ છેક ખભામાથંી કાપી નાખયા. 

પછ� તો બાક� જ �ુ ંરહ�  ? ્ુશમનો વાર પર વાર કરવા 



િસરતે અઈમ્મા - 1858                                                                         www.hajinaji.com                                                                                                                                                           

લાગયા અને આપ લાચાર અને બેબસ થઇ ગયા. આખર એક 

�ઝુર (ગદા) માથામા ંએવી વાગી ક� એ આપનો આખર� વાર 

થયો અને આપ ઘોડા પરથી નીચે પડ� ગયા પણ ક�વી ર�તે 

પડ�ા હશે એની કુપના વાચંક� કરવાની છે. કારણ ક� કોઇને 

ઠોકર લાગે યા પછડાય તો હાથનો સહારો , આધાર ક� ટ�કો લે 

છે અને બધો ભાર હાથ પર �લે છે પણ ્ને હાથ જ ન હોય 

એ�ુ ં�ુ ંથાય  ? એણે મ� ભર ક� માથા ભર જ પછડા� ુ ંપડ� 

અને જનાબે અબબાસ�ુ ંપણ એમ જ થ�ુ.ં 

આપ �ણતા હતા ક� હવે ઇમામ 

અલ�યહસસલામ�ુ ંકોઇ સાથી ક� યારો મદદગાર નથી એટલે 

આપે ઇમામ અલ�યહસસલામને મદદ માટ� ન બોલાવયા પણ 

્ૂરથી છેુલા સલામ પાઠવી દ�ધા. પરં્ ુઇમામ 

અલ�યહસસલામથી તયા ંગયા વગર કંઇ થોેુ ંરહ�વાય. હઝરત 

અબબાસની હાલતની ખબર પડતા ંઆપે કમર પકડ� લીધી 
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અને એક શેર કરો ક� "અય ભાઇ  ! તમારા મરવાથી માર� 

કમર ્ટૂ� ગઇ અને ઉપાયના રસતાન બધં થઇ ગયા 

છેવટ� ્મ તેમ કર�ને ઇમામ અલ�યહસસલામ 

હઝરત અબબાસ �ધુી પહ�ચયા. આપ�ુ ંમા�ુ ંખોળામા ંલઇ 

આખર� ઇચછા �છુ�. હઝરત અબબાસે અરજ કર� ક� ્ુિનયામા ં

આવયો તો સમથી પહ�લા આપની �ઝયારત કર� હતી. હવે 

્ુિનયાથી �� � ંતો પણ એ  જ ઇચછા છે ક� છેુલે આપની 

�ઝયારત ક�.ં પરં્ ુ�ુ ંક�ં  ? એક ુખમા ંતીર લાગ�ુ ંછે 

અને બી� ુખમા ંલોહ� �મી ગ�ુ ંછે. અને હાથ એક�ય છે 

ન�હ અને આપ આકા છો આપને ઝેહમત ક�મ આ�ું  ? ઇમામ 

અલ�યહસસલામે ભાઈની ઈચછા �ણી એક ુખમાથંી લોહ� 

સાફ ક�ુુ , જનાબે અબબાસે ુખ ખોલી મમલાના �બુારક 

ચેહરાની �ઝયારત કર� તો ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં

"માર� પણ એક ઇચછા છે. 
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હઝરત અબબાસે ક ુ ં"�કુમ ફરમાવો આકા 

ઇમામ અલ�યહસસલામે ફરમાવ�ુ ં"ભાઇ અબબાસ  ! �યારથી 

તમે બોલતા થયા આકા િસવાય કદ� ભાઇ કહ�ને બોલાવેલ 

નથી. તો ઘણી ઇચછા છે ક� તમે છેવટ� એકવાર ભાઇ કહ�ને 

બોલાવો. 

હા, આ એ  જ અબબાસ હતા ્ણે નાનપણમા ં

િપતાને જવાબ આપેલો ક� ્ �ભે "એક ક ુ ંએ �ભે હવે 

"બે ક�મ ક�ું  ? પણ આ તો મમલાની ખાસ ફરમાઇશ હતી. 

�વનની છેુલી પળો હતી. અને વાત હક�કત જ હતી. આથી 

હઝરત અબબાસે છેવટ� ક ુ ં"ભાઇ અને બનેં ભાઇ ગળે 

વળગી રડવા લાગયા. 

છેુલે જનાબે અબબાસે ક ુ ં"માર� પણ એક 

વસીયત છે ક� માર� લાશ આપ ખૈમામા ંન લઇ જતા. અહભ 

જ રહ�વા દ�જો." મમલાએ �છુ�ુ ં"બધાને ખૈમામા ંલઇ ગયો � ં

તો આપને ક�મ નહભ  ? હઝરત અબબાસે જવાબ આપયો ક� 
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"સક�નાને �ુ ંપાણી લાવવાનો વાયદો કર�ને નીકકયો � ં

એટલે �ુ ંતેનાથી શરિમ�દો �.ં 

ઇમામ અલ�યહસસલામ �ણતા હતા ક� હ ઝરત 

અબબાસ અલ�યહસસલામે ફ કત પોતાને એક સાતંવન આપવા 

�હ�ર� કારણ બતાવ�ુ.ં પરં્ ુહક� કત એ હતી ક� હ ઝરત 

અબબાસ �ણતા હતા ક� ઇમામ અલ�યહસસલામ અતયાર �ધુી 

લાશો ઉઠાવી થાક� ગયા હતા. વળ� એમની શહાદતે તો 

ઇમામની કમર તોડ� નાખી હતી. એ ઉપરાતં હઝરત 

અબબાસ અલ�યહસસલામ સમથી વ� ુકદાવર અને વજનદાર 

હતા. એટ�ુ ંજ નહભ આપ એટલા બધા ઘાયલ અને ઝખમોથી 

�રૂ હતા ક� ્ જગાએથી ઉપાડવા �ય તયાથંી ફ કત ��ુ 

ગોશત જ હાથમા ંઆવ્ુ.ં આથી આપની લાશ ખૈમામા ંલઇ 

જવી લગભગ અશ� હતી. િસવાય ક� એક પોટ�ુ ંબાધંી 

લેવામા ંઆવે. આથી હઝરત અબબાસે હઝરત ઈમામ �સૈુન 

અલ�યહસસલામને સમ�ને એ જવાબદાર�થી �કુત કયાર. અને 
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એનોય પાછો અફસોસ ક� ્ુ:ખ ન રહ� માટ� સક�નાનો વાયદો 

પાળવા�ુ ં� ુદંર અને સવીકાયર બહા�ુ ંબતાવ�ુ.ં 

આ જ બાબતને ઉ્ૂરના એક શાયર� એક શેરમા ં

ઘણી �ુદંર પરં્ ુ�રુ� સયંમતા સાથે નમ ર�તે ર�ુ કર� છે. 

હઝરત અબબાસ અલ�યહસસલામ વફા શબદ�ુ ં�વ્ુ ં�પ 

હતા. વફાદાર� એમનો  ાસ અને પાણ હતો. ઝાક�રો , 

શાયરો, લેખકો િવ ગેર� તેમને સરકાર� વફા , શહ�નશાહ� વફા , 

વફાકા દ�વતા , વફાકા પરવર�દગાર ્વા સવ�ચચ અને 

અજોડ િવશેષણોથી યાદ કર� છે. આગળ જો�ુ ંતેમ બેવફાઇનો 

તો એમના �વનમા ં�ાયં કોઇ �શ ક� પડછાયો યા 

કુપનાય ન જોવા મળે. એમને કોઇ ર�તે બેવફા કહ�નાર યા 

તો પાગલ હોય યા કાફર. આમ છતા ંઉપરો કત શાયર ક�ટલી 

�બૂી અને �ુદંરતા સાથે પરં્ ુ�રુ� િશસત અને સયંમ સાથે , 

��ુધધ અને ચ્રુાઇ સાથે , એવી �બૂી�વૂરક એમના �દુના 

શબદોમા ંએમના જ મ�ઢ� બેવફાઇનો એવી ર�તે સવીકાર કરાવે 
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છે ક� પાગલપન યા �ુફના ફતવાને બદલે ઉત�ૃષટ શેર અને 

બેહતર�ન કલામ�ુ ંપમાણપત આપ�ુ ંપડ�. હક� કતમા ંઆ 

શેરમા ંકોઇ પદવી ક� િવશેષણ કરતાયં માથે લીધેલ એક 

ના�ુ ંએ�ુ ંકાયર પણ ન કર� શકવાનો અફસોસ અને વસવસો 

ભારોભાર િનતર� છે અને એ ર�તે આ શેરમા ંમસાએબના 

દફતર ભયાર છે. શેર આ �જુબ છે : 

"કામ કેાસે યે ગમઝીને વફમથી ્ેર� માસસે �્ 

્ગર  કમ સક�નમ ક� �લયે ા્ બેવફમ ઉ�ાર� 

(‘�ફર� થકઝરવર’ (�જુરમતી)્મથંી સમભમર ુસવકમર) 

અલહમદો �લુલાહ આ્ તાર�ખ ૧૦-૦૪-૨૦૦૪ આ 

�કતાબ િસરતે અઈમમાહ�ુ ંકંપોઝભગ તેમજ  ફુ ર�ડભગ�ુ ંકામ 

�ણૂર થ�ુ.ં 

 

* * * * * 
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અસામદો �લસલમા� રકબીલ  લ્ીન 

રકબનમ તકકબલ િ્�મ  ઇ� ક અનતસ સ્ીલલ 

અલી્. 
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